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Μαροφςι, 8 Μαΐου  2020 

                                 Αρ. πρωτ.: 1265       

ΑΠΟΦΑΗ 

  αριθμ: 143/2020  
  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΣΣΗΗΣΣΕΕΑΑ  ΣΣΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΣΣΤΤΟΟ))  
 
 
Θζμα: «Κλιςθ ςε ακρόαςθ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «…………….» (εφεξισ «………..») με αντικείμενο τον 

ζλεγχο ενδεχόμενθσ παραβάςεωσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί απορριτου των επικοινωνιϊν μζςω …………. 

δια τθσ λιψθσ ελλιπϊν μζτρων αςφάλειασ ……...». 

 
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 

κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 8θσ Μαΐου 2020 
 
 
ιμερα, τθν 8θ Μαΐου 2020, θ Ολομζλεια τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν, 

παριςταμζνων του Προζδρου τθσ Αρχισ κ. Χριςτου Ράμμου, του Αντιπροζδρου κ. Μιχαιλ ακκά και των 

τακτικϊν μελϊν κ.κ. Αικατερίνθσ Παπανικολάου και Γεϊργιου Μπακάλθ, ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ 

προκειμζνου να αποφαςίςει επί τθσ ενδεχόμενθσ κλιςθσ ςε ακρόαςθ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «……..» 

με αντικείμενο τον ζλεγχο ενδεχόμενθσ παραβάςεωσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί απορριτου των 

επικοινωνιϊν ……….., δια τθσ λιψθσ ελλιπϊν μζτρων αςφάλειασ ………., κατόπιν τθσ από 16.01.19 Ζκκεςθσ 

Διενζργειασ Εκτάκτου Ελζγχου ςε ςυνζχεια τθσ καταγγελίασ με αρικμ. πρωτ. . ΑΔΑΕ ………. 

Η ςυηιτθςθ τθσ υποκζςεωσ ζλαβε χϊρα αυκθμερόν, κακϊσ και θ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

Ειδικότερα, προκφπτουν τα ακόλουκα: 

 

Α.  τθν ΑΔΑΕ απεςτάλθ θ υπϋαρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …………. καταγγελία του …………. , ςτθν οποία ο καταγγζλλων 

ανζφερε  ότι …………..  

Η Ομάδα Ελζγχου που ςυςτάκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 231/2018 Απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ  τθσ Αρχισ για τθ 

διερεφνθςθ τθσ εν λόγω καταγγελίασ ολοκλιρωςε το ζργο τθσ. Σα ςυμπεράςματα του ελζγχου, όπωσ αυτά 

αποτυπϊκθκαν ςτθν από 16-01-2019 «Ζκκεςθ Διενζργειασ Εκτάκτου Ελζγχου ςτθν εταιρεία ………. κατόπιν 

καταγγελίασ (αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ………..)» και εγκρίκθκαν από τθν Ολομζλεια τθσ Αρχισ, κατά τθ ςυνεδρίαςθ 

τθσ 13-02-2019, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 76/2019 Απόφαςθ τθσ Α.Δ.Α.Ε., ζχουν ωσ εξισ: 

 

«ΕΞΕΣΑΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ 
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i.  ………………... 

ii. ………………….. 

iii. ……………….. 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

φμφωνα με τθν εγκρικείςα από τθν ΑΔΑΕ Πολιτικι Διαςφάλιςθ του Απορριτου …………………, και πιο 

ςυγκεκριμζνα ςτθν παρ. ……………….. 

Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω παρ. τθσ Πολιτικισ Διαςφάλιςθ του Απορριτου ……………. . ε 

ςυνζχεια των ανωτζρω, ςφμφωνα με τθν παρ. ………….. 

Σζλοσ, όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ……………... 

Όπωσ προκφπτει από το ςφνολο των ςτοιχείων του φακζλου και κατά διλωςθ τθσ εταιρείασ, διαπιςτϊνεται 

ότι θ εταιρεία …………δεν διαχειρίςτθκε ορκϊσ και ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που αναφζρονται ςτθν 

εγκρικείςα από τθν ΑΔΑΕ Πολιτικι Διαςφάλιςθ του Απορριτου …………………..  

