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                                                                                                          Μαξνύζη, 26 Μαξηίνπ 2019 

              Αξ. πξση.: 1237     

 

ΑΠΟΦΑΖ 

  αριθμ: 326/2018  

  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΣΣΖΖΣΣΔΔΑΑ  ΣΣΟΟ  ΓΓΗΗΑΑΓΓΗΗΚΚΣΣΤΤΟΟ))  

  

 

Θέμα: «Απόθαζε επί ηεο θιήζεο ζε αθξόαζε ηνπ ………………..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 17
εο

 Οθησβξίνπ 2018 

 

 

ήκεξα, ηελ 17
ε
 Οθησβξίνπ 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. Μηραήι Γεσξγηαθόδε, Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ θαη 

Γεσξγίνπ Μπαθάιε, ν νπνίνο έρεη νξηζηεί εηζεγεηήο γηα ηελ παξνύζα ππόζεζε, θαζώο θαη ηνπ 

αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ. Υξήζηνπ Καιινληάηε, ν νπνίνο παξέζηε ζε αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ 

κέινπο θ.Παλαγηώηε Ρηδνκπιηώηε, ν νπνίνο δελ παξέζηε ιόγσ θσιύκαηνο, αλ θαη είρε λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη αλαθνξηθά κε ηε 

δηαδηθαζία αθξόαζεο ηνπ ……………… κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ. 

 

Δηδηθόηεξα, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 

 

Α. Ζ ΑΓΑΔ, 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 πξόζωπα πνπ παξέρνπλ δίθηπα ή/θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ 
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ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο, όπωο απηό θαζνξίδεηαη από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία, 

ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ ΑΓΑΔ πξνο έγθξηζε …Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ 

Απνξξήηνπ ηωλ Δπηθνηλωληώλ, θαζώο θαη θάζε αλαζεώξεζε απηήο, όπνηε απηή ιάβεη ρώξα» (άξζξν 1 

παξ.1.2), θαη όηη «…Τα ππόρξεα πξόζωπα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, ηα νπνία 

αζθνύλ ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβάιεη δήιωζε θαηαρώξεζεο ζηελ 

ΔΔΤΤ, ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ ζηελ ΑΓΑΔ πξνο έγθξηζε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

Απνξξήηνπ ηωλ Δπηθνηλωληώλ εληόο πξνζεζκίαο έμη (6) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο» (άξζξν 16 παξ.1), ήηνη, έσο ηελ 17
ε
 Μαΐνπ 2012. 

Πξνο ηνλ ζθνπό απηό, ε ΑΓΑΔ απέζηεηιε ζηηο εηαηξείεο πνπ, ζύκθσλα κε ην ηεξνύκελν ζηελ Δζληθή 

Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) Μεηξών, παξέρνπλ δίθηπα θαη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ηo ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ2048/25.11.2011 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 ΔΔΣΣ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο ππό θαζεζηώο Γεληθήο Αδείαο. 

Με ην ππ’αξηζκ.πξση………. 23033/17.05.2012 (ππ’αξηζκ.πξση.Α.Γ.Α.Δ.1049/22.05.2012) έγγξαθό 

ηνπ, ην .........(εθεμήο θαινύκελν .........) ελεκέξσζε ηελ ΑΓΑΔ όηη «έρεη ππνβάιεη ζηελ ΔΔΤΤ  Γήιωζε 

Καηαρώξεζεο γηα ιεηηνπξγία ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο γηα ηηο αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο: B0102-Σ 

(Δθκίζζωζε ρωξεηηθόηεηαο), Β0203-Σ (Γεδνκέλωλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο) θαη Β0701-Σ (Παξνρή 

ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν)» θαη όηη «…βξηζθόκαζηε ζε πεξίνδν επηθαηξνπνίεζεο ηεο 

πνιηηηθήο αζθαιείαο ηεο …………. ηνπ ......... θαη πνιύ ζύληνκα ζα ππνβάινπκε ηελ αλαζεωξεκέλε 

Πνιηηηθή καο ζηελ Αξρή γηα έιεγρν, ζρόιηα θαη παξαηεξήζεηο». 

Με ην ππ’αξηζκ.πξση..........9691/13.05.2013 (ππ’αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ1164/13.05.2013) έγγξαθό ηνπ, ην 

......... ελεκέξσζε ηελ ΑΓΑΔ όηη «…1) Σηα κέζα ηνπ έηνπο 2012 μεθίλεζε λα δηεξεπλά ηε δπλαηόηεηα 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κε Παξόρνπο Υπεξεζηώλ Πξόζβαζεο ζην Internet, κε ζηόρν λα κεηαθεξζεί ζε εθείλνπο 

ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα ηνπ .........», όηη «2) Οη δηαδηθαζίεο θαη νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα λα 

θαηαξγεζνύλ νη παξερόκελεο από ην ......... ππεξεζίεο πξόζβαζεο ζην internet βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη 

ζα νινθιεξωζνύλ εληόο ηνπ έηνπο 2013»  θαη επαλέιαβε όηη «3) Τν ......... βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 

αλαζεώξεζεο ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο.........κε βάζε ηόζν ηελ Έθζεζε Ταθηηθνύ Διέγρνπ ηεο Αξρήο 
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όζν πιένλ θαη ηα ωο άλω ζεκεία 1 θαη 2, ηελ νπνία ζα ππνβάινπκε ζηελ Αξρή γηα έιεγρν, ζρόιηα θαη 

παξαηεξήζεηο».      

Πιελ όκσο, ην ......... δελ είρε πξνβεί, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ππ’αξηζκ.337/2013 Απόθαζεο, 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 Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ηεο ΔΔΣΣ, είρε θαηαρσξεζεί γηα ηελ 

παξνρή  ππεξεζηώλ, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο 

ΑΓΑΔ. 

 

Β. Με ηελ ππ’αξηζκ. 337/2013 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ηελ 

Σεηάξηε, 25 Μαΐνπ 2016, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ α) ηνπ άξζξνπ 26 παξ.7 ηνπ λ.4325/2015 (ΦΔΚ Α’ 

47/2015), β) ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ λ.4339/2015  (ΦΔΚ Α’ 133/29.10.2015), γ) ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

λ. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016) θαη δ) 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, απνθαζίζηεθε ε θιήζε ζε 

Αθξόαζε ηνπ ………….ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, ηελ 29
ε
 Ηνπλίνπ 2016, 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’ 2715/17-11-2011).  

Ζ ππ’αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 1102/26.05.2016 Κιήζε, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ’αξηζκ. 337/2013 

Απόθαζεο, επεδόζε ζην ......... λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ.Γ-

9871/24.06.2016 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Πεηξαηά Κσλ/λνπ 

Μπεινγηάλλε. Με ην ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1393/23.06.2016 έγγξαθν, ην νπνίν επεδόζε ζην ......... 

λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο (ππ’αξηζκ.Α-7849/27.06.2016 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο 

Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ θαο Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ), ε Αξρή ελεκέξσζε ην ......... όηη ε 

νξηζζείζα γηα ηελ 29
ε
 Ηνπλίνπ 2016 Αθξόαζε αλαβάιιεηαη, θαη όηη ε εκεξνκελία αθξόαζεο ζα ηνπ 

γλσζηνπνηεζεί κε λέν έγγξαθν. Με ηελ ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1978/09.09.2018 Κιήζε κεηά από 

αλαβνιή, ε νπνία επεδόζε ζην ......... λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο (ππ’αξηζκ.Γ-10162/19.09.2016 

Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Πεηξαηά Κσλ/λνπ Μπεινγηάλλε), ην ......... 

ελεκεξώζεθε όηη σο λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο Αθξόαζεο νξίδεηαη ε 12
ε
 Οθησβξίνπ 2016. 
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Σν ......... παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 12
εο

 Οθησβξίνπ 2016 δηα ηνπ ππ’αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

2365/12.10.2016 εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο, δπλάκεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ.3 ηεο Απόθαζεο 

ηεο ΑΓΑΔ 44/2003 («Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ 

ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ)», ΦΔΚ  1642/7.11.2003), όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηελ νπνία «Οη 

δηνηθεηηθέο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην 

απόξξεην ηωλ επηθνηλωληώλ ή ηνπο όξνπο θαη ηε δηαδηθαζία άξζεο απηνύ επηβάιινληαη πάληνηε ύζηεξα 

από αθξόαζε, κεηά από πξνεγνύκελε θιήηεπζε γηα παξνρή εμεγήζεωλ, ηνπ θεξόκελνπ ωο ππαηηίνπ, ν 

νπνίνο κπνξεί είηε λα παξαζηεί κεηά ή δηα πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ είηε λα θαηαζέζεη έγγξαθν 

ππόκλεκα». 

