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                                                                                                                                              Μαξνύζη, 27  Ννεκβξίνπ 2019 

    Αξ. πξση.: 3700 

     ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

 (αριθμ: 343/2019)  

 

Θέμα:   
Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…………» (εθεμήο 

«……..») 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. 

 
 

 

Σελ Σεηάξηε, 27
ε
 Ννεκβξίνπ 2019, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θ. Μηραήι 

αθθά, ησλ ηαθηηθνύ κέινπο θ. Γεσξγίνπ Μπαθάιε, θαζώο θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ. 

Γεσξγίνπ Μηζαειίδε, ν νπνίνο πξνζήιζε πξνο αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θαο Αηθαηεξίλεο 

Παπαληθνιάνπ, ε νπνία δελ πξνζήιζε ιόγσ θσιύκαηνο, αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο 

πξνζθιεζεί, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηεο ελδερόκελεο θιήζεο ζε 

αθξόαζε ηεο επηρείξεζεο «………..» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.  

 

Δηδηθόηεξα: 

Α.  Η Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο (άξζξν 1 θαη 6 ηνπ Ν. 3115/20013, όπσο ηζρύεη), εδέρζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ ΑΠΡ 2508/18-06-2015 θαηαγγειία ηεο εηαηξείαο ……, ζηελ νπνία ε θαηαγγέιινπζα 

εηαηξεία παξαπνλείην γηα πεξηζηαηηθό θινπήο ινγαξηαζκώλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα πειάηεο ηεο 

θαη νη νπνίνη είραλ δνζεί πξνο παξάδνζε ζηελ εηαηξεία «…….». 

Η Α.Γ.Α.Δ., ζην πιαίζην δηεξεύλεζεο ηεο ελ ζέκαηη ππόζεζεο, απέζηεηιε ζηελ εηαηξεία «……..» 

ηελ ππ’αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1878/10.09.2015 επηζηνιή ηεο κε ηελ νπνία  θάιεζε ηελ εηαηξεία λα 

απνζηείιεη ηηο ζέζεηο ηεο. ε απάληεζε ηεο σο άλσ επηζηνιήο, ε εηαηξεία «…….» απέζηεηιε ηελ 

ππ’αξηζκ. 2012/28.09.2015 επηζηνιή κε ηελ νπνία ελεκέξσζε ηελ Α.Γ.Α.Δ. όηη «Σηηο ….. ….. 

ππέπεζε ζύκα δηάξξεμεο από άγλσζην δξάζηε, όηαλ θαηά ηελ νιηγόιεπηε απνπζία ηνπ θαη ελώ 

πξαγκαηνπνηνύζε παξάδνζε απνζηνιήο, δηεξξήρζε ην ηαρπδξνκηθό θνπηί ηεο κνηνζπθιέηαο πνπ 

νδεγνύζε. Τν ζπκβάλ ζεκεηώζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ ……., όπνπ αθαηξέζεθαλ 104 απνζηνιέο, 78 εθ 
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ησλ νπνίσλ είραλ απνζηνιέα ηελ εηαηξεία ……, ελώ 26 αθνξνύζαλ άιινπο απνζηνιείο.  Η εηαηξία 

καο δήισζε ην πεξηζηαηηθό ζην Αζηπλνκηθό Τκήκα ηεο πεξηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ……., όπνπ 

έγηλε θαηαγξαθή ζην βηβιίν Αδηθεκάησλ-Σπκβάλησλ ηεο Υπεξεζίαο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο 

ζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα».  

Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηαγγειίαο απνθαζίζηεθε, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 369/2015 Απόθαζε ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., ε ζύζηαζε νκάδαο ειέγρνπ, ε νπνία δηελήξγεζε ην ζρεηηθό έιεγρν. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ, όπσο απηά απνηππώζεθαλ ζηελ από 15-02-2017 «Έθζεζε 

Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειίαο (αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 

2508/18.06.2015) ηεο εηαηξείαο ……  ζηνλ ηαρπδξνκηθό πάξνρν ……….» θαη εγθξίζεθαλ από 

ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 22αο Μαξηίνπ 2017, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 114β/2017 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ., έρνπλ σο εμήο: 

 

«Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, δηαπηζηώλνληαη ηα  αθόινπζα: 

