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Μαξνύζη, 12 /7/ 2019  

Αξ. Πξση.: 2402 

 

 

 AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ    ΖΖ  

((  ααρριιθθμμ::440099//22001188  ))  

(ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ) 

 

  

 

 

Θέμα: 

 

Απόθαζε επί ηεο από 19.07.2017 Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία …….κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε 

ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ.  

 

 

Σελ Σεηάξηε, 12 Γεθεκβξίνπ 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.  Παλαγηώηεο Ρηδνκπιώηεο θαη Γεώξγηνο Μπαθάιεο, 

Δηζεγεηήο ηεο ελ ζέκαηη ππνζέζεσο, θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θ.θ. Γεώξγηνο 

Μηζαειίδεο ιόγσ απνπζίαο ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο, θαο Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, ε νπνία 

δελ πξνζήιζε ιόγσ θσιύκαηνο αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί. Από ηε 

ζπδήηεζε ηνπ ελ ιόγσ ζέκαηνο απνπζίαζε θαη ην ηαθηηθό κέινο, θ. Μηραήι  Γεσξγηαθόδεο, 

ιόγσ έθηαθηεο αλάγθεο.  

Ο Πξόεδξνο ηεο Αξρήο, θ.  Υξήζηνο Εακπίξαο, θαζώο θαη ην ηαθηηθό κέινο, θ. Παλαγηώηεο 

Ρηδνκπιώηεο, νη νπνίνη απνπζίαδαλ ιόγσ θσιύκαηνο από ηελ Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «….» 

ελώπηνλ ηεο Αξρήο, πνπ έιαβε ρώξα ζηηο …, κε ηηο από 12.12.2018 έγγξαθεο Γειώζεηο 

ηνπο ελεκέξσζαλ ηελ Οινκέιεηα όηη κειέηεζαλ ην από …. Πξαθηηθό Αθξόαζεο ηεο 

εηαηξείαο, ην ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. Τπόκλεκά ηεο, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην 

ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ … Τπόκλεκα, 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.   

Ζ ΑΓΑΔ αζρνιήζεθε κε ηελ παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ από ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ……, θαηόπηλ θαηαγγειίαο ………….. 
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Ζ αθξόαζε ηεο εηαηξείαο ……… έιαβε ρώξα ελώπηνλ ηεο Αξρήο, ηελ …...  

Ζ εηαηξεία  θαηέζεζε ην ππ΄αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ … Τπόκλεκά ηεο, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε 

ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ … Τπόκλεκα. 

Ζ ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο 

απόθαζεο. 

Δηδηθόηεξα: 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

Ζ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), κε ηελ ππ’ αξηζκ. … 

απόθαζή ηεο θάιεζε ζε αθξόαζε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία …. ηελ …. εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 13:30, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

ζρεηηθά κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ. Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. Κιήζε κεηά ηεο 

ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ’ αξηζκ. …. Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. …..  Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ 

Δπηκειεηή ηνπ Δθεηείνπ …., θ. …..  

Ζ εηαηξεία παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο …. δηα ησλ θ.θ. …………..  

εκεηώλεηαη όηη ε θαηαγγέιινπζα, ….. ελεκεξώζεθε γηα ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα 

δηεμαγσγήο ηεο αθξόαζεο κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. έγγξαθν ηεο Αξρήο, όπσο 

πξνθύπηεη από ηελ ππ΄αξηζκ. … Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ηνπ Δθεηείνπ 

……., πιελ όκσο δελ παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε. 

