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 Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2015  
Αρ. πρωτ.: 1496 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθμ: 129/2015 )  
 

Θέμα: Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ  
1110/23.04.2014 στους παρόχους … και … και απαντητικής επιστολής προς τις 
καταγγέλλουσες. 

 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 17ης 
Ιουνίου 2015 παρισταμένων του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα και των 
τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαλη Γεωργιακόδη, Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη, Νικόλαου Καλουπτσίδη 
και Δημητρίου Βαρουτά και απόντος του κ. Χρήστου Καψάλη ο οποίος δεν παρευρέθη λόγω 
κωλύματος αν και είχε  νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, έχοντας υπόψη: 

 

1. τις διατάξεις του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 
47/Α/27.2.2003) και ιδίως το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφια α΄, β΄και δ΄και παράγραφος 2,  

2. την καταγγελία ιδιωτών με αριθμ. πρωτ. 1110/23.04.2014, 

3. την με αριθμό 135/2014 Απόφαση της Ολομέλειας ΑΔΑΕ, 

4. την με αριθμό 137/2014 Απόφαση του Αντιπροέδρου της ΑΔΑΕ, 

5. το με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ131/14.05.2014 «Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας …» με τα συνημμένα έγγραφα αυτού, 

6. το με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ132/14.05.2014 «Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας …» με τα συνημμένα έγγραφα αυτού, 

7. το με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ208/14.10.2014 «Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας …» με τα συνημμένα έγγραφα αυτού, 

8. την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ1656/16.05.2014 επιστολή της εταιρείας … (Αριθμ. Πρωτ. …: 
Τμ.Ασφ. 512, 01.07.2014) προς την ΑΔΑΕ,  

9. την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 155/26.06.2014 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία …, 

10. την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 2266/08.07.2014 επιστολή της εταιρείας …, 

11. τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 (ΦΕΚΑ’47/11.05.2015),  
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12. την υπ’ αριθμ. 86/2015 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ 

13. το πρακτικό της από 17.06.2015 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ 

14. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Tην έγκριση της από 30.10.2014 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας 
με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1110/23.04.2014», η οποία υποβάλλεται συνημμένη στην παρούσα Απόφαση. 

Β. Την έγκριση των απαντητικών επιστολών προς τις καταγγέλλουσες . 

Γ. Να κληθούν οι εταιρείες … και …. να παραλάβουν από την έδρα της ΑΔΑΕ απόσπασμα της 
παρούσας Απόφασης και απόσπασμα της από 30.10.2014 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου 
κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1110/23.04.2014», κατά το μέρος που αφορά εκάστη εξ 
αυτών. 

 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 17.06.2015   

           
  Ο Πρόεδρος  

Παραιτηθέντος του Προέδρου 

  Ο Αντιπρόεδρος  
 
 

Κωνσταντίνος Μαραβέλας  

  

Συνημμένο:  Δύο (2) 
1. Η από 15.09.2014 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. 

πρωτ. ΑΔΑΕ 1110/23.04.2014». 

2. οι απαντητικές επιστολές προς τις καταγγέλλουσες. 

 

Εσωτερική διανομή: ΔΥΑΤΥ και ΔΥΑΥΕΔ 
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