ΑΔΑ: 4ΑΡΩΙΔ1-Ε

Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 2010
Αρ.Πρωτ. :2142
ΑΠΟΦΑΣΗ
(αριθμ.: 216/2010)

Θέμα: Απόφαση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1870/18-8-2009 Κλήσης σε
ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «….» αναφορικά με την Πολιτική
Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Την Τετάρτη, 30η Ιουνίου 2010 και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η
Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, παρισταμένων του Πρόεδρου της ΑΔΑΕ, κ. Ανδρέα
Λαμπρινόπουλου, του Αντιπροέδρου, κ. Mιχαήλ Καρατζά και των τακτικών
μελών κ.κ, Σταύρου Σκοπετέα Κωνσταντίνου Μαραβέλα και Χρήστου Καψάλη
καθώς και του αναπληρωματικού μέλους κ. Νικολάου Καλουπτσίδη,

σε

αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ιάκωβου Βενιέρη, ο οποίος δεν παρέστη
λόγω κωλύματος, αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί και
απόντων του τακτικού μέλους κ. Σωκράτη Κάτσικα καθώς και του
αναπληρωματικού μέλους αυτού κ. Χρήστου Βασιλόπουλου, οι οποίοι δεν
παρέστησαν λόγω κωλύματος, αν και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως
προσκληθεί.
Η Α.Δ.Α.Ε. ασχολήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1870/18-8-2009 Κλήση σε
ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «….» αναφορικά με την Πολιτική
Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Η συζήτηση
της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής
απόφασης.
Προκύπτουν τα ακόλουθα :

Α. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), με την υπ’
αριθμ. 74/2009 απόφασή της κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία με την
επωνυμία «….» την 8η Απριλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., με
αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με
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το απόρρητο των επικοινωνιών δια της μη έγκρισης της αναθεωρημένης
Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της
ως άνω εταιρείας σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 632α/2005, 633α/2005 και
634α/2005 Αποφάσεις της Α.Δ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 88/2005). Η υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΑΔΑΕ 670/16-3-2009 Κλήση μετά της συνημμένης σε αυτήν Απόφασης της
Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 74/2009 επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως,
όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 5354/23-3-2009 Έκθεση Επίδοσης του
Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών κ. «….».
Κατά την ως άνω ημερομηνία η ακρόαση αναβλήθηκε και νέα ημερομηνία
ακρόασης ορίστηκε η 9η Σεπτεμβρίου 2009. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ
1870/18-08-2009 Κλήση για την ως άνω νέα ημερομηνία ακρόασης της
εταιρείας «….» επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, όπως
προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 5789/01-09-2009 έκθεση επίδοσης του
Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κ. «….». Η εταιρεία παρέστη
κατά την ακρόαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2009 διά των κ.κ……………. Δικηγόρου
της εταιρείας, ……………, Δικηγόρου της εταιρείας, ……………, Τεχνικού
Διευθυντή της εταιρείας, …………., Βοηθού Γενικού Συμβούλου της εταιρείας
…………….,

…………..,

Προϊστάμενο

της

Ομάδας

Διαχείρισης

Κινδύνου

Πληροφοριών της εταιρείας …………., Διευθυντή της εταιρείας ………………...
Στην εταιρεία κοινοποιήθηκε το πρακτικό ακρόασης της 9ης Σεπτεμβρίου, όπως
προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 5935/2.10.2009 έκθεση επίδοσης του
Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών «….». Κατόπιν αυτού η
εταιρεία «….» υπέβαλε ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. την με αρ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ
24/19.02.2010, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.
ΕΜΠ 32/26.2.2010 νέα Αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας για τη διασφάλιση
του απορρήτου των επικοινωνιών.