Καηόπηλ ηεο δηεμαγσγήο ηεο από …. αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο ……. ελώπηνλ ηεο ΑΓΑΔ, 

θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ εηαηξεία ηα Πξαθηηθά ηεο ελ ιόγσ αθξόαζεο δηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ …. εγγξάθνπ ηεο ΑΓΑΔ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. …. Έθζεζε Δπίδνζεο 

ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ηνπ Δθεηείνπ …., θ. …..  θαη εδόζε ζηελ εηαηξεία πξνζεζκία 

είθνζη εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ησλ πξαθηηθώλ γηα ηελ θαηάζεζε ελώπηνλ ηεο ΑΓΑΔ 

εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο. Δλ ζπλερεία, ε εηαηξεία ….. κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ … 

έγγξαθό ηεο αηηήζεθε παξάηαζε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ Τπνκλήκαηνο θαηά έλα κήλα, ….. Ζ 

Οινκέιεηα ηεο Αξρήο θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο ηελ …., έδσζε παξάηαζε ππνβνιήο ηνπ 

ππνκλήκαηνο έσο ηελ …, ελεκεξώλνληαο ηελ εηαηξεία ζρεηηθώο κε ηελ ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ 

…. επηζηνιή. Ζ εηαηξεία ππέβαιε ζηελ ΑΓΑΔ ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. έγγξαθν 
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ππόκλεκά ηεο, ην νπνίν ζπκπιεξώζεθε κε ην από …. (αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ ….) 

πκπιεξσκαηηθό Τπόκλεκα ηεο εηαηξείαο.  

 Καηόπηλ ηνύηνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο:  

i. ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο,  

ii. ηνπ Ν. 3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 47
 

Α΄/27.2.2003), όπσο ηζρύεη θαη ηδίσο ην άξζξν 1 παξ. 1, ην άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρ. α΄, β΄, 

γ΄, ε΄, η΄, ηβ΄, παξ. 2 θαη ην άξζξν 11  απηνύ, 

iii.   ηνπ Ν. 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), ηδίσο ην άξζξν 4 “Απόξξεην” παξ. 1 ζύκθσλα κε ην νπνίν 

«Οπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ πνπ παξέρνληαη κέζσ 

δεκνζίνπ δηθηύνπ επηθνηλσληώλ θαη ησλ δηαζεζίκσλ ζην θνηλό ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ, θαζώο θαη ησλ ζπλαθώλ δεδνκέλσλ θίλεζεο θαη ζέζεο, όπσο νξίδνληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξόληνο λόκνπ, πξνζηαηεύνληαη από ην απόξξεην ησλ 

επηθνηλσληώλ. Ζ άξζε ηνπ απνξξήηνπ είλαη επηηξεπηή κόλν ππό ηεο πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο» θαη άξζξν 12 απηνύ, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4070/2012 θαη ηζρύεη, 

iv. ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο γηα ηελ Γηαζθάιηζε 

Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ B’ 2715/17.11.2011), …………… 

v. ηνπ Ν.3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο» 

(ΦΔΚ Α’ 220/2002), όπσο ηζρύεη, 

vi. ηνπ Ν. 4055/2012 «Δίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ 51/Α/2012), όπσο 

ηζρύεη, ηδίσο ην άξζξν 61 παξ. 1 απηνύ, ζύκθσλα κε ην νπνίν : «Η παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Ν. 3051/2002 (Α΄ 220) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 7. Η ιεηηνπξγία θάζε αλεμάξηεηεο 

αξρήο ξπζκίδεηαη απφ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ, ν νπνίνο εθδίδεηαη απφ ηελ ίδηα θαη 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο Καλνληζκφο αθνινπζεί ηηο ξπζκίζεηο 

ηνπ Κψδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο. Παξεθθιίζεηο επηηξέπνληαη κφλν σο πξνο ηε 

δεκνζηφηεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ, αλάινγα κε ηε θχζε θαη απνζηνιή ηεο θάζε αξρήο. Καηά 

ηε δηαδηθαζία επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, νη ζπλεδξηάζεηο ησλ αλεμαξηήησλ αξρψλ 
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είλαη κπζηηθέο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιε δηάηαμε λφκνπ ή ηνλ θαλνληζκφ 

ηνπο. Αλ ν θαλνληζκφο δελ πξνβιέπεη δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο 

