ΑΔΑ: 4ΙΦ3ΙΔ1-Τ

Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2010
Αρ. πρωτ.:2632
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

AΠΟΦΑΣΗ
( αριθμ: 257/2010 )
Θέμα:

Εισήγηση να τεθεί προσωρινά στο αρχείο ο φάκελος της εταιρείας «…».

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 3ης
Νοεμβρίου 2010 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλου, του Αν.
Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Δημητρίου Βαρουτά, ο οποίος παρέστη σε αναπλήρωση του
Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Μιχαήλ Καρατζά, ο οποίος δεν παρευρέθη λόγω κωλύματος αν και
είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί και των τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη,
Ιάκωβου Βενιέρη, Χρήστου Καψάλη, Κωνσταντίνου Μαραβέλα και Σταύρου Σκοπετέα έχοντας
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. 629α/2005 Απόφασης της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για την
Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών», ΦΕΚ
Β΄ 87/2005),

3.

τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 630α/2005 Απόφασης της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για την
Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών»,
ΦΕΚ Β΄ 87/2005),

4.

τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 631α/2005 Απόφασης της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για την
Διασφάλιση

Απορρήτου

κατά

την

Παροχή

Τηλεπικοινωνιακών

Υπηρεσιών

μέσω

Ασύρματων Δικτύων», ΦΕΚ Β΄ 87/2005),
5.

τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 632α/2005 Απόφασης της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για την
Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες
και Εφαρμογές», ΦΕΚ Β΄ 88/2005),

6.

τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 633α/2005 Απόφασης της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για την
Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών», ΦΕΚ Β΄ 88/2005),

7.

τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 634α/2005 Απόφασης της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για την
Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου», ΦΕΚ Β΄ 88/2005),

8.

την επιστολή της ΑΔΑΕ με αρ. πρωτ.2256/29-11-2007 και θέμα «Υποβολή Πολιτικής
Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των παρεχόμενων υπηρεσιών/δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών»,

9.

την Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της
εταιρείας «…» που υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ91/01.04.2009
έγγραφο,
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10. την με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 207/25.06.2009 επιστολή της εταιρείας «…» στην οποία
δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία και τον τρόπο
υλοποίησής τους,
11. την από 16.07.2009 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης της Πολιτικής Ασφαλείας για τη
Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «…», στην οποία αναφέρεται
ότι η Πολιτική Ασφαλείας της εταιρείας εμφανίζει ελλείψεις, δεν είναι συμβατή με τις υπ’
αριθμ. 629α, 630α, 632α, 633α και 634α Αποφάσεις της ΑΔΑΕ και καλεί την εταιρεία να
καλύψει τις εν λόγω ελλείψεις,
12. την υπ’ αριθμ. 189/2009 Απόφαση της ΑΔΑΕ με θέμα: «Μη έγκριση της Πολιτικής
Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «…» που
υπεβλήθη στην ΑΔΑΕ με το με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ91/01.04.2009 έγγραφο», η
οποία καλεί την εταιρεία να συμπεριλάβει στην Πολιτική Ασφάλειάς της τις ελλείψεις που
αναφέρονται στην από 16.07.2009 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης εντός δύο (2)
μηνών, προκειμένου να θεωρηθεί συμβατή με τις υπ’αριθμ. 629α, 630α, 632α, 633α και
634α Αποφάσεις της ΑΔΑΕ και η οποία νομίμως επιδόθηκε στην εταιρεία με την υπ’αριθμ.
6048/06.11.2009 Έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Διον. Δεσποτόπουλου,
13. την υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ06/15.01.2010 επιστολή της εταιρείας «…», όπου η
εταιρεία δηλώνει ότι: «έχει σταματήσει από τον 09/2009 παντελώς την παροχή
υπηρεσιών τηλεματικής και έχει κλείσει την πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο της
εταιρείας από συνδρομητές, δεν παρέχει από 09/2009 υπηρεσίες τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης, με απόφαση του Προέδρου της εταιρείας παύει κάθε δραστηριότητα στον
τομέα των τηλεπικοινωνιών και έχει καλέσει από τον 12/2009 τους εναπομείναντες
συνεργάτες – συνδρομητές να μεταφέρουν ή να διακόψουν άμεσα τα τηλέφωνα που
είναι ενεργοποιημένα στην εταιρεία, εώς 31/03//2010 θα έχουν μεταφερθεί και όλα τα
τηλέφωνα των συνδρομητών και παύει οριστικά η λειτουργία για VPN κινητής
τηλεφωνίας»,
14. την υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΟΡ263/24.02.2010 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία
«…», όπου ζητείται από την εταιρεία να αποστείλει εγγράφως τη δήλωση περί διακοπής
όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών με την παρέλευση της 31ης Μαρτίου 2010,
15. την επιστολή της εταιρείας με αρ. πρωτ. 1842/30.09.2010, όπου αναφέρεται ότι η
εταιρεία «…» έπαυσε οριστικά κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,
16. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Να εξαιρεθεί προσωρινά η Εταιρεία «…» 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 Εταιρεία, με την επισήμανση ότι σε περίπτωση
που οι παραπάνω συνθήκες μεταβληθούν, η Εταιρεία «…» 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.
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Β) Να επιδοθεί η παρούσα Απόφαση στην Εταιρεία «…» με δικαστικό επιμελητή.

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος
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