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                                                                                                          Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου  2017 

           Αρ. πρωτ.: 2992       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

  αριθµ: 315/2017  

  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ))  

 

Θέµα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία ‘.......................................’, µε αντικείµενο 

τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας κατόπιν της από 03.12.2014 

‘Έκθεσης ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της ‘.......................................’’, η οποία 

εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ.208/2015 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε.» 

 

 

 

 

Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΑΕ) 

κατά τη συνεδρίαση της 11
ης

 Οκτωβρίου 2017 

 

 

 

Σήµερα, την 11
η
 Οκτωβρίου 2017, η Ολοµέλεια της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, παρισταµένων του Προέδρου της Αρχής κ. Χρήστου Ζαµπίρα, του Αντιπροέδρου κ. 

Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών µελών κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Γεωργίου Μπακάλη και Παναγιώτη 

Ριζοµυλιώτη, του αναπληρωµατικού µέλους κ. ∆ηµοσθένη Βουγιούκα, ο οποίος παρέστη σε 

αναπλήρωση του τακτικού µέλους κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη, ο οποίος δεν παρέστη λόγω κωλύµατος, αν 

και είχε νοµίµως και εµπροθέσµως προσκληθεί, καθώς και του αναπληρωµατικού µέλους κ.Γεώργιου 

Μισαηλίδη, ο οποίος παρέστη σε αναπλήρωση του τακτικού µέλους κας Αικατερίνης Παπανικολάου, 

η οποία δεν παρέστη λόγω κωλύµατος, αν και είχε νοµίµως και εµπροθέσµως προσκληθεί, συνήλθε σε 

συνεδρίαση προκειµένου να αποφασίσει επί της ενδεχόµενης κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας µε την 

επωνυµία «.......................................», µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως της 

κείµενης νοµοθεσίας κατόπιν της από 03.12.2014 «Έκθεσης ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις 

εγκαταστάσεις της ‘.......................................’», η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ.208/2015 Απόφαση 

της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε. 

 

Ειδικότερα, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

Α. Η Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ), κατόπιν της υπ’ αριθµ. 345/2013 

Απόφασης της Ολοµέλειας και της υπ.αριθµ. 2/2014 Απόφασης του Αντιπροέδρου της Α∆ΑΕ, 
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πραγµατοποίησε τακτικό έλεγχο στην εταιρεία «.......................................» (εφεξής καλούµενη για 

λόγους συντοµίας «.......................................»), µε σκοπό να εξετάσει την εφαρµογή της υπ’αριθµ. 

πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 276/14.12.2012 Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 41/2013 Απόφαση της Α∆ΑΕ (αρ. 

πρωτ. Α∆ΑΕ 425/13.02.2013), την οποία η εταιρεία ....................................... παρέλαβε την 21.02.2013 

(υπ’αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 493/21.02.29013 Απόδειξη Παράδοσης-Παραλαβής).  

Η Οµάδα Ελέγχου κατέγραψε τις ενέργειες, στις οποίες προέβη κατά τη διάρκεια του ελέγχου στην 

εταιρεία, στην από 03.12.2014 «Έκθεση ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 

‘.......................................’», η οποία εγκρίθηκε µε την από 23.07.2015 υπ’αριθµ.208/2015 Απόφαση 

της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ. Κατά την ίδια συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ αποφασίστηκε η 

προώθηση της υπόθεσης στη Νοµική Υπηρεσία της Αρχής για κλήση σε ακρόαση της εταιρείας 

........................................ Η  υπ’αριθµ.208/2015 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, µετά της από 

03.12.2014 «Έκθεσης ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 

‘.......................................’» παρελήφθησαν από την εταιρεία την 29
η
 Οκτωβρίου 2015 (υπ’αριθµ.πρωτ. 

Α∆ΑΕ 2430/29.10.2015 Απόδειξη παράδοσης-παραλαβής).  

 

Ακολούθησε η έκδοση των διατάξεων των άρθρων 55 παρ.10 του ν.4339/2015  (ΦΕΚ Α’ 133/2015), 

73 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016), καθώς και η υπ’ αριθµ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του 

Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 151/21-03-2016), 

περί συγκρότησης της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.  

