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ΑΠΟΦΑΘ  385 / 2019 
 

Θζμα:  Ζγκριςη τησ από 21.10.2019 «Ζκθεςησ Διενζργειασ Εκτάκτου Ελζγχου ςυνζχεια τησ 
υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 728/19.2.2019 καταγγελίασ» 

 
 
Η Ολομζλεια τησ Αρχήσ Διαςφάλιςησ του Απορρήτου των Επικοινωνιϊν ςτη ςυνεδρίαςη τησ 
16ησ Δεκεμβρίου 2019 παριςταμζνων του Προζδρου τησ ΑΔΑΕ, Χρήςτου Ράμμου, του 
Αντιπροζδρου τησ Αρχήσ, Μιχαήλ ακκά, του τακτικοφ μζλουσ Αικατερίνησ Παπανικολάου και 
του πυρίδωνα κουλαρίκη, αναπληρωματικοφ μζλουσ του Γεωργίου Μπακάλη ο οποίοσ δεν 
παρευρζθηκε ςτη ςυνεδρίαςη λόγω κωλφματοσ, αν και νομίμωσ και εμπροθζςμωσ είχε 
ειδοποιηθεί, ζχοντασ υπόψη: 
 
1. τισ διατάξεισ του άρθρου 6, παρ. 1, εδάφια αϋ, βϋκαι δϋκαι παρ. 2 του Ν.3115/2003 «Αρχή 

Διαςφάλιςησ του Απορρήτου των Επικοινωνιϊν» (ΦΕΚ 47/Α/27.2.2003), 
2. τισ διατάξεισ του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. (ι) του Ν.3051/2002 «υνταγματικά κατοχυρωμζνεσ 

ανεξάρτητεσ αρχζσ, τροποποίηςη και ςυμπλήρωςη του ςυςτήματοσ προςλήψεων ςτο 
δημόςιο τομζα και ςυναφείσ ρυθμίςεισ» (ΦΕΚ Α’ 220/2002), όπωσ ιςχφει,  

3. την υπ’ αριθμ. 16887/17-03-2016 Απόφαςη του Τπουργοφ Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί ςυγκρότηςησ τησ Αρχήσ Διαςφάλιςησ του Απορρήτου των 
Επικοινωνιϊν (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), 

4. την υπ’ αριθμ. 34051/29.05.2018 Απόφαςη του Τπουργοφ Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί διοριςμοφ Προζδρου τησ Αρχήσ Διαςφάλιςησ του 
Απορρήτου των Επικοινωνιϊν (ΦΕΚ 326/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./5-6-2019), όπωσ διορθϊθηκε εισ το 
ορθό με το ΦΕΚ 396/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019, 

5. τισ διατάξεισ τησ υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφαςησ τησ Α.Δ.Α.Ε. «Κανονιςμόσ για την 
Διαςφάλιςη του Απορρήτου των Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν» (ΦΕΚ Β’ 2715/17.11.2011), 

6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 728/19.2.2019 καταγγελία, 
7. τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 884/1.3.2019, 1123/18.3.2019 και 1616/23.4.2019 ζγγραφα του 

καταγγζλλοντοσ, ωσ ςυμπλήρωςη τησ υπό ςημείο 6 καταγγελίασ, 
8. τισ ειςηγήςεισ 131/15.3.2019, 143/21.3.2019, 149/14.6.2019 και 179/16.7.2019 προσ την 

ολομζλεια τησ Αρχήσ, 
9. τισ Αποφάςεισ 148/2019, 154/2019, 186/2019 και 223/2019 τησ Ολομζλειασ τησ ΑΔΑΕ, 
10. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ100/16.4.2019 Πρακτικό Διενζργειασ Επιτόπιου Ελζγχου 

ςτισ εγκαταςτάςεισ τησ εταιρείασ … μετά των ςυνημμζνων αυτοφ ςτοιχείων, 
11. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1790/14.5.2019 ζγγραφο τησ εταιρείασ … μετά των ςυνημμζνων 

αυτοφ ςτοιχείων, 
12. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ131/20.5.2019 Πρακτικό Διενζργειασ Επιτόπιου Ελζγχου 

ςτισ εγκαταςτάςεισ τησ εταιρείασ ... μετά των ςυνημμζνων αυτοφ ςτοιχείων, 
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13. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ133/24.5.2019 ζγγραφο τησ εταιρείασ ... μετά των 
ςυνημμζνων αυτοφ ςτοιχείων, 

14. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ163/8.7.2019 Πρακτικό Διενζργειασ Επιτόπιου Ελζγχου ςτισ 
εγκαταςτάςεισ τησ εταιρείασ ... μετά των ςυνημμζνων αυτοφ ςτοιχείων, 

15. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ180/25.7.2019 Πρακτικό Διενζργειασ Επιτόπιου Ελζγχου 
ςτισ εγκαταςτάςεισ τησ εταιρείασ … μετά των ςυνημμζνων αυτοφ ςτοιχείων, 

16. το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3668/25.11.2019 αίτημα του καταγγζλλοντοσ,  
17. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 298/2019 ειςήγηςη προσ την Ολομζλεια τησ Α.Δ.Α.Ε. 
18. το πρακτικό τησ από 16.12.2019 ςυνεδρίαςησ τησ Ολομζλειασ τησ Α.Δ.Α.Ε.  
19. την ανάγκη διαςφάλιςησ του απορρήτου των επικοινωνιϊν. 
 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 
 

1. Εγκρίνει την από από 21.10.2019 «Ζκθεςησ Διενζργειασ Εκτάκτου Ελζγχου ςυνζχεια τησ υπ’ 
αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 728/19.2.2019 καταγγελίασ». 

2. Καλεί τισ εταιρείεσ …, ..., ... και … να παραλάβουν από την ζδρα τησ ΑΔΑΕ το Απόςπαςμα 
τησ παροφςασ Απόφαςησ και το Απόςπαςμα τησ από 21.10.2019 «Ζκθεςησ Διενζργειασ 
Εκτάκτου Ελζγχου ςυνζχεια τησ υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 728/19.2.2019 καταγγελίασ» που 
αφορά εκάςτη εξ αυτϊν. 

3. Καλεί τον καταγγζλλοντα να παραλάβει το Απόςπαςμα τησ από 21.10.2019 «Ζκθεςησ 
Διενζργειασ Εκτάκτου Ελζγχου ςυνζχεια τησ υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 728/19.2.2019 
καταγγελίασ». 

 
Κρίθηκε και αποφαςίςτηκε ςτισ 16/12/2019. 
 
 
 

  Ο Πρόεδροσ 
   

 
 

Χρήςτοσ Ν. Ράμμοσ 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηςη :  
- ΔΔΤΑΤΕΔ 
- ΔΔΤΑΣΤ 
- Νομική Τπηρεςία 
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