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Μαξνύζη, 26 Απξηιίνπ 2021
Αξ. πξση. : 1171
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΦΑΗ
(αξηζκ.: 127/2021)
Θέκα: Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…» (Αξηζκ. Μεηξώνπ
ΔΔΣΣ…) κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ

επηθνηλσληώλ.

Σελ Γεπηέξα, 26 Απξηιίνπ 2021 θαη ώξα 11.00 π.κ. ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οινκέιεηα
ηεο Α.Γ.Α.Δ., παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ. θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, ηνπ
Αληηπξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., θ. Μηραήι αθθά, ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. Γεκεηξίνπ
Βέξγαδνπ, ηέθαλνπ Γθξίηδαιε, Γεσξγίνπ Μπαθάιε, Νηθνιάνπ Παπαδάθε θαη
Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ.
Η Α.Γ.Α.Δ. αζρνιήζεθε κε ηελ Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «….»
(Αξηζκ. Μεηξώνπ ΔΔΣΣ….) κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβίαζεο ηνπ

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.
Η ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο
απόθαζεο.
Α. Η 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 Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ (ΦΔΚ Β΄ 2715/17-112011), 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.».
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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 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 Α.Γ.Α.Δ. είρε απεπζπλζεί ζηνπο παξόρνπο δηθηύσλ ή/θαη
ππεξεζηώλ, όπσο απηνί εκθαίλνληαη ζην Μεηξών παξόρσλ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., πξνθεηκέλνπ λα
ηνπο ππελζπκίζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπο, εθ ηνπ Καλνληζκνύ, όπσο ελεκεξώζνπλ ηελ
Αξρή ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αζθνύλ, θαζώο θαη όπσο πξνβνύλ ζηελ
ππνβνιή Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ
πξνο έγθξηζε, εθόζνλ πξάγκαηη αζθνύλ ηηο ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηεο.
πγθεθξηκέλα, ε Αξρή είρε απνζηείιεη ζηελ εηαηξεία «….», ηελ ππ’αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ
1086/5-4-2017 επηζηνιή ηεο, κε ηελ νπνία ππελζύκηδε ζηελ εηαηξεία ηελ ππνρξέσζή ηεο λα
ελεκεξώζεη θαη’ αξρήλ ηελ Αξρή ζρεηηθά κε ηηο αζθνύκελεο από απηήλ δξαζηεξηόηεηεο, ε
νπνία παξειήθζε από ηελ εηαηξεία ηελ 13.04.2017 (αξηζκ. ζπζηεκέλνπ RE 219746191 GR).
Πιελ όκσο, ε εηαηξεία νπδέπνηε απέζηεηιε ηελ πξνβιεπόκελε εθ ηεο παξαγξ. 15.1. ηνπ
Καλνληζκνύ ελεκέξσζε πξνο ηελ ΑΓΑΔ.

Β. Δλόςεη ησλ παξαπάλσ θαη έρνληαο ππόςε:
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1.
Tηο 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,
2.
Tηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
Ηιεθηξνληθώλ 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,
3.
Σελ ππ’ αξηζκ. 97Α/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),
4.
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,
5.
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,
6.
Tελ 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,
7.
Σελ ππ’ αξηζ. 58347νηθ./21.12.2020 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο (ΦΔΚ
Τ.Ο.Γ.Γ. 1066) πεξί δηνξηζκνύ λέσλ κειώλ ζηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
Δπηθνηλσληώλ,
8.
Σν γεγνλόο όηη ε εηαηξεία «….» είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξών Παξόρσλ θαη
Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. κε αξηζκό κεηξώνπ…,
9.

Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1086/5-4-2017 επηζηνιή ηεο Αξρήο πξνο ηελ εηαηξεία,

10.
Σν γεγνλόο όηη ε εηαηξεία «….» νπδέπνηε απέζηεηιε ηελ πξνβιεπόκελε εθ ηεο
παξαγξ. 15.1. ηνπ Καλνληζκνύ ελεκέξσζε πξνο ηελ ΑΓΑΔ.
11.

Σελ ππ’ αξηζκ. 55/2021 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,

12.
Σν Πξαθηηθό ηεο από 26 Απξηιίνπ 2021 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο
Α.Γ.Α.Δ.,
Καηόπηλ ηνύηνπ,
Η ΑΡΥΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΠΟΦΑΙΔ
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ηελ θιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…» (Αξηζκ. Μεηξώνπ ΔΔΣΣ…)
ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, ελόςεη ηεο κε ελεκέξσζεο
ηεο Αξρήο αλαθνξηθά κε ην εάλ αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο
έρεη ππνβάιεη Γήισζε Καηαρώξηζεο ζηελ ΔΔΣΣ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ππό θαζεζηώο
Γεληθήο Άδεηαο.

Η αθξόαζε λα πξαγκαηνπνηεζεί δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ελώπηνλ
ηεο Αξρήο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 4η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή 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 «….» (Αξηζκ. Μεηξώνπ ΔΔΣΣ….) 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. Νηθόιανο Παπαδάθεο, ηαθηηθό κέινο ηεο
ΑΓΑΔ,
Να ελεκεξσζεί ε εηαηξεία «….» (Αξηζκ. Μεηξώνπ ΔΔΣΣ….)

λα απνζηείιεη ηα

πξόζθαηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία.
Να γίλεη επίδνζε ζηελ εηαηξεία «….» (Αξηζκ. Μεηξώνπ ΔΔΣΣ…) ηεο παξνύζαο
Απόθαζεο.

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηε Γεπηέξα, 26ε Απξηιίνπ 2021.

Ο Πξόεδξνο
Υξήζηνο Ράκκνο

