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                                                                                                          Μαροφςι, 24 Μαρτίου 2021 
                         Αρ. πρωτ.: 835       

ΑΠΟΦΑΗ 

  αριθμ: 94/2021  
  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ))  
 

Θέμα: «Απόφαςθ επί τθσ ακρόαςθσ τθσ εταιρείασ «..........» με αντικείμενο τον ζλεγχο ενδεχόμενθσ 
παραβίαςθσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί του απορριτου των επικοινωνιϊν». 
 
 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 
κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 24θσ Μαρτίου 2021 

 
ιμερα, τθν 24θ Μαρτίου 2021, θ Ολομζλεια τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των 

Επικοινωνιϊν, παριςταμζνων του Προζδρου τθσ Αρχισ κ. Χριςτου Ράμμου, του Αντιπροζδρου κ. 

Μιχαιλ ακκά, των τακτικϊν μελϊν κ.κ. Βζργαδου Δθμιτριου, Γεϊργιου Μπακάλθ, Παπαδάκθ 

Νικόλαου και  Αικατερίνθσ Παπανικολάου, και του αναπλθρωματικοφ μζλουσ κασ Διαμαντοποφλου 

Βαςιλικισ, θ οποία παρζςτθ ςε αναπλιρωςθ του τακτικοφ μζλουσ κ.Γκρίτηαλθ τεφάνου, ο οποίοσ 

δεν παρζςτθ λόγω κωλφματοσ αν και είχε νομίμωσ και εμπροκζςμωσ προςκλθκεί, ςυνιλκε ςε 

ςυνεδρίαςθ προκειμζνου να αποφαςίςει επί τθσ ακρόαςθσ τθσ εταιρείασ ‘..........’ με αντικείμενο τον 

ζλεγχο ενδεχόμενθσ παραβίαςθσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί του απορριτου των επικοινωνιϊν. 

Η ςυηιτθςθ τθσ υποκζςεωσ ζλαβε χϊρα αυκθμερόν, κακϊσ και θ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

Ειδικότερα, προκφπτουν τα ακόλουκα: 

Α. Η Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν (Α.Δ.Α.Ε.) με τθν Απόφαςθ 244/2020, 

αποφάςιςε τθν κλιςθ ςε ακρόαςθ τθσ εταιρείασ .........., δια τθσ υποβολισ ζγγραφου υπομνιματοσ 

ενϊπιον τθσ Αρχισ με καταλθκτικι θμερομθνία τθν 11θ Νοεμβρίου 2020, με αντικείμενο τον ζλεγχο 

ενδεχόμενθσ παραβάςεωσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί απορριτου των επικοινωνιϊν, ενόψει τθσ 

μθ υποβολισ Πολιτικισ Αςφάλειασ για τθ Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν, δυνάμει 

τθσ διάταξθσ του άρκρου 16 του Κανονιςμοφ για τθ Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Ηλεκτρονικϊν 

Επικοινωνιϊν (Απόφαςθ 165/2011 τθσ Α.Δ.Α.Ε.), εφόςον αςκεί εν τοισ πράγμαςι τισ δραςτθριότθτεσ 

για τισ οποίεσ ζχει υποβάλει Διλωςθ Καταχϊριςθσ ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ..   

Η υπ’αρικμ πρωτ.ΑΔΑΕ 2561/23.10.2020 Κλιςθ, μετά τθσ ςυνθμμζνθσ ςε αυτιν υπ’αρικμ. 244/2020 

Απόφαςθσ, εςτάλθ ςτθν εταιρεία με ςυςτθμζνθ επιςτολι (Αρ.Αποςτολισ …..) και θ εταιρεία υπζβαλε 
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εμπροκζςμωσ ενϊπιον τθσ ΑΔΑΕ το από 10.11.2020 υπ’αρικμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 193/10.11.2020 

ζγγραφο υπόμνθμα μετά των υπ’αρικμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 2749/11.11.2020 ςυμπλθρωματικϊν εγγράφων . 

