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ΑΠΟΦΑΖ
(αξηζκ: 63/2019)

Θέκα: Απφθαζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1695/24-05-2018 θιήζεο ζε αθξφαζε ηεο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «………», κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερφκελεο παξαβάζεσο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ κέζσ επηζηνιψλ δηα ηεο ιήςεο ειιηπψλ
κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.

Σελ Σεηάξηε, 6ε Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη ψξα 11.00 π.κ. ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οινκέιεηα ηεο
Α.Γ.Α.Δ., παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, θ. Υξήζηνπ Εακπίξα, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, θ.
Μηραήι αθθά, θαη ησλ ηαθηηθψλ κειψλ θ.θ. Γεσξγίνπ Μπαθάιε, Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ θαη
Μηραήι Γεσξγηαθφδε, θαη απφληνο ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο θνπ Παλαγηψηε Ρηδνκπιηψηε, ν νπνίνο
δελ πξνζήιζε ιφγσ θσιχκαηνο, αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, θαζψο θαη ηνπ
αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο απηνχ θνπ Υξήζηνπ Καιινληάηε, ν νπνίνο επίζεο δελ πξνζήιζε ιφγσ
θσιχκαηνο, αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ζε
ζπλέρεηα ηεο θιήζεο ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…….», ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 11-07-2018 θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 124/2018 απφθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε
αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερφκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ
επηθνηλσληψλ.
Σα κέιε ηεο Οινκέιεηαο δήισζαλ φηη ελεκεξψζεθαλ γηα ηε κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηεο ππφζεζεο
θαη φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε απηήο. Δηδηθψο, ην ηαθηηθφ κέινο, θνο Γεψξγηνο Μπαθάιεο, ν νπνίνο
ήηαλ απψλ θαηά ηελ αθξφαζε ηεο εηαηξείαο δήισζε φηη έιαβε πιήξσο γλψζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 38
Πξαθηηθνχ ηεο απφ 11-07-2018 αθξφαζεο. Ζ ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο έιαβε ρψξα απζεκεξφλ,
θαζψο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δηδηθφηεξα:
Α. Ζ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΓΑΔ), κε ηελ ππ’ αξηζκ. 124/2018
απφθαζή ηεο θάιεζε ζε αθξφαζε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «……..» ηελ 20-06-2018, εκέξα
Σεηάξηε θαη ψξα 13:00 κ.κ., κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
ζε ζρέζε κε ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ. Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1695/24-05-2018 Κιήζε

1

ΑΔΑ: 68ΒΦΙΔ1-Ι4Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απφθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκφ 124/2018 επεδφζε ζηελ
εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 10025/04-06-2018
Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αζελψλ θ. Γεσξγίαο Γησηνπνχινπ. Ζ
αθξφαζε ηεο εηαηξείαο αλαβιήζεθε ηελ εκέξα εθείλε, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ’ αξηζκ. πξση.
ΑΓΑΔ 2005/20-06-2018 έγγξαθν αλαβνιήο αθξφαζεο, λέα δε εκεξνκελία γηα ηε δηελέξγεηά ηεο
νξίζηεθε ε 11ε Ηνπιίνπ 2018 θαη ψξα 13:30 κ.κ..
Ζ εηαηξεία παξέζηε θαηά ηελ αθξφαζε ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2018 δηά ησλ θ.θ. ……, Γεληθνχ
Γηεπζπληή, ……., δηθεγφξνπ θαη ……, Γηεπζπληή Πσιήζεσλ. Καηφπηλ ηεο δηεμαγσγήο ηεο
αθξφαζεο ηεο εηαηξείαο «……» ηελ 11ε Ηνπιίνπ 2018 ελψπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ., θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ
εηαηξεία ηα Πξαθηηθά ηεο ελ ιφγσ αθξφαζεο δηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3113/08-10-2018
εγγξάθνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 8640/17-10-2018 έθζεζε επίδνζεο ηνπ
Γηθαζηηθνχ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Αζελψλ θ. Αλαζηάζηνπ Σζνχινπ θαη δφζεθε ζηελ εηαηξεία
πξνζεζκία είθνζη εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ πξαθηηθψλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηάζεζε
ελψπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ. εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο. Ζ εηαηξεία «……» ππέβαιε ελ ζπλερεία ελψπηνλ
ηεο Α.Γ.Α.Δ. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3540/06-11-2018 έγγξαθν ππφκλεκά ηεο.
Δηδηθφηεξα:
Β. Ζ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (Α.Γ.Α.Δ.), ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο (άξζξν 1 θαη 6 ηνπ Ν. 3115/20013, φπσο ηζρχεη), εδέρζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.
ΑΓΑΔ ΑΠΡ 4593/13-11-2015 θαηαγγειία ηεο εηαηξείαο ………., ζηελ νπνία ε θαηαγγέιινπζα
εηαηξεία αλέθεξε πεξηζηαηηθφ θινπήο θαη απψιεηαο δέκαηνο ην νπνίν πεξηείρε εμνπιηζκφ πειάηε
ηεο θαη είρε δνζεί πξνο παξάδνζε ζηνλ ελ ιφγσ πειάηε ηεο ζηελ εηαηξεία «……».
Ζ Α.Γ.Α.Δ. ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο ηεο ελ ζέκαηη ππφζεζεο απέζηεηιε ζηελ εηαηξεία «…….» ην
ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 356/18-02-2016 έγγξαθν κε ην νπνίν θάιεζε ηελ εηαηξεία λα απνζηείιεη
ηηο ζέζεηο ηεο αλαθνξηθά κε ηελ ελ ιφγσ θαηαγγειία. Ζ εηαηξεία «……» κε ην ππ΄ αξηζκ. πξση.
ΑΓΑΔ 520/09-03-2016 έγγξαθν ελεκέξσζε κεηαμχ άιισλ ηελ Αξρή φηη «… ε εηαηξεία καο
παξέιαβε ηελ 30.09.2015 ηελ ππ΄αξηζκ. 010479457098 απνζηνιή από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
εηαηξείαο ……. … κε ζηνηρεία παξαιήπηε … θαη δηεύζπλζε … ζην …... Σελ 02.10.2015 ε απνζηνιή
δξνκνινγήζεθε πξνο παξάδνζε από ην θαηάζηεκα παξάδνζεο ……. Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπ
δηαλνκέα από ην δξνκνιόγηό ηνπ, δελ θαηέζηε εθηθηόο ν εληνπηζκόο ηεο απνζηνιήο. Ελεκεξώζακε
ηελ εηαηξεία …. όηη γηα ηελ απνζηνιή δελ είρακε επαξθή ζηνηρεία νινθιήξωζεο ηεο παξάδνζεο …
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ηε ζπλέρεηα πξνρωξήζακε ζε πεξαηηέξω δηεξεύλεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαη θαηαιήμακε ζην
ζπκπέξαζκα όηη επξόθεηην γηα θινπή δέκαηνο από κνηνζπθιέηα, όπωο θαη δειώζεθε ζηηο δηωθηηθέο
αξρέο. πγθεθξηκέλα, ηελ 06.10.2015, ν δηαλνκέαο ηνπ θαηαζηήκαηνο παξάδνζεο ……, πξνέβε ζε
δήιωζε …. …. ην πεξηερόκελν ηεο ωο άλω απνζηνιήο καο γλωζηνπνηήζεθε κε κεηαγελέζηεξε
δήιωζε ηεο εηαηξείαο ……θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 10.10.2015 ν δηαλνκέαο πξνέβε ζηελ
ζπκπιεξωκαηηθή δήιωζε ζην Αξκόδην Αζηπλνκηθό Σκήκα, …».
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηαγγειίαο απνθαζίζηεθε, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 235/2016 Απφθαζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., ε ζχζηαζε νκάδαο ειέγρνπ, ε νπνία δηελήξγεζε ην ζρεηηθφ έιεγρν. Σα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, φπσο απηά απνηππψζεθαλ ζηελ απφ 20-10-2016 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο
Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 4593/13.11.2015» θαη εγθξίζεθαλ
απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2016, ζχκθσλα κε ηελ
ππ’ αξηζκ. 367/2016 Απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ., έρνπλ σο εμήο:
«Γ. ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ζ Ο.Δ. εμέηαζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία, φπσο πξνθχπηνπλ απφ: α) ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ
ΑΠΡ 4593/13.11.2015 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο …… κε ζέκα «Πεξηζηαηηθφ θινπήο εμνπιηζκνχ θαη αίηεζεο
ζπλδξνκεηή …….», β) ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 520/09.03.2016 επηζηνιή ηεο ηαρπδξνκηθήο εηαηξείαο
…….., γ) ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1745/29.07.2016 Αλαθνξά δηεμαγσγήο εθηάθηνπ ειέγρνπ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο …….., δ) ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ165/24.08.2016 επηζηνιή ηεο
εηαηξείαο ….. κε ζέκα «Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζπλέρεηα ηεο έθζεζεο εθηάθηνπ ειέγρνπ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο …..» θαη ε) ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2366/12.10.2016 επηζηνιή ηεο
ηαρπδξνκηθήο εηαηξείαο …….. κε ζέκα «Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζπλέρεηα ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 2199
επηζηνιήο ζαο ζρεηηθά κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 4593/13.11.2015 θαηαγγειία».
Πην αλαιπηηθά:
1. Απφ ηα ζηνηρεία δξνκνιφγεζεο ηνπ δηαλνκέα θ. …… ζηηο 02.10.2015, φπσο απηά ζηάιζεθαλ
ζπλεκκέλα ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 165/24.08.2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ……..,
πξνθχπηεη φηη ε ελ ιφγσ απνζηνιή έρεη θαηαρσξεζεί ζην ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο σο απνιεζζείζα.
2. χκθσλα κε ην έγγξαθν «Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Αληηπαξαβνιή Γξνκνιφγεζεο», ην νπνίν εζηάιε
ζπλεκκέλν ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 165/24.08.2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ….., ε
απψιεηα ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ εληνπίζηεθε ηελ 02.10.2015, εκέξα Παξαζθεπή. Απφ ηα
ζπλεκκέλα ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 165/24.08.2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ……..
κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πξνθχπηεη φηη ην ππνθαηάζηεκα …….. ελεκέξσζε γηα
πξψηε θνξά ηελ εηαηξεία ……γηα ηελ απψιεηα ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηελ 05.10.2015,
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εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 9:39π.κ. θαζψο θαη γηα ην πεξηερφκελφ ηνπ, ελψ ηελ ίδηα εκέξα
ελεκεξψζεθε θαη ε εηαηξεία – πειάηεο …….. ζηηο 4:38κ.κ.
3. ην ζπλεκκέλν ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2366/12.10.2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο έγγξαθν κε
ηίηιν «Φχιιν Καηαγξαθήο Παξαπφλνπ Δ-22-02/2», ε ζχληαμε ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη ζην
Παξάξηεκα Δ: «Οδεγία Δξγαζίαο Υεηξηζκνχ Κινπψλ θαη Απσιεηψλ» ηεο ππ΄αξηκζ. πξση. ΑΓΑΔ
30/25.02.2010 Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθψλ
Τπεξεζηψλ, θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία ζπληάθηε, ζηνηρεία απνζηνιήο (απνζηνιέαο, παξαιήπηεο,
πεξηερφκελν, αηηνχκελν πνζφ απνδεκίσζεο θ.α.), πεξηγξαθή ηνπ ζπκβάληνο/παξαπφλνπ,
δηνξζσηηθή/πξνιεπηηθή ελέξγεηα, θνηλνπνίεζε ηνπ ΦΚΠ θαη ζηνηρεία ειέγρνπ ηνπ ΦΚΠ.
4. χκθσλα κε ηε ζπλεκκέλε ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 520/09.03.2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο
….. δήισζε ζπκβάληνο πξνο ην ……., ν ππεχζπλνο δηαλνκέαο θ. …… θαηήγγεηιε ην ζπκβάλ ηελ
06.10.2015, εκέξα Σξίηε, αλαθέξνληαο φηη: «… θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 09:30 κε 14:00 άγλωζηνη
δξάζηεο εθκεηαιιεπόκελνη ηελ απνπζία ηνπ αθαίξεζαλ από ηελ κνη/ηα…. ηδηνθηεζίαο ηνπ έλα (1)
δέκα…» . Ο ίδηνο πξνζήιζε πάιη ζην Σκήκα ζηηο 10.10.2015, εκέξα άββαην, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζέζεη ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε, πξνζδηνξίδνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ απνιεζζέληνο
ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.
5. Απφ ηελ εθηχπσζε αλαθνξάο ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ
πξνθχπηεη φηη ην ελ ιφγσ ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν ζηηο 30.09.2015 απεζηάιε απφ ην θαηάζηεκα
…… ζηα θεληξηθά ηεο εηαηξείαο. Σελ 01.10.2015 απεζηάιε απφ ηα θεληξηθά ηεο εηαηξείαο ζην
ππνθαηάζηεκα ……., φπνπ θαη ζηηο 02.10.2015 ρξεψζεθε ζηνλ δηαλνκέα θ. … πξνο παξάδνζε.
6. Απφ ηα έγγξαθα: «Αηνκηθή χκβαζε Δξγαζίαο Μεξηθήο Απαζρφιεζεο» θαη «Καηαγγειία
χκβαζεο

Δξγαζίαο

Ανξίζηνπ

Υξφλνπ

ρσξίο

πξνεηδνπνίεζε

–

Άηαθηε

Καηαγγειία

(Δξγαηνηερλίηεο – Τπάιιεινη)», ηα νπνία ζηάιζεθαλ ζπλεκκέλα ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ
ΔΜΠ 165/24.08.2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ……, ν ελ ιφγσ ππάιιεινο – δηαλνκέαο θ. ……….
…. εξγάζηεθε ζην ππνθαηάζηεκα ……… κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 02.07.2015 έσο 19.11.2015.
7. ηελ ζπλεκκέλε ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 165/24.08.2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ……..
«χκβαζε Πξαθηνξείαο» κεηαμχ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «…….», ζην εμήο θαινχκελε
«ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο «…….», ζην εμήο θαινχκελε «ΠΡΑΚΣΟΡΑ», κε
έλαξμε ηζρχνο απφ 10.09.2014, κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη ηα εμήο:


ην Άξζξν 1, παξ. 4: «Ο ΠΡΑΚΣΟΡΑ αλαγλωξίδεη θαη δειώλεη όηη έιαβε πιήξε γλώζε … ηεο
δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο ηαρπδξνκηθήο επηθνηλωλίαο …».



ην Άξζξν 3, παξ. 10: «Ο ΠΡΑΚΣΟΡΑ έρεη απόιπηε ειεπζεξία λα πξνζιακβάλεη ή λα απνιύεη
ππαιιήινπο γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό θαη γεληθά λα παίξλεη θάζε κέηξν γηα ηελ θαιύηεξε
νξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ, ζε ό,ηη αθνξά ηα
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πξόζωπα πνπ ζα απαζρνινύληαη ζηελ επηρείξεζή ηνπ, ρωξίο λα δεζκεύεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν
ηελ εηαηξεία, ε νπνία ζε θακία πεξίπηωζε δελ επζύλεηαη γηα ην ελ ιόγω πξνζωπηθό».


ην Άξζξν 4, παξ. 6: «Ο ΠΡΑΚΣΟΡΑ είλαη ππνρξεωκέλνο: 1 … 6. Να ελεκεξώλεη ηελ
εηαηξεία: α. Ακέζωο, γηα θάζε θαζπζηέξεζε παξάδνζεο απνζηνιήο, εμ νηνπδήπνηε ιόγνπ θαη αλ
επήιζε, πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη επζύλε γηα ηελ εηαηξεία …».



ην Άξζξν 6: «Από ηελ έλαξμε ηζρύνο … ε ΕΣΑΙΡΕΙΑ αλαιακβάλεη ηηο εμήο ππνρξεώζεηο: 1. Θα
παξέρεη ζηνλ ΠΡΑΚΣΟΡΑ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηελ απαηηνύκελε εθπαίδεπζε…».



ην Άξζξν 7, παξ. 1 & 2: «1. Οη ζπκβαιιόκελνη έρνπλ ππνρξέωζε εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη
ερεκύζεηαο γηα όιεο ηηο γλώζεηο πνπ απνθηνύλ ακνηβαία, έθαζηνο γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ άιινπ.
Ιδίωο ν ΠΡΑΚΣΟΡΑ νθείιεη ερεκύζεηα γηα θάζε πιεξνθνξία πνπ έιαβε από ηελ εηαηξεία.
Οθείιεη επίζεο λα δηαθπιάζζεη ην απόξξεην θάζε πιεξνθνξίαο ή θαη εγγξάθνπ πνπ αθνξά ζηελ
ηερλνγλωζία θαη ζηηο ζπκπιεξωκαηηθέο πιεξνθνξίεο ωο πξνο απηή. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα όπνηεο
πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα έξρνληαη ζε γλώζε ηνπ πξάθηνξα θαη αθνξνύλ πειάηεο ηεο εηαηξείαο. 2. Η
ππνρξέωζε ερεκύζεηαο θαη απνξξήηνπ εμαθνινπζεί θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο.»



ην Παξάξηεκα IV: «Οη Σαρπδξνκηθέο Επηρεηξήζεηο ππνρξενύληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή ερεκύζεηα ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηωλ ηαρπδξνκηθώλ Αληηθεηκέλωλ ή ηε
ζπλαιιαγή κε ηνπο ρξήζηεο. ην πιαίζην απηό, ζύκθωλα κε: I. ην άξζξν 7 ηεο ππ΄αξηζκ.
1001/Φ21 Απόθαζεο ηεο Αξρήο Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Επηθνηλωληώλ (ΑΔΑΕ) πνπ
αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ γηα ηε Δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Σαρπδξνκηθώλ
Τπεξεζηώλ, θαη II. Σελ Πνιηηηθή Δηαζθάιηζεο ηεο Ερεκύζεηαο ηεο «……», ν ΠΡΑΚΣΟΡΑ
νθείιεη λα κελ αλαθνηλώλεη, ζε ηξίηα πξόζωπα ή θαη ζε πξνζωπηθό ηεο εηαηξείαο πνπ δελ έρεη
επζύλε δηαρείξηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλώζε ηνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ζρεηηθά κε:
1. ην πεξηερόκελν θαη ηνλ ηξόπν απνζηνιήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ,
2. ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ,
3. ηα ζηνηρεία (όλνκα θαη δηεύζπλζε) πξνζώπωλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλαιιαγή κε ηελ
«……..»,
4. ην γεγνλόο ηεο απνζηνιήο ή ηεο παξαιαβήο ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ,
5. ηνλ ηξόπν απνζηνιήο,
6. ηηο ηαρπδξνκηθέο ζρέζεηο πξνζώπωλ ή επηρεηξήζεωλ,
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7. ην όλνκα ηνπ Απνζηνιέα γηα ηα ζπζηεκέλα αληηθείκελα, ηα νπνία όηαλ παξαδίδνληαη ζηελ
εηαηξεία δελ θέξνπλ ην όλνκα ηνπ Απνζηνιέα. ε ζρέζε κε ηελ ππνρξέωζε απηή, ωο ηξίηνο
ζεωξείηαη θαη ν Παξαιήπηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Ο ΠΡΑΚΣΟΡΑ ππνρξενύηαη επίζεο λα πεξηιακβάλεη ξεηό όξν αλαθνξηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηνπ
απνξξήηνπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ερεκύζεηαο ζηηο ζπκβάζεηο κε ην απαζρνινύκελν ζε απηόλ
πξνζωπηθό.»


