ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μαξνύζη, 15 Ννεκβξίνπ 2018
Αξ. πξση.: 3675
ΑΠΟΦΑΖ
αριθμ: 87/2018
(ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ)

Θέμα: «Απόθαζε αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία „............
............‟, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 31.05.2017 κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο
παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαηόπηλ ηεο από 10.12.2015 „Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ
Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ............‟, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ από 18.05.2016 Απόθαζε ηεο
Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ.».

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ)
θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 21εο Μαξηίνπ 2018

ήκεξα, ηελ 21ε Μαξηίνπ 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. Γεσξγίνπ Μπαθάιε, Μηραήι Γεσξγηαθόδε θαη Παλαγηώηε
Ρηδνκπιηώηε, ν νπνίνο έρεη νξηζηεί εηζεγεηήο γηα ηελ παξνύζα ππόζεζε, ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ
κέινπο θ. Γεκνζζέλε Βνπγηνύθα, ν νπνίνο παξέζηε ζε αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ.Ησάλλε
Αζθνμπιάθε, ν νπνίνο δελ παξέζηε ιόγσ θσιύκαηνο, αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο
πξνζθιεζεί, θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ. Γεώξγηνπ Μηζαειίδε, ν νπνίνο παξέζηε ζε
αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θαο Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, ε νπνία δελ παξέζηε ιόγσ
θσιύκαηνο, αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε, πξνθεηκέλνπ
λα απνθαζίζεη αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «............», ε
νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 31.05.2017 κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ.
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θ.θ. Γεώξγηνο Μηζαειίδεο θαη Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο, πνπ δελ
παξίζηαλην θαηά ηελ Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο ............ ............ ελώπηνλ ηεο Αξρήο, πνπ έιαβε ρώξα ηελ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

31.05.2017, κε ηελ από 21.03.2018 έγγξαθε Γήισζή ηνπο ελεκέξσζαλ ηελ Οινκέιεηα όηη κειέηεζαλ
ην από 31.05.2017 Πξαθηηθό Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο, 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.
Δηδηθόηεξα, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα:
Α. Ζ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (Α.Γ.Α.Δ.), κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 372/2016
απόθαζή ηεο, θάιεζε ζε αθξόαζε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «............ ............», ηελ Σεηάξηε, 26
Απξηιίνπ 2017 θαη ώξα 1 κ.κ., κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ. Ζ ππ‟ αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 756/14.03.2017 θιήζε, κεηά
ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ‟ αξηζκ.372/2016 Απόθαζεο ηεο Αξρήο, επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο
θαη εκπξνζέζκσο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ‟ αξηζκ. Α-8389/24-03-2017 έθζεζε επίδνζεο ηεο
Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ θαο Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ. Καηόπηλ ηνπ από
24.04.2017 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1236/24.04.2017 αηηήκαηνο αλαβνιήο ηεο εηαηξείαο, κε απόθαζε
ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ πνπ ειήθζε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 26εο Απξηιίνπ 2017, νξίζηεθε σο λέα
εκεξνκελία αθξόαζεο ε 31ε Μαΐνπ 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 1 κ.κ. θαη ελεκεξώζεθε ε εηαηξεία
ζρεηηθά, όπσο πξνθύπηεη από ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1267/26.04.2017 έγγξαθν αλαβνιήο αθξόαζεο
θαη νξηζκνύ λέαο εκεξνκελίαο.
Ζ εηαηξεία παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 31εο Μαΐνπ 2017 δηά ησλ θ.θ…………………, θαη εμέζεζε
ηηο απόςεηο ηεο. Αθνινύζσο, ην ππ‟αξηζκ. 45/2017 πξαθηηθό ηεο δηελεξγεζείζαο ηελ 31ε Μαΐνπ 2017
αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο θνηλνπνηήζεθε ζηελ εηαηξεία ζπλεκκέλν ζην ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ
2750/27-09-2017 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ, ην νπνίν επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο, όπσο πξνθύπηεη από
ηελ ππ‟ αξηζκ. Α-9297/10-11-2017 έθζεζε επίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν
Αζελώλ θαο Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ. Με ην ίδην έγγξαθν ε εηαηξεία εθιήζε εληόο πξνζεζκίαο είθνζη
(20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ επίδνζε ηνπ πξαθηηθνύ, λα θαηαζέζεη ελώπηνλ ηεο Αξρήο
έγγξαθν ππόκλεκα κε ηηο απόςεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηπρόλ επηζπκνύζε λα ππνβάιεη, ζύκθσλα κε
όζα εηπώζεθαλ θαηά ηελ ελ ιόγσ αθξόαζε. Αθνινύζσο, ε εηαηξεία απέζηεηιε ην ππ‟ αξηζκ. πξση.
ΑΓΑΔ 3518/07-12-2017 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο.
Β. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα :
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Ζ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), θαηόπηλ ηεο ππ‟ αξηζκ. 149/2015
Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ θαη ηεο ππ‟ αξηζκ. Απόθαζεο 262/2015 ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο
Αξρήο, πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθό έιεγρν ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «............ », (εθεμήο
θαινύκελε γηα ιόγνπο ζπληνκίαο «............»), κε ζθνπό λα εμεηάζεη ηελ εθαξκνγή ηεο εγθξηζείζαο κε
ηελ ππ‟ αξηζκ. 77/2014 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε
ππ‟ αξηζκ. 77/2014 Απόθαζε παξειήθζε από ηελ εηαηξεία ηελ 08.04.2014, ζύκθσλα κε ην ππ‟ αξηζκ.
πξση. ΑΓΑΔ 999/08.04.2014 Πξσηόθνιιν Παξάδνζεο-Παξαιαβήο.
Ζ Οκάδα Διέγρνπ θαηέγξαςε ηηο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο πξνέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ
εηαηξεία, ζηελ από 10.12.2015 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
............», ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ από 18.05.2016 ππ‟αξηζκ. 131/2016 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. 131/2016 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, κεηά ηεο
ζπλεκκέλεο ζε απηήλ από 10.12.2015 Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ, ηελ 11ε Ηνπιίνπ 2016
(ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1548/11.07.2016 απόδεημε παξάδνζεο-παξαιαβήο).
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα:
ην θεθάιαην Γ («Δμέηαζε ηνηρείσλ») ηεο από 10.12.2015 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ............», αλαθέξνληα ηα αθόινπζα:
«Γ.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η Ο.Ε. εμέηαζε ηα έγγξαθα θαη ηα αξρεία πνπ παξέδσζε ε εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν (2)
επηηόπησλ ειέγρσλ (Πξαθηηθά Δηελέξγεηαο Επηηόπησλ Ειέγρσλ κε αξ. πξση. ΑΔΑΕ 2190/09.10.2015 θαη
ΑΔΑΕ 2431/29.10.2015) θαζώο θαη ηα ζηνηρεία πνπ θαηέζεζε ε εηαηξεία κε ηελ ππ. αξηζκ. πξση. ΑΔΑΕ
ΕΜΠ150/30.10.2015 επηζηνιή, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ππ’αξηζκ. πξση. ΑΔΑΕ ΕΜΠ6/13.01.2014 Πνιηηηθή
Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Επηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 77/2014
Απόθαζε ηεο ΑΔΑΕ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..».