θπξψζεσλ, ν έρσλ δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ κπνξεί, κε γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα δεηήζεη 

ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο χζηεξα απφ δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία παξίζηαληαη, εθηφο 

απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηξίηνη. Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ, ηνπο ιφγνπο πνπ ζηεξίδνπλ ην αίηεκα. Η αξρή απνθαίλεηαη επί ηνπ 

αηηήκαηνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο πξνυπφζεζεο ή 

πξφζθιεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ λα αθνπζηνχλ. Η απφθαζε γλσζηνπνηείηαη πξνθνξηθά 

ζηνλ αηηνχληα θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, εθφζνλ παξίζηαληαη θαη θαηαρσξίδεηαη ζην 

πξαθηηθφ ή ηελ απφθαζε ηεο αξρήο. Η δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο αξρήο απνθιείεηαη : α. αλ 

παξαβιάπηεηαη ην ζπκθέξνλ απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, β. εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

πξνζηαζίαο : αα) ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αλειίθσλ, ββ) ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, γγ) ηεο 

εζληθήο άκπλαο θαη αζθάιεηαο, δδ) ηεο δεκφζηαο ηάμεο, εε) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

απνξξήηνπ θαη γ. φηαλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξρήο, ε δεκφζηα ζπλεδξίαζε παξεκπνδίδεη 

νπζησδψο ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο. Εάλ ν θαλνληζκφο ηεο αξρήο πξνβιέπεη δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε, ε αξρή κπνξεί, γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, λα ζπλεδξηάζεη κπζηηθά. Αλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεκφζηα ζπλεδξίαζεο παξαθσιχεηαη ε δηαδηθαζία απφ ηελ παξνπζία  ηξίησλ 

πξνζψπσλ ή δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρνπλ νη παξαπάλσ ιφγνη, κε απφθαζε ηεο αξρήο πνπ 

ιακβάλεηαη παξαρξήκα θαη θαηαρσξίδεηαη ζην πξαθηηθφ ή ηελ απφθαζε, κπνξεί λα 

δηαθνπεί ε δεκφζηα δηαδηθαζία θαη λα ζπλερηζζεί κε ηελ παξνπζία κφλν ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ...», 

vii. ηεο ππ’ αξηζκ. 97
Α
/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/25-05-2012) θαη ηδίσο : α) ην άξζξν 

1 απηήο, ζύκθσλα κε ην νπνίν «Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 

ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΑΕ 44/31.10.2003 …, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο : 

Οη αθξνάζεηο ηεο Αξρήο είλαη κπζηηθέο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 

παξ. 3 ηεο παξνχζεο, φπσο ηζρχεη.», β) ην άξζξν 2 απηήο, ζύκθσλα κε ην νπνίν «Σν 

άξζξν 6 ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΑΕ 44/31.10.2003, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο 
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αθνινχζσο : ….3. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Αξρήο είλαη κπζηηθέο. Εηδηθψο θαηά ηε δηαδηθαζία 

επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, ν έρσλ δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ κπνξεί κε γξαπηή 

αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο αθξφαζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία παξίζηαληαη, εθηφο απφ ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε θαη ηξίηνη. Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ηνπο ιφγνπο 

πνπ ζηεξίδνπλ ην αίηεκα. Η Αξρή απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε 

νπνηαδήπνηε άιιεο πξνυπφζεζεο ή πξφζθιεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ λα αθνπζηνχλ. Η 

απφθαζε γλσζηνπνηείηαη πξνθνξηθά ζηνλ αηηνχληα θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, εθφζνλ 

παξίζηαληαη θαη θαηαρσξίδεηαη ζην πξαθηηθφ ή ηελ απφθαζε ηεο Αξρήο. Η δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε ηεο Αξρήο απνθιείεηαη : α) αλ παξαβιάπηεηαη ην ζπκθέξνλ απνλνκήο ηεο 

