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                                                                                                          Μαξνχζη, 4 Οθησβξίνπ  2018 

             Αξ. πξση.: 3065      

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

  αριθμ: 291/2018  

  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ))  

 

 

Θέμα: «Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία „..........‟ θαη δ.η. „..........‟, κε αληηθείκελν 

ηνλ έιεγρν ηεο ελδερφκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαηφπηλ ηεο απφ 28.03.17 

„Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνχ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία „..................‟, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ απφ 

26.04.2017 ππ‟αξηζκ. 152/2017 Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ.».  

 

 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 3
εο

 Οθησβξίνπ 2018 

 

 

 

 

ήκεξα, ηελ 3
ε
 Οθησβξίνπ 2018, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληψλ, παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο θ. Υξήζηνπ Εακπίξα, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θ. 

Μηραήι αθθά, ησλ ηαθηηθψλ κειψλ θ.θ. Μηραήι Γεσξγηαθφδε, Παλαγηψηε Ρηδνκπιηψηε θαη 

Γεσξγίνπ Μπαθάιε, θαη ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ θ.θ. Γεψξγηνπ Μηζαειίδε θαη Γεκνζζέλε 

Βνπγηνχθα, νη νπνίνη παξέζηεζαλ ζε αλαπιήξσζε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ θ.θ. Αηθαηεξίλεο 

Παπαληθνιάνπ θαη Ησάλλε Αζθνμπιάθε αληίζηνηρα, νη νπνίνη δελ παξέζηεζαλ αλ θαη είραλ λνκίκσο 

θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηεο 

ελδερφκελεο θιήζεο ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «..........» θαη δ.η. «..........», κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερφκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαηφπηλ ηεο απφ 

28.03.17 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνχ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία „..................», ε νπνία εγθξίζεθε κε 

ηελ απφ 26.04.2017 ππ‟αξηζκ. 152/2017 Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ. 

Δηδηθφηεξα, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

 

Α. Ζ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΓΑΔ) κε ηελ Απφθαζε 59/2016 θαη ηελ 

Απφθαζε 287/2016 ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθφ έιεγρν ζηελ εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία «..........» θαη δ.η. «..........» (ζην εμήο θαινπκέλε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο .........), κε ζθνπφ λα 
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εμεηάζεη ηελ πινπνίεζε ηεο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-125/12.07.13 Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο 

γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ ηεο εηαηξείαο, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ Απφθαζε 

295/2013 ηεο ΑΓΑΔ, ηελ νπνία ε εηαηξεία παξέιαβε ηελ 04.12.13 (ππ‟ αξίζκ. πξσηνθφιινπ ΑΓΑΔ 

2563/04.12.2013 Απφδεημε Παξαιαβήο). 

Ζ Οκάδα Διέγρνπ θαηέγξαςε ηηο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο πξνέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ 

εηαηξεία, ζηελ απφ 28.03.17 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνχ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία „..................», ε 

νπνία εγθξίζεθε κε ηελ απφ 26.04.2017 ππ‟αξηζκ. 152/2017 Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, θαη 

πξνσζήζεθε ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Αξρήο γηα πηζαλή θιήζε ηεο εηαηξείαο ζε αθξφαζε.  

Ζ εηαηξεία παξέιαβε ηελ ππ‟αξηζκ. 152/2017 Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, κεηά ηεο 

ζπλεκκέλεο ζε απηήλ απφ 28.03.17 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνχ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία 

„..................», ηελ 22
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2018 (ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 221/22.01.2018 απφδεημε παξάδνζεο-

παξαιαβήο).  

 

Β. ην θεθάιαην  Γ («Δμέηαζε ηνηρείσλ-Απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ») ηεο απφ 28.03.17 «Έθζεζεο 

Γηελέξγεηαο Σαθηηθνχ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία „..................», αλαθέξνληα ηα αθφινπζα:  

 

«Γ. ΕΞΕΣΑΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ - ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ 

Η ΟΕ εμέηαζε ηα έγγξαθα θαη αξρεία πνπ παξέδωζε ε εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ηξηώλ επηηόπηωλ 

ειέγρωλ (Πξαθηηθά Δηελέξγεηαο Ειέγρνπ κε αξηζκνύο πξωηνθόιινπ ΑΔΑΕ ΕΜΠ-202/14.10.16, ΕΜΠ-

246/30.11.16 θαη ΕΜΠ-272/19.12.16), θαζώο θαη ηα ζηνηρεία πνπ θαηέζεζε ε εηαηξεία κε ην κε αξηζκό 

πξωηνθόιινπ ΑΔΑΕ 2630/07.11.16 έγγξαθν, ζε ζπλάξηεζε κε ηε κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ΑΔΑΕ ΕΜΠ-

125/12.07.13 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Επηθνηλωληώλ ηεο εηαηξείαο, 

όπωο εγθξίζεθε κε ηελ Απόθαζε 295/2013 ηεο ΑΔΑΕ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 

 

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

………………………………………………………………………………………………. 

». 

 

Σέινο, ζην θεθάιαην  Γ («ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ») ηεο απφ 28.03.17 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνχ 

Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία „..................», αλαθέξνληα ηα αθφινπζα:  
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«Δ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία 

......... θαη εηδηθόηεξα από: 

(α) Τε κειέηε ηεο κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ΑΔΑΕ ΕΜΠ-125/12.07.13 Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε 

Δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Επηθνηλωληώλ ηεο εηαηξείαο, όπωο εγθξίζεθε κε ηελ Απόθαζε 

295/2013 ηεο ΑΔΑΕ, ηελ νπνία ε εηαηξεία παξέιαβε ηελ 04.12.2013. 

(β) Τνλ δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη ηεο Απόθαζεο 59/2016 ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο ΑΔΑΕ. 

(γ) Τα Πξαθηηθά ηωλ επηηόπηωλ ειέγρωλ (Πξαθηηθά Δηελέξγεηαο Ειέγρνπ κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 

ΑΔΑΕ ΕΜΠ-202/14.10.16, ΕΜΠ-246/30.11.16 θαη ΕΜΠ-272/19.12.16) θαη ηα ζπλεκκέλα απηώλ.  

(δ) Τα ζηνηρεία πνπ θαηέζεζε ε εηαηξεία ......... κε ην κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ΑΔΑΕ 2630/07.11.16 

έγγξαθν. 

όπωο αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Έθζεζε θαη όπωο πξνθύπηνπλ από ηα ζρεηηθά έγγξαθα, πξνθύπηεη όηη ε 

εηαηξεία ........., θαηά ην ρξόλν δηεμαγωγήο ηνπ παξόληνο ηαθηηθνύ ειέγρνπ, δελ εθάξκνδε πιήξωο ηελ 

Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Επηθνηλωληώλ, όπωο εγθξίζεθε κε ηελ 

Απόθαζε 295/2013 ηεο ΑΔΑΕ, ωο πξνο ηα ζεκεία θαη κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζηελ ελόηεηα Γ ηεο παξνύζαο Έθζεζεο». 

  

 Γ. Με ην απφ 15.02.2018 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 568/21.02.2018 (αξηζκ.πξση. ......... ΤΑ/50) έγγξαθν, 

ε εηαηξεία ελεκέξσζε ηελ Αξρή φηη έρεη ήδε μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ζε φια ηα ζεκεία ησλ απνθιίζεσλ, θαζψο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε πνπ παξέιαβε, θαη φηη ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ζα θαηαζέζεη 

φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηε 

Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο. 

Με ην απφ 26.04.2018 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1382/27.04.2018 (αξηζκ.πξση. ......... ΤΑ/51) έγγξαθν, ε 

εηαηξεία απέζηεηιε ελεκέξσζε ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία εληνπίζηεθαλ απνθιίζεηο θαηά ηνλ έιεγρν απφ 

ηελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ, κε ηελ επηζήκαλζε 

φηη έρνπλ ιεθζεί ππφςε φιεο νη παξαηεξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε θαη έρνπλ 

πινπνηεζεί νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο/πξνζζήθεο πνπ απαηηνχληαη.    
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Δηδηθφηεξα, κε ην πξναλαθεξφκελν έγγξαθφ ηεο, ε εηαηξεία ππέβαιε ζπλεκκέλα έγγξαθα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε ηηο απνθιίζεηο 1 έσο 4, ελψ, σο πξνο ηελ 

απφθιηζε 5 (…………………………..), ε εηαηξεία δήισζε φηη…………………………….  

