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                                                                                                                                              Μαξνύζη,  14 Οθησβξίνπ  2020 

         Αξ. πξση.:2454  

     ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

     

                                                                                              

 

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΖ 

(απιθμ: 257/2020)  

 

 

Θέμα: Απόθαζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2688/30-08-2018 θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο 

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

θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ. 

 

 

Σελ Σεηάξηε, 14
ε
 Οθησβξίνπ 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, θνπ Γεσξγίνπ Μπαθάιε, 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 19-09-2018 

θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 70/2018 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. Δηδηθόηεξα, ν Πξόεδξνο ηεο Αξρήο, θνο Υξήζηνο Ράκκνο, ν 

νπνίνο δελ είρε παξαζηεί θαηά ηελ αθξόαζε ηεο εηαηξείαο ηελ 19-09-2018, δήισζε όηη έιαβε 

πιήξσο γλώζε ησλ ππ’ αξηζκ. 48 θαη 49 Πξαθηηθώλ ηεο από 19-09-2018 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. 70/2018 

απόθαζή ηεο θάιεζε ζε αθξόαζε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «…..» (εθεμήο «…...») ηελ 19-09-

2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:15 κ.κ., κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ. Η ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2688/30-08-

2018 Κιήζε κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκό 70/2018 επεδόζε 
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ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 10487/05-09-2018 

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

Η εηαηξεία παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 19
εο

 επηεκβξίνπ 2018 δηά ησλ θ.θ. ……… δηθεγόξσλ 

ηεο εηαηξείαο. Καηόπηλ ηεο δηεμαγσγήο ηεο αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «…...» ηελ 19
ε
 επηεκβξίνπ 

2018 ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ., θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ εηαηξεία ηα Πξαθηηθά ηεο ελ ιόγσ αθξόαζεο δηα 

ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1254/26-03-2019 εγγξάθνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο πξνθύπηεη από ηελ 

ππ’ αξηζκ. 11725/08-04-2019 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 

164/08-07-2019 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο. 

πγθεθξηκέλα: 

Β. ηελ Α.Γ.Α.Δ. ππνβιήζεθαλ νη κε αξηζ. πξση. ΑΓΑΔ 1349/16.06.2016 θαη 1379/22.06.2016  

θαηαγγειίεο ……, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη όηη ε εηαηξεία ….. έζεζε ζε ιεηηνπξγία, από ηηο 

24.05.2016, …….. ζην δίθηπό ηεο, ελώ ……..  

ηε ζπλέρεηα, ππνβιήζεθαλ νη θαηαγγειίεο κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1695/25.07.2016 θαη 

2516/25.10.2016 ….., ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη όηη ……... 

Γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ θαηαγγειηώλ απνθαζίζηεθε, κε ηηο ππ’ αξηζκ. 230/2016, 301/2016 θαη 

348/2016 Απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, ε ζύζηαζε νκάδαο ειέγρνπ, ε νπνία δηελήξγεζε 

έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «…….». Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απνηππώζεθαλ 

ζηελ από 24-04-2017 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειηώλ κε αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ 1349/16.06.2016, 1379/22.06.2016, 1695/25.07.2016 θαη 2516/25.10.2016» θαη 

εγθξίζεθαλ από ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 31
εο

 Μαΐνπ 2017 κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 182/2017 Απόθαζε ηεο Αξρήο, παξειήθζεζαλ δε από ηελ εηαηξεία ζπλεκκέλα ζηελ ελ 

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

παξάδνζεο – παξαιαβήο. 

