
  

 

Μαρούσι, 5  Αυγούστου 2015 

                                                                                      Αρ. πρωτ. : 1640   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 (αριθμ.: 121/2015) 
 

Θέμα: Απόφαση σχετικά με την εξαίρεση του οργανισμού με την επωνυμία  
«……………………………….» από την υποχρέωση υποβολής προς την Α.Δ.Α.Ε. 
Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός για 
τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 
2715/17-11-2011).  
 

 

Την Τετάρτη, 10η Ιουνίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η 

Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., παρισταμένων του Αντιπροέδρου της Α.Δ.Α.Ε., κ. 

Κων/νου Μαραβέλα, των τακτικών μελών κ.κ Κων/νου Λαμπρινουδάκη, 

Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Χρήστου Καψάλη και Νικολάου Καλουπτσίδη, καθώς και 

παρισταμένου του αναπληρωματικού μέλους κ. Δημοσθένη Βουγιούκα και 

απόντος του τακτικού μέλους κου Δημητρίου Βαρουτά, ο οποίος απουσίαζε 

λόγω κωλύματος, αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί.   

Η Α.Δ.Α.Ε. ασχολήθηκε με το ενδεχόμενο εξαίρεσης του οργανισμού με την 

επωνυμία  «…………………….» από την υποχρέωση υποβολής προς την 

Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. 

(ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011).  

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της 

σχετικής απόφασης. 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 19 παρ.1 του Συντάγματος, 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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2. Τις διατάξεις του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των    

Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 47), και ιδίως τα άρθρα 1 παρ.1, 6 παρ.1 του νόμου 

αυτού, 

3. τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 7 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της 

Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», 

   4. Τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (υπ΄αριθμ. 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ 

Β΄2715/17-11-2011), 

   5. Την υπ’ αριθμ. 100/2013 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2882/05-12-2014 επιστολή της Α.Δ.Α.Ε. προς 

τον οργανισμό με την επωνυμία  «…………………..»,  

7. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 51/13-01-2015 επιστολή του οργανισμού με την 

επωνυμία «……………………» αναφορικά με τις εν τοις πράγμασι ακσούμενες 

δραστηριότητες εκ μέρους του οργανισμού,  

8. Την υπ’ αριθμ. 73/2015 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,  

9. Το Πρακτικό της από 10-06-2015 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

10. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 

 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Να εξαιρεθεί ο οργανισμός με την επωνυμία «……………………………» από την 

υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του απορρήτου 

των επικοινωνιών, ενόψει του περιεχομένου της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

51/13-01-2015 επιστολής του προς την Α.Δ.Α.Ε., να τεθεί προσωρινά στο 

αρχείο ο φάκελός του και να ενημερωθεί περί αυτού ο οργανισμός, με την 

επισήμανση ότι, σε περίπτωση που οι παραπάνω συνθήκες μεταβληθούν, 

όπως αυτές περιγράφονται στην ως άνω επιστολή του, ο οργανισμός 

υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί την Α.Δ.Α.Ε. και να υποβάλει Πολιτική 
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Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

Να κληθεί ο οργανισμός με την επωνυμία  «……………………………» να 

παραλάβει από την έδρα της Α.Δ.Α.Ε. αντίγραφο της παρούσας απόφασης.    

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015. 

   Ο Πρόεδρος 
Παραιτηθέντος του 

Προέδρου 
 
 
   

Ο Αντιπρόεδρος 
   Κων/νος 
Μαραβέλας 
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