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   Μαξνύζη,    17.12.2019 

                                                                                                               Αξηζκ. πξση.: 4005 

                                                                                                        

AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ    ΗΗ  

((112255//22001199))  

((ΑΑΝΝΑΑΡΡΣΣΗΗΣΣΕΕΑΑ  ΣΣΟΟ  ΔΔΘΘΑΑΔΔΘΘΚΚΣΣΤΤΟΟ))  

  

Θέμα:    Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…… …..» κε αληηθείκελν ηνλ 

έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ, ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ηαθηηθνύ ειέγρνπ. 

 

 

  

Ζ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ) ζπλεδξίαζε 

ηελ 13
ε
 Μαξηίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 π.κ., παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., θ. Υξήζηνπ Εακπίξα, ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., θ. Μηραήι αθθά, ησλ 

ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, Γεσξγίνπ Μπαθάιε θαη Παλαγηώηε 

Ρηδνκπιηώηε.  

Ζ ΑΓΑΔ αζρνιήζεθε κε ηελ Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «….», κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ 

ησλ επηθνηλσληώλ, ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ηαθηηθνύ ειέγρνπ. 

Ζ ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο 

απόθαζεο. 

Δηδηθόηεξα: 

Ζ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (Α.Γ.Α.Δ), ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο (άξζξν 6 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 3115/2003, όπσο ηζρύεη, θαη άξζξν 14 ηεο 

ππ΄αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ, ΦΔΚ Β΄2715) πξνέβε, δπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. …  

Απόθαζεο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Αξρήο, ζηε δηελέξγεηα επηηόπηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «……...» (εθεμήο θαινύκελεο «…….») κε ζθνπό λα εμεηάζεη 

ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. ….. Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ θαη παξειήθζε 

από ηελ εηαηξεία ηελ … ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ …… απόδεημε παξάδνζεο 

παξαιαβήο. 

ΑΔΑ: 6ΓΠΑΙΔ1-ΘΙΠ
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Διήθζεζαλ ππόςε: 

1. νη δηαηάμεηο:  

α)  ηνπ Ν. 3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 47
 

Α΄/27-2-2003), όπσο ηζρύεη θαη ηδίσο ην άξζξν 1 παξ. 1  θαη άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρ. α΄, β΄ 

θαη  γ΄, ηβ΄, παξ. 2 θαη ην άξζξν 11  απηνύ, 

β) ηνπ Ν. 3674/2008 (ΦΔΚ Α’ 136/2008) «Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ Γηαζθάιηζεο 

ηνπ Απνξξήηνπ ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

γ) ηνπ Ν. 3471/2006 (ΦΔΚ Α’133/2006) «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

λ. 2472/1997», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4070/2012 (ΦΔΚ 82 Α΄/2012) θαη ηζρύεη,  

 δ) ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο γηα ηελ Γηαζθάιηζε 

Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ B’ 2715/17-11-2011), ηδίσο ηα 

άξζξα 5,6,7,8 απηήο, 

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

ηζρύεη, ηδίσο ην άξζξν 61 παξ. 1 απηνύ,  

ζη)  ηεο ππ’ αξηζκ. 97
Α
/2012 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Σξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο 

ΑΓΑΔ 44/31-10-2003 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ “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),  

δ) ηεο ππ’αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο 

Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ)» (ΦΔΚ 

Β’ 1642/7.11.2003), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 79/2006 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ 

(ΦΔΚ 963Β/20.7.2006, αξηζκ. 886) θαη ηζρύεη, ηδίσο ηα άξζξα 4 θαη 6 απηήο, 

ε)  ηνπ Ν. 4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο–Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο 

θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 47 

Α΄/11.05.2015), άξζξν 26  παξ. 7,   

 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), 

ΑΔΑ: 6ΓΠΑΙΔ1-ΘΙΠ
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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 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο 

εηαηξείαο, ………. 

4. ην ππ΄αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ………. έγγξαθν ηεο Αξρήο, 

5.  ε ππ΄αξηζκ. ……. Απόθαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Αξρήο, 

6. ην από ……. Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο, 

7. ην από …… Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο, 

8. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …….. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ 

εγγξάθσλ, 

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

εγγξάθσλ, 

10. ε από ……… Έθζεζε Διέγρνπ, 

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

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

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

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

15. ην γεγνλόο όηη ν ηαθηηθόο έιεγρνο έιαβε ρώξα κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εμακήλνπ από 

ηε γλσζηνπνίεζε ζηελ εηαηξεία ηεο ππ΄αξηζκ. …… Απόθαζεο πεξί Έγθξηζεο ηεο 

Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο (παξειήθζε από ηελ εηαηξεία ηελ …, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση.ΑΓΑΔ …… απόδεημε παξάδνζεο παξαιαβήο), 

16. ην γεγνλόο όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηηόπηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ ε εηαηξεία … 

ελεκέξσζε ηελ Ο.Δ. όηη ………, 

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

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

 

