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Μαρούσι, 16.09.2016  
Αρ. πρωτ.:  2055 

ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ    
 
                              
 

        
 AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

((  ααρριιθθ..::  118811//22001144  ))  
  

 
Θέμα:  

Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «……….» με αντικείμενο τον έλεγχο 
ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών μέσω 
επιστολών, δια της μη έγκρισης της αναθεωρημένης Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 

 
 
 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), συνεδρίασε την 

11.06.2014,  παρισταμένων των κ.κ. Κων/νου Μαραβέλα,  Αντιπροέδρου της Αρχής, των τακτικών μελών 

Χρήστου Καψάλη, Μιχαήλ Γεωργιακόδη και Νικολάου Καλουπτσίδη και του αναπληρωματικού μέλους κ. 

Δημοσθένη Βουγιούκα, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους, κ. Δημητρίου Βαρουτά, ο οποίος δεν 

προσήλθε λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, απόντος και του τακτικού 

μέλους κ. Κων/νου Λαμπρινουδάκη, ο οποίος δεν προσήλθε λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και 

εμπροθέσμως προσκληθεί, προκειμένου να αποφασίσει για την ενδεχόμενη κλήση σε ακρόαση της 

εταιρείας «……….»  με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί 

απορρήτου των επικοινωνιών μέσω επιστολών, δια της μη έγκρισης της αναθεωρημένης Πολιτικής 

Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της εν θέματι εταιρείας. 

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. 

Ειδικότερα, 

Α.  Σύμφωνα με το άρθρο 9  παρ. 1 εδ.(α-β) και άρθρο 12 παρ. 1 και 2 της 1001/2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 

«Έγκριση του Κανονισμού για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄384) 

οι Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις υποχρεούνται  να εκπονούν και να εφαρμόζουν καθορισμένη Πολιτική για τη 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και να ενημερώνουν την Α.Δ.Α.Ε. ως προς την 

εφαρμοζόμενη πολιτική εντός τριμήνου, από τη δημοσίευση του εν λόγω Κανονισμού. Οι Ταχυδρομικές 

Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου έναρξης ισχύος του 

προαναφερόμενου Κανονισμού υποχρεούνται να καταθέσουν στην Α.Δ.Α.Ε. την Πολιτική τους εντός 

τριμήνου από της εκδόσεως της άδειας λειτουργίας τους.  

 Η εταιρεία «…….» υπέβαλε με το υπ’ αριθ. Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2781/21.12.2010 έγγραφό της Πολιτική 

Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η αρμόδια υπηρεσία της 
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Α.Δ.Α.Ε. συνέταξε την από 18.01.2011 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης Πολιτικής Διασφάλισης του 

Απορρήτου της εταιρείας  «……..», το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:  

 

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ …….., ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 

 
 Αναφορά 
 

Μετά από έλεγχο της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ) 
της εταιρείας «…………», όπως αυτή υποβλήθηκε στην Α.Δ.Α.Ε. με το υπ’ αρ. Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.  
2781/21.12.2010  έγγραφο και έχοντας ως κριτήριο αξιολόγησης τις απαιτήσεις που θέτουν: 
 

1. η υπ’ αριθ. 1001/Φ21/17.3.2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Έγκριση του Κανονισμού για την 
Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄ 384/24.3.2005) 

2. ο υπ’ αριθ. Νόμος 2225/1994 
3. το υπ’ αριθ. Προεδρικό Διάταγμα 47/2005 
4. ο υπ’ αριθ. Νόμος 3115/2003 

 
διαπιστώθηκε ότι η Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της 
εταιρείας «……» εμφανίζει τις ελλείψεις που αναλύονται στις παρακάτω παρατηρήσεις. 
 
Δεδομένου ότι οι ελλείψεις αυτές είναι ουσιώδεις, η Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου της εν 
λόγω εταιρείας δεν θεωρείται συμβατή με την ως άνω αναφερόμενη Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. 
 
