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                                                                                                          Μαξνχζη, 8 Ννεκβξίνπ  2019 

            Αξ. πξση.: 3505       

ΑΠΟΦΑΖ 

  αριθμ: 316/2019  

  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΣΣΖΖΣΣΔΔΑΑ  ΣΣΟΟ  ΓΓΗΗΑΑΓΓΗΗΚΚΣΣΤΤΟΟ))  

 

 

Θέμα: «Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «……….» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν 

ελδερφκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, θαηφπηλ ηεο 

απφ 23.02.2017 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ ‘…...’ 

θαη ‘………..’ ζε ζπλέρεηα ηεο θαηαγγειίαο ηεο θαο …………….. κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΑΓΑΔ 

1436/28.06.2016» 

 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 8
εο 

Ννεκβξίνπ 2019 

 

 

 

ήκεξα, ηελ 8
ε
 Ννεκβξίνπ 2019, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

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

Μηραήι αθθά θαη ησλ ηαθηηθψλ κειψλ θ.θ. Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ θαη Γεψξγηνπ Μπαθάιε, 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηεο ελδερφκελεο θιήζεο ζε αθξφαζε ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «................», κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερφκελεο παξαβάζεσο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, θαηφπηλ ηεο απφ 23.02.2017 «Έθζεζεο 

Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ ‘………..’ θαη ‘………….’ ζε 

ζπλέρεηα ηεο θαηαγγειίαο ηεο θαο ………. κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΑΓΑΔ 1436/28.06». 

Η ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο έιαβε ρψξα απζεκεξφλ, θαζψο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

Δηδηθφηεξα, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

 

Α. Η Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ) δηαβίβαζε ζηελ ΑΓΑΔ ην ππ’ 

αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1436/28.06.2016 έγγξαθν κε ζπλεκκέλε ηελ θαηαγγειία ηεο θαο …………… ππ’ 

αξηζκ. πξση. ΑΠΓΠΥ Γ/ΔΙ/3427/31.05.2016. Η Οκάδα Διέγρνπ (Ο.Δ.) πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ απφ 

03.10.2016 Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 300/2016 Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο ΑΓΑΔ γηα ηε δηεμαγσγή έθηαθηνπ ειέγρνπ ζηνπο παξφρνπο «…………..» (εθεμήο θαινχκελε γηα 

ιφγνπο ζπληνκίαο ................),  θαη «.................» νινθιήξσζε ην έξγν ηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ απφ 23.02.2017 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο 
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εγθαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ «................ -.» θαη «................» ζε ζπλέρεηα ηεο θαηαγγειίαο ηεο θαο 

…………. κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΑΓΑΔ 1436/28.06.2016». Η ελ ιφγσ Έθζεζε εγθξίζεθε απφ ηελ 

Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ κε ηελ απφ 05.04.2017 ππ’αξηζκ.138/2017 Απφθαζε θαη ε εηαηξεία ................ 

παξέιαβε ην Απφζπαζκα ηεο Απφθαζεο 138/2017 κεηά ηνπ απνζπάζκαηνο ηεο απφ 23.02.2017 

Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ πνπ ηελ αθνξά, ηελ 27.09.2017 (ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 

2751/27.09.2017 Απφδεημε Παξάδνζεο-Παξαιαβήο). Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 05.04.2017, ε 

Οινκέιεηα απνθάζηζε επίζεο ηελ πξνψζεζε ηεο ππφζεζεο ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Αξρήο γηα 

πηζαλή θιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο.   

