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Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2018  
Αρ. πρωτ.: 931 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθ.: 90/2018 )  

Θέμα: Έγκριση της από 27.02.2018 Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθ. πρωτ. 
Α.Δ.Α.Ε. 2819/4.10.2017, 2842/6.10.2017 και 2937/16.10.2017 και της απαντητικής επιστολής προς τον 
καταγγέλλοντα, κ. ………... 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 21ης  Μαρτίου 2018, 
παρισταμένων του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Μιχαήλ Σακκά, των 
τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Παναγιώτη Ριζομυλιώτη και Γεωργίου Μπακάλη, του κ. Δημοσθένη 
Βουγιούκα, αναπληρωτή του κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη, ο οποίος δεν παρευρέθη λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και 
εμπροθέσμως προσκληθεί καθώς επίσης και του κ. Γεώργιου Μισαηλίδη, αναπληρωτή της κ. Αικατερίνη 
Παπανικολάου, η οποία δεν παρευρέθη λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί έχοντας 
υπόψη: 
1. τις διατάξεις:  

α) του άρθρου 19 του Συντάγματος, 
β) του ν. 3115/03 («Αρχή Διασφάλισης 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.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών», ΦΕΚ Α’133, όπως ισχύει, 
δ) του ν. 3674/08 («Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου Διασφάλισης του Απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας 
και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 136) όπως ισχύει, 
ε) της υπ’ αριθ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), 
στ) 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, 
ζ) του ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως      ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 
61 και 110 αυτού, 
η) του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 47/2015), 
θ) 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 
Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων 
Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις 
ι) του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – 
αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», 
ια) 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 
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πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις 
σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», 

2. την υπ’ αριθ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

3. την καταγγελία με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2819/4.10.2017, 2842/6.10.2017 και 2937/16.10.2017, 
4. την υπ’ αριθ. 332/2017 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 
5. το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 247/3.11.2017 Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας ……….,  
6. τα υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ279/15.12.2017, ΕΜΠ281/19.12.2017 και ΕΜΠ38/9.2.2018 έγγραφα της 

εταιρείας ………., 
7. την από 27.02.2018  «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. πρωτ. 

Α.Δ.Α.Ε. 2819/4.10.2017, 2842/6.10.2017 και 2937/16.10.2017»,  
8. την υπ’ αριθ. 101/2018 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 
9. το πρακτικό της από 21.03.2018 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 
10. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 
1. Την έγκριση της από 27.02.2018  «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθ. πρωτ. 

Α.Δ.Α.Ε. 2819/4.10.2017, 2842/6.10.2017 και 2937/16.10.2017». 
2. Την έγκριση της  απαντητικής επιστολής προς τον καταγγέλλοντα. 
3. Να κληθεί η εταιρεία …………. να παραλάβει από την έδρα της Α.Δ.Α.Ε. την Απόφαση μετά της από 27.02.2018  

«Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2819/4.10.2017, 
2842/6.10.2017 και 2937/16.10.2017». 

4. Αναφορικά με τα Συμπεράσματα της από 27.02.2018 συνημμένης στην παρούσα  Έκθεσης Ελέγχου, 
επισημαίνεται στην εταιρεία ………… ότι οφείλει άμεσα να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να συμπεριλάβει  
τους εξυπηρετητές της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη λίστα με τον ανανεωμένο κατάλογο των ΠΕΣ 
που διαθέτει και να ενημερώσει σχετικώς την Α.Δ.Α.Ε. και 

5. Η εταιρεία  …………. υποχρεούται να τηρεί τις προθεσμίες αποστολής στοιχείων/εγγράφων που κάθε φορά τάσσει 
η Ομάδα Ελέγχου.  

 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 21.03.2018.      

 
   

Ο Πρόεδρος  

   

 

 

 

Χρήστος Ζαμπίρας  

 

Εσωτερική διανομή:  

1. ΔΔΥΑΥΕΔ, ΔΔΥΑΤΥ & Νομική Υπηρεσία 

2. Συντάκτρια 
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