
 
 

1 
 

                                                                                                          Μαξνύζη, 11 Φεβξνπαξίνπ 2019 

          Αξ. πξση.: 616     

 

ΑΠΟΦΑΖ 

  αριθμ: 408/2018  

  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΣΣΖΖΣΣΔΔΑΑ  ΣΣΟΟ  ΓΓΗΗΑΑΓΓΗΗΚΚΣΣΤΤΟΟ))  

  

 

Θέμα: «Απόθαζε επί ηεο από 19.07.2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία  „..................‟, κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαηόπηλ ηεο από 

07.03.2014 „Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο „.................‟‟, ε 

νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ.113/2014 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ».  

 

 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 12
εο

 Γεθεκβξίνπ 2018 

 

 

 

ήκεξα, ηελ 12
ε
 Γεθεκβξίνπ 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 θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ.Γεώξγηνπ Μηζαειίδε, ν νπνίνο παξέζηε ζε 

αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θαο Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, ε νπνία είρε λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί αιιά δελ παξέζηε γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο από 19.07.2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία  «..................», κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο θαηόπηλ ηεο από 07.03.2014 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξείαο „.................‟», ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ.113/2014 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

ΑΓΑΔ. Παξώλ ήηαλ θαη ν θ.Υξήζηνο Καιινληάηεο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Αξρήο, ν νπνίνο είρε 

νξηζηεί από ηελ Οινκέιεηα σο εηζεγεηήο γηα ηελ παξνύζα ππόζεζε.   

 

Δηδηθόηεξα, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα:                                                                              
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Α. Ζ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), θαηόπηλ ηεο ππ‟ αξηζκ. 218/2013 

Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ θαη ηεο ππ‟ αξηζκ.255/2013 Απόθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο, 

πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθό έιεγρν ζηελ εηαηξεία «..................»  (εθεμήο θαινύκελε γηα ιόγνπο ζπληνκίαο 

«.................»), κε ζθνπό λα εμεηάζεη ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, όπσο εγθξίζεθε κε ηηο ππ‟ αξηζκ. 155/2012 θαη 327/2013 

Απνθάζεηο ηεο ΑΓΑΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππ‟αξηζκ.155/2012 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ επεδόζε ζηελ 

εηαηξεία ηελ 31.10.2012 (ππ‟αξηζκ.9452/31.10.2012 Έθζεζε επίδνζεο ηνπ Γηθ. Δπηκειεηή ζην 

Πξσηνδηθείν ηεο Αζήλαο Γηνλύζηνπ Γεζπνηόπνπινπ). 

Ζ Οκάδα Διέγρνπ θαηέγξαςε ηηο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο πξνέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ 

εηαηξεία, ζηελ από 07.03.2014 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο .................» (ζπλεκ. 1 ζηελ ππ‟αξηζκ.127/17.03.2017 εηζήγεζε), ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 

από 02.04.2014 ππ‟αξηζκ. 113/2014 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ. ε εθαξκνγή ηεο ίδηαο 

απόθαζεο, εζηάιε ε ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 95/10.04.2014 επηζηνιή ηεο ΑΓΑΔ πξνο ηελ εηαηξεία 

................., κε ηελ νπνία εδόζε πεξηζώξην κέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ ηνπ 2014 γηα λα πξνβεί ζηηο 

απαηηνύκελεο ελέξγεηεο θαη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο επί ηε βάζεη ησλ δηαπηζηώζεσλ ηεο ελόηεηαο Γ ηεο σο 

άλσ Έθζεζεο, θαη εηδηθόηεξα ζε ό,ηη αθνξά ζηηο απνθιίζεηο από ηνλ Καλνληζκό θαη ηελ εγθεθξηκέλε 

Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο, θαη λα ελεκεξώζεη κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία σο πξνο ηελ 

πινπνίεζε απηώλ, εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ηελ ΑΓΑΔ. Με ηελ ίδηα επηζηνιή, ε ΑΓΑΔ 

ελεκέξσζε ηελ εηαηξεία όηη επηθπιάζζεηαη λα ιάβεη απνθάζεηο αλαιόγσο ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ 

ελεξγεηώλ από πιεπξάο ηεο, δηαηεξώληαο ην δηθαίσκά ηεο γηα θιήζε ηεο εηαηξείαο ζε αθξόαζε. 

