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                  Μαξνύζη, 04.11.2020  

                                                                                                    Αξ. Πξση.:  2685 

 

 AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ    ΖΖ  

((  ααρριιθθμμ::331166//22002200  ))  

(ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ) 

 

  

 

Θέμα: 

 Απόθαζε επί ηεο από ……. Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «…..», κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν 

ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.  

  

  

 

Η Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (Α.Γ.Α.Δ.), ζπλεδξίαζε 

ηελ 04.11.2020, παξηζηακέλσλ ησλ θ.θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο, Μηραήι αθθά, 

Αληηπξνέδξνπ ηεο Αξρήο, ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο Γεσξγίνπ Μπαθάιε θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ 

κέινπο Γεσξγίνπ Μηζαειίδε, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε σο εηζεγεηήο ηεο ππνζέζεσο, ην εμειζόλ ζην 

ζέκα απηό ιόγσ ππεξεζηαθνύ θσιύκαηνο ηαθηηθό κέινο θα Αηθαηεξίλε Παπαληθνιάνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθαζίζεη επί ηεο από … Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «……», κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν 

ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.  

Ο κε παξαζηάο θαηά ηελ από …… αθξόαζε Πξόεδξνο ηεο ΑΓΑΔ, θ. Υξήζηνο Ράκκνο, δήισζε 

όηη ελεκεξώζεθε γηα ην πεξηερόκελν ησλ πξαθηηθώλ ηεο αθξόαζεο, ηνπ ππνβιεζέληνο 

ππνκλήκαηνο θαη γηα ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ. 

Η ΑΓΑΔ αζρνιήζεθε κε ηελ παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ από ηελ εηαηξεία «…….», θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ ……. θαηαγγειίαο 

…….. ζηελ νπνία αλαθεξόηαλ όηη …………. 

Η αθξόαζε  ηεο εηαηξείαο «……..» έιαβε ρώξα ελώπηνλ ηεο Αξρήο, ηελ ……….  

Η εηαηξεία «……..» θαηέζεζε ζηελ ΑΓΑΔ ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ …….. έγγξαθν 

ππόκλεκά ηεο.  

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

Δηδηθόηεξα: 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 
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Η Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), κε ηελ ππ’ αξηζκ. ……  

απόθαζή ηεο θάιεζε ζε αθξόαζε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ……….., ηελ ……..,  κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ 

επηθνηλσληώλ. Η ελ ιόγσ αθξόαζε αθνξνύζε ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ …… θαηαγγειία 

…………. 

Η ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ……. Κιήζε κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ κε 

αξηζκό …… επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ 

αξηζκ…….. Έθζεζε Δπίδνζεο. Η εηαηξεία παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο …….. θαη, ελ 

ζπλερεία, ε Αξρή ηεο θνηλνπνίεζε ηα ζρεηηθά Πξαθηηθά δηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …… 

εγγξάθνπ ηεο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. ….. Έθζεζε Δπίδνζεο. Σέινο, ε  εηαηξεία 

………..ππέβαιε ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ ……… έγγξαθν ππόκλεκά ηεο.  

Δθ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ, ηεο από ….. αθξνάζεσο ησλ εθπξνζώπσλ ηεο εηαηξείαο …., 

κεηά ησλ δηθεγόξσλ ηεο, ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ …….  ππνβιεζέληνο ππνκλήκαηνο 

θαη ηεο από ……. Έθζεζεο Έθηαθηεο Έξεπλαο ζηελ εηαηξεία ….., πξνέθπςε όηη ε ελ ζέκαηη 

εηαηξεία, θαηά ην ρξόλν δηεμαγσγήο ηεο έθηαθηεο έξεπλαο, ε νπνία έιαβε ρώξα θαηόπηλ ηεο  

ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ……  θαηαγγειίαο ……… δελ εθήξκνζε ηηο δένπζεο πνιηηηθέο θαη 

επηκέξνπο δηαδηθαζίεο, ……….. 

