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                                                                                                          Μαξνύζη, 29 Ιαλνπαξίνπ  2020 

           Αξ. πξση.: 304       

ΑΠΟΦΑΖ 

  αριθμ: 33/2020  

  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΣΣΖΖΣΣΔΔΑΑ  ΣΣΟΟ  ΓΓΗΗΑΑΓΓΗΗΚΚΣΣΤΤΟΟ))  

 

 

Θέμα: «Απόθαζε επί ηεο από 14.11.2018 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία…………...‟, κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαηόπηλ ηεο από 1
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2016 „Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .................. 

Σειεπηθνηλσληαθέο Τπεξεζίεο Α.Δ.‟, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ από 21.12.2016 Απόθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ». 

 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 29
εο 

Ιαλνπαξίνπ 2020 

 

 

 

ήκεξα, ηελ 29
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2020, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θ. 

Μηραήι αθθά, ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ.Γεώξγηνπ Μπαθάιε θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο 

θ.Γεώξγηνπ Μηζαειίδε, ν νπνίνο παξέζηε ζε αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θαο Αηθαηεξίλεο 

Παπαληθνιάνπ, ε νπνία δελ παξέζηε αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί ιόγσ 

ππεξεζηαθνύ θσιύκαηνο, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηεο από 14.11.2018 

αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «.................. .», κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο 

παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαηόπηλ ηεο από 1ε Γεθεκβξίνπ 2016 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο 

Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ...................», ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ από 21.12.2016 

Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ. 

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

Δηδηθόηεξα, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 

 

Α. Η Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), θαηόπηλ ηεο ππ‟ αξηζκ. 59/2016 

Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο, πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθό έιεγρν ζηελ εηαηξεία ..................  (εθεμήο 

θαινύκελε γηα ιόγνπο ζπληνκίαο «..................»), κε ζθνπό λα εμεηάζεη ηελ εθαξκνγή ηεο ππ‟ αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 12/1.2.2013 Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 112/2013 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ.  
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Η Οκάδα Διέγρνπ θαηέγξαςε ηηο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο πξνέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ 

εηαηξεία, ζηελ από 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο .................. .» , ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ από 21.12.2016 ππ‟αξηζκ. 370/2016 Απόθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, θαη πξνσζήζεθε ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Αξρήο γηα πηζαλή θιήζε ηεο 

εηαηξείαο ζε αθξόαζε.  

Η εηαηξεία παξέιαβε ηελ ππ‟αξηζκ. 370/2016 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, κεηά ηεο 

ζπλεκκέλεο ζε απηήλ από 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ...................», ηελ 11
ε
 Απξηιίνπ 2017 (ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1148/11.04.2017 

απόδεημε παξάδνζεο-παξαιαβήο).  

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, ε Αξρή απνθάζηζε, κε ηελ ππ‟αξηζκ. 226/2018 Απόθαζή ηεο,  ηελ θιήζε ζε 

αθξόαζε ηεο εηαηξείαο .................. κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο θαηόπηλ ηεο από 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .................. », ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ από 21.12.2016 Απόθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ. 

Η ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 2868/18.09.2018 Κιήζε, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ‟αξηζκ. 226/2018 

Απόθαζεο, επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ 

ππ‟αξηζκ.11415/02.10.2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ 

Αζαλαζνπνύινπ Βαζηιηθήο. Καηόπηλ αλαβνιήο, ε ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 3289/22.10.2018 Κιήζε 

επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.Γ-7576/30.10.2018 

Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Αζελώλ Αζαλαζόπνπινπ ηαύξνπ. 

Η εηαηξεία «..................» παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 14
εο

 Ννεκβξίνπ 2018, όπσο πξνθύπηεη από 

ην ππ‟αξηζκ. 62/2018 πξαθηηθό ηεο από 14.11.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ.   

Σν ππ‟αξηζκ. 62/2018 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο ηελ 14
ε
 Ννεκβξίνπ 2018 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο 

επεδόζε λνκίκσο ζηελ εηαηξεία ηελ 31
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2019, όπσο πξνθύπηεη από ηελ 

ππ‟αξηζκ.Γ.8163/31.01.2019 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Αζελώλ 

ηαύξνπ Αζαλαζόπνπινπ, θαη, κε ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 135/10.01.2019 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν, ε 

εηαηξεία εθιήζε λα θαηαζέζεη ελώπηνλ ηεο ΑΓΑΔ έγγξαθν ππόκλεκα κε ηηο απόςεηο ηεο, ηηο  

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ εηέζεζαλ θαηά ηελ ελ ιόγσ αθξόαζε θαη ηπρόλ άιια 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία.  