1. Σελ ……., δηεξξήρζε από άγλσζην ην ηαρπδξνκηθό θπηίν ηεο κνηνζπθιέηαο πνπ νδεγνύζε ν 

δηαλνκέαο ηεο εηαηξείαο …… θαη αθαηξέζεθαλ 104 απνζηνιέο πνπ αθνξνύζαλ ινγαξηαζκνύο 

ηειεθσλίαο, 78 αθνξνύλ ζε  απνζηνιέο ηεο …….,  12 ηεο …., κία ηεο  ….. θαη 13 απνζηνιέο ηεο 

…..ζύκθσλα κε ην από 21.05.2015 αληίγξαθν βηβιίνπ αδηθεκάησλ θαη ζπκβάλησλ ηεο 

21.015.2015 (P.O.L.4.459.880) ηεο αζηπλνκίαο.  

2. ύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Α ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 2508/18.06.2015 

θαηαγγειίαο ηεο εηαηξείαο ……., ηξεηο από ηνπο απνιεζζέληεο ινγαξηαζκνύο πεξηείραλ αλάιπζε 

θιήζεσλ (Full Call Analysis). Η εηαηξεία ….., θαηά δήισζή ηεο, ελεκέξσζε γξαπηώο ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο ηεο ηελ 21.05.2015 γηα ην ζπκβάλ θαη ζηε ζπλέρεηα επαλεθηύπσζε θαη 

απέζηεηιε εθ λένπ ηνπο ινγαξηαζκνύο. 

3.  Ο αθξηβήο ρξόλνο πνπ έιαβε ρώξα ην πεξηζηαηηθό δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνζδηνξηζηεί. ύκθσλα 

κε ηελ θαηάζεζε ηνπ δηαλνκέα θπκαίλεηαη κεηαμύ 15:30 έσο 16:30. Η εηαηξεία κεηά από έξεπλα 

πνπ δηεμήγαγε  πηζαλνινγεί όηη ν δηαλνκέαο άλνημε γηα παξάδνζε ην θπηίν ζηηο 15:30 θαη ε 

επόκελε δηάλνημε ηνπ θπηίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16:30 όπνπ θαη δηαπηζηώζεθε ε θινπή 

κέξνπο ησλ απνζηνιώλ. Καηά δήισζε ηεο εηαηξείαο, ν δηαλνκέαο άθεζε ην κεραλάθη ζε θάπνην 

ζεκείν, πήξε ηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα πξνο παξάδνζε θαη ηα ελαπόζεζε ζηηο δηεπζύλζεηο ησλ 

παξαιεπηώλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαη πεξηνξηζκέλε ζε έθηαζε πεξηνρή θαη ελ ζπλερεία επέζηξεςε 

ζην κεραλάθη ηνπ γηα λα ζπλερίζεη ζε άιιε πεξηνρή ηηο ελαπνζέζεηο ρσξίο λα αληηιεθζεί ηελ 

θινπή. Ο δηαλνκέαο δειαδή όηαλ επέζηξεςε από ηελ παξάδνζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ 
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δελ ήιεγμε εθ λένπ ην θπηίν, πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζεί ηελ παξαβίαζή ηνπ θαη ηελ αθαίξεζε 

ησλ απνζηνιώλ. 

4. ην ηζηνξηθό δηαθίλεζεο ηεο απνζηνιήο (ΔΠΔΣΑ) κε αξηζκό απνδεηθηηθνύ 1001001349386570 

πνπ αθνξνύζε ζηελ ππό εμέηαζε θαηαγγειία, πξνθύπηεη όηη ηελ 19.05.2015 ώξα 07:02:45 ε ελ 

ιόγσ απνζηνιή αθίρζε ζην θαηάζηεκα ηειηθήο παξάδνζεο (……), ώξα 07:05:18 ρξεώζεθε ζηνλ 

courier, ώξα 08:32:54 έγηλε ε απνδνρή από ηνλ Courier κέζσ ηνπ …… (θνξεηό κεράλεκα 

ζθαλαξίζκαηνο), ώξα 20:16:30 θαηά ην scan θιεηζίκαηνο ησλ απνζηνιώλ δειώζεθε ε κε 

παξάδνζε ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ (βι. ζπλεκ. ηνπ από 04.12.2015 Πξαθηηθνύ 

δηεμαγσγήο Δθηάθηνπ Διέγρνπ). 

