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Μαξνχζη,

10 Οθησβξίνπ 2018
Αξ. πξση :3138

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΗ
(απιθμ.: 10/2018)
Θέμα:

Απφθαζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. 159/2015 Απφθαζεο γηα θιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία «…..» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερφκελεο παξάβαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ κέζσ επηζηνιψλ δηα ηεο ιήςεο ειιηπψλ κέηξσλ αζθάιεηαο
θαηά ηε δηαρείξηζε ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.

Σελ Σεηάξηε, 17ε Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 11.00 π.κ. ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ
Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ, παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο, θ. Υξήζηνπ Εακπίξα, ηνπ
Αληηπξνέδξνπ ηεο Αξρήο, θ. Μηραήι αθθά, ησλ ηαθηηθψλ κειψλ θ.θ Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ,
Γεσξγίνπ

Μπαθάιε,

Μηραήι

Γεσξγηαθφδε,

Παλαγηψηε

Ρηδνκπιηψηε,

θαζψο

θαη

ηνπ

αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο θ. Γεκνζζέλε Βνπγηνχθα, ν νπνίνο πξνζήιζε πξνο αλαπιήξσζε ηνπ
ηαθηηθνχ κέινπο θ. Ησάλλε Αζθνμπιάθε, πνπ δελ πξνζήιζε ιφγσ θσιχκαηνο, αλ θαη είρε λνκίκσο
θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ζε ζπλέρεηα ηεο
θιήζεο ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «….», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ
17.05.2017 θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 159/2015 απφθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν
ελδερφκελεο παξάβαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ.
Σν ηαθηηθφ κέινο θ. Μηραήι Γεσξγηαθφδεο είρε νξηζηεί σο εηζεγεηήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Σα κέιε ηεο Οινκέιεηαο δήισζαλ φηη ελεκεξψζεθαλ γηα ηε κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηεο ππφζεζεο
θαη φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε απηήο. Δηδηθψο ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θ. Γεκνζζέλεο
Βνπγηνχθαο πνπ δελ παξίζηαην θαηά ηελ Αθξφαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «….» ελψπηνλ
ηεο Αξρήο, πνπ έιαβε ρψξα ηελ 17-5-2017, κε ηελ απφ 17-1-2018 έγγξαθε Γήισζή ηνπ
ελεκέξσζε ηελ Οινκέιεηα φηη κειέηεζε ην απφ 17-5-2017 Πξαθηηθφ Αθξφαζεο ηεο εηαηξείαο,
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θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά ηνπ θαθέινπ θαη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο κέρξη ηνχδε δηαδηθαζίαο
θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα ζπλεδξηάζεσλ.
Ζ ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο έιαβε ρψξα απζεκεξφλ, θαζψο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.
Δηδηθφηεξα:
Α. Ζ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΓΑΔ), κε ηελ ππ’ αξηζκ. 159/2015
απφθαζή ηεο απνθάζηζε λα θαιέζεη ζε αθξφαζε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «….» ηελ 11ε
Ννεκβξίνπ 2015, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 12:00 κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ κέζσ επηζηνιψλ δηα ηεο ιήςεο ειιηπψλ
κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. Α.Γ.Α.Δ.
2335/21-10-2015 Κιήζε κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απφθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκφ
159/2015 επεδφζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ.
7160Α/27.10.2015 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Πξσηνδηθείν ……..
Καηά ηελ εκεξνκελία απηή ε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο αλαβιήζεθε θαη ε εηαηξεία ελεκεξψζεθε κε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2524/4.11.2015 επηζηνιή ηεο, ε νπνία ηεο επηδφζεθε, φπσο πξνθχπηεη
απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 7176Α/05.11.2015 έθζεζε επίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην
Πξσηνδηθείν Αζελψλ…, φηη ζα ηεο γλσζηνπνηεζεί κε λεφηεξν έγγξαθν ε λέα εκεξνκελία
αθξφαζεο. Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. Α.Γ.Α.Δ. 1122/07.04.2017 θιήζε (κεηά απφ αλαβνιή) κε λέα
εκεξνκελία αθξφαζεο ηελ 17ε Μαΐνπ 2017 επεδφζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’αξηζκ. 11639Γ/21.04.2017 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνχ Δπηκειεηή ηνπ
Δθεηείνπ ….. Γηα ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο αθξφαζεο ελεκεξψζεθε θαη ν θαηαγγέιισλ θ.
…..κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1124/07.04.2017 επηζηνιή, ε νπνία ηνπ επηδφζεθε λνκίκσο θαη
εκπξνζέζκσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 3393Β/03.05.2017 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο
Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ηνπ Δθεηείνπ …….. Ζ εηαηξεία παξέζηε θαηά ηελ αθξφαζε ηεο 17εο
Μαΐνπ 2017 δηά ησλ θπξίσλ…...

