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Μαξνχζη, 20 Ννεκβξίνπ 2019  

Αξηζκ. πξση.  3621 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 ( απιθμ.:7/2019)  

(ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ) 

 

 

Θέμα: : Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «….», κε αληηθείκελν ηνλ 

έιεγρν ηεο ελδερφκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, ελφςεη πεξηζηαηηθνχ αζθάιεηαο πνπ γλσζηνπνηήζεθε ζηελ 

Α.Γ.Α.Δ. 

 

 

  

Σελ Σεηάξηε, 9 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη ψξα 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 ηαθηηθψλ κειψλ θ.θ. Παλαγηψηε Ρηδνκπιηψηε, Γεσξγίνπ 

Μπαθάιε θαη Μηραήι Γεσξγηαθφδε, θαζψο θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο θ. Γεσξγίνπ 

Μηζαειίδε, ν νπνίνο πξνζήιζε πξνο αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο θαο Αηθαηεξίλεο 

Παπαληθνιάνπ, πνπ δελ πξνζήιζε ιφγσ θσιχκαηνο, αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο 

πξνζθιεζεί. 

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

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερφκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο 

ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, ελφςεη πεξηζηαηηθνχ αζθάιεηαο πνπ γλσζηνπνηήζεθε ζηελ 

Α.Γ.Α.Δ». 

Ζ ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο έιαβε ρψξα απζεκεξφλ, θαζψο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο. 

 

Δηδηθφηεξα,      

Α. Ζ ΑΓΑΔ έιαβε γλψζε …...   
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Με ηελ ππ’ αξηζκ. 270/2017 Απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. απνθαζίζηεθε ε ζχζηαζε Οκάδαο 

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

αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ αζθαιείαο.   

Μεηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ σο άλσ πεξηζηαηηθνχ ζπληάρζεθε ε απφ 01.11.2017 Έθζεζε 

Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…..» θαηφπηλ πεξηζηαηηθνχ αζθαιείαο  κε ην 

αθφινπζν πεξηερφκελν: 

«ΕΚΘΕΗ ΔΘΕΝΕΡΓΕΘΑ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΗΝ ΕΣΑΘΡΕΘΑ «…..» 

ΚΑΣΟΠΘΝ ΠΕΡΘΣΑΣΘΚΟΤ ΑΦΑΛΕΘΑ 

 

1. ΕΘΑΓΩΓΗ 

ε γλψζε ηεο ΑΓΑΔ ήξζαλ …...  

 Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ σο άλσ πεξηζηαηηθνχ αζθάιεηαο θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

270/2017 Απφθαζε ηεο ΑΓΑΔ, ζπζηάζεθε Οκάδα Διέγρνπ (ζην εμήο «Ο.Δ.»), 

απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

 Αζθνμπιάθε Ησάλλε, Σαθηηθφ Μέινο Οινκέιεηαο ΑΓΑΔ 

 Μηζαειίδε Αξηζηείδε, Γ/ληή ΓΑΣΤ/ΑΓΑΔ 

 Κνπζνπλή Αθξνδίηε, Γηθεγφξνο /ΑΓΑΔ 

 Γαβαιά Δηξήλε, ΠΔ ΓΑΣΤ/ΑΓΑΔ 

 ππξνπνχινπ Μαξία, ΣΔ ΓΑΣΤ/ΑΓΑΔ  

 

2. ΔΘΕΝΕΡΓΕΘΑ ΕΛΕΓΥΟΤ 

ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ελ ζέκαηη ππφζεζεο 

(Ν.3115/2003, άξζξν 6, παξ.1 θαη 2 φπσο ηζρχεη), ε ΑΓΑΔ κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

1449/15.05.2017 επηζηνιή ηεο (ρεη. 3)   δήηεζε απφ ηελ  εηαηξεία «…..» λα απνζηείιεη ηηο 

ζέζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηα ………... 

