
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
 

1 

                                                                                                          Μαξνύζη, 18 Οθησβξίνπ 2018 

          Αξ. πξση.: 3250     

 

ΑΠΟΦΑΖ 

  αριθμ: 217/2018  

  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΣΣΖΖΣΣΔΔΑΑ  ΣΣΟΟ  ΓΓΗΗΑΑΓΓΗΗΚΚΣΣΤΤΟΟ))  

  

 

Θέμα: «Απόθαζε επί ηεο από 11.01.2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ...............κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ 

επηθνηλσληώλ». 

 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 4
εο

 Ηνπιίνπ 2018 

 

 

 

ήκεξα, ηελ 4
ε
 Ηνπιίνπ 2018, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, παξηζηακέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο θ. Υξήζηνπ Εακπίξα, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θ. 

Μηραήι αθθά, ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. Γεσξγίνπ Μπαθάιε, Παλαγηώηε Ρηδνκπιηώηε θαη Μηραήι 

Γεσξγηαθόδε, ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ. Γεκνζζέλε Βνπγηνύθα, ν νπνίνο παξέζηε ζε 

αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ.Ησάλλε Αζθνμπιάθε, ν νπνίνο δελ παξέζηε ιόγσ θσιύκαηνο, αλ 

θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ.Γεώξγηνπ 

Μηζαειίδε, ν νπνίνο έρεη νξηζηεί εηζεγεηήο γηα ηελ παξνύζα ππόζεζε θαη παξέζηε ζε αλαπιήξσζε 

ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θαο Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, ε νπνία δελ παξέζηε ιόγσ θσιύκαηνο αλ θαη 

είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «..............................» κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ 

επηθνηλσληώλ. 

Σα ηαθηηθά κέιε θ.θ. Γεώξγηνο Μπαθάιεο θαη Μηραήι Γεσξγηαθόδεο, θαζώο θαη ηα  αλαπιεξσκαηηθά 

κέιε θ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο θαη Γεώξγηνο Μηζαειίδεο, πνπ δελ παξίζηαλην θαηά ηελ Αθξόαζε 

ηεο εηαηξείαο «..............................» ελώπηνλ ηεο Αξρήο, πνπ έιαβε ρώξα ηελ 11.01.2017, κε ηελ από 

04.07.2018 έγγξαθε Γήισζή ηνπο ελεκέξσζαλ ηελ Οινκέιεηα όηη κειέηεζαλ ην από 11.01.2017 

Πξαθηηθό Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά ηνπ θαθέινπ θαη έρνπλ ιάβεη πιήξε 
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γλώζε ηεο κέρξη ηνύδε δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνεγνύκελσλ ζρεηηθώλ κε ην ζέκα 

ζπλεδξηάζεσλ.   

 

Δηδηθόηεξα, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 

 

Α. ηελ ΑΓΑΔ ππνβιήζεθε ε κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2502/27.11.2013 θαηαγγειία ηνπ θ. ..............., 

ζηελ νπνία ν θαηαγγέιισλ αλέθεξε όηη είρε ππόλνηεο όηη……………………...  

Με ηελ Απόθαζε ππ’αξηζκ.20/2014, ε ΑΓΑΔ απνθάζηζε  ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ γηα ηε δηεξεύλεζε 

ηεο θαηαγγειίαο θαη, κε ηελ Απόθαζε ππ’αξηζκ.23/2013 ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, νξίζηεθε 

Οκάδα Διέγρνπ (Ο.Δ.), ε νπνία πξαγκαηνπνίεζε δύν επηηόπηνπο ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο «............... ...............»  θαη αληάιιαμε αιιεινγξαθία κε ηελ εηαηξεία, όπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη ζηελ από 23.05.2014 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειίαο κε 

αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2502/27.11.2013» (ζπλεκ.1 ζηελ ππ’αξηζκ.204/2016 εηζήγεζε). Ζ ελ ιόγσ 

Έθζεζε Διέγρνπ εγθξίζεθε από ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ κε ηελ από 18.06.2014 ππ’αξηζκ.208/2014 

Απόθαζε, ηελ νπνία ε εηαηξεία εθιήζε λα παξαιάβεη, κεηά ηεο από 23.05.2014 Έθζεζεο. Ζ εηαηξεία 

