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(ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ)

Θέμα: «Απόθαζε επί ηεο από 22.02.2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο „................‟ 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 12εο επηεκβξίνπ 2018

ήκεξα, ηελ 12ε επηεκβξίνπ 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, Μηραήι
Γεσξγηαθόδε θαη Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, ε νπνία έρεη νξηζηεί εηζεγεηήο γηα ηελ παξνύζα
ππόζεζε, θαη 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, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη
αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο ...............κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο
παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ.
Ο Πξόεδξνο θ.Υξήζηνο Εακπίξαο θαη ην ηαθηηθό κέινο θ. Παλαγηώηεο Ρηδνκπιηώηεο, πνπ δελ
παξίζηαλην θαηά ηελ Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο ...............ελώπηνλ ηεο Αξρήο, πνπ έιαβε ρώξα ηελ
22.02.2017, κε ηελ από 12.09.2018 έγγξαθε Γήισζή ηνπο ελεκέξσζαλ ηελ Οινκέιεηα όηη κειέηεζαλ
ην από 22.02.2017 Πξαθηηθό Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά ηνπ θαθέινπ θαη
έρνπλ ιάβεη πιήξε γλώζε ηεο κέρξη ηνύδε δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνεγνύκελσλ
ζρεηηθώλ κε ην ζέκα ζπλεδξηάζεσλ.
Δηδηθόηεξα, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα:
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Α. Ζ Α.Γ.Α.Δ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο εθδίδεη θαλνληζηηθέο πξάμεηο, δεκνζηεπόκελεο ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δηα ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη θάζε δηαδηθαζία θαη ιεπηνκέξεηα ζε ζρέζε
κε ηηο αξκνδηόηεηεο, θαζώο θαη κε ηελ ελ γέλεη Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, θαη΄
εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 πεξ.ηβ‟ ηνπ λ.3115/2003 (ΦΔΚ Α‟ 47). Με βάζε ηελ ελ
ιόγσ λνκνζεηηθή εμνπζηνδόηεζε εθδόζεθε ε ππ‟ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο
γηα ηελ Γηαζθάιηζε Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ B‟ 2715/17-11-2011), ζηελ
νπνία πξνβιέπεηαη όηη «Τα πξόζσπα πνπ παξέρνπλ δίθηπα ή/θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ
ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο, όπσο απηό θαζνξίδεηαη από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία,
ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ ΑΔΑΕ πξνο έγθξηζε …Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Δηαζθάιηζε ηνπ
Απνξξήηνπ ησλ Επηθνηλσληώλ, θαζώο θαη θάζε αλαζεώξεζε απηήο, όπνηε απηή ιάβεη ρώξα» (άξζξν 1
παξ.1.2), θαη όηη «…Τα ππόρξεα πξόζσπα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, ηα νπνία
αζθνύλ ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβάιεη δήισζε θαηαρώξεζεο ζηελ
Ε.Ε.Τ.Τ., ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ ζηελ ΑΔΑΕ πξνο έγθξηζε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε
ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Επηθνηλσληώλ εληόο πξνζεζκίαο έμη (6) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο
ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο» (άξζξν 16 παξ.1), ήηνη, έσο ηελ 17ε Μαΐνπ 2012.
Πξνο ηνλ ζθνπό απηό, ε ΑΓΑΔ απέζηεηιε ζηηο εηαηξείεο πνπ, ζύκθσλα κε ην ηεξνύκελν ζηελ Δζληθή
Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ.Σ.) Μεηξών, παξέρνπλ δίθηπα θαη ππεξεζίεο
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ηo ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ 2048/25.11.2011 έγγξαθν, κε ην νπνίν αθελόο
κελ ηηο ελεκέξσζε γηα ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ
Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, θαη
αθεηέξνπ ηηο θάιεζε λα δειώζνπλ εληόο 2 κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο σο άλσ Απόθαζεο, ηηο
δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβάιεη Γήισζε Καηαρώξεζεο ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπο ππό θαζεζηώο Γεληθήο Αδείαο.
Με ην από 17.02.2012 ππ‟αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ 445/20.02.2012 έγγξαθό ηεο ε εηαηξεία ...............(εθεμήο
θαινπκέλε γηα ιόγνπο ζπληνκίαο «...............»), ελεκέξσζε ηελ ΑΓΑΔ αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο γηα
ηηο νπνίεο ε εηαηξεία έρεη ιάβεη άδεηα από ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ
(ΔΔΣΣ).
Πιελ όκσο, ε εηαηξεία «................» δελ πξνέβε ζηελ ππνβνιή ελώπηνλ ηεο ΑΓΑΔ Πνιηηηθήο
Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε ηα σο άλσ
αλαθεξόκελα, παξά ην γεγνλόο όηη ζύκθσλα κε ην Μεηξών Παξόρσλ Γηθηύσλ θαη Τπεξεζηώλ
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Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., ε εηαηξεία είρε θαηαρσξεζεί γηα ηελ παξνρή ησλ
αθόινπζσλ ππεξεζηώλ:
Α.Μ. ...............
Τπεξεζίεο
Α0101 ηαζεξό Γεκόζην Σειεθσληθό Γίθηπν
Β0101- Παξνρή Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ
Β0102- Δθκίζζσζε ρσξεηηθόηεηαο
Β0201- Μεηάδνζε δεδνκέλσλ
Β0203- Γεδνκέλσλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
Β0204- Παξνρή ππεξεζηώλ ηειεκαηηθήο / ηειεκεηξίαο-ξαδηνεληνπηζκνύ
Β0401- Σειεερνπιεξνθόξεζε (Audiotext)
Β0601- Λεηηνπξγία Γηθηύνπ γηα Κιεηζηέο Οκάδεο Υξεζηώλ
Β0602- Παξνρή ππιώλ (gateways) κεηαμύ δηθηύσλ δηαθόξσλ Φνξέσλ
Β0701- Παξνρή ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν
Β0901- Παξνρή Σειεθσληθώλ Τπεξεζηώλ
Β0905- Τπεξεζίεο θσλήο πνπ παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηύνπ
Β0906- Τπεξεζίεο Σειεθσληθώλ Τπεξεζηώλ ζε ζηαζεξέο ζέζεηο κέζσ Πξνπιεξσκέλσλ Καξηώλ
Β0907- Τπεξεζίεο απηόκαηεο επαλάθιεζεο (Call-back)
Β0908- Τπεξεζίεο Σειεθσληθνύ Κέληξνπ (Call-shop)
Β0909- Παξνρή θνηλόρξεζησλ ηειεθώλσλ ζην θνηλό

