
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
 

1 

Μαξνύζη, 20 Ννεκβξίνπ 2019  

Αξηζκ. πξση.  3620 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 ( αριθμ.:410/2018)  

(ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ) 

 

 

Θέμα: : Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…..» θαη ηεο ππαιιήινπ 

απηήο θαο………., κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, ελόςεη πεξηζηαηηθνύ 

αζθάιεηαο πνπ γλσζηνπνηήζεθε ζηελ Α.Γ.Α.Δ. από ηελ εηαηξεία κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ ΑΠΡ 3054/09.06.2016 Δηήζηα Έθζεζε γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο ………γηα ην έηνο 2015. 

 

 

  

Σελ Σεηάξηε, 12 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 11.00 π.κ. ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οινκέιεηα ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ. θ. Υξήζηνπ Εακπίξα, ηνπ Αληηπξνέδξνπ 

ηεο Α.Γ.Α.Δ., θ. Μηραήι αθθά, ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. Παλαγηώηε Ρηδνκπιηώηε θαη 

Γεσξγίνπ Μπαθάιε, θαζώο θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ. Γεσξγίνπ Μηζαειίδε, ν 

νπνίνο πξνζήιζε πξνο αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θαο Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, πνπ 

δελ πξνζήιζε ιόγσ θσιύκαηνο, αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, απόληνο θαη 

ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ. Μηραήι Γεσξγηαθόδε, πνπ δελ πξνζήιζε ιόγσ θσιύκαηνο, αλ θαη είρε 

λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί. 

Ζ Α.Γ.Α.Δ. αζρνιήζεθε κε ηελ Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…..» θαη 

ηεο ππαιιήινπ απηήο θαο ….., κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, ελόςεη πεξηζηαηηθνύ 

αζθάιεηαο πνπ γλσζηνπνηήζεθε ζηελ Α.Γ.Α.Δ. από ηελ εηαηξεία κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

ΑΠΡ 3054/09.06.2016 Δηήζηα Έθζεζε γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο ….. γηα ην έηνο 2015. 

ΑΔΑ: ΨΞΤΞΙΔ1-9ΙΧ
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Ζ ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο 

απόθαζεο. 

 

Δηδηθόηεξα,      

Α. ηελ ΑΓΑΔ απεζηάιε ε ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 3054/09.06.2016 (αξηζκ. πξση. ….., 

24.05.2016) Δηήζηα Έθζεζε γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο ….. γηα ην έηνο 2015. ηελ παξάγξαθν 5, ζει. 5 ηεο Δηήζηαο 

Έθζεζεο κε ηίηιν: «ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ» ε εηαηξεία ελεκεξώλεη όηη: «Καηά ηο έηορ 

2015 ςπήπξε ………..ηηρ Εηαιπείαρ μαρ πος αθοπά ζε …..». 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 104/2017 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. απνθαζίζηεθε ε ζύζηαζε Οκάδαο 

Διέγρνπ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε έθηαθηνπ ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…...» 

αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό αζθαιείαο.   

Μεηά ηε δηεξεύλεζε ηνπ σο άλσ πεξηζηαηηθνύ ζπληάρζεθε ε από 29 Μαΐνπ 2013 Έθζεζε 

Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία …..., θαηόπηλ πεξηζηαηηθνύ αζθαιείαο (αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 3054/09.06.2016)  κε ην αθόινπζν πεξηερόκελν: 

«ΕΚΘΕΗ ΔΘΕΝΕΡΓΕΘΑ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΗΝ ΕΣΑΘΡΕΘΑ …..,  

ΚΑΣΟΠΘΝ ΠΕΡΘΣΑΣΘΚΟΤ ΑΦΑΛΕΘΑ (ΑΡΘΘΜ. ΠΡΩΣ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 

3054/09.06.2016) 

 

 

1. ΕΘΑΓΩΓΗ 

ηελ ΑΓΑΔ απεζηάιε ε ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 3054/09.06.2016 (αξηζκ. πξση. ….., 

24.05.2016) (ρεη. 1) Δηήζηα Έθζεζε γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο ….. γηα ην έηνο 2015. ηελ παξάγξαθν 5, ζει. 5 ηεο Δηήζηαο 

Έθζεζεο κε ηίηιν: «ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ» ε εηαηξεία ελεκεξώλεη όηη: «Καηά ηο έηορ 

2015 ςπήπξε …….ηηρ Εηαιπείαρ μαρ πος αθοπά ζε …..». 

Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ σο άλσ πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

104/2017 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ, ζπζηάζεθε Οκάδα Διέγρνπ (ζην εμήο «Ο.Δ.»), απνηεινύκελε 

από ηνπο: 

ΑΔΑ: ΨΞΤΞΙΔ1-9ΙΧ
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 Παληειή ππξίδσλα , Αλαπι. Μέινο Οινκέιεηαο ΑΓΑΔ 

 Κνπζνπλή Αθξνδίηε, Γηθεγόξνο /ΑΓΑΔ 

 Γαβαιά Δηξήλε, ΠΔ ΓΑΣΤ/ΑΓΑΔ 

 ππξνπνύινπ Μαξία, ΣΔ ΓΑΣΤ/ΑΓΑΔ  

 

2. ΔΘΕΝΕΡΓΕΘΑ ΕΛΕΓΥΟΤ 

Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ελ ζέκαηη ππνζέζεσο, ε Αξρή απέζηεηιε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

1072/05.04.2017 επηζηνιή (ρεη. 2) πξνο ηελ εηαηξεία ….., κε ηελ νπνία θαινύζε ηελ 

εηαηξεία λα απνζηείιεη ζηελ Αξρή εληόο είθνζη εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηεο, ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ηεο πεξίπησζεο παξαβίαζεο απνξξήηνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηεο 

εηαηξείαο γηα ην έηνο 2015 θαη ην νπνίν έιαβε ρώξα …... Δπηπιένλ, δεηήζεθε από ηελ 

εηαηξεία λα απνζηείιεη αληίγξαθα ηνπ …….    

Ζ εηαηξεία …..  απέζηεηιε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1233/24.04.2017 (αξηζκ. πξση. ….., 

20.04.2017) (ρεη. 3) επηζηνιή ηεο, ζηελ νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: «1. …..». 

ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1233/24.04.2017 (αξηζκ. πξση. ….., 20.04.2017) (ρεη. 3) 

επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ππάξρεη ζπλεκκέλε ε από 28.05.2015 …… (…..)». 

Αθνινύζσο, ε Αξρή απέζηεηιε ζηελ εηαηξεία ….. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1448/15.05.2017 

(ρεη. 4) επηζηνιή, κε ηελ νπνία θαινύζε ηελ εηαηξεία λα απνζηείιεη εληόο 20 εκεξώλ από 

ηελ παξαιαβή ηεο, ην αξρείν εθπαηδεύζεσλ …… ….., ππάιιειν …... Ζ εηαηξεία απέζηεηιε ηελ 

ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1578/25.05.2017 (αξηζκ. πξση. ΔΛΣΑ 1.1.2/108, 19.05.2017) (ρεη. 

5) επηζηνιή, κε ηελ νπνία ελεκεξώλεη ηελ Αξρή γηα ηα αθόινπζα: «1. Με ηην ππόζλητή ηος 

ηο νεοειζεπσόμενο πποζυπικό εκπαιδεύεηαι ζηα καθήκονηα ηος κλάδος και ηηρ θέζηρ επγαζίαρ 

ηος. …..» καθώρ επίζηρ και από ςπηπεζιακά ζηελέση ηος ηόπος επγαζίαρ ηοςρ (επιηόπια 

εκπαίδεςζη/ενημέπυζη) ζσεηικά με νέα πποφόνηα, διαδικαζίερ, οδηγίερ εκηέλεζηρ έπγος κλπ. … 

3. Από ηα ζηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ μαρ πποκύπηει όηι η παπαπάνυ ςπάλληλορ πποζλήθθη ηην 

25.11.1994. Εκηόρ από ηη βαζική εκπαίδεςζη νεοειζεπσομένυν έλαβε επιπλέον και ηιρ 

παπακάηυ εκπαιδεύζειρ: α) …..». 

 

3. ΕΞΕΣΑΗ ΣΟΘΥΕΘΩΝ 

ΑΔΑ: ΨΞΤΞΙΔ1-9ΙΧ
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1. ύκθσλα κε ηελ ζπλεκκέλε ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1233/24.04.2017 (αξηζκ. πξση. 

….., 20.04.2017) (ρεη. 3) επηζηνιή Πνξηζκαηηθή Αλαθνξά, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ελόηεηα ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (ζει. 31) απηήο: «30. …..». 

2. Σελ Πνξηζκαηηθή Αλαθνξά (ζπλ. ηεο ππ΄αξηζκ. πξση ΑΓΑΔ 1233/24.04.2017) ζπλέηαμε 

…….. …... ύκθσλα κε  ηελ παξ. «2.7.2 …..»  ηεο εγθξηζείζαο από ηελ ΑΓΑΔ Πνιηηηθήο 

Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο 

εηαηξείαο …..: «…..». Δπίζεο, ζηελ ίδηα παξάγξαθν, κεηαμύ άιισλ, αλαθέξνληαη όηη 

αξκνδηόηεηεο ησλ Δπηζεσξεηώλ είλαη: «…..». 

3. Από ηελ πεξηγξαθή ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβε ε ππάιιεινο …..από ηελ εηαηξεία ΔΛΣΑ, 

ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1578/25.05.2017 (ρεη. 5) επηζηνιή ηεο 

εηαηξείαο, δελ γίλεηαη ζαθέο αλ απηή αθνξά ζην απόξξεην ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. 

Δπηπιένλ, ε ηειεπηαία εθπαίδεπζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ε ππάιιεινο  έιαβε ρώξα ην 

έηνο 2010. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εηαηξεία νπδέπνηε απέζηεηιε ην αξρείν εθπαηδεύζεσλ ηεο 

ελ ιόγσ ππαιιήινπ, όπσο αξρηθά είρε δεηεζεί από ηελ εηαηξεία κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ1448/15.05.2017 (ρεη. 4) επηζηνιή. 

4. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε – ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο θαη ζύκθσλα κε ηελ 

παξ. «8.1 Δθπαίδεπζε – Δλεκέξσζε Πξνζσπηθνύ» ηεο εγθξηζείζαο από ηελ ΑΓΑΔ Πνιηηηθήο 

Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο 

…..: «……». Από ηα αλσηέξσ, ζπκπεξαίλεηαη όηη ελώ ε εηαηξεία αθνινπζεί έλα εηήζην πιάλν 

εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ζε ζέκαηα απνξξήηνπ ησλ ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ, ε ππάιιεινο θαίλεηαη λα ζπκκεηείρε ζε ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο/ελεκέξσζεο γηα 

ηειεπηαία θνξά ην έηνο 2010. Δπηπξνζζέησο, δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα απνδεηρζεί ε ζρεηηθή 

κε ην απόξξεην ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ εθπαίδεπζε – ελεκέξσζε ηεο ππαιιήινπ, 

δεδνκέλνπ όηη ε εηαηξεία δελ απέζηεηιε ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά, όπσο ηεο δεηήζεθε.  

Σέινο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο ζρεηηθά κε ην σο άλσ πεξηζηαηηθό 

αζθάιεηαο δηαπηζηώλεηαη παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηζηνινγξαθίαο, πνπ ηειέζηεθε 

από ηελ ππάιιειν ηεο εηαηξείαο …..θαηά ηα αλσηέξσ αλαιπηηθά αλαθεξόκελα. 

Μαξνύζη, 29.05.2017» 

ΑΔΑ: ΨΞΤΞΙΔ1-9ΙΧ
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Ζ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ. θαηά ηελ από 05.07.2017 ζπλεδξίαζή ηεο ελέθξηλε ηελ σο άλσ 

από 29.05.2017 Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ. 

. 

 

Β. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη έρνληαο ππόςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3115/2003 «Απσή Διαζθάλιζηρ ηος Αποππήηος ηυν 

Επικοινυνιών» (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, 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3185/2003 «Τποποποίηζη ηος Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ Α’ 282), 

εναπμόνιζη με ηην Οδηγία 2002/39/ΕΚ, πςθμίζειρ θεμάηυν ηος Οπγανιζμού 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΦΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ Α’ 229), όπσο 

ηζρύεη θαη ηδίσο ην άξζξν 6 ζύκθσλα κε ην νπνίν «Οι επισειπήζειρ πος παπέσοςν 

ηασςδπομικέρ ςπηπεζίερ οθείλοςν: α) Να ηηπούν ηο απόππηηο ηηρ αλληλογπαθίαρ….», 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4053/2012 «Ρύθμιζη λειηοςπγίαρ ηηρ ηασςδπομικήρ αγοπάρ, 

θεμάηυν ηλεκηπονικών επικοινυνιών και άλλερ διαηάξειρ», (ΦΔΚ Α’ 44), όπσο ηζρύεη, 

ηδίσο ην άξζξν 3 παξ. 1  θαη ην άξζξν 13 παξ. 1 α’,  

4. Σν Ν. 4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ Α’51/2012), όπσο 

ηζρύεη, θαη ηδίσο ηα άξζξα 61 θαη 110 παξ. 12 απηνύ,  

5. Σελ ππ’ αξηζκ. 97
Α
/2012 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Σξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο 

ΑΓΑΔ 44/31-10-2003 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ “Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 

ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (Α.Γ.Α.Δ.) 

(ΦΔΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπσο ηζρύεη» (ΦΔΚ 1650/Β/11-05-2012 θαη 1751/Β/25-05-

2012),  

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκόο 

Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ 

(Α.Γ.Α.Δ.)» (ΦΔΚ Β’ 1642/7.11.2003), όπσο ηζρύεη, ηδίσο ηα άξζξα 4 θαη 6 απηήο,  

7. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 παξ.7 ηνπ Ν.4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο 

– Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε 

Αδηθηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 47/2015), 

8. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ Ν.4339/2015  (ΦΔΚ Α’ 133/2015) 

«Αδεηνδόηεζε παξόρσλ πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο 

ειεύζεξεο ιήςεο - Ίδξπζε ζπλδεδεκέλεο κε ηελ E.P.Σ. Α.Δ. αλώλπκεο εηαηξίαο γηα 
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ηελ αλάπηπμε δηθηύνπ επίγεηαο ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο - Ρύζκηζε ζεκάησλ Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ. Σ.) - Δζληθή Δπηθνηλσληαθή 

Πνιηηηθή, Οξγάλσζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο Γηπισκαηίαο - ύζηαζε Δζληθνύ Κέληξνπ 

Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη Μεηξώνπ Δπηρεηξήζεσλ 

Ζιεθηξνληθώλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο - Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4070/2012 (Α' 

82) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

9. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016) «Δζληθό Μεηξών 

Δπηηειηθώλ ηειερώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, 

ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο, πξναγσγώλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα – 

αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο 

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

ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ εηθνζηνύ ηξίηνπ ηνπ Ν. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄ 142/03-08-

2016),  

12. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζκ.  1001/Φ.21/2005 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Έγκπιζη ηος 

Κανονιζμού για ηη Διαζθάλιζη ηος Αποππήηος ηυν Τασςδπομικών Υπηπεζιών» (ΦΔΚ 

Β΄384/24-3-2005), ηδίσο ην άξζξν 4 παξ. 1,  θαη παξ. 2 θαη  ην άξζξν 5 παξ. 1, 

13. Σελ ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ 1769/15.07.2005 Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ ησλ 

Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο ….., όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

Πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 163/30.06.2010 Αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο 

Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

78/2012 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ θαη εηδηθόηεξα ηα άξζξα 1.4, 8.1, 8.2 θαη 8.3 απηήο,  

14. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 3054/09.06.2016 Δηήζηα Έθζεζε γηα ηε Γηαζθάιηζε 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο «…..» (ζπλ. 1), 

15. Σελ ππ’ αξηζκ. 105/2017 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ. ζρεηηθά κε ηε 

ζύζηαζε νκάδαο ειέγρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ θαηόπηλ γλσζηνπνίεζεο 

πεξηζηαηηθνύ παξαβίαζεο απνξξήηνπ ζην ….. (αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 

3054/09.06.2016), 

16. Σελ ππ’ αξηζκ. 104/2017 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. ζρεηηθά κε ηε ζύζηαζε νκάδαο 

ειέγρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ θαηόπηλ γλσζηνπνίεζεο πεξηζηαηηθνύ παξαβίαζεο 

απνξξήηνπ ζην ….. (αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 3054/09.06.2016), 
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17. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1072/05.04.2017 επηζηνιή ηεο ΑΓΑΔ πξνο ηελ εηαηξεία 

….., 

18. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1233/24.04.2017 (αξηζκ. πξση. ….., 20.04.2017) επηζηνιή 

ηεο εηαηξείαο …..,  

19. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1448/15.05.2017 επηζηνιή ηεο ΑΓΑΔ πξνο ηελ εηαηξεία 

….., 

20. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1578/25.05.2017 (αξηζκ. πξση. ….., 19.05.2017) επηζηνιή 

ηεο εηαηξείαο ….., 

21. Σελ από 29 Μαΐνπ 2017 Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία ….. 

