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                                                                        Καξνύζη,  20/07/2018  

Αξ. πξση.:   2396 

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

( αριθμ:238/2018 ) 

 

Θέμα:  Απόθαζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. Α.Γ.Α.Δ. 2052/25-06-2018 Αίηεζεο Θεξαπείαο ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «……….», θαηά ηεο αξ. 313/2017 απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ, κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ κέζσ επηζηνιώλ δηα ηεο ιήςεο ειιηπώλ κέηξσλ αζθάιεηαο 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ.. 

 

 

 

 

Ζ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ζηε 

ζπλεδξίαζε ηεο 18εο  Ηνπιίνπ 2018 παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, 

ηνπ θ. Υξήζηνπ Εακπίξα, ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Αξρήο, θ. Κηραήι αθθά, ησλ 

ηαθηηθώλ κειώλ, θ.θ. Γεσξγίνπ Κπαθάιε θαη Παλαγηώηε Ρηδνκπιηώηε, ησλ θ.θ. 

Γεσξγίνπ Κηζαειίδε θαη Γεκνζζέλε Βνπγηνύθα, αλαπιεξσηέο  ησλ θ.θ. 

Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ θαη Ησάλλε Αζθνμπιάθε αληίζηνηρα, νη νπνίνη δελ 

παξεπξέζεζαλ ιόγσ θσιύκαηνο αλ θαη είραλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο 

πξνζθιεζεί, θαη απόληνο ηνπ θ. Κηραήι Γεσξγηαθόδε, ν νπνίνο δελ παξεπξέζε 

ιόγσ θσιύκαηνο αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί θιήζεθε 

λα απνθαζίζεη  επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. Α.Γ.Α.Δ. 2052/25-06-2018 Αίηεζεο 

Θεξαπείαο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…………..», θαηά ηεο αξ. 313/2017 

απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ κέζσ επηζηνιώλ δηα 
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ηεο ιήςεο ειιηπώλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηαρπδξνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ. 

Σα παξόληα κέιε ηεο Οινκέιεηαο δήισζαλ ζηα πξαθηηθά όηη έρνπλ ιάβεη 

γλώζε γηα ηελ κέρξη ηνύδε εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο.  

Ζ ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη ε ιήςε ηεο 

ζρεηηθήο απόθαζεο. 

Δηδηθόηεξα: 

Α. Ζ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. ………… απόθαζή ηεο θάιεζε ζε αθξόαζε ηελ εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία «…………….», (εθεμήο «………»), ηελ 8ε Ηνπλίνπ 2016, εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 12:30, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ κέζσ επηζηνιώλ 

δηα ηεο ιήςεο ειιηπώλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηαρπδξνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ. Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. Α.Γ.Α.Δ. 1079/24.05.2016  Θιήζε κεηά ηεο 

ζπλεκκέλεο ζε απηήλ ππ’ αξηζκ. …………. Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. επεδόζε 

ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 

……………………….  Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ηνπ 

Δθεηείνπ Αζελώλ θαο …………………………... Κεηά από έγγξαθν αίηεκα 

αλαβνιήο ηεο εηαηξείαο (αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ 1181/02.06.2016) ε Αθξόαζε 

αλαβιήζεθε γηα ηελ 16ε Λνεκβξίνπ 2016. Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. Α.Γ.Α.Δ. 

…………………… Θιήζε (Κεηά από Αλαβνιή) επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο 

θαη εκπξνζέζκσο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. ………………………. 

Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ θαο 

…………………………….. 

Ζ εηαηξεία παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2016 δηα ησλ θ.θ. 

………. 
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Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηελ Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο ……… παξέζηε, κεηά από 

ζρεηηθή ελεκέξσζε, όπσο πξνθύπηεη από ηηο ππ΄αξηζκ. ………. (αξρηθή 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο Αθξόαζεο), …………… (ελεκέξσζε γηα αλαβνιή) 

θαη …………… (ελεκέξσζε γηα νξηζκό λέαο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηεο 

Αθξόαζεο) Δθζέζεηο Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ηνπ Δθεηείνπ 

Αζελώλ θαο ……… θαη ν θαηαγγέιισλ, θ. ………, σο έρσλ δηθαηνινγεκέλν 

ελδηαθέξνλ, κεηά από ζρεηηθό αίηεκά ηνπ (αξηζκ. πξση. ………….), δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 61 παξ. 1 ηνπ Λ. 4051/2012 θαη ηεο ππ΄αξηζκ. 97Α/2012 

Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Θαλνληζκόο Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ)». 