Β. Γεδνκέλνπ όηη ε εηαηξεία «...............» δελ είρε ππνβάιεη ζηελ ΑΓΑΔ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε
Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ππ‟
αξηζκ.165/2011 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, ε Αξρή απνθάζηζε κε ηελ ππ‟αξηζκ.341/2013

Απόθαζε ηελ

θιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «...............» ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, κε
αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ
επηθνηλσληώλ δηα ηεο κε ππνβνιήο ζηελ ΑΓΑΔ Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ
Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ζύκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ
«Καλνληζκόο γηα ηελ Γηαζθάιηζε Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ B‟ 2715/1711-2011).
Ζ απόθαζε 341/2013

δεκνζηεύηεθε ηελ 12ε επηεκβξίνπ 2016, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 261/2016

Απόθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ θαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ: α) ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ
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λ.4339/2015 (ΦΔΚ Α‟ 133/29.10.2015), β) ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016) θαη γ)
ηεο ππ‟ αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απόθαζεο 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.
Ζ ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 2165/26.09.2016 Κιήζε, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ‟αξηζκ. 341/2013
Απόθαζεο επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.Α7965/05.10.2016 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ Γεσξγίαο
Γησηνπνύινπ. Ζ αθξόαζε πνπ είρε νξηζηεί γηα ηε 2ε Ννεκβξίνπ 2016 αλεβιήζε θαηόπηλ αηηήκαηνο
ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 21ε Γεθεκβξίνπ 2016, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ
2910/01.12.2016 Κιήζε κεηά από αλαβνιή, ε νπνία επεδόζε ζηελ εηαηξεία