«............... ...............»  παξέιαβε ηελ ππ’αξηζκ.208/2014 Απόθαζε, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο Έθζεζεο 

Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ηελ 22.07.2015 (ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1484/22.07.2015 Απόδεημε 

Παξάδνζεο-Παξαιαβήο). Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 18.06.2014, ε Οινκέιεηα απνθάζηζε επίζεο ηελ 

πξνώζεζε ηεο ππόζεζεο ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Αξρήο γηα πηζαλή θιήζε ζε αθξόαζε ηεο 

εηαηξείαο «............... ...............».   

 

Β. ύκθσλα κε ηελ από 23.05.2014 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειίαο κε 

αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2502/27.11.2013», όπσο εγθξίζεθε από ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ κε ηελ  

ππ’αξηζκ.208/2014 Απόθαζε, πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα: 

 «Δ. ΕΞΕΣΑΗ ΣΩΝ ΣΟΙΥΕΙΩΝ – ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ 

Από ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαδόζεθαλ ζην πιαίζην ησλ επηηόπησλ ειέγρσλ, θαζώο θαη από 

ηελ αληαιιαγή εγγξάθσλ κε ηελ εηαηξεία ..............., όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, πξνθύπηνπλ ηα 

αθόινπζα: 

 

Δ1. Από ηον έλεγτο ζηην εηαιρεία ............... A.E., αναθορικά με ηην σπ’ αριθμ. πρωη. ΑΔΑΕ 

2502/27.11.2013 καηαγγελία ηοσ κοσ ...............λοσ: 
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1. ύκθσλα κε ην από 30.01.2014 Πξαθηηθό Δηελέξγεηαο Επηηόπηνπ Ειέγρνπ, ζην ζύζηεκα 

...............βξέζεθαλ πέληε (5) πξνζβάζεηο ζε δεδνκέλα θιήζεσλ ηεο ππό εμέηαζε ηειεθσληθήο 

ζύλδεζεο,…………………………………….». 

2. ην ζύζηεκα ..............., από ην αξρείν πνπ παξαδόζεθε ζην πιαίζην ηνπ από 30.01.2014 

επηηόπηνπ ειέγρνπ (πλεκκέλν CD), πξνθύπηνπλ………………………………..». 

Επίζεο ζην ελ ιόγσ αξρείν, εκθαλίδεηαη θαη κηα (1) εγγξαθή γηα ηνλ θσδηθό πειάηε (customer id) 

………, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηνλ θαηαγγέιινληα, θαηά ηελ εκεξνκελία 15.11.2013. ύκθσλα κε 

δήισζε ηεο εηαηξείαο ζην από 20.03.2014 Πξαθηηθό Επηηόπηνπ Ειέγρνπ, ε ελ ιόγσ πξόζβαζε 

«αθνξά ζε πξόζβαζε από ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ ηδίνπ ηνπ θαηαγγέιινληα ζηελ εθαξκνγή ……….». 

3. ηα ζπζηήκαηα ……………………δελ βξέζεθαλ ζρεηηθέο εγγξαθέο. 

4. ην ζύζηεκα…………………..,  ε εηαηξεία δήισζε όηη πξαγκαηνπνίεζε αλαδήηεζε εθηόο από ην 

msisdn θαη ζηνλ θσδηθό ρξήζηε θαη ζηελ IP ηνπ θαη βξέζεθαλ 7 ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ζε 

πξόζβαζε ζε ινγαξηαζκνύο θαη αλάιπζε θιήζεσλ απηώλ, νη νπνίεο θαίλεηαη λα έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ IP ηνπ θαηαγγέιινληνο. 

