
 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρούσι, 4  Ιανουαρίου 2018 

                                                                                    Αρ. πρωτ. : 49     

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 (αριθµ.: 304/2016) 
 

Θέµα: Απόφαση σχετικά µε την εξαίρεση της επιχείρησης «…….» µε διακριτικό τίτλο «………» 
από την υποχρέωση υποβολής προς την Α.∆.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1001/Φ21/17.03.2005 Απόφαση 
της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών».  
 

Την Τετάρτη, 12η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11.00 π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Ολοµέλεια 

της Α.∆.Α.Ε., παρισταµένων του Προέδρου της Α∆ΑΕ, κ. Χρήστου Ζαµπίρα, του 

Αντιπροέδρου, κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών µελών, κ.κ. Γεωργίου Μπακάλη, Παναγιώτη 

Ριζοµυλιώτη και Αικατερίνης Παπανικολάου, καθώς και των αναπληρωµατικών µελών κ.κ. 

∆ηµοσθένη Βουγιούκα και Σπυρίδωνος Παντελή, οι οποίοι προσήλθαν προς αναπλήρωση 

αντιστοίχως των τακτικών µελών κ.κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη και Μιχαήλ Γεωργιακόδη, οι οποίοι 

δεν παρευρέθησαν λόγω κωλύµατος αν και είχαν νοµίµως και εµπροθέσµως προσκληθεί.    

Η Α.∆.Α.Ε. ασχολήθηκε µε το ενδεχόµενο εξαίρεσης της επιχείρησης «………» από την 

υποχρέωση υποβολής προς την Α.∆.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1001/Φ21/17.03.2005 Απόφαση 

της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών».  

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

απόφασης. 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 19 παρ.1 του Συντάγµατος, 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3115/2003 «Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» 

(ΦΕΚ Α΄ 47), και ιδίως τα άρθρα 1 παρ.1, 6 παρ.1 του νόµου αυτού, 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, 

τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς 

ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α’ 220/2002), όπως ισχύει, 

4. Το Ν. 4055/2012 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως ισχύει, 

και ιδίως το άρθρο 61 αυτού, 

5. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του Ν. 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – 

Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 47/11.05.2015), 
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6. Τη διάταξη του άρθρου 55 παρ.10 του Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α’ 133/2015) «Αδειοδότηση 

παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - 

Ίδρυση συνδεδεµένης µε την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου 

επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής 

∆ιπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και 

Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 

4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», 

7. Τη διάταξη του άρθρου 73 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό Μητρώο 

Επιτελικών Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα 

αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και 

αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και άλλες διατάξεις», 

8. Την υπ’ αριθµ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής 

∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

9. Τη διάταξη του άρθρου εικοστού τρίτου του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/2016). 

    10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 1001/Φ21/17.03.2005 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός για 

τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄384/24-03-2005), 

11. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 141/19-10-2015 Πολιτική ∆ιασφάλισης του Απορρήτου 

των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών της επιχείρησης «……..», 

12. Την από 11.01.2016 Έκθεση Ελέγχου Συµµόρφωσης της Πολιτικής ∆ιασφάλισης του 

Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών της επιχείρησης «…….»,  

13. Την υπ’ αριθµ. 70/2016 Απόφαση της Ολοµελείας της Α∆ΑΕ µε θέµα « Μη έγκριση 

της Πολιτικής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών της επιχείρησης 

«…………» που υπεβλήθη στην Α.∆.Α.Ε. µε το υπ’ αρ. Πρωτ. Α.∆.Α.Ε.  ΕΜΠ 141/19.10.2015 

έγγραφο, 

14. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1218/06.06.2016 έγγραφο της Α∆ΑΕ «Απόδειξη Παράδοσης – 

Παραλαβής», 

15. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1384/23.06.2016 έγγραφο της επιχείρησης «……..», µε το 

οποίο η επιχείρηση ενηµερώνει την Α.∆.Α.Ε.  ότι «δεν έχω εκτυπώσει ΣΥ.∆Ε.ΤΑ. και από την 

1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 είµαι συνεργάτης µε την …….. στην οποία και διενεργώ µεταφορές µε το 

φορτηγό ∆.Χ. που κατέχω και δεν απασχολώ προσωπικό. Ζητώ την εξαίρεσή µου από την 

υποβολή της Πολιτικής ∆ιασφάλισης Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και 
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δεσµεύοµαι σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας να σας ενηµερώσω πριν την 

έναρξή της»,  

     16. Την υπ’ αριθµ. 233/2016 Εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε.,  

     17. Το Πρακτικό της από 12-10-2016 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε., 

18. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 

 

Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Να εξαιρεθεί η επιχείρηση «………» από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

∆ιασφάλιση του απορρήτου των ταχυδροµικών υπηρεσιών, να τεθεί προσωρινά στο αρχείο ο 

φάκελός της και να ενηµερωθεί περί αυτού η επιχείρηση, µε την επισήµανση ότι, σε 

περίπτωση που οι παραπάνω συνθήκες µεταβληθούν, όπως αυτές περιγράφονται στην ως 

άνω υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1384/23.06.2016 επιστολή της, η επιχείρηση υποχρεούται να 

ενηµερώσει αµελλητί την Α.∆.Α.Ε. και να υποβάλει Πολιτική Ασφάλειας για τη διασφάλιση του 

απορρήτου των ταχυδροµικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Να κληθεί η επιχείρηση «………» να παραλάβει από την έδρα της Αρχής αντίγραφο της 

παρούσας Απόφασης.  

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016.  

 
                                                         

   Ο Πρόεδρος  

 

Χρήστος Ζαµπίρας 
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