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 Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2015  
Αρ. πρωτ.: 1198 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθμ: 69/2015 )  

Θέμα: Μη Έγκριση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών της εταιρείας «…», που υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με τo με αρ. πρωτ. 
ΑΔΑΕ ΕΜΠ199/29.09.2014 

 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 25ης 
Μαίου 2015 παρισταμένων του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα, και των 
τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη και Δημητρίου Βαρουτά, 
και απόντων των κ.κ. Χρήστου Καψάλη και Νικόλαου Καλουπτσίδη, οι οποίοι δεν παρευρέθησαν  
λόγω κωλύματος αν και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, έχοντας υπόψη:  

 

1. τις διατάξεις του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 
47/Α/27.2.2003) και ιδίως το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφια α΄, β΄και δ΄και παράγραφος 2,  

2. τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ’47/11.05.2015), 

3. 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),  

4. την αγγλική έκδοση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών της εταιρείας «…», που υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με τα με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 
ΕΜΠ170/15.07.2014 έγγραφο, 

5. την με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2062/29.08.2014 επιστολή της ΑΔΑΕ με την οποία ζητήθηκε από 
την εταιρεία να υποβάλλει την Πολιτική της στην ελληνική γλώσσα, 

6. την Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας 
«…», που υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με τα με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ199/29.09.2014 έγγραφο, 

7. την από 16.10.2014 «Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης Πολιτικής της εταιρείας «…» 

8. την υπ’ αριθμ. 9/2015 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 

9. το πρακτικό της από 25.05.2015 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ 
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10. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 
1. Τη μη 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 «…», καλείται να υποβάλλει στην ΑΔΑΕ 
αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών και να 
συμπεριλάβει σε αυτήν τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται στη συνημμένη Έκθεση Ελέγχου 
Συμμόρφωσης, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της παρούσας Απόφασης. Σε 
περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας, η ΑΔΑΕ θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες, όπως 
αυτές προβλέπονται από το Ν.3115/2003.  

2. Να κληθεί η εταιρεία «…»  να παραλάβει από την έδρα της Α.Δ.Α.Ε. την παρούσα Απόφαση και 
την από 16.10.2014 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 25.05.2015  

 
  Παραιτηθέντος του Προέδρου 

  Ο Αντιπρόεδρος  
 
 

Κωνσταντίνος Μαραβέλας  

 

Συνημμένα:  

Η από 16.10.2014 «Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης Πολιτικής της εταιρείας «…» 

 

Εσωτερική διανομή: ΔΥΑΥΕΔ και ΔΥΑΤΥ  

ΑΔΑ: ΩΖΜ4ΙΔ1-ΟΝΙ
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