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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

AΠΟΦΑΣΗ
( αριθμ: 41/2011 )
Θέμα: Διενέργεια έκτακτων ελέγχων
Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της
24ης Φεβρουαρίου 2011 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλου,
του Αν. Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Δημητρίου Βαρουτά, ο οποίος παρέστη σε αναπλήρωση
του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Μιχαήλ Καρατζά, ο οποίος δεν παρευρέθη λόγω κωλύματος αν
και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί και των τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ
Γεωργιακόδη, Χρήστου Καψάλη, Κωνσταντίνου Μαραβέλα και Σταύρου Σκοπετέα καθώς επίσης
και του κ. Νικόλαου Καλουπτσίδη, αναπληρωτή του κ. Ιάκωβου Βενιέρη, ο οποίος δεν
παρευρέθη λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί έχοντας
υπόψη:
1.

τις διατάξεις του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών»
(ΦΕΚ 47/Α/27.2.2003) και ιδίως το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφια α΄, β΄και δ΄και
παράγραφος 2.,

2.

τις διατάξεις του Π.Δ. 47/2005,

3.

την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων, με σκοπό τον έλεγχο των διαδικασιών και των μέτρων
ασφάλειας που τηρούνται από τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την άρση του
απορρήτου των επικοινωνιών που πραγματοποιείται μέσω των συστημάτων LI. Οι έλεγχοι θα
πραγματοποιηθούν στις εταιρείες «…».
Β) Η Ομάδα Ελέγχου (Ο.Ε.) θα αποτελείται από στελέχη των τεχνικών Διευθύνσεων, ένα μέλος
της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ και από έναν Νομικό Επιστήμονα. Στον έλεγχο στην εταιρεία «…» θα
συμμετάσχει ο κ. Δημήτριος Βαρουτάς, στην εταιρεία «…» ο κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης,
στην εταιρεία «…» ο κ. Νικόλαος Νίντος, στην εταιρεία «…» ο κ. Κωνσταντίνος Βρετός.
Γ) Η σύσταση των Ομάδων Ελέγχου (Ο.Ε.), το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ο τόπος
διεξαγωγής των ελέγχων στις παραπάνω εταιρείες καθορίζονται από τον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ.

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος
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