Προκειμένου να θεωρηθεί συμβατή με την ως άνω αναφερόμενη Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. η Πολιτική 
Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της εταιρείας θα πρέπει να καλύψει τις 
ελλείψεις και να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις που επισημαίνονται παρακάτω. 
 
Ας σημειωθεί ότι ο διενεργούμενος στην παρούσα φάση έλεγχος αφορά μόνο το περιεχόμενο της 
Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και όχι την εφαρμογή αυτής. 
 
Η Α.Δ.Α.Ε. μετά την έγκριση της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών θα προβεί σε επιτόπιο έλεγχο  στην εταιρεία προκειμένου να ελέγξει την ορθή και πλήρη 
εφαρμογή της υποβληθείσας Πολιτικής. 
 

 Παρατηρήσεις επί των επιμέρους Πολιτικών 
 
1. Περισυλλογή: 

1.1. …………………………………….. 
1.2. ……………………………………. 
 

2. ……………………………………………. 
 
3. Ευάλωτα σημεία 
 

3.1. ……………………………………………………… 
3.2. ……………………………………………………... 
3.3. ……………………………………………………… 
 

4. ……………………………………………………………. 
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5. Πολιτική Διασφάλισης της Εχεμύθειας 
 

5.1. Δεν  περιγράφεται στην  Πολιτική Διασφάλισης …………….όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 της 
1001/Φ21/17.3.2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. παράγραφος 4. 

5.2. Δεν συναρτάται  νόημα στην παράγραφο της ΤΡΙΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ………….  Η εταιρία οφείλει να 
αναδιατυπώσει την παράγραφο. 

 
6. Αρχής γενομένης από το 2011 η εταιρία καλείται να εφαρμόσει πλήρως το …… του Κανονισμού της 

Α.Δ.Α.Ε. όπως αυτό προβλέπεται από το ΦΕΚ Β΄384/24.3.2005». 
 

Η Ολομέλεια της Αρχής στην από 26.01.2011 συνεδρίασή της δεν ενέκρινε την υποβληθείσα Πολιτική 

Ασφάλειας της εταιρείας και κάλεσε την εταιρεία να υποβάλει αναθεωρημένη Πολιτική Διασφάλισης του 

Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών  το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της 

παρούσας Απόφασης και να συμπεριλάβει σε αυτήν τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται στη συνημμένη 

Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης της ορισθείσας προθεσμίας η Αρχή θα προβεί στις 

νόμιμες ενέργειες όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 3115/20013. 

Η Α.Δ.Α.Ε. με το υπ’ αριθ. Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1318/22.08.2011 έγγραφο επέδωσε στην εταιρεία την υπ’ αριθ. ……. 

Απόφαση καθώς και την από 18.01.2011 Έκθεση Ελέγχου (αριθ. ‘Έκθεση Επίδοσης 7641/01.09.2011).  

Στη συνέχεια, η εταιρεία, με το υπ’ αριθ. Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1707/20.10.2011 έγγραφό της υπέβαλε 

αναθεωρημένη Πολιτική για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Κατόπιν τούτου, η 

τεχνική υπηρεσία της Α.Δ.Α.Ε. συνέταξε την από 03.11.2011 έκθεση ελέγχου επί της υποβληθείσας 

αναθεωρημένης Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου Ασφάλειας της εταιρείας, το περιεχόμενο της οποίας 

έχει ως εξής:  

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ……… 

 Αναφορά 
Μετά από έλεγχο της αναθεωρημένης Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ) της εταιρείας «……….», όπως αυτή υποβλήθηκε στην Α.Δ.Α.Ε. με το υπ’ αρ. Πρωτ. 
Α.Δ.Α.Ε.  1707/20.10.2011  έγγραφο και έχοντας ως κριτήριο αξιολόγησης τις απαιτήσεις που θέτει: 
 

1. η υπ’ αριθ. 1001/Φ21/17.3.2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Έγκριση του Κανονισμού για την 
Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄ 384/24.3.2005) 

 
διαπιστώθηκε ότι η αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών της «……….» δε θεωρείται συμβατή με τις ως άνω αναφερόμενες Αποφάσεις της 
Α.Δ.Α.Ε..  
 