Θαηόπηλ ηεο δηεμαγσγήο ηεο από 16.11.2016 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο …….. 

ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ., θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ εηαηξεία ηα Πξαθηηθά ηεο ελ ιόγσ 

αθξόαζεο δηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ………….. εγγξάθνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. ………… Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο 

Δπηκειήηξηαο ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ θαο ……………….. θαη εδόζε ζηελ εηαηξεία 

πξνζεζκία είθνζη εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ησλ πξαθηηθώλ γηα ηελ θαηάζεζε 

ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ. εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο. Ζ εηαηξεία ……….. ππέβαιε, ελ 

ζπλερεία, ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ………………. 

έγγξαθν ππόκλεκά ηεο.  

Δθ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ, ηεο από 16.11.2016 αθξνάζεσο ησλ 

εθπξνζώπσλ ηεο εηαηξείαο ΔΙΣΑ, κεηά ηεο δηθεγόξνπ ηεο θαη ηνπ ππ΄αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ ………………. ππνβιεζέληνο ππνκλήκαηνο πξνέθπςε όηη 

………………. 

Θαηόπηλ ηνύησλ εθδόζεθε ε ππ' αξ. 313/2017 απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ. κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε νκνθώλσο ε επζύλε ηεο εηαηξείαο 

"ΔΙΣΑ" γηα ηελ απνδηδόκελε ζε απηήλ παξάβαζε θαη επηβιήζεθε δηνηθεηηθή 

θύξσζε ηεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ησλ 50.000€ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ, γηα 

ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ.  
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Β. Σελ ………… θνηλνπνηήζεθε ζηελ εηαηξεία …………. ε αξ 313/2017 απόθαζε 

ηεο ΑΓΑΔ, θαηά ηεο νπνίαο ππνβιήζεθε ε ππ' αξ. πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ 

2052/25-06-2018 Αίηεζε Θεξαπείαο ηεο εηαηξείαο , κε ηελ νπνία αηηείηαη ηελ 

αλάθιεζε άιισο ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξ. 313/2017 απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ.  

Δπί ηεο αλσηέξσ αίηεζεο ζεξαπείαο, αλαθνξηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο 

εηαηξείαο όπσο απηνί δηαηππώλνληαη ζε απηήλ επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα: 

 

Η. ΑΛΑΦΟΡΗΘΑ ΚΔ ΣΗ ΤΠΟΒΙΖΘΔΗΔ ΔΛΣΑΔΗ: 

 

Οη ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο πεξί ανξηζηίαο ηεο θιήζεο σο πξνο ηελ αθξόαζε-

παξάβαζε νπζηώδνπο ηύπνπ ηεο δηαδηθαζίαο θαη πεξί παξάβαζεο ηεο αξρήο 

ηνπ επίθαηξνπ πνπ δηέπεη ηε δξάζε ηεο δηνίθεζεο έρνπλ ήδε πξνβιεζεί κε ην 

ππ' αξηζκ……………… ππόκλεκα ηεο εηαηξίαο θαη έρνπλ απαληεζεί κε ηελ ππ 

αξ. 313/2017 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ.  

 

ΗΗ. ΑΛΑΦΟΡΗΘΑ ΚΔ ΣΖΛ ΛΟΚΗΘΖ ΒΑΖ ΣΖ ΠΡΟΒΑΙΙΟΚΔΛΖ 

ΑΠΟΦΑΖ  

  

Αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., πνπ ηίζεληαη κε 

ηελ παξνύζα Αίηεζε Θεξαπείαο ζαο γλσξίδνπκε όηη ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ 

επηβνιή ηεο  δηνηθεηηθήο θύξσζεο ηνπ πξνζηίκνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ αξ. 11 ηνπ Λ.3115/2003, ε δε δηελέξγεηα επηηόπηνπ ειέγρνπ δελ είλαη 

απαξαίηεηε δεδνκέλνπ όηη ε εηαηξεία …………. έρεη απνδερζεί ην γεγνλόο όηη 

……………………., ηόζν από αιιεινγξαθία πνπ δηελεξγήζεθε (αξ. πξση. ΑΓΑΔ 

………. απαληεηηθό έγγξαθν ηεο Δηαηξείαο) όζν θαη από ηελ αθξόαζε.  