Β. Στην προκειμένη περίπτωση προκύπτουν τα ακόλουθα :
Η Α.Δ.Α.Ε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εκδίδει κανονιστικές πράξεις,
δημοσιευόμενες

στην

Εφημερίδα

της

Κυβερνήσεως, δια

των

οποίων

ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση με τις αρμοδιότητες,
καθώς και με την εν γένει Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, κατ΄
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εφαρμογήν της διατάξεως της περ.ιβ΄ της παρ.1 του άρθρου 6 του
Ν.3115/2003 (ΦΕΚ Α’ 47). Με βάση την ως άνω νομοθετική εξουσιοδότηση
εκδόθηκαν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι Κανονισμοί της Αρχής :
α) Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές
Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές (υπ’ αριθμ. 632α/2005
Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β’ 88/2005), όπως αυτός τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 1317/2006 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1504/2006),
β) Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών
(υπ’ αριθμ. 633α/2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β’ 88/2005), όπως αυτός
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1318/2006 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., (Φ.Ε.Κ.
Β΄ 1504/2006),
γ) Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη
Διαδικτύου (υπ’ αριθμ. 634α/2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β’ 88/2005),
όπως αυτός τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1319/2006 Απόφαση της
Α.Δ.Α.Ε., (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1504/2006),
Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητας της Α.Δ.Α.Ε. υπεβλήθη στην Αρχή
από την εταιρεία «….» η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 24/02-08-2005 Πολιτική
Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
Η ως άνω Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας «….» ελέγχθηκε από την Α.Δ.Α.Ε.
και με την από 08-05-2006 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης, η οποία επεδόθη
νομίμως στην εν λόγω εταιρεία, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ.
5001/11.05.2006 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο
Αθηνών ……….. κλήθηκε η εν λόγω εταιρεία να υποβάλλει στην Α.Δ.Α.Ε.
αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή
της έκθεσης.
Εν συνεχεία, η εταιρεία «….» υπέβαλε ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. την υπ’ αριθμ.
Αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των
Επικοινωνιών (αρ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 324/10-10-06 έγγραφο όπως αυτό
συμπληρώθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 342/02-11-06 έγγραφο)
και απέστειλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 584/15.3.2007 δήλωσή της
αναφορικά με τις ενεργές άδειές της και τις παρεχόμενες απ’ αυτήν υπηρεσίες.
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Κατόπιν των ανωτέρω, η ως άνω αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας της
εταιρείας «….» ελέγχθηκε έχοντας ως κριτήριο αξιολόγησης τις
απαιτήσεις που θέτουν οι Αποφάσεις της ΑΔΑΕ υπ’ αριθμ. 632α,
633α και 634α.
Με την από 20-10-2008 Έκθεση Ελέγχου συμμόρφωσης της υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΑΔΑΕ ΕΜΠ 324/10-10-06 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 342/02-11-06 έγγραφο αναθεωρημένης Πολιτικής Ασφάλειας
της εταιρείας «….» κρίθηκε ότι η ως άνω Πολιτική Ασφάλειας παρουσίαζε
πολλές ουσιώδεις ελλείψεις και δεν ήταν συμβατή με τις ως άνω αποφάσεις
της Α.Δ.Α.Ε.
Δεδομένης της μη έγκρισης ούτε της Αναθεωρημένης Πολιτικής Ασφάλειας
του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «….», σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 74/2009 απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. αποφασίσθηκε η κλήση
σε ακρόαση της εταιρείας «….» η οποία διενεργήθηκε, όπως προαναφέρθηκε,
την 09-09-2009.
Γ. Όπως προκύπτει από το πρακτικό της ακρόασης της 9ης Σεπτεμβρίου 2009,
κατά την εν λόγω ακρόαση η εταιρεία υποστήριξε ότι υπάρχει κάθε καλή
πρόθεση από πλευράς της να είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις της
έναντι της νομοθεσίας και της Α.Δ.Α.Ε., καθώς δίνει εξαιρετική σημασία σε όλα
τα ζητήματα ασφαλείας και ειδικότερα στα θέματα της προστασίας του
απορρήτου των επικοινωνιών και ότι οι αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της
Α.Δ.Α.Ε. οφείλονται στο γεγονός ότι κατά την άποψη της εταιρείας ορισμένες
διατάξεις των κανονισμών της Α.Δ.Α.Ε. δεν εφαρμόζονται στην περίπτωσή
της, διότι δεν παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες θεσπίστηκαν, ενώ άλλες δεν
μπορούν τυπικά να εφαρμοστούν λόγω της δομής του δικτύου της μητρικής
εταιρείας και της φύσεως των υπηρεσιών που παρέχει. Τέλος, η εταιρεία
δήλωσε ότι σύντομα θα είναι σε θέση να υποβάλλει Αναθεωρημένη Πολιτική
Ασφαλείας που να ανταποκρίνεται στις νομοθετικές απαιτήσεις, όπως τελικώς
και έπραξε με την υποβολή της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 24/19-02-2010,
όπως συμπληρώθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 32/26.2.2010
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έγγραφο, νέας Αναθεωρημένης Πολιτικής Ασφαλείας για την διασφάλιση του
απορρήτου των επικοινωνιών.

