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Μαξνύζη, 3 Απξηιίνπ 2019
Αξ. πξση.: 1412
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΦΑΗ
( απιθμ: 427/2018 )
Θέμα:

Εξαίπεση από την ςποσπέωση ςποβολήρ Πολιτικήρ Ασυάλειαρ για τη Διασυάλιση
τος Αποππήτος των Επικοινωνιών τηρ εταιπείαρ «…..» με απιθμό μητπώος ΕΕΣΣ
……

Η ΑΡΥΗ ΔΘΑΦΑΛΘΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ (ΑΔΑΕ)
θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2018
ήκεξα, ηελ 19ε Γεθεκβξίνπ 2018, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
Δπηθνηλσληώλ, παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ θ. Υξήζηνπ Εακπίξα, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θ. Μηραήι
αθθά, ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. Μηραήι Γεσξγηαθόδε, Γεσξγίνπ Μπαθάιε θαη Αηθαηεξίλεο
Παπαληθνιάνπ, θαζώο θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ. Υξήζηνπ Καιινληάηε, ν νπνίνο παξέζηε
πξνο αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ. Παλαγηώηε Ρηδνκπιηώηε, ν νπνίνο δελ παξέζηε ιόγσ
θσιύκαηνο, αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ
λα απνθαζίζεη επί ηεο εμαίξεζεο από ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε
Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…..» θαη αξηζκό
κεηξώνπ ΔΔΣΣ …...

Δηδηθόηεξα, ιακβάλνληαο ππόςε:
1.

Tν άξζξν 19 παξάγξαθνο 1 ηνπ πληάγκαηνο.

2.

Tηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ
Α΄ 47/2003), θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 1 παξ.1 θαη 6 ηνπ λόκνπ απηνύ,

3.

Tηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε
θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο»
(ΦΔΚ Α’ 220/2002), όπσο ηζρύεη,

4.

Tηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ Α’51/2012),
όπσο ηζρύεη, θαη ηδίσο ην άξζξν 61,
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5.

Tε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 παξ.7 ηνπ Ν.4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο –
Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε Αδηθηώλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 47/11.05.2015),

6.

Tε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ λ.4339/2015 (ΦΔΚ Α’ 133/2015) «Αδεηνδόηεζε
παξόρσλ πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο ειεύζεξεο ιήςεο Ίδξπζε ζπλδεδεκέλεο κε ηελ E.P.Σ. Α.Δ. αλώλπκεο εηαηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηύνπ επίγεηαο
ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο - Ρύζκηζε ζεκάησλ Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη
Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ.Σ.) - Δζληθή Δπηθνηλσληαθή Πνιηηηθή, Οξγάλσζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο
Γηπισκαηίαο - ύζηαζε Δζληθνύ Κέληξνπ Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη
Μεηξώνπ Δπηρεηξήζεσλ Ζιεθηξνληθώλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο - Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
4070/2012 (Α' 82) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,

7.

Tηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ.165/2011 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ («Καλνληζκόο γηα ηελ Γηαζθάιηζε
Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ», ΦΔΚ B’ 2715/17-11-2011),

8.

Tε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016) «Δζληθό Μεηξών Δπηηειηθώλ
ηειερώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο,
πξναγσγώλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα – αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,

9.

Σν άξζξν εηθνζηό ηξίην ηνπ Ν. 4411/2016 (ΦΔΚ Α’ 142/03.08.2016) «Κύξσζε ηεο ύκβαζεο
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ην έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρώξν θαη ηνπ Πξόζζεηνπ
Πξσηνθόιινπ ηεο, ζρεηηθά κε ηελ πνηληθνπνίεζε πξάμεσλ ξαηζηζηηθήο θαη μελνθνβηθήο θύζεο,
πνπ δηαπξάηηνληαη κέζσ πζηεκάησλ Τπνινγηζηώλ- Μεηαθνξά ζην ειιεληθό δίθαην ηεο
Οδεγίαο 2013/40/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο επηζέζεηο θαηά
ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο- πιαηζίνπ 2005/222/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ, ξπζκίζεηο ζσθξνληζηηθήο θαη αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,

10. Tελ ππ’ αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21-03-2016), πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο Αξρήο
Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ,
11. Tηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3674/08 («Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ
ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ Α’ 136) όπσο ηζρύεη,
12. Tν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3252/15.11.2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «…..»,
13. Σν πξαθηηθό ηεο από 22.11.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
14. ηελ ππ’ αξηζκ. 421/2018 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,
15. ην από 19 Γεθεκβξίνπ 2018 πξαθηηθό ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,
16. ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ,
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ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ

Να εμαηξεζεί ε εηαηξεία «…...» από ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε
Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (αξ. Μεηξώνπ ΔΔΣΣ …..), ιόγσ ησλ αλαθεξνκέλσλ
ζην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3252/15.11.2017 έγγξαθν, λα ηεζεί πξνζσξηλά ζην αξρείν ν θάθειόο ηεο
θαη λα ελεκεξσζεί πεξί απηνύ ε εηαηξεία, κε ηελ επηζήκαλζε όηη, ζε πεξίπησζε πνπ κεηαβιεζνύλ νη
ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο δηθηύσλ ή/θαη ππεξεζηώλ
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ακειιεηί ηελ ΑΓΑΔ θαη λα ππνβάιεη
Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ/δηθηύσλ
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ ΑΓΑΔ επηθπιάζζεηαη, ζην
πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ θαηά πάληα ρξόλν σο πξνο ηελ αιήζεηα ηεο
δειώζεσο ηεο εηαηξείαο.
Β. Να θιεζεί ε εηαηξεία «…...» λα παξαιάβεη από ηελ έδξα ηεο ΑΓΑΔ ηελ παξνύζα απόθαζε.
Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ 19.12.2018.

Ο Αληηπξόεδξνο
Μηραήι αθθάο