 

Γ. Με ην ππ’αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2365/12.10.2016 έγγξαθν ππόκλεκα, ην νπνίν εηέζε ππόςε ηεο 

Οινκέιεηαο ζπλεκκέλν ζηελ ππ’αξηζκ.310/2018 εηζήγεζε, ην ......... επηθαιείηαη έιιεηςε ππαηηηόηεηαο 

γηα ηελ θαζπζηέξεζε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Πνιηηηθήο Αζθαιείαο ιόγσ κεηαβνιώλ θαη εμαηξεηηθώλ 

γεγνλόησλ αλεμάξηεησλ από ηελ βνύιεζε θαη ηε ζθαίξα δξάζεο ηνπ. Αθνύ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ην 

ηζηνξηθό ηεο δξάζεο ηνπ σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθήο αζθάιεηαο (ζειίδεο 3-8 ππνκλήκαηνο), ην ......... αλαθέξεη 

όηη………………………………………………………………………………………………………….

.. 

ύκθσλα κε ην ......... (ζει.13 ππνκλήκαηνο), ην ππνβαιιόκελν ζρέδην Πνιηηηθήο βαζίδεηαη ζηε λέα 

δνκή θαη αξρηηεθηνληθή θαη ηε λέα θπζηθή εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ......... θαη, σο εθ ηνύηνπ, 

απνηειεί πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ πνιηηηθώλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην παξειζόλ. Σν ......... δειώλεη 

όηη δεζκεύεηαη δηα ηεο ελ ιόγσ Πνιηηηθήο λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηε δηαζθάιηζε 

ησλ δεδνκέλσλ επηθνηλσλίαο θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, θαζώο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηπαθώλ ππνδνκώλ θαη ησλ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ θαη 

ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη. Ηζρπξίδεηαη πεξαηηέξσ όηη επαλεηιεκκέλα επέδεημε επηκέιεηα σο πξνο ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ γηα ηελ  ........., 

…………………………πξνζπάζεηα ε νπνία επνδώζεθε κε ηε ζύλαςε ηεο από 04-10-2016 ζύκβαζεο 

κεηαμύ ηνπ ......... θαη ηεο εηαηξείαο ……………… (ζει.14 ππνκλήκαηνο).          

 

Γ.  Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, θαη έρνληαο ππόςε:  

1. Σν άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο, 
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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.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,  

4. 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, 

5. Σν λ. 4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ 51/Α/2012) θαη ηδίσο ην άξζξν 

61 παξ. 1 απηνύ,   

6. Σελ ππ’ αξηζκ. 97
Α
/2012 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ «Σξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ44/31-

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)»,  

7. 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,  

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

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

δηνηθνπκέλνπ,  

10. 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, 

11. 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), 

12. Σε δηάηαμε 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 EPΣ Α.Δ. αλώλπκεο εηαηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηύνπ επίγεηαο ςεθηαθήο 

επξπεθπνκπήο - Ρύζκηζε ζεκάησλ Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

(ΔΔΣΣ) - Δζληθή Δπηθνηλσληαθή Πνιηηηθή, Οξγάλσζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο Γηπισκαηίαο - 

ύζηαζε Δζληθνύ Κέληξνπ Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη Μεηξώνπ 

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

(Α' 82) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

ΑΔΑ: ΩΔΚΠΙΔ1-ΡΩΦ
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13. 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», 

14. 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, 

15. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ εηθνζηνύ ηξίηνπ ηνπ λ. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄142/03.08.2016) «Κύξσζε ηεο 

ύκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 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/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο επηζέζεηο θαηά 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο - πιαηζίνπ 2005/222/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ξπζκίζεηο ζσθξνληζηηθήο θαη αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

16. Σo ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ2048/25.11.2011 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ, 

17. Σν ππ’αξηζκ.πξση.......... 23033/17.05.2012 (ππ’αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ 1049/22.05.2012) έγγξαθν ηνπ 

........., 

18. Σν ππ’αξηζκ.πξση.......... 9691/13.05.2013 (ππ’αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ 1164/13.05.2013) έγγξαθν ηνπ 

........., 

19. Σελ ππ’αξηζκ.294/2012 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

20. Σελ ππ’αξηζκ.25/2013 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

21. 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,  

22. Σελ ππ’αξηζκ.100/2013 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

23. Σν γεγνλόο όηη ην ......... έρεη θαηαρσξεζεί ζην Μεηξών Παξόρσλ Γηθηύσλ θαη Τπεξεζηώλ 

Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ηεο ΔΔΣΣ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ, 

