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AΠΟΦΑΖ
( απιθμ:327/2018 )
(ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ)

Θέμα:

Απόθαζε επί ηεο από …. Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…..» κε
αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε
ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ.

Σελ Σεηάξηε, 17 Οθησβξίνπ 2018 θαη ώξα 11:00 π.κ. ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οινκέιεηα
ηεο ΑΓΑΔ ζηελ νπνία παξέζηεζαλ ν Πξόεδξνο, θ. Υξήζηνο Εακπίξαο, ν Αληηπξόεδξνο, θ.
Μηραήι αθθάο, ηα ηαθηηθά κέιε θ.θ. Μηραήι Γεσξγηαθόδεο, Αηθαηεξίλε Παπαληθνιάνπ
θαη Γεώξγηνο Μπαθάιεο, Δηζεγεηήο ηεο ελ ζέκαηη ππνζέζεσο, θαζώο θαη ην
αλαπιεξσκαηηθό κέινο, θ. Υξήζηνο Καιινληάηεο, ιόγσ απνπζίαο ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο, θ.
Παλαγηώηε Ρηδνκπιηώηε, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε ιόγσ θσιύκαηνο αλ θαη είρε λνκίκσο θαη
εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί.
Σν ηαθηηθό κέινο, θ. Μηραήι Γεσξγηαθόδεο θαη ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο, θ. Υξήζηνο
Καιινληάηεο νη νπνίνη απνπζίαδαλ ιόγσ θσιύκαηνο από ηελ Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «…..»
ελώπηνλ ηεο Αξρήο, πνπ έιαβε ρώξα ζηηο …, κε ηηο από …. έγγξαθεο Γειώζεηο ηνπο
ελεκέξσζαλ ηελ Οινκέιεηα όηη κειέηεζαλ ην από ….. Πξαθηηθό Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο,
θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά ηνπ θαθέινπ θαη έρνπλ ιάβεη πιήξε γλώζε ηεο κέρξη ηνύδε
δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνεγνύκελσλ ζρεηηθώλ κε ην ζέκα ζπλεδξηάζεσλ.
Ζ ΑΓΑΔ αζρνιήζεθε κε ηελ παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ
επηθνηλσληώλ από ηελ εηαηξεία «….», θαηόπηλ ελεκέξσζήο ηεο …..
Ζ αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «….» έιαβε ρώξα ελώπηνλ ηεο Αξρήο, ηελ …..
Ζ εηαηξεία «…..» θαηέζεζε ην ππ΄αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ …. Τπόκλεκά ηεο.
Ζ ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο
απόθαζεο.
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Δηδηθόηεξα:
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
Ζ 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 13:00, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ. Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …
Κιήζε κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ’ αξηζκ. … Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ επεδόζε ζηελ
εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. ….. Έθζεζε
Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ηνπ …. …...
Ζ εηαηξεία παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο …. δηα ησλ θ.θ. ……………………
Καηόπηλ ηεο δηεμαγσγήο ηεο από …. αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο ….. ελώπηνλ ηεο ΑΓΑΔ,
θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ εηαηξεία ηα Πξαθηηθά ηεο ελ ιόγσ αθξόαζεο δηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση.
ΑΓΑΔ ……. εγγξάθνπ ηεο ΑΓΑΔ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. ……… Έθζεζε
Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ηνπ …….. θαη εδόζε ζηελ εηαηξεία πξνζεζκία είθνζη
εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ησλ πξαθηηθώλ γηα ηελ θαηάζεζε ελώπηνλ ηεο ΑΓΑΔ εγγξάθνπ
ππνκλήκαηνο. Δλ ζπλερεία, ε εηαηξεία …… κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ …….
έγγξαθό ηεο αηηήζεθε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ Τπνκλήκαηνο αλαβνιή έσο ηελ ……, ε νπνία
θαηά δήισζή ηεο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπιινγή ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ θαη ηελ
ζύληαμε ηνπ ππνκλήκαηνο. Ζ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο ηελ …… έθαλε
δεθηό ην αίηεκα ηεο εηαηξείαο. Σέινο, ε εηαηξεία ππέβαιε ζηελ ΑΓΑΔ ην ππ’ αξηζκ. πξση.
ΑΓΑΔ …….. έγγξαθν ππόκλεκά ηεο. εκεηώλεηαη όηη ν εηζεγεηήο ηεο ελ ζέκαηη αθξόαζεο
πνπ είρε νξηζηεί κε ηελ ππ’αξηζκ. ……. Απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, θ. ππξίδσλ
Παληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Αξρήο, παξαηηήζεθε από ηελ ΑΓΑΔ ….. θαη ε
παξαίηεζή ηνπ έγηλε απνδεθηή από ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ από ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο (ΦΔΚΤΟΓΓ 84/16.02.2018). Καηόπηλ ηνύηνπ, ν
Πξόεδξνο κε ηελ ππ΄αξηζκ. …… Απόθαζε όξηζε σο λέν εηζεγεηή ηεο ελ ζέκαηη Αθξόαζεο
ηνλ θ. Γεώξγην Μπαθάιε, ηαθηηθό κέινο ηεο Αξρήο.
Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη έρνληαο ππόςε :
1. ηηο δηαηάμεηο:
i.

ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο,
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ii.

ηνπ Ν. 3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ»
(ΦΔΚ 47 Α΄/27.2.2003), όπσο ηζρύεη θαη ηδίσο ην άξζξν 1 παξ. 1, ην άξζξν 6
παξ. 1 ζηνηρ. α΄, β΄, γ΄, ε΄, η΄, ηβ΄, παξ. 2, θαη ην άξζξν 11 απηνύ,

iii.

ηνπ Ν. 3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο
ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηξνπνπνίεζε
ηνπ Ν. 2472/1997», (ΦΔΚ 133 Α΄/28.6.2006), ηδίσο ην άξζξν 4 “Απόξξεην”
παξ. 1 ζύκθσλα κε ην νπνίν «Οπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ πνπ παξέρνληαη κέζσ δεκνζίνπ δηθηύνπ
επηθνηλσληώλ θαη ησλ δηαζεζίκσλ ζην θνηλό ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ
επηθνηλσληώλ, θαζώο θαη ησλ ζπλαθώλ δεδνκέλσλ θίλεζεο θαη ζέζεο, όπσο
νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξόληνο λόκνπ, πξνζηαηεύνληαη
από ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ. Ζ άξζε ηνπ απνξξήηνπ είλαη επηηξεπηή
κόλν ππό ηεο πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην
άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο» θαη άξζξν 12 απηνύ, ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην Ν. 4070/2012 (ΦΔΚ 82 Α/2012),

iv.