Η εηαηξεία …….. ζην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 343/06.02.2017 έγγξαθν αλαθέξεη όηη ηελ 

19.05.2015 ην ππνθαηάζηεκα ……. εηδνπνίεζε γηα ηελ θινπή κε e-mail ηα θεληξηθά ηεο εηαηξείαο 

ζηηο 18:11, απνζηέιινληαο ην ζρεηηθό e-mail. Αλαθνξηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε ελεκέξσζεο ε 

εηαηξεία ζην ίδην έγγξαθν αλαθέξεη όηη «Τν δηάζηεκα απηό πξνθύπηεη από ηνλ όγθν ησλ 

απνζηνιώλ πνπ θιάπεθε, ηελ επηηόπνπ απνγξαθή πνπ πξέπεη λα θάλεη ν δηαλνκέαο θαη ηελ ηειηθή 

επηβεβαίσζε από ηνλ ππεύζπλν ηνπ θαηαζηήκαηνο πξηλ από ηελ ελεκέξσζε ησλ θεληξηθώλ θαη κε ηε 

ζεηξά ηνπο ησλ πειαηώλ, νη απνζηνιέο ησλ νπνίσλ θιάπεζαλ…» 

Πιελ όκσο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.2.12 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο από 01.02.2008 ύκβαζεο 

Πξαθηνξείαο ην ππνθαηάζηεκα …… όθεηιε λα έρεη ελεκεξώζεη ηελ εηαηξεία …… ην αξγόηεξν 

εληόο 15 ιεπηώλ από ηε δηαπίζησζε ηεο απώιεηαο ή ηεο θινπήο.  

5. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 549/16.03.2016 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία 

εθπαίδεπζεο ηνπ ππό πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο. Πιελ όκσο, ελ πξνθεηκέλσ, δελ είλαη 

δπλαηή ε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο  γηα ηνλ  ηαρπδηαλνκέα πνπ έπεζε ζύκα 

θινπήο, θαη ηνύην δηόηη, ζύκθσλα κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 343/06.02.2017 έγγξαθν ηεο 

εηαηξείαο, ηα κόλα δηαζέζηκα ζηνηρεία γη΄απηόλ είλαη όηη έρεη ιάβεη εθπαίδεπζε ζηηο 10.11.2015, 

ρξόλνο κεηαγελέζηεξνο από εθείλνλ ηεο θινπήο, θαη ηνύην δηόηη «…ε πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ είρακε εθείλε ηελ πεξίνδν έπαςε λα ιεηηνπξγεί θαη θαηά ζπλέπεηα λα δίλεη ζηνηρεία 

ιόγσ παύζεο εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο ε νπνία ηελ «θηινμελνύζε» ηνλ Ινύιην ηνπ 2016». 

6. Η εηαηξεία ιόγσ ησλ ζπρλώλ πεξηζηαηηθώλ θινπήο κε ην από 23.09.2015 κήλπκα ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ είρε δώζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ιήςε πξόζζεησλ κέηξσλ πξνο ηα θαηαζηήκαηά ηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εηαηξεία νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηήξεζεο ησλ ελ ιόγσ πξόζζεησλ 

κέηξσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. 

7. Από ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ δελ εμάγεηαη αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα ηηο ζπλζήθεο 

ππό ηηο νπνίεο έιαβε ρώξα ην πεξηζηαηηθό θινπήο θη εάλ νθείιεηαη ζε πιεκκειή ιήςε κέηξσλ 

αζθάιεηαο θαηά ηε δηαθίλεζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ από ηνλ ελ ιόγσ δηαλνκέα.» 
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Β. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ ηεο από 15 Φεβξνπαξίνπ 2017 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο 

Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειίαο (αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 2508/18.06.2015) ηεο 

εηαηξείαο ……..  ζηνλ ηαρπδξνκηθό πάξνρν …….», απνδίδεηαη ε αθόινπζε ελδερόκελε 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ εθ κέξνπο ηεο 

εηαηξείαο «……..»: 

Δλλιπή μέηρα αζθάλειας ποσ οδήγηζαν ζηην παραβίαζη ηοσ απορρήηοσ ηων επικοινωνιών 

μέζω επιζηολών. 

