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                                                                                                          Μαξνύζη, 30 Απξηιίνπ  2020 

            Αξ. πξση.: 1198       

ΑΠΟΦΑΖ 

  αριθμ: 133/2020  

  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΣΣΖΖΣΣΔΔΑΑ  ΣΣΟΟ  ΓΓΗΗΑΑΓΓΗΗΚΚΣΣΤΤΟΟ))  

 

 

Θέμα: ««Απόθαζε επί ηεο από 19.12.2018 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία „........» θαη δ.η. 

«.......», κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαηόπηλ ηεο 

από 28.03.17 „Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία „…………..‟, ε νπνία εγθξίζεθε 

κε ηελ από 26.04.2017 ππ‟αξηζκ. 152/2017 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ». 

  

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 30
εο 

Απξηιίνπ 2020 

 

 

ήκεξα, ηελ 30
ε
 Απξηιίνπ 2020, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

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

Μηραήι αθθά, ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ. Γεώξγηνπ Μπαθάιε θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο 

θ.Γεώξγηνπ Μηζαειίδε, ν νπνίνο έρεη νξηζηεί εηζεγεηήο γηα ηελ παξνύζα ππόζεζε, ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηεο από 19.12.2018 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «........» θαη δ.η. «.......», κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο θαηόπηλ ηεο από 28.03.17 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηελ 

εηαηξεία «………………….», ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ από 26.04.2017 ππ‟αξηζκ. 152/2017 Απόθαζε 

ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ. 

Η ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. 

Δηδηθόηεξα, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 

 

Α. Η Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ) κε ηελ Απόθαζε 59/2016 θαη ηελ 

Απόθαζε 287/2016 ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθό έιεγρν ζηελ εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία «........» θαη δ.η. «.......» (ζην εμήο θαινπκέλε γηα ιόγνπο ζπληνκίαο .......), κε ζθνπό λα 

εμεηάζεη ηελ πινπνίεζε ηεο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-125/12.07.13 Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο 

γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, όπσο εγθξίζεθε κε ηελ Απόθαζε 

295/2013 ηεο ΑΓΑΔ, ηελ νπνία ε εηαηξεία παξέιαβε ηελ 04.12.13 (ππ‟ αξίζκ. πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ 

2563/04.12.2013 Απόδεημε Παξαιαβήο). 
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Η Οκάδα Διέγρνπ θαηέγξαςε ηηο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο πξνέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ 

εηαηξεία, ζηελ από 28.03.17 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία «….», ε νπνία 

εγθξίζεθε κε ηελ από 26.04.2017 ππ‟αξηζκ. 152/2017 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, θαη 

πξνσζήζεθε ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Αξρήο γηα πηζαλή θιήζε ηεο εηαηξείαο ζε αθξόαζε.  

Η εηαηξεία παξέιαβε ηελ ππ‟αξηζκ. 152/2017 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, κεηά ηεο 

ζπλεκκέλεο ζε απηήλ από 28.03.17 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία 

………….», ηελ 22
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2018 (ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 221/22.01.2018 απόδεημε παξάδνζεο-

παξαιαβήο).  

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, ε Αξρή απνθάζηζε, κε ηελ ππ‟αξηζκ. 291/2018 Απόθαζή ηεο,  ηελ θιήζε ζε 

αθξόαζε ηεο εηαηξείαο ....... ηελ Σεηάξηε, 28 Ννεκβξίνπ 2018 κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο 

ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ αλαθνξηθά κε 

ηηο απνθιίζεηο από ηελ εγθεθξηκέλε κε ηελ ππ‟αξηζκ.295/2013 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ ππ‟ αξηζκ.πξση. 

ΑΓΑΔ ΔΜΠ-125/12.07.13 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ 

ηεο εηαηξείαο ......., όπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην Γ ηεο από 28.03.17 «Έθζεζεο 

Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία „.......(.......)». Η ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 3066/04.10.2018 

Κιήζε, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ‟αξηζκ. 291/2018 Απόθαζεο, επεδόζε ζηελ εηαηξεία 

λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ.Α‟10789/01.11.2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο 

Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ θαη ηειηθά ε αθξόαζε 

πξνζδηνξίζηεθε θαηόπηλ αηηήκαηνο  αλαβνιήο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 19
ε
 Γεθεκβξίνπ 2018  ζύκθσλα 

κε ηελ ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 3674/15.11.2018 Κιήζε (ππ‟αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ 3733/20.11.2018 

Απόδεημε Παξάδνζεο-Παξαιαβήο). Η εηαηξεία ....... παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 19
εο