Τέλος, µε το υπ’αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΑΠΡ 1776/31.03.2016 έγγραφο της εταιρείας  

«.......................................», η Α∆ΑΕ ενηµερώθηκε αναφορικά µε την έναρξη της διαδικασίας  

συγχώνευσης της εταιρείας «.......................................» µε την κατά 100% µητρική της εταιρεία 

«.......................................» µε απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, ενώ δηµοσιεύτηκε η 

υπ’αριθµ.πρωτ. ………. Ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΒΕΑ περί καταχώρισης στο Γενικό 

Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της συγχώνευσης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 

....................................... µε την εταιρεία ....................................... µε απορρόφηση της δεύτερης από 

την πρώτη. 
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Β. Στο κεφάλαιο  Γ («Εξέταση των Στοιχείων-Αποτελέσµατα του ελέγχου») της από 03.12.2014 

«Έκθεσης ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της .......................................», 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

 

«Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η Ο.Ε. εξέτασε τα έγγραφα και αρχεία που παρέδωσε η εταιρεία κατά τη διάρκεια των επτά (7) επιτόπιων 

ελέγχων (Πρακτικά ∆ιενέργειας Επιτόπιων Ελέγχων µε αρ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ33/07.02.2014, Α∆ΑΕ 

623/28.02.2014, Α∆ΑΕ ΕΜΠ76/21.03.2014, Α∆ΑΕ 1015/09.04.2014, Α∆ΑΕ 1128/24.04.2014, Α∆ΑΕ 

1127/24.04.2014 και Α∆ΑΕ 1203/05.05.2014), και τα στοιχεία που κατέθεσε η εταιρεία µε την υπ. αριθµ. 

πρωτ. Α∆ΑΕ 1359/22.05.2014 επιστολή, σε συνάρτηση µε την υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ ΕΜΠ 

276/14.12.2012 Πολιτική ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε 

µε την υπ΄ αριθµ. 41/2013 Απόφαση της Α∆ΑΕ.  

Πιο συγκεκριµένα, η Ο.Ε. έλεγξε και διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

 

1. Συµµόρφωση µε τις παρατηρήσεις επί της Έγκρισης της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, 

όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. 41/2013 Απόφαση της Α∆ΑΕ (αρ. πρωτ. Α∆ΑΕ 

425/13.02.2013).  

1.1. Η πρώτη παρατήρηση που περιελήφθη στην υπ’αριθµ. 41/2013 Απόφαση αφορούσε στη 

∆ιαδικασία Ελέγχου Ορθής Εφαρµογής της Πολιτικής Πρόσβασης, αναφορικά µε τους ελέγχους που 

πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους …….. του άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011. Από 

την εξέταση των στοιχείων που παραδόθηκαν κατά τον από 06.02.2014 επιτόπιο έλεγχο (συνηµµένο 1 

και 2 του Σχετικού 3), η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι είχαν καλυφθεί οι απαιτήσεις των παραγράφων 

………….. και ………. στην ενότητα ……… του αναθεωρηµένου κειµένου της Πολιτικής Ασφάλειας 

(συνηµµένο 1 του από 6.2.2014 Πρακτικού ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου), όχι όµως της παραγράφου 

…………….. 

Παρατήρηση 1: Η εταιρεία οφείλει να καλύψει τις απαιτήσεις της παραγράφου 

………….συµπεριλαµβάνοντας στην Πολιτική Ασφάλειας, το κείµενο της παραγράφου …… 

της……………, η οποία παραδόθηκε µε το από 06.02.2014 Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου 

(Σχετικό 3). 

1.2.  Η δεύτερη παρατήρηση αφορούσε στη ∆ιαδικασία της παραγράφου …………….του………... Από 

την εξέταση των στοιχείων που παραδόθηκαν µε το από 06.02.2014 Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου 
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Ελέγχου (συνηµµένο 1 και 2), η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι η εταιρεία έχει καλύψει τις παραπάνω απαιτήσεις 

στην ενότητα …….. του αναθεωρηµένου κειµένου της Πολιτικής Ασφάλειας (συνηµµένο 1 του από 

6.2.2014 Πρακτικού ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου). 

1.3.  Η τρίτη παρατήρηση αφορούσε στη ∆ιαδικασία της παραγράφου …………… του………... Από την 

εξέταση των στοιχείων που παραδόθηκαν µε το από 06.02.2014 Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου 

Ελέγχου (συνηµµένο 1 και 2), η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι η εταιρεία έχει καλύψει τις παραπάνω απαιτήσεις 

στη ∆ιαδικασία µε τίτλο «………………» (συνηµµένο 2 του από 6.2.2014 Πρακτικού ∆ιενέργειας 

Επιτόπιου Ελέγχου). 

Παρατήρηση 2: Η εταιρεία οφείλει να συµπληρώσει το κείµενο της Πολιτικής Ασφάλειας προκειµένου 

να καλύψει τις απαιτήσεις της παραγράφου ………... 

1.4.  Η τέταρτη παρατήρηση αφορούσε στην παράγραφο ………. του ………της Απόφασης 165/2011. 

Από την εξέταση των στοιχείων που παραδόθηκαν µε το από 06.02.2014 Πρακτικό ∆ιενέργειας 

Επιτόπιου Ελέγχου (συνηµµένο 1 και 2), η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι η εταιρεία έχει καλύψει την απαίτηση 

για ……………….. (συνηµµένο 1 του από 6.2.2014 Πρακτικού ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου). 

Παρατήρηση 3: Η εταιρεία οφείλει να συµπληρώσει το κείµενο της Πολιτικής Ασφάλειας προκειµένου 

να …………... 

 

2. Γενικές Παρατηρήσεις ως προς την εφαρµογή της υπ’αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 276/14.12.2012 

Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Άρθρο 3 της 

Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011). 

2.1.  Η Ο.Ε. ζήτησε από την εταιρεία κατά τη διάρκεια του από 08.04.2014 επιτόπιου ελέγχου την 

……….. (σύµφωνα µε την παράγραφο ……… της Απόφασης 165/2011) και η εταιρεία απάντησε ότι θα 

την παραδώσει κατά τη διάρκεια του επόµενου ελέγχου, καθώς δεν ήταν σε θέση να την παραδώσει 

άµεσα. H εταιρεία στη συνέχεια, σύµφωνα µε το από 08.04.2014 Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου 

ελέγχου, παρέδωσε τρία έγγραφα, τα οποία, κατά δήλωση της, καλύπτουν τις απαιτήσεις της ………. 

(σύµφωνα µε την παράγραφο …….. της Απόφασης 165/2011) (Συνηµµένο 1 του από 11.04.2014 

Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου). 

Παρατήρηση 1: Η ……….. της εταιρείας δεν καλύπτει το σύνολο των………., όπως αυτά αναφέρονται 

στο συνηµµένο 8 του από 18.03.2014 Πρακτικού διενέργειας επιτόπιου ελέγχου. Ενδεικτικά δεν 

περιλαµβάνονται τα συστήµατα……………………... 
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Παρατήρηση 2: Η ………………….της εταιρείας περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό µέτρων για την 

εξάλειψη ή µείωση των κινδύνων ανάλογα µε το µέγεθός τους ……………... 

Παρατήρηση 3: Η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι τα συστήµατα …………..και συνεπώς η εταιρεία οφείλει να 

περιλάβει τα παραπάνω συστήµατα στον κατάλογο των ΠΕΣ. 

2.2.  Η εταιρεία παρέδωσε τον κατάλογο αδυναµιών συµµόρφωσης κατά τον από 24.02.2014 επιτόπιο 

έλεγχο. Η Ο.Ε. ζήτησε διευκρινίσεις επί του καταλόγου αδυναµιών συµµόρφωσης και ζήτησε να 

παραδοθεί εκ νέου από την εταιρεία, συµπεριλαµβάνοντας περιγραφή του προβλήµατος (και τεχνική 

τεκµηρίωση αδυναµίας συµµόρφωσης), αναφορά στις ενότητες της Απόφασης 165/2011 οι οποίες δεν 

καλύπτονται και επίσης να παραδοθούν τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στον κατάλογο 

αδυναµιών συµµόρφωσης (στήλη «Τεκµήρια Αδυναµίας Συµµόρφωσης»). Η εταιρεία παρέδωσε 

(Συνηµµένο 11 του από 11.4.2014 Πρακτικού ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου) τον ενηµερωµένο 

κατάλογο αδυναµιών συµµόρφωσης καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στον 

κατάλογο αδυναµιών συµµόρφωσης (στήλη «Τεκµήρια Αδυναµίας Συµµόρφωσης»).  

Παρατήρηση 4: Προτείνεται στην εταιρεία να οργανώσει συνολικά και µε καλύτερο τρόπο τις 

τεκµηριώσεις αναφορικά µε τις αδυναµίες συµµόρφωσης στις απαιτήσεις της Απόφασης 165/2011, 

ώστε να υπάρχει άµεση αντιστοίχιση µεταξύ αδυναµίας και τεκµηρίωσης. Ειδικά για την αδυναµία µε 

τίτλο …………... 

