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ΑΠΟΦΑΣΖ
(απιθμ: 78/2021)
Θέμα: Απόθαζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 608/25-02-2020 θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…..» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξάβαζεο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.

Σελ Σεηάξηε, 10ε Μαξηίνπ 2021, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
Δπηθνηλσληώλ, παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, ησλ ηαθηηθώλ κειώλ
θ.θ. Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, Γεκεηξίνπ Βέξγαδνπ, ηέθαλνπ Γθξίηδαιε θαη Νηθνιάνπ
Παπαδάθε, θαζώο θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Αληηπξνέδξνπ, θ. Κσλ/λνπ Μνπζηάθα θαη ηνπ
αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ. ππξίδσλνο θνπιαξίθε, νη νπνίνη πξνζήιζαλ πξνο αλαπιήξσζε
αληηζηνίρσο ηνπ Αληηπξνέδξνπ, θ. Μηραήι αθθά θαη ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ. Γεσξγίνπ Μπαθάιε,
νη νπνίνη δελ παξεπξέζεζαλ, ιόγσ θσιύκαηνο, αλ θαη είραλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο
πξνζθιεζεί, ζπλήιζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ζε ζπλέρεηα ηεο θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…..», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε δηα εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο θαηόπηλ
ηεο ππ’ αξηζκ. 363/2019 απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο
παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.
Η ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο.
Δηδηθόηεξα:
Α. ηελ Α.Γ.Α.Δ. ππεβιήζε ε ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 971/26-03-2018 θαηαγγειία ησλ θ.θ. ……..,
δηα ηεο πιεξεμνπζίαο ηνπο δηθεγόξνπ, …... πγθεθξηκέλα, νη θαηαγγέιινληεο θνηλνπνίεζαλ δηα
ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ ηνπο εμώδηθε δήισζε – δηακαξηπξία ηνπο πξνο ηελ εηαηξεία «…», κε ηελ
νπνία δηακαξηύξνληαλ γηα δπζιεηηνπξγίεο ζηε γξακκή ηνπ ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ ηνπο. Δηδηθόηεξα,
δηακαξηύξνληαλ γηα έλα πεξηζηαηηθό θαηά ην νπνίν νη εηζεξρόκελεο θιήζεηο ηνπο πξνσζνύληαλ ζε
άιιε ηειεθσληθή ζύλδεζε, θαζώο θαη γηα έηεξν πεξηζηαηηθό θαηά ην νπνίν θαηά ηε δηάξθεηα
ζπλνκηιίαο ηνπο άθνπγαλ θαη άιιεο ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο.
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Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ελ ιόγσ θαηαγγειίαο απνθαζίζηεθε, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 139/2018 Απόθαζε
ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., ε ζύζηαζε νκάδαο ειέγρνπ, ε νπνία δηελήξγεζε ην ζρεηηθό έιεγρν
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηώλ «…..» θαη «…...». Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απνηππώζεθαλ
ζηελ από 21.09.18 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ 971/26.03.18» θαη εγθξίζεθαλ από ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, θαηά ηε
ζπλεδξίαζε ηεο 14εο Ννεκβξίνπ 2018 ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/2018 Απόθαζή ηεο.
Αθνινύζσο ηεο έγθξηζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο έθζεζεο ειέγρνπ, απόζπαζκα ηεο ππ’ αξηζκ.
351/2018 Απόθαζεο ηεο Αξρήο, κεηά ηνπ ζπλεκκέλνπ αληηζηνίρνπ απνζπάζκαηνο ηεο έθζεζεο
ειέγρνπ παξαδόζεθε ζηηο εηαηξείεο «…..» θαη «...», όπσο πξνθύπηεη από ηηο ππ’ αξηζκ. πξση.
ΑΓΑΔ 639/12-02-2019 θαη 500/04-02-2019 απνδείμεηο παξάδνζεο – παξαιαβήο αληηζηνίρσο.
Β. Δλόςεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελ ιόγσ Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ, απνδόζεθε ε
αθόινπζε ελδερόκελε παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ
επηθνηλσληώλ εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο «……»:
ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9.2.3 ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο
Α.Γ.Α.Δ. (Καλνληζκόο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ), «ζε
πεξίπηωζε πεξηζηαηηθνύ αζθαιείαο, ηα ππόρξεα πξόζωπα …ππνρξενύληαη λα ελεκεξώλνπλ ακειιεηί
ηελ Α.Δ.Α.Ε., ππνβάιινληαο γηα θάζε πεξηζηαηηθό, έγγξαθν κε ηίηιν Έθζεζε Άκεζεο Αλαθνξάο
Πεξηζηαηηθνύ Αζθάιεηαο…». ύκθσλα, εμάιινπ, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ελ ιόγσ
Απόθαζεο, σο πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο λνείηαη «…θάζε ζπκβάλ πνπ δύλαηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηε
δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηωλ επηθνηλωληώλ ή θάζε ηδηαίηεξνο θίλδπλνο παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ
ηωλ επηθνηλωληώλ…».
Πιελ όκσο, ελ πξνθεηκέλσ, ε εηαηξεία «…» δελ ραξαθηήξηζε ηα θαηαγγειιόκελα
πεξηζηαηηθά, ηόζν ηεο 09-01-2018, όζν θαη ηεο 22-01-2018, θαηά ηα νπνία αθελόο νη εηζεξρόκελεο
θιήζεηο ησλ θαηαγγειιόλησλ πξνσζνύληαλ ζε άιιε γξακκή θαη αθεηέξνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ζπλνκηιίαο ηνπο εκπιέθνληαλ ηξίηνη ζηε γξακκή ηνπο, σο πεξηζηαηηθά αζθαιείαο. πλεπεία
ηνύηνπ, δελ πξνέβε ζε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ
πξναλαθεξζείζα δηάηαμε ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Αξρήο.
Γ. Αθνινύζσο, ε Α.Γ.Α.Δ. κε ηελ ππ’ αξηζκ. 363/2019 απόθαζή ηεο θάιεζε ζε αθξόαζε ηελ
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «…..» ηελ 04-02-2020, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ. Η ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ

2

ΑΔΑ: 6Ρ9ΥΙΔ1-Θ6Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

93/13-01-2020 Κιήζε κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκό
363/2019 επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ.
1589/28-01-2020 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ θ.
Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ. Η αθξόαζε ηεο εηαηξείαο αλαβιήζεθε θαη κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ
608/25-02-2020 θιήζε κεηά από αλαβνιή, θιήζεθε ε εηαηξεία «……» λα ππνβάιεη έγγξαθν
ππόκλεκα έσο ηελ 10ε Μαξηίνπ 2020.
Αθνινύζσο, ε εηαηξεία αηηήζεθε κε ην από 6 Μαξηίνπ 2020 κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
πξνο ηελ Αξρή ηελ παξάηαζε ηεο ελ ιόγσ πξνζεζκίαο γηα κηα εβδνκάδα θαη ε Αξρή κε ην από 9
Μαξηίνπ 2020 κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηελ εηαηξεία ηεο ρνξήγεζε πξνζεζκία γηα
ηελ ππνβνιή ηνπ ππνκλήκαηνο κέρξη ηελ 17ε Μαξηίνπ 2020. Καηόπηλ απηνύ, ε εηαηξεία παξέζηε
θαηά ηελ αθξόαζε δηα ηεο ππνβνιήο ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 48/26-03-2020 εγγξάθνπ
ππνκλήκαηνο.
Γ. ρεηηθά κε ηελ απνδηδόκελε παξάβαζε, ε εηαηξεία «….» αλαθέξεη ζην έγγξαθν ππόκλεκά ηεο
όηη ηα πεξηζηαηηθά πνπ θαηαγγέιζεθαλ από ην ζπλδξνκεηή ελ πξνθεηκέλσ, ηόζν ηεο 09-01-2018,
όζν θαη ηεο 22-01-2018 δελ ζεσξήζεθαλ σο πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο θαη γηα ην ιόγν απηό θαη δελ
ελεκεξώζεθε ε Αξρή γηα απηά. Δηδηθόηεξα, ε εηαηξεία ππνζηεξίδεη όηη «ε πξνθνξηθή αλαθνξά ελόο
ζπλδξνκεηή πνπ αλαθέξεηαη ζε ζπλαθξόαζε δελ ζπληζηά πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο, θαζώο ρξήδεη
δηεξεύλεζεο, αθελόο γηα λα δηαπηζηωζεί εάλ πξάγκαηη ππάξρεη ζπλαθξόαζε, αθεηέξνπ γηα λα
αμηνινγεζεί εάλ πξόθεηηαη γηα δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δεκόζην δίθηπν ειεθηξνληθώλ
επηθνηλωληώλ.» (ζει. 5 ηνπ εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο). Δπίζεο, αλαθέξεη όηη νη αλαθνξέο από ηελ
εηαηξεία «…...» ζηελ νπνία γλσζηνπνίεζε ην πξόβιεκα έθαλαλ ιόγν γηα ……, νθείινληαλ δε
όπσο απεδέρζε θαη ε εηαηξεία «…..» ζε δηθή ηεο ππαηηηόηεηα, γηα ην ιόγν απηό θαη δελ πξνέβε ζε
θακία γλσζηνπνίεζε ζηελ Αξρή.