Δ. Η ως άνω νέα Αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας αποτέλεσε αντικείμενο
ελέγχου από τις υπηρεσίες της Α.Δ.Α.Ε. έχοντας ως κριτήριο αξιολόγησης τις
απαιτήσεις που θέτουν οι Αποφάσεις της ΑΔΑΕ υπ’ αριθμ. 632α, 633α
και 634α. Σύμφωνα με την από 13 Απριλίου 2010 Έκθεση Ελέγχου
Συμμόρφωσης

της

εν

λόγω

Αναθεωρημένης

Πολιτικής

Ασφαλείας

διαπιστώθηκε ότι αυτή εμφανίζει μεν ελλείψεις, οι οποίες δεν θεωρούνται
ουσιώδεις και επομένως θεωρείται συμβατή με τις ως άνω αποφάσεις της
Α.Δ.Α.Ε. Η εν λόγω από 13-04-2010 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης
εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. με την υπ’ αριθμ. 78/2010
απόφαση και κοινοποιήθηκε στην εν λόγω εταιρεία, όπως προκύπτει από την
υπ’ αριθμ. 6608/10.6.2010 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο
Πρωτοδικείο Αθηνών ………..
Ε. Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη :

1.

τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 47), και ιδίως των άρθρων 1 παρ.1 και 6 παρ.1
του νόμου αυτού,

2.

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

3.

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

4.

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

5.

το άρθρο 4 παρ. 3 της Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 44/31.10.2003
«Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του
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Απορρήτου των
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 1642/7.11.2003), όπως
τροποποιήθηκε με την Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 886/29.6.2006
(ΦΕΚ Β’ 963/20.7.2006) και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο «οι διοικητικές
κυρώσεις που προβλέπονται για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε
σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών ή τους όρους και τη διαδικασία
άρσης αυτού επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση, μετά από
προηγούμενη κλήτευση για παροχή εξηγήσεων του φερόμενου ως
υπαιτίου, ο οποίος μπορεί είτε να παραστεί μετά ή δια πληρεξουσίου
δικηγόρου είτε να καταθέσει έγγραφο υπόμνημα»,
6.

την υπ΄αρ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 24/02-08-2005 Πολιτική Ασφάλειας για τη
Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας με την
επωνυμία «….»,

7.

την από 08-05-2006 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης της υπ’ αριθμ.
πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 24/02-08-2005 Πολιτικής Ασφάλειας για τη
Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας με την
επωνυμία «….», σύμφωνα με την οποία η εταιρεία καλείτο να υποβάλει
στην Α.Δ.Α.Ε. αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας εντός δύο (2) μηνών
από την παραλαβή της Έκθεσης και η οποία (έκθεση) επεδόθη νομίμως
στην εν λόγω εταιρεία, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 5001/11-052006 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο
Αθηνών κ……………,

8.

