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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

( αριθ.: 144/2017 )  
 

  

Θέμα:  Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για διενέργεια ελέγχου σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατόπιν  
περιστατικού ασφάλειας.  
 
Ο Πρόεδρος της Αρχής λαμβάνοντας υπόψη: 

1. το άρθρο 19 του Συντάγματος, 

2. τις διατάξεις του Ν. 3115/03 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α’ 47), όπως ισχύει, 

3.  τις διατάξεις του Ν. 3674/08 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου Διασφάλισης του Απορρήτου της τηλεφωνικής 
επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136), ιδίως το  άρθρο 14 αυτού, 

4. τις διατάξεις του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α’133/2006), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α΄/2012) 
και ισχύει, 

5. τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.3051/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 61 παρ.2 του 
Ν.4055/2012,   

6. την υπ΄ αριθμ. 41020/819/2012 ΥΑ «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του 
Κτιριοδομικού Κανονισμού» (ΦΕΚ Β΄2776), ιδίως το άρθρο 5 αυτού,  

7. το  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1131/10.04.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 

8. το  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1132/10.04.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας.. …, 

9. το γεγονός ότι υφίσταται επείγουσα ανάγκη διενέργειας ελέγχου, προκειμένου να μην απολεσθούν κρίσιμα 
αποδεικτικά στοιχεία  για την προστασία του ατομικού δικαιώματος της επικοινωνίας, 

10. το γεγονός ότι η παρούσα εγκρίνεται από την Ολομέλεια της Αρχής στην προσεχή συνεδρίασή της  που θα λάβει 
χώρα την 12.04.2017, 

11. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Την σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διερεύνηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1132/10.04.2017 μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου της εταιρείας …., στο πλαίσιο της οποίας ενδέχεται να διενεργηθεί έλεγχος και στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας …… και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας  …..,  αποτελούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Μπακάλη, τακτικό μέλος 
ΑΔΑΕ και τις υπαλλήλους  κ.κ. Γεωργία Μπαφούτσου (ΕΕΠ- Μηχανικός), Ελένη Τσεκμέζογλου (ΕΕΠ- Μηχανικός) και 
Μαρία Κουγιουμουτζάκη (ΕΕΠ- Νομικός). 

   
Ο Πρόεδρος 

   
 

Χρήστος Ζαμπίρας  

Εσωτερική διανομή: 
1. ΔΔΥΑΤΥ & ΔΔΥΑΥΕΔ 
2. Νομική Υπηρεσία 
3. Οι αναφερόμενοι 

ΑΔΑ: ΨΒΧΑΙΔ1-ΦΑ7
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