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Μαρούσι, 07.09.2022 
Αριθμ. Πρωτ.:2346 

 
         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 A Π Ο Φ Α Σ Η 

( αριθμ:314/2022 ) 

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 

 

 

Θέμα:   Συμπληρωματική κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «………..» (………), σε συνέχεια της 
υπ΄αριθμ. ……… Απόφασης της ΑΔΑΕ, με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης 
παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών μέσω 
επιστολών. 

 
 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) συνεδρίασε την 

03.08.2022, παρισταμένων των κ.κ. Χρήστου Ράμμου, Προέδρου της Αρχής, Μιχαήλ Σακκά, Αντιπροέδρου 

της Αρχής, των τακτικών μελών Δημητρίου Βέργαδου, Στέφανου Γκρίτζαλη, Νικόλαου Παπαδάκη και 

Αικατερίνης Παπανικολάου, καθώς και του αναπληρωματικού μέλους, Σπυρίδωνος Σκουλαρίκη, σε 

αναπλήρωση του τακτικού μέλους, Γεωργίου Μπακάλη, ο οποίος δεν παρέστη λόγω κωλύματος, αν και είχε 

νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, προκειμένου να αποφασίσει αναφορικά με την ενδεχόμενη 

συμπληρωματική κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «…...» (……), σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. …. Απόφασης 

της ΑΔΑΕ, με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου 

των επικοινωνιών μέσω επιστολών, που αφορά σε περιστατικό ασφαλείας που κοινοποιήθηκε από …………. 

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

Ειδικότερα: 

Α.  Με τα υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …..  και ΕΜΠ ……… έγγραφα της εταιρείας ……., γνωστοποιήθηκε στην 

ΑΔΑΕ ότι έλαβε χώρα περιστατικό κλοπής ….. της εταιρείας …….., εντός του οποίου υπήρχαν και αποστολές 

του ……….. 

Η Ομάδα Ελέγχου (ΟΕ)  που ορίστηκε με την  υπ΄αριθμ. ….. Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ με σκοπό 

τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου στην εταιρεία «…..» συνέταξε την από ………. Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου 

Ελέγχου στην εταιρεία «…..» (……), η οποία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Αρχής με την υπ΄αριθμ. …….. 

Απόφαση. Κατόπιν των διαπιστώσεων της ανωτέρω Έκθεσης Ελέγχου, η εταιρεία «…….» με την υπ΄αριθμ 

…. Απόφαση της Αρχής εκλήθη σε ακρόαση δια της υποβολής υπομνήματος με καταληκτική ημερομηνία 

την ……, με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των 

επικοινωνιών, δια της δυσχέρανσης του έργου της ΑΔΑΕ, καθόσον η εταιρεία δεν απέστειλε τα αιτούμενα 

από την Ο.Ε. στοιχεία και ειδικότερα το πόρισμα που αφορά στα αποτελέσματα ελέγχου και στον τρόπο 
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διαχείρισης και εξέτασης του εν θέματι περιστατικού, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατός ο έλεγχος 

της Ο.Ε. ως προς την ορθή τήρηση και εφαρμογή, των προβλεπόμενων στην εγκεκριμένη πολιτική 

ασφάλειας της εταιρείας διαδικασιών και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων διασφάλισης του απορρήτου 

των επικοινωνιών μέσω επιστολών που αφορούν στην ασφάλεια παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών 

και, εν τέλει, η πλήρης διερεύνηση του εν θέματι περιστατικού κλοπής [άρθρο 19 του Συντάγματος, ν. 

3115/2003, όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 6 παρ. 1 και  2 αυτού, ν. 3959/2011, ιδίως το άρθρο 38 παρ. 3 και 

το άρθρο 10 αυτού, υπ΄αριθμ.1001/Φ.21/2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ιδίως το άρθρο 4 παρ. 1 και 5, το 

άρθρο 5 παρ. 1 και 2, το άρθρο 6 παρ. 1 (γ, δ΄), το άρθρο 11 παρ. 2 (β΄,γ΄) και το Παράρτημα Α΄(ζ΄, η΄) αυτής]. 