Καηά ηελ σο άλσ Αθξφαζε, ε εηαηξεία επηθπιάρζεθε λα

απαληήζεη κε έγγξαθν ππφκλεκα ζε νξηζκέλα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ εηέζεζαλ. Ζ Οινκέιεηα ηεο
Α.Γ.Α.Δ. έηαμε πξνζεζκία είθνζη εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο αθξφαζεο γηα ηελ
ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ππνκλήκαηνο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πξαθηηθφ ηεο
δηεμαρζείζεο ηελ 17ε Μαΐνπ 2017 αθξφαζεο ελψπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ., ην νπνίν επεδφζε ζηελ εηαηξεία
λνκίκσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’αξηζκ. 8962Α/13.07.2017 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο
Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν….. Ζ εηαηξεία «…..» ππέβαιε εκπξνζέζκσο ελψπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ. ην
ππ’αξηζκ.πξση.Α.Γ.Α.Δ. ΔΜΠ 150/31.07.2017 έγγξαθν ππφκλεκα.
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Β. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ηεο απφ 17.05.2017 αθξφαζεο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο εηαηξείαο
…..θαη ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 150/31.07.2017 ππνβιεζέληνο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηεο
εηαηξείαο…., πξνέθπςε φηη…….
Δπί ηεο απνδηδφκελεο ζηελ εηαηξεία….. παξάβαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ
επηθνηλσληψλ, αλαθνξηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο εηαηξείαο, φπσο απηνί δηαηππψλνληαη ηφζν ζην
ππνβιεζέλ ππ’ αξηζκ. πξση.Α.Γ.Α.Δ. ΔΜΠ 150/31.07.2017 έγγξαθν ππφκλεκά ηεο, φζν θαη ζην
απφ 17.05.2017 πξαθηηθφ αθξφαζεο επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα:

