Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.01.22 08:51:01
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΧΧΞΙΔ1-ΧΡΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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Αξ. Πξση.: 2838
AΠΟΦΑΗ
( αριθμ:335/2020 )
(ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ)

Απόθαζε επί ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο γηα ηελ …. Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «…..» κε
Θέμα: αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ηαθηηθνύ ειέγρνπ.

Η Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (Α.Γ.Α.Δ.), ζπλεδξίαζε
ηελ 18.11.2020, παξηζηακέλσλ ησλ θ.θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο, Μηραήι αθθά,
Αληηπξνέδξνπ ηεο Αξρήο, ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, εηζεγήηξηαο ηεο
ππνζέζεσο, θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ππξίδσλνο θνπιαξίθε, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε
ην ηαθηηθό κέινο, θ. Γεώξγην Μπαθάιε, ν νπνίνο δελ παξεπξέζε ζηε ζπλεδξίαζε ιόγσ θσιύκαηνο αλ
θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο εηδνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη

επί ηεο

πξνγξακκαηηζκέλεο γηα ηελ …. Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «…..» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν
ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, ζην πιαίζην
δηελέξγεηαο ηαθηηθνύ ειέγρνπ.
Η εηαηξεία «…..» δελ παξέζηε θαηά ηελ …. αθξόαζή ηεο .
Η ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο.
Δηδηθόηεξα:
ΚΕΦΑΛΑΘΟ Α΄
Η Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), κε ηελ ππ’ αξηζκ. …. απόθαζή
ηεο θάιεζε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «….» (θαινύκελεο εθεμήο …) ζε αθξόαζε, ηελ …
ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ηαθηηθνύ
ειέγρνπ.
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Η ελ ιόγσ αθξόαζε αθνξνύζε ζηηο δηαπηζηώζεηο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ (ΟΔ) πνπ απνηππώζεθαλ
ζηελ από …. Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.
εκεησηένλ όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηηόπηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ, ε εηαηξεία … ελεκέξσζε ηελ
ΟΔ όηη βξηζθόηαλ ζε δηαδηθαζία ……
Καηόπηλ ηνύηνπ, επηρεηξήζεθε ε επίδνζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ … Κιήζεο κεηά ηεο
ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ ζηελ ……, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ.
Πξση. ….., ε νπνία όκσο καηαηώζεθε γηαηί δελ επξέζε …., όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ΄αξηζκ. …..
Έθζεζε Δπίδνζεο.
Δλ ζπλερεία, ζηελ πξνζπάζεηα εύξεζεο ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επίδνζε ηεο
θιήζεο κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο ζηελ εηαηξεία, ε ΑΓΑΔ επηθνηλώλεζε …….. Μάιηζηα ηελ
εκέξα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο Αθξόαζεο, ηελ …, εκθαλίζηεθε ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ε …,
εθπξόζσπνο ηεο …., δειώλνληαο όηη δελ ζπλεξγάδεηαη πιένλ κε ηελ ελ ζέκαηη εηαηξεία, ε νπνία
ηεινύζε ππό εθθαζάξηζε θαη, σο εθ ηνύηνπ, δελ ηελ εθπξνζσπεί.
Δλόςεη ησλ αλσηέξσ ειήθζεζαλ ππόςε :
1) νη δηαηάμεηο:
α) ηνπ Ν. 3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 47
Α΄/27-2-2003), όπσο ηζρύεη θαη ηδίσο ην άξζξν 1 παξ. 1 θαη άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρ. α΄, β΄ θαη
γ΄, ηβ΄, παξ. 2 θαη ην άξζξν 11 απηνύ,
β) ηνπ Ν. 3674/2008 (ΦΔΚ Α’ 136/2008) «Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ Γηαζθάιηζεο ηνπ
Απνξξήηνπ ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
γ) ηνπ Ν. 3471/2006 (ΦΔΚ Α’133/2006) «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη
ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.
2472/1997», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4070/2012 (ΦΔΚ 82 Α΄/2012) θαη ηζρύεη,
δ) ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο γηα ηελ Γηαζθάιηζε
Απνξξήηνπ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ B’ 2715/17-11-2011), ηδίσο ηα άξζξα
5,6,7,8 απηήο,
ε) ηνπ Ν. 4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ 51/Α/2012), όπσο
ηζρύεη, ηδίσο ην άξζξν 61 παξ. 1 απηνύ,
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ζη) ηεο ππ’ αξηζκ. 97Α/2012 Απόθαζεο 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),
