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AΠΟΦΑΗ
( αριθμ:270/2020 )
(ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ)
Θέμα:

«Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…» κε αληηθείκελν ηνλ
έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ
επηθνηλσληώλ, θαηόπηλ ηαθηηθνύ ειέγρνπ».

Η Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (Α.Γ.Α.Δ.),
ζπλεδξίαζε ηελ 14.10.2020, παξηζηακέλσλ ησλ θ.θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο,
Μηραήι αθθά, Αληηπξνέδξνπ ηεο Αξρήο θαη ησλ ηαθηηθώλ κειώλ Γεσξγίνπ Μπαθάιε θαη
Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ ελδερόκελε θιήζε ζε
αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «…..» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, θαηόπηλ ηαθηηθνύ ειέγρνπ.
Η ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο
απόθαζεο.
Δηδηθόηεξα:
Α. Η Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (Α.Γ.Α.Δ), ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο (άξζξν 6 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 3115/2003, όπσο ηζρύεη, θαη άξζξν 14.1 ηεο
ππ΄αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ, ΦΔΚ Β΄2715) πξνέβε, δπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. …
Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ θαη ηεο ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζεο ηνπ Πξόεδξνπ ηεο
Αξρήο, ζηε δηελέξγεηα επηηόπηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «…» γηα
ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. Α.Γ.Α.Δ. ΔΜΠ …. Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε
Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ
ππ΄αξηζκ. … Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ, ε νπνία παξειήθζε από ηελ εηαηξεία ηελ …., ζύκθσλα
κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ …. Απόδεημε Παξάδνζεο- Παξαιαβήο.
Ο ηαθηηθόο έιεγρνο ηεο εηαηξείαο πεξηειάκβαλε ηξεηο (3) επηζθέςεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο,
θαηά ηηο εκεξνκελίεο ……. θαη είρε δεηγκαηνιεπηηθό ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ όηη ιόγσ ηνπ

1

ΑΔΑ: ΨΡΠΛΙΔ1-Ε7Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

κεγέζνπο ηεο ειεγρόκελεο εηαηξείαο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ δηέπνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηεο, δελ ήηαλ δπλαηόο ν πιήξεο έιεγρνο ηνπ ζπλόινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
ζπζηεκάησλ ηεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο εγθξηζείζαο από ηελ ΑΓΑΔ Πνιηηηθήο
Αζθάιεηαο. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ απηνύ εκπεξηέρνληαη
ζηα αληίζηνηρα Πξαθηηθά Γηελέξγεηαο ηαθηηθνύ Διέγρνπ ηεο …. …. θαη ζηελ από …
«Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηελ εηαηξείαο …». Η ελ ιόγσ
Έθζεζε ελεθξίζε από ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο ηελ … θαη απνθαζίζηεθε ε πξνώζεζε ηεο
ελ ζέκαηη ππνζέζεσο ζηε Ννκηθή Τπεξεζία γηα ελδερόκελε θιήζε ζε αθξόαζε. Η ππ΄αξηζκ.
…… Απόθαζε ηεο Αξρήο κεηά ηεο ζπλεκκέλεο απηήο από …. Έθζεζεο Σαθηηθνύ Διέγρνπ
παξειήθζε από ηελ εηαηξεία (αξηζκ. Πξση.ΑΓΑΔ ….. Απόδεημε Παξάδνζεο-Παξαιαβήο).
Β. Δηδηθόηεξα, κε ηελ από … «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηελ εηαηξείαο …» ε Οκάδα Διέγρνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., κεηαμύ άιισλ, επηζεκαίλεη:
«Γ. ΔΞΔΣΑΗ ΣΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Η Ο.Δ. θαηά ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο αιιά θαη από ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ
παξέιαβε έιεγμε δεηγκαηνιεπηηθά ηελ εθαξκνγή ηεο εγθεθξηκέλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα
ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ………………
Δηδηθόηεξα, από ηνλ έιεγρν ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ησλ επηκέξνπο πνιηηηθώλ θαη
δηαδηθαζηώλ πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα:
1. Τπηρεσίες ……………
ύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζην ζρεηηθό 3 ε εηαηξεία …………..
Με ην ππ΄αξηζκ. πξση ΑΓΑΔ …………
2.

