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ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθμ: 23/2019 )  

 

Θζμα: «Σφςταςη ομάδασ ελζγχου για τη διενζργεια ελζγχου κατόπιν καταγγελίασ τησ εταιρείασ … – 
κλοπή οχήματοσ … (ζγγραφα με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3999/07.12.2018 & ΕΜΠ281/14.12.2018)» 

 

Θ Ολομζλεια τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 23θσ 
Ιανουαρίου 2019  παριςταμζνων του Προζδρου τθσ ΑΔΑΕ, του κ. Χριςτου Ηαμπίρα, του Αντιπροζδρου τθσ 
Αρχισ, κ. Μιχαιλ ακκά, των τακτικϊν μελϊν, κ.κ. Μιχαιλ Γεωργιακόδθ, Αικατερίνθσ Παπανικολάου, 
Παναγιϊτθ Ριηομυλιϊτθ και κ. Γεωργίου Μπακάλθ, ζχοντασ υπόψθ: 

 

Σισ διατάξεισ:  

1. το άρκρο 19 του υντάγματοσ, 

2. τισ διατάξεισ του Ν.3115/2003 «Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν» (ΦΕΚ Αϋ 
47/2003), και ιδίωσ των άρκρων 1 παρ.1 και 6 παρ.1 του νόμου αυτοφ, 

3. Σο ν.3051/2002 «υνταγματικά κατοχυρωμζνεσ ανεξάρτθτεσ αρχζσ, τροποποίθςθ και 
ςυμπλιρωςθ του ςυςτιματοσ προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα και ςυναφείσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ Α’ 
220/2002), όπωσ ιςχφει, 

4. Σο ν.4055/2012 «Δίκαιθ δίκθ και εφλογθ διάρκεια αυτισ» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπωσ ιςχφει, και ιδίωσ 
το άρκρο 61 αυτοφ,  

5. Σθ διάταξθ του άρκρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ – 
Καταπολζμθςθ Γραφειοκρατίασ και Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ Αδικιϊν και 
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 47/2015), 

6. Σθ διάταξθ του άρκρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015  (ΦΕΚ Α’ 133/2015) «Αδειοδότθςθ παρόχων 
περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ - Ίδρυςθ 
ςυνδεδεμζνθσ με τθν E.P.Σ. Α.Ε. ανϊνυμθσ εταιρίασ για τθν ανάπτυξθ δικτφου επίγειασ ψθφιακισ 
ευρυεκπομπισ - Ρφκμιςθ κεμάτων Εκνικισ Επιτροπισ Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων 
(Ε.Ε.Σ.Σ.) - Εκνικι Επικοινωνιακι Πολιτικι, Οργάνωςθ τθσ Επικοινωνιακισ Διπλωματίασ - φςταςθ 
Εκνικοφ Κζντρου Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Επικοινωνίασ και Μθτρϊου Επιχειριςεων 
Θλεκτρονικϊν Μζςων Ενθμζρωςθσ - Σροποποίθςθ διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλεσ 
διατάξεισ», 

7. Σθ διάταξθ του άρκρου 73 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 33/2016) «Εκνικό Μθτρϊο Επιτελικϊν 
τελεχϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, βακμολογικι διάρκρωςθ κζςεων, ςυςτιματα αξιολόγθςθσ, 
προαγωγϊν και επιλογισ προϊςταμζνων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεςματικότθτα τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) και άλλεσ διατάξεισ», 

8. Σο άρκρο εικοςτό τρίτο του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α’ 142/03.08.2016) «Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ του 
υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για το ζγκλθμα ςτον Κυβερνοχϊρο και του Πρόςκετου Πρωτοκόλλου 
τθσ, ςχετικά με τθν ποινικοποίθςθ πράξεων ρατςιςτικισ και ξενοφοβικισ φφςθσ, που 
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διαπράττονται μζςω υςτθμάτων Τπολογιςτϊν- Μεταφορά ςτο ελλθνικό δίκαιο τθσ Οδθγίασ 
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για τισ επικζςεισ κατά 
ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ- πλαιςίου 2005/222/ΔΕΤ του 
υμβουλίου, ρυκμίςεισ ςωφρονιςτικισ και αντεγκλθματικισ πολιτικισ και άλλεσ διατάξεισ»,  

9. Σθν υπ’ αρικμ. 16887/17-03-2016 Απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), περί ςυγκρότθςθσ τθσ Αρχισ 
Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν, 

10. τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 1001/Φ21/17.3.2005 Απόφαςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε.  «’Ζγκριςθ του 
Κανονιςμοφ για τθ Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν» (ΦΕΚ 
Βϋ384/24.3.2005), 

11. τθν υπϋαρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 281/14.12.2018 επιςτολι τθσ εταιρείασ …, 

12. τθν υπϋαρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3999/07.12.2018 φόρμα κοινοποίθςθσ περιςτατικοφ παραβίαςθσ 
προςωπικϊν δεδομζνων από παρόχουσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν …, 

13. τθν υπ’ αρικμ. 17/2019 ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ Α.Δ.Α.Ε.. 

14. το πρακτικό τθσ από 23.01.2019 ςυνεδρίαςθσ τθσ Ολομελείασ τθσ Α.Δ.Α.Ε.. 

15. τθν ανάγκθ διαςφάλιςθσ του απορριτου των επικοινωνιϊν 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Σθ ςφςταςθ Ομάδασ Ελζγχου για τθ διερεφνθςθ τθσ καταγγελίασ, πραγματοποιϊντασ ζλεγχο  ςτο πλαίςιο 
των αρμοδιοτιτων τθσ ΑΔΑΕ, ςε αρχεία, τράπεηεσ δεδομζνων, ζγγραφα, βιβλία, ςτοιχεία τθσ εταιρείασ …, 
κακϊσ και επιτόπιο ζλεγχο ςε περίπτωςθ που κρίνει τοφτο αναγκαίο θ οριηόμενθ δια τθσ παροφςασ 
Ομάδα Ελζγχου.  

Θ Ομάδα Ελζγχου κα αποτελείται από τουσ Γιϊργο Μπακάλθ, Σακτικό Μζλοσ τθσ Ολομζλειασ τθσ ΑΔΑΕ με 
αναπλθρωματικό τον κ. κουλαρίκθ πυρίδων, Αναπλθρωματικό Μζλοσ τθσ Ολομζλειασ τθσ Αρχισ, 
Ειρινθ Γαβαλά, ΠΕ/ΑΔΑΕ, Μαρία πυροποφλου, ΣΕ/ΑΔΑΕ και Μαρία Πετροποφλου, Νομικό ΠΕ/ΑΔΑΕ. 

Κρίκθκε και αποφαςίςτθκε τθν  23.01.2019    

  Ο Πρόεδροσ  

 

  Χριςτοσ Ηαμπίρασ 

Κοινοποίθςθ : 
- ΔΑΣΤ 
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