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Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2011
Αρ.Πρωτ. 178

ΑΠΟΦΑΣΗ
(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)
(αριθμ.: 16/2011)

Θέμα: Απόφαση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1930/04-09-2009 Κλήσης σε ακρόαση της
εταιρείας με την επωνυμία «……………» με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως
της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών δια της μη
υποβολής στην Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των
Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 629α, 630α, 631α, 632α, 633α και 634α
Αποφάσεις της Α.Δ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 87/2005 και ΦΕΚ Β’ 88/2005)

Την Τετάρτη, 1η Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η
Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, παρισταμένων του Πρόεδρου της ΑΔΑΕ, κ. Ανδρέα
Λαμπρινόπουλου, του αναπληρωτή Αντιπροέδρου κ. Δημητρίου Βαρουτά, σε
αναπλήρωση του Αντιπροέδρου της ΑΔΑΕ κ. Μιχαήλ Καρατζά, ο οποίος δεν παρέστη
λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης, των τακτικών μελών κ.κ Σταύρου Σκοπετέα,
Κωνσταντίνου Μαραβέλα και Μιχαήλ Γεωργιακόδη, καθώς και των αναπληρωματικών
μελών κ.κ. Νικολάου Νίντου, σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Χρήστου
Καψάλη και Νικολάου Καλουπτσίδη, σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ιάκωβου
Βενιέρη, τα οποία ως άνω τακτικά μέλη δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος, αν και
είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί.
Η Α.Δ.Α.Ε. ασχολήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1930/04-09-2009 Κλήση σε ακρόαση
της εταιρείας με την επωνυμία «………….» με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως
της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών δια της μη
υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών
της ως άνω εταιρείας σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 629α/2004, 630α/2004, 631α, 632α,
633α και 634α /2005 Αποφάσεις της Α.Δ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β΄87 και 88/2005).
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Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής
απόφασης.

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19 παρ.1 του Συντάγματος,
2. Τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 47), και ιδίως τα άρθρα 1 παρ.1, 6 παρ.1 περ.ιβ’ και 11 του
νόμου αυτού,
3. Τις διατάξεις του Ν.3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του
απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α’ 136),
4. Τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή
Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (υπ΄αριθμ. 629α /2004 Απόφαση
Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄87/2005), και ιδίως το άρθρο 14 παρ.1 περ.γ’

της

του Κανονισμού

αυτού,
5. Τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά την Παροχή
Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (υπ΄αριθμ. 630α /2004 Απόφαση

της

Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄87/2005), και ιδίως το άρθρο 12 παρ.1 περ.γ’ του Κανονισμού
αυτού,
6. Τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μέσω Ασυρμάτων Δικτύων (υπ’αριθμ. 631α /2004
Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄87/2005), και ιδίως το άρθρο 15 παρ.1 περ.γ’ του
Κανονισμού αυτού,
7.

Τις διατάξεις του Κανονισμού για την 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), και ιδίως το άρθρο 12 παρ.1
περ.α’ του Κανονισμού αυτού,
8. Τις διατάξεις του Κανονισμού για την Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών
Υποδομών (υπ’ αριθμ. 633α/2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β’ 88/2005), και ιδίως
το άρθρο 29 παρ.1 περ.α’ του Κανονισμού αυτού,
9. Τις διατάξεις του Κανονισμού για την Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και
Χρήστη Διαδικτύου (υπ’ αριθμ. 634α/2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β’ 88/2005),
και ιδίως το άρθρο 25 παρ.1 περ.α’ του Κανονισμού αυτού,
10. 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 Απορρήτου των
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 1642/7.11.2003), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση της
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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»,
11. Tο άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος,
12. Την υπ’ αριθμ.247/2008 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
13.Το Πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 17.09.2008,
14. Την απόφαση που ελήφθη επί της υπ’αριθμ.247/2008 Εισήγησης κατά τη
συνεδρίαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 17.09.2008,
15. Την υπ’ αριθμ.30/2009 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
16. Το Πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 18.02.2009,
17. Την

υπ’ αριθμ. 48/2009 Απόφαση της ΑΔΑΕ για την κλήση σε ακρόαση της

εταιρείας με την επωνυμία «………..», της οποίας η ……… αποτελεί διάδοχο,
18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 432/20.02.2009 Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με
την επωνυμία «……..», η οποία επεδόθη νομίμως και εμπροθέσμως στην εταιρεία
(υπ’αριθμ.5265/10.03.2009 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο
Πρωτοδικείο Αθήνας κ…………),
19. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 773/27.3.2009 έγγραφο αίτημα της εταιρείας ………
για τη χορήγηση εγγράφων,
20. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 992/24.4.2009 έγγραφο της ΑΔΑΕ με θέμα «Αναβολή
ακρόασης», το οποίο επιδόθηκε νόμιμα στην εταιρεία (υπ’ αριθμ. 5448/27.4.2009
Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθήνας κ. ………),
21. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2010/14.9.2009 έγγραφο με θέμα «Σχετικά με την υπ’
αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 773/27.3.2009 αίτησή σας για χορήγηση αντιγράφων», το οποίο
επιδόθηκε νόμιμα στην εταιρεία (υπ’ αριθμ. 5862/15.9.2009 Έκθεση Επίδοσης του
Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθήνας κ. ………….),
22. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1930/04.09.2009 Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με
την επωνυμία «………», η οποία επεδόθη νομίμως και εμπροθέσμως στην εταιρεία
(υπ’αριθμ.5824/09.09.2009 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο
Πρωτοδικείο Αθήνας κ. ………….),
23. Τους ισχυρισμούς της εταιρείας κατά την Ακρόαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2009,
όπως

αποτυπώνονται

στο

πρακτικό

της

διεξαχθείσης

ακρόασης,

το οποίο
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κοινοποιήθηκε νομίμως στην εταιρεία, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ.
6128/01.12.2009 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο
Αθηνών κ. ……………,
24. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2749/15.12.2009 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας με
την επωνυμία «………….», στο οποίο η εταιρεία δηλώνει τα εξής : α) ότι για
περιορισμένο χρονικό διάστημα είχε παράσχει προς …………. δωρεάν υπηρεσίες
πρόσβασης στο διαδίκτυο πιλοτικά, β) ότι η πρόσβαση ήταν δυνατή μόνο για
περιορισμένες ομάδες πολιτών, γ) ότι κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης αυτού
του πιλοτικού προγράμματος της δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο τηρήθηκαν
βασικές διαδικασίες διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών τις οποίες και
κατονομάζει, δ) ότι η άδεια για την παροχή υπηρεσιών φωνής μέσω σταθερού
δικτύου πρόσβασης που είχε λάβει από την Ε.Ε.Τ.Τ. έχει πλέον καταργηθεί, ε) ότι το
πιλοτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο έχει πλέον
τερματιστεί και στ) ότι δεν αποτελεί πλέον και υπό καμία έννοια πάροχο υπηρεσιών
πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και δεν τηρεί αναλυτικό ή ταυτοποιημένο αρχείο
χρηστών,
25. 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 υποχρέωση
υποβολής πολιτικής ασφάλειας διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, όπως
στην παρούσα εισήγηση παρατίθεται,
26. Την υπ’ αριθμ. 221/2010 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
27. Το υπ’ αριθμ. 61 Πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 0112-2010,
28. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ότι η εταιρεία με την επωνυμία «………….» δεν υπέχει υποχρέωση για την υποβολή
στην Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των
επικοινωνιών σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 629α, 630α, 631α, 632α, 633α και 634α
Αποφάσεις της Α.Δ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 87/2005 και ΦΕΚ Β’ 88/2005) και συνεπώς δεν
υπέπεσε στην αποδιδόμενη σε αυτήν παράβαση, ενόψει των όσων αναλυτικά
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αναφέρει η εν λόγω εταιρεία στο ανωτέρω υπό σχετικό 24 έγγραφο υπόμνημά της
και δεδομένου του γεγονότος ότι η ως άνω εταιρεία δεν παρέχει πλέον καμία από τις
υπηρεσίες για τις οποίες είχε αδειοδοτηθεί, με την επισήμανση ότι, σε περίπτωση που
οι παραπάνω συνθήκες μεταβληθούν, υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί την
Α.Δ.Α.Ε. και να υποβάλλει Πολιτική Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των
παρεχόμενων υπηρεσιών/δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η παρούσα Απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «…………….» με
Δικαστικό Επιμελητή.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 1η Δεκεμβρίου 2010.

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας
Λαμπρινόπουλος
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