
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

 
 

 Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2015  
Αρ. πρωτ.: 2454 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθμ: 358/2015 )  
 

Θέμα: Σύσταση ομάδας ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου στον πάροχο «…», 
κατόπιν των καταγγελιών με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΔΑΕ 1258/24.06.2015 και 
2184/08.10.2015  

 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 29ης 
Οκτωβρίου 2015 παρισταμένων του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα και των 
τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη, Δημητρίου Βαρουτά και 
Νικόλαου Καλουπτσίδη 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. 3115/03 («Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών», ΦΕΚ 
Α’ 47) όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 6 παρ.1 περ. α’, β’, δ’ και 6 παρ.2 αυτού,  

2. τις διατάξεις της Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 165/2011 (ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), 

3. τις με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1258/24.06.2015 και 2184/08.10.2015    καταγγελίες, 

4. την υπ’ αριθμ. 302/2015 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ 

5. το πρακτικό της από 29.10.2015 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ 

6. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Τη σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διερεύνηση της καταγγελίας, πραγματοποιώντας έλεγχο στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ, στις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και σε 

αρχεία, τράπεζες δεδομένων, έγγραφα, βιβλία, στοιχεία της εταιρείας «…». Η Ομάδα Ελέγχου θα 

αποτελείται από ένα Μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ,  στελέχη των τεχνικών Διευθύνσεων και 

έναν Νομικό. Η Ολομέλεια εξουσιοδότησε τον κ. Αντιπρόεδρο για τον ορισμό των μελών της 
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ομάδας ελέγχου, την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου καθώς και για τις περαιτέρω απαιτούμενες 

ενέργειες της ΑΔΑΕ. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 29.10.2015. 

           
  Ο Πρόεδρος  

Παραιτηθέντος του Προέδρου 

  Ο Αντιπρόεδρος  
 
 

Κωνσταντίνος Μαραβέλας  

  

Εσωτερική Κοινοποίηση: ΔΥΑΤΥ και ΔΥΑΥΕΔ 
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