Πολιτική ….

Παπάγπαθορ ………………
Η εηαηξεία, ……………..
Παπάγπαθορ ……………..
Αλαθνξηθά κε ην ………………..
Η εηαηξεία, ζρεηηθά κε ηελ …………………………
Απόκλιση 1: Γελ εθαξκόδεηαη νξζώο ε παξάγξαθνο ……………………..
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Παπάγπαθορ ……………………
Η εηαηξεία, ζρεηηθά κε ………………………..
Παπάγπαθορ …………………….
Η εηαηξεία, αλαθνξηθά κε ην …………………………………
3.

Πολιτική …..

Παπάγπαθορ ………………….
Η Ο.Δ. έιεγμε …………………….
Παπάγπαθορ ……………………..
Η εηαηξεία παξέδσζε ………………………….
Παξαηήξεζε 1: Η εηαηξεία νθείιεη λα ……………………
Πιελ όκσο, ……………………
Απόκλιση 2: Γελ εθαξκόδεηαη ε ……………………
Παπάγπαθορ ………………….
Η εηαηξεία παξέδσζε, …………………..
Παξαηήξεζε 2: Η εηαηξεία νθείιεη λα ………………….
Απόκλιση 3: Γελ εθαξκόδεηαη πιήξσο ……………………..
4.

Πολιτική ….

Παπάγπαθορ …………………..
Η Ο.Δ. παξέδσζε ..........................
Παπάγπαθορ ………………
Η εηαηξεία παξέδσζε, ….. …….
Παξαηήξεζε 3: Η εηαηξεία νθείιεη λα ……
Δπίζεο, ε εηαηξεία ……..
Παπάγπαθορ …………….
Η εηαηξεία δήισζε ………………….
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Απόκλιση 4: Γελ εθαξκνδόηαλ ………………
Παξαηήξεζε 4: Η εηαηξεία νθείιεη λα …………………..
Παξαηήξεζε 5: Η εηαηξεία νθείιεη λα ……………………..
5.

Πολιτική ……….

Παπάγπαθορ ……………..
Η εηαηξεία δήισζε………………
Παπάγπαθορ ……………..
Παπάγπαθορ ………………….
Όζνλ αθνξά ……………………..
Παξαηήξεζε 6: Η εηαηξεία νθείιεη, ………………….
Παπάγπαθορ ………………
Αλαθνξηθά κε ηε …………………..
Παπάγπαθορ …………………..
Η εηαηξεία, αλαθνξηθά κε ……………………..
Απόκλιση 5: Γελ εθαξκόδεηαη …………………………
Παπάγπαθορ ………………
Η εηαηξεία παξέδσζε ………………….
Παπάγπαθορ ………………
Η εηαηξεία παξέδσζε ………………….
Απόκλιση 6: Γελ εθαξκόδεηαη ……………..
Η εηαηξεία παξέδσζε …………………..
Απόκλιση 7: Γελ εθαξκόδνληαη, ………………….
Παπάγπαθορ …………
Η εηαηξεία παξέδσζε, ……………..
Απόκλιση 8: Γελ εθαξκόδεηαη …………………..
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Απόκλιση 9: Γελ εθαξκόδεηαη ……………..
Δπηζεκαίλεηαη όηη ν έιεγρνο ………………..
Παξαηήξεζε 7: Η εηαηξεία νθείιεη λα …………………..
Παπάγπαθορ ……………..
Αλαθνξηθά κε ηελ ……………….
Απόκλιση 10: Γελ εθαξκόδεηαη ……………………….
6.

Πολιτική ………

Παπάγπαθορ ……………
Η εηαηξεία δήισζε, ……………………
Παπάγπαθορ …………..
Η εηαηξεία παξέδσζε ………………………….
7.

Πολιτική ……..

