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Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. πρωτ.:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

AΠΟΦΑΣΗ
( αριθ.: 30 /2013 )
Θέμα:

Σύσταση τεχνικής επιτροπής εκτάκτου ελέγχου στην εταιρεία … κατόπιν περιστατικό
απώλειας εξοπλισμού της εταιρείας ….

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου
2012 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλου, του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ.
Κωνσταντίνου Μαραβέλα, και των τακτικών μελών, κ.κ. Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη, Δημητρίου Βαρουτά,
Χρήστου Καψάλη και Μιχαλη Γεωργιακόδη και απόντων του κ. Νικόλαου Καλουπτσίδη και του
αναπληρωματικού μέλους αυτού, κα Θεοδώρας Αντωνίου, οι οποίοι δεν παρευρέθησαν λόγω κωλύματος αν
και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» και
ιδίως άρθρο 1, παράγραφος 1, και άρθρο 6, παράγραφος.1 (ιβ),
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/17.3.2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «’Έγκριση του Κανονισμού
για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄384/24.3.2005),
3. Τo υπ’ αρ. Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 3529/26-09-2012 που κοινοποιήθηκε στην Α.Δ.Α.Ε. από την εταιρία …,
4. Την από 31/10/2012 Έκθεση Έρευνας, με Θέμα: Περιστατικό απώλειας εξοπλισμού της εταιρίας …
κατά τον χειρισμό τους από την …,
5. την υπ’ αριθμ. 308/2012 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ
6. το πρακτικό της από 07.11.2012 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ
7. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διενέργεια του εκτάκτου ελέγχου στο Κέντρο Διαλογής της εταιρείας … στην …, με σκοπό να ελεγχθεί ο
χώρος διαλογής ταχυδρομικών αντικειμένων και τα μέτρα που λαμβάνει η εν λόγω εταιρεία, όπως
αναφέρονται στην Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου, καθώς και σε αρχεία, τράπεζες δεδομένων,
έγγραφα, βιβλία, στοιχεία. Η Ομάδα Ελέγχου (Ο.Ε.), βάσει της σχετικής διαδικασίας, θα αποτελείται από
στελέχη της ΔΑΤΥ, ένα μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ και από έναν Νομικό Επιστήμονα. Η Ολομέλεια
εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο για τον ορισμό των μελών της επιτροπής, την ημερομηνία διεξαγωγής του
ελέγχου καθώς και για τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες της ΑΔΑΕ.
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 07.11.2012

O Πρόεδρος

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος
Εσωτερική διανομή:
1. ΔΥΑΤΥ

