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Μαξνύζη, 26 Απξηιίνπ 2021   

                                                                            Αξ. πξση. : 1180 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

         

ΑΠΟΦΑΗ 

(αξηζκ.: 136/2021) 

Θέκα: Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «….κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν 

ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ 

κέζσ επηζηνιώλ δηα ηεο ιήςεο ειιηπώλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε 

ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ.  

 

 

Σελ Γεπηέξα, 26 Απξηιίνπ 2021 θαη ώξα 11.00 π.κ. ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οινκέιεηα 

ηεο Α.Γ.Α.Δ., παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ. θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., θ. Μηραήι αθθά, ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. Γεκεηξίνπ 

Βέξγαδνπ, ηέθαλνπ Γθξίηδαιε, Γεσξγίνπ Μπαθάιε, Νηθνιάνπ Παπαδάθε θαη 

Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ.  

Η Α.Γ.Α.Δ. αζρνιήζεθε κε ηελ Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

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

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ κέζσ επηζηνιώλ δηα ηεο ιήςεο ειιηπώλ κέηξσλ αζθάιεηαο 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ. 

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

απόθαζεο. 

 

 

Α.  ηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), ζην πιαίζην 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο (άξζξν 1 θαη 6 ηνπ Ν. 3115/20013, όπσο ηζρύεη), πεξηήιζαλ ηα 

ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3999/07.12.2018 θαη ΔΜΠ 281/14.12.2018 έγγξαθα ηεο 

εηαηξείαο…., κε ηα νπνία ελεκέξσζε ηελ Αξρή γηα πεξηζηαηηθό θινπήο νρήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «….»…... 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΡΥΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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Η Α.Γ.Α.Δ., ζην πιαίζην δηεξεύλεζεο ηεο ελ ζέκαηη ππόζεζεο, απέζηεηιε ζηελ 

εηαηξεία «…» ηελ ππ’αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 21/30.01.2019 επηζηνιή ηεο κε ηελ 

νπνία θαινύζε ηελ εηαηξεία λα απνζηείιεη ζηελ ΑΓΑΔ εληόο είθνζη εκεξώλ από ηελ 

παξαιαβή ηεο ….θαη λα ελεκεξώζεη ηελ ΑΓΑΔ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο πξνέβε κεηά ην ζπκβάλ. ε απάληεζε ηεο σο άλσ επηζηνιήο, ε εηαηξεία «….» 

απέζηεηιε ηελ ππ’αξηζκ. ΑΓΑΔ 1121/18.03.2019 (Α.Π…..) επηζηνιή κε ηα 

ζπλεκκέλα απηήο, κε ηελ νπνία ελεκέξσζε ηελ Α.Γ.Α.Δ. όηη «….».  

Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηαγγειίαο απνθαζίζηεθε, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 132/2019 

Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ., ε ζύζηαζε νκάδαο ειέγρνπ, ε νπνία δηελήξγεζε ην ζρεηηθό 

έιεγρν. Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ, όπσο απηά απνηππώζεθαλ ζηελ από 

04.06.2019 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία «….» (Έγγξαθα 

αξ.πξωη. ΑΔΑΕ 3999/07.12.2018 & ΕΜΠ281/14.12.2018), ε νπνία εγθξίζεθε από ηελ 

Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ 2020, ζύκθσλα κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. 69/2020 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ., έρνπλ σο εμήο: 

«3. ΔΞΔΣΑΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

Α..1.. Ωο πξνο ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ ζπκβάληνο, ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη κεηά ην 

πεξηζηαηηθό αθνινπζήζεθαλ όιεο νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

εζσηεξηθή έξεπλα γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζπκβάληνο. Δπίζεο, ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη 

κεηά ηελ εθδήισζε θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ αθνινπζήζεθαλ όιεο νη 

ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο, δειαδή: ελεκέξσζε ησλ αξκόδησλ ηκεκάησλ θαη ησλ 

αζηπλνκηθώλ Αξρώλ, αλαδήηεζε καξηύξσλ ή επξεκάησλ από ηνλ πεξηβάιινληα 

ρώξν , ζύληαμε αλαθνξάο θαη ελεκέξσζε ησλ πειαηώλ. 

Σέινο, ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη επξόθεηην γηα αηπρέο πεξηζηαηηθό νθεηιόκελν ζε 

θαθόβνπιε ελέξγεηα ηξίηνπ, κε ζθνπό-πηζαλόηαηα- ην παξάλνκν πεξηνπζηαθό όθειόο 

ηνπ, ε νπνία δελ ζα κπνξνύζε λα είρε πξνβιεθζεί ε απνθεπρζεί κε νπνηνλδήπνηε  

ηξόπν 

….. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Καηόπηλ ηεο εμέηαζεο ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ ελ ιόγω πεξηζηαηηθνύ, ην νπνίν 

θνηλνπνηήζεθε ζηελ ΑΔΑΕ από ηελ εηαηξεία…., δελ πξνθύπηεη κε βεβαηόηεηα όηη ε 

εηαηξεία είρε πξαγκαηηθά ηεξήζεη ηα πξνβιεπόκελα κέηξα αζθάιεηαο, δεδνκέλνπ όηη ε 
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ηήξεζε ηωλ κέηξωλ απηώλ  απνδεηθλύεηαη θαη ζηεξίδεηαη κόλν ζηηο ζρεηηθέο δειώζεηο 

θαη έγγξαθα ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο.»   

 

Β. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ ηεο από 04.06.2019 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο 

Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία «….», θαηόπηλ πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο πνπ 

θνηλνπνηήζεθε από ηελ εηαηξεία ….(Έγγξαθα αξ.πξωη. ΑΔΑΕ 3999/07.12.2018 & 

ΕΜΠ281/14.12.2018)», απνδίδεηαη ε αθόινπζε ελδερόκελε παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο 

«….»: 

Δλλιπή μέηρα αζθάλειας ποσ οδήγηζαν ζηην παραβίαζη ηοσ απορρήηοσ ηων 

επικοινωνιών μέζω επιζηολών. 

Όπσο πξνθύπηεη από ην πεξηερόκελν ηεο από 04.06.2019 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο 

Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…., θαηόπηλ πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο πνπ 

θνηλνπνηήζεθε από ηελ εηαηξεία ….(Έγγξαθα αξ.πξωη. ΑΔΑΕ 3999/07.12.2018 & 

ΕΜΠ281/14.12.2018)» , ζπλεκκέλε ζηελ ππ’ αξηζκ. 69/2020 Απόθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο, θαζώο θαη από ηελ από 29.11.2018 βεβαίσζε από ην βηβιίν αδηθεκάησλ 

θαη ζπκβάλησλ ηνπ…., θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 12:20 έσο ηελ 12:30 ώξα ηελ 

29.11.2018 εθιάπεζαλ από δίθπθιν ηεο εηαηξείαο «…» 5 ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα. 

Σα αληηθείκελα απηά αθαηξέζεθαλ θαηόπηλ δηαξξήμεσο ηνπ θπηίνπ ηνπ δηθύθινπ ηεο 

εηαηξείαο, γηα ην νπνίν ε ίδηα δήισζε όηη θαηά ηνλ ρξόλν πνπ έιαβε ρώξα ην 

πεