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 Μαρούσι, 16 Νοεμβρίου 2016  
Αρ. πρωτ.: 2740  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 ( αριθμ: 342/2016 )  

Θέμα: Έγκριση των από 17 Οκτωβρίου 2016 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου 
Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 995/13.05.2016», «Έκθεσης 
Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελιών με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 
1279/10.06.2016 και 1286/10.06.2016», «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου 
κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1298/13.06.2016», «Έκθεσης Διενέργειας 
Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1299/13.06.2016», 
«Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 
1305/13.06.2016» και «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας 
με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1310/13.06.2016» 

 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 9ης  
Νοεμβρίου 2016 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αν. 
Αντιπροέδρου, Κωνσταντίνου Μουστάκα, ο οποίος παρέστη σε αναπλήρωση του Αντιπροέδρου της 
Αρχής, κ. Μιχαήλ Σακκά, ο οποίος δεν παρευρέθη λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και 
εμπροθέσμως προσκληθεί και των τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Αικατερίνης 
Παπανικολάου και Γεωργίου Μπακάλη καθώς επίσης και του κ. Δημοσθένη Βουγιούκα, αναπληρωτή 
του κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη αντίστοιχα, 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 του νόμου αυτού, 

2. τις διατάξεις του Ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του 

απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 136/2008), όπως 

ισχύει, 

3. την Οδηγία 2002/58 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 

2002, η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, σχετικά με την επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες), και ενσωματώθηκε με τον Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

τροποποίηση του Ν. 2472/1997» (ΦΕΚ Α 133), ο οποίος τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 

(ΦΕΚ Α 82), 

4. Τις διατάξεις του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 

2472/1997» (ΦΕΚ Α΄133/28.6.2006), ο οποίος τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 και ιδίως 

το άρθρο 4 του νόμου αυτού, 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 47/2005 «Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις 

για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του» (ΦΕΚ Α΄ 

64/2005), 

6. Τις διατάξεις του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α’ 13), ο οποίος αντικαταστάθηκε από το ν. 4070/2012 

«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 82), 

7. Τις διατάξεις του ν.2225 /1994 «Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και   

επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 121),  

8. το Ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και 

συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» 

(ΦΕΚ Α’ 220/2002), όπως ισχύει, 

9. το Ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως ισχύει, 

και ιδίως τα άρθρα 61 και 110 αυτού,  

10. τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 47/2015), 

11. τη διάταξη του άρθρου 55 παρ.10 του Ν.4339/2015  (ΦΕΚ Α’ 133/2015) «Αδειοδότηση 

παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - 

Ίδρυση συνδεδεμένης με την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου 

επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της 

Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και 
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Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - 

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», 

12. τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό Μητρώο 

Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 

αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και 

αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», 

13. την υπ’ αριθμ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής 

Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

14. τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τρίτου του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2016), 

15. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για τη 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011), 

16. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 146/18.07.2013 Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση 

του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας ….., όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

294/2013 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., 

17. την Οδηγία Εργασίας της εταιρείας …. ….. με τίτλο «…..» (Έκδοση:1.0) και ημερομηνία 

ισχύος 30.05.2016, 

18. την Οδηγία Εργασίας της εταιρείας …. ….  με τίτλο «….» (έκδοση: 1.0) και ημερομηνία 

ισχύος 30.05.2016, 

19. την Οδηγία Εργασίας της εταιρείας … ….  με τίτλο «….» (έκδοση: 3.0) και ημερομηνία 

ισχύος 29.01.2016, 

20. τη Διαδικασία της εταιρείας … …. με τίτλο «….» (έκδοση: 1.1) και ημερομηνία ισχύος 

29.09.2015, 

21. τη Διαδικασία της εταιρείας … ….  με τίτλο «…. και ημερομηνία ισχύος 13.11.2013, 

22. τη Διαδικασία της εταιρείας … ….  με τίτλο «….» (έκδοση: 1.0) και ημερομηνία ισχύος 

15.05.2014 

23. την από 04.07.2014 Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας …., η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 95/2015 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. και η 
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οποία παραδόθηκε στην εταιρεία ….. την 30.07.2015, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. ΑΔΑΕ 1560/30.07.2015 Απόδειξη παράδοσης – παραλαβής,   

24. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 995/13.05.2016 καταγγελία της …., 

25. την υπ’ αριθμ. 84/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

26. την υπ’ αριθμ. 146/2016 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. για τη σύσταση Ομάδας 

Ελέγχου κατόπιν της καταγγελίας ιδιώτη με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 995/13.05.2016, 

27. την υπ’ αριθμ. 159/2016 Απόφαση του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. για τη σύσταση Ομάδας 

Ελέγχου κατόπιν της καταγγελίας ιδιώτη με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 995/13.05.2016, 

28. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1195/03.06.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας …. μετά των συνημμένων αυτού, 

29. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1212/06.06.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας …. μετά των συνημμένων αυτού, 

30. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 105/08.06.2016 έγγραφο της εταιρείας …. μετά των 

συνημμένων αυτού, 

31. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 125/01.07.2016 έγγραφο της εταιρείας ….. μετά των 

συνημμένων αυτού, 

32. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 141/12.07.2016 επιστολή της Α.Δ.Α.Ε. προς την εταιρεία ….., 

33. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 152/15.07.2016 έγγραφο της εταιρείας ….. μετά των 

συνημμένων αυτού, 

34. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 3303/27.06.2016 έγγραφο της Δ/νσης Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 

35. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1761/01.08.2016 έγγραφο της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος, 

36. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1781/04.08.2016 επιστολή της Α.Δ.Α.Ε. προς τη Δ/νση Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 

37. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 175/15.09.2016 έγγραφο της εταιρείας …. μετά των 

συνημμένων αυτού, 
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38. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 5157/26.09.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ….. μετά των συνημμένων αυτού, 

39. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2286/04.10.2016 έγγραφο της εταιρείας …. με το οποίο 

κοινοποιείται το από 03.10.2016 (αρ. πρωτ. …. 71/ΕΜΠ191) έγγραφο της εταιρείας μετά 

των συνημμένων αυτού, 

40. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1279/10.06.2016 καταγγελία του …, ως διευθύνοντος 

συμβούλου της εταιρείας «…..», 

41. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1286/10.06.2016 καταγγελία της ….., 

42. την υπ’ αριθμ. 121/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

43. την υπ’ αριθμ. 190/2016 Απόφαση του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. για τη σύσταση Ομάδας 

Ελέγχου κατόπιν των καταγγελιών ιδιωτών με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1279/10.06.2016 και 

1286/10.06.2016, 

44. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 114/17.06.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας …. μετά των συνημμένων αυτού, 

45. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 140/07.07.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ….., 

46. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 145/14.07.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ….., 

47. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 117/24.06.2016 έγγραφο της εταιρείας … μετά των 

συνημμένων αυτού, 

48. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 3874/18.07.2016 έγγραφο της εταιρείας …. μετά των 

συνημμένων αυτού, 

49. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1661/20.07.2016 έγγραφο της εταιρείας …., μετά των 

συνημμένων αυτού, 

50. την υπ’ αριθμ . πρωτ. ΑΔΑΕ 1298/13.06.2016 καταγγελία του κου …., 

51. την υπ’ αριθμ. 124/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

52. την υπ’ αριθμ. 191/2016 Απόφαση του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. για τη σύσταση Ομάδας 

Ελέγχου κατόπιν της καταγγελίας ιδιώτη με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1298/13.06.2016, 
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53. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 113/17.06.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας …. μετά των συνημμένων αυτού, 

54. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 122/27.06.2016 έγγραφο της εταιρείας  …... μετά των 

συνημμένων αυτού, 

55. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 147/14.07.2016 έγγραφο της εταιρείας …. μετά των 

συνημμένων αυτού, 

56. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1299/13.06.2016 καταγγελία της κας …, 

57. την υπ’ αριθμ. 123/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

58. την υπ’ αριθμ. 192/2016 Απόφαση του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. για τη σύσταση Ομάδας 

Ελέγχου κατόπιν της καταγγελίας ιδιώτη με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1299/13.06.2016, 

59. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 112/17.06.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας …. μετά των συνημμένων αυτού, 

60. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 134/06.07.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ….., 

61. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 123/27.06.2016 έγγραφο της εταιρείας …. μετά των 

συνημμένων αυτού, 

62. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 142/12.07.2016 επιστολή της Α.Δ.Α.Ε. προς την εταιρεία …. 

63. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1662/20.07.2016 έγγραφο της εταιρείας ….., μετά των 

συνημμένων αυτού, 

64. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 176/15.09.2016 έγγραφο της εταιρείας ….. μετά των 

συνημμένων αυτού, 

65. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 5156/26.09.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας …. μετά των συνημμένων αυτού, 

66. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2286/04.10.2016 έγγραφο της εταιρείας …., με το οποίο 

κοινοποιείται το από 03.10.2016 (αρ. πρωτ. … 71/ΕΜΠ192) έγγραφο της εταιρείας, 

67. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1305/13.06.2016 καταγγελία της κας …, 

68. την υπ’ αριθμ. 137/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 
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69. την υπ’ αριθμ. 206/2016 Απόφαση του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. για τη σύσταση Ομάδας 

Ελέγχου κατόπιν της καταγγελίας ιδιώτη με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1305/13.06.2016, 

70. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 135/06.07.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ….. μετά των συνημμένων αυτού, 

71. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 136/06.07.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ….., 

72. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 150/15.07.2016 έγγραφο της εταιρείας ….. μετά των 

συνημμένων αυτού, 

73. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 3873/18.07.2016 έγγραφο της εταιρείας ….. μετά των 

συνημμένων αυτού, 

74. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1310/13.06.2016 καταγγελία της κας …., 

75. την υπ’ αριθμ. 140/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

76. την υπ’ αριθμ. 207/2016 Απόφαση του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. για τη σύσταση Ομάδας 

Ελέγχου κατόπιν της καταγγελίας ιδιώτη με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1310/13.06.2016, 

77. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 137/06.07.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ….. μετά των συνημμένων αυτού, 

78. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 138/06.07.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας …., 

79. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1571/13.07.2016 έγγραφο της εταιρείας ….. μετά των 

συνημμένων αυτού, 

80. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 151/15.07.2016 έγγραφο της εταιρείας … μετά των 

συνημμένων αυτού, 

81. την από 17.10.2016 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. 

πρωτ. ΑΔΑΕ 995/13.05.2016» (συνημ. 1), 

82. την από 17.10.2016 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελιών με αριθμ. 

πρωτ. ΑΔΑΕ 1279/10.06.2016 και 1286/10.06.2016» (συνημ. 2), 

83. την από 17.10.2016 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. 

πρωτ. ΑΔΑΕ 1298/13.06.2016» (συνημ. 3), 
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84. την από 17.10.2016 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. 

πρωτ. ΑΔΑΕ 1299/13.06.2016» (συνημ. 4), 

85. την από 17.10.2016 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. 

πρωτ. ΑΔΑΕ 1305/13.06.2016» (συνημ. 5), 

86. την από 17.10.2016 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. 

πρωτ. ΑΔΑΕ 1310/13.06.2016» (συνημ. 6) 

87. την υπ’ αριθμ. 274/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 

88. το πρακτικό της από 09.11.2016 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ, 

89. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Α. Την έγκριση των από 17.10.2016 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν 
καταγγελίας με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 995/13.05.2016», «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου 
κατόπιν καταγγελιών με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1279/10.06.2016 και 1286/10.06.2016», «Έκθεσης 
Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1298/13.06.2016», 
«Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 
1299/13.06.2016», «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. πρωτ. 
ΑΔΑΕ 1305/13.06.2016» και «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με 
αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1310/13.06.2016», συνημμένες στην παρούσα Απόφαση. 

Β. Να κληθούν οι εταιρείες ….., …..,  ….. και …... να παραλάβουν από την έδρα της Α.Δ.Α.Ε. τα 
αντίστοιχα αποσπάσματα από την παρούσα Απόφαση, μετά των αντίστοιχων αποσπασμάτων  των 
από 17.10.2016 συνημμένων ως άνω εκθέσεων. 

Γ. Να αποσταλεί στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος η συνημμένη στην παρούσα 
επιστολή (συν. 7), μετά της από 17.10.2016 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν 
καταγγελίας με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 995/13.05.2016». 

Δ. Να αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η συνημμένη στην παρούσα επιστολή 
(συνημ. 8), με την οποία η Α.Δ.Α.Ε. αιτείται να της αποσταλούν τα αποτελέσματα της ποινικής 
δικογραφίας.  

Ε. Να αποσταλούν οι συνημμένες στην παρούσα Απόφαση (συν. 9-14) απαντητικές επιστολές 
στους καταγγέλλοντες. 
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 09.11.2016     

  Ο Πρόεδρος  
   

 
Χρήστος Ζαμπίρας   

Εσωτερική διανομή: ΔΥΑΤΥ και ΔΥΑΥΕΔ 

 
Συνημμένα: 14 
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