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ΑΠΟΦΑΣΖ
(απιθμ: 321/2018)
Θέμα: Απφθαζε αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αθξφαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «……….»,
ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 15-11-2017 θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 298/2017 απφθαζεο ηεο
Α.Γ.Α.Δ. πεξί θιήζεο ηεο εηαηξείαο ζε αθξφαζε κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερφκελεο
παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ.

Σελ Σεηάξηε, 17ε Οθησβξίνπ 2018, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
Δπηθνηλσληψλ, παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο θ. Υξήζηνπ Εακπίξα, ηνπ Αληηπξνέδξνπ
ηεο Αξρήο θ. Μηραήι αθθά, ησλ ηαθηηθψλ κειψλ θ.θ. Μηραήι Γεσξγηαθφδε, Γεσξγίνπ Μπαθάιε
θαη Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, θαζψο θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο θ. Υξήζηνπ Καιινληάηε, ν
νπνίνο παξέζηε πξνο αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο θ. Παλαγηψηε Ρηδνκπιηψηε, ν νπνίνο δελ
παξέζηε ιφγσ θσιχκαηνο, αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε
πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ζε ζπλέρεηα ηεο θιήζεο ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«……...», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 15-11-2017 θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 298/2017 απφθαζεο
ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερφκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ.
Σα κέιε ηεο Οινκέιεηαο δήισζαλ φηη ελεκεξψζεθαλ γηα ηε κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηεο ππφζεζεο
θαη φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε απηήο. Δηδηθφηεξα, ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, θνο Υξήζηνο
Καιινληάηεο, ν νπνίνο δελ ήηαλ παξψλ θαηά ηελ αθξφαζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ελ ζέκαηη ππφζεζε
ηελ 15-11-2017, δήισζε φηη κειέηεζε ην πξαθηηθφ ηεο ελ ιφγσ ζπλεδξίαζεο θαη ελεκεξψζεθε
πιήξσο γηα φ,ηη ζπδεηήζεθε. Ζ ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο έιαβε ρψξα απζεκεξφλ, θαζψο θαη ε ιήςε
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.
Δηδηθφηεξα:
Α. ηελ Α.Γ.Α.Δ. ππνβιήζεθε ε κε αξηζ. πξση. ΑΓΑΔ 995/13.05.2016 θαηαγγειία ηεο θπξίαο
……., ζηελ νπνία ε θαηαγγέιινπζα αλαθέξεη φηη έρεη απφδεημε φηη έρνπλ ππνθιαπεί ηνπιάρηζηνλ
12 ψξεο ζπλνκηιηψλ απφ ηελ ηειεθσληθή ζχλδεζε κε αξηζκφ ……… ηεο νηθίαο ηεο θαηά ηε
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ρξνληθή πεξίνδν απφ 20.04.2016 έσο θαη 23.04.2016. Πξνο επίξξσζε ηνχηνπ, ε θαηαγγέιινπζα
επηζπλάπηεη ζηελ θαηαγγειία αληίγξαθν ……., ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο.
πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη δχν ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο ζηηο 24.04.2016, ψξα 18:51 θαη 19:04
………, ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηψλ ελεκέξσζε ην κελπηή φηη έρεη αθήζεη CD ζην
γξακκαηνθηβψηηφ ηνπ. Ο κελπηήο, αθνχγνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ ελ ιφγσ CD, δηαπίζησζε φηη
πεξηείρε καγλεηνθσλεκέλεο ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο ηεο θπξίαο ……..θαη άιια ηξίηα πξφζσπα
θαη φηη νη θαηαγεγξακκέλεο ζπλνκηιίεο αθνξνχζαλ ζηελ ηειεθσληθή ζχλδεζε ηεο νηθίαο ………,
……... Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζπλνκηιηψλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηε κήλπζε,
είλαη 11 ψξεο θαη 38 ιεπηά θαη αληηζηνηρεί ζε ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ
απφ 20.04.2016 έσο θαη 23.04.2016. Ο θάθεινο κε ηνλ ςεθηαθφ δίζθν κε ηηο καγλεηνθσλεκέλεο
ζπλνκηιίεο απφ ηε ζηαζεξή ηειεθσληθή ζχλδεζε ηεο θαηαγγέιινπζαο έρεη επηζπλαθζεί, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηε ζπλεκκέλε ζηελ θαηαγγειία κήλπζε, ζηελ πνηληθή δηθνγξαθία.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην πεξηερφκελν ηεο ζπλεκκέλεο ζηελ αλσηέξσ θαηαγγειία κήλπζεο, ν
άγλσζηνο θαιψλ ελεκέξσζε ηνλ …….. φηη έρνπλ παξαθνινπζεζεί νη ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο θαη
άιισλ πξνζψπσλ (ζπλνιηθά 69), ρσξίο λα ηνπ θαηνλνκάζεη πνηψλ ζπγθεθξηκέλα. Δλφςεη απηνχ,
ππεβιήζεζαλ ζηελ Α.Γ.Α.Δ. ……. Όινη νη σο άλσ θαηαγγέιινληεο, κεηά ην πεξηζηαηηθφ ηεο
απνζηνιήο ηνπ ςεθηαθνχ δίζθνπ κε ηηο καγλεηνθσλεκέλεο ζπλνκηιίεο ηεο θαηαγγέιινπζαο, …..
θαη ηεο ελεκέξσζήο ηνπο απφ εθείλε φηη ελδερνκέλσο έρνπλ παξαθνινπζεζεί νη ζπλνκηιίεο θαη
άιισλ πξνζψπσλ εκπιεθφκελσλ ζηελ ππφζεζε, αηηήζεθαλ απφ ηελ Α.Γ.Α.Δ. ηε δηελέξγεηα
ειέγρνπ, θαζψο είραλ ππφλνηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζηαζεξψλ ηειεθσληθψλ ηνπο γξακκψλ.
Γηα ηε δηεξεχλεζε φισλ ησλ αλσηέξσ θαηαγγειηψλ απνθαζίζηεθε, κε ηηο ππ’ αξηζκ. 159/2016,
190/2016, 191/2016, 192/2016, 206/2016 θαη 207/2016 Απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., ε
ζχζηαζε νκάδαο ειέγρνπ (Ο.Δ.), απνηεινχκελε απφ ηνπο Γεψξγην Μπαθάιε, Μέινο ηεο
Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., Παλαγηψηε Σξαθάδα, Δ.Δ.Π./ΑΓΑΔ, σηήξε Μαληάηε, Δ.Δ.Π./ΑΓΑΔ
θαη Αξγπξψ Ακίδε, Γηθεγφξν ΑΓΑΔ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εθηάθησλ ειέγρσλ ηεο Α.Γ.Α.Δ. ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ
ππνβιεζείζεο θαηαγγειίεο, θαη θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 274/2016 εηζήγεζεο πξνο ηελ Οινκέιεηα
ηεο Αξρήο κε ζέκα «Έγθξηζε ησλ απφ 17 Οθησβξίνπ 2016 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ
Διέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 995/13.05.2016», «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο
Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειηψλ κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1279/10.06.2016 θαη
1286/10.06.2016», «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ.
πξση. ΑΓΑΔ 1298/13.06.2016», «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο
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κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1299/13.06.2016», «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηφπηλ
θαηαγγειίαο κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1305/13.06.2016» θαη «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ
Διέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1310/13.06.2016»», ε Οινκέιεηα ηεο
Α.Γ.Α.Δ., φπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ’ αξηζκ. 42 Πξαθηηθφ ηεο απφ 9 Ννεκβξίνπ 2016
ζπλεδξίαζήο ηεο, ελέθξηλε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ειέγρνπ.
Β. Δηδηθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο απφ 17 Οθησβξίνπ 2016 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ
Διέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 995/13.05.2016» έρνπλ σο εμήο:
«Γ. ΔΞΔΤΑΣΖ ΤΩΝ ΣΤΟΗΦΔΗΩΝ – ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΛΔΓΦΟΥ
Απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλειέγεζαλ θαηά ηνπο απφ 02.06.2016, 03.06.2016 θαη 26.09.2016
επηηφπηνπο ειέγρνπο, θαζψο θαη απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέδσζε ε εηαηξεία …….. κε ηηο ππ’
αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ105/08.06.2016 (ρεηηθφ 4), ΑΓΑΔ ΔΜΠ125/01.07.2016 (ρεηηθφ 5), ΑΓΑΔ
ΔΜΠ152/15.07.2016 (ρεηηθφ 6), ΑΓΑΔ ΔΜΠ175/15.09.2016 (ρεηηθφ 8) θαη ΑΓΑΔ 2286/4.10.2016
(ρεηηθφ 10) επηζηνιέο, δηαπηζηψζεθαλ ηα αθφινπζα :
1. Απφ ηνλ έιεγρν ζηα αξρεία θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ……… γηα ηελ ππφ εμέηαζε
ηειεθσληθή ζχλδεζε, δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο εγγξαθέο (πλεκκέλν 1 ηνπ
ρεηηθνχ 2).
2. Απφ ηνλ έιεγρν ζηα αξρεία θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ ηνπ …… γηα ηελ ππφ εμέηαζε ηειεθσληθή
ζχλδεζε, δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο εγγξαθέο (πλεκκέλν 2 ηνπ ρεηηθνχ 2).
3. Καηά ηνλ έιεγρν πνπ …….
4. Απφ ηνλ έιεγρν ησλ εγγξαθψλ …….
5. Απφ ηελ εμέηαζε ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επηθνηλσλία ηεο θαηαγγέιινπζαο κε ηελ
εηαηξεία ……...
6. Απφ ηελ εμέηαζε ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επηθνηλσλία ηεο ζπλδξνκήηξηαο κε ηελ εηαηξεία
θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην πξνθνξηθφ παξάπνλν …….
7. Απφ ην πλεκκέλν 5 ηνπ ρεηηθνχ 6, πξνθχπηεη φηη ε εηαηξεία, παξ’ φηη έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί
έιεγρνο απφ ηελ Ο.Δ. ηεο ΑΓΑΔ …….
8. Αλαθνξηθά κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ……..
Απφ ηελ αληηπαξαβνιή ησλ σο άλσ εγγξάθσλ κε ηηο θπζηθέο πξνζβάζεηο …….
9. Απφ ηνλ έιεγρν ζηα αξρεία θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ησλ
ζπζηεκάησλ ……...
10. Απφ ηελ εμέηαζε ησλ εγγξαθψλ πξφζβαζεο θαη ελεξγεηψλ ζην …….
11. ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ……….
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Ζ ελ ιφγσ Έθζεζε δηελέξγεηαο εθηάθηνπ ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία «……..» εγθξίζεθε απφ ηελ
Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ. ζχκθσλα κε ην Πξαθηηθφ ηεο απφ 9 Ννεκβξίνπ 2016 ζπλεδξίαζεο θαη ε
ζρεηηθή Απφθαζε ππ’ αξηζκ. 342/2016 πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ, κεηά
ησλ ζπλεκκέλσλ εθζέζεσλ, παξεδφζε ζηελ εηαηξεία «……..», φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ.
πξση. ΑΓΑΔ 38/10-01-2017 Απφδεημε παξάδνζεο – παξαιαβήο.
Καηφπηλ ηνχηνπ, ε Αξρή κε ηελ ππ’αξηζκ. 298/2017 Απφθαζε απνθάζηζε ηελ θιήζε ζε αθξφαζε
ηεο εηαηξείαο «……...» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε
ζρέζε κε ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ. Ζ ππ’ αξηζκ. 298/2017 Απφθαζε επεδφζε λνκίκσο ζηελ
εηαηξεία, ζπλεκκέλε ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2991/19-10-2017 θιήζε, φπσο πξνθχπηεη απφ
ηελ ππ’ αξηζκ. 9227/30-10-2017 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν
Αζελψλ θαο Γεσξγίαο Γησηνπνχινπ, θαη ε αθξφαζε απηήο έιαβε ρψξα ηελ 15-11-2017. Σν ππ’
αξηζκ. 90/2017 Πξαθηηθφ ηεο απφ 15-11-2017 Αθξφαζεο ηεο εηαηξείαο επεδφζε λνκίκσο ζηελ
εηαηξεία ηελ 28-02-2018, ζπλεκκέλν ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 434/07-02-2018 επηζηνιή ηεο
Αξρήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 9686/28-02-2017 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο
Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελψλ θαο Γεσξγίαο Γησηνπνχινπ. Καηφπηλ ηεο επίδνζεο ηνπ
πξαθηηθνχ αθξφαζεο ζηελ εηαηξεία «…….», ε εηαηξεία ππέβαιε εκπξνζέζκσο ελψπηνλ ηεο
Α.Γ.Α.Δ. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 64/20-03-2018 έγγξαθν ππφκλεκά ηεο.
Γ. πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
εηαηξείαο «…….», φπσο απηά αλαιπηηθά παξαηίζεληαη αλσηέξσ, απνδφζεθαλ νη αθφινπζεο
ελδερφκελεο παξαβάζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ εθ
κέξνπο ηεο εηαηξείαο «…...»:
α) Γιακινδύνεςζη ηος αποππήηος ηυν επικοινυνιών.
i) Γιακινδύνεςζη ηος αποππήηος ηυν επικοινυνιών ηηρ καηαγγέλλοςζαρ, …….
………..
ii) Γιακινδύνεςζη ηος αποππήηος ηυν επικοινυνιών μέζυ ηυν ελλιπών μέηπυν αζθάλειαρ
υρ ππορ ηη λειηοςπγία ………
……..
β) Παπαβίαζη ηηρ ςπ’ απιθμ. ……
……….
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γ) Παπαβίαζη ηηρ ςπ’ απιθμ. 165/2011 Απόθαζηρ ηηρ Α.Γ.Α.Δ. και ηηρ διάηαξηρ ηος άπθπος
8 ηος Ν. 3674/2008 δια ηηρ μη ενημέπυζηρ ηηρ Απσήρ ζσεηικά με ηην καηαγγελία ηηρ
ζςνδπομήηπιαρ για καηαγπαθή ηυν ζςνομιλιών ηηρ.
Απφ ηελ εμέηαζε ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επηθνηλσλία ηεο ζπλδξνκήηξηαο κε ηελ
εηαηξεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην πξνθνξηθφ παξάπνλν ηεο 26.04.2016 θαη απφ ην έγγξαθν
παξάπνλν ηνπ ζπλδξνκεηή πνπ θαηαηέζεθε ζε θαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο ηελ 09.05.2016 θαη ηηο
αληίζηνηρεο εγγξαθέο ζην ζχζηεκα ……, πξνθχπηεη φηη ε εηαηξεία είρε ιάβεη γλψζε δχν θνξέο
πεξί ηεο χπαξμεο αληηγξάθνπ ςεθηαθνχ δίζθνπ κε θαηαγεγξακκέλεο ζπλνκηιίεο ηνπ ζπλδξνκεηή.
πλεπψο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ……., ελφηεηα 6.1, ζειίδα 7 ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη
«...αλαθνξά