δηθαηνζχλεο, β) εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πξνζηαζίαο : αα) ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

αλειίθσλ, ββ) ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, γγ) ηεο εζληθήο άκπλαο θαη αζθάιεηαο, δδ) ηεο 

δεκφζηαο ηάμεο, εε) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ θαη γ. φηαλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Αξρήο, ε δεκφζηα ζπλεδξίαζε παξεκπνδίδεη νπζησδψο ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο…», 

viii.   ηεο ππ’αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκφο Εζσηεξηθήο 

Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Επηθνηλσληψλ (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, 

ix. ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, πεξί δηθαηώκαηνο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ηνπ   

δηνηθνπκέλνπ,  

x. ηνπ Ν. 4325/2015 «Εθδεκνθξαηηζκφο ηεο Δηνίθεζεο–Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη 

Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 47 

Α΄/11.05.2015), άξζξν 26  παξ. 7,  

xi.  ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ Ν. 4339/2015  (ΦΔΚ Α’ 133/2015) «Αδεηνδφηεζε παξφρσλ 

πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο ειεχζεξεο ιήςεο - Ίδξπζε 

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

ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο - Ρχζκηζε ζεκάησλ Εζληθήο Επηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) - Εζληθή Επηθνηλσληαθή Πνιηηηθή, Οξγάλσζε ηεο 

Επηθνηλσληαθήο Δηπισκαηίαο - χζηαζε Εζληθνχ Κέληξνπ Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ θαη 
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Επηθνηλσλίαο θαη Μεηξψνπ Επηρεηξήζεσλ Ηιεθηξνληθψλ Μέζσλ Ελεκέξσζεο - 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4070/2012 (Α' 82) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

xii.      ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016) «Εζληθφ Μεηξψν Επηηειηθψλ 

ηειερψλ Δεκφζηαο Δηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, 

πξναγσγψλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα – αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο Δεκφζηαο Δηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

xiii. ηνπ Ν. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄142/03.08.2016) «Κχξσζε ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Επξψπεο γηα ην έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν θαη ηνπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο, 

ζρεηηθά κε ηελ πνηληθνπνίεζε πξάμεσλ ξαηζηζηηθήο θαη μελνθνβηθήο θχζεο, πνπ 

δηαπξάηηνληαη κέζσ πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ - Μεηαθνξά ζην ειιεληθφ δίθαην ηεο 

Οδεγίαο 2013/40/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο επηζέζεηο 

θαηά ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο - 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, 

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

4. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ …. πνιηηηθή αζθάιεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο …., πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. ….. 

Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ θαη παξειήθζε από ηελ εηαηξεία κεηά ηεο ζπλεκκέλεο απηήο, 

από …. Έθζεζεο Διέγρνπ ζπκκόξθσζεο (ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ … Απόδεημε 

Παξάδνζεο παξαιαβήο), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη παξεδόζε κε ην πλεκκέλν 1 ηνπ 

ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ….. πξαθηηθνύ, 

5. ην ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 467/16.02.2017 έγγξαθν …… κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ 

απηνύ, 

6. ην ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. έγγξαθν …., 

7. ηελ ππ΄αξηζκ. … Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

8. ηελ ππ΄αξηζκ. … Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ,  
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9. ην από … (αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ….) Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ  …. 

κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ, 

10. ην ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ….. έγγξαθν ….., κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ, 

11. ην ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ….. έγγξαθν ….., 

12. ην ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ….. έγγξαθν ….., 

13. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ….. έγγξαθν ηεο Αξρήο …., 

14. ηελ από …. Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειίαο …, 

15. ηε ππ΄αξηζκ. ….. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο,  

16. ηελ ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, απόζπαζκα ηεο νπνίαο παξειήθζε από 

ηελ εηαηξεία, κεηά ηνπ απνζπάζκαηνο ηεο ζπλεκκέλεο απηήο από … Έθζεζεο 

Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ, ζύκθσλα κε ην ππ’αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. 