Παπάγπαθορ ……………….
Η εηαηξεία παξέδσζε ………………….
Δπίζεο, ε εηαηξεία παξέδσζε ………………
Παπάγπαθορ …………..
Η εηαηξεία παξέδσζε ………………………….
Παπάγπαθορ …………………
Η εηαηξεία παξέδσζε ……. ……
Απόκλιση 11: Γελ εθαξκόδνληαη, …….
Παπάγπαθορ ……….
Η εηαηξεία αλαθνξηθά κε ηα ………………..
Απόκλιση 12: Γελ εθαξκόδεηαη ………………..
Η εηαηξεία παξέδσζε ………………..
Απόκλιση 13: Γελ εθαξκόδεηαη, ………………
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8.

Πολιτική …………

Η εηαηξεία δήισζε, ………………..
9.

Πολιτική ………….

Παπάγπαθοι ………………
Η εηαηξεία, ……………
10. Πολιτική ………………
Άπθπο ………….
ηελ εγθεθξηκέλε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ………………..
Παξαηήξεζε 8: Η εηαηξεία νθείιεη λα ……..
Απόκλιση 14: Γελ εθαξκόδεηαη …………..
11. Πολιτική ………….
Παπάγπαθορ …………………
Η εηαηξεία ………………….
Παξαηήξεζε 9: Η εηαηξεία νθείιεη …………………
12. Πολιτική …..
Παπάγπαθορ ……………..
Η εηαηξεία ………………..
Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Από ηνλ δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε
ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο ………. θαηά ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο θαη
ηελ εμέηαζε ησλ παξαιεθζέλησλ ζηνηρείσλ δηαπηζηώζεθε όηη, ε εηαηξεία ………. θαηά ην
ρξόλν δηεμαγσγήο ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ δελ εθήξκνδε πιήξσο ηελ εγθξηζείζα, κε ηελ
Απόθαζε …., Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ,
σο πξνο ηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα Γ».
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ηε ζπλέρεηα, ε εηαηξεία κε ην ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ ΔΜΠ …….. έγγξαθό ηεο απέζηεηιε
ζρόιηα επί ησλ δηαπηζηώζεσλ ηεο ΟΔ, όπσο απηέο δηαηππώζεθαλ ζηελ από ………. Έθζεζε
Σαθηηθνύ Διέγρνπ.
Δηδηθόηεξα, ε εηαηξεία επηζεκαίλεη ηα αθόινπζα αλαθνξηθά κε ηελ:
1) Απόκλιζη 1 : ……………….
Η εηαηξεία ………………
2) Απόκλιζη 2:………….
Η εηαηξεία ………………
3) Απόκλιζη 3: ……………
Πιελ όκσο, ………………..
4) Απόκλιζη 4: ……………..
Η εηαηξεία ………………….
5) Απόκλιζη 5: ……………
Πιελ όκσο, ………...
6) Απόκλιζη 6: ……………
Πιελ όκσο, ……………………
7) Απόκλιζη 7: …………………
Πιελ όκσο, ……………….
8) Απόκλιζη 8 :………… .
Πιελ όκσο, ……… …..
9) Απόκλιζη 9 : ……….. ……… .
Πιελ όκσο, ……………...
10)

Απόκλιζη 10 : …..

Πιελ όκσο, ………..
11) Απόκλιζη 11: …………..
Δλ πξνθεηκέλσ ε εηαηξεία …………...
12)

Απόκλιζη 12: ……
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Πιελ όκσο, ν αλσηέξσ ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο …………………
13) Απόκλιζη 13: ……
Πιελ όκσο, ………….
14) Απόκλιζη 14: …………………..
Πιελ όκσο, …………………
Σέινο, αλαθνξηθά κε ηα ζρόιηα πνπ δηεηύπσζε ε εηαηξεία ζην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ
……… έγγξαθό ηεο επί ησλ …. Παξαηεξήζεσλ ηεο Δθζέζεσο Διέγρνπ θαη ηηο δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο πνπ έρεη πξνβεί, επηζεκαίλεηαη όηη ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν πξνζερνύο ειέγρνπ
από ηελ ΑΓΑΔ, σο πξνο ηε ζπκκόξθσζε απηήο θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπο.
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, θαη έρνληαο ππόςε :
1.