Ζ εηαηξεία «…..» απέζηεηιε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2544/07.09.2017 (ρεη. 4) επηζηνιή 

ηεο, ζηελ νπνία αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: «Γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
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(δηθηύνπ) ηαρπκεηαθνξώλ ηεο θαη ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ελ γέλεη θαηαλαισηηθνύ 

θνηλνύ ε Εηαηξεία …..). …... …». ηελ «χκβαζε Δρεκχζεηαο» πνπ απέζηεηιε ε εηαηξεία 

(ζπλ. 2 ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2544/07.09.2017 επηζηνιήο ηεο εηαηξείαο) αλαθέξνληαη 

ηα εμήο: «…..…». 

Αθνινχζσο, ε ΟΔ κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2714/25.09.2017 (ρεη. 5) επηζηνιή ηεο 

θάιεζε ηελ εηαηξεία «…..» λα απνζηείιεη ζηελ Αξρή : 1. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην αλ ε 

εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «…..»….., 2. …...  

Ζ εηαηξεία απέζηεηιε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3010/23.10.2017 (ρεη. 6) επηζηνιή, φπνπ 

αλαθέξεη ηα εμήο: «…..». 

 

3. ΕΞΕΣΑΗ ΣΟΘΥΕΘΩΝ 

3.1 χκθσλα κε ηε ζρεηηθή δήισζε ηεο εηαηξείαο, αιιά θαη κε βάζε ην Μεηξψν 

Σαρπδξνκηθψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ Γεληθή Άδεηα Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ., ε πξαθηνξεχνπζα επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «…..» δελ 

είλαη αδεηνδνηεκέλε επηρεηξήζε γηα ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ 

πξαθηνξεχνπζα εηαηξεία ιεηηνπξγεί σο κέξνο ηνπ δηθηχνπ ηεο εηαηξείαο «…..». 

3.2 Καηά δήισζε ηεο εηαηξείαο «…..», ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο πξαθηνξεχνπζαο 

επηρείξεζεο δηεξεχλεζε ηα θαηαγγειιφκελα θαη αλέθεξε ζηελ εηαηξεία φηη, …... 

3.3 Καηά δήισζε ηεο εηαηξείαο, ην πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε ζηηο 05.05.2017 είλαη 

κεκνλσκέλν. Ωζηφζν, …... 

4. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

4.1 Ζ εηαηξεία «…..» δελ απέζηεηιε ….., πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ή κε ηεο 

Πνιηηηθήο Αζθαιείαο. 

4.2 Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο πξαθηνξεχνπζαο εηαηξείαο δελ …... 

4.3 Ζ εηαηξεία «…..» δελ απέζηεηιε ηε ζχκβαζε θαη ην απνδεηθηηθφ εθπαίδεπζεο …..». 

4.4  Γεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία «…..» δελ απέζηεηιε …...  

4.5 Καηά δήισζε ηεο εηαηξείαο, ην πεξηζηαηηθφ …... 
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4.6 χκθσλα ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ3072/ 27.10.2017 χκβαζε Πξαθηνξείαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην Άξζξν 1 απηήο ν πξάθηνξαο έιαβε πιήξε γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ην δηθηχνπ 

ηεο …..πνπ κεηαμχ άιισλ βαζίδεηαη θαη ζηελ δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο ηαρπδξνκηθήο 

επηθνηλσλίαο. 

Μαξνχζη, 01.11.2017» 

Ζ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ. θαηά ηελ απφ 22.11.2017 ζπλεδξίαζή ηεο ελέθξηλε ηελ σο άλσ 

απφ 01.11.2017  Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ. 

 

Β. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη έρνληαο ππφςε : 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3115/2003 «Αξρή Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Επηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 47
 
Α΄/27-2-2003), 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, 

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

ελαξκόληζε κε ηελ Οδεγία 2002/39/ΕΚ, ξπζκίζεηο ζεκάησλ ηνπ Οξγαληζκνύ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΦΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 229), φπσο 

ηζρχεη θαη ηδίσο ην άξζξν 6 ζχκθσλα κε ην νπνίν «Οη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ 

ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο νθείινπλ: α) Να ηεξνύλ ην απόξξεην ηεο αιιεινγξαθίαο….», 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4053/2012 «Ρύζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, 

ζεκάησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ Α’ 44), φπσο ηζρχεη, 

ηδίσο ην άξζξν 3 παξ. 1,  

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

ηζρχεη, θαη ηδίσο ηα άξζξα 61 θαη 110 παξ. 12 απηνχ,  

5. Σελ ππ’ αξηζκ. 97
Α
/2012 Απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Σξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο 