ηεο Απόθαζεο 632α/2005 «Καλνληζκφο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ
ζηηο Γηαδηθηπαθέο Δπηθνηλσλίεο θαη ηηο ζπλαθείο Τπεξεζίεο θαη Δθαξκνγέο»
(ΦΔΚ 88Β΄/26.1.2005), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηηο ππ΄αξηζκ.
120/2006 θαη 207/2008 Απνθάζεηο ηεο ΑΓΑΔ (ΦΔΚ 1504Β΄/2006, αξηζκ.
1317

θαη

ΦΔΚ

1561Β΄/6.8.2008,

αξηζκ.

1699

αληηζηνίρσο),

αληηθαηαζηαζείζα από ηελ ππ΄αξηζκ. 165/2011 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ
«Καλνληζκόο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθώλ
Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β΄2715),
v.

ηεο Απόθαζεο 633α/2005 «Καλνληζκφο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ
Γηαδηθηπαθψλ Τπνδνκψλ» (ΦΔΚ 88Β΄/26.1.2005), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη κε ηελ ππ΄αξηζκ. 121/2006 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ (ΦΔΚ 1504Β΄/2006,
αξηζκ. 1318), ηδίσο ην άξζξν 6 παξ. 2 «Πνιηηηθή δηαρείξηζεο θαη
εγθαηάζηαζεο ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ» όπνπ αλαθέξεηαη όηη: «Η
Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο θαη Δγθαηάζηαζεο Σειεπηθνηλσληαθνχ Δμνπιηζκνχ
κπνξεί λα είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ παξφρνπ δηαδηθηχνπ
ή λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο θάζε νξγαληθήο
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κνλάδαο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο πξέπεη λα ηεξνχληαη νη βαζηθέο αξρέο
εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ»,
ην άξζξν 8 «Δγθαηάζηαζε ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ» πνπ αλαθέξεη
όηη: «1. Ο ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ελφο παξφρνπ δηαδηθηχνπ
εγθαζίζηαηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ παξφρνπ δηαδηθηχνπ θαη
ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε Πνιηηηθή Αζθαιείαο
Πεξηκέηξνπ. Δμαηξνχληαη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ηεθκεξηψλεηαη απαίηεζε
γηα εγθαηάζηαζε εθηφο ηεο πεξηκέηξνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νξζή
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ή/θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ. 2. Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ γίλεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ
ζηάδηα θαη πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα βήκαηα: ηάδην
Πξνεηνηκαζίαο: (α) Διέγρνληαη ε πιεξφηεηα θαη ε έθηαζε ηεο πξνζθεξφκελεο
ηεθκεξίσζεο αλαθνξηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε, ηε ρξήζε θαη ηε
ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ δίλνληαο έκθαζε ζε φηη αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά
αζθάιεηάο ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξνζηαζίαο θαη άξζεο ηνπ απνξξήηνπ. Η
ηεθκεξίσζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα θαιά θαζνξηζκέλν ζχλνιν απφ
δνθηκέο απνδνρήο ηνπ εμνπιηζκνχ. Δθφζνλ ν ππφ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκφο
πεξηιακβάλεη ινγηζκηθφ ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί εζσηεξηθά ηφηε ε
ηεθκεξίσζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αλάιπζε / ζρνιηαζκφ ζε επίπεδν
πεγαίνπ θψδηθα. (β) Δθφζνλ ε εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλεη θαη
εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ ηφηε ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε
θαζηεξσκέλα δηεζλή πξφηππα ή δηεζλψο δηαδεδνκέλεο πξαθηηθέο. (γ).
Απνηηκάηαη ν θίλδπλνο, αλαθνξηθά κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ παξφρνπ
δηαδηθηχνπ, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ελδερφκελε δπζιεηηνπξγία ηνπ ππφ
εγθαηάζηαζε ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ. Η απνηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ
πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ αιιεινεμαξηήζεσλ ηνπ ππφ
εγθαηάζηαζε ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ κε ηα ππάξρνληα ηκήκαηα ηνπ
ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ζηνλ πάξνρν
δηθηχνπ. Δπίζεο ε δηαδηθαζία απνηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαζνξίδεη θαηά πφζνλ
νη δνθηκέο απνδνρήο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα δηεμαρζνχλ ζε μερσξηζηφ
πεξηβάιινλ δνθηκψλ ή φρη. Η απνηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ γίλεηαη ηφζν ζε επίπεδν
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πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ φζν θαη ζε επίπεδν δηθηπαθήο επηθνηλσλίαο. (δ).ηελ
πεξίπησζε αλαβάζκηζεο ινγηζκηθνχ απνηηκάηαη ε εμάξηεζε ηνπ ελ ιφγσ
ινγηζκηθνχ απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη ελ ρξήζεη ζην αληίζηνηρν
πιηθφ θαζψο θαη απφ βηβιηνζήθεο ινγηζκηθνχ νη νπνίεο είλαη ηπρφλ ελ ρξήζεη
ζην αληίζηνηρν πιηθφ. (ε) Καζνξίδεηαη πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ,
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, πξέπεη λα
ελεξγνπνηεζνχλ θαη κε πνην ηξφπν. ηάδην Δγθαηάζηαζεο θαη Διέγρνπ Οξζήο
Λεηηνπξγίαο: (ζη) Ο εμνπιηζκφο εγθαζίζηαηαη είηε ζην μερσξηζηφ πεξηβάιινλ
δνθηκήο είηε ζην πεξηβάιινλ παξαγσγήο ηνπ παξφρνπ δηαδηθηχνπ ζχκθσλα κε
ηε δηαδηθαζία απνηίκεζεο θηλδχλνπ. Διέγρνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εμνπιηζκνχ
θαη δηαπηζηψλνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα ζπδεηνχληαη κε ηνλ
πξνκεζεπηή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα επίιπζήο ηνπο.(δ) Δθφζνλ
νη δνθηκέο ηνπ ππφ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γίλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε
ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο επξίζθεηαη ζε πεξηβάιινλ παξαγσγήο
ηφηε είλαη επηζπκεηφ νη δνθηκέο απηέο λα ιακβάλνπλ ρψξα ζε πεξηφδνπο
ρακειήο ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο (πεξηφδνπο κε αηρκήο). Γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ δνθηκψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φπνπ απηφ
είλαη δπλαηφ, δνθηκαζηηθά δεδνκέλα. 3. Οη ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ
εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ παξφρνπ δηαδηθηχνπ, ζχκθσλα κε ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί απφ ηελ Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο θαη
Δγθαηάζηαζεο Σειεπηθνηλσληαθνχ Δμνπιηζκνχ. ε πεξίπησζε ζχκβαζεο
ππεξγνιαβίαο, ε ηειηθή επζχλε ηεο ηήξεζεο ηεο Πνιηηηθήο Γηαρείξηζεο θαη
Δγθαηάζηαζεο Σειεπηθνηλσληαθνχ Δμνπιηζκνχ παξακέλεη ζηνλ πάξνρν
δηαδηθηχνπ. 4. Σν εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ παξφρνπ δηαδηθηχνπ κε
αηηηνινγεκέλε έθζεζή ηνπ πξνηείλεη ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ εμνπιηζκνχ
ζηηο ελδηαθεξφκελεο κνλάδεο ηνπ παξφρνπ δηαδηθηχνπ. Ο Τπεχζπλνο
Αζθάιεηαο ηνπ παξφρνπ δηαδηθηχνπ ιακβάλεη γλψζε ηεο εθζέζεσο. ηελ
πεξίπησζε πνπ ζηελ έθζεζε πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ εμνπιηζκνχ ηφηε απηφο
ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ζην πεξηβάιινλ παξαγσγήο», ην άξζξν 15 «Γηαδηθαζία
ειέγρνπ αζθάιεηαο δηθηύνπ-γεληθά» ζην νπνίν αλαθέξεηαη όηη: «1. Η
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δηαδηθαζία ειέγρνπ αζθάιεηαο δηθηχνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ νκάδα
ειέγρνπ αζθάιεηαο δηθηχνπ ηνπ παξφρνπ δηαδηθηχνπ. Η νκάδα ειέγρνπ
αζθάιεηαο δηθηχνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ειέγρνπ γηα ηε
δηεμαγσγή ειεθηξνληθήο αλίρλεπζεο ησλ δηθηχσλ ή/θαη ησλ ζπζηεκάησλ
πξνζηαζίαο επηζέζεσλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πιεξνθνξηαθνχ θαη δηθηπαθνχ
ζπζηήκαηνο ζηνλ πάξνρν δηαδηθηχνπ.

