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                                                                                                          Μαξνύζη, 2 Ινπιίνπ  2020 

               Αξ. πξση.: 1793       

 

ΑΠΟΦΑΗ 

  αριθμ: 177/2020  

  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΣΣΗΗΣΣΕΕΑΑ  ΣΣΟΟ  ΔΔΘΘΑΑΔΔΘΘΚΚΣΣΤΤΟΟ))  

 

 

Θέμα: «Αλάθιεζε ηεο ππ‟αξ. 133/2020 Απόθαζεο σο πξνο ηελ επηβνιή θύξσζεο ζηελ εηαηξεία κε 

ηελ επσλπκία «.......» θαη κε ηνλ δ.η. «.......” θαηόπηλ ηεο από 28.3.2017 „Έθζεζεο Γηελέξγεηαο 

Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «.......» θαη κε ηνλ δ.η. «.......”, ε νπνία εγθξίζεθε κε 

ηελ από 26.4.2017 ππ‟ αξηζκ 152/2017 απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ». 

 

 

 

 

Η ΑΡΥΗ ΔΘΑΦΑΛΘΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ (ΑΔΑΕ) 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 2
εο 

Ινπιίνπ 2020 

 

 

 

Σελ Πέκπηε, 2
ε
 Ινπιίνπ 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, ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο Γ.Μπαθάιε θαζώο θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ. 

Γεσξγίνπ Μηζαειίδε,  ν νπνίνο ήηαλ Δηζεγεηήο ηεο ππ‟αξηζκ.98/2020 Δηζήγεζεο (γηα ηνλ ιόγν δε απηό 

εηδηθά σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ ζπκκεηείρε ζηε ζύλζεζε ην ηαθηηθό κέινο Αηθ.Παπαληθνιάνπ) 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηεο ππ‟αξηζκ.148/2020 Δηζήγεζεο κε ζέκα 

«Επαλαθορά προς ζσδήηεζε ηες σπόζεζες ποσ ζσδεηήζεθε θαηά ηελ Οιοκέιεηα ηες 30.4.2020 (απόθαζε 

επί ηες από 19.12.2018 αθρόαζες ηες εηαηρείας κε ηελ επωλσκία «.......» θαη κε ηολ δ.η. «.......” κε 

αληηθείκελο ηολ έιεγτο ηες ελδετόκελες παραβάζεως ηες θείκελες λοκοζεζίας θαηόπηλ ηες από 

28.3.2017 ‘Έθζεζες Δηελέργεηας Ταθηηθού Ειέγτοσ ζηελ εηαηρεία κε ηελ επωλσκία «.......» θαη κε ηολ δ.η. 

«.......”, ε οποία εγθρίζεθε κε ηελ από 26.4.2017 σπ’ αρηζκ 152/2017 απόθαζε ηες Οιοκέιεηας ηες 

ΑΔΑΕ)».  
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Αθνύ έιαβε ρώξα δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηεο ππ‟αξηζκ.148/2020 Δηζήγεζεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη έγηλε 

αλαθνξά ζε όζα είραλ εηπσζεί ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε από ηα κέιε ηεο Οινκέιεηαο θαηά ηελ από 

30.04.2020 ζπλεδξίαζε, έγηλε ηειηθώο  δεθηό όηη δελ είρε απνηππσζεί νξζά ζην πξαθηηθό ηεο επίκαρεο 

Οινκέιεηαο ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην είδνο ηεο θύξσζεο πνπ έπξεπε λα επηβιεζεί ζηελ 

εηαηξεία «.......» θαη κε ηνλ δ.η. «.......” .  

 

Καηόπηλ απηνύ 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,  

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

......., 

10. Σα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, 

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

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

13. Σελ ππ‟αξηζκ.133/2020 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, ε νπνία επεδόζε ζηελ εηαηξεία «.......» κε ηελ 

ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1470/1.6.2020 ζπζηεκέλε επηζηνιή, 

14. Σελ ππ‟αξηζκ.148/2020 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

15. Σν πξαθηηθό ππ‟αξηζκ.42/2020 ηεο από 02.07.2020 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

εκεηώλεηαη όηη ην ηαθηηθό κέινο θ.Γεώξγηνο Μπαθάιεο απείρε από ηελ ςεθνθνξία. Γηα ηνλ ιόγν 

απηό, βάζεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.1 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, 

ζεσξείηαη απώλ, δελ ιακβάλεηαη δειαδή ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ επί ηνπ 

νπνίνπ ζα ππνινγηζζεί ε αλαγθαία γηα ηε ιήςε απόθαζεο πιεηνςεθία [πξβι. σο πξνο ην δήηεκα ηεο 

εξκελείαο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.1 εδάθην ηειεπηαίν ηνπ  Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ηηο 

απνθάζεηο 3491/1995 ζθέςε 5 θαη ζθέςε 6, 1852/2003 ζθέςε 5, 3776/2009 ζθέςε 7, 3509/2007 

ζθέςε 8, 3051/2009 ζθέςε 9, 117/2014 ζθέςε 8, 410/2008 ζθέςε 14 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο θαζώο θαη ηελ απόθαζε 1726/2009 (Σκήκα VI) ζθέςε IV ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ].  
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ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

  

α) Αθπξώλεηαη ην Πξαθηηθό ηεο 30.04.2020 σο είρε ζπληαρζεί, σο πξνο ην 19ν ζέκα,  

β) Αλαθαιείηαη ε ππ‟αξηζκ. 133/2020 Απόθαζε πνπ εθδόζεθε κε αξηζκ.πξση. 1198/30-4-2020, κε 

ηελ νπνία είρε επηβιεζεί  πξόζηηκν 20.000 € ζηελ εηαηξεία κε επσλπκία «.......» θαη κε ηνλ δ.η. 

«.......», 

γ) Απνθαζίδεηαη θαηά πιεηνςεθία (δύν έλαληη ελόο) κεηαμύ ησλ ιαβόλησλ κέξνο ζηελ 

ςεθνθνξία, δει. ηνπ Αληηπξνέδξνπ Μ.αθθά θαη ηνπ εηζεγεηνύ Γ.Μηζαειίδε  (άξζξν 15 §1 

ηειεπηαίν εδάθην ηνπ θπξσζέληνο κε ην λ. 2690/1999 Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο), όηη 

πξέπεη λα επηβιεζεί ζηελ πην πάλσ εηαηξεία γηα ηηο  δηαπξαρζείζεο εθ κέξνπο ηεο παξαβάζεηο ε 
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δηνηθεηηθή θύξσζε ηεο ζύζηαζεο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ Δηζήγεζε 

ππ‟αξηζκ.98/2020. Ο Πξόεδξνο κεηνςήθεζε θαη ελέκεηλε ζηε ζέζε ηνπ γηα ηελ επηβνιή 

πξνζηίκνπ 20.000 επξώ ζηελ πξναλαθεξζείζα εηαηξεία ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ 

δηαπηζησζεηζώλ παξαβάζεσλ, 

 δ) Απνθαζίδεηαη λα θνηλνπνηεζεί  ε σο άλσ ππό (γ) απόθαζε αλάθιεζεο ηεο αξρηθήο απόθαζεο 

ηεο Οινκέιεηαο θαη επηβνιήο ηεο θύξσζεο ηεο ζύζηαζεο ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία “.......” 

θαη κε ηνλ δ.η. «.......». 

 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ 2
ε
 Ινπιίνπ 2020. 

 

 

 

 
 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

 

                 Υξήζηνο Ράκκνο 
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