 Γεθεκβξίνπ 

2018, όπσο πξνθύπηεη από ην ππ‟αξηζκ. 69/2018 πξαθηηθό ηεο από 19.12.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ. Σν ππ‟αξηζκ. 69/2018 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο ηελ 19
ε
 Γεθεκβξίνπ 2018 

αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο επεδόζε λνκίκσο ζηελ εηαηξεία ηελ 29
ε
 Μαξηίνπ 2019, όπσο πξνθύπηεη από 

ηελ ππ‟αξηζκ.Α.11670/29.03.2019 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν 

Αζελώλ Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ, θαη, κε ην ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 951/05.03.2019 δηαβηβαζηηθό 

έγγξαθν, ε εηαηξεία εθιήζε λα θαηαζέζεη ελώπηνλ ηεο ΑΓΑΔ έγγξαθν ππόκλεκα κε ηηο απόςεηο ηεο, 

ηηο  απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ εηέζεζαλ θαηά ηελ ελ ιόγσ αθξόαζε θαη ηπρόλ άιια 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. Η εηαηξεία ππέβαιε ην από 18.04.2019 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 

1574/18.04.2019 έγγξαθν ππόκλεκα. 

Δλ πξνθεηκέλσ, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: 
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Β. ηελ ελόηεηα Γ («Δμέηαζε ηνηρείσλ-Απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ») ηεο από 28.03.17 «Έθζεζεο 

Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία „.......(.......)», εμεηάζηεθαλ δηεμνδηθά ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 

θαη πξνέθπςε ε δηαπίζησζε όηη θαηά ηνλ ρξόλν δηεμαγσγήο ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ, ε εηαηξεία δελ 

εθάξκνδε πιήξσο ηελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο, όπσο εγθξίζεθε κε ηελ Απόθαζε 295/2013 ηεο ΑΓΑΔ, σο 

πξνο ηα ζεκεία θαη κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα Γ ηεο  Έθζεζεο. 

Καηόπηλ ηνύηνπ, απνδόζεθε ζηελ εηαηξεία ε ελδερόκελε παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ππ‟ αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ-

125/12.07.13 Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο 

εηαηξείαο ......., έρνληαο ππόςε ηηο ελ ιόγσ απνθιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην Γ ηεο 

από 28.03.17 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία „.......(.......)».  

Από ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο ......., όπσο δηαηππώζεθαλ θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 19
εο 

Γεθεκβξίνπ 

2018 (ππ‟αξηζκ. 69/2018 πξαθηηθό ηεο από 19.12.2018 αθξόαζεο), θαζώο θαη από ηo από 18.04.2019 

ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1574/18.04.2019 έγγξαθν ππόκλεκα, πνπ ππέβαιε ε ελ ιόγσ εηαηξεία ελώπηνλ 

ηεο Αξρήο, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα σο πξνο ηηο επηκέξνπο απνθιίζεηο: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Γ. Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, θαη έρνληαο ππόςε:  

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

όπσο ηζρύεη, θαη ηδίσο ηα άξζξα 6, 7 θαη 11 απηνύ, 

2. Σν λ.3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Α‟133), όπσο ηζρύεη, θαη ηδίσο ηα άξζξα 4, 12 θαη 

13 απηνύ, 

3. 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, θαη ηδίσο ηα άξζξα 2, 

3, 6 θαη 11 απηνύ, 

4. Σελ Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ ππ‟ αξηζκ. 165/2011 (ΦΔΚ Β‟ 2715/17-11-2011), 

5. 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, θαη ηδίσο ηα άξζξα 4 θαη 6 απηήο,  
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6. Σελ ππ‟ αξηζκ. 97
Α
/2012 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Σξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ 44/31-

10-2003 “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),  

7. 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, 

8. Σελ ππ‟ αξηζ. 34051/29.05.2019 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 326), πεξί δηνξηζκνύ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, όπσο δηνξζώζεθε ζην νξζό κε ην ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ.396/ 2019, 

9. Σελ Απόθαζε 59/2016 ηεο ΑΓΑΔ, 

10. Σελ Απόθαζε 287/2016 ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, 

11. Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-125/12.07.13 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο ......., 

12. Σελ Απόθαζε 295/2013 ηεο ΑΓΑΔ, 

13. Σε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΔ 2563/04.12.2013 Απόδεημε Παξαιαβήο, 

14. Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ 178/16.09.16 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ , 

15. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Διέγρνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-202/14.10.16, 

16. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Διέγρνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-246/30.11.16, 

17. Σν Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Διέγρνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-272/19.12.16, 

18. Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ 2630/07.11.16 έγγξαθν, 

19. Σελ από 28.03.17 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία „.......(.......)», 

