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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μαροφςι, 26.04.2021
Αρ. πρωτ.: 1172
ΑΠΟΦΑΗ
αριθμ: 128/2021
(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)
Θέμα: Κλιςθ ςε ακρόαςθ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «...........» και διακριτικό τίτλο «…….»
(Αρικμ. Μθτρϊου ΕΕΣΣ ……) με αντικείμενο τον ζλεγχο ενδεχόμενθσ παραβίαςθσ του απορριτου των
επικοινωνιϊν.

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)
κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 26θσ Απριλίου 2021
ιμερα, τθν 26θ Απριλίου 2021, θ Ολομζλεια τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των
Επικοινωνιϊν, παριςταμζνων των κ.κ. Χριςτου Ράμμου, Προζδρου τθσ Αρχισ, Μιχαιλ ακκά,
Αντιπροζδρου τθσ Αρχισ, και των τακτικϊν μελϊν Δθμθτρίου Βζργαδου, τζφανου Γκρίτηαλθ,
Γεωργίου Μπακάλθ, Νικόλαου Παπαδάκθ και Αικατερίνθσ Παπανικολάου, ςυνεδρίαςε προκειμζνου
να αποφαςίςει για τθν ενδεχόμενθ κλιςθ ςε ακρόαςθ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «...........» και
διακριτικό τίτλο «……» με αντικείμενο τον ζλεγχο ενδεχόμενθσ παραβίαςθσ του απορριτου των
επικοινωνιϊν.
Η ςυηιτθςθ τθσ υποκζςεωσ ζλαβε χϊρα αυκθμερόν, κακϊσ και θ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.
Ειδικότερα, προκφπτουν τα ακόλουκα:

Α. Η Α.Δ.Α.Ε., δυνάμει τθσ εξουςιοδοτικισ διάταξθσ του άρκρου 6 παρ. 1 εδ. ιβ) του Ν. 3115/2003, με
τθν υπ’ αρικμ. 165/2011 Απόφαςι τθσ, εξζδωςε τον Κανονιςμό για τθ Διαςφάλιςθ του Απορριτου των
Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (ΦΕΚ Βϋ 2715/17-11-2011), με τθ διάταξθ του άρκρου 1 παρ. 2 του οποίου,
ορίςτθκε ότι «τα πρόςωπα που παρζχουν δίκτυα ι/και υπθρεςίεσ θλεκτρονικών επικοινωνιών υπό
κακεςτώσ Γενικισ Αδείασ, όπωσ αυτό κακορίηεται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία, υποχρεοφνται
να υποβάλλουν ςτθν Α.Δ.Α.Ε. προσ ζγκριςθ τθν προβλεπόμενθ …Πολιτικι Αςφάλειασ για τθ Διαςφάλιςθ
του Απορριτου των Επικοινωνιών, κακώσ και κάκε ανακεώρθςθ αυτισ, όποτε αυτι λάβει χώρα.».
Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 15 παρ. 1 του ωσ άνω Κανονιςμοφ (Τποχρζωςθ
Ενθμζρωςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε.), «τα υπόχρεα πρόςωπα του άρκρου 1 παρ. 2 του παρόντοσ Κανονιςμοφ
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υποχρεοφνται εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνών από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ να δθλώςουν προσ τθν Α.Δ.Α.Ε., με υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςώπου τουσ: α.
τισ δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ ζχουν υποβάλει Διλωςθ Καταχώριςθσ ςτθν Εκνικι Επιτροπι
Τθλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) για τθ λειτουργία υπό κακεςτώσ Γενικισ Αδείασ, β. εάν
αςκοφν εν τοισ πράγμαςι τισ δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ ζχουν υποβάλει Διλωςθ Καταχώριςθσ ςτθν
Ε.Ε.Τ.Τ., περιγράφοντασ αναλυτικά τισ αςκοφμενεσ δραςτθριότθτεσ και τα είδθ των ΠΕΣ για τθν άςκθςθ
αυτών των δραςτθριοτιτων, γ. Εάν δεν αςκοφν εν τοισ πράγμαςι δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ ζχουν
υποβάλει Διλωςθ Καταχώριςθσ ςτθν Ε.Ε.Τ.Τ., επιςθμαίνοντασ εάν τισ ζχουν αςκιςει ςτο παρελκόν και
για ποιο χρονικό διάςτθμα.».
Επίςθσ, ςτθ διάταξθ του άρκρου 16 παρ. 1 του ωσ άνω Κανονιςμοφ ορίηεται ότι «τα υπόχρεα πρόςωπα
του άρκρου 1 παρ. 2 του παρόντοσ Κανονιςμοφ, τα οποία αςκοφν εν τοισ πράγμαςι τισ δραςτθριότθτεσ
για τισ οποίεσ ζχουν υποβάλει Διλωςθ Καταχώριςθσ ςτθν Ε.Ε.Τ.Τ., υποχρεοφνται να υποβάλουν ςτθν
Α.Δ.Α.Ε. προσ ζγκριςθ Πολιτικι Αςφάλειασ για τθ διαςφάλιςθ του Απορριτου των Επικοινωνιών εντόσ
προκεςμίασ ζξι (6) μθνών από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.».
το πλαίςιο των ανωτζρω, θ Α.Δ.Α.Ε. είχε απευκυνκεί ςτουσ παρόχουσ δικτφων ι/και υπθρεςιϊν, όπωσ
αυτοί εμφαίνονται ςτο Μθτρϊο παρόχων τθσ Ε.Ε.Σ.Σ., προκειμζνου να τουσ υπενκυμίςει τθν υποχρζωςι
τουσ, εκ του Κανονιςμοφ, όπωσ ενθμερϊςουν τθν Αρχι ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ που αςκοφν,
κακϊσ και όπωσ προβοφν ςτθν υποβολι Πολιτικισ Αςφάλειασ για τθ Διαςφάλιςθ του Απορριτου των
Επικοινωνιϊν προσ ζγκριςθ, εφόςον πράγματι αςκοφν τισ εν λόγω δραςτθριότθτεσ.
υγκεκριμζνα, θ Αρχι είχε αποςτείλει ςτθν εταιρεία «….», τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1086/5-4-2017
επιςτολι τθσ, με τθν οποία υπενκφμιηε ςτθν εταιρεία τθν υποχρζωςι τθσ να ενθμερϊςει κατ’ αρχιν τθν
Αρχι ςχετικά με τισ αςκοφμενεσ από αυτιν δραςτθριότθτεσ, θ οποία παρελιφκθ από τθν εταιρεία τθν
13.04.2017 (αρικμ. ςυςτθμζνου ……). Πλθν όμωσ, θ εταιρεία ουδζποτε απζςτειλε τθν προβλεπόμενθ εκ
τθσ παραγρ. 15.1. του Κανονιςμοφ ενθμζρωςθ προσ τθν ΑΔΑΕ.
Σα ανωτζρω αιτιολογοφν τθν ενδεχόμενθ κλιςθ ςε ακρόαςθ τθσ εταιρείασ «…….».

Β. Ενόψει των παραπάνω και ζχοντασ υπόψθ:
1.

τισ διατάξεισ του Ν.3115/2003 «Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν» (ΦΕΚ Αϋ
47), και ιδίωσ των άρκρων 1 παρ.1 και 6 παρ.1 του νόμου αυτοφ,
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2.

τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ για τθν Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Ηλεκτρονικϊν
Επικοινωνιϊν (υπ’ αρικμ 165/2011 Απόφαςθ τθσ Α.Δ.Α.Ε, ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), ιδίωσ τθσ
διάταξθσ του άρκρου 1 και του άρκρου 15 αυτοφ,

3.

Σισ διατάξεισ τθσ υπ’αρικμ. 44/31.10.2003 Απόφαςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε. «Κανονιςμόσ Εςωτερικισ
Λειτουργίασ τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β’
1642/7.11.2003), όπωσ ιςχφει, και ιδίωσ τα άρκρα 4 και 6 αυτισ,

4.

Σθν υπ’ αρικμ. 97Α/2012 Απόφαςθ τθσ Α.Δ.Α.Ε. «Σροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΔΑΕ 44/3110-2003 “Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των
Επικοινωνιϊν (ΑΔΑΕ) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπωσ ιςχφει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 και
1751/Β/25-05-2012),

5.

