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                                                                                                                                                 Μαρούσι,  27 Ιουλίου  2021 
             Αρ. πρωτ.: 2177        

     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
    

                                                                                            
 

                                                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ 
                                                                                 (αριθμ: 262/2021)  

 
Θέμα: Απόφαση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2950/30-11-2020 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την 
επωνυμία «….» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί 
απορρήτου των επικοινωνιών.   
 
 

Την Τρίτη, 27η Ιουλίου 2021, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής κ. Χρήστου Ράμμου, του Αναπληρωτή Αντιπροέδρου, κ. Κων/νου 

Μουστάκα, ο οποίος προσήλθε προς αναπλήρωση του Αντιπροέδρου κ. Μιχαήλ Σακκά, ο οποίος δεν 

παρευρέθη λόγω κωλύματος, αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, των τακτικών μελών κ.κ. 

Αικατερίνης Παπανικολάου, Δημητρίου Βέργαδου, και Γεωργίου Μπακάλη, καθώς και του 

αναπληρωματικού μέλους κ. Νικ. Ανδρουλακάκη, ο οποίος προσήλθε προς αναπλήρωση του τακτικού 

μέλους κ. Νικολάου Παπαδάκη, ο οποίος επίσης δεν παρευρέθη λόγω κωλύματος, αν και είχε νομίμως και 

εμπροθέσμως προσκληθεί, συνήλθε προκειμένου να αποφασίσει σε συνέχεια της κλήσης σε ακρόαση της 

εταιρείας «…..», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 311/2020 απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αντικείμενο τον έλεγχο 

ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών.  

Η συζήτηση της υπόθεσης έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης.  

Ειδικότερα: 

Α. Στην Α.Δ.Α.Ε. υπεβλήθη η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2003/05-06-2019 καταγγελία, με την οποία 

γνωστοποιείται στην Αρχή ότι η εταιρεία «…» παραβίασε το απόρρητο των επικοινωνιών ως προς τηv 

τηλεφωνική σύνδεση πελάτη της, καθώς απέστειλε αναλυτική κατάσταση εξερχόμενων κλήσεων σε τρίτο 

άτομο.  

Για τη διερεύνηση της εν λόγω καταγγελίας αποφασίστηκε, με την υπ’ αριθμ. 230/2019 Απόφαση της 

Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., η σύσταση ομάδας ελέγχου, η οποία διενήργησε το σχετικό έλεγχο στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας «…». Τα αποτελέσματα του ελέγχου αποτυπώθηκαν στην από 24.01.2020 

«Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΔΑΕ 

2003/05.06.19» και εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της Αρχής, κατά τη συνεδρίαση της 30ης Απριλίου 

2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 130/2020 Απόφασή της. 
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Β. Ενόψει των αποτελεσμάτων της από 24.01.20 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν 

καταγγελίας με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΔΑΕ 2003/05.06.19», αποδόθηκαν στην εταιρεία «…» οι 

ακόλουθες ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του απορρήτου των 

επικοινωνιών: 

α) Παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών συνδρομητή κατά παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών. 

 Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έκθεσης ελέγχου, η εταιρεία «…» απέστειλε 

αναλυτική κατάσταση εξερχομένων κλήσεων σε λάθος πρόσωπο, παραβιάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 

απόρρητο των επικοινωνιών του καταγγέλλοντος και την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας του 

απορρήτου των επικοινωνιών και δη των εξωτερικών στοιχείων αυτού.  

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 3471/2006, «οποιαδήποτε χρήση 

των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται μέσω δημοσίου δικτύου επικοινωνιών και 

των διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και των συναφών δεδομένων 

κίνησης και θέσης… προστατεύεται από το απόρρητο των επικοινωνιών», ενώ σύμφωνα με τη διάταξη 

του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 3674/2008, «ο πάροχος, τα μέλη της διοίκησης και ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, ο υπεύθυνος διασφάλισης του απορρήτου, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του παρόχου έχουν 

υποχρέωση εχεμύθειας για όλα τα θέματα που αφορούν το απόρρητο των επικοινωνιών.», 

 

β) Παραβίαση της διάταξης της παρ. 4.2.1 της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. (Κανονισμός 

για τη διασφάλιση του απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) 

 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4.2.1 του Κανονισμού της Αρχής, «οι εργαζόμενοι και 

συνεργάτες του υπόχρεου προσώπου οφείλουν να συμμορφώνονται με την Πολιτική Ασφάλειας για τη 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικασιών, 

μέτρων ασφάλειας και οδηγιών. Για το σκοπό αυτό, το υπόχρεο πρόσωπο οφείλει να καταγράφει στην 

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του 

λαμβάνουν γνώση και έχουν αποδεχθεί την Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών ως προς την εργασία τους, προ της απόκτησης πρόσβασης σε ΠΕΣ και σε δεδομένα 

