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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
(αριθμ.: 89/2021)
Θέμα: Απόθαζε επί ηεο από 11.11.2020 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «….» (αξ. Μεηξώνπ
ΔΔΣΣ….) κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.

Σελ Σεηάξηε, 24 Μαξηίνπ 2021 θαη ώξα 11.00 π.κ. ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ. θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., θ.
Μηραήι αθθά, ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. Νηθνιάνπ Παπαδάθε, Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, Γεκεηξίνπ
Βέξγαδνπ θαη Γεσξγίνπ Μπαθάιε, ν νπνίνο είρε νξηζζεί εηζεγεηήο ηεο ππόζεζεο, θαζώο θαη ηνπ
αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θαο Βαζηιηθήο Γηακαληνπνύινπ, ε νπνία πξνζήιζε πξνο αλαπιήξσζε ηνπ
ηαθηηθνύ κέινπο θ. ηέθαλνπ Γθξίηδαιε πνπ δελ πξνζήιζε ιόγσ θσιύκαηνο, αλ θαη είρε λνκίκσο θαη
εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ζε ζπλέρεηα ηεο θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο
εηαηξείαο κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «…..» (αξ. Μεηξώνπ ΔΔΣΣ ….), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε δηα ηεο
ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ελώπηνλ ηεο Αξρήο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 11ε Ννεκβξίνπ
2020, 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.
Σα κέιε ηεο Οινκέιεηαο δήισζαλ όηη ελεκεξώζεθαλ γηα ηε κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηεο ππόζεζεο θαη όηη
έιαβαλ πιήξε γλώζε απηήο. Η ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη ε ιήςε ηεο
ζρεηηθήο απόθαζεο. Δηδηθόηεξα:
Α. Η Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), κε ηελ ππ’ αξηζκ. 247/2020
απόθαζή ηεο θάιεζε ηελ εηαηξεία κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «…..» (αξ. Μεηξώνπ ΔΔΣΣ ….) ζε αθξόαζε,
ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ελώπηνλ ηεο Αξρήο κε
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θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 11ε Ννεκβξίνπ 2020, 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 ζηo γεγνλόο όηη ε ελ ζέκαηη εηαηξεία δελ εθπιήξσζε ηηο ππνρξεώζεηο ηεο
πνπ απνξξένπλ από ηελ ππ΄αξηζκ. 165/2011 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεκέξσζε ηεο
Αξρήο σο πξνο ην εάλ αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο δξαζηεξηόηεηεο, γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβάιεη Γήισζε
Καηαρώξηζεο ζηελ ΔΔΣΣ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί
ζηελ εθπόλεζε Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, νύηε
ππέβαιε Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ σο άλσ ππ’ αξηζκ. 165/2011
Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ (άξζξα 1 παξ. 2, 15 παξ. 1 θαη 16 παξ. 1 ηεο ππ΄αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο
ΑΓΑΔ).
Η ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2511/19.10.2020 Κιήζε κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο
ΑΓΑΔ κε αξηζκό 247/2020 θνηλνπνηήζεθε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο. Καηόπηλ ηνύηνπ, ε
εηαηξεία απέζηεηιε ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2705/6.11.2020 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο κε ηα ζπλεκκέλα
απηνύ, ζην νπνίν δειώλεη όηη δελ αζθεί νύηε έρεη αζθήζεη ζην παξειζόλ ελ ηηο πξάγκαζη θακία από ηηο
δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβάιεη Γήισζε Καηαρώξηζεο ζηελ ΔΔΣΣ. Γειώλεη επίζεο όηη ελ
ηνηο πξάγκαζη αζθεί ππεξεζίεο κεηαπσιεηή δηθηύνπ θαη θπξίσο ππεξεζίεο πώιεζεο θαηάιιεινπ θαη
εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνύ θαη εγθαηάζηαζεο απηνύ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί ζύζηεκα δηαζύλδεζεο
ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ηνπ εθάζηνηε πειάηε, θαζώο θαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο απηνύ ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Πιελ όκσο, ε εηαηξεία

ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 1 ηεο ππ΄αξηζκ. 165/2011

Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ (Τπνρξέσζε Δλεκέξσζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ.), όθεηιε εληόο πξνζεζκίαο δύν (2)
κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο σο άλσ απόθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο λα δειώζεη πξνο
ηελ Α.Γ.Α.Δ., κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο: α. ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο
έρνπλ ππνβάιεη Γήισζε Καηαρώξηζεο ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ
(Δ.Δ.Σ.Σ.) γηα ηε ιεηηνπξγία ππό θαζεζηώο Γεληθήο Αδείαο, β. εάλ αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο
δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβάιεη Γήισζε Καηαρώξηζεο ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ., πεξηγξάθνληαο
αλαιπηηθά ηηο αζθνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα είδε ησλ ΠΔ γηα ηελ άζθεζε απηώλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, γ. Δάλ δελ αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβάιεη
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Γήισζε Καηαρώξηζεο ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ., επηζεκαίλνληαο εάλ ηηο έρεη αζθήζεη ζην παξειζόλ θαη γηα πνην
ρξνληθό δηάζηεκα.
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 1 ηεο ίδηαο σο άλσ απόθαζεο ε εηαηξεία όθεηιε,
εθόζνλ αζθεί ελ ηηο πξάγκαζη ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ νπνίεο έρεη ππνβάιεη Γήισζε Καηαρώξηζεο
ζηελ ΔΔΣΣ, λα ππνβάιεη ζηελ ΑΓΑΔ πξνο έγθξηζε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ
Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ εληόο πξνζεζκίαο έμη (6) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο απηήο
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, ε Α.Γ.Α.Δ. είρε απεπζπλζεί ζηελ εηαηξεία κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «…..»
(αξ. Μεηξώνπ ΔΔΣΣ 17- 093) κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 2790/12.9.2018 επηζηνιή ηεο, κε ηελ νπνία
ππελζύκηδε ζηελ εηαηξεία ηελ ππνρξέσζή ηεο λα ελεκεξώζεη θαη’ αξρήλ ηελ Αξρή ζρεηηθά κε ηηο
αζθνύκελεο από απηήλ δξαζηεξηόηεηεο, ε νπνία επηδόζεθε ζηελ εηαηξεία, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’
αξηζκ. 7410 Γ’/10.10.2018 έθζεζε επίδνζεο ηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ ηαύξνπ
Αζαλαζόπνπινπ. Η εηαηξεία κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2705/6.11.2020 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο
δήισζε όηη εθ παξαδξνκήο θαη από αβιεςία δελ απάληεζε ζηελ σο άλσ επηζηνιή ηεο ΑΓΑΔ,
απνδερόκελε ηελ κέξνπο ηεο δηάπξαμε ηεο απνδηδόκελεο ζε απηή παξάβαζε.
Β. 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, 6 παξ.1 θαη 11 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.

Σηο 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,

4.

Σελ ππ’ αξηζκ. 97Α/2012 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Σξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ 44/3110-2003 “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),
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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’ αξηζ. 58347νηθ./21.12.2020 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 1066)
πεξί δηνξηζκνύ λέσλ κειώλ ζηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ,

8.

Σν γεγνλόο όηη ε εηαηξεία «….» είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξών Παξόρσλ θαη Τπεξεζηώλ
Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. κε αξηζκό κεηξώνπ ….

9.

Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2790/12.9.2018 επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ. πξνο ηελ εηαηξεία «….», ε
νπνία ηεο επηδόζεθε, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 7410 Γ’/10.10.2018 έθζεζε επίδνζεο
ηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή ηνπ Δθεηείνπ …. ….,

10. Σν γεγνλόο όηη ε εηαηξεία «….» δελ έρεη πξνβεί ζηελ ελεκέξσζε ηεο Αξρήο ζρεηηθά κε ηηο
αζθνύκελεο από απηήλ δξαζηεξηόηεηεο, νύηε έρεη ππνβάιεη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε
Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, εθόζνλ αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο
δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβάιεη Γήισζε Καηαρώξηζεο ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ., ζύκθσλα κε
ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
11. Σελ ππ’ αξηζκ. 195/2020 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
12. Σν Πξαθηηθό ηεο από 30 επηεκβξίνπ ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
13. Σελ ππ΄αξηζκ. 247/2020 Απόθαζε ηεο Αξρήο,
14. Σελ ππ΄αξηζκ. Πξση.ΑΓΑΔ 2511/19.10.2020 Κιήζε πξνο ηελ εηαηξεία,
15. Σν ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ 2705/6.11.2020 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο κε ηα ζπλεκκέλα
απηνύ,
16. Σελ ππ’ αξηζκ. 44/2021 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
17. Σν Πξαθηηθό ηεο από 24 Μαξηίνπ 2021 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
ΑΠΟΦΑΣΘΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
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1. Σελ ύπαξμε επζύλεο ηεο εηαηξείαο κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «….» (αξ. Μεηξώνπ ΔΔΣΣ ….),
ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ εθπιήξσζε ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ από ηελ
ππ΄αξηζκ. 165/2011 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεκέξσζε ηεο Αξρήο σο
πξνο ην εάλ αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο δξαζηεξηόηεηεο, γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβάιεη Γήισζε
Καηαρώξηζεο ζηελ ΔΔΣΣ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο, πξνθεηκέλνπ
λα πξνβεί ζηελ εθπόλεζε Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
Δπηθνηλσληώλ, νύηε ππέβαιε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
Δπηθνηλσληώλ, εθόζνλ πξάγκαηη ηηο αζθεί, (άξζξα 1 παξ. 2, 15 παξ. 1 θαη 16 παξ. 1 ηεο
ππ΄αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ). Γηα ηελ ελ ιόγσ παξαβίαζε επιβάλλοσμε ζηελ
εηαηξεία κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «….» (αξ. Μεηξώνπ ΔΔΣΣ ….) ηη διοικηηική κύρωζης
ηης ζύζηαζης. Καηά ηελ επηβνιή ηεο ελ ιόγσ δηνηθεηηθήο θπξώζεσο ζηελ εηαηξεία, ειήθζε
ππόςε ε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη ε βαξύηεηα ηεο απνδηδόκελεο παξάβαζεο.
2. Να εμαηξεζεί εθεμήο ε εηαηξεία κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «….» (αξ.
Μεηξώνπ ΔΔΣΣ ….) από ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε
ηνπ Απνξξήηνπ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ πξνο έγθξηζε από ηελ ΑΓΑΔ, ελόςεη ηνπ
γεγνλόηνο όηη θαηά δήισζή ηεο δελ άζθεζε νύηε αζθεί έσο θαη ζήκεξα δξαζηεξηόηεηα
ζρεηηθή κε ηελ παξνρή δηθηύσλ ή/θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, κε ηελ
επηζήκαλζε όηη, ζε πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο παξνρήο ππεξεζηώλ κεηαβιεζνύλ, ε εηαηξεία
ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ακειιεηί ηελ ΑΓΑΔ θαη λα ππνβάιεη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε
Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία. Η ΑΓΑΔ επηθπιάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, γηα ηε δηελέξγεηα
ειέγρνπ θαηά πάληα ρξόλν σο πξνο ηελ αιήζεηα ησλ δειώζεσλ ηεο εηαηξείαο.
Η παξνύζα απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν κε ηνλ
δηαθξηηηθό ηίηιν «….» (αξ. Μεηξώνπ ΔΔΣΣ ….) ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ απόθαζε
379/2019 ηεο ΑΓΑΔ.
Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 24 Μαξηίνπ 2021.
Ο Πξόεδξνο
Υξ. Ράκκνο
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