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                                                                                                                                              Μαξνύζη,  16 Γεθεκβξίνπ  2020 

         Αξ. πξση.: 3132         

     ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

   

                                                                                            

 

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΖ 

                                                                (απιθμ: 384/2020)  

 

Θέμα: Απόθαζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 305/23-01-2019 θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…….» (εθεμήο «…..») κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο 

παξάβαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.  

 

 

Σελ Σεηάξηε, 16
ε
 Γεθεκβξίνπ 2020, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θ. 

Μηραήι αθθά, ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θαο Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, θαζώο θαη ηνπ 

αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ. ππξίδσλνο θνπιαξίθε, ν νπνίνο πξνζήιζε πξνο αλαπιήξσζε ηνπ 

ηαθηηθνύ κέινπο θ. Γεσξγίνπ Μπαθάιε, ν νπνίνο δελ παξεπξέζε, ιόγσ θσιύκαηνο, αλ θαη είρε 

λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, ζπλήιζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ζε ζπλέρεηα ηεο 

θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…..», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 27-02-

2019 θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 370/2018 απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. 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. 370/2018 

απόθαζή ηεο θάιεζε ζε αθξόαζε ηελ εηαηξεία «……» ηελ 27-02-2019, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν 

ηεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ. Η ππ’ 

αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 305/23-01-2019 Κιήζε κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκό 370/2018 επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, όπσο πξνθύπηεη 

από ηελ ππ’ αξηζκ. 3775/21-02-2019 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν 

Δπβνίαο, Παλαγηώηε Σδέλε.  

Η εηαηξεία παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 27
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2019 δηά ηνπ θ. …, νκνξξύζκνπ 

εηαίξνπ ηεο εηαηξείαο. Καηόπηλ ηεο δηεμαγσγήο ηεο αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «……», 
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θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ εηαηξεία ηα Πξαθηηθά ηεο ελ ιόγσ αθξόαζεο δηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

2346/09-07-2019 εγγξάθνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 4186/26-09-2019 

έθζεζε επίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Δπβνίαο, Παλαγηώηε Σδέλε θαη δόζεθε 

ζηελ εηαηξεία πξνζεζκία είθνζη εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ησλ πξαθηηθώλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

θαηάζεζε ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ. εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο. Η εηαηξεία «…..» δελ ππέβαιε ελ 

ζπλερεία θάπνην έγγξαθν ππόκλεκα. 

 

Β. πγθεθξηκέλα: 

H Α.Γ.Α.Δ., δπλάκεη ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 εδ. ηβ) ηνπ Ν. 3115/2003, κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζή ηεο, εμέδσζε ηνλ Καλνληζκό γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ 

ησλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ (ΦΔΚ Β΄ 2715/17-11-2011), κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 

ηνπ νπνίνπ, νξίζηεθε όηη «ηα πξόζωπα πνπ παξέρνπλ δίθηπα ή/θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλωληώλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Αδείαο, όπωο απηό θαζνξίδεηαη από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα 

λνκνζεζία, ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ Α.Δ.Α.Ε. πξνο έγθξηζε ηελ πξνβιεπόκελε …Πνιηηηθή 

Αζθάιεηαο γηα ηε Δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Επηθνηλωληώλ, θαζώο θαη θάζε αλαζεώξεζε 

απηήο, όπνηε απηή ιάβεη ρώξα.».  

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 1 ηνπ σο άλσ Καλνληζκνύ (Τπνρξέσζε 

Δλεκέξσζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ.), «ηα ππόρξεα πξόζωπα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ 

ππνρξενύληαη εληόο πξνζεζκίαο δύν (2) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζηελ Εθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεωο λα δειώζνπλ πξνο ηελ Α.Δ.Α.Ε., κε ππεύζπλε δήιωζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπο: 

α. ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβάιεη Δήιωζε Καηαρώξηζεο ζηελ Εζληθή Επηηξνπή 

Τειεπηθνηλωληώλ θαη Ταρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Τ.Τ.) γηα ηε ιεηηνπξγία ππό θαζεζηώο Γεληθήο Αδείαο, β. 

