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Μαρούσι, 10 Ιουνίου 2021
Αριθ. πρωτ.: 1632
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 203 / 2021
Θέμα: Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου
των Επικοινωνιών της εταιρείας … με αριθμό μητρώου ΕΕΤΤ 21-019

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της Πέμπτης 10 ης
Ιουνίου 2021 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Κωνσταντίνου Μουστάκα
αναπληρωτή του Αντιπροέδρου της Αρχής, Μιχαήλ Σακκά, ο οποίος δεν παρέστη αν και είχε νομίμως και
εμπροθέσμως ειδοποιηθεί, των τακτικών μελών Δημητρίου Βέργαδου, Στέφανου Γκρίτζαλη, Αικατερίνης
Παπανικολάου και των Σπυρίδωνα Σκουλαρίκη και Νικολάου Ανδρουλακάκη αναπληρωματικών μελών
αντίστοιχα των Γεωργίου Μπακάλη και Νικολάου Παπαδάκη, οι οποίοι δεν παρέστησαν αν και είχαν νομίμως
και εμπροθέσμως ειδοποιηθεί,
έχοντας υπόψη:
1.

τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1, εδάφια α΄, β΄και δ΄και παρ. 2 του ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης
του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47/Α/27.2.2003),
2. τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. (ι) του ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες
αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/Α/20.9.2002), όπως ισχύει,
3. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16887/17-03-2016 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
(ΦΕΚ 151/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /21.3.2016),
4. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 34051/29.05.2018 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί διορισμού Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών (ΦΕΚ 326/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./5.6.2019), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 396/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019,
5. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 58347/21.12.2020 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης περί διορισμού
νέων μελών στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1066/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24.12.2020)
6. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου
των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011),
7. τη με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 547/26.02.2021 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία … με θέμα «Παροχή
Στοιχείων»,
8. το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1124/21.04.2021 έγγραφο της εταιρείας …, με το οποίο ενημέρωσε την Αρχή
σχετικά με τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβάλει δήλωση καταχώρησης στην ΕΕΤΤ υπό
καθεστώς Γενικής Άδειας, καθώς και ότι: «Τις ανωτέρω δραστηριότητες η Εταιρεία δεν ασκεί ούτε και
έχει ασκήσει στο παρελθόν»,
9. την με αριθμ. 151/2021 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
10. το πρακτικό της από 10.6.2021 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε.,
11. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.

Εξαιρείται η εταιρεία …, με αριθμό μητρώου ΕΕΤΤ 21-019, από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής
Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, λόγω των αναφερομένων στο με αρ.
πρωτ. ΑΔΑΕ 1124/21.04.2021 έγγραφο, τίθεται προσωρινά στο αρχείο ο φάκελός της και να ενημερωθεί
περί αυτού η εταιρεία, με την επισήμανση ότι σε περίπτωση που μεταβληθούν οι συνθήκες υπό τις
οποίες δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, 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. Η ΑΔΑΕ επιφυλάσσεται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για
τη διενέργεια ελέγχου κατά πάντα χρόνο ως προς την αλήθεια της δηλώσεως της εταιρείας.

2.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην εταιρεία …, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.
379/2019 Απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 10.6.2021.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Ράμμος

Εσωτερική Διανομή:
1. ΔΔΥΑΥΕΔ
2. ΔΔΥΑΤΥ
3. Νομική Υπηρεσία
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