
 

Μαρούσι,  27 Νοεμβρίου 2009 

                                                               Αρ.Πρωτ. :….        

ΑΠΟΦΑΣΗ 

(αριθμ.:   252/2009) 

 

Θέμα: Απόφαση επί της υπ’ αριθμ. ……………. Κλήσης σε ακρόαση της 
εταιρείας με την επωνυμία «…………………», με αντικείμενο τον έλεγχο της 
παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των 
επικοινωνιών.  
 
 
 
Την Τετάρτη, 23η Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η 

Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, παρισταμένων του Πρόεδρου της ΑΔΑΕ, κ. Ανδρέα  

Λαμπρινόπουλου, του Αντιπροέδρου, κ. Mιχαήλ Καρατζά και των τακτικών μελών 

κ.κ Σωκράτη Κάτσικα, Σταύρου Σκοπετέα και Κωνσταντίνου Μαραβέλα καθώς και 

των αναπληρωματικών μελών κ.κ. Νικόλαου Νίντου και κ. Νικολάου Καλουπτσίδη,  

σε αναπλήρωση των τακτικών μελών κ. Χρήστου Καψάλη και κ. Ιάκωβου Βενιέρη 

αντίστοιχα, οι οποίοι δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος, αν και είχαν νομίμως και 

εμπροθέσμως προσκληθεί. Ο κ. Νικόλαος Καλουπτσίδης είχε οριστεί ως εισηγητής 

για το συγκεκριμένο θέμα.   

Η Α.Δ.Α.Ε. ασχολήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ………… Κλήση σε ακρόαση της 

εταιρείας με την επωνυμία «………………..» με αντικείμενο τον έλεγχο της 

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

Ο αντιπρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε. κ. Μιχαήλ Καρατζάς που δεν παρίστατο κατά την 

Ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «……………» ενώπιον της Αρχής, που 

έλαβε χώρα την 1-4-2009, με την από 22-09-2009 έγγραφη Δηλωσή του ενημέρωσε 

την Ολομέλεια ότι μελέτησε το από 1-4-2009 Πρακτικό Ακρόασης της εταιρείας, 

καθώς και όλα τα σχετικά του φακέλου και έχουν λάβει πλήρη γνώση της μέχρι τούδε 

διαδικασίας και του περιεχομένου των προηγούμενων σχετικών με το θέμα 

συνεδριάσεων.   



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

απόφασης. 

Προκύπτουν τα ακόλουθα : 

 

Α. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), με την υπ’ 

αριθμ. 71/2009 απόφασή της κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία με την επωνυμία 

«………….» την 1η Απριλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., με 

αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 

απόρρητο των επικοινωνιών. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ……… Κλήση μετά της 

συνημμένης σε αυτήν Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 71/2009 επεδόθη στην 

εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 

………………. Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών κ. Διονυσίου Δεσποτόπουλου. 

 Η εταιρεία παρέστη κατά την ακρόαση της 1ης Απριλίου 2009 δια των 

κ.κ………………..  

Κατόπιν της διεξαγωγής της ακρόασης της εταιρείας «…….» την 1η Απριλίου 2009 

ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε., κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία τα Πρακτικά της εν λόγω 

ακρόασης δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………….εγγράφου της Α.Δ.Α.Ε., όπως 

προκύπτει από την υπ’ αριθμ. …………….έκθεση επίδοσης του Δικαστικού 

Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών κ. Διονυσίου Δεσποτόπουλου και δόθηκε στην 

εταιρεία προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών από την παραλαβή των πρακτικών, 

προκειμένου για την κατάθεση ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. εγγράφου υπομνήματος. Η 

εταιρεία «……………» υπέβαλε εν συνεχεία ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. το υπ’ αριθμ. 

πρωτ. …………. έγγραφο υπόμνημά της.  

 

 

Β. Στην προκειμένη περίπτωση προκύπτουν τα ακόλουθα : 

Η Α.Δ.Α.Ε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με την υπ’ αριθμ. 187/2008 Απόφασή 

της, αποφάσισε να πραγματοποιήσει έκτακτη δειγματοληπτική έρευνα στην εταιρεία 

παροχής κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με την επωνυμία «………….». Η 

έρευνα είχε σκοπό να εξετάσει τη διαδικασία πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα 

που διατηρούν στοιχεία κλήσεων συνδρομητών, καθώς και στα αρχεία καταγραφής που 

δημιουργούνται κατά την πρόσβαση των χρηστών σε αυτά τα συστήματα. Με την ως άνω 



Απόφαση, ορίστηκε επίσης από τη Α.Δ.Α.Ε. η Επιτροπή Έρευνας που θα διενεργούσε το 

συγκεκριμένο έλεγχο.  

Η Επιτροπή Έρευνας, κατόπιν της διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις και 

στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα της εταιρείας «…………..» και κατόπιν 

αλληλογραφίας και συλλογής περαιτέρω στοιχείων από την εν λόγω εταιρεία, κατέληξε 

στην σύνταξη της από …………..Έκθεσης Έκτακτης Δειγματοληπτικής Έρευνας, η 

οποία και ενεκρίθη με την από 08-10-2008 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. 

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, από τον διεξαχθέντα έλεγχο στα πληροφοριακά 

συστήματα της εταιρείας που διατηρούν στοιχεία κλήσεων συνδρομητών, καθώς και στα 

αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται κατά την πρόσβαση των χρηστών στα 

συστήματα αυτά, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα : 

…………………………… 

Δεδομένων των ανωτέρω ευρημάτων της έκτακτης έρευνας που διενεργήθηκε, η 

Α.Δ.Α.Ε. με την υπ’ αριθμ. 71/2009 προαναφερθείσα Απόφασή της κάλεσε σε ακρόαση 

ενώπιόν της την εταιρεία «……………..» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης 

παράβασης του απορρήτου των επικοινωνιών, η οποία διενεργήθηκε, όπως 

προαναφέρθηκε, την 1η Απριλίου 2009.  

………………………. 

 
Κατόπιν των παραπάνω, 

 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
ομοφώνως την ευθύνη της εταιρείας με την επωνυμία «…………» για παράβαση της 

κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών όπως αναλυτικά 

εκτίθεται ανωτέρω υπό στοιχεία Β και Γ της παρούσας και  

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ 

 

στην εταιρεία με την επωνυμία «……………», για την ως άνω αποδιδόμενη 

παράβαση, ομοφώνως, τη διοικητική κύρωση της σύστασης  έχοντας υπόψη την αρχή 

της αναλογικότητας και τη βαρύτητα της αποδιδόμενης παράβασης…………... Σε 



περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «…………..» υποπέσει στο 

μέλλον σε αντίστοιχο παράπτωμα θα κριθεί αυστηρότερα. 

    Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009. 

Η παρούσα Απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «………………..» 

με Δικαστικό Επιμελητή.  

 

  

 

 
   

Ο Πρόεδρος 
 
 
   
 

   Ανδρέας Λαμπρινόπουλος 

 
 

                                                                                 
 
 
 