 

Δ2. Από ηον έλεγτο ζηην εηαιρεία ................, καηόπιν ηης σπ’ αριθμ. πρωη. ΑΔΑΕ 2502/27.11.2013 

καηαγγελίας αναθορικά με ηη γενικόηερη εθαρμογή ηης Πολιηικής Αζθάλειας και ηων ζτεηικών 

διαδικαζιών από ηην εηαιρεία: 

 

1. Η εηαηξεία ............... κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 778/05.03.2014 επηζηνιή απέζηεηιε ηελ 

θαηαγξαθή ησλ πξνζβάζεσλ ηνπ ρξήζηε κε όλνκα…………… από ην ζύζηεκα ...............γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από 01.01.2013 έσο 04.02.2014, κε αηηηνιόγεζή ηνπο από ηνλ ίδην ηνλ 

ππάιιειν ζηηο 14.02.2014, θαζώο θαη  θαηαγξαθέο από ην ζύζηεκα ............... γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 08.07.2013 έσο 04.02.2014 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαπάλσ θαηαγξαθέο από ην 

ζύζηεκα ..........................................  

2. Η 4ε ζηήιε κε ηίηιν «Ολνκαηεπώλπκν πλδξνκεηή» ηνπ ζπλεκκέλνπ 1 ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 

ΑΔΑΕ ΑΠΡ 778/05.03.2014 επηζηνιήο ηεο ..............., ………………….Η 5
ε
 ζηήιε κε ηίηιν 

«Αηηηνιόγεζε» ηνπ ζπλεκκέλνπ 1 ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 778/05.03.2014 επηζηνιήο ηεο 

..............., επίζεο δελ πξνέξρεηαη από ην ζύζηεκα ..............., αιιά απνηειεί αηηηνιόγεζε πνπ 

δόζεθε από ηνλ ππάιιειν……………………………...   
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3. Από ηελ εμέηαζε ηνπ ζπλεκκέλνπ 1 ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 778/05.03.2014 επηζηνιήο 

ηεο ..............., πξνέθπςε όηη ν ππάιιεινο ηεο ............... κε ην όλνκα ……………... Ελδεηθηηθά 

παξαηίζεληαη ηα παξαθάησ:  

i. Από ηηο εγγξαθέο 89, 91, 93, πξνθύπηεη όηη ν ρξήζηεο κε ην όλνκα 

……………πξαγκαηνπνίεζε………………. 

ii. Από ηηο εγγξαθέο 103, 105, 107, 118, 120, 125, 128, 130, 160 θαη 162, πξνθύπηεη όηη ν 

ρξήζηεο κε ην όλνκα……………………………….  

4. Η εηαηξεία, ζην πιαίζην ηνπ από 20.03.2014 επηηόπηνπ ειέγρνπ δήισζε όηη «ζηηο νζόλεο ηνπ 

...............δελ ππήξρε αηηηνιόγεζε γηα ηηο πξνζβάζεηο 1-168 ηνπ ζπλεκκέλνπ 1 ηεο ππ’ αξηζκ. 

πξση. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 778/05.03.2014  επηζηνιήο». Επίζεο, όηη 

«………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ε. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Η ΟΕ δηελήξγεζε δύν επηηόπηνπο ειέγρνπο (Πξαθηηθό ειέγρνπ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 

20/03.02.2014, πλεκκέλν 2 ηεο παξνύζαο θαη ηα ζπλεκκέλα απηνύ, Πξαθηηθό ειέγρνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 

ΑΔΑΕ ΕΜΠ 75/21.03.2013, πλεκκέλν 3 ηεο παξνύζαο θαη ηα ζπλεκκέλα απηνύ) θαη εμέηαζε ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο θαη ηδίσο ηηο επηζηνιέο ηεο εηαηξείαο ππ΄αξηζκ. πξση. 

ΑΔΑΕ ΑΠΡ 330/04.02.2014, ΑΔΑΕ ΑΠΡ 778/05.03.2014 θαη ΑΔΑΕ  1148/04.04.2014 (πλεκκέλα 4, 6 

θαη 7 ηεο παξνύζαο). 

Από ηα πξναλαθεξόκελα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξνθύπηεη δήηεκα 

…………………………………………………………………………………………………………………………» 

Γ. Αθνινύζεζε ε έθδνζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 26 παξ.7 ηνπ λ.4325/2015 (ΦΔΚ Α’ 47/2015), 

55 παξ.10 ηνπ λ.4339/2015  (ΦΔΚ Α’ 133/2015), 73 ηνπ λ.4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016), θαζώο θαη ε 

ππ’ αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21-03-2016), πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ. 