ην Παξάξηεκα V: «Ο ΠΡΑΚΣΟΡΑ θαηαβάιιεη ζηελ Εηαηξεία ην πνζό ηωλ … επξώ, γηα ηελ
παξνρή από ηελ Εηαηξεία …, ηεο απαηηνύκελεο εθπαίδεπζεο ηωλ ππαιιήιωλ ηνπ πξάθηνξα, …».

8. ηηο ζπλεκκέλεο ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 165/24.08.2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο
…….παξνπζηάζεηο βαζηθήο εθπαίδεπζεο κε ηίηινπο: «εκηλάξην 3: Ο ζηαζκφο ηεο ………» θαη
«εκηλάξην 6: Γλσξίδνληαο ην e-Courier», αληίζηνηρα, αλαιχνληαη ηα εμήο:


Γεληθά ηνηρεία ηαζκνχ



Αλάιπζε Operation ηαζκνχ (Πξστλή Λεηηνπξγία, Παξάδνζε, Παξαιαβή, Βξαδπλή
Λεηηνπξγία)



Αλάιπζε

Τπνζηεξηθηηθψλ

Λεηηνπξγηψλ

ηαζκνχ

(Κιήζεηο-

Παξάπνλα

Πειαηψλ,

Παξαγγειηνιεςία-Δθθξεκφηεηεο)


Ση είλαη ην e-Courier (Άλνηγκα εθαξκνγήο, Αλάιπζε Δηθφλαο/Παξαζχξνπ Δηζαγσγήο, Φφξκεο
e-Courier, Υξήζε ηνπ F1)

9. ην ζπλεκκέλν ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 165/24.08.2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο
……έγγξαθν κε ηίηιν «Καηαρψξεζε Αμηνιφγεζεο Δπηζεσξήζεσλ 2015»,

απεηθνλίδεηαη ε

αμηνιφγεζε πνπ έιαβε ην ππνθαηάζηεκα …… ηελ 24.04.2015 απφ επηζεσξεηή ηεο εηαηξείαο, αλά
θαηεγνξία θαη ζχκθσλα κε ηε βαξχηεηα θξηηεξίσλ πνπ έρεη θαζηεξψζεη ε εηαηξεία ……. χκθσλα
κε ηελ επεμήγεζε ηεο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρεη θαζηεξψζεη ε εηαηξεία, φπσο απηή
απνηππψλεηαη ζην ζρεηηθφ ζπλεκκέλν ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2366/12.10.2016 επηζηνιή ηεο
εηαηξείαο έγγξαθν, ην ππνθαηάζηεκα …… έιαβε ζην γεληθφ ζχλνιν 85,75/100, ην νπνίν αλαιχεηαη
σο εμήο:


Γηα ηελ θαηεγνξία Α: Δηθφλα ηαζκνχ (Α1: Δπηαμία θαη θαζαξηφηεηα εζσηεξηθνχ – εμσηεξηθνχ
ρψξνπ, Α2: Καηάζηαζε αξρείσλ (αλη/ισλ / επηζηξνθψλ / voucher), Α3: Δμνπιηζκφο θαη ρψξνο
θαηάιιεινο γηα φγθν απνζηνιψλ, Α4: θαζαξή, νκνηφκνξθε θαη πεξηπνηεκέλε εκθάληζε
εξγαδνκέλσλ, Α5: Γηακφξθσζε εζσηεξηθνχ ρψξνπ βάζεη εηαηξηθήο εηθφλαο (Οξγάλσζε ρψξνπ,
Labels, Αζθάιεηα θνθ), Α6: Δκθαλήο ζήκαλζε …….βάζεη εηαηξηθήο εηθφλαο, Α7: ήκαλζε
εμσηεξηθνχ) αμηνινγήζεθε κε 11,5 ζην γεληθφ ζχλνιν θαηεγνξίαο 14.



Γηα ηελ θαηεγνξία Β : Οηθνλνκηθή πλέπεηα (Β1: Καηάζεζε αληηθαηαβνιψλ ηελ επφκελε
εκέξα, Β2: Απνπιεξσκή νθεηιψλ εθθαζαξίζεσλ ζηνλ ελδεδεηγκέλν ρξφλν, Β3: Έγθαηξε
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έθδνζε ηηκνινγίσλ πξνκεζεηψλ ηνπ ηξέρνληνο κήλα, Β4: Απάληεζε ζε θαηάζηαζε
νθεηιφκελσλ αληηθαηαβνιψλ) αμηνινγήζεθε κε 26 ζην γεληθφ ζχλνιν θαηεγνξίαο 26.


Γηα ηελ θαηεγνξία Γ: Γηαδηθαζίεο-Καηαρσξήζεηο (Γ1: Απζεκεξφλ θαηαρψξεζε κεηξψνπ, Γ2:
Απζεκεξφλ θαηαρψξεζε Status & ζηνηρείσλ παξάδνζεο, Γ3: Απζεκεξφλ θαηαρψξεζε
ζηνηρείσλ παξάδνζεο ηξαπεδηθήο ππεξεζίαο, Γ4: Απνζηνιή αληηγξάθσλ voucher επφκελε
εκέξα – δηαρσξηζκφο (πξνσζήζεηο – imaging), Γ5: Οινθιήξσζε θαηαρψξεζεο ηνπ κήλα κέρξη
ηελ 2ε εκέξα ηνπ επφκελνπ θαη ζχλδεζε, Γ6: Δθηέιεζε θαζεκεξηλψλ ζπλδέζεσλ, Γ7: Γλψζε
δηαδηθαζηψλ θαηαρψξεζεο θαη πξνγξάκκαηνο) αμηνινγήζεθε κε 25,5 ζην γεληθφ ζχλνιν
θαηεγνξίαο 30.



Γηα ηελ θαηεγνξία Γ: Γηαδηθαζίεο Δζσηεξηθψλ Λεηηνπξγηψλ (Γ1: Γηαδηθαζία αλνίγκαηνο
ζάθσλ – έιεγρνο αξηζκνχ εηζεξρνκέλσλ απνζηνιψλ – ελέξγεηεο, Γ2: Αληηπαξαβνιή
δξνκνινγίνπ, Γ3: Γξνκνιφγεζε – Δθθαζάξηζε απνζηνιψλ δηαλνκέσλ – ηακείσλ, Γ4:
Αλαγξαθή ζην voucher ηνπ θσδηθνχ ρξέσζεο πειάηε / εληνιή ρξέσζεο απνζηνιέα, Γ5:
Ξεθάζαξε θαη εκθαλή αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαιήπηε ζε φια ηα αληίηππα, Γ6:
Ξεθάζαξε αλαγξαθή ζηνηρείσλ αληηθαηαβνιψλ, Γ7: Έιεγρνο βάξνπο – νγθνκέηξεζε –
αλαγξαθή ζην voucher, Γ8: Γηαδηθαζία πάγθνπ θαηά ηελ άθημε θάζε παξαιαβήο, Γ9:
Γηαδηθαζία θιεηζίκαηνο ζάθσλ & έθδνζε δειηίνπ απνζηνιήο εμαγσγήο, Γ10: Σήξεζε
δηαδηθαζίαο εμαγσγήο απνζηνιψλ ηχπνπ Φ, Γ11: Δθθξεκφηεηεο – επηζηξνθή ζε 5 εξγάζηκεο –
ΓΔΠ ηελ ίδηα εκέξα) αμηνινγήζεθε κε 22,75 ζην γεληθφ ζχλνιν θαηεγνξίαο 30.