έγγξαθν παξάδνζεο-παξαιαβήο,  

17. ην πξαθηηθό ηεο από ….. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,  

18. ηελ ππ΄αξηζκ. …… Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

19. ην πξαθηηθό ηεο από ….. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

20. ηελ ππ΄αξηζκ. …… Απόθαζε ηεο Αξρήο,   

21. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. Κιήζε ζε αθξόαζε, ε νπνία επηδόζεθε ζηελ εηαηξεία 

κεηά ηεο ζπλεκκέλεο απηήο …. Απόθαζεο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ΄αξηζκ.… 

Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ηνπ Δθεηείνπ …., 

22. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. έγγξαθν ηεο Αξρήο, ην νπνίν επεδόζε …. (αξηζκ. 

έθζ. Δπίδνζεο …..), 

23. ην Πξαθηηθό ηεο από ….. Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο, ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

ΑΓΑΔ,  

24. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. έγγξαθν ηεο Αξρήο, ην νπνίν επεδόζε ζηελ εηαηξεία 

κεηά ηνπ ζπλεκκέλνπ απηνύ από …. Πξαθηηθνύ Αθξόαζεο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ 

ππ΄αξηζκ. …. Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ηνπ Δθεηείνπ …., 

25. ην ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ … αίηεκα παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο, 

26. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. Τπόκλεκα ηεο εηαηξείαο, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ 

εγγξάθσλ,  

27. ην πξαθηηθό ηεο από ….. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο, 
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28. ην ππ΄αξηζκ. ….. έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ, 

29. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ….. πκπιεξσκαηηθό Τπόκλεκα ηεο εηαηξείαο, 

30. ηα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, 

31. ηελ ππ΄αξηζκ. ….. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

32. ην πξαθηηθό ηεο από …. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

33.  ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, 

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

 ΗΣΟΡΗΚΟ 

Η. ηελ ΑΓΑΔ ππεβιήζε …… θαηαγγειία …., ζύκθσλα κε ηελ νπνία, ………………. 

ΗΗ. Καηόπηλ ηνύηνπ, ε ΑΓΑΔ, δπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. …. απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Αξρήο δηελήξγεζε επηηόπην έθηαθην έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ ηερληθό εμνπιηζκό 

ηεο εηαηξείαο …. γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηεο ελ ζέκαηη ππόζεζεο, ζπληάζζνληαο 

ηελ από … ΄Δθζεζε εθηάθηνπ ειέγρνπ κεηαμύ άιισλ, επηζεκαίλεη ηα αθόινπζα:  

«….Γ. ΔΞΔΣΑΖ ΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Γ.1 Δηαηξεία ….. 

Από ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέδσζε ε εηαηξεία …., όπσο αλαιύεηαη ζηελ 

ελόηεηα Β.1 ηεο παξνύζαο έθζεζεο, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 

1. ……. 

2. ….. 

3. ……. 

4.i. ……. 

Απόκλιση 1: χκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πνιηηηθή αζθάιεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ηεο εηαηξείαο ………….. 

Απόκλιση 2: ην ζεκείν ……………………. 

 

4.ii. H Ο.Δ. δήηεζε …………………….. 
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Απόκλιση 3: ην ζεκείν …………….. 

 

4.iii. Από ……………………. 

Απόκλιση 4: ην ζεκείν ………………… 

5. Αλαθνξηθά ………………………………… 

Απόκλιση 5: ην ζεκείν ……………… 

6. Ζ Ο.Δ. δήηεζε ………………….. 

Απόκλιση 6: Πιελ όκσο, ζηελ ελφηεηα …………………………. 

7. Ζ Ο.Δ. δήηεζε …………………………. 

