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Θζμα: Ζγκριςη τησ από 11.02.2019  Ζκθεςησ Διενζργειασ Σακτικοφ Ελζγχου ςτην Εταιρεία  …  (Α.Μ. 
ΕΕΣΣ:…) αναφορικά με την Πολιτική Διαςφάλιςησ του Απορρήτου των Σαχυδρομικών 
Τπηρεςιών 

 
 
 
Θ Ολομζλεια τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 20θσ 
Μαρτίου 2019 παριςταμζνων του Αντιπροζδρου τθσ Αρχισ, κ. Μιχαιλ ακκά και των τακτικϊν μελϊν κ.κ. 
Γεωργίου Μπακάλθ, Αικατερίνασ Παπανικολάου και Παναγιϊτθ Ριηομυλιϊτθ, ζχοντασ υπόψθ : 
 
1. Σισ διατάξεισ: 

α) του άρκρου 19 του υντάγματοσ,    
 β) του ν. 3115/03 «Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν»,  όπωσ ιςχφει, ιδίωσ το 
άρκρο 6 παρ.1 περ. α’, β’, δ’ και 6 παρ.2 αυτοφ,  
γ) του ν.3051/2002 «υνταγματικά κατοχυρωμζνεσ ανεξάρτθτεσ αρχζσ, τροποποίθςθ και 
ςυμπλιρωςθ του ςυςτιματοσ προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα και ςυναφείσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ Α’ 
220/2002), όπωσ ιςχφει, 
δ) του ν.4055/2012 «Δίκαιθ δίκθ και εφλογθ διάρκεια αυτισ» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπωσ ιςχφει, και 
ιδίωσ το άρκρο 61,  
ε) του άρκρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ – Καταπολζμθςθ 
Γραφειοκρατίασ και Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ Αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
Α’ 47/2015), 
ςτ) του άρκρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015  (ΦΕΚ Α’ 133/2015) «Αδειοδότθςθ παρόχων 
περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ - Ίδρυςθ 
ςυνδεδεμζνθσ με τθν E.P.Σ. Α.Ε. ανϊνυμθσ εταιρίασ για τθν ανάπτυξθ δικτφου επίγειασ ψθφιακισ 
ευρυεκπομπισ - Ρφκμιςθ κεμάτων Εκνικισ Επιτροπισ Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (Ε.Ε.Σ. Σ.) 
- Εκνικι Επικοινωνιακι Πολιτικι, Οργάνωςθ τθσ Επικοινωνιακισ Διπλωματίασ - φςταςθ Εκνικοφ 
Κζντρου Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Επικοινωνίασ και Μθτρϊου Επιχειριςεων Θλεκτρονικϊν 
Μζςων Ενθμζρωςθσ - Σροποποίθςθ διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλεσ διατάξεισ»,  
η) του άρκρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Αϋ 33/2016) «Εκνικό Μθτρϊο Επιτελικϊν τελεχϊν 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, βακμολογικι διάρκρωςθ κζςεων, ςυςτιματα αξιολόγθςθσ, προαγωγϊν και 
επιλογισ προϊςταμζνων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεςματικότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) 
και άλλεσ διατάξεισ», 
θ) τθσ υπ’ αρικμ. 16887/17-03-2016 Απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), περί ςυγκρότθςθσ τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ 
του Απορριτου των Επικοινωνιϊν, 
κ) του άρκρου 23 του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Αϋ 142/03-08-2016), 
ι) τθσ υπ’ αρικμ. 97Α/2012 Απόφαςθ τθσ ΑΔΑΕ «Σροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΔΑΕ 44/31-10-
2003 Απόφαςθσ τθσ ΑΔΑΕ “Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του 
Απορριτου των Επικοινωνιϊν (ΑΔΑΕ) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπωσ ιςχφει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-
2012 και 1751/Β/25-05-2012) 
ια) τθσ υπ’ αρικμ. 1001/Φ21/17.3.2005 Απόφαςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε.  «’Ζγκριςθ του Κανονιςμοφ για τθ 
Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν» (ΦΕΚ Βϋ384/24.3.2005), 
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2. τθν «Πολιτικι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν» με τα με αρ. πρωτ 
Α.Δ.Α.Ε. 2953/05.12.2016 και ΕΜΠ 1/09.01.2017 ζγγραφα , 

3. τθν υπϋ αρικμ. 56/2017 Απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ, 
4. τθν υπϋ αρικμ. 295/2018 Απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ, 
5. τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 251/30.10.2018 επιςτολι ζναρξθσ τακτικοφ ελζγχου που απζςτειλε θ 

ΑΔΑΕ προσ ενθμζρωςθ τθσ εταιρείασ για τθν ζναρξθ του τακτικοφ ελζγχου, 
6. το από 15.11.2018 (αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 263/15.11.2018) Πρακτικό Διεξαγωγισ Σακτικοφ Ελζγχου 

ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ ... αναφορικά με τθν Πολιτικι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των 
Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν, μετά των ςυνθμμζνων αυτοφ,  

7. το από 22.11.2018 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3773/23.11.2018) τθσ 
εταιρείασ  ... προσ τθν ΑΔΑΕ μετά των ςυνθμμζνων αυτοφ, 

8. το από 04.02.2019 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 496/04.02.2019) τθσ 
εταιρείασ  ... προσ τθν ΑΔΑΕ μετά των ςυνθμμζνων αυτοφ, 

9. τθν από 11 Φεβρουαρίου 2019 Ζκκεςθ διενζργειασ τακτικοφ ελζγχου ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 
εταιρείασ ... αναφορικά με τθν Πολιτικι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, 

10. τθν υπ’ αρικ. 126/2019 ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ Α.Δ.Α.Ε., 
11. το πρακτικό τθσ από 20.3.2019 υνεδρίαςθσ τθσ Ολομζλειασ τθσ Α.Δ.ΑΕ., 
12. τθν ανάγκθ διαςφάλιςθσ του απορριτου των επικοινωνιϊν. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ  

α) Σθν ζγκριςθ τθσ από 11.02.2019 Ζκκεςθσ διενζργειασ τακτικοφ ελζγχου ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 
εταιρείασ ..., αναφορικά με Πολιτικι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. 

β) Να κλθκεί θ εταιρεία  ...  να παραλάβει από τθν ζδρα τθσ ΑΔΑΕ τθν παροφςα Απόφαςθ, μετά τθσ από 
11.02.2019 «Ζκκεςθσ διενζργειασ τακτικοφ ελζγχου ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ …».  

Κρίκθκε κι αποφαςίςτθκε τθν 20θ Μαρτίου 2019. 

   

Ο Πρόεδροσ 

 

Χριςτοσ Ηαμπίρασ 

υνημ.: 2 

 
Κοινοποίηςη: 
1. ΔΔΑΣΤ 
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