10. ην ζπλεκκέλν ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 165/24.08.2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο
……κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο …… πξνο ηα θεληξηθά ηεο εηαηξείαο
….., ην νπνίν αθνξά ζε άιιν πεξηζηαηηθφ θινπήο πνπ έιαβε ρψξα εληφο ηνπ έηνπο 2015, θαίλεηαη ε
αξρηθή ελεκέξσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο …….. αλαθνξηθά κε ηελ θινπή ηξηψλ απνζηνιψλ, ελψ
επηζπλάπηεηαη θαη ε δήισζε θινπήο ηνπ δηαλνκέα ζην Σκήκα Αζθαιείαο ……..
Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε ζην θαηάζηεκα …., πξνθχπηεη φηη ην
απνιεζζέλ ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν έηπρε νξζήο δηαρείξηζεο (απφ ην θαηάζηεκα …… -θσδηθφο
θαηαζηήκαηνο ……. έσο θαη ηε ρξέσζε ηεο απνζηνιήο ζηνλ δηαλνκέα ηνπ θαηαζηήκαηνο ….. θαη
απσιέζζε κεηά ηε ρξέσζε θαη παξάδνζή ηνπ ζην δηαλνκέα.
Καηά ηελ απφ 28.07.2016 δηεμαγσγή εθηάθηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο ….. (αξηζκ.
πξση. ΑΓΑΔ 1745/29.07.2016) ε …… επηθπιάρζεθε λα απνζηείιεη ζηελ Αξρή: «όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα
πνπ ζπλέηαμε/δηαζέηεη (ζε θπζηθή ή ειεθηξνληθή κνξθή), ηα νπνία ζπκπιεξώζεθαλ ζην πιαίζην έξεπλαο –
ρεηξηζκνύ πνπ δηεμήρζε από ηελ πιεπξά ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ νη ζπλζήθεο θάηω από ηηο νπνίεο
απωιέζζε ην ελ ιόγω ηαρπδξνκηθό αληηθείκελν, όπωο θαη ηα κελύκαηα ελεκέξωζεο πνπ αληαιιάρζεθαλ
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κεηαμύ ηωλ ππεπζύλωλ ηεο εηαηξείαο …….., ζύκθωλα κε ην Παξάξηεκα Ε: «Οδεγία Εξγαζίαο Υεηξηζκνύ
Κινπώλ θαη Απωιεηώλ» ηεο ππ΄αξηζκ. Πξωη. ΑΔΑΕ 30/25.02.2010 Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Δηαζθάιηζε
ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο …….». Ζ εηαηξεία ……, κε ηελ ππ’ αξηζκ.
πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 165/24.08.2016, απέζηεηιε κφλν θσηνγξαθίεο νζφλεο (print screens) ησλ κελπκάησλ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο …… πξνο ηελ εηαηξεία ……. θαη πξνο ηελ εηαηξεία-πειάηε
……, κε ηα νπνία ελεκεξψλεη γηα ην πεξηζηαηηθφ απψιεηαο. Απφ ηα ελ ιφγσ κελχκαηα ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ πξνθχπηεη κηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε 3 εκεξψλ κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο πνπ δηαπηζηψζεθε ε
απψιεηα ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (02.10.2015) θαη ηεο εκεξνκελίαο ελεκέξσζεο ηεο εηαηξείαο ….
θαη ηεο εηαηξείαο-πειάηε …….. (05.10.2015).
Δπηπιένλ, ρξνληθή θαζπζηέξεζε δηαπηζηψλεηαη θαη θαηά ηε δήισζε ζπκβάληνο πξνο ην Σκήκα Αζθαιείαο
…… απφ ηνλ ππεχζπλν δηαλνκέα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο …….. Ζ αξρηθή δήισζε έιαβε ρψξα ζηηο
06.10.2015 ελψ αθνινχζεζε θαη ζπκπιεξσκαηηθή ζηηο 10.10.2015.
Δπίζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ν δηαλνκέαο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ηελ αθξηβή ψξα θινπήο ηνπ
ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, αλαθέξνληαο φηη απηή έγηλε κεηαμχ 09:30 κε 14:00.
Δπηπξνζζέησο, απφ ην γεγνλφο φηη δελ ππήξμαλ ίρλε παξαβίαζεο ηνπ θπηίνπ, θαηά δήισζε ηνπ Τπεχζπλνπ
ηνπ θαηαζηήκαηνο θαζψο θαη ηνπ Τπεχζπλνπ Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο, πξνθχπηεη φηη
πηζαλφηαηα ην θπηίν δελ ήηαλ θιεηζηφ θαη αζθαιηζκέλν.
Δπηπιένλ, απφ ην ζπλεκκέλν ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 165/24.08.2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο
…… κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πξνθχπηεη φηη ην ππνθαηάζηεκα ……. γλψξηδε ην πεξηερφκελν
ηνπ ελ ιφγσ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ρσξίο λα απνδεηθλχεηαη ζρεηηθή πξνγελέζηεξε ελεκέξσζή ηνπ.
Δπηπξνζζέησο, ζηελ Αηνκηθή χκβαζε Δξγαζίαο Μεξηθήο Απαζρφιεζεο ηνπ δηαλνκέα θ. ……., πνπ
απέζηεηιε ε …… ζπλεκκέλε ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 165/24.08.2016 επηζηνιή ηεο, δελ
πεξηιακβάλεηαη ξεηφο φξνο αλαθνξηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ,
φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7, παξ. 4 ηεο ππ΄αξηζκ. 1001/Φ.21 Απφθαζεο ηεο ΑΓΑΔ θαη
ζην Παξάξηεκα IV: Τπνρξέσζε Δρεκχζεηαο ηεο χκβαζεο Πξαθηνξείαο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο …… θαη ηνπ
θαηαζηήκαηνο …….
ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ην θαηάζηεκα ……, ε νπνία παξέρεηαη απφ ηελ
εηαηξεία ….. σο ππνρξέσζή ηεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6, παξ. 1 θαη ην Παξάξηεκα V ηεο χκβαζεο
Πξαθηνξείαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ζην πξφγξακκα βαζηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν απέζηεηιε ε εηαηξεία …….
ζπλεκκέλν ζηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 165/24.08.2016 επηζηνιή ηεο, δε γίλεηαη αλαθνξά ζηελ
Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΠΓΑΣΤ) θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ
απνξξένπλ απφ απηή. Δπηπιένλ, θαηά δήισζή ηεο (Αλαθνξά Γηεμαγσγήο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο Υαιαλδξίνπ, αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1745/29.07.2016), ε εηαηξεία ……
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απέζηεηιε εηδηθφ επηζεσξεηή γηα έλα κήλα θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο …..,
πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεχζεη ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ εξγαδφηαλ ζε απηφ
ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Παξφια απηά, απφ ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απέζηεηιε ε εηαηξεία …….
κε ηελ ππ΄αξηζκ . πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 165/24.08.2016 επηζηνιή ηεο, δελ θαηέζηε δπλαηφ λα απνδεηρζεί φηη ε
παξνρή απηνχ ηνπ είδνπο ηεο εθπαίδεπζεο έιαβε ρψξα θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο,
ελψ, επηπξνζζέησο, ε εηαηξεία ζην ζεκείν 3 ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2366/12.10.2016 επηζηνιήο ηεο,
δειψλεη φηη: «… δελ ππάξρεη θάπνην επηπιένλ απνδεηθηηθό ηεο εθπαίδεπζεο ηωλ ππεύζπλωλ ηνπ θαηαζηήκαηνο
(απνηειεί ππνρξέωζε ηεο εηαηξείαο βάζεη ζύκβαζεο πξαθηνξείαο)».