ΑΓΑΔ 44/31-10-2003 Απφθαζεο ηεο ΑΓΑΔ “Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 

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

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

2012),  

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’αξηζκ. 44/31.10.2003 Απφθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκφο 

Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ 
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(Α.Γ.Α.Δ.)» (ΦΔΚ Β’ 1642/7.11.2003), φπσο ηζρχεη, ηδίσο ηα άξζξα 4 θαη 6 απηήο, 

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

– Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε 

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

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

«Αδεηνδφηεζε παξφρσλ πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο 

ειεχζεξεο ιήςεο - Ίδξπζε ζπλδεδεκέλεο κε ηελ E.P.Σ. Α.Δ. αλψλπκεο εηαηξίαο γηα 

ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ επίγεηαο ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο - Ρχζκηζε ζεκάησλ Δζληθήο 

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

Πνιηηηθή, Οξγάλσζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο Γηπισκαηίαο - χζηαζε Δζληθνχ Κέληξνπ 

Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη Μεηξψνπ Δπηρεηξήζεσλ 

Ζιεθηξνληθψλ 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) «Δζληθφ Μεηξψν 

Δπηηειηθψλ ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα – 

αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 

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

ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ, 

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

2016),  

12. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζκ.  1001/Φ.21/2005 Απφθαζεο 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 5 παξ. 1  θαη παξ. 2 θαη  ην άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρείν 

γ’, 

13. Σελ ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 281/14.12.2010 Αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή 

Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 

ππ΄αξηζκ. 22/2011 Απφθαζε ηεο ΑΓΑΔ θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 2.1.1Γ, 2.3.1.1. θαη 

2.3.2 απηήο,  

14. Σηο απφ 5 Μαΐνπ 2017 θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ζηαζκεπκέλν δίθπθιν ηεο 

εηαηξείαο «…..»….., 
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15. Σελ ππ’ αξηζκ. 308/2017 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ. ζρεηηθά κε ηε 

ζχζηαζε νκάδαο ειέγρνπ γηα ηε δηελέξγεηα εθηάθηνπ ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…..», 

16. Σελ ππ’ αξηζκ. 270/2017 Απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε νκάδαο 

ειέγρνπ γηα ηε δηελέξγεηα εθηάθηνπ ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…..», 

17. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1449/15.05.2017 επηζηνιή ηεο ΑΓΑΔ πξνο ηελ εηαηξεία 

….., 

18. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2544/07.09.2017 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο …..,  

19. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2714/25.09.2017 επηζηνιή ηεο ΑΓΑΔ πξνο ηελ εηαηξεία 

….., 

20. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3010/23.10.2017 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο …..,  

21. ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3072/27.10.2017 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο …..,  

22. ηελ απφ 01.11.2017 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία …..» 

θαηφπηλ πεξηζηαηηθνχ αζθαιείαο,  

23. ηελ ππ’ αξηζκ. 412/2017 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

24. Σν ππ’ αξηζκ. 92 πξαθηηθφ ηεο απφ 22.11.2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., 

25. Σελ ππ’ αξηζκ. 355/2017 Απφθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. πεξί έγθξηζεο ηεο 01.11.2017 

«Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία …..» θαηφπηλ πεξηζηαηηθνχ 

αζθαιείαο,  ε νπνία παξαδφζεθε ζηελ εηαηξεία ….., φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ 

αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 171/17.01.2018 Απφδεημε παξάδνζεο- παξαιαβήο, 

26. Σελ ππ’ αξηζκ. 4/2019 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

27. Σν Πξαθηηθφ ηεο απφ 9 Ηαλνπαξίνπ 2019 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

 

Γ. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο, απνδίδνληαη 

νη αθφινπζεο ελδερφκελεο παξαβάζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απφξξεην 

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

 

α) Ελλιπή μέηπα αζθάλειαρ για ηην αποθςγή παπαβίαζηρ ηος αποππήηος ηων 

επικοινωνιών καηά ηη διασείπιζη ηασςδπομικών ανηικειμένος, δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία 

«…..» απνδέρεηαη φηη δελ ηήξεζε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 5 ηεο ππ΄αξηζκ.  