Πιελ φκσο, δηαπηζηψλεηαη φηη θξίζηκα ελ πξνθεηκέλσ είλαη ηα κέηξα πνπ εθαξκφδνληαλ θαηά ηνλ 

ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηεο ΑΓΑΔ ζηελ εηαηξεία ........., φπσο απνηππψλνληαη 

ζηελ απφ 28.03.17 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνχ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία „..................», θαη φρη ηπρφλ 

επηγελφκελεο κεηαβνιέο, δεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 14.1.2.3 ηεο Απφθαζεο 

165/2011 ηεο ΑΓΑΔ, « Η νκάδα ειέγρνπ πξνβαίλεη ζε επηηόπην έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ππόρξενπ 

πξνζώπνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη εάλ  ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ εγθξηζείζα από ηελ Α.Δ.Α.Ε. 

Πνιηηηθή Αζθάιεηαο κέζω ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαδηθαζηώλ ηνπ».  

 

Γ. Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, θαη εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

αηηηνινγνχλ ηελ θιήζε ηεο εηαηξείαο ζε αθξφαζε, έρνληαο δε ππφςε:  

1. Σν άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο, 

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

φπσο ηζρχεη, 

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

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ», ΦΔΚ Α‟133, φπσο ηζρχεη, 

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

επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 136/10.07.2008), φπσο ηζρχεη, 

5. Σν λ.4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 82), φπσο ηζρχεη, 

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

 Ηνπιίνπ 2002 

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

δσήο ζηνλ ηνµέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ηδησηηθήο δσήο ζηηο 

ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2009/136/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 Ννεκβξίνπ 2009 θαη ηζρχεη, 

7. Σελ ππ‟ αξηζκ. 97
Α
/2012 Απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Σξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΓΑΔ 44/31-

10-2003 Απφθαζεο ηεο ΑΓΑΔ “Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο 
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ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΓΑΔ) (ΦΔΚ1642/Β/7.11.2003)”, φπσο ηζρχεη» (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 Απφθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο 

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

1642/7.11.2003), φπσο ηζρχεη,  

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

10. Σελ ππ‟ αξηζκ. 1593/2016 Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (Γ‟ Σκήκα), 

11. Σν άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, πεξί δηθαηψκαηνο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ 

δηνηθνπκέλνπ,  

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

ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ Α‟ 

220/2002), φπσο ηζρχεη, 

13. Σν λ.4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ Α‟51/2012), φπσο ηζρχεη, θαη 

ηδίσο ηα άξζξα 61 θαη 110 απηνχ,  

14. Tελ απφ 19-12-2013 παξαίηεζε ηνπ ηφηε Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, ε νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 175/20-01-2014 Απφθαζή ηνπ (ΦΔΚ 

Τ.Ο.Γ.Γ. 19/22-01-2014), 

15. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 παξ.7 ηνπ λ.4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο – 

Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε Αδηθηψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 47/2015), 

16. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ λ.4339/2015  (ΦΔΚ Α‟ 133/2015) «Αδεηνδφηεζε παξφρσλ 

πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο ειεχζεξεο ιήςεο - Ίδξπζε 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ E.P.Σ. Α.Δ. αλψλπκεο εηαηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ επίγεηαο ςεθηαθήο 

επξπεθπνκπήο - Ρχζκηζε ζεκάησλ Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

(Δ.Δ.Σ. Σ.) - Δζληθή Δπηθνηλσληαθή Πνιηηηθή, Οξγάλσζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο Γηπισκαηίαο - 

χζηαζε Δζληθνχ Κέληξνπ Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη Μεηξψνπ 

Δπηρεηξήζεσλ Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο - Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4070/2012 

(Α' 82) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

17. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016) «Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ 

ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, 
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πξναγσγψλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα – αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

