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                  Μαρούσι,  24.12.2021  

                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 3577 

 

 A Π Ο Φ Α Σ Η 

( αριθμ:395/2021 ) 

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 

 

 

 

Θέμα: 
Απόφαση επί της από …. Ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία «…..» με 

αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί 

απορρήτου των επικοινωνιών, κατόπιν τακτικού ελέγχου. 

 

 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), συνεδρίασε 

την ….., παρισταμένων των κ.κ. Χρήστου Ράμμου, Προέδρου της Αρχής, Μιχαήλ Σακκά, 

Αντιπροέδρου της Αρχής, των τακτικών μελών Γεώργιου Μπακάλη, εισηγητή της υποθέσεως, 

Αικατερίνης Παπανικολάου, Δημητρίου Βέργαδου, Στέφανου Γκρίτζαλη και Νικόλαου 

Παπαδάκη, προκειμένου να αποφασίσει επί της από …. Ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία 

«….» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί 

απορρήτου των επικοινωνιών, κατόπιν  τακτικού ελέγχου. 

Ειδικότερα, η ακρόαση αφορούσε στις διαπιστώσεις της Ομάδας Ελέγχου (ΟΕ) που αποτυπώθηκαν 

στην από ….. «Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις την εταιρείας «.......» 

σχετικά με τη μη εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και τμημάτων επιμέρους πολιτικών της 

εγκεκριμένης με την υπ΄αριθμ. πρωτ ΑΔΑΕ  ….. Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «.......», κατά τον χρόνο διεξαγωγής 

του τακτικού ελέγχου. 

Η ακρόαση της εταιρείας «.......» αρχικά είχε προγραμματιστεί για την …. δια της υποβολής 

έγγραφου υπομνήματος ενώπιον της Αρχής, πλην όμως, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …. 

αιτήματος αναβολής της εταιρείας, ορίστηκε νέα ημερομηνία υποβολής του υπομνήματος, η ….., 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.  

Εν συνεχεία, η εταιρεία απέστειλε το υπ΄αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ….. έγγραφο Υπόμνημά της.  

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
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Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), με την υπ’ αριθμ. …  απόφασή της 

κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία με την επωνυμία «.......», η οποία προγραμματίστηκε να 

πραγματοποιηθεί δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος ενώπιον της Αρχής με καταληκτική 

ημερομηνία την …., ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 

4 παρ. 3 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΑΔΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

29/2020 Απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ Β΄ 423/12-02-2020) και ισχύει, με αντικείμενο τον έλεγχο 

ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών. Πλην όμως, 

κατόπιν του υπ΄αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ …… αιτήματος αναβολής της εταιρείας, ορίστηκε ως νέα 

ημερομηνία υποβολής του υπομνήματος η ……, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.  

Η εν λόγω ακρόαση αφορούσε στις διαπιστώσεις της Ομάδας Ελέγχου (ΟΕ) που αποτυπώθηκαν στην 

από …. «Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις την εταιρείας ….. και αφορούν 

στη μη εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και τμημάτων επιμέρους πολιτικών της εγκεκριμένης με 

την υπ΄αριθμ. πρωτ ΑΔΑΕ  …. Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας …., κατά τον χρόνο διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου από 

την Ομάδα Ελέγχου της ΑΔΑΕ, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 19 του Συντάγματος, του 

άρθρου 6 παρ.1 του Ν. 3115/2003, όπως ισχύει, και της υπ΄αριθμ. 165/2011  Απόφασης  της ΑΔΑΕ. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …. Κλήση μετά της συνημμένης σε αυτήν Απόφασης της ΑΔΑΕ με αριθμό 

…. κοινοποιήθηκε στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως. Κατόπιν τούτου, η εταιρεία απέστειλε το 

υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …. αίτημα αναβολής, λόγω των συνθηκών της πανδημίας και των 

περιοριστικών μέτρων που ίσχυαν, οι οποίες δημιουργούσαν δυσκολίες ως προς τη συγκέντρωση των 

απαιτούμενων στοιχείων και την οργάνωση του σχετικού Υπομνήματος. Η Αρχή με το 

υπ΄αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ …. έγγραφό της ενημέρωσε την εταιρεία ότι ορίστηκε νέα ημερομηνία υποβολής 

του υπομνήματος, η ….., ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.  

Εν συνεχεία, η εταιρεία απέστειλε το υπ΄αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …. έγγραφο Υπόμνημά της.  

Εκ των στοιχείων του φακέλου, του υπ΄αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …. υποβληθέντος υπομνήματος, της 

από …. Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, και των σχετικών 

Πρακτικών Τακτικού Ελέγχου (……..), προέκυψε ότι η εν θέματι εταιρεία, κατά τον χρόνο διενέργειας 

του τακτικού ελέγχου, δεν εφήρμοσε συγκεκριμένες διαδικασίες και τμήματα επιμέρους πολιτικών της 

εγκεκριμένης με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. ΑΔΑΕ  ….. Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «.......».  

Ενόψει των ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη : 
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1. ο  Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47 Α΄/27-2-

2003), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 1  και άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄, β΄,  γ΄, ιβ΄, παρ. 

2 και το άρθρο 11  αυτού, 

2. οι διατάξεις  της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Διασφάλιση 

Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011), 

3. ο  Ν. 3674/2008 (ΦΕΚ Α’ 136/2008) «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου Διασφάλισης του 

Απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις»,  

4. ο Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α’133/2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 

2472/1997», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α΄/2012) και ισχύει, 

5. ο Ν.3051/2002 (ΦΕΚ Α’ 220/2002), όπως ισχύει, 

6. ο Ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012), όπως ισχύει, ιδίως 

το άρθρο 61 παρ. 1 αυτού, 

7. η υπ’ αριθμ. 97Α/2012 Απόφαση της ΑΔΑΕ «Τροποποίηση της απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31-10-

2003 Απόφασης της ΑΔΑΕ “Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 

1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-05-2012),  

8. η υπ’αριθμ. 44/31.10.2003 Απόφαση της ΑΔΑΕ «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)» (ΦΕΚ Β’ 1642/7.11.2003), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτής, 

9. η 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, 

10. η 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, 
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11. η 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,  

12. η υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …. Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου 

των Επικοινωνιών της εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. …. Απόφαση της ΑΔΑΕ 

και παρελήφθη από την εταιρεία την …., σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …. απόδειξη 

παράδοσης παραλαβής. 

13. η υπ΄αριθμ. ….. Απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής, 

14. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ….. έγγραφο της Αρχής προς την εταιρεία, 

15. η υπ΄αριθμ. …. Απόφαση του Προέδρου της Αρχής, 

16. το από … Πρακτικό Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, μετά 

των συνημμένων αυτού εγγράφων/στοιχείων, 

17. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …. έγγραφο της εταιρείας, 

18.  το από … Πρακτικό Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, μετά 

των συνημμένων αυτού εγγράφων/στοιχείων, 

19. το από …. Πρακτικό Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, μετά 

των συνημμένων αυτού εγγράφων/στοιχείων, 

20. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …. έγγραφο της εταιρείας, μετά των συνημμένων αυτού 

εγγράφων/στοιχείων, 

21. η από ….. «Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της «….»,  

22. η υπ΄αριθμ. …. Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής,  

23. το πρακτικό της από …. συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής, 

24. η υπ΄αριθμ. … Απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής,  

25. η υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ….. Απόδειξη Παράδοσης – Παραλαβής, 

26. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …. έγγραφο της εταιρείας,  

27. το γεγονός ότι ο τακτικός έλεγχος έλαβε χώρα μετά την παρέλευση του εξαμήνου από τη 

γνωστοποίηση στην εταιρεία της υπ΄αριθμ. … Απόφασης περί Έγκρισης της Πολιτικής 

Ασφάλειας (αριθμ. Πρωτ. ΑΔΑΕ …. Απόδειξη Παράδοσης Παραλαβής), 

28. η υπ΄αριθμ. … Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής, 

29. το Πρακτικό της από … συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής, 

30. η υπ΄αριθμ. … Απόφαση της Αρχής,  
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31. η υπ΄αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ …. Κλήση για ακρόαση της εταιρείας, 

32. το υπ΄αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ ….  έγγραφο της εταιρείας, 

33. το υπ΄αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ ….. έγγραφο της Αρχής, 

34. το υπ΄αριθμ. Πρωτ.ΕΜΠ … Υπόμνημα της εταιρείας μετά του συνημμένου οπτικού δίσκου, 

35. η υπ΄αριθμ. ….. Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής, 

36. το πρακτικό της από ….. συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής, 

37. το γεγονός ότι η διασφάλιση του απορρήτου συνιστά πρωταρχική υποχρέωση των παρόχων 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λαμβανομένου υπόψη και του απόλυτου χαρακτήρα 

του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στο απόρρητο των επικοινωνιών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Ι. Ειδικότερα, επί των ισχυρισμών που προέβαλε η εταιρεία «.......» στο υπ΄αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ … 

Υπόμνημά της επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι ……….. (βλ. σχετ.αναφορά στο υπ΄αρθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 

…..Υπόμνημα, σελ. 2). 

Εν προκειμένω, η εταιρεία αποδέχεται τις διαπιστώσεις που αποτυπώθηκαν στην από … Έκθεση 

Ελέγχου, δηλώνοντας ότι ………………. 

 Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι …… (βλ. σχετ.αναφορά στο υπ΄αρθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 

……….Υπόμνημα, σελ. 2). 

Πλην όμως, ο ανωτέρω ισχυρισμός της εταιρείας προβάλλεται αβασίμως. Και τούτο διότι …….. 

…. 

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι …. .(βλ. σχετ.αναφορά στο υπ΄αρθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……. 

Υπόμνημα, σελ. 8). 

Πλην όμως, οι ανωτέρω ισχυρισμοί της εταιρείας προβάλλονται αβασίμως.  Και τούτο διότι …….   

 

ΙΙ. Επί της αποδιδόμενης στην ελεγχόμενη εταιρεία παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί 

απορρήτου των επικοινωνιών, αναφορικά με τους ισχυρισμούς της για κάθε διαπιστωμένη 

απόκλιση, όπως αυτοί διατυπώνονται τόσο στο υπ΄αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …. έγγραφό της που 
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απέστειλε κατόπιν της ολοκληρώσεως του τακτικού ελέγχου, όσο και στο υπ΄αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 

ΕΜΠ …. υποβληθέν υπόμνημα, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

1) Απόκλιση 1 : μη ορθή εφαρμογή της …… (παρ. 3.2.9 του άρθρου 3 της Απόφασης 

165/2011). 

Η εταιρεία δηλώνει ότι …… (βλ. το υπ΄αρθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ….Υπόμνημα, σελ. 3 

και σχετ. αναφορά στη σελ. 1 του υπ΄αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ … εγγράφου της 

εταιρείας).  

Η εταιρεία αποδέχεται την ως άνω απόκλιση, ….. 

2) Απόκλιση 2: μη εφαρμογή της …… (παρ. 4.3.1 του Άρθρου 4 της Απόφασης 

165/2011). 

Η εταιρεία δηλώνει ότι .. (βλ. το υπ΄ αρθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …. Υπόμνημα, σελ. 3-4 

και σχετ. αναφορά στη σελ. 1 του υπ΄αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ … εγγράφου της 

εταιρείας).  

 Η εταιρεία …..….. 

 

3) Απόκλιση 3:   μη πλήρης εφαρμογή της ………..(παρ. 4.3.2 του Άρθρου 4 της 

Απόφασης 165/2011 της ΑΔΑΕ). 

 

Η εταιρεία στο υπ΄αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …. έγγραφό της ισχυρίστηκε ότι ………….  

………(βλ. αναλυτικότερα σελ. 2-3 του υπ΄αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …. εγγράφου της 

εταιρείας). 

Πλην όμως, ………………… 

Συμπερασματικά, αναφορικά με την Απόκλιση 3, η εταιρεία στο υποβληθέν Υπόμνημά 

της δηλώνει ότι ……. (βλ. το υπ΄αρθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……..Υπόμνημα, σελ. 4). 

Η εταιρεία, εν προκειμένω,  ……………. 

 

4) Απόκλιση 4: μη εφαρμογή …………….. (παρ. 5.2.5 του Άρθρου 5 της Απόφασης 

165/2011). 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
 

7 

Η εταιρεία ως προς την ανωτέρω απόκλιση δηλώνει ότι ….. (βλ. το υπ΄αρθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 

ΕΜΠ …….. Υπόμνημα σελ. 4 και σχετ. αναφορά στη σελ. 3 του υπ΄αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 

ΕΜΠ …….. εγγράφου της εταιρείας). 

Η εταιρεία ………………. 

5) Απόκλιση 5:  μη πλήρης εφαρμογή ………. (παρ. 6.2.5 του Άρθρου 6 της Απόφασης 

165/2011). 

 

Ως προς ………. (βλ. σελ. 6 του υπ΄αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ….. εγγράφου της εταιρείας). 

Πλην όμως, ………………….. 

Αναφορικά με την Απόκλιση 5, η εταιρεία στο υποβληθέν Υπόμνημά της δηλώνει ότι 

…….. (βλ. το υπ΄αρθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……….Υπόμνημα σελ. 4). 

Η εταιρεία ………………. 

6) Απόκλιση 6:   μη εφαρμογή …… (παρ. 6.3.1.2 του άρθρου 6 της Απόφασης 

165/2011). 

 

Η εταιρεία ………… (βλ. αναλυτικότερα σελ. 6-44 του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 

………. εγγράφου της εταιρείας).    

Πλην όμως, ….. 

Αναφορικά με την Απόκλιση 6, η εταιρεία στο υποβληθέν Υπόμνημά της δηλώνει ότι 

…….. (βλ. το υπ΄αρθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……Υπόμνημα σελ. 4-5). 

Η εταιρεία …… 

7) Απόκλιση 7:  μη εφαρμογή ………….. (παρ. 6.3.1.2 του άρθρου 6 της Απόφασης 

165/2011.) 

 

Η εταιρεία με το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……. έγγραφό της …….(βλ. 

αναλυτικότερα σελ 44-60 του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ….. εγγράφου της εταιρείας).    

Εν συνεχεία, αναφορικά με την Απόκλιση 7 η εταιρεία στο υποβληθέν Υπόμνημά της 

δηλώνει ότι ……. (βλ. το υπ΄αρθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……Υπόμνημα σελ. 5). 
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Πλην όμως, οι διευκρινίσεις αυτές και οι σχετικές φόρμες δεν εδόθησαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο 

της Αρχής, η δε ορθότητά τους θα επιβεβαιωθεί σε μελλοντικό έλεγχο από την ΑΔΑΕ.  

8) Απόκλιση 8 : μη συστηματική εφαρμογή … (παρ. 6.3.2.1 του άρθρου 6 της 

Απόφασης 165/2011). 

Η ελεγχόμενη εταιρεία …… (βλ. σελ. 60-61 του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ….. 

εγγράφου της εταιρείας). 

Πλην όμως, ο ανωτέρω ισχυρισμός της εταιρείας προβάλλεται αβασίμως, διότι η εταιρεία σύμφωνα 

με ………. 

Αναφορικά με την Απόκλιση 8, η εταιρεία στο υποβληθέν Υπόμνημά της δηλώνει ότι 

……..(βλ. το υπ΄αρθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……Υπόμνημα σελ. 5-6). 

Η εταιρεία. ……… 

9) Απόκλιση 9 : μη ορθή εφαρμογή ……. (παρ. 6.3.2.1 του άρθρου 6 της Απόφασης 

165/2011). 

 

Η εταιρεία στο υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …….. έγγραφό της ισχυρίστηκε ότι …… 

(βλ. σελ. 61 του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……… εγγράφου της εταιρείας). 

Πλην όμως, ……………. 

Αναφορικά με την Απόκλιση 9, η εταιρεία στο υποβληθέν Υπόμνημά της, ……..(βλ. το 

υπ΄αρθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ … Υπόμνημα σελ.6), η δε ορθότητα των αναφερομένων στο εν 

λόγω έγγραφο θα επιβεβαιωθεί σε μελλοντικό έλεγχο από την ΑΔΑΕ. 

10) Απόκλιση 10 :  μη εφαρμογή ………. (παρ. 6.4.2.2 του άρθρου 6 της Απόφασης 

165/2011). 

 

Η εταιρεία στο υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …….. έγγραφό της ισχυρίστηκε ότι …….. 

(βλ. αναλυτικότερα σελ. 63-65 του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ….. εγγράφου της 

εταιρείας). 

Πλην όμως, τα ανωτέρω, ……………….. 

Εν συνεχεία, αναφορικά με την Απόκλιση 10, η εταιρεία στο υποβληθέν Υπόμνημά της, 

………. (βλ. το υπ΄αρθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …… Υπόμνημα σελ. 6-7).  

Ωστόσο, ………. 
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11) Απόκλιση 11: μη εφαρμογή………….. (παρ. 8.3.2 του άρθρου 8 της Απόφασης 

165/2011). 

 

Η εταιρεία ……………………… 

12) Απόκλιση 12: μη εφαρμογή ………… (παρ. 8.3.3.2 του άρθρου 8 της Απόφασης 

165/2011). 

 

Η εταιρεία στο υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …. έγγραφό της ισχυρίστηκε ότι ……….. 

(βλ. αναλυτικότερα  σελ. 65-68 του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …… εγγράφου της 

εταιρείας). 

Πλην όμως, ο ανωτέρω ισχυρισμός της εταιρείας είναι αβάσιμος και αντιφατικός, ………….. 

Εν συνεχεία, αναφορικά με την Απόκλιση 12, η εταιρεία στο υποβληθέν Υπόμνημά της 

……….(βλ. το υπ΄ αρθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……… Υπόμνημα σελ. 7).  

Σημειωτέον ότι οι ενδεχόμενες- μεταγενέστερες του τακτικού ελέγχου -διορθωτικές ενέργειες θα 

αποτελέσουν αντικείμενο προσεχούς ελέγχου από την Αρχή. 

 

13) Απόκλιση 13: μη εφαρμογή, ………… (παρ. 8.3.3.1 του άρθρου 8 της Απόφασης 

165/2011). 

 

Η εταιρεία στο υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …….. έγγραφό της ισχυρίστηκε ότι ……. (βλ. 

σελ. 68 του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……… εγγράφου της εταιρείας). 

Πλην όμως, ………………. 

Αναφορικά με την Απόκλιση 13, η εταιρεία στο υποβληθέν Υπόμνημά της, ……….(βλ. το 

υπ΄ αρθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …..Υπόμνημα σελ. 7).  

Πλην όμως, οι ενδεχόμενες -μεταγενέστερες του τακτικού ελέγχου- διορθωτικές ενέργειες θα 

αποτελέσουν αντικείμενο προσεχούς ελέγχου από την Αρχή. 

14) Απόκλιση 14: μη εφαρμογή ………. ……… (Άρθρο 11 της Απόφασης 165/2011 της 

ΑΔΑΕ). 
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Η εταιρεία στο υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …… έγγραφό της ισχυρίστηκε ότι ……….. 

(βλ. αναλυτικότερα σελ. 68-69 του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ … εγγράφου της 

εταιρείας). 

Πλην όμως, η εταιρεία, ……………….. 

Αναφορικά με την Απόκλιση 14, η εταιρεία στο υποβληθέν Υπόμνημά της, …. (βλ. το υπ΄ 

αρθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ………. Υπόμνημα σελ. 7). 

Επισημαίνεται ότι οι- κατά δήλωση της εταιρείας- μεταγενέστερες του τακτικού ελέγχου 

διορθωτικές ενέργειες, ουδόλως επηρεάζουν τις διαπιστώσεις της ΟΕ κατά τον χρόνο διενέργειας 

του τακτικού ελέγχου, η δε ορθότητα των εν λόγω ενεργειών θα επιβεβαιωθεί σε προσεχή έλεγχο 

από την Αρχή. 

Τέλος, αναφορικά με τα σχόλια που διατύπωσε η εταιρεία στο υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……. 

έγγραφό της επί των εννέα (9) Παρατηρήσεων της Εκθέσεως Ελέγχου και τις διορθωτικές ενέργειες 

που έχει προβεί, επισημαίνεται ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο προσεχούς ελέγχου από την ΑΔΑΕ, 

ως προς τη συμμόρφωση αυτής και την ορθή εφαρμογή τους.  

Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της παράβασης, όπως ανωτέρω αναλύεται 

στο Κεφάλαιο Β΄ της παρούσας, δια: 

 της μη εφαρμογής συγκεκριμένων διαδικασιών και τμημάτων επιμέρους πολιτικών- όπως 

αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω- της εγκριθείσας με την υπ΄αριθμ. πρωτ ΑΔΑΕ  ….. 

Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών της εταιρείας ……, κατά τον χρόνο διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου από την 

Ομάδα Ελέγχου της ΑΔΑΕ, σύμφωνα με την από …….. «Έκθεση Διενέργειας Τακτικού 

Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της ….» και τα σχετικά Πρακτικά Τακτικού Ελέγχου (……..), κατά 

παράβαση των διατάξεων του άρθρου 19 του Συντάγματος, του άρθρου 6 παρ.1 του Ν. 

3115/2003, όπως ισχύει, και της υπ΄αριθμ. 165/2011  Απόφασης  της ΑΔΑΕ 

 Ειδικότερα:  

i.  δια της μη ορθής εφαρμογής …………(παρ. 3.2.9 του άρθρου 3 της Απόφασης 165/2011) 

[ Απόκλιση 1]. 

ii. διά της μη …………. (παρ. 4.3.1 του Άρθρου 4 της Απόφασης 165/2011) [Απόκλιση 2]. 
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iii. διά της  μη πλήρους εφαρμογής ……….. (παρ. 4.3.2 του Άρθρου 4 της Απόφασης 165/2011 

της ΑΔΑΕ) [Απόκλιση 3]. 

iv. διά της μη εφαρμογής ………….. (παρ. 5.2.5 του Άρθρου 5 της Απόφασης 165/2011) 

[Απόκλιση 4].  

v. διά της μη πλήρους ……….. (παρ. 6.2.5 του Άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011) 

[Απόκλιση 5]. 

vi. διά της μη εφαρμογής ………. (παρ. 6.3.1.2 του άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011) 

[Απόκλιση 6]. 

vii. διά της μη εφαρμογής ………… (παρ. 6.3.1.2 του άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011) 

[Απόκλιση 7]. 

viii. διά της μη συστηματικής εφαρμογής ……….. (παρ. 6.3.2.1 του άρθρου 6 της Απόφασης 

165/2011) [Απόκλιση 8]. 

ix. διά της μη ορθής ……… (παρ. 6.3.2.1 του άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011) [Απόκλιση 

9].  

x. διά της μη εφαρμογής ……………. (παρ. 6.4.2.2 του άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011) 

[Απόκλιση 10].   

xi. διά της μη εφαρμογής, ……… (παρ. 8.3.2 του άρθρου 8 της Απόφασης 165/2011) 

[Απόκλιση 11].   

xii. διά της μη εφαρμογής …… (παρ. 8.3.3.2 του άρθρου 8 της Απόφασης 165/2011) 

[Απόκλιση 12].  

xiii. διά της μη εφαρμογής, ………. (παρ. 8.3.3.1 του άρθρου 8 της Απόφασης 165/2011) 

[Απόκλιση 13]. 

xiv. διά της μη εφαρμογής …. (Άρθρο 11 της Απόφασης 165/2011 της ΑΔΑΕ) [Απόκλιση 14]. 

 

 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

α) Ομοφώνως την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας «.......» για την παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως αναλύεται ανωτέρω.  
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β) Επιβάλλει κατά πλειοψηφία τεσσάρων (4) έναντι τριών (3) στην εταιρεία «.......»  τη διοικητική 

κύρωση του χρηματικού προστίμου ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη 

την αρχή της αναλογικότητας, τη βαρύτητα της αποδιδόμενης παράβασης, τα πρόσφατα οικονομικά 

στοιχεία της εταιρείας και το γεγονός ότι η εταιρεία αποδέχθηκε στο έγγραφο Υπόμνημά της τις 

διαπιστώσεις της ΟΕ και, κατά δήλωσή της, προέβη σε διορθωτικές ενέργειες. Ωστόσο, το γεγονός 

της -κατά δήλωσή της- εκ των υστέρων συμμόρφωσης της εταιρείας με τη λήψη διορθωτικών 

μέτρων για τις προαναφερθείσες αποκλίσεις, δεν αναιρεί την ύπαρξη αυτών κατά το χρονικό 

διάστημα πραγματοποίησης του τακτικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις της από την ΑΔΑΕ. 

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Χρήστος Ράμμος, Πρόεδρος της ΑΔΑΕ και τα τακτικά μέλη, Αικατερίνη 

Παπανικολάου και Στέφανος Γκρίτζαλης, οι οποίοι ψήφισαν την επιβολή της διοικητικής κύρωσης 

του χρηματικού προστίμου ύψους σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ, λόγω του γεγονότος ότι 

κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο στην … διαπιστώθηκαν δεκατέσσερις (14) αποκλίσεις μη 

εφαρμογής διαδικασιών και επιμέρους πολιτικών, σε σχέση με την πολιτική ασφάλειας που έχει 

εγκρίνει η ΑΔΑΕ. Τόσο ο ασυνήθως σημαντικός αριθμός των αποκλίσεων, όσο και το περιεχόμενο 

καθεμίας εξ αυτών, οδηγούν σωρευτικά στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία – κατά τον χρόνο ελέγχου 

– μακράν απείχε από τον χαρακτηρισμό της ως ικανοποιητικά συνεπούς σε θέματα ασφάλειας με 

βάση τις σχετικές υποχρεώσεις της. Κυρίως μάλιστα όταν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου – μεταξύ 

άλλων – καταγράφηκαν και αποκλίσεις που συνδυάζονται με την αρτιότητα και συνεπή τήρηση του 

…… αφού αφενός δεν παραδόθηκαν στην Ομάδα Ελέγχου της ΑΔΑΕ αποτελέσματα ….. αφετέρου 

στην απάντηση της εταιρείας δεν έγινε καμία αναφορά ….. 

 

Η παρούσα Απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία «.......». 

                 

   

 

 

        

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Χρήστος  Ράμμος 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


