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Μαρούσι, 21 Ιανουαρίου 2021 
Αριθ. πρωτ.:  179 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  21 / 2021 

 
 

Θέμα:  Διεύρυνση της Ομάδας Ελέγχου για την διενέργεια ελέγχου στην εταιρεία … κατόπιν του υπ’ αριθμ. 
πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 104/02.07.2020 περιστατικού ασφάλειας και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1886/15.07.2020 
καταγγελίας 
 
 
 
 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 
2021 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της Αρχής, Μιχαήλ Σακκά 
και των τακτικών μελών Δημητρίου Βέργαδου, Στέφανου Γκρίτζαλη, Γεωργίου Μπακάλη, Νικολάου 
Παπαδάκη και Αικατερίνης Παπανικολάου,  

έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, εδάφια α’ β’ και δ’ του ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47/Α), 
2. τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. (ι) του ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες 

αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/Α/20.9.2002), όπως ισχύει,  

3. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16887/17-03-2016 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 
(ΦΕΚ 151/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /21.3.2016), 

4. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 34051/29.05.2018 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί διορισμού Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (ΦΕΚ 326/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./5.6.2019), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 396/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019, 

5. τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ 121/Α), 
6. τις διατάξεις του ν. 3674/08 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου Διασφάλισης του Απορρήτου της 

Τηλεφωνικής Επικοινωνίας κ.λ.π» (ΦΕΚ 136Α), 
7. τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 165/2011 απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 2715/Β), 
8. την υπ’ αριθ. 58347οικ./21.12.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1066/τ. ΥΟΔΔ), με την 

οποία διορίστηκαν τρία νέα μέλη στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, μετά των 
αναπληρωτών τους, 

9. το του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 104/02.07.2020 περιστατικού ασφάλειας,  
10. το  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1786/02.07.2020 συμπληρωματικό έγγραφο για το ίδιο περιστατικό,  
11. την υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 1886/15.07.2020 καταγγελία, 
12. το πρακτικό της από 18.9.2020 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής (12ο θέμα συζητηθέν με βάση την 

εισήγηση  186), 
13. την απόφαση  υπ’ αριθ. πρωτ.2253/18.9.2020 της Ολομέλειας της Αρχής, 
14. την ανάγκη να ενημερωθούν τα διορισθέντα με την προαναφερθείσα υπό 2 απόφαση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης νέα μέλη της Αρχής όσο γίνεται πιο γρήγορα για την λειτουργία των ομάδων ελέγχου 
και στην διεξαγωγή των ελέγχων εκ μέρους της Αρχής, με βάση την συνεργασία που θα έχουν με τα 
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παλαιότερα και πιο έμπειρα μέλη της Ολομέλειας και των τεχνικών ειδικών επιστημόνων και να 
αποκτήσουν εμπειρία,  

15. την ανάγκη τα νέα αυτά μέλη να μεταδώσουν, με την σειρά τους, την  δική τους  επιστημονική κατάρτιση 
καθώς και την εμπειρία, που έχουν αποκτήσει με βάση τις προηγούμενες επαγγελματικές τους 
εμπειρίες, στις διάφορες ομάδες της Αρχής που διενεργούν ελέγχους, προς πολλαπλό όφελος της Αρχής, 

16. την με αριθμ. 9/2021 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. 
17. το πρακτικό της από 21.1.21 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε.  
18. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε την διεύρυνση της Ομάδας Ελέγχου που έχει συγκροτηθεί με την προαναφερθείσα υπ’ αριθ.  
πρωτ. 2253/18.9.2020 απόφαση της Ολομέλειας με την συμμετοχή σε αυτήν και του Δημητρίου Βέργαδου 
(τακτικού μέλους της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ), με αναπληρωτή τον Δαμιανό  Χατζηαντωνίου (αναπληρωματικό 
μέλος  της Ολομέλειας της  ΑΔΑΕ). 
 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 21.1.2021 
 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Χρήστος Ράμμος 

 

          

 

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:  
1. ΔΔΥΑΥΕΔ 
2. ΔΔΥΑΤΥ 
3. Νομική Υπηρεσία 
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