 

ΗΗΗ. ΑΛΑΦΟΡΗΘΑ ΚΔ ΣΖΛ ΑΠΟΓΗΓΟΚΔΛΖ ΠΑΡΑΒΑΖ 
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Ζ εηαηξεία ………. ζηελ παξνύζα Αίηεζε Θεξαπείαο επηθαιείηαη σο ηζρπξηζκό 

όηη «…………...» πξνζζέηνληαο όηη «…κόλν νη ηζρπξηζκνί ηνπ θαηαγγέινληνο 

……………, δελ κπνξεί λα ζπληζηά απόδεημε θαη λα νδεγεί ζε απζαίξεηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη ελ ηέιεη ζηελ επηβνιή επαρζώλ θπξώζεσλ.». 

Αλαθνξηθά κε ηα αλσηέξσ, ε παξαδνρή όηη …………, έρεη ήδε δηαηππσζεί από 

ηελ ειεγρόκελε εηαηξεία  θαη ζην αξ. ππ΄αξηζκ.πξση. …………………. ππόκλεκα 

αιιά θαη ζην από 16.11.2016 Πξαθηηθό Αθξόαζεο.  

Πεξαηηέξσ, ε εηαηξία επηθαιείηαη όηη «…………………» 

Δπί ηνπ αλσηέξσ ηζρπξηζκνύ δένλ λα ζεκεησζεί όηη ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε δελ εηίζεην ζέκα θζνξάο ηνπ ………….., αιιά ην θξίζηκν γεγνλόο 

γηα ηελ επηβνιή ηεο δηνηθεηηθήο θύξσζεο είλαη ε παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ 

πνπ ζπληειέζηεθε ……………….., δηόηη ……………………... 

 

IV. ΑΛΑΦΟΡΗΘΑ ΚΔ ΣΖ ΔΙΙΔΗΦΖ ΑΗΣΗΟΙΟΓΗΑ-ΠΑΡΑΒΗΑΖ 

ΣΖ ΑΡΥΖ ΣΖ ΑΛΑΙΟΓΗΘΟΣΖΣΑ 

 

1) Θαηά ηνλ ηζρπξηζκό ηεο εηαηξείαο ……….., «Ζ… γεληθή θαη αόξηζηε 

επίθιεζε ησλ αξρώλ απηώλ δελ εθπιεξώλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. πεξί 

εηδηθήο θαη πιήξνπο αηηηνινγίαο ηεο απόθαζεο, ε νπνία πεγάδεη από ηηο γεληθέο 

αξρέο ηνπ δηθαίνπ θαη απνηππώλεηαη ζην αξ. 17 ηνπ ΘΓΓ/ζηαο, θπξίσο όκσο 

αλαθέξεηαη ξεηά ζην αξ. 11 ηνπ 3115/2003. Ζ έιιεηςε αηηηνινγίαο ελ 

πξνθεηκέλσ, δελ απνηειεί κόλν παξάβαζε λόκνπ αιιά θαη ηνπ νπζηώδνπο 

ηύπνπ ηεο δηαδηθαζίαο.». 

Δπί ηνπ ηζρπξηζκνύ απηνύ επηζεκαίλεηαη όηη ε εηδηθή αηηηνινγία 

πξνθύπηεη ηόζν από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, όζν θαη από ην ζώκα ηεο ππ' 

αξ. 313/2017 απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. Ωο εθ ηνύηνπ θξίλεηαη απνξξηπηένο ν 

ηζρπξηζκόο απηόο πεξί έιιεηςεο αηηηνινγίαο ηεο απόθαζεο κε αξ. 313/2017 

ηεο Α.Γ.Α.Δ. 
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2) Ζ εηαηξεία ………………. κε ηελ θξηλόκελε Αίηεζε Θεξαπείαο ηεο 

επηθαιείηαη παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο ζεσξώληαο όηη 

«…παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, όπσο θαηνρπξώλεηαη ζην αξ. 25 

παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ επηηάζζεη λα ππάξρεη κεηαμύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηνηθεηηθνύ κέηξνπ θαη ηνπ επηδησθόκελνπ ζθνπνύ εύινγε ζρέζε. Αληηζέησο, 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην κέζν (ην ζπλνιηθό πξόζηηκν 50.000 € επξώ) 

είλαη δπζαλάινγν ζε ζρέζε κε ηελ ππνηηζέκελε παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο θαη 

κάιηζηα ηεο δεπηεξνγελνύο». 