Παρατήρηση 5: Η Ο.Ε. µετά την εξέταση του συνόλου των εγγράφων του συνηµµένου 11 του από 

11.4.2014 Πρακτικού ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου, κατέληξε στα ακόλουθα: 

………………... 

 

3. Πολιτική…………………. 

3.1.  Κατά τη διάρκεια του από 24.02.2014 επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. ζήτησε για τρεις συγκεκριµένες 

προσβάσεις συνεργατών…………………... Από την εξέταση του προαναφερόµενου αρχείου προκύπτει 

ότι η εταιρεία καλύπτει τις απαιτήσεις των παραγράφων ………….., όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

41/2013 Απόφαση της Α∆ΑΕ. 

3.2.  Προκειµένου να ελέγξει την απαίτηση της παραγράφου ……….. της Απόφασης 165/2011, όπως 

καταγράφεται και στην ενότητα 3.1 της υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ ΕΜΠ 276/14.12.2012  Πολιτικής 

Ασφάλειας της εταιρείας (σελίδα 13), η Ο.Ε. ζήτησε και παρέλαβε κατά τη διάρκεια του επιτόπιου 

ελέγχου της 24.02.2014 δύο αρχεία,…………………………... Από την εξέταση των δύο 
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προαναφερόµενων αρχείων, προκύπτει ότι ικανοποιείται η απαίτηση της παραγράφου ……… της 

Απόφασης 165/2011 και, αντίστοιχα, της ενότητας …… της υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ ΕΜΠ 

276/14.12.2012 Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (σελίδα 13). 

3.3.  Αναφορικά µε την απαίτηση της ενότητας ……….. της Απόφασης 165/2011 (ενότητα 3.1 της 

υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ ΕΜΠ 276/14.12.2012 Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας) για συνοδεία 

εξουσιοδοτηµένου εργαζόµενου της εταιρείας σε όλο το διάστηµα παραµονής των συνεργατών στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας, η εταιρεία επισήµανε ότι αυτό........................................ 

3.4.  Επίσης, ζητήθηκαν δειγµατοληπτικά και παραδόθηκαν τα σχετικά έγγραφα για συγκεκριµένη 

ηµέρα και συγκεκριµένο DataCenter, σύµφωνα µε τη διαδικασία ………….που παραδόθηκε κατά τον 

έλεγχο της 06.02.2014. Συγκεκριµένα, για την ηµεροµηνία 18.02.2014, παραδόθηκε screenshot από το 

σύστηµα όπου καταγράφεται η πρόσβαση ……………….. 

Απόκλιση 1: Από τον έλεγχο των εγγράφων µε τίτλο «Αρχείο Αδυναµιών Συµµόρφωσης», τα οποία 

παραδόθηκαν µε τα από 11.04.2014 και 24.02.2014 Πρακτικά ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου, 

διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν πληροί την απαίτηση της παραγράφου ……… της Απόφασης 

165/2011, στην οποία αναφέρεται ότι «………..». 

 

4. Πολιτική………….. 

4.1.  Η Ο.Ε. ζήτησε και παρέλαβε το αρχείο …………..που διατηρεί όλη την σχετική πληροφορία. 

Παρατήρηση 1: Προτείνεται στην εταιρεία να διατηρεί στο παραπάνω αρχείο πιο αναλυτική 

περιγραφή των µηχανισµών…………., σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρ. ………. της Απόφασης 

165/2011 και της ενότητας……… της εγκεκριµένης Πολιτικής της εταιρείας. 

4.2.  Αναφορικά µε τη ∆ιαδικασία µε τίτλο …………….που παραδόθηκε από την εταιρεία κατά τη 

διάρκεια του από 06.02.2014 επιτόπιου ελέγχου (συνηµµένο 2, φάκελος), η εταιρεία ανέφερε ότι έχει 

πραγµατοποιηθεί ένας έλεγχος σύµφωνα µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Σύµφωνα µε την 

εταιρεία, ο στόχος του ελέγχου ήταν να διαπιστωθεί ότι ο συνδροµητής έχει τη δυνατότητα 

………………..µέσω της ορθής λειτουργικότητας των συστηµάτων της ........................................ Σε 

σχετική ερώτηση της ΟΕ, η εταιρεία δήλωσε ότι…………………….. 