Εν συνεχεία, η εταιρεία «…» απέστειλε εμπροθέσμως το υπ΄αριθμ. ….. έγγραφο Υπόμνημα. Σημειωτέον ότι 

με το εν λόγω υποβληθέν Υπόμνημα εστάλη, εν τέλει, συνημμένη η από …. Πορισματική Αναφορά του 

αρμόδιου Επιθεωρητή της εταιρείας, η οποία δεν είχε γνωστοποιηθεί στην ΑΔΑΕ κατά τον χρόνο 

διενέργειας του ελέγχου, παρά το γεγονός ότι ζητήθηκε επανειλημμένως, τόσο τηλεφωνικώς όσο και 

γραπτώς από την εταιρεία (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …….. και ΕΜΠ ……….  επιστολές) και άρα δεν ελήφθη 

κατά την κλήση σε ακρόασή της.   

Β. Ειδικότερα, από την Πορισματική Αναφορά του Επιθεωρητή της εταιρείας, με ημερομηνία ….., 

προκύπτουν επιπλέον τα ακόλουθα: 

1) Στις ….. ο διανομέας, ………, εκτελούσε με αυτοκίνητο δρομολόγιο στην ………, χρεωμένος με 124 

ταχυδρομικά αντικείμενα προς παράδοση. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με υπ΄αριθμ. …….. απόφαση 

της εταιρείας ο αποδεκτός αριθμός των χρεώσεων για τη διανομή με αυτοκίνητο ανέρχεται σε 70 

ταχυδρομικά αντικείμενα, που αντιστοιχούν περίπου σε 45 στάσεις. Εν προκειμένω, όμως, λόγω 

αποχώρησης του δεύτερου διανομέα της εν λόγω περιοχής και αδυναμίας έγκαιρης εύρεσης 

αντικαταστάτη του, ο εμπλεκόμενος διανομέας παρέλαβε 124 ταχυδρομικά αντικείμενα που 

αντιστοιχούσαν σε 105 στάσεις, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη τη διακίνησή/παράδοσή τους 

εντός της ημέρας. Ως εκ τούτου, το υπεράριθμο των αποστολών προκάλεσε υπέρμετρο άγχος και 

πίεση στον εμπλεκόμενο διανομέα, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να εκτελέσει επιμελώς τα 

καθήκοντά του  (βλ. την από ……. Πορισματική Αναφορά, σελ. …….).   

2) Στις ……. ο διανομέας στάθμευσε επί της ….., προκειμένου να προβεί σε παράδοση αποστολής. Ο 

διανομέας, κατά δήλωσή του, επέστρεψε μετά από 30-40 δευτερόλεπτα όπου διαπίστωσε την 

κλοπή του οχήματος μετά του περιεχομένου του. Αμέσως ενημέρωσε την εταιρεία και μετέβη στο 

Α.Τ. … για να δηλώσει την κλοπή. Την επόμενη ημέρα, ….., ανευρέθη εγκαταλελειμμένο το όχημα 

στην περιοχή ………, χωρίς περιεχόμενο και χωρίς να εντοπιστούν τα κλειδιά (βλ. την από …. 

Πορισματική Αναφορά, σελ….)  
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3) Στις …… πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία από τον υπογράφοντα Επιθεωρητή της εταιρείας 

στα σημεία του δρομολογίου του εμπλεκόμενου διανομέα προς επιβεβαίωση των δηλώσεών του 

(βλ. την από …….. Πορισματική Αναφορά, σελ. ….).  

4) Ο εμπλεκόμενος διανομέας στην περιγραφόμενη στο Πόρισμα κατάθεσή του ανέφερε ……….. (βλ. 

την από ……… Πορισματική Αναφορά, σελ. ……….).  

5) Αναφορικά με τα κλειδιά του κλαπέντος οχήματος ο διανομέας στη μαρτυρική του κατάθεση που 

αναφέρεται στο Πόρισμα δήλωσε ότι ………… (βλ. την από …….. Πορισματική Αναφορά, σελ……..).  

6) Αναφορικά με το εάν υπήρχε καταγραφή του ………. (βλ. την από …….. Πορισματική Αναφορά, σελ. 

……..).  