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ,  ε Αξρή απνθάζηζε, κε ηελ ππ’αξηζκ. 299/2016 Απόθαζή ηεο, ηελ θιήζε ζε 

αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «............... ...............» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

πληάγκαηνο, ηεο Οδεγίαο 2002/58/ΔΚ, ηνπ λ.3115/2003, ηνπ λ.3471/2006, ηνπ  λ.3674/2008, θαη ηεο 
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Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. ππ’ αξηζκ. 165/2011, όπσο ηζρύνπλ, 

αλαθνξηθά…………………………………………………………………………………………………

., όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Γ ηεο από 23.05.2014 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ 

Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2502/27.11.2013», πνπ εγθξίζεθε κε ηελ από 

18.06.2014 ππ’αξηζκ.208/2014 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ. 

Ζ ππ’αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 2750/16.11.2016 Κιήζε, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ’αξηζκ. 299/2016 

Απόθαζεο επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ.Α-

8119/27.12.2016 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Πξσηνδηθείν Αζελώλ Γεσξγίαο 

Γησηνπνύινπ. Πεξί ηεο δηεμαγσγήο ηεο αθξόαζεο ελεκεξώζεθε θαη ν θαηαγγέιισλ θ. .............. (ππ’ 

αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2502/27.11.2013 θαηαγγειία), σο έρσλ δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ θαη’ άξζξν 

61.παξ.1 ηνπ λ.4055/2012 (ΦΔΚ 51/Α/2012), όπσο ηζρύεη, θαη ε ελ ιόγσ ελεκέξσζε (ππ’αξηζκ.πξση. 

ΑΓΑΔ 2733/15.11.2016) επηδόζεθε ζηνλ θαηαγγέιινληα κε Γηθαζηηθό Δπηκειεηή (ππ’αξηζκ.Α-

8100/20.12.2016 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Πξσηνδηθείν Αζελώλ Γεσξγίαο 

Γησηνπνύινπ). 

 Ζ εηαηξεία «............... ...............» παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 11
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2017, όπσο 

πξνθύπηεη από ην ππ’αξηζκ. 2/2017 πξαθηηθό ηεο από 11.01.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

ΑΓΑΔ.  

Σν ππ’αξηζκ. 2/2017 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο ηελ 11
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο 

«............... ...............» επεδόζε λνκίκσο ζηελ εηαηξεία ηελ 2
ε
 Μαΐνπ 2017, όπσο πξνθύπηεη από ηελ 

ππ’αξηζκ. ππ’αξηζκ.Γ-11965/02.05.2017 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν 

Πεηξαηά Κσλζηαληίλνπ Μπεινγηάλλε, θαη κε ην  ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1113/07.04.2017 

δηαβηβαζηηθό έγγξαθν, ε εηαηξεία εθιήζε λα θαηαζέζεη ελώπηνλ ηεο ΑΓΑΔ έγγξαθν ππόκλεκα κε ηηο 

απόςεηο ηεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηπρόλ επηζπκνύζε λα ππνβάιεη, ζύκθσλα κε όζα εηπώζεθαλ θαηά ηελ 

ελ ιόγσ αθξόαζε.  

Ζ εηαηξεία ππέβαιε εκπξνζέζκσο ην ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 89/22.05.2017 έγγξαθν ππόκλεκα. 

Ζ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο 18
εο

 Οθησβξίνπ 2017, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη 

αλαθνξηθά κε ηελ από 11.01.2017 αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «..............................», κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ 

επηθνηλσληώλ, θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ. 366/2017 εηζήγεζεο πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο. Δηζεγεηήο 

γηα ηελ παξνύζα ππόζεζε είρε νξηζηεί ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Αξρήο θ. ππξίδσλ Παληειήο. 
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Πιελ όκσο, όπσο πξνθύπηεη από ην ππ’αξηζκ.83/2017 πξαθηηθό ηεο από 18.10.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’αξηζκ.366/2017 εηζήγεζεο θαη, εηδηθόηεξα, θαηά ηελ 

ςεθνθνξία γηα ηε ιήςε απόθαζεο, δελ ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη α) ζην άξζξν 15 παξ. 