Η εηαηξεία ππέβαιε ην από 25.02.2019 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 848/27.02.2019 έγγξαθν ππόκλεκα. 

Έρνληαο ππόςε  ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 61 παξ.2 ηνπ λ.4055/2012 (ΦΔΚ Α‟51/2012), ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία «…Η ζεηεία ησλ κειώλ ησλ αλεμάξηεησλ αξρώλ παξαηείλεηαη απηνδίθαηα κέρξη ην δηνξηζκό 
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λέσλ. Ο ρξόλνο παξάηαζεο ηεο ζεηείαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο έμη κήλεο» θαη ην 

γεγνλόο όηη ν θ.  Μηραήι Γεσξγηαθόδεο, ν νπνίνο κε ηελ απόθαζε 226/2018 έρεη νξηζηεί σο εηζεγεηήο 

γηα ηελ ππόζεζε, είρε νξηζηεί σο ηαθηηθό κέινο ηεο Αξρήο έσο ηελ 12.09.2018 (ππ‟ αξηζκ. 16887/17-

03-2016 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ΦΔΚ 

Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21-03-2016), κε ηελ από 20.03.2019 Απόθαζή ηεο ε Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ όξηζε ην 

ηαθηηθό κέινο ηεο θ.Γεώξγην Μπαθάιε  λέν εηζεγεηή ηεο ππόζεζεο, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ηαθηηθνύ 

κέινπο θ. Μηραήι Γεσξγηαθόδε.  

Δλ πξνθεηκέλσ, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 

 

Β. ην θεθάιαην  Γ  ηεο από 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ...................», εμεηάζηεθαλ δηεμνδηθά ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη πξνέθπςε ε 

δηαπίζησζε όηη ε εηαηξεία .................., θαηά ηνλ ρξόλν δηεμαγσγήο ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ, δελ 

εθήξκνδε πιήξσο ηελ εγθξηζείζα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 112/2013 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ Πνιηηηθή 

Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, σο πξνο ηα ζεκεία, θαη κε ηηο 

παξαηεξήζεηο, πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα Γ ηεο έθζεζεο. 

 

Γ.  Από ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο .................. όπσο δηαηππώζεθαλ θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 14
εο 

Ννεκβξίνπ 2018 (ππ‟αξηζκ. 62/2018 πξαθηηθό ηεο από 14.11.2018 αθξόαζεο),  θαζώο θαη από ηo από 

25.02.2019 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 848/27.02.2019 έγγξαθν ππόκλεκα, πνπ ππέβαιε ε ελ ιόγσ 

εηαηξεία ελώπηνλ ηεο Αξρήο,  πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 

Καηά ηελ αθξόαζε ηεο 14
εο

 Ννεκβξίνπ 2018, ε εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο δήισζε όηη «…Ωο πξνο ηελ 

νπζία ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ θαη ηηο απνθιίζεηο δπζηπρώο δελ κπνξώ λα εθθέξσ θάπνηα άπνςε. Δπζηπρώο 

επίζεο δελ ππάξρεη θάπνηνο εξγαδόκελνο ν νπνίνο λα κπνξέζεη λα καο θαζνδεγήζεη ή λα κπνξέζεη έξζεη 

ελώπηώλ ζαο λα δώζεη θάπνηεο απαληήζεηο γηα ηηο απνθιίζεηο. Όινη νη εξγαδόκελνη έρνπλ απνρσξήζεη 

όινη από ηνλ Οθηώβξην 2017. Έρσ θέξεη θαη ηηο εμώδηθεο δειώζεηο πνπ έρνπλ θαηαγγείιεη ηηο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο. Δελ ππάξρεη θαλέλαο εξγαδόκελνο, απηήλ ηε ζηηγκή, από ηνλ Οθηώβξην 2017 κέρξη ζήκεξα. Η 

εηαηξεία .................. είρε θάλεη κία πξνζπάζεηα ην 2015, επεηδή παξνπζίαδε από ηόηε αξθεηά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, έθαλε κηα πξνζπάζεηα γηα εμπγίαλζε θαη επηθπξώζεθε ζρέδην εμπγίαλζεο επηθπξώλνληαο 

ζπκθσλία κε ηνπο πηζησηέο ηεο από ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ ην 2016. Δπζηπρώο νύηε απηό 

κπόξεζε λα ηεξήζεη κε απνηέιεζκα λα νδεγεζεί ελ ηνηο πξάγκαζη ζε κία δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ. Δελ έρεη 