την υπ΄ αρ. πρωτ. ΕΜΠ285/28-08-2006 επιστολή της εταιρείας «….»
προς την ΑΔΑΕ με την οποία απαντούσε στην από 08-05-2006 Έκθεση
Ελέγχου Συμμόρφωσης,

9.

την υπ’αρ. πρωτ. 1166/30.08.2006 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την εν
λόγω εταιρεία, με την οποία η ΑΔΑΕ ζητούσε εκ νέου την αποστολή
αναθεωρημένης Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου
των Επικοινωνιών με βάση την από 08-05-2006 Έκθεση Ελέγχου
Συμμόρφωσης της υπ΄ αρ. πρωτ. ΕΜΠ 24/02-08-2005 Πολιτικής
Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της
εταιρείας με την επωνυμία «….», στην Ελληνική γλώσσα,

10. την υπ΄ αρ. πρωτ. ΕΜΠ324/10-10-2006 Αναθεωρημένη Πολιτική
Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της
εταιρείας με την επωνυμία «….»,
11. το υπ΄ αρ. πρωτ. ΕΜΠ342/02-11-2006 έγγραφο με το οποίο η εταιρεία
απέστειλε στην ΑΔΑΕ συμπληρωματικά έγγραφα της Αναθεωρημένης
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Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του
Επικοινωνιών της εταιρείας με την επωνυμία «….»,

Απορρήτου

των

12. την υπ’ αρ. πρωτ. 164/30-01-2007 επιστολή της ΑΔΑΕ με την οποία
ζητούσε από την εν λόγω εταιρεία πληροφορίες σχετικά με τις
παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνιών,
13. την υπ’ αρ. πρωτ. 506/05-03-2007 επιστολή της εταιρείας με την
επωνυμία «….» με την οποία ζητούσε παράταση της δήλωσης των
παρεχόμενων από την εταιρεία ηλεκτρονικών υπηρεσιών επικοινωνιών,
14. την με αρ.πρωτ.584/15-03-2007 επιστολή της εταιρείας με την
επωνυμία «….» με την οποία απαντούσε στην με αρ. πρωτ.
164/30.01.2007 επιστολή της ΑΔΑΕ σχετικά με τις παρεχόμενες από την
εταιρεία ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνιών,
15. την από 20-10-2008 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης της υπ΄ αρ. πρωτ.
ΕΜΠ324/10-10-2006 και ΕΜΠ342/02-11-2006 Αναθεωρημένης Πολιτικής
Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της
εταιρείας με την επωνυμία «….», ως προς τις Αποφάσεις 632α, 633α και
634α της ΑΔΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ.πρωτ.584/15.03.2007
επιστολή της εταιρείας με την οποία η εν λόγω εταιρεία ενημέρωνε την
ΑΔΑΕ ως προς τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω
Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των
Επικοινωνιών εμφανίζει ουσιώδεις ελλείψεις και, ως εκ τούτου, δεν
θεωρείται συμβατή με τις ως άνω αναφερόμενες Αποφάσεις της ΑΔΑΕ,
16. την υπ’ αριθμ. 274/27.11.2008 Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ,
σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η μη έγκριση της ως άνω
αναθεωρημένης Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου
των Επικοινωνιών της εταιρείας με την επωνυμία «….» ,
17. την υπ’αριθμ. 6/2009 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
18. το Πρακτικό της από 4 Φεβρουαρίου 2009 συνεδρίασης της Ολομέλειας
της Αρχής,
19. Την υπ’ αριθμ. 74/2009 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Κλήση σε
ακρόαση της εταιρείας «….»,
20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 670/16-3-2009 Κλήση σε ακρόαση της
εταιρείας «….» την 8η Απριλίου 2009, μετά της συνημμένης σε αυτήν
Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 74/2009, καθώς και της από 20-10-