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ δηελεξγεζέληνο έθηαθηνπ ειέγρνπ, ηόζν γηα ηα δύν 

θαηαγγειιόκελα πεξηζηαηηθά, όζν θαη επξύηεξα γηα …., απνδόζεθαλ ζηελ εηαηξεία «…….» νη 

αθόινπζεο ελδερόκελεο παξαβάζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ 

επηθνηλσληώλ: 
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α) Παπαβίαζη ηηρ διαδικαζίαρ ….. και ζςνακόλοςθα ηηρ Πολιηικήρ Γιασείπιζηρ και 

Δγκαηάζηαζηρ ΠΔΣ και ηηρ διάηαξηρ ηος άπθπος 8.2.3 ηηρ ςπ’ απιθμ. 165/2011 Απόθαζηρ 

ηηρ Α.Γ.Α.Δ. 

  …… 

……. 

Πεξαηηέξσ, ζηελ παξ. 8.2.3 ηνπ άξζξνπ 8 (Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο θαη Δγθαηάζηαζεο ΠΔ) 

ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. (Καλνληζκόο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ 

ησλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ) πξνβιέπεηαη όηη: «για οποιαδήποηε αλλαγή σλικού ή λογιζμικού 

ΠΕΣ, ηο σπότρεο πρόζωπο σποτρεούηαι να διαηηρεί αρτείο ζηο οποίο καηαγράθεηαι η ημερομηνία, 

ο ηρόπος, η αιηιολόγηζη και ο εργαζόμενος ή ζσνεργάηης ποσ πραγμαηοποίηζε ηις αλλαγές. Το 

αρτείο ενημερώνεηαι και διαηηρείηαι από ζσγκεκριμένη διοικηηική ονηόηηηα ή εργαζόμενο ηοσ 

σπότρεοσ προζώποσ.».  

…… 

 

β) Παπαβίαζη …… και πεπαιηέπυ ηηρ Πολιηικήρ Φςζικήρ Αζθάλειαρ ηηρ εηαιπείαρ «ΟΤΔ 

Α.Δ.» (άπθπο 5 ηηρ ςπ’ απιθμ. 165/2011 Απόθαζηρ ηηρ Α.Γ.Α.Δ.). 

…… 

 

γ) Παπαβίαζη ….. και πεπαιηέπυ ηηρ παπ. 4.3.2 ηος άπθπος 4 ηηρ ςπ’ απιθμ. 165/2011 

Απόθαζηρ ηηρ Α.Γ.Α.Δ. 

……. 

 

δ) Παπαβίαζη …… και ζςνακόλοςθα ηηρ Πολιηικήρ Φςζικήρ Αζθάλειαρ ηηρ εηαιπείαρ 

(άπθπο 5 ηηρ ςπ’ απιθμ. 165/2011 Απόθαζηρ ηηρ Α.Γ.Α.Δ.). 

…….. 

ε) Παπαβίαζη ……. και ζςνακόλοςθα ηηρ Πολιηικήρ Φςζικήρ Αζθάλειαρ (άπθπο 5 ηηρ ςπ’ 

απιθμ. 165/2011 Απόθαζηρ ηηρ Α.Γ.Α.Δ.). 

…… 

ζη) Παπαβίαζη …… και ζςνακόλοςθα ηηρ παπ. 4.3.2 ηηρ ςπ’ απιθμ. 165/2011 Απόθαζηρ ηηρ 

Α.Γ.Α.Δ.. 

……… 
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Γ. α) Η εηαηξεία «…...» επηθαιείηαη, θαη’ αξράο, ζην έγγξαθν ππόκλεκά ηεο (ζει. 2-3 απηνύ) όηη 

παξαβηάζηεθε ε αξρή ηεο εύινγεο δηάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, δεδνκέλνπ όηη ν ζρεηηθόο 

δηελεξγεζείο έιεγρνο από ηελ Αξρή πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 05-10-2016 θαη ηελ 29-11-2016, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ γλσζηνπνηήζεθαλ ζηελ εηαηξεία ην Ννέκβξην ηνπ 2017 θαη ε αθξόαζή 

ηεο γηα ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 19-09-2018.  

Πιελ όκσο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ν έιεγρνο εθ κέξνπο ηεο Αξρήο νινθιεξώζεθε κε ηελ 

ζύληαμε ηεο από 24-04-2017 έθζεζεο ειέγρνπ, ε νπνία εγθξίζεθε από ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο 

ηελ 31-05-2017 κε ηελ ππ’ αξηζκ. 182/2017 Απόθαζή ηεο.  

Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη όηη ε εηαηξεία «…...» δελ επηθαιείηαη, νύηε απνδεηθλύεη θακία 

ζπγθεθξηκέλε βιάβε από ηελ «θαζπζηέξεζε» ζηε δηελέξγεηα ηεο αθξόαζεο απηήο, νύηε πθίζηαηαη 

άιισζηε ηέηνηα βιάβε. ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ειέγρνπ, ε εηαηξεία όθεηιε λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη λα έρεη δηαθξαηήζεη όια ηα ζηνηρεία ηεο 

παξνύζαο ππόζεζεο, πξνο ππεξάζπηζε ησλ ηζρπξηζκώλ ηεο, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Αξρήο. Δπίζεο, ε ζην κεηαμύ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ειέγρνπ ζηνλ πάξνρν ζπκβάιεη ζηελ πξόνδν ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, ελόςεη ηνπ όηη ηνπ 

γλσζηνπνηνύληαη ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, θαη κε ηνλ ηξόπν απηό αθελόο ν πάξνρνο δύλαηαη λα 

ιάβεη ηα κέηξα πνπ θξίλεη σο απαξαίηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ 

ησλ επηθνηλσληώλ, ζπλεπεία θαη ησλ θαηαγεγξακκέλσλ επξεκάησλ, αθεηέξνπ, δελ αηθληδηάδεηαη 

από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο πεξί θιήζεο ζε αθξόαζε απηνύ ελώπηνλ ηεο Αξρήο, νύηε 

βαζίκσο δύλαηαη λα ην ππνζηεξίδεη απηό. 

Όισο αβαζίκσο επηθαιείηαη, ζπλεπώο, ε αληίδηθνο παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο εύινγεο δηάξθεηαο 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη ν ζρεηηθόο ηζρπξηζκόο ηεο είλαη απνξξηπηένο. 

 

β) Ωρ ππορ ηιρ επιμέποςρ αποδιδόμενερ παπαβάζειρ: 

- ρεηηθά κε ηελ πξώηε απνδηδόκελε παξάβαζε, ε εηαηξεία ….. 

Δμάιινπ, …….. ε εηαηξεία ηελ ππνζηήξημε θαη θαηά ηελ αθξόαζή ηεο ελώπηνλ ηεο Αξρήο (ζει. 

12). Πιελ όκσο, όπσο επηζεκάλζεθε θαη θαηά ηελ αθξόαζε, ……… 

 

- ρεηηθά κε ηε δεύηεξε απνδηδόκελε παξάβαζε ηεο κε ηήξεζεο ηεο ζρεηηθήο Οδεγίαο ……. 

- ρεηηθά κε ηελ ηξίηε απνδηδόκελε παξάβαζε ……. 

- Αλαθνξηθά κε ηελ ηέηαξηε απνδηδόκελε παξάβαζε ηεο Οδεγίαο εξγαζίαο ζρεηηθά ……. 

- ρεηηθά κε ηελ πέκπηε απνδηδόκελε παξάβαζε …… 
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- Αλαθνξηθά, ηέινο, κε ηελ έθηε απνδηδόκελε παξάβαζε ……… 

Σέινο, ν ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο όηη από ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ δελ πξνθύπηεη παξαβίαζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ δελ επζηαζεί θαη δελ δύλαηαη λα επεξεάδεη ηελ απαμία ησλ 

απνδνζεηζώλ παξαβάζεσλ. Καη ηνύην δηόηη, ν έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ 

επηβάιινληαη από ηνλ Καλνληζκό ηεο Α.Γ.Α.Δ. θαη εμεηδηθεύνληαη κε ηελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηνπ 

παξόρνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

Καλνληζκνύ, ζπληζηά νπζηαζηηθό έιεγρν ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν πάξνρνο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, επνκέλσο, ε δηαπίζησζε ησλ ελ ιόγσ παξαβάζεσλ, ζαθώο θαη 

ζέηεη ππό δηαθηλδύλεπζε ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ.  