Σθν υπ’ αρικμ. 16887/17-03-2016 Απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), περί ςυγκρότθςθσ τθσ Αρχισ
Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν,

6.

Tθν υπ’ αρικ. 34051/29.05.2018 Απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 326), περί διοριςμοφ Προζδρου τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ
του Απορριτου των Επικοινωνιϊν, όπωσ διορκϊκθκε ςτο ορκό με το ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ.396/2019,

7.

Σθν υπ' αρικμ. 58347οικ/21.12.2020 Απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 1066/2412-2020), περί διοριςμοφ νζων μελϊν ςτθν Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν,

8.

Σο γεγονόσ ότι θ εταιρεία «……» είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Μθτρϊο Παρόχων και Τπθρεςιϊν
Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. με αρικμό μθτρϊου …..,

9.

Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1086/5-4-2017 επιςτολι τθσ Αρχισ προσ τθν εταιρεία,

10. Σο γεγονόσ ότι θ εταιρεία «…………» ουδζποτε απζςτειλε τθν προβλεπόμενθ εκ τθσ παραγρ. 15.1.
του Κανονιςμοφ ενθμζρωςθ προσ τθν ΑΔΑΕ,
11. Σθν υπϋαρικμ. 59/2021 Ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ Α.Δ.Α.Ε.,

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
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1.

Σθν κλιςθ ςε Ακρόαςθ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «...........» και διακριτικό τίτλο «………..»
(Αρικμ. Μθτρϊου ΕΕΣΣ ……..) ενϊπιον τθσ Ολομζλειασ τθσ ΑΔΑΕ, με αντικείμενο τον ζλεγχο
ενδεχόμενθσ παραβάςεωσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί απορριτου των επικοινωνιϊν, ενόψει
τθσ μθ ενθμζρωςθσ τθσ Αρχισ αναφορικά με το εάν αςκεί εν τοισ πράγμαςι τισ δραςτθριότθτεσ
για τισ οποίεσ ζχει υποβάλει Διλωςθ Καταχϊριςθσ ςτθν ΕΕΣΣ για τθ λειτουργία τθσ υπό κακεςτϊσ
Γενικισ Άδειασ.

2.

Η ακρόαςθ να πραγματοποιθκεί δια τθσ υποβολισ ζγγραφου υπομνιματοσ ενϊπιον τθσ Αρχισ
ζωσ τθν 11θ Ιουνίου 2021, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 15:00, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ
διάταξθ του άρκρου 4 παρ. 3 του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Λειτουργίασ τθσ Α.Δ.Α.Ε., όπωσ
τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 29/2020 Απόφαςθ τθσ Αρχισ (ΦΕΚ Βϋ 423/12-02-2020).

3.

ε περίπτωςθ που αιτθκεί θ εταιρεία «…….» τθν αυτοπρόςωπθ παράςταςι τθσ ενϊπιον τθσ
Αρχισ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 4 παρ. 3 του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Λειτουργίασ τθσ
Α.Δ.Α.Ε., εξουςιοδοτείται ο Πρόεδροσ τθσ Αρχισ να ορίςει θμερομθνία για τθ διεξαγωγι τθσ
ακρόαςθσ με αυτοπρόςωπθ παρουςία, ςτθν ζδρα τθσ Αρχισ, Ιεροφ Λόχου 3-5, 15121 Μαροφςι.

4.

Ειςθγθτισ τθσ υποκζςεωσ ορίηεται το τακτικό μζλοσ τθσ Αρχισ Δθμιτριοσ Βζργαδοσ.

5.

Να ενθμερωκεί θ εταιρεία «…………..» να αποςτείλει τα πρόςφατα οικονομικά τθσ ςτοιχεία.

6.

Να γίνει επίδοςθ ςτθν εταιρεία «……………» τθσ παροφςασ Απόφαςθσ.

Κρίκθκε και αποφαςίςτθκε τθν 26θ Απριλίου 2021.

Ο Πρόεδροσ

Χριςτοσ Ράμμοσ
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