Όπσο πξνθύπηεη από ην πεξηερόκελν ηεο από 15 Φεβξνπαξίνπ 2017 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο 

Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειίαο (αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 2508/18.06.2015) ηεο 

εηαηξείαο ……  ζηνλ ηαρπδξνκηθό πάξνρν ……...», ζπλεκκέλε ζηελ ππ’ αξηζκ. 114β/2017 

Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο, θαη ηδίσο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ από 22-06-2015 βεβαίσζε από ην 

βηβιίν αδηθεκάησλ θαη ζπκβάλησλ ηνπ Σκήκαηνο Αζθαιείαο …….., ηελ 20-05-2015 θαη ζην 

ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ 15:30 κ.κ. θαη 16:30 κ.κ., εθιάπεζαλ από κνηνζπθιέηα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο …….. θάθεινη κε ινγαξηαζκνύο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ 

πξννξίδνληαλ γηα πειάηεο ηεο εηαηξείαο ……... Όπσο, άιισζηε, επηζεκάλζεθε ζηελ έθζεζε 

ειέγρνπ, ζρεηηθά κε ηε δηαθίλεζε απιήο αιιεινγξαθίαο, όπσο ελ πξνθεηκέλσ, «…ηα θπηία είλαη 

ηεηξάγσλεο δηαηνκήο κεγαιύηεξα από εθείλα πνπ δηαθηλνύλ αληηθείκελα εηδηθήο δηαρείξηζεο θαη 

δηαζέηνπλ απινύ ηύπνπ θιεηδαξηά, ε νπνία, όπσο δηαπηζηώζεθε από ηνλ έιεγρν, κε ζρεηηθή πίεζε 

ζε κέξνο θνληά ζηελ θιεηδαξηά απηή απαζθαιίδεηαη.».   

Πιελ όκσο, ν πάξνρνο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ππνρξενύηαη όπσο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ, ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνο απνθπγήλ απώιεηαο ή νπνηαζδήπνηε 

θζνξάο ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, πεξηπηώζεηο νη νπνίεο ζπληζηνύλ παξαβίαζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ κέζσ επηζηνιώλ, δεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 4 παξ. 2 ηεο ππ’ αξηζκ. 1001/Φ.21/17-03-2005 (ΦΔΚ Β΄ 384/24-03-2005) «Καλνληζκόο 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ», «παπαβίαζη ηος αποππήηος 

ςπάπσει ζηιρ ακόλοςθερ πεπιπηώζειρ: α) παπάνομη ιδιοποίηζη ηασςδπομικού ανηικειμένος 

πος διακινείηαι από ηασςδπομική επισείπηζη…», ελώ ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 

παξ. 2 ηνπ σο άλσ Καλνληζκνύ «η αζθάλεια καηά ηην παποσή ηασςδπομικών ςπηπεζιών 

ζςνίζηαηαι ζηην εξαζθάλιζη ζςνθηκών αποηπεπηικών ηηρ οποιαζδήποηε παπαβίαζηρ, 

απώλειαρ, παπάνομηρ ιδιοποίηζηρ, αιινίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηαρπδξνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ…». 
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Γ. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη έρνληαο ππόςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο:  

α)  ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο,  

β)  ηνπ Ν. 3115/2003 «Αξρή Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Επηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 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 άξζξνπ 14 παξ. 1 ζηνηρ. (α) ηνπ Ν. 3185/2003, ζύκθσλα κε ην νπνίν «Οη επηρεηξήζεηο 

πνπ παξέρνπλ ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο νθείινπλ: α) Να ηεξνύλ ην απόξξεην ηεο 

αιιεινγξαθίαο….», 

δ) ηνπ Ν. 4053/2012 «Ρύζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ζεκάησλ ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηδίσο ην άξζξν 13 απηνύ,  

ε) ηεο ππ’ αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21-03-2016) πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., 

ζη) Σελ ππ’ αξηζ. 34051/29.05.2018 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 326), πεξί δηνξηζκνύ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, όπσο δηνξζώζεθε ζην νξζό κε ην ΦΔΚ 

Τ.Ο.Γ.Γ.396/2019, 

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

Δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ» (ΦΔΚ Β΄384/24-3-2005), ηδίσο ην 

