
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
 

Ιερού Λότοσ 3, T.K.15124  Μαρούζι ♦ Σηλ: 210 6387601 ♦ Fax: 210 6387666 ♦ E-mail: info@adae.gr  ♦Διαδικησακός Σόπος: www.adae.gr   

 

1 

   Μαξνύζη,    11.10.2019 

                                                                                                                     Αξηζκ. πξση.:3170 

                                                                                                     

AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ    ΗΗ  

((228855//22001199))  

((ΑΑΝΝΑΑΡΡΣΣΗΗΣΣΕΕΑΑ  ΣΣΟΟ  ΔΔΘΘΑΑΔΔΘΘΚΚΣΣΤΤΟΟ))  

Θέμα:    

 

 

 

 

 

 

Απόθαζε επί ηεο από ….. αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…….» κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ κέζσ επηζηνιώλ, δηα ηεο κε έγθξηζεο ηεο 

αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ. 

  

Η Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ) ζπλεδξίαζε 

ηελ 11
ε
  Οθησβξίνπ 2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 π.κ., παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Α.Γ.Α.Δ., θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., θ. Μηραήι αθθά, ηνπ 

ηαθηηθνύ κέινπο θαο Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηεο 

ΑΓΑΔ θ. ππξίδσλνο θνπιαξίθε, ιόγσ απνπζίαο ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο, θ. Γεσξγίνπ  

Μπαθάιε, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε ιόγσ θσιύκαηνο αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο 

πξνζθιεζεί.  

Ο Πξόεδξνο ηεο Αξρήο, θ.  Υξήζηνο Ράκκνο, ν Αληηπξόεδξνο, θ. Μηραήι αθθάο, ην ηαθηηθό 

κέινο θα Αηθαηεξίλε Παπαληθνιάνπ θαη ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο θ.ππξίδσλ θνπιαξίθεο, 

δηνξηζκέλνη ζε ρξόλν κεηαγελέζηεξν [ππ΄αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο ΑΓΑΔ (ΦΔΚ 

Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21-03-2016) θαη ππ΄αξηζκ. 34051/29.05.2018 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πεξί δηνξηζκνύ Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ 

(ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 326), όπσο δηνξζώζεθε ζην νξζό κε ην ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ.396/ 2019], ηεο 

Αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο «…… » πνπ έιαβε ρώξα ζηηο …, κε ηηο από …. έγγξαθεο Γειώζεηο 

ηνπο ελεκέξσζαλ ηελ Οινκέιεηα όηη κειέηεζαλ όια ηα ζρεηηθά ηνπ θαθέινπ θαη έρνπλ ιάβεη 

πιήξε γλώζε ηεο κέρξη ηνύδε δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνεγνύκελσλ ζρεηηθώλ 

κε ην ζέκα ζπλεδξηάζεσλ. 

Η ΑΓΑΔ αζρνιήζεθε κε ηελ παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ κέζσ επηζηνιώλ από ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «…. »  δηα ηεο κε έγθξηζεο 

ηεο αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ. 

ΑΔΑ: 7Ζ9ΟΙΔ1-ΑΛΧ
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 Η αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «….. »  έιαβε ρώξα ελώπηνλ ηεο Αξρήο, ηελ …...  

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

απόθαζεο. 

Διήθζεζαλ ππόςε : 

1. νη δηαηάμεηο ηνπ λ.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» 

(ΦΔΚ  Α΄ 47/2003), όπσο ηζρύεη, 

2. νη δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζκ. 1001/2005 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Έγθξηζε ηνπ 

Καλνληζκνύ γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ» (ΦΔΚ 

Β΄384), 

3. νη δηαηάμεηο ηνπ 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, 

4. νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ 

51/Α/2012), 

5. ε ππ’ αξηζκ. 97
Α
/2012 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ «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), 

6. νη δηαηάμεηο ηεο ππ’αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο 

Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ 

(ΑΓΑΔ)» (ΦΔΚ Β’ 1642/7.11.2003), όπσο ηζρύεη,  

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

8. ε από 19.12.2013 παξαίηεζε ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, 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), 

9. ε 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. ε ππ’αξηζκ. 34051/29.05.2018 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 326/05.06.2019), πεξί δηνξηζκνύ Πξνέδξνπ 

ΑΔΑ: 7Ζ9ΟΙΔ1-ΑΛΧ
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ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, όπσο δηνξζώζεθε ζην νξζό 

(ΦΔΚ  Τ.Ο.Γ.Γ. 396/20.06.2019), 

11. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ….. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, κε ην νπνίν ππεβιήζε ε 

Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο …. ,  

12. ε από ….. Έθζεζε Διέγρνπ πκκόξθσζεο Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ 

Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ……, ζηελ νπνία δηαπηζηώλνληαη νπζηώδεηο ειιείςεηο πνπ 