Δπί ηνπ ηζρπξηζκνύ απηνύ παξαπέκπνπκε ζηελ ππ' αξ. 313/2017 

απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο Α.Γ.Α.Δ. πεξί επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ, από ηελ 

νπνία πξνθύπηεη όηη ειήθζεζαλ ππόςε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, 

όπσο απνηππώλνληαη ζην ππ' αξ. πξση. ……………… έγγξαθν ηνπ 

……………………. θαη ζηαζκίζηεθαλ ζε αλαινγία κε ηε βαξύηεηα ηεο 

παξάβαζεο θαη ηελ απνδνρή απηήο από ηελ εηαηξεία.  

Β. Ιακβάλνληαο ππόςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο:  

α)  ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο,  

β) ηνπ Λ. 3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΘ 47 Α΄/27-2-2003), όπσο ηζρύεη θαη ηδίσο ην άξζξν 1 

παξ. 1  θαη άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρ. α΄, β΄ θαη  γ΄, ηβ΄, παξ. 2 θαη ην άξζξν 

11  απηνύ, 

γ)  ηνπ Λ. 2668/1998 «Οξγάλσζε ηνκέα παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ» (ΦΔΘ Α΄ 282/1998), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

3185/2003, ηδίσο ……….» θαη άξζξν 14 παξ. 1 ζηνηρ. (α) ζύκθσλα κε ην 

νπνίν «Οη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο νθείινπλ: 

α) Λα ηεξνύλ ην απόξξεην ηεο αιιεινγξαθίαο….», 

δ) ηνπ Λ. 4053/2012 «Ρύζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, 

ζεκάησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηδίσο ην άξζξν 
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………… θαη ην άξζξν 3 παξ. 1 β’ (ββ) ην νπνίν πξνβιέπεη όηη: «1.Οη 

γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο είλαη νη εμήο: 

α)……., β) Ζ ειεπζεξία ζηελ πξόζβαζε θαη ηε ρξήζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ…. Πεξηνξηζκνί ζηελ πξόζβαζε θαη ηε ρξήζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ επηηξέπνληαη κόλν γηα ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο:  αα)………ββ) 

Πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ηεο ηαρπδξνκηθήο επηθνηλσλίαο», ……..» 

ε) ηνπ Λ. 4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΘ 

51/Α/2012), όπσο ηζρύεη θαη ηδίσο ην άξζξν 61 παξ. 1 απηνύ, ζύκθσλα κε 

ην νπνίν : «Ζ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3051/2002 (Α΄ 220) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 7. Ζ ιεηηνπξγία θάζε αλεμάξηεηεο αξρήο 

ξπζκίδεηαη από εζσηεξηθό θαλνληζκό, ν νπνίνο εθδίδεηαη από ηελ ίδηα θαη 

δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ο Θαλνληζκόο αθνινπζεί 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. Παξεθθιίζεηο 

επηηξέπνληαη κόλν σο πξνο ηε δεκνζηόηεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ, αλάινγα 

κε ηε θύζε θαη απνζηνιή ηεο θάζε αξρήο. Θαηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο 

δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ, νη ζπλεδξηάζεηο ησλ αλεμαξηήησλ αξρώλ είλαη 

κπζηηθέο, εθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από άιιε δηάηαμε λόκνπ ή ηνλ 

θαλνληζκό ηνπο. Αλ ν θαλνληζκόο δελ πξνβιέπεη δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαηά 

ηε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξώζεσλ, ν έρσλ δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ 

κπνξεί, κε γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα δεηήζεη ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο 

ύζηεξα από δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία παξίζηαληαη, εθηόο από ηα 

