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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μαρούσι, 09 Απριλίου 2021
Αριθ. πρωτ.:1030
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 112 / 2021

Θέμα: «Έγκριση της από 27.01.2021 έκθεσης διενέργειας εκτάκτου ελέγχου στην εταιρεία …………………,
κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 283/27.01.2020 καταγγελίας του ............... »

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 9ης Απριλίου
2021 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της Αρχής, Μιχαήλ Σακκά
και των τακτικών μελών Δημητρίου Βέργαδου, Στέφανου Γκρίτζαλη, Γεωργίου Μπακάλη, Νικολάου
Παπαδάκη και Αικατερίνης Παπανικολάου,
έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1, εδάφια α΄, β΄και δ΄και παρ. 2 του ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης
του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47/Α/27.2.2003),
2. τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. (ι) του ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες
αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/Α/20.9.2002), όπως ισχύει,
3. τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 16887/17-03-2016 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
(ΦΕΚ 151/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /21.3.2016),
4. τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 34051/29.05.2018 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί διορισμού Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών (ΦΕΚ 326/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./5.6.2019), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 396/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019,
5. τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 58347/21.12.2020 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί διορισμού νέων μελών στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1066/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24.12.2020),
6. τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1001/Φ21/17.3.2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «’Έγκριση του Κανονισμού για τη
Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 384/Β/24.3.2005),
7. την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 283/27-01-2020 καταγγελία ιδιώτη,
8. την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 469/12-02-2020 επιστολή της ΑΔΑΕ προς τον καταγγέλλοντα,
9. το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 641/27-02-2020 έγγραφο του καταγγέλλοντος,
10. την υπ’ αριθ. πρωτ 1548/09-06-2020 επιστολή προς την ……………… ,
11. την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2153/04-09-2020 επιστολή της ………………. ,
12. την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΑΔΑΕ 2407/09-10-2020 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την ............... ,
13. το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2815/17-11-2020 έγγραφο της ............... ,
14. το υπ’ αριθ. πρωτ.ΑΔΑΕ 2879/24.11.2020 έγγραφο της εταιρείας ............... ,
15. τo υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3114/15-12-2020 έγγραφο της ΑΔΑΕ,
16. το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 148/18-01-2021 έγγραφο της ..............., μετά των συνημμένων αυτού
εγγράφων,
17. την υπ’ αριθ. 138/2020 Απόφαση της ΑΔΑΕ,
18. την από 27.01.2021 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμό
πρωτοκόλλου ΑΔΑΕ 283/27.01.2020».
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19. την με αριθ. 84/2021 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
20. το πρακτικό της από 9.4.2021 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε.,
21. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε την από 27.01.2021 Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στην εταιρεία «............... »,
κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 283/27-01-2020 καταγγελίας του ............... .
2. Διατάσσουμε να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στην εταιρεία «............... » μετά της από 27.01.21
Έκθεσης Ελέγχου με τίτλο «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμό
πρωτοκόλλου ΑΔΑΕ 283/27.01.2020», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 138/2020 της
ΑΔΑΕ.
3. Εγκρίνουμε τη συνημμένη στην υπ’ αριθ. 84 εισήγηση, απαντητική επιστολή προς τον καταγγέλλοντα.
4. Διατάσσουμε να απευθύνει η ΑΔΑΕ επιστολή προς τον πάροχο όπου θα ζητείται εντός έξι (6) μηνών να
κοινοποιήσει στην Αρχή τις ενέργειες στις οποίες προέβη για τον επαναπροσδιορισμό της διαδικασίας
παραλαβής από το εξωτερικό ταχυδρομικών αντικειμένων, έπειτα από τη σύσταση της Αρχής με την από
27.01.21 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΔΑΕ
283/27.01.2020» για την υιοθέτηση μέτρων επαλήθευσης του βάρους των αποστολών αυτών,
ανεξαρτήτως των ορίων που έχουν τεθεί για λόγους ενιαίας χρέωσης και που δεν αφορούν στη
διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, ενημερώνοντας την ΑΔΑΕ σχετικώς.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 9.4.2021

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ράμμος

Εσωτερική Διανομή:
1. ΔΔΑΤΥ
2. Νομική Υπηρεσία
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