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                  Μαξνύζη, 11.11.2020  

                                                                                                    Αξ. Πξση.:  2761 

 

   

  

AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ    ΖΖ  

((  ααρριιθθμμ::332222//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, 

θαηόπηλ ηεο από  …. Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο. 

 

 

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

ηελ 11.11.2020, παξηζηακέλσλ ησλ θ.θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο, Μηραήι αθθά, 

Αληηπξνέδξνπ ηεο Αξρήο θαη ησλ ηαθηηθώλ κειώλ Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ θαη Γεσξγίνπ 

Μπαθάιε, εηζεγεηή ηεο ππνζέζεσο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηεο από …. Αθξόαζεο ηεο 

εηαηξείαο «…..» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, θαηόπηλ ηεο από …. Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

Η αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «…»  πξαγκαηνπνηήζεθε δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ελώπηνλ ηεο Αξρήο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ …., εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 15:00, ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνύ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 29/2020 Απόθαζε ηεο Αξρήο (ΦΔΚ Β΄ 423/12-02-

2020) θαη ηζρύεη, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ. 

Η εηαηξεία «…..»  θαηέζεζε ζηελ ΑΓΑΔ ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ … 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 ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «…..»  (θαινύκελεο εθεμήο …..) ζε αθξόαζε, 

ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ελώπηνλ ηεο Αξρήο κε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ …., εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 15:00, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνύ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 29/2020 Απόθαζε ηεο Αξρήο (ΦΔΚ Β΄ 423/12-02-2020) θαη 

ηζρύεη, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ. 

 Η ελ ιόγσ αθξόαζε αθνξνύζε ζηηο δηαπηζηώζεηο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ (ΟΔ) πνπ απνηππώζεθαλ 

ζηελ από …. Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

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

αξηζκό …. θνηλνπνηήζεθε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο. Καηόπηλ ηνύηνπ, ε εηαηξεία 

απέζηεηιε ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ … έγγξαθν Τπόκλεκά ηεο κεηά ηνπ ζπλεκκέλνπ απηνύ 

νπηηθνύ δίζθνπ (cd).  

Δθ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ, ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ … ππνβιεζέληνο ππνκλήκαηνο, ηεο 

από …. Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, θαη ησλ 

ζρεηηθώλ Πξαθηηθώλ Σαθηηθνύ Διέγρνπ (…..), πξνέθπςε όηη ε ελ ζέκαηη εηαηξεία, θαηά ηνλ ρξόλν 

δηεμαγσγήο ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ, δελ εθήξκνζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηκήκαηα 

επηκέξνπο πνιηηηθώλ ηεο εγθξηζείζαο κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση Α.Γ.Α.Δ. … Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ 

Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο …... 

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ ειήθζεζαλ ππόςε : 

1. νη δηαηάμεηο ηνπ λ.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ     

Α΄ 47/2003), όπσο ηζρύεη, θαη ηδίσο ηα άξζξα 1, 6, 7 θαη 11 απηνύ, 

2. νη δηαηάμεηο ηνπ 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. νη δηαηάμεηο ηνπ  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. ε Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ ππ’ αξηζκ. 165/2011 (ΦΔΚ Β’ 2715/17.11.2011), 
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5. νη 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. ε 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. 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, 

8. ε ππ’ αξηζκ. 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, 

9. ε ππ΄αξηζκ. 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 ΑΓΑΔ θαη επεδόζε ζηελ εηαηξεία κε ηελ ππ΄αξηζκ. … Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ 

Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ηνπ ….., 

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

11. ε ππ΄αξηζκ. Πξση.ΑΓΑΔ ……. επηζηνιή ηεο ΑΓΑΔ πξνο ηελ εηαηξεία, 

12. ε ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο γηα ηε κεηαθίλεζε ηεο Οκάδαο 

Διέγρνπ, 

13. ην από … πξαθηηθό δηελέξγεηαο επηηόπηνπ ειέγρνπ  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, κεηά 

ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ, 

14. ην από …. πξαθηηθό δηελέξγεηαο επηηόπηνπ ειέγρνπ  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, κεηά 

ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ, 

15. ην ππ΄αξηζκ. Πξση.ΑΓΑΔ …. κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηεο εηαηξείαο κεηά ησλ 

ζπλεκκέλσλ απηνύ ζηνηρείσλ, 
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16. ε από …. «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο …..», 

17. ε ππ΄αξηζκ. …. εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

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

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

20. ην ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ …. έγγξαθν ηεο Αξρήο, ην νπνίν κεηά ηεο ζπλεκκέλεο απηνύ 

ππ΄αξηζκ. … Απόθαζεο θαη ηεο από …. Έθζεζεο Σαθηηθνύ Διέγρνπ επεδόζεζαλ ζηελ 

εηαηξεία, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ΄αξηζκ. … Έθζεζε Δπίδνζεο …., 

21. ε   ππ΄αξηζκ. …. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα 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,  

25. ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ … Τπόκλεκα ηεο εηαηξείαο κεηά ηνπ ζπλεκκέλνπ νπηηθνύ 

δίζθνπ,  

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

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

28. ηα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, 

29. Σν γεγνλόο όηη ε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ζπληζηά πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ησλ παξόρσλ 

ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ιακβαλνκέλνπ ππόςε θαη ηνπ απόιπηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ δηθαηώκαηνο ζην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

Δηδηθόηεξα, επί ησλ ηζρπξηζκώλ πνπ πξνέβαιε ε εηαηξεία …. ζην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ … 

Τπόκλεκά ηεο επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα: 

 

Ως προς την Απόκλιση 1 ε νπνία αλέθεξε όηη: «…..». 

Η εηαηξεία απνδερόκελε ηελ σο άλσ δηαπίζησζε ηεο ΟΔ, ηζρπξίδεηαη όηη ………. 
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Πιελ όκσο, ………… 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαζθάιηζε ………… 

Πιελ όκσο, ε σο άλσ δήισζε ηεο εηαηξείαο …………….. 

Ως προς την Απόκλιση 2 ε νπνία αλέθεξε όηη: «…..».  

Η εηαηξεία απνδέρεηαη ηελ σο άλσ δηαπίζησζε ηεο ΟΔ επηζεκαίλνληαο ………… 

Πιελ όκσο, …………. 

 

Ως προς την Απόκλιση 3 ε νπνία αλέθεξε όηη: «….». 

Η εηαηξεία απνδέρεηαη ηελ αλσηέξσ δηαπίζησζε, απνδίδνληαο ……….. 

Πιελ όκσο, ………….. 

Ως προς την Απόκλιση 4 ε νπνία αλέθεξε όηη: «…………….». 

Η εηαηξεία απνδέρεηαη ηελ σο άλσ δηαπίζησζε ηεο ΟΔ …. 

 

Ως προς την Απόκλιση 5 ε νπνία αλέθεξε όηη: «………». 

Η εηαηξεία απνδέρεηαη ηελ σο άλσ δηαπίζησζε ηεο ΟΔ ……… 

 

Ως προς την Απόκλιση 6 ε νπνία αλέθεξε όηη: «….». 

Η εηαηξεία απνδέρεηαη ηελ σο άλσ δηαπίζησζε ηεο ΟΔ θαη πξνέβε ζε δηόξζσζε ηνπ ελ ιόγσ 

αξρείνπ (βι. ζπλεκ. 6 ηνπ ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ …. Τπνκλήκαηνο). Πιελ όκσο, ….. 

Ως προς την Απόκλιση 7 ε νπνία αλέθεξε όηη: «…..». 

Η εηαηξεία απνδέρεηαη ηελ σο άλσ δηαπίζησζε ηεο ΟΔ θαη πξνέβε ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο …… 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο Παξαηεξήζεηο ηεο ΟΔ (….) ε εηαηξεία δειώλεη όηη ηηο έρεη ιάβεη ππόςε 

ηεο θαη έρεη ήδε πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ε αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ νπνίσλ ζα 

αμηνινγεζνύλ ζε επόκελν έιεγρν από ηελ ΑΓΑΔ .   

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, αλαθνξηθά κε ηελ απνδηδόκελε παξάβαζε, όπσο αλσηέξσ αλαιύεηαη ζηα 

θεθάιαηα Α΄ θαη Β΄ ηεο παξνύζαο δηα: 
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Σεο κε εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηώλ θαη ηκεκάησλ επηκέξνπο πνιηηηθώλ- όπσο 

αλαιπηηθά αλαθέξνληαη αλσηέξσ- ηεο εγθξηζείζαο κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση Α.Γ.Α.Δ. κε ηελ 

ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ 

ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο «….» θαηά ην ρξόλν δηεμαγσγήο ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ από 

ηελ Οκάδα Διέγρνπ ηεο ΑΓΑΔ, ζύκθσλα κε ηελ από …. «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ 

Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο …..» θαη ηα ζρεηηθά Πξαθηηθά Σαθηηθνύ Διέγρνπ 

(……), θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1 

θαη 6 παξ.1ηνπ Ν. 3115/2003, όπσο ηζρύεη, θαη ηεο ππ΄αξηζκ. 165/2011  Απόθαζεο  ηεο 

Α.Γ.Α.Δ. 

 Δηδηθόηεξα,  δηα ηεο κε εθαξκνγήο: 

 

α) Σεο ελόηεηαο … ηεο εγθεθξηκέλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ 

ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, σο πξνο ην γεγνλόο όηη ……….. [Απόθιηζε 1]. 

β) Σεο ελόηεηαο … ηεο εγθεθξηκέλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ 

ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, σο πξνο ην γεγνλόο όηη ………. [Απόθιηζε 2].  

γ) Σεο ελόηεηαο … ηεο εγθεθξηκέλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ 

ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, σο πξνο ην γεγνλόο όηη ……… [Απόθιηζε 3]. 

δ) Σεο ελόηεηαο .. ηεο εγθεθξηκέλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ 

ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, σο πξνο ην γεγνλόο όηη ……. [Απόθιηζε 4]. 

ε) Σεο ελόηεηαο .. ηεο εγθεθξηκέλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ 

ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, σο πξνο ην γεγνλόο όηη ………. [Απόθιηζε 5]. 

ζη) Σεο ελόηεηαο …. ηεο εγθεθξηκέλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ 

ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, σο πξνο ην γεγνλόο όηη ………… [Απόθιηζε 6]. 

δ) Σεο ελόηεηαο .. ηεο εγθεθξηκέλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ 

ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο, σο πξνο ην γεγνλόο όηη ….) [Απόθιηζε 7], 

 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΩ 
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1) Σελ ύπαξμε επζύλεο ηεο εηαηξείαο «….» γηα ηελ παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε 

ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ, όπσο αλαιύεηαη αλσηέξσ.  

2) Σελ επηβνιή ζηελ εηαηξεία «…..» ηεο δηνηθεηηθήο θύξσζεο ηεο ζύζηαζεο, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηε βαξύηεηα ηεο απνδηδόκελεο παξάβαζεο, ηα 

πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ε εηαηξεία 

απνδέρζεθε ηηο δηαπηζηώζεηο ηεο ΑΓΑΔ, επέδεημε δε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπκκόξθσζεο σο πξνο ηηο εθ ηνπ λόκνπ ππνρξεώζεηο ηεο.  

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

 

 

   

 

 

        

       Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

  Υξήζηνο  Ράκκνο 
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