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                                                                                                                                              Μαξνύζη,  19  Μαξηίνπ  2019 

         Αξ. πξση.: 1146  

     ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

     

                                                                                               

 

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΖ 

(απιθμ: 6/2019)  

 

 

Θέμα: Απόθαζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 690/02-03-2018 θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο 

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

θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ. 

 

 

Σελ Σεηάξηε, 9
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2019, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο θ. Υξήζηνπ Εακπίξα, ηνπ Αληηπξνέδξνπ 

ηεο Αξρήο θ. Μηραήι αθθά, ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. Μηραήι Γεσξγηαθόδε, θαη Γεσξγίνπ 

Μπαθάιε, θαζώο θαη ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ θ.θ. Γεσξγίνπ Μηζαειίδε θαη Υξήζηνπ 

Καιινληάηε, νη νπνίνη παξέζηεζαλ πξνο αλαπιήξσζε αληηζηνίρσο ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. 

Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ θαη Παλαγηώηε Ρηδνκπιηώηε, νη νπνίνη δελ παξέζηεζαλ ιόγσ θσιύκαηνο, 

αλ θαη είραλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζίζεη ζε ζπλέρεηα ηεο θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «……..», ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 21-03-2018 θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 349/2017 απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ. 

Σα κέιε ηεο Οινκέιεηαο δήισζαλ όηη ελεκεξώζεθαλ γηα ηε κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηεο ππόζεζεο 

θαη όηη έιαβαλ πιήξε γλώζε απηήο. Ζ ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη 

ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. Δηδηθόηεξα: 

 

Α. Ζ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), κε ηελ ππ’ αξηζκ. 349/2017 

απόθαζή ηεο θάιεζε ζε αθξόαζε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «……..» (εθεμήο «…..») ηελ 21-

03-2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 14:15 κ.κ., κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ. Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

690/02-03-2018 Κιήζε κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκό 

349/2017 επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 
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9721/13-03-2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ θ. 

Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ.  

Ζ εηαηξεία παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 21
εο

 Μαξηίνπ 2018 δηά ησλ θ.θ. ……. ηεο εηαηξείαο. 

Καηόπηλ ηεο δηεμαγσγήο ηεο αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «…..» ηελ 21
ε
 Μαξηίνπ 2018 ελώπηνλ ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ εηαηξεία ηα Πξαθηηθά ηεο ελ ιόγσ αθξόαζεο δηα ηνπ ππ’ αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ 2664/28-08-2018 εγγξάθνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 

10489/05-09-2018 έθζεζε επίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ θ. 

Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ θαη δόζεθε ζηελ εηαηξεία πξνζεζκία είθνζη εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ησλ 

πξαθηηθώλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηάζεζε ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ. εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο. Ζ 

εηαηξεία «……….» ππέβαιε ελ ζπλερεία ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 

223/01-10-2018 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο. 

 

Β. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά, όπσο εθηίζεληαη από ηελ εηαηξεία «…...» ζην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 2599/26-

06-2015 έγγξαθό ηεο, ηέζεθαλ ππόςε ηεο Οινκέιεηαο νη αθόινπζεο ελδερόκελεο παξαβάζεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο «…...»: 

i)  Δλλιπή μέηπα αζθάλειαρ γηα ηελ απνθπγή παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, 

δεδνκέλνπ όηη ε εηαηξεία «…….»:  

απνδέρεηαη όηη «…ζηηο 25.6.2015 θαη ώξα 16.43, …». ρεηηθά, ε εηαηξεία «…….», δηα ηνπ ππ’ 

αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 4074/14-10-2015 εγγξάθνπ ηεο θνηλνπνίεζε ζηελ Α.Γ.Α.Δ. ηελ από 27-

06-2015 βεβαίσζε ηνπ ……… αλαθνξηθά κε ……...  

ii) Παπαβίαζη ηηρ Οδηγίαρ Δπγαζίαρ ηηρ εηαιπείαρ με ηίηλο …….και ζςνακόλοςθα ηηρ 

εγκεκπιμένηρ Πολιηικήρ Αζθάλειαρ ηηρ εηαιπείαρ.  

