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ΑΠΟΦΑΗ  323 / 2019 
 

Θζμα:  Εξαίρεςη από την υποχρζωςη υποβολήσ Πολιτικήσ Αςφάλειασ για τη Διαςφάλιςη του 
Απορρήτου των Σαχυδρομικών Τπηρεςιών τησ επιχείρηςησ «…» με διακριτικό τίτλο «…»  (αρ. 
Μητρώου ΕΕΣΣ ..) 

 
 
 
Η Ολομζλεια τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 13θσ 
Νοεμβρίου 2019 παριςταμζνων του Προζδρου τθσ ΑΔΑΕ, Χριςτου Ράμμου, του Αντιπροζδρου τθσ 
Αρχισ, Μιχαιλ ακκά και των τακτικϊν μελϊν, Αικατερίνθσ Παπανικολάου και Γεωργίου Μπακάλθ, 
ζχοντασ υπόψθ: 

 
1. τισ 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. τθν υπ’ αρικμ. 16887/17-03-2016 Απόφαςθ 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. τθν υπ’ αρικμ. 34051/29.05.2018 Απόφαςθ 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. 165/2011 Απόφαςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε. «Κανονιςμόσ για τθν Διαςφάλιςθ του 
Απορριτου των Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν» (ΦΕΚ Β’ 2715/17.11.2011), 

6. 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), 

7. το με αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 369/24.01.2019 ζγγραφο τθσ επιχείρθςθσ «…», με το οποίο θ επιχείρθςθ 
ενθμερϊνει τθν ΑΔΑΕ ότι θ δραςτθριότθτά τθσ αφορά υπθρεςίεσ τραπεηϊν αίματοσ, ςπζρματοσ και 
οργάνων μεταμόςχευςθσ και ότι «… αναλαμβάνει από τθν περιοχι …. τθν περιςυλλογι αίματοσ από 
ιδιϊτεσ ιατροφσ με ςκοπό τθ μεταφορά τουσ ςε δφο ιατρικά εργαςτιρια τθσ ...»,  

8. το πρακτικό τθσ από 22.11.2017 ςυνεδρίαςθσ τθσ Ολομζλειασ τθσ Α.Δ.Α.Ε., 
9. τθν υπ’ αρικμ. 249/2019 ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ Α.Δ.Α.Ε. 
10. το πρακτικό τθσ από 13.11.2019 ςυνεδρίαςθσ τθσ Ολομζλειασ τθσ Α.Δ.Α.Ε.  
11. τθν ανάγκθ διαςφάλιςθσ του απορριτου των επικοινωνιϊν. 
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 
 

Α. Εξαιρεί τθν επιχείρθςθ «…» (αρ. Μθτρϊου ΕΕΣΣ …) από τθν υποχρζωςθ υποβολισ Πολιτικισ 
Αςφάλειασ για τθ Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν, λόγω των 
αναφερομζνων ςτο με αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 369/24.01.2019 ζγγραφό τθσ, ενόψει του ότι θ 
δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ ςυνίςταται ςτθ μεταφορά ςυγκεκριμζνων ειδϊν (περιςυλλογι 
αίματοσ και ιατρικϊν ειδϊν), τα οποία είναι εκ των προτζρων γνωςτά ςτθν επιχείρθςθ, δεδομζνου 
ότι εξειδικεφεται ςε αυτόν τον τομζα διατθρϊντασ ςυγκεκριμζνθ πελατεία που εξυπθρετεί. 
Περαιτζρω, κζτει προςωρινά ςτο αρχείο το φάκελό τθσ και να ενθμερωκεί περί αυτοφ θ επιχείρθςθ, 
με τθν επιςιμανςθ ότι, ςε περίπτωςθ που μεταβλθκοφν οι ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ 
δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, υποχρεοφται να ενθμερϊςει 
αμελλθτί τθν Α.Δ.Α.Ε. και να υποβάλει Πολιτικι Αςφάλειασ για τθ Διαςφάλιςθ του Απορριτου των 
Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Η Α.Δ.Α.Ε. επιφυλάςςεται, ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ, για τθ διενζργεια ελζγχου κατά πάντα χρόνο ωσ προσ τθν αλικεια 
τθσ υπευκφνου δθλϊςεωσ τθσ επιχείρθςθσ.  

Β.  Κοινοποιεί ςτθν επιχείρθςθ «…» με δικαςτικό επιμελθτι τθν παροφςα Απόφαςθ.  
 

Κρίκθκε και αποφαςίςτθκε ςτισ 13.11.2019. 

 

  Ο Πρόεδροσ 
   

 
 

Χριςτοσ Ν. Ράμμοσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηςη :  
- ΔΔΑΣΤ 
- Νομικι Τπθρεςία 
- Αυτοτελζσ Σμιμα Προςωπικοφ και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν 
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