1 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.2690/1999, ΦΔΚ Α’45), θαη β) ζην άξζξν 7 παξ. 4  ηνπ 

Καλνληζκνύ Δζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ 

(απόθαζε ΑΓΑΔ κε αξηζκ. 44/2003, ΦΔΚ Β΄ 1642). Καηόπηλ ηνύηνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο από 18.04.2018 

επηθύξσζεο ηνπ ππ’αξηζκ.83/2017 πξαθηηθνύ, θαη  έρνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ν εηζεγεηήο πνπ είρε 

νξηζηεί κε ηελ ππ’αξηζκ. 299/2016 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο ΑΓΑΔ 

θ.ππξίδσλ Παληειήο, παξαηηήζεθε από ηελ ΑΓΑΔ ηελ 15.01.2018, θαη ε παξαίηεζή ηνπ έγηλε 

απνδεθηή από ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ από ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 84), ε Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 25.04.2018, 

απνθάζηζε ηελ αλάθιεζε ηεο Απόθαζεο πνπ ειήθζε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 18.10.2017 επί ηεο από 

11.01.2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «..............................». Δπίζεο, θαηά ηελ ίδηα 

ζπλεδξίαζε, ε Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ όξηζε σο λέν εηζεγεηή ηεο ππόζεζεο ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

ηεο Αξρήο θ.Γεώξγην Μηζαειίδε, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ από 15.01.2018 παξαηηεζέληνο 

αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο  θ. ππξίδσλα Παληειή.  

 

 Γ. Όπσο πξνθύπηεη, ηόζν από  ην ππ’αξηζκ. 2/2017 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο ηελ 11
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «............... ...............», αιιά θαη από ην ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 

89/22.05.2017 έγγξαθν ππόκλεκα, ε εηαηξεία  «............... ...............» πξνέβαιε ηνπο αθόινπζνπο 

ηζρπξηζκνύο αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο αθξόαζεο: 

H εηαηξεία δήισζε όηη πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε δηαιεύθαλζε ηεο ππόζεζεο θαη ηελ πξόνδν ηνπ 

ειέγρνπ, βξήθε ηξόπν ώζηε λα έρεη πιήξε εηθόλα γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε, θαη ζηα 

δύν ζπζηήκαηα (...............θαη ...............) θαη κε βάζε απηά, ε εηαηξεία έδσζε ηα ζηνηρεία κεηά ηνλ 

πξώην έιεγρν πξνο ηελ ΑΓΑΔ, αθνύ είρε πξνεγεζεί εζσηεξηθή έξεπλα, ζηελ 

νπνία……………………...  

Σόζν θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 11
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2017 όζν θαη κε ην ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 

89/22.05.2017 έγγξαθν ππόκλεκα, ε εηαηξεία δήισζε όηη ν ζπγθεθξηκέλνο ππάιιεινο, σο εθ ηεο 

ζέζεσο θαη ηνπ ξόινπ ηνπ…………………………………………………………………. 

Με ην ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 89/22.05.2017 έγγξαθν ππόκλεκα, ε εηαηξεία αλαθέξζεθε ζηα 

κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδεη γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ αλαθνξηθά 
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κε…………………... Δπίζεο, ε εηαηξεία αλαθέξζεθε ζην γεγνλόο όηη είλαη πηζηνπνηεκέλε γηα ην 

ζύζηεκα αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ ήδε από 1999, όηη εθπαηδεύζεηο ζηα ζέκαηα απηά ήηαλ θνηλή 

πξαθηηθή θαη όηη ε εθπαίδεπζε ζην θνκκάηη ησλ εηαηξηθώλ πσιήζεσλ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ην 2013, 

δειαδή έλα ρξόλν πξηλ, θαη πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ακέζσο κεηά ην ζπκβάλ ην 2014 (ζει.7 ππ’αξηζκ. 

2/2017 πξαθηηθνύ ηεο δηεμαρζείζεο ηελ 11
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «............... 

...............»). 

