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ΑΠΟΦΑΖ
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(ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ)

Θέμα: «Απόθαζε επί ηεο από 22.11.2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία „......................‟ κε
αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαηόπηλ ηεο από
03.12.2014 „Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο „.............‟‟, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ.208/2015 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ.».

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ)
θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 4εο Ηνπιίνπ 2018

ήκεξα, ηελ 4ε Ηνπιίνπ 2018, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
Δπηθνηλσληώλ, παξηζηακέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο θ. Υξήζηνπ Εακπίξα, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θ.
Μηραήι αθθά, ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. Γεσξγίνπ Μπαθάιε, Παλαγηώηε Ρηδνκπιηώηε θαη Μηραήι
Γεσξγηαθόδε, ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ. Γεκνζζέλε Βνπγηνύθα, ν νπνίνο παξέζηε ζε
αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ.Ησάλλε Αζθνμπιάθε, ν νπνίνο δελ παξέζηε ιόγσ θσιύκαηνο, αλ
θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ.Γεώξγηνπ
Μηζαειίδε, ν νπνίνο έρεη νξηζηεί εηζεγεηήο γηα ηελ παξνύζα ππόζεζε θαη παξέζηε ζε αλαπιήξσζε
ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θαο Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, ε νπνία δελ παξέζηε ιόγσ θσιύκαηνο αλ θαη
είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη
αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «......................» κε αληηθείκελν
ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ.
Δηδηθόηεξα, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα:
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Α. Ζ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), θαηόπηλ ηεο ππ‟ αξηζκ. 345/2013
Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο θαη ηεο ππ.αξηζκ. 2/2014 Απόθαζεο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ,
πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθό έιεγρν ζηελ εηαηξεία «......................» (εθεμήο θαινύκελε γηα ιόγνπο
ζπληνκίαο «.............»), κε ζθνπό λα εμεηάζεη ηελ εθαξκνγή ηεο ππ‟αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ
276/14.12.2012 Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο
εηαηξείαο, όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 41/2013 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ (αξ. πξση. ΑΓΑΔ
425/13.02.2013), ηελ νπνία ε εηαηξεία ............ παξέιαβε ηελ 21.02.2013 (ππ‟αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ
493/21.02.29013 Απόδεημε Παξάδνζεο-Παξαιαβήο).
Ζ Οκάδα Διέγρνπ θαηέγξαςε ηηο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο πξνέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ
εηαηξεία, ζηελ από 03.12.2014 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
„.............‟», ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ από 23.07.2015 ππ‟αξηζκ.208/2015 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο
ηεο ΑΓΑΔ. Καηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ απνθαζίζηεθε ε πξνώζεζε ηεο
ππόζεζεο ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Αξρήο γηα θιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο .............. Ζ
ππ‟αξηζκ.208/2015 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, κεηά ηεο από 03.12.2014 «Έθζεζεο
Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο „.............‟» παξειήθζεζαλ από ηελ εηαηξεία
ηελ 29ε Οθησβξίνπ 2015 (ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2430/29.10.2015 Απόδεημε παξάδνζεο-παξαιαβήο).
Αθνινύζεζε ε έθδνζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 55 παξ.10 ηνπ λ.4339/2015 (ΦΔΚ Α‟ 133/2015),
73 ηνπ λ.4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016), θαζώο θαη 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.

