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ΑΠΟΦΑΗ  324 / 2019 
 

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

 
 
 
Η Ολομζλεια τησ Αρχήσ Διαςφάλιςησ του Απορρήτου των Επικοινωνιϊν ςτη ςυνεδρίαςη τησ 
13ησ Νοεμβρίου 2019 παριςταμζνων του Προζδρου τησ ΑΔΑΕ, Χρήςτου Ράμμου, του 
Αντιπροζδρου τησ Αρχήσ, Μιχαήλ ακκά και των τακτικϊν μελϊν, Αικατερίνησ Παπανικολάου 
και Γεωργίου Μπακάλη, ζχοντασ υπόψη: 
 

1. τισ διατάξεισ του άρθρου 6, παρ. 1, εδάφια αϋ, βϋκαι δϋκαι παρ. 2 του Ν.3115/2003 «Αρχή 
Διαςφάλιςησ του Απορρήτου των Επικοινωνιϊν» (ΦΕΚ 47/Α/27.2.2003), 

2. τισ διατάξεισ του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. (ι) του Ν.3051/2002 «υνταγματικά κατοχυρωμζνεσ 
ανεξάρτητεσ αρχζσ, τροποποίηςη και ςυμπλήρωςη του ςυςτήματοσ προςλήψεων ςτο 
δημόςιο τομζα και ςυναφείσ ρυθμίςεισ» (ΦΕΚ Α’ 220/2002), όπωσ ιςχφει,  

3. την υπ’ αριθμ. 16887/17-03-2016 Απόφαςη του Τπουργοφ Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί ςυγκρότηςησ τησ Αρχήσ Διαςφάλιςησ του Απορρήτου των 
Επικοινωνιϊν (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), 

4. την υπ’ αριθμ. 34051/29.05.2018 Απόφαςη του Τπουργοφ Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί διοριςμοφ Προζδρου τησ Αρχήσ Διαςφάλιςησ του 
Απορρήτου των Επικοινωνιϊν (ΦΕΚ 326/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./5-6-2019), όπωσ διορθϊθηκε εισ το ορθό 
με το ΦΕΚ 396/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019, 

5. τισ διατάξεισ τησ υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφαςησ τησ Α.Δ.Α.Ε. «Κανονιςμόσ για την 
Διαςφάλιςη του Απορρήτου των Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν» (ΦΕΚ Β’ 2715/17.11.2011), 

6. τισ διατάξεισ τησ υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/17.3.2005 Απόφαςησ τησ Α.Δ.Α.Ε.  «’Ζγκριςη του 
Κανονιςμοφ για τη Διαςφάλιςη του Απορρήτου των Σαχυδρομικϊν Τπηρεςιϊν» (ΦΕΚ 
Βϋ384/24.3.2005), 

7. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 60/08.01.2018 επιςτολή τησ ΑΔΑΕ προσ την εταιρεία «…», 
8. το με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 456/31.01.2019 ζγγραφο τησ εταιρείασ «…», με το οποίο η 

εταιρεία ενημερϊνει την ΑΔΑΕ ότι: « Ωσ διαχειριςτήσ τησ εταιρείασ .... με ζδρα … και με 
αντικείμενο τισ υπηρεςίεσ διαφήμιςησ, από την ζναρξη τησ εταιρείασ μζχρι ςήμερα δεν 
παρζχουμε ταχυδρομικζσ υπηρεςίεσ. Επιφυλαςςόμαςτε για μελλοντική χρήςη των 
ταχυδρομικϊν υπηρεςιϊν και οφείλουμε να ςασ ενημερϊςουμε και να ςασ υποβάλλουμε 
Πολιτική Διαςφάλιςησ του απορρήτου των ταχυδρομικϊν υπηρεςιϊν»  

9. το πρακτικό τησ από 22.11.2017 ςυνεδρίαςησ τησ Ολομζλειασ τησ Α.Δ.Α.Ε., 
10. την υπ’ αριθμ. 250/2019 ειςήγηςη προσ την Ολομζλεια τησ Α.Δ.Α.Ε. 
11. το πρακτικό τησ από 13.11.2019 ςυνεδρίαςησ τησ Ολομζλειασ τησ Α.Δ.Α.Ε.  
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12. την ανάγκη διαςφάλιςησ του απορρήτου των επικοινωνιϊν. 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 
 

Α. Εξαιρεί την εταιρεία με διακριτικό τίτλο «…» (αρ. Μητρϊου ΕΕΣΣ …) από την υποχρζωςη 
υποβολήσ Πολιτικήσ Αςφάλειασ για τη Διαςφάλιςη του Απορρήτου των Σαχυδρομικϊν 
Τπηρεςιϊν, λόγω των αναφερομζνων ςτο με αριθμ πρωτ. ΑΔΑΕ 456/31.01.2019 ζγγραφό 
τησ, θζτει προςωρινά ςτο αρχείο τον φάκελό τησ και να ενημερωθεί περί αυτοφ η εταιρεία, 
με την επιςήμανςη ότι, ςε περίπτωςη που μεταβληθοφν οι ςυνθήκεσ υπό τισ οποίεσ 
δραςτηριοποιείται ςτον τομζα τησ παροχήσ ταχυδρομικϊν υπηρεςιϊν, υποχρεοφται να 
ενημερϊςει αμελλητί την Α.Δ.Α.Ε. και να υποβάλει Πολιτική Αςφάλειασ για τη Διαςφάλιςη 
του Απορρήτου των Σαχυδρομικϊν Τπηρεςιϊν, ςφμφωνα με την κείμενη νομοθεςία. Η 
Α.Δ.Α.Ε. επιφυλάςςεται, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτήτων τησ, για τη διενζργεια ελζγχου 
κατά πάντα χρόνο ωσ προσ την αλήθεια τησ υπευθφνου δηλϊςεωσ τησ εταιρείασ.  

Β. Κοινοποιεί την παροφςα Απόφαςησ ςτην εταιρεία με διακριτικό τίτλο «…»  με δικαςτικό 
επιμελητή.  

 

Κρίθηκε και αποφαςίςτηκε ςτισ 13.11.2019. 

 

 

  Ο Πρόεδροσ 
   

 
 

Χρήςτοσ Ν. Ράμμοσ 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηςη :  
- ΔΔΑΣΤ 
- Νομική Τπηρεςία 
- Αυτοτελζσ Σμήμα Προςωπικοφ και Διοικητικϊν Τπηρεςιϊν 
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