Απόκλιση 7: Πιελ όκσο, ζην ζεκείν ……………………… 

8. Ζ Ο.Δ., θαηά ηνλ ……………. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

Δθ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ, ηεο από ………αθξνάζεσο ησλ εθπξνζώπσλ ηεο εηαηξείαο 

…… κεηά ησλ δηθεγόξσλ ηεο θαη ηνπ ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ ….. ππνβιεζέληνο 

Τπνκλήκαηνο, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην ππ΄αξηζκ. …. πκπιεξσκαηηθό Τπόκλεκα, 

πξνέθπςε όηη ε εηαηξεία …….. δελ  εθήξκνδε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηκήκαηα 

επηκέξνπο πνιηηηθώλ ηεο εγθξηζείζαο κε ηελ ππ΄αξηζκ. ………. Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ 

Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο 

….. 

Δπί ησλ απνδηδόκελσλ ζηελ εηαηξεία ……. παξαβάζεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, αλαθνξηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο, όπσο απηνί 

δηαηππώλνληαη ηόζν ζηα ππνβιεζέληα Τπνκλήκαηά ηεο ……, όζν θαη ζην από …….. 

Πξαθηηθό Αθξόαζεο επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα: 

Αξρηθά, ε εηαηξεία πξνβαίλεη ζε πεξηγξαθή …………. 

Δλ ζπλερεία ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη ………… 

Πιελ όκσο, ν αλσηέξσ ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο πξνβάιιεηαη αιπζηηειώο, θαζόζνλ 

………………………………….. 
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Ζ εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη: …………    

Πιελ όκσο, ν σο άλσ ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο ……… 

Αλαθνξηθά κε ηε θύζε ηνπ δηελεξγνύκελνπ από ηελ ΑΓΑΔ ειέγρνπ ε εηαηξεία αλαθέξεη 

όηη: …………………. 

Ωο πξνο ηνλ αλσηέξσ ηζρπξηζκό ηεο εηαηξείαο επηζεκαίλεηαη όηη ……….. 

 

Ω ΠΡΟ ΣΖΝ ΑΠΟΓΗΓΟΜΔΝΖ ΠΑΡΑΒΑΖ: 

{κε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηκεκάησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ ηεο 

εγθξηζείζαο κε ηελ ππ΄αξηζκ. ….. Απφθαζε ηεο ΑΔΑΕ Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε 

Δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Επηθνηλσληψλ ηεο εηαηξείαο ……..}, θαηά παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ Ν.3115/2003, ηνπ Ν.3471/2006, όπσο 

ηζρύνπλ, θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ.  

Δηδηθόηεξα:  

i. δηα ηεο κε εθαξκνγήο …….  «Απφθιηζε 1». 

Αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ δηαπίζησζε (Απόθιηζε 1) ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη: ……. 

Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ε εηαηξεία ……. 

ii. δηα ηεο κε εθαξκνγήο …..  «Απφθιηζε 2» ….. 

Αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ δηαπίζησζε (Απόθιηζε 2) ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη: ……… 

Δλ πξνθεηκέλσ, ε εηαηξεία …………….. 

iii. δηα ηεο κε εθαξκνγήο ………«Απφθιηζε 3» ….. 

iv. δηα ηεο κε εθαξκνγήο …..  «Απφθιηζε 3» …... 

Αλαθνξηθά κε ηηο σο άλσ δηαπηζηώζεηο (Απόθιηζε 3)
 
ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη: ………… 

Δλ πξνθεηκέλσ, ε εηαηξεία ……. 

v. δηα ηεο κε εθαξκνγήο …. «Απφθιηζε 4»…... 

Αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ δηαπίζησζε (Απόθιηζε 4)
 
 ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη: …… 

Δλ πξνθεηκέλσ, ε εηαηξεία ……. 

  

vi. δηα ηεο κε εθαξκνγήο ….«Απφθιηζε 5»….. 
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vii. δηα ηεο κε εθαξκνγήο ….. «Απφθιηζε 5»………. 

Αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ δηαπίζησζε (Απόθιηζε 5)
 
 ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη: …….. 

