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ΑΠΟΦΑΣΖ
(απιθμ.: 235/2020)
Θέμα:

Απόθαζε επί ηεο από 6.3.2019 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…..», θαηόπηλ ηεο ππ’
αξηζκ. 383/2018 απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. πεξί θιήζεο ηεο εηαηξείαο ζε αθξόαζε κε αληηθείκελν
ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.

Σελ Σεηάξηε, 30ε επηεκβξίνπ 2020 θαη ώξα 11.00 ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ
Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο, θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, ηνπ
Αληηπξνέδξνπ ηεο Αξρήο, θ. Μηραήι αθθά θαη ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θαο Αηθαηεξίλεο
Παπαληθνιάνπ, ε νπνία είρε νξηζζεί εηζεγήηξηα ηεο ππόζεζεο, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ
λα απνθαζίζεη ζε ζπλέρεηα ηεο θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «….», ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 06.03.2019 θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 383/2018 απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε
αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξάβαζεο 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 θαη γηα ηνλ 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. Δηδηθώο, ν Πξόεδξνο ηεο Αξρήο, θνο Υξήζηνο Ράκκνο, πνπ δελ
παξίζηαην θαηά ηελ αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…..» ελώπηνλ ηεο Αξρήο, πνπ έιαβε
ρώξα ηελ 06.03.2019, δήισζε όηη κειέηεζε ην από 06.03.2019 Πξαθηηθό Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο,
θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά ηνπ θαθέινπ θαη έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε ηεο κέρξη ηνύδε δηαδηθαζίαο θαη
ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνεγνύκελσλ ζρεηηθώλ κε ην ζέκα ζπλεδξηάζεσλ.

Η ζπδήηεζε ηεο

ππόζεζεο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. Δηδηθόηεξα:
Α. ηελ Α.Γ.Α.Δ. ππνβιήζεθε ε κε αξηζ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 177/03.10.2017 θαηαγγειία…...
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Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο αλσηέξσ θαηαγγειίαο απνθαζίζηεθε, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 306/2017 Απόθαζε
ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, ε ζύζηαζε νκάδαο ειέγρνπ απνηεινύκελε από ηνπο Αηθαηεξίλε
Παπαληθνιάνπ, Μέινο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., Παλαγηώηε Σξαθάδα, Δ.Δ.Π./ΑΓΑΔ, Γεσξγία
Μπαθνύηζνπ, Δ.Δ.Π./ΑΓΑΔ, Διέλε Σζεθκέδνγινπ, Δ.Δ.Π./ΑΓΑΔ θαη Ηιία Θενδσξάην, Ννκηθό
ύκβνπιν ΑΓΑΔ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έθηαθηνπ ειέγρνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ. ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ ππνβιεζείζα
θαηαγγειία, ε ζρεηηθή Έθζεζε δηελέξγεηαο εθηάθηνπ ειέγρνπ ζηηο Δηαηξείεο …..εγθξίζεθε από ηελ
Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ. όπσο πξνθύπηεη από ην ππ’ αξηζκ. 96 Πξαθηηθό ηεο από 20 Γεθεκβξίνπ
2017 ζπλεδξίαζήο ηεο θαη ε ζρεηηθή Απόθαζε ππ’ αξηζκ. 391/2017 πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο
ηνπ ελ ιόγσ ειέγρνπ, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ εθζέζεσλ, παξεδόζε ζηελ εηαηξεία «…..», όπσο
πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 986/27-03-2018 Απόδεημε παξάδνζεο – παξαιαβήο.
Καηόπηλ ηνύηνπ, ε Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), κε ηελ ππ’ αξηζκ.
283/2018 απόθαζή ηεο θάιεζε ζε αθξόαζε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «…..ηελ 06.03.2019,
εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00 κ.κ., κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ. Η ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 591/8.2.2019
Κιήζε κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκό 383/2018 επεδόζε ζηελ
εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 11473Α/22.2.2019 Έθζεζε
Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν….. Γηα ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο
αθξόαζεο ελεκεξώζεθε θαη ν θαηαγγέιισλ ….κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 643/12.2.2019
επηζηνιή, ε νπνία ηνπ επηδόζεθε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ.
11515Α/1.3.2019 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν…..
Η εηαηξεία παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 6εο Μαξηίνπ 2019 δηά ησλ θ.θ…... Καηόπηλ ηεο
δηεμαγσγήο ηεο αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «…..» ηελ 6ε Μαξηίνπ 2019 ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ εηαηξεία ηα Πξαθηηθά ηεο ελ ιόγσ αθξόαζεο δηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ
1313/29.03.2019 εγγξάθνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 11728Α/8.4.2019
έθζεζε επίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν ….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 139/31.5.2019 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο.
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Β. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, θαη ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαηά ηα σο άλσ δηελεξγεζέληνο
έθηαθηνπ ειέγρνπ, όπσο απηά απνηππώλνληαη ζηελ από 13 Γεθεκβξίνπ 2017 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο
Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο Δηαηξείεο …..ζε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 177/03.10.2017
θαηαγγειίαο» απνδόζεθαλ νη αθόινπζεο ελδερόκελεο παξαβάζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε
κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο «…..»:
α) Γςζσέπανζη ηος ελέγσος εκ μέποςρ ηηρ Απσήρ, καηά παπάβαζη ηηρ διάηαξηρ ηος άπθπος 6
παπ. 2 ηος Ν. 3115/2003 και ηος άπθπος 38 ηος Ν. 3959/2011.