εάλ αζθνύλ ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβάιεη Δήιωζε Καηαρώξηζεο 

ζηελ Ε.Ε.Τ.Τ., πεξηγξάθνληαο αλαιπηηθά ηηο αζθνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα είδε ηωλ ΠΕΣ γηα ηελ 

άζθεζε απηώλ ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ, γ. Εάλ δελ αζθνύλ ελ ηνηο πξάγκαζη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο 

νπνίεο έρνπλ ππνβάιεη Δήιωζε Καηαρώξηζεο ζηελ Ε.Ε.Τ.Τ., επηζεκαίλνληαο εάλ ηηο έρνπλ αζθήζεη 

ζην παξειζόλ θαη γηα πνην ρξνληθό δηάζηεκα.».  

Δπίζεο, ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 1 ηνπ σο άλσ Καλνληζκνύ νξίδεηαη όηη «ηα ππόρξεα 

πξόζωπα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, ηα νπνία αζθνύλ ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβάιεη Δήιωζε Καηαρώξηζεο ζηελ Ε.Ε.Τ.Τ., ππνρξενύληαη λα 

ππνβάινπλ ζηελ Α.Δ.Α.Ε. πξνο έγθξηζε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ 
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Επηθνηλωληώλ εληόο πξνζεζκίαο έμη (6) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζηελ Εθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεωο.». 

ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, ε Α.Γ.Α.Δ. είρε απεπζπλζεί ζηνπο παξόρνπο δηθηύσλ ή/θαη ππεξεζηώλ 

πνπ δελ είραλ απνζηείιεη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, βάζεη 

ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ππελζπκίζεη 

ηελ ππνρξέσζή ηνπο γηα απνζηνιή ηεο ελ ιόγσ ελεκέξσζεο. 

Δηδηθόηεξα, ε Αξρή είρε απνζηείιεη ζηελ εηαηξεία «…..» ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 321/13-02-

2015 επηζηνιή ηεο, κε ηελ νπνία ππελζύκηδε ζηελ εηαηξεία ηελ ππνρξέσζή ηεο λα ελεκεξώζεη θαη’ 

αξρήλ ηελ Αξρή ζρεηηθά κε ηηο αζθνύκελεο από απηήλ δξαζηεξηόηεηεο.  

Καηόπηλ απηώλ, ε εηαηξεία «….» απέζηεηιε ζηελ Αξρή ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 476/04-03-2015 

επηζηνιή ηεο κε ηελ νπνία ηελ ελεκέξσλε αλαιπηηθά γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αζθεί θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ παξνρή πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Πιελ όκσο, παξά ην γεγνλόο όηη ε 

εηαηξεία «…..» δήισζε όηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη ηελ ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηα, γηα ηελ νπνία 

νθείιεη λα δηαηεξεί θαη λα εθαξκόδεη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, ε εηαηξεία δελ έρεη πξνβεί, κέρξη θαη ζήκεξα, ζηελ ππνβνιή ηεο ελ ιόγσ Πνιηηηθήο 

Αζθάιεηαο, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Καλνληζκνύ.  

 

Γ. ρεηηθά κε ηελ απνδηδόκελε ζηελ εηαηξεία «…..» παξάβαζε ηεο κε ππνβνιήο Πνιηηηθήο 

Αζθάιεηαο πξνο έγθξηζε από ηελ Αξρή, ε εηαηξεία ππνζηήξημε θαηά ηελ ελώπηνλ απηήο αθξόαζε 

όηη ε δξαζηεξηόηεηά ηεο πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν. πγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία πνπιάεη θάξηεο, κέζσ θεληξηθνύ πεξηπηέξνπ ζηελ πεξηνρή, ζε 

ηδηώηεο γηα ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν. Οη θάξηεο πσινύληαη αλώλπκα, πεξηέρνπλ έλα αξηζκό login θη 

έλα θσδηθό πξόζβαζεο θαη ηζρύνπλ γηα έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Όπσο ζπγθεθξηκέλα 

δήισζε ε εηαηξεία θαηά ηελ αθξόαζή ηεο, ζηνλ θόκβν ηεο εηαηξείαο εκθαίλνληαη κόλν νη αξηζκνί 

ησλ θαξηώλ πνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλεο θαη ην ππόινηπό ηνπο θαη δελ γλσξίδεη νύηε ηα ζηνηρεία 

ηαπηόηεηαο ησλ πειαηώλ, νύηε ηηο δηεπζύλζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη ν θάζε πειάηεο θαηά ηε 

ρξήζε ηεο ελ ιόγσ θάξηαο. 