……………………………………………………………………………………………………………
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, ε Αξρή απνθάζηζε, κε ηελ ππ‟αξηζκ. 315/2017 Απόθαζή ηεο, ηελ θιήζε ζε
αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «......................, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο θαηόπηλ ηεο από 03.12.2014 „Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο «.............», ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ.208/2015 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο
ηεο Α.Γ.Α.Δ..
Ζ ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 3017/23.10.2017 Κιήζε, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ‟αξηζκ. 315/2017
Απόθαζεο, επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.Δ2501/30.10.2017 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Πεηξαηά Μπεινγηάλλε
Κσλζηαληίλνπ.
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Ζ εηαηξεία «...................... ............» παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 22εο Ννεκβξίνπ 2017, όπσο
πξνθύπηεη από ην ππ‟αξηζκ. 93/2017 πξαθηηθό ηεο από 22.11.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο
ΑΓΑΔ.
Σν ππ‟αξηζκ. 93/2017 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο ηελ 22ε Ννεκβξίνπ 2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο
«...................... ............» επεδόζε λνκίκσο ζηελ εηαηξεία ηελ 8ε Φεβξνπαξίνπ 2018, όπσο πξνθύπηεη
από ηελ ππ‟αξηζκ. ππ‟αξηζκ.Δ-3863/08.02.2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην
Δθεηείν Πεηξαηά Κσλζηαληίλνπ Μπεινγηάλλε, θαη κε ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 266/26.01.2018
δηαβηβαζηηθό έγγξαθν, ε εηαηξεία εθιήζε λα θαηαζέζεη ελώπηνλ ηεο ΑΓΑΔ έγγξαθν ππόκλεκα κε ηηο
απόςεηο ηεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηπρόλ επηζπκνύζε λα ππνβάιεη, ζύκθσλα κε όζα εηπώζεθαλ θαηά ηελ
ελ ιόγσ αθξόαζε.
Με ην από 28.02.2018 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 6/28.02.2018 έγγξαθν, ε εηαηξεία δήηεζε από ηελ
ΑΓΑΔ λα ηεο ρνξεγεζεί αλαβνιή έσο ηελ Παξαζθεπή, 16 Μαξηίνπ 2018 γηα ηελ ππνβνιή ηνπ
ππνκλήκαηνο, ώζηε λα γίλεη ε απαξαίηεηε ζπιινγή ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ, θαη ε Οινκέιεηα ηεο
Αξρήο, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 28.02.2018 απνθάζηζε λα θάλεη απνδεθηό ην αίηεκα ηεο εηαηξείαο,
ρνξεγώληαο ηε ζρεηηθή παξάηαζε.
Ζ εηαηξεία ππέβαιε εκπξνζέζκσο ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 864/16.03.2018 έγγξαθν ππόκλεκα.

Δλ πξνθεηκέλσ, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα:
Β. ην θεθάιαην Γ («Δμέηαζε ησλ ηνηρείσλ-Απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ») ηεο από 03.12.2014
«Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ............ », αλαθέξνληαη ηα
αθόινπζα:
«……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..».

Γ. Από ην ππ‟αξηζκ. 93/2017 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο ηελ 22ε Ννεκβξίνπ 2017 αθξόαζεο ηεο
εηαηξείαο «...................... ............», θαζώο θαη από ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 864/16.03.2018
έγγξαθν ππόκλεκα πνπ ππέβαιε ε ελ ιόγσ εηαηξεία ελώπηνλ ηεο Αξρήο, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα:
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1. ρεηηθά κε ηηο δηαπηζησζείζεο απνθιίζεηο, όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ από 03.12.2014 «Έθζεζε
Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ............ .»:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Σέινο, ε εηαηξεία επηθαιείηαη όηη ηόζν ε ............, όζν θαη ε ...................... ............ επέδεημαλ πιήξε
θαη εηιηθξηλή ζπλεξγαζία κε ηελ Οκάδα Διέγρνπ θαη ηελ Αξρή ελ γέλεη, όρη κόλν σο πξνο ηελ
παξνρή ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη σο πξνο ηε δηαθξίβσζε ησλ ζπλζεθώλ θάησ από ηηο
νπνίεο ζπλέβεζαλ νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο.