ην Ν. 3115/2003 «Απσή Γιαζθάλιζηρ ηος Αποππήηος ηων Δπικοινωνιών» (ΦΔΚ 47
Α΄/27-2-2003), όπσο ηζρύεη θαη ηδίσο ην άξζξν 1 παξ. 1 θαη άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρ. α΄, β΄,
γ΄, ηβ΄, παξ. 2 θαη ην άξζξν 11 απηνύ,

2.

ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο γηα ηελ
Γηαζθάιηζε Απνξξήηνπ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ B’ 2715/17-11-2011),

3.

ην Ν. 3674/2008 (ΦΔΚ Α’ 136/2008) «Δνίζσςζη ηος θεζμικού πλαιζίος Γιαζθάλιζηρ ηος
Αποππήηος ηηρ ηηλεθωνικήρ επικοινωνίαρ και άλλερ διαηάξειρ»,

4.

ην Ν. 3471/2006 (ΦΔΚ Α’133/2006) «Πποζηαζία δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα και
ηηρ ιδιωηικήρ ζωήρ ζηον ηομέα ηων ηλεκηπονικών επικοινωνιών και ηποποποίηζη ηος ν.
2472/1997», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4070/2012 (ΦΔΚ 82 Α΄/2012) θαη ηζρύεη,

5.

ην Ν.3051/2002 (ΦΔΚ Α’ 220/2002), όπσο ηζρύεη,

6.

ην Ν. 4055/2012 «Γίκαιη δίκη και εύλογη διάπκεια αςηήρ» (ΦΔΚ 51/Α/2012), όπσο
ηζρύεη, ηδίσο ην άξζξν 61 παξ. 1 απηνύ,

7.

ηελ ππ’ αξηζκ. 97Α/2012 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ «Τποποποίηζη ηηρ απόθαζηρ ηηρ ΑΓΑΔ
44/31-10-2003 Απόθαζηρ ηηρ ΑΓΑΔ “Κανονιζμόρ Δζωηεπικήρ Λειηοςπγίαρ ηηρ Απσήρ
Γιαζθάλιζηρ ηος Αποππήηος ηων Δπικοινωνιών (ΑΓΑΔ) (ΦΔΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπωρ
ιζσύει» (ΦΔΚ 1650/Β/11-05-2012 θαη 1751/Β/25-05-2012),
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8.

ηελ

ππ’αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Κανονιζμόρ Δζωηεπικήρ

Λειηοςπγίαρ ηηρ Απσήρ Γιαζθάλιζηρ ηος Αποππήηος ηων Δπικοινωνιών (ΑΓΑΔ)» (ΦΔΚ Β’
1642/7.11.2003), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηδίσο ηα άξζξα 4 θαη 6 απηήο,
9.

ηελ 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,

10. Σελ ππ’ αξηζ. 34051/29.05.2018 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,
11. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. Α.Γ.Α.Δ. ΔΜΠ ……. Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ
Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. …..
Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ θαη παξειήθζε από ηελ εηαηξεία ηελ …, ζύκθσλα κε ηελ
ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ … απόδεημε παξάδνζεο παξαιαβήο.
12. ηελ ππ΄αξηζκ. ……… Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,
13. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ….. έγγξαθν ηεο Αξρήο πξνο ηελ εηαηξεία,
14. ηελ ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο,
15. ην από … Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο,
κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ/ζηνηρείσλ,
16. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ … έγγξαθν ηεο εηαηξείαο,
17. ην από …. Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο,
κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ/ζηνηρείσλ,
18. ην από …. Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο,
κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ/ζηνηρείσλ,
19. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ … έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ
εγγξάθσλ/ζηνηρείσλ,
20. ηελ από …. «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ….»,
21. ηελ ππ΄αξηζκ. …. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο,
22. ην πξαθηηθό ηεο από …. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,
23. ηελ ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,
24. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ….. Απόδεημε Παξάδνζεο – Παξαιαβήο,
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25. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ …. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο,
26. ην γεγνλόο όηη ν ηαθηηθόο έιεγρνο έιαβε ρώξα κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εμακήλνπ από ηε
γλσζηνπνίεζε ζηελ εηαηξεία ηεο ππ΄αξηζκ. … Απόθαζεο πεξί Έγθξηζεο ηεο Πνιηηηθήο
Αζθάιεηαο (αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ …… Απόδεημε Παξάδνζεο Παξαιαβήο),
27. ηελ ππ΄αξηζκ. …. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο,
28. ην Πξαθηηθό ηεο από 14.10.2020 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,
29. ην 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,

Η ΑΡΥΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΠΟΦΑΙΔ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ θιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «…» ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, κε
αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, όπσο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζην ζεκ. Β΄ ηεο παξνύζαο,
δηα:
ηηρ μη εθαπμογήρ …………
Δηδηθόηεξα:
i.

δηα ηεο κε νξζήο εθαξκνγήο …… [ Απόκλιση 1].

ii.

δηά ηεο κε εθαξκνγήο ….. [Απόκλιση 2].

iii.

δηά ηεο κε πιήξνπο εθαξκνγήο … [Απόκλιση 3].

iv.

δηά ηεο κε εθαξκνγήο ………..[Απόκλιση 4].

v.

δηά ηεο κε πιήξνπο εθαξκνγήο ……….[Απόκλιση 5].

vi.

δηά ηεο κε εθαξκνγήο …….. [Απόκλιση 6].

vii.

δηά ηεο κε εθαξκνγήο …..[Απόκλιση 7].

viii.

δηά ηεο κε ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο ……….. [Απόκλιση 8].

ix.

δηά ηεο κε νξζήο εθαξκνγήο ……. [Απόκλιση 9].

x.

δηά ηεο κε εθαξκνγήο … [Απόκλιση 10].

xi.

δηά ηεο κε εθαξκνγήο, ………… [Απόκλιση 11].
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xii.

δηά ηεο κε εθαξκνγήο …. [Απόκλιση 12].

xiii.

δηά ηεο κε εθαξκνγήο, … [Απόκλιση 13].

xiv.

δηά ηεο κε εθαξκνγήο …….. [Απόκλιση 14].

Η αθξόαζε λα πξαγκαηνπνηεζεί δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ελώπηνλ ηεο
Αξρήο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 25η Νοεμβρίοσ, ημέρα Σετάρτη και ώρα 15:00,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνύ Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 29/2020 Απόθαζε ηεο
Αξρήο (ΦΔΚ Β΄ 423/12-02-2020) θαη ηζρύεη.
ε πεξίπησζε πνπ αηηεζεί ε εηαηξεία «…» ηελ απηνπξόζσπε παξάζηαζή ηεο ελώπηνλ ηεο
Αξρήο, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνύ Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., λα εμνπζηνδνηεζεί ν Πξόεδξνο ηεο Αξρήο λα νξίζεη εκεξνκελία
γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αθξόαζεο κε απηνπξόζσπε παξνπζία.
Δηζεγεηήο ηεο ππνζέζεσο νξίδεηαη ν θ. Γεώξγηνο Μπαθάιεο, ηαθηηθό κέινο ηεο ΑΓΑΔ, σο
ηόπνο δηεμαγσγήο ηεο Αθξόαζεο νξίδεηαη ε έδξα ηεο Α.Γ.Α.Δ., Ιεξνύ Λόρνπ 3, Μαξνύζη θαη
λα ελεκεξσζεί ε εηαηξεία «….» λα απνζηείιεη ηα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία.
Να γίλεη επίδνζε ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «…» ηεο παξνύζαο Απόθαζεο.

Ο Πξόεδξνο

Υξήζηνο Ράκκνο
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