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Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2013
Αρ. πρωτ.: 777
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
( αριθμ: 63/2013 )
Θέμα:

Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου των Επικοινωνιών της επιχείρησης με την επωνυμία «….».

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)
κατά τη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 2013
Σήμερα, την 27η 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. Δημητρίου Βαρουτά, Νικόλαου Καλουπτσίδη και του αναπληρωματικού μέλους κ.
Παναγιώτη Ριζομυλιώτη σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, ο οποίος δεν παρέστη
λόγω κωλύματος, αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί και απόντων των τακτικών μελών κ.κ.
Χρήστου Καψάλη και Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη, οι οποίοι δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος, αν και είχαν
νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει επί της εξαίρεσης
από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της
επιχείρησης με την επωνυμία «………..».
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. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2048/25.11.2011 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία με την
επωνυμία «………..»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 581/12.03.2012 επιστολή της επιχείρησης με την επωνυμία
«…….», με την οποία αποστέλλει πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο Χανίων καθώς
και Βεβαίωση Κατοχής Γενικής Άδειας από την ΕΕΤΤ.
5. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1535/02.08.2012 επιστολή της επιχείρησης με την επωνυμία
«……..» με την οποία αποστέλλει φυλλάδιο με τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1634/31.08.2012 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την επιχείρηση με
την επωνυμία «…….» με θέμα «Δήλωση για άδειες και παρεχόμενες υπηρεσίες»,
7. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2202/04.12.2012 υπενθυμιστική επιστολή της ΑΔΑΕ,
8. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2322/04.12.2012 επιστολή της επιχείρησης με την επωνυμία
«……»
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9. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2366/05.12.2012 επιστολή της επιχείρησης με την επωνυμία
«……», με την οποία αποστέλλει αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία …….του
εξωτερικού, της οποίας είναι μεταπωλητής,
10. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2411/11.12.2012 επιστολή της επιχείρησης με την επωνυμία «…….», με την
οποία δηλώνει ότι α) η σύμβαση των πελατών της …….συνάπτεται με την εταιρεία………, β) η ……..είναι
ο πράκτορας της ……και εγκαθιστά τον τερματικό εξοπλισμό της και γ) η εταιρεία……..) είναι αυτή που
παρέχει την υποδομή (διακομιστές, πύλες και διακομιστές ΑΑΑ) για την πρόσβαση στο δορυφορικό
ίντερνετ για τους πελάτες της «……»,
11. την υπ’αριθμ.79/24.02.2013 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
12. το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 27.02.2013,
13. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Να εξαιρεθεί η επιχείρηση με την επωνυμία

«……..» (με αριθμό μητρώου ΕΕΤΤ……) από την

υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών,
να τεθεί προσωρινά στο αρχείο ο φάκελός της και να ενημερωθεί περί αυτού η επιχείρηση με τις
παρακάτω επισημάνσεις:
α) η επιχείρηση με την επωνυμία «…..» έχει υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της παρ. 4.3. της υπ’
αριθμ. 165/2011 Απόφασης της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών», ΦΕΚ Β’ 2715/17.11.2011) και
β) σε περίπτωση που οι παραπάνω συνθήκες μεταβληθούν, όπως αυτές περιγράφονται από την επιχείρηση στις
ως άνω επιστολές της, η επιχείρηση με την επωνυμία «……» υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί την
Α.Δ.Α.Ε. και να υποβάλει Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των παρεχόμενων
υπηρεσιών/δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Β. Να επιδοθεί η παρούσα απόφαση στην επιχείρηση με την επωνυμία «…….» με δικαστικό
επιμελητή.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 27.02.2013.
Μαρούσι, Μαρτίου 2013
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος

