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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
(Αριθμ. 318/2022) 

 
ΘΕΜΑ: Απόφαση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1004/09-04-2021 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την 
επωνυμία «….» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί 
απορρήτου των επικοινωνιών.   

 

Την Τετάρτη, 13η Ιουλίου 2022, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

παρισταμένων του Προέδρου κ. Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου, κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών μελών 

κ.κ. Νικολάου Παπαδάκη και Γεωργίου Μπακάλη, καθώς και των αναπληρωματικών μελών κ.κ. Βασιλικής 

Διαμαντοπούλου και Γεωργίου Μισαηλίδη, οι οποίοι προσήλθαν προς αναπλήρωση αντιστοίχως των τακτικών 

μελών κ.κ.  Στέφανου Γκρίτζαλη και Αικατερίνης Παπανικολάου,  οι οποίοι δεν προσήλθαν λόγω κωλύματος, αν 

και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, και απόντος και του τακτικού μέλους κ. Δημητρίου Βέργαδου, 

ο οποίος επίσης δεν προσήλθε λόγω κωλύματος, αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, συνήλθε 

προκειμένου να αποφασίσει σε συνέχεια της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας «….», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

73/2021 απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης 

νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών δια της μη υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

Διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών προς έγκριση από την Α.Δ.Α.Ε..  

Η συζήτηση της υπόθεσης έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης.  

 

Ειδικότερα: 

Α. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), με την υπ’ αριθμ. 73/2021 απόφασή της 

κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία «….» δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, με αντικείμενο τον 

έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών. 

Συγκεκριμένα, η ακρόαση της εταιρείας αφορούσε στη μη υποβολή εκ μέρους της Πολιτικής Ασφάλειας για 

τη διασφάλιση του Απορρήτου των επικοινωνιών προκειμένου να εξετασθεί και να εγκριθεί από την 

Α.Δ.Α.Ε., στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Μετά την κοινοποίηση στην εταιρεία 

της υπ’ αριθμ. 1004/09-04-2021 κλήσης σε ακρόαση, η εταιρεία «….» απέστειλε το από 07-05-2021 

έγγραφο υπόμνημά της, πλην όμως λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 

Υπηρεσίας το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα δεν παρελήφθη. Ακολούθως, η εταιρεία «….» απέστειλε εκ νέου 

Μαρούσι, 23-08-2022 

Αριθ. Πρωτ.: 2183 
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το έγγραφο υπόμνημά της με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 987/11-04-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.  

 
Β. Ενόψει των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 47), 

και ιδίως των άρθρων 1 παρ.1 και 6 παρ.1 του νόμου  αυτού,  

2. τις διατάξεις του Κανονισμού για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

(υπ’ αριθμ 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε, ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), ιδίως της διάταξης του άρθρου 

1 και του άρθρου 15 αυτού,  

3. Το ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση 

του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 220/2002), όπως 

ισχύει, 

4. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, περί δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου, 

5. Την υπ’ αριθμ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

6. Tην υπ’ αριθ. 34051/29.05.2018 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 326), περί διορισμού Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου 

των Επικοινωνιών, όπως διορθώθηκε στο ορθό με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.396/2019, 

7. Την υπ’ αριθμ. 58347/21-12-2020 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1066/24-12-

2020) περί διορισμού νέων μελών στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,  

8. Το γεγονός ότι η εταιρεία «….» είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Παρόχων και Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Ε.Ε.Τ.Τ. με αριθμό μητρώου …, 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1086/05-04-2017 επιστολή της Α.Δ.Α.Ε. προς την εταιρεία «….», 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1933/28-06-2017 επιστολή της εταιρείας «….» προς την Α.Δ.Α.Ε., 

11. Το γεγονός ότι η εταιρεία «….» δεν έχει υποβάλει Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών, εφόσον ασκεί εν τοις πράγμασι τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει 

υποβάλει Δήλωση Καταχώρισης στην Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

Κανονισμού της Α.Δ.Α.Ε., 

12. Την υπ’ αριθμ. 27/2021 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

13. Το Πρακτικό της από 10 Μαρτίου 2021 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

14. Την υπ’ αριθμ. 73/2021 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «….» με 

αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του 

απορρήτου των επικοινωνιών, 
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15.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1004/09-04-2021 Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «….», μετά της 

συνημμένης σε αυτήν Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 73/2021,  

16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 987/11-04-2022 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας «…», μετά των 

συνημμένων αυτού, 

17. Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας «….», 

18. Την υπ’ αριθμ. 182/2022 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

19. To υπ’ αριθμ. 27 Πρακτικό της από 13 Ιουλίου 2022 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

επισημαίνονται τα ακόλουθα : 

 
Γ. Η Α.Δ.Α.Ε., δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. ιβ) του Ν. 3115/2003, με την 

υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασή της, εξέδωσε τον Κανονισμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 2715/17-11-2011), με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του οποίου, 

ορίστηκε ότι «τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό 

καθεστώς Γενικής Αδείας, όπως αυτό καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεούνται να 

υποβάλλουν στην Α.Δ.Α.Ε. προς έγκριση την προβλεπόμενη …Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών, καθώς και κάθε αναθεώρηση αυτής, όποτε αυτή λάβει χώρα.».  