γηα

πεξηζηαηηθό

αζθάιεηαο

δύλαηαη

λα

πξνθύςεη

θαη

από

θαηαγγειία

ζπλδξνκεηώλ/ρξεζηώλ...», ε εηαηξεία ζα έπξεπε λα ρεηξηζηεί ηε ζπγθεθξηκέλε θαηαγγειία ηνπ
ζπλδξνκεηή ζαλ πεξηζηαηηθφ αζθάιεηαο, πξνβαίλνληαο ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ζηε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απφθαζεο ηεο ΑΓΑΔ ελέξγεηεο. Δμάιινπ, θαη απφ ηνλ ίδην
ηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηζηαηηθνχ αζθαιείαο, φπσο απηφο δηαηππψλεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απφθαζεο ηεο ΑΓΑΔ, πξνθχπηεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε θαηαγγειία ηνπ
ζπλδξνκεηή ζπληζηά, ηνπιάρηζηνλ, «ζπκβάλ πνπ δύλαηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηε δηαζθάιηζε ηνπ
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ». Αληηζέησο, ε εηαηξεία δελ αλήγαγε ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζε
πεξηζηαηηθφ αζθαιείαο θαη δελ πξνέβε, κεηαμχ άιισλ, ζε ελεκέξσζε ηεο ΑΓΑΔ, σο φθεηιε,
βάζεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 9.2.3 ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απφθαζεο ηεο Αξρήο, αιιά θαη
ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3674/2008, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ζε πεξίπησζε
παξαβίαζεο ή ηδηαίηεξνπ θηλδύλνπ παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο, ν ππεύζπλνο
δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ακειιεηί ηνλ πάξνρν ή ην λόκηκν
εθπξόζσπν απηνύ… ηελ ΑΔΑΕ...».
δ) Παπαβίαζη ηηρ διάηαξηρ ηος άπθπος 8 ηος Ν. 3674/2008 δια ηηρ λανθαζμένηρ
ενημέπυζηρ ηος ζςνδπομηηή.
ε ζπλέρεηα ηεο αλαθνξάο ηνπ ζπλδξνκεηή ζηελ εηαηξεία «…..» ζρεηηθά κε ηελ
θαηαγξαθή ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ θαη ηνπ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία, απεζηάιε ζην
ζπλδξνκεηή ηελ 13.07.2016 επηζηνιή εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο, κε ηελ νπνία ηνλ ελεκεξψλεη φηη:
……...
Πξνθχπηεη, ζπλεπψο, ιαλζαζκέλε ελεκέξσζε ηνπ ζπλδξνκεηή, ελφςεη ησλ αλσηέξσ
επξεκάησλ θαη ηεο ζπληειεζζείζαο, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, θαηαγξαθήο ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ, θαηά
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παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ,
εηδηθφηεξα δε, ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3674/2008, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ζε
πεξίπησζε παξαβίαζεο ή ηδηαίηεξνπ θηλδύλνπ παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο, ν
ππεύζπλνο δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ακειιεηί ηνλ πάξνρν ή ην
λόκηκν εθπξόζσπν απηνύ… θαη ηνπο θαηά πεξίπησζε ζηγόκελνπο ζπλδξνκεηέο.».
Γ. Δπί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζρπξηζκψλ ηεο εηαηξείαο «……..», φπσο απηνί ππνβιήζεθαλ ηφζν
θαηά ηελ αθξφαζε ηεο εηαηξείαο ελψπηνλ ηεο Αξρήο ηελ 15-11-2017, φζν θαη ζην ππ’ αξηζκ. πξση.
ΑΓΑΔ ΔΜΠ 64/20-03-2018 έγγξαθν ππφκλεκά ηεο, αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:
α) Ωρ ππορ ηη διαδικαζία ηηρ διενεπγηθείζαρ ακπόαζηρ
Ζ εηαηξεία «…….» επηθαιέζηεθε, ηφζν θαηά ηελ αθξφαζε απηήο ηελ 15-11-2017, φζν θαη
δηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 64/20-03-2018 έγγξαθνπ ππνκλήκαηφο ηεο (ζει. 2-7) φηη
παξαλφκσο παξεπξέζε ε θαηαγγέιινπζα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αθξφαζεο θαη φηη παξαβηάζηεθε
θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ε αξρή ηεο κπζηηθφηεηαο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ ζπληαγκαηηθψο
θαηνρπξσκέλσλ αλεμαξηήησλ αξρψλ, άιισο φηη παξαβηάζηεθε ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ν
Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ηεο αθξφαζεο ζε
δεκφζηα ζπλεδξίαζε.
Δπί ηνπ ελ ιφγσ ηζρπξηζκνχ ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο, ιεθηέα ηα αθφινπζα:
Καη’ αξρήλ, φισο αβαζίκσο επηθαιείηαη ε εηαηξεία (ζει. 5 ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ
ΔΜΠ 64/20-03-2018 έγγξαθνπ ππνκλήκαηφο ηεο) φηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 4055/2012
πεξί δπλαηφηεηαο γηα δηεμαγσγή ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Αξρήο ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε έρεη ηεζεί
απνθιεηζηηθά πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηελ αθξφαζε δηνηθνπκέλνπ. Ζ ελ ιφγσ δηάηαμε
αλαθέξεη ξεηψο φηη «…ν έρσλ δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ κπνξεί κε γξαπηή αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη
ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ύζηεξα από δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία παξίζηαληαη εθηόο από ηα
ελδηαθεξόκελα κέξε θαη ηξίηνη.». Με ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ε δηάηαμε πεξί
απνθιεηζκνχ ηεο δεκνζηφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, πξνθαλψο θαη ε δηάηαμε ζθνπφ
έρεη ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζε φπνηνλ θξίλεη φηη δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ λα
δεηήζεη λα παξαζηεί ζε ζπλεδξίαζε Αξρήο. Ο ζθνπφο ηεο δηάηαμεο αλαθέξεηαη θαη ζηελ
αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ηελ νπνία, κάιηζηα, ε ίδηα ε εηαηξεία επηθαιείηαη ζην
ππφκλεκά ηεο (ζει. 3 απηνχ).
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ε θάζε πεξίπησζε, αβαζίκσο επηθαιείηαη ε εηαηξεία «…..» φηη δελ εθαξκφζηεθαλ νη
δηαηππψζεηο ηεο δεκνζηφηεηαο ηεο ζπλεδξίαζεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη ε απφθαζε
πεξί δηεμαγσγήο ηεο ζπλεδξίαζεο ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε λα αλαθνηλψλεηαη ζαξάληα νθηψ ψξεο
πξηλ ηελ ελ ιφγσ ζπλεδξίαζε. Καη ηνχην δηφηη, δελ επξφθεηην πεξί δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ελ
πξνθεηκέλσ, αιιά πεξί κπζηηθήο ζπλεδξίαζεο, ζηελ νπνία παξέζηε θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο ε
θαηαγγέιινπζα θαη κφλν. χκθσλα, άιισζηε, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 4055/2012, «αλ
ν θαλνληζκόο δελ πξνβιέπεη δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξώζεσλ, ν έρσλ
δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ κπνξεί, κε γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα δεηήζεη ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο
ύζηεξα από δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία παξίζηαληαη, εθηόο από ηα ελδηαθεξόκελα κέξε θαη
ηξίηνη….». Δλ πξνθεηκέλσ ε θαηαγγέιινπζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη φρη
ζηνπο ηξίηνπο, γηα ην ιφγν δε απηφ θαη δελ απσιέζζε ν κπζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο
Αξρήο. Ο δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο ζπλεδξίαζεο, εμάιινπ, έρεη θξηζεί απφ ηε λνκνινγία ησλ
δηθαζηεξίσλ φηη αθνξά ζηε δπλαηφηεηα ηνπ θνηλνχ λα παξαθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο
ζπλεδξίαζεο, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ (ηΔ 3319/2010, ηΔ
1361/2013 θιπ.). Δλ πξνθεηκέλσ, δελ απνθαζίζζεθε ε δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαζεο δεκνζίσο ψζηε
λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ νπνηνλδήπνηε λα παξαζηεί, παξά κφλν επεηξάπε ζηελ θαηαγγέιινπζα
λα παξαβξεζεί θαη κάιηζηα, αθνχ εμεηάζηεθε απφ ηελ Αξρή, ζην πιαίζην ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ε
αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο θαηά ηελ αθξφαζε
απηήο παξνπζία ηεο θαηαγγέιινπζαο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο αθξφαζεο πνπ αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Αξρήο αλαθέξεη ηε δηεμαγσγή ηεο
αθξφαζεο ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε, ε δε αλάξηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο απνζθνπνχζε
ζην λα γλσζηνπνηήζεη ηε δηεμαγσγή ηεο αθξφαζεο ζε φπνηνλ ελδηαθέξεηαη, πξνθεηκέλνπ λα
αηηεζεί ηε δεκνζηφηεηα ηεο ζπλεδξίαζεο. Πξνθχπηεη, εμάιινπ, απφ ην ππ’ αξηζκ. 90 Πξαθηηθφ ηεο
αθξφαζεο ηεο εηαηξείαο ε αλαθνξά ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο φηη δελ πξφθεηηαη γηα δεκφζηα
ζπλεδξίαζε.
Αθφκε φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ήζειε ππνηεζεί φηη ε παξνπζία ηεο θαηαγγέιινπζαο
ελ πξνθεηκέλσ θαζηζηνχζε ηε ζπλεδξίαζε γηα ηελ αθξφαζε ηεο εηαηξείαο δεκφζηα, έρεη θξηζεί κε
ηελ ππ’ αξηζκ. 1791/2014 Απφθαζε ηνπ ηΔ, ζε πεξίπησζε εθ ηνπ λφκνπ δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο
πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ φηη «…ε πξνεγνύκελε αλαθνίλσζε ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ ρξόλνπ ηεο δεκόζηαο
ζπλεδξίαζεο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ επηβάιιεηαη πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξνζέιεπζε θαη ε
παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, όπσο βεβαηώλεηαη κε ην από
…πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσο ηνπ πεηζαξρηθνύ ζπκβνπιίνπ, νη πξνζθεύγνληεο παξέζηεζαλ θαηά ηελ σο
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άλσ ζπλεδξίαζε θαη εμέζεζαλ πξνθνξηθά ηηο απόςεηο ηνπο, ρσξίο κάιηζηα λα πξνβάινπλ
νπνηαδήπνηε αηηίαζε ζρεηηθή κε ηε κε πξνζήθνπζα αλαθνίλσζε ηνπ ηόπνπ θαη ρξόλνπ ηεο
ζπλεδξηάζεσο, ε νπνία είρε σο ζπλέπεηα ηε πιεκκειή ππεξάζπηζή ηνπο. Ο ηζρπξηζκόο ηνπο, ζπλεπώο,
όηη δελ πξνεγήζεθε αλαθνίλσζε ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ ρξόλνπ ηεο δεκόζηαο ζπλεδξηάζεσο ηνπ
πεηζαξρηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη απνξξηπηένο πξνερόλησο σο πξνβαιιόκελνο ρσξίο έλλνκν
ζπκθέξνλ.». χκθσλα, ζπλεπψο, κε ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία «……..» ρσξίο έλλνκν ζπκθέξνλ
πξνβάιιεη ηνλ ελ ιφγσ ηζρπξηζκφ.
Δπίζεο, φισο αβαζίκσο επηθαιείηαη ε εηαηξεία (ζει. 5-7 ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ
64/20-03-2018 έγγξαθνπ ππνκλήκαηφο ηεο) φηη παξαβηάζηεθε ην δηθαίσκά ηεο ε αθξφαζή ηεο λα
πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο θαηαγγέιινπζαο, γηα ηνπο ιφγνπο ηεο κε θνηλνπνίεζεο
δεηεκάησλ πνπ άπηνλην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο απνξξήηνπ. Καη ηνχην δηφηη, ε Αξρή ζην ζηάδην
εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο ηεο θαηαγγέιινπζαο λα παξαζηεί, εμέηαζε, ηφζν ην δηθαίσκα ηεο
θαηαγγέιινπζαο, ζπλαξηψκελν κε ηελ πξνζβνιή, θαηά ηελ ίδηα, ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ
ηεο, φζν θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο. Γηα ην
ιφγν απηφ θαη απνθάζηζε φηη ε θαηαγγέιινπζα δχλαηαη λα παξαζηεί θαηά ηε δηελεξγεζείζα
αθξφαζε, σο έρνπζα άκεζν έλλνκν ζπκθέξνλ, θαη φηη εθφζνλ ρξεηάδεηαη λα αλαιπζνχλ δεηήκαηα
ησλ νπνίσλ ε δεκνζηνπνίεζε πξνζβάιιεη ην επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην ηεο εηαηξείαο, ηφηε ε
θαηαγγέιινπζα ζα απνρσξήζεη απφ ηε ζπλεδξίαζε. Όπσο πξνθχπηεη κάιηζηα απφ ην ππ’ αξηζκ. 90
Πξαθηηθφ ηεο απφ 15-11-2017 αθξφαζεο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, δφζεθε ν ιφγνο ζηελ
εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηηο επηθπιάμεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηεο
θαηαγγέιινπζαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αθξφαζεο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε
νηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί ε Αξρή εάλ ζα παξαζηνχλ θαη άιια πξφζσπα
θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο αθξφαζεο, νχηε απαηηείηαη λα αθνπζηνχλ νη ηπρφλ ελδηαθεξφκελνη.
Δμάιινπ, ήηαλ γλσζηφ ζηελ εηαηξεία, ήδε απφ ηελ επίδνζε ζε απηήλ ηεο απφθαζεο γηα ηε
δηελέξγεηα ηεο αθξφαζεο, ην ελδερφκελν λα παξαζηεί ε θαηαγγέιινπζα θαηά ηελ ελ ιφγσ
ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ έλαξμε δε ηεο δηαδηθαζίαο ε εηαηξεία ελεκεξψζεθε γηα ην αίηεκα ηεο
θαηαγγέιινπζαο θαη ηε ζπλαθφινπζε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο λα παξαζηεί θαηά ηε ζπλεδξίαζε
θαη επνκέλσο, ε εηαηξεία «…….» δχλαην θαηά ηελ πξνθνξηθή απηή δηαδηθαζία λα κελ πξνβεί ζε
δειψζεηο πνπ άπηνλην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο απνξξήηνπ. Καη ηνχην δηφηη ε δηαδηθαζία ηεο
αθξφαζεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνθνξηθή έθζεζε ησλ απφςεσλ ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο, αιιά
πεξηιακβάλεη θαη ην έγγξαθν ππφκλεκά ηεο, ζην νπνίν ε εηαηξεία δχλαηαη λα απαληήζεη ζε φια ηα
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ζέκαηα γηα ηα νπνία έρεη επηθπιαρζεί πξνθνξηθψο θαη ηα νπνία ηπρφλ δελ ζα επηζπκνχζε λα ζίμεη,
παξνπζία θαη άιισλ πξνζψπσλ.
ε θάζε πεξίπησζε, ε εηαηξεία «….» δελ αλαθέξεη εηδηθψο ζε ηί ζπλίζηαηαη ε δεκία ηεο
απφ ην γεγνλφο φηη παξεπξέζε ε θαηαγγέιινπζα θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο αθξφαζήο ηεο, νχηε
αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα πνηνπο ηζρπξηζκνχο δελ πξνέβαιε εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ηεο θαη ζπλεπψο
φισο ανξίζησο επηθαιείηαη ην ζπγθεθξηκέλν ηζρπξηζκφ.
Σέινο, ην γεγνλφο φηη ε θαηαγγέιινπζα δελ ήηαλ ε ζπλδξνκήηξηα ηεο επίκαρεο
ηειεθσληθήο ζχλδεζεο δελ επεξεάδεη ην δηθαίσκά ηεο λα παξαζηαζεί ελψπηνλ ηεο Αξρήο,
δεδνκέλνπ φηη ήηαλ ε ίδηα πνπ ππέβαιε ηελ θαηαγγειία ζηελ Αξρή, ζπλεκκέλα εμάιινπ ζηελ
θαηαγγειία ηεο ήηαλ ε έγθιεζε πνπ είρε ππνβάιεη ε ίδηα απφ θνηλνχ κε ην ζχδπγφ ηεο θαη
ζπλδξνκεηή ηεο ζχλδεζεο γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ηνπο.
Δπνκέλσο, δελ επζηαζνχλ νη ζρεηηθνί ηζρπξηζκνί ηεο εηαηξείαο πεξί παξαβίαζεο ηεο αξρήο
ηεο κπζηηθφηεηαο ή πεξί παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ.
β) Ωρ ππορ ηιρ αιηιάζειρ ηηρ εηαιπείαρ «…...» ζσεηικά με ηην εύλογη διάπκεια ηηρ
διαδικαζίαρ
Όισο αβαζίκσο επηθαιείηαη ε εηαηξεία (ζει. 7-8 ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 64/2003-2018 έγγξαθνπ ππνκλήκαηφο ηεο) παξαβίαζε ηεο εχινγεο δηάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ελ
πξνθεηκέλσ.
Καη ηνχην δηφηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζψκα ηεο ππ’ αξηζκ. 298/2017 απφθαζεο πεξί
θιήζεο ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο γηα ην ελ ζέκαηη πεξηζηαηηθφ, κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ
ειέγρσλ γηα ηελ ελ ιφγσ θαηαγγειία, ε νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε, ζρεηηδφηαλ θαη κε άιιεο
θαηαγγειίεο, ηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα δηεξεπλήζεη ε Αξρή παξάιιεια, αθνινχζεζε πεξαηηέξσ
ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία, ε επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ ήηαλ ηδηαηηέξσο
απαηηεηηθή. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ελφςεη θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ελ ιφγσ ππφζεζε εμεηάδεηαη
θαη απφ πνηληθήο απφςεσο θαη ππήξρε αίηεκα απφ ηε Γηεχζπλζε Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ
Δγθιήκαηνο γηα ρνξήγεζε απφ ηελ Αξρή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο ηεο, ε Αξρή πξνρψξεζε
άκεζα ζηελ ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο ειέγρνπ, ε νπνία θέξεη εκεξνκελία 17-10-2016 θαη
επηθπξψζεθε απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 9εο Ννεκβξίνπ 2016, ε δε
εηαηξεία παξέιαβε ηελ ελ ιφγσ έθζεζε ηελ 10-01-2017. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αθξφαζεο ηεο
εηαηξείαο ηελ 15ε Ννεκβξίνπ 2017 ζε θακία πεξίπησζε, εμάιινπ, δελ ζπληζηά θαζπζηέξεζε ζηελ
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εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ν ρξφλνο απηφο είλαη απνιχησο εχινγνο. Ζ εηαηξεία,
άιισζηε, δελ επηθαιείηαη, νχηε απνδεηθλχεη νπδεκία βιάβε απφ ηελ πάξνδν ηνπ ελ ιφγσ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο.
γ) Δπί ηος ιζσςπιζμού ηηρ εηαιπείαρ «…….» όηι ……….
Όισο αβαζίκσο επηθαιείηαη ε εηαηξεία ηε κε εθαξκνγή ηνπ Ν. 3674/2008 ζηνπο ……...
Γηα ην δήηεκα απηφ πξφζθαηα θαη’ αξρήλ έρεη απνθαλζεί ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ……..
…….
Πεξαηηέξσ, ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ.
298/2017 απφθαζε γηα ηελ θιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «……..» γηα ην ελ ζέκαηη πεξηζηαηηθφ,
φπσο θαη ζηελ απφ 17.10.2016 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο κε
αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 995/13.05.2016» απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ κέηξσλ
πνπ θαιείηαη λα ιακβάλεη ε εηαηξεία ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζηνλ
Καλνληζκφ ηεο Α.Γ.Α.Δ. γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ,
θαζψο θαη ζηελ εγθεθξηκέλε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 294/2013 Απφθαζε ηεο Αξρήο Πνιηηηθή Αζθάιεηαο
γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ ηεο εηαηξείαο.
πγθεθξηκέλα, ………..