Εν προκειμζνω, προκφπτουν τα ακόλουκα: 

Β. Η Α.Δ.Α.Ε., δυνάμει τθσ εξουςιοδοτικισ διάταξθσ του άρκρου 6 παρ. 1 εδ. ιβ) του Ν. 3115/2003, με 

τθν υπ’ αρικμ. 165/2011 Απόφαςι τθσ, εξζδωςε τον Κανονιςμό για τθ Διαςφάλιςθ του Απορριτου 

των Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (ΦΕΚ Βϋ 2715/17-11-2011), με τθ διάταξθ του άρκρου 1 παρ. 2 του 

οποίου, ορίςτθκε ότι «τα πρόςωπα που παρζχουν δίκτυα ι/και υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν υπό κακεςτϊσ Γενικισ Αδείασ, όπωσ αυτό κακορίηεται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα 

νομοκεςία, υποχρεοφνται να υποβάλλουν ςτθν Α.Δ.Α.Ε. προσ ζγκριςθ τθν προβλεπόμενθ …Πολιτικι 

Αςφάλειασ για τθ Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν, κακϊσ και κάκε ανακεϊρθςθ 

αυτισ, όποτε αυτι λάβει χϊρα.».  

Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 15 παρ. 1 του ωσ άνω Κανονιςμοφ (Τποχρζωςθ 

Ενθμζρωςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε.), «τα υπόχρεα πρόςωπα του άρκρου 1 παρ. 2 του παρόντοσ Κανονιςμοφ 

υποχρεοφνται εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτθν Εφθμερίδα 

τθσ Κυβερνιςεωσ να δθλϊςουν προσ τθν Α.Δ.Α.Ε., με υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου 

τουσ: α. τισ δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ ζχουν υποβάλει Διλωςθ Καταχϊριςθσ ςτθν Εκνικι 

Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (Ε.Ε.Σ.Σ.) για τθ λειτουργία υπό κακεςτϊσ Γενικισ 

Αδείασ, β. εάν αςκοφν εν τοισ πράγμαςι τισ δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ ζχουν υποβάλει Διλωςθ 

Καταχϊριςθσ ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ., περιγράφοντασ αναλυτικά τισ αςκοφμενεσ δραςτθριότθτεσ και τα είδθ 

των ΠΕ για τθν άςκθςθ αυτϊν των δραςτθριοτιτων, γ. Εάν δεν αςκοφν εν τοισ πράγμαςι 

δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ ζχουν υποβάλει Διλωςθ Καταχϊριςθσ ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ., επιςθμαίνοντασ 

εάν τισ ζχουν αςκιςει ςτο παρελκόν και για ποιο χρονικό διάςτθμα.».  

Επίςθσ, ςτθ διάταξθ του άρκρου 16 παρ. 1 του ωσ άνω Κανονιςμοφ ορίηεται ότι «τα υπόχρεα 

πρόςωπα του άρκρου 1 παρ. 2 του παρόντοσ Κανονιςμοφ, τα οποία αςκοφν εν τοισ πράγμαςι τισ 

δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ ζχουν υποβάλει Διλωςθ Καταχϊριςθσ ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ., υποχρεοφνται να 

υποβάλουν ςτθν Α.Δ.Α.Ε. προσ ζγκριςθ Πολιτικι Αςφάλειασ για τθ διαςφάλιςθ του Απορριτου των 

Επικοινωνιϊν εντόσ προκεςμίασ ζξι (6) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ.». 

το πλαίςιο των ανωτζρω, θ Α.Δ.Α.Ε. είχε απευκυνκεί ςτουσ παρόχουσ δικτφων ι/και υπθρεςιϊν, 

όπωσ αυτοί εμφαίνονται ςτο Μθτρϊο παρόχων τθσ Ε.Ε.Σ.Σ., προκειμζνου να τουσ υπενκυμίςει τθν 
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υποχρζωςι τουσ, εκ του Κανονιςμοφ, να ενθμερϊςουν τθν Αρχι ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ που 

αςκοφν, κακϊσ και να προβοφν ςτθν υποβολι Πολιτικισ Αςφάλειασ για τθ Διαςφάλιςθ του 

Απορριτου των Επικοινωνιϊν προσ ζγκριςθ, εφόςον πράγματι αςκοφν τισ εν λόγω δραςτθριότθτεσ.  