2. Ο έιεγρνο αζθάιεηαο δηθηχνπ

πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ : (α) Σελ εμαθξίβσζε φηη δηαζθαιίδεηαη ε
αθεξαηφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα πιεξνθνξηψλ θαη πφξσλ.
(β) Σελ εμαθξίβσζε φηη δηαζθαιίδεηαη ε ζπκθσλία ησλ πηζαλψλ
πεξηζηαηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα κε ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ηνπ
παξφρνπ δηαδηθηχνπ. (γ) Σελ παξαθνινχζεζε ελεξγεηψλ ησλ ρξεζηψλ, ησλ
ρξεζηψλ παξφρνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, χζηεξα
απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε ή ρξήζηε παξφρνπ. 3. Η νκάδα ειέγρνπ
αζθάιεηαο δηθηχνπ επηηειεί ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ αζθάιεηαο κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφρνπ δηαδηθηχνπ
πξνο ηνπο ρξήζηεο ή ρξήζηεο παξφρνπ. 4. Η νκάδα ειέγρνπ αζθάιεηαο δηθηχνπ
κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθή, δειαδή λα απαξηίδεηαη απφ εξγαδφκελνπο ζηνλ
πάξνρν δηαδηθηχνπ, ή εμσηεξηθή, δειαδή λα απαξηίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ άιινπ θνξέα, κε ηνλ νπνίν ζπλάπηεηαη ε θαηάιιειε ζπκθσλία»,
ην άξζξν 19 «Γηαδηθαζία απνηίκεζεο θηλδχλσλ-γεληθά» πνπ αλαθέξεη: «1.
Ωο Γηαδηθαζία Απνηίκεζεο Κηλδχλσλ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ,
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ θαη απεηιψλ αζθαιείαο ησλ
πιεξνθνξηαθψλ θαη δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ παξφρνπ δηαδηθηχνπ ζε φηη
αθνξά ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε
δηαζεζηκφηεηα

ησλ

παξερφκελσλ

ππεξεζηψλ.2.

Δηδηθφηεξα

γηα

ην

ηειεπηθνηλσληαθφ απφξξεην, ε Γηαδηθαζία Απνηίκεζεο Κηλδχλσλ εζηηάδεηαη
ζηηο απεηιέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ επηθνηλσλίαο
ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 3.θνπφο ηεο είλαη
λα βνεζήζεη ηνλ πάξνρν δηαδηθηχνπ λα επηιέμεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο
πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηελ πηζαλφηεηα παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ επηθνηλσληψλ
ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ην θφζηνο εθαξκνγήο ηνπο», ην άξζξν 20
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«Πεξηερφκελν» παξ. 2 ζύκθσλα κε ην νπνίν: «2. Η Οκάδα Απνηίκεζεο
Κηλδχλσλ νθείιεη λα ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε 12 κήλεο θαη λα
ζπληάζζεη ηελ Αλαθνξά Απνηίκεζεο Κηλδχλσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 21.
Δπηπιένλ, ζπληζηάηαη ε νκάδα λα ζπλέξρεηαη φπνηε παξνπζηάδεηαη θάπνην
ζεκαληηθφ

ζέκα

αζθαιείαο,

φπσο

λέεο

απεηιέο,

αιιαγή/αλαλέσζε

ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, ελεξγνπνίεζε θαηλνχξγηαο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ,
κεηαμχ άιισλ», ην άξζξν 21 «Αλαθνξά Απνηίκεζεο Κηλδχλσλ» πνπ
αλαθέξεη όηη: «Η Γηαδηθαζία Απνηίκεζεο Κηλδχλσλ νθείιεη λα πεξηγξάθεη
ιεπηνκεξψο θαη λα αθνινπζεί θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ βήκαηα: (α)
Καηαγξαθή ησλ Πφξσλ Γεδνκέλσλ Δπηθνηλσληψλ: πξφθεηηαη γηα ηελ πιήξε
θαηαγξαθή φισλ ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε,
απνζήθεπζε,