Θ. ΑΝΑΦΟΡΘΚΑ ΜΕ ΣΘ ΤΠΟΒΛΗΘΕΘΕ ΕΝΣΑΕΘ:
α) Ανξηζηία ηεο θιήζεο σο πξνο ηελ αθξόαζε-παξάβαζε νπζηώδνπο ηύπνπ ηεο δηαδηθαζίαο.
Αξρηθά, ε εηαηξεία ….πξνέβαιε ηελ έλζηαζε ανξηζηίαο ηεο θιήζεο πξνο αθξφαζε απηήο ελψπηνλ
ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο σο αθνινχζσο: «Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αθξνάζεσο, φπσο
απνηππψλεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ πληάγκαηνο πξνυπνζέηεη … ηελ πξνεγνχκελε θιήζε
ζε αθξφαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Δπηπξνζζέησο, ζηε ζρεηηθή ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999), ε θιήζε ηνπ δηνηθνπκέλνπ πξνο αθξφαζε πξέπεη λα είλαη
έγγξαθε, λα αλαθέξεη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα αθξφαζεο θαη λα πξνζδηνξίδεη ην
αληηθείκελν ηνπ κέηξνπ ή ηεο ελέξγεηαο. Γειαδή λα αλαθέξνληαη ηα κέηξα ηα νπνία επίθεηηαη λα
ιεθζνχλ ζε βάξνο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, ελ πξνθεηκέλσ ε επηβνιή θπξψζεσλ. Πεξαηηέξσ θαη
πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί απνηειεζκαηηθά ην δηθαίσκα ππεξάζπηζεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ ε θιήζε ζε
αθξφαζε ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ηα παξαπηψκαηα πνπ απνδίδνληαη ζηνλ εγθαινχκελν θαη λα
πξνζδηνξίδεη ηνλ θαλφλα δηθαίνπ ηνπ νπνίνπ πηζαλνινγείηαη ε παξάβαζε. Αλ δελ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο απηέο, ην έγγξαθν ηεο θιήζεο πάζρεη θαη ε πξάμε πνπ αθνινπζεί είλαη αθπξσηέα.
εκεηψλεηαη δε, φηη ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ζψκα ηεο πξάμεο θαη λα κελ
ζπλάγνληαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ. Δλ πξνθεηκέλσ κε ηελ κε απ. 1122/07.04.2017 θιήζε ηεο
ΑΓΑΔ, ε νπνία καο θνηλνπνηήζεθε ηελ 21.4.2017 …..θαινχκαζηε ζε αθξφαζε απφ ηελ ΑΓΑΔ γηα
ηνλ έιεγρν ελδερφκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ
κέζσ επηζηνιψλ δηα ηεο ιήςεο ειιηπψλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηαρπδξνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ….. Πιελ φκσο νχηε ζηελ σο άλσ θιήζε, νχηε ζηελ κε αξ. 159/2015 απφθαζε ηεο
ΑΓΑΔ, ε νπνία καο είρε ζπγθνηλνπνηεζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2335/21.10.2015 πξνγελέζηεξε θιήζε,
(αλ θαη ε ζπγθνηλνπνίεζε δελ ζεξαπεχεη ηηο ειιείςεηο ηεο θιήζεο) δελ πξνζδηνξίδνληαη ηα κέηξα
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αζθάιεηαο ηα νπνία……. θέξνληαη λα παξαβήθαλ ζχκθσλα κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, νχηε ην
επηθείκελν κέηξν πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη ε ΑΓΑΔ ζε βάξνο….. Καη΄απηφλ ηνλ ηξφπν ε θιήζε είλαη
αφξηζηε θαη σο εθ ηνχηνπ αιπζηηειήο, θαζψο δελ δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ππεξάζπηζεο ηνπ εγθαινπκέλνπ γηα ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ
δηνηθνπκέλνπ πνπ επηθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο έλλνκεο ζπλέπεηεο» (βι. ζει. 2-3 ηνπ ππ΄αξηζκ.
πξση.ΑΓΑΔ ΔΜΠ 150/31.07.2017 ππνκλήκαηνο θαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηηο ζει. 2 ηνπ απφ
17.05.2017 Πξαθηηθνχ Αθξφαζεο).
Πιελ φκσο, ε αλσηέξσ έλζηαζε πξνβάιιεηαη αβαζίκσο, δεδνκέλνπ φηη ε ππ΄αξηζκ.
1122/07.04.2017 Κιήζε ηεο ΑΓΑΔ πξνο Αθξφαζε ηεο εηαηξείαο ……πιεξνχζε ηνλ πξνβιεπφκελν
ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 2690/1999 ηχπν, θαζφζνλ ήηαλ έγγξαθε, κε ξεηή αλαθνξά ηνπ ηφπνπ, ηεο
εκέξαο θαη ηεο ψξαο δηελέξγεηαο ηεο αθξφαζεο, ηνπ λφκνπ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ εθιήζε ε
ειεγρφκελε εηαηξεία ζε αθξφαζε (λ.3115/2003, φπσο ηζρχεη), ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη θαη νη
πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο (άξζξν 11) θαζψο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο πνπ αθνξνχζε
ζηνλ έιεγρν ελδερφκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ
κέζσ επηζηνιψλ (……), δηα ηεο ιήςεο ειιηπψλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ ελ ιφγσ
ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε ηνπ λ.
2690/1999 νπδεκία αλαθνξά γίλεηαη σο πξνο ηελ αλαγξαθή θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέηξσλ
αζθάιεηαο πνπ φθεηιε λα ιάβεη ε ελ ζέκαηη εηαηξεία, αιιά νχηε θαη ζηελ εηδηθφηεξε λνκνζεζία ηνπ
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, θαζφζνλ ε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ απνηειεί
ππνρξέσζε ηνπ παξφρνπ, ν δε λνκνζέηεο αλαζέηεη ζηνλ πάξνρν ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ λα
πξνζδηνξίζεη ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιάβεη θαη λα ηα πεξηιάβεη ζηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο
πνπ ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΓΑΔ θαη ηα νπνία νθείιεη λα εθαξκφδεη, γεγνλφο πνπ δελ
έιαβε ρψξα, ελ πξνθεηκέλσ, θαηά ηα εθηεζέληα θαησηέξσ. πλεπψο ε ΑΓΑΔ δελ νθείιεη λα
πξνζδηνξίζεη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα αζθάιεηαο νχηε ζηελ θιήζε ηεο νχηε ζηελ ππ’ αξηζκ. 159/2015
απφθαζή ηεο πνπ ζπλφδεπε ηελ αξρηθή ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2335/21.10.2015 θιήζε θαη
θνηλνπνηήζεθαλ ζηνλ πάξνρν. Οκνίσο ε ΑΓΑΔ δελ πξνβιέπεηαη λα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
εμεηδηθεχζεη ζηελ θιήζε ηεο ην επηθείκελν κέηξν πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη ζε βάξνο….., αθνχ ηνχην
είλαη δήηεκα ην νπνίν θξίλεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ε αθξφαζε φζν θαη ε εθηίκεζε ησλ
ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ, κε ελδερφκελε θαηάιεμε ηελ επηβνιή θχξσζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη
ην ίδην έρεη θξηζεί θαη απφ ηε λνκνινγία ηνπ ηΔ, φπνπ γίλεηαη δεθηφ φηη «… ε θιήζε πξνο παξνρή
εμεγήζεσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθή βάζε ηεο απνδηδόκελεο παξάβαζεο, επί ηεο νπνίαο
θαιείηαη ….[ ελ πξνθεηκέλσ ε ειεγρόκελε εηαηξεία] λα παξάζρεη εμεγήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα
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δηαπηζησζεί ε ηέιεζή ηεο, θαη δελ απαηηείηαη λα κλεκνλεύεη ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ επηβνιή
θπξώζεσλ, νύηε θαηά κείδνλα ιόγν, ηελ θύξσζε πνπ ζα επηβιεζεί, ε νπνία επηιέγεηαη θαηόπηλ
ζπλεθηίκεζεο όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ θαη ησλ πξνβιεζέλησλ θαηά ηελ παξνρή εμεγήζεσλ
ηζρπξηζκώλ. Άιισζηε, εθόζνλ ε θιήζε πξνο παξνρή εμεγήζεσλ απνηειεί πξνπαξαζθεπαζηηθή
ελέξγεηα, εληαζζόκελε ζηε δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε πξάμεσο, κε ηελ νπνία ζα δηαπηζησζεί ε ηέιεζε
ή κε παξαβάζεσο δελ λνείηαη ε κλεία ζηελ ελ ιόγσ θιήζε ηεο παξαβάζεσο σο “δηαπηζησκέλεο”»
(ηΔ Σκ. Γ΄ 898/2015).
β) Η θιήζε ζε αθξόαζε κεηά ηελ πάξνδν καθξνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο σο παξάβαζε ηεο αξρήο ηνπ
επίθαηξνπ πνπ δηέπεη ηε δξάζε ηεο δηνίθεζεο.
Ζ εηαηξεία …..πξνέβαιε ηελ έλζηαζε παξάβαζεο ηεο αξρήο ηνπ επίθαηξνπ σο αθνινχζσο: «….ην
ππφ θξίζε γεγνλφο έιαβε ρψξα ηελ 05.12.2011, ελψ ε θαηαγγειία πξνο ηελ ΑΓΑΔ έγηλε έλα ρξφλν
κεηά, ήηνη ζηηο 27.11.2012 θαη πεξηήιζε …..ζηηο 10.12.2012 κε ην α.π. 2266/29.11.2012 έγγξαθν ηεο
ΑΓΑΔ. Σέινο ε αθξφαζε ελψπηνλ ηεο Αξρήο είρε νξηζζεί αξρηθά ηελ 11.11.2015 θαη κεη’ αλαβνιή
ηελ 17.05.2017, γηα ην γεγνλφο πνπ έιαβε ρψξα ηελ 5.12.2011.. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε θιήζε ζε
αθξφαζε κεηά ηελ πάξνδν ζρεδφλ έμη εηψλ απφ ην ππφ θξίζε γεγνλφο θαη ε ελδερφκελε επηβνιή
θπξψζεσλ κεηά ηελ πάξνδν ζρεδφλ επηά εηψλ, ζπληζηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο
ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε επίθαηξεο άζθεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ. Δπηπιένλ,
ε αξρή ηνπ επίθαηξνπ ζπλαξηάηαη κε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη
εθδειψλεηαη σο παξάβαζε νθεηιφκελεο λφκηκεο, σο γελεζηνπξγφο αηηία, απνδεκησηηθήο επζχλεο
ηνπ θξάηνπο ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηε βξαδχηεηα ηεο δηνίθεζεο νη δηνηθνχκελνη ππνζηνχλ δεκία θαη
ζηελ πεξίπησζε ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ, φπσο ελ πξνθεηκέλσ, κε ηελ παχζε ηεο αμίσζεο ηεο