λνκίκσο θαη

εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.Α-8070/12.12.2016 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο
Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ. ύκθσλα κε ην πξαθηηθό ππ‟αξηζκ.58 ηεο
από 21.12.2016 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, θαηά ηελ ελ ιόγσ ζπλεδξίαζε ν εθπξόζσπνο
ηεο εηαηξείαο αηηήζεθε εθ λένπ ηελ αλαβνιή ηεο αθξόαζεο, ελώ παξάιιεια ππέβαιε ην
ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 3148/21.12.2016 έγγξαθν ππόκλεκα, επηθπιαζζόκελνο λα αλαπηύμεη πην
αλαιπηηθά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο κε έγγξαθα.
Με ην ελ ιόγσ ππόκλεκα, ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη εθπόλεζε εγθαίξσο (Απξίιηνο 2012), θαη ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ 165/2011 Απόθαζε ηεο Αξρήο, Πνιηηηθή Αζθαιείαο (v.2.6), ηελ νπνία
επεζύλαςε ζην ππόκλεκα. Ζ εηαηξεία επηθαιείηαη σο αηηία ηεο κε έγθαηξεο ππνβνιήο ηεο Πνιηηηθήο
ηελ εζσηεξηθή κεηαθίλεζε θαη, ελ ηέιεη, παξαίηεζε ηεο ππαιιήινπ πνπ ρεηξηδόηαλ ην όιν δήηεκα, ε
νπνία ρεηξηδόηαλ σο απνθιεηζηηθά αξκόδηα δηάθνξα δεηήκαηα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε νινθιήξσζε
ππνβνιήο ηεο Πνιηηηθήο ζηελ Αξρή. Ζ εηαηξεία δειώλεη όηη κεηά ην 2011-2012 δελ έρεη θακία
ηειεπηθνηλσληαθή δξαζηεξηόηεηα θαη όηη βξίζθεηαη ζε θαζεζηώο αδξάλεηαο, θαζώο νθεηιέο πξνο ην
………………………………………..έρνπλ νπζηαζηηθά θαη κεηά ην 2011-2012 θαηαζηήζεη ηελ
εηαηξεία κόλν ηππηθά ελ ηζρύ. Σέινο, κε ην ππόκλεκά ηεο ε εηαηξεία δεηά λα ιεθζεί ππόςε, κεηαμύ
άιισλ, ην γεγνλόο όηη ε όπνηα θαζπζηέξεζε έγηλε ρσξίο πξόζεζε θαη αλππαίηηα, θαζώο θαη ην γεγνλόο
όηη δελ εζίγε πξαγκαηηθά ην απόξξεην ησλ ηειεπηθνηλσληώλ νπνηνπδήπνηε πξαγκαηηθνύ ρξήζηε
(αθνύ ε εηαηξεία έπαπζε ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο), ζε θάζε δε πεξίπησζε, όζν παξείρε ππεξεζίεο
ζαλ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Απόθαζε, ηεξνύζε ηδηαίηεξα απζηεξέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
αζθαιείαο, έζησ θαη αλ απηέο δελ απνηππώζεθαλ ζε έγγξαθν πνπ ππεβιήζε ελώπηνλ ηεο ΑΓΑΔ.
Σν αίηεκα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ αλαβνιή ηεο αθξόαζεο έγηλε απνδεθηό θαη σο λέα εκεξνκελία γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο αθξόαζεο νξίζηεθε ε 22ε Φεβξνπαξίνπ 2017, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ‟αξηζκ.πξση.
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ΑΓΑΔ 387/09.02.2017 Κιήζε κεηά από αλαβνιή, ε νπνία επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη
εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.Α-8232/14.02.2017 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο
Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ.
Ζ εηαηξεία «...............» παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 22εο Φεβξνπαξίνπ 2017, όπσο πξνθύπηεη από
ην ππ‟αξηζκ. 20/2017 πξαθηηθό ηεο από 22.02.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ. Καηά
ηελ ελ ιόγσ αθξόαζε, ν εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο ελεκέξσζε ηελ Αξρή όηη πξνζθόκηζε ην