Ζ αλσηέξσ έθζεζε ειέγρνπ, ζπλεκκέλε ζηελ ππ’ αξηζκ. 367/2016 Απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ., κε ηελ
νπνία απηή ελεθξίζε, παξαδφζεθε ζηελ εηαηξεία «…….», φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ.
πξση. ΑΓΑΔ 2835/06-10-2017 απφδεημε παξάδνζεο – παξαιαβήο.
Γ. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, απνδφζεθαλ νη αθφινπζεο ελδερφκελεο παξαβάζεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο «………»:
α) Διιηπή κέηξα αζθάιεηαο πνπ νδήγεζαλ ζηελ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ
κέζσ επηζηνιώλ.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην πεξηερφκελν ηεο απφ 20-10-2016 «Έθζεζεο δηελέξγεηαο εθηάθηνπ ειέγρνπ
θαηφπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 4593/13.11.2015», θαη ηδίσο, φπσο πξνθχπηεη
απφ ηελ απφ 07-10-2015 βεβαίσζε αδηθήκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Αζθαιείαο …….., ηελ 02-10-2015
θαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 09:30 π.κ. θαη 14:00 κ.κ., εθιάπε απφ κνηνζπθιέηα ηνπ
θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο «………» ……. ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν ην νπνίν είρε παξαδνζεί
ζηελ εηαηξεία πξνο δηαθίλεζε. Καηά δήισζε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ ελ ιφγσ θαηαζηήκαηνο, δελ
ππήξραλ ίρλε παξαβίαζεο ηνπ θπηίνπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηε κνηνζπθιέηα ηνπ δηαλνκέα θαη
εληφο ηνπ νπνίνπ είρε ηνπνζεηεζεί πξνο παξάδνζε ην ζπγθεθξηκέλν ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν.
Πξνθχπηεη ζπλεπψο φηη πηζαλφηαηα ην θπηίν δελ ήηαλ θιεηζηφ θαη αζθαιηζκέλν.
Πιελ φκσο, ν πάξνρνο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη φπσο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ, ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνο απνθπγήλ απψιεηαο ή νπνηαζδήπνηε
θζνξάο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, πεξηπηψζεηο νη νπνίεο ζπληζηνχλ παξαβίαζε ηνπ
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ κέζσ επηζηνιψλ, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ
4 παξ. 2 ηεο ππ’ αξηζκ. 1001/Φ.21/17-03-2005 (ΦΔΚ Β΄ 384/24-03-2005) «Καλνληζκφο γηα ηε
δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ», «παπαβίαζη ηος αποππήηος ςπάπσει
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ζηιρ ακόλοςθερ πεπιπηώζειρ: α) παπάνομη ιδιοποίηζη ηασςδπομικού ανηικειμένος πος
διακινείηαι από ηασςδπομική επισείπηζη…», ελψ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2
ηνπ σο άλσ Καλνληζκνχ «η αζθάλεια καηά ηην παποσή ηασςδπομικών ςπηπεζιών ζςνίζηαηαι
ζηην εξαζθάλιζη ζςνθηκών αποηπεπηικών ηηρ οποιαζδήποηε παπαβίαζηρ, απώλειαρ,
παπάνομηρ ιδιοποίηζηρ, αιινίωζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ…».
β) Παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξείαο γηα άκεζε ελεκέξσζε ηνπ ζηγόκελνπ ρξήζηε.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα ηεο απφ 20-10-2016 «Έθζεζεο δηελέξγεηαο
εθηάθηνπ ειέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 4593/13.11.2015», πξνθχπηεη
κηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε 3 εκεξψλ κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο πνπ δηαπηζηψζεθε ε απψιεηα ηνπ
ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (02.10.2015) θαη ηεο εκεξνκελίαο ελεκέξσζεο ηεο εηαηξείαο ……..
θαη ηεο εηαηξείαο-πειάηε ……(05.10.2015). Δπηπιένλ, ρξνληθή θαζπζηέξεζε δηαπηζηψλεηαη θαη
θαηά ηε δήισζε ζπκβάληνο πξνο ην Σκήκα Αζθαιείαο …… απφ ηνλ ππεχζπλν δηαλνκέα ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο …….. Ζ αξρηθή δήισζε έιαβε ρψξα ζηηο 06.10.2015 ελψ αθνινχζεζε θαη
ζπκπιεξσκαηηθή ζηηο 10.10.2015.
Πιελ φκσο, ζην Παξάξηεκα Α «Οδεγία εξγαζίαο γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε θαη κεηαθνξά
ησλ απνζηνιψλ» ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 30/25.02.2010 Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο ηνπ
Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο «……», ε νπνία έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’
αξηζκ. 218/2010 Απφθαζε ηεο Αξρήο, αλαθέξνληαη ηα εμήο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ
πεξηζηαηηθψλ: «νη δηαλνκείο – νδεγνί ελεκεξώλνπλ άκεζα ηειεθωληθώο ηνλ Πξνϊζηάκελό ηνπο πεξί
ηνπ ζπκβάληνο αλαθέξνληαο αθξηβή ηόπν, ώξα θαη ζπλζήθεο, αξηζκό απνζηνιώλ πνπ έρνπλ θιαπεί ή
απωιεζζεί θ.η.ι….. Αλάινγα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα ιάβνπλ από ηνλ Τπεύζπλν Αζθάιεηαο ηεο
εηαηξείαο, ν νπνίνο έρεη ελεκεξωζεί ζρεηηθά θαη άκεζα από ηνπο Πξνϊζηακέλνπο ηωλ ζηαζκώλ,
κεηαβαίλνπλ ζην θαηά ηόπνλ αξκόδην Σκήκα Αζθαιείαο όπνπ θαηαγγέιινπλ ην πεξηζηαηηθό κε
έλνξθε θαηάζεζε….». Δπίζεο, ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 4 ηεο ππ’ αξηζκ. 1001/Φ.21/17-032005 (ΦΔΚ Β΄ 384/24-03-2005) Απφθαζεο ηεο Αξρήο, νξίδεηαη φηη: «ζε πεξίπηωζε πνπ
δηαπηζηωζεί είηε από ηηο Σαρπδξνκηθέο Επηρεηξήζεηο, είηε θαηόπηλ ζρεηηθήο ππόδεημεο ηεο ΑΔΑΕ,
έθηαθηνο ή ηδηαίηεξα ζνβαξόο θίλδπλνο παξαβίαζεο ηεο ΠΔΑΣΤ, νη Σαρπδξνκηθέο Επηρεηξήζεηο
νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ άκεζα θαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν ηνπο ρξήζηεο αλαθνξηθά κε ηνλ ελ
ιόγω θίλδπλν, πξνηείλνληαο κέηξα πξνζηαζίαο.».
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γ) Παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξείαο λα ζπκπεξηιακβάλεη ξεηό όξν γηα ηε
δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ζηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θαη λα
εθπαηδεύεη ην πξνζσπηθό ηεο ζρεηηθά.
Όπσο αλαιχεηαη αλσηέξσ, ζηελ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ δηαλνκέα ν νπνίνο είρε
ρξεσζεί ηε ζπγθεθξηκέλε απσιεζζείζα απνζηνιή, δελ πεξηιακβάλεηαη ξεηφο φξνο ζρεηηθά κε ηε
δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Πιελ φκσο, ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7
παξ. 4 ηεο ππ’ αξηζκ. 1001/Φ.21/17-03-2005 (ΦΔΚ Β΄ 384/24-03-2005) Απφθαζεο ηεο Αξρήο
πξνβιέπεηαη φηη: «νη ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο ππνρξενύληαη λα πεξηιακβάλνπλ ξεηό όξν
αλαθνξηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ερεκύζεηαο ζηηο ζπκβάζεηο κε
ηνπο ππαιιήινπο ηνπο ή κε άιια πξόζωπα κε ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθώλ
ππεξεζηώλ.».
Σέινο, φπσο αλαιχεηαη ζηελ απφ 20-10-2016 «Έθζεζε δηελέξγεηαο εθηάθηνπ ειέγρνπ
θαηφπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΑΠΡ 4593/13.11.2015», ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείην ζην θαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο ……. ζην ……, φπνπ έιαβε ρψξα
θαη ην ελ ιφγσ πεξηζηαηηθφ, δηαπηζηψλεηαη φηη ζην πξφγξακκα βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ
ππαιιήισλ πνπ παξαδφζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθηάθηνπ ειέγρνπ, δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ
Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ
απνξξένπλ απφ απηήλ, νχηε πθίζηαηαη θάπνην απνδεηθηηθφ έγγξαθν ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε
ησλ ππαιιήισλ ζηα ζέκαηα ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ, ζε αληίζεζε κε φζα πξνβιέπνληαη
ζηελ νηθεία χκβαζε Πξαθηνξείαο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο «…….» θαη ηνπ θαηαζηήκαηνο ……., ε
νπνία παξαδφζεθε απφ ηελ εηαηξεία «……» θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ.
Γ. Δπί ησλ ηζρπξηζκώλ ηεο εηαηξείαο «……» θαηά ηελ αθξόαζε θαη δηα ηνπ ππνκλήκαηόο
ηεο:
α) Ζ εηαηξεία θαηά ηελ αθξφαζή ηεο ελψπηνλ ηεο Αξρήο ππνζηήξημε φηη, κεηά ηελ επηζηξνθή ζην
θαηάζηεκα ηνπ δηαλνκέα ν νπνίνο είρε ρξεσζεί ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή πξνο παξάδνζε, θαη
αθνχ δηαπίζησζε φηη απηή ε απνζηνιή δελ είρε παξαδνζεί, νχηε βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ηνπ,
δηελεξγήζεθε έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη ζπλζήθεο απψιεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, απφ ηελ νπνία δελ εμήρζε θάπνην αζθαιέο ζπκπέξαζκα.
πγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία ππνζηήξημε φηη «…δελ ππάξρεη θάπνην πεξηζηαηηθό, ζπκβάλ βίαηεο
δηάξξεμεο ή αξπαγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κηθξνδέκαηνο. Πηζαλόλ θαη απηό είλαη ην αλζξώπηλν ιάζνο,
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πηζαλόλ, εθεί πνπ βγάδεη ηηο απνζηνιέο γηα λα παξαδώζεη ζηα δηάθνξα ζεκεία ν δηαλνκέαο, λα
θόιιεζε κε κία άιιε απνζηνιή θαη ίζωο λα έπεζε. …νύηε ππάξρεη θάπνηα ππόζεζε όηη δελ θιείδωλε
ν δηαλνκέαο ην θνπηί.» (ζει. 2-3 ηνπ ππ’ αξηζκ. 38 Πξαθηηθνχ αθξφαζεο). Δπίζεο, ζην ππ’ αξηζκ.
πξση. ΑΓΑΔ 3540/06-11-2018 έγγξαθν ππφκλεκά ηεο (ζει. 3), ε εηαηξεία ππνζηήξημε φηη «…ν
δηαλνκέαο έρνληαο θιεηδωκέλν ην θνπηί ηνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δξνκνινγίνπ ηνπ δελ εληόπηζε
ηελ απώιεηα, παξά κόλν επηζηξέθνληαο ζην θαηάζηεκα, αθνύ δελ ππήξμαλ ίρλε παξαβίαζεο ζην
θιεηδωκέλν θπηίν ηνπ. Δελ ηίζεηαη δήηεκα δηάλνημεο ηνπ θνπηηνύ αθνύ ήηαλ αζθαιηζκέλν θαη είραλ
ηεξεζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Πνιηηηθή Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ
Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο» θαη φηη «…ε απώιεηα ηνπ θαθέινπ νθείιεηαη ζε ηπραίν
γεγνλόο, πνπ εληάζζεηαη αλαπόθεπθηα ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξείαο.»
(ζει. 4 ηνπ ππνκλήκαηνο).
Πιελ φκσο, ε βεβαηφηεηα ηεο εηαηξείαο φηη ν δηαλνκέαο ηεο είρε ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα
αζθαιείαο ζρεηηθά κε ην θιείδσκα ηνπ θπηίνπ ηνπ νρήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα παξάδνζεο ησλ
δηάθνξσλ απνζηνιψλ ηεο εκέξαο, δελ πξνθχπηεη απφ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, δεδνκέλνπ φηη,
αθελφο ην ζπγθεθξηκέλν ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν ήηαλ έλα κηθξνδέκα, ην νπνίν, θαηά ηα
δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο, δελ είλαη δπλαηφ λα «θφιιεζε», φπσο ππνζηεξίδεη ε εηαηξεία, καδί
κε θάπνηα άιιε απνζηνιή ή λα παξέπεζε θάπνπ. Αθεηέξνπ, ην θπηίν ηνπ νρήκαηνο ηνπ δηαλνκέα
δελ βξέζεθε παξαβηαζκέλν. Δμάιινπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1052/3/10488/0710-2015 βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Αζθαιείαο …….., ν ίδηνο ν δηαλνκέαο δήισζε ελψπηνλ ηνπ Σ.Α.
φηη «άγλωζηνη δξάζηεο εθκεηαιιεπόκελνη ηεο απνπζίαο ηνπ αθαίξεζαλ από ηε κνηνζπθιέηα …έλα
δέκα…». Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη πξνθαλψο θαηά ηε δηάξθεηα παξάδνζεο
ησλ δηάθνξσλ απνζηνιψλ ηεο εκέξαο απφ ην δηαλνκέα, θάπνηα ζηηγκή ην θπηίν ζηε κνηνζπθιέηα
ηνπ δελ ζα ήηαλ θιεηδσκέλν, γεγνλφο πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ άγλσζηνη θαη αθαίξεζαλ ην ελ ιφγσ
κηθξνδέκα. ε θάζε πεξίπησζε, άιισζηε, αθφκε θαη αλ ππνηεζεί φηη ην θπηίν ήηαλ αζθαιηζκέλν,
ην γεγνλφο ηεο απψιεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη αδηακθηζβήηεην, ην απνδέρεηαη πιήξσο ε
εηαηξεία, θαη ζπληζηά πεξηζηαηηθφ γηα ην νπνίν ε εηαηξεία θέξεη επζχλε, ελφςεη ηνπ φηη θείηαη
εληφο ηεο ζθαίξαο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο.
Δμάιινπ, δελ αλαηξείηαη ε επζχλε ηεο εηαηξείαο γηα ην επίδηθν πεξηζηαηηθφ απφ ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο
φηη «…έλα κεκνλωκέλν πεξηζηαηηθό απώιεηαο ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ δελ θαηαδεηθλύεη
γεληθόηεξα ηνλ ηξόπν θαη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε εηαηξεία, ε νπνία παξέρεη
πνηνηηθέο θαη αμηόπηζηεο ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ, βαζηδόκελεο ζε απζηεξά δηαδηθαζηηθά θαη
νξγαλωκέλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, ηεξώληαο ηνπο όξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηόζν ηνπ θαλνληζηηθνύ
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πιαηζίνπ ηεο ΕΕΣΣ όζν θαη ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ηεο ΑΔΑΕ» (ζει. 5 ηνπ εγγξάθνπ
ππνκλήκαηνο). Καη ηνχην δηφηη, ην δηθαίσκα ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ είλαη αηνκηθφ θαη
αθνξά εθάζηε πεξίπησζε μερσξηζηά, ελ πξνθεηκέλσ δε, επιήγε ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα δηα ηεο
απψιεηαο ηνπ ελ ιφγσ αληηθεηκέλνπ.
Σέινο, επηθαιείηαη ε εηαηξεία «….» ζην έγγξαθν ππφκλεκά ηεο (ζει. 4) φηη «… ε ΕΕΣΣ, ε
ξπζκηζηηθή Αξρή ζηνλ ηνκέα ηωλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ πξνβιέπεη ζην θαλνληζηηθό ηεο πιαίζην
απνδεκίωζε ζε πεξίπηωζε απώιεηαο, θινπήο ή θαηαζηξνθήο ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, ηελ νπνία
εληάζζεη ζηνπο Γεληθνύο Όξνπο θάζε παξόρνπ. Επί ηεο νπζίαο εγθξίλνληαο ηνπο αλωηέξω όξνπο,
απνδέρεηαη όηη …ειινρεύεη ν θίλδπλνο δεκίαο ηνπ απνδέθηε ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο από
γεγνλόηα απξόβιεπηα θαη αηθλίδηα, όπωο ε απώιεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηαρπκεηαθνξάο.
…αλαγλωξίδεηαη επζέωο θαη από ην ππάξρνλ λνκηθό πιαίζην όηη πάληνηε ππάξρεη ν θίλδπλνο
απώιεηαο, θινπήο ή θαηαζηξνθήο θάπνηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη γηα απηό νξίδεηαη ν
πεξηνξηζκόο επζύλεο θαη ε θαη’ απνθνπήλ απνδεκίωζε ηνπ ρξήζηε.».
Πιελ φκσο, ν ελ ιφγσ ηζρπξηζκφο ηεο εηαηξείαο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηεο σο πξνο ηελ παξαβίαζε
ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ γηα ην επίδηθν πεξηζηαηηθφ, δεδνκέλνπ φηη είλαη έηεξε ε αζηηθή
ηεο επζχλε έλαληη ηνπ ζηγφκελνπ πνιίηε, γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη θαη κέζσ ηεο κεζνιάβεζεο
ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., θαη είλαη έηεξν ην δήηεκα ηεο παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ πεξί απνξξήηνπ ησλ
επηθνηλσληψλ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο παξαβίαζεο ησλ νπνίσλ αξκφδηα είλαη ε Α.Γ.Α.Δ., ζχκθσλα
κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ εθηειεζηηθνχ απηήο λφκνπ
3115/2003.
Δμάιινπ, ν ηζρπξηζκφο ηεο εηαηξείαο φηη «…ελ πξνθεηκέλω δελ ππήξρε θαηαγγειία ηνπ πειάηε
…….. αλαθνξηθά κε ην ζπκβάλ αιιά κηα αλαγγειία ηεο ελ ιόγω εηαηξείαο αλαθνξηθά κε ην ζπκβάλ,
ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο ελεκέξωζεο πνπ ιακβάλεη ρώξα αλ ππάξμεη απώιεηα» (ζει. 5 ηνπ
εγγξάθνπ ππνκλήκαηφο) πξνβάιιεηαη αιπζηηειψο, δεδνκέλνπ φηη ε Α.Γ.Α.Δ., ζχκθσλα κε ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο λφκνπ 3115/2003, δηελεξγεί ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηελ
ηήξεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, είηε απηεπαγγέιησο, είηε
θαηφπηλ θαηαγγειίαο. Δπνκέλσο, νξζψο ε Α.Γ.Α.Δ. επειήθζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηζηαηηθνχ,
αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξεζεί, ζχκθσλα κε ηα φζα ππνζηεξίδεη ε εηαηξεία, φηη ηνχην
δελ απνηέιεζε αληηθείκελν θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο ……...
β) ρεηηθά κε ηελ απνδηδφκελε ζηελ εηαηξεία παξάβαζε ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ ελεκέξσζε ηνπ
ζηγφκελνπ ζπλδξνκεηή, ε εηαηξεία «……..» αξλείηαη ηελ ελ ιφγσ παξάβαζε, ππνζηεξίδνληαο ζην
έγγξαθν ππφκλεκά ηεο (ζει. 6-7) φηη ε δηαπίζησζε ηεο κε παξάδνζεο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ
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επίδηθνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ έγηλε απφ ην δηαλνκέα ην απφγεπκα ηεο Παξαζθεπήο, 02-102015, νπφηε θαη επέζηξεςε εθείλνο ζην θαηάζηεκα. Αθνινχζσο, ν ίδηνο ν δηαλνκέαο
πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα αλεπξεζή ην ελ ιφγσ αληηθείκελν, ηφζν ζε φιε ηε
δηαδξνκή πνπ πξαγκαηνπνίεζε, φζν θαη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο. χκθσλα κε ηελ εηαηξεία, «…νη
αλωηέξω δηαδηθαζίεο δηεξεύλεζεο θαη αλαδήηεζεο ηεο απνζηνιήο νινθιεξώζεθαλ αξγά ην βξάδπ
ηεο Παξαζθεπήο ρωξίο ζεηηθό απνηέιεζκα, έηζη ώζηε ηειηθά ε απνζηνιή λα ζεωξεζεί απωιεζζείζα.
Ωο εθ ηνύηνπ, ην θαηάζηεκα ηνπ …… ελεκέξωζε, ωο όθεηιε, ηα θεληξηθά ηεο εηαηξείαο καο, ηελ
ακέζωο επόκελε εξγάζηκε εκέξα ήηνη ηε Δεπηέξα ην πξωί ηεο 05.10.2015. Καηόπηλ ηεο αλωηέξω
ελεκέξωζεο, ε εηαηξεία καο ελεκέξωζε άκεζα ηελ εηαηξεία …… γηα ην ζπκβάλ θαη εηδηθόηεξα όηη γηα
ηελ απνζηνιή δελ είρακε επαξθή ζηνηρεία νινθιήξωζεο ηεο παξάδνζεο.».
Πιελ φκσο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 4 ηεο ππ’ αξηζκ. 1001/Φ.21/17-03-2005
(ΦΔΚ Β΄ 384/24-03-2005) Απφθαζεο ηεο Αξρήο, νξίδεηαη φηη: «ζε πεξίπηωζε πνπ δηαπηζηωζεί είηε
από ηηο Σαρπδξνκηθέο Επηρεηξήζεηο, είηε θαηόπηλ ζρεηηθήο ππόδεημεο ηεο ΑΔΑΕ, έθηαθηνο ή ηδηαίηεξα
ζνβαξόο θίλδπλνο παξαβίαζεο ηεο ΠΔΑΣΤ, νη Σαρπδξνκηθέο Επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ
άκεζα θαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν ηνπο ρξήζηεο αλαθνξηθά κε ηνλ ελ ιόγω θίλδπλν, πξνηείλνληαο
κέηξα πξνζηαζίαο.». Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ελ ιφγσ Απφθαζεο ηεο
Αξρήο, νη ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζηηο ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο αθνξνχλ θαη ζηνπο ηξίηνπο
πνπ ζπλεξγάδνληαη κε απηέο, βάζεη, ελ πξνθεηκέλσ, ζχκβαζεο πξαθηνξείαο, επνκέλσο ε
ζπγθεθξηκέλε θαζπζηέξεζε ησλ ηξηψλ εκεξψλ ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ζηγφκελνπ πειάηε ηεο
εηαηξείαο αθνξά απφ ηελ εκέξα ηεο δηαπίζησζεο ηεο απψιεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, έζησ απφ ην
ζπλεξγάηε – πξάθηνξα ηεο εηαηξείαο, γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ηνπ νπνίνπ επζχλεηαη έλαληη
ηεο Αξρήο ε ίδηα ε εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
γ) Αλαθνξηθά κε ηελ παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξείαο λα ζπκπεξηιακβάλεη ξεηφ φξν γηα
ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ζηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο, ε εηαηξεία «…….» ππνζηεξίδεη ζην έγγξαθν ππφκλεκά ηεο (ζει. 7-9) φηη ζηε
ζχκβαζε πξαθηνξείαο κε ην θαηάζηεκα ζην …….. αλαθέξεηαη ξεηψο φηη «…ν πξάθηνξαο
ππνρξενύηαη λα πεξηιακβάλεη ξεηό όξν αλαθνξηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο ερεκύζεηαο ζηηο ζπκβάζεηο κε ην απαζρνινύκελν ζε απηόλ πξνζωπηθό» θαη φηη
«…ζην πιαίζην ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέωζεο πνπ αλαιακβάλεη ν πξάθηνξαο κε ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο πξαθηνξείαο, ζεωξεί όηη ν όξνο έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε όιεο ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο ηωλ