δηνίθεζεο (παξαγξαθή), θαζψο εμαηηίαο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιαβεί απφ ην παξάλνκν
γεγνλφο κέρξη ηελ επηβνιή ηεο θχξσζεο , παχεη λα πθίζηαηαη ή αδπλαηίδεη ε αλαγθαία ζχλδεζε
κεηαμχ πξάμεο θαη θχξσζεο. Ζ αξρή ηνπ επίθαηξνπ ζεσξείηαη φηη πεγάδεη απφ ην άξζξν 10 ηνπ
πληάγκαηνο πνπ θαζηεξψλεη ηελ ππνρξέσζε απάληεζεο ζηα αηηήκαηα ησλ δηνηθνπκέλσλ θαη ηνλ
Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο πνπ νξίδεη φηη ε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη
εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο θαη φηη ηα δηνηθεηηθά φξγαλα νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ,
απηεπαγγέιησο ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εληφο ησλ νξηδνκέλσλ
ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζρεηηθή πξνζεζκία, ε ελέξγεηα
ζπληειείηαη εληφο επιφγνπ ρξφλνπ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηξίκελν (αξ. 2
Κ.Γ.Γ/ζηαο). Έθθαλζε ηεο αξρήο ηνπ επίθαηξνπ ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ θαη νη παξ. 2 θαη 3 ηνπ
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άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Γ.Γ/ζηαο, νη νπνίεο νξίδνπλ ζχληνκεο πξνζεζκίεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
αθξφαζεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή θαη άκεζε δξάζε ηεο
δηνίθεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε θιήζε ζε αθξφαζε γηα γεγνλφο ην νπνίν έρεη ζπληειεζηεί πιένλ ηεο
εμαεηίαο είλαη αιπζηηειήο» (βι. ζει. 4 ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ ΔΜΠ 150/31.07.2017
ππνκλήκαηνο θαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηηο ζει. 2 ηνπ απφ 17.05.2017 Πξαθηηθνχ Αθξφαζεο).
Πιελ φκσο, ε αλσηέξσ έλζηαζε πξνβάιιεηαη αβαζίκσο γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο νξίδεη φηη: «νη πξνζεζκίεο γηα
ηε Γηνίθεζε είλαη ελδεηθηηθέο, εθηφο αλ απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηηο πξνβιέπνπλ πξνθχπηεη φηη είλαη
απνθιεηζηηθέο. Οη πξνζεζκίεο γηα ηελ έθδνζε αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, δπζκελψλ γηα ην
πξφζσπν πνπ αθνξνχλ ακέζσο, είλαη απνθιεηζηηθέο».
Απφ ηε λνκνινγία έρεη θξηζεί φηη, αθφκε θαη ν ξεηφο ραξαθηεξηζκφο κηαο πξνζεζκίαο σο
απνθιεηζηηθήο, είλαη δπλαηφλ, απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αξκνδηφηεηα δηαηάμεσλ, λα
έρεη απιψο ηελ έλλνηα ηεο έληνλεο ππφδεημεο πξνο ηε Γηνίθεζε γηα ηαρεία ελέξγεηα (ηΔ
2079/1987,245/2014). ε θάζε πεξίπησζε φκσο δελ πξνβιέπεηαη ελ πξνθεηκέλσ απφ ην λ.
3115/2003, ν νπνίνο νξίδεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ. θαη πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο
θπξψζεσλ απφ απηήλ, πξνζεζκία γηα ηελ επηβνιή ησλ ελ ιφγσ θπξψζεσλ. Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα
ππνζηεξηρζεί φηη πθίζηαηαη εθ ηνπ λφκνπ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία γηα ηελ επηβνιή θχξσζεο
απφ ηελ Α.Γ.Α.Δ., ε νπνία, βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 5 ηνπ Κ.Γηνηθ. Γ. είλαη απνθιεηζηηθή σο
δπζκελήο γηα ην δηνηθνχκελν δηνηθεηηθή πξάμε.
Σέινο, αλαθνξηθά κε ην ηξίκελν πνπ επηθαιείηαη ε αηηνχζα εηαηξεία εληφο ηνπ νπνίνπ ηα δηνηθεηηθά
φξγαλα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε ελ
ιφγσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Γηνηθ.Γ. αθνξά ζηε ζπληέιεζε εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο ησλ
πξάμεσλ νθεηινκέλεο λφκηκεο ελέξγεηαο, φηαλ ε αξκνδηφηεηά ηεο είλαη δεζκία θαη φρη ζηελ
πεξίπησζε ηεο θπξσηηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Γηνίθεζεο θαηά ηελ νπνία ελεξγεί θαηά δηαθξηηηθή
επρέξεηα.
Δμάιινπ ζηελ πεξίπησζε ησλ Αλεμαξηήησλ Αξρψλ δελ εθαξκφδνληαη νη πξνζεζκίεο ηνπ Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηα ζπιινγηθά δηνηθεηηθά φξγαλα.
ΘΘ. Αναθοπικά με ηην αποδιδόμενη παπάβαζη
α) Δπί ηεο απνδηδφκελεο παξάβαζεο πνπ αθνξά ηελ πιεκκειή ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηε
δηαρείξηζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ…., θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ πληάγκαηνο,

