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  Μαξνύζη, 16.09.2019  

                                                                                         Αξ. Πξση.:  2886 

 

   

  

AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ    ΖΖ  

((  ααρριιθθμμ::4400//22001199  ))  

(ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ) 

 

  

 

Θέμα: 

 

Απόθαζε επί ηεο από … Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία  «…..» κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά 

κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ δηα ηεο κε ππνβνιήο  αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ. 

  

 

Σελ Σεηάξηε, 30 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη ώξα 11:00 π.κ. ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οινκέιεηα 

ηεο ΑΓΑΔ ζηελ νπνία παξέζηεζαλ ν Πξόεδξνο, θ. Υξήζηνο Εακπίξαο, ν Αλαπι. 

Αληηπξόεδξνο, θ. Κσ/λνο Μνπζηάθαο, πξνο αλαπιήξσζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Αξρήο θ. 

Μηραήι αθθά, ν νπνίνο απνπζίαζε ιόγσ έθηαθηεο ππεξεζηαθήο αλάγθεο θαη ηα ηαθηηθά 

κέιε θ.θ. Μηραήι Γεσξγηαθόδεο, Γεώξγηνο Μπαθάιεο, Αηθαηεξίλε Παπαληθνιάνπ θαη 

Παλαγηώηεο Ρηδνκπιώηεο, εηζεγεηήο ηεο ελ ζέκαηη ππόζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί 

επί ηεο αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «........». Σα κέιε ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

ΑΓΑΔ δήισζαλ όηη ελεκεξώζεθαλ πιήξσο γηα ηε κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηεο ππνζέζεσο θαη 

έιαβαλ γλώζε όισλ ησλ εγγξάθσλ απηήο. 

 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 …. θαη 

ώξα …, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά 

κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ δηα ηεο κε ππνβνιήο αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο 
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Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ. 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 ηεο Γηθαζηηθήο 

Δπηκειήηξηαο  …… 

Ζ εηαηξεία δελ παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο . …., αιιά απέζηεηιε ην ππ΄αξηζκ. Πξση. 

ΑΓΑΔ …. έγγξαθν Τπόκλεκα, θαη΄εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηεο 

ππ‟αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο 

Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ)», όπσο ηζρύεη.  

Διήθζεζαλ ππόςε: 

1. ην άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο, 

2. ν λ.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ  Α΄ 

47/2003), όπσο ηζρύεη, 

3. νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηε Γηαζθάιηζε Απνξξήηνπ θαηά ηελ Παξνρή 

Κηλεηώλ Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ (ππ΄αξηζκ. 629
α
 /2004 Απόθαζε ηεο 

Α.Γ.Α.Δ.,ΦΔΚ Β‟  87/2005), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ ππ΄αξηζκ. 165/2011 

Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο γηα ηε Γηαζθάιηζε ησλ Ζιεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β‟ 2715/2011), 

4. νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ θαηά ηελ παξνρή 

ηαζεξώλ Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ (ππ‟ αξηζκ. 630
α
/2004 Απόθαζε ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., ΦΔΚ Β‟ 87/2005), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ ππ΄αξηζκ. 165/2011 

Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο γηα ηε Γηαζθάιηζε ησλ Ζιεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β‟ 2715/2011), 

5. νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ θαηά ηελ παξνρή 

Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ κέζσ Αζύξκαησλ Γηθηύσλ (ππ‟ αξηζκ. 631
α
/2005 

Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ., ΦΔΚ Β΄87/2005), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

165/2011 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο γηα ηε Γηαζθάιηζε ησλ Ζιεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β‟ 2715/2011), 

6. νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ζηηο Γηαδηθηπαθέο 

Δπηθνηλσλίεο θαη ηηο ζπλαθείο Τπεξεζίεο θαη Δθαξκνγέο (ππ‟ αξηζκ 632
α
/2005 
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Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ, ΦΔΚ Β‟ 88/26.1.2005), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ 

ππ΄αξηζκ. 165/2011 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο γηα ηε Γηαζθάιηζε ησλ 

Ζιεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β‟ 2715/2011), 

7. νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ, γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ Γηαδηθηπαθώλ 

Τπνδνκώλ (ππ‟ αξηζκ 633
α 

/2005 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ, ΦΔΚ Β‟ 88/26.1.2005), 

όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ ππ΄αξηζκ. 165/2011 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ 

«Καλνληζκόο γηα ηε Γηαζθάιηζε ησλ Ζιεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β‟ 

2715/2011), 

8.  νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ, γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ Δθαξκνγώλ θαη 

Υξήζηε Γηαδηθηύνπ (ππ‟ αξηζκ 634
α 

/2005 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ, ΦΔΚ Β‟ 

88/26.1.2005), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ ππ΄αξηζκ. 165/2011 Απόθαζε ηεο 

ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο γηα ηε Γηαζθάιηζε ησλ Ζιεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β‟ 

2715/2011), 

9. νη δηαηάμεηο 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, 

10. ν λ. 4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε 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 λ. 3051/2002 (Α΄ 220) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο : 7. Η ιεηηνπξγία θάζε 

αλεμάξηεηεο αξρήο ξπζκίδεηαη από εζωηεξηθό θαλνληζκό, ν νπνίνο εθδίδεηαη από ηελ 

ίδηα θαη δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο. Ο Καλνληζκόο αθνινπζεί ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο. Παξεθθιίζεηο επηηξέπνληαη κόλν ωο 

πξνο ηε δεκνζηόηεηα ηωλ ζπλεδξηάζεωλ, αλάινγα κε ηε θύζε θαη απνζηνιή ηεο θάζε 

αξρήο. Καηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεωλ, νη ζπλεδξηάζεηο ηωλ 

αλεμαξηήηωλ αξρώλ είλαη κπζηηθέο, εθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από άιιε δηάηαμε 

λόκνπ ή ηνλ θαλνληζκό ηνπο. Αλ ν θαλνληζκόο δελ πξνβιέπεη δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαηά 

ηε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξώζεωλ, ν έρωλ δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ κπνξεί, κε 

γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα δεηήζεη ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ύζηεξα από δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία παξίζηαληαη, εθηόο από ηα ελδηαθεξόκελα κέξε θαη ηξίηνη. Η 

αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ηνπο ιόγνπο πνπ ζηεξίδνπλ ην 
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αίηεκα. Η αξρή απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ρωξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε 

νπνηαζδήπνηε άιιεο πξνϋπόζεζεο ή πξόζθιεζε ηωλ ελδηαθεξόκελωλ λα αθνπζηνύλ. Η 

απόθαζε γλωζηνπνηείηαη πξνθνξηθά ζηνλ αηηνύληα θαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, εθόζνλ 

παξίζηαληαη θαη θαηαρωξίδεηαη ζην πξαθηηθό ή ηελ απόθαζε ηεο αξρήο. Η δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε ηεο αξρήο απνθιείεηαη : α. αλ παξαβιάπηεηαη ην ζπκθέξνλ απνλνκήο ηεο 

δηθαηνζύλεο, β. εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη πξνζηαζίαο : αα) ηωλ ζπκθεξόληωλ ηωλ 

αλειίθωλ, ββ) ηνπ ηδηωηηθνύ βίνπ, γγ) ηεο εζληθήο άκπλαο θαη αζθάιεηαο, δδ) ηεο 

δεκόζηαο ηάμεο, εε) ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ απνξξήηνπ θαη γ. όηαλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

αξρήο, ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε παξεκπνδίδεη νπζηωδώο ηε δηεξεύλεζε ηεο ππόζεζεο. 