Πιελ όκσο, ε εηαηξεία «….», γηα ηελ παξνρή ηεο πξναλαθεξζείζαο ηειεπηθνηλσληαθήο ππεξεζίαο, 

δηαζέηεη εμνπιηζκό, ν νπνίνο απνηειεί πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη θαη 

επεμεξγάδεηαη ελ δπλάκεη δεδνκέλα επηθνηλσλίαο θαη ελόςεη απηνύ, νθείιεη λα δηαζέηεη θαη λα 

εθαξκόδεη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ.. 
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Γ. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη 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 θαη 6 παξ.1 ηνπ λόκνπ  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. Σν λ.3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 

Α’ 220/2002), όπσο ηζρύεη, 

4. Σν άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, πεξί δηθαηώκαηνο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ηνπ 

δηνηθνπκέλνπ, 

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. Σν γεγνλόο όηη ε εηαηξεία «…..» είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξών Παξόρσλ θαη Τπεξεζηώλ 

Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. κε αξηζκό κεηξώνπ …., 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 321/13-02-2015 επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ. πξνο ηελ εηαηξεία «…», 

9. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 476/04-03-2015 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «…» πξνο ηελ 

Α.Γ.Α.Δ., 

10. Σν γεγνλόο όηη ε εηαηξεία «…..» δελ 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. 358/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

12. Σν πξαθηηθό ηεο από 21 Ννεκβξίνπ 2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. 370/2018 απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε ζέκα «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο 

«…..» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, 
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14.  Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 304/23-01-2019 Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «…» γηα 

ηελ 27
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2019, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκό 

370/2018, πνπ επηδόζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ζηελ ελ ιόγσ εηαηξεία, όπσο πξνθύπηεη 

από ηελ ππ’ αξηζκ. 3775/21-02-2019 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν 

Δπβνίαο, Παλαγηώηε Σδέλε, 

15. Σνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ Αθξόαζε ηεο 27
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2019, όπσο 

απνηππώλνληαη ζην ππ’ αξηζκ. 19 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο αθξόαζεο, ην νπνίν επεδόζε ζηελ 

εηαηξεία λνκίκσο, ζπλεκκέλα ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2346/09-07-2019 επηζηνιή ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 4186/26-09-2019 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ 

Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Δπβνίαο, Παλαγηώηε Σδέλε, 

16. Σα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο «…»,  

17. Σελ ππ’ αξηζκ. 317/2020 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

18. Σν ππ’ αξηζκ. 57 Πξαθηηθό ηεο από 16 Γεθεκβξίνπ 2020 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., 

ΑΠΟΦΑΣΗΕΟΥΜΔ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Σελ ύπαπξη εςθύνηρ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…..» γηα ηελ απνδηδόκελε ζε απηήλ 

παξάβαζε, όπσο αλαιύεηαη αλσηέξσ ζηηο ελόηεηεο Β θαη Γ ηεο παξνύζαο,  

ΔΠΗΒΆΛΛΟΥΜΔ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ζηελ εηαηξεία «…» ηη διοικηηική κύπωζη ηηρ ζύζηαζηρ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηβνιή ηεο ελ 

ιόγσ δηνηθεηηθήο θπξώζεσο, ε Οινκέιεηα έιαβε ηδίσο ππόςε ηεο ηε βαξύηεηα ηεο απνδηδόκελεο 

παξάβαζεο, ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, θαζώο θαη ηα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο. ε θάζε πεξίπησζε ε εηαηξεία νθείιεη άκεζα λα ππνβάιεη ζηελ Αξρή πξνο έγθξηζε 

Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ.  

Η παξνύζα απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «….». 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 16 Γεθεκβξίνπ 2020.         

 

 

    Ο Πξόεδξνο  

Υξήζηνο Ράκκνο 
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