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                  Μαξνύζη, 11.11.2020  

                                                                                                    Αξ. Πξση.:  2763 

 

 AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ    ΗΗ  

((  ααρριιθθμμ::332244//22002200  ))  

(ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ) 

 

  

 

Θέμα: 
Απόθαζε επί ηεο από … Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «…..» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν 

ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ κέζσ επηζηνιώλ, δηα ηεο κε έγθξηζεο ηεο αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ. 

 

Η Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (Α.Γ.Α.Δ.), ζπλεδξίαζε 

ηελ 11.11.2020, παξηζηακέλσλ ησλ θ.θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο, Μηραήι αθθά, 

Αληηπξνέδξνπ ηεο Αξρήο θαη ησλ ηαθηηθώλ κειώλ Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ θαη Γεσξγίνπ 

Μπαθάιε, εηζεγεηή ηεο ππνζέζεσο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηεο από … Αθξόαζεο ηεο 

εηαηξείαο «….» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ κέζσ επηζηνιώλ, δηα ηεο κε έγθξηζεο ηεο αλαζεσξεκέλεο 

Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ. 

Η αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «…» έιαβε ρώξα ελώπηνλ ηεο Αξρήο, ηελ …. ηε ζπλέρεηα, κε ην ππ΄ 

αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ … έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ απεζηάιεζαλ ζηελ εηαηξεία ηα Πξαθηηθά ηεο 

αθξόαζεο, πιελ όκσο, κεηά από έξεπλα πνπ δηεμήρζε κέζσ ηεο ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο ηεο ΔΔΣΣ 

«Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ» πξνθύπηεη όηη ε εηαηξεία δελ είλαη πιένλ εγγεγξακκέλε 

ζην νηθείν Μεηξών. 

Ο κε παξαζηάο θαηά ηελ από … αθξόαζε Πξόεδξνο ηεο ΑΓΑΔ, θ. Υξήζηνο Ράκκνο, δήισζε όηη 

ελεκεξώζεθε γηα ην πεξηερόκελν ησλ πξαθηηθώλ ηεο αθξόαζεο θαη γηα ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ θαθέινπ. 

     Η ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. 

Δηδηθόηεξα: 

Α. Η Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), κε ηελ ππ’ αξηζκ. … 

απόθαζή ηεο θάιεζε ζε αθξόαζε ηελ εηαηξεία «..» ηελ …, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:30, ιόγσ 
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ηεο κε έγθξηζεο ηεο αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ. 

Δηδηθόηεξα, ε εηαηξεία «…» κε ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ EMΠ ….. έγγξαθό ηεο ππέβαιε 

Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

ζπκκνξθνύκελε κε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9  παξ. 1 εδ.(α-β) θαη άξζξνπ 12 παξ. 1 θαη 2 ηεο 

1001/2005 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ» (ΦΔΚ Β΄384), όπνπ πξνβιέπεηαη όηη νη 

Σαρπδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο ππνρξενύληαη  λα εθπνλνύλ θαη λα εθαξκόδνπλ θαζνξηζκέλε Πνιηηηθή 

γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ε νπνία ηειεί ππό ηελ έγθξηζε 

ηεο ΑΓΑΔ.  Η ελ ιόγσ πνιηηηθή δελ εγθξίζεθε θαηά ηελ από …. ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο θαη 

εθιήζε ε εηαηξεία λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ. 

Δλ ζπλερεία, ε εηαηξεία, κε ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΔΜΠ … έγγξαθό ηεο ππέβαιε αλαζεσξεκέλε 

Πνιηηηθή γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ηελ νπνία  ε  

Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ. θαηά ηελ από … ζπλεδξίαζή ηεο δελ ελέθξηλε, πξνσζώληαο ηελ ελ 

ζέκαηη ππόζεζε, ζε πηζαλή θιήζε ζε αθξόαζε. 