ελδηαθεξόκελα κέξε θαη ηξίηνη. Ζ αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ, ηνπο ιόγνπο πνπ ζηεξίδνπλ ην αίηεκα. Ζ αξρή απνθαίλεηαη 

επί ηνπ αηηήκαηνο, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπνία 

δεηείηαη ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε 

νπνηαζδήπνηε άιιεο πξνϋπόζεζεο ή πξόζθιεζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ λα 

αθνπζηνύλ. Ζ απόθαζε γλσζηνπνηείηαη πξνθνξηθά ζηνλ αηηνύληα θαη 

ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, εθόζνλ παξίζηαληαη θαη θαηαρσξίδεηαη ζην 
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πξαθηηθό ή ηελ απόθαζε ηεο αξρήο. Ζ δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο αξρήο 

απνθιείεηαη : α. αλ παξαβιάπηεηαη ην ζπκθέξνλ απνλνκήο ηεο 

δηθαηνζύλεο, β. εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη πξνζηαζίαο : αα) ησλ 

ζπκθεξόλησλ ησλ αλειίθσλ, ββ) ηνπ ηδησηηθνύ βίνπ, γγ) ηεο εζληθήο 

άκπλαο θαη αζθάιεηαο, δδ) ηεο δεκόζηαο ηάμεο, εε) ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ 

απνξξήηνπ θαη γ. όηαλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξρήο, ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε 

παξεκπνδίδεη νπζησδώο ηε δηεξεύλεζε ηεο ππόζεζεο. Δάλ ν θαλνληζκόο 

ηεο αξρήο πξνβιέπεη δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ε αξρή κπνξεί, γηα ηνπο 

αλσηέξσ ιόγνπο, λα ζπλεδξηάζεη κπζηηθά. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεκόζηα ζπλεδξίαζεο παξαθσιύεηαη ε δηαδηθαζία από ηελ παξνπζία  

ηξίησλ πξνζώπσλ ή δηαπηζησζεί όηη ζπληξέρνπλ νη παξαπάλσ ιόγνη, κε 

απόθαζε ηεο αξρήο πνπ ιακβάλεηαη παξαρξήκα θαη θαηαρσξίδεηαη ζην 

πξαθηηθό ή ηελ απόθαζε, κπνξεί λα δηαθνπεί ε δεκόζηα δηαδηθαζία θαη λα 

ζπλερηζζεί κε ηελ παξνπζία κόλν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ...», 

ζη) ηνπ Λ. 4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο – Θαηαπνιέκεζε 

Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΘ 47 Α΄/11.05.2015), άξζξν 26  παξ. 7,   

δ) ηεο ππ΄αξηζκ.  1001/Φ.21/2005 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Έγθξηζε ηνπ 

Θαλνληζκνύ γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ» (ΦΔΘ Β΄384/24-3-2005), ηδίσο ην άξζξν 4 παξ. 1 ζύκθσλα 

κε ην νπνίν «Θάζε Σαρπδξνκηθή Δπηρείξεζε ππνρξενύηαη λα δηαζθαιίδεη ην 

απόξξεην ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, ην νπνίν είλαη απνιύησο 

απαξαβίαζην..»,  θαη  « ………»,  ην άξζξν 5 παξ. 1 ζύκθσλα κε ην νπνίν 

«1. Πξνϋπόζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ είλαη ε ιήςε επαξθώλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηώλ απηώλ» θαη  παξ. 2 ζην νπνίν αλαθέξεηαη όηη « Ζ αζθάιεηα 

θαηά ηελ  παξνρή ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ζπλίζηαηαη ζηελ εμαζθάιηζε 

ζπλζεθώλ απνηξεπηηθώλ ηεο νπνηαζδήπνηε παξαβίαζεο, απώιεηαο, 
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παξάλνκεο ηδηνπνίεζεο, αιινίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηαρπδξνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ…» θαη ην άξζξν 6 παξ. 1 ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα επάισηα 

ζεκεία θαηά ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ, 

ε) ηεο ππ’ αξηζκ. 97Α/2012 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Σξνπνπνίεζε ηεο 

απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ 44/31-10-2003 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ “Θαλνληζκόο 

Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ) (ΦΔΘ1642/Β/7.11.2003)”, όπσο ηζρύεη» (ΦΔΘ 

