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Μαρούσι,  25 Οκτωβρίου 2017 
                                                                                             

Αρ. πρωτ.:3048    
        

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   

  

( αριθµ:  329/2017 )  

 
 

Θέµα:  Σύσταση οµάδας ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου στον πάροχο «…………» και «……….» σε 

συνέχεια της υπ΄ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2832/06.10.2017 και 2918/13.10.2017 καταγγελίας της κας 

………. 

  

Η Ολοµέλεια της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 25ης Οκτωβρίου 

2017 παρισταµένων του Προέδρου της Α∆ΑΕ, κ. Χρήστου Ζαµπίρα, του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Μιχαήλ 

Σακκά και των τακτικών µελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Γεωργίου Μπακάλη, Ιωάννη Ασκοξυλάκη, Παναγιώτη 

Ριζοµυλιώτη, καθώς επίσης και του κ. Γεωργίου Μισαηλίδη αναπληρωτή της κας Αικατερίνης Παπανικολάου, η 

οποία δεν παρευρέθη λόγω κωλύµατος αν και είχε νοµίµως και εµπροθέσµως προσκληθεί έχοντας υπόψη: 

 

α) του άρθρου 19 του Συντάγµατος, 

β) του ν. 3115/03 («Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών», ΦΕΚ Α’ 47) όπως ισχύει, ιδίως 

το άρθρο 6 παρ.1 περ. α’, β’, δ’ και 6 παρ.2 αυτού,  

γ) του ν. 3674/08 («Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου ∆ιασφάλισης του Απορρήτου της τηλεφωνικής 

επικοινωνίας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 136) όπως ισχύει, 

δ) της υπ’αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), 

ε) του 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, 

στ) του ν.4055/2012 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως ισχύει, και ιδίως τα 

άρθρα 61 και 110 αυτού, 

ζ) του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 

47/2015), 

η) 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 ∆ιπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και 
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Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 

82) και άλλες διατάξεις 

θ) του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 

προϊσταµένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και άλλες 

διατάξεις», 

ι) του άρθρου εικοστού τρίτου, του ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄142/03.08.2016) «Κύρωση της Σύµβασης του 

Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, 

σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω 

Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση 

της απόφασης - πλαισίου 2005/222/∆ΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής 

πολιτικής και άλλες διατάξεις», 

2. την υπ’ αριθµ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου 

των Επικοινωνιών, 

3. την καταγγελία µε αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ  2832/06.10.2017 και 2918/13.10.2017,  

4. Την υπ΄αριθµ.  375 /2017 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α∆ΑΕ. 

5. Το πρακτικό της από 25.10.2017 συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, 

6. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Τη σύσταση Οµάδας Ελέγχου για τη διερεύνηση της καταγγελίας µε αριθµό πρωτοκόλλου 

Α∆ΑΕ 2832/06.10.2017 και 2918/13.10.2017 πραγµατοποιώντας έλεγχο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 

της Α∆ΑΕ, σε αρχεία, τράπεζες δεδοµένων, έγγραφα, βιβλία, στοιχεία, στις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό 

εξοπλισµό των εταιρειών «………..» και «………..». 

2. Η Οµάδα Ελέγχου θα αποτελείται από τους κ.κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη, Τακτικό Μέλος της Ολοµέλειας της 

Α∆ΑΕ (µε αναπληρωτή τον ∆ηµοσθένη Βουγιούκα, Αναπληρωµατικό Μέλος της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ), 

Μπαφούτσου Γεωργία, ΕΕΠ/Α∆ΑΕ, Ελένη Τσεκµέζογλου, ΕΕΠ/Α∆ΑΕ και Αργυρώ Αµίδη, ∆ικηγόρο.  

  
  Ο ∆ιευθυντής 

∆ΥΑΥΕ∆ 
 
 
 
 
 

Γ. Ψαλλίδας 

Ο Αντιπρόεδρος  
 
 
 
 
 
 

Μ. Καρατζάς 

Ο Πρόεδρος 
 
 

 
Χ. Ζαµπίρας  
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