Πιελ όκσο, απηό θαηαινγίδεηαη ζηελ εηαηξεία «….» είλαη ην γεγνλόο όηη ην πεξηζηαηηθό ηεο 09-012018 πνπ αθνξνύζε ζε πξνώζεζε ησλ θιήζεσλ ηνπ ζπλδξνκεηή ζε ηξίην πξόζσπν δελ ην
αμηνιόγεζε σο πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο, ελώ θαη’ αξρήλ, ζπλίζηαην ζε πεξηζηαηηθό πνπ ελείρε
ηδηαίηεξν θίλδπλν παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ ηνπ ζπλδξνκεηή. Καη ηνύην δηόηη
νη θιήζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή πξνσζνύληαλ ζε ηξίην πξόζσπν γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα πιένλ ηεο
κίαο εκέξαο. Η εηαηξεία, ζπλεπώο, όθεηιε λα έρεη αμηνινγήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό, όηαλ
ηεο γλσζηνπνηήζεθε από ηνλ ζπλδξνκεηή, σο πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο θαη σο ηέηνην λα ην
επηζεκάλεη θαη ζηελ εηαηξεία «…..», Δίλαη, εμάιινπ, εύθνια αληηιεπηό όηη είλαη έηεξε ε
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αληηκεηώπηζε ελόο ….. Δλ πξνθεηκέλσ, ε εηαηξεία «……» δελ αληηκεηώπηζε, εζθαικέλσο, ην
πεξηζηαηηθό σο ελέρνλ θηλδύλνπο γηα ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ ηνπ ζπλδξνκεηή, κε
απνηέιεζκα θαη ε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζή ηνπ, ηόζν από ηελ εηαηξεία, όζν θαη από ηελ εηαηξεία
«……» λα κελ είλαη πιήξεο θαη θαηαηνπηζηηθή σο πξνο ηελ αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ
παξνπζηάζηεθε. Η «δηεξεύλεζε» ηελ νπνία επηθαιείηαη ε εηαηξεία «….» ζην έγγξαθν ππόκλεκά
ηεο (βι. αλσηέξσ) δελ πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ, νύηε πιεξνθνξήζεθε ε εηαηξεία, νύηε άιισζηε θαη
ε Α.Γ.Α.Δ., ηελ αηηία ηεο ελ ιόγσ δπζιεηηνπξγίαο.
Δπνκέλσο, νη ζρεηηθνί ηζρπξηζκνί ηεο εηαηξείαο ζεσξνύληαη αβάζηκνη.
Δ. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη έρνληαο ππόςε:
1.

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ»
(ΦΔΚ Α΄ 47), θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 1 παξ.1 θαη 6 παξ.1 ηνπ λόκνπ απηνύ,

2.

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ηιεθηξνληθώλ
Δπηθνηλσληώλ (ππ’ αξηζκ 165/2011 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ, ΦΔΚ Β’ 2715/17-11-2011), ηδίσο
ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηνπ άξζξνπ 15 απηνύ,

3.

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,

4.