Ζ εηαηξεία ................. κε ηελ ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1725/30.06.2014 επηζηνιή, ελεκέξσζε ηελ ΑΓΑΔ 

όηη ιόγσ θόξηνπ εξγαζίαο θαη ζεξηλώλ αδεηώλ πξνζσπηθνύ, νη απαληήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε 

ειέγρνπ ζα απνζηέιινληαλ κέρξη 18.07.2014. Με ηε κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 2387/21.07.2014 

επηζηνιή κε ζέκα «Δλεκέξσζε επί ηεο Έθζεζεο ηνπ Σαθηηθνύ Διέγρνπ ηεο .................», θαζώο θαη κε 

ην έγγξαθν κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 2390/22.07.2014, κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην ζπλεκκέλν 

2 ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 2387/21.07.2014 επηζηνιήο, ε εηαηξεία ελεκέξσζε ηελ ΑΓΑΔ 

αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηέο ηεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ δηαπηζηώζεσλ ηεο Δλόηεηαο Γ ηεο από 

07.03.2014 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .................». 

ηε ζπλέρεηα, θαηόπηλ ηεο ππ‟αξηζκ. 61/2015 εηζήγεζεο, κε ηελ νπνία ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο 

ελεκεξώζεθε γηα ηηο θαηά ηα σο άλσ απαληήζεηο ηεο εηαηξείαο, κε ηελ από 10 Ηνπλίνπ 2015 απόθαζή 

ηεο, ε Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ απνθάζηζε ηελ πξνώζεζε ηεο ππόζεζεο ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο ΑΓΑΔ 
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γηα θιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο .................«καθώς διαπιζηώνονηαι αποκλίζεις από ηην εγκεκριμένη 

Πολιηική Αζθάλειας ηης εηαιρείας» (Πξαθηηθό ππ‟αξηζκ.6 ηεο από 10.06.2015 ζπλεδξίαζεο ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ).  

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. 117B/2017 Απόθαζή ηεο,  ηελ θιήζε ζε 

αθξόαζε ηεο εηαηξείαο ................., κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο θαηόπηλ ηεο από 07.03.2014 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο „.................», ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ.113/2014 Απόθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ. 

Ζ ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 1716/06.06.2017 Κιήζε, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ‟αξηζκ. 117Β/2017 

Απόθαζεο, επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.Α-

8823/09.06.2017 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ Γεσξγίαο 

Γησηνπνύινπ.  

Καηόπηλ απνδνρήο ηνπ αηηήκαηνο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ αλαβνιή ηεο αθξόαζεο, ε νπνία είρε αξρηθά 

νξηζηεί γηα ηελ 12
ε
 Ηνπιίνπ 2017, σο λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο Αθξόαζεο νξίζηεθε ε 19

ε
 

Ηνπιίνπ 2017, θαη ε ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 1934/28.06.2017 Κιήζε κεηά από αλαβνιή, επεδόζε ζηελ 

εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.Α-8936/05.07.2017 Έθζεζε Δπίδνζεο 

ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ.  

Ζ εηαηξεία .................παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 19
εο

 Ηνπιίνπ 2017, όπσο πξνθύπηεη από ην 

ππ‟αξηζκ. 59/2017 πξαθηηθό ηεο από 19.07.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ.  

Σν ππ‟αξηζκ. 59/2017 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο ηελ 19
ε
 Ηνπιίνπ 2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο 

.................επεδόζε λνκίκσο ζηελ εηαηξεία ηελ 26
ε
 Ηνπιίνπ 2018, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ‟αξηζκ. Α-

1037/26.07.2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ Γεσξγίαο 

Γησηνπνύινπ, θαη κε ην  ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2353/17.07.2018 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.  