7) Ο Προϊστάμενος ………., κατέθεσε ότι μετά την εκδήλωση του συμβάντος της κλοπής υπήρξε 

τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους παραλήπτες αντικειμένων με αντικαταβολή, ώστε να μην 

παραλάβουν τα αντικείμενα σε περίπτωση επίδοσής τους και να ειδοποιήσουν σε τέτοια 

περίπτωση την αστυνομία, καθώς  και με τους αποστολείς των αντικειμένων. Επίσης, η εταιρεία 

προέβη σε ενέργειες καταβολής αποζημίωσης στους θιγόμενους. Για το περιστατικό κλοπής 

κατέθεσε ότι ……. (βλ. την από …… Πορισματική Αναφορά, σελ. ……..).  

8) Σύμφωνα με τα Συμπεράσματα του Πορίσματος δεν προκύπτει η πιθανότητα οργανωμένης 

εγκληματικής ενέργειας κατά του διανομέα. Ο διανομέας χρεώθηκε με υπερβολικό αριθμό 

αντικειμένων, που δεν είχε τη δυνατότητα να διαχειριστεί και να διεκπεραιώσει προς παράδοση, 

γεγονός που του προκάλεσε υπέρμετρο άγχος και πίεση και εξ αυτού του λόγου  και από αμέλεια 

άφησε τα κλειδιά επί της  μηχανής του οχήματος (βλ. την από ….. Πορισματική Αναφορά, σελ…..).  

9) Τέλος, στο Πόρισμα προτείνεται να επανεξεταστεί η αξιοπιστία των ……… της εταιρείας και να 

αντικατασταθούν άμεσα τα προβληματικά οχήματα σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας (βλ. την από 

……… Πορισματική Αναφορά, σελ….).  

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρεία δεν εφήρμοσε την προβλεπόμενη από την υπ΄αριθμ. …… 

απόφαση της εταιρείας διαδικασία που όριζε ότι ο αποδεκτός μέσος όρος παραδόσεων με αυτοκίνητο 

κυμαίνεται στις 45 στάσεις  ή στα 70 αντικείμενα, με αποτέλεσμα η  τοποθέτηση εντός του οχήματος του 

διανομέα υπερβολικού αριθμού (124) αποστολών να καθιστά ανέφικτη την παράδοσή τους εντός της 

ημέρας και να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της περαιτέρω διαχείρισης των ταχυδρομικών αντικειμένων 

(μεταφορά, παράδοση) από τον διανομέα. Επιπροσθέτως, αναφορικά με τη δήλωση του διανομέα ότι 

……….., επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη  ……  διαδικασία «…….» της εγκεκριμένης από την ΑΔΑΕ 

υπ΄αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ ΕΜΠ …….. Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, κατά τη μεταφορά των ταχυδρομικών 
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αντικειμένων με υπηρεσιακά μέσα λαμβάνεται μέριμνα, ώστε  τα οχήματα να ασφαλίζονται και σε κάθε 

περίπτωση να μην μένουν χωρίς επιτήρηση. 

 

Ενόψει των ως άνω διαπιστώσεων της από ……… Πορισματικής Αναφοράς, προκύπτει η ακόλουθη 

ενδεχόμενη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών εκ 

μέρους της εταιρείας «………»: 

Μη εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης (μεταφοράς, παράδοσης) των ταχυδρομικών αντικειμένων 

της εγκεκριμένης από την ΑΔΑΕ  Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας και μη λήψη προσηκόντων μέτρων 

ασφάλειας κατά την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την ενίσχυση των ευάλωτων σημείων του 

ταχυδρομικού δικτύου που να εξασφαλίζουν συνθήκες αποτρεπτικές οποιασδήποτε παραβίασης, 

απώλειας και κλοπής των προς μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων [ άρθρο 19 του Συντάγματος, 

άρθρ. 6 παρ. 1,  άρθρ. 3 παρ. 5,  άρθρ. 4 παρ.1, 2 και 5 και άρθρ. 5 παρ. 1 και 2 της  υπ΄αριθμ. 1001/2005 

Απόφασης της ΑΔΑΕ,  ν.4053/2012, ιδίως άρθρ. 3 παρ. 1β’ (ββ) και 13 παρ. 1(α΄) αυτού, 

υπ΄αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ ΕΜΠ ….. Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 

……. Απόφαση της ΑΔΑΕ, ιδίως το Κεφ. …. «……..» και …..  «……» αυτής και υπ΄αριθμ. ……. απόφαση της 

εταιρείας]. 