ππαιιήιωλ ηωλ πξαθηόξωλ.».
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Πιελ φκσο, φπσο επηζεκάλζεθε ζηελ απφ 20-10-2016 έθζεζε ειέγρνπ γηα ην επίδηθν πεξηζηαηηθφ,
ζηε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ δηαλνκέα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή κε ην
θαηάζηεκα ….. δελ πεξηιακβαλφηαλ ηέηνηνο φξνο.
Ζ εηαηξεία «……..» αλαθέξεη, πεξαηηέξσ, φηη επ’ επθαηξία ηνπ επίδηθνπ πεξηζηαηηθνχ, έιαβε
πξφζζεηα κέηξα ηα νπνία ζπλίζηαληαη ζην εμήο: απεζηάιε κε e-mail απφ ηνλ Γηεπζπληή Γηθηχνπ
ηεο εηαηξείαο πξνο φινπο ηνπο πξάθηνξεο απηήο έληππν – ππφδεηγκα ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ην νπνίν δεηήζεθε λα ππνγξαθεί απφ ην
ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ πξαθηφξσλ θαη λα απνζηαινχλ ελ ζπλερεία ζηελ εηαηξεία ηα
ζρεηηθά έληππα ππνγεγξακκέλα. Δπίζεο, επηζεκάλζεθε φηη ζε θάζε λέα ζχκβαζε εξγαζίαο πνπ
ππνγξάθνπλ νη πξάθηνξεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελ ιφγσ ρσξίν θαη λα
επηθαηξνπνηείηαη ε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ κε ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πξαθηφξσλ ηνπ
Γηθηχνπ ηεο εηαηξείαο θαη ηηο ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπο.
Δ. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη έρνληαο ππφςε:
1. ηηο δηαηάμεηο:
α) ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο,
β) ηνπ Ν. 3115/2003 «Αξρή Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Επηθνηλωληώλ» (ΦΔΚ 47 Α΄/272-2003), φπσο ηζρχεη θαη ηδίσο ην άξζξν 1 παξ. 1 θαη άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρ. α΄, β΄ θαη γ΄, ηβ΄,
παξ. 2 θαη ην άξζξν 11 απηνχ,
γ) ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ζηνηρ. (α) ηνπ Ν. 3185/2003, ζχκθσλα 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, ζεκάηωλ ειεθηξνληθώλ
επηθνηλωληώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηδίσο ην άξζξν 13 απηνχ,
ε) ηνπ Ν. 4055/2012 «Δίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ 51/Α/2012), φπσο ηζρχεη
θαη ηδίσο ην άξζξν 61 παξ. 1 απηνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν : «Η παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.
3051/2002 (Α΄ 220) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο : 7. Η ιεηηνπξγία θάζε αλεμάξηεηεο αξρήο
ξπζκίδεηαη από εζωηεξηθό θαλνληζκό, ν νπνίνο εθδίδεηαη από ηελ ίδηα θαη δεκνζηεύεηαη ζηελ
Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο. Ο Καλνληζκόο αθνινπζεί ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο
Δηαδηθαζίαο. Παξεθθιίζεηο επηηξέπνληαη κόλν ωο πξνο ηε δεκνζηόηεηα ηωλ ζπλεδξηάζεωλ,
αλάινγα κε ηε θύζε θαη απνζηνιή ηεο θάζε αξρήο. Καηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο δηνηθεηηθώλ
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θπξώζεωλ, νη ζπλεδξηάζεηο ηωλ αλεμαξηήηωλ αξρώλ είλαη κπζηηθέο, εθηόο εάλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά από άιιε δηάηαμε λόκνπ ή ηνλ θαλνληζκό ηνπο. Αλ ν θαλνληζκόο δελ πξνβιέπεη
δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξώζεωλ, ν έρωλ δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ
κπνξεί, κε γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα δεηήζεη ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ύζηεξα από δεκόζηα
ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία παξίζηαληαη, εθηόο από ηα ελδηαθεξόκελα κέξε θαη ηξίηνη. Η αίηεζε
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ηνπο ιόγνπο πνπ ζηεξίδνπλ ην αίηεκα. Η αξρή
απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε
δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ρωξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο πξνϋπόζεζεο ή
πξόζθιεζε ηωλ ελδηαθεξόκελωλ λα αθνπζηνύλ. Η απόθαζε γλωζηνπνηείηαη πξνθνξηθά ζηνλ
αηηνύληα θαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, εθόζνλ παξίζηαληαη θαη θαηαρωξίδεηαη ζην πξαθηηθό ή ηελ
απόθαζε ηεο αξρήο. Η δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο αξρήο απνθιείεηαη : α. αλ παξαβιάπηεηαη ην
ζπκθέξνλ απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο, β. εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη πξνζηαζίαο : αα) ηωλ
ζπκθεξόληωλ ηωλ αλειίθωλ, ββ) ηνπ ηδηωηηθνύ βίνπ, γγ) ηεο εζληθήο άκπλαο θαη αζθάιεηαο, δδ)
ηεο δεκόζηαο ηάμεο, εε) ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ απνξξήηνπ θαη γ. όηαλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξρήο, ε
δεκόζηα ζπλεδξίαζε παξεκπνδίδεη νπζηωδώο ηε δηεξεύλεζε ηεο ππόζεζεο. Εάλ ν θαλνληζκόο ηεο
αξρήο πξνβιέπεη δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ε αξρή κπνξεί, γηα ηνπο αλωηέξω ιόγνπο, λα ζπλεδξηάζεη
κπζηηθά. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκόζηα ζπλεδξίαζεο παξαθωιύεηαη ε δηαδηθαζία από ηελ
παξνπζία ηξίηωλ πξνζώπωλ ή δηαπηζηωζεί όηη ζπληξέρνπλ νη παξαπάλω ιόγνη, κε απόθαζε ηεο
αξρήο πνπ ιακβάλεηαη παξαρξήκα θαη θαηαρωξίδεηαη ζην πξαθηηθό ή ηελ απόθαζε, κπνξεί λα
δηαθνπεί ε δεκόζηα δηαδηθαζία θαη λα ζπλερηζζεί κε ηελ παξνπζία κόλν ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ...»,
δ) ηεο ππ’ αξηζκ. 97Α/2012 Απφθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Σξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΓΑΔ
44/31-10-2003 Απφθαζεο ηεο ΑΓΑΔ “Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο
Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΓΑΔ) (ΦΔΚ1642/Β/7.11.2003)”, φπσο
ηζρχεη» (ΦΔΚ 1650/Β/11-05-2012 θαη 1751/Β/25-05-2012) θαη ηδίσο : α) ην άξζξν 1 απηήο,
ζχκθσλα κε ην νπνίν «Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηεο απόθαζεο ηεο
ΑΔΑΕ 44/31.10.2003 …, όπωο ηζρύεη, αληηθαζίζηαηαη ωο αθνινύζωο : Οη αθξνάζεηο ηεο Αξρήο
είλαη κπζηηθέο, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 ηεο παξνύζεο, όπωο
ηζρύεη.», β) ην άξζξν 2 απηήο, ζχκθσλα κε ην νπνίν «Σν άξζξν 6 ηεο απόθαζεο ηεο ΑΔΑΕ
44/31.10.2003, όπωο ηζρύεη, αληηθαζίζηαηαη ωο αθνινύζωο : ….3. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Αξρήο
είλαη κπζηηθέο. Εηδηθώο θαηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεωλ, ν έρωλ
δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ κπνξεί κε γξαπηή αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ηε δηελέξγεηα ηεο
δηαδηθαζίαο αθξόαζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία
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παξίζηαληαη, εθηόο από ηα ελδηαθεξόκελα κέξε θαη ηξίηνη. Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί
πνηλή απαξαδέθηνπ, ηνπο ιόγνπο πνπ ζηεξίδνπλ ην αίηεκα. Η Αξρή απνθαίλεηαη επί ηνπ
αηηήκαηνο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε,
ρωξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε νπνηαδήπνηε άιιεο πξνϋπόζεζεο ή πξόζθιεζε ηωλ
ελδηαθεξόκελωλ λα αθνπζηνύλ. Η απόθαζε γλωζηνπνηείηαη πξνθνξηθά ζηνλ αηηνύληα θαη ζηνπο
ελδηαθεξόκελνπο, εθόζνλ παξίζηαληαη θαη θαηαρωξίδεηαη ζην πξαθηηθό ή ηελ απόθαζε ηεο
Αξρήο. Η δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Αξρήο απνθιείεηαη : α) αλ παξαβιάπηεηαη ην ζπκθέξνλ
απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο, β) εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη πξνζηαζίαο : αα) ηωλ ζπκθεξόληωλ ηωλ
αλειίθωλ, ββ) ηνπ ηδηωηηθνύ βίνπ, γγ) ηεο εζληθήο άκπλαο θαη αζθάιεηαο, δδ) ηεο δεκόζηαο
ηάμεο, εε) ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ απνξξήηνπ θαη γ. όηαλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Αξρήο, ε δεκόζηα
ζπλεδξίαζε παξεκπνδίδεη νπζηωδώο ηε δηεξεύλεζε ηεο ππόζεζεο…»,
ε) ηεο ππ’αξηζκ. 44/31.10.2003 Απφθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκόο Εζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
ηεο Αξρήο Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Επηθνηλωληώλ (ΑΔΑΕ)» (ΦΔΚ Β’ 1642/7.11.2003),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 79/2006 Απφθαζε ηεο ΑΓΑΔ (ΦΔΚ 963Β/20.7.2006,
αξηζκ. 886) θαη ηζρχεη, ηδίσο ην άξζξν 4 παξ.3 απηήο,
ζ) ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, πεξί δηθαηψκαηνο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ
δηνηθνπκέλνπ,
η) ηνπ Ν. 4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο–Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη
Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 47
Α΄/11.05.2015), άξζξν 26 παξ. 7,
ηα) ηνπ άξζξνπ 55 παξ. 10 ηνπ Ν. 4339/2015 (ΦΔΚ Α΄ 133/2015),
ηβ) ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016),
ηγ) ηεο ππ’ αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21-03-2016) πεξί ζπγθξφηεζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
ηδ) ηνπ άξζξνπ εηθνζηνχ ηξίηνπ ηνπ Ν. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄ 142/03-08-2016),
ηε) ηεο ππ΄αξηζκ. 1001/Φ.21/2005 Απφθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηε
Δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ» (ΦΔΚ Β΄384/24-3-2005), ηδίσο ην
άξζξν 4 παξ. 1 ζχκθσλα κε ην νπνίν «Κάζε Σαρπδξνκηθή Δπηρείξεζε ππνρξενχηαη λα
δηαζθαιίδεη ην απφξξεην ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ην νπνίν είλαη απνιχησο
απαξαβίαζην..», θαη παξ. 2 φπνπ νξίδεηαη φηη « 2. Δλδεηθηηθά, θαη φρη πεξηνξηζηηθά, παξαβίαζε