Ο ηαθηηθόο έιεγρνο ηεο εηαηξείαο πεξηειάκβαλε δύν (2) επηζθέςεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, 

θαηά ηηο εκεξνκελίεο  ….. θαη …… θαη είρε δεηγκαηνιεπηηθό ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ όηη 

ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο ειεγρόκελεο εηαηξείαο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ 

ΑΔΑ: 6ΓΠΑΙΔ1-ΘΙΠ
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δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο, δελ ήηαλ δπλαηόο ν πιήξεο έιεγρνο ηνπ ζπλόινπ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο εγθξηζείζαο από ηελ 

Α.Γ.Α.Δ. Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ απηνύ εκπεξηέρνληαη ζηα αληίζηνηρα Πξαθηηθά Γηελέξγεηαο ηαθηηθνύ 

Διέγρνπ ηεο …. θαη ….. θαη ζηελ από ……. «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηελ εηαηξείαο ……….». 

Δηδηθόηεξα, ε από ……. «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηελ 

εηαηξείαο ……….» ε Οκάδα Διέγρνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., κεηαμύ άιισλ, επηζεκαίλεη:  

 «Γ. ΕΞΕΣΑΗ ΣΟΘΥΕΘΩΝ - ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ 

Ζ Ο.Δ. θαηά ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο αιιά θαη από ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέιαβε 

έιεγμε δεηγκαηνιεπηηθά ηελ εθαξκνγή ηεο εγθξηζείζαο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε 

Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ. Δηδηθόηεξα, έιεγμε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ησλ 

επηκέξνπο πνιηηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ όπσο αλαιύεηαη παξαθάησ: 

Γ1. ……………… 

Παξάγξαθνο …… - Αδπλακίεο πκκόξθσζεο (…….) 

…………………….. 

Παξάγξαθνο ……. - Γηαδηθαζίεο (………) 

………….. 

Παξάγξαθνο …. - … (……..) 

………….. 

Παπαηήπηζη 1: Ζ εηαηξεία νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη ην ……… 

Παξάγξαθνο - ………. 

Ζ εηαηξεία δήισζε όηη ………. 

Παξάγξαθνο  ………….. 

Ζ εηαηξεία δήισζε όηη …………….. 

Γ2. ………….. 

Παξάγξαθνο ,…………… 

ΑΔΑ: 6ΓΠΑΙΔ1-ΘΙΠ
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Ζ εηαηξεία επέδεημε ζηελ Ο.Δ. ………….. 

Παξάγξαθνο …………….. 

Ζ εηαηξεία δήισζε όηη ………………….. 

Παξάγξαθνο ………… 

Ζ εηαηξεία παξέδσζε έγγξαθν ……………..  

Παξάγξαθνο ………… 

Ζ Ο.Δ. επέιεμε δεηγκαηνιεπηηθά λα εμεηάζεη …………….. 

Παπαηήπηζη 2: Ζ εηαηξεία νθείιεη λα ……………… 

Παξάγξαθνο …………… 

Ζ εηαηξεία δήισζε όηη ………………… 

Γ3. Πολιηική ………… 

Παξάγξαθνο ……………….. 

Ζ εηαηξεία δήισζε όηη ………….. 

 Παπαηήπηζη 3: Ζ εηαηξεία νθείιεη …………….. 

Παξάγξαθνο …………….. 

Ζ εηαηξεία δήισζε όηη ……………………… 

Παπαηήπηζη 4: Ζ παξάγξαθνο ………….. 

Παξάγξαθνο ……………. 

Ζ εηαηξεία δήισζε όηη  

Παπαηήπηζη 5: Ζ εηαηξεία νθείιεη λα ……….. 

Απόκλιζη 1: Γελ εθαξκόδεηαη ……….. 

Γ4. Πολιηική ………. 

Παξάγξαθνο ………… 

Ζ εηαηξεία παξέδσζε ………. 

Παξάγξαθνο …………. 

ΑΔΑ: 6ΓΠΑΙΔ1-ΘΙΠ
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Ζ εηαηξεία παξέδσζε …………….. 

Παξάγξαθνο …………. 

Ζ εηαηξεία …………. 

Παξάγξαθνο ………… 

Πξνθεηκέλνπ λα ……………. 

Ζ εηαηξεία απάληεζε ………. όπσο αλαιύεηαη παξαθάησ:  

ρεηηθά κε ην ……………. 

Απόκλιζη 2: Γελ εθαξκόδεηαη ε …………. 

Παπαηήπηζη 6: Αλαθνξηθά κε ηε δηαπίζησζε ηεο ΟΔ, …………… 

Παξάγξαθνο ………. 

Οη εθπξόζσπνη …….. 

Απόκλιζη 3: Γελ εθαξκόδνληαη ………… 

Παξάγξαθνο …………. 

Πξνθεηκέλνπ λα ………….. 

Ύζηεξα από …. πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα: 

ρεηηθά κε ην ζύζηεκα …………  

ρεηηθά κε ην ζύζηεκα ………. 