άξζξν 4 παξ. 1 ζύκθσλα κε ην νπνίν «Κάζε Σαρπδξνκηθή Δπηρείξεζε ππνρξενύηαη λα 

δηαζθαιίδεη ην απόξξεην ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, ην νπνίν είλαη απνιύησο 

απαξαβίαζην..»,  θαη παξ. 2 όπνπ νξίδεηαη όηη « 2. Δλδεηθηηθά, θαη όρη πεξηνξηζηηθά, 

παξαβίαζε απνξξήηνπ ππάξρεη ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: α) Παξάλνκε ηδηνπνίεζε 

αληηθεηκέλνπ πνπ δηαθηλείηαη από ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε. ……….»,  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 « Η αζθάιεηα θαηά ηελ  παξνρή ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ ζπλίζηαηαη ζηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθώλ απνηξεπηηθώλ ηεο νπνηαζδήπνηε 

παξαβίαζεο, απώιεηαο, παξάλνκεο ηδηνπνίεζεο, αιινίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 
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ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ…» θαη ην άξζξν 6 παξ. 1 ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα επάισηα 

ζεκεία θαηά ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ, 

2. ηελ θαηαγγειία ηεο εηαηξείαο …….. κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 2508/18.06.2015, 

3. ηελ ππ’αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1878/10.09.2015 επηζηνιή  πξνο ηελ «……...», 

4. ηελ ππ’αξηζκ. 2012/28.09.2015 επηζηνιή ηεο «……….» πξνο ηελ Αξρή θαη ηα ζπλεκκέλα 

απηήο, 

5. ηελ κε αξηζκ. 268/13.10.2015 Δηζήγεζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. γηα ζύζηαζε Οκάδαο Διέγρνπ γηα 

ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 2508/18.06.2015 θαηαγγειίαο, 

6. ηελ κε αξηζκ. 333/2015 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

7. ηελ   ππ’ αξηζκ. 369/2015 Απόθαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

8. ην από 04.12.2015 πξαθηηθό δηεμαγσγήο εθηάθηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο «…….» (αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2803/07.12.2015) θαη ηα ζπλεκκέλα απηνύ, 

9. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2939/22.12.2015 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «……..» κε ζέκα 

«πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ειέγρνπ» θαη ηα ζπλεκκέλα απηήο, 

10. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 343/06.02.2017 κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηεο 

εηαηξείαο «…….» κε ζέκα «Απώιεηα απνζηνιώλ επηζηνιηθνύ από ……./θινπή», 

11. ηελ  ππ΄αξηζκ. 59/2017 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

12. ην από 15.02.2017 Πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο  Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ. γηα 

αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο ΟΔ, 

13. ηελ από 15.02.2017 Έθζεζε Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειίαο (αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 

2508/18.06.2015) ηεο εηαηξείαο ……. ζηνλ ηαρπδξνκηθό πάξνρν «…….», όπσο απηή εγθξίζεθε 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. 114β/2017 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 22αο Μαξηίνπ 

2017, 

14. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1325/29-03-2019 απόδεημε παξάδνζεο – παξαιαβήο ηεο ππ’ 

αξηζκ. 114β/2017 Απόθαζεο από ηελ εηαηξεία «…….», 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

ηελ θιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «…….», ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο  Α.Γ.Α.Δ., ηελ 29
η
 

Ηανοσαρίοσ 2020, ημέρα Σεηάρηη και ώρα 13.00 μ.μ., ζηελ έδξα ηεο Α.Γ.Α.Δ., Ιεξνύ Λόρνπ 3, 
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Μαξνύζη, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξάβαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, όπσο αλαιπηηθά εθηίζεηαη αλσηέξσ ζηα ζεκεία Α θαη Β. 

Δηζεγεηήο γηα ηελ ελ ιόγσ ππόζεζε νξίδεηαη ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Α.Γ.Α.Δ., θ. 

Γεώξγηνο Μηζαειίδεο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 3 ηεο ππ’ αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β’1642/7.11.2003), όπσο ηζρύεη, ν ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη 

αίηεκα δεκνζηόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Η παξνύζα απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «………» κε Γηθαζηηθό Δπηκειεηή. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ 27
ε
 Ννεκβξίνπ 2019.  

    

 

              

                                    

                                                 Ο Πξόεδξνο 

 

                                                  Υξήζηνο Ράκκνο 
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