17

ΑΔΑ: 68ΒΦΙΔ1-Ι4Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

απνξξήηνπ ππάξρεη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) Παξάλνκε ηδηνπνίεζε αληηθεηκέλνπ πνπ
δηαθηλείηαη απφ ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε. ……….», ην άξζξν 5 παξ. 1 ζχκθσλα κε ην νπνίν
«1. Πξνυπφζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ε ιήςε
επαξθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ» θαη παξ. 2 ζην νπνίν
αλαθέξεηαη φηη « Ζ αζθάιεηα θαηά ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζπλίζηαηαη ζηελ
εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ απνηξεπηηθψλ ηεο νπνηαζδήπνηε παξαβίαζεο, απψιεηαο, παξάλνκεο
ηδηνπνίεζεο, αιινίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ…» θαη ην άξζξν 6
παξ. 1 ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα επάισηα ζεκεία θαηά ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ
ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ,
2.

ηηο ππ’ αξηζκ. 3319/2010 θαη 1361/2013 Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο,

3.

ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 30/25.02.2010 Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ ησλ

Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο «………», ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 218/2010
Απφθαζε ηεο ΑΓΑΔ,
4.

ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 4593/13-11-2015 θαηαγγειία ηεο εηαηξείαο ……..,

5.

ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 356/18-02-2016 έγγξαθν ηεο Αξρήο πξνο ηελ εηαηξεία «…….»,

6.

ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 520/09-03-2016 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «…….»,

7.

Σελ ππ’ αξηζκ. 235/2016 Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο πεξί ζχζηαζεο Οκάδαο

Διέγρνπ γηα ηε δηελέξγεηα εθηάθηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «…..» ζε ζπλέρεηα
ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 4593/13-11-2015 θαηαγγειίαο,
8.

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1745/29-07-2016 Αλαθνξά Γηεμαγσγήο εθηάθηνπ ειέγρνπ ζηηο

εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο ……., κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηήο,
9.

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 165/24-08-2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «……» πξνο ηελ

Α.Γ.Α.Δ.,
10.

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2199/27-09-2016 επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ. πξνο ηελ εηαηξεία

«……»,
11.

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2366/12-10-2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «….» πξνο ηελ

Α.Γ.Α.Δ.,
12.

ηελ απφ 20 Οθησβξίνπ 2016 «Έθζεζε δηελέξγεηαο εθηάθηνπ ειέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο

κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 4593/13.11.2015»,
13.

ηελ ππ’ αξηζκ. 286/2016 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,

14.

ην πξαθηηθφ ηεο απφ 14 Γεθεκβξίνπ 2016 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
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15.

ηελ ππ’ αξηζκ. 367/2016 Απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε απφ 20

Οθησβξίνπ 2016 «Έθζεζε δηελέξγεηαο εθηάθηνπ ειέγρνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκ. πξση.
ΑΓΑΔ 4593/13.11.2015», ε νπνία παξαιήθζεθε απφ ηελ εηαηξεία ηελ 06-10-2017, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2835/06-10-2017 απφδεημε παξάδνζεο – παξαιαβήο,
16.

Σελ ππ’ αξηζκ. 133/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,

17.

Σν πξαθηηθφ ηεο απφ 18 Απξηιίνπ 2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ.,

18. Σελ ππ’ αξηζκ. 124/2018 απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε ζέκα «Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο κε
ηελ επσλπκία «……» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερφκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ κέζσ επηζηνιψλ δηα ηεο ιήςεο ειιηπψλ κέηξσλ
αζθαιείαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ»,
19. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1695/24-05-2018 Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «……» γηα
ηελ 20ε Ηνπλίνπ 2018, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απφθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκφ
124/2018, πνπ επηδφζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ζηελ ελ ιφγσ εηαηξεία, φπσο πξνθχπηεη απφ
ηελ ππ’ αξηζκ. 10025/04-06-2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν
Αζελψλ θ. Γεσξγίαο Γησηνπνχινπ,
20. Σν ππ’ αξηζκ. 1969/18-06-2018 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «……», κε ην νπνίν αηηήζεθε ηελ
αλαβνιή ηεο αθξφαζήο ηεο,
21. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2005/20-06-2018 έγγξαθν ηεο Α.Γ.Α.Δ. πεξί αλαβνιήο αθξφαζεο
θαη νξηζκνχ λέαο εκεξνκελίαο απηήο,
22. Σνπο ηζρπξηζκνχο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ Αθξφαζε ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2018, φπσο
απνηππψλνληαη ζην ππ’ αξηζκ. 38 πξαθηηθφ ηεο δηεμαρζείζεο αθξφαζεο, ην νπνίν επεδφζε ζηελ
εηαηξεία λνκίκσο, ζπλεκκέλν ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3113/08-10-2018 επηζηνιή ηεο
Α.Γ.Α.Δ., φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 8640/17-10-2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνχ
Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Αζελψλ θ. Αλαζηάζηνπ Σζνχινπ,
23. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3540/06-11-2018 έγγξαθν ππφκλεκα ηεο εηαηξείαο «…» ελψπηνλ
ηεο Α.Γ.Α.Δ.,
24. Σα πξφζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο «…..», φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηειεπηαίν
δεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκφ ηεο,
Καηφπηλ ηνχησλ θαη έρνληαο ππφςε:
25. Σελ ππ’ αξηζκ. 47/2019 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,

19

ΑΔΑ: 68ΒΦΙΔ1-Ι4Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

26. Σν ππ’ αξηζκ. 7 Πξαθηηθφ ηεο απφ 6 Φεβξνπαξίνπ 2019 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο
Α.Γ.Α.Δ.,
27. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ,
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Σελ ύπαξμε επζύλεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…….» γηα ηηο απνδηδφκελεο ζε απηήλ
παξαβάζεηο, φπσο αλαιχεηαη αλσηέξσ ζηηο ελφηεηεο Β, Γ θαη Γ ηεο παξνχζαο.
Β) Σελ επηβνιή ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «…….»: α) γηα ηελ πξψηε απνδηδφκελε
παξάβαζε ηεο δηνηθεηηθήο θύξσζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο ζαξάληα ρηιηάδσλ
επξώ (40.000 €), β) γηα ηε δεχηεξε απνδηδφκελε παξάβαζε ηεο δηνηθεηηθήο θύξσζεο ηεο
ζύζηαζεο θαη γ) γηα ηελ ηξίηε απνδηδφκελε παξάβαζε ηεο δηνηθεηηθήο θύξσζεο ηεο ζύζηαζεο.
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ ελ ιφγσ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο έιαβε
ηδίσο ππφςε ηεο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηε βαξχηεηα ησλ απνδηδφκελσλ παξαβάζεσλ,
θαζψο θαη ηα πξφζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνλ
ηειεπηαίν δεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκφ απηήο.
Ζ παξνχζα απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «…….» κε Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή.
Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 6 Φεβξνπαξίνπ 2019.

Ο Αληηπξφεδξνο
Μηραήι αθθάο
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