επεμεξγαζία,

εμαγσγή,

δηαβίβαζε,

αλαθνίλσζε

θαη

δεκνζηνπνίεζε δεδνκέλσλ επηθνηλσλίαο. πληζηάηαη επίζεο ε θαηαγξαθή ησλ
κέηξσλ αζθαιείαο πνπ ηζρχνπλ ήδε. (β) Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Πφξσλ
Γεδνκέλσλ Δπηθνηλσληψλ: θάζε πφξνο δεδνκέλσλ επηθνηλσληψλ πξέπεη λα
ραξαθηεξηζηεί σο «θξίζηκνο», «βαζηθφο» ή «θαλνληθφο» κε θξηηήξην ηε
ζεκαζία σο πξνο ην απφξξεην ησλ δεδνκέλσλ επηθνηλσληψλ πνπ
δηαρεηξίδεηαη ν θάζε πφξνο. (γ) Καηαγξαθή Δππαζεηψλ: γηα θάζε Πφξν
Γεδνκέλσλ Δπηθνηλσληψλ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη φιεο νη εππάζεηεο
(αδπλακίεο, ειαηηψκαηα) πνπ είλαη δπλαηφλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην
απφξξεην επηθνηλσληψλ ησλ ρξεζηψλ. (δ) Καηεγνξηνπνίεζε Δππαζεηψλ:
θάζε εππάζεηα πνπ θαηαγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν βήκα νθείιεη λα νξηζζεί κε
ζαθήλεηα

θαη

λα

ραξαθηεξηζζεί

σο

«θξίζηκε»,

«ζεκαληηθή»

ή

«δεπηεξεχνπζα» κε θξηηήξην ην πφζν επηθίλδπλε είλαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ
απνξξήηνπ επηθνηλσληψλ ησλ ρξεζηψλ. (ε) Καηαγξαθή Απεηιψλ: γηα θάζε
Πφξν Γεδνκέλσλ Δπηθνηλσληψλ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη φιεο νη απεηιέο πνπ
είλαη δπλαηφλ λα εθκεηαιιεπηνχλ κηα εππάζεηα θαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην
απφξξεην επηθνηλσληψλ ησλ ρξεζηψλ. (ζη) Καηεγνξηνπνίεζε Απεηιψλ: θάζε
απεηιή πνπ θαηαγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν βήκα νθείιεη λα νξηζζεί κε
ζαθήλεηα

θαη

λα

ραξαθηεξηζζεί

σο

«θξίζηκε»,

«ζεκαληηθή»

ή

«δεπηεξεχνπζα» κε θξηηήξην ην πφζν επηθίλδπλε είλαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ
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απνξξήηνπ επηθνηλσληψλ ησλ ρξεζηψλ. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν
ηα απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο απεηιήο θαζψο θαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί.(δ)
Ιεξάξρεζε Κηλδχλνπ: πξφθεηηαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ
«Πφξνο Γεδνκέλσλ Δπηθνηλσληψλ – Δππάζεηα – Απεηιή» σο πξνο ηελ
θξηζηκφηεηα ηνπ θηλδχλνπ. ην βήκα απηφ, νπνηαδήπνηε κεζνδνινγία
απνηίκεζεο θαη αλ αθνινπζείηαη, πξέπεη λα αλαθέξεηαη μεθάζαξα πνηνη
ζπλδπαζκνί παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ
απνξξήηνπ επηθνηλσληψλ ησλ ρξεζηψλ θαη πνηνη κηθξφηεξν. (ε) Πξνηάζεηο
Αληηκεηψπηζεο

Κηλδχλνπ:

γηα

θάζε

ζπλδπαζκφ

«Πφξνο

Γεδνκέλσλ

Δπηθνηλσληψλ – Δππάζεηα – Απεηιή» ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο πξέπεη λα
πξνηείλεηαη θαη λα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ηνπιάρηζηνλ κία ιχζε. Η ιχζε
απηή είλαη πηζαλφλ λα αθνξά είηε ζπγθεθξηκέλα ηερληθά βήκαηα είηε πνιηηηθέο
- δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Γηα θάζε ιχζε ζπληζηάηαη επίζεο
λα θαζνξίδνληαη ην ζθεπηηθφ, ηα πξνηεξήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηεο έλαληη
ησλ άιισλ ιχζεσλ, ην πηζαλφ θφζηνο θαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο πινπνίεζήο
ηεο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πςεινχ θηλδχλνπ.
(ζ)

Πξνηεηλφκελε

ιχζε:

γηα

θάζε

ζπλδπαζκφ

«Πφξνο

Γεδνκέλσλ

Δπηθνηλσληψλ – Δππάζεηα – Απεηιή» πξέπεη λα επηιέγεηαη κία ιχζε αλάκεζα
ζε απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα (εθφζνλ νη ιχζεηο είλαη
πεξηζζφηεξεο απφ κία). Γηα απηήλ ηε ιχζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηφζν νη
ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή απηή φζν θαη ηνλ ππνιεηπφκελν θίλδπλν. 2.
Η Αλαθνξά Απνηίκεζεο Κηλδχλσλ νθείιεη επίζεο λα αλαθέξεη ηα κέιε ηεο
Οκάδαο Απνηίκεζεο Κηλδχλσλ, ηνλ Τπεχζπλν Απνηίκεζεο Κηλδχλσλ θαη ηελ
εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηεο», ην άξζξν 24 «Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο θαη
Δγθαηάζηαζεο Σειεπηθνηλσληαθνχ Δμνπιηζκνχ» πνπ πξνβιέπεη όηη: «1. Σν
εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ παξφρνπ δηαδηθηχνπ δηελεξγεί πεξηνδηθνχο
ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζνλ ηεξείηαη ε Πνιηηηθήο
Γηαρείξηζεο θαη Δγθαηάζηαζεο Σειεπηθνηλσληαθνχ Δμνπιηζκνχ ζηηο δηάθνξεο
νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ παξφρνπ δηαδηθηχνπ. ε φζεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφ
ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ ηα νπνία π.ρ.
ζπιιέγνπλ

θαη

αλαιχνπλ

δεδνκέλα
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πξαγκαηνπνηνχλ εηθνληθέο επηζέζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ παξφρνπ δηαδηθηχνπ
γηα δηαπίζησζε πηζαλψλ θελψλ αζθαιείαο. Η δηαδηθαζία ησλ πεξηνδηθψλ
ειέγρσλ ζα πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα ηειεί ππφ
ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ Τπεχζπλνπ Αζθάιεηαο ηνπ παξφρνπ δηαδηθηχνπ. 2. Η
ΑΓΑΔ δηελεξγεί απηνςία γηα λα δηαπηζηψζεη αλ φλησο ν πάξνρνο δηαδηθηχνπ
δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη επαξθή θαη ελεκεξσκέλε Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο θαη
Δγθαηάζηαζεο Σειεπηθνηλσληαθνχ Δμνπιηζκνχ, ε νπνία ζπκθσλεί κε ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.3. Ο
ππφ έιεγρν πάξνρνο δηαδηθηχνπ νθείιεη λα παξαδψζεη ζηα ζηειέρε ηεο ΑΓΑΔ
ηελ ελ ελεξγεία Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο θαη Δγθαηάζηαζεο Σειεπηθνηλσληαθνχ
Δμνπιηζκνχ θαζψο θαη λα παξέρεη πξφζβαζε ζηελ έληππε ή/θαη ειεθηξνληθή
θαηαγξαθή ησλ πξάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε εγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε,
αλαβάζκηζε, αιιαγή δηακφξθσζεο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ
ηνπ.4.Η ΑΓΑΔ κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα ηξνπνπνηήζεη ηηο δηαηάμεηο πνπ
αθνξνχλ ζηελ Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο θαη Δγθαηάζηαζεο Σειεπηθνηλσληαθνχ
Δμνπιηζκνχ. Μεηά απφ θάζε ηέηνηνπ είδνπο ηξνπνπνίεζε,
δηαδηθηχνπ