Όπσο πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα ηεο από 13.12.2017 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ
Διέγρνπ ζηηο Δηαηξείεο ….ζε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 177/03.10.2017
θαηαγγειίαο»,…...
Πιελ όκσο, ε εηαηξεία «….» όθεηιε λα παξάζρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πιήξε, νξζά θαη
έγθπξα, δεδνκέλνπ όηη, σο πάξνρνο Γηθηύσλ θαη Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, ζηνλ
νπνίν έρεη αλαηεζεί από ηελ Πνιηηεία ε άζθεζε ηεο θξίζηκεο απηήο δξαζηεξηόηεηαο, είλαη ππεύζπλε
γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ Καλνληζκό γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ
Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο Α.Γ.Α.Δ., ππόθεηηαη δε ζηνλ έιεγρν ηεο Α.Γ.Α.Δ. αλαθνξηθά κε
ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ θαη
επνκέλσο, όθεηιε λα παξάζρεη θάζε αηηεζέλ ζηνηρείν, απαξαίηεην γηα ηνλ έιεγρν εθ κέξνπο ηεο
Αξρήο θαη κάιηζηα θαηά ηξόπν έγθπξν θαη πιήξε…….
ύκθσλα, εμάιινπ, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ηνπ Ν. 3115/2003, «ηα κέιε θαη ην
πξνζωπηθό ηεο Α.Δ.Α.Ε., πιελ ηνπ βνεζεηηθνύ πξνζωπηθνύ, έρνπλ πξνο δηαπίζηωζε ηωλ παξαβάζεωλ
ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ, ηηο εμνπζίεο θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην
Ν. 703/1977, όπωο ηζρύεη… Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, απαγνξεύζεηο, πνηλέο θαη θπξώζεηο ηνπ Ν.
703/1977, ωο ηζρύεη, εθαξκόδνληαη αλαιόγωο ζε πεξίπηωζε αξλήζεωο παξνρήο ζηνηρείωλ,
παξεκπόδηζεο ή δπζρέξαλζεο ηνπ έξγνπ ηεο Α.Δ.Α.Ε., επηθπιαζζνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηωλ
πξνβιεπόκελωλ από ηνλ παξόληα λόκν θπξώζεωλ.». ηε δηάηαμε δε ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 3959/2011
(όπσο αληηθαηέζηεζε απηόο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 703/1977), πξνβιέπνληαη νη αξκνδηόηεηεο ηεο
ειεγθηηθήο αξρήο, νη νπνίεο ηζρύνπλ θαη γηα ηελ Α.Γ.Α.Δ. θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ, θαζώο