δ) ηεο ππ’αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ)» (ΦΔΚ Β’
1642/7.11.2003), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 79/2006 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ (ΦΔΚ
963Β/20.7.2006, αξηζκ. 886) θαη ηζρύεη, ηδίσο ηα άξζξα 4 θαη 6 απηήο,
ε) ηνπ Ν. 4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο–Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη
Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 47
Α΄/11.05.2015), άξζξν 26 παξ. 7,
ζ) ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ Ν. 4339/2015 (ΦΔΚ Α’ 133/2015),
η) ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016),
ηα) ηνπ Ν. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄142/03.08.2016),
ηβ) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ πληάγκαηνο,
2. 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,
3. 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 ηεο
Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, όπσο δηνξζώζεθε ζην νξζό (ΦΔΚ
Τ.Ο.Γ.Γ. 396/20.06.2019),
4. ε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο
εηαηξείαο, ε νπνία ππεβιήζε κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. Α.Γ.Α.Δ. …, ελ ζπλερεία αλαζεσξήζεθε
κε ηα ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ … θαη ΔΜΠ ….. έγγξαθα θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ.
…. Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ, παξειήθζε δε από ηελ εηαηξεία ηελ …, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ.
πξση.ΑΓΑΔ …. απόδεημε παξάδνζεο παξαιαβήο,
5. ην ππ΄αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ … έγγξαθν ηεο Αξρήο,
6. ε ππ΄αξηζκ. … Απόθαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Αξρήο,
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7. ην από …. Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο,
8. ην από …. Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο,
9. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ … έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ
εγγξάθσλ,
10. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ
εγγξάθσλ,
11. ε από ….. Έθζεζε Διέγρνπ,
12. ε ππ΄αξηζκ. ….. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο,
13. ην πξαθηηθό ηεο από .. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,
14. ε ππ΄αξηζκ. … Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,
15. ε ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ….. Απόδεημε Παξάδνζεο – Παξαιαβήο,
16. 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 (παξειήθζε από ηελ εηαηξεία ηελ …., ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ
…. απόδεημε παξάδνζεο παξαιαβήο),
17. ην γεγνλόο όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηηόπηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ ε εηαηξεία ……,
18. ε ππ΄αξηζκ. … Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο,
19. ην πξαθηηθό ηεο από …. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,
20. ε ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο,
21. ε ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ …… Κιήζε γηα Αθξόαζε,
22. ε ππ΄αξηζκ. …. Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ……,
23. ην Πξαθηηθό ηεο από ….. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο,
24. ηα απνηειέζκαηα πξόζθαηεο (…..) αλαδήηεζεο ηεο εηαηξείαο ζην Μεηξών παξόρσλ
Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο ηεο ΔΔΣΣ, από ηα νπνία
πξνθύπηεη ε δηαγξαθή ηεο,
25. ε ππ΄αξηζκ. ……Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο,
26. ην πξαθηηθό ηεο από …… ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ,
Η ΑΡΥΗ ΔΘΑΦΑΛΘΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΩ
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Να ηεζεί ζην αξρείν ε ελ ζέκαηη ππόζεζε, ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ επεηεύρζε ε επίδνζε ηεο
ππ΄αξηζκ. … Απόθαζεο ζηελ …… θαη δελ επξέζεθαλ ζηνηρεία γηα ηελ ελ ιόγσ εηαηξεία κεηά ηε
δηαθνπή παξνρήο ….. θαη ηελ παύζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο ζηηο …., πξνο δηεμαγσγή λόκηκεο
αθξόαζεο απηήο, όπσο πξνθύπηεη από ην ζύλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ ζπλειέγεζαλ.

Ο Πξόεδξνο

Υξήζηνο Ράκκνο
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