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Αρ. πρωτ.:459
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
( αριθμ: 20/2013 )
Θέμα:

Απόφαση αναφορικά με τις υποχρεώσεις της εταιρείας με την επωνυμία «……...»
αναφορικά με την Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των
Επικοινωνιών.
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)
κατά τη συνεδρίαση της 6ης Φεβρουαρίου 2013

Σήμερα, την 6η Φεβρουαρίου 2013, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,
παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής κ. Α.Λαμπρινόπουλου, του Αντιπροέδρου κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα,
των τακτικών μελών, κ.κ. Χρήστου Καψάλη, Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη, Δημητρίου Βαρουτά, Νικόλαου
Καλουπτσίδη και Μιχαήλ Γεωργιακόδη, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει επί των
υποχρεώσεων της εταιρείας με την επωνυμία «……………..» αναφορικά με την υποβολή Πολιτικής Ασφάλειας για
τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας 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 την Διασφάλιση
Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ΦΕΚ Β΄ 2715/17.11.2011),

3.

το γεγονός ότι η εταιρεία με την επωνυμία «……………..» δεν περιλαμβάνεται στο Μητρώο Παρόχων
Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Ε.Ε.Τ.Τ.,

4.

την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 32/10-1-2012 (Συνημμένο 1 στην Εισήγηση 40/01.02.2013) επιστολή της
εταιρείας με την επωνυμία «……………..», με την οποία μεταξύ άλλων δηλώνει ότι:
«Με την παρούσα δηλώνουμε ότι η εταιρεία μας με επωνυμία «……………..», διακριτικό τίτλο «……» και
ΑΦΜ «…….» έχει αδειοδοτηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
συγκεκριμένα ως Καταχωρητής ονομάτων χώρου (domain names) με κατάληξη .gr σύμφωνα με υπ’
αριθμό πρωτοκόλλου 7248/31-03-2004 αίτηση της εταιρίας μας στην Ε.Ε.Τ.Τ. και είναι συμμορφώμενη
με το νέο Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr
(ΦΕΚ 593/Β/2011).

Επίσης, η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων (hosting) σε ιδιόκτητους servers σε
Data Center στην Ελλάδα ή/και σε μισθωμένους servers σε Data Center στο εξωτερικό και φιλοξενία
servers (dedicated, co-location).»
5.

το υπ’ αριθμ. πρωτ.ΑΔΑΕ 1529/2-8-2012 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ. με θέμα «Απάντηση σε ερώτημά σας»,
σύμφωνα με το οποίο: «(α) η διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), υπάγεται σε
καθεστώς Γενικής Άδειας (κωδικός Β0104, «Παροχή Δεδομένων Προστιθέμενης Αξίας»), και (β) η
διάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων δεν υπάγεται σε καθεστώς Γενικής Άδειας»,
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6.

το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «https://…….», η εταιρεία με την επωνυμία «……………..»
παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ως αναπόσπαστο μέρος της υπηρεσίας web
hosting, αλλά ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτ.υπό σημ.3, δεν προκύπτει ότι για τις εν λόγω
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) η εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Παρόχων
Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Ε.Ε.Τ.Τ.,

7.

την υπ’αριθμ.40/01.02.2013 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,

8.

το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 06.02.2013,

9.

την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ενημερώνει την εταιρεία με την επωνυμία «……………..» ότι, δεδομένου ότι παρέχει υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ως αναπόσπαστο μέρος της υπηρεσίας web hosting, θα
πρέπει να απευθύνει ερώτημα στην Ε.Ε.Τ.Τ., με σχετική κοινοποίηση στην Α.Δ.Α.Ε., αναφορικά με
την ενδεχόμενη υπαγωγή της σε καθεστώς Γενικής Άδειας ως προς την παροχή από την εταιρεία
υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), και να ενημερώσει αμελλητί την Α.Δ.Α.Ε. περί
της σχετικής απάντησης της Ε.Ε.Τ.Τ..

Β. Ενημερώνει την εταιρεία με την επωνυμία «……………..» ότι κατά το διάστημα μέχρι τη
γνωστοποίηση στην Α.Δ.Α.Ε. της προαναφερόμενης απάντησης της Ε.Ε.Τ.Τ., παραμένει εκκρεμής
η λήψη απόφασης από την Α.Δ.Α.Ε. επί του ζητήματος της υποχρέωσης υποβολής εκ μέρους της
εταιρείας προς έγκριση στην Αρχή Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των
Επικοινωνιών αλλά ότι, σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει και να εφαρμόζει
Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών σύμφωνα με την
παράγραφο 1.1 του Άρθρου 1 της Απόφασης 165/2011 «Κανονισμός για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 2715/2011), της οποίας το περιεχόμενο να
είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της Απόφασης αυτής.

Γ. Η εταιρεία με την επωνυμία «……………..» να κληθεί να παραλάβει από την έδρα της ΑΔΑΕ την
παρούσα Απόφαση.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 06.02.2013.
Μαρούσι, 18 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος