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ ειήθζεζαλ ππόςε : 

1. νη δηαηάμεηο: 

α) ηνπ Ν. 3115/2003 (ΦΔΚ 47
 
Α΄/27-2-2003), όπσο ηζρύεη θαη ηδίσο ην άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρ. α΄, 

β΄ ,  γ΄, δ΄ ηβ΄ θαη παξ. 2 θαη ηνπ άξζξνπ 11, 

β) ηνπ Ν. 3471/2006 (ΦΔΚ 133
 
Α΄/28.6.2006), όπσο ηζρύεη, ηδίσο ηνπ ……, 

δ)  ηνπ Ν.3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ Α’ 

220/2002), όπσο ηζρύεη, 

ε)  ηνπ Ν. 4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ 51/Α/2012) θαη ηδίσο ην 

άξζξν 61 παξ. 1 απηνύ, 

ζη) ηεο ππ' αξηζµ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζµόο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 

ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β' 1642/7.11.2003), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. ππ'αξηζµ.76/2006 (ΦΔΚ Β' 963/20.7.2006), ηδίσο 

ην άξζξν 4 παξ. 3 απηήο, 
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δ) ηελ ππ’ αξηζκ. 97
Α
/2012 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Σξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. 

44/31-10-2003 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. “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), 

ε) ηνπ άξζξνπ 26 παξ.7 ηνπ λ.4325/2015  (ΦΔΚ Α’ 47/2015), 

ζ) ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ Ν. 4339/2015  (ΦΔΚ Α’ 133/2015), 

η) ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016), 

ηα) ηνπ Ν. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄142/03.08.2016),  

2.  ε 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, 

3. ε 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, 

4. ε ππ΄αξηζ. πξση Α.Γ.Α.Δ. ΔΜΠ ….. Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο ….. ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. ……. 

Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ, ηδίσο ε ………….., 

5. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ….. έγγξαθν ………..,  

6. ε ππ΄αξηζκ. …… Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, 

7. ε ππ΄αξηζκ. ………. Απόθαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, 

8. ην από ……. Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο επηηόπηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ….. 

κεηά ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ, 

9. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ ……. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο …, κεηά ζπλεκκέλσλ απηνύ 

ζηνηρείσλ, 

10. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ………. κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηεο εηαηξείαο ….,  

11. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ……. έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ, 

12. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ …. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο …. κεηά ζπλεκκέλσλ απηνύ 

εγγξάθσλ, 

13. ε από …… Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία …., 
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14. ε ππ΄αξηζκ. …… Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

15. ην πξαθηηθό ηεο από …….. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

16. ην ππ΄αξηζκ . πξση. ΑΓΑΔ …….. έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ,  

17. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ ….. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ……, 

18. ην Απόζπαζκα ηεο ππ΄αξηζκ…….. Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,  

19. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ πξνο ηελ ………., 

20. ε ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ………. Απόδεημε Παξάδνζεο Παξαιαβήο, 

21. ε ππ΄αξηζκ. ……… Δηζήγεζε ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

22. ην Πξαθηηθό ηεο από ……. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

23. ε ππ΄αξηζκ. …… Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

24. ε ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ ….. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο, ε νπνία επεδόζε ζηελ 

εηαηξεία κεηά ηεο ζπλεκκέλεο απηήο ππ΄αξηζκ. ….. Απόθαζεο κε ηελ ππ΄αξηζκ. ……… 

Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ηνπ ……….., 

25. ην πξαθηηθό ηεο από …… Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν επεδόζε ζε απηή κε ηελ 

ππ΄αξηζκ. ……. Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ……..,   

26. ην ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ ……….. Τπόκλεκα ηεο εηαηξείαο,  

27. ε ππ΄αξηζκ. …….. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο,  

28. ην πξαθηηθό ηεο από ……. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο, 

29. ηα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

Δηδηθόηεξα, επί ησλ ηζρπξηζκώλ πνπ πξνέβαιε ε εηαηξεία …… ηόζν θαηά ηελ αθξόαζή ηεο, όπσο 

απνηππώλεηαη ζην από …. Πξαθηηθό Αθξόαζεο ελώπηνλ ηεο Αξρήο όζν θαη ζην ππ΄αξηζκ. Πξση. 

