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                                                                                                                                              Μαξνύζη, 11  Ννεκβξίνπ 2019 

    Αξ. πξση.: 3515 

     ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

 (αριθμ: 95/2019)  

 

Θέμα:   
Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο επηρείξεζεο «……..» κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «…….» 

(εθεμήο «…….») κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.  
 

 

 

Σελ Σεηάξηε, 27
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2019, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, παξηζηακέλσλ ηνπ Αληηπξνέδξνπ θ. Μηραήι αθθά, ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. Μηραήι 

Γεσξγηαθόδε, Γεσξγίνπ Μπαθάιε, Παλαγηώηε Ρηδνκπιηώηε θαη Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, θαη απόληνο 

ηνπ Πξνέδξνπ, θ. Υξήζηνπ Εακπίξα, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε ιόγσ θσιύκαηνο, ζπλήιζε ζε 

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

«……» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.  

 

Δηδηθόηεξα: 

Α. Ζ Α.Γ.Α.Δ., δπλάκεη ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 εδ. ηβ) ηνπ Ν. 3115/2003, 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζή ηεο, εμέδσζε ηνλ Καλνληζκό γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ (ΦΔΚ Β΄ 2715/17-11-2011), κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

1 παξ. 2 ηνπ νπνίνπ, νξίζηεθε όηη «ηα πξόζωπα πνπ παξέρνπλ δίθηπα ή/θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλωληώλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Αδείαο, όπωο απηό θαζνξίδεηαη από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα 

λνκνζεζία, ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ Α.Δ.Α.Ε. πξνο έγθξηζε ηελ πξνβιεπόκελε …Πνιηηηθή 

Αζθάιεηαο γηα ηε Δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Επηθνηλωληώλ, θαζώο θαη θάζε αλαζεώξεζε απηήο, 

όπνηε απηή ιάβεη ρώξα.».  

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 1 ηνπ σο άλσ Καλνληζκνύ (Τπνρξέσζε 

Δλεκέξσζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ.), «ηα ππόρξεα πξόζωπα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ 

ππνρξενύληαη εληόο πξνζεζκίαο δύν (2) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζηελ Εθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεωο λα δειώζνπλ πξνο ηελ Α.Δ.Α.Ε., κε ππεύζπλε δήιωζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπο: α. 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβάιεη Δήιωζε Καηαρώξηζεο ζηελ Εζληθή Επηηξνπή 

Τειεπηθνηλωληώλ θαη Ταρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Τ.Τ.) γηα ηε ιεηηνπξγία ππό θαζεζηώο Γεληθήο Αδείαο, β. εάλ 
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αζθνύλ ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβάιεη Δήιωζε Καηαρώξηζεο ζηελ 

Ε.Ε.Τ.Τ., πεξηγξάθνληαο αλαιπηηθά ηηο αζθνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα είδε ηωλ ΠΕΣ γηα ηελ 

άζθεζε απηώλ ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ, γ. Εάλ δελ αζθνύλ ελ ηνηο πξάγκαζη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο 

έρνπλ ππνβάιεη Δήιωζε Καηαρώξηζεο ζηελ Ε.Ε.Τ.Τ., επηζεκαίλνληαο εάλ ηηο έρνπλ αζθήζεη ζην 

παξειζόλ θαη γηα πνην ρξνληθό δηάζηεκα.».  

Δπίζεο, ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 1 ηνπ σο άλσ Καλνληζκνύ νξίδεηαη όηη «ηα ππόρξεα 

πξόζωπα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, ηα νπνία αζθνύλ ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβάιεη Δήιωζε Καηαρώξηζεο ζηελ Ε.Ε.Τ.Τ., ππνρξενύληαη λα 

ππνβάινπλ ζηελ Α.Δ.Α.Ε. πξνο έγθξηζε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ 

Επηθνηλωληώλ εληόο πξνζεζκίαο έμη (6) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζηελ Εθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεωο.». 

ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, ε επηρείξεζε «………» απέζηεηιε ζηελ Α.Γ.Α.Δ. ην ππ’ αξηζκ. πξση. 

1595/14-07-2016 έγγξαθό ηεο, ζην νπνίν επηζπλάπηεη ηελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο γηα ηε 

Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. 165/2011 

Απόθαζε ηεο Αξρήο. 

Αθνινύζσο, ε Αξρή εμέηαζε ηελ ελ ιόγσ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη κε ηελ ππ’ αξηζκ. 264/2016 

Απόθαζή ηεο απνθαζίζζεθε ε κε έγθξηζε ηεο ελ ιόγσ Πνιηηηθήο, ζύκθσλα κε ηα ιεπηνκεξώο 

αλαθεξόκελα ζηελ από 05-09-2016 Έθζεζε ειέγρνπ πκκόξθσζεο ησλ Τπεξεζηώλ ηεο Α.Γ.Α.Δ.. 

Με ηελ ελ ιόγσ απόθαζε, ε επηρείξεζε «……» θιήζεθε λα ππνβάιεη ζηελ Αξρή αλαζεσξεκέλε 

Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, εληόο πξνζεζκίαο δύν 

κελώλ, αθνύ ιάβεη ππόςε ηεο ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ ζηελ 

πξναλαθεξζείζα Έθζεζε Διέγρνπ. 

Ζ ππ’ αξηζκ. 264/2016 Απόθαζε ηεο Αξρήο πεξί κε έγθξηζεο ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο 

επηρείξεζεο «……», κεηά ηεο ζπλεκκέλεο από 05-09-2016 Έθζεζεο Διέγρνπ, θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ 

επηρείξεζε «…..» ηελ 24-10-2016, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 9488/24-10-2016 έθζεζε 

επίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Ναππιίνπ, θνπ Κσλ/λνπ Γαζηνπληώηε. 

Έθηνηε, ε επηρείξεζε «…….», παξά ην γεγνλόο όηη παξέιαβε ηελ ελ ιόγσ Απόθαζε πνπ έηαζζε, 

κάιηζηα, ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία δύν κελώλ από ηελ παξαιαβή ηεο γηα ηελ ππνβνιή 

Αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ζηελ Αξρή, αλ θαη όθεηιε, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ 

πξνέβε ζηελ ππνβνιή Αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο.     
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Β. Δλόςεη ησλ παξαπάλσ θαη έρνληαο ππόςε: 

1. ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ πληάγκαηνο, 

2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 

Α΄ 47), θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 1 παξ.1 θαη 6 παξ.1 ηνπ λόκνπ  απηνύ,  

3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλσληώλ (ππ’ αξηζκ 165/2011 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ, ΦΔΚ Β’ 2715/17-11-2011), ηδίσο 

ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηνπ άξζξνπ 15 απηνύ,  

4. 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, 

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

ηδίσο ηα άξζξα 61 θαη 110 παξ. 12 απηνύ,  

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 (Α.Γ.Α.Δ.) (ΦΔΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπσο ηζρύεη» (ΦΔΚ 1650/Β/11-05-2012 θαη 

1751/Β/25-05-2012), 

7.  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,  

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

9. Σελ 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), 

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

δηνηθνπκέλνπ, 

11.  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), 

12. 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 
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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», 

13. 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», 

14. 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, 

15. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ εηθνζηνύ ηξίηνπ ηνπ Ν. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄ 142/03-08-2016), 

16. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1595/14-07-2016 έγγξαθν ηεο επηρείξεζεο «……» κεηά ηεο 

ζπλεκκέλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, 

17. Σελ από 05-09-2016 «Έθζεζε Διέγρνπ πκκόξθσζεο Πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο …….», 

18. Σελ ππ’ αξηζκ. 264/2016 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε ζέκα «Με έγθξηζε ηεο Πνιηηηθήο 

Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ  ηεο εηαηξείαο ……. πνπ 

ππεβιήζε ζηελ ΑΓΑΔ κε ην κε αξ. πξση. ΑΓΑΔ 1595/14.07.2016 έγγξαθν»,  

19. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2229/29-09-2016 έγγξαθν ηεο Α.Γ.Α.Δ. ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή 

ζηελ επηρείξεζε «……..» ηεο ππ’ αξηζκ. 264/2016 Απόθαζεο ηεο Αξρήο, 

20. Σελ ππ’ αξηζκ. 9488/24-10-2016 έθζεζε επίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν 

Ναππιίνπ, Κσλ/λνπ Γαζηνπληώηε, από ηελ νπνία πξνθύπηεη ε επίδνζε ζηελ επηρείξεζε 

«…….» ηεο ππ’ αξηζκ. 264/2016 Απόθαζεο ηεο Αξρήο, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο έθζεζεο 

ειέγρνπ, 

21. Σελ ππ’ αξηζκ. 77/2019 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

22. Σν πξαθηηθό ηεο από 27 Φεβξνπαξίνπ 2019 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

23. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

ηελ θιήζε ζε Αθξόαζε ηεο επηρείξεζεο «…….», ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο  Α.Γ.Α.Δ., ηελ 9
η
 

Γεκεμβρίου 2019, ημέρα Γευτέρα και ώρα 11.30 π.μ., ζηελ έδξα ηεο Α.Γ.Α.Δ., Ηεξνύ Λόρνπ 3, 
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Μαξνύζη, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξάβαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, όπσο αλαιπηηθά εθηίζεηαη αλσηέξσ ζην ζεκείν Α. 

Δηζεγεηήο γηα ηελ ελ ιόγσ ππόζεζε νξίδεηαη ην ηαθηηθό κέινο ηεο Α.Γ.Α.Δ., θ. Γεώξγηνο 

Μπαθάιεο. 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ επηρείξεζε «……» κε Γηθαζηηθό Δπηκειεηή. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ 27
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2019.  

    

 

              

                                    

                                                 Ο Πξόεδξνο 

 

                                                  Υξήζηνο Ράκκνο 
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