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Μαρούσι, 27 Οκτωβρίου 2021
Αρ. πρωτ : 2891
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
(αριθμ.: 334/2021)
Θέμα:

Απόφαση επί της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «….» με αντικείμενο τον
έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της υπ’ αριθμ. 165/2011 «Κανονισμός για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β΄ 2715/17-11-2011) Απόφασης της
Α.Δ.Α.Ε., σύμφωνα με τις αποκλίσεις που προσδιορίζονται στην εγκεκριμένη με την υπ’ αριθμ.
263/2016 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των
Επικοινωνιών, όπως αυτές αναφέρονται στην από 26-01-2018 Έκθεση Διενέργειας Τακτικού
Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «….», αναφορικά με την εφαρμογή της Πολιτικής
Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Ολομέλεια της
Α.Δ.Α.Ε., παρισταμένων του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. κ. Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της
Α.Δ.Α.Ε., κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών μελών κ.κ. Στέφανου Γκρίτζαλη, Γεωργίου Μπακάλη,
Δημητρίου Βέργαδου και Αικατερίνης Παπανικολάου, η οποία είχε ορισθεί εισηγήτρια της υπόθεσης,
καθώς και του αναπληρωματικού μέλους κ. Νικολάου Ανδρουλακάκη, ο οποίος προσήλθε προς
αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Νικολάου Παπαδάκη που δεν προσήλθε λόγω κωλύματος, αν
και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί προκειμένου να αποφασίσει σε συνέχεια της κλήσης
σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «…..», η οποία πραγματοποιήθηκε την 26.3.2020 κατόπιν
της υπ’ αριθμ. 141/2019 απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης
της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών.
Τα μέλη της Ολομέλειας δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της υπόθεσης και
ότι έλαβαν πλήρη γνώση αυτής, καθώς και όλων των σχετικών του φακέλου και έχουν λάβει πλήρη
γνώση της μέχρι τούδε διαδικασίας και του περιεχομένου των προηγούμενων σχετικών με το θέμα
συνεδριάσεων. Η συζήτηση της υπόθεσης έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής
απόφασης. Ειδικότερα:
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Α. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την υπ’ αριθμ. 141/2019
απόφασή της, κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία με την επωνυμία «….» την 22α Ιανουαρίου 2020, με
αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των
επικοινωνιών εκ μέρους της ελεγχόμενης εταιρείας. Η υπ’ αριθμ. 141/2019 Απόφαση κλήσης σε
ακρόαση επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, συνημμένη στο υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ
4180/31.12.2019 έγγραφο της Αρχής. Κατά την ως άνω ημερομηνία η ακρόαση αναβλήθηκε για τις 3
Μαρτίου 2020. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 491/13.2.2020 κλήση επιδόθηκε στην εταιρεία νομίμως και
εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 1714Β/21.2.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής
επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών ….. Κατά την ως άνω ημερομηνία η ακρόαση αναβλήθηκε εκ νέου
και ορίστηκε νέα ημερομηνία ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος 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) με
καταληκτική ημερομηνία την 26η Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00. Εν συνεχεία, η εταιρεία υπέβαλε
ενώπιον της Αρχής το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 49/26.3.2020 έγγραφο υπόμνημά της.
Β. Στην προκειμένη περίπτωση προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η Α.Δ.Α.Ε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εκδίδει κανονιστικές πράξεις, δημοσιευόμενες στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δια των οποίων ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση
με τις αρμοδιότητες, καθώς και με την εν γένει Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, κατ΄
εφαρμογήν της διατάξεως της περ.ιβ΄ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3115/2003 (ΦΕΚ Α’ 47). Με
βάση την ως άνω νομοθετική εξουσιοδότηση εκδόθηκε ο Κανονισμός για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄
2715/17-11-2011, στο εξής: Κανονισμός).
Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητας της Α.Δ.Α.Ε., υπεβλήθη στην Αρχή από την εταιρεία «…..»
η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 169/9.11.2015 Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου των Επικοινωνιών, η οποία αναθεωρήθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ
133/6.7.2016 έγγραφο, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Α.Δ.Α.Ε. με την υπ’ αριθμ. 263/2016
Απόφαση της Αρχής.
Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθμ. 283/2017 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. αποφασίσθηκε η διενέργεια τακτικού
ελέγχου στην εταιρεία «…..», με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη
διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και την εν γένει προστασία του απορρήτου των
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επικοινωνιών από την εν λόγω εταιρεία. Η από 26 Ιανουαρίου 2018 Έκθεση Διενέργειας Τακτικού
Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «…...» περιλαμβάνει αναλυτικά τα αποτελέσματα του
ελέγχου στις ενότητες Γ και Δ αυτής. Η εν λόγω έκθεση εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Αρχής με
την υπ’ αριθμ. 41/2018 Απόφασή της και παραδόθηκε στην εταιρεία «…..», όπως προκύπτει από την
υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1034/30.3.2018 απόδειξη παράδοσης – παραλαβής.
Από το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 49/26.3.2020 έγγραφο υπόμνημα που υπέβαλε η εν λόγω
εταιρεία ενώπιον της Αρχής, μετά των συνημμένων αυτού, προκύπτουν τα ακόλουθα ως προς τις
επιμέρους αποκλίσεις κατά την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, όπως αυτές
αναλυτικά παρουσιάστηκαν στην από 26.1.2018 Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου:
α) Αναφορικά με την Απόκλιση 1, η εταιρεία προσκόμισε συνημμένο έγγραφο …., με αποτέλεσμα
να