επικοινωνίας.». Πλην όμως, όπως προκύπτει από την από 24.01.2020 έκθεση ελέγχου, κι όπως η ίδια η 

εταιρεία αποδέχεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 250/23-12-2019 επιστολή της, «…δεν 

λειτούργησαν οι έλεγχοι ταυτοπροσωπείας και …ευρέθηκε ότι η κατάσταση (ενν. εξερχόμενων κλήσεων) 

ζητήθηκε να αποσταλεί σε διαφορετική διεύθυνση από την καταγραφείσα και, σε απόκλιση από την 

Πολιτική της εταιρείας μας, με απλό ταχυδρομείο αντί της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται.». 
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 Αποδέχεται, συνεπώς, η εταιρεία «….» ότι αφενός παραβιάστηκαν οι διαδικασίες ελέγχου της 

ταυτοπροσωπείας, εν προκειμένω, κατά την τηλεφωνική εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου αιτήματος, 

δεδομένου ότι ο καλών δεν ήταν στην πραγματικότητα ο καταγγέλλων – πελάτης, αφετέρου δεν 

τηρήθηκε η διαδικασία της εταιρείας σχετικά με την αποστολή τέτοιου είδους ενημερώσεων στους 

πελάτες της με συστημένη επιστολή, τουναντίον η εν λόγω κατάσταση κλήσεων απεστάλη με απλό 

ταχυδρομείο και μάλιστα, σε διαφορετική από την καταχωρημένη διεύθυνση του πελάτη, ενώ εάν 

τηρείτο η διαδικασία της αποστολής της με συστημένη επιστολή, κατά την παράδοσή της, προφανώς θα 

αποτρεπόταν η γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του καταγγέλλοντος σε τρίτο πρόσωπο. 

 

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, η Αρχή, με την υπ’ αριθμ. 311/2020 απόφασή της, κάλεσε σε ακρόαση την 

εταιρεία με την επωνυμία «…», δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος έως την 13-01-2021, με 

αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των 

επικοινωνιών. Κατόπιν της αποστολής στην εταιρεία της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2950/30-11-2020 κλήσης, 

μετά της συνημμένης σε αυτήν Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 311/2020, η εταιρεία αιτήθηκε την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής του εγγράφου υπομνήματος, δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 

7/11-01-2021 εγγράφου, έως τη 25-01-2021.  

Ακολούθως, η εταιρεία υπέβαλε ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 44/25-01-2021 

έγγραφο υπόμνημά της. 

Επί των ισχυρισμών της εταιρείας: 

α) Υποστηρίζει η εταιρεία στο έγγραφο υπόμνημά της ότι το υποβληθέν αίτημα για την αποστολή 

αναλυτικής κατάστασης εξερχόμενων κλήσεων υπεβλήθη από την επίμαχη τηλεφωνική σύνδεση του 

καταγγέλλοντος, γεγονός το οποίο δεν αμφισβητεί ο καταγγέλλων. Τούτο, άλλωστε, προβλέπει, σύμφωνα 

με την εταιρεία, και η σχετική διαδικασία της για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση τέτοιων αιτημάτων. 

Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε έλεγχος ταυτοπροσωπίας του καλούντος με εξακρίβωση προσωπικών 

του στοιχείων. Η χρήση της τηλεφωνικής σύνδεσης του καταγγέλλοντος για την υποβολή του 

συγκεκριμένου αιτήματός του, σε συνδυασμό συνολικά με το περιεχόμενο της εν λόγω επικοινωνίας με 

την εταιρεία (η οποία αφορούσε σε υπόλοιπο χρόνου ομιλίας και αμφισβήτηση υπολοίπου) αποτελούν 

στοιχεία που, κατά την εταιρεία, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο καλών και αιτούμενος την αναλυτική 

κατάσταση κλήσεων και καταγγέλλων ταυτίζονται, με αποτέλεσμα να μην συντρέχει παραβίαση του 

απορρήτου του καταγγέλλοντος και δη των εξωτερικών στοιχείων αυτού. 

Πλην όμως, η καταγγελία αφορούσε σε αποστολή εξερχομένων κλήσεων σε διεύθυνση διαφορετική από 

την καταχωρημένη στα συστήματα του παρόχου και μάλιστα με απλό ταχυδρομείο, ήτοι υπό συνθήκες 

που αντιβαίνουν στα οριζόμενα στη σχετική διαδικασία της εταιρείας και θέτουν τουλάχιστον υπό 
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διακινδύνευση το απόρρητο των επικοινωνιών του καταγγέλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη 

καταγεγραμμένης της συγκεκριμένης συνομιλίας στα αρχεία της εταιρείας, γεγονός για το οποίο δεν 

εγκαλείται κατ’ αρχάς η εταιρεία από την Αρχή, δεν εξυπηρετεί την αντίκρουση των καταγγελλομένων 

από την εταιρεία. Όπως προκύπτει, άλλωστε από την έκθεση ελέγχου, ο καταγγέλλων ήταν αυτός που 

αιτήθηκε επανειλημμένως το ηχητικό αρχείο με τη συνομιλία, το οποίο εντέλει δεν υφίστατο. Από το 

γεγονός αυτό εύλογα συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο καλών και αιτούμενος την αναλυτική κατάσταση 

κλήσεων δεν ήταν ο καταγγέλλων, όπως αβασίμως επικαλείται η εταιρεία, αλλά τρίτο πρόσωπο.   