Ας σημειωθεί ότι ο διενεργούμενος στην παρούσα φάση έλεγχος αφορά μόνο το περιεχόμενο της 
αναθεωρημένης Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και όχι την 
εφαρμογή. 
 

 Παρατηρήσεις : 
 

1. Δεν περιγράφεται η διαδικασία …………όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 
1001/Φ21/17.3.2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Έγκριση του Κανονισμού για την Διασφάλιση 
του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄ 384/24.3.2005). 
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2. Δεν περιγράφεται αναλυτικώς η διαδικασία …………. των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως 

αυτή προβλέπεται στο άρθρο .. της 1001/Φ21/17.3.2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. στον ………. 
5, καθώς και στο …….. , άρθρα 7 και  8.  

 
3. Δεν συμπεριλαμβάνονται ……… Ασφαλείας και Διασφάλισης του Απορρήτου σύμφωνα με το 

άρθρο 8 της 1001/Φ21/17.3.2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε.». 
 

Η Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. κατά την από 09.11.2011 συνεδρίασή της δεν ενέκρινε την αναθεωρημένη 

πολιτική ασφάλειας της εταιρείας, προωθώντας την εν θέματι υπόθεση, μετά από αξιολόγησή  της, σε 

πιθανή κλήση σε ακρόαση. 

Πλην όμως, είχε μεσολαβήσει  η απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας 3319/2010, 

σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι οι αποφάσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών 

με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εις βάρος διοικουμένων θα πρέπει να εκδίδονται ύστερα από 

προηγηθείσα δημόσια συνεδρίαση. Σε συμμόρφωση με την απόφαση αυτή εξεδόθη ο Ν. 4055/2012 

«Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012).  

Στη συνέχεια εξεδόθη η υπ’ αριθ. 1361/2013 απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία 

επανεξετάστηκε το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 3319/2010 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ και εκρίθη 

ότι, μετά την έκδοση της απόφασης του ΕΔΔΑ ΣΙΓΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ κατά Κύπρου της 21.7.2011, οι 

συνεδριάσεις των συνταγματικώς κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών μπορεί να είναι σύννομα 

μυστικές.  

Κατόπιν τούτου, η Αρχή επανέρχεται στην παρούσα υπόθεση. 

 

Β. Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 19 του Συντάγματος, 

2. Το ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ  Α΄ 47/2003), όπως 

ισχύει, 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1001/2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Έγκριση του Κανονισμού για την 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄384) 

4. Το ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012), όπως ισχύει, ιδίως το 

άρθρο 61 παρ. 1 αυτού, σύμφωνα με το οποίο : «Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220) 

αντικαθίσταται ως εξής : 7. Η λειτουργία κάθε ανεξάρτητης αρχής ρυθμίζεται από εσωτερικό 

κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται από την ίδια και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο 

Κανονισμός ακολουθεί τις ρυθμίσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται 

μόνο ως προς τη δημοσιότητα των συνεδριάσεων, ανάλογα με τη φύση και αποστολή της κάθε αρχής. 

Κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, οι συνεδριάσεις των ανεξαρτήτων αρχών είναι 

μυστικές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη νόμου ή τον κανονισμό τους. Αν ο 
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κανονισμός δεν προβλέπει δημόσια συνεδρίαση κατά τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, ο έχων 

δικαιολογημένο ενδιαφέρον μπορεί, με γραπτή αίτησή του, να ζητήσει την έκδοση της απόφασης 

ύστερα από δημόσια συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται, εκτός από τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

τρίτοι. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου, τους λόγους που στηρίζουν το 

αίτημα. Η αρχή αποφαίνεται επί του αιτήματος, πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την οποία 

ζητείται η δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης ή 

πρόσκληση των ενδιαφερόμενων να ακουστούν. Η απόφαση γνωστοποιείται προφορικά στον αιτούντα 