ρεηηθά κε ην ζύζηεκα …… 

Παπαηήπηζη 7: Ζ εηαηξεία νθείιεη λα ……… 

Απόκλιζη 4: Καηά ην ρξνληθό ………… 

Παξάγξαθνο …………… 

Ζ εηαηξεία …………… 

Γ5. Πολιηική ………… 

Παξάγξαθνο ………. 

Ζ εηαηξεία …………… 

ΑΔΑ: 6ΓΠΑΙΔ1-ΘΙΠ
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Απόκλιζη 5: Γελ εθαξκόδεηαη ……………. 

Παξάγξαθνο …………… 

ρεηηθά κε ην ……………. 

Απόκλιζη 6: Γελ εθαξκόδεηαη ………. 

Γ6. Πολιηική …………….. 

Παξάγξαθνο …………. 

Οη εθπξόζσπνη ηεο εηαηξείαο …………… 

Παξάγξαθνο …………. 

ηε ζπλέρεηα, …………. 

Απόκλιζη 7: Γελ εθαξκόδεηαη …………. 

Γ7……….. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ………… 

Γ8. Πολιηική ………… 

Παξάγξαθνη …………… 

Ζ εηαηξεία δήισζε όηη ………… 

Γ9. Πολιηική …………….. 

Παξάγξαθνο ……………… 

Οη εθπξόζσπνη ηεο εηαηξείαο …………. 

Από ηελ εμέηαζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ Δληύπσλ Διέγρνπ επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα:  

Ζ εηαηξεία, …………... 

Παπαηήπηζη 8: Ζ εηαηξεία νθείιεη λα ………….. 

Γ10. Πολιηική …………. 

Παξάγξαθνο …………. 

Σα κέιε ηεο Ο.Δ. ……….. 

Δ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

ΑΔΑ: 6ΓΠΑΙΔ1-ΘΙΠ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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Από ηνλ δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο ……….. θαηά ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο 

θαη κε ηελ εμέηαζε ησλ παξειεθζέλησλ ζηνηρείσλ δηαπηζηώζεθε όηη, ε εηαηξεία «…….» 

θαηά ην ρξόλν δηεμαγσγήο ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ δελ εθήξκνδε πιήξσο ηελ εγθξηζείζα, κε 

ηελ Απόθαζε … ηεο ΑΓΑΔ, Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, σο πξνο ηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα Γ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηηόπηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ, ε εηαηξεία …… 

εκεησηένλ όηη ε εηαηξεία ……. κε ην ………... Καη αθνύ όια ηα κέιε ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ. δήισζαλ όηη ελεκεξώζεθαλ πιήξσο γηα ηε κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηεο ππνζέζεσο 

θαη όηη έρνπλ ιάβεη γλώζε όισλ ησλ εγγξάθσλ απηήο,  

Η ΑΡΥΗ ΔΘΑΦΑΛΘΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ (ΑΔΑΕ) 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

                                                    Οκνθώλσο 

1) ηελ Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «……», κε αληηθείκελν ηνλ 

έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ δηα : 

ηεο κε ………… 

 Δηδηθόηεξα:  

i. δηα ηεο κε εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ ………… 

ii. δηα ηεο κε εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ ……….. 

iii. δηα ηεο κε πιήξνπο εθαξκνγήο ησλ παξαγξάθσλ ……….. 

iv. δηα ηεο κε νξζήο εθαξκνγήο ηεο ………. 

v. δηα ηεο κε πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ ……………. 

vi. δηα ηεο κε πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ ………. 

vii. δηα ηεο κε εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ  ………. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 3 ηεο ππ΄αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο 

ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β΄1642/7.11.2003), όπσο ηζρύεη, ν ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη 

αίηεκα δεκνζηόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΑΔΑ: 6ΓΠΑΙΔ1-ΘΙΠ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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2. Δηζεγήηξηα νξίδεηαη ε θα Αηθαηεξίλε Παπαληθνιάνπ, ηαθηηθό κέινο  ηεο  Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., ηόπνο δηεμαγσγήο ηεο Αθξόαζεο, ε έδξα ηεο Α.Γ.Α.Δ., Ηεξνύ Λόρνπ 3, 

Μαξνύζη, θαη σπόνορ διεξαγωγήρ ηηρ Ακπόαζηρ οπίζεηαι η 15
η
 Θανοςαπίος 2020, 

ημέπα Σεηάπηη και ώπα 13:30. 

Ζ παξνύζα Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «……...» κε Γηθαζηηθό 

Δπηκειεηή. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 13 Μαξηίνπ 2019. 

   

 

Ο Πξόεδξνο 

 

Υξ. Ράκκνο 

  Ο Πξόεδξνο 

 

Υξ. Ράκκνο 

    

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

Υξήζηνο  Ράκκνο 

 

 

ΑΔΑ: 6ΓΠΑΙΔ1-ΘΙΠ
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