Απόκλιση 1: Η εταιρεία δεν ……………. αναφορικά µε την , όπως προβλέπεται στις ενότητες 

……………..Επίσης, η εταιρεία δεν παρέδωσε έγγραφα σχετικά µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου, όπως 

προβλέπεται στην ενότητα ……… µε τίτλο………………………... 
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Παρατήρηση 2: Αναφορικά µε το……………….. Συνεπώς, θα πρέπει να ενηµερωθεί το «Αρχείο 

Αδυναµιών Συµµόρφωσης-v2.0» και να συνοδευτεί από την σχετική τεκµηρίωση. 

 

5. Πολιτική……………….. 

5.1.  Η Ο.Ε. ζήτησε τα αρχεία………………, τα οποία, σύµφωνα µε την εταιρεία, καλύπτουν τις 

απαιτήσεις του άρθρου ………. της Απόφασης 165/2011. Συγκεκριµένα, αναφορικά µε τα 

……………για όλα τα συστήµατα της εταιρείας. Η εταιρεία παρέδωσε τα αρχεία…………... 

Απόκλιση 1: Η Ο.Ε. µετά από εξέταση των παραπάνω αρχείων διαπίστωσε ότι το αρχείο 

…………..δεν είναι σύµφωνο µε την Πολιτική ………..εταιρείας ......................................., όπως 

εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 41/2013 Απόφαση της Α∆ΑΕ), δεδοµένου ότι δεν……………...  

Παρατήρηση 1: Στο αρχεία …………. 

5.2.  Η Ο.Ε. ζήτησε διευκρινίσεις αναφορικά µε τη χρήση ………….., όπως αυτοί αναφέρονται στην 

τέταρτη παράγραφο της ενότητας ………………. 

Παρατήρηση 2: Προτείνεται στην εταιρεία να εξετάσει τη δυνατότητα …………..για τις 

προαναφερόµενες περιπτώσεις.  

5.3.  Αναφορικά µε την…………….., η Ο.Ε. ζήτησε διευκρινίσεις για την……………………...  

Απόκλιση 2: Η εταιρεία δεν αναφέρει στη διαδικασία………………. 

5.4.  Αναφορικά µε την…………….  

Απόκλιση 3: Η εταιρεία οφείλει να διατηρεί αρχείο µε τα σχετικά αιτήµατα και εγκρίσεις για 

απόδοση…………….   

5.5.  Η Ο.Ε., µε τη βοήθεια υπαλλήλου της εταιρείας κατά τον από 08.04.2014 επιτόπιο έλεγχο, 

δηµιούργησε ένα νέο λογαριασµό ………….και διαπίστωσε ότι υπάρχει απαίτηση ………………. 

Παρατήρηση 3: Προτείνεται στην εταιρεία να διερευνήσει τη δυνατότητα υποστήριξης από το εν λόγω 

σύστηµα του……………. 

5.6.  Επίσης, από το σύνολο των χρηστών που αναφέρονται στο συνηµµένο 9 (……………..). 

Απόκλιση 4: H O.E., µετά από εξέταση του φακέλου µε τίτλο «……….. 
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6. Πολιτική………………  

6.1.  Προκειµένου να διαπιστωθεί η ορθή εφαρµογή της………….., η Ο.Ε. κατά τη διάρκεια του από 

15.04.2014 ελέγχου ζήτησε τα αποτελέσµατα ………………..η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι η εταιρεία έχει 

προβεί σε ………………..  

6.2.  Στη συνέχεια, η Ο.Ε. κατά τη διάρκεια του από 15.04.2014 επιτόπιου ελέγχου ζήτησε 

διευκρινίσεις αναφορικά µε την…………………... 

Απόκλιση 1: Όπως διαπιστώθηκε…………………... 

6.3.  Η Ο.Ε. ζήτησε τα αρχεία των……………………….. 

Παρατήρηση 1: Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του τακτικού ελέγχου δεν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις 

της ………………………. 

6.4.  Κατά τη διάρκεια του από 15.04.2014 επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. ζήτησε και παρέλαβε το αρχείο 

………………….η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου ………… της 

Απόφασης 165/2011. 

6.5.  Επίσης, αναφορικά µε την ενότητα……………... 

6.6.  Επιπροσθέτως, η εταιρεία παρέδωσε δύο επιπλέον διαδικασίες ………... 

6.7.  Κατά την εξέταση του κειµένου της Πολιτικής……………. 

Παρατήρηση 2: Η εταιρεία οφείλει να προβεί σε τροποποίηση της …………….. ώστε οι τίτλοι των 

διαδικασιών να είναι σε αντιστοιχία µε το Παράρτηµα Α της……………. 

