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Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2011 

                                                                                       Αρ. Πρωτ :  1482        

ΑΠΟΦΑΣΗ 
(αριθμ.: 137  /2011) 

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 
 

Θέμα : Απόφαση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1905/28-08-2009 Κλήσης σε 

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

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

της μη υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών της ως άνω εταιρείας σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 629α/2004, 630α/2004, 

632α, 633α και 634α /2005 Αποφάσεις της Α.Δ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β΄87 και 88/2005).  

 
 
 
Την Τετάρτη, 23η Μαρτίου 2011 και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η 

Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., παρισταμένων του Πρόεδρου της Α.Δ.Α.Ε., κ. Ανδρέα  

Λαμπρινόπουλου, του Αναπληρωτή Αντιπροέδρου, κ. Δημητρίου Βαρουτά, προς 

αναπλήρωση του Αντιπροέδρου της Α.Δ.Α.Ε., κ. Μιχαήλ Καρατζά, ο οποίος ήταν 

απών λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης, των τακτικών μελών κ.κ Χρήστου 

Καψάλη,  Ιάκωβου Βενιέρη, Κωνσταντίνου Μαραβέλα, Σταύρου Σκοπετέα και 

Μιχαήλ Γεωργιακόδη. 

 Η Α.Δ.Α.Ε. ασχολήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1905/28-08-2009 Κλήση σε Ακρόαση της 

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

κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών δια της μη 

υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών της ως άνω εταιρείας σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 629α/2004, 630α/2004, 

632α, 633α και 634α /2005 Αποφάσεις της Α.Δ.Α.Ε.   

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

απόφασης. 

Προκύπτουν τα ακόλουθα : 
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Α. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), με την υπ’ αριθμ. 

1905/28-08-2009 Κλήση (αριθμ. 5786/01-09-2009 έκθ. επίδοσης) κάλεσε σε ακρόαση, 

μετά από αναβολή της ορισθείσας για την 08-04-2009 ακρόαση (αριθμ. έκθ. επίδοσης 

5261/04-03-2009), την εταιρεία με την επωνυμία «……..» με αντικείμενο τον έλεγχο της 

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

της μη υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών της ως άνω εταιρείας σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 629α/2004, 630α/2004, 

632α, 633α και 634α /2005 Αποφάσεις της Α.Δ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β΄87 και 88/2005).  

Η εταιρεία μετά την κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 420/20-02-2009  κλήσης σε 

ακρόαση, μετά της συνημμένης αυτής υπ΄ αριθμ. 48/2009 Απόφασης (αριθμ. έκθ. 

επίδοσης 5261/04-03-2009), κατέθεσε, εντός της προθεσμίας που είχε οριστεί για  την 

υποβολή υπομνήματος, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 776/27-03-2009 έγγραφο με θέμα: 

«Διαδικασίες Διασφάλισης του απορρήτου κατά την παροχή υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας» και αφορά στην Πολιτική Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου 

των επικοινωνιών της εταιρείας. Στο ως άνω έγγραφο δεν αναφέρονται οι λόγοι μη 

έγκαιρης υποβολής της Πολιτικής Ασφάλειάς της. 

 Ειδικότερα : 

Η Α.Δ.Α.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εκδίδει κανονιστικές πράξεις που 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δια των οποίων ρυθμίζεται κάθε 

διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση με τις αρμοδιότητες, καθώς και με την εν γένει 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, κατ΄ εφαρμογήν της διατάξεως της 

περ.ιβ΄ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3115/2003 (ΦΕΚ Α’ 47). Με βάση την ως άνω 

νομοθετική εξουσιοδότηση εκδόθηκαν οι ακόλουθοι Κανονισμοί της Αρχής : 

α) Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά την παροχή Κινητών 

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (υπ’ αριθμ. 629α/2004 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ 

Β΄87/2005), 

β) Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά την παροχή Σταθερών 

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (υπ’ αριθμ. 630α/2004 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ 

Β΄87/2005), 

γ) Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και 

τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές (υπ’ αριθμ. 632α/2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., 

ΦΕΚ Β΄88/2005), 

δ) Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών (υπ’ αριθμ. 

633α/2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄88/2005), 

ΑΔΑ: 4Α8ΞΙΔ1-Ζ7Λ



 3 

ε) Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου 

(υπ’ αριθμ. 634α/2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄88/2005).   

Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητας της Α.Δ.Α.Ε. κλήθηκε σε ακρόαση ενώπιόν της 

η εταιρεία με την επωνυμία «……….»  με αντικείμενο τον έλεγχο της παράβασης της 

κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών δια της μη υποβολής στην 

Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, 

σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανονισμούς της Αρχής. 