 

Γ. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ 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. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3674/2008 «Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ 

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

3. 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), 

4. 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, 

5. 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, 

6. 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, 

7. 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.,  

8. ηελ Οδεγία Δξγαζίαο ……., 

9. ηε Γηαδηθαζία ……., 
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10. ηελ Οδεγία Δξγαζίαο ………, 

11. ηε Γηαδηθαζία ……, 

12. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1349/16.06.2016 θαηαγγειία ……., 

13. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1379/22.06.2016 θαηαγγειία ……., 

14. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1695/25.07.2016 θαηαγγειία …., 

15. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2516/25.10.2016 θαηαγγειία …., 

16. ηηο ππ’ αξηζκ. 153/2016, 223/2016 θαη 275/2016 εηζεγήζεηο πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

17. ηηο ππ’ αξηζκ. 230/2016, 301/2016 θαη 348/2016 Απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ. γηα 

ηε ζύζηαζε Οκάδαο Διέγρνπ θαηόπηλ ησλ θαηαγγειηώλ κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1349/16.06.2016, 

1379/22.06.2016, 1695/25.07.2016 θαη 2516/25.10.2016, 

18. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 196/06.10.2016 Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ……. κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ, 

19. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 245/29.11.2016 Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο …. κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ, 

20. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 261/09.12.2016 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο …. κεηά ησλ 

ζπλεκκέλσλ απηνύ, 

21. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 24/17.02.2017 επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ. πξνο ηελ εηαηξεία 

….., 

22. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 35/07.03.2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ….. κεηά ησλ 

ζπλεκκέλσλ απηνύ, 

23. ηελ από 24.04.2017 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειηώλ κε αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ 1349/16.06.2016, 1379/22.06.2016, 1695/25.07.2016 θαη 2516/25.10.2016», 

24. Σελ ππ’ αξηζκ. 215/2017 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

25. Σν ππ’ αξηζκ. 44 Πξαθηηθό ηεο από 31 Μαΐνπ 2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

26. Σελ ππ’ αξηζκ. 182/2017 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. πεξί έγθξηζεο ηεο από 24 Απξηιίνπ 2017 

«Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειηώλ κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

1349/16.06.2016, 1379/22.06.2016, 1695/25.07.2016 θαη 2516/25.10.2016», 

27. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 248/06-11-2017 επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ. πξνο ηελ εηαηξεία …, 

28. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3248/15-11-2017 απόδεημε παξάδνζεο – παξαιαβήο, από ηελ 

νπνία πξνθύπηεη όηη ε εηαηξεία ….. παξέιαβε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 248/06-11-2017 

επηζηνιή ηεο Αξρήο, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ππ’ αξηζκ. 182/2017 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. θαη ηεο 

σο άλσ έθζεζεο ειέγρνπ, 
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29. Σελ ππ’ αξηζκ. 80/2018 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,  

30. Σν ππ’ αξηζκ. 10 Πξαθηηθό ηεο από 28 Φεβξνπαξίνπ 2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., 

31. Σελ ππ’ αξηζκ. 70/2018 απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε ζέκα «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο .., 

32. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2688/30-08-2018 Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο …. γηα ηελ 

19
ε
 επηεκβξίνπ 2018, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκό 

70/2018, πνπ επηδόζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ζηελ ελ ιόγσ εηαηξεία, όπσο πξνθύπηεη από 

ηελ ππ’ αξηζκ. 10487/05-09-2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν 

Αζελώλ θ. Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ, 

33. Σνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ Αθξόαζε ηεο 19
εο

 επηεκβξίνπ 2018, όπσο 

απνηππώλνληαη ζηα ππ’ αξηζκ. 48 θαη 49 πξαθηηθά ηεο δηεμαρζείζεο αθξόαζεο, ηα νπνίν 

επεδόζεζαλ ζηελ εηαηξεία λνκίκσο, ζπλεκκέλα ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1254/26-03-2019 

επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 11725/08-04-2019 Έθζεζε Δπίδνζεο 

ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ θ. Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ, 

34. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 164/08-07-2019 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο «…..» 

ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

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

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

36. Σελ ππ’ αξηζκ. 119/2020 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

37. Σν ππ’ αξηζκ. 47 Πξαθηηθό ηεο από 14 Οθησβξίνπ 2020 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., 

ΑΠΟΦΑΣΗΕΟΥΜΔ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

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

 

ΔΠΗΒΆΛΛΟΥΜΔ  

ζηελ εηαηξεία με ηην επυνςμία «…...»: α) γηα ηελ ππώηη απνδηδόκελε παξάβαζε, ομόθυνα ηη 

διοικηηική κύπυζη ηηρ ζύζηαζηρ, β) γηα  ηε δεύηεπη απνδηδόκελε παξάβαζε, καηά 

πλειοτηθία δύο ζηιρ ηέζζεπιρ τήθοςρ, κεηαμύ ησλ δύν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςήθνπ ηνπ 

Πξνέδξνπ, ε νπνία ιόγσ ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε δηάηαμε ηνπ 
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άξζξνπ 7 παξ. 2 ηνπ Ν. 3115/2003, ηη διοικηηική κύπυζη ηος σπημαηικού πποζηίμος ύτοςρ 

ζαπάνηα σιλιάδυν εςπώ (40.000 €) γ) γηα ηελ ηπίηη απνδηδόκελε παξάβαζε, ομόθυνα ηη 

διοικηηική κύπυζη ηηρ ζύζηαζηρ, δ) γηα ηελ ηέηαπηη απνδηδόκελε παξάβαζε, ομόθυνα ηη 

διοικηηική κύπυζη ηηρ ζύζηαζηρ, ε) γηα ηελ πέμπηη απνδηδόκελε παξάβαζε, ομόθυνα ηη 

διοικηηική κύπυζη ηηρ ζύζηαζηρ θαη ζη) γηα ηελ έκηη απνδηδόκελε παξάβαζε, καηά 

πλειοτηθία δύο ζηιρ ηέζζεπιρ τήθοςρ, κεηαμύ ησλ δύν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςήθνπ ηνπ 

Πξνέδξνπ, ε νπνία ιόγσ ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 7 παξ. 2 ηνπ Ν. 3115/2003, ηη διοικηηική κύπυζη ηος σπημαηικού πποζηίμος ύτοςρ 

ζαπάνηα σιλιάδυν εςπώ (40.000 €). Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ ελ ιόγσ δηνηθεηηθώλ 

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

ηδηαίηεξε βαξύηεηα ηεο δεύηεξεο θαη ηεο έθηεο απνδηδόκελεο παξάβαζεο, όπσο απηή αλαιπηηθά 

πξνθύπηεη από ηελ παξνύζα. ρεηηθά κε ηηο ελ ιόγσ δύν παξαβάζεηο (β΄ θαη ζη’), ηα κέιε ηεο 

Οινκέιεηαο, θ.θ. Γεώξγηνο Μπαθάιεο θαη Γεώξγηνο Μηζαειίδεο ςήθηζαλ ππέξ ηεο επηβνιήο 

δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (20.000 €) ζε εθάζηε εμ απηώλ, 

ιακβαλνκέλεο ππόςηλ ηεο βαξύηεηαο ησλ ελ ιόγσ δύν παξαβάζεσλ. 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, 14 Οθησβξίνπ 2020.         

 

                                                                   

    Ο Πξόεδξνο  

Υξήζηνο Ράκκνο 
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