πξναλαθεξόκελν ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 3148/21.12.2016 έγγξαθν ππόκλεκα «πνπ γξάθεη θάπνηεο
πξώηεο ζθέςεηο», όηη «είρε ππνβιεζεί αξρηθά αο πνύκε ε πνιηηηθή, δελ αλαπξνζαξκόζηεθε θαη δελ
αλαζεσξήζεθε θαη δελ ππεβιήζε εθ λένπ. Εζσηεξηθά είραλ γίλεη θάπνηεο εξγαζίεο εθείλε ηελ θξίζηκε
πεξίνδν θαη είρε εθπνλεζεί έλα ζρέδην λένπ Καλνληζκνύ, ην νπνίν λνκίδσ πξνζθνκίδσ κε ην ππόκλεκά
κνπ, ην νπνίν ζεσξώ όηη αληαπνθξηλόηαλ. Εζσηεξηθά, ε εηαηξεία ηεξνύζε ηηο πξνβιεπόκελεο
δηαδηθαζίεο από όζν είκαη ζε ζέζε λα γλσξίδσ» θαη όηη «…ελ ηνηο πξάγκαζη ε εηαηξεία δελ είρε
νπζηαζηηθό ηειεπηθνηλσληαθό έξγν θαη ζα ηνικνύζα λα πσ όηη δελ έρεη πηα θαη άιιν έξγν, από ηελ
πεξίνδν εθείλε θαη κεηά. Δειαδή κεηά από ην 2012, ηώξα ηηο εκεξνκελίεο, αιιά δελ είρε θάηη, κία
δξαζηεξηόηεηα ην 2012, ην 2013 πνπ λα δηθαηνινγεί απηό ην θνκκάηη. Η εηαηξεία ηώξα είλαη νπζηαζηηθά
ζε κηα κνξθήο αδξάλεηα, δελ έρεη αο πνύκε δξαζηεξηόηεηα αιιά έρεη ρξέε θαη ζε ηδηώηεο, πξνθαλώο,
αιιά έρεη ρξέε θαη ζην δεκόζην, ηα νπνία δελ εμππεξεηνύληαη ή ηνπιάρηζηνλ δελ εμππεξεηνύληαη από
εηαηξηθνύο πόξνπο» (ζει. 2 ππ‟αξηζκ. 20/2017 πξαθηηθνύ ηεο από 22.02.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο
Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ).
Δπίζεο, ν εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο δήισζε όηη «…ε εηαηξεία ήηαλ θαηά θύξην ιόγν εηαηξεία πνπ
έθαλε έλα ηειεπηθνηλσληαθό έξγν ηελ θαιή επνρή ελ πάζε πεξηπηώζεη, πνπ ππήξραλ θαη πνιινί πάξνρνη
θηι. Δελ ήκνπλ εγώ ηόηε κε ηελ εηαηξεία αιιά είρε γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα θαη … Σίγνπξα δελ έρεη
ηίπνηα από απηά ηώξα. Αλ έρεη κία ηζρλή, ζα ηελ ραξαθηήξηδα, επηρεηξεκαηηθή, ε νπνία έρεη λα θάλεη κε
πώιεζε εμνπιηζκνύ. Δειαδή έρεη θάπνηνπο αλζξώπνπο πνπ πνπιάλε, θάπνηεο εηαηξείεο πνπ πνπιάλε
εμνπιηζκό, hardware δειαδή, ηειέθσλα θαη ηέηνηα πξάγκαηα θαη θάξηεο θαη πνπιάεη». Δπίζεο, δήισζε
όηη «ηνπιάρηζηνλ από ην 2012 ή ην 2011, ην 2012 πνπ παξαθνινπζώ εγώ ηα πξάγκαηα εθεί ηη γίλεηαη, ε
δξαζηεξηόηεηά ηεο είλαη θαηά θύξην ιόγν αγνξά θαη πώιεζε εμνπιηζκνύ» (ζει. 3 ππ‟αξηζκ. 20/2017
πξαθηηθνύ ηεο από 22.02.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιόγσ αθξόαζεο, εηέζεθαλ πξνο ηνλ εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο εξσηήκαηα
αλαθνξηθά κε ην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί ε εηαηξεία, ηελ ύπαξμε ηπρόλ ελεκέξσζεο πξνο ηελ
ΑΓΑΔ αλαθνξηθά κε ηε κεηαβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, ην αθξηβέο ρξνληθό δηάζηεκα
θαηά ην νπνίν ε εηαηξεία παξείρε ηειεπηθνηλσληαθό έξγν θαη ηνλ ρξόλν παύζεο απηνύ, αιιά ν
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εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα απαληήζεη κε αθξίβεηα θαη, γηα ηνλ ιόγν απηό,
επηθπιάρηεθε λα απαληήζεη ζηα πξναλαθεξόκελα εξσηήκαηα κε έγγξαθν ππόκλεκα (ζει. 3 έσο 6
ππ‟αξηζκ. 20/2017 πξαθηηθνύ ηεο από 22.02.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ).
Σν ππ‟αξηζκ. 20/2017 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο ηελ 22ε Φεβξνπαξίνπ 2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο
κε ηελ επσλπκία «................»,