θαη νη θπξώζεηο πνπ δύλαληαη λα επηβιεζνύλ ζηελ πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ησλ ειεγρόκελσλ
πξνζώπσλ σο πξνο ηε δηεπθόιπλζε ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ.
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β) Παπαβίαζη ηηρ εγκεκπιμένηρ με ηην ςπ’ απιθμ. 294/2013 Απόθαζη ηηρ ΑΓΑΔ Πολιηικήρ
Αζθάλειαρ ηηρ εηαιπείαρ «…..» μέζυ ηηρ παπαβίαζηρ επιμέποςρ διαδικαζιών αςηήρ.
…...
Γ. Δπί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζρπξηζκώλ ηεο εηαηξείαο «…..», όπσο απηνί ππνβιήζεθαλ ηόζν θαηά
ηελ αθξόαζε ηεο εηαηξείαο ελώπηνλ ηεο Αξρήο ηελ 6ε Μαξηίνπ 2019 (ππ’αξηζκ. 23/2019 πξαθηηθό
ηεο από 6.3.2019 αθξόαζεο), όζν θαη ζηo ππ’αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 139/31.05.2019 έγγξαθν
ππόκλεκά ηεο, αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα:
α) Σσεηικά με ηην ππώηη αποδιδόμενη παπάβαζη «Γςζσέπανζη ηος ελέγσος εκ μέποςρ ηηρ
Απσήρ, καηά παπάβαζη ηηρ διάηαξηρ ηος άπθπος 6 παπ. 2 ηος Ν. 3115/2003 και ηος άπθπος 38
ηος Ν. 3959/2011».
Αλαθνξηθά κε ηελ ελ ιόγσ παξάβαζε ε εηαηξεία «…..» απνδέρηεθε επί ηεο νπζίαο ηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζηνηρεηνζεηνύλ, αλαγλσξίδνληαο όηη…...
β) Αναθοπικά με ηη δεύηεπη αποδιδόμενη παπάβαζη «Παπαβίαζη ηηρ εγκεκπιμένηρ με ηην ςπ’
απιθμ. 294/2013 Απόθαζη ηηρ ΑΓΑΔ Πολιηικήρ Αζθάλειαρ ηηρ εηαιπείαρ «….» μέζυ ηηρ
παπαβίαζηρ επιμέποςρ διαδικαζιών αςηήρ».
Αλαθνξηθά κε ηελ ελ ιόγσ παξάβαζε ε εηαηξεία αξλήζεθε ηελ ύπαξμε αλαηηηνιόγεησλ πξνζβάζεσλ
…….
ε θάζε πεξίπησζε ν ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο όηη ελ πξνθεηκέλσ δελ απνδείρηεθε ε ύπαξμε
παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ ηνπ θαηαγγέιινληα, επνκέλσο δελ δηθαηνινγείηαη ε
επηβνιή θύξσζεο δελ επζηαζεί, δεδνκέλνπ όηη ην δήηεκα ηεο ύπαξμεο πεξηζηαηηθνύ παξαβίαζεο ηνπ
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ ηνπ θαηαγγέιινληα είλαη αλεμάξηεην από ηελ ύπαξμε επζύλεο ηεο γηα
ηελ παξαβίαζε δηαδηθαζηώλ κε ηηο νπνίεο εθαξκόδεη ηελ εγθεθξηκέλε από ηελ ΑΓΑΔ Πνιηηηθή
Αζθαιείαο ηεο θαη ζπλαθόινπζα ηελ παξαβίαζε ηνπ Καλνληζκνύ 165/2011 ηεο ΑΓΑΔ.

Γ. Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, θαη έρνληαο ππόςε:
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1.

Σν λ.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Α΄ 47/2003),
όπσο ηζρύεη, θαη ηδίσο ην άξζξν 6, παξάγξαθνο 1, εδάθηα α΄, β΄θαη δ΄θαη παξάγξαθνο 2 ηνπ
λόκνπ απηνύ,

2.

ηελ Οδεγία 2002/58 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο 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. 3431/2006 (ΦΔΚ Α’ 13), ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε από ην λ. 4070/2012
«Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, Μεηαθνξώλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ Α’ 82),

5.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3674/2008 «Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηνπ
απνξξήηνπ ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 136),

6.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3959/2011 «Πξνζηαζία ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ» (ΦΔΚ Α’ 93),
ηδίσο ην άξζξν 38 απηνύ,

7.

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),

8.

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,

9.

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,

10. Σελ ππ’ αξηζ. 34051/29.05.2018 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη
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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,
11. ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ («Καλνληζκόο γηα ηε Γηαζθάιηζε
ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ», ΦΔΚ B’ 2715/17-11-2011),
12. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 146/18.07.2013 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε
ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο…..., όπσο απηή εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ.
294/2013 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
13. ηε Γηαδηθαζία ηεο εηαηξείαο….,
14. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 177/03.10.2017 θαηαγγειία…..,
15. ηελ ππ΄αξηζκ. 306/2017 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ γηα ηε ζύζηαζε Οκάδαο
Διέγρνπ γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο σο άλσ θαηαγγειίαο,
16. ην ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 185/12.10.2017 Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ
ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ….κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ,
17. ην ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 186/12.10.2017 Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ
ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ….κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ,
18. ην ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 187/12.10.2017 Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ
ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο…... κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ,
19. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 220/17.10.2017 Πξαθηηθό Λήςεο Πιεξνθνξηώλ κεηά ησλ
ζπλεκκέλσλ απηνύ,
20. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3451/04.12.2017 Σερληθή Έθζεζε ηεο ΔΔΣΣ,
21. ην ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 236/25.10.2017 Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ
ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ….κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ,
22. ην ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 259/20.11.2017 Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ
ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ….κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ,
23. ηηο ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 219/17.10.2017 θαη ΔΜΠ 222/18.10.2017 επηζηνιέο ηεο
εηαηξείαο …..κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηώλ,
24. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 224/19.10.2017 επηζηνιή ηεο ΑΓΑΔ πξνο ηελ εηαηξεία
….ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 229/20.10.2017 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο…….. κεηά ησλ
ζπλεκκέλσλ απηήο,
25. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3100/31.10.2017 κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηελ
ΑΓΑΔ,
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26. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3105/01.11.2017 κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηεο ΑΓΑΔ,
27. ηα ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3217/13.11.2017 θαη 3229/13.11.2017 κελύκαηα ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ πξνο ηελ ΑΓΑΔ,
28. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3618/13.12.2017 κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηεο
εηαηξείαο…..,
29. ηελ από 13.12.2017 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο Δηαηξείεο …..ζε ζπλέρεηα
ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 177/03.10.2017 θαηαγγειίαο»,