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 του ως άνω Κανονισμού (Υποχρέωση 

Ενημέρωσης της Α.Δ.Α.Ε.), «τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού 

υποχρεούνται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως να δηλώσουν προς την Α.Δ.Α.Ε., με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους: α. τις 

δραστηριότητες για τις οποίες έχουν υποβάλει Δήλωση Καταχώρισης στην Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) για τη λειτουργία υπό καθεστώς Γενικής Αδείας, β. εάν ασκούν 

εν τοις πράγμασι τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν υποβάλει Δήλωση Καταχώρισης στην Ε.Ε.Τ.Τ., 

περιγράφοντας αναλυτικά τις ασκούμενες δραστηριότητες και τα είδη των ΠΕΣ για την άσκηση αυτών των 

δραστηριοτήτων, γ. Εάν δεν ασκούν εν τοις πράγμασι δραστηριότητες για τις οποίες έχουν υποβάλει Δήλωση 

Καταχώρισης στην Ε.Ε.Τ.Τ., επισημαίνοντας εάν τις έχουν ασκήσει στο παρελθόν και για ποιο χρονικό 

διάστημα.».  

Επίσης, στη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 του ως άνω Κανονισμού ορίζεται ότι «τα υπόχρεα πρόσωπα του 

άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού, τα οποία ασκούν εν τοις πράγμασι τις δραστηριότητες για τις 

οποίες έχουν υποβάλει Δήλωση Καταχώρισης στην Ε.Ε.Τ.Τ., υποχρεούνται να υποβάλουν στην Α.Δ.Α.Ε. προς 

έγκριση Πολιτική Ασφάλειας για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών εντός προθεσμίας έξι (6) 

μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». 
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Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Α.Δ.Α.Ε. είχε απευθυνθεί στους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών, όπως 

αυτοί εμφαίνονται στο Μητρώο παρόχων της Ε.Ε.Τ.Τ., προκειμένου να τους υπενθυμίσει την υποχρέωσή 

τους, εκ του Κανονισμού, όπως ενημερώσουν την Αρχή σχετικά με τις δραστηριότητες που ασκούν, καθώς 

και όπως προβούν στην υποβολή Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών προς έγκριση, εφόσον πράγματι ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες.  

Η εταιρεία «….» είχε αποστείλει στην Αρχή την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1933/28-06-2017 επιστολή της με 

την οποία την ενημέρωνε αναλυτικά για τις δραστηριότητες που ασκεί. Πλην όμως, παρά το γεγονός ότι η 

εταιρεία «….» δήλωσε ότι ασκεί εν τοις πράγμασι τις δραστηριότητες για τις οποίες είχε υποβάλει δήλωση 

καταχώρισης στην Ε.Ε.Τ.Τ. και για τις οποίες οφείλει να διατηρεί και να εφαρμόζει Πολιτική Ασφάλειας 

για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, η εταιρεία δεν είχε προβεί στην υποβολή της εν 

λόγω Πολιτικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του Κανονισμού.  

 

 
Δ. Σχετικά με την αποδιδόμενη στην εταιρεία «….» παράβαση της μη υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας προς 

έγκριση από την Αρχή, η εταιρεία υποστήριξε στο έγγραφο υπόμνημά της ότι «…δραστηριοποιείται στο 

χώρο των τηλεπικοινωνιών λειτουργώντας ως μεταπωλητής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τρίτων 

παρόχων», καθώς και ότι «…δεν διαθέτει ούτε δική της τηλεπικοινωνιακή υποδομή ούτε δικά της 

Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών…, δεν 

διαθέτει κανενός είδους σύστημα ή τερματικό με το οποίο να πραγματοποιούνται εργασίες σε δεδομένα 

επικοινωνίας, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, 

η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, 

η διασύνδεση, η δέσμευση, η διαγραφή ή η καταστροφή δεδομένων επικοινωνίας.».  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) Την μη ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας «….» ως προς την αποδιδόμενη σε αυτήν παράβαση της μη 

υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών προς έγκριση από 

την Αρχή, ενόψει της δήλωσης της εταιρείας περί μη διατήρησης κανενός συστήματος συλλογής, 

αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων επικοινωνίας πελατών της.  

β) Εξαιρείται η εταιρεία «….» από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του 

απορρήτου των επικοινωνιών, ενόψει των αναφερόμενων στο υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 987/11-04-2022 

υπόμνημά της, τίθεται προσωρινά στο αρχείο ο φάκελός της και ενημερώνεται περί αυτού η εταιρεία, με 

την επισήμανση ότι σε περίπτωση που μεταβληθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες δραστηριοποιείται στον 

τομέα της παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποχρεούται να ενημερώσει 

αμελλητί την ΑΔΑΕ και να υποβάλει Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 
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παρεχόμενων υπηρεσιών/δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η 

ΑΔΑΕ επιφυλάσσεται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για τη διενέργεια ελέγχου κατά πάντα χρόνο ως 

προς την αλήθεια της δηλώσεως της εταιρείας. 

Η παρούσα απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. να επιδοθεί στην εταιρεία «….». 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022.    

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

Χρ. Ράμμος 
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