Εάλ ν θαλνληζκόο ηεο αξρήο πξνβιέπεη δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ε αξρή κπνξεί, γηα ηνπο 

αλωηέξω ιόγνπο, λα ζπλεδξηάζεη κπζηηθά. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκόζηα 

ζπλεδξίαζεο παξαθωιύεηαη ε δηαδηθαζία από ηελ παξνπζία  ηξίηωλ πξνζώπωλ ή 

δηαπηζηωζεί όηη ζπληξέρνπλ νη παξαπάλω ιόγνη, κε απόθαζε ηεο αξρήο πνπ ιακβάλεηαη 

παξαρξήκα θαη θαηαρωξίδεηαη ζην πξαθηηθό ή ηελ απόθαζε, κπνξεί λα δηαθνπεί ε 

δεκόζηα δηαδηθαζία θαη λα ζπλερηζζεί κε ηελ παξνπζία κόλν ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ...», 

11. ε ππ‟ αξηζκ. 97
Α
/2012 Απόθαζε 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 «Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο 

δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηεο απόθαζεο ηεο ΑΔΑΕ 44/31.10.2003 …, όπωο ηζρύεη, 

αληηθαζίζηαηαη ωο αθνινύζωο : Οη αθξνάζεηο ηεο Αξρήο είλαη κπζηηθέο, κε ηελ 

επηθύιαμε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 ηεο παξνύζεο, όπωο ηζρύεη.», β) ην 

άξζξν 2 απηήο, ζύκθσλα κε ην νπνίν «Τν άξζξν 6 ηεο απόθαζεο ηεο ΑΔΑΕ 

44/31.10.2003, όπωο ηζρύεη, αληηθαζίζηαηαη ωο αθνινύζωο : ….3. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Αξρήο είλαη κπζηηθέο. Εηδηθώο θαηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεωλ, ν 

έρωλ δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ κπνξεί κε γξαπηή αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ηε δηελέξγεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο αθξόαζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ζηελ 

νπνία παξίζηαληαη, εθηόο από ηα ελδηαθεξόκελα κέξε θαη ηξίηνη. Η αίηεζε πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ηνπο ιόγνπο πνπ ζηεξίδνπλ ην αίηεκα. Η Αξρή 
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απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπνία 

δεηείηαη ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ρωξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε νπνηαδήπνηε άιιεο 

πξνϋπόζεζεο ή πξόζθιεζε ηωλ ελδηαθεξόκελωλ λα αθνπζηνύλ. Η απόθαζε 

γλωζηνπνηείηαη πξνθνξηθά ζηνλ αηηνύληα θαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, εθόζνλ 

παξίζηαληαη θαη θαηαρωξίδεηαη ζην πξαθηηθό ή ηελ απόθαζε ηεο Αξρήο. Η δεκόζηα 

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

δηθαηνζύλεο, β) εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη πξνζηαζίαο : αα) ηωλ ζπκθεξόληωλ ηωλ 

αλειίθωλ, ββ) ηνπ ηδηωηηθνύ βίνπ, γγ) ηεο εζληθήο άκπλαο θαη αζθάιεηαο, δδ) ηεο 

δεκόζηαο ηάμεο, εε) ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ απνξξήηνπ θαη γ. όηαλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Αξρήο, ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε παξεκπνδίδεη νπζηωδώο ηε δηεξεύλεζε ηεο ππόζεζεο…»,  

12. νη 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, ηδίσο ην άξζξν 4 παξ. 3  απηήο, 

13. ν λ. 4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο – Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο 

θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 

47 Α΄/11.05.2015), άξζξν 26  παξ. 7,   

14. νη ππ‟ αξηζκ. 3319/2010 θαη 1361/2013 Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο, 

15. ην άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, πεξί δηθαηώκαηνο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ηνπ 

δηνηθνπκέλνπ,  

16. ε από 19.12.2013 παξαίηεζε ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ. θνπ Α. 