θαζηζηνύλ ηελ ελ ιόγσ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο κε ζπκβαηή κε ηνλ ζρεηηθό  

Καλνληζκό ηεο ΑΓΑΔ,   

13. ε  ππ΄αξηζκ. ……  Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

14. ην πξαθηηθό ηεο από ….. πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο, 

15. ε ππ΄αξηζκ. …… Απόθαζε ηεο Αξρήο πνπ αθνξά ζηε κε έγθξηζε ηεο Πνιηηηθήο 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο, κε ηελ επηζήκαλζε λα θιεζεί 

ε εηαηξεία «λα ππνβάιεη ζηελ ΑΓΑΔ αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ην αξγόηεξν εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ παξαιαβή ηεο 

παξνύζαο Απόθαζεο θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζε απηήλ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππώλνληαη 

ζηε ζπλεκκέλε Έθζεζε Διέγρνπ πκκόξθσζεο.  

16. ην ππ’ αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ …… έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ, ην νπνίν επηδόζεθε ζηελ εηαηξεία 

κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ΄αξηζκ. ….. Έθζεζε 

Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ………., 

17. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ …. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, κε ην νπνίν ππεβιήζε ε 

Αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο,  

18. ε από …… Έθζεζε Διέγρνπ πκκόξθσζεο Αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο 

Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ …….., κε ηελ νπνία δηαπηζηώζεθε όηη ε ελ 

ιόγσ αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο δελ ήηαλ ζπκβαηή κε ην ζρεηηθό Καλνληζκό 

ηεο Αξρήο,   

19. ε  ππ΄αξηζκ. …..  Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,  

20. ην πξαθηηθό ηεο από ……. πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο, ζηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε κε 

έγθξηζε ηεο αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ, 

ΑΔΑ: 7Ζ9ΟΙΔ1-ΑΛΧ
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21. ην γεγνλόο όηη  θαη νη δύν ππνβιεζείζεο ζηελ ΑΓΑΔ Πνιηηηθέο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο 

(αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. θαη  αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ……..) εκθάληζαλ νπζηώδεηο ειιείςεηο 

πνπ ηηο θαηέζηεζαλ κε ζπκβαηέο κε ηνλ ζρεηηθό Καλνληζκό ηεο ΑΓΑΔ,   

22. ε  ππ΄αξηζκ. …….. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

23. ην Πξαθηηθό ηεο από ……… ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,  

24. ε  ππ΄αξηζκ. …….. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

25. ην Πξαθηηθό ηεο από …….. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

26.    ε  ππ΄αξηζκ. …… εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

27. ην πξαθηηθό ηεο από …. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

28. ε ππ΄αξηζκ. …….. Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

29. ε  ππ΄αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ……. Κιήζε ζε Αθξόαζε, ε νπνία κεηά ηεο ζπλεκκέλεο απηήο 

ππ΄αξηζκ. … Απόθαζεο, επεδόζε ζηελ εηαηξεία, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ΄αξηζκ. .. 

Έθζεζε Δπίδνζεο ………, 

30. ην Πξαθηηθό ηεο από …….. Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο,  

31. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. Τπόκλεκα ηεο εηαηξείαο, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο απηνύ 

Αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, 

32. ε  από …… Έθζεζε Διέγρνπ πκκόξθσζεο,  

33. ε  ππ΄αξηζκ. …… Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

34. ην πξαθηηθό ηεο από ……… ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

35. ε ππ΄αξηζκ. ….. εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο,  

36. ην πξαθηηθό ηεο από …… ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,  

37. ε ππ΄αξηζκ. …. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο,  

38. ην πξαθηηθό ηεο από ……… ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο. 

Α. Η Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), κε ηελ ππ’ αξηζκ. …… 

απόθαζή ηεο θάιεζε ζε αθξόαζε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «…… » ηελ …, εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 13:30 κ.κ., ιόγσ ηεο κε έγθξηζεο ηεο αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ. Δηδηθόηεξα, ε εηαηξεία «….» κε 

ΑΔΑ: 7Ζ9ΟΙΔ1-ΑΛΧ
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ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ….. έγγξαθό ηεο ππέβαιε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ζπκκνξθνύκελε κε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

9  παξ. 1 εδ.(α-β) θαη άξζξνπ 12 παξ. 1 θαη 2 ηεο 1001/2005 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. 

«Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ» (ΦΔΚ Β΄384), όπνπ πξνβιέπεηαη όηη νη Σαρπδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο 

ππνρξενύληαη  λα εθπνλνύλ θαη λα εθαξκόδνπλ θαζνξηζκέλε Πνιηηηθή γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ε νπνία ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο ΑΓΑΔ.  Η ελ 

ιόγσ πνιηηηθή δελ εγθξίζεθε θαηά ηελ από  …. ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο  θαη εθιήζε ε 

εηαηξεία λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ. 