Μεηά ηελ έθδνζε ησλ ππ΄αξηζκ. 3319/2010 θαη 1361/2013 απνθάζεσλ ηνπ ηΔ θαη ηελ από 

19.12.2013 παξαίηεζε ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ ηεο ΑΓΑΔ, θνπ Α. Λακπξηλόπνπινπ, ε νπνία έγηλε 

απνδεθηή από ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 175/20.01.2014 Απόθαζή 

ηνπ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 19/22.01.2014), ε Αξρή, θαη΄εθαξκνγήλ ηνπ Ν. 4055/2012 (άξζξ. 61 παξ.1) 

«Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο», εμέδσζε ηελ ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζε γηα Κιήζε ζε 

Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο. Καηόπηλ, δεκνζηεύηεθε ν Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ Α΄ 47/11.05.2015), ν 

νπνίνο ηξνπνπνίεζε, εθ λένπ, ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 3051/2002, νξίδνληαο όηη ε 

Αξρή ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί λνκίκσο εάλ απνρσξήζεη ή εθιείςεη θάπνηνο κέινο ηεο, εθόζνλ ηα 

ινηπά κέιε επαξθνύλ γηα ην ζρεκαηηζκό απαξηίαο, ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ εμακήλνπ. Η Αξρή 

επαλαιεηηνύξγεζε λνκίκσο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4339/2015 (ΦΔΚ Α΄ 133/29.10.2015), 

νπόηε θαη θαηαξγήζεθε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 110 παξ. 12 ηνπ Ν. 4055/2012 θαη απνρώξεζαλ από 

ηελ Αξρή ηα κέιε ησλ νπνίσλ είρε ιήμεη ε ζεηεία. Έθηνηε, ε Αξρή ιεηηνύξγεζε εθ λένπ κεηά ηνλ 

νξηζκό ηεο λέαο Οινκέιεηαο απηήο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

16887/17.03.2016 (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21.03.2016) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο θαη 

έιαβε ρώξα ε από …. Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο. 
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εκεησηένλ όηη ε ζεηεία ηνπ εηζεγεηή ηεο ελ ζέκαηη ππόζεζεο, θ. Παλαγηώηε Ρηδνκπιηώηε, 

αλαπιεξσκαηηθνύ κέινο ηεο Αξρήο (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 457/28.09.2012) θαη, ελ ζπλερεία, ηαθηηθνύ 

κέινπο απηήο (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 151/21.03.2016), έιεμε ηελ 27.03.2019 θαη θαηά ηελ από … 

ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο νξίζηεθε λένο εηζεγεηήο απηήο, ην ηαθηηθό κέινο  ηεο 

Αξρήο, θ. Γεώξγηνο Μπαθάιεο. 

Η εηαηξεία παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο …, παξά ην γεγνλόο όηη από ηελ ππ΄αξηζκ. … Έθζεζε 

Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ….., πξνθύπηεη όηη δελ αλεπξέζε ε εηαηξεία θαη δελ έιαβε 

ρώξα ε επίδνζε ηεο ππ΄αξηζκ. …. απόθαζεο. Ωζηόζν, ζηελ αθξόαζε εκθαλίζηεθε ν ……, ν 

νπνίνο θαηέζεζε ηελ ππ΄αξηζκ πξση. ΑΓΑΔ ….. δήισζε, ζηελ νπνία αλέθεξε όηη ζπλαηλεί λα 

παξαζηεί ζηελ ελ ζέκαηη αθξόαζε ηεο εηαηξείαο σο λόκηκνο εθπξόζσπόο ηεο θαη όηη έρεη ιάβεη 

γλώζε ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ. Ο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο ελεκέξσζε ηελ Οινκέιεηα όηη έρεη 

κεηαθεξζεί ε έδξα ηεο εηαηξείαο ……….. θαη γηα απηόλ ηνλ ιόγν δελ θαηέζηε δπλαηή ε Δπίδνζε 

ηεο απόθαζεο. Όηαλ ελεκεξώζεθε γηα ηελ αθξόαζε απνθάζηζε λα παξαζηεί γηα λα δειώζεη ζηελ 

Αξρή αθελόο όηη δελ είρε ιάβεη γλώζε γηα ηε κε έγθξηζε ηεο αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο 

Αζθάιεηαο θαη αθεηέξνπ όηη …….. (βι. ζρεη. αλαθνξά ζην από … Πξαθηηθό Αθξόαζεο 

ζει.2,3,4,5), ππνβάιινληαο Γήισζε Απόδνζεο Σειώλ Έηνπο ……. ηεο ΔΔΣΣ από ηελ νπνία 