1001/Φ.21/2005 Απφθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηε Δηαζθάιηζε ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ» (ΦΔΚ Β΄384/24-3-2005),  ε παξ. 1 ηνπ νπνίνπ 

ΑΔΑ: ΨΡΝ0ΙΔ1-67Φ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
 

7 

πξνβιέπεη φηη «Πξνϋπόζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ 

είλαη ε ιήςε επαξθώλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ απηώλ….»,  θαη 

παξ. 2 φπνπ νξίδεηαη φηη «Η αζθάιεηα θαηά ηελ  παξνρή ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ζπλίζηαηαη 

ζηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθώλ απνηξεπηηθώλ ηεο νπνηαζδήπνηε παξαβίαζεο, απώιεηαο, 

παξάλνκεο ηδηνπνίεζεο, αιινίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ…», 

θαζψο θαη  ζην άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρείν γ’ ζχκθσλα κε ην νπνίν «…Τα νρήκαηα ησλ 

Ταρπδξνκηθώλ Επηρεηξήζεσλ, ηα νπνία κεηαθέξνπλ ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα πξέπεη λα είλαη 

θιεηζηά θαη αζθαιηζκέλα, ώζηε λα απνηξέπνληαη πξάμεηο παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ». 

Δπηπξνζζέησο κε ηελ σο άλσ ζπκπεξηθνξά ηεο ε εηαηξεία …..δελ ηήξεζε ηελ πξνβιεπφκελε 

ζηελ εγθξηζείζα απφ ηελ ΑΓΑΔ Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηεο (αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 281/14.12.2010) ππνρξέσζή ηεο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα παξαβίαζε ηελ παξ. 2.1.1. Γ) …..» θαζψο θαη ηελ παξ. 2.3.1. …..» 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εηαηξεία …..κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2544/07.09.2017 επηζηνιή 

ηεο απνδέρεηαη …...  

 

β) Δςζσέπανζη ηος ελέγσος εκ μέποςρ ηηρ Απσήρ, καηά παπάβαζη ηηρ διάηαξηρ ηος 

άπθπος 6 παπ. 2 ηος Ν. 3115/2003 και ηος άπθπος 39 ηος Ν. 3959/2011. 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ απφ 01.11.2017 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ 

εηαηξεία …..» θαηφπηλ πεξηζηαηηθνχ αζθαιείαο, ε ΑΓΑΔ κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

2714/25.09.2017 επηζηνιή ηεο δήηεζε απφ ηελ εηαηξεία …..λα ηηο απνζηείιεη κεηαμχ άιισλ: 1) 

…..».   

Πιελ φκσο, ε εηαηξεία …..φθεηιε λα παξάζρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πιήξε, νξζά θαη 

έγθπξα, δεδνκέλνπ φηη, σο πάξνρνο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί απφ 

ηελ Πνιηηεία ε άζθεζε ηεο θξίζηκεο απηήο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Α.Γ.Α.Δ., ππφθεηηαη δε ζηνλ έιεγρν ηεο 

Α.Γ.Α.Δ. αλαθνξηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ θαη επνκέλσο, φθεηιε λα παξάζρεη θάζε αηηεζέλ ζηνηρείν, απαξαίηεην 

γηα ηνλ έιεγρν εθ κέξνπο ηεο Αξρήο θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν έγθπξν θαη πιήξε. Ζ κε 

απνζηνιή ησλ αηηεζέλησλ ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο …..δπζρεξαίλεη ηε δπλαηφηεηα 
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ειέγρνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., θαζψο δελ είλαη δπλαηφ λα δηαπηζησζεί ειιείςεη απηψλ νχηε εάλ 

πξάγκαηη ε εηαηξεία πξνέβε ζε νπνηνδήπνηε είδνπο έιεγρν κε αθνξκή ην σο άλσ πεξηζηαηηθφ, 

…... 