Δλ ζπλερεία, ε εηαηξεία, κε ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΔΜΠ: …… έγγξαθό ηεο ππέβαιε 

αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ, 

ηελ νπνία  ε  Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ. θαηά ηελ από ….. ζπλεδξίαζή ηεο δελ ελέθξηλε, 

πξνσζώληαο ηελ ελ ζέκαηη ππόζεζε, ζε πηζαλή θιήζε ζε αθξόαζε. 

Μεηά ηελ έθδνζε ησλ ππ΄αξηζκ. 3319/2010 θαη 1361/2013 απνθάζεσλ ηνπ ηΔ θαη ηελ από 

19.12.2013 παξαίηεζε ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, 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), ε Αξρή, θαη΄εθαξκνγήλ ηνπ Ν. 4055/2012 

(άξζξ. 61 παξ.1) «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο», εμέδσζε ηελ ππ΄αξηζκ. …… 

Απόθαζε γηα Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο. Καηόπηλ, δεκνζηεύηεθε ν Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 

Α΄ 47/11.05.2015), ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε, εθ λένπ, ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 

3051/2002, νξίδνληαο όηη ε Αξρή ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί λνκίκσο εάλ απνρσξήζεη ή εθιείςεη 

θάπνηνο κέινο ηεο, εθόζνλ ηα ινηπά κέιε επαξθνύλ γηα ην ζρεκαηηζκό απαξηίαο, ρσξίο ηνλ 

πεξηνξηζκό ηνπ εμακήλνπ. Η Αξρή επαλαιεηηνύξγεζε λνκίκσο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 

4339/2015 (ΦΔΚ Α΄ 133/29.10.2015), νπόηε θαη θαηαξγήζεθε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 110 παξ. 

12 ηνπ Ν. 4055/2012 θαη απνρώξεζαλ από ηελ Αξρή ηα κέιε ησλ νπνίσλ είρε ιήμεη ε ζεηεία. 

Έθηνηε, ε Αξρή ιεηηνύξγεζε εθ λένπ κεηά ηνλ νξηζκό ηεο λέαο Οινκέιεηαο απηήο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 16887/17.03.2016 (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21.03.2016) 

Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο θαη έιαβε ρώξα ε από …. Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο. 

 εκεησηένλ όηη ν θ. ππξίδσλ Παληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο ΑΓΑΔ, ν νπνίνο είρε 

νξηζηεί θαηά ηελ από … ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ εηζεγεηήο ηεο ελ ζέκαηη 
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αθξόαζεο, παξαηηήζεθε από ηελ ΑΓΑΔ ηελ 15.01.2018 θαη ε παξαίηεζή ηνπ έγηλε απνδεθηή 

από ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ από ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 84). Καηόπηλ ηνύηνπ, θαηά ηελ από … ζπλεδξίαζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο νξίζηεθε λένο εηζεγεηήο απηήο, ην ηαθηηθό κέινο ηεο Αξρήο, θ. 

Γεώξγηνο Μπαθάιεο. 

 Η εηαηξεία θαηά ηελ αθξόαζε ηεο … παξέζηε δηα ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. εγγξάθνπ 

Τπνκλήκαηνο, ην νπνίν αθνξνύζε ζε εθ λένπ ππνβνιή Αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο. 

Η αλσηέξσ Πνιηηηθή ελεθξίζε θαηά ηελ από …… ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο.  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ε εηαηξεία απνδέρζεθε ηηο 

δηαπηζηώζεηο ηεο ΑΓΑΔ, επέδεημε δε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκόξθσζεο σο πξνο ηηο εθ ηνπ 

λόκνπ ππνρξεώζεηο ηεο, θαζόζνλ ππέβαιε εθ λένπ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο, ε νπνία ελεθξίζε από 

ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

Η ΑΡΥΗ ΔΘΑΦΑΛΘΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ (ΑΔΑΕ) 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

                                                          Οκνθώλσο 

1) Σελ ύπαξμε επζύλεο ηεο εηαηξείαο «…..» γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ, όπσο αλαιύνληαη.  

2) Σελ επηβνιή ηεο δηνηθεηηθήο θύξσζεο ηεο ζύζηαζεο, ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε εηαηξεία 

απνδέρζεθε ηηο δηαπηζηώζεηο ηεο ΑΓΑΔ, επέδεημε δε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπκκόξθσζεο σο πξνο ηηο εθ ηνπ λόκνπ ππνρξεώζεηο ηεο, θαζόζνλ ππέβαιε εθ λένπ 

Πνιηηηθή Αζθάιεηαο, ε νπνία ελεθξίζε από ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο.  

3)  Η παξνύζα Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «….».     

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 11 Οθησβξίνπ 2019. 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                           Ο Πξόεδξνο  
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