υγκεκριμζνα, θ Αρχι είχε αποςτείλει ςτθν εταιρεία .......... (A.M. E.E.T.T. ….) τθν  υπ’ αρικμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ 321/13.02.2015 επιςτολι, με τθν οποία υπενκφμιςε ςτθν εταιρεία τθν υποχρζωςι τθσ να 

ενθμερϊςει κατ’ αρχιν τθν Αρχι ςχετικά με τισ αςκοφμενεσ από αυτιν δραςτθριότθτεσ και τισ 

προβλεπόμενεσ ςτον Κανονιςμό υποχρεϊςεισ. Η  υπ’αρικμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 321/13.02.2015 επιςτολι 

παρελιφκθ από τθν  εταιρεία τθν 20θ Μαρτίου 2015 (υπ’αρικμ….. απόδειξθ …..). 

Πλθν όμωσ, παρά το γεγονόσ ότι θ εταιρεία .......... είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Μθτρϊο Παρόχων 

Δικτφων και Τπθρεςιϊν Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. με αρικμό Μθτρϊου …. (τελευταία 

ενθμζρωςθ προ τθσ κλιςθσ τθσ ςε ακρόαςθ 21.05.2020),  δεν είχε προβεί, μζχρι τθν κλιςθ τθσ ςτθν 

παροφςα διαδικαςία ακρόαςθσ, ςτθν εν λόγω ενθμζρωςθ τθσ Αρχισ αναφορικά με τισ  αςκοφμενεσ 

από αυτιν δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ, εφόςον αςκοφνται εν τοισ πράγμαςι από τθν εταιρεία,  

επιβάλλουν τθν υποβολι Πολιτικισ Αςφάλειασ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 16 του 

Κανονιςμοφ.  

Κατόπιν τοφτου, θ ΑΔΑΕ με τθν Απόφαςθ 244/2020 αποφάςιςε τθν κλιςθ ςε ακρόαςθ τθσ εταιρείασ 

.......... με αντικείμενο τον ζλεγχο ενδεχόμενθσ παραβίαςθσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί του 

απορριτου των επικοινωνιϊν. 

Γ. Με το από 10.11.2020 υπ’αρικμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 193/10.11.2020 ζγγραφο υπόμνθμά τθσ,  θ 

εταιρεία αφοφ αποδζχεται τθν κακυςτζρθςθ ωσ προσ τθν υποβολι των Πολιτικϊν Αςφάλειασ όπωσ 

απαιτείται βάςει τθσ Απόφαςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε. 165/2011, αναφζρει ότι οι δραςτθριότθτζσ τθσ 

περιορίηονται επί του παρόντοσ ςτθν παροχι διεκνϊν υπθρεςιϊν διαςυνοριακϊν επικοινωνιϊν, που 

ςυνεπάγεται τθν παροχι ςυνδεςιμότθτασ με γραφεία πελατϊν πολυεκνικϊν επιχειριςεων που 

βρίςκονται ςτθν Ελλάδα και τθ ςφνδεςι τουσ με άλλα γραφεία τουσ ςε όλο τον κόςμο και τθν 

παροχι των υποκείμενων εγκαταςτάςεων εικονικοφ ιδιωτικοφ δικτφου. Η εταιρεία δθλϊνει ότι για 

τθν παροχι αυτϊν των υπθρεςιϊν ςτθν ελλθνικι επικράτεια, βαςίηεται ςε ζναν άλλο τοπικό 

εξουςιοδοτθμζνο πάροχο, τθν .........., που παρζχει και διαχειρίηεται τισ απαιτοφμενεσ τοπικζσ 

υποδομζσ και υπθρεςίεσ για τθν .......... και τουσ πελάτεσ τθσ, ςυνυποβάλλει δε τισ ςχετικζσ 

ςυμβάςεισ. Η εταιρεία επιςθμαίνει ότι θ εταιρεία .......... διακζτει τθν πιςτοποίθςθ …… για να 

διαςφαλίςει ότι οι διαδικαςίεσ τθσ περιλαμβάνουν όλουσ τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ ςχετικά με 

ΑΔΑ: Ω1ΣΧΙΔ1-7ΛΕ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
 

4 

τθν εμπιςτευτικότθτα, τθν ακεραιότθτα και τθ διακεςιμότθτα πλθροφοριϊν για τθν προςταςία των 

δεδομζνων και των πόρων που εμπλζκονται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν. Επίςθσ, θ εταιρεία αναφζρει 

ότι είναι μζροσ τθσ επιχειρθματικισ μονάδασ ……..  τθσ ………..που εξυπθρετεί παγκόςμιουσ 