Ζ εηαηξεία, θαηόπηλ ηνπ από 02.08.2018 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 202/02.08.2018 εγγξάθνπ, κε ην νπνίν 

δήηεζε από ηελ ΑΓΑΔ λα ηεο ρνξεγεζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ηνπ ππνκλήκαηνο γηα 



 
 

4 
 

ρξνληθό δηάζηεκα 15 εξγάζηκσλ εκεξώλ ιόγσ απνπζίαο ησλ αξκόδησλ κε άδεηα θαινθαηξηλώλ 

δηαθνπώλ, ππέβαιε ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 215/14.09.2018 έγγξαθν ππόκλεκα. 

 

Δλ πξνθεηκέλσ, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 

 

Β. ην θεθάιαην  Γ («Δμέηαζε ηνηρείσλ- Απνηειέζκαηα») ηεο από 07.03.2014 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο 

Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .................Α.Δ.», αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα:  

 

« Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΦΟΥ 

……………………………………………………………………………………….» 

Γ. Με ηνλ ζπλεκκέλν ζηελ ππ‟αξηζκ. 61/2015 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ Πίλαθα 1, 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα αλαθεξόκελα από ηελ εηαηξεία ................. ζηα κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

ΑΠΡ 2387/21.07.2014 θαη ΑΠΡ 2390/22.07.2014 έγγξαθα, ζε ζρέζε κε ηηο απνθιίζεηο πνπ 

δηαηππώλνληαη ζηελ από 07.03.2014 Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ, σο αθνινύζσο: 

 

« Πίνακας 1: Απανηήζεις ηης Εηαιρείας .................ζηις αποκλίζεις ποσ διαησπώνονηαι ζηην από 

07.03.2014 Έκθεζη Διενέργειας Τακηικού Ελέγτοσ. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..» 

Δπηζεκαίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνλ πξνπαξαηεζέληα πίλαθα, όηη, σο πξνο ηελ αλαθεξόκελε ζηελ 

από 07.03.2014 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο 

„.................», απόθιηζε 4.Α.3, ε εηαηξεία ................., κε ην ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 

2387/21.07.2014 έγγξαθν δήισζε ηα αθόινπζα: «………………………………………………………..».   

 

Δπίζεο, κε ηνλ ζπλεκκέλν ζηελ ππ‟αξηζκ. 61/2015 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ Πίλαθα 2, 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα αλαθεξόκελα από ηελ εηαηξεία ................. ζηα κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

ΑΠΡ 2387/21.07.2014 θαη ΑΠΡ 2390/22.07.2014 έγγξαθα,  ζε ζρέζε κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ 

δηαηππώλνληαη ζηελ από 07.03.2014 Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ, σο αθνινύζσο: 

 

«…………………………………………………………………………………………………….». 
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Γ. Από ην ππ‟αξηζκ. 59/2017 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο ηελ 19
ε
 Ηνπιίνπ 2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο 

................., θαζώο θαη από ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 215/14.09.2018 έγγξαθν ππόκλεκα πνπ 

ππέβαιε ε ελ ιόγσ εηαηξεία ελώπηνλ ηεο Αξρήο,  πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 

 

Γ. 1. Με ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 215/14.09.2018 έγγξαθν ππόκλεκα, ε εηαηξεία 

.................επηθαιέζηεθε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο εύινγεο δηάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, αλαθέξνληαο όηη 

ε ΑΓΑΔ ηεο θνηλνπνίεζε ηελ ππ‟ αξηζκ.117Β/2017 Απόθαζε, κε ηελ νπνία θαινύζε ηελ ................. ζε 

αθξόαζε, ζηηο 6.6.2017, ήηνη, ηξία θαη πιένλ έηε από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο Έθζεζεο Σαθηηθνύ Διέγρνπ 