2. Σόζν θαηά ηελ από 22 Ννεκβξίνπ 2017 αθξόαζε, όζν θαη κε ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ
864/16.03.2018 έγγξαθν ππόκλεκα, ε εηαηξεία «...................... ............» επηθαιέζηεθε ηελ πάξνδν
επιόγνπ ρξόλνπ έθδνζεο ηεο επίδηθεο πξάμεο θαη ηεο δηεμαγσγήο αθξόαζεο, θαηά παξάβαζε,
ζύκθσλα κε ηελ εηαηξεία, ηεο αξρήο ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ, ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηεο
αξρήο ηεο εύινγεο δηάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο αξρήο ηεο
πξνζηαηεπόκελεο εκπηζηνζύλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ. Δηδηθόηεξα, ε εηαηξεία πξνβάιιεη όηη ε αξρή ηεο
αζθάιεηαο δηθαίνπ, εηδηθόηεξε εθδήισζε ηεο νπνίαο απνηειεί ε αξρή ηεο πξνζηαηεπόκελεο
εκπηζηνζύλεο ηνπ δηνηθνύκελνπ, επηηάζζεη ε θαηάζηαζε ηνπ δηνηθνπκέλνπ λα κε κπνξεί λα ηίζεηαη
επ‟αόξηζηνλ ελ ακθηβόισ. Δπηπξνζζέησο, ε εηαηξεία αλαθέξεη όηη γηα ηελ επηβνιή θπξώζεσλ,
απαηηείηαη λα πξνβιέπεηαη πξνζεζκία παξαγξαθήο, ε νπνία πξέπεη λα νξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ε
δηάξθεηά ηεο λα είλαη επαξθώο πξνβιέςηκε από ηνλ δηνηθνύκελν, κεηά δε ηε ιήμε ηεο λα κελ είλαη
πιένλ δπλαηή ε επηβνιή εηο βάξνο ηνπ δηνηθνπκέλνπ νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο θπξώζεσο. Ζ εηαηξεία
αλαθέξεη όηη ε παξαγξαθή πξέπεη λα έρεη εύινγε δηάξθεηα, γηαηί ε αξρή ηεο εύινγεο δηάξθεηαο ηεο
δηαδηθαζίαο σο ζηνηρείν ηεο δίθαηεο δίθεο θαηά ην άξζξν 6 ηεο ΔΓΑ απνηέιεζε αληηθείκελν πινύζηαο
λνκνινγίαο ηνπ ΔΓΓΑ. Ζ εηαηξεία επηθαιείηαη ηα παξαπάλσ πξνο ην ζθνπό α) λα είλαη κελ δπλαηή ε
άζθεζε απνηειεζκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο εθ κέξνπο ησλ δηνηθνπκέλσλ ηεξήζεσο ησλ
ππνρξεώζεώλ ηνπο, ρσξίο όκσο λα ελζαξξύλεηαη ε απξαμία ησλ αξκνδίσλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ, ηελ
νπνία ελζαξξύλεη ε κεγάιε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ θιήζεσο απηώλ ζε αθξόαζε ή επηβνιήο θπξώζεσλ, β)
λα κελ αθήλνληαη νη δηνηθνύκελνη έθζεηνη αθελόο κελ ζε καθξά πεξίνδν αλαζθάιεηαο δηθαίνπ θαη
αθεηέξνπ ζηνλ θίλδπλν λα κελ είλαη πιένλ ζε ζέζε, κεηά ηελ παξέιεπζε καθξνύ ρξόλνπ από ην
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γεγνλόο πνπ γελλά ηελ ζρεηηθή θύξσζε, λα ακπλζνύλ πξνζεθόλησο, θαη γ) λα κελ αθήλεηαη ην
Γεκόζην ή άιιν λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ έθζεην ζηνλ θίλδπλν αδπλακίαο είζπξαμεο.
Δπηθαινύκελε ην άξζξν 6 παξ. 2 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ε εηαηξεία αλαθέξεη όηη ε
ΑΓΑΔ νθείιεη λα εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο ηεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο πνπ
αθνξνύλ ηελ επηβνιή ρξεκαηηθώλ πνηλώλ, επηθαίξσο, δειαδή εληόο επιόγνπ ρξόλνπ από ην πέξαο ηεο
δηελεξγνύκελεο

εθάζηνηε

αθξνάζεσο.

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Ζ εηαηξεία ηνλίδεη όηη νη πξνζεζκίεο παξαγξαθήο ζθνπνύλ ζηελ πξνζηαζία πηζαλώλ θαηεγνξνύκελσλ
από παξσρεκέλεο αμηώζεηο, νη νπνίεο είλαη δύζθνιν λα αληηθξνπζζνύλ θαη ζηελ απνηξνπή αδηθηώλ,
πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ, εάλ ηα δηθαζηήξηα ζα έπξεπε λα απνθαλζνύλ επί πξαγκαηηθώλ
πεξηζηαηηθώλ πνπ έιαβαλ ρώξα ζην καθξηλό παξειζόλ, κε βάζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ
θαηαζηεί αλαμηόπηζηα ή ειιηπή, ζπλεπεία ηεο παξόδνπ ηνπ ρξόλνπ.
Σέινο, ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη «πξνζθξνύεη ζηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ε νπνία απαγνξεύεη
ζηελ Αξρή λα ‘παγηδεύεη’ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ηνπο δηνηθνπκέλνπο θαηαιήγνληαο ζε αλεπηεηθείο
ιύζεηο», θαη όηη «όηαλ κάιηζηα ε κείσζε ηνπ βαζκνύ επηκέιεηαο ηεο δηνίθεζεο ηζνδπλακεί κε αύμεζε ηνπ
βαζκνύ ζνβαξόηεηαο ησλ θπξώζεσλ κε ηηο νπνίεο απεηιείηαη ν δηνηθνύκελνο νδεγνύκαζηε ζηελ
απαξάδεθηε θαηάζηαζε ν θνξέαο επηβνιήο θπξώζεσλ λα ‘αληιεί πιενλέθηεκα’ από ηε δηθή ηνπ κεησκέλε
επηκέιεηα θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο nemo auditor propriam turpitudinem allegans (νπδείο δηθαηνύηαη λα
αληιήζεη πιενλέθηεκα από δηθό ηνπ ζθάικα /αξρή ηνπ estoppel). Τνύην ηζρύεη θαηά κείδνλα ιόγν όηαλ
δελ πξόθεηηαη απιώο γηα «κεησκέλε επηκέιεηα» αιιά γηα άλεπ ππαηηηόηεηαο ηεο εηαηξείαο καο κε
δηεμαγσγή ηεο επίδηθεο αθξόαζεο παξά ηελ παξέιεπζε ήδε άλσ ησλ πέληε εηώλ από ηελ έθδνζε ηεο
αλσηέξσ πνιηηηθήο αζθαιείαο ηεο Αξρήο Σαο θαη γηα αδξάλεηα σο πξνο ηελ απηεπάγγειηε δηαπίζησζε
παξαβάζεσλ

