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 Μαρούσι, 10 Απριλίου 2014 
Αρ. πρωτ.: 1036 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 ( αριθμ: 88/2014 )  

 

Θέμα: Έγκριση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών της εταιρείας «…», που υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με το αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 
ΕΜΠ87/21.05.2013 έγγραφο και αναθεωρήθηκε με το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 
ΕΜΠ25/3.02.2014 έγγραφο 

 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 19ης 
Μαρτίου 2014 παρισταμένων του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα των 
τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Χρήστου Καψάλη, Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη, 
Δημητρίου Βαρτουτά και απόντος του κ. Νικόλαου Καλουπτσίδη, ο οποίος δεν παρευρέθη λόγω 
κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί έχοντας 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 τη Διασφάλιση 
του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011),  

3. την Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας 
«…», που υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ87/21.05.2013, 

4. την από 19.06.2013 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης της με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 
ΕΜΠ87/21.05.2013 Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών της εταιρείας «…»,  

5. την υπ’ αριθμ. 198/2013 Απόφαση 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 ΕΜΠ87/21.05.2013 έγγραφο», με την οποία η εταιρεία καλείτο να 
υποβάλει στην ΑΔΑΕ αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας εντός δύο (2) μηνών από την 
παραλαβή της, 

6. την με αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1901/19.09.2013 Απόδειξη Παράδοσης – Παραλαβής με την οποία 
παρελήφθησαν από την έδρα της ΑΔΑΕ η υπό σημ. 5 Απόφαση 198/2013 και η υπό σημ. 4 
Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης,  
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7. την Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας 
«…», που υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ25/3.02.2014 έγγραφο ως 
αναθεώρηση της υπό σημ. 3 Πολιτικής, 

8. την από 10.03.2014 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης της υπό σημ. 7 Πολιτικής Ασφάλειας για 
τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «…»,   

9. την υπ’ αριθμ. 83/2014 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ,  

10. το πρακτικό της από 19.03.2014 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ,  

11. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

1. Την έγκριση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της 
εταιρείας «…», βάσει της Έκθεσης Ελέγχου Συμμόρφωσης που επισυνάπτεται στην παρούσα 
Απόφαση, με την επισήμανση ότι η εταιρεία οφείλει να συμπληρώσει την Πολιτική Ασφάλειας 
για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που 
διατυπώνονται στην Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης. 

2. Να επισημανθεί στην εταιρεία «…», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 «Υποβολή και Υλοποίηση 
Πολιτικής Ασφάλειας» της υπ΄αριθμ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., ότι υποχρεούται εντός 
προθεσμίας έξι (6) μηνών από την γνωστοποίηση σε αυτήν της Απόφασης που θα εκδοθεί επί της 
παρούσης εισηγήσεως, να υλοποιήσει την Πολιτική Ασφάλειας για τη διασφάλιση του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών 

3. Να επισημανθεί στην εταιρεία «…», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 «Μεταβατικές Διατάξεις» της 
υπ΄αριθμ. 165/2011 Απόφασης της ΑΔΑΕ, ότι οφείλει να εφαρμόζει την πολιτική ασφάλειας που 
έχει υποβάλει στην ΑΔΑΕ σε εκπλήρωση της σχετικής  υποχρέωσής της με βάση τους 
καταργούμενους, με την υπ΄αριθμ. 165/2011 Απόφαση, Κανονισμούς της ΑΔΑΕ μέχρι την 
υλοποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των επικοινωνιών όπως 
εγκρίνεται από την ΑΔΑΕ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 165/2011 Απόφαση της Αρχής και, σε κάθε 
περίπτωση, το αργότερο μέχρι το πέρας της ως άνω υπό σημείο 2 οριζόμενης προθεσμίας 
υλοποίησης της Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών.  

4. Να κληθεί η εταιρεία «…» να παραλάβει από την έδρα της Α.Δ.Α.Ε. την παρούσα Απόφαση και 
την από 10.03.2014 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 19.03.2014   
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  Ο Πρόεδρος 
Παραιτηθέντος του Προέδρου 

  Ο Αντιπρόεδρος  
 
 

Κωνσταντίνος Μαραβέλας  

 
Συνημμένα: 
 

Η από 10.03.2014 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας «…»  
 
Εσωτερική διανομή: ΔΥΑΥΕΔ, ΔΥΑΤΥ   
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