18. Σελ ππ‟ αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

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

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ, 

19. Σν λ. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄ 142/03-08-2016), 

20. Σελ Απφθαζε ηεο ΑΓΑΔ ππ‟ αξηζκ. 165/2011 (ΦΔΚ Β‟ 2715/17-11-2011), 

21. Σελ Απφθαζε 59/2016 ηεο ΑΓΑΔ, 

22. Σελ Απφθαζε 287/2016 ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, 

23. Σελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-125/12.07.13 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ ηεο εηαηξείαο ........., 

24. Σελ Απφθαζε 295/2013 ηεο ΑΓΑΔ, 

25. Σελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΑΓΔ 2563/04.12.2013 Απφδεημε Παξαιαβήο, 

26. Σν κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΑΓΑΔ 178/16.09.16 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ , 

27. Σν Πξαθηηθφ Γηελέξγεηαο Διέγρνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-202/14.10.16, 

28. Σν Πξαθηηθφ Γηελέξγεηαο Διέγρνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-246/30.11.16, 

29. Σν Πξαθηηθφ Γηελέξγεηαο Διέγρνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-272/19.12.16, 

30. Σν κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΑΓΑΔ 2630/07.11.16 έγγξαθν, 

31. Σελ απφ 28.03.17 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνχ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία „.................», 

32. Σελ ππ‟αξηζκ.161/2017 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

33. Σν πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ ηεο 26.04.2017, 

34. Σελ ππ‟αξηζκ. 152/2017 Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

35. Σελ ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 221/22.01.2018 απφδεημε παξάδνζεο-παξαιαβήο, 

36. Σν απφ 15.02.2018 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 568/21.02.2018 (αξηζκ.πξση. ......... ΤΑ/50) έγγξαθν 

ηεο εηαηξείαο ........., 

37. Σν απφ 26.04.2018 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1382/27.04.2018 (αξηζκ.πξση. ......... ΤΑ/51) έγγξαθν 

ηεο εηαηξείαο ........., κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνχ εγγξάθσλ,  

38.  Σελ ππ‟αξηζκ.279/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

39. Σν πξαθηηθφ ηεο απφ 03.10.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

40. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, 

 

ΑΔΑ: ΨΚΖΩΙΔ1-Η65



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
 

7 

 

Καη αθνχ φια ηα κέιε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ. δήισζαλ φηη ελεκεξψζεθαλ πιήξσο γηα ηε κέρξη 

ζήκεξα εμέιημε ηεο ππνζέζεσο θαη φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ εγγξάθσλ απηήο, 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

Οκνθψλσο ηελ θιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «..........» θαη δ.η. «..........», ηελ 

Σετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 1 μ.μ., κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερφκελεο 

παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαη, εηδηθφηεξα, ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ λ.3115/2003, ηνπ λ.3471/2006, ηνπ  λ.3674/2008 θαη ηεο Απφθαζεο 

ηεο ΑΓΑΔ ππ‟ αξηζκ. 165/2011, φπσο ηζρχνπλ, αλαθνξηθά κε ηηο απνθιίζεηο απφ ηελ εγθεθξηκέλε κε 

ηελ ππ‟αξηζκ.295/2013 Απφθαζε ηεο ΑΓΑΔ ππ‟ αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ-125/12.07.13 Πνιηηηθή 

Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ ηεο εηαηξείαο ........., φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην Γ ηεο απφ 28.03.17 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνχ Διέγρνπ 

ζηελ εηαηξεία „..................», ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ απφ 26.04.2017 ππ‟αξηζκ. 152/2017 Απφθαζε 

ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ. 

Δηζεγεηήο νξίδεηαη ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο ΑΓΑΔ θ. Γεψξγηνο Μηζαειίδεο. Ζ αθξφαζε ζα 

δηεμαρζεί ζηελ έδξα ηεο Α.Γ.Α.Δ., Ηεξνχ Λφρνπ 3, Μαξνχζη. 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία  «..........» κε Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 3 Οθησβξίνπ 2018.  

 

  

 

 Υξήζηνο Εακπίξαο 

 

 

       Πξφεδξνο 
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