θαη 4 πεξίπνπ έηε από ηε δηελέξγεηα ησλ επηηόπησλ ειέγρσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ 

εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ από ηελ ΑΓΑΔ θαη ηεο κεηέπεηηα θιήζεο ηεο εηαηξείαο ζε αθξόαζε ζε θακία 

πεξίπησζε δε δηθαηνινγείηαη νύηε από ηε δπζθνιία δηαπίζησζεο ησλ απνδηδόκελσλ παξαβάζεσλ, νύηε 

από ηνλ ζύλζεην λνκηθό ραξαθηήξα απηώλ, κε ζπλέπεηα ε απόθαζε λα έξρεηαη ζε θαηάθσξε αληίζεζε 

πξνο ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, έθθαλζε ηεο νπνίαο ζπληζηά ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζύλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ (ζει.2 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 215/14.09.2018 έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο εηαηξείαο .................). Ζ εηαηξεία επηθαιείηαη όηη ε πνιπεηήο ζησπή ηεο ΑΓΑΔ ηεο 

δεκηνύξγεζε δηθαηνινγεκέλα ηελ πεπνίζεζε όηη ε ΑΓΑΔ δελ επξόθεηην λα επαλέιζεη, δεδνκέλνπ όηη νη 

απνθιίζεηο πνπ δηαπηζηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ αθνξνύζαλ θπξίσο 

γξαθεηνθξαηηθέο ζπκπιεξώζεηο ζε έγγξαθα θαη δηαδηθαζίεο ηεο ................., ελώ ζε όπνηεο πεξηπηώζεηο 

ε Αξρή δηαπίζησζε ηελ ύπαξμε θάπνησλ ειιείςεσλ, ε εηαηξεία έζπεπζε λα ηηο ζπκπιεξώζεη, 

πξαγκαηνπνηώληαο ηηο απαξαίηεηεο πινπνηήζεηο.  Τπνζηεξίδεη επίζεο ε εηαηξεία όηη ε παξέιεπζε εηώλ 

από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ έσο ηελ πεξάησζε ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ θιήζε ηεο εηαηξείαο ζε αθξόαζε θαη ηε κεηέπεηηα θνηλνπνίεζε ησλ 

απνκαγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθώλ ζπληζηνύλ πξνζβνιή ηεο αξρήο ηεο «εύινγεο δηάξθεηαο» ηεο 

δηαδηθαζίαο, όπσο απηή απνξξέεη από ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ. 

ύκθσλα κε ηελ εηαηξεία, ε πέξαλ ηνπ εύινγνπ ρξόλνπ θαζπζηέξεζε έθδνζεο απόθαζεο ζεσξείηαη όηη 

πξνζβάιιεη ηα δηθαηώκαηα άκπλαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, εθόζνλ ε παξάηαζε απηή δελ κπνξεί λα 

θαηαινγηζηεί ζε επζύλε ηνπ ηειεπηαίνπ. Σέινο, ε εηαηξεία επηθαιείηαη ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνύ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΓΓΑ), ην νπνίν δέρεηαη όηη ν εύινγνο ραξαθηήξαο ηεο 

δηάξθεηαο κηα δηαδηθαζίαο εθηηκάηαη ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο ππόζεζεο θαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε 

ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί από ηε λνκνινγία θαη εηδηθόηεξα ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο 
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ππόζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζθεύγνληνο θαη εθείλεο ησλ αξκνδίσλ αξρώλ, θαζώο θαη ηνπ 

δηαθπβεύκαηνο ηεο δηαθνξάο γηα ηνπο πξνζθεύγνληεο (ζει.3 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 

215/14.09.2018 έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο εηαηξείαο .................). 

 

Δπί ησλ παξαπάλσ ηζρπξηζκώλ ηεο εηαηξείαο, επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα: 

Ζ εηαηξεία δελ αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη θαηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

από 07.03.2014 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο .................» 

