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AΠΟΦΑΗ
( αριθμ:325/2018 )
(ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ)

Θέμα:

Κιήζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «……» ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ. γηα ηελ παξνρή
πιεξνθνξηώλ αλαθνξηθά …….ηεο εηαηξείαο …...

Σελ Σεηάξηε, 17 Οθησβξίνπ 2018 θαη ώξα 11:00 π.κ. ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οινκέιεηα
ηεο ΑΓΑΔ ζηελ νπνία παξέζηεζαλ ν Πξόεδξνο, θ. Υξήζηνο Εακπίξαο, ν Αληηπξόεδξνο, θ.
Μηραήι αθθάο, ηα ηαθηηθά κέιε θ.θ. Μηραήι Γεσξγηαθόδεο, Γεώξγηνο Μπαθάιεο θαη
Αηθαηεξίλε Παπαληθνιάνπ, θαζώο θαη ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο θ. Υξήζηνο Καιινληάηεο,
ιόγσ απνπζίαο ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ. Παλαγηώηε Ρηδνκπιώηε, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε
ιόγσ θσιύκαηνο αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί.
Ζ ΑΓΑΔ αζρνιήζεθε κε ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ ……. ηεο εηαηξείαο ……..
Δηδηθόηεξα:
ηελ ΑΓΑΔ ππεβιήζε ε ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ….. θαηαγγειία ηδηώηε, ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη όηη έρεη ιάβεη πςειό ινγαξηαζκό ……., ηζρπξηδόκελνο όηη νη θιήζεηο δελ
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ……. Δπίζεο, ζηελ ΑΓΑΔ ππεβιήζε θαη ε ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ
….. θαηαγγειία έηεξνπ ηδηώηε πνπ αθνξνύζε ……..
Γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ αλσηέξσ θαηαγγειηώλ ηελ ….., δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. ….
Απόθαζεο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ δηελεξγήζεθε επηηόπηνο έιεγρνο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ……... Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιόγσ ειέγρνπ θαηεγξάθεζαλ
ζηελ από …. Έθζεζε Διέγρνπ, ζηελ νπνία, κεηαμύ άιισλ αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα:
«………………………………………………………………………………………….…».
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Ζ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο ηελ …. ελέθξηλε ηελ από …. έθζεζε
ειέγρνπ, θαη επ΄αθνξκή ησλ επξεκάησλ απηήο αιιά θαη άιισλ πεξηζηαηηθώλ γηα ηα
νπνία έρεη ιάβεη γλώζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ …..σο πξνο ηε ιήςε κέηξσλ
αζθάιεηαο …….., απνθάζηζε ηελ θιήζε ηεο εηαηξείαο ….. γηα ιήςε πιεξνθνξηώλ.
Καηόπηλ ηνύηνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
1. ηηο δηαηάμεηο:
α) ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο,
β) ηνπ Ν. 3115/2003 «Αξρή Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Επηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 47
Α΄/27-2-2003), όπσο ηζρύεη θαη ηδίσο ηδίσο ηα άξζξα 1 παξ.1 θαη άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρ.
α΄, β΄ θαη γ΄ απηνύ,
γ) ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο γηα ηελ Δηαζθάιηζε
Απνξξήηνπ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Επηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ B’ 2715/17-11-2011),
δ) ηνπ Ν. 3674/2008 (ΦΔΚ Α’ 136/2008) «Ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ Δηαζθάιηζεο
ηνπ Απνξξήηνπ ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ε) ηνπ Ν. 3471/2006 (ΦΔΚ Α’133/2006) «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα
θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ
λ. 2472/1997», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4070/2012 (ΦΔΚ 82 Α΄/2012) θαη ηζρύεη,
ζη) ηνπ Ν.3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε θαη
ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο»
(ΦΔΚ Α’ 220/2002), όπσο ηζρύεη,
δ) ηνπ Ν. 4055/2012 «Δίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ 51/Α/2012), όπσο
ηζρύεη, ηδίσο ην άξζξν 61 παξ. 1 απηνύ,
ε) ηνπ Ν. 4325/2015 «Εθδεκνθξαηηζκόο ηεο Δηνίθεζεο–Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο
θαη Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 47
Α΄/11.05.2015), άξζξν 26 παξ. 7,
ζ) ηεο ππ’ αξηζκ. 97Α/2012 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «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/25-052012) θαη ηδίσο ην άξζξν 1 απηήο,
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η) ηεο ππ’αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκόο Εζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Επηθνηλσληώλ (ΑΔΑΕ)» (ΦΔΚ
Β’ 1642/7.11.2003), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 79/2006 Απόθαζε ηεο
ΑΓΑΔ (ΦΔΚ 963Β/20.7.2006, αξηζκ. 886) θαη ηζρύεη, ηδίσο ην άξζξν 4 παξ.3 απηήο,
ηα) ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, πεξί δηθαηώκαηνο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ηνπ
δηνηθνπκέλνπ,
ηβ) ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ Ν. 4339/2015 (ΦΔΚ Α’ 133/2015) «Αδεηνδόηεζε παξόρσλ
πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο ειεύζεξεο ιήςεο - Ίδξπζε
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ E.P.Σ. Α.Ε. αλώλπκεο εηαηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηύνπ επίγεηαο
ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο - Ρύζκηζε ζεκάησλ Εζληθήο Επηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη
Σαρπδξνκείσλ (Ε.Ε.Σ. Σ.) - Εζληθή Επηθνηλσληαθή Πνιηηηθή, Οξγάλσζε ηεο
Επηθνηλσληαθήο Δηπισκαηίαο - ύζηαζε Εζληθνύ Κέληξνπ Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη
Επηθνηλσλίαο θαη Μεηξώνπ Επηρεηξήζεσλ Ηιεθηξνληθώλ Μέζσλ Ελεκέξσζεο Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4070/2012 (Α' 82) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηγ) ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016) «Εζληθό Μεηξών Επηηειηθώλ
ηειερώλ Δεκόζηαο Δηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο,
πξναγσγώλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα – αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα
ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηδ) ηνπ Ν. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄142/03.08.2016) «Κύξσζε ηεο ύκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Επξώπεο γηα ην έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρώξν θαη ηνπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθόιινπ ηεο,
ζρεηηθά κε ηελ πνηληθνπνίεζε πξάμεσλ ξαηζηζηηθήο θαη μελνθνβηθήο θύζεο, πνπ
δηαπξάηηνληαη κέζσ πζηεκάησλ Τπνινγηζηώλ - Μεηαθνξά ζην ειιεληθό δίθαην ηεο
Οδεγίαο 2013/40/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο
επηζέζεηο θαηά ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο πιαηζίνπ 2005/222/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ξπζκίζεηο ζσθξνληζηηθήο θαη αληεγθιεκαηηθήο
πνιηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
2.