δ) Δπί ηυν επιμέποςρ αποδιδόμενυν παπαβάζευν εκ μέποςρ ηηρ εηαιπείαρ «…….»
i) Γιακινδύνεςζη ηος αποππήηος ηυν επικοινυνιών ηηρ καηαγγέλλοςζαρ
Δπηθαιείηαη ε εηαηξεία «…...» ζην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 64/20-03-2018 έγγξαθν
ππφκλεκά ηεο (ζει. 11-13) φηη ε Α.Γ.Α.Δ. δελ εξεχλεζε ………
Πιελ φκσο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαη’ αξράο φηη ζηελ επίκαρε ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ
995/13-05-2016 θαηαγγειία είρε επηζπλαθζεί ε ζρεηηθή έγθιεζε πνπ ππνβιήζεθε ηελ 12-05-2016
ελψπηνλ ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Αζελψλ ……
Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη πθίζηαηαη …….
Δμάιινπ, επηζεκαίλεηαη φηη ε εηαηξεία «…….» δελ εγθαιείηαη ελ πξνθεηκέλσ γηα
παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ηεο θαηαγγέιινπζαο, αιιά γηα δηαθηλδχλεπζε
απηνχ, κέζσ, κεηαμχ άιισλ, …..
ε θάζε πεξίπησζε, άιισζηε, φπσο είλαη ήδε γλσζηφ ζηελ εηαηξεία «……..» ……
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Πεξαηηέξσ, επηθαιείηαη ε εηαηξεία «……...» (ζει. 13-14 ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ
ΔΜΠ 64/20-03-2018 εγγξάθνπ ππνκλήκαηφο ηεο θαη ζει. 7-8 ηνπ ππ’ αξηζκ. 90 Πξαθηηθνχ
αθξφαζεο) φηη δελ ζπληξέρεη