  χκθσλα, εμάιινπ, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ηνπ Ν. 3115/2003, «ηα κέιε 

θαη ην πξνζσπηθό ηεο Α.Δ.Α.Ε., πιελ ηνπ βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ, έρνπλ πξνο δηαπίζησζε ησλ 

παξαβάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ, ηηο εμνπζίεο θαη ηα δηθαηώκαηα 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 703/1977, όπσο ηζρύεη… Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, απαγνξεύζεηο, πνηλέο 

θαη θπξώζεηο ηνπ Ν. 703/1977, σο ηζρύεη, εθαξκόδνληαη αλαιόγσο ζε πεξίπησζε αξλήζεσο 

παξνρήο ζηνηρείσλ, παξεκπόδηζεο ή δπζρέξαλζεο ηνπ έξγνπ ηεο Α.Δ.Α.Ε., επηθπιαζζνκέλεο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηνλ παξόληα λόκν θπξώζεσλ.». ηε δηάηαμε δε ηνπ 

άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 3959/2011 (φπσο αληηθαηέζηεζε απηφο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 703/1977), 

πξνβιέπνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ειεγθηηθήο αξρήο, νη νπνίεο ηζρχνπλ θαη γηα ηελ Α.Γ.Α.Δ. 

θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ, θαζψο θαη νη θπξψζεηο πνπ δχλαληαη λα επηβιεζνχλ ζηελ 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ειεγρφκελσλ πξνζψπσλ σο πξνο ηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ.  

  

Δπεηδή ε πιεκκειήο ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ ηαρπδξνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζπληζηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απφξξεην ησλ 

επηθνηλσληψλ κέζσ επηζηνιψλ, θαζφζνλ ε ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηε δηαθίλεζε θαη 

επίδνζή ηνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ κέζσ 

επηζηνιψλ (άξζξα 4, 5 παξ. 1,  2 θαη άξζξν 6 ηεο ππ΄αξηζκ. 1001/Φ.21/2005 Απφθαζεο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ. «Έγθξηζε Καλνληζκνύ γηα ηε Δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ταρπδξνκηθώλ 

Υπεξεζηώλ») (ΦΔΚ Β΄384/24-3-2005). 

Δπεηδή ε ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο αιιεινγξαθίαο απνηειεί ππνρξέσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο 

επηρείξεζεο  (άξζξν 6 ηνπ Ν.3185/2003). 

Δπεηδή ε κε απνζηνιή ησλ αηηεζέλησλ ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο ….. ζπληζηά 

δπζρέξαλζε ηνπ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηεο Αξρήο, θαηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 6 

παξ. 2 ηνπ Ν. 3115/2003 θαη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 3959/2011. 

 

 

Καηφπηλ ηνχηνπ,  
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Η ΑΡΥΗ ΔΘΑΦΑΛΘΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

 

ηελ θιήζε ηεο εηαηξείαο «…..», ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., ηελ 4
η
 Δεκεμβπίος 2019, 

ημέπα Σεηάπηη και ώπα 13.30 μ.μ., ζηελ έδξα ηεο Α.Γ.Α.Δ., Ηεξνχ Λφρνπ 3, Μαξνχζη, κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερφκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο 

ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, ελφςεη πεξηζηαηηθνχ αζθάιεηαο πνπ γλσζηνπνηήζεθε ζηελ 

Α.Γ.Α.Δ., φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην ζεκ.  Γ ηεο παξνχζαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 3 ηεο ππ’ αξηζκ. 44/31.10.2003 Απφθαζεο ηεο 

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

Δπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ Β’1642/7.11.2003), φπσο ηζρχεη, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη 

αίηεκα δεκνζηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Δηζεγεηήο γηα ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε νξίδεηαη ην ηαθηηθφ κέινο ηεο Α.Γ.Α.Δ., θα Αηθαηεξίλε 

Παπαληθνιάνπ. 

 

Ζ παξνχζα Απφθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία κε Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή. 

 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 9
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2019. 

 

 

 

 

Να επηδνζεί ε παξνχζα Απφθαζε ζηελ εηαηξεία «Γεληθή Σαρπδξνκηθή Α.Δ.Δ. Σαρπκεηαθνξψλ» 

κε Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή. 

    

 

        Ο Πξφεδξνο 

 

Υξήζηνο Ράκκνο 
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