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         ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΗ  275 / 2019 
 
 

Θζμα:  Οριςμόσ νζου ειςηγητή αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 182/2014 απόφαςη τησ Ολομζλειασ τησ 
ΑΔΑΕ με τίτλο «Κλήςη ςε ακρόαςη τησ εταιρείασ με την επωνυμία «…» με αντικείμενο τον ζλεγχο 
ενδεχόμενησ παραβάςεωσ τησ κείμενησ νομοθεςίασ περί απορρήτου των επικοινωνιών μζςω 
επιςτολών, δια τησ μη ζγκριςησ τησ αναθεωρημζνησ Πολιτικήσ Διαςφάλιςησ του Απορρήτου των 
Σαχυδρομικών Τπηρεςιών» 

 
 

Η Ολομζλεια τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 11θσ Οκτωβρίου 
2019 παριςταμζνων του Προζδρου τθσ ΑΔΑΕ, Χριςτου Ράμμου, του Αντιπροζδρου τθσ Αρχισ, Μιχαιλ ακκά, 
του τακτικοφ μζλουσ Αικατερίνθσ Παπανικολάου και του πυρίδωνα κουλαρίκθ, αναπλθρωματικοφ μζλουσ 
του Γεωργίου Μπακάλθ ο οποίοσ δεν παρευρζκθκε ςτθ ςυνεδρίαςθ λόγω κωλφματοσ, αν και νομίμωσ και 
εμπροκζςμωσ είχε ειδοποιθκεί, ζχοντασ υπόψθ: 
 
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 6, παρ. 1, εδάφια αϋ, βϋκαι δϋκαι παρ. 2 του Ν.3115/2003 «Αρχι Διαςφάλιςθσ 

του Απορριτου των Επικοινωνιϊν» (ΦΕΚ 47/Α/27.2.2003), 
2. τισ διατάξεισ του άρκρου 3, παρ. 2, εδ. (ι) 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,  

3. τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 16887/17-03-2016 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων περί ςυγκρότθςθσ τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), 

4. τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 34051/29.05.2018 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων περί διοριςμοφ Προζδρου τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των 
Επικοινωνιϊν (ΦΕΚ 326/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./5-6-2019), όπωσ διορκϊκθκε εισ το ορκό με το ΦΕΚ 
396/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019, 

5. τισ διατάξεισ 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), 

6. τθν υπ’ αρικμ. 182/2014 Απόφαςθ για κλιςθ ςε ακρόαςθ τθσ εταιρείασ, 
7. τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1081/24.05.2016 Κλιςθ ςε ακρόαςθ,  
8. το υπ’ αρικμ. Πρωτ. ΑΔΑΕ 1217/06.06.2016 αίτθμα αναβολισ τθσ εταιρείασ, 
9. το πρακτικό τθσ 08.06.2016 ςυνεδρίαςθσ τθσ Ολομζλειασ τθσ Αρχισ που ζκανε δεκτό το αίτθμα τθσ 

εταιρείασ, 
10. θ υπ’ αρικμ. Πρωτ. ΑΔΑΕ 106/17.01.2017 Νζα Κλιςθ (Μετά από αναβολι),  
11. το υπ’ αρικμ. Πρωτ. ΑΔΑΕ 276/31.01.2017 Τπόμνθμα τθσ εταιρεία, μετά των ςυνθμμζνων αυτοφ 

εγγράφων,  
12. τθν από 02.11.2018 Ζκκεςθ Ελζγχου,  
13. τθν υπ’ αρικμ. 361/09.11.2018 ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ Αρχισ, 
14. το πρακτικό τθσ από 14.11.2018 ςυνεδρίαςθσ τθσ Ολομζλειασ τθσ Αρχισ,  
15. το γεγονόσ ότι τθν 27.03.2019 ζλθξε θ κθτεία του ειςθγθτι τθσ εν κζματι υποκζςεωσ, κ. Παναγιϊτθ 

Ριηομυλιϊτθ, μζλουσ τθσ Αρχισ,  
16. τθν υπ’ αρικμ. 216/2019 ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ Α.Δ.Α.Ε., 
17. το πρακτικό τθσ από 11.10.2019 ςυνεδρίαςθσ τθσ Ολομζλειασ τθσ Α.Δ.Α.Ε., 
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18. τθν ανάγκθ διαςφάλιςθσ του απορριτου των επικοινωνιϊν. 

 
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

 
Ορίηει νζο ειςθγθτι τθσ ακροάςεωσ τθσ εταιρείασ ταχυμεταφορϊν «…», θ οποία ζλαβε χϊρα τθν 1θ 
Φεβρουαρίου 2017 με τίτλο «Κλιςθ ςε ακρόαςθ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «…» με αντικείμενο τον 
ζλεγχο ενδεχόμενθσ παραβάςεωσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί απορριτου των επικοινωνιϊν μζςω 
επιςτολϊν, δια τθσ μθ ζγκριςθσ τθσ ανακεωρθμζνθσ Πολιτικισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των 
Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν» (Απόφαςθ 182/2014), τθν Αικατερίνθ Παπανικολάου με αναπλθρωτι τον 
Γεϊργιο Μιςαθλίδθ, λόγω του γεγονότοσ ότι ο ειςθγθτισ που είχε οριςτεί κατά τθν από 11.06.2014 
ςυνεδρίαςθ τθσ Ολομζλειασ τθσ ΑΔΑΕ, κ. Παναγιϊτθσ Ριηομυλιϊτθσ, μζλοσ τθσ Αρχισ, απεχϊρθςε λόγω 
λιξθσ τθσ κθτείασ του (27.03.2019), και ωσ εκ τοφτου, κακίςταται αναγκαία θ αντικατάςταςθ αυτοφ και ο 
οριςμόσ νζου ειςθγθτι ςτθν εν κζματι υπόκεςθ. 

Κρίκθκε και αποφαςίςτθκε τθν 11.10.2019. 
 

 

 Ο Πρόεδροσ 

  

 

Χριςτοσ Ράμμοσ 

 

          

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Εςωτερικι Διανομι:  
1. ΔΔΑΣΤ 
2. Νομικι Τπθρεςία 
3. Αυτοτελζσ Σμιμα Προςωπικοφ και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν 
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