
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
 

1 

                                                                                                          Μαξνύζη, 28 Μαξηίνπ 2019 

              Αξ. πξση.: 1276     

 

ΑΠΟΦΑΖ 

  αριθμ: 64/2019  

  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΣΣΖΖΣΣΔΔΑΑ  ΣΣΟΟ  ΓΓΗΗΑΑΓΓΗΗΚΚΣΣΤΤΟΟ))  

  

 

Θέμα: «Απόθαζε επί ηεο από 14.03.2018 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία „.................‟, κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαηόπηλ ηεο από 

20.12.2015 „Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .................‟, ε νπνία 

εγθξίζεθε κε ηελ από 29.06.2016 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ.». 

 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 6
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2019 

 

 

ήκεξα, ηελ 6
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2019, 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 θαη Γεσξγίνπ Μπαθάιε, θαζώο θαη 

ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ. Γεώξγηνπ Μηζαειίδε, ν νπνίνο έρεη νξηζηεί εηζεγεηήο γηα ηελ 

παξνύζα ππόζεζε θαη παξέζηε ζε αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θαο Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, 

θαη απόληνο ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ.Παλαγηώηε Ρηδνκπιηώηε, θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο απηνύ 

θ.Υξήζηνπ Καιινληάηε, νη νπνίνη δελ παξέζηεζαλ ιόγσ θσιύκαηνο αλ θαη είραλ λνκίκσο θαη 

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

από 14.03.2018 αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία „.................‟, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο 

ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαηόπηλ ηεο από 20.12.2015 „Έθζεζεο Γηελέξγεηαο 

Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .................‟, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ από 29.06.2016 

Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ.. 

 

Δηδηθόηεξα, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 

 

Α. Ζ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), θαηόπηλ ηεο ππ‟ αξηζκ. 149/2015 

Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ θαη ηεο ππ‟ αξηζκ. Απόθαζεο 276/2015 ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο 

ΑΓΑΔ, πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθό έιεγρν ζηελ εηαηξεία ................. (εθεμήο θαινύκελε .................), κε 
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ζθνπό λα εμεηάζεη ηελ εθαξκνγή ηεο ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 99/04.06.2013 Πνιηηηθήο 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 

267/2013 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππ‟ αξηζκ. 267/2013 Απόθαζε παξειήθζε από 

ηελ εηαηξεία ηελ 08.10.2013, ζύκθσλα κε ην ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2063/08.10.2013 Πξσηόθνιιν 

Παξάδνζεο-Παξαιαβήο.  

Ζ Οκάδα Διέγρνπ θαηέγξαςε ηηο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο πξνέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ 

εηαηξεία, ζηελ από 20.12.2015 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

.................» (ζπλεκ. 1 ζηελ ππ‟αξηζκ.21/2018 εηζήγεζε), ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ από 29.06.2016 

ππ‟αξηζκ. 210/2016 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, θαη πξνσζήζεθε ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο 

Αξρήο γηα πηζαλή θιήζε ηεο εηαηξείαο ζε αθξόαζε.  

Ζ εηαηξεία παξέιαβε ηελ ππ‟αξηζκ. 210/2016 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., κεηά ηεο 

ζπλεκκέλεο ζε απηήλ από 20.12.2015 Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ, ηελ 20
ε
 Οθησβξίνπ 

2016 (ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2474/20.10.2016 απόδεημε παξάδνζεο-παξαιαβήο).  

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, ε Αξρή απνθάζηζε, κε ηελ ππ‟αξηζκ. 21/2018 Απόθαζή ηεο,  ηελ θιήζε ζε 

αθξόαζε ηεο εηαηξείαο ................., κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, αλαθνξηθά κε ηηο απνθιίζεηο από ηελ 

εγθεθξηκέλε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 267/2013 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ  ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 

99/04.06.2013 Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην Γ ηεο από 20.12.2015 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .................».  

Ζ ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 470/09.02.2018 Κιήζε, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ‟αξηζκ. 21/2018 

Απόθαζεο, επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.Δ-

3987/16.02.2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Πεηξαηά Μπεινγηάλλε 

Κσλζηαληίλνπ. 

Ζ εηαηξεία .................παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 14
εο

 Μαξηίνπ 2018, όπσο πξνθύπηεη από ην 

ππ‟αξηζκ. 14/2018 πξαθηηθό ηεο από 14.03.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ.   

Σν ππ‟αξηζκ. 14/2018 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο ηελ 14
ε
 Μαξηίνπ 2018 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο 

επεδόζε λνκίκσο ζηελ εηαηξεία ηελ 6
ε
 Απγνύζηνπ 2018, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ‟αξηζκ. 

ππ‟αξηζκ.Δ-5932/06.08.2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Πεηξαηά 

Κσλζηαληίλνπ Μπεινγηάλλε, θαη, κε ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2267/10.07.2018 δηαβηβαζηηθό 

έγγξαθν, ε εηαηξεία εθιήζε λα θαηαζέζεη ελώπηνλ ηεο ΑΓΑΔ έγγξαθν ππόκλεκα κε ηηο απόςεηο ηεο 

θαη ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ εηέζεζαλ θαηά ηελ ελ ιόγσ αθξόαζε.  
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Ζ εηαηξεία ππέβαιε ην από 20.08.2018 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2633/24.08.2018 έγγξαθν ππόκλεκα. 

Δλ πξνθεηκέλσ, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 

 

Β. ην θεθάιαην  Γ («Δμέηαζε ηνηρείσλ-Απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ») ηεο από 20.12.2015 «Έθζεζεο 

Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .................», αλαθέξνληα ηα αθόινπζα:  

 

« Γ. ΕΞΕΣΑΗ ΣΩΝ ΣΟΙΥΕΙΩΝ – ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ 

Η Ο.Ε. εμέηαζε ηα έγγξαθα θαη αξρεία πνπ παξέδωζε ε εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ δύν (2) επηηόπηωλ 

ειέγρωλ (Πξαθηηθά Δηελέξγεηαο Επηηόπηωλ Ειέγρωλ κε αξ. πξωη. ΑΔΑΕ 2211/12.10.2015 θαη 

2359/23.10.2015) θαζώο θαη ηα ζηνηρεία πνπ θαηέζεζε ε εηαηξεία κε ην ππ΄αξηζκ. πξωη. ΑΔΑΕ 

2534/06.11.2015 έγγξαθν, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ππ’αξηζκ. πξωη. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 99/04.06.2013 Πνιηηηθή 

Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Επηθνηλωληώλ ηεο εηαηξείαο, όπωο εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 

267/2013 Απόθαζε ηεο ΑΔΑΕ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 

 

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

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

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

 

Σέινο, ζην θεθάιαην  Γ («ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ») ηεο από 20.12.2015 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ 

Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .................», αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα:  

 

«Δ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία 

.................θαη εηδηθόηεξα: 

α. από ηε κειέηε ηεο ππ’αξηζκ.πξωη. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 99/04.06.2013 Πνιηηηθήο Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ 

ηωλ Επηθνηλωληώλ ηεο εηαηξείαο, όπωο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 267/2013 Απόθαζε ηεο ΑΔΑΕ θαη 

παξειήθζε από ηελ εηαηξεία ηελ 08.10.2013, ζύκθωλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξωη. ΑΔΑΕ 2063/08.10.2013 

Πξωηόθνιιν Παξάδνζεο-Παξαιαβήο, θαζώο θαη ηνπ ζπλόινπ ηωλ εγγξάθωλ θαη ζηνηρείωλ ηνπ θαθέινπ, 

β. από ηνλ δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη ηεο ππ’αξηζκ. 149/2015 Απόθαζεο 

ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΔΑΕ, 
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γ. από ηα Πξαθηηθά ηωλ επηηόπηωλ ειέγρωλ θαη ηα ζπλεκκέλα απηώλ θαη,  

δ. από ηα ζηνηρεία πνπ θαηέζεζε ε εηαηξεία .................κε ην ππ΄αξηζκ. πξωη. ΑΔΑΕ 2534/06.11.2015 

έγγξαθν, 

δηαπηζηώζεθε όηη ε εηαηξεία ................., θαηά ην ρξόλν δηεμαγωγήο ηνπ παξόληνο ηαθηηθνύ ειέγρνπ, δελ 

εθήξκνδε πιήξωο ηελ εγθξηζείζα κε ηελ ππ’αξηζκ. 267/2013 Απόθαζε ηεο ΑΔΑΕ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα 

ηε Δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Επηθνηλωληώλ, ωο πξνο ηα ζεκεία, θαη κε ηηο παξαηεξήζεηο, πνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα Γ ηεο παξνύζαο έθζεζεο.». 

 

 

Γ.  Από ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο ................., όπσο δηαηππώζεθαλ θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 14
εο

 

Μαξηίνπ 2018 (ππ‟αξηζκ. 14/2018 πξαθηηθό ηεο από 14.03.2018 αθξόαζεο), θαζώο θαη από ηo από 

20.08.2018 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2633/24.08.2018 έγγξαθν ππόκλεκα πνπ ππέβαιε ε ελ ιόγσ 

εηαηξεία ελώπηνλ ηεο Αξρήο,  πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 

 

Όπσο ηζρπξίδεηαη ε εηαηξεία, είλαη κηθξή, θαη από ην 2005 κέρξη θαη ζήκεξα πξόζβαζε ζηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα επηθνηλσληώλ έρνπλ κόλν δύν ζηειέρε πνπ βξίζθνληαη ζηε δηεύζπλζε ηεο 

εηαηξείαο. ύκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο, ε ζύληαμε ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηεο 

εηαηξείαο έγηλε απνθιεηζηηθά από ηα δύν απηά άηνκα, ζηα νπνία αθνξά θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο. 

ύκθσλα κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο εηαηξείαο, θαηά ηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ηεο πνιηηηθήο 

αζθαιείαο, είραλ ζην κπαιό ηνπο κειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο εηαηξείαο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

ππάξρνπλ θαη άιινη ππάιιεινη πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, θαη γηα απηό 

ζε κεξηθέο παξαγξάθνπο ηεο πνιηηηθήο αζθαιείαο δηαπηζηώζεθαλ θάπνηεο απνθιίζεηο θαη 

παξαηεξήζεηο, πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ απινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο 

αζθαιείαο από ηε κεξηά ηνπο, ζηεξηδόκελνη ζην γεγνλόο όηη πξόζβαζε ζε απηή, 13 ρξόληα ηώξα, έρνπλ 

κόλν 2 άλζξσπνη. Παξόια απηά, ε εηαηξεία αλαθέξεη όηη ζε όιεο ηηο ζπζηάζεηο, παξαηεξήζεηο θαη 

πξνηξνπέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ έθαλε πξαθηηθέο αιιαγέο, αλαβαζκίζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο, ώζηε λα 

είλαη όζν ην δπλαηόλ πην θνληά ζηελ πξαθηηθή πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο αζθαιείαο πνπ έρεη θαηαζέζεη 

θαη έρεη εγθξίλεη ε ΑΓΑΔ (ζει.6-7 ηνπ από 20.08.2018 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2633/24.08.2018 

έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο).    

ΑΔΑ: Ψ6Γ3ΙΔ1-7ΦΥ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
 

5 

Αλαθνξηθά κε ηηο επηκέξνπο δηαπηζησζείζεο απνθιίζεηο, όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ από 

20.12.2015 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .................» πξνθύπηνπλ 

ηα εμήο: 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………….

Δπί ησλ παξαπάλσ ηζρπξηζκώλ δηαπηζηώλεηαη όηη ε εηαηξεία .................δελ ακθηζβεηεί ηε 

δηαπηζησζείζα κε ηελ από 20.12.2015 Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ απόθιηζε, ελώ, όπσο 

πξναλαθέξζεθε, θξίζηκα ελ πξνθεηκέλσ είλαη ηα κέηξα πνπ εθαξκόδνληαλ ζηελ εηαηξεία θαηά ηνλ 

ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ ηεο Αξρήο, θαη όρη ηπρόλ επηγελόκελεο κεηαβνιέο, 

έρνληαο ππόςε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 14.1.2.3 ηεο Απόθαζεο 165/2011 ηεο ΑΓΑΔ, θαη ην 

γεγνλόο όηη αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο απνηειεί ε ελδερόκελε παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 99/04.06.2013 Πνιηηηθήο 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο  θαηά ηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

ειέγρνπ ηεο Αξρήο. 

 

 

Γ. Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, θαη έρνληαο ππόςε:  

1. Σν άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο, 

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

όπσο ηζρύεη, 

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

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ», ΦΔΚ Α‟133, όπσο ηζρύεη, 

4. 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, 

5. Σν λ.4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, Μεηαθνξώλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 82), όπσο ηζρύεη, 

6. Σελ Οδεγία 2002/58 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 12
εο

 Ηνπιίνπ 2002 

ζρεηηθά µε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνµέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο ζηνλ ηνµέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ (νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ηδησηηθήο δσήο ζηηο 

ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2009/136/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 Ννεκβξίνπ 2009 θαη ηζρύεη, 
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7. Σελ ππ‟ αξηζκ. 97
Α
/2012 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. «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 ηα άξζξα 1 θαη 2 απηήο,  

8. 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,  

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

10. Σελ ππ‟ αξηζκ. 1593/2016 Απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (Γ‟ Σκήκα), 

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

δηνηθνπκέλνπ,  

12. 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, 

13. Σν λ.4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ Α‟51/2012), όπσο ηζρύεη, θαη 

ηδίσο ηα άξζξα 61 θαη 110 απηνύ,  

14. Tελ από 19-12-2013 παξαίηεζε ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, 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), 

15. 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), 

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

(Α' 82) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

17. 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», 
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18. 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, 

19. Σν λ. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄ 142/03-08-2016), 

20. Σελ Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. ππ‟ αξηζκ. 165/2011 (ΦΔΚ Β‟ 2715/17-11-2011), 

21. Σελ ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 99/04.06.2013 Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο «.................», όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 267/2013 Απόθαζε 

ηεο ΑΓΑΔ, 

22. Σελ ππ‟ αξηζκ. 267/2013 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, ε νπνία παξειήθζε από ηελ εηαηξεία ηελ 

08.10.2013, ζύκθσλα κε ην ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2063/08.10.2013 Πξσηόθνιιν Παξάδνζεο-

Παξαιαβήο, 

23.  Σελ ππ‟ αξηζκ. 149/2015 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ 

24. Σελ ππ‟ αξηζκ. 276/2015 Απόθαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, 

25. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «.................», κε 

αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2211/12.10.2015, 

26. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «.................», κε 

αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2359/23.10.2015, 

27. Σελ ππ. αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2534/06.11.2015 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «.................», 

28. Σελ από 20.12.2015 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .................», 

κεηά ησλ ζρεηηθώλ απηήο εγγξάθσλ, όπσο εγθξίζεθε κε ηελ από 29.06.2016 ππ‟αξηζκ. 210/2016 

Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

29. Σελ ππ‟αξηζκ.146/2016 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,  

30. Σν πξαθηηθό ππ‟αξηζκ.18/2016 ηεο από 29.06.2016 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

31.  Σελ ππ‟αξηζκ. 210/2016 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., ηελ νπνία ε εηαηξεία 

«.................» παξέιαβε ηελ 20
ε
 Οθησβξίνπ 2016  κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ από 20.12.2015 

Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ, 

32. Σελ ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2474/20.10.2016 απόδεημε παξάδνζεο-παξαιαβήο,  

33. Σελ ππ‟αξηζκ.21/2018 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

34. Σν πξαθηηθό ηεο από 24.01.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

35. Σελ ππ‟αξηζκ. 21/2018 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ΑΓΑΔ,  

36. Σελ ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 470/09.02.2018 Κιήζε,  ε νπνία επεδόζε ζηελ εηαηξεία 

.................κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ‟αξηζκ. 21/2018 Απόθαζεο, λνκίκσο θαη 
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εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.Δ-3987/16.02.2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ 

Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Πεηξαηά Μπεινγηάλλε Κσλζηαληίλνπ, 

37. Σνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο ................., όπσο δηαηππώζεθαλ θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 14
εο

 

Μαξηίνπ 2018, 

38. Σν ππ‟αξηζκ. 14/2018 πξαθηηθό ηεο από 14.03.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, ην 

νπνίν επεδόζε λνκίκσο ζηελ εηαηξεία ηελ 6
ε
 Απγνύζηνπ 2018, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ‟αξηζκ. 

Δ-5932/06.08.2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Πεηξαηά 

Κσλζηαληίλνπ Μπεινγηάλλε, 

39. Σν ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2267/10.07.2018 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ, 

40. Σν από 20.08.2018 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2633/24.08.2018 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο 

.................,  

41. Σελ ππ‟αξηζκ.42/2019 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

42. Σν ππ‟αξηζκ.7/2019 πξαθηηθό ηεο από 06.02.2019 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 

 

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

θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ελόηεηα Γ 

ηεο παξνύζαο, αλαθνξηθά κε ηηο απνθιίζεηο από ηελ εγθεθξηκέλε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 267/2013 

Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ  ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 99/04.06.2013 Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, όπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ από 20.12.2015 

«Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .................», πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 

από 29.06.2016 ππ‟αξηζκ.210/2016 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ. 

 

Ωο πξνο ην είδνο θαη ην ύςνο ηεο θύξσζεο εηο βάξνο ηεο εηαηξείαο,  
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ΔΠΗΒΑΛΛΔΗ 

 

νκνθώλσο ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «.................», ηε δηνηθεηηθή θύξσζε ηεο ζύζηαζεο, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηδίσο 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. 

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

Δπηκειεηή.  

 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 6 Φεβξνπαξίνπ 2019. 

 

 

 

  

 

        Μηραήι αθθάο 

 

 

       Αληηπξόεδξνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ6Γ3ΙΔ1-7ΦΥ


		2019-04-01T10:17:35+0300
	Athens