ζηελ εηαηξεία, κέρξη ηελ θιήζε ηεο ζε αθξόαζε, έιαβαλ ρώξα θαη ηα αθόινπζα, αλαθεξόκελα ζην ζώκα 

ηεο ππ‟ αξηζκ. 117Β/2017 Απόθαζεο πεξί θιήζεο ηεο ζε αθξόαζε: 

Καηόπηλ ηεο έγθξηζεο ηεο από 07.03.2014 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξείαο .................», ε ΑΓΑΔ απέζηεηιε ζηελ εηαηξεία ηελ ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 

95/10.04.2014 επηζηνιή, κε ηελ νπνία εδόζε πεξηζώξην κέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ ηνπ 2014 γηα λα πξνβεί 

ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο θαη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο επί ηε βάζεη ησλ δηαπηζηώζεσλ ηεο ελόηεηαο Γ 

ηεο σο άλσ Έθζεζεο, θαη λα ελεκεξώζεη κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία σο πξνο ηελ πινπνίεζε απηώλ, κε 

ηελ επηζήκαλζε όηη ε Αξρή επηθπιάζζεηαη λα ιάβεη απνθάζεηο αλαιόγσο ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ 

ελεξγεηώλ από πιεπξάο ηεο εηαηξείαο, δηαηεξώληαο ην δηθαίσκά ηεο γηα θιήζε ηεο ζε αθξόαζε. Ζ ελ 

ιόγσ πξνζεζκία παξαηάζεθε θαηόπηλ ηνπ ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1725/30.06.2014 αηηήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο κέρξη ηελ 18.07.2014, θαη ηειηθά ε εηαηξεία ελεκέξσζε ηελ ΑΓΑΔ κε ηα κε αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ ΑΠΡ 2387/21.07.2014 θαη ΑΠΡ 2390/22.07.2014 έγγξαθα. Σα πξνζθνκηζζέληα από ηελ εηαηξεία 

ζηνηρεία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο ππ‟αξηζκ. 61/2015 εηζήγεζεο, κε ηελ νπνία ε Οινκέιεηα ηεο 

Αξρήο ελεκεξώζεθε γηα ηηο θαηά ηα σο άλσ απαληήζεηο ηεο εηαηξείαο θαη έιαβε ηελ από 10 Ηνπλίνπ 

2015 απόθαζε γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ππόζεζεο ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο ΑΓΑΔ γηα θιήζε ζε 

αθξόαζε ηεο εηαηξείαο .................«καθώς διαπιζηώνονηαι αποκλίζεις από ηην εγκεκριμένη Πολιηική 

Αζθάλειας ηης εηαιρείας» (Πξαθηηθό ππ‟αξηζκ.6 ηεο από 10.06.2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

ΑΓΑΔ). Αθνινύζεζε όκσο ε έθδνζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ λ.4339/2015  (ΦΔΚ Α‟ 

133/2015), 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. 16887/17-03-2016 Απόθαζεο 

ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 151/2016), πεξί 

ζπγθξόηεζεο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, πιεξνύηαλ ν όξνο ηεο 

λόκηκεο ζπγθξόηεζεο ηεο Αξρήο γηα ηε ιήςε απόθαζεο πεξί θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο, κε 
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ζπλέπεηα ε ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο γηα ηε ιήςε ηεο ππ‟αξηζκ. 117Β/2017 απόθαζεο λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εληέιεη ηελ 22.03.2017. 