6
Ιερού Λότοσ 3, T.K.15124 Μαρούζι ♦ Σηλ: 210 6387600 ♦ Fax: 210 6387666 ♦ E-mail: info@adae.gr ♦Διαδικησακός Σόπος: www.adae.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 2668/1998, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4053/2012 θαη ηεο ππ’
αξηζκ. 1001/Φ21/2005 Απφθαζεο ηεο ΑΓΑΔ ηδίσο ηα άξζξα 4,5 παξ. 1,2 θαη άξζξν 6 παξ. 1, ε
εηαηξεία ….αλαθέξεη: «Ζ έξεπλα ηεο εμεηαδφκελεο ππφζεζεο …..έγηλε χζηεξα απφ αίηεζε- αλαθνξά
ηνπ θαηαγγέινληνο, ζηηο 5.12.2011, ζηελ νπνία δηακαξηπξήζεθε γηαηί παξέιαβε, θαηά ηνλ ηζρπξηζκφ
ηνπ, ……θαη κε ηελ νπνία δήηεζε ζρεηηθή ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ην πεξηζηαηηθφ
ζπλππνβάιινληαο θσηναληίγξαθν ηνπ θαθέινπ πνπ πεξηέθιεηε ην επίκαρν αληηθείκελν. Σελ
παξαπάλσ θαηαγγειία δηεξεχλεζε ν……, ρσξίο φκσο απφ ηελ έξεπλα λα πξνθχπηεη ν ηζρπξηζκφο
ηνπ θαηαγγέιινληνο πεξί παξαβίαζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.
……...
ρεηηθά κε ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ειήθζεζαλ …….(ζει 9-10 ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ ΔΜΠ
150/31.07.2017 ππνκλήκαηνο).
Δπί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ αθξφαζε απηήο ελψπηνλ ηεο
Οινκειείαο ηεο Αξρήο αλαθέξεη: «Δίλαη γεγνλφο φηη…..πξάγκαηη έρεη γίλεη κία δηαρείξηζε,…... (ζει.
3-4 ηνπ απφ 17.05.2017 Πξαθηηθνχ Αθξφαζεο.
Απφ ηηο αλσηέξσ δειψζεηο ηεο εηαηξείαο πξνθχπηεη φηη απηή απνδέρεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε δελ ειήθζεζαλ ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη δελ ηεξήζεθε ν πξνβιεπφκελνο ζηελ
εγθεθξηκέλε πνιηηηθή αζθάιεηάο ηεο……. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα……. Δπνκέλσο ελ
πξνθεηκέλσ πξφθεηηαη πεξί παξαβίαζεο ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ηεο εγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο
αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο, παξαβίαζε ηελ νπνία απνδέρεηαη θαη ε ίδηα ε εηαηξεία θαηά ηα σο άλσ.
β) Δπί ηνπ δεηήκαηνο ηεο παξαβίαζεο…...
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα φηη…….
Δμάιινπ ν………. (ζει. 9-10 ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση.ΑΓΑΔ ΔΜΠ 150/31.07.2017 ππνκλήκαηνο).
Δπί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ αθξφαζε απηήο ελψπηνλ ηεο
Οινκειείαο ηεο Αξρήο αλαθέξεη «Σν δεχηεξν δήηεκα, ην νπνίν ηίζεηαη…..είλαη ε ελδερφκελε θαη
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ θαηαγγέιινληα, ε παξαβίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηαρπδξνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ, γεγνλφο ην νπνίν βέβαηα θαη αξλνχκαζηε….Δπίζεο απφ ηελ έξεπλα..ηεο δηθήο καο
Τπεξεζίαο…δελ έρεη πξνθχςεη νπδεκία παξαβίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ…Δπνκέλσο,
αξλνχκαζηε ηελ πηζαλφηεηα θαη ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο παξαβίαζεο θαη επίζεο ζε απηφ ην ζεκείν
ζεσξνχκε φηη ε θιήζε πξνο αθξφαζή καο πάζρεη ανξηζηίαο, …..….».
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Απφ ηηο αλσηέξσ δειψζεηο ηεο εηαηξείαο πξνθχπηεη φηη απηή ακθηζβεηεί ην γεγνλφο ηεο
παξαβίαζεο…... Ωζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαηαξρήλ φηη……. Δπνκέλσο πξέπεη ν ζρεηηθφο
ηζρπξηζκφο ηεο εηαηξείαο λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο.
Γ. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη έρνληαο ππφςε:
1. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο,
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ
47 Α΄/27-2-2003), φπσο ηζρχεη θαη ηδίσο ην άξζξν 1 παξ. 1 θαη άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρ. α΄, β΄ θαη
γ΄, ηβ΄, παξ. 2 θαη ην άξζξν 11 απηνχ,
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2668/1998 «Οξγάλσζε ηνκέα παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ» (ΦΔΚ Α΄
282/1998), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3185/2003, ….,
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4053/2012 «Ρύζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ζεκάησλ
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηδίσο ….θαη ην άξζξν 3 παξ. 1 β’ (ββ) ην νπνίν
πξνβιέπεη φηη: «1.Οη γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο είλαη νη εμήο: α)…….,
β)…….αα)………ββ) Πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ηεο ηαρπδξνκηθήο επηθνηλσλίαο»,
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4055/2012 «Δίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ 51/Α/2012),
φπσο ηζρχεη θαη ηδίσο ην άξζξν 61 θαη 110 παξ. 12 απηνχ
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε
θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο»
(ΦΔΚ Α’ 220/2002), φπσο ηζρχεη,
7. Σηο