επιβεβαιώνεται η συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και τις Πολιτικής

Ασφάλειάς της.
β) Αναφορικά με την Απόκλιση 2, η εταιρεία προσκόμισε συνημμένο «…..
γ) Αναφορικά με την απόκλιση 3, η εταιρεία δήλωσε ότι ….…..
δ) Αναφορικά με την Απόκλιση 4, η εταιρεία, …Ως εκ τούτου, η εταιρεία αποδέχεται την ως άνω
απόκλιση, πλην όμως, οι-κατά δήλωση της εταιρείας-μεταγενέστερες του ελέγχου διορθωτικές
ενέργειες, ουδόλως επηρεάζουν τις διαπιστώσεις της ΟΕ κατά το χρόνο διενέργειας του τακτικού
ελέγχου, η δε ορθότητα των εν λόγω ενεργειών δύναται να αποτελέσει αντικείμενο μεταγενέστερου
έκτακτου ελέγχου από την Αρχή.
ε) Αναφορικά με ην Απόκλιση 5, …. Ως εκ τούτου, η εταιρεία αποδέχεται την ως άνω απόκλιση, πλην
όμως, οι-κατά δήλωση της εταιρείας-μεταγενέστερες του ελέγχου διορθωτικές ενέργειες, ουδόλως
επηρεάζουν τις διαπιστώσεις της ΟΕ κατά το χρόνο διενέργειας του τακτικού ελέγχου, η δε ορθότητα
των εν λόγω ενεργειών δύναται να αποτελέσει αντικείμενο μεταγενέστερου έκτακτου ελέγχου από την
Αρχή.
στ) Αναφορικά με την Aπόκλιση 6, η εταιρεία ….. Ως εκ τούτου, η εταιρεία αποδέχεται την ως άνω
απόκλιση, πλην όμως, οι-κατά δήλωση της εταιρείας-μεταγενέστερες του ελέγχου διορθωτικές
ενέργειες, ουδόλως επηρεάζουν τις διαπιστώσεις της ΟΕ κατά το χρόνο διενέργειας του τακτικού
ελέγχου, η δε ορθότητα των εν λόγω ενεργειών δύναται να αποτελέσει αντικείμενο μεταγενέστερου
έκτακτου ελέγχου από την Αρχή.
ζ) Αναφορικά με την Aπόκλιση 7, η εταιρεία ….. Ως εκ τούτου, η η εταιρεία αποδέχεται την ως άνω
απόκλιση, πλην όμως, οι-κατά δήλωση της εταιρείας-μεταγενέστερες του ελέγχου διορθωτικές
ενέργειες, ουδόλως επηρεάζουν τις διαπιστώσεις της ΟΕ κατά το χρόνο διενέργειας του τακτικού
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ελέγχου, η δε ορθότητα των εν λόγω ενεργειών δύναται να αποτελέσει αντικείμενο μεταγενέστερου
έκτακτου ελέγχου από την Αρχή.
η) Αναφορικά με την Απόκλιση 8, η εταιρεία ….. Ως εκ τούτου, η εταιρεία αποδέχεται την ως άνω
απόκλιση, πλην όμως, οι-κατά δήλωση της εταιρείας-μεταγενέστερες του ελέγχου διορθωτικές
ενέργειες, ουδόλως επηρεάζουν τις διαπιστώσεις της ΟΕ κατά το χρόνο διενέργειας του τακτικού
ελέγχου, η δε ορθότητα των εν λόγω ενεργειών δύναται να αποτελέσει αντικείμενο μεταγενέστερου
έκτακτου ελέγχου από την Αρχή.
θ) Τέλος, αναφορικά με την Απόκλιση 9, ….. Η εταιρεία με το υπόμνημά της ουσιαστικά δεσμεύεται
ότι …..
Συμπερασματικά, από τα ανωτέρω προκύπτει αφενός ότι η εταιρεία αποδέχθηκε την ύπαρξη, κατά το
χρόνο του ελέγχου, όλων των αποκλίσεων που διατυπώθηκαν στην Έκθεση Ελέγχου της Αρχής.
Αφετέρου, προκύπτει ότι η εταιρεία προέβη στις περισσότερες περιπτώσεις στις απαιτούμενες
διορθωτικές ενέργειες, προκειμένου η υλοποίηση των επιμέρους Πολιτικών της να συμμορφώνεται
προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Η εταιρεία προσκόμισε και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία προς
απόδειξη των ληφθέντων από αυτήν διορθωτικών μέτρων. Στην περίπτωση της Απόκλισης 2,
επισημαίνεται ότι αυτή εξακολουθεί να υφίσταται.
Γ. Ενόψει των παραπάνω και έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ
Α’ 47) όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 1 παρ. 1, 6 και 11 αυτού,

2.

