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                                                                                                                                              Μαξνύζη,  15 Μαΐνπ  2020 

         Αξ. πξση.:1346  

     ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

     

                                                                                              

 

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΖ 

(απιθμ: 145/2020)  

 

 

Θέμα: Απόθαζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2943/25-09-2018 θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο 

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

θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ. 

 

 

Σελ Σεηάξηε, 15
ε
 Μαΐνπ 2020, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

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

ηεο Αξρήο θ. Μηραήι αθθά, θαζώο θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ. Γεσξγίνπ Μηζαειίδε, ν 

νπνίνο αληηθαηέζηεζε σο πξνο ηελ ππόζεζε απηή ην πξνζειζόλ, θαη’ αξρήλ, ζηε ζπλεδξίαζε ηαθηηθό 

κέινο θα Αηθαηεξίλε Παπαληθνιάνπ, σο εηζεγεηήο ηεο ππνζέζεσο, ζπλήιζε πξνθεηκέλνπ λα 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 31-10-2018 θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 208/2018 απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ. εκεηώλεηαη όηη θαηά ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ην ηαθηηθό κέινο θ. Γεώξγηνο 

Μπαθάιεο, ν νπνίνο απείρε ηεο ςεθνθνξίαο, γηα ην ιόγν απηό, βάζεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 15 

ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ζεσξείηαη απώλ.  

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

θαη όηη έιαβαλ πιήξε γλώζε απηήο. Δηδηθόηεξα, ν Πξόεδξνο ηεο Αξρήο, θνο Υξήζηνο Ράκκνο, ν 

νπνίνο δελ είρε παξαζηεί θαηά ηελ αθξόαζε ηεο εηαηξείαο ηελ 31-10-2018, δήισζε όηη έιαβε 

πιήξσο γλώζε ησλ ππ’ αξηζκ. 58 θαη 59 Πξαθηηθώλ ηεο από 31-10-2018 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο. 

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

 

Δηδηθόηεξα: 

Α. Η Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), κε ηελ ππ’ αξηζκ. 208/2018 

απόθαζή ηεο θάιεζε ζε αθξόαζε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «……..» ηελ 31-10-2018, εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 13:30 κ.κ., κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
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ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ. Η ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2943/25-09-2018 Κιήζε 

κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκό 208/2018 επεδόζε ζηελ 

εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 10578/04-10-2018 

Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ θ. Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ.  

Η εηαηξεία παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 31
εο

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

«…….» θαη ….., Γηθεγόξνπ ηεο εηαηξείαο. Καηόπηλ ηεο δηεμαγσγήο ηεο αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο 

«…...» ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ 2018 ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ., θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ εηαηξεία ηα 

Πξαθηηθά ηεο ελ ιόγσ αθξόαζεο δηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 683/14-02-2019 εγγξάθνπ ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 11470/22-02-2019 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. Η εηαηξεία «……..» ππέβαιε ελ ζπλερεία ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ. 

ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 61/14-03-2019 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο. 

 

 

Β. Δηδηθόηεξα, θαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, όπσο απηά εθηίζεληαη από ηελ εηαηξεία 

«……...» ζην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 84/11-05-2016 έγγξαθό ηεο, απνδόζεθε ε αθόινπζε 

ελδερόκελε παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ εθ 

κέξνπο ηεο εηαηξείαο «…...»: 

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

δεδνκέλνπ όηη ε εηαηξεία «……….»:  

απνδέρεηαη όηη …….. ρεηηθά κε ην ζπκβάλ, ε εηαηξεία απέζηεηιε, ζπλεκκέλα ζην ππ’ αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 88/18-05-2016 έγγξαθό ηεο, θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 1019/26/2726-α/11-05-2016 

βεβαίσζε από ην …….     

Δπηζεκαίλεηαη, εληνύηνηο, όηη όπσο πξνέθπςε από ηνλ έιεγρν ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ γηα 

ηελ εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηζηαηηθνύ αζθαιείαο, όπσο απνηππώλεηαη ζηελ από 15.02.17 

«Έθζεζε Γηελέξγεηαο Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…….», δεδνκέλνπ όηη ………. 

 

Γ. Δπί ηυν ιζσςπιζμών ηηρ εηαιπείαρ «……..» καηά ηην ακπόαζη και δια ηος ςπομνήμαηόρ 

ηηρ   

α) ρεηηθά κε ην επίδηθν πεξηζηαηηθό θαη κε ηελ αλάγθε δηεξεύλεζεο ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ηξόπνπ 

……… 
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β) Πεξαηηέξσ, ζην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 61/14-03-2019 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο (ζει. 4-

5), 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 ……. 

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

…… 

   

γ) Δπηπιένλ, ζην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 61/14-03-2019 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο (ζει. 6), ε 

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

ακεζόηεξε ελεκέξσζε 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 πξόθεηηαη πεξί απνδεδεηγκέλεο 

παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, ν νπνίνο δελ ακθηζβεηείηαη. ………. 