και στους ενδιαφερόμενους, εφόσον παρίστανται και καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την απόφαση της 

αρχής. Η δημόσια συνεδρίαση της αρχής αποκλείεται : α. αν παραβλάπτεται το συμφέρον απονομής 

της δικαιοσύνης, β. εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασίας : αα) των συμφερόντων των ανηλίκων, ββ) 

του ιδιωτικού βίου, γγ) της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, δδ) της δημόσιας τάξης, εε) του 

επιχειρηματικού απορρήτου και γ. όταν, κατά την κρίση της αρχής, η δημόσια συνεδρίαση 

παρεμποδίζει ουσιωδώς τη διερεύνηση της υπόθεσης.Εάν ο κανονισμός της αρχής προβλέπει δημόσια 

συνεδρίαση, η αρχή μπορεί, για τους ανωτέρω λόγους, να συνεδριάσει μυστικά. Αν κατά τη διάρκεια 

της δημόσια συνεδρίασης παρακωλύεται η διαδικασία από την παρουσία  τρίτων προσώπων ή 

διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, με απόφαση της αρχής που λαμβάνεται παραχρήμα 

και καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την απόφαση, μπορεί να διακοπεί η δημόσια διαδικασία και να 

συνεχισθεί με την παρουσία μόνο των ενδιαφερομένων...» και το άρθρο 110 παρ. 12 αυτού, 

5.  Την υπ’ αριθ. 97Α/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 44/31-10-

2003 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. “Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-

2012 και 1751/Β/25-05-2012) και ιδίως : α) το άρθρο 1 αυτής, σύμφωνα με το οποίο «Το τελευταίο 

εδάφιο της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 της απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 44/31.10.2003 …, όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται ως ακολούθως : Οι ακροάσεις της Αρχής είναι μυστικές, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 της παρούσης, όπως ισχύει.», β) το άρθρο 2 αυτής, σύμφωνα με το 

οποίο «Το άρθρο 6 της απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 44/31.10.2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 

ακολούθως : ….3. Οι συνεδριάσεις της Αρχής είναι μυστικές. Ειδικώς κατά τη διαδικασία επιβολής 

διοικητικών κυρώσεων, ο έχων δικαιολογημένο ενδιαφέρον μπορεί με γραπτή αίτησή του να ζητήσει 

τη διενέργεια της διαδικασίας ακρόασης για την έκδοση της απόφασης σε δημόσια συνεδρίαση, 

στην οποία παρίστανται, εκτός από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτοι. Η αίτηση πρέπει να 

περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου, τους λόγους που στηρίζουν το αίτημα. Η Αρχή αποφαίνεται 

επί του αιτήματος πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την οποία ζητείται η δημόσια 

συνεδρίαση, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιαδήποτε άλλης προϋπόθεσης ή πρόσκληση των 

ενδιαφερόμενων να ακουστούν. Η απόφαση γνωστοποιείται προφορικά στον αιτούντα και στους 

ενδιαφερόμενους, εφόσον παρίστανται και καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την απόφαση της Αρχής. 

Η δημόσια συνεδρίαση της Αρχής αποκλείεται : α) αν παραβλάπτεται το συμφέρον απονομής της 
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δικαιοσύνης, β) εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασίας : αα) των συμφερόντων των ανηλίκων, ββ) 

του ιδιωτικού βίου, γγ) της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, δδ) της δημόσιας τάξης, εε) του 

επιχειρηματικού απορρήτου και γ. όταν, κατά την κρίση της Αρχής, η δημόσια συνεδρίαση 

παρεμποδίζει ουσιωδώς τη διερεύνηση της υπόθεσης…»,  

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 44/31.10.2003 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β’ 

1642/7.11.2003), όπως ισχύει,  

7. Τις υπ’ αριθ. 3319/2010 και 1361/2013 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

8. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, περί δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του 

διοικουμένου,  

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2781/21.12.2010 έγγραφο της εταιρείας, με το οποίο υπεβλήθη κείμενο 

