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Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2018
Αρ. πρωτ.:236
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
( αριθµ: 196/2017 )
Θέµα:

Υποχρέωση

υποβολής

Πολιτικής

Ασφάλειας

για

τη

∆ιασφάλιση

του

Απορρήτου των Επικοινωνιών της επιχείρησης «………..» (Α.Μ. ΕΕΤΤ …….).
Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΑΕ)
κατά τη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2017
Σήµερα, την 7η Ιουνίου 2017, η Ολοµέλεια της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,
παρισταµένων του Προέδρου της Αρχής κ.Χρήστου Ζαµπίρα, του Αντιπροέδρου κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών
µελών κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Αικατερίνης Παπανικολάου και Γεωργίου Μπακάλη, και του αναπληρωµατικού
µέλους κ. ∆ηµοσθένη Βουγιούκα, ο οποίος παρέστη σε αναπλήρωση του τακτικού µέλους κ.Ιωάννη
Ασκοξυλάκη, ο οποίος απουσίαζε λόγω κωλύµατος, αν και είχε νοµίµως και εµπροθέσµως προσκληθεί, και απόντος
του τακτικού µέλους κ. Παναγιώτη Ριζοµυλιώτη, ο οποίος απουσίαζε λόγω κωλύµατος, αν και είχε νοµίµως και
εµπροθέσµως προσκληθεί, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειµένου να αποφασίσει επί των υποχρεώσεων της
επιχείρησης «………..» (Α.Μ. ΕΕΤΤ ………..), αναφορικά µε την υποβολή Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση
του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
Λαµβάνοντας υπόψη:
1. το άρθρο 19 παρ.1 του Συντάγµατος,
2. τις διατάξεις του ν. 3115/03 («Αρχή ∆ιασφάλισης 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. τις διατάξεις του ν. 3674/08 («Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου ∆ιασφάλισης του Απορρήτου της
τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 136) όπως ισχύει,
4. τις διατάξεις του ν.3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής
στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997» (ΦΕΚ 133
Α΄/28.6.2006), όπως ισχύει,
5. το ν.3051/2002 «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του
συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α’ 220/2002), όπως ισχύει,
6. το ν.4055/2012 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως ισχύει, και ιδίως τα
άρθρα 61 και 110 αυτού,
7. τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
47/2015),
8. τη διάταξη του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015

(ΦΕΚ Α’ 133/2015) «Αδειοδότηση παρόχων

περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης
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µε την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική
Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής ∆ιπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων
Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις»,
9. τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και
επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και
άλλες διατάξεις»,
10. την υπ’ αριθµ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής ∆ιασφάλισης του
Απορρήτου των Επικοινωνιών,
11. το ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03.08.16,
12. τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση του
Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), και ιδίως το άρθρο 1 παρ.1.2
αυτής, σύµφωνα µε το οποίο «Τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών

επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, όπως αυτό καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Α∆ΑΕ προς έγκριση …Πολιτική Ασφάλειας για τη
∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, καθώς και κάθε αναθεώρηση αυτής, όποτε αυτή λάβει
χώρα»,
13. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1905/31.08.2016 επιστολή της Α∆ΑΕ προς την επιχείρηση «………….»,
14. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2664/08.11.2016 επιστολή του κ. ………………., µε την οποία ενηµερώνει
την Α∆ΑΕ, µεταξύ άλλων, ότι:
I. Το 2011, λόγω του αντικειµένου της ξενοδοχειακής του επιχείρησης (online κρατήσεις), δηµιούργησε
ένα ασύρµατο δίκτυο για να µεταφέρει το internet στην κατοικία του, στο χωριό……………., στο οποίο
δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, προκειµένου να µπορεί να είναι σε άµεση επαφή µε τους
πελάτες και συνεργάτες του ξενοδοχείου.
II. Μετά από παράκληση του προέδρου του χωριού, του ζητήθηκε να δώσει πρόσβαση στο κοινοτικό
γραφείο, στο δηµοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο του χωριού αφιλοκερδώς, ενώ στο δίκτυο έχουν
επίσης πρόσβαση µερικοί συγγενείς και φίλοι, περίπου 15 άτοµα,
III. Λόγω ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις όπως το πρατήριο καυσίµων, το ελαιοτριβείο, ο φούρνος και
κάποια τουριστικά καταλύµατα στο χωριό για πρόσβαση στο διαδίκτυο, ζήτησε άδεια από την
Ε.Ε.Τ.Τ. µε τους παρακάτω κωδικούς ……………., για να µπορέσει να παρέχει νόµιµες αποδείξεις,
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15. το γεγονός ότι η επιχείρηση «……………» παραµένει εγγεγραµµένη στο Μητρώο Παρόχων ∆ικτύων και
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ, µε Αριθµό Μητρώου ……….. (τελευταία ενηµέρωση
24-05-2017),
16. την υπ’αριθµ.223/2017 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α∆ΑΕ,
17. το πρακτικό της από 07.06.2017 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ,
18. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,

Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΑΕ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να ενηµερωθεί η επιχείρηση «………….» ότι ισχύουν οι υποχρεώσεις της για την υποβολή στην Α∆ΑΕ Πολιτικής
Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφαση της Α∆ΑΕ «Κανονισµός για
την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), και ιδίως το
άρθρο 1 παρ.1.2 αυτής, σύµφωνα µε το οποίο «Τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, όπως αυτό καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Α∆ΑΕ προς έγκριση …Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση
του Απορρήτου των Επικοινωνιών, καθώς και κάθε αναθεώρηση αυτής, όποτε αυτή λάβει χώρα».
Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην επιχείρηση «…………..» µε δικαστικό επιµελητή.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ζαµπίρας