δηαηάμεηο

ηνπ

Ν.

4325/2015

«Εθδεκνθξαηηζκόο

ηεο

Δηνίθεζεο–Καηαπνιέκεζε

Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
(ΦΔΚ 47 Α΄/11.05.2015), άξζξν 26 παξ. 7,
8. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ λ.4339/2015 (ΦΔΚ Α’ 133/2015) «Αδεηνδφηεζε παξφρσλ
πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο ειεχζεξεο ιήςεο - Ίδξπζε
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ E.P.Σ. Α.Δ. αλψλπκεο εηαηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ επίγεηαο
ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο - Ρχζκηζε ζεκάησλ Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ. Σ.) - Δζληθή Δπηθνηλσληαθή Πνιηηηθή, Οξγάλσζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο
Γηπισκαηίαο - χζηαζε Δζληθνχ Κέληξνπ Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη
Μεηξψνπ Δπηρεηξήζεσλ Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο - Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
4070/2012 (Α' 82) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
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9. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016) «Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ
ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο,
πξναγσγψλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα – αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
10. Σελ ππ’ αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21-03-2016), πεξί ζπγθξφηεζεο ηεο Αξρήο
Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ,
11. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ εηθνζηνχ ηξίηνπ ηνπ Ν. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄ 142/03-08-2016),
12. Σελ ππ’ αξηζκ. 97Α/2012 Απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Σξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΓΑΔ
44/31-10-2003 “Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ
ησλ Δπηθνηλσληψλ (Α.Γ.Α.Δ.) (ΦΔΚ1642/Β/7.11.2003)”, φπσο ηζρχεη» (ΦΔΚ 1650/Β/11-052012 θαη 1751/Β/25-05-2012),
13. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 44/31.10.2003 Απφθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (Α.Γ.Α.Δ.)» (ΦΔΚ Β’
1642/7.11.2003), φπσο ηζρχεη,
14. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζκ. 1001/Φ.21/2005 Απφθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνύ
γηα ηε Δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ» (ΦΔΚ Β΄384/24-3-2005), ηδίσο
ην άξζξν 4 παξ. 1 ζχκθσλα κε ην νπνίν «Κάζε Ταρπδξνκηθή Επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα
δηαζθαιίδεη ην απόξξεην ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, ην νπνίν είλαη απνιύησο απαξαβίαζην..»
θαη παξ. 2 φπνπ νξίδεηαη φηη « 2. Ελδεηθηηθά, θαη όρη πεξηνξηζηηθά, παξαβίαζε απνξξήηνπ ππάξρεη
ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: α) Παξάλνκε ηδηνπνίεζε ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ πνπ δηαθηλείηαη
από ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε. β) Απνζθξάγηζε ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ, εθόζνλ απηή
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. γ) Αλάγλσζε επηζηνιήο πνπ
εκπεξηέρεηαη ζε ηαρπδξνκηθό αληηθείκελν. δ)……….», ην άξζξν 5 παξ. 1 ζχκθσλα κε ην νπνίν «1.
Πξνϋπόζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ είλαη ε ιήςε
επαξθώλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ απηώλ» θαη παξ. 2 ζην νπνίν
αλαθέξεηαη φηη «2. Η αζθάιεηα θαηά ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ζπλίζηαηαη ζηελ
εμαζθάιηζε ζπλζεθώλ απνηξεπηηθώλ ηεο νπνηαζδήπνηε παξαβίαζεο, απώιεηαο, παξάλνκεο
ηδηνπνίεζεο, αιινίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ…» θαη ην άξζξν 6 ζην
νπνίν αλαθέξνληαη ηα επάισηα ζεκεία θαηά ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ
αληηθεηκέλσλ,
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15.

Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, πεξί δηθαηψκαηνο πξνεγνχκελεο
αθξφαζεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ,

16.

Σηο ππ’ αξηζκ. 3319/2010 θαη 1361/2013 Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο,

17.

Σν ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ 2212/19.12.2011 έγγξαθν ηνπ….., κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηνχ
εγγξάθσλ,

18.

Σελ απφ 17.01.2012 Έθζεζε Έξεπλαο,

19.

Σελ ππ΄αξηζκ. 27/20.01.2012 Δηζήγεζε ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,

20.

Σν Πξαθηηθφ ηεο 25.01.2012 πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο,

21.

Σν ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ 68/12.03.2012 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ πξνο…..,

22.

Σν ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ 404/26.02.2015 έγγξαθν ηνπ θαηαγγέιινληνο, κεηά ησλ
ζπλεκκέλσλ απηνχ εγγξάθσλ,

23.

Σελ ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ 1769/15.07.2005….., ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ.
78/2012 Απφθαζε ηεο ΑΓΑΔ, ηδίσο…..»,

24.

Σν γεγνλφο φηη ε εηαηξεία …..ζε απάληεζή ηεο ζηελ απφ 05.12.2011 δηακαξηπξία ηνπ
θαηαγγέιινληνο απνδέρζεθε φηη «………»,

25.

Σελ ππ΄αξηζκ. 118/16.06.2015 Δηζήγεζε γηα θιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο,

26.

Σν Πξαθηηθφ ηεο απφ 24.06.2015 πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο,

27.

Σελ ππ’ αξηζκ. 159/2015 Απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. γηα ηελ θιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο
«….» ηελ 11ε Ννεκβξίνπ 2015, ζπλεκκέλε ζην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2335/21-10-2015
έγγξαθν ηεο Αξρήο, ε νπνία επεδφζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 7160Α/27-10-2015 έθζεζε επίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο
Δπηκειήηξηαο ζην Πξσηνδηθείν….,

28.

Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2524/04.11.2015 έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ πξνο ηεο εηαηξεία «….», γηα
αλαβνιή ηεο νξηζζείζαο γηα ηελ 11ε Ννεκβξίνπ 2015 αθξφαζεο, ην νπνίν επεδφζε ζηελ
εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 7176Α/05-11-2015
έθζεζε επίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Πξσηνδηθείν….,

29.

Σελ ππ’ αξηζκ. 111/2016 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,

30.

Σν πξαθηηθφ ηεο απφ 15.06.2016 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, θαηά ηελ νπνία
λένο εηζεγεηήο ηεο ππφζεζεο νξίζηεθε ην ηαθηηθφ κέινο ηεο Αξρήο θ. Μηραήι Γεσξγηαθφδεο,

31.

Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1122/07.04.2017 θιήζε (κεηά απφ αλαβνιή) ηεο ΑΓΑΔ πξνο ηεο
εηαηξεία «….» γηα αθξφαζε ηελ 17ε Μαΐνπ 2017, ε νπνίν επεδφζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη
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εκπξνζέζκσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 11639Γ/10.05.2017 έθζεζε επίδνζεο ηνπ
Γηθαζηηθνχ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν…..,
32.

Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1124/07.04.2017 επηζηνιή ηεο ΑΓΑΔ πξνο ηνλ θαηαγγέιινληα
θ….., κε ηελ νπνία ελεκεξψζεθε γηα ηελ θιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «…..», θαζψο θαη
γηα ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο θαη ε νπνία επηδφζεθε ζηνλ θαηαγγέιινληα λνκίκσο θαη
εκπξνζέζκσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 3393Β/03.05.2017 έθζεζε επίδνζεο ηεο
Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν …..,

33.

Σνπο ηζρπξηζκνχο ηεο εηαηξείαο «…...» θαηά ηελ Αθξφαζε ηεο 17εο Μαΐνπ 2017, φπσο
απνηππψλνληαη ζην ππ’ αξηζκ. 42 πξαθηηθφ ηεο δηεμαρζείζεο αθξφαζεο, ην νπνίν
θνηλνπνηήζεθε ζηελ ελ ιφγσ εηαηξεία ζπλεκκέλν ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ
1974/30.06.2017 επηζηνιή ηεο Αξρήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. Α8962/13.07.2017
έθζεζε επίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελψλ, …..,

34.

Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2326/28.07.2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «….»

35.

Σν ππ’αξηζκ.πξση.Α.Γ.Α.Δ. ΔΜΠ 150/31.07.2017 έγγξαθν ππφκλεκα ηεο εηαηξείαο «….»
ελψπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ.,

36.

Σελ ππ’ αξηζκ. 6/2018 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,

37.

Σν ππ’ αξηζκ. 1 πξαθηηθφ ηεο απφ 17 Ηαλνπαξίνπ 2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο
Α.Γ.Α.Δ,

38.

Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ,

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, φπσο αλσηέξσ αλαιχεηαη,
δηα ηεο πιεκκεινχο ιήςεο κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ……απφ
ηελ εηαηξεία «….», πνπ είρε σο ζπλέπεηα ……θαηά παξάβαζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ,
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
Α) Οκφθσλα ηελ ύπαπξη εςθύνηρ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…..» γηα ηελ απνδηδφκελε ζε
απηήλ παξάβαζε, φπσο αλαιχεηαη αλσηέξσ ζηελ ελφηεηα Β ηεο παξνχζαο.
Β) Καηά πιεηνςεθία ηελ επιβολή ζηην εηαιπεία με ηην επυνςμία «…..» ηηρ διοικηηικήρ
κύπυζηρ ηος σπημαηικού πποζηίμος ύτοςρ ηπιάνηα σιλιάδυν (30.000) εςπώ γηα ηελ αλσηέξσ
απνδηδφκελε παξάβαζε. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηβνιή ηεο ελ ιφγσ δηνηθεηηθήο θχξσζεο ε
Οινκέιεηα ηεο Αξρήο έιαβε ηδίσο ππφςε ηεο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο
Γηνίθεζεο, ηε βαξχηεηα ηεο απνδηδφκελεο παξάβαζεο, θαζψο θαη ηα πξφζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία
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ηεο εηαηξείαο. Σα κέιε ηεο Οινκέιεηαο θ.θ. Μηραήι Γεσξγηαθφδεο θαη Γεκνζζέλεο Βνπγηνχθαο
ςήθηζαλ ππέξ ηεο επηβνιήο ζηελ εηαηξεία ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ χςνπο δεθαπέληε ρηιηάδσλ
(15.000) επξψ, ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο ηεο ππφζεζεο θαη ηεο κηθξήο βαξχηεηαο ηεο παξάβαζεο.
Ζ παξνχζα απφθαζε ηεο ΑΓΑΔ λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «…...» κε δηθαζηηθφ επηκειεηή.
Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 17 Ηαλνπαξίνπ 2018.
Ο Πξφεδξνο
Υξήζηνο Εακπίξαο
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