δηαθηλδχλεπζε ηνπ

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ηεο

θαηαγγέιινπζαο ……..
Δπίζεο, ε εηαηξεία ππνζηεξίδεη φηη είλαη αηπρήο ν παξαιιειηζκφο ηνπ επίδηθνπ
πεξηζηαηηθνχ κε παιαηφηεξν πεξηζηαηηθφ………
Δπηθαιείηαη, πεξαηηέξσ, ε εηαηξεία «………..» (ζει. 14-17 ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ
ΔΜΠ 64/20-03-2018 εγγξάθνπ ππνκλήκαηφο ηεο) φηη ………..
ii) Παπαβίαζη ηηρ ςπ’ απιθμ. ……..
Δπηθαιείηαη ε εηαηξεία «…….» φηη δελ πξνθχπηεη παξαβίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο
εηαηξείαο, θαζφηη πξνέβε ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ειέγρνπ, …….
Πιελ φκσο, ε εηαηξεία δελ αηηηνινγεί ηνλ πιεκκειή έιεγρν ………..
iii) Παπαβίαζη ηος Κανονιζμού για ηη Γιαζθάλιζη ηος Αποππήηος ηυν Ζλεκηπονικών
Δπικοινυνιών και ηηρ διάηαξηρ ηος άπθπος 8 ηος Ν. 3674/2008 δια ηηρ μη ενημέπυζηρ ηηρ
Απσήρ
Δπηθαιείηαη ε εηαηξεία «……..» (ζει. 20 ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 64/20-03-2018
εγγξάθνπ ππνκλήκαηφο ηεο) φηη δελ ζπλέηξερε ιφγνο ελεκέξσζεο ηεο Αξρήο, δεδνκέλνπ φηη, θαηά
ηελ εηαηξεία, δελ πξνέθππηε απφ κφλε ηελ θαηαγγειία ηνπ ζπλδξνκεηή, πεξηζηαηηθφ αζθάιεηαο.
Πιελ φκσο, δελ επζηαζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ηζρπξηζκφο ηεο εηαηξείαο, δεδνκέλνπ φηη δελ
επξφθεηην γηα κηα ζπλήζε θαηαγγειία ζπλδξνκεηή, ηνπλαληίνλ ε εηαηξεία νριήζεθε δχν θνξέο
απφ ην ζπλδξνκεηή (ζηηο 26-04-2016 θαη ζηηο 09-05-2016), φπνπ ξεηψο επηζεκάλζεθε ζηελ
εηαηξεία φηη έρεη απνζηαιεί ςεθηαθφο δίζθνο κε θαηαγεγξακκέλεο ζπλνκηιίεο ηνπ ζπλδξνκεηή.
Δπίζεο, ε εηαηξεία έιαβε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1051/3/35-α/16-06-2016 επηζηνιή απφ ηε
Γηεχζπλζε Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο κε ηελ νπνία ηεο δεηείην λα εξεπλήζεη ηελ επίδηθε
πεξίπησζε θαη λα απνζηείιεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζηηο δησθηηθέο αξρέο.
Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη επξφθεηην γηα ζνβαξή θαηαγγειία παξαβίαζεο ηνπ
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ζπλδξνκεηή ηεο εηαηξείαο, ε νπνία επηβάιεη ηελ αλαγσγή ηεο ζε
πεξηζηαηηθφ αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε δηαδηθαζία …….. ηεο εηαηξείαο, αιιά
θαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3674/2008. Άιισζηε, ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηεο Αξρήο
δηθαηνινγείηαη απνιχησο απφ ηε ζπληαγκαηηθψο νξηδφκελε απνζηνιή ηεο Αξρήο γηα ηελ
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πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε Α.Γ.Α.Δ. δηελεξγεί
ειέγρνπο θαη ελεκεξψλεη ηπρφλ ζρεηηθψο θαη άιιεο εκπιεθφκελεο αξρέο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ
έπξαμε, απνζηέιινληαο ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηεο ζηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο θαη δησθηηθέο αξρέο,
θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε Αξρή δελ ζα επηιακβαλφηαλ ηεο ππνζέζεσο εάλ δελ
ηεο είρε ππνβιεζεί ε ζπγθεθξηκέλε θαηαγγειία. Δλφςεη απηνχ, ε ελεκέξσζή ηεο απφ ηελ εηαηξεία
ήηαλ επηβεβιεκέλε θαη ν ζρεηηθφο ηζρπξηζκφο ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα απνξξηθζεί.
iv) Παπαβίαζη ηηρ διάηαξηρ ηος άπθπος 8 ηος Ν. 3674/20087 δια ηηρ λανθαζμένηρ
ενημέπυζηρ ηος ζςνδπομηηή
Δπηθαιείηαη ε εηαηξεία «……..» (ζει. 21 ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 64/20-03-2018
εγγξάθνπ ππνκλήκαηφο ηεο) φηη δελ είρε θακία ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ ζπλδξνκεηή. Πιελ
φκσο, ζε θακία πεξίπησζε δελ επζηαζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ηζρπξηζκφο, δεδνκέλνπ φηη, πξσηίζησο,
ε εηαηξεία ππνρξενχην, σο πάξνρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ην
ζπλδξνκεηή, λα ελεκεξψζεη ην ζπλδξνκεηή ηεο, ζε ζπλέρεηα ηνπ παξαπφλνπ – αηηήκαηνο πνπ
δέρζεθε γηα απνδεδεηγκέλε παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ηνπ. Πέξαλ ηνχηνπ,
ππνρξενχην λα ηνλ ελεκεξψζεη, ελφςεη ησλ επξεκάησλ ησλ απφ 02-06-2016 θαη 03-06-2016
επηηφπησλ ειέγρσλ ηεο Αξρήο, θαη κε δεδνκέλε ηελ θαηαγγειζείζα απφ ηνλ ζπλδξνκεηή ηεο
παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ηνπ. Ζ ιαλζαζκέλε ελεκέξσζε ηνπ ζπλδξνκεηή
ζπληζηά παξαβίαζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3674/2008 θαη νη πεξί αληηζέηνπ ηζρπξηζκνί
ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκνη.
Δ. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη έρνληαο ππφςε:
1.

