
 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

 
 

    Μαρούσι,   19   Ιουνίου 2014 
Αρ. πρωτ.:1658 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθμ: 254/2013 )  
 

Θέμα:  Απόφαση επί της εισήγησης να τεθεί προσωρινά στο αρχείο ο φάκελος της 
εταιρείας………. 

 
 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 
κατά τη συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 

 

Την Τετάρτη, 11η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Ολομέλεια της 
ΑΔΑΕ, παρισταμένων του Πρόεδρου της ΑΔΑΕ, κ. Ανδρέα  Λαμπρινόπουλου, του Αντιπροέδρου, 

κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα, των τακτικών μελών κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Κωνσταντίνου 
Λαμπρινουδάκη και Νικολάου Καλουπτσίδη και απόντων του τακτικού μέλους κ. Δημητρίου 
Βαρουτά καθώς και του αναπληρωματικού μέλους αυτού κ. Δημοσθένου Βουγιούκα, και του 

τακτικού μέλους κ. Χρήστου Καψάλη, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και είχαν νομίμως και 
εμπροθέσμως προσκληθε, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα τεθεί προσωρινά στο αρχείο ο φάκελος της 
εταιρείας…... 

 
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη: 

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

Α΄ 47/2003), και ιδίως των άρθρων 1 παρ.1 και 6 παρ.1 του νόμου αυτού, 

2. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για την Διασφάλιση 
Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ΦΕΚ Β΄ 2715/17.11.2011), 

3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 30/09.01.2012 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία με την 

επωνυμία………,  

4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 402/15.02.2012 επιστολή της εταιρείας……….., με την οποία η 
εταιρεία ενημερώνει την ΑΔΑΕ για τις άδειες που έχει λάβει από την ΕΕΤΤ και για τις οποίες 

παρέχει υπηρεσίες προς τους πελάτες της,   

5. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1772/24.09.2012 Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας….., που 
κατέθεσε η εταιρεία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφαση της ΑΔΑΕ,  

6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 334/05.02.2013 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία, με την 
οποία ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία προς τους 
συνδρομητές της και τον εξοπλισμό που διαθέτει, 

7. το γεγονός ότι η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 334/05.02.2013 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την 

εταιρεία επεστράφη ως αζήτητη, αλλά και ότι οποιοσδήποτε άλλος τρόπος επικοινωνίας με 
την εταιρεία κατέστη αδύνατος (αδυναμία επικοινωνίας), 
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8. την εγκεκριμένη διαδικασία Ελέγχου Συμμόρφωσης Πολιτικής Διασφάλισης Απορρήτου 
Επικοινωνιών των Παρόχων (Συνεδρίαση Ολομέλειας Α.Δ.Α.Ε. 2-5-2012), 

9. την υπ’ αριθμ. 128/2013 εισήγηση της ΑΔΑΕ με θέμα:«Κατάσταση της εταιρείας με την 
επωνυμία……… (Αριθμ. Μητρώου Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ:………)», στην οποία ζητείται η έγκριση της αποστολής της 
επισυναπτόμενης στην εν λόγω εισήγηση επιστολής προς την ΕΕΤΤ, 

10. την από 03.04.2013 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, όπου αποφασίστηκε η αποστολή 

της επισυναπτόμενης στην υπ’ αριθμ. 128/2013 εισήγηση επιστολής προς την ΕΕΤΤ,  

11. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 841/04.04.2013 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την ΕΕΤΤ, με θέμα: 
«Αδυναμία επικοινωνίας με την επιχείρηση…… που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 

επιχειρήσεων που διαθέτουν γενική άδεια από την Ε.Ε.Τ.Τ.», με την οποία ζητείται 
ενημέρωση από την ΕΕΤΤ σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία…..,  

12. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1513/27.06.2013 επιστολή της ΕΕΤΤ προς την ΑΔΑΕ, με την 
οποία η ΕΕΤΤ ενημερώνει ότι «… προέβη στην διαγραφή παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών σε εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
676/41/20-12-2012» 

13. το ηλεκτρονικό αρχείο της ΕΕΤΤ, που βρίσκεται στον ιστότοπο:  

http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0132.html  

όπου είναι αναρτημένη λίστα παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

που διαγράφηκαν από το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ, και πιο συγκεκριμένα στην σειρά ………., στην οποία αναφέρεται η 
εταιρεία………, 

14. την υπ’ αριθμ. 280/2013 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ,  

15. το από 11 Σεπτεμβρίου 2013 πρακτικό της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

16. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Να τεθεί προσωρινά στο αρχείο ο φάκελος της εταιρείας «…...». 

Β. Να αναρτηθεί η παρούσα στην ιστοσελίδα της ΑΔΑΕ με αναγραφή της επωνυμίας της εταιρείας, 
ώστε να μπορεί να λάβει γνώση αυτής, δεδομένης της απόλυτης αδυναμίας επικοινωνίας της 
ΑΔΑΕ με την ως άνω εταιρεία. 
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 11.09.2014.  

 

                                                                               

               
                  Ο Αντιπρόεδρος 

 
 

            Κωνσταντίνος Μαραβέλας 
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