νθείιεη

λα

πξνζαξκφδεη

ηελ Πνιηηηθή

ν πάξνρνο

Γηαρείξηζεο

θαη

Δγθαηάζηαζεο Σειεπηθνηλσληαθνχ Δμνπιηζκνχ αλαιφγσο», ην άξζξν 27
«Γηαδηθαζία Διέγρνπ Αζθάιεηαο Γηθηχνπ» πνπ αλαθέξεη «1. Καηά ηε
δηάξθεηα ειέγρνπ αζθάιεηαο δηθηχνπ, ε ΑΓΑΔ κπνξεί λα δηελεξγήζεη απηνςία
γηα λα δηαπηζηψζεη αλ φλησο ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ αζθάιεηαο
δηθηχνπ, θαη αλ ν πάξνρνο δηαδηθηχνπ εθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 2. Καηά ηε δηάξθεηα
ειέγρνπ αζθάιεηαο δηθηχνπ, νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ
αζθάιεηαο δηθηχνπ, νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ άκεζα ηελ ΑΓΑΔ γηα
νπνηεζδήπνηε απνθιίζεηο ή παξαβηάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ αζθάιεηαο
δηθηχνπ.3. Η ΑΓΑΔ κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα ηξνπνπνηήζεη ηηο δηαηάμεηο
πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ αζθάιεηαο δηθηχνπ. Μεηά απφ θάζε
ηέηνηνπ είδνπο ηξνπνπνίεζε, ε πξαγκαηνπνίεζε νπνηνπδήπνηε λένπ ειέγρνπ
αζθάιεηαο δηθηχνπ, νθείιεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην λέν ηξνπνπνηεκέλν
Καλνληζκφ» θαη ην άξζξν 28 «Γηαδηθαζία απνηίκεζεο θηλδχλσλ» ζύκθσλα
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κε ην νπνίν «1. Η ΑΓΑΔ κπνξεί λα δηελεξγεί απηνςία γηα λα δηαπηζηψζεη αλ
φλησο ν πάξνρνο δηαδηθηχνπ εθαξκφδεη Γηαδηθαζία Απνηίκεζεο Κηλδχλσλ θαη
αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο.2. Ο ππφ έιεγρν πάξνρνο δηαδηθηχνπ νθείιεη λα παξαδψζεη ζηα
ζηειέρε ηεο ΑΓΑΔ ηελ ηειεπηαία Αλαθνξά Απνηίκεζεο Κηλδχλσλ ε νπνία
νθείιεη λα είλαη ελεκεξσκέλε θαη ζχκθσλε κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζε
φηη αθνξά ζηνπο θηλδχλνπο παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ επηθνηλσληψλ ησλ
ρξεζηψλ. 3. Η ΑΓΑΔ κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα ηξνπνπνηήζεη ηηο δηαηάμεηο
πνπ αθνξνχλ ζηελ Γηαδηθαζία Απνηίκεζεο Κηλδχλσλ. Μεηά απφ θάζε ηέηνηνπ
είδνπο ηξνπνπνίεζε,

ν πάξνρνο δηαδηθηχνπ νθείιεη λα πξνζαξκφδεη ηε

Γηαδηθαζία Απνηίκεζεο Κηλδχλσλ αλαιφγσο θαη λα ζπγθαιεί ηελ Οκάδα
Απνηίκεζεο Κηλδχλσλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξίδεηαη απφ ην θείκελν
ηξνπνπνίεζεο», αληηθαηαζηαζείζα από ηελ ππ΄αξηζκ. 165/2011 Απόθαζε
ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β΄2715),
vi.

ηεο Απόθαζεο 634α/2005 «Καλνληζκφο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ
Δθαξκνγψλ θαη Υξήζηε Γηαδηθηχνπ» (ΦΔΚ 88Β΄/26.1.2005), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ ππ΄αξηζκ. 122/2006 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ
(ΦΔΚ 1504Β΄0/2006, αξηζκ. 1319), αληηθαηαζηαζείζα από ηελ ππ΄αξηζκ.
165/2011 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ
Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β΄2715),

vii. ηνπ ΠΓ 47/2005 «Γηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηερληθέο θαη νξγαλσηηθέο εγγπήζεηο
γηα ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαη γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπ»
(ΦΔΚ 64 Α΄/10.3.2005), ηδίσο ην άξζξν 3 παξ. 2 «Δίδε Δπηθνηλσλίαο», «Σα
είδε θαη νη κνξθέο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ ππφθεηληαη ζηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ
είλαη ηδίσο ηα αθφινπζα: α…β…γ….δ….ε Δπηθνηλσλίεο κέζσ δηαδηθηχνπ
(internet),

ζη…..δ…..ε…..ζ.

Τπεξεζίεο

πξνζηηζέκελεο

αμίαο

….η….ηη…..ηηη…iv….v. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν…..» θαη ην άξζξν 4
«ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο» παξ. 1, ζύκθσλα κε ην νπνίν «Σα ζπγθεθξηκέλα
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ζηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα αλαθέξεηαη κηα δηάηαμε
άξζεο ηνπ απνξξήηνπ εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο θαη
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εμεηδηθεχνληαη θαηά πεξίπησζε σο εμήο: α...β...γ…δ..., ε. Δπηθνηλσλίεο κέζσ
δηαδηθηχνπ…ζη...δ...ε…ζ.

Τπεξεζίεο

πξνζηηζέκελεο

αμίαο…

αα..…ββ..…γγ..…εε Ηιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Καηαγξάθνληαη ζηα αξρεία ηνπ
παξφρνπ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε, - Παξαιήπηεο ησλ
εμεξρνκέλσλ

κελπκάησλ

(ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε),-Απνζηνιείο

ησλ

εηζεξρνκέλσλ κελπκάησλ (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε),- Σν πεξηερφκελν ησλ
ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ»,
viii.