Από ηα παξαπάλσ επάγεηαη όηη θαηά ην δηάζηεκα πνπ είρε πξνεγεζεί ηεο θιήζεο ηεο εηαηξείαο ζε 

αθξόαζε, ε Αξρή είρε ελεκεξώζεη κε ηελ ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 95/10.04.2014 επηζηνιή όηη 

επηθπιαζζόηαλ λα ιάβεη απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ην ελδερόκελν θιήζεο ηεο ζε αθξόαζε, θαη άξα 

νπδέλ δήηεκα αηθληδηαζκνύ ηίζεηαη. Δίλαη δε ζαθέο όηη  ε δηάξθεηα ηεο σο άλσ πεξηγξαθείζαο 

δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ππ‟αξηζκ. 117Β/2017 απόθαζεο πεξί θιήζεο ηεο εηαηξείαο ζε 

αθξόαζε δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηεο Αξρήο, θαζώο, ζύκθσλα κε όζα παξαηίζεληαη αλσηέξσ, ε 

Αξρή βξηζθόηαλ γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ζε αληηθεηκεληθή αδπλακία άζθεζεο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο, ε νπνία νθεηιόηαλ ζε δεηήκαηα λνκίκνπ ζπγθξόηεζεο, ήηνη, ζε παξάγνληεο πνπ δελ 

άπηνληαλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο. Δμάιινπ, ε εηαηξεία δελ επηθαιείηαη, νύηε απνδεηθλύεη βιάβε 

ηεο από ηελ πάξνδν ηνπ ελ ιόγσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, νύηε όηη εμαηηίαο απηνύ κεηεβιήζε ην θξίζηκν 

λνκηθό ή πξαγκαηηθό θαζεζηώο γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία αθξόαζεο. Μάιηζηα, δελ ηίζεηαη ελ 

πξνθεηκέλσ δήηεκα ππέξβαζεο ηνπ αλαθεξόκελνπ ζην άξζξν 6 παξ. 2 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ αθξόαζε, κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ην πηνζεηνύκελν κέηξν, δεδνκέλνπ όηη ε εηαηξεία έιαβε γλώζε ηεο  παξνύζαο δηαδηθαζίαο 

αθξόαζεο κε ηελ επίδνζε ηεο ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 1716/06.06.2017 Κιήζεο, ε νπνία έιαβε ρώξα ηελ 

09.06.2017, παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 19
εο

 Ηνπιίνπ 2017 θαη ππέβαιε ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 

ΔΜΠ 215/14.09.2018 έγγξαθν ππόκλεκα. ε θάζε πεξίπησζε, ν δηαδξακώλ ρξόλνο κεηαμύ ηεο 

αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ιήςεο ηεο παξνύζαο απόθαζεο είλαη ιηγόηεξνο από απηόλ, ν νπνίνο 

θξίζεθε κε ηηο απνθάζεηο 662, 663/2018 θαη 3598/2018 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ σο κε 

εύινγνο, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο.   

Σέινο, είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο θαη εδξαδόκελνο επί απζαίξεηεο εθηίκεζεο, ν ηζρπξηζκόο ηεο 

εηαηξείαο όηη νη απνθιίζεηο πνπ δηαπηζηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ αθνξνύζαλ 

θπξίσο γξαθεηνθξαηηθέο ζπκπιεξώζεηο, θαζόζνλ ε εηαηξεία ................., σο πάξνρνο δηθηύσλ θαη 

ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, θαη κάιηζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο, όθεηιε λα γλσξίδεη 

όηη ε δηελέξγεηα ηαθηηθνύ ειέγρνπ από ηελ  Αξρή, πνιιώ δε κάιινλ ε δηαπίζησζε απνθιίζεσλ, έρεη 

ηδηαίηεξε βαξύηεηα, δεδνκέλνπ όηη, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 14 παξ.1.2.3 ηεο Απόθαζεο 

165/2011 ηεο ΑΓΑΔ, ζην πιαίζην ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ ε νκάδα ειέγρνπ πξνβαίλεη ζε αλαιπηηθή 

εμέηαζε ησλ αξρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ θαη ζηελ εθαξκνγή απηήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνύλ ελδερόκελεο παξαιείςεηο ή 
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αλαληηζηνηρίεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εγθξηζείζαο από ηελ ΑΓΑΔ Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ. Καηά ζπλέπεηα, ε επηθαινύκελε εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο πεξί ηνπ 