7

ΑΔΑ: 4ΑΡΩΙΔ1-Ε

2008 Έκθεσης Ελέγχου Συμμόρφωσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ
324/10-10-2006 και ΕΜΠ 342/02.11.2006 Αναθεωρημένης Πολιτικής
Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών της
εταιρείας, που επιδόθηκαν στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως,
όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 5354/23-3-2009 Έκθεση Επίδοσης
του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών κ. ………….,
21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1870/18-08-2009 Κλήση για ακρόαση της
εταιρείας «….» μετά από αναβολή για την 9η Σεπτεμβρίου 2009, η οποία
επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην εν λόγω εταιρεία, όπως
προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 5789/01-09-2009 έκθεση επίδοσης του
Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κ. ………,
22. Τους ισχυρισμούς της εταιρείας κατά την Ακρόαση της 9ης Σεπτεμβρίου
2009, όπως αποτυπώνονται στο πρακτικό της διεξαχθείσης ακρόασης,
το οποίο κοινοποιήθηκε στην εταιρεία νομίμως στην εταιρεία, όπως
προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 5935/2.10.2009 έκθεση επίδοσης του
Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών κ. ……….,
23. Τη νέα αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας «….», η οποία
υπεβλήθη στην Α.Δ.Α.Ε. με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ
24/19.2.2010 έγγραφο, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το υπ’ αριθμ.
πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 32/26.2.2010 έγγραφο,
24. Την από 13 Απριλίου 2010 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης της νέας
Αναθεωρημένης Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας «….», με την οποία
διαπιστώνεται ότι η ως άνω αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας
εμφανίζει μεν ελλείψεις, οι οποίες όμως δεν είναι ουσιώδεις και
επομένως θεωρείται συμβατή με τις εκεί αναφερόμενες αποφάσεις της
Α.Δ.Α.Ε.,
25. Την υπ’ αριθμ. 78/2010 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η
από 13.4.2010 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης της ως άνω
Αναθεωρημένης Πολιτικής Ασφάλειας, με την επισήμανση ότι η εταιρεία
οφείλει να συμπληρώσει την Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου των Επικοινωνιών σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που
διατυπώνονται στην ως άνω Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης, η οποία
κοινοποιήθηκε στην εν λόγω εταιρεία νομίμως, όπως προκύπτει από την
υπ’ αριθμ. 6608/10.6.2010 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Αθηνών κ. ………..,
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26. Το άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. ια΄ του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του
Απορρήτου των Επικοινωνιών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το
άρθρο 19 του Συντάγματος και το άρθρο 14 παρ. 10 του Ν. 2690/1999
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» και ενόψει της υπό κρίση υποθέσεως
που αφορά την πολιτική ασφάλειας του απορρήτου των επικοινωνιών,
όπως στην παρούσα απόφαση παρατίθεται,
27. Tην υπ’ αριθμ. 125/24.6.2010 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της
Α.Δ.Α.Ε.
28. Το υπ’ αριθμ. 41 Πρακτικό της από 30 Ιουνίου 2010 συνεδρίασης της
Ολομέλειας της Αρχής,
29. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Δεν επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία «….» καμία διοικητική κύρωση
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των
επικοινωνιών δια της μη έγκρισης της Αναθεωρημένης Πολιτικής Ασφάλειας
για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συμβατής με τα
οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 632α/2005, 633α/2005 και 634α/2005 Αποφάσεις της
Α.Δ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 87 και 88/2005), δεδομένης της, υποβολής νέας
Αναθεωρημένης Πολιτικής Ασφάλειας συμβατής με τις ως άνω Αποφάσεις της
Α.Δ.Α.Ε. με την επισήμανση ότι η εταιρεία οφείλει να συμπληρώσει την
Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται στην από 13.4.2010
Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης, η οποία, όπως προαναφέρθηκε έχει ήδη
κοινοποιηθεί στην ως άνω εταιρεία.
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Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εν λόγω εταιρεία με Δικαστικό
Επιμελητή.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 30η Ιουνίου 2010.

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας
Λαμπρινόπουλος
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