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    Μαρούσι,  5 Ιουνίου 2014 
Αρ. πρωτ.: 1504 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθ.: 147/2014 )  
 

Θέμα:  Απόφαση επί της εισήγησης να τεθεί προσωρινά στο αρχείο ο φάκελος της 
εταιρείας ……(Α.Μ. ΕΕΤΤ…..). 

 
 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 
κατά τη συνεδρίαση της 14ης Μαΐου 2014 

 
Σήμερα, την 14η Μαΐου 2014, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 
παρισταμένων του Αντιπροέδρου της Αρχής κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα, των τακτικών μελών, κ.κ. Δημητρίου 
Βαρουτά, Νικόλαου Καλουπτσίδη, Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη και Μιχαήλ Γεωργιακόδη και απόντος του 
τακτικού μέλους κ. Χρήστου Καψάλη, ο οποίος δεν παρέστη λόγω κωλύματος, αν και είχε νομίμως και 
εμπροθέσμως προσκληθεί, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει προκειμένου να αποφασίσει εάν 
θα τεθεί προσωρινά στο αρχείο ο φάκελος της εταιρείας ……και αριθμό μητρώου ΕΕΤΤ…... 
 
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’ αριθ. 165/2011 Απόφασης της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για την Διασφάλιση 
Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ΦΕΚ Β΄ 2715/17.11.2011), 

3. την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2048/25.11.2011 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία με την 
επωνυμία….., με θέμα: «Ενημέρωση για τον Κανονισμό της Α.Δ.Α.Ε.» 

4. την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1026/17.05.2012 Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας……, που 

κατέθεσε η εταιρεία σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 165/2011 Απόφαση της ΑΔΑΕ,  

5. την υπ’ αριθ. 134/2013 Απόφαση της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία….., με θέμα: «Μη έγκριση της 
Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας 
«…..» που υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με το αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1026/17.05.2012 έγγραφο.», 

6. το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ112/18.06.2013 έγγραφο της ΑΔΑΕ, με το οποίο διαβιβάζεται η 
υπ’ αριθ. 134/2013 Απόφαση της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία ……με δικαστικό επιμελητή, με 
συνημμένη την από 10.04.2013 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης Πολιτικής Ασφάλειας, 

7. την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 521/20.02.2014 δήλωση του δικαστικού επιμελητή 
Δεσποτόπουλου Διονύσιου, με την οποία ενημερώνει την ΑΔΑΕ ότι στις 10.02.2014 μετέβη 
στην έδρα της εταιρείας …..για να επιδώσει την υπ’ αριθ. 134/2013 Απόφαση της ΑΔΑΕ, 

αλλά αυτό κατέστη αδύνατον, 

8. την υπ’ αριθ. 884/31.01.2014 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την ΕΕΤΤ με θέμα: «Ενημέρωση 

σχετικά με την αλλαγή καθεστώτος της επιχείρησης…..»,  με την οποία ζητείται ενημέρωση 
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σχετικά με τη διαγραφή από τον κατάλογο των επιχειρήσεων που κατέχουν γενική άδεια από 
την ΕΕΤΤ της εταιρείας ……με Α.Μ……, 

9. την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 975/07.04.2014 επιστολή της ΕΕΤΤ προς την ΑΔΑΕ, με την οποία 

η ΕΕΤΤ ενημερώνει ότι «… η επικοινωνία με την εταιρεία ……είχε καταστεί αδύνατη, καθώς η 
αλληλογραφία που απευθυνόταν προς τον εν λόγω πάροχο επιστρεφόταν στην ΕΕΤΤ, ενώ 
δεν είχε υποβληθεί από μέρους της εν λόγω εταιρείας τροποποιητική Δήλωση Καταχώρησης 

για αλλαγή του στοιχείου «έδρα» ή Δήλωση Καταχώρησης για παύση δραστηριοτήτων. 
Επίσης, σύμφωνα με επιτόπιο έλεγχο που διενέργησε συνεργείο ελέγχου της ΕΕΤΤ, η 
παραπάνω εταιρεία δεν βρέθηκε στη δηλωθείσα έδρα βάσει των Δηλώσεων Καταχώρησης 

που είχε υποβάλλει στην υπηρεσία μας. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ βάσει της Απόφασής της ΑΠ 
701/063/23.12.2013 προχώρησε στη διαγραφή της εταιρείας…… από το Μητρώο Παρόχων 
Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.», 

10. την εγκεκριμένη διαδικασία Ελέγχου Συμμόρφωσης Πολιτικής Διασφάλισης Απορρήτου 

Επικοινωνιών των Παρόχων (Συνεδρίαση Ολομέλειας Α.Δ.Α.Ε. 2-5-2012),  

11. την υπ’ αριθ. 140/2014 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ,  

12. το από 14 Μαΐου 2014 πρακτικό της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

13. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 
 
 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 
 

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. 

 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 14.05.2014.  

                                                                     

               
                  Ο Αντιπρόεδρος 

 
            Κωνσταντίνος Μαραβέλας 
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