«γξαθεηνθξαηηθνύ» ραξαθηήξα ησλ ζπκπιεξώζεσλ, ζηηο νπνίεο αθνξνύζαλ νη απνθιίζεηο πνπ 

δηαπηζηώζεθαλ από ηελ ΑΓΑΔ,  είλαη αίνιε, όπσο αλαιπηηθά εθηίζεηαη ζηελ ελόηεηα πνπ αθνινπζεί, 

ελώ, ζπλεπεία ηνύηνπ, δε δηθαηνινγεί ηνλ ηζρπξηζκό ηεο εηαηξείαο πεξί παξάβαζεο ηεο αξρήο ηεο 

ρξεζηήο δηνίθεζεο, θαη ηεο αξρήο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζύλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, ιόγσ ηνπ 

δήζελ κε ζύλζεηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο έιιεηςεο πνιππινθόηεηαο ηεο ππόζεζεο.            

 

 

Γ. 2. ρεηηθά κε ηηο δηαπηζησζείζεο απνθιίζεηο, όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ από 07.03.2014 «Έθζεζε 

Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο .................»: 

 

«………………………………………………………………………………………………………….». 

 

Δ. 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, 

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 12
εο

 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 25
εο

 Ννεκβξίνπ 2009 θαη ηζρύεη, 
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7. Σελ ππ‟ αξηζκ. 97
Α
/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 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, 
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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 160/17.05.2012 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο .................., όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 

155/2012 Απόθαζε ηεο  ΑΓΑΔ (επίδνζε ζηελ εηαηξεία ηελ 31.10.2012, ζύκθσλα κε ηελ 

ππ‟αξηζκ.9452/31.10.2012 Έθζεζε επίδνζεο ηνπ Γηθ. Δπηκειεηή ζην Πξσηνδηθείν ηεο Αζήλαο 

Γηνλύζηνπ Γεζπνηόπνπινπ), αλαζεσξήζεθε κε ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 132/25.07.2013 

έγγξαθν θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 327/2013 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ,  

21. Σελ ππ‟ αξηζκ. 155/2012 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ κεηά ηνπ ζπλεκκέλνπ απηήο, 

22. Σελ  ππ‟αξηζκ.9452/31.10.2012 Έθζεζε επίδνζεο ηνπ Γηθ. Δπηκειεηή ζην Πξσηνδηθείν ηεο 

Αζήλαο Γηνλύζηνπ Γεζπνηόπνπινπ, 

23. Σελ ππ‟ αξηζκ. 327/2013 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ κεηά ηνπ ζπλεκκέλνπ απηήο, 

24. Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 196/24.01.2014 Απόδεημε Παξάδνζεο-Παξαιαβήο,  

25. Σελ ππ‟ αξηζκ. 218/2013 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

26. Σελ ππ‟ αξηζκ.255/2013 Απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, 

27. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ................., κε αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ ΔΜΠ 156/17.09.2013, 

28. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ................., κε αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ ΔΜΠ 167/11.10.2013, 

29. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ................., κε αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ ΔΜΠ 168/11.10.2013, 

30. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ................., κε αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ ΔΜΠ 174/21.10.2013, 

31. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ................., κε αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ ΔΜΠ 181/04.11.2013, 

32. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ................., κε αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ ΔΜΠ 184/11.11.2013, 
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33. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ................., κε αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ ΔΜΠ 193/21.11.2013 

34. Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 157/17.09.2013 επηζηνιή ηεο ................., 

35. Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 4528/25.11.2013 επηζηνιή ηεο ................., 

36. Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 742/04.03.2014 επηζηνιή ηεο ................., 

37. Σελ από 07.03.2014 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο 

.................» κεηά ησλ ζρεηηθώλ απηήο εγγξάθσλ, 

38. Σελ ππ‟αξηζκ.85/2014 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,  

39. Σν πξαθηηθό ηεο από 02.04 2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

40. Σελ ππ‟αξηζκ. 113/2014 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,  

