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Μαξνύζη, 14 Οθησβξίνπ 2020        

                                                                                                                       Αξ. πξση : 2455 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΖ 

(απιθμ.: 258/2020) 

 

Θέμα:  Απόθαζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 136/10.01.2019 θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «…..» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξάβαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.   

 

 

 

Σελ Σεηάξηε, 14
ε
 Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα 13.00 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 ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. Αηθαηεξίλεο 

Παπαληθνιάνπ θαη Γεσξγίνπ Μπαθάιε, ν νπνίνο είρε νξηζζεί εηζεγεηήο ηεο ππόζεζεο, ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ζε ζπλέρεηα ηεο θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «…..», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 13.02.2019 θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 197/2018 

απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξάβαζεο 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. Δηδηθώο, ν Πξόεδξνο ηεο Αξρήο, θνο Υξήζηνο Ράκκνο, θαζώο θαη ην 

κέινο θα Αηθαηεξίλε Παπαληθνιάνπ πνπ δελ παξίζηαλην θαηά ηελ αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «…...» ελώπηνλ ηεο Αξρήο, πνπ έιαβε ρώξα ηελ 13.02.2019, δήισζαλ όηη κειέηεζαλ ην 

από 13.02.2019 Πξαθηηθό Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά ηνπ θαθέινπ θαη 

έρνπλ 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. Η Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

197/2018 απόθαζή ηεο θάιεζε ζε αθξόαζε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «…..» (εθεμήο «…..») 
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ηελ 13.02.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:30 κ.κ., κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ. Η ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

136/10.01.2019 Κιήζε κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκό 

197/2018 επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 

11246A/25.01.2019 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν ………. 

Η εηαηξεία παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 13εο Φεβξνπαξίνπ 2019 δηά ησλ θ.θ…... Καηόπηλ ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «….» ηελ 13
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2019 ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ εηαηξεία ηα Πξαθηηθά ηεο ελ ιόγσ αθξόαζεο δηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ 1312/29.03.2019 εγγξάθνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 11727 

Α/08.04.2019 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 139/31.05.2019 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο. 

 

Β. 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. 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),   
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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 ηεο ππ' αξηζµ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζµόο γηα ηε 

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

7. 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, 

8. 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, 

9. 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, 

10. 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.,  

11. Σελ Οδεγία Δξγαζίαο….,  

12. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ-37/10.03.17 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «…..» πξνο ηελ 

Α.Γ.Α.Δ. κε ζέκα «….» κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ, 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. 137/2017 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ. ζρεηηθά κε ηε 

ζύζηαζε νκάδαο ειέγρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…..» αλαθνξηθά κε 

ην ελ ιόγσ πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο, 

14. Σελ ππ’ αξηζκ. 124/2017 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. ζρεηηθά κε ηε ζύζηαζε νκάδαο ειέγρνπ 

γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…..» αλαθνξηθά κε ην ελ ιόγσ πεξηζηαηηθό 

αζθάιεηαο, 

15. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 73/28.04.2017 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ πξνο ηελ εηαηξεία 

«…..» κε ζέκα «….»,  

16. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 102/06.06.2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «….» πξνο ηελ 

ΑΓΑΔ κε ζέκα «….», 
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17. Σελ από 20.06.2017 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…..» 

αλαθνξηθά κε ην πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-

37/01.03.2017»,   

18. Σελ ππ’ αξηζκ. 275/2017 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,  

19. Σν πξαθηηθό ηεο από 05.07.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

20. Σελ ππ’ αξηζκ. 240/2017 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. πεξί έγθξηζεο ηεο σο άλσ από 

20.06.2017 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…..» αλαθνξηθά κε 

ην πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-37/01.03.2017», ε νπνία 

παξαδόζεθε ζηελ εηαηξεία «…..», όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

986/27.03.2018 Απόδεημε παξάδνζεο – παξαιαβήο, 

21. Σελ ππ’ αξηζκ. 194/2018 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,  

22. Σν Πξαθηηθό ηεο από 13 Ινπλίνπ 2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

23. Σελ ππ’ αξηζκ. 197/2018 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, 

24. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 136/10.01.2019 Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «…» γηα 

ηελ 13
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2019, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε 

αξηζκό 197/2018, πνπ επηδόζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ζηελ ελ ιόγσ εηαηξεία, 

όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 11246Α/25.01.2019 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο 

Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν…, 

25. Σνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ Αθξόαζε ηεο 13
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2019, όπσο 

απνηππώλνληαη ζην ππ’ αξηζκ. 14 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο αθξόαζεο, ην νπνίν 

επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο, ζπλεκκέλν ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

1312/29.03.2019 επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 

11727Α/08.04.2019 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν…., 

26. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 139/31.05.2019 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο «…» 

ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

27. Σελ ππ’ αξηζκ. 10/2020 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,  

28. Σν πξαθηηθό ηεο από 22 Ιαλνπαξίνπ 2020 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,  

29. Σελ ππ’ αξηζκ. 25/2020 απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ κε ζέκα «Αληηθαηάζηαζε εηζεγεηή ζηελ 

ππόζεζε ηεο θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «….» (απόθαζε 197/2018), 

30. Σελ ππ’ αξηζκ. 125/2020 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,  
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31. Σν πξαθηηθό ηεο από 14.10.2020 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

32. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο «….», γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 01/01/2018 έσο 

31/12/2018,  

 

επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα : 

 

Γ. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, όπσο απηά εθηίζεληαη από ηελ 

εηαηξεία «….» ζην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ-37/10.03.17 έγγξαθό ηεο κε ζέκα «….» κεηά 

ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ, θαη όπσο απηά έρνπλ ειεγρζεί από ηελ Α.Γ.Α.Δ. ζην πιαίζην εθηάθηνπ 

ειέγρνπ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ απνηππσζεί ζηελ από 20.06.2017 «Έθζεζε 

Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…..» αλαθνξηθά κε ην πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο κε 

αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-37/01.03.2017»,  απνδόζεθαλ νη αθόινπζεο ελδερόκελεο 

παξαβάζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ εθ κέξνπο ηεο 

εηαηξείαο «…..»: 

 

Δλλιπή μέηπα αζθάλειαρ για ηην αποθςγή παπαβίαζηρ ηος αποππήηος ηυν επικοινυνιών, 

δεδνκέλνπ όηη ε εηαηξεία «…..», όπσο πξνθύπηεη από ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 

37/10.03.17 έγγξαθν, απνδέρεηαη όηη:  

«…….». ρεηηθά, ε εηαηξεία «….», δηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 102/06.06.2017 

εγγξάθνπ ηεο θνηλνπνίεζε ζηελ Α.Γ.Α.Δ.  …..».  

 

Γ. α) ρεηηθά κε ηελ απνδηδόκελε παξάβαζε ε εηαηξεία «….» ππνζηήξημε θαηά ηελ αθξόαζή ηεο 

ελώπηνλ ηεο Αξρήο (ζει. 2 ηνπ ππ’ αξηζκ. 14 Πξαθηηθνύ) όηη «……. 

.  

 

β) Πεξαηηέξσ, ζην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 139/31.05.2019 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο (ζει. 

4), ε εηαηξεία «….» ππνζηεξίδεη όηη….. 

ύκθσλα όκσο κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηνπ Ν. 3674/2008, «ο πάροτος 

εσζύλεηαη γηα ηελ αζθάιεηα ηφλ σπό ηελ εποπηεία ηοσ τώρφλ, εγθαηαζηάζεφλ, ζσλδέζεφλ θαη ηφλ 

ζσζηεκάηφλ σιηθού θαη ιογηζκηθού. Προς ηούηο έτεη ηελ σποτρέφζε λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια 

ηετληθά θαη οργαλφηηθά κέηρα θαη λα τρεζηκοποηεί ζσζηήκαηα σιηθού θαη ιογηζκηθού, ηα οποία 
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δηαζθαιίδοσλ ηο απόρρεηο ηες επηθοηλφλίας θαη επηηρέποσλ ηελ αποθάισυε ηες παραβίαζες ή 

απόπεηρας παραβίαζες ηοσ απορρήηοσ ηες επηθοηλφλίας.». 

…... 

   

γ) Δπηπιένλ, ζην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 139/31.05.2019 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο (ζει. 5-

6), ε εηαηξεία ππνζηεξίδεη επηθνπξηθά όηη δελ κπνξεί λα ηεο απνδνζεί επζύλε ελ 

πξνθεηκέλσ,…… 

.  

 

 

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ,  

ΑΠΟΦΑΣΗΕΟΥΜΔ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

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

ΔΠΗΒΑΛΛΟΥΜΔ 

Καηά πλειοτηθία ηην επιβολή ζηην εηαιπεία με ηην επυνςμία «…» ηηρ διοικηηικήρ 

κύπυζηρ ηος σπημαηικού πποζηίμος ύτοςρ είκοζι σιλιάδυν (20.000) εςπώ γηα ηελ 

απνδηδόκελε ζε απηήλ παξάβαζε, - Δλλιπή μέηπα αζθάλειαρ για ηην αποθςγή παπαβίαζηρ 

ηος αποππήηος ηυν επικοινυνιών, όπσο αλαιύεηαη αλσηέξσ ζηηο ελόηεηεο Γ θαη Γ ηεο 

παξνύζαο. Δηδηθόηεξα, ππέξ ηεο άπνςεο απηήο ςήθηζαλ ν  Αληηπξόεδξνο ηεο Αξρήο, θ. Μηρ. 

αθθάο θαη ηα κέιε Αηθ. Παπαληθνιάνπ θαη Γ. Μπαθάιεο. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηβνιή ηεο ελ 

ιόγσ δηνηθεηηθήο θύξσζεο ε πιεηνςεθία έιαβε ηδίσο ππόςε ηεο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, 

θαζώο θαη ηε βαξύηεηα ηεο απνδηδόκελεο παξάβαζεο. Δπίζεο, ειήθζεζαλ ππόςε θαη ηα 

πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ηνλ ηειεπηαίν 

δεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκό ηεο. Μεηνςήθεζε ν Πξόεδξνο ηεο Αξρήο, θ. Υξήζηνο Ράκκνο, ν 

νπνίνο πξόηεηλε ηελ επηβνιή ηεο δηνηθεηηθήο θύξσζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο 

ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξώ , ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο βαξύηεηαο ηεο παξάβαζεο θαη ηεο 

ηδηαίηεξεο δηαθηλδύλεπζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ ιόγσ ησλ ειιηπώλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο.  

 

Η παξνύζα απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «….». 
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Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σξίηε, 14 Οθησβξίνπ 2020. 

 

     

 

        Ο Πξόεδξνο 

 

           

             Υξ. Ράκκνο            
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