Αθνύ επηθαιέζηεθε ηελ πιεξόηεηα ηεο δηεξεύλεζεο ηεο ππόζεζεο, ε εηαηξεία ……………………… 

Σέινο, ε εηαηξεία δηαηύπσζε ηνλ ηζρπξηζκό όηη δελ επέδεημε θαλελόο είδνπο ππαηηηόηεηα ή θαθόβνπιε 

ζπκπεξηθνξά ζρεηηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε θαη όηη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ππήξμαλ 

αξλεηηθέο επηπηώζεηο…………………………………………..  

Δ. Δπί ησλ σο άλσ ηζρπξηζκώλ ηεο εηαηξείαο «............... ...............», όπσο δηαηππώζεθαλ θαηά ηελ 

αθξόαζε ηεο 11.01.2017, αιιά θαη κε ην ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 89/22.05.2017 έγγξαθν 

ππόκλεκα, δηαπηζηώλνληαη ηα αθόινπζα: 

H εηαηξεία ………………………………………………………………….. 

Πιελ όκσο………………………………. 

Δλ πξνθεηκέλσ, ε εηαηξεία παξνπζίαζε, ηόζν θαηά ηελ αθξόαζε όζν θαη κε ην έγγξαθν ππόκλεκά ηεο, 

αλαιπηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδεη γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απνξξήηνπ αλαθνξηθά κε ……………………………….., γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη εθαξκνγή, εθ 

κέξνπο ηεο εηαηξείαο, ηνπ άξζξνπ 4 παξ.2.2. ηεο Απόθαζεο 165/2011 ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο γηα ηελ 

Γηαζθάιηζε Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ B’ 2715/17-11-2011), ζύκθσλα κε 

ην νπνίν «Σν ππόρξεν πξόζσπν νθείιεη λα ελεκεξώλεη κε πξόζθνξα κέζα θαη λα εθπαηδεύεη ηνπο 

εξγαδόκελνπο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Δηαζθάιηζε 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Επηθνηλσληώλ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο». 

Ωζηόζν, ηα  θαηά ηα σο άλσ κέηξα, ηα νπνία επηθαιείηαη ε εηαηξεία, δελ ηελ απαιιάζζνπλ από ηελ 

επζύλε ηεο γηα ηηο ππό θξίζε πξάμεηο ………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………...  

 

Σ. Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, θαη έρνληαο ππόςε:  
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1. Σν άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο, 

2. Σν λ.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ  Α΄ 47/2003), 

όπσο ηζρύεη, 

3. Σν λ.3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ», ΦΔΚ Α’133, όπσο ηζρύεη, 

4. Σν λ.3674/2008 «Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 136/10.07.2008), όπσο ηζρύεη, 

5. Σν λ.4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, Μεηαθνξώλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 82), όπσο ηζρύεη, 

6. Σελ Οδεγία 2002/58 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 12
εο

 Ηνπιίνπ 2002 

ζρεηηθά µε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνµέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο ζηνλ ηνµέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ (νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ηδησηηθήο δσήο ζηηο 

ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2009/136/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 Ννεκβξίνπ 2009 θαη ηζρύεη, 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. 97
Α
/2012 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Σξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ 44/31-

10-2003 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ “Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ) (ΦΔΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπσο ηζρύεη» (ΦΔΚ 

1650/Β/11-05-2012 θαη 1751/Β/25-05-2012) θαη ηδίσο ηα άξζξα 1 θαη 2 απηήο,  

8. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο 

Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (Α.Γ.Α.Δ.)» (ΦΔΚ Β’ 

1642/7.11.2003), όπσο ηζρύεη,  

9. Σηο ππ’ αξηζκ. 3319/2010, 1361/2013, 4309/2015 θαη 1593/2016 Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο, 

10. Σν άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, πεξί δηθαηώκαηνο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ηνπ 

δηνηθνπκέλνπ,  

11. Σν λ.3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ Α’ 

220/2002), όπσο ηζρύεη, 

12. Σν λ.4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ Α’51/2012), όπσο ηζρύεη, θαη 

ηδίσο ηα άξζξα 61 θαη 110 απηνύ,  

13. Tελ από 19-12-2013 παξαίηεζε ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, ε νπνία έγηλε απνδεθηή από ηνλ 

Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 175/20-01-2014 Απόθαζή ηνπ (ΦΔΚ 