1650/Β/11-05-2012 θαη 1751/Β/25-05-2012) θαη ηδίσο : α) ην άξζξν 1 

απηήο, ζύκθσλα κε ην νπνίν «Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 4 παξ. 1 ηεο απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ 44/31.10.2003 …, όπσο ηζρύεη, 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο : Οη αθξνάζεηο ηεο Αξρήο είλαη κπζηηθέο, κε 

ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 ηεο παξνύζεο, όπσο 

ηζρύεη.», β) ην άξζξν 2 απηήο, ζύκθσλα κε ην νπνίν «Σν άξζξν 6 ηεο 

απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ 44/31.10.2003, όπσο ηζρύεη, αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινύζσο : ….3. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Αξρήο είλαη κπζηηθέο. Δηδηθώο θαηά 

ηε δηαδηθαζία επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ, ν έρσλ δηθαηνινγεκέλν 

ελδηαθέξνλ κπνξεί κε γξαπηή αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ηε δηελέξγεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αθξόαζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ζε δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία παξίζηαληαη, εθηόο από ηα ελδηαθεξόκελα κέξε 

θαη ηξίηνη. Ζ αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ηνπο 

ιόγνπο πνπ ζηεξίδνπλ ην αίηεκα. Ζ Αξρή απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε νπνηαδήπνηε άιιεο 

πξνϋπόζεζεο ή πξόζθιεζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ λα αθνπζηνύλ. Ζ 

απόθαζε γλσζηνπνηείηαη πξνθνξηθά ζηνλ αηηνύληα θαη ζηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο, εθόζνλ παξίζηαληαη θαη θαηαρσξίδεηαη ζην πξαθηηθό ή 

ηελ απόθαζε ηεο Αξρήο. Ζ δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Αξρήο απνθιείεηαη : 

α) αλ παξαβιάπηεηαη ην ζπκθέξνλ απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο, β) εθόζνλ 
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ζπληξέρνπλ ιόγνη πξνζηαζίαο : αα) ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ αλειίθσλ, ββ) 

ηνπ ηδησηηθνύ βίνπ, γγ) ηεο εζληθήο άκπλαο θαη αζθάιεηαο, δδ) ηεο 

δεκόζηαο ηάμεο, εε) ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ απνξξήηνπ θαη γ. όηαλ, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Αξρήο, ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε παξεκπνδίδεη νπζησδώο ηε 

δηεξεύλεζε ηεο ππόζεζεο…», 

ζ) ηεο ππ’ αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Θαλνληζκόο 

Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ)» (ΦΔΘ Β’ 1642/7.11.2003), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη, ηδίσο ην άξζξν 4 παξ.3  απηήο, 

     η) ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, πεξί δηθαηώκαηνο 

πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ηνπ   δηνηθνπκέλνπ,  

2. ηηο ππ’ αξηζκ. 3319/2010 θαη 1361/2013 Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπηθξαηείαο, 

3. ηελ από 19-12-2013 παξαίηεζε ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ. θνπ 

Α. Ιακπξηλόπνπινπ, ε νπνία έγηλε απνδεθηή από ηνλ Τπνπξγό 

Γηθαηνζύλεο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 175/20-01-2014 Απόθαζή 

ηνπ (ΦΔΘ Τ.Ο.Γ.Γ. 19/22-01-2014), 

4. ηελ ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ……… Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ 

ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο …………, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ΔΚΠ …………. 

Αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. ………….. Απόθαζε 

ηεο ΑΓΑΔ,  

5. ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ………έγγξαθν ηνπ θ. ………., κεηά ησλ 

ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ, 

6. ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ……… έγγξαθν ηεο Αξρήο,  

7. ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ……… έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, 
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8. ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ……… έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, 

9. ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ …… έγγξαθν ηνπ θ. …, κεηά ησλ 

ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ, 

10. ηελ από …… Έθζεζε Έξεπλαο,  

11. ηελ ππ΄αξηζκ. …… Δηζήγεζε ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

12. ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ …… έγγξαθν ηεο Αξρήο,  

13. ην Πξαθηηθό ηεο …… πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

14. ηελ ππ΄αξηζκ. …… Δηζήγεζε ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

15. ην Πξαθηηθό ηεο …… πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

16. ηελ ππ΄αξηζκ. ……  Δηζήγεζε ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

17. ην Πξαθηηθό ηεο …… πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

18. ηελ ππ΄αξηζκ. …… Απόθαζε ηεο Αξρήο, 

19. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …  Θιήζε ζε Αθξόαζε ε νπνία επεδόζε 

ζηελ εηαηξεία …… κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ππ΄αξηζκ. …… Απόθαζεο, 

όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ΄αξηζκ. ……… Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθ. 