ηνπ

λόκνπ

θαη

ηπρόλ

επηβνιήο

θπξώζεσλ»……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
Ζ εηαηξεία επηζεκαίλεη όηη θαη από ην πξαγκαηηθό ηεο ππόζεζεο δελ πξνθύπηεη νύηε πνιππινθόηεηα
ηεο ππόζεζεο, νύηε πιεζώξα ζηνηρείσλ νύηε κεγάινο αξηζκόο εκπιεθνκέλσλ πξνζώπσλ ώζηε λα
απαηηείηαη κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο πεληαεηίαο, ζεκεηώλνληαο όηη θαη από ηα κέιε ηεο Αξρήο
αλαγλσξίζηεθε ην γεγνλόο όηη ε επίδηθε ππόζεζε ηπγράλεη ηδηαηηέξσο παιαηά άλεπ ππαηηηόηεηαο ηεο
εηαηξείαο.
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Δπί ησλ παξαπάλσ ηζρπξηζκώλ ηεο εηαηξείαο, επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα:
Δίλαη αβάζηκνο ν ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο όηη εθιήζε ζε αθξόαζε κεηά ηε πάξνδν άλσ ησλ πέληε
εηώλ από ηελ έθδνζε ηεο πνιηηηθήο αζθαιείαο ηεο Αξρήο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίδηθεο
έξεπλαο ηεο ΑΓΑΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ............, ε νπνία, ζύκθσλα κε ηελ εηαηξεία, ειέγρζεθε από
ηελ ΑΓΑΔ ην έηνο 2009. Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αθξόαζεο δελ απνηειεί ε ππ‟αξηζκ.
πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 276/14.12.2012 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο ............ ., ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 41/2013 Απόθαζε ηεο
ΑΓΑΔ, αιιά νη απνθιίζεηο από ηελ ελ ιόγσ Πνιηηηθή, νη νπνίεο δηαπηζηώζεθαλ θαηά ηνλ ηαθηηθό
έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Αξρή ζηελ εηαηξεία θαηά ην έηνο 2014, θαη όρη ην 2009, όπσο πξνθαλώο
εθ παξαδξνκήο αλαθέξεη ζην ππόκλεκά ηεο ε εηαηξεία. Οη ελ ιόγσ απνθιίζεηο απνηππώλνληαη ζηελ
από 03.12.2014 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο „.............‟», ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ από 23.07.2015 ππ‟αξηζκ.208/2015 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ. Ζ δε
εηαηξεία ............. έιαβε γλώζε απηώλ ηελ 29ε Οθησβξίνπ 2015, όηαλ παξέιαβε ηελ ππ‟αξηζκ.208/2015
Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο κεηά ηεο από 03.12.2014 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο „.............‟» (ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2430/29.10.2015 Απόδεημε παξάδνζεοπαξαιαβήο). Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη δελ ηίζεηαη δήηεκα παξέιεπζεο πεληαεηίαο νύηε από ηελ
έγθξηζε ηεο Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο «.............», νύηε όκσο θαη
από ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ θιήζε ηεο εηαηξείαο ζε αθξόαζε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 315/2017 Απόθαζε.
Δπηπξνζζέησο, δελ επζηαζνύλ νη ηζρπξηζκνί ηεο εηαηξείαο «...................... ............» πεξί «άληιεζεο
πιενλεθηήκαηνο» από ηελ ΑΓΑΔ από ηε δηθή ηεο κεησκέλε επηκέιεηα θαη ηελ αδξάλεηα σο πξνο ηελ
απηεπάγγειηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηνπ λόκνπ θαη ηελ επηβνιή θπξώζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα
«παγηδεύζεη» κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ηνπο δηνηθνπκέλνπο θαηαιήγνληαο ζε αλεπηεηθείο ιύζεηο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε Αξρή θάιεζε ζηελ παξνύζα αθξόαζε ηελ εηαηξεία «...................... ............» κε
ηελ ππ‟αξηζκ. 315/2017 Απόθαζή ηεο, θαη όρη λσξίηεξα, έρνληαο ππόςε, όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην
ζώκα ηεο ππ‟αξηζκ. 315/2017 Απόθαζεο, όηη ηελ έγθξηζε ηεο από 03.12.2014 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο
Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο „.............‟» αθνινύζεζε ε έθδνζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ
55 παξ. 10 ηνπ Ν. 4339/2015, κε ηελ νπνία θαηαξγήζεθε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 110 παξ. 12 ηνπ Ν.
4055/2012, θαη ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνρώξεζαλ απηνδηθαίσο ηα κέιε ησλ Αλεμαξηήησλ Αξρώλ
ησλ νπνίσλ ε ζεηεία είρε ιήμεη. Καηόπηλ ηνύηνπ, κόλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 16887/17-032016 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ
Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21-03-2016), πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
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Δπηθνηλσληώλ πιεξνύηαλ ν όξνο ηεο λόκηκεο ζπγθξόηεζεο ηεο Αξρήο γηα ηε ιήςε απόθαζεο πεξί
θιήζεο