Τ.Ο.Γ.Γ. 19/22-01-2014), 
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14. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 παξ.7 ηνπ λ.4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο – 

Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε Αδηθηώλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 47/2015), 

15. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ λ.4339/2015  (ΦΔΚ Α’ 133/2015), όπσο ηζρύεη, 

16. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016) «Δζληθό Μεηξών Δπηηειηθώλ 

ηειερώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο, 

πξναγσγώλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα – αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

17. Σελ ππ’ αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21-03-2016), πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο Αξρήο 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, 

18. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ εηθνζηνύ ηξίηνπ ηνπ λ. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄ 142/03-08-2016), 

19. Σελ Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. ππ’ αξηζκ. 165/2011 (ΦΔΚ Β’ 2715/17-11-2011), 

20. Σελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο 

«............... ...............» πνπ ππεβιήζε ζηελ ΑΓΑΔ κε ην ππ’αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

ΔΜΠ156/17.05.2012 έγγξαθν θαη εγθξίζεθε κε ηελ Απόθαζε 163/2012 ηεο ΑΓΑΔ, 

21. Σελ θαηαγγειία ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2502/27.11.2013, 

22. Σελ ππ΄αξηζκ. 20/2014 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

23. Σελ ππ΄αξηζκ. 23/2014 Απόθαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, 

24. Σν κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 20/03.02.2014 «Πξαθηηθό Γηεμαγσγήο Διέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ............... » κε ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα απηνύ, 

25. Σν κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 75/21.03.2014 «Πξαθηηθό Γηεμαγσγήο Διέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ............... .» κε ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα απηνύ,  

26. Σν κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 330/04.02.2014 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «............... ...............», 

27. Σν κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 30/06.02.2014 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ, 

28. Σν κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 778/05.03.2014 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «............... ...............», 

29. Σν κε αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 1148/04.04.2014 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «............... ...............», 

30. Σελ από 12.02.2014 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία ............... », όπσο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ.112/2014 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, 

31. Σελ από 23.05.2014 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ 2502/27.11.2013», όπσο εγθξίζεθε κε ηελ από 18.06.2014 ππ’αξηζκ.208/2014 

Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, 
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32. Σελ ππ’αξηζκ.193/2014 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

33. Σν πξαθηηθό ηεο από 18.06.2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

34. Σελ ππ’αξηζκ.208/2014 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, ηελ νπνία ε εηαηξεία «............... ...............» 

παξέιαβε κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηήο (ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1484/22.07.2015 Απόδεημε 

Παξάδνζεο-Παξαιαβήο), 

35. Σελ ππ’αξηζκ.204/2016 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

36. Σν πξαθηηθό ηεο από 03.10.2016 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

37. Σελ ππ’αξηζκ. 299/2016 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, 

38.  Σελ ππ’αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 2750/16.11.2016 Κιήζε, ε νπνία, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ 

ππ’αξηζκ. 299/2016 Απόθαζεο, επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε 

ηελ ππ’αξηζκ.Α-8119/27.12.2016 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην 

Πξσηνδηθείν Αζελώλ Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ, 

39.  Σελ ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2733/15.11.2016 ελεκέξσζε πεξί ηεο δηεμαγσγήο ηεο αθξόαζεο, ε 

νπνία επηδόζεθε ζηνλ θαηαγγέιινληα κε Γηθαζηηθό Δπηκειεηή (ππ’αξηζκ.Α-8100/20.12.2016 

Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Πξσηνδηθείν Αζελώλ Γεσξγίαο 

Γησηνπνύινπ), 

40. Σν ππ’αξηζκ. 2/2017 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο ηελ 11
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο 

«............... ...............», ην νπνίν επεδόζε λνκίκσο ζηελ εηαηξεία ηελ 2
ε
 Μαΐνπ 2017, όπσο 

πξνθύπηεη από ηελ ππ’αξηζκ. ππ’αξηζκ.Γ-11965/02.05.2017 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ 

Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Πεηξαηά Κσλζηαληίλνπ Μπεινγηάλλε,  

41. Σν  ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1113/07.04.2017 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ,  

42. Σν ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 89/22.05.2017 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο «............... 

