
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μαρούσι, 05 Νοεμβρίου 2021
Αριθ. πρωτ.:  3013

ΑΠΟΦΑΣΗ  345 / 2021

Θέμα: Απόφαση περί ορισμού  Ομάδας Εργασίας για την διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την
προστασία δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ, σε σχέση με την τήρηση αρχείων στο Τμήμα
Άρσης Απορρήτου

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 05 ης Νοεμβρίου
2021 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της Αρχής, Μιχαήλ Σακκά
και  των  τακτικών  μελών  Δημητρίου  Βέργαδου,  Στέφανου  Γκρίτζαλη,  Γεωργίου  Μπακάλη,  Νικολάου
Παπαδάκη και Αικατερίνης Παπανικολάου, 

έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 6§3 του  νόμου 3115/2003  (ΦΕΚ A’ 47) 
2. τα  άρθρα  35  και  επόμενα  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  και  του

Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119/1) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

3. την ένατη ενότητα της Γνωμοδότησης 3/1843/6.8.2021 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα- ΑΠΔΠΧ- (αριθ. εισερχομένου εγγράφου ΑΔΑΕ 2241/9.8.2021).

4. Την  ανάγκη  να  διενεργηθεί  το  ταχύτερο  δυνατό  η  εκτίμηση  αντικτύπου  σχετικά  με  την  προστασία
δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ και με βάση τα αναφερόμενα  τα αναφερόμενα στην
προαναφερθείσα γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η τήρηση και επεξεργασία των
αρχείων προσωπικών δεδομένων,  που είναι  απαραίτητα για την ουσιαστική έναρξη λειτουργίας του
Τμήματος Άρσης Απορρήτου και προκειμένου η ΑΔΑΕ να καταστεί ικανή να επιτελέσει η ίδια ως οφείλει
το εκ του άρθρου 5 §9   του νόμου 2225/1994 (ΦΕΚ Α 121) καθήκον της να γνωστοποιεί την επιβολή του
μέτρου της άρσης του απορρήτου στους θιγέντες.

5. την με αριθμ. 260/2021 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.
6. το πρακτικό της από 05.11.2021  συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε. 
7. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε  τη  συγκρότηση  Ομάδας  Εργασίας  για  την  διενέργεια  εκτίμησης  αντικτύπου  σχετικά  με  την
προστασία δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ, σε σχέση με την τήρηση αρχείων στο Τμήμα
Άρσης Απορρήτου, αποτελούμενης από τους:
1.Στέφανο Γκρίτζαλη, μέλος της Αρχής ως επικεφαλής
2.Αφροδίτη Κουσουνή, δικηγόρο με έμμισθη εντολή
3.Nικόλαο Αντωνιάδη, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 05.11.2021

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ράμμος
Εσωτερική Διανομή: 
1. ΔΔΥΑΥΕΔ
2. ΔΔΥΑΤΥ
3. ΔΔΑΤΥ

4. Νομική Υπηρεσία
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