Στη συνέχεια, δια του υπ’ αριθμ. 776/27-03-2009 εγγράφου της εταιρείας «……..»  

υπεβλήθη στην Αρχή εκ μέρους της εταιρείας Πολιτική Ασφάλειας για τη διασφάλιση 

του Απορρήτου των Επικοινωνιών, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Δ.Α.Ε. Με την από 12-11-2009 έκθεση ελέγχου της εν λόγω 

Πολιτικής της εταιρείας «……….» αρχικώς διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις που 

αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν, οι οποίες όμως δεν κρίνονται ουσιώδεις και επομένως, 

η εν λόγω Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας θεωρήθηκε συμβατή με τους 

προαναφερθέντες Κανονισμούς της Α.Δ.Α.Ε.. Σύμφωνα επίσης με την εν λόγω Έκθεση 

Ελέγχου η εταιρεία «……….» καλούνταν να συμπληρώσει την εν λόγω Πολιτική 

Ασφάλειας, συμπεριλαμβάνοντας τις παρατηρήσεις που αναλύονταν σε αυτήν. Η από 12-

11-2009 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης υποβλήθηκε στην Ολομέλεια συνημμένη στην 

υπ΄αριθμ. 37/12-03-2010 Εισήγηση ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Αρχής την 17-03-2010 αποφασίστηκε ότι δεν 

εγκρίνεται η υπ΄αριθμ. 37/12-03-2010 Εισήγηση, καθώς και η από 12-11-2009 Έκθεση 

Ελέγχου Συμμόρφωσης, επειδή οι ελλείψεις οι οποίες σημειώνονται στην ως άνω Έκθεση 

δεν κρίνονται επουσιώδεις. Κατόπιν τούτου, η ελεγχόμενη εταιρεία κλήθηκε εντός 

προθεσμίας δύο (2) μηνών να υποβάλει αναθεωρημένη Πολιτική, συμμορφούμενη στις 

ουσιώδεις παρατηρήσεις της από 26-05-2010  Έκθεσης Ελέγχου. 

Η εταιρεία απέστειλε εμπροθέσμως την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 251/19-10-

2010 αναθεωρημένη πολιτική με θέμα  «Διαδικασίες Διασφάλισης του απορρήτου 

κατά την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας», η οποία αποτέλεσε αντικείμενο 

ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Δ.Α.Ε.. Με την από 18-02-2011 Έκθεση 

Ελέγχου της ως άνω Πολιτικής Ασφάλειας διαπιστώθηκε ότι η αναθεωρημένη 

Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της 

εταιρείας «…….» καλύπτει τους όρους της υπ’ αριθμ. 629α/2004 Απόφασης της 

Α.Δ.Α.Ε. και ως εκ τούτου, θεωρείται συμβατή με αυτή. 

Β.  Ενόψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη : 
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1. το άρθρο 19 παρ.1 του Συντάγματος, 

2. τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των    

Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 47), και ιδίως τα άρθρα 1 παρ.1, 6 παρ.1 και 2 και 11 του νόμου  

αυτού, 

3. τις διατάξεις του Ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του 

απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας κα άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄136),  

4. τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά την παροχή 

Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (υπ’ αριθμ. 629α/2004 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., 

ΦΕΚ Β΄87/2005), 

5. τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά την παροχή 

Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (υπ’ αριθμ. 630α/2004 Απόφαση της 

Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄87/2005), 

6. τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά την παροχή 

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μέσω Ασυρμάτων Δικτύων (υπ’ αριθμ. 631α/2004 

Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄87/2005 

7. τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές 

Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές (υπ’ αριθμ. 632α/2005 

Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄88/2005), 

8. τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών 

Υποδομών (υπ’ αριθμ. 633α/2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄88/2005), 

9. τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και 

Χρήστη Διαδικτύου (υπ’ αριθμ. 634α/2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄88/2005),   

    10. το άρθρο 4 παρ. 3 της Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. υπ΄αριθμ.44/31-10-2003 «Κανονισμός 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των  Επικοινωνιών» 

(ΦΕΚ Β΄ 1642), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 

886/29.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 963) και ισχύει, 

    11. Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ια’ του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου 

των Επικοινωνιών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Συντάγματος και το 

άρθρο 14 παρ. 10 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» και ενόψει της 

υπό κρίση υποθέσεως που αφορά στην Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας με την 

επωνυμία «………..», όπως στην παρούσα εισήγηση παρατίθεται, 

12. το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, 

13. το υπ΄αριθμ. 30/13-02-2009 απόσπασμα Εισήγησης για κλήση σε ακρόαση της 

εταιρείας, 
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14. το υπ΄αριθμ. 48/2009 απόσπασμα Απόφασης της ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. για 

κλήση  σε ακρόαση της εταιρείας, 

15. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 420/20-02-2009 Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την 

επωνυμία «………..», η οποία επιδόθηκε στην εταιρεία μετά των συνημμένων της, με 

την υπ΄αριθμ. 5261/04-03-2009 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών, κ. 