Εν προκειμένω, η  τοποθέτηση εντός του οχήματος του διανομέα υπερβολικού αριθμού αποστολών -που 

καθιστούσε αδύνατη την παράδοσή τους εντός της ημέρας-, καθώς και οι εκτός λειτουργίας κλειδαριές του 

οχήματος καταδεικνύουν την αναποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης των ταχυδρομικών 

αντικειμένων εντός του ταχυδρομικού δικτύου της εταιρείας και τη μη τήρηση προσηκόντων μέτρων 

ασφάλειας, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας μέσω 

επιστολών.  

  

 Κατόπιν των ανωτέρω, και έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 

47/Α/27.2.2003) και ιδίως του άρθρου 1 παρ. 1, του άρθρου 6 παρ. 1 (α΄,β΄, γ΄) και παρ. 2  και του 

άρθρου 11 αυτού, 

2. Τις διατάξεις του ν.4053/2012, ιδίως των άρθρων 3 παρ. 1β’ (ββ) ) και 13 παρ. 1(α΄) αυτού, 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/17.03.2005 Απόφασης της ΑΔΑΕ, «Έγκριση του Κανονισμού για 

τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄384/24.03.2005), 

4. Τις διατάξεις του ν.4053/2012, ιδίως των άρθρων 3 παρ. 1β’ (ββ) ) και 13 παρ. 1(α΄) αυτού, 
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5.       Τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α’ 220/2002), όπως ισχύει, 

6.    Τις διατάξεις του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄142/03.08.2016), 

7. 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 (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β’ 

1642/7.11.2003), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτής,  

8. Την υπ’ αριθμ. 97Α/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31-10-

2003 “Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 

(ΑΔΑΕ) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως ισχύει»,  

9. 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, 

10. 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, 

11. Την υπ' αριθμ. 58347 οικ/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,  

12. Την υπ΄αριθμ.Πρωτ.ΑΔΑΕ ΕΜΠ …… Πολιτική Διασφάλισης Απορρήτου των Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών της εταιρείας …………, όπως τροποποιήθηκε με το υπ΄ αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ ΕΜΠ …….. 

έγγραφο και την υπ΄αριθμ. πρωτ.ΑΔΑΕ ΕΜΠ …… Αναθεωρημένη Πολιτική και ισχύει, η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. …….. Απόφαση της ΑΔΑΕ και επεδόθη στην εταιρεία μετά τη 

συνημμένης αυτής από ……..Έκθεσης Ελέγχου (Αριθμ. Έκθεσης Επίδοσης ……….), 

13. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……. έγγραφο της εταιρείας ………, 

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …… έγγραφο της εταιρείας …….., 

15. Την υπ΄αριθμ. …….. Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής, 

16. Την υπ’ αριθμ …….. Απόφαση της ΑΔΑΕ, 

17. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ …. επιστολή της Αρχής προς την εταιρεία   ……,  

18. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ …….. επιστολή της εταιρείας ……. μετά των συνημμένων αυτής,   

19. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ ………… επιστολή της Αρχής προς την εταιρεία, 

20. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ.ΑΔΑΕ ΕΜΠ ….. επιστολή της Αρχής προς την εταιρεία,  

21. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ.ΑΔΑΕ ……. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας, 
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22.  Την από …….. Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στην εταιρεία ….. (….), κατόπιν περιστατικού 

ασφαλείας που κοινοποιήθηκε από την εταιρεία …….., 

23. Την υπ΄αριθμ. …… Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής,  

24. Το πρακτικό της από ……. συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής, 

25. Την υπ΄αριθμ. …… Απόφαση της Ολομέλειας, 

26. Την υπ΄αριθμ. ….. Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής, 

27. Το πρακτικό της από …… συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής, 

28. Την υπ΄αριθμ. …….. Απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής, 

29. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ ……. Κλήση σε ακρόαση,  

30. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ.ΑΔΑΕ …….. Υπόμνημα μετά της συνημμένης αυτού Πορισματικής Αναφοράς, 