Λακπξηλόπνπινπ, ε νπνία έγηλε απνδεθηή από ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο, ζύκθσλα 

κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 175/20-01-2014 Απόθαζή ηνπ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 19/22-01-2014), 

17. ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ λ.4339/2015  (ΦΔΚ Α‟ 133/2015) «Αδεηνδόηεζε 

παξόρσλ πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο ειεύζεξεο 

ιήςεο - Ίδξπζε ζπλδεδεκέλεο κε ηελ E.P.Σ. Α.Δ. αλώλπκεο εηαηξίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε δηθηύνπ επίγεηαο ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο - Ρύζκηζε ζεκάησλ Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ. Σ.) - Δζληθή Δπηθνηλσληαθή 

Πνιηηηθή, Οξγάλσζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο Γηπισκαηίαο - ύζηαζε Δζληθνύ Κέληξνπ 

Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη Μεηξώνπ Δπηρεηξήζεσλ 

ΑΔΑ: 6ΞΡΩΙΔ1-ΟΕ0
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Ζιεθηξνληθώλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο - Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4070/2012 (Α' 

82) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

18. ε 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», 

19. ε 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, 

20. ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ….. έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ, 

21. ε ππ΄αξηζκ. …. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

22. ην Πξαθηηθό ηεο από … ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο  ηεο ΑΓΑΔ, ζηελ νπνία 

απνθαζίζηεθε ε θιήζε ζε αθξόαζε ησλ εηαηξεηώλ (κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε ........)  πνπ 

δελ έρνπλ ππνβάιεη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο,  

23. ην ππ΄αξηζκ. … Απόζπαζκα Δηζήγεζεο γηα θιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο ........,  

24. ην από …. Πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο  ηεο ΑΓΑΔ, 

25. ην ππ΄αξηζκ. … Απόζπαζκα Απόθαζεο γηα θιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο, 

26. ε ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ … Κιήζε, ε νπνία επηδόζεθε κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηήο 

εγγξάθσλ ζηελ εηαηξεία κε ηελ ππ΄αξηζκ. …. Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ 

Δπηκειεηή ….., 

27. ην ππ΄αξηζκ. … Τπόκλεκα ηεο εηαηξείαο κεηά ηνπ ζπλεκκέλνπ απηνύ εγγξάθνπ «…..»,  

28. ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ … έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ πξνο ηελ εηαηξεία, κε ην νπνίν ε 

εηαηξεία ελεκεξώλεηαη γηα ηελ αλαβνιή ηεο Αθξόαζεο (αξηζκ. Έθζεζεο Δπίδνζεο …. 

ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ….),          

29. ε ππ΄ αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ .. Κιήζε ηεο ΑΓΑΔ κε ηελ νπνία ελεκεξώλεηαη ε εηαηξεία 

όηη λέα εκεξνκελία  αθξόαζεο νξίζηεθε ε …., (ε ελ ιόγσ Κιήζε νπδέπνηε επηδόζεθε 

ζηελ εηαηξεία, ιόγσ θαζπζηέξεζεο απνζηνιήο ηεο ζην Γηθαζηηθό Δπηκειεηή από ηελ 

Σαρπδξνκηθή Δπηρείξεζε, θαηά δήισζε ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή),     

ΑΔΑ: 6ΞΡΩΙΔ1-ΟΕ0
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30. ην από … Πξαθηηθό Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο ........, ζηελ νπνία ε εηαηξεία δελ παξέζηε 

νύηε εθπξνζσπήζεθε κε άιιν λόκηκν ηξόπν, επηζεκάλζεθε όκσο όηη έρεη θαηαζέζεη ην 

κε αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ … έγγξαθν Τπόκλεκα. Δλ πξνθεηκέλσ, ε Οινκέιεηα 

επηθπιάρζεθε λα απνθαλζεί αθνύ πξώηα ιάβνπλ γλώζε απηνύ ηα κέιε, 

31. ε από …. Έθζεζε Διέγρνπ πκκόξθσζεο Πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο ........,  

32. ε  ππ΄αξηζκ. …. Δηζήγεζε κε ηελ νπνία ε ηερληθή ππεξεζία εηζεγείηαη ηε κε έγθξηζε 

ηεο ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ….. Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο ........, 

33. ην πξαθηηθό ηεο από …. πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο κε ην νπνίν εγθξίζεθε 