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ
47/Α/27.2.2003) θαη ηδίσο ην άξζξν 6, παξάγξαθνο 1, εδάθηα α΄, β΄θαη δ΄θαη παξάγξαθνο 2
ηνπ λφκνπ απηνχ,

2.

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3674/2008 «Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηνπ
απνξξήηνπ ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 136/2008), φπσο
ηζρχεη,

3.

ηελ Οδεγία 2002/58 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Ηνπιίνπ
2002, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2009/136/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο
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επηθνηλσλίεο), θαη ελζσκαηψζεθε κε ηνλ Ν. 3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη
ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 2472/1997» (ΦΔΚ Α 133), ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4070/2012
(ΦΔΚ Α 82),
4.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο
ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.
2472/1997» (ΦΔΚ Α΄133/28.6.2006), ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4070/2012 θαη ηδίσο
ην άξζξν 4 ηνπ λφκνπ απηνχ,

5.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 47/2005 «Γηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηερληθέο θαη νξγαλσηηθέο εγγπήζεηο
γηα ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαη γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπ» (ΦΔΚ Α΄
64/2005),

6.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3431/2006 (ΦΔΚ Α’ 13), ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην λ. 4070/2012
«Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ Α’ 82),

7.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2225 /1994 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηεο αληαπφθξηζεο θαη
επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α' 121),

8.

ην Ν.3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε θαη
ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ
Α’ 220/2002), φπσο ηζρχεη,

9.

ην Ν.4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ Α’51/2012), φπσο ηζρχεη, θαη
ηδίσο ηα άξζξα 61 θαη 110 απηνχ,

10. ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 παξ.7 ηνπ Ν.4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο –
Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε Αδηθηψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 47/2015),
11. ηε δηάηαμε 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 Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο - Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
4070/2012 (Α' 82) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
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12. ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 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. ηελ ππ’ αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21-03-2016), πεξί ζπγθξφηεζεο ηεο Αξρήο
Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ,
14. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ εηθνζηνχ ηξίηνπ ηνπ Ν. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄ 142/03-08-2016),
15. ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απφθαζεο ηεο ΑΓΑΔ («Καλνληζκφο γηα ηε Γηαζθάιηζε
ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ», ΦΔΚ B’ 2715/17-11-2011),
16. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 146/18.07.2013 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε
ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ ηεο εηαηξείαο ………., φπσο απηή εγθξίζεθε κε ηελ ππ’
αξηζκ. 294/2013 Απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
17. ηελ Οδεγία Δξγαζίαο ……,
18. ηελ Οδεγία Δξγαζίαο ……,
19. ηελ Οδεγία Δξγαζίαο …….,
20. ηε Γηαδηθαζία ηεο εηαηξείαο ……,
21. ηε Γηαδηθαζία ηεο εηαηξείαο ………,
22. ηε Γηαδηθαζία ηεο εηαηξείαο …….,
23. ηελ απφ 04.07.2014 Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο
……..., ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 95/2015 Απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. θαη ε νπνία
παξαδφζεθε ζηελ εηαηξεία ……. ηελ 30.07.2015, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.
ΑΓΑΔ 1560/30.07.2015 Απφδεημε παξάδνζεο – παξαιαβήο,
24. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 995/13.05.2016 θαηαγγειία ηεο …….,
25. ηελ ππ’ αξηζκ. 84/2016 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
26. ηελ ππ’ αξηζκ. 146/2016 Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ. γηα ηε ζχζηαζε Οκάδαο
Διέγρνπ θαηφπηλ ηεο θαηαγγειίαο ηδηψηε κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 995/13.05.2016,
27. ηελ ππ’ αξηζκ. 159/2016 Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ. γηα ηε ζχζηαζε Οκάδαο
Διέγρνπ θαηφπηλ ηεο θαηαγγειίαο ηδηψηε κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 995/13.05.2016,
28. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1195/03.06.2016 Πξαθηηθφ Γηελέξγεηαο Δπηηφπηνπ Διέγρνπ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο …….. κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνχ,
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29. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1212/06.06.2016 Πξαθηηθφ Γηελέξγεηαο Δπηηφπηνπ Διέγρνπ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ……. κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνχ,
30. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 105/08.06.2016 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο …… κεηά ησλ
ζπλεκκέλσλ απηνχ,
31. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 125/01.07.2016 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο …... κεηά ησλ
ζπλεκκέλσλ απηνχ,
32. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 141/12.07.2016 επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ. πξνο ηελ εηαηξεία ….,
33. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 152/15.07.2016 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο …… κεηά ησλ
ζπλεκκέλσλ απηνχ,
34. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 3303/27.06.2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ
Δγθιήκαηνο,
35. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1761/01.08.2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ
Δγθιήκαηνο,
36. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1781/04.08.2016 επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ. πξνο ηε Γ/λζε Γίσμεο
Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο,
37. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 175/15.09.2016 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο …… κεηά ησλ
ζπλεκκέλσλ απηνχ,
38. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 5157/26.09.2016 Πξαθηηθφ Γηελέξγεηαο Δπηηφπηνπ Διέγρνπ
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ……... κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνχ,
39. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2286/04.10.2016 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο …..., κε ην νπνίν
θνηλνπνηείηαη ην απφ 03.10.2016 (αξ. πξση. ….. 71/ΔΜΠ191) έγγξαθν ηεο εηαηξείαο κεηά ησλ
ζπλεκκέλσλ απηνχ,
40. ηελ απφ 17.10.2016 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ.
πξση. ΑΓΑΔ 995/13.05.2016»,
41. ηελ ππ’ αξηζκ. 274/2016 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
42. ην ππ’ αξηζκ. 42 πξαθηηθφ ηεο απφ 9 Ννεκβξίνπ 2016 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο
Α.Γ.Α.Δ.,
43. ηελ ππ’ αξηζκ. 342/2016 Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ. πεξί έγθξηζεο ησλ απφ 17
Οθησβξίνπ 2016 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ.
πξση. ΑΓΑΔ 995/13.05.2016», «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηφπηλ
θαηαγγειηψλ κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1279/10.06.2016 θαη 1286/10.06.2016», «Έθζεζεο
Γηελέξγεηαο