 

Β. χκθσλα κε ηελ απφ 23.02.2017  Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ,  φπσο εγθξίζεθε απφ ηελ 

Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ κε ηελ  ππ’αξηζκ.138/2017 Απφθαζε, ε θαηαγγέιινπζα επηθνηλψλεζε 

ηειεθσληθά κε ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ ηεο ................ ηελ 25.05.2016, κε ψξα θαηαγξαθήο 

ζην ζχζηεκα ……… ζηηο 21.41, θαζψο θαη ηελ 27.05.2016 κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

αλαθέξνληαο ηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί αθξφαζεο ησλ ζπλνκηιηψλ ηεο απφ ηξίην, φπσο πεξηέρνληαη ζηελ 

θαηαγγειία ηεο. Απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ πξνέθπςε φηη ε βιάβε αθνξνχζε ζην δίθηπν 

ηεο εηαηξείαο ................θαη φηη ε ................ πξνρψξεζε ζε άκεζε ππνβνιή αηηήκαηνο άξζεο ηεο 

βιάβεο, θαηαρσξψληαο ζρεηηθή αλαγγειία βιάβεο ζην ζχζηεκα ………..ηνπ ζηηο 26.05.2016. 

χκθσλα κε ηελ απφ 23.02.2017 Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ, ε βιάβε απνθαηαζηάζεθε 

ηελ 01.06.16 ζηηο 14:55, ε θαηαγγέιινπζα ελεκεξψζεθε απφ ηελ εηαηξεία ................ ηελ 03.06.16 γηα 

ηελ άξζε ηεο βιάβεο, ελψ δηαπηζηψζεθε φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο 

ηελ 25.05.16 ζηηο 21:41, έσο ηελ απνθαηάζηαζε απηήο ηελ 01.06.16 ζηηο 14:55, πξαγκαηνπνηήζεθαλ: 

(α) ηξεηο εμεξρφκελεο θιήζεηο απφ ηνλ αξηζκφ ηεο θαηαγγέιινπζαο, κεδεληθήο δηάξθεηαο, θαη, (β) 

είθνζη δχν εηζεξρφκελεο θιήζεηο πξνο ηνλ αξηζκφ ηεο θαηαγγέιινπζαο, εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο 

ήηαλ κεδεληθήο δηάξθεηαο. 

 

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, 
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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.2225/1994 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηεο αληαπφθξηζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 121/20-7-94), φπσο ηζρχεη, 

6. Σν π.δ. 47/2005 «Γηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηερληθέο θαη νξγαλσηηθέο εγγπήζεηο γηα ηελ άξζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαη γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπ» (ΦΔΚ Α΄64 ), 

7. Σν λ.4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 82), φπσο ηζρχεη, 

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

 Ινπιίνπ 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, 

9. 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, 

10. Σελ ππ’ αξηζ. 16887/17.03.2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 151), πεξί ζπγθξφηεζεο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληψλ, 

11.  Σελ ππ’ αξηζ. 34051/29.05.2019 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 326), πεξί δηνξηζκνχ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ, φπσο δηνξζψζεθε ζην νξζφ κε ην ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ.396/ 2019, 

12. Σηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο 165/2011 ηεο ΑΓΑΔ («Καλνληζκφο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ 

ησλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ B’ 2715/2011), 

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

14. Σελ θαηαγγειία κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1436/28.06.2016,  

15. Σελ ππ’αξηζκ. 217/2016 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

16. Σν πξαθηηθφ ηεο απφ 03.10.2016 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

17. Σελ απφ 03.10.2016 Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,  

18. Σελ ππ΄αξηζκ. 300/2016 Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, 
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19. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ225/11.11.2016 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ................, 

20. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ16/10.02.2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ……., 

21. Σελ απφ 23.02.2017 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ 

‘................ - .................’ θαη ‘.................’ ζε ζπλέρεηα ηεο θαηαγγειίαο ηεο θαο …….. κε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ ΑΓΑΔ 1436/28.06.2016»,  

22. Σελ ππ’αξηζκ.148/31.03.2017 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

23. Σν πξαθηηθφ ηεο απφ 05.04.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

24. Σελ απφ 05.04.2017 ππ’αξηζκ.138/2017 Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,  

25. Σν απφζπαζκα ηεο Απφθαζεο 138/2017 κεηά ηνπ απνζπάζκαηνο ηεο απφ 23.02.2017 Έθζεζεο 

Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ, ηα νπνία ε εηαηξεία ................ παξέιαβε ηελ 27.09.2017 

(ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2751/27.09.2017 Απφδεημε Παξάδνζεο-Παξαιαβήο),  

26. Σν γεγνλφο φηη, ελφςεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απφ 23.02.2017 Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ 

Διέγρνπ, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο ηελ 25.05.16 ζηηο 21:41, 

έσο ηελ απνθαηάζηαζε απηήο ηελ 01.06.16 ζηηο 14:55, ήηνη, θαηά ην δηάζηεκα πνπ ε εηαηξεία 

................ γλψξηδε ηελ χπαξμε θαη ηε θχζε ηεο βιάβεο ζηε ζχλδεζε ηεο θαηαγγέιινπζαο, ε  εηαηξεία 

δελ πξνέβε ζηε ιήςε κέηξσλ ψζηε λα πξνζηαηεχζεη ην απφξξεην ηεο ειεχζεξεο επηθνηλσλίαο απφ 

ηελ ελ ιφγσ ζχλδεζε, ελδεηθηηθά, κε ηε δσξεάλ πξνψζεζε εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ πξνο ζχλδεζε ηεο 

επηινγήο ηεο ζπλδξνκήηξηάο ηεο, αιιά θαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θξαγήο εμεξρνκέλσλ  θιήζεσλ, 

κε ζπλέπεηα ηνπιάρηζηνλ ηε δηαθηλδχλεπζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ θιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ,   

27. Σελ ππ’αξηζκ.238/2019 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

28.  Σν πξαθηηθφ ηεο απφ 08.11.2019 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

29. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ. 

 

Καη αθνχ ηα κέιε ηεο Οινκέιεηαο ελεκεξψζεθαλ γηα ηε κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηεο ππφζεζεο θαη 

δήισζαλ φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε απηήο ζην Πξαθηηθφ ηεο Οινκέιεηαο,  

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Οκνθψλσο  
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1) Σελ θιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ................ 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, ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Γ ηεο απφ 23.02.2017 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ ‘................ - .................’ θαη ‘.................’ ζε ζπλέρεηα ηεο θαηαγγειίαο 

ηεο θαο …….. κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΑΓΑΔ 1436/28.06.2016», θαη ηδίσο αλαθνξηθά κε ηελ 

παξάιεηςε εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ηεο ειεχζεξεο επηθνηλσλίαο απφ ηε 

ζχλδεζε ηεο θαηαγγέιινπζαο σο πξνο ηηο εηζεξρφκελεο θαη ηηο εμεξρφκελεο θιήζεηο θαηά ηνλ ρξφλν 

πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο  ζηε ζχλδεζή ηεο  έσο ηελ απνθαηάζηαζε απηήο. 

Δηζεγεηήο νξίδεηαη ην κέινο ηεο Αξρήο θ.Γεψξγηνο Μπαθάιεο θαη σο ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο 

αθξφαζεο νξίδεηαη ε Σετάρτη, 15 Ηανουαρίου 2020 και ώρα 1 μ.μ., ζηελ έδξα ηεο Α.Γ.Α.Δ., Ιεξνχ 

Λφρνπ 3, Μαξνχζη, 3
νο

 φξνθνο.  

 

2) Να θιεζεί ε ελδηαθεξφκελε ζπλδξνκήηξηα, πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, θαηά 

ηελ αθξφαζε. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 3 ηεο ππ΄αξηζκ. 44/31.10.2003 Απφθαζεο ηεο ΑΓΑΔ 

«Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ» 

(ΦΔΚ Β΄1642/7.11.2003), φπσο ηζρχεη, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεκα δεκνζηφηεηαο 

ηεο δηαδηθαζίαο. 

Η παξνχζα απφθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ................ κε Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή. 

  

 

 Υξήζηνο Ράκκνο 

 

       Πξφεδξνο 
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