πολυεκνικοφσ οργανιςμοφσ ςε όλο τον κόςμο με υπθρεςίεσ αςφάλειασ, cloud και δικτφωςθσ και 

λειτουργεί ςφμφωνα με αυςτθρζσ πολιτικζσ, διαδικαςίεσ και ςυςτιματα αςφαλείασ του ομίλου ….., 

που ζχουν ςχεδιαςτεί για να διαςφαλίηουν παγκοςμίωσ ςε όλεσ τισ τοποκεςίεσ όπου λειτουργεί ότι θ 

αςφάλεια του δικτφου και των πλατφορμϊν υπθρεςιϊν τθσ διατθρείται ςτο υψθλότερο επίπεδο για 

τουσ εταιρικοφσ πελάτεσ τθσ. Σζλοσ, θ εταιρεία αναφζρει ότι θ αςφάλεια παρζχεται πρϊτιςτα μζςω 

του τοπικοφ προμθκευτι τθσ, αλλά υποβάλλει  και αντίγραφα δθμοςιευμζνων πολιτικϊν αςφάλειασ 

του ομίλου …...   

Επί των ανωτζρω επιςθμαίνεται ότι θ εταιρεία .........., με τθν οποία ζχει ςυμβλθκεί θ εταιρεία  

.........., ςφμφωνα και με τισ προςκομιςκείςεσ ςυμβάςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτθν ελλθνικι 

επικράτεια, διακζτει Πολιτικι Αςφάλειασ για τθ Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν, 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό για τθ Διαςφάλιςθ του Απορριτου των 

Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (Απόφαςθ 165/2011 τθσ Α.Δ.Α.Ε.). Η εν λόγω Πολιτικι Αςφάλειασ τθσ 

εταιρείασ .......... υπεβλικθ ςτθν ΑΔΑΕ με το αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ154/17.05.2012  ζγγραφο, 

ανακεωρικθκε με το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ45/26.03.13 ζγγραφο και ζχει εγκρικεί με τθν Απόφαςθ 

τθσ Αρχισ υπ’αρικμ. 174/2013.  

Δ. Κατόπιν των παραπάνω, και ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ του Ν.3115/2003 «Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν» (ΦΕΚ Αϋ 

47), και ιδίωσ των άρκρων 1 παρ.1 και 6 παρ.1 του νόμου  αυτοφ,  

2. Σισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ για τθν Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Ηλεκτρονικϊν 

Επικοινωνιϊν (υπ’ αρικμ 165/2011 Απόφαςθ τθσ Α.Δ.Α.Ε, ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), όπωσ ιςχφει, 

ιδίωσ τισ διατάξεισ των άρκρων 1, 15 και 16 αυτοφ,  

3. Σισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 44/31.10.2003 Απόφαςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε. «Κανονιςμόσ Εςωτερικισ 

Λειτουργίασ τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β’ 

1642/7.11.2003), όπωσ ιςχφει,  

4. Σθν υπ’ αρικμ. 16887/17-03-2016 Απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), περί ςυγκρότθςθσ τθσ Αρχισ 

Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν, 
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5. Σθν υπ’ αρικ. 34051/29.05.2018 Απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 326), περί διοριςμοφ Προζδρου τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ 

του Απορριτου των Επικοινωνιϊν, όπωσ διορκϊκθκε ςτο ορκό με το ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ.396/2019, 

6. Σθν υπ’ αρικμ.  58347οικ/21.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΕΛΖΩ-ΝΩΩ) Απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ με 

κζμα «Διοριςμόσ νζων μελϊν ςτθν Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν»  (ΦΕΚ 

Τ.Ο.Δ.Δ. 1066/ /24.12.2020), 

7. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 321/13.02.2015 επιςτολι τθσ ΑΔΑΕ προσ τθν εταιρεία «..........», θ οποία  

παρελιφκθ από τθν  εταιρεία τθν 20θ Μαρτίου 2015 (υπ’αρικμ…… απόδειξθ …..), 

8. Σο γεγονόσ ότι θ εταιρεία «..........» είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Μθτρϊο Παρόχων Δικτφων και 

Τπθρεςιϊν Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. με αρικμό Μθτρϊου …., 

9. Σθν υπϋαρικμ. 183/2020 Ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια, 

10. Σο Πρακτικό τθσ από 30.09.2020 ςυνεδρίαςθσ τθσ Ολομζλειασ τθσ Αρχισ,  

11. Σθν υπ’αρικμ. 244/2020 Απόφαςθ τθσ ΑΔΑΕ, 

12. Σθν  υπ’αρικμ πρωτ.ΑΔΑΕ 2561/23.10.2020 Κλιςθ, θ οποία εςτάλθ ςτθν εταιρεία μετά τθσ 

ςυνθμμζνθσ ςε αυτιν υπ’αρικμ. 244/2020 Απόφαςθσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι (Αρ.Αποςτολισ 

……),  

13.  Σο από 10.11.2020 υπ’αρικμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 193/10.11.2020 και 2749/11.11.2020 ζγγραφο 

υπόμνθμα  τθσ εταιρείασ «..........», μετά των ςυνθμμζνων αυτοφ εγγράφων,  

14. Σο γεγονόσ ότι θ εταιρεία «..........» ζχει ςυμβλθκεί για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτθν ελλθνικι 

επικράτεια με τθν εταιρεία .........., θ οποία διακζτει Πολιτικι Αςφάλειασ για τθ Διαςφάλιςθ 

του Απορριτου των Επικοινωνιϊν εγκεκριμζνθ από τθν Α.Δ.Α.Ε. με τθν υπ’αρικμ. 174/2013 

Απόφαςθ, 

15. Σθν υπ’αρικμ.49/2021 ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ ΑΔΑΕ, 

16. Σο πρακτικό τθσ από 24.03.2021 ςυνεδρίαςθσ τθσ Ολομζλειασ τθσ ΑΔΑΕ, 

 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Ομοφϊνωσ  

 

α) Να εξαιρεκεί θ εταιρεία «..........» από τθν υποχρζωςθ υποβολισ Πολιτικισ Αςφάλειασ για τθ 

Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν ενόψει του γεγονότοσ ότι, ςφμφωνα με τα 
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διαλαμβανόμενα ςτο από 10.11.2020 υπ’αρικμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 193/10.11.2020 και 

2749/11.11.2020 ζγγραφο υπόμνθμα  τθσ εταιρείασ,  ζχει ςυμβλθκεί για τθν παροχι υπθρεςιϊν 

ςτθν ελλθνικι επικράτεια με τθν εταιρεία .........., θ οποία διακζτει Πολιτικι Αςφάλειασ για τθ 

Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν εγκεκριμζνθ από τθν Α.Δ.Α.Ε. με τθν υπ’αρικμ. 

174/2013 Απόφαςθ, να τεκεί προςωρινά ςτο αρχείο ο φάκελόσ τθσ και να ενθμερωκεί περί αυτοφ θ 

εταιρεία, με τθν επιςιμανςθ ότι θ εταιρεία «..........»  ζχει υποχρζωςθ τιρθςθσ των διατάξεων τθσ 

παραγράφου 4.3 του Άρκρου 4 τθσ υπ’ αρικμ. 165/2011 Απόφαςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε.  («Κανονιςμόσ για 

τθν Διαςφάλιςθ Απορριτου των Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν», ΦΕΚ Βϋ 2715/17.11.2011), ενϊ, ςε 

περίπτωςθ που μεταβλθκοφν οι ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ παροχισ 

δικτφων ι/και υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, υποχρεοφται να ενθμερϊςει αμελλθτί τθν 

Α.Δ.Α.Ε. και να υποβάλει Πολιτικι Αςφάλειασ για τθ Διαςφάλιςθ του Απορριτου των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν/δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Η Α.Δ.Α.Ε. 

επιφυλάςςεται, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ, για τθ διενζργεια ελζγχου κατά πάντα χρόνο ωσ 

προσ τθ διαπίςτωςθ τθσ παροχισ δικτφων ι/και υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν από τθν 

εταιρεία.   

β) Να γίνει επίδοςθ ςτθν εταιρεία «..........»  τθσ Απόφαςθσ που κα λθφκεί επί τθσ παροφςασ 

Ειςιγθςθσ. 

Κρίκθκε και αποφαςίςτθκε τθν 24θ Μαρτίου 2021.                                                              

υντάκτθσ 

 

 

 

 

                                                                              
   Ο Πρόεδροσ 
 
 
Χριςτοσ Ράμμοσ 
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