Τις διατάξεις του ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136), όπως ισχύει, και ιδίως τα
άρθρα 2,3,6 και 11 αυτού,

3.

Τις διατάξεις της υπ' αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισµός για τη Διασφάλιση
του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β' 2715/2011),

4.

Την υπ’ αριθμ. 97Α/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της ΑΔΑΕ
44/31-10-2003 Απόφασης της ΑΔΑΕ “Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως
ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-05-2012),

5.

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,
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6.

Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 47/2015),

7.

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
Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και
Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν.
4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις»,

8.

Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης,
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις»,

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. Tην 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’ αριθ. 58347οικ./21.12.2020 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.
1066) περί διορισμού νέων μελών στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,
12. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τρίτου του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2016),
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 169/09.11.2015 Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση
του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «…...», όπως αυτή αναθεωρήθηκε με το υπ’
αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 133/06.07.2016 έγγραφο και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 263/2016
Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε.,
14. Την υπ’ αριθμ. 283/2017 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. σχετικά με τη διενέργεια τακτικού ελέγχου
στην εταιρεία «…...»,
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15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 225/19.10.2017 έγγραφο της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία «…...»
16. Το Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας « …...», με
αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 241/31-10-2017,
17. Το Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «…...», με
αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 256/17.11.2017,
18. Το Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «…..», με
αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 265/28.11.2017,
19. Την από 26.01.2018 «Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
«…..» με τα συνημμένα αυτής,
20. Την υπ’ αριθμ. 43/2018 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
21. Το πρακτικό της από 14 Φεβρουαρίου 2018 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,
22. Την υπ’ αριθμ. 41/2018 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. περί έγκρισης της ως άνω από 26.01.2018
Έκθεσης διενέργειας τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «…...», η οποία παραδόθηκε στην
εταιρεία «…..», μετά της οικείας έκθεσης ελέγχου, συνημμένα, όπως προκύπτει από την υπ’
αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1034/30.03.2018 Απόδειξη παράδοσης – παραλαβής,
23. Την υπ’ αριθμ. 134/2019 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
24. Το Πρακτικό της από 20 Μαρτίου 2019 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,
25. Την υπ’ αριθμ. 141/2019 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. για την κλήση σε ακρόαση της εταιρείας
«…..»,
26. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 4180/31.12.2019 κλήση,
27. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 491/13.2.2020 κλήση μετά από αναβολή, που επιδόθηκε στην
εταιρεία, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 1714Β/21.2.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής
επιμελήτριας στο Εφετείο ….,
28. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 49/26.3.2020 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας «…..» προς
την Α.Δ.Α.Ε., με τα συνημμένα αυτού,
29. Την υπ’ αριθμ. 266/2021 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ.,
30. Το Πρακτικό της από 27 Οκτωβρίου 2021 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ,
31. Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας «…..», όπως αυτά προκύπτουν από τον τελευταίο
δημοσιευμένο ισολογισμό αυτής,
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Κατόπιν των παραπάνω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας με την επωνυμία «….» για τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις κατά
την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας κατά τον χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, όπως
αναλύεται ανωτέρω στις ενότητες Α και Β της παρούσας.
ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Στην εταιρεία με την επωνυμία «…..» τη διοικητική κύρωση της σύστασης λαμβάνοντας
υπόψη ιδίως την αρχή της αναλογικότητας και τη βαρύτητα της αποδιδόμενης παράβασης,
καθώς και το γεγονός ότι στην πλειονότητα των διαπιστωθεισών αποκλίσεων κατά την
εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, η εταιρεία συμμορφώθηκε με τις
απαιτήσεις του Κανονισμού, όπως διαπιστώθηκε κατά τη διαδικασία ακρόασης αυτής.
Επίσης, αποφασίζουμε ομόφωνα να δοθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «…..» προθεσμία
συμμόρφωσης 3 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης που θα ληφθεί επί της παρούσας
εισηγήσεως, προκειμένου η υλοποίηση των επιμέρους Πολιτικών της να συμμορφώνεται προς
τις απαιτήσεις του Κανονισμού και η εταιρεία με την επωνυμία «…» να ενημερώσει σχετικώς
την ΑΔΑΕ αναφορικά με τις κατά τα ως άνω απαιτούμενες διορθωτικές της ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση της ΑΔΑΕ να επιδοθεί στην εταιρεία «….» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
απόφαση 379/2019 της ΑΔΑΕ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021.

Ο Πρόεδρος

Χρ. Ράμμος
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