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Μαρούσι,  20 .07.2018 

Αριθ. πρωτ. : 2395 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 (αριθ.: 246/2018)  

 

Θέµα:  Ορισµός νέου εισηγητή αναφορικά µε την από 25.01.2017 ακρόαση της εταιρείας µε 

την επωνυµία «……...» (Απόφαση ……). 

 

Ο Πρόεδρος της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α.  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,  

β. 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  τροποποιήθηκε και ισχύει, 

γ.  του Ν. 4055/2012 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012), ιδίως 

το άρθρο 61 παρ. 1 αυτού, 

δ. της παρ. 7 του άρθρου 26 του Ν.4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – 

Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση 

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

ε. του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015  (ΦΕΚ Α’ 133/2015), 

στ. του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016), 

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

η. της  υπ’ αριθ. 165/2011 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. ( ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), 

2. Την υπ’ αριθ. 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. Το πρακτικό της από 16.01.2014 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ όπου η 

Ολοµέλεια εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο της Αρχής για τον ορισµό τόσο του χρόνου 

πραγµατοποίησης της ακρόασης της εταιρείας «…...», όσο και του εισηγητή αυτής.  

4. Το γεγονός ότι ο κ. Σπυρίδων Παντελής, αναπληρωµατικό µέλος της Αρχής, που είχε 

οριστεί εισηγητής της εν θέµατι ακρόασης µε την υπ’αριθµ. 20/2017 Απόφαση του 
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Πρόεδρου της Α∆ΑΕ, παραιτήθηκε από την Α∆ΑΕ την 15.01.2018, και η παραίτησή 

του έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων από την ηµέρα υποβολής της (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 8484/16.02.2018).   

5. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Τον ορισµό του κ. Γεωργίου Μπακάλη, τακτικού µέλους της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε., ως νέου 

Εισηγητή της διεξαχθείσας την 25.01.2017 Ακρόασης της εταιρείας «…..» (Απόφαση ….), 

κατόπιν παραιτήσεως του κ. Σπυρίδωνος Παντελή, αρχικού εισηγητή της εν θέµατι ακρόασης.  

 

 

 

    

Ο Πρόεδρος 

  

  

 

 

Χρήστος Ζαµπίρας 
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