Περαιτέρω, η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε υπαιτιότητά της για παραβίαση του απορρήτου των 

επικοινωνιών του καταγγέλλοντος, κι ότι «…το μόνο ακούσιο και άνευ οιουδήποτε δόλου και αμέλειας 

σφάλμα που υπήρξε από τον χειριστή υπάλληλο, κατά παράβαση της ισχύουσας διαδικασίας της 

εταιρείας μας, ήταν ότι δεν εστάλη η πιο πάνω αναλυτική κατάσταση χρεώσεων με συστημένη επιστολή 

…, αλλά εστάλη με απλό ταχυδρομείο.» (σελ. 2 του εγγράφου υπομνήματος).  

Πλην όμως, το γεγονός της γνωστοποίησης των στοιχείων επικοινωνίας συνδρομητή σε τρίτο πρόσωπο 

δεν αμφισβητείται, οφείλεται δε στη σφαίρα ευθύνης του παρόχου, ακόμη και αν προκλήθηκε από 

«ανθρώπινο λάθος» και όχι από δόλια ενέργεια. Η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών είναι, σε 

κάθε περίπτωση, απόλυτη, το δε πλέγμα τόσο των νομοθετικών, όσο και των κανονιστικών διατάξεων για 

τη διασφάλιση του απορρήτου (βλ. και Κανονισμό της Α.Δ.Α.Ε.) στοχεύει στην αποτροπή της προσβολής 

του, τόσο από δόλιες ενέργειες, όσο και από αμελείς συμπεριφορές.  

Όπως, άλλωστε, έχει κριθεί σε παρόμοια με την επίδικη περίπτωση, «…η λήψη κλήσεων και μηνυμάτων 

που προορίζονταν για την καταγγέλλουσα, έστω και αν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα των συστημάτων 

της προσφεύγουσας, συνιστά παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας της καταγγέλλουσας και 

παράβαση εκ μέρους της προσφεύγουσας των προβλεπόμενων στα άρθρα 4 παρ. 1 του ν. 3471/2006 και 2 

παρ. 1 και 2 του ν. 3674/2008 υποχρεώσεών της για τη διασφάλιση του απορρήτου, τη λήψη 

αποτρεπτικών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και τη χρήση και λειτουργία με ευθύνη της, των 

κατάλληλων προς το σκοπό αυτό συστημάτων υλικού και λογισμικού.» (Διοικ. Εφ. Αθηνών 78/2020).   

 

β) Υποστηρίζει, επίσης, η εταιρεία στο έγγραφο υπόμνημά της (σελ. 4 αυτού) ότι ο καταγγέλλων 

εξακολουθεί να διατηρεί στο δίκτυό της, τόσο την επίμαχη τηλεφωνική σύνδεση, όσο και δύο ακόμη 

τηλεφωνικές συνδέσεις, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του προς την εταιρεία, καθώς επίσης 

και ότι δεν κινήθηκε νομικά εναντίον του προσώπου που υποψιάζεται ότι αιτήθηκε την κατάσταση των 

κλήσεών του, γεγονός που αποδεικνύει την έλλειψη εντέλει παραβίασης του απορρήτου των 

επικοινωνιών του.  Πλην όμως, τα συμπεράσματα αυτά της εταιρείας είναι παντελώς αβάσιμα, καθώς 

βασίζονται σε μεταγενέστερες συμπεριφορές του καταγγέλλοντος, για τις οποίες, ούτε γνώση άμεση 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
 

5 

δύναται να έχει η εταιρεία, ούτε επηρεάζουν το πραγματικό περιστατικό της διαρροής των εξωτερικών 

στοιχείων της επικοινωνίας του.   

 

γ) Τέλος, υποστηρίζει η εταιρεία στο έγγραφο υπόμνημά της (σελ. 10-11) ότι η συγκεκριμένη αναφορά 

του καταγγέλλοντος δεν συνιστά περιστατικό ασφαλείας και επομένως, δεν υποχρεούτο να ενημερώσει 

την Α.Δ.Α.Ε. σχετικώς.  