επεδόζε λνκίκσο ζηελ εηαηξεία ηελ 21ε Ηνπιίνπ 2017

δηα

ζπξνθόιιεζεο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ‟αξηζκ.Δ-1548/21.07.2017 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ
Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Πεηξαηά Κσλζηαληίλνπ Μπεινγηάλλε. Με ην δηαβηβαζηηθό ηνπ
πξαθηηθνύ ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2138/11.07.2017 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ, ε εηαηξεία εθιήζε, εληόο
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ επίδνζε ηνπ πξαθηηθνύ, λα θαηαζέζεη
ελώπηνλ ηεο Αξρήο έγγξαθν ππόκλεκα κε ηηο απόςεηο θαη ηηο απαληήζεηο ηεο ζηα εξσηήκαηα, ηα νπνία
εηέζεζαλ θαηά ηελ ελ ιόγσ αθξόαζε.
Πιελ όκσο, ε εηαηξεία «................», δελ έρεη θαηαζέζεη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο
έγγξαθν ππόκλεκα κε ηηο απόςεηο ηεο επί ηεο από 22.02.2017 αθξνάζεσο, παξά ηελ πεξί ηνπ
αληηζέηνπ δήισζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο, όπσο πξναλαθέξζεθε, επεηδή δελ ήηαλ ζε
ζέζε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 22.02.2017, λα απαληήζεη κε αθξίβεηα ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, είρε
επηθπιαρζεί λα απαληήζεη κε έγγξαθν ππόκλεκα.

Γ. Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, θαη έρνληαο ππόςε:
1.

Σν άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο,

2.

Σν λ.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Α΄ 47/2003),
θαη ηδίσο ηα άξζξα 1 παξ.1, 6 παξ.1 θαη 11 ηνπ λόκνπ απηνύ,

3.

Σν λ. 3674/2008 «Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο
ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 136/10.07.2008),

4.

Σν λ.3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ
ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 2472/1997» (ΦΔΚ 133
Α΄/28.6.2006), όπσο ηζρύεη,

5.

Σελ ππ‟ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο γηα ηελ Γηαζθάιηζε Απνξξήηνπ
ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ B‟ 2715/17-11-2011), ηδίσο ηα άξζξα 1, 3 θαη 16
απηήο,

6.