ε ππ΄αξηζκ. … Δηζήγεζε, 

34. ε ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε κε έγθξηζε ηεο 

ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ … Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο ........, κε ηελ 

επηζήκαλζε ε ελ ιόγσ εηαηξεία λα θιεζεί λα ππνβάιεη ζηελ ΑΓΑΔ αλαζεσξεκέλε 

Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ην αξγόηεξν 

εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ παξαιαβή ηεο παξνύζαο. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο σο 

άλσ πξνζεζκίαο, ε ΑΓΑΔ ζα πξνβεί ζηηο λόκηκεο ελέξγεηεο, όπσο απηέο πξνβιέπνληαη 

από ην λ. 3115/2003, 

35. ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ … έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ, ην νπνίν επηδόζεθε ζηελ 

εηαηξεία κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηήο εγγξάθσλ (ηεο ππ΄αξηζκ. … Απόθαζεο θαη ηεο 

από … Έθζεζεο Διέγρνπ) κε ηελ ππ΄αξηζκ. Έθζεζε Δπίδνζεο … ηνπ Γηθαζηηθνύ 

Δπηκειεηή ….,  

36. ε ππ΄αξηζκ. … Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

37.  ην πξαθηηθό ηεο από …. πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο , 

38. ην γεγνλόο όηη ε ππνβιεζείζα ζηελ ΑΓΑΔ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο (ππ‟ 

αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ. …) δελ εγθξίζεθε θαη ε εηαηξεία δελ ππέβαιε ζηελ ΑΓΑΔ, σο 

όθεηιε, αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, 

39. ε ππ΄αξηζκ. ….. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

40. ην πξαθηηθό ηεο από …. πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

ΑΔΑ: 6ΞΡΩΙΔ1-ΟΕ0
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41. ε ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζε γηα θιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο, 

42. ε ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ …. Κιήζε ζε αθξόαζε ε νπνία επεδόζε ζηελ εηαηξεία κεηά 

ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ΄αξηζκ. … Απόθαζεο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ‟ 

αξηζκ. …. Έθζεζε Δπίδνζεο ….,  

43. ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ …. Τπόκλεκα ηεο εηαηξείαο, 

44. ην Πξαθηηθό ηεο από ….. Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο, 

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

46. ην Πξαθηηθό ηεο από …. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,  

47. ε αλάγθε δηαζθάιηζεο  ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

Δθ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …  ππνβιεζέληνο 

Τπνκλήκαηνο, πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα:  

Α. ύκθσλα κε ην άξζξν 12  παξ. 1 εδ.α΄ ηεο 632
α
/2005 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. 

«Καλνληζκόο γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ζηηο Γηαδηθηπαθέο Δπηθνηλσλίεο θαη ηηο 

ζπλαθείο Τπεξεζίεο θαη Δθαξκνγέο» (ΦΔΚ Β‟ 88/26.1.2005), ην  άξζξν  29  παξ. 1 εδ. α΄ 

ηεο 633
α
/2005 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκόο γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ 

Γηαδηθηπαθώλ Τπνδνκώλ» (ΦΔΚ Β‟ 88/26.1.2005), ην  άξζξν  25  παξ. 1 εδ. α ηεο 

634
α
/2005 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκόο γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ 

Δθαξκνγώλ θαη Υξήζηε Γηαδηθηύνπ» (ΦΔΚ Β‟ 88/26.1.2005), νη ηειεπηθνηλσληαθνί 

πάξνρνη ππνρξενύληo λα δηαζέηνπλ θαζνξηζκέλε πνιηηηθή γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απνξξήηνπ, λα ηελ εθαξκόδνπλ θαη λα ελεκεξώλνπλ ηελ ΑΓΑΔ σο πξνο ηελ εθαξκνδόκελε 

πνιηηηθή εληόο έμη (6) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε εθάζηνπ Καλνληζκνύ.  