6.8.  Από την εξέταση της διαδικασίας µε τίτλο…………………. 

Παρατήρηση 3: Το έντυπο …………δεν ήταν συνηµµένο (Παράρτηµα Β) στη ∆ιαδικασία……….., αν 

και υπάρχει ρητή αναφορά σε αυτό. 

 

7. Πολιτική………………. 

Παρατήρηση 1: Στην ενότητα………….  

Η Ο.Ε. προτείνει στην εταιρεία να τροποποιήσει κατάλληλα το κείµενο της ∆ιαδικασίας 

………….προκειµένου να είναι σαφής ο τρόπος ορισµού και υλοποίησης των ενεργειών που ορίζονται 

σε αυτήν.  
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8. Πολιτική……………. 

8.1.  Αναφορικά µε την Πολιτική η εταιρεία παρέδωσε δύο έγγραφα µε τίτλους……………. Τα 

παραπάνω έγγραφα καλύπτουν αντίστοιχα τις απαιτήσεις των ενοτήτων……….).  

8.2.  Αναφορικά µε το αρχείο της παραγράφου ……………, οι απαιτήσεις της καλύπτονται από το 

συνηµµένο 8 του από 18.03.2014 Πρακτικού ∆ιενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου (περιέχει 6 αρχεία). 

 

9. Πολιτική…………………… 

9.1.  Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου της 15.04.2014, η Ο.Ε. ζήτησε το χρονοδιάγραµµα 

διεξαγωγής του ελέγχου, σύµφωνα µε την ενότητα…………….., και η εταιρεία δήλωσε ότι δεν έχει 

προβεί σε αντίστοιχη ενέργεια, αλλά προγραµµατίζει τη διεξαγωγή…………. 

Απόκλιση 1: Η εταιρεία δεν εφάρµοζε την απαίτηση της………... 

9.2.  Κατά τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου της 15.04.2014, η εταιρεία παρέδωσε το σύνολο των 

αρχείων για κάθε…………………. 

Παρατήρηση 1: Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ……………..πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα, 

δεδοµένου ότι:………………….. 

9.3.  Αναφορικά µε τη χρήση εργαλείων………………………. 

Παρατήρηση 2: Σύµφωνα µε την παράγραφο …………….η εταιρεία δηλώνει ότι χρησιµοποιεί ειδικά 

εργαλεία …………….Προτείνεται στην εταιρεία να εξετάσει τη δυνατότητα υλοποίησης της εν λόγω 

απαίτησης. 

 

10. Πολιτική………… 

10.1. Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου της 18.03.2014, η Ο.Ε., προκειµένου να 

διαπιστώσει τη συµµόρφωση της εταιρείας αναφορικά µε τον έλεγχο……………………. 

Παρατήρηση 1: Για την πληρότητα του εγγράφου µε τίτλο……………., συστήνεται στην εταιρεία να 

προσθέσει ένα Παράρτηµα, το οποίο θα περιέχει…………………..  

10.2. Για τον έλεγχο της……………………... 

Παρατήρηση 2: Συστήνεται στην εταιρεία να διερευνήσει εκ νέου, σε συνεργασία µε τον προµηθευτή 

της……………... 
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11. Πολιτική………………. 

11.1. Κατά τη διάρκεια του από 18.03.2014 επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία ανέφερε ότι τα 

δεδοµένα που παράγονται από…………... 

Απόκλιση 1: Η εταιρεία δεν εφάρµοζε την απαίτηση της παραγράφου………………., και εφόσον 

παράσχει σχετική τεκµηρίωση, οφείλει να αναφέρει στην προαναφερόµενη διαδικασία…………………..  

11.2. Αναφορικά µε τη διαχείριση των αρχείων που…………………….. 

Παρατήρηση 1: Η εταιρεία οφείλει, αφού ολοκληρώσει…………………... 

11.3. Κατά τη διάρκεια του από 06.02.2014 επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία παρέδωσε τη 

διαδικασία µε τίτλο …………………. 

Παρατήρηση 2: Η εταιρεία οφείλει να αναφέρει αναλυτικά……………..» 