Σν λ. 4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ 51/Α/2012) θαη ηδίσο ην άξζξν
61 παξ. 1 απηνύ, ζύκθσλα κε ην νπνίν : «Η παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3051/2002 (Α΄ 220)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 7. Η ιεηηνπξγία θάζε αλεμάξηεηεο αξρήο ξπζκίδεηαη από εζσηεξηθό
θαλνληζκό, ν νπνίνο εθδίδεηαη από ηελ ίδηα θαη δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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Ο Καλνληζκόο αθνινπζεί ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο. Παξεθθιίζεηο
επηηξέπνληαη κόλν σο πξνο ηε δεκνζηόηεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ, αλάινγα κε ηε θύζε θαη απνζηνιή
ηεο θάζε αξρήο. Καηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ, νη ζπλεδξηάζεηο ησλ
αλεμαξηήησλ αξρώλ είλαη κπζηηθέο, εθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από άιιε δηάηαμε λόκνπ ή ηνλ
θαλνληζκό ηνπο. Αλ ν θαλνληζκόο δελ πξνβιέπεη δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηαδηθαζία
επηβνιήο θπξώζεσλ, ν έρσλ δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ κπνξεί, κε γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα δεηήζεη
ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ύζηεξα από δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία παξίζηαληαη, εθηόο από ηα
ελδηαθεξόκελα κέξε θαη ηξίηνη. Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ηνπο
ιόγνπο πνπ ζηεξίδνπλ ην αίηεκα. Η αξρή απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε
νπνηαζδήπνηε άιιεο πξνϋπόζεζεο ή πξόζθιεζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ λα αθνπζηνύλ. Η απόθαζε
γλσζηνπνηείηαη πξνθνξηθά ζηνλ αηηνύληα θαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, εθόζνλ παξίζηαληαη θαη
θαηαρσξίδεηαη ζην πξαθηηθό ή ηελ απόθαζε ηεο αξρήο. Η δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο αξρήο
απνθιείεηαη : α. αλ παξαβιάπηεηαη ην ζπκθέξνλ απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο, β. εθόζνλ ζπληξέρνπλ
ιόγνη πξνζηαζίαο : αα) ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ αλειίθσλ, ββ) ηνπ ηδησηηθνύ βίνπ, γγ) ηεο εζληθήο
άκπλαο θαη αζθάιεηαο, δδ) ηεο δεκόζηαο ηάμεο, εε) ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ απνξξήηνπ θαη γ. όηαλ,
θαηά ηελ θξίζε ηεο αξρήο, ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε παξεκπνδίδεη νπζησδώο ηε δηεξεύλεζε ηεο
ππόζεζεο.Εάλ ν θαλνληζκόο ηεο αξρήο πξνβιέπεη δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ε αξρή κπνξεί, γηα ηνπο
αλσηέξσ ιόγνπο, λα ζπλεδξηάζεη κπζηηθά. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκόζηα ζπλεδξίαζεο
παξαθσιύεηαη ε δηαδηθαζία από ηελ παξνπζία ηξίησλ πξνζώπσλ ή δηαπηζησζεί όηη ζπληξέρνπλ
νη παξαπάλσ ιόγνη, κε απόθαζε ηεο αξρήο πνπ ιακβάλεηαη παξαρξήκα θαη θαηαρσξίδεηαη ζην
πξαθηηθό ή ηελ απόθαζε, κπνξεί λα δηαθνπεί ε δεκόζηα δηαδηθαζία θαη λα ζπλερηζζεί κε ηελ
παξνπζία κόλν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ...».
7.

Σελ ππ‟ αξηζκ. 97Α/2012 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ «Σξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ 44/3110-2003 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 : α) ην άξζξν 1 απηήο, ζύκθσλα κε ην
νπνίν «Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηεο απόθαζεο ηεο ΑΔΑΕ
44/31.10.2003 …, όπσο ηζρύεη, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο : Οη αθξνάζεηο ηεο Αξρήο είλαη
κπζηηθέο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 ηεο παξνύζεο, όπσο ηζρύεη.», β)
ην άξζξν 2 απηήο, ζύκθσλα κε ην νπνίν «Τν άξζξν 6 ηεο απόθαζεο ηεο ΑΔΑΕ 44/31.10.2003,
όπσο ηζρύεη, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο : ….3. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Αξρήο είλαη κπζηηθέο.
Εηδηθώο θαηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ, ν έρσλ δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ
κπνξεί κε γξαπηή αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο αθξόαζεο γηα ηελ έθδνζε
ηεο απόθαζεο ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία παξίζηαληαη, εθηόο από ηα ελδηαθεξόκελα κέξε
θαη ηξίηνη. Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ηνπο ιόγνπο πνπ ζηεξίδνπλ
ην αίηεκα. Η Αξρή απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ
νπνία δεηείηαη ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε νπνηαδήπνηε άιιεο
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πξνϋπόζεζεο ή πξόζθιεζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ λα αθνπζηνύλ. Η απόθαζε γλσζηνπνηείηαη
πξνθνξηθά ζηνλ αηηνύληα θαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, εθόζνλ παξίζηαληαη θαη θαηαρσξίδεηαη ζην
πξαθηηθό ή ηελ απόθαζε ηεο Αξρήο. Η δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Αξρήο απνθιείεηαη : α) αλ
παξαβιάπηεηαη ην ζπκθέξνλ απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο, β) εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη πξνζηαζίαο :
αα) ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ αλειίθσλ, ββ) ηνπ ηδησηηθνύ βίνπ, γγ) ηεο εζληθήο άκπλαο θαη
αζθάιεηαο, δδ) ηεο δεκόζηαο ηάμεο, εε) ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ απνξξήηνπ θαη γ. όηαλ, θαηά ηελ
θξίζε ηεο Αξρήο, ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε παξεκπνδίδεη νπζησδώο ηε δηεξεύλεζε ηεο ππόζεζεο…»,
8.

Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ‟αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ)» (ΦΔΚ Β‟
1642/7.11.2003), όπσο ηζρύεη,

9.

Σηο ππ‟ αξηζκ. 3319/2010 θαη 1361/2013 Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο,

10. Σν άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, πεξί δηθαηώκαηνο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ηνπ
δηνηθνπκέλνπ,
11. Σo ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ 2048/25.11.2011 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ,
12. Σελ ππ‟αξηζκ.294/2012 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,
13. Σελ ππ‟αξηζκ.25/2013 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,
14. Σν πξαθηηθό ηεο από 24.10.2012 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, ην νπνίν
ζπκπιεξώζεθε κε ην Πξαθηηθό ηεο από 30.01.2013 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
15. Σελ ππ‟αξηζκ.100/2013 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
16. Σν από 17.02.2012 ππ‟αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ 445/20.02.2012 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «...............»,
17. Σελ ππ‟αξηζκ.387/2013 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,
18. Σν πξαθηηθό ηεο από 18.12.2013 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
19. Σελ ππ‟αξηζκ.341/2013 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ηελ 12ε επηεκβξίνπ
2016, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 261/2016 Απόθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ θαη δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ: α) ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ λ.4339/2015 (ΦΔΚ Α‟ 133/29.10.2015), β) ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016) θαη γ) ηεο ππ‟ αξηζκ. 16887/17-03-2016
Απόθαζεο 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,
20. Σελ ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 2165/26.09.2016 Κιήζε, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ‟αξηζκ.
341/2013 Απόθαζεο, ε νπνία επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε
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ηελ ππ‟αξηζκ.Α-7965/05.10.2016 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν
Αζελώλ Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ,
21. Σελ ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2910/01.12.2016 Κιήζε κεηά από αλαβνιή, ε νπνία επεδόζε ζηελ
εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.Α-8070/12.12.2016 Έθζεζε
Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ,
22. Σν πξαθηηθό ππ‟αξηζκ.58 ηεο από 21.12.2016 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
23. Σν ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 3148/21.12.2016 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο «...............», κεηά
ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ,
24. Σελ ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 387/09.02.2017 Κιήζε κεηά από αλαβνιή, ε νπνία επεδόζε ζηελ
εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.Α-8232/14.02.2017 Έθζεζε
Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ,
25. Σν ππ‟αξηζκ. 20/2017 πξαθηηθό ηεο από 22.02.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
ην νπνίν επεδόζε λνκίκσο ζηελ εηαηξεία ηελ 21ε Ηνπιίνπ 2017 δηα ζπξνθόιιεζεο, όπσο
πξνθύπηεη από ηελ ππ‟αξηζκ.Δ-1548/21.07.2017 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή
ζην Δθεηείν Πεηξαηά Κσλζηαληίλνπ Μπεινγηάλλε,
26. Σν ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2138/11.07.2017 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ,
27. Σν γεγνλόο όηη ε εηαηξεία «................» ιεηηνπξγεί ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο θαη έρεη
θαηαρσξεζεί ζην Μεηξών Παξόρσλ Γηθηύσλ θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ηεο
Δ.Δ.Σ.Σ. γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ππ‟ αξηζκ.
165/2011 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ,