Ζ Α.Γ.Α.Δ. κε ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ … έγγξαθν ελεκέξσζε ηελ εηαηξεία «........» όηη 

δελ είρε ππνβάιεη, σο όθεηιε, Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ θαη γηα ην ιόγν απηό, κεηαμύ άιισλ, ηελ θάιεζε λα ππνβάιεη, εληόο 

πξνζεζκίαο δύν (2) κελώλ, Πνιηηηθή Αζθάιεηαο, ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο ηεο 

ΑΓΑΔ, όπσο απηνί δεκνζηεύηεθαλ ζηα ΦΔΚ Β‟ 87/2005 θαη  88/2005. 

 ηε ζπλέρεηα, ιόγσ ηεο κε αληαπόθξηζεο ηεο εηαηξείαο, ε ΑΓΑΔ απέζηεηιε ηελ ππ΄αξηζκ. 

Πξση. ΑΓΑΔ … Κιήζε κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ΄αξηζκ. … Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ 
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ελεκεξώλνληαο ηελ ειεγρόκελε εηαηξεία όηη όθεηιε είηε λα θαηαζέζεη έγγξαθν Τπόκλεκα 

κε ηηο απόςεηο ηεο κέρξη ηελ …, είηε λα παξαζηεί ζε Αθξόαζε ηελ … ελώπηνλ ηεο Αξρήο. 

Καηόπηλ ηνύηνπ, ε εηαηξεία ππέβαιε ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ … έγγξαθν Τπόκλεκά ηεο 

κεηά ηεο ζπλεκκέλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε «Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ 

Σειεπηθνηλσληώλ». 

Δπί ηεο σο άλσ Πνιηηηθήο  Αζθάιεηαο ηεο ελ ζέκαηη εηαηξείαο, ε ηερληθή ππεξεζία ηεο 

Α.Γ.Α.Δ. ζπλέηαμε ηελ από …. Έθζεζε Διέγρνπ πκκόξθσζεο ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο 

γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ  ηεο εηαηξείαο ........ Πιελ όκσο, θαηά 

ηελ από .. ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο δελ ελεθξίζε ε ππνβιεζείζα Πνιηηηθή Αζθάιεηαο 

ηεο εηαηξείαο θαη ε εηαηξεία θιήζεθε «…λα ππνβάιεη ζηελ ΑΓΑΔ αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή 

Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζε 

απηήλ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππώλνληαη ζηε ζπλεκκέλε Έθζεζε Διέγρνπ 

πκκόξθσζεο, ην αξγόηεξν εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ παξαιαβή ηεο παξνύζαο 

Απόθαζεο….». Δλ ζπλερεία, κε ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ: … έγγξαθν επεδόζε 

ζηελ εηαηξεία ε ππ΄αξηζκ… Απόθαζε θαζώο θαη ε από .. Έθζεζε Διέγρνπ (αξηζκ.
 „
Έθζεζεο 

Δπίδνζεο …
 
).Σέινο, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ηελ …, απνθάζηζε 

ηελ πξνώζεζε ηεο ππόζεζεο ζηε Ννκηθή Τπεξεζία γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, ιόγσ ηνπ 

γεγνλόηνο όηη είρε παξέιζεη ε δίκελε πξνζεζκία ππνβνιήο Αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο 

Αζθάιεηαο.    

Πιελ όκσο, είρε πξνεγεζεί ε απόθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

3319/2010, ζύκθσλα κε ηελ νπνία θξίζεθε όηη νη απνθάζεηο ησλ ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλσλ αλεμαξηήησλ αξρώλ κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη θπξώζεηο εηο βάξνο 

δηνηθνπκέλσλ ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη ύζηεξα από πξνεγεζείζα δεκόζηα ζπλεδξίαζε. ε 

ζπκκόξθσζε κε ηελ απόθαζε απηή εμεδόζε ν Ν. 4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε 

δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ 51/Α/2012). ηε ζπλέρεηα εμεδόζε ε ππ‟ αξηζκ. 1361/2013 απόθαζε 

ηνπ Γ‟ Σκήκαηνο ηνπ ηΔ, κε ηελ νπνία επαλεμεηάζηεθε ην πεξηερόκελν ηεο ππ‟ αξηζκ. 