Σν άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, πεξί δηθαηώκαηνο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ηνπ
δηνηθνπκέλνπ,

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.

Tελ 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. 58347/21-12-2020 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ.
1066/24-12-2020) πεξί δηνξηζκνύ λέσλ κειώλ ζηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
Δπηθνηλσληώλ,

8.

Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ 971/26.03.2018 θαηαγγειία,

9.

Σελ Απόθαζε 139/2018 ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
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10. Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-120/29.05.18 Πξαθηηθό δηελέξγεηαο επηηόπηνπ
ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…..»,
11. Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-130/11.06.18 Πξαθηηθό δηελέξγεηαο επηηόπηνπ
ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία «……»,
12. Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-187/09.07.18 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «…..»,
13. Σελ από 21.09.18 Έθζεζε κε ηίηιν «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ
θαηαγγειίαο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ 971/26.03.18»,
14. Σελ ππ’ αξηζκ. 352/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
15. Σν πξαθηηθό ηεο από 14.11.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
16. Σελ ππ’ αξηζκ. 351/2018 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε
από 21.09.18 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ 971/26.03.18», απόζπαζκα ηεο νπνίαο παξειήθζε από ηελ εηαηξεία
«….», κεηά ηεο ζπλεκκέλεο έθζεζεο ειέγρνπ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.
ΑΓΑΔ 639/12-02-2019 απόδεημε παξάδνζεο – παξαιαβήο, θαζώο θαη αληίζηνηρν
απόζπαζκα από ηελ εηαηξεία «…...», όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ
500/04-02-2019 απόδεημε παξάδνζεο – παξαιαβήο,
17. Σελ ππ’ αξηζκ. 273/2019 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
18. Σν ππ’ αξηζκ. 50 Πξαθηηθό ηεο από 4 Γεθεκβξίνπ 2019 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο
Α.Γ.Α.Δ.,
19. Σελ ππ’ αξηζκ. 363/2019 απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε ζέκα «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο
«…..»,
20. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 93/13-01-2020 Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «…..» γηα ηελ
4ε Φεβξνπαξίνπ 2020, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκό
363/2019, πνπ επηδόζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ζηελ ελ ιόγσ εηαηξεία, όπσο
πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 1589/28-01-2020 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο
Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελώλ θ. Γεσξγίαο Γησηνπνύινπ,
21. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 608/25-02-2020 θιήζε ζε αθξόαζε κεηά από αλαβνιή ηεο
εηαηξείαο «…»,
22. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 48/26-03-2020 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο «……»
ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
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ΑΔΑ: 6Ρ9ΥΙΔ1-Θ6Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

23. Σα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο «….», όπσο πξνθύπηνπλ από ηνλ ηειεπηαίν
δεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκό ηεο, ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 01/01/2018-31/12/2018,
24. Σελ ππ’ αξηζκ. 32/2021 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
25. Σν ππ’ αξηζκ. 6 Πξαθηηθό ηεο από 10 Μαξηίνπ 2021 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο
Α.Γ.Α.Δ.,

ΑΠΟΦΑΣΗΕΟΥΜΔ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ ύπαπξη εςθύνηρ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «……» γηα ηελ απνδηδόκελε ζε απηήλ
παξάβαζε, όπσο αλαιύεηαη αλσηέξσ ζηηο ελόηεηεο Β, Γ θαη Γ ηεο παξνύζαο,
ΔΠΗΒΆΛΛΟΥΜΔ ΟΜΟΦΩΝΑ
ζηελ εηαηξεία «…..» ηη διοικηηική κύπυζη ηος σπημαηικού πποζηίμος ύτοςρ ζαπάνηα
σιλιάδυν εςπώ (40.000 €). Γηα ην είδνο ηεο ελ ιόγσ δηνηθεηηθήο θπξώζεσο, ειήθζε ππόςε ηδίσο ε
αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, θαζώο θαη ε βαξύηεηα ηεο απνδηδόκελεο παξάβαζεο. Σέινο, ειήθζεζαλ
ππόςε θαη ηα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο.
Η παξνύζα απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «…….».
Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 10 Μαξηίνπ 2021.

Ο Πξόεδξνο
Υξήζηνο Ράκκνο
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