 

Τέλος, στην ενότητα  κεφάλαιο  ∆ («Συµπεράσµατα») της από 03.12.2014 «Έκθεσης ∆ιενέργειας 

Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της .......................................», αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

«∆. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα στοιχεία του φακέλου που εξετάστηκαν κατά τη διενέργεια του ελέγχου στην εταιρεία 

....................................... και ειδικότερα: 

Α. την Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 41/2013 Απόφαση και 

επιδόθηκε µε την υπ’αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 493/21.02.29013 Απόδειξη Παράδοσης-Παραλαβής), και το 

σύνολο των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου, 

Β. τον δειγµατοληπτικό έλεγχο, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε βάσει της υπ’αριθµ. 345/2013 Απόφασης της 

Ολοµέλειας, και  

Γ. τα Πρακτικά και τα συνηµµένα των επιτόπιων ελέγχων,  

διαπιστώθηκε  ότι η εταιρεία ....................................... κατά το χρόνο διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου, 

δεν εφήρµοζε πλήρως την εγκριθείσα µε την Απόφαση 41/2013 Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση 

του Απορρήτου των Επικοινωνιών, ως προς τα σηµεία που αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα Γ της 

παρούσας.». 
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Γ. Κατόπιν των παραπάνω, και έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 19 του Συντάγµατος, 

2. Το ν.3115/2003 «Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ  Α΄ 47/2003), 

όπως ισχύει, 

3. Το ν.3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον 

τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», ΦΕΚ Α’133, όπως ισχύει, 

4. Το ν.3674/2008 «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της 

τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136/10.07.2008), όπως ισχύει, 

5. Το ν.4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 82), όπως ισχύει, 

6. Την Οδηγία 2002/58 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12
ης

 Ιουλίου 2002 

σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία 

ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 

2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25
ης

 Νοεµβρίου 2009 και 

ισχύει, 

7. Την υπ’ αριθµ. 97
Α
/2012 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της Α∆ΑΕ 

44/31-10-2003 Απόφασης της Α∆ΑΕ “Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής 

∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως 

ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-05-2012) και ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτής,  

8. Τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 44/31.10.2003 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β’ 

1642/7.11.2003), όπως ισχύει,  

9. Τις υπ’ αριθµ. 3319/2010 και 1361/2013 Αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, 

10. Την υπ’ αριθµ. 1593/2016 Απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (∆’ Τµήµα), 

11. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος, περί δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης του 

διοικουµένου,  

12. Το ν.3051/2002 «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και 

συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 

Α’ 220/2002), όπως ισχύει, 

13. Το ν.4055/2012 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως ισχύει, και 

ιδίως τα άρθρα 61 και 110 αυτού,  
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14. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – 

Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 47/2015), 

15. Τη διάταξη του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015  (ΦΕΚ Α’ 133/2015) «Αδειοδότηση 

παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - 

Ίδρυση συνδεδεµένης µε την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας 

ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής 

∆ιπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και 

Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 

4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», 

16. Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 

Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, 

προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και άλλες διατάξεις», 

17. Την υπ’ αριθµ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής 

∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

18. Το ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2016), 

19. Την Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. υπ’ αριθµ. 165/2011 (ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), 

20. Την υπ’αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 276/14.12.2012 Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας  ......................................., όπως εγκρίθηκε µε την 

υπ’ αριθµ. 41/2013 Απόφαση της Α∆ΑΕ (αρ. πρωτ. Α∆ΑΕ 425/13.02.2013), την οποία 

παρέλαβε η εταιρεία ....................................... την 21.02.2013 (υπ’αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 

493/21.02.2013 Απόδειξη Παράδοσης-Παραλαβής),  

21. Την υπ’ αριθµ. 345/2013 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, 

22. Την υπ.αριθµ. 2/2014 Απόφαση του Αντιπροέδρου της Α∆ΑΕ,  

23. Το Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

......................................., µε αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ33/07.02.2014, 

24. Το Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

......................................., µε αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 623/28.02.2014, 

25. Το Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

......................................., µε αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ76/21.03.2014, 
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26. Το Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

......................................., µε αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1015/09.04.2014, 

27. Το Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

......................................., µε αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1128/24.04.2014, 

28. Το Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

......................................., µε αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1127/24.04.2014, 

29. Το Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

......................................., µε αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1203/05.05.2014, 

30. Την υπ. αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1359/22.05.2014 επιστολή της εταιρείας ....................................... 