Ανεξαρτήτως της βασιμότητας του εν λόγω ισχυρισμού της εταιρείας, επισημαίνεται ότι δεν εγκαλείται η 

εταιρεία για έλλειψη ενημέρωσης της Αρχής σε σχέση με το επίμαχο περιστατικό, επομένως αλυσιτελώς 

προβάλλεται ο συγκεκριμένος ισχυρισμός.   

 

Δ. Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α’ 47) και 

ιδίως τα άρθρα 1 παρ. 1, 6 και 11 αυτού,  

2. Τις διατάξεις του ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της 

τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136), ιδίως του άρθρου 11 αυτού,  

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισµός για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β' 2715/2011),  

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 44/31.10.2003 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας 

της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’1642/7.11.2003), όπως ισχύει, ιδίως τα 

άρθρα 4 και 6 αυτής, 

5. Την υπ’ αριθμ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου 

των Επικοινωνιών, 

6. Την υπ’ αριθ. 34051/29.05.2018 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 326), περί διορισμού Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, όπως διορθώθηκε στο ορθό με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.396/2019, 

7. Την υπ’ αριθμ. 58347/21-12-2020 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1066/24-12-2020) 

περί διορισμού νέων μελών στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,  

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΔΑΕ 2003/05.06.19 καταγγελία,  

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΔΑΕ 2075/11.06.19 έγγραφο,  

10. Την Απόφαση 230/2019 της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΔΑΕ ΕΜΠ-189/20.09.19 Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στην 

εταιρεία «….», 
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12. Tο με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΔΑΕ ΕΜΠ-250/23.12.19 έγγραφο της εταιρείας «…»,  

13. Tο με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΔΑΕ 158/15.01.20 έγγραφο της εταιρείας «…», 

14. Την από 24.01.20 Έκθεση Ελέγχου με τίτλο «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν 

καταγγελίας με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΔΑΕ 2003/05.06.19», 

15. Την υπ’ αριθμ. 130/2020 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω από 

24.01.20 Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου, 

16. Την υπ’ αριθμ. 249/2020 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

17. Το υπ’ αριθμ. 50 Πρακτικό της από 4 Νοεμβρίου 2020 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

18. Την υπ’ αριθμ. 311/2020 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «…», 

19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2950/30-11-2020 Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «…» για την 13η 

Ιανουαρίου 2021, μετά της συνημμένης σε αυτήν Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 311/2020,  

20. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 7/11-01-2021 αίτημα της εταιρείας «…» για παράταση της προθεσμίας 

υποβολής του εγγράφου υπομνήματος ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε., 

21. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 44/25-01-2021 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας «…» ενώπιον της 

Α.Δ.Α.Ε., 

22. Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας «…», όπως προκύπτουν από τον τελευταίο 

δημοσιευμένο ισολογισμό της, της οικονομικής χρήσης 01/01/2019-31/12/2019,  

23. Την υπ’ αριθμ. 203 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

24. Το υπ’ αριθμ. 16 Πρακτικό της από 27 Ιουλίου 2021 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας με την επωνυμία «…» για τις αποδιδόμενες σε αυτήν παραβάσεις, 

όπως αναλύεται ανωτέρω στις ενότητες Β και  Γ της παρούσας,  

 

ΕΠΙΒΆΛΛΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

στην εταιρεία «…»: α) για την πρώτη αποδιδόμενη παράβαση τη διοικητική κύρωση του χρηματικού 

προστίμου ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) και β) για τη δεύτερη αποδιδόμενη παράβαση τη 

διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €). Για το είδος των 

εν λόγω διοικητικών κυρώσεων, ελήφθη υπόψη ιδίως η αρχή της αναλογικότητας, τα πρόσφατα 

οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, καθώς και η βαρύτητα των αποδιδόμενων παραβάσεων, ιδιαίτερα 

ενόψει της μη αμφισβήτησης αυτών και από την ίδια την εταιρεία. Την εν λόγω απόφαση ψήφισαν 
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συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Αρχής, κ. Χρήστος Ράμμος, ο Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, κ. Κων/νος 

Μουστάκας και το μέλος κα Αικατερίνη Παπανικολάου. Μειοψήφησαν τα μέλη κ.κ. Γεώργιος Μπακάλης, 

Δημήτριος Βέργαδος και Νικόλαος Ανδρουλακάκης, οι οποίοι ψήφισαν την επιβολή της διοικητικής 

κύρωσης του χρηματικού προστίμου ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ για την πρώτη αποδιδόμενη παράβαση 

και τη διοικητική κύρωσης της σύστασης για τη δεύτερη αποδιδόμενη παράβαση. Ενόψει της ισοψηφίας, 

υπερίσχυσε η γνώμη του Προέδρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3115/2003. 

Η παρούσα απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. να επιδοθεί στην εταιρεία «…». 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021.         

 

 

    Ο Πρόεδρος  

Χρήστος Ράμμος 

 