...............», 

43. Σελ ππ’αξηζκ. 366/2017 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

44. Σν ππ’αξηζκ.83/2017 πξαθηηθό ηεο από 18.10.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, ην 

νπνίν επηθπξώζεθε θαηά ηελ από 18.04.2018 ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

45. Σν άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.2690/1999, ΦΔΚ Α’45), 

46. Σν άξζξν 7 παξ. 4  ηνπ Καλνληζκνύ Δζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (απόθαζε ΑΓΑΔ κε αξηζκ. 44/2003, ΦΔΚ Β΄ 1642 
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47. Σν γεγνλόο όηη ν εηζεγεηήο πνπ είρε νξηζηεί κε ηελ ππ’αξηζκ. 299/2016 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο ΑΓΑΔ θ.ππξίδσλ Παληειήο, παξαηηήζεθε από ηελ ΑΓΑΔ ηελ 

15.01.2018, θαη ε παξαίηεζή ηνπ έγηλε απνδεθηή από ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ από ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 84),   

48. Σελ ππ’αξηζκ. 146/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

49. Σελ από 25.04.2018 απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ γηα ηελ αλάθιεζε ηεο Απόθαζεο πνπ 

ειήθζε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 18.10.2017 επί ηεο από 11.01.2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «..............................» θαη γηα ηνλ νξηζκό σο λένπ εηζεγεηή ηεο ππόζεζεο ηνπ 

αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηεο Αξρήο θ.Γεώξγηνπ Μηζαειίδε, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ από 

15.01.2018 παξαηηεζέληνο αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο  θ. ππξίδσλα Παληειή,  

50. Σν ππ’αξηζκ. 23/2018 πξαθηηθό ηεο από 25.04.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

51. Σελ ππ’αξηζκ. 208/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

52. Σν ππ’αξηζκ. 33/2018 πξαθηηθό ηεο από 04.07.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,  

53. Σα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, 

54. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο  ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, 

 

Καη αθνύ όια ηα κέιε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ δήισζαλ όηη ελεκεξώζεθαλ πιήξσο γηα ηε κέρξη 

ζήκεξα εμέιημε ηεο ππνζέζεσο θαη όηη έρνπλ ιάβεη γλώζε όισλ ησλ εγγξάθσλ απηήο,  

 

 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Οκνθώλσο ηελ ύπαξμε επζύλεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «..............................» 

(ΑΦΜ………),  γηα παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, 

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ελόηεηα Δ ηεο παξνύζαο απόθαζεο,………………... 

 

Ωο πξνο ην είδνο θαη ην ύςνο ηεο θύξσζεο εηο βάξνο ηεο εηαηξείαο,  
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ΔΠΗΒΑΛΛΔΗ 

 

Οκνθώλσο, ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «..............................» (…………….), ηε δηνηθεηηθή 

θύξσζε ηνπ ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο νγδόληα ρηιηάδσλ επξώ (80.000 €), ιακβάλνληαο ππόςε 

ηδίσο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο Γηνίθεζεο, ηελ αξρή ηεο εύινγεο 

δηάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, ηε βαξύηεηα ηεο απνδηδόκελεο παξάβαζεο, θαζώο θαη ηα πξόζθαηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο.  

 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «..............................» κε Γηθαζηηθό 

Δπηκειεηή. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα επηδνζεί θαη ζηνλ θαηαγγέιινληα θ. ............... (ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

2502/27.11.2013 θαηαγγειία), σο έρνληα δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ θαη’ άξζξν 61.παξ.1 ηνπ 

λ.4055/2012 (ΦΔΚ 51/Α/2012), όπσο ηζρύεη, αθνύ παξαιεηθζνύλ ηα ηκήκαηα, ηα νπνία πεξηέρνπλ 

αλαθνξέο, σο πξνο ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ ιόγνη πξνζηαζίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ απνξξήηνπ ηεο 

εηαηξείαο «..............................», θαη’άξζξν 7 παξ.5 ηεο ππ’αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο 

ΑΓΑΔ (ΦΔΚ Β’ 1642). 

  

 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 4 Ηνπιίνπ 2018. 

 

 

  

 

 Υξήζηνο Εακπίξαο 

 

 

       Πξόεδξνο 
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