Δπηκειήηξηαο ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ, θαο ………, 

20. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ……… ελεκέξσζε πξνο ηνλ 

θαηαγγέιινληα, θ. ………, ε νπνία επεδόζε ζε απηόλ, όπσο πξνθύπηεη 

από ηελ ππ΄αξηζκ. ………… Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθ. Δπηκειήηξηαο 

ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ, θαο …………, 

21. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …… αίηεκα αλαβνιήο ηεο αθξόαζεο ηεο 

εηαηξείαο ………, 

22. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ……… ελεκέξσζε πξνο ηνλ 

θαηαγγέιινληα, θ. ………, ε νπνία επεδόζε ζε απηόλ, όπσο πξνθύπηεη 

από ηελ ππ΄αξηζκ. …… Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθ. Δπηκειήηξηαο ηνπ 

Δθεηείνπ Αζελώλ, θαο ……… , 

23. ην πξαθηηθό ηεο από ………….. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,  
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24. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …… Θιήζε ζε Αθξόαζε (Κεηά από 

Αλαβνιή) ε νπνία επεδόζε ζηελ εηαηξεία …… κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ 

απηήο εγγξάθσλ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ΄αξηζκ……. Έθζεζε 

Δπίδνζεο ηεο Γηθ. Δπηκειήηξηαο ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ, θαο ….., 

25. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …… ελεκέξσζε πξνο ηνλ θαηαγγέιινληα, 

θ. ……, ε νπνία επεδόζε ζε απηόλ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ 

ππ΄αξηζκ. ……… Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθ. Δπηκειήηξηαο ηνπ Δθεηείνπ 

Αζελώλ, θαο ……, 

26. ην πξαθηηθό ηεο από …… Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο ΔΙ.ΣΑ. ελώπηνλ ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

27. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …… Αίηεζε ηνπ θαηαγγέιινληνο, θνπ ……, 

28. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …………….. έγγξαθν ηεο Αξρήο, κε ην νπνίν 

επεδόζε ζηελ εηαηξεία ην από …………… πξαθηηθό αθξόαζεο ζηελ 

εηαηξεία, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ΄αξηζκ. …………… Έθζεζε 

Δπίδνζεο ηεο Γηθ. Δπηκειήηξηαο ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ, θαο …………….., 

29. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ………. Τπόκλεκα ηεο εηαηξείαο ……….., 

30. ηελ ππ' αξηζκ.  313/2017 απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ. 

31. ηελ ππ' αξ. πξση. ΑΓΑΔ 2052/25-06-2018 Αίηεζε Θεξαπείαο ηεο 

εηαηξείαο ΔΙΣΑ θαηά ηεο αξ. 313/2017 απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. πεξί 

επηβνιήο πξνζηίκνπ 

32. ηελ αξ. ……/2018 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ. 

33. ην από 18 Ηνπιίνπ 2018 πξαθηηθό ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ 

34. ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ 

επηζηνιώλ. 

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη δελ πξνέθπςαλ 

κεηαγελέζηεξα ηεο απόθαζεο ζηνηρεία πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ αλάθιεζή ηεο 

ή έζησ ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο, όπσο αλσηέξσ αλαιύεηαη, 
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Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΙΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΧΛ ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΧΛ  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ 

 

Α. Όηη εκκέλεη ζηελ αξ. 313/20107 απόθαζή ηεο, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν 

ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ κέζσ επηζηνιώλ δηα ηεο ιήςεο ειιηπώλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά 

ηε δηαρείξηζε ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, θαη 

Β. Αληίγξαθν ηεο παξνύζαο Απόθαζεο  λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «……….» κε 

Γηθαζηηθό Δπηκειεηή. 

 

Θξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ 18.07.2018.  

                                                                                        Ο Πξόεδξνο  

 

 

Υξήζηνο Εακπίξαο 
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