24. Σν γεγνλόο όηη ην ......... δελ είρε ππνβάιεη ζηελ ΑΓΑΔ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ππ’αξηζκ.337/2013 

Απόθαζεο ηεο Αξρήο Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, 

ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ππ’ αξηζκ.165/2011 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, 

25. Σελ ππ’αξηζκ.376/2013 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

26. Σν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ ηεο 11.12.2013, 

ΑΔΑ: ΩΔΚΠΙΔ1-ΡΩΦ
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27. Σελ ππ’αξηζκ. 337/2013 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ηελ 

Σεηάξηε, 25 Μαΐνπ 2016, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ α) ηνπ άξζξνπ 26 παξ.7 ηνπ λ.4325/2015 (ΦΔΚ 

Α’ 47/2015), β) ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ λ.4339/2015  (ΦΔΚ Α’ 133/29.10.2015), γ) ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016) θαη δ) 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, 

28.  Σελ ππ’αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 1102/26.05.2016 Κιήζε, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ’αξηζκ. 

337/2013 Απόθαζεο, ε νπνία επεδόζε ζην ......... λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ 

ππ’αξηζκ.Γ-9871/24.06.2016 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Πεηξαηά 

Κσλ/λνπ Μπεινγηάλλε 

29. Σν ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1393/23.06.2016 έγγξαθν, ην νπνίν επεδόζε ζην ......... λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο (ππ’αξηζκ.Α-7849/27.06.2016 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην 

Δθεηείν Αζελώλ θαο Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ), 

30. Σελ ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1978/09.09.2018 Κιήζε κεηά από αλαβνιή, ε νπνία επεδόζε ζην 

......... λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο (ππ’αξηζκ.Γ-10162/19.09.2016 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ 

Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Πεηξαηά Κσλ/λνπ Μπεινγηάλλε),  

31. Σν πξαθηηθό ππ’αξηζκ.33/2016 ηεο από 12.10.2016 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,  

32.   Σν ππ’αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2365/12.10.2016 έγγξαθν ππόκλεκα ηνπ ........., κεηά ηεο 

ζπλεκκέλεο ζε απηό ηελ Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ ηνπ «…………….»,  

33. Σελ από 24.11.2016 Έθζεζε Διέγρνπ πκκόξθσζεο ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε 

Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηνπ «…………..»,  

34. Σελ ππ’ αξηζκ. 363/2016 Απόθαζε κε Θέκα: «Με έγθξηζε ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε 

Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηνπ «……………..» πνπ ππεβιήζε ζηελ ΑΓΑΔ 

κε ην αξ. πξση. ΑΓΑΔ 2365/12.10.2016 έγγξαθν», κε ηελ νπνία ην ......... εθιήζε λα ππνβάιεη 

ζηελ ΑΓΑΔ αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ παξαιαβή ηεο, 

35. Σν κε αξ. πξση. ΑΓΑΔ 345/01.02.2018 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ,   ηα 

νπνία επηδόζεθαλ ζην ......... κε δηθαζηηθό επηκειεηή ηελ 14.02.2018 (ππ’ αξηζκ. 3951 έθζεζε 

επίδνζεο ηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή θνπ Κσλζηαληίλνπ Μπεινγηάλλε), 
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36. Σελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηνπ ........., πνπ 

ππεβιήζε ζηελ ΑΓΑΔ κε ηα κε αξ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ88/13.04.2018 θαη ΔΜΠ160/21.06.2018 

έγγξαθα,  

37. Σελ από 03.07.2018 Έθζεζε Διέγρνπ πκκόξθσζεο ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε 

Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηνπ .........,   

38. Σελ ππ’αξηζκ.249/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

39. Σν πξαθηηθό ηεο από 29.08.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

40. Σελ ππ’αξηζκ.254/2018 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα 

ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηνπ ........., 

41. Σελ ππ’αξηζκ.310/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

42. Σν ππ’αξηζκ.55/2018 πξαθηηθό ηεο από 17.10.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

43. 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 λα ηεζεί ε ππόζεζε επί ηνπ παξόληνο ζην αξρείν, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ  αλαιύνληαη ζηηο 

ελόηεηεο Β, Γ θαη Γ ηεο παξνύζαο.  

Ζ παξνύζα απόθαζε λα επηδνζεί ζην .........……κε Γηθαζηηθό Δπηκειεηή. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 17 Οθησβξίνπ 2018. 

 

  

 

        Μηραήι αθθάο 

 

       Αληηπξόεδξνο 
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