ΑΓΑΔ ΔΜΠ ……  Τπόκλεκά ηεο επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα: 

Ως προς την σποβληθείσα ένσταση:  

 Ι. ΠΑΡΑΒΑΗ ΣΗ ΑΡΥΗ ΣΗ ΔΤΛΟΓΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Η εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη ε παξέιεπζε …. από ηελ δηελέξγεηα ηνπ Διέγρνπ ……. κέρξη ηε 

δηελέξγεηα αθξόαζεο, έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, έθθαλζε 

ηεο νπνίαο ζπληζηά ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζύλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ θαη ηεο 

αζθάιεηαο δηθαίνπ (βι. θαη ππ΄αξηζκ. Απόθαζε 1989/2013 ηΔ). Σν σο άλσ ρξνληθό 

δηάζηεκα ην νπνίν κεζνιάβεζε κέρξη ζήκεξα δελ είλαη εύινγν. Δπνκέλσο, ε 
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αδηθαηνιόγεηα κεγάιε δηάξθεηα γηα ηελ πεξάησζε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, πέξαλ ηνπ 

όηη είλαη αληίζεηε ζε ξεηέο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, νδεγεί ζε 

ππέξκεηξε θαζπζηέξεζε ε νπνία από κόλε ηεο ζπληζηά παξαβίαζε ζεκειησδώλ 

δηθαησκάησλ βάζεη πληάγκαηνο θαη ΔΓΑ (βι. ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ …. 

Τπόκλεκα ηεο εηαηξείαο ζει. 2). 

Οη αλσηέξσ ηζρπξηζκνί πξνβάιινληαη αβαζίκσο, θαη ηνύην δηόηη ζύκθσλα κε ην ηζηνξηθό ηεο ελ 

ζέκαηη ππνζέζεσο ε ΑΓΑΔ επέδεημε θαηά ηε δηεξεύλεζε ηνπ επίκαρνπ πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο 

ζπκπεξηθνξά άθξσο ζπκκνξθνύκελε κε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. Σνύην επηβεβαηώλεηαη από 

ηηο ελέξγεηεο ηεο Αξρήο, ζηηο νπνίεο πξνέβε κεηά ηελ ελεκέξσζή ηεο γηα ηελ εθδήισζε ηνπ ελ 

ζέκαηη πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο. Δηδηθόηεξα, αλαθνξηθά κε ηελ πάξνδν επιόγνπ ρξόλνπ από ηελ 

ελεκέξσζε ηεο Αξρήο κε ηελ ππ΄αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ …. θαηαγγειία κέρξη ηελ αθξόαζε ηεο 

ειεγρόκελεο εηαηξείαο (…….), επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα: 

ηελ ΑΓΑΔ ππεβιήζε ην ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ ……. έγγξαθν …… ζην νπνίν αλαθεξόηαλ όηη 

……….. 

Καηόπηλ ηνύησλ, ε ΑΓΑΔ δπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ζπλέζηεζε 

Οκάδα Διέγρνπ (ΟΔ) γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ ελ ιόγσ πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο θαη ηε δηεμαγσγή 

ειέγρνπ ………… 

εκεηώλεηαη όηη κεηά ηελ από 19.12.2013 παξαίηεζε ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο, θ. Αλδξ. 

Λακπξηλόπνπινπ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 19/22.01.2014), ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 

ηνπ Ν. 3051/2002, όπσο ίζρπε κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από ην άξζξν 61 παξ. 2 ηνπ Ν. 

4055/2012, ε Αξρή ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί γηα έλα εμάκελν. Δλ ζπλερεία, ηελ 11.05.2015 

δεκνζηεύηεθε ν Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ Α΄ 47/11.05.2015), ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε, εθ λένπ, ηελ 

αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ Ν. 3051/2002, νξίδνληαο όηη ε Αξρή ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί λνκίκσο εάλ 

απνρσξήζεη ή εθιείςεη θάπνηνο κέινο ηεο, εθόζνλ ηα ινηπά κέιε επαξθνύλ γηα ην ζρεκαηηζκό 

απαξηίαο, ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ εμακήλνπ θαη ε Αξρή επαλαιεηηνύξγεζε λνκίκσο. Καηόπηλ 

ηνύηνπ… δπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. ….. Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ζπζηάζεθε Οκάδα Διέγρνπ (ΟΔ) 

γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ ελ ζέκαηη πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο θαη ηε δηεμαγσγή ειέγρνπ ζε αξρεία, 

ηξάπεδεο δεδνκέλσλ, έγγξαθα, βηβιία, ζηνηρεία ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ ηερληθό εμνπιηζκό 

ησλ ………. Με ηελ ππ΄αξηζκ. …… Απόθαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Αξρήο νξίζηεθε ΟΔ γηα ηε 

δηελέξγεηα επηηόπηνπ ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία ……. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ……. Πιελ 

όκσο, δεκνζηεύηεθε ν Ν. 4339/2015 (ΦΔΚ Α΄ 133/29.10.2015), νπόηε θαη θαηαξγήζεθε ε 
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δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 110 παξ. 12 ηνπ Ν. 4055/2012 θαη απνρώξεζαλ από ηελ Αξρή ηα κέιε ησλ 

νπνίσλ είρε ιήμεη ε ζεηεία. Έθηνηε, ε Αξρή ιεηηνύξγεζε εθ λένπ κεηά ηνλ νξηζκό ηεο λέαο 

Οινκέιεηαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 16887/17.03.2016 (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 

151/21.03.2016) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο. Δλ ζπλερεία, ζπλεηάρζε ε από … Έθζεζε 

Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ, ε νπνία αθνξά ην ζύλνιν ησλ δηαπηζηώζεσλ ηεο ΟΔ αλαθνξηθά 

κε ηνλ έιεγρν …….. ε νπνία ελεθξίζε από ηελ από ….. ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο κε 

ηελ ππ΄αξηζκ. ….. Απόθαζε, απόζπαζκα ηεο νπνίαο παξέιαβε ε εηαηξεία κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ …. Απόδεημε Παξάδνζεο –Παξαιαβήο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ……………... 

Από ηα αλσηέξσ νπδόισο πξνθύπηεη ππέξβαζε ησλ αθξαίσλ εύινγσλ νξίσλ πνπ πξέπεη λα 

ηεξνύληαη, ζύκθσλα κε ηελ γεληθή αξρή ηεο επίθαηξεο άζθεζεο ησλ ζρεηηθώλ αξκνδηνηήησλ από 

ηε Γηνίθεζε (βι. Απόθαζε Γηνηθ. Δθ. Αζελώλ 3589/2018 Σκήκα 14
ν
 Σξηκειέο). Η δε πάξνδνο 

απηνύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ζε θακία πεξίπησζε, δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηεο Αξρήο. 

Ωο εθ ηνύηνπ, ε εηαηξεία πξνζρεκαηηθώο πξνβάιεη ηνλ ελ ιόγσ ηζρπξηζκό, δεδνκέλνπ όηη ηα 

ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο ελ ζέκαηη ππόζεζεο είραλ ήδε ζπγθεληξσζεί θαη γλσζηνπνηεζεί ζε 

εθείλε θαηά ην ρξόλν δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ από ηελ Αξρή, ν νπνίνο έιαβε ρώξα ακέζσο κεηά 

ηελ ελεκέξσζε ηεο ΑΓΑΔ γηα ηελ εθδήισζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ.  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, πξνθύπηεη όηη ε Αξρή πξνέβε εγθαίξσο ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο 

ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ην επίκαρν πεξηζηαηηθό, ζπγθεληξώλνληαο ην ζύλνιν ηεο 

ζρεηηθήο κε απηό πιεξνθνξίαο θαη επηζεκαίλνληαο ζηελ εηαηξεία ηηο απνθιίζεηο πνπ είρε 

δηαπηζηώζεη θαηά ηνλ έθηαθην έιεγρν πνπ δηελήξγεζε, κε ζθνπό ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ 

ησλ επηθνηλσληώλ ησλ ζπλδξνκεηώλ ηεο. 

Άιισζηε, ην δηθαίσκα πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ησλ δηνηθνπκέλσλ (άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ 

πληάγκαηνο) ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηόηεηα ηνπ δηνηθνπκέλνπ, πξηλ από ηελ έθδνζε δπζκελνύο 

γη΄απηόλ αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο, λα δηαηππώζεη ηηο απόςεηο ηνπ ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ 

δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ, ώζηε λα επεξεάζεη ηε ιήςε από ην όξγαλν απηό ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο. 

πλεπώο, ελ πξνθεηκέλσ, ν εθ ηνπ πληάγκαηνο πξνβιεπόκελνο ζθνπόο ηεο Αξρήο, ήηνη ε 

δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ απνιύησο απαξαβίαζηνπ 

αηνκηθνύ δηθαηώκαηνο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ ησλ ζπλδξνκεηώλ ηεο εηαηξείαο, επεηεύρζε 

θαηά ηξόπν άκεζν θαη απνηειεζκαηηθό δηα ηεο έγθαηξεο θαη επηζηακέλεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε από 

ηελ ΑΓΑΔ ακέζσο κεηά ηελ ελεκέξσζή ηεο γηα ηελ εθδήισζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο θαη, ελ 

ζπλερεία, επηδίδνληαο ζηελ εηαηξεία ηελ Έθζεζε Διέγρνπ, ελεκεξώλνληάο ηελ κε ηνλ ηξόπν απηόλ 
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γηα ηηο δηαπηζησκέλεο απνθιίζεηο ηεο ζε ζρέζε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ εγθεθξηκέλε από 

ηελ ΑΓΑΔ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο απηήο.  

Σέινο, νη ηζρπξηζκνί ηεο εηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηελ πάξνδν επιόγνπ ρξόλνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

αθξόαζεο, θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο εύινγεο δηάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, πξνβάιινληαη 

αβαζίκσο. Καη ηνύην δηόηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 5 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

νξίδεη όηη: «νη πξνζεζκίεο γηα ηε Γηνίθεζε είλαη ελδεηθηηθέο, εθηόο αλ από ηηο δηαηάμεηο πνπ ηηο 

πξνβιέπνπλ πξνθύπηεη όηη είλαη απνθιεηζηηθέο. Οη πξνζεζκίεο γηα ηελ έθδνζε αηνκηθώλ δηνηθεηηθώλ 

πξάμεσλ, δπζκελώλ γηα ην πξόζσπν πνπ αθνξνύλ ακέζσο, είλαη απνθιεηζηηθέο». Έρεη θξηζεί από ηε 

λνκνινγία όηη, αθόκε θαη ν ξεηόο ραξαθηεξηζκόο κηαο πξνζεζκίαο σο απνθιεηζηηθήο, είλαη δπλαηόλ, 

από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ αξκνδηόηεηα δηαηάμεσλ, λα πξνθύπηεη όηη ν ραξαθηεξηζκόο 

απηόο έρεη απιώο ηελ έλλνηα ηεο έληνλεο ππόδεημεο πξνο ηε Γηνίθεζε γηα ηαρεία ελέξγεηα (ηΔ 

2079/1987, 245/2014, 4480/2014, θαη πξβι ηΔ 2572, 2758/2015, 3073/2012, 1967/2011 7κεινύο, 

Γηνηθ. Δθ. Αζ. 3598/2018 -Σκήκα 14
ν
 Σξηκειέο). ε θάζε πεξίπησζε όκσο, ελ πξνθεηκέλσ, δελ 

πξνβιέπεηαη από ην Ν. 3115/2003, ν νπνίνο νξίδεη ηελ αξκνδηόηεηα ηεο ΑΓΑΔ θαη πξνβιέπεη ηε 

δπλαηόηεηα επηβνιήο θπξώζεσλ από απηήλ, πξνζεζκία γηα ηελ επηβνιή ησλ ελ ιόγσ θπξώζεσλ. 

Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη πθίζηαηαη εθ ηνπ λόκνπ ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία γηα ην 

ρξόλν δηελέξγεηαο ηεο αθξόαζεο θαη ηελ επηβνιή θύξσζεο από ηελ ΑΓΑΔ, ε νπνία, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 10 παξ. 5 ηνπ Κ.Γηνηθ. Γ. είλαη απνθιεηζηηθή σο δπζκελήο γηα ην δηνηθνύκελν δηνηθεηηθή 

πξάμε. Δπίζεο, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ  Κ.Γηνηθ. Γ. ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη όηη ηα δηνηθεηηθά 

όξγαλα νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο εληόο 

επιόγνπ ρξόλνπ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ηξίκελν, αθνξά ζηε ζπληέιεζε εθ κέξνπο ηεο 

Γηνίθεζεο ησλ πξάμεσλ νθεηινκέλεο λόκηκεο ελέξγεηαο, όηαλ ε αξκνδηόηεηά ηεο είλαη δεζκία θαη όρη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο θπξσηηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο Γηνίθεζεο θαηά ηελ νπνία ελεξγεί θαηά δηαθξηηηθή 

επρέξεηα. Ωο εθ ηνύηνπ, ε αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ 5 εδ. Β ηνπ  Κ.Γηνηθ. Γ. δελ δύλαηαη 

λα ζπζρεηηζζεί θαη λα ηύρεη εθαξκνγήο επί ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ηδίνπ Κώδηθα, ε νπνία, 

απνζθνπνύζα κόλν ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηνηθεηηθώλ ελεξγεηώλ, δελ ζεζπίδεη γεληθή απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία ηξηώλ κελώλ γηα ηελ έθδνζε δπζκελώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, ε ππέξβαζε ηεο νπνίαο ζα 

θαζηζηνύζε ηελ νηθεία αξρή άλεπ εηέξνπ αλαξκόδηα θαηά ρξόλν, αιιά ππόδεημε πξνο ηε Γηνίθεζε γηα 

ηελ εληόο επιόγνπ ρξόλνπ νινθιήξσζε ησλ απηεπάγγειησλ ελεξγεηώλ ηεο. Δμάιινπ, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Αλεμαξηήησλ Αξρώλ δελ εθαξκόδνληαη νη πξνζεζκίεο ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο πνπ αθνξνύλ ζηα ζπιινγηθά δηνηθεηηθά όξγαλα.  
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ΙΙ. Αναθορικά με ηις αποδιδόμενες παραβάζεις ζηην απόθαζη για κλήζη ζε ακρόαζη. 

1) Δπί ηοσ ιζηορικού  

Η εηαηξεία επί ηνπ πξαγκαηηθνύ ηεο ελ ζέκαηη ππόζεζεο αλαθέξεη όηη ………. 

Πιελ όκσο, ν ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο όηη ……. 

 Δπίζεο ν ηζρπξηζκόο όηη …….. 

Αλαθνξηθά κε ……. 

Πιελ όκσο, ε αλσηέξσ δήισζε ……..   

Δπηπξνζζέησο, επηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε δειώζεηο ηεο εηαηξείαο …….. 

Πιελ όκσο, από ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηεο ελ ζέκαηη αθξόαζεο ε εηαηξεία δελ 

πξνέβε ………. 

Σέινο, ν ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο όηη ………. 

2) Έλλειψη νόμιμης δικαιολογηηικής βάζης για επιβολή κύρωζης- Καμία Παραβίαζη ηης 

εγκεκριμένης με ηην σπ΄αριθμ. ….. απόθαζή ζας Πολιηικής Αζθάλειας  ….. μέζω ηης 

παραβίαζης επιμέροσς διαδικαζιών ασηής. 

Η εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη: ………. 

Δλ πξνθεηκέλσ, ε εηαηξεία πξνβαίλεη ζε κηα γεληθή επί ηνπ ζέκαηνο ηνπνζέηεζε. Ωζηόζν, ……. 

Ωο πξνο ην δήηεκα ………. 

Α.  Άρνηζη ηοσ γεγονόηος ηης διακινδύνεσζης ηοσ απορρήηοσ ηφν επικοινφνιών-……. 

Η εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη δελ ζπλέηξεμε νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε θαηά ηελ νπνία ζα 

κπνξνύζε λα ζηνηρεηνζεηεζεί πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

«…………..» 

Πιελ όκσο, ν αλσηέξσ ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο πξνβάιιεηαη αβαζίκσο. Καη ηνύην δηόηη,  …. 

«…………..» 

Πιελ όκσο, ν σο άλσ ηζρπξηζκόο είλαη αβάζηκνο, ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη …….. 

«………….» 

Πιελ όκσο, ν αλσηέξσ ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο ……. 

«………..». 

Πιελ όκσο, ν αλσηέξσ ηζρπξηζκόο πξνβάιιεηαη αβαζίκσο. Καη ηνύην δηόηη ε εηαηξεία …… 

ΑΔΑ: ΩΕΤ9ΙΔ1-Κ0Μ
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Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη ……….. 

 Β) Καμία παραβίαζη ………….. 

Η εηαηξεία ελ πξνθεηκέλσ ηζρπξίδεηαη όηη ηήξεζε ……….. 

Πιελ όκσο, νη αλσηέξσ ηζρπξηζκνί πξνβάιινληαη αβαζίκσο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ήδε έρνπλ 

δηαηππσζεί αλσηέξσ. Δπαλεξρόκελνη ζηνλ ηζρπξηζκό ηεο εηαηξείαο όηη ………. 

Σέινο, όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ……… 

Γ) Καμία παραβίαζη ηοσ άρθροσ ………… 

Η εηαηξεία ελ πξνθεηκέλσ ηζρπξίδεηαη όηη ….. 

Πιελ όκσο, ν σο άλσ ηζρπξηζκόο ηεο εηαηξείαο πξνβάιιεηαη αβαζίκσο. Καη ηνύην δηόηη …… 

Γ) Παράνομη η όποια επιβολή κύρφζης τφρίς αποδεδειγμένη παραβίαζη 

προϋπάρτονηα κανόνα δικαίοσ- In Dubio Pro Reo. 

Η εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ε Αξρή νθείιεη λα 

θξίλεη κόλν βάζεη απνδεδεηγκέλσλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ θαη ζπλδξνκήο πέξαλ 

πάζεο ακθηβνιίαο λόκηκνπ ιόγνπ επζύλεο θαη όρη βάζεη απιήο πηζαλνιόγεζεο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ε όπνηα θξίζε ηεο θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο αζηήξηρηε, κε λόκηκε 

θαη αληίζεηε ζηελ αξρή δηθαίνπ in dubio pro reo. …….. 

Πιελ όκσο ν αλσηέξσ ηζρπξηζκόο πξνβάιιεηαη αβαζίκσο, δεδνκέλνπ όηη ε εηαηξεία……… 

Δ) Έλλειυη οποιαζδήποηε σπαιηιόηηηας …… . 

Η εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη ……….. 

Πιελ όκσο, ν αλσηέξσ ηζρπξηζκόο είλαη αβάζηκνο. Καη ηνύην δηόηη ……. 

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, γηα ηηο αλσηέξσ πιεκκέιεηεο, όπσο αλσηέξσ αλαιύνληαη ζηα θεθάιαηα Α΄ 

θαη Β΄ ηεο παξνύζαο θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ: 

Παράβαση Α: Με εθαξκνγή ηεο …… 

 Παράβαση Β: Με ………. 

 Παράβαση Γ: Με ……… 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΩ 

ΑΔΑ: ΩΕΤ9ΙΔ1-Κ0Μ
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 Σελ ύπαξμε  επζύλεο ηεο εηαηξείαο «…..» (….), γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε 

ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ, όπσο αλαιύνληαη αλσηέξσ.  

ΔΠΗΒΑΛΛΔΗ ΟΜΟΦΩΝΩ 

1) Γηα ηελ Α΄ Παξάβαζε ηε δηνηθεηηθή θύξσζε ηνπ ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο είθνζη ρηιηάδσλ 

Δπξώ (20.000 Δπξώ) ιακβάλνληαο ππόςε ηδίσο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηε βαξύηεηα ηεο 

απνδηδόκελεο παξάβαζεο, θαζώο θαη ηα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο.   

2) Γηα ηελ Β΄ Παξάβαζε ηε δηνηθεηηθή θύξσζε ηνπ ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο είθνζη ρηιηάδσλ 

Δπξώ (20.000 Δπξώ) ιακβάλνληαο ππόςε ηδίσο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηε βαξύηεηα ηεο 

απνδηδόκελεο παξάβαζεο, θαζώο θαη ηα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο.   

3) Γηα ηελ Γ΄ Παξάβαζε ηε δηνηθεηηθή θύξσζε ηνπ ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο είθνζη ρηιηάδσλ 

Δπξώ (20.000 Δπξώ) ιακβάλνληαο ππόςε ηδίσο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηε βαξύηεηα ηεο 

απνδηδόκελεο παξάβαζεο, θαζώο θαη ηα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο.   

Η παξνύζα Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «…..» (………). 

 

  

 

 

 

        

    

     Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

Υξήζηνο  Ράκκνο 
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