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 Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2015  
Αρ. πρωτ.: 1437 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθμ: 93/2015 )  
 

Θέμα: Έγκριση της από 19.9.2014 «Έκθεσης Διενέργειας Έκτακτου Ελέγχου στην 
Εταιρεία ….» και εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για 
τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας …. 

 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 3ης 
Ιουνίου 2015 παρισταμένων του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα και των 
τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Χρήστου Καψάλη, Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη, 
Νικόλαου Καλουπτσίδη και Δημητρίου Βαρουτά, έχοντας υπόψη:  

 

1. Το άρθρο 19 παρ.1 του Συντάγματος, 

2. τις διατάξεις του Ν. 3115/03 («Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών», ΦΕΚ 
Α’ 47) όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 6 παρ.1 περ. α’, β’, δ’ και 6 παρ.2 αυτού, 

3. τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄47/2015), 

4. τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός για την 
Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), 

5. το Πρακτικό Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου της 27.06.2014 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
…, με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ157/27.06.2014, 

6. την με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ183/18.07.2014 επιστολή της εταιρείας …. με θέμα «Παροχή 
πληροφοριών αναφορικά με την διενέργεια ελέγχου της …», 

7. την από 19.9.2014 «Έκθεση Διενέργειας Έκτακτου Ελέγχου στην Εταιρεία ….» (Συνημμένο 1) 
με τα σχετικά αυτής, 

8. την υπ’ αριθμ. 43/2015 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ 

9. το πρακτικό της από 03.06.2015 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ 

10. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών 
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Α. Την έγκριση της από 19.9.2014 «Έκθεσης Διενέργειας Έκτακτου Ελέγχου στην Εταιρεία ….», 

Β. Να εξαιρεθεί η εταιρεία …. από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη 
Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, και να ενημερωθεί περί αυτού η εταιρεία, με τις 
παρακάτω επισημάνσεις: 

i)  η εταιρεία …. έχει υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της παρ. 4.3 της υπ’ αριθμ. 165/2011 
Απόφασης της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου των Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών», ΦΕΚ Β΄ 2715/17.11.2011) και 

ii) σε περίπτωση που οι συνθήκες παροχής υπηρεσιών μεταβληθούν, όπως αυτές περιγράφονται από 
την εταιρεία στο υπό σημείο 4 πρακτικό και στην υπό σημείο 5 επιστολή, η εταιρεία …. υποχρεούται 
να ενημερώσει αμελλητί την ΑΔΑΕ και να υποβάλει Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του 
Απορρήτου των παρεχόμενων υπηρεσιών/δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.  
 

Γ. Να κληθεί η εταιρεία …. να παραλάβει από την έδρα της Αρχής την παρούσα Απόφαση, μετά της 

από 19.9.2014 «Έκθεσης Διενέργειας Έκτακτου Ελέγχου στην Εταιρεία ….». 

 

Δ. Να κληθεί η εταιρεία … να υποβάλλει στην ΑΔΑΕ τις αναθεωρημένες συμβάσεις με τις 

συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες κατέχει άδειες από την 

ΕΕΤΤ, βάσει των διατάξεων της παρ. 4.3 της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της ΑΔΑΕ, εντός δύο 

μηνών από την παραλαβή της Απόφασης που θα εκδοθεί επί της παρούσας εισήγησης. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 03.06.2015   

           
  Ο Πρόεδρος  

Παραιτηθέντος του Προέδρου 

  Ο Αντιπρόεδρος  
 
 

Κωνσταντίνος Μαραβέλας  

  

Εσωτερική διανομή: ΔΥΑΥΕΔ  
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