Πολιτικής Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της «………..»,  

10. Την από 18.01.2011 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης Πολιτικής Διασφάλισης Απορρήτου 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της εταιρείας «………..», στην οποία διαπιστώνονται ουσιώδεις ελλείψεις 

που καθιστούν την εν λόγω Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας μη συμβατή με τον σχετικό  

Κανονισμό της Α.Δ.Α.Ε.,   

11. Την  υπ’ αριθ. 13/19.01.2011  Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

12. Το πρακτικό της από 26.01.2011 Συνεδρίασης της Ολομέλειας , 

13. Την υπ’ αριθ. ………. Απόφαση της Αρχής που αφορά στη μη έγκριση της Πολιτικής Διασφάλισης του 

Απορρήτου των  Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της εταιρείας, με την επισήμανση να κληθεί η εταιρεία 

να υποβάλει στην Α.Δ.Α.Ε. αναθεωρημένη Πολιτική Διασφάλισης του Ταχυδρομικών Υπηρεσιών το 

αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της παρούσας Απόφασης και να συμπεριλάβει σε 

αυτήν τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται στη συνημμένη Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης. Σε 

περίπτωση μη τήρησης της ορισθείσας προθεσμίας η Αρχή θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες όπως 

αυτές προβλέπονται από το ν. 3115/2003, 

14. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1318/22.08.2011  έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε., το οποίο επιδόθηκε στην 

εταιρεία μετά των συνημμένων αυτού εγγράφων, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 

7641/01.09.2011 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου ……..,  κ. …………, 

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1707/20.10.2011 έγγραφο της εταιρείας, με το οποίο υπεβλήθη η 

Αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας,  

16. Την από 03.11.2011 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης Αναθεωρημένης Πολιτικής Διασφάλισης 

Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών «………..», με την οποία διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω 

αναθεωρημένη Πολιτική της εταιρείας δεν ήταν συμβατή με το σχετικό Κανονισμό της Αρχής,   
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17. Την  υπ’ αριθ. 268/04.11.2011  Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,  

18. Το πρακτικό της από 09.11.2011 Συνεδρίασης της Ολομέλειας, στην οποία αποφασίστηκε η μη 

έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου, 

19. Το γεγονός ότι  και οι δύο υποβληθείσες στην Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικές Ασφάλειας της εταιρείας (αριθ. 

πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. Α.Δ.Α.Ε. 2781/21.12.2010  και  αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1707/20.10.2011) εμφάνισαν 

ουσιώδεις ελλείψεις που τις κατέστησαν μη συμβατές με τον σχετικό Κανονισμό της Α.Δ.Α.Ε.,   

20. Την υπ’ αριθ. 178/2014 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής,  

21. Το πρακτικό της από 11.06.2014 Συνεδρίασης της Ολομέλειας, 

22. Την ανάγκη διασφάλισης  του απορρήτου των επικοινωνιών, 

 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

Την κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «……..», νομίμως εκπροσωπουμένης, ενώπιον της 

Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης 

παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών μέσω επιστολών, δια της μη 

έγκρισης της αναθεωρημένης Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 

Εισηγητής ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Ριζομυλιώτης, τακτικό μέλος  της  Α.Δ.Α.Ε., τόπος διεξαγωγής της 

Ακρόασης, η έδρα της Α.Δ.Α.Ε., Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι, και χρόνος διεξαγωγής της Ακρόασης ορίζεται η 3η  

Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:30. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 11.06.2014 και δημοσιεύτηκε την 16.09.2016, δυνάμει των διατάξεων: α) του 

άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015  (ΦΕΚ Α’ 47/2015), β) του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015  (ΦΕΚ Α’ 

133/2015), γ) του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016), δ) της υπ’ αριθ. 16887/17-03-2016 

Απόφασης 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 και ε) του άρθρου 

εικοστού τρίτου, του ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄142/03.08.2016). 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Χρήστος Ζαμπίρας 
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