31. Την υπ΄αριθμ. ………. Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής, 

32. Το Πρακτικό της από ……….. συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής, 

33. Το γεγονός ότι η διασφάλιση του απορρήτου συνιστά πρωταρχική υποχρέωση των παρόχων 

ταχυδρομικών υπηρεσιών, λαμβανομένου υπόψη και του απόλυτου χαρακτήρα του συνταγματικά 

κατοχυρωμένου δικαιώματος στο απόρρητο των επικοινωνιών, 

 

  

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Τη συμπληρωματική κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «………...» (……..) ενώπιον της Ολομέλειας της 

ΑΔΑΕ, κατόπιν της υπ΄αριθμ. ….. Απόφασης της ΑΔΑΕ και των διαπιστώσεων της από …… Πορισματικής 

Αναφοράς, με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί 

απορρήτου των επικοινωνιών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις παρ. Α και  Β της παρούσας και 

ειδικότερα δια της : 

Μη εφαρμογής των διαδικασιών διαχείρισης (μεταφοράς, παράδοσης) των ταχυδρομικών 

αντικειμένων της εγκεκριμένης από την ΑΔΑΕ  Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας και της μη λήψης 

προσηκόντων μέτρων ασφάλειας κατά την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την ενίσχυση των 

ευάλωτων σημείων του ταχυδρομικού δικτύου που να εξασφαλίζουν συνθήκες αποτρεπτικές 

οποιασδήποτε παραβίασης, απώλειας και κλοπής των προς μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων, 

κατά παράβαση του άρθρου 19 του Συντάγματος, του  άρθρ. 6 παρ. 1,  του άρθρ. 3 παρ. 5, του  άρθρ. 

4 παρ.1, 2 και 5 και του άρθρ. 5 παρ. 1 και 2 της  υπ΄αριθμ. 1001/2005 Απόφασης της ΑΔΑΕ, των 

διατάξεων του ν.4053/2012, ιδίως  του άρθρ. 3 παρ. 1β’ (ββ) και 13 παρ. 1(α΄) αυτού, της 

εγκεκριμένης με την υπ΄αριθμ. … Απόφαση της ΑΔΑΕ υπ΄αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ ΕΜΠ …… Πολιτικής 
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Ασφάλειας της εταιρείας, ιδίως του Κεφ. .. «…..» και ….. «……» αυτής και της υπ΄αριθμ. …….. 

απόφασης της εταιρείας. 

 

Η ακρόαση να πραγματοποιηθεί δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος ενώπιον της Αρχής με 

καταληκτική ημερομηνία την 7η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ.Α.Ε., όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 29/2020 Απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ Β΄ 423/12-02-2020). 

Σε περίπτωση που αιτηθεί η εταιρεία «……….» (……..), την αυτοπρόσωπη παράστασή της ενώπιον της Αρχής, 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ.Α.Ε., να 

εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της Αρχής να ορίσει ημερομηνία για τη διεξαγωγή της ακρόασης με 

αυτοπρόσωπη παρουσία. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της Αρχής να αποφασίσει επί τυχόν αιτήματος 

της εταιρείας για παράταση της προθεσμίας υποβολής υπομνήματος και για τον ορισμό νέας 

προθεσμίας.     

Εισηγητής της υποθέσεως παραμένει δυνάμει της υπ΄αριθμ. ……. απόφασης της Αρχής ο κ. Γεώργιος 

Μπακάλης, τακτικό μέλος της ΑΔΑΕ, ως τόπος διεξαγωγής της Ακρόασης ορίζεται  η έδρα της Α.Δ.Α.Ε., Ιερού 

Λόχου 3, Μαρούσι και  να ενημερωθεί η εταιρεία «...»  να αποστείλει τα πρόσφατα οικονομικά της στοιχεία. 

2)     Να επιδοθεί στην εταιρεία «……...» (………), η παρούσα Απόφαση με βάση τα προβλεπόμενα στην Απόφαση 

379/2019 της ΑΔΑΕ. 

 
 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 3η Αυγούστου 2022. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

Χρ. Ράμμος 
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