ζε

αθξόαζε

ηεο

εηαηξείαο

.............

……………………………………………………………………………………………………………
Καηά ην δηάζηεκα πνπ είρε πξνεγεζεί, ε Αξρή βξηζθόηαλ ζε αληηθεηκεληθή αδπλακία άζθεζεο ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο, ε νπνία νθεηιόηαλ ζε δεηήκαηα λνκίκνπ ζπγθξόηεζεο, ήηνη, ζε παξάγνληεο πνπ δελ
άπηνληαλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο, θαη, θαηά ζπλέπεηα, θάζε ηζρπξηζκόο πεξί ππαηηηόηεηαο ηεο
Αξρήο θαη πξόζεζήο ηεο λα «παγηδεύζεη» ηνπο δηνηθνύκελνπο

είλαη άζηνρνο θαη ζα πξέπεη λα

απνξξηθζεί σο αβάζηκνο.
Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό ηεο εηαηξείαο πεξί ηεο αλάγθεο ύπαξμεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο γηα ηελ
επηβνιή θπξώζεσλ, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο λα κελ είλαη πιένλ δπλαηή ε επηβνιή εηο βάξνο ηνπ
δηνηθνπκέλνπ νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο θπξώζεσο, θαη ζρεηηθά κε ην δήηεκα ελ γέλεη ηεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ, ην πκβνύιην ηεο
Δπηθξαηείαο έρεη θξίλεη όηη «…ε σο άλσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 5 εδ. β ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο
Δηαδηθαζίαο δελ δύλαηαη λα ζπζρεηηζζεί θαη λα ηύρεη εθαξκνγήο επί ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
Κ.Δ.Δ., ε νπνία, απνζθνπνύζα κόλν ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηνηθεηηθώλ ελεξγεηώλ, δελ ζεζπίδεη γεληθή
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ κελώλ γηα ηελ έθδνζε δπζκελώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, ε ππέξβαζε ηεο
νπνίαο ζα θαζηζηνύζε ηελ νηθεία αξρή άλεπ εηέξνπ αλαξκόδηα θαηά ρξόλν, αιιά ππόδεημε πξνο ηε
Δηνίθεζε γηα ηελ εληόο επιόγνπ ρξόλνπ νινθιήξσζε ησλ απηεπάγγειησλ ελεξγεηώλ ηεο. Τα αλσηέξσ
ηζρύνπλ θαη γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ από ηελ ΑΔΑΕ, όπσο ε
αξκνδηόηεηα απηή πξνβιεπόηαλ από ην άξζξν 11 ηνπ λ. 3115/2003, δεδνκέλνπ όηη ε δηάηαμε απηή δελ
ηάζζεη εηδηθώο πξνζεζκία εληόο ηεο νπνίαο ε ΑΔΑΕ νθείιεη λα εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο (πξβι. ΣηΕ
3073/2012, 1967/2011 επη.). Ελόςεη ησλ αλσηέξσ, ε ΑΔΑΕ δελ όθεηιε ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 5
εδ, β ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο, λα εθδώζεη ηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε εληόο πξνζεζκίαο
ηξηώλ κελώλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αθξνάζεσο θαη ζπλεπώο ν ζρεηηθόο ιόγνο
αθπξώζεσο είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο…» (ηΔ 4880/2014, 4881/2014, 4882/2014, 245/2014).
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία ησλ ηξηώλ κελώλ ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε ηεο
παξάιεηςεο νθεηιόκελεο λόκηκεο ελέξγεηαο όηαλ ε αξκνδηόηεηα ηεο Γηνηθήζεσο είλαη δεζκία, ελώ,
θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο επηβνιήο θπξώζεσλ, όπσο ελ πξνθεηκέλσ, ε ΑΓΑΔ ελεξγεί θαηά
δηαθξηηηθή επρέξεηα.
Αιπζηηειώο δε επηθαιείηαη ε εηαηξεία ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ

άξζξνπ 6 παξ. 2 ηνπ Κώδηθα

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην πηνζεηνύκελν κέηξν πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέζα
ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ αθξόαζε ηνπ, δεδνκέλνπ όηη, ελ πξνθεηκέλσ, ε εηαηξεία έιαβε
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γλώζε ηεο

παξνύζαο δηαδηθαζίαο αθξόαζεο κε ηελ επίδνζε ηεο ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ

3017/23.10.2017 Κιήζεο, ε νπνία έιαβε ρώξα ηελ 30.10.2017, παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 22εο
Ννεκβξίνπ 2017, ππέβαιε ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 864/16.03.2018 έγγξαθν ππόκλεκα, ε δε
απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ επί ηεο αθξόαζεο δελ έρεη αθόκα εθδνζεί. Δθ ησλ αλσηέξσ επάγεηαη όηη δελ
ηίζεηαη ελ πξνθεηκέλσ δήηεκα ππέξβαζεο ηνπ αλαθεξόκελνπ ζην άξζξν 6 παξ. 2 ηνπ Κώδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, δεδνκέλνπ όηη, κε ηελ ηήξεζε ηεο
δηαδηθαζίαο αθξόαζεο, ε εηαηξεία «...................... ............» όρη κόλν έιαβε γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
απηήο, κε ζπλέπεηα λα κελ δηαπηζηώλεηαη θίλδπλνο αηθληδηαζκνύ ηεο από ηελ ηπρόλ ιήςε ζε βάξνο ηεο
δπζκελνύο κέηξνπ, αιιά ηεο έρεη δνζεί θαη ε δπλαηόηεηα λα εθζέζεη ηηο απόςεηο ηεο θαη λα
επηθαιεζζεί ζηνηρεία πξνο αληίθξνπζε ησλ απνδηδόκελσλ παξαβάζεσλ, γηα ηηο νπνίεο, ε ίδηα, κε ην
ππόκλεκά ηεο αλαθέξεη όηη δελ πξνθύπηεη «νύηε πνιππινθόηεηα ηεο ππόζεζεο, νύηε πιεζώξα ζηνηρείσλ
νύηε κεγάινο αξηζκόο εκπιεθνκέλσλ πξνζώπσλ»,. εκεηώλεηαη πεξαηηέξσ όηη δελ πθίζηαηαη ελ
πξνθεηκέλσ «πξνζβιεζείζα πξάμε ηεο Αξρήο», ε νπνία κάιηζηα, ζύκθσλα κε ην ππ‟αξηζκ.πξση.
ΑΓΑΔ ΔΜΠ 864/16.03.2018 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο, ραξαθηεξίδεηαη «αλεπίθαηξε θαη
αλεπηηήδεηα λα επηηύρεη ην λόκηκν ζθνπό ηεο», δεδνκέλνπ όηη ην ελ ιόγσ ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο
πξνεγείηαη ηεο έηη κε εθδνζείζαο Απόθαζεο ηεο Αξρήο επί ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αθξόαζεο, κε
ζπλέπεηα, ν θαηά ηα σο άλσ ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο λα είλαη ρξνληθά αλαθόινπζνο, ππνζεηηθόο θαη,
θαηά ζπλέπεηα, αίνινο.
Δπίζεο, έρνληαο ππόςε όηη αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αθξόαζεο δελ είλαη ε παιαηόηεηα
ηεο ππόζεζεο αιιά ν έιεγρνο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαηόπηλ ηεο από
03.12.2014 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .............», ζηεξείηαη
ζπλάθεηαο ελ πξνθεηκέλσ ν ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο όηη από ηα κέιε ηεο Αξρήο αλαγλσξίζηεθε ην
γεγνλόο όηη ε επίδηθε ππόζεζε ηπγράλεη ηδηαηηέξσο παιαηά άλεπ ππαηηηόηεηαο ηεο εηαηξείαο.
Σέινο,
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Γ. Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, θαη έρνληαο ππόςε:
1.

Σν άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο,

2.

Σν λ.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Α΄ 47/2003),
όπσο ηζρύεη,
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3.