 

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

πεξηζηαηηθό (ζει. 6-7 ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 61/14-03-2019 έγγξαθνπ ππνκλήκαηόο 

ηεο) πξέπεη λα ζεκεησζεί αθελόο, όηη πξόθεηηαη πεξί απνδεδεηγκέλεο παξαβίαζεο ελ πξνθεηκέλσ 

ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο, γεγνλόο πνπ δελ ακθηζβεηείηαη, αθεηέξνπ όηη ε επζύλε γηα ηελ 
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αζθάιεηα ησλ ππό ηελ επνπηεία ηνπ ρώξσλ, εγθαηαζηάζεσλ, ζπλδέζεσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πάξνρν. ……..         

 

Γ. Καηόπηλ ηνύησλ θαη έρνληαο ππόςε: 

1. 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,  

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

 Ινπιίνπ 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), 

3. 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, 

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

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

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

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

6. 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, 

7. Σελ ππ’ αξηζ. 34051/29.05.2018 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, 

8. 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.,  

9. Σελ Οδεγία Δξγαζίαο ηεο εηαηξείαο ………  
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10. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 84/11-05-2016 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «……..» πξνο ηελ 

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

11. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 2433/12-05-2016 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «…….» πξνο ηελ 

Α.Γ.Α.Δ., 

12. Σελ Απόθαζε 228/2016 ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

13. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 88/18-05-2016 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «…..»,  

14. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1524/07-07-2016 έγγξαθν ηεο Αξρήο πξνο ηελ εηαηξεία «…….», 

15. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 156/26-07-2016 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «…….» κεηά ησλ 

ζπλεκκέλσλ απηνύ, 

16. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2552/31-10-2016 έγγξαθν ηεο Αξρήο πξνο ηελ εηαηξεία «…..», 

17. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 240/24-11-2016 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «…….» κεηά ησλ 

ζπλεκκέλσλ απηνύ, 

18. Σελ από 15.02.17 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…….», αλαθνξηθά κε ην 

Πεξηζηαηηθό Αζθάιεηαο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-84/11.05.16», 

19. Σελ ππ’ αξηζκ. 178/2017 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

20. Σν πξαθηηθό ηεο από 17.05.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

21. Σελ ππ’ αξηζκ. 168/2017 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

από 15.02.17 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία «……..», αλαθνξηθά κε ην 

Πεξηζηαηηθό Αζθάιεηαο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΑΠΡ-84/11.05.16», ε νπνία παξειήθζε 

από ηελ εηαηξεία, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο έθζεζεο ειέγρνπ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ 986/27-03-2018 απόδεημε παξάδνζεο – παξαιαβήο, 

22. Σελ ππ’ αξηζκ. 204/2018 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,  

23. Σν ππ’ αξηζκ. 31 Πξαθηηθό ηεο από 20 Ινπλίνπ 2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

24. Σελ ππ’ αξηζκ. 208/2018 απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε ζέκα «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο 

«…...», 

25. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2943/25-09-2018 Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «……...» γηα 

ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ 2018, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκό 

208/2018, πνπ επηδόζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ζηελ ελ ιόγσ εηαηξεία, όπσο πξνθύπηεη από 

ηελ ππ’ αξηζκ. 10578/04-10-2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν 

Αζελώλ θ. Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ, 

ΑΔΑ: Ψ4ΠΦΙΔ1-ΓΙ0
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26. Σνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ Αθξόαζε ηεο 31
εο

 Οθησβξίνπ 2018, όπσο 

απνηππώλνληαη ζηα ππ’ αξηζκ. 58 θαη 59 πξαθηηθά ηεο δηεμαρζείζεο αθξόαζεο, ηα νπνία 

επεδόζεζαλ ζηελ εηαηξεία λνκίκσο, ζπλεκκέλα ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 683/14-02-2019 

επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 11470/22-02-2019 Έθζεζε Δπίδνζεο 

ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ θ. Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ, 

27. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 61/14-03-2019 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο «…….» 

ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

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

ηειεπηαίν δεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκό ηεο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 01/01/2018-31/12/2018,  

29. Σελ ππ’ αξηζκ. 102/2020 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

30. Σν ππ’ αξηζκ. 36 Πξαθηηθό ηεο από 15 Μαΐνπ 2020 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., 

ΑΠΟΦΑΣΗΕΟΥΜΔ  

Σελ ύπαπξη εςθύνηρ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…….» γηα ηελ απνδηδόκελε ζε απηήλ 

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

ΔΠΗΒΆΛΛΟΥΜΔ 

Σηην εηαιπεία με ηην επυνςμία «…….» ηε διοικηηική κύπυζη ηος σπημαηικού πποζηίμος 

ύτοςρ είκοζι σιλιάδυν εςπώ (20.000 €). Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηβνιή ηεο ελ ιόγσ δηνηθεηηθήο 

θπξώζεσο, ε Οινκέιεηα έιαβε ηδίσο ππόςε ηεο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, θαζώο θαη ηε 

βαξύηεηα ηεο απνδηδόκελεο παξάβαζεο. Δπίζεο, ειήθζεζαλ ππόςε ηα πξόζθαηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ηνλ ηειεπηαίν δεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκό 

απηήο. 

Η παξνύζα απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «……...». 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 15 Μαΐνπ 2020.         

 

  

    Ο Πξόεδξνο  

Υξήζηνο Ράκκνο 
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