ηελ 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,
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3. ηηο ππ’ αξηζκ. 3319/2010 θαη 1361/2013 Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο,
4. ηελ θαηαγγειία ηδηώηε κε αξηζκ. πξση. ….,
5. ηελ από …. Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ.
πξση. ΑΓΑΔ …. ηδηώηε,
6. ην πξαθηηθό ηεο από … ζπλεδξίαζεο ηεο νινκέιεηαο ηεο Αξρήο,
7. ην πξαθηηθό ηεο από …. ζπλεδξίαζεο ηεο νινκέιεηαο ηεο Αξρήο,
8. ηε δηαπίζησζε εθδήισζεο πεξηζηαηηθώλ ….,
9. ηελ ππ΄αξηζκ. ….. εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο,
10. ην πξαθηηθό ηεο από …… ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο,
11. ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ,
Η ΑΡΥΗ ΔΘΑΦΑΛΘΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ
Καηά πιεηνςεθία ηελ θιήζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ….. ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ. γηα
ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ αλαθνξηθά …...
Σόπνο δηεμαγσγήο ηεο Αθξόαζεο, νξίδεηαη ε έδξα ηεο Α.Γ.Α.Δ., Ηεξνύ Λόρνπ 3, Μαξνύζη,
θαη ρξόλνο δηεμαγσγήο ηεο Αθξόαζεο ορίζεται η 6η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Σετάρτη
και ώρα 13:00.
Ζ παξνύζα Απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ….. κε Γηθαζηηθό Δπηκειεηή.
Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε 17 Οθησβξίνπ 2018.
Ο Πξόεδξνο
Υξήζηνο Εακπίξαο
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