ηνπ άξζξνπ 20 παξ.2 ηνπ πληάγκαηνο, ζύκθσλα κε ην νπνίν «Σν δηθαίσκα
ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ηζρχεη θαη γηα θάζε δηνηθεηηθή
ελέξγεηα ή κέηξν πνπ ιακβάλεηαη ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ή ζπκθεξφλησλ
ηνπ»,

ix.

ηνπ

Ν.3051/2002

«πληαγκαηηθά

θαηνρπξσκέλεο

αλεμάξηεηεο

αξρέο,

ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα
θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ Α’ 220/2002), όπσο ηζρύεη,
x.

ηνπ Ν. 4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ
51/Α/2012), όπσο ηζρύεη, ηδίσο ην άξζξν 61 παξ. 1 απηνύ, ζύκθσλα κε ην
νπνίν : «Η παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3051/2002 (Α΄ 220) αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο: 7. Η ιεηηνπξγία θάζε αλεμάξηεηεο αξρήο ξπζκίδεηαη απφ εζσηεξηθφ
θαλνληζκφ, ν νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ ίδηα θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο Καλνληζκφο αθνινπζεί ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. Παξεθθιίζεηο επηηξέπνληαη κφλν σο πξνο ηε
δεκνζηφηεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ, αλάινγα κε ηε θχζε θαη απνζηνιή ηεο θάζε
αξρήο. Καηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, νη ζπλεδξηάζεηο
ησλ αλεμαξηήησλ αξρψλ είλαη κπζηηθέο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ
άιιε δηάηαμε λφκνπ ή ηνλ θαλνληζκφ ηνπο. Αλ ν θαλνληζκφο δελ πξνβιέπεη
δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ, ν έρσλ
δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ κπνξεί, κε γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα δεηήζεη ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο χζηεξα απφ δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία
παξίζηαληαη, εθηφο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηξίηνη. Η αίηεζε πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ηνπο ιφγνπο πνπ ζηεξίδνπλ ην αίηεκα. Η
αξρή απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα
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ηελ νπνία δεηείηαη ε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε
νπνηαζδήπνηε άιιεο πξνυπφζεζεο ή πξφζθιεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ λα
αθνπζηνχλ. Η απφθαζε γλσζηνπνηείηαη πξνθνξηθά ζηνλ αηηνχληα θαη ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, εθφζνλ παξίζηαληαη θαη θαηαρσξίδεηαη ζην πξαθηηθφ ή ηελ
απφθαζε ηεο αξρήο. Η δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο αξρήο απνθιείεηαη : α. αλ
παξαβιάπηεηαη ην ζπκθέξνλ απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, β. εθφζνλ ζπληξέρνπλ
ιφγνη πξνζηαζίαο : αα) ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αλειίθσλ, ββ) ηνπ ηδησηηθνχ
βίνπ, γγ) ηεο εζληθήο άκπλαο θαη αζθάιεηαο, δδ) ηεο δεκφζηαο ηάμεο, εε) ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ θαη γ. φηαλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξρήο, ε δεκφζηα
ζπλεδξίαζε παξεκπνδίδεη νπζησδψο ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο.Δάλ ν
θαλνληζκφο ηεο αξρήο πξνβιέπεη δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ε αξρή κπνξεί, γηα ηνπο
αλσηέξσ ιφγνπο, λα ζπλεδξηάζεη κπζηηθά. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκφζηα
ζπλεδξίαζεο παξαθσιχεηαη ε δηαδηθαζία απφ ηελ παξνχζα ηξίησλ πξνζψπσλ ή
δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρνπλ νη παξαπάλσ ιφγνη, κε απφθαζε ηεο αξρήο πνπ
ιακβάλεηαη παξαρξήκα θαη θαηαρσξίδεηαη ζην πξαθηηθφ ή ηελ απφθαζε, κπνξεί
λα δηαθνπεί ε δεκφζηα δηαδηθαζία θαη λα ζπλερηζζεί κε ηελ παξνπζία κφλν ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ»,
xi.

ηελ ππ’ αξηζκ. 97Α/2012 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ «Σξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο
ηεο ΑΓΑΔ 44/31-10-2003 Απφθαζεο ηεο ΑΓΑΔ “Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΓΑΔ)
(ΦΔΚ1642/Β/7.11.2003)”, φπσο ηζρχεη» (ΦΔΚ 1650/Β/11.05.2012 θαη
1751/Β/25.05.2012) θαη ηδίσο : α) ην άξζξν 1 απηήο, ζύκθσλα κε ην νπνίν
«Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηεο απφθαζεο ηεο
ΑΓΑΔ 44/31.10.2003 …, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο : Οη
αθξνάζεηο ηεο Αξρήο είλαη κπζηηθέο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 6 παξ. 3 ηεο παξνχζεο, φπσο ηζρχεη.», β) ην άξζξν 2 απηήο, ζύκθσλα
κε ην νπνίν «Σν άξζξν 6 ηεο απφθαζεο ηεο ΑΓΑΔ 44/31.10.2003, φπσο ηζρχεη,
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο : ….3. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Αξρήο είλαη
κπζηηθέο. Δηδηθψο θαηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, ν έρσλ
δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ κπνξεί κε γξαπηή αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ηε
δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο αθξφαζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ζε δεκφζηα
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ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία παξίζηαληαη, εθηφο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη
ηξίηνη. Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ηνπο ιφγνπο
πνπ ζηεξίδνπλ ην αίηεκα. Η Αξρή απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ρσξίο λα
απαηηείηαη ε ηήξεζε νπνηαδήπνηε άιιεο πξνυπφζεζεο ή πξφζθιεζε ησλ
ελδηαθεξφκελσλ λα αθνπζηνχλ. Η απφθαζε γλσζηνπνηείηαη πξνθνξηθά ζηνλ
αηηνχληα θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, εθφζνλ παξίζηαληαη θαη θαηαρσξίδεηαη
ζην πξαθηηθφ ή ηελ απφθαζε ηεο Αξρήο. Η δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο Αξρήο
απνθιείεηαη : α) αλ παξαβιάπηεηαη ην ζπκθέξνλ απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, β)
εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πξνζηαζίαο: αα) ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αλειίθσλ,
ββ) ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, γγ) ηεο εζληθήο άκπλαο θαη αζθάιεηαο, δδ) ηεο
δεκφζηαο ηάμεο, εε) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ θαη γ. φηαλ, θαηά ηελ θξίζε
ηεο Αξρήο, ε δεκφζηα ζπλεδξίαζε παξεκπνδίδεη νπζησδψο ηε δηεξεχλεζε ηεο
ππφζεζεο…»,
xii.

