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                                                                                                          Μαξνύζη, 8 Ιαλνπαξίνπ  2020 

            Αξ. πξση.: 56       

ΑΠΟΦΑΖ 

  αριθμ: 4/2020  

  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΣΣΖΖΣΣΔΔΑΑ  ΣΣΟΟ  ΓΓΗΗΑΑΓΓΗΗΚΚΣΣΤΤΟΟ))  

 

 

Θέμα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ...................‟ κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν 

ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, θαηόπηλ ηεο 

από 09.03.2018 „Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζε ζπλέρεηα ηεο θαηαγγειίαο ηνπ θ……… 

κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 660/03.03.2017‟». 

 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 8
εο 

Ιαλνπαξίνπ 2020 

 

 

 

ήκεξα, ηελ 8ε Ιαλνπαξίνπ 2020, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

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

Μηραήι αθθά θαη ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ θαη Γεώξγηνπ Μπαθάιε, 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηεο ελδερόκελεο θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο 

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

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, θαηόπηλ ηεο από 09.03.2018 «Έθζεζεο 

Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζε ζπλέρεηα ηεο θαηαγγειίαο ηνπ θ. ……… κε αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ 660/03.03.2017».  

Η ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. 

Δηδηθόηεξα, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 

 

Α. ηελ ΑΓΑΔ ππνβιήζεθε ε θαηαγγειία ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 660/03.03.2017 ηνπ θ. …….. 

Καηόπηλ ηνύηνπ, κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 110/2017 Απόθαζή ηεο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

ππ΄αξηζκ.44/2018 Απόθαζε, ε ΑΓΑΔ απνθάζηζε ηε δηελέξγεηα εθηάθηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ησλ εηαηξεηώλ ...................θαη .................... Η Οκάδα Διέγρνπ (Ο.Δ.) πνπ ζπζηάζεθε γηα ηε δηεμαγσγή 

έθηαθηνπ ειέγρνπ ζηηο εηαηξείεο ...................(εθεμήο θαινπκέλε «….») θαη .................. (εθεμήο 

θαινπκέλε «...................») νινθιήξσζε ην έξγν ηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ από 09.03.2018 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζε ζπλέρεηα ηεο θαηαγγειίαο 

ηνπ θ. ……… κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 660/03.03.2017». 
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Η ελ ιόγσ Έθζεζε εγθξίζεθε από ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ κε ηελ από 09.05.2018 

ππ‟αξηζκ.146/2018 Απόθαζε, απόζπαζκα ηεο νπνίαο νη εηαηξείεο εθιήζεζαλ λα παξαιάβνπλ, κεηά 

ηνπ αληίζηνηρνπ απνζπάζκαηνο ηεο από 09.03.2018 Έθζεζεο πνπ ηηο αθνξά. Η εηαηξεία ................... 

παξέιαβε ην Απόζπαζκα ηεο Απόθαζεο 146/2018 κεηά ηνπ απνζπάζκαηνο ηεο από 09.03.2017 

Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ, ηελ 23.10.2018 (ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 3329/23.10.2018 

Απόδεημε Παξάδνζεο-Παξαιαβήο). Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 09.05.2018, ε Οινκέιεηα απνθάζηζε 

επίζεο ηελ πξνώζεζε ηεο ππόζεζεο ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Αξρήο γηα πηζαλή θιήζε ζε αθξόαζε 

ηεο εηαηξείαο ....................   

 

Β. ύκθσλα κε ηελ από 09.03.2018 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζε ζπλέρεηα ηεο 

θαηαγγειίαο ηνπ θ……….  κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 660/03.03.2017», όπσο εγθξίζεθε από ηελ 

Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ κε ηελ  ππ‟αξηζκ.146/2018 Απόθαζε, ην πεξηζηαηηθό πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ 

ππό εμέηαζε θαηαγγειία πξνέθπςε θαηά δήισζε ηεο εηαηξείαο ………, ιόγσ ιαλζαζκέλεο 

κηθηνλόκεζεο ηεο ζύλδεζεο ηνπ θαηαγγέιινληνο 

«……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….».   

Γ. Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, θαη εθόζνλ δηαπηζηώλεηαη όηη ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο πνπ 

αηηηνινγνύλ ηελ θιήζε ηεο εηαηξείαο ζε αθξόαζε, έρνληαο δε ππόςε :  

1. Σν λ.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ  Α΄ 47/2003), 

όπσο ηζρύεη, θαη ηδίσο ηα άξζξα 6, 7 θαη 11 απηνύ, 

2. Σν λ.3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Α‟133), όπσο ηζρύεη, θαη ηδίσο ηα άξζξα 4, 12 θαη 

13 απηνύ, 

3. Σν λ.3674/2008 «Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 136/10.07.2008), όπσο ηζρύεη, θαη ηδίσο ηα άξζξα 2, 

3, 6,8 θαη 11 απηνύ, 

4. Σελ Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ ππ‟ αξηζκ. 165/2011 (ΦΔΚ Β‟ 2715/17-11-2011), 
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5. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ‟αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο 

Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (Α.Γ.Α.Δ.)» (ΦΔΚ Β‟ 

1642/7.11.2003), όπσο ηζρύεη, θαη ηδίσο ηα άξζξα 4 θαη 6 απηήο,  

6. Σελ ππ‟ αξηζκ. 97
Α
/2012 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Σξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ 44/31-

10-2003 “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. 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, 

8. Σελ ππ‟ αξηζ. 34051/29.05.2019 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

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

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, όπσο δηνξζώζεθε ζην νξζό κε ην ΦΔΚ 

Τ.Ο.Γ.Γ.396/ 2019, 

9. Σελ θαηαγγειία κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 660/03.03.2017, 

10. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ απέζηεηιε ν θαηαγγέιισλ κε ηα ππ‟ αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ 950/29.03.2017 έγγξαθα, 

11. Σελ ππ΄αξηζκ. 110/2017 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

12. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 56/04.04.2017 Πξαθηηθό δηελέξγεηαο επηηόπηνπ ειέγρνπ ζηηο 

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

13. Tν ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 57/05.04.2017 Πξαθηηθό δηελέξγεηαο επηηόπηνπ ειέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ……,  

14. Tελ ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 72/27.04.2017 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ……….,  

15. Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 71/27.04.2017 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ...................,  

16. Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 93/25.05.2017 επηζηνιή ηεο ΑΓΑΔ,  

17. Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 153/07.08.2017 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ...................,  

18. Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 221/17.10.2017 επηζηνιή ηεο ΑΓΑΔ, 

19. Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 04/19.01.2018 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ...................,  

20. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 56/09.03.2018 Πξαθηηθό δηελέξγεηαο επηηόπηνπ ειέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ...................,  
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21. Σελ ππ‟αξηζκ.274/2016 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

22. Σν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 9εο Ννεκβξίνπ 2016 ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

23. Σελ ππ‟αξηζκ.61/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ 

24. Σελ ππ΄αξηζκ. 44/2018 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

25. Σελ από 09.03.2018 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζε ζπλέρεηα ηεο θαηαγγειίαο ηνπ θ. 

………. κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 660/03.03.2017», 

26. Σελ ππ‟αξηζκ.147/2018 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

27. Σελ ππ‟αξηζκ.146/2018 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, 

28. Σν πξαθηηθό ηεο από 09.05.2018 θαη 04.07.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

29. Σν γεγνλόο όηη, ελόςεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο από 09.03.2018 Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ 

Διέγρνπ, πξνθύπηεη όηη θαηά ηνλ ρξόλν πνπ κεζνιάβεζε από ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, 

«……………………………………………………………………………………………………

». 

30. Σν γεγνλόο όηη, ελόςεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο από 09.03.2018 Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ 

Διέγρνπ, πξνθύπηεη όηη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από 20.02.2017 έσο θαη 03.03.2017, θαη γηα ην 

δηάζηεκα πνπ δηήξθεζε ε εζθαικέλε κηθηνλόκεζε, ε εηαηξεία 

«..................................................................................................................................................».   

31.  Σν γεγνλόο όηη ε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ζπληζηά πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ησλ παξόρσλ 

ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ιακβαλνκέλνπ ππόςε θαη ηνπ απόιπηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ δηθαηώκαηνο ζην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ, 

32. Σελ ππ‟αξηζκ.299/2019 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

33.  Σν πξαθηηθό ηεο από 08.01.2020 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

Καη αθνύ ηα κέιε ηεο Οινκέιεηαο ελεκεξώζεθαλ γηα ηε κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηεο ππόζεζεο θαη 

δήισζαλ όηη έιαβαλ πιήξε γλώζε απηήο ζην Πξαθηηθό ηεο Οινκέιεηαο,  
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Οκνθώλσο  
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1) Σελ θιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «................................» κε αληηθείκελν ηνλ 

έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Γ ηεο από 09.03.2018 

«Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζε ζπλέρεηα ηεο θαηαγγειίαο ηνπ θ………..  κε αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ 660/03.03.2017», αλαθνξηθά κε 

«……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…».. 

Δηζεγεηήο νξίδεηαη ην κέινο ηεο Αξρήο θ.Γεώξγηνο Μπαθάιεο θαη σο ρξόλνο δηεμαγσγήο ηεο 

αθξόαζεο νξίδεηαη ε Σετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 1.30 μ.μ., ζηελ έδξα ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., Ιεξνύ Λόρνπ 3, Μαξνύζη, 3
νο

 όξνθνο.  

2) Να θιεζεί ν ελδηαθεξόκελνο ζπλδξνκεηήο, πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί, εθόζνλ ην επηζπκεί, θαηά 

ηελ αθξόαζε, κε ηελ επηζήκαλζε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 3 ηεο ππ΄αξηζκ. 44/31.10.2003 

Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β΄1642/7.11.2003), όπσο ηζρύεη, ν ελδηαθεξόκελνο κπνξεί 

λα ππνβάιεη αίηεκα δεκνζηόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. 

3) Η παξνύζα απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «.......................» κε Γηθαζηηθό 

Δπηκειεηή. 

 

 

  

 

 Υξήζηνο Ράκκνο 

 

 

       Πξόεδξνο 

 

 

 

 

 

 

 

  