20. Σελ ππ‟αξηζκ.161/2017 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

21. Σν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ ηεο 26.04.2017, 

22. Σελ ππ‟αξηζκ. 152/2017 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

23. Σελ ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 221/22.01.2018 απόδεημε παξάδνζεο-παξαιαβήο, 

24. Σν από 15.02.2018 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 568/21.02.2018 (αξηζκ.πξση. ....... ΤΑ/50) έγγξαθν ηεο 

εηαηξείαο ......., 

25. Σν από 26.04.2018 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1382/27.04.2018 (αξηζκ.πξση. ....... ΤΑ/51) έγγξαθν 

ηεο εηαηξείαο ......., κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ,  

26.  Σελ ππ‟αξηζκ.279/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 
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27. Σν πξαθηηθό ηεο από 03.10.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

28. Σελ  ππ‟αξηζκ. 291/2018 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ,  

29. Σελ ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 3066/04.10.2018 Κιήζε, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ‟αξηζκ. 

291/2018 Απόθαζεο, πνπ επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηελ 

ππ‟αξηζκ.Α‟10789/01.11.2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν 

Αζελώλ Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ,  

30. Σελ ππ‟αξηζκ πξση.ΑΓΑΔ 3674/15.11.2018 Κιήζε, ηελ νπνία ε εηαηξεία παξέιαβε   

(ππ‟αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ 3733/20.11.2018 Απόδεημε Παξάδνζεο-Παξαιαβήο),  

31. Σνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο ....... θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 19
εο

 Γεθεκβξίνπ 2018, 

32. Σν ππ‟αξηζκ. 69/2018 πξαθηηθό ηεο από 19.12.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, ην 

νπνίν επεδόζε λνκίκσο ζηελ εηαηξεία ηελ 29
ε
 Μαξηίνπ 2019, όπσο πξνθύπηεη από ηελ 

ππ‟αξηζκ.Α.11670/29.03.2019 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν 

Αζελώλ Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ, 

33. Σν ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 951/05.03.2019 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ, 

34.  Σν από 18.04.2019 ππ‟αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ 1574/18.04.2019 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο 

......., 

35. Σα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, 

36. Σελ ππ‟αξηζκ.98/2020 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

37.  Σν πξαθηηθό ηεο από 30.04.2020 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

38. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, 

Καη αθνύ ηα κε παξαζηάληα θαηά ηε ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία έιαβε ρώξα ε αθξόαζε κέιε ηεο 

Οινκέιεηαο δήισζαλ όηη ελεκεξώζεθαλ γηα ην πεξηερόκελν ησλ πξαθηηθώλ ηεο ελ ιόγσ 

ζπλεδξίαζεο θαη ηνπ ππνβιεζέληνο ππνκλήκαηνο,  

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

  

Οκνθώλσο ηελ ύπαξμε επζύλεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «........» θαη δ.η. «.......» 

(……………),  γηα ηελ απνδηδόκελε ζε απηήλ παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ αλαθνξηθά κε ηηο απνθιίζεηο 1, 2, 4 θαη 5 από ηελ ππ‟ αξηζκ.πξση. 

ΑΔΑ: 6ΥΒΕΙΔ1-93Ω



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
 

6 

ΑΓΑΔ ΔΜΠ-125/12.07.13 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο ......., πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην Γ ηεο από 28.03.17 

«Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία „.......(.......)», ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ ελόηεηα Β ηεο παξνύζαο. 

 

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

 

 ΔΠΗΒΑΛΛΔΗ 

 

Οκνθώλσο ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «........» θαη δ.η. «.......» (……..) ηε δηνηθεηηθή θύξσζε 

ηνπ ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) ΔΤΡΩ. Γηα ην είδνο θαη ην ύςνο 

απηήο ειήθζε ππόςε ηδίσο ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, ηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία, ε 

ηθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ ΑΓΑΔ, ην γεγνλόο όηη πξνέβε ζηελ άκεζε ζπκκόξθσζή 

ηεο, θαη ην γεγνλόο όηη δελ δηαπηζηώζεθε ελ πξνθεηκέλσ ζεκαληηθή δηαθηλδύλεπζε παξαβίαζεο 

ηνπ απνξξήηνπ. 

Να γίλεη λόκηκε επίδνζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο ζηελ εηαηξεία «........». 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ 30ε Απξηιίνπ 2020. 

 

 

 

 

  

 

 Υξήζηνο Ράκκνο 

 

      Πξόεδξνο 

 

   

ΑΔΑ: 6ΥΒΕΙΔ1-93Ω
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