28. Σν γεγνλόο όηη ε εηαηξεία «...............» δελ είρε ππνβάιεη ζηελ ΑΓΑΔ, πξν ηεο θιήζεο ηεο ζηελ
παξνύζα δηαδηθαζία αθξόαζεο, Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
Δπηθνηλσληώλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ππ‟ αξηζκ.165/2011 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ,
παξά ην γεγνλόο όηη ξεηά πξνβιέπεηαη όηη «Τα πξόζσπα πνπ παξέρνπλ δίθηπα ή/θαη ππεξεζίεο
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο, όπσο απηό θαζνξίδεηαη από ηελ
εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία, ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ ΑΔΑΕ πξνο έγθξηζε …Πνιηηηθή
Αζθάιεηαο γηα ηε Δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Επηθνηλσληώλ, θαζώο θαη θάζε αλαζεώξεζε
απηήο, όπνηε απηή ιάβεη ρώξα» (άξζξν 1 παξ.1.2) θαη όηη «…Τα ππόρξεα πξόζσπα ηνπ άξζξνπ 1
παξ. 2 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, ηα νπνία αζθνύλ ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο
νπνίεο έρνπλ ππνβάιεη δήισζε θαηαρώξεζεο ζηελ Ε.Ε.Τ.Τ., ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ ζηελ
ΑΔΑΕ πξνο έγθξηζε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Επηθνηλσληώλ
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εληόο πξνζεζκίαο έμη (6) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζηελ Εθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο» (άξζξν 16 παξ.1), ήηνη, έσο ηελ 17ε Μαΐνπ 2012,
29. Σν γεγνλόο όηη κε ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 3148/21.12.2016 έγγξαθν ππόκλεκα, ε εηαηξεία
ππέβαιε γηα πξώηε θνξά ελώπηνλ ηεο ΑΓΑΔ θείκελν Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ην νπνίν, θαηά
ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο, είρε εθπνλήζεη ηνλ Απξίιην ηνπ 2012, ρσξίο λα ην ππνβάιεη ζηελ Αξρή,
παξά ηελ πάξνδν ηεο πξνβιεπόκελεο ζηελ Απόθαζε 165/2011 πξνζεζκίαο,
30. Σν γεγνλόο όηη δελ θαηέζηε ζαθέο από ηνλ εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο «................», παξά ηα
ζρεηηθά εξσηήκαηα ηεο Αξρήο αιιά θαη παξά ηελ εθ κέξνπο ηνπ επηθύιαμε λα απαληήζεη δηα
εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο, ην αθξηβέο ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε εηαηξεία παξείρε
ηειεπηθνηλσληαθό έξγν, γηα ην νπνίν είρε ππνρξέσζε ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 165/2011 ηεο
ΑΓΑΔ λα ππνβάιεη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο, έρνληαο ππόςε θαη ηε δήισζε ηεο εηαηξείαο όηη κεηά
ην 2011-2012 δελ έρεη θακία ηειεπηθνηλσληαθή δξαζηεξηόηεηα θαη όηη βξίζθεηαη ζε θαζεζηώο
αδξάλεηαο,
31. Σν γεγνλόο όηη ε εηαηξεία «...............», δελ θαηέζεζε ζηελ ΑΓΑΔ έγγξαθν ππόκλεκα θαηόπηλ
ηεο από 22 Φεβξνπαξίνπ 2017 αθξόαζεο, παξά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πνπ είρε νξίζεη ε
Αξρή γηα ηελ ππνβνιή ηνπ κε ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2138/11.07.2017 έγγξαθό ηεο,
32. Σελ ππ‟αξηζκ.261/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,
33. Σν ππ‟αξηζκ.45/2018 πξαθηηθό ηεο από 12.09.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
34. 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 ..............., γηα ηε κε έγθαηξε
ππνβνιή ζηελ ΑΓΑΔ Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ,
ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο ελόηεηεο Β θαη Γ ηεο παξνύζαο.
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 ηεο ζύζηαζεο,
ιακβάλνληαο ππόςε ηδίσο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο Γηνίθεζεο, ηελ αξρή
ηεο εύινγεο δηάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, ηε βαξύηεηα ηεο απνδηδόκελεο παξάβαζεο, ηα πξόζθαηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαη ην γεγνλόο όηη πξόθεηηαη γηα πνιύ παιηά ππόζεζε .
Ζ παξνύζα απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ...............κε Γηθαζηηθό Δπηκειεηή.
Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 12 επηεκβξίνπ 2018.

Υξήζηνο Εακπίξαο
Πξόεδξνο
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