ηνπ

Ν.

4325/2015

«Δθδεκνθξαηηζκφο

ηεο

Γηνίθεζεο–Καηαπνιέκεζε

Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 47 Α΄/11.05.2015), άξζξν 26 παξ. 7,
xiii.

ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ Ν. 4339/2015 (ΦΔΚ Α’ 133/2015) «Αδεηνδφηεζε
παξφρσλ πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο ειεχζεξεο
ιήςεο - Ίδξπζε ζπλδεδεκέλεο κε ηελ E.P.Σ. Α.Δ. αλψλπκεο εηαηξίαο γηα ηελ
αλάπηπμε δηθηχνπ επίγεηαο ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο - Ρχζκηζε ζεκάησλ Δζληθήο
Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ. Σ.) - Δζληθή
Δπηθνηλσληαθή Πνιηηηθή, Οξγάλσζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο Γηπισκαηίαο χζηαζε Δζληθνχ Κέληξνπ Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη
Μεηξψνπ Δπηρεηξήζεσλ Ηιεθηξνληθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο - Σξνπνπνίεζε
δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4070/2012 (Α' 82) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,

xiv.

ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016) «Δζληθφ Μεηξψν
Δπηηειηθψλ ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ,
ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα –
αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο
δηαηάμεηο»,
13

ΑΔΑ: Ψ0ΟΠΙΔ1-ΗΤΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ηνπ Ν. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄142/03.08.2016) «Κχξσζε ηεο χκβαζεο ηνπ

xv.

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ην έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν θαη ηνπ Πξνζζέηνπ
Πξσηνθφιινπ ηεο, ζρεηηθά κε ηελ πνηληθνπνίεζε πξάμεσλ ξαηζηζηηθήο θαη
μελνθνβηθήο θχζεο, πνπ δηαπξάηηνληαη κέζσ πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ Μεηαθνξά ζην ειιεληθφ δίθαην ηεο Οδεγίαο 2013/40/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο επηζέζεηο θαηά ζπζηεκάησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο - πιαηζίνπ 2005/222/ΓΔΤ
ηνπ πκβνπιίνπ, ξπζκίζεηο ζσθξνληζηηθήο θαη αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη
άιιεο δηαηάμεηο»,
xvi. ηελ 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,
xvii.

ηεο ππ' αξηζµ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζµφο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ
Β' 1642/7.11.2003), όπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ
ππ'αξηζµ.76/2006 (ΦΔΚ Β' 963/20.7.2006), ηδίσο ην άξζξν 4 παξ. 3 απηήο,

2.

ηελ ππ΄αξηζκ. 3319/2010 απόθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

Δπηθξαηείαο,
3.

ηελ ππ’ αξηζκ. 1361/2013 απόθαζε ηνπ Γ’ Σκήκαηνο ηνπ ηΔ, κε ηελ νπνία

επαλεμεηάζηεθε ην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζκ. 3319/2010 απόθαζεο ηεο
Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ θαη εθξίζε όηη, κεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηνπ ΔΓΓΑ
ΗΓΜΑ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΡΑΖ θαηά Κύπξνπ ηεο 21.7.2011, νη ζπλεδξηάζεηο ησλ
ζπληαγκαηηθώο θαηνρπξσκέλσλ αλεμαξηήησλ αξρώλ κπνξεί λα είλαη ζύλλνκα
κπζηηθέο,
4. ηελ από 19.12.2013 παξαίηεζε ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ θνπ Αλδξ.
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),
5.

ηελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ

Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο ……………..,
6.

ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ …….. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο,
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7.

ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ ……. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, κεηά ησλ

ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ,
8.

ην από …… πξαθηηθό ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,

9.

ηελ ππ΄αξηζκ ………. Απόθαζε ηεο Αξρήο,

10.

ηελ ππ΄αξηζκ …….. Απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ,

11.

ηελ από …….. Αλαθνξά Γηεμαγσγήο Έθηαθηεο Έξεπλαο ζηηο

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο …………, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηήο εγγξάθσλ,
ηδίσο ηελ από ……. έγγξαθε θαηαγγειία,
12.

ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ ………. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, κεηά

ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ,
13.

ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ ………. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, κεηά ησλ

ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ,
14.

ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ………… έγγξαθν ηεο Αξρήο,

15.

ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ……….. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, κεηά ησλ

ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ,
16.

ηελ ππ΄αξηζκ. ………. Δηζήγεζε,

17.

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

18.

ηελ ππ΄αξηζκ. ……….. Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο γηα ζύζηαζε ηερληθήο

επηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ
παξόρνπ …………,
19.

ηελ ππ΄αξηζκ. ……. Απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα ζύζηαζε ηερληθήο

επηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ
παξόρνπ ……….,
20.

ηελ από …….. Αλαθνξά Γηεμαγσγήο Έθηαθηεο Έξεπλαο ζηηο

εγθαηαζηάζεηο ηεο ………., κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηήο εγγξάθσλ,
21.

ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …….. έγγξαθν ηεο Αξρήο,

22.

ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ……….. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, κεηά ησλ

ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ,
23.

ηελ από ……. Έθζεζε Έθηαθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία …..

24.

ηελ ππ΄αξηζκ. ……. Δηζήγεζε γηα έγθξηζε ηεο από ……. έθζεζεο

έθηαθηνπ ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία,
15
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25.

ην πξαθηηθό ηεο από …… ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,

26.

ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ……. έγγξαθν παξάδνζεο- παξαιαβήο,

27.

ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ………….. έγγξαθν ηεο Αξρήο,

28.

ην ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ ΑΠΡ …. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο …………,

29.

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

30.

ην πξαθηηθό ηεο από ………. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,

31.

ηελ ππ΄αξηζκ. …….. Απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο,

32.

ηελ ππ΄αξηζκ. ………. Απόθαζε γηα θιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο,

33.

ην ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ …….. έγγξαθν ηεο Αξρήο, ην νπνίν επεδόζε

ζηελ εηαηξεία κεηά ηεο ζπλεκκέλεο απηνύ ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ,
όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ΄αξηζκ. …… Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο δηθαζηηθήο
επηκειήηξηαο ηνπ ……………….,
34.

ην από ….. Πξαθηηθό αθξόαζεο,

35.

ην ππ΄αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ….. έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ, ην νπνίν επεδόζε

ζηελ εηαηξεία κεηά ηνπ ζπλεκκέλνπ απηνύ, από ……. Πξαθηηθνύ αθξόαζεο, όπσο
πξνθύπηεη από ηελ ππ΄αξηζκ. ………… Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ δηθαζηηθνύ
επηκειεηή ηνπ ………….,
36.