γίλεη αθόκα θάπνηα ελέξγεηα ηππηθή γηα ηελ παύζε ησλ εξγαζηώλ ηεο.  Έρεη δξνκνινγεζεί ε αίηεζε γηα 

ηελ αλάθιεζε ησλ αδεηώλ πνπ έρεη ζηελ ΕΕΤΤ. Θα ζαο γλσζηνπνηεζεί – δελ γλσξίδσ ην αθξηβέο 
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ρξνλνδηάγξακκα αιιά έρεη δξνκνινγεζεί. Κη απηό γηα ην νπνίν έρσ ιάβεη ελεκέξσζε είλαη όηη έρνπλ 

γίλεη θνξεηόηεηα όισλ ησλ αξηζκώλ ηεο .................. ζε άιινπο παξόρνπο. Δελ έρεη απηή ηε ζηηγκή ελ 

ελεξγεία αξηζκνύο. Ωο πξνο ην ηερληθό θνκκάηη επηθπιάζζνκαη γηαηί δελ γλσξίδσ πσο γίλεηαη ε 

δηαδηθαζία. Η ελεκέξσζε πνπ έρσ είλαη όηη έρεη νινθιεξσζεί ε θνξεηόηεηα ησλ ελ ελεξγεία αξηζκώλ 

από ηνλ Δεθέκβξην 2017. Επίζεο έρσ θαη ζα πξνζθνκίζσ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο 2017 

πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο νξθσηνύο ινγηζηέο, πνπ σο ζεκαληηθό γεγνλόο δειώλνπλ θαη απηνί ηελ 

καδηθή απνρώξεζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο. Καη θπζηθά αλαιύνληαη θαη νη δεκηέο πνπ είρε 

ην 2017. Απηά από κέλα σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ηεο ................... Δελ έρεη θακία δξαζηεξηόηεηα απηή ηε 

ζηηγκή νύηε εξγαδόκελνπο θαη ζα αθνινπζεζεί από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία 

γηα γλσζηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο ζηηο Αξρέο θαη ηελ αλάθιεζε ησλ αδεηώλ από ηελ ΕΕΤΤ» 

(ζει.2-3 ππ‟αξηζκ. 62/2018 πξαθηηθό ηεο από 14.11.2018 αθξόαζεο). Καηά ηελ ίδηα αθξόαζε, όηαλ 

ξσηήζεθε αλαθνξηθά κε ηηο επηκέξνπο απνθιίζεηο πνπ δηαπηζηώζεθαλ ζηελ από 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016 

«Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ...................», ε νπνία εγθξίζεθε κε 

ηελ από 21.12.2016 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, ε εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο επηθπιάρζεθε 

γηα ελδερόκελε απάληεζε ζην ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο, εθόζνλ  θάπνηνο από ηνπο ηερληθνύο ηεο 

εηαηξείαο κπνξνύζε λα ηνπο θαηεπζύλεη (ζει.3 ππ‟αξηζκ. 62/2018 πξαθηηθό ηεο από 14.11.2018 

αθξόαζεο). Σέινο, ζε ζρεηηθό εξώηεκα αλαθνξηθά κε ην αθξηβέο ρξνληθό ζεκείν πνπ ε εηαηξεία 

ζηακάηεζε λα παξέρεη ππεξεζίεο, ε εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο δήισζε όηη ζα κπνξνύζε λα ην 

απαληήζεη επίζεο ζην ππόκλεκα γηα κεγαιύηεξε αθξίβεηα, αιιά όηη πάλησο από ην 2016 πνπ έρεη 

επηθπξσζεί θαη ην ζρέδην ηεο εμπγίαλζεο, ε .................. δελ παξείρε ελ ηνηο πξάγκαζη ππεξεζίεο (ζει.4 

ππ‟αξηζκ. 62/2018 πξαθηηθό ηεο από 14.11.2018 αθξόαζεο).  

Με ηo από 25.02.2019 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 848/27.02.2019 έγγξαθν ππόκλεκα, ε εηαηξεία δελ 

αλαθέξζεθε ζηηο επηκέξνπο απνθιίζεηο από ηελ Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο δηαπηζηώζεθαλ ζηελ 

από 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .................. 

Σειεπηθνηλσληαθέο Τπεξεζίεο Α.Δ.». Η εηαηξεία δήισζε όηη «ήδε από ην έηνο 2015 παξνπζίαδε 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ είραλ απνηέιεζκα ζηε κε εύξπζκε ιεηηνπξγία απηήο. Πξνο ηνύην ε εηαηξεία 

καο αηηήζεθε θαη πέηπρε ηελ έληαμή ηεο ζε θαζεζηώο εμπγίαλζεο ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζ……….. 

απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ…ε νπνία θαηαρσξήζεθε πξνζεθόλησο ζην ΓΕΜΗ… 

Παξά ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε από πιεπξάο ηεο Δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο καο γηα δηάζσζε 

απηήο, απηό δελ θαηέζηε εθηθηό, κε απνηέιεζκα ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη δηαθνπή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ήδε από ηα ηέιε ηνπ 2017………………………………………………………………………..».    
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Δπίζεο, κε ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 4200/19.12.2018 έγγξαθν, ε εηαηξεία ελεκέξσζε ηελ Αξρή γηα 

ηελ επηθείκελε ηόηε απηόβνπιε αλάθιεζε ησλ αδεηώλ παξνρήο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ θαη ηε δηαγξαθή ηεο από ηα ζρεηηθά κεηξώα ηεο ΔΔΣΣ, ε νπνία πξνβιεπόηαλ λα 

νινθιεξσζεί ην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα. ύκθσλα κε ην έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, « ζπλερηδόκελε 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα ζπλερώο κεηνύκελα έζνδα ηεο εηαηξείαο καο, πξνθάιεζαλ ηε δεκηνπξγία 

αλππέξβιεησλ εκπνδίσλ ζηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο καο θαη ηελ απώιεηα ηνπ ζπλόινπ 

ζρεδόλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. 

………………………………………………………………………………………………………………………….

Η εηαηξεία καο, πάλησο, έρεη δηαζθαιίζεη ην απόξξεην ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

παξαρζεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ θνξεηόηεηαο ησλ αξηζκώλ.». 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εηαηξεία δελ είλαη πιένλ θαηαρσξηζκέλε ζην Μεηξών Παξόρσλ Γηθηύσλ θαη 

Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ πνπ ηεξεί ε ΔΔΣΣ (ηειεπηαία ελεκέξσζε 17/10/2019).   

Πιελ όκσο, κε ηα παξαπάλσ έγγξαθά ηεο, ε εηαηξεία «..................» δελ ακθηζβεηεί ηηο δηαπηζησζείζεο 

κε ηελ από 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016 Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ απνθιίζεηο, ελώ, θξίζηκα ελ 

πξνθεηκέλσ είλαη ηα κέηξα πνπ εθαξκόδνληαλ ζηελ εηαηξεία θαηά ηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

ηαθηηθνύ ειέγρνπ ηεο Αξρήο, θαη όρη ηπρόλ επηγελόκελεο κεηαβνιέο, έρνληαο ππόςε ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 14 παξ. 14.1.2.3 ηεο Απόθαζεο 165/2011 ηεο ΑΓΑΔ, θαη ην γεγνλόο όηη αληηθείκελν ηεο 

παξνύζαο δηαδηθαζίαο απνηειεί ε ελδερόκελε παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηεο ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 12/01.02.2013 Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο 

Αξρήο. 

 

Γ. Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, θαη έρνληαο ππόςε:  

1. Σν λ.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ  Α΄ 47/2003), 

όπσο ηζρύεη, θαη ηδίσο ηα άξζξα 6, 7 θαη 11 απηνύ, 

2. Σν λ.3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Α‟133), όπσο ηζρύεη, θαη ηδίσο ηα άξζξα 4, 12 θαη 

13 απηνύ, 
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3. 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, θαη ηδίσο ηα άξζξα 2, 

3, 6 θαη 11 απηνύ, 

4. Σελ Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ ππ‟ αξηζκ. 165/2011 (ΦΔΚ Β‟ 2715/17-11-2011), 

5. 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, θαη ηδίσο ηα άξζξα 4 θαη 6 απηήο,  

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 (ΑΓΑΔ) (ΦΔΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπσο ηζρύεη» (ΦΔΚ 1650/Β/11-05-2012 θαη 

1751/Β/25-05-2012),  

7. 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, 

8. Σελ ππ‟ αξηζ. 34051/29.05.2019 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, 

9. Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 12/01.02.2013 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο ..................., όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 

112/2013 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, 

10. Σελ ππ‟ αξηζκ. 59/2016 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,  

11. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .................., κε αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 131/4.7.2016, 

12. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .................., κε αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 148/15.7.2016, 

13. Σελ ππ. αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 153/19.7.2016 επηζηνιή ηεο .................., κε ζέκα «Τπνβνιή 

ζηνηρείσλ ηαθηηθνύ ειέγρνπ», 
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14. Σελ από 1ε Γεθεκβξίνπ 2016 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