θαηόπηλ πεξηζηαηηθνύ αζθαιείαο (αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 3054/09.06.2016), 

22. Σελ ππ’ αξηζκ. 268/2017 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

23. Σν ππ’ αξηζκ. 54 πξαθηηθό ηεο από 5.7.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., 

24. Σελ ππ’ αξηζκ. 239/2017 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. πεξί έγθξηζεο ηεο από 29 Μαΐνπ 

2017 Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία …..., θαηόπηλ 

πεξηζηαηηθνύ αζθαιείαο (αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 3054/09.06.2016), ε νπνία 

παξαδόζεθε ζηελ εηαηξεία …..., όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

4156/17.12.2018 Απόδεημε παξάδνζεο – παξαιαβήο 

25. Σελ ππ’ αξηζκ. 400/2018 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

26. Σν Πξαθηηθό ηεο από 12 Γεθεκβξίνπ 2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ.       

 Γ. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππόζεζεο, απνδίδνληαη 

νη αθόινπζεο ελδερόκελεο παξαβάζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην 

ησλ επηθνηλσληώλ εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο «…..»: 

 

- Παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ ….. ……, δεδνκέλνπ όηη ε εηαηξεία «…...» 

απνδέρεηαη όηη «…..».  ……… 

Δπεηδή νη σο άλσ πξάμεηο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

δηαθηλνύληαη από ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε ζπληζηνύλ παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε 

ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ κέζσ επηζηνιώλ, θαζόζνλ ε δηαζθάιηζε ηνπ 

απνξξήηνπ ζπληζηά πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ησλ παξόρσλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, 

ιακβαλνκέλνπ ππόςε θαη ηνπ απόιπηνπ ραξαθηήξα ηνπ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ 
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δηθαηώκαηνο ζην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ ( άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο, άξζξα 4, 5 παξ. 1,  

2 θαη άξζξν 6 ηεο ππ΄αξηζκ. 1001/Φ.21/2005 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Έγκπιζη Κανονιζμού 

για ηη Διαζθάλιζη ηος Αποππήηος ηυν Τασςδπομικών Υπηπεζιών» θαη άξζξν 6 ηνπ Ν. 

3185/2003). 

Δπηζεκαίλεηαη επηπξνζζέησο όηη δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα απνδεηρζεί ε ζρεηηθή κε ην 

απόξξεην ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ εθπαίδεπζε – ελεκέξσζε ηεο ππαιιήινπ, δεδνκέλνπ 

όηη ε εηαηξεία δελ απέζηεηιε ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά, όπσο ηεο δεηήζεθε.  

 

Καηόπηλ ηνύηνπ,  

 

Η ΑΡΥΗ ΔΘΑΦΑΛΘΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ  

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

 

ηελ θιήζε ηεο εηαηξείαο «…..», όπσο λνκίκσο εθπξνζσπείηαη, θαη ηεο ππαιιήινπ απηήο θαο ….., 

ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., ηελ 4
η
 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Σετάρτη και ώρα 13.00 

μ.μ., ζηελ έδξα ηεο Α.Γ.Α.Δ., Ηεξνύ Λόρνπ 3, Μαξνύζη, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο 

ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ, ελόςεη πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο πνπ γλσζηνπνηήζεθε ζηελ Α.Γ.Α.Δ. από ηελ 

εηαηξεία κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 3054/09.06.2016 Δηήζηα Έθζεζε γηα ηε Γηαζθάιηζε 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο ….. γηα ην έηνο 2015, όπσο 

αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην ζεκ.  Γ ηεο παξνύζαο. 

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.  

Δηζεγεηήο γηα ηελ ελ ιόγσ ππόζεζε νξίδεηαη ην ηαθηηθό κέινο ηεο Α.Γ.Α.Δ., θνο Γεώξγηνο 

Μπαθάιεο. 

Ζ παξνύζα Απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία κε Γηθαζηηθό Δπηκειεηή. 

 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 12
ε
 Γεθεκβξίνπ 2018. 
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Να επηδνζεί ε παξνύζα Απόθαζε ζηελ εηαηξεία «…..» θαη ζηελ ππάιιειν απηήο θα. …..κε 

Γηθαζηηθό Δπηκειεηή. 

 

 

    

 

 

        Ο Πξόεδξνο 

 

     Υξήζηνο Ράκκνο 
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