ΑΔΑ: 4ΑΛΝΙΔ1-Χ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μαρούσι, 24 Φεβρουαρίου 2011
Αρ. Πρωτ.: 341

AΠΟΦΑΣΗ
( αριθμ: 36/2011 )
Θέμα:

Σύσταση τεχνικής επιτροπής για τη διενέργεια έκτακτης έρευνας στον τηλεπικοινωνιακό
πάροχο «……………….»

Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47Α΄/27.2.2003)
όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 6 παρ.1 περ.α’ και β’ και δ’, και 6 παρ.2 αυτού,
2. τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 629α-634α Αποφάσεων της ΑΔΑΕ (ΦΕΚ 87Β’/26.1.2005 και ΦΕΚ 88Β’/26.1.2005),
3. την υπ’ αριθμ. 2322/11.12.2006 Πράξη της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής
της καλούσας γραμμής για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων»(ΦΕΚ1853/Β'/21.12.2006),
όπως ισχύει
4. την υπ’ αριθμ. 5/5.1.2011 απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 5ης
Ιανουαρίου 2011,
5. την υπ’ αριθμ. 8/17.1.2011 απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 22ας
Δεκεμβρίου 2010,
6. το με αρ.Πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ: 2110/17.11.2010 έγγραφο,
7. το με αρ.Πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ: 2305/08.12.2010 έγγραφο,
8. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,
αποφασίζει
τη σύσταση τεχνικής επιτροπής αποτελούμενης από τους υπαλλήλους της ΑΔΑΕ, κ.κ. Παναγιώτη Τρακάδα και
Γεωργία Μπαφούτσου, με σκοπό τη διεξαγωγή έκτακτης έρευνας σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα στα με αρ.Πρωτ.
ΑΔΑΕ ΑΠΡ: 2110/17.11.2010 και 2305/08.12.2010 έγγραφα, σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και σε
αρχεία, τράπεζες δεδομένων, έγγραφα, βιβλία, στοιχεία του τηλεπικοινωνιακού παρόχου «………………..».
διαδικασία διενέργειας της έκτακτης έρευνας θα ξεκινήσει την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011.

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος
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Η

ΑΔΑ: 4ΑΛΝΙΔ1-Χ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μαρούσι, .. Φεβρουαρίου 2011
Αρ. Πρωτ.: …

AΠΟΦΑΣΗ
( αριθμ: …/2011 )
Θέμα:

Σύσταση τεχνικής επιτροπής για τη διενέργεια έκτακτης έρευνας στον τηλεπικοινωνιακό
πάροχο «COSMOTE Α.Ε.»

Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47Α΄/27.2.2003)
όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 6 παρ.1 περ.α’ και β’ και δ’, και 6 παρ.2 αυτού,
2. τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 629α-634α Αποφάσεων της ΑΔΑΕ (ΦΕΚ 87Β’/26.1.2005 και ΦΕΚ 88Β’/26.1.2005),
3. την υπ’ αριθμ. 2322/11.12.2006 Πράξη της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής
της καλούσας γραμμής για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων»(ΦΕΚ1853/Β'/21.12.2006),
όπως ισχύει
4. την υπ’ αριθμ. 5/5.1.2011 απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 5ης
Ιανουαρίου 2011,
5. την υπ’ αριθμ. 8/17.1.2011 απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 22ας
Δεκεμβρίου 2010,
6. το με αρ.Πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ: 2110/17.11.2010 έγγραφο,
7. το με αρ.Πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ: 2305/08.12.2010 έγγραφο,
8. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,
αποφασίζει
τη σύσταση τεχνικής επιτροπής αποτελούμενης από τους υπαλλήλους της ΑΔΑΕ, κ.κ. Παναγιώτη Τρακάδα και
Γεωργία Μπαφούτσου, με σκοπό τη διεξαγωγή έκτακτης έρευνας σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα στα με αρ.Πρωτ.
ΑΔΑΕ ΑΠΡ: 2110/17.11.2010 και 2305/08.12.2010 έγγραφα, σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και σε
αρχεία, τράπεζες δεδομένων, έγγραφα, βιβλία, στοιχεία του τηλεπικοινωνιακού παρόχου «COSMOTE Α.Ε.». Η
διαδικασία διενέργειας της έκτακτης έρευνας θα ξεκινήσει την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011.

Η συντάκτρια

Η Προϊσταμένη Διοικ.–
Οικ. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος

Β. Παναγιωτοπούλου

Ευαγγελία Αρφαρά

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος
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