30. ηελ ππ’ αξηζκ. 447/2017 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
31. ην ππ’ αξηζκ. 96 πξαθηηθό ηεο από 20 Γεθεκβξίνπ 2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο
Α.Γ.Α.Δ.,
32. Σελ ππ’ αξηζκ. 391/2017 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. πεξί έγθξηζεο ηεο σο άλσ από 13.12.2017
«Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο Δηαηξείεο …..ζε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζκ. πξση.
ΑΓΑΔ ΔΜΠ 177/03.10.2017 θαηαγγειίαο», ε νπνία παξαδόζεθε ζηελ εηαηξεία «…..», όπσο
πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 986/27-03-2018 Απόδεημε παξάδνζεο –
παξαιαβήο,
33. Σελ ππ’ αξηζκ. 375/2018 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
34. Σν Πξαθηηθό ηεο από 28 Ννεκβξίνπ 2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
35. Σελ ππ’ αξηζκ. 383/2018 απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε ζέκα «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο
«…..» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξάβαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ,
36. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 591/08.02.2019 Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «…..» γηα ηελ
6ε Μαξηίνπ 2019, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκό
383/2018, πνπ επηδόζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ζηελ ελ ιόγσ εηαηξεία, όπσο πξνθύπηεη
από ηελ ππ’ αξηζκ. 11473Α/22.2.2019 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην
Δθεηείν….,
37. Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 643/2019 επηζηνιή πξνο ηνλ θαηαγγέιινληα πξνο ελεκέξσζή ηνπ
γηα ηελ αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «…..», ε νπνία επηδόζεθε ζε απηόλ λνκίκσο, όπσο πξνθύπηεη
από ηελ ππ’ αξηζκ. 11515Α/1.3.2019 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ηεο
Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν…..
38. Σνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ Αθξόαζε ηεο 6εο Μαξηίνπ 2019, όπσο
απνηππώλνληαη ζην ππ’ αξηζκ. 23 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο αθξόαζεο, ην νπνίν επεδόζε
ζηελ εηαηξεία λνκίκσο, ζπλεκκέλν ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1313/29.03.2019 επηζηνιή
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ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 11728Α/08.04.2019 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο
Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν….,
39. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 139/31.05.2019 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο «….»
ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
40. Σελ ππ’ αξηζκ. 174/2020 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,
41. Σν πξαθηηθό ηεο από 30.09.2020 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
42. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο «…..», γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 01/01/2018 έσο
31/12/2018,
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ,
ΑΠΟΦΑΣΗΕΟΥΜΔ
Σελ ύπαπξη εςθύνηρ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…..» γηα ηηο απνδηδόκελεο ζε απηήλ
παξαβάζεηο, όπσο αλαιύεηαη αλσηέξσ ζηηο ελόηεηεο Β θαη Γ ηεο παξνύζαο.
ΔΠΗΒΑΛΛΟΥΜΔ
Σηην εηαιπεία με ηην επυνςμία «….»:
1. υρ ππορ ηην παπάβαζη (α) – Γπζρέξαλζε ηνπ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηεο Αξρήο, θαηά
παξάβαζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ηνπ Ν. 3115/2003 θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.
3959/2011: ηη διοικηηική κύπυζη ηος σπημαηικού πποζηίμος ύτοςρ εξήνηα (60.000)
εςπώ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαιπηηθά παξαηίζεληαη ζηηο ελόηεηεο Β θαη Γ ππό ζεκείν (α) ηεο
εηζήγεζεο. Δηδηθόηεξα, γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη…..
2. Ωρ ππορ ηην παπάβαζη (β) – Παξαβίαζε ηεο εγθεθξηκέλεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 294/2013
Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο «…..» κέζσ ηεο παξαβίαζεο
επηκέξνπο δηαδηθαζηώλ απηήο: ηη διοικηηική κύπυζη ηος σπημαηικού πποζηίμος, ύτοςρ
ζαπάνηα σιλιάδυν (40.000) εςπώ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαιπηηθά παξαηίζεληαη ζηηο
ελόηεηεο Β θαη Γ ππό ζεκείν (β) ηεο εηζήγεζεο. Δηδηθόηεξα, γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε
απόθιηζε από ηελ ηήξεζε νθεηιόκελσλ δηαδηθαζηώλ, θαηά ηα πεξηγξαθόκελα ζηελ
εγθεθξηκέλε από ηελ ΑΓΑΔ πνιηηηθή αζθαιείαο….. Γηα ην είδνο θαη ην ύςνο απηήο, ειήθζε
ππόςε ηδίσο ε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ε βαξύηεηα ηεο απνδηδόκελεο παξάβαζεο, ε αξρή
ηεο ρξεζηήο Γηνίθεζεο, ε αξρή ηεο εύινγεο δηάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο.
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Η παξνύζα απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «…..».

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 30 επηεκβξίνπ 2020.
Ο ζπληάθηεο

Ο Πξόεδξνο

Υξ. Ράκκνο
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