ηελ παξάγξαθν 4.4.1) ηεο Οδεγίαο Δξγαζίαο ηεο εηαηξείαο «……..» κε ηίηιν ……… 

Με ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1523/07-07-2016 έγγξαθό ηεο πξνο ηελ εηαηξεία «……» ε Αξρή 

αηηήζεθε, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ………. Ζ αλσηέξσ δε ελδερόκελε παξάβαζε ηεο ελ ιόγσ 

Οδεγίαο Δξγαζίαο ηεο εηαηξείαο ζπληζηά παξάβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο 

απηήο, ελόςεη ηνπ όηη απηή πινπνηεί ηελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο, ν δε έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

απνηειεί αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο πξνθύπηεη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο Αξρήο «Καλνληζκόο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (άξζξα 3, 14 θαη 15). 
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Γ. Δηδηθόηεξα επί ησλ ηζρπξηζκώλ ηεο εηαηξείαο «………»: 

α) ρεηηθά κε ην επίδηθν πεξηζηαηηθό, αλαθνξηθά κε ηε κε πξνζθόκηζε ζηνηρείσλ από ηα 

ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο αλαθνξηθά κε ……. 

Πιελ όκσο, ε εηαηξεία δελ πξνζθόκηζε θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηζηαηηθνύ, νύηε κε 

ην έγγξαθν ππόκλεκά ηεο ηελ ελ ιόγσ ελεκέξσζε κέζσ e-mail γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ….  

 

β) Πεξαηηέξσ, ζην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 223/01-10-2018 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο (ζει. 6-

7 απηνύ), ε εηαηξεία «…..» ππνζηεξίδεη όηη …….. 

ύκθσλα όκσο κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηνπ Ν. 3674/2008, «ν πάξνρνο επζύλεηαη 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππό ηελ επνπηεία ηνπ ρώξσλ, εγθαηαζηάζεσλ, ζπλδέζεσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ. Πξνο ηνύην έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη 

νξγαλσηηθά κέηξα θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ, ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ην 

απόξξεην ηεο επηθνηλσλίαο θαη επηηξέπνπλ ηελ απνθάιπςε ηεο παξαβίαζεο ή απόπεηξαο παξαβίαζεο 

ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο.». 

……… 

Γηα ην δήηεκα απηό πξόζθαηα θαη’ αξρήλ έρεη απνθαλζεί ην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Αζελώλ, 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1018/2018 Απόθαζή ηνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη επί ιέμεη όηη: «………….».  

Πέξαλ ηνύηνπ, ην ζύλνιν ηεο λνκνινγίαο ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο ρώξαο καο έρεη 

αλαγλσξίζεη όηη ε εηαηξεία επζύλεηαη γηα ηελ αζθάιεηα ………. (βι. 1018/2018 Γηνηθ. Δθεηείν 

Αζελώλ, 245/2014 ηΔ, 4881, 4880/2014 ηΔ). 

Όισο αβαζίκσο, νκνίσο, ππνζηεξίδεη ε εηαηξεία «………..» ζην έγγξαθν ππόκλεκά ηεο όηη 

ε ππ’ αξηζκ. ……… 

   

γ) Δπηπιένλ, ζην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 223/01-10-2018 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο (ζει. 7-8 

απηνύ), ε εηαηξεία «…….» ππνζηεξίδεη όηη ζθνπόο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3674/2008 

είλαη «ε ακεζόηεξε ελεξγνπνίεζε ησλ αξκνδίσλ αξρώλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο σο πξνο ηε 

ζύιιεςε ηνπ δξάζηε θαη όρη βέβαηα ε απόδνζε επζπλώλ από ηελ έλλνκε ηάμε θαη ε ηηκσξία ηνπ 

δηελεξγνύληνο ηελ εηδνπνίεζε» θαη όηη «είλαη αληίζεην ζε θάζε έλλνηα ρξεζηήο δηνίθεζεο λα 

απνδίδνληαη επζύλεο θαη λα ηηκσξείηαη ν δηνηθνύκελνο πνπ πξνέβε ζε άκεζε ελεκέξσζε αξκόδηαο 

Αξρήο κε ζθνπό ηελ αξσγή ζηελ απνζηνιή ηεο θαη ρσξίο ν ίδηνο λα έρεη ππνπέζεη ζε παξάβαζε…».  

O ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο όηη δελ ππάξρεη «απνδνρή» από ηελ πιεπξά ηεο νπνηαζδήπνηε 

παξάβαζεο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ δελ είλαη βάζηκνο, δεδνκέλνπ όηη 
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πξόθεηηαη ……. Δπηπξνζζέησο, ε εηαηξεία αβαζίκσο επηθαιείηαη ηελ έιιεηςε επζύλεο ηεο 

ζύκθσλα κε ηνλ σο άλσ ηζρπξηζκό ηεο, δεδνκέλνπ όηη κε ηελ εθ κέξνπο ηεο ελεκέξσζε ηεο 

Α.Γ.Α.Δ. γηα ηα πεξηζηαηηθά …….. Σν γεγνλόο δει. ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ ζηελ 

Α.Γ.Α.Δ. δελ κπνξεί λα απαιιάμεη ηελ εηαηξεία από ηελ ύπαξμε ηπρόλ επζύλεο ηεο γηα απηό, ε 

νπνία (επζύλε) απνηειεί, νύησο ή άιισο, δηαθνξεηηθό δήηεκα από ην δήηεκα ηεο ππνρξέσζεο ηεο 

εηαηξείαο πξνο ζπκκόξθσζή ηεο ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3674/2008.   

 

δ) Ωο πξνο ηνλ ηζρπξηζκό ηεο εηαηξείαο πεξί έιιεηςεο ππαηηηόηεηαο εθ κέξνπο ηεο γηα ην σο άλσ 

πεξηζηαηηθό (ζει. 8 ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 223/01-10-2018 έγγξαθνπ ππνκλήκαηόο 

ηεο) πξέπεη λα ζεκεησζεί αθελόο, όηη …… 

  

Γ. Καηόπηλ ηνύησλ θαη έρνληαο ππόςε: 

1. Σν άξζξν 19 ηνπ πληάγµαηνο, 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 

Α’ 47) θαη ηδίσο ηα άξζξα 1 παξ. 1, 6 θαη 11 απηνύ,  

3. ηελ Οδεγία 2002/58 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12
εο

 Ηνπιίνπ 

2002, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2009/136/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ (νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο 

επηθνηλσλίεο), θαη ελζσκαηώζεθε κε ηνλ Ν. 3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ 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 πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ 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 

λόκνπ απηνύ, 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 47/2005 «Γηαδηθαζίεο θαζώο θαη ηερληθέο θαη νξγαλσηηθέο εγγπήζεηο γηα 

ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ θαη γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπ» (ΦΔΚ Α΄ 64/2005), 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3431/2006 (ΦΔΚ Α’ 13), ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε από ην λ. 4070/2012 

«Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, Μεηαθνξώλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ Α’ 82),   

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

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3674/2008 «Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ 

ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 136),   

9. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζµ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζµόο γηα ηε 

Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β' 2715/2011), 

10. 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, 

11. Σν λ. 4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ Α’51/2012), όπσο ηζρύεη, 

θαη ηδίσο ην άξζξν 61 απηνύ, 

12. 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 (Α.Γ.Α.Δ.) (ΦΔΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπσο 

ηζρύεη» (ΦΔΚ 1650/Β/11-05-2012 θαη 1751/Β/25-05-2012), 

13. 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,  

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

15. Σν άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, πεξί δηθαηώκαηνο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ηνπ 

δηνηθνπκέλνπ, 

16. 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), 

17. 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», 

18. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016) «Δζληθό Μεηξών Δπηηειηθώλ 
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ηειερώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο, 

πξναγσγώλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα – αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

19. 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, 

20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ εηθνζηνύ ηξίηνπ ηνπ Ν. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄ 142/03-08-2016), 

21. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 146/18-07-2013 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο «…..», όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

294/2013 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ.,  

22. Σελ Οδεγία Δξγαζίαο ……,  

23. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ2599/26-06-2015 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «…….» πξνο ηελ 

Α.Γ.Α.Δ. κε ζέκα «Έθζεζε αλαθνξάο πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο» κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ, 

24. Σελ Απόθαζε 229/2016 ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

25. Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ 1306/29-06-2015 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «…..», 

26. Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ 2159/07.10.15 έγγξαθν ηεο Αξρήο πξνο ηελ εηαηξεία 

«……..», 

27. Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΑΠΡ4074/14.10.15 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «…….» κεηά 

ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ, 

28. Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ711/08.04.16 έγγξαθν ηεο Αξρήο πξνο ηελ εηαηξεία «…...», 

29. Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ75/25.04.16 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «…..» κεηά ησλ 

ζπλεκκέλσλ απηνύ, 

30. Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ1523/07.07.16 έγγξαθν ηεο Αξρήο πξνο ηελ εηαηξεία 

«…….», 

31. Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ160/29.07.16 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «…...» κεηά ησλ 

ζπλεκκέλσλ απηνύ, 

32. Σελ από 18.01.17 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…..», αλαθνξηθά κε ην 

Πεξηζηαηηθό Αζθάιεηαο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΑΠΡ-2599/26.06.15», 

33. Σελ ππ’ αξηζκ. 43/2017 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

34. Σν πξαθηηθό ηεο από 08.02.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

35. Σελ ππ’ αξηζκ. 53/2017 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

από 18.01.17 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία «……», αλαθνξηθά κε ην Πεξηζηαηηθό 
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Αζθάιεηαο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΑΠΡ-2599/26.06.15», ε νπνία παξειήθζε από ηελ 

εηαηξεία, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3248/15-11-2017 απόδεημε παξάδνζεο 

– παξαιαβήο, 

36. Σελ ππ’ αξηζκ. 408/2017 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,  

37. Σν ππ’ αξηζκ. 89 Πξαθηηθό ηεο από 15 Ννεκβξίνπ 2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., 

38. Σελ ππ’ αξηζκ. 349/2017 απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε ζέκα «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο 

«……..», 

39. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 690/02-03-2018 Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «…...» γηα ηελ 

21
ε
 Μαξηίνπ 2018, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκό 349/2017, 

πνπ επηδόζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ζηελ ελ ιόγσ εηαηξεία, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ 

αξηζκ. 9721/13-03-2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ θ. 

Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ, 

40. Σνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ Αθξόαζε ηεο 21
εο

 Μαξηίνπ 2018, όπσο 

απνηππώλνληαη ζηα ππ’ αξηζκ. 16 θαη 19 πξαθηηθά ηεο δηεμαρζείζεο αθξόαζεο, ηα νπνία 

επεδόζεζαλ ζηελ εηαηξεία λνκίκσο, ζπλεκκέλα ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2664/28-08-2018 

επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 10489/05-09-2018 Έθζεζε Δπίδνζεο 

ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ θ. Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ, 

41. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 219/25-09-2018 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «….», κε ηελ νπνία 

αηηήζεθε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ ππνκλήκαηόο ηεο κέρξη ηελ 01-10-2018, 

42. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 223/01-10-2018 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο «…..» 

ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

43. Σα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο «…...», όπσο πξνθύπηνπλ από ηνλ ηειεπηαίν 

δεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκό ηεο,  

44. Σελ ππ’ αξηζκ. 418/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

45. Σν ππ’ αξηζκ. 1 Πξαθηηθό ηεο από 9 Ηαλνπαξίνπ 2019 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., 

46. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ  απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗΕΟΥΜΔ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α) Σελ ύπαπξη εςθύνηρ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…….» γηα ηηο απνδηδόκελεο ζε απηήλ 

παξαβάζεηο, όπσο αλαιύεηαη αλσηέξσ ζηηο ελόηεηεο Β θαη Γ ηεο παξνύζαο.  

Β) Σελ επιβολή ζηην εηαιπεία με ηην επυνςμία «…...»: γηα ηελ πξώηε απνδηδόκελε παξάβαζε 

ηεο διοικηηικήρ κύπυζηρ ηος σπημαηικού πποζηίμος ύτοςρ ζαπάνηα σιλιάδυν εςπώ (40.000 

€) θαη γηα ηε δεύηεξε απνδηδόκελε παξάβαζε ηεο διοικηηικήρ κύπυζηρ ηηρ ζύζηαζηρ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ ελ ιόγσ δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο έιαβε 

ηδίσο ππόςε ηεο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηεο βαξύηεηαο ησλ απνδηδόκελσλ παξαβάζεσλ, 

θαζώο θαη ηα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ηνλ 

ηειεπηαίν δεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκό απηήο. 

Ζ παξνύζα απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «…..» κε Γηθαζηηθό Δπηκειεηή. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 9 Ηαλνπαξίνπ 2019.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ο Πξόεδξνο 

 

Υξήζηνο Εακπίξαο 
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