.................. .», όπσο εγθξίζεθε κε ηελ από 21.12.2016 ππ‟αξηζκ. 370/2016 Απόθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,  

15. Σν πξαθηηθό ηεο από 21.12.2016 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

16. Σελ  ππ‟αξηζκ. 370/2016 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

17. Σελ ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1148/11.04.2017 απόδεημε παξάδνζεο-παξαιαβήο,  

18. Σελ ππ‟αξηζκ.223/2018 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

19. Σν πξαθηηθό ηεο από 11.07.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

20. Σελ ππ‟αξηζκ. 226/2018 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

21. Σελ ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 2868/18.09.2018 Κιήζε, ε νπνία επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ‟αξηζκ. 226/2018 Απόθαζεο, ζύκθσλα κε ηελ 

ππ‟αξηζκ.11415/02.10.2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν 

Αζελώλ Αζαλαζνπνύινπ Βαζηιηθήο, 

22. Σελ ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 3289/22.10.2018 Κιήζε, ε νπνία επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.Γ-7576/30.10.2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ 

Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Αζελώλ Αζαλαζόπνπινπ ηαύξνπ, 

23. Σνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο .................. όπσο δηαηππώζεθαλ θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 14εο 

Ννεκβξίνπ 2018,  

24. Σν ππ‟αξηζκ. 62/2018 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο ηελ 14ε Ννεκβξίνπ 2018 αθξόαζεο ηεο 

εηαηξείαο, ην νπνίν επεδόζε λνκίκσο ζηελ εηαηξεία ηελ 31ε Ιαλνπαξίνπ 2019, όπσο πξνθύπηεη 

από ηελ ππ‟αξηζκ.Γ.8163/31.01.2019 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν 

Αζελώλ ηαύξνπ Αζαλαζόπνπινπ, 

25. Σν ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 135/10.01.2019 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν, κε ην νπνίν ε εηαηξεία εθιήζε 

λα θαηαζέζεη ελώπηνλ ηεο ΑΓΑΔ έγγξαθν ππόκλεκα κε ηηο απόςεηο ηεο, ηηο  απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα πνπ εηέζεζαλ θαηά ηελ ελ ιόγσ αθξόαζε θαη ηπρόλ άιια ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία,  

26. Σν ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 4200/19.12.2018 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο .................. 

27. Σν από 25.02.2019 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 848/27.02.2019 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο 

.................. 
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28. To ππ‟αξηζκ.31/2019 πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ ηεο 20.03.2019, 

θαηά ηελ νπνία  ην ηαθηηθό κέινο ηεο ΑΓΑΔ Γεώξγηνο Μπαθάιεο νξίζηεθε λένο εηζεγεηήο ηεο 

ππόζεζεο, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο Μηραήι Γεσξγηαθόδε,  

29. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο γηα ηε  ρξήζε 01/01/2017 έσο 31/12/2017, όπσο 

θαηαρσξίζζεθαλ ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (ΓΔ.ΜΗ.) ηελ 12/09/2019 κε Κσδηθό Αξηζκό 

Καηαρώξηζεο ………., 

30. Σελ ππ‟αξηζκ.8/2020 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

31.  Σν πξαθηηθό ηεο από 29.01.2020 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

32. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ. 

 

Καη αθνύ ηα κε παξαζηάληα θαηά ηε ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία έιαβε ρώξα ε αθξόαζε κέιε δήισζαλ 

όηη ελεκεξώζεθαλ γηα ην πεξηερόκελν ησλ πξαθηηθώλ ηεο ελ ιόγσ ζπλεδξίαζεο θαη ηνπ ππνβιεζέληνο 

ππνκλήκαηνο,  

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Οκνθώλσο  

   

Α) Η ππόζεζε λα ηεζεί ζην αξρείν, θαζώο ε εηαηξεία ..................γηα ηελ νπνία δηελεξγήζεθε ηαθηηθόο 

έιεγρνο από ηηο ππεξεζίεο ηεο ΑΓΑΔ, δελ είλαη πιένλ θαηαρσξηζκέλε ζην Μεηξών Παξόρσλ Γηθηύσλ 

θαη Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ πνπ ηεξεί ε ΔΔΣΣ (ηειεπηαία ελεκέξσζε 17/10/2019),  

Β) Να θνηλνπνηεζεί ε απόθαζε ζηελ εηαηξεία ..................ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 379/2019 ηεο 

ΑΓΑΔ.   

 

  

 

 Υξήζηνο Ράκκνο 

       Πξόεδξνο 

 

 

 

 

 