41. Σελ από 11.04.2014 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1059/02.04.2014 Απόδεημε Παξάδνζεο-Παξαιαβήο, 

42. Σν ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 95/10.04.2014 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ πξνο ηελ εηαηξεία 

.................., 

43. Σo ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1725/30.06.2014 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ................., 

44.  Σν κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 2387/21.07.2014 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ................. κε ζέκα 

«Δλεκέξσζε επί ηεο Έθζεζεο ηνπ Σαθηηθνύ Διέγρνπ ηεο ..................»,  

45. Σν κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 2390/22.07.2014 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ................., 

46. Σελ ππ‟αξηζκ. 61/2015 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,  

47. Σν πξαθηηθό ππ‟αξηζκ.6 ηεο από 10.06.2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, θαηά ηελ 

νπνία απνθαζίζηεθε νκνθώλσο ε «προώθηζη ηης σπόθεζης ζηη Νομική Υπηρεζία ηης ΑΔΑΕ για 

κλήζη ζε ακρόαζη ηης εηαιρείας ................., καθώς διαπιζηώνονηαι αποκλίζεις από ηην 

εγκεκριμένη Πολιηική Αζθάλειας ηης εηαιρείας»,    

48. Σελ ππ‟αξηζκ.127/2017 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

49. Σν πξαθηηθό ηεο από 22.03.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

50. Σελ ππ‟αξηζκ. 117B/2017 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, 
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51. Σελ ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 1716/06.06.2017 Κιήζε, ε νπνία επεδόζε ζηελ εηαηξεία κεηά ηεο 

ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ‟αξηζκ. 117Β/2017 Απόθαζεο, λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε 

ηελ ππ‟αξηζκ.Α-8823/09.06.2017 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν 

Αζελώλ Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ,  

52. Σελ ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 1934/28.06.2017 Κιήζε κεηά από αλαβνιή, ε νπνία επεδόζε ζηελ 

εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.Α-8936/05.07.2017 Έθζεζε 

Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ,  

53. Σν ππ‟αξηζκ. 59/2017 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο ηελ 19
ε
 Ηνπιίνπ 2017 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο 

................., ην νπνίν επεδόζε λνκίκσο ζηελ εηαηξεία ηελ 26
ε
 Ηνπιίνπ 2018, όπσο πξνθύπηεη από 

ηελ ππ‟αξηζκ. Α-1037/26.07.2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν 

Αζελώλ Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ, 

54. Σν  ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 2353/17.07.2018 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ,  

55. Σν από 02.08.2018 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 202/02.08.2018 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ................., 

56.  Σν ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 215/14.09.2018 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο ................., 

57. Σελ ππ‟αξηζκ. 388/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

58. Σν ππ‟αξηζκ. 66/2018 πξαθηηθό ηεο από 12.12.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,  

59. Σα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, 

60. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο  ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ 

 

Καη αθνύ ν εηζεγεηήο θ.Υξήζηνο Καιινληάηεο απνρώξεζε από ηελ αίζνπζα θαη 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 
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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, αλαθνξηθά κε ηηο απνθιίζεηο από ηελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε 

Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, όπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 

θεθάιαην Γ ηεο από 07.03.2014 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο „.................», ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ από 02.04.2014 ππ‟αξηζκ. 113/2014 Απόθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ. 

 

    Ωο πξνο ην είδνο θαη ην ύςνο ηεο θύξσζεο εηο βάξνο ηεο εηαηξείαο,  

 

ΔΠΗΒΑΛΛΔΗ 

 

Οκνθώλσο ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «..................» (ΑΦΜ ………….), ηε δηνηθεηηθή θύξσζε 

ηνπ ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ (300.000 €), 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. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «..................» κε Γηθαζηηθό 

Δπηκειεηή. 

 

 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 12 Γεθεκβξίνπ 2018. 

 

                                                                                  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

                                                                            

 

 

                                                                                  Υξήζηνο Εακπίξαο 

                                                                               
                                                                                                    

 