…………., 

16. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 776/27-03-2009 έγγραφο της εταιρείας, 

17. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 856/06-04-2009 έγγραφο της Αρχής με το οποίο 

ενημερώνεται η εταιρεία ότι η ορισθείσα για την 08-04-2009 ακρόαση αναβάλλεται, το 

οποίο επιδόθηκε στην εταιρεία με την υπ΄αριθμ. 5401/07-04-2009 έκθεση επίδοσης του 

δικαστικού επιμελητή Αθηνών, κ. ………….., 

18. την υπ΄αριθμ. 1905/28-08-2009  κλήση μετά από αναβολή σε ακρόαση, η οποία 

επιδόθηκε στην εταιρεία με την υπ΄αριθμ. 5786/01-09-2009 έκθεση επίδοσης του 

δικαστικού επιμελητή Αθηνών, κ………….., 

19. το υπ΄αριθμ. 61 πρακτικό της από 09-09-2009 συνεδρίασης της Ολομέλειας της 

Α.Δ.Α.Ε., 

20. την από 12-11-2009 έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

776/27-03-2009 Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των 

επικοινωνιών της εταιρείας «…………..»,  

21. την υπ΄αριθμ. 37/12-03-2010 Εισήγηση για λήψη Απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 

1905/28-08-2009 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας, 

22. τα Πρακτικά της από 17-03-2010 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

23. την από 26-05-2010 έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

776/27-03-2009 Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των 

επικοινωνιών της εταιρείας «…………..»,  

24. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 211/03-09-2010 έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε., 

25. την υπ΄αριθμ. 117/2010 Απόφαση της Αρχής, η οποία επιδόθηκε στην εταιρεία μετά 

των συνημμένων της, με την υπ΄αριθμ. 6781/15-09-2010 έκθεση επίδοσης του 

δικαστικού επιμελητή Αθηνών, κ. …………….., 

26. το  υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 251/19-10-2010 έγγραφο της εταιρείας,  

27. την από 18-02-2011 έκθεση ελέγχου της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 251/19-10-

2010 αναθεωρημένης Πολιτικής της εταιρείας,   

28. την υπ΄αριθμ. 58/16-03-2011 Εισήγηση για λήψη Απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 

1905/28-08-2009 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας, 
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29. τα πρακτικά της από 23-03-2011 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,  

30.  την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 

  

 
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α) Την έγκριση της από 18-02-2011  Έκθεσης Ελέγχου της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 

251/19-10-2010 Πολιτικής, η οποία αποτελεί αναθεώρηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ 776/27-03-2009 Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του απορρήτου των 

επικοινωνιών της εταιρείας «………..», η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα 

Εισήγηση, προκειμένου να εγκριθεί η αναθεωρημένη Πολιτική Ασφαλείας της 

εταιρείας. 

 

β) Τη μη επιβολή διοικητικής κυρώσεως εις βάρος της εταιρείας «……….», για 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών δια 

της μη υποβολής στην Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών, συμβατής με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 629α/2004, 

630α/2004, 632α, 633α και 634α /2005 Αποφάσεις της Α.Δ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β΄87 και 

88/2005), δεδομένου ότι η ελεγχόμενη εταιρεία, έστω και καθυστερημένα, υπέβαλε 

στην Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 776/27-03-2009) η 

οποία κρίθηκε από την Αρχή μη συμβατή με τους εν λόγω Κανονισμούς της, για τους 

λόγους που παρατίθενται ανωτέρω, και εμπροθέσμως επανυπέβαλε αναθεωρημένη 

Πολιτική Ασφάλειας (υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 251/19-10-2010) η οποία 

κρίθηκε από τους τεχνικούς της υπηρεσίας συμβατή.  

Η παρούσα Απόφαση μετά της από 18-02-2011 Έκθεσης Ελέγχου Συμμόρφωσης να 

επιδοθεί στην εταιρεία «………….» με Δικαστικό Επιμελητή.  

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 23η Μαρτίου 2011. 

Συνημμένα: ένα (1) 
                                                                                               
 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
   
 

   Ανδρέας Λαμπρινόπουλος 
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