Δθηάθηνπ

Διέγρνπ

θαηφπηλ
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1298/13.06.2016», «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ.
πξση. ΑΓΑΔ 1299/13.06.2016», «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηφπηλ
θαηαγγειίαο κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1305/13.06.2016» θαη «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ
Διέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1310/13.06.2016», ε νπνία παξαδφζεθε
ζηελ εηαηξεία ….., φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 38/10-01-2017 Απφδεημε
παξάδνζεο – παξαιαβήο,
44. ηελ ππ’ αξηζκ. 338/2017 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
45. ην πξαθηηθφ ηεο απφ 27 επηεκβξίνπ 2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
46. Σελ ππ’ αξηζκ. 298/2017 Απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. γηα ηελ θιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο
«………..» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε
ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ, ε νπνία επεδφζε λνκίκσο ζηελ εηαηξεία, ζπλεκκέλε ζηελ ππ’
αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2991/19-10-2017 θιήζε ηεο Α.Γ.Α.Δ., φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’
αξηζκ. 9227/30-10-2017 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν
Αζελψλ θαο Γεσξγίαο Γησηνπνχινπ,
47. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3256/15-11-2017 αίηεζε ηεο ……. γηα ηελ παξάζηαζή ηεο θαηά
ηε δηελέξγεηα ηεο αθξφαζεο ηεο εηαηξείαο «……….»,
48. Σν ππ’ αξηζκ. 90/2017 Πξαθηηθφ ηεο Αθξφαζεο ηεο 15-11-2017, ην νπνίν επεδφζε λνκίκσο
ζηελ εηαηξεία ζπλεκκέλν ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 434/07-02-2018 επηζηνιή ηεο
Α.Γ.Α.Δ., φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 9686/28-02-2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο
Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελψλ θαο Γεσξγίαο Γησηνπνχινπ,
49. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 64/20-03-2018 έγγξαθν ππφκλεκα ηεο εηαηξείαο «…..»,
50. Σα πξφζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο «…….», φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηειεπηαίν
δεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκφ απηήο,
51. Σελ ππ’ αξηζκ. 311/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
52. Σν ππ’ αξηζκ. 55 Πξαθηηθφ ηεο απφ 17 Οθησβξίνπ 2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο
Α.Γ.Α.Δ.,
53. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ,
ΑΠΟΦΑΣΗΕΟΥΜΔ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Σελ ύπαπξη εςθύνηρ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…….» γηα ηηο απνδηδφκελεο ζε απηήλ
παξαβάζεηο, φπσο αλαιχεηαη αλσηέξσ ζηηο ελφηεηεο Β, Γ θαη Γ ηεο παξνχζαο.
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Β) Σελ επιβολή ζηην εηαιπεία με ηην επυνςμία «…….»: Α) γηα ηελ πξψηε απνδηδφκελε
παξάβαζε ηεο δηαθηλδχλεπζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ηεο θαηαγγέιινπζαο, αθελφο ηεο
διοικηηικήρ κύπυζηρ ηος σπημαηικού πποζηίμος ύτοςρ είκοζι σιλιάδυν εςπώ (20.000 €) γηα
…….. θαη αθεηέξνπ ηεο διοικηηικήρ κύπυζηρ ηος σπημαηικού πποζηίμος ύτοςρ εξήνηα
σιλιάδυν εςπώ (60.000 €) γηα ηα ειιηπή κέηξα αζθαιείαο ………, Β) γηα ηε δεχηεξε απνδηδφκελε
παξάβαζε ζρεηηθά κε ηελ παξαβίαζε ……., ηεο διοικηηικήρ κύπυζηρ ηηρ ζύζηαζηρ, κε ηελ
πξνεηδνπνίεζε ηεο επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, Γ) γηα ηελ ηξίηε
απνδηδφκελε παξάβαζε ζρεηηθά κε ηε κε ελεκέξσζε ηεο Αξρήο απφ ηελ εηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ
ππνβιεζείζα ζε απηή θαηαγγειία ηνπ ζπλδξνκεηή, ηεο διοικηηικήρ κύπυζηρ ηος σπημαηικού
πποζηίμος ύτοςρ είκοζι σιλιάδυν εςπώ (20.000 €), και Γ) γηα ηελ ηέηαξηε απνδηδφκελε
παξάβαζε ζρεηηθά κε ηελ ιαλζαζκέλε ελεκέξσζε ηνπ ζπλδξνκεηή εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο, ηεο
διοικηηικήρ κύπυζηρ ηος σπημαηικού πποζηίμος ύτοςρ είκοζι σιλιάδυν εςπώ (20.000 €).
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ ελ ιφγσ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ γηα ηηο απνδηδφκελεο
παξαβάζεηο, φπσο αλαιπηηθψο απηέο εθηίζεληαη αλσηέξσ, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο έιαβε ηδίσο
ππφςε ηεο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ηε βαξχηεηα ησλ
απνδηδφκελσλ παξαβάζεσλ, θαζψο θαη ηα πξφζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, φπσο
απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηειεπηαίν δεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκφ απηήο.
Ζ παξνχζα απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «……...» κε Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή.
Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 17 Οθησβξίνπ 2018.

Ο Αληηπξφεδξνο
Μηραήι αθθάο
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