πξνθύπηνπλ κεδεληθέο δξάζεηο σο πξνο ηνλ ηνκέα ησλ ηαρπκεηαθνξώλ δεκάησλ/θαθέισλ. ε 

εξώηεζε πνπ εηέζε θαηά ηελ αθξόαζε  εάλ ζπλερίδεη ε εηαηξεία λα δηαηεξεί ηηο ζρεηηθέο άδεηεο 

ηεο ΔΔΣΣ, ν εθπξόζσπόο ηεο απάληεζε όηη δελ έρεη δηαγξαθεί αθόκα από ηα ελ ιόγσ Μεηξώα. 

ηε ζπλέρεηα, κε ην ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ … έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ απεζηάιεζαλ ζηε λέα 

δηεύζπλζε πνπ καο ππέδεημε ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ζηελ εηαηξεία ηα Πξαθηηθά ηεο αθξόαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη κεηά από έξεπλα πνπ δηεμήρζε κέζσ ηεο ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο ηεο ΔΔΣΣ 

«Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ» πξνθύπηεη όηη ε εηαηξεία δελ είλαη πιένλ εγγεγξακκέλε 

ζην νηθείν Μεηξών. 

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ ειήθζεζαλ ππόςε : 

1. ν λ.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ  Α΄ 47/2003), 

άξζξ. 1 θαη 6όπσο ηζρύεη, 

2. νη δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζκ. 1001/2005 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνύ γηα 

ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ» (ΦΔΚ Β΄384), 

3. νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3051/2002 (ΦΔΚ Α’ 220/2002), όπσο ηζρύεη, 
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4. ε 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, 

5. ε ππ’αξηζκ. 34051/29.05.2018 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 326/05.06.2019), πεξί δηνξηζκνύ Πξνέδξνπ ηεο 

Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, όπσο δηνξζώζεθε ζην νξζό (ΦΔΚ  

Τ.Ο.Γ.Γ. 396/20.06.2019), 

6. νη δηαηάμεηο ηεο ππ’αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ «Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο 

Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ)» (ΦΔΚ Β’ 

1642/7.11.2003), όπσο ηζρύεη,  

7. ην κε ην ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 265/14.12.2011 έγγξαθν ηεο Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο  ……,   

8. ε από ……… Έθζεζε Διέγρνπ πκκόξθσζεο Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ 

Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ……, ζηελ νπνία δηαπηζηώλνληαη νπζηώδεηο ειιείςεηο πνπ 

θαζηζηνύλ ηελ ελ ιόγσ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο κε ζπκβαηή κε ηνλ ζρεηηθό  

Καλνληζκό ηεο ΑΓΑΔ,   

9. ε  ππ΄αξηζκ. ….  Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

10. ην πξαθηηθό ηεο από …………. πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

11. ε ππ΄αξηζκ. ……. Απόθαζε ηεο Αξρήο πνπ αθνξά ζηε κε έγθξηζε ηεο Πνιηηηθήο 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο, κε ηελ 

επηζήκαλζε λα θιεζεί ε εηαηξεία λα ππνβάιεη ζηελ ΑΓΑΔ αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ην αξγόηεξν εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ 

παξαιαβή ηεο παξνύζαο Απόθαζεο θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζε απηήλ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ 

δηαηππώλνληαη ζηε ζπλεκκέλε Έθζεζε Διέγρνπ πκκόξθσζεο. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο 

ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο ε Αξρή ζα πξνβεί ζηηο λόκηκεο ελέξγεηεο όπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη από ην λ. 3115/2003, 

12. ην ππ’ αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ….. έγγξαθν ηεο ΑΓΑΔ, ην νπνίν επηδόζεθε ζηελ εηαηξεία κεηά 

ησλ ζπλεκκέλσλ απηνύ εγγξάθσλ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ΄αξηζκ. … Έθζεζε Δπίδνζεο 

……….., 
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13. ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ … έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, κε ην νπνίν ππεβιήζε ε 

Αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο,  

14. ηελ από … Έθζεζε Διέγρνπ πκκόξθσζεο Αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο 

Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ …, κε ηελ νπνία δηαπηζηώζεθε όηη ε ελ ιόγσ 

αλαζεσξεκέλε Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο δελ ήηαλ ζπκβαηή κε ην ζρεηηθό Καλνληζκό ηεο 

Αξρήο,   

15. ε  ππ΄αξηζκ. ….  Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ,  

16. ην πξαθηηθό ηεο από …. πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο, ζηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε κε 

έγθξηζε ηεο αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ, 

17. ην γεγνλόο όηη θαη νη δύν ππνβιεζείζεο ζηελ ΑΓΑΔ Πνιηηηθέο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο 

(ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ …. θαη ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ ….) εκθάληζαλ 

νπζηώδεηο ειιείςεηο πνπ ηηο θαηέζηεζαλ κε ζπκβαηέο κε ηνλ ζρεηηθό Καλνληζκό ηεο ΑΓΑΔ,   

18. ε  ππ΄αξηζκ. …. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

19. ην Πξαθηηθό ηεο από … ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,  

20. ε ππ΄αξηζκ. …. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ, 

21. ην Πξαθηηθό ηεο από ….. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ,  

22. ε ππ΄αξηζκ. …. Απόθαζε ηεο Αξρήο, 

23. ε ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ .. Κιήζε ζε αθξόαζε  (αξηζκ. … Έθζεζε Δπίδνζεο ……., από ηελ 

νπνία πξνθύπηεη όηη δελ αλεπξεύζε ε εηαηξεία θαη ε επίδνζε ζε απηήλ ήηαλ αδύλαηε), 

24. ην πξαθηηθό ηεο από ….. Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο, 

25. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. έγγξαθν ηεο Αξρήο. 

26. ε ππ΄αξηζκ…… εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

27. ην Πξαθηηθό ηεο από … ζπλεδξίαζεο  ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

28. ε ππ΄αξηζκ. ….. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

29. ην Πξαθηηθό ηεο από …. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο. 
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Καηόπηλ ηνύηνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ε εηαηξεία «…» δελ είλαη πιένλ 

εγγεγξακκέλε ζην Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ, 

 

Η ΑΡΥΗ ΔΘΑΦΑΛΘΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ  

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΩ 

α) Σελ ύπαξμε επζύλεο ηεο εηαηξείαο «…..» γηα ηελ απνδηδόκελε παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ, όπσο αλαιύεηαη αλσηέξσ.  

β) Σελ επηβνιή ζηελ εηαηξεία «….» ηεο δηνηθεηηθήο θύξσζεο ηεο ζύζηαζεο, ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο 

όηη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αζθνύζε ηαρπδξνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ε εηαηξεία δελ δηέζεηε, σο 

όθεηιε, εγθεθξηκέλε από ηελ Αξρή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο. Γηα  ην είδνο θαη ην ύςνο απηήο, ειήθζε 

ππόςε ηδίσο ε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ε αξρή ηεο ρξεζηήο Γηνίθεζεο, ε βαξύηεηα ηεο 

απνδηδόκελεο παξάβαζεο θαη ην γεγνλόο όηη δελ επξέζεζαλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ελ ζέκαηη 

εηαηξείαο. 

 γ) Να εμαηξεζεί εθεμήο ε εηαηξεία «….» από ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα 

ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ πξνο έγθξηζε από ηελ ΑΓΑΔ, 

ελόςεη ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ αζθεί από ην έηνο …. ελ ηνηο πξάγκαζη ηαρπδξνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη  δηεγξάθε από ην «Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ» ηεο ΔΔΣΣ, κε ηελ 

επηζήκαλζε όηη, ζε πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο παξνρήο ππεξεζηώλ κεηαβιεζνύλ,  ε εηαηξεία 

ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ακειιεηί ηελ ΑΓΑΔ θαη λα ππνβάιεη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε 

Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Η ΑΓΑΔ επηθπιάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ θαηά 

πάληα ρξόλν σο πξνο ηελ αιήζεηα ησλ δειώζεσλ ηεο εηαηξείαο.  

δ)Η παξνύζα Απόθαζε λα επηδνζεί λόκηκα  ζηελ εηαηξεία «……». 

 

 

   

 

 

        

       Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

  Υξήζηνο  Ράκκνο 
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