3319/2010 απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ θαη εθξίζε όηη, κεηά ηελ έθδνζε ηεο 

απόθαζεο ηνπ ΔΓΓΑ ΗΓΜΑ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΡΑΖ θαηά Κύπξνπ ηεο 21.7.2011, νη 

ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπληαγκαηηθώο θαηνρπξσκέλσλ αλεμαξηήησλ αξρώλ κπνξεί λα είλαη 

ζύλλνκα κπζηηθέο. Δλ ζπλερεία, ηελ 19.12.2013 παξαηηήζεθε ν ηόηε Πξόεδξνο ηεο Αξρήο, 

θνο Αλδξ. Λακπξηλόπνπινο, (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 19/22.01.2014) θαη ε Αξρή ζπλέρηζε λα 
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ιεηηνπξγεί γηα έλα εμάκελν, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 3051/2002, 

όπσο ίζρπε κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από ην άξζξν 61 παξ. 2 ηνπ Ν. 4055/2012. Δληόο 

απηνύ ηνπ εμακήλνπ, θαη εηδηθόηεξα ηελ … εμεδόζε ε ππ΄αξηζκ. … Απόθαζε γηα Κιήζε ζε 

Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο. Μεηά όκσο ηελ παξέιεπζε ηνπ εμακήλνπ, ε ΑΓΑΔ αδπλαηνύζε λα 

ιεηηνπξγήζεη λνκίκσο. Καηόπηλ, ηελ 11.05.2015 δεκνζηεύηεθε ν Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ Α΄ 

47/11.05.2015), ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε, εθ λένπ, ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ Ν. 3051/2002, 

νξίδνληαο όηη ε Αξρή ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί λνκίκσο εάλ απνρσξήζεη ή εθιείςεη θάπνηνο 

κέινο ηεο, εθόζνλ ηα ινηπά κέιε επαξθνύλ γηα ην ζρεκαηηζκό απαξηίαο, ρσξίο ηνλ 

πεξηνξηζκό ηνπ εμακήλνπ. Από ηόηε, ε Αξρή επαλαιεηηνύξγεζε λνκίκσο, κέρξη ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4339/2015 (ΦΔΚ Α΄ 133/29.10.2015), νπόηε θαη θαηαξγήζεθε ε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 110 παξ. 12 ηνπ Ν. 4055/2012 θαη απνρώξεζαλ από ηελ Αξρή ηα κέιε ησλ 

νπνίσλ είρε ιήμεη ε ζεηεία. Έθηνηε, ε Αξρή ιεηηνύξγεζε εθ λένπ κεηά ηνλ νξηζκό ηεο λέαο 

Οινκέιεηαο απηήο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 16887/17.03.2016 (ΦΔΚ 

Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21.03.2016) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο. Καηόπηλ ηνύηνπ, ε Αξρή 

επαλέξρεηαη ζηελ παξνύζα ππόζεζε. 

Δπί ηεο απνδηδόκελεο ζηελ εηαηξεία «........» παξαβάζεσο δηα ηεο κε ππνβνιήο αλαζεσξεκέλεο 

Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, αλαθνξηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο 

εηαηξείαο, όπσο απηνί δηαηππώλνληαη ζην  ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. έγγξαθν Τπόκλεκα ηεο 

εηαηξείαο επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα: 

 

ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΒΑΖ   

{μη σποβολή αναθεωρημένης Πολιτικής Ασυάλειας για τη Γιασυάλιση τοσ Απορρήτοσ 

των Δπικοινωνιών}. 

Ζ εηαηξεία αλαθέξεη όηη: «…...». 

Πιελ όκσο, ελ πξνθεηκέλσ, ε εηαηξεία δελ δίδεη απαληήζεηο αλαθνξηθά κε ηε κε 

εθπιήξσζε ηεο ππνρξεώζεώο ηεο λα ππνβάιεη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο εληόο έμη κελώλ από ηε 

δεκνζίεπζε ησλ ππ΄αξηζκ. 629
α
 /2004,  630

α
/2004, 631

α
/2005,  632

α
/2005, 633

α 
/2005 634

α 

/2005 Απνθάζεσλ ηεο Αξρήο, νύηε αηηηνινγεί ηε κε αληαπόθξηζή ηεο ζην ππ΄αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ …. έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ κε ην νπνίν ηεο επηζεκάλζεθε ε σο άλσ ππνρξέσζή ηεο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ε εηαηξεία σο πάξνρνο αδεηνδνηεκέλνο από ηελ Πνιηηεία όθεηιε λα 
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κεξηκλήζεη ηόζν γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο ΑΓΑΔ ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηεο έδξαο 

ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαθνπεί ε επηθνηλσλία ηεο κε ηελ Αξρή, όζν θαη γηα ηελ νξζή 

εθπιήξσζε ησλ απνξξενπζώλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ ππνρξεώζεώλ ηεο.    

Δπίζεο, ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη : ….…» (βι. ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ …. Τπόκλεκα 

ζει. 1,2,3).  

Πιελ όκσο, ν ελ ιόγσ  ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο πξνβάιιεηαη αβαζίκσο, δεδνκέλνπ όηη 

ελεκέξσζή ηεο πεξί εγθξίζεσο ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο αθνξά ζηε ζπκκόξθσζή ηεο  

ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππ΄αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο Αξρήο θαη νπρί ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο πνπ απέξξεαλ από ην ηόηε ηζρύνλ θαλνληζηηθό πιαίζην πεξί 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, θαζώο ε εηαηξεία δελ πξνέβε, σο όθεηιε, ζηελ εθπόλεζε 

πνιηηηθήο αζθάιεηαο, ε νπνία λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ απνθάζεσλ 630
α 

(ΦΔΚ Β‟ 

88/26-01-2005), 632
α
, 633

α
 θαη 634

α
 ηεο ΑΓΑΔ (ΦΔΚ Β‟ 88/26-01-2005), ππνρξέσζε ε 

νπνία πξνβιέπεηαη ξεηώο από ηηο ελ ιόγσ δηαηάμεηο. 

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ε εηαηξεία ζε ρξόλν πξνγελέζηεξν 

ηεο αθξνάζεσο ππέβαιε ηελ ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ ….Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ζε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππ΄αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ, ε νπνία αξρηθώο δελ 

ελεθξίζε από ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο (ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζε). Δλ ζπλερεία, όκσο ε 

εηαηξεία ππέβαιε ηελ ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ …. Αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο 

πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζε ηεο Αξρήο θαη επεδόζε ζηελ εηαηξεία κε ηελ 

ππ΄αξηζκ. ….. Έθζεζε Δπίδνζεο …… 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Α) νκνθώλσο ηελ ύπαξμε επζύλεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «........» γηα ηελ  

απνδηδόκελε ζε απηήλ παξάβαζε, όπσο αλσηέξσ αλαιύεηαη ζην θεθάιαην Β΄ ηεο παξνύζαο 

Απόθαζεο,   

Β) νκνθώλσο ηε κε επηβνιή δηνηθεηηθήο θύξσζεο ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «........», 

ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε εηαηξεία απνδέρζεθε ηηο δηαπηζηώζεηο ηεο Α.Γ.Α.Δ., επέδεημε δε 

δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκόξθσζεο σο πξνο ηηο εθ ηνπ λόκνπ ππνρξεώζεηο ηεο, θαζώο 
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ζε ρξόλν πξνγελέζηεξν ηεο αθξνάζεσο απέζηεηιε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο, ε νπνία ελεθξίζε 

από ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο.  

Ζ παξνύζα Απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «........» κε Γηθαζηηθό 

Δπηκειεηή.  

 Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε  30.01.2019 θαη δεκνζηεύζεθε ηελ 16.09.2019 

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 Αληηπξόεδξνο 

 

Μ. αθθάο 
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