Δλ πξνθεηκέλσ, ε εηαηξεία ……….. 

Πιελ όκσο ν ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο ………. 

viii. δηα ηεο κε εθαξκνγήο ……… «Απφθιηζε 6»………. 

Αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ δηαπίζησζε (Απόθιηζε 6)  ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη: …….. 

Δλ πξνθεηκέλσ, ε εηαηξεία ………… 

ix. δηα ηεο κε εθαξκνγήο ……… «Απφθιηζε 7» ….. 

Ωο πξνο ηελ σο άλσ δηαπίζησζε (Απόθιηζε 7) ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη: …. 

Δλ πξνθεηκέλσ, ε εηαηξεία …. 

Αλαθνξηθά δε κε ηηο δηαπηζηώζεηο ηεο Αξρήο …………. 

Καηά ηα ινηπά, ……………… 

 

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηε βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο, όπσο 

αλσηέξσ αλαιύεηαη ζηα θεθάιαηα Β΄ θαη Γ΄ ηεο παξνύζαο, δηα ηεο κε εθαξκνγήο 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηώλ θαη ηκεκάησλ επηκέξνπο πνιηηηθώλ ηεο εγθξηζείζαο κε ηελ 

ππ΄αξηζκ. ……. Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο … θαηά ην ρξόλν δηεμαγσγήο ηνπ έθηαθηνπ 

ειέγρνπ από ηελ Οκάδα Διέγρνπ ηεο ΑΓΑΔ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη αλσηέξσ 

(ζύκθσλα κε ηελ από … Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαη ην από …. 

Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηεο …. κεηά ησλ 

ζπλεκκέλσλ απηνύ ζηνηρείσλ), κε απνηέιεζκα λα ………. θαηά παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ Ν.3115/2003, ηνπ Ν.3471/2006, όπσο 

ηζρύνπλ, θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ.  

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Α) Οκνθώλσο ηελ επζύλε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία …. γηα ηελ  απνδηδόκελε ζε απηήλ 

παξάβαζε, όπσο αλσηέξσ αλαιύεηαη  ζηα θεθάιαηα Β΄ θαη Γ΄ ηεο παξνύζαο Απόθαζεο,   
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 ΔΠΗΒΑΛΛΔΗ 

Οκνθώλσο ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ….. ηε δηνηθεηηθή θύξσζε ηνπ ρξεκαηηθνύ 

πξνζηίκνπ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ ΔΤΡΩ (20.000,00 €), γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαιπηηθά 

εθηίζεηαη αλσηέξσ ζηα Κεθάιαηα Β΄ θαη Γ΄ ηεο παξνύζαο Απόθαζεο, θαη αθνύ έιαβε 

ππόςε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο Γηνίθεζεο, ηελ αξρή ηεο 

εύινγεο δηάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, ηε βαξύηεηα ηεο απνδηδόκελεο παξάβαζεο, θαζώο θαη 

ηα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. 

β) Να ελεκεξσζεί ε θαηαγγέιινπζα, …….γηα ηε ιήςε ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο. 

γ) Να απνζηαιεί ε παξνύζα Απόθαζε ……..    

Ζ παξνύζα Απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία …. κε Γηθαζηηθό Δπηκειεηή. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε  12 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη δεκνζηεύζεθε ηελ 12/7/2019 

θαηόπηλ  ηεο ππ’αξηζκ. 34051/29.05.2018 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 326/05.06.2019), πεξί δηνξηζκνύ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, όπσο δηνξζώζεθε (ΦΔΚ  Τ.Ο.Γ.Γ. 

396/20.06.2019). 

                                                                                                                       Ο Πξόεδξνο 

                                                                                                                               α/α 

             Ο Αληηπξόεδξνο 

 

        Μηραήι αθθάο 

 

 

 
 

ΑΔΑ: 6Π1ΙΙΔ1-8Θ6


		2019-07-12T13:20:37+0300
	Athens