 

Β. Ενόψει των ανωτζρω αποτελεςμάτων τθσ από 16 Ιανουαρίου 2019 «Ζκκεςθ Διενζργειασ Εκτάκτου Ελζγχου 

ςτθν εταιρεία ………. κατόπιν καταγγελίασ (αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ………..)», αποδίδεται θ ακόλουκθ ενδεχόμενθ 

παράβαςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με το απόρρθτο των επικοινωνιϊν εκ μζρουσ τθσ εταιρείασ 

«………….»: 

 

Διακινδφνευςη του απορρήτου των επικοινωνιών …….. 

 

Όπωσ προκφπτει από το περιεχόμενο τθσ από 16 Ιανουαρίου 2019  «Ζκκεςθ Διενζργειασ Εκτάκτου Ελζγχου 

ςτθν εταιρεία ……… κατόπιν καταγγελίασ (αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …………..), ………………….   

Η ανωτζρω περιγραφείςα διαδικαςία …………. ζκεςε  ςε διακινδφνευςθ το απόρρθτο τθσ επικοινωνίασ 

…………….. του καταγγζλλοντοσ …………….., κατά παράβαςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Ειδικότερα, ςτθ διάταξθ 

του άρκρου 4 παρ. 1 και 4  του Κανονιςμοφ για τθ Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 

(ΦΕΚ Βϋ 384/24-03-2005), «…Κάκε Ταχυδρομικι Επιχείρθςθ υποχρεοφται να διαςφαλίηει το απόρρθτο των 

ταχυδρομικών υπθρεςιών, το οποίο είναι απολφτωσ απαραβίαςτο…» και «…Το απόρρθτο ιςχφει για τα 

αντικείμενα αλλθλογραφίασ, αλλά και για κάκε ταχυδρομικι επικοινωνία, ανεξαρτιτωσ του προςωπικοφ ι 

εμπορικοφ χαρακτιρα τθσ….».  
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Γ. Κατόπιν των παραπάνω, και εφόςον διαπιςτϊνεται ότι ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ που αιτιολογοφν τθν 

κλιςθ τθσ εταιρείασ ςε ακρόαςθ, ζχοντασ δε υπόψθ :  

1. τισ διατάξεισ:  

α)  του Ν. 3115/2003 «Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47 Αϋ/27-2-2003), όπωσ 

ιςχφει και ιδίωσ το άρκρο 1 παρ. 1  και άρκρο 6 παρ. 1 ςτοιχ. αϋ, βϋ και  γϋ, ιβϋ, παρ. 2 και το άρκρο 11  

αυτοφ, 

β)  του άρκρου 14 παρ. 1 ςτοιχ. (α) του Ν. 3185/2003, ςφμφωνα με το οποίο «Οι επιχειριςεισ που 

παρζχουν ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ οφείλουν: α) Να τθροφν το απόρρθτο τθσ αλλθλογραφίασ….», 

γ) του Ν. 4053/2012 «Ρφκμιςθ λειτουργίασ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ, κεμάτων θλεκτρονικών 

επικοινωνιών και άλλεσ διατάξεισ», ιδίωσ το άρκρο 13 αυτοφ,  

δ) τθσ υπ’ αρικμ. 16887/17-03-2016 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016) περί ςυγκρότθςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε., 

ε) Σθν υπ’ αρικ. 34051/29.05.2018 Απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 326), περί διοριςμοφ Προζδρου τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των 

Επικοινωνιϊν, όπωσ διορκϊκθκε ςτο ορκό με το ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ.396/2019, 

ςτ) τθσ υπϋαρικμ.  1001/Φ.21/2005 Απόφαςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε. «Ζγκριςθ του Κανονιςμοφ για τθ Διαςφάλιςθ 

του Απορριτου των Ταχυδρομικών Υπθρεςιών» (ΦΕΚ Βϋ384/24-3-2005), ιδίωσ τα άρκρα 4 και 6 αυτοφ, 

2.  τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1974/19.06.2018 καταγγελία, 

3. τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2179/04.07.2018 επιςτολι τθσ ΑΔΑΕ προσ τθν εταιρεία, 

4. τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2570/09.08.2018 επιςτολι τθσ εταιρείασ ……….. προσ τθν ΑΔΑΕ, 

5. τθν υπϋαρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3781/23.11.2018 επιςτολι τθσ Αρχισ προσ τθν εταιρεία, 