ην ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ ΑΠΡ …… έγγξαθν ηεο εηαηξείαο,

37.

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

38.

ην ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ ………. Τπόκλεκα ηεο εηαηξείαο,

39.

ηελ ππ΄αξηζκ. …….. Απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο,

40.

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

41.

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

42.

ην γεγνλόο όηη ζηηο ..................,

43.

ην γεγνλόο όηη ε εηαηξεία δελ ………………..,

44.

ην γεγνλόο όηη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ππήξρε ην ……………..,

45.

ην γεγνλόο όηη ……………………………,

46.

ην γεγνλόο όηη ……………………,

47.

ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
Δθ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ, ηεο από ………….. αθξνάζεσο ησλ εθπξνζώπσλ ηεο
εηαηξείαο ……..κεηά ηνπ δηθεγόξνπ ηεο θαη ηνπ ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ ……….
ππνβιεζέληνο ππνκλήκαηνο πξνέθπςε όηη ………….
Δπί ηεο απνδηδόκελεο ζηελ εηαηξεία ……….παξάβαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, αλαθνξηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο, όπσο απηνί
δηαηππώλνληαη ηόζν ζην ππνβιεζέλ Τπόκλεκά ηεο (αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …..), όζν θαη ζην
από …….. Πξαθηηθό Αθξόαζεο επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα:
Η. ΔΠΗ ΣΟΤ ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΣΖ ΤΠΟΘΔΖ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ
ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ
Αξρηθά, ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη: …………………
Πιελ όκσο, ν αλσηέξσ ηζρπξηζκόο πξνβάιιεηαη αβαζίκσο, δεδνκέλνπ όηη
…………….
Δλ ζπλερεία, ε εηαηξεία αλαθέξεη όηη………..
Πιελ όκσο, νη αλσηέξσ ηζρπξηζκνί ηεο εηαηξείαο ………..
Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ε εηαηξεία ………. δελ έιαβε, σο όθεηιε, ……………
Δπί ηνπ αλσηέξσ ηζρπξηζκνύ, …………………
Ζ εηαηξεία ……… δελ ……………….
Δπηπξνζζέησο, ν ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο όηη ………………….
Δπίζεο, ε εηαηξεία δειώλεη όηη: ……………….
Πιελ όκσο, ελ πξνθεηκέλσ, ε εηαηξεία ……………
Δλ ζπλερεία, ε εηαηξεία αλαθέξεη όηη ……………..
Πιελ όκσο, …………….
Πιελ όκσο, ν αλσηέξσ ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο ……………..
Ζ εηαηξεία ζην ………………………………..
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ΗΗ. ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΔ ΔΝΣΑΔΗ:
Πάποδορ εςλόγος σπόνος έκδοζηρ ηηρ επίδικηρ ππάξηρ και ηηρ διεξαγωγήρ ακπόαζηρ
καηά παπάβαζη ηηρ απσήρ αζθάλειαρ ηος δικαίος, ηηρ απσήρ αναλογικόηηηαρ, ηηρ
απσήρ ηηρ εύλογηρ διάπκειαρ ηηρ διαδικαζίαρ, ηηρ απσήρ ηηρ σπηζηήρ διοίκηζηρ και
ηηρ απσήρ ηηρ πποζηαηεςόμενηρ εμπιζηοζύνηρ ηος διοικοςμένος.
Ζ εηαηξεία αλαθέξεη ζρεηηθώο ηα αθόινπζα: «………………..»
Πιελ όκσο, ε αλσηέξσ έλζηαζε πξνβάιιεηαη αβαζίκσο, …………...
Ζ εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη …………………..
Αλαθνξηθά κε ηνπο σο άλσ ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο ……………
Δπίζεο ν ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο όηη, ………………….
Σέινο, νη ηζρπξηζκνί ηεο εηαηξείαο …………………..
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, πξνθύπηεη όηη ε εηαηξεία έιαβε ειιηπή κέηξα αζθάιεηαο θαη δελ
εθήξκνζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηκήκαηα επηκέξνπο πνιηηηθώλ ηεο εγθεθξηκέλεο
κε ηελ ππ΄ αξηζκ. ………… Απόθαζε ηεο Αξρήο, Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε
ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο «……………», όπσο αλαιπηηθά
αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζην Κεθάιαην Β΄, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ
πληάγκαηνο, ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1 θαη 6 παξ.1 ηνπ Ν. 3115/2003, ηνπ Ν. 3471/2006, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4070/2012 θαη ηζρύεη, θαη ησλ Απνθάζεσλ 632α/2005, 633α/2005
θαη 634α/2005 ηεο ΑΓΑΔ θαη εηδηθόηεξα δηα:
η) ηεο κε εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ……………
ηη) ηεο κε εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ………………
ηηη) ηεο κε εθαξκνγήο ηεο …………………………
Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηε βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο, όπσο
αλαιπηηθά αλαθέξεηαη αλσηέξσ ζην Κεθάιαην Β΄ ηεο παξνύζαο,
Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Οκνθώλσο ηελ ύπαξμε επζύλεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «………..» γηα ηελ
απνδηδόκελε ζε απηήλ παξάβαζε, όπσο αλσηέξσ αλαιύεηαη
παξνύζαο Απόθαζεο,
ΔΠΗΒΑΛΛΔΗ
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Οκνθώλσο ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «………..» ηε δηνηθεηηθή θύξσζε ηεο ζύζηαζεο γηα
ζπκκόξθσζε κε πξνεηδνπνίεζε επηβνιήο θπξώζεσλ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, γηα ηνπο
ιόγνπο πνπ αλαιπηηθά εθηίζεηαη αλσηέξσ ζην Κεθάιαην Β΄ ηεο παξνύζαο Απόθαζεο, αθνύ
έιαβε ππόςε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο Γηνίθεζεο, ηελ αξρή ηεο
εύινγεο δηάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, ηε βαξύηεηα ηεο απνδηδόκελεο παξάβαζεο, θαζώο θαη ηα
πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο.
Ζ παξνύζα Απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «………..» κε Γηθαζηηθό
Δπηκειεηή.
Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε 17 Οθησβξίνπ 2018 θαη δεκνζηεύζεθε ηελ
09.09.2019 θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ. 34051/29.05.2018 Απόθαζεο 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
(ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 396/20.06.2019).

Ο Πξόεδξνο
Α/α
Ο Αληηπξόεδξνο
Μηραήι αθθάο
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