Σν λ.3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ
ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ», ΦΔΚ Α‟133, όπσο ηζρύεη,

4.

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,

5.

Σν λ.4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, Μεηαθνξώλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 82), όπσο ηζρύεη,

6.

Σελ Οδεγία 2002/58 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 12εο Ηνπιίνπ 2002
ζρεηηθά µε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνµέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνµέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ (νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία
ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία
2009/136/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009 θαη
ηζρύεη,

7.

Σελ ππ‟ αξηζκ. 97Α/2012 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. «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) θαη ηδίσο ηα άξζξα 1 θαη 2 απηήο,

8.

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,

9.

Σηο ππ‟ αξηζκ. 3319/2010 θαη 1361/2013 Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο,

10. Σελ ππ‟ αξηζκ. 1593/2016 Απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (Γ‟ Σκήκα),
11. Σν άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, πεξί δηθαηώκαηνο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ηνπ
δηνηθνπκέλνπ,
12. Σν λ.3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε θαη
ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ
Α‟ 220/2002), όπσο ηζρύεη,
13. Σν λ.4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ Α‟51/2012), όπσο ηζρύεη, θαη
ηδίσο ηα άξζξα 61 θαη 110 απηνύ,
14. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 παξ.7 ηνπ λ.4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο –
Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε Αδηθηώλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 47/2015),
15. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ λ.4339/2015 (ΦΔΚ Α‟ 133/2015) «Αδεηνδόηεζε
παξόρσλ πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο ειεύζεξεο ιήςεο Ίδξπζε ζπλδεδεκέλεο κε ηελ E.P.Σ. Α.Δ. αλώλπκεο εηαηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηύνπ επίγεηαο
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ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο - Ρύζκηζε ζεκάησλ Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη
Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ. Σ.) - Δζληθή Δπηθνηλσληαθή Πνιηηηθή, Οξγάλσζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο
Γηπισκαηίαο - ύζηαζε Δζληθνύ Κέληξνπ Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη
Μεηξώνπ Δπηρεηξήζεσλ Ζιεθηξνληθώλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο - Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
4070/2012 (Α' 82) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
16. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016) «Δζληθό Μεηξών Δπηηειηθώλ
ηειερώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο,
πξναγσγώλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα – αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
17. 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,
18. Σν λ. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄ 142/03-08-2016),
19. Σελ Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. ππ‟ αξηζκ. 165/2011 (ΦΔΚ Β‟ 2715/17-11-2011),
20. Σελ ππ‟αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 276/14.12.2012 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ
Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο

............., όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ.

41/2013 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ (αξ. πξση. ΑΓΑΔ 425/13.02.2013), ηελ νπνία παξέιαβε ε
εηαηξεία ............ ηελ 21.02.2013 (ππ‟αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 493/21.02.29013 Απόδεημε
Παξάδνζεο-Παξαιαβήο),
21. Σελ ππ‟ αξηζκ. 345/2013 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
22. Σελ ππ.αξηζκ. 2/2014 Απόθαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ,
23. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ............., κε
αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ33/07.02.2014,
24. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ............., κε
αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 623/28.02.2014,
25. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ............., κε
αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ76/21.03.2014,
26. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ............., κε
αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1015/09.04.2014,
27. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ............., κε
αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1128/24.04.2014,
28. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ............., κε
αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1127/24.04.2014,
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29. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ............., κε
αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1203/05.05.2014,
30. Σελ ππ. αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1359/22.05.2014 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ............. κε ζέκα «ηνηρεία
γηα Σαθηηθό Έιεγρν»,
31. Σελ από 03.12.2014 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
„.............‟», κεηά ησλ ζρεηηθώλ απηήο εγγξάθσλ, όπσο εγθξίζεθε θαηά ηελ από 23.07.2015
ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
32. Σν πξαθηηθό ηεο από 23.07.2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
33. Σελ ππ‟αξηζκ.208/2015 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
34. Σελ ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2430/29.10.2015 Απόδεημε παξάδνζεο-παξαιαβήο,
35. Σν ππ‟αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 1776/31.03.2016 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «...................... », ,
36. Σελ
…………………………………………………………………………………

ππ‟αξηζκ.πξση.

37. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ…………………………………………,
38. Σελ ππ‟αξηζκ.362/2017 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,
39. Σν πξαθηηθό ηεο από 11.10.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
40. Σελ ππ‟αξηζκ. 315/2017 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ
41. Σελ ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 3017/23.10.2017 Κιήζε, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ‟αξηζκ.
315/2017 Απόθαζεο, ε νπνία επεδόζε ζηελ εηαηξεία «...................... ............» λνκίκσο θαη
εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.Δ-2501/30.10.2017 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ
Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Πεηξαηά Μπεινγηάλλε Κσλζηαληίλνπ,
42. Σνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο «...................... ............», όπσο δηαηππώζεθαλ θαηά ηελ
αθξόαζε ηεο 22εο Ννεκβξίνπ 2017,
43. Σν ππ‟αξηζκ. 93/2017 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο ηελ 22ε Ννεκβξίνπ 2017 αθξόαζεο ηεο
εηαηξείαο «...................... ............», ην νπνίν επεδόζε λνκίκσο ζηελ εηαηξεία ηελ 8ε
Φεβξνπαξίνπ 2018, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ‟αξηζκ. ππ‟αξηζκ.Δ-3863/08.02.2018 Έθζεζε
Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Πεηξαηά Κσλζηαληίλνπ Μπεινγηάλλε,
44. Σν ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 266/26.01.2018 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ,
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45. Σν από 28.02.2018 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 6/28.02.2018 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «......................
............», κε ην νπνίν ε εηαηξεία δήηεζε από ηελ ΑΓΑΔ λα ηεο ρνξεγεζεί αλαβνιή έσο ηελ
Παξαζθεπή, 16 Μαξηίνπ 2018, γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ππνκλήκαηνο,
46. Σελ απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, ε νπνία ειήθζε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 28.02.2018,
κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε ρνξήγεζε παξάηαζεο γηα ηελ ππνβνιή ππνκλήκαηνο από ηελ
εηαηξεία «...................... ............»,
47. Σν ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 864/16.03.2018 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο
«...................... ............»,
48. Σελ ππ‟αξηζκ. 171/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο,
49. Σν ππ‟αξηζκ. 33/2018 πξαθηηθό ηεο από 04.07.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
50. Σα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο,
51. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ

Καη αθνύ όια ηα κέιε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ δήισζαλ όηη ελεκεξώζεθαλ πιήξσο γηα ηε κέρξη
ζήκεξα εμέιημε ηεο ππνζέζεσο θαη όηη έρνπλ ιάβεη γλώζε όισλ ησλ εγγξάθσλ απηήο,

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ)
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
νκνθώλσο ηελ ύπαξμε επζύλεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «......................» (ΑΦΜ ……….),
γηα παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε ηα
αλαθεξόκελα ζηελ ελόηεηα Γ ηεο παξνύζαο απόθαζεο, αλαθνξηθά κε ηηο απνθιίζεηο από ηελ
ππ‟αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 276/14.12.2012 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ
Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο ............., όπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ από
03.12.2014 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο „.............‟‟», ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ.208/2015 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ.
Ωο πξνο ην είδνο θαη ην ύςνο ηεο θύξσζεο εηο βάξνο ηεο εηαηξείαο,

12

ΑΔΑ: ΩΘΜΛΙΔ1-ΜΗ0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΠΗΒΑΛΛΔΗ
θαηά πιεηνςεθία ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «......................» (ΑΦΜ …………), ηε δηνηθεηηθή
θύξσζε ηνπ ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο εθαηό ρηιηάδσλ επξώ (100.000 €), ιακβάλνληαο ππόςε
ηδίσο 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, ην πιήζνο ησλ απνθιίζεσλ αιιά θαη ην γεγνλόο όηη ε εηαηξεία
έρεη πξνζαξκνζηεί ηνπιάρηζηνλ ζηηο κηζέο απνθιίζεηο έσο ζήκεξα.
Δηδηθόηεξα, νη θθ Πξόεδξνο, Αληηπξόεδξνο, Βνπγηνύθαο, Ρηδνκπιηώηεο θαη Μηζαειίδεο ςήθηζαλ
ππέξ ηεο επηβνιήο ηεο δηνηθεηηθήο θύξσζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο εθαηό ρηιηάδσλ επξώ
(100.000 €), κε ηελ παξαπάλσ αηηηνινγία.
Μεηνςήθεζαλ νη θθ. Μπαθάιεο θαη Γεσξγηαθόδεο, νη νπνίνη ςήθηζαλ ππέξ ηεο επηβνιήο ηεο
δηνηθεηηθήο θύξσζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ (150.000 €),
κε ηελ αηηηνινγία όηη ε ΑΓΑΔ έρεη επηβάιεη αληίζηνηρε δηνηθεηηθή θύξσζε ζε άιιε εηαηξεία ζε
παξόκνηα ππόζεζε.
Ζ παξνύζα απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «......................» κε Γηθαζηηθό
Δπηκειεηή.

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 4 Ηνπιίνπ 2018.

Υξήζηνο Εακπίξαο

Πξόεδξνο
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