6. τθν υπϋαρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3838/27.11.2018 επιςτολι τθσ εταιρείασ προσ τθν Αρχι, 

7. τθν υπ’ αρικμ. 231/2018 Απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ τθσ Αρχισ για τθ ςφςταςθ ομάδασ ελζγχου, 

8. τθν από 16.01.2019 «Ζκκεςθ Διενζργειασ Εκτάκτου Ελζγχου ςτθν εταιρεία ……….., κατόπιν καταγγελίασ 

(αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1974/19.06.2018) 

9. τθν υπ’ αρικμ. 63/2019 ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ Α.Δ.Α.Ε., 

10. το πρακτικό τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2019 ςυνεδρίαςθσ τθσ Ολομζλειασ τθσ Α.Δ.Α.Ε., 

11. τθν υπ’ αρικμ. 76/2019 Απόφαςθ τθσ Α.Δ.Α.Ε. περί ζγκριςθσ τθσ από 16.01.2019 «Ζκκεςθ Διενζργειασ 

Εκτάκτου Ελζγχου ςτθν εταιρεία ….., κατόπιν καταγγελίασ (αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1974/19.06.2018)», 

12. Σθν υπ’αρικμ.112/2020 ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ ΑΔΑΕ, 

13. Σο πρακτικό τθσ από 08.05.2020 ςυνεδρίαςθσ τθσ Ολομζλειασ τθσ ΑΔΑΕ, 
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14. Και αφοφ τα μζλθ τθσ Ολομζλειασ ενθμερϊκθκαν για τθ μζχρι ςιμερα εξζλιξθ τθσ υπόκεςθσ και 

διλωςαν ότι ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ αυτισ ςτο Πρακτικό τθσ Ολομζλειασ,  

 
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Ομοφϊνωσ  

 

1) Σθν κλιςθ ςε Ακρόαςθ τθσ εταιρείασ «…………», όπωσ νομίμωσ εκπροςωπείται, ενϊπιον τθσ Ολομζλειασ 

τθσ Α.Δ.Α.Ε., με αντικείμενο τον ζλεγχο ενδεχόμενθσ παραβάςεωσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί 

απορριτου των επικοινωνιϊν …………., όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτα ςθμεία Α και Β τθσ παροφςασ. 

2)  Η ακρόαςθ να πραγματοποιθκεί δια τθσ υποβολισ ζγγραφου υπομνιματοσ ενϊπιον τθσ Αρχισ και 

ορίηεται προκεςμία υποβολισ υπομνιματοσ, θ 26Η Ιουνίου 2020 και ϊρα 15:00, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθ διάταξθ του άρκρου 4 παρ.3 του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Λειτουργίασ τθσ Α.Δ.Α.Ε. όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν υπ' αρικμ 29/2020 Απόφαςθ τθσ Αρχισ ( ΦΕΚ Βϋ423/12-02-2020) και να 

ενθμερωκεί περί αυτοφ ο καταγγζλλων. 

3) ε περίπτωςθ που θ εταιρεία, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 4 παρ. 3 του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ 

Λειτουργίασ τθσ Α.Δ.Α.Ε., ι ο ενδιαφερόμενοσ, αιτθκοφν τθν αυτοπρόςωπθ παράςταςι τουσ ενϊπιον 

τθσ Αρχισ, εξουςιοδοτείται ο Πρόεδροσ τθσ Αρχισ να ορίςει θμερομθνία για τθ διεξαγωγι τθσ ακρόαςθσ 

με αυτοπρόςωπθ παρουςία.     

4)  Ειςθγθτισ ορίηεται το τακτικό μζλοσ τθσ Αρχισ κα Αικατερίνθ Παπανικολάου, ωσ τόποσ διεξαγωγισ τθσ 

Ακρόαςθσ θ ζδρα τθσ Α.Δ.Α.Ε., Ιεροφ Λόχου 3, Μαροφςι. 

5) Η εταιρεία «………….» να αποςτείλει τα πρόςφατα οικονομικά τθσ ςτοιχεία. 

Η παροφςα Απόφαςθ να επιδοκεί ςτθν εταιρεία «………….». 

Κρίκθκε και αποφαςίςτθκε τθν 8θ  Μαΐου 2020. 

 
 

   

 

Χριςτοσ Ράμμοσ 

 

      Πρόεδροσ 
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