µε θέµα «Στοιχεία για Τακτικό Έλεγχο», 

31. Την από 03.12.2014 «Έκθεση ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 

‘.......................................’», µετά των σχετικών αυτής εγγράφων, όπως εγκρίθηκε κατά την από 

23.07.2015 συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, 

32. Το πρακτικό της από 23.07.2015 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, 

33. Την υπ’αριθµ.208/2015 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, 

34. Την υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 2430/29.10.2015 Απόδειξη παράδοσης-παραλαβής,  

35. Το υπ’αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΑΠΡ 1776/31.03.2016 έγγραφο της εταιρείας  

«.......................................», µε το οποίο ενηµέρωσε την Α∆ΑΕ αναφορικά µε την έναρξη της 

διαδικασίας  συγχώνευσης της εταιρείας «.......................................» µε την κατά 100% µητρική 

της εταιρεία «.......................................» µε απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, και 

υπέβαλε προς έγκριση τη νέα έκδοση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «.......................................», η οποία 

συµπεριλαµβάνει και τις νέες δραστηριότητες της εταιρείας µετά τη συγχώνευσή της µε την  

εταιρεία «.......................................»,  

36. Την υπ’αριθµ.πρωτ. ……….. Ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΒΕΑ περί καταχώρισης στο 

Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της συγχώνευσης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 

επωνυµία ....................................... µε την εταιρεία ....................................... µε απορρόφηση της 

δεύτερης από την πρώτη, 

37. Τη διάταξη του άρθρου 75 του ν.2190/1920 («Θεσµικός Νόµος περί Α.Ε.», ΦΕΚ Α’37), όπως 

τροποποιήθηκε µε το ν.3604/2007 («Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου 

νόµου 2190/1920 ‘ Περί ανωνύµων εταιρειών’ και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’189), σύµφωνα µε 

την οποία, «από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης 

της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα 

χωρίς καµία άλλη διατύπωση, τόσο για τις συγχωνευόµενες εταιρείες όσο και έναντι των τρίτων, 
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τα ακόλουθα αποτελέσµατα: α) Η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται στο σύνολο των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων της ή των απορροφούµενων εταιρειών, περιλαµβανοµένων 

των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των απορροφούµενων εταιρειών, και η 

µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή. β) Οι µέτοχοι της ή των απορροφούµενων 

εταιρειών γίνονται µέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας. γ) Η απορροφούµενη ή οι 

απορροφούµενες εταιρείες παύουν να υπάρχουν» (παρ.1 άρθρου 75), ενώ «Οι εκκρεµείς δίκες 

συνεχίζονται αυτοδικαίως από  την  απορροφούσα  εταιρία ή κατ` αυτής χωρίς καµµία ειδικότερη 

διατύπωση από µέρους της  για  τη  συνέχιση  και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, 

βίαια  διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται  δήλωση για  την  επανάληψή τους » (παρ.2 

άρθρου 75),  

38. Την υπ’αριθµ.362/2017 Εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α∆ΑΕ, 

39. Το πρακτικό της από 11.10.2017 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, 

40. Την ανάγκη διασφάλισης  του απορρήτου των επικοινωνιών, 

 

Και αφού όλα τα µέλη της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε. δήλωσαν ότι ενηµερώθηκαν πλήρως για τη µέχρι 

σήµερα εξέλιξη της υποθέσεως και ότι έχουν λάβει γνώση όλων των εγγράφων αυτής,  

 

Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΑΕ) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «.......................................», µε αντικείµενο τον 

έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών και, 

ειδικότερα, του άρθρου 19 του Συντάγµατος, του ν.3115/2003, του ν.3471/2006, του  ν.3674/2008 και 

της Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. υπ’ αριθµ. 165/2011, όπως ισχύουν,  αναφορικά µε τις αποκλίσεις από 

την υπ’αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 276/14.12.2012 Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας  ......................................., όπως αυτές αναφέρονται 

αναλυτικά στο κεφάλαιο  Γ της από 03.12.2014 ‘Έκθεσης ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις 

εγκαταστάσεις της ‘.......................................’’, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ.208/2015 Απόφαση 

της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ. 

Εισηγητής ορίζεται το αναπληρωµατικό µέλος της Αρχής κ.Γεώργιος Μισαηλίδης και ως χρόνος 

διεξαγωγής της ακρόασης ορίζεται η Τετάρτη, 22 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 1 µ.µ., στην έδρα της 

Α.∆.Α.Ε., Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι, 3
ος

 όροφος.  

Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία µε την επωνυµία «.......................................» µε 

∆ικαστικό Επιµελητή. 
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 11
η
 Οκτωβρίου 2017.  

  

 

 Χρήστος Ζαµπίρας 

 

       Πρόεδρος 
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