Σέινο, ζην θεθάιαην Γ («ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ») ηεο από 10.12.2015 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ
Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ............», αλαθέξνληα ηα αθόινπζα:

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

«Από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία
............ θαη εηδηθόηεξα:
α. από ηε κειέηε ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο, όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 77/2014
Απόθαζε θαη παξειήθζε από ηελ εηαηξεία ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. πξση. ΑΔΑΕ 999/08.04.2014
Απόδεημε Παξάδνζεο-Παξαιαβήο, θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ,
β. από ηνλ δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη ηεο ππ’αξηζκ. 149/2015 Απόθαζεο
ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΔΑΕ, θαη
γ. από ηα Πξαθηηθά ησλ επηηόπησλ ειέγρσλ θαη ηα ζπλεκκέλα απηώλ,
δηαπηζηώζεθε όηη ε εηαηξεία ............, θαηά ην ρξόλν δηεμαγσγήο ηνπ παξόληνο ηαθηηθνύ ειέγρνπ, δελ
εθήξκνδε πιήξσο ηελ εγθξηζείζα κε ηελ ππ’αξηζκ.77/2014 Απόθαζε ηεο ΑΔΑΕ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα
ηε Δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Επηθνηλσληώλ, σο πξνο ηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ
ελόηεηα Γ ηεο παξνύζαο έθζεζεο.».

Γ. Από ην ππ‟αξηζκ. 45/2017 πξαθηηθό ηεο δηελεξγεζείζαο ηελ 31ε Μαΐνπ 2017 αθξόαζεο ηεο
εηαηξείαο «............ ............», θαζώο θαη από ην ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3518/07-12-2017 έγγξαθν
ππόκλεκα θαη ηα ζπλεκκέλα απηνύ, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα:
Καηά ηελ αθξόαζε ηεο 31εο Μαΐνπ 2017 ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο δήισζε όηη «… ζα
ήζεια λα απαληήζσ νπζηαζηηθά ζηα πεξηζζόηεξα από απηά ηα εξσηήκαηα ή παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο
έρνπλ πξνθύςεη γηαηί έρνπλ αληηκεησπηζηεί ζην ζύλνιό ηνπο κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο ζέκαηα, ηα νπνία
άπηνληαη πςειώλ θνλδπιίσλ πξνο θάιπςε δεδνκέλνπ όηη ε επηρείξεζε είλαη πάξα πάξα πνιύ κηθξή, κε
ζρεδόλ κεδεληθό αληηθείκελν πάλσ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία κε ηα δεδνκέλα ηεο ζεκεξηλήο αγνξάο.
Κπξίσο, ε επηρείξεζε απηή μεθίλεζε κε όξακα λα θαηαθέξεη λα ππάξμεη θαη λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο
απηέο πνπ ζα ζέιακε αιιά δελ θαηαθέξακε ηδηαίηεξα κε κεγάιε επηηπρία λα δώζνπκε ζε κεγάιν θνηλό θαη
κπνξώ λα αλαπηπρζώ ζε θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο βαζηδόκελνο πάλσ ζηνλ ζθειεηό, ηνλ νπνίν έρεη πξνθύςεη
από ηηο παξαηεξήζεηο ζαο θαη ηηο απνθιίζεηο γηα λα ζαο ελεκεξώζσ κε κεγαιύηεξε ιεπηνκέξεηα» (ζει. 2
ππ‟αξηζκ.45/2017 πξαθηηθνύ).
Σόζν θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 31εο Μαΐνπ 2017 αιιά θαη κε ην ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3518/07-122017 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο, ε εηαηξεία αλαθέξζεθε ζηηο επηκέξνπο απνθιίζεηο, νη νπνίεο
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δηαπηζηώζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ από 10.12.2015 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ............», ζεκεηώλνληαο ηα αθόινπζα:
Α…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην άξζξν 16.3 ηεο Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ 165/2011 αλαθέξεηαη όηη «ηα ππόρξεα
πξόζσπα ... ππνρξενύληαη εληόο πξνζεζκίαο έμη (6) κελώλ από ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηά ηεο
απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ πεξί έγθξηζεο ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
Δπηθνηλσληώλ λα ηελ πινπνηήζνπλ...» θαη όηη ε ππ‟ αξηζκ. 77/2014 Απόθαζε πεξί έγθξηζεο ηεο
Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο ............ από ηελ ΑΓΑΔ παξειήθζε από ηελ εηαηξεία ηελ
08.04.2014, ζύκθσλα κε ην ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 999/08.04.2014 Πξσηόθνιιν ΠαξάδνζεοΠαξαιαβήο, θαη άξα ε θαηά ηα σο άλσ ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο ίζρπε ήδε ην αξγόηεξν από ηελ
08.10.2014. Με ηνπο πξναλαθεξόκελνπο ηζρπξηζκνύο ηεο, όπσο δηαηππώζεθαλ θαηά ηελ αθξόαζε ηεο
31εο Μαΐνπ 2017 αιιά θαη κε ην ππόκλεκά ηεο, ε εηαηξεία παξνπζίαζε ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ζηηο
νπνίεο πξνέβε, επηθαινύκελε όηη «…έρνπλ αληηκεησπηζηεί ζην ζύλνιό ηνπο κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο
ζέκαηα, ηα νπνία άπηνληαη πςειώλ θνλδπιίσλ» (ζει.2 ππ‟αξηζκ.45/2017 πξαθηηθνύ).
Δηδηθά σο πξνο ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία, ε εηαηξεία δήισζε όηη «είλαη
κία πνιύ κηθξή επηρείξεζε, ε νπνία έρεη ηε λνκηθή κνξθή ηεο κνλνπξόζσπεο ΕΠΕ, όπνπ κνλαδηθόο
εηαίξνο, δηαρεηξηζηήο θαη λόκηκνο εθπξόζσπόο ηεο είλαη ν ……………, πνπ εηζθέξεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ
εξγαζία (ίδ.ΣΧΕΤ.8). Η εηαηξεία εδξεύεη ζηελ θαηνηθία ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο θαη έρεη σο
αληηθείκελν, κεηαμύ άιισλ, θαη ηελ παξνρή ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ κέζσ θαξηώλ
πξνπιεξσκέλνπ ρξόλνπ, δξαζηεξηόηεηα πνπ ρξήδεη αδεηνδόηεζεο θαη ειέγρνπ από ηελ Αξρή Σαο. Η
δξαζηεξηόηεηα απηή παξνπζίαζε θύθιν εξγαζηώλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2016 (1/1/2016 έσο 31/12/2016), πνπ
αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ 724,754 επξώ, ελώ γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε από 1/1/2017 έσο 31/10/2017
εκθαλίδεη αληίζηνηρεο πσιήζεηο πνζνύ κόιηο 33,32 επξώ(ίδ.ΣΧΕΤ.9 θαη 10). Όπσο θαζίζηαηαη επρεξώο
αληηιεπηό, ε επηρεηξεκαηηθή απηή δξαζηεξηόηεηα είλαη ζε ηέηνην βαζκό πεξηνξηζκέλε, πνπ εγγίδεη ηα όξηα
ηεο αδξάλεηαο» (ζει.2 ηνπ ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3518/07-12-2017 ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο
............).

Γ. Καηόπηλ ηνύησλ, 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),
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 12εο 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 25εο Ννεκβξίνπ 2009 θαη ηζρύεη,
7. Σελ ππ‟ αξηζκ. 97Α/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),
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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»,
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 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο
............, όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 77/2014 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ,
22. Σελ ππ‟ αξηζκ. 77/2014 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, ε νπνία παξειήθζε από ηελ εηαηξεία ............ ηελ
08.04.2014, ζύκθσλα κε ην ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 999/08.04.2014 Πξσηόθνιιν ΠαξάδνζεοΠαξαιαβήο.
23. Σελ ππ‟ αξηζκ. 149/2015 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
24. Σελ ππ.αξηζκ. 262/2015 Απόθαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ,
25. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ............, κε
αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2190/09.10.2015,
26. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ............, κε
αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2431/29.10.2015,
27. Σελ ππ. αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ150/30.10.2015 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ............ κε ζέκα
«πκπιεξσκαηηθά Έγγξαθα»,
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28. Σελ από 10.12.2015 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ............»,
κεηά ησλ ζρεηηθώλ απηήο εγγξάθσλ,
29. Σελ ππ‟αξηζκ. 64/2016 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,
30. Σν πξαθηηθό ηεο από 18.05.2016 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
31. Σελ ππ‟αξηζκ. 131/2016 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, ηελ νπνία ε εηαηξεία παξέιαβε,
κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ από 10.12.2015 Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ, ηελ
11ε Ηνπιίνπ 2016,
32. Σελ ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1548/11.07.2016 απόδεημε παξάδνζεο-παξαιαβήο,
33. Σελ ππ‟αξηζκ.305/2016 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,
34. Σν πξαθηηθό ηεο από 21.12.2016 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
35. Σελ ππ‟αξηζκ.372/2016 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
36. Σελ ππ‟ αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 756/14.03.2017 θιήζε, ε νπνία, επεδόζε ζηελ εηαηξεία κεηά ηεο
ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ‟ αξηζκ.372/2016 Απόθαζεο ηεο Αξρήο, λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο,
όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ‟ αξηζκ. Α-8389/24-03-2017 έθζεζε επίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο
Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ θαο Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ
37. Σν από 24.04.2017 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1236/24.04.2017 αίηεκα αλαβνιήο ηεο αθξόαζεο
ηεο εηαηξείαο ............,
38. Σν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ ηεο 26εο Απξηιίνπ 2017,
39. Σν ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1267/26.04.2017 έγγξαθν αλαβνιήο αθξόαζεο θαη νξηζκνύ λέαο
εκεξνκελίαο,
40. Σν ππ‟αξηζκ. 45/2017 πξαθηηθό ηεο δηελεξγεζείζαο ηελ 31ε Μαΐνπ 2017 αθξόαζεο ηεο
εηαηξείαο ............, ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ζηελ εηαηξεία ζπλεκκέλν ζην ππ‟ αξηζκ. πξση.
ΑΓΑΔ 2750/27-09-2017 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ, θαη νπνίν επεδόζε λνκίκσο, όπσο πξνθύπηεη από
ηελ ππ‟ αξηζκ. Α-9297/10-11-2017 έθζεζε επίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν
Αζελώλ θαο Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ
41. Σν ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3518/07-12-2017 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο ............, κεηά
ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ,
42. Σελ ππ‟αξηζκ.98/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,
43. Σν ππ‟αξηζκ.15/2018 πξαθηηθό ηεο από 21.03.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
44. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ,
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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 ηελ ύπαξμε επζύλεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ............(ΑΦΜ ……….), γηα παξάβαζε
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ αλαθνξηθά κε ηηο απνθιίζεηο από ηελ
εγθεθξηκέλε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 77/2014 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο, όπσο αλαιύνληαη
ζηηο ελόηεηεο Β θαη Γ ηεο παξνύζαο.
Ωο πξνο ην είδνο θαη ην ύςνο ηεο θύξσζεο εηο βάξνο ηεο εηαηξείαο,
ΔΠΗΒΑΛΛΔΗ
Οκνθώλσο, ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ............(ΑΦΜ …….) ηε δηνηθεηηθή θύξσζε ηεο
ζύζηαζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηδίσο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο
Γηνίθεζεο, ηε βαξύηεηα ηεο απνδηδόκελεο παξάβαζεο, θαζώο θαη ηα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία
ηεο εηαηξείαο.
Ζ παξνύζα απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ............(ΑΦΜ ………) κε
Γηθαζηηθό Δπηκειεηή.
Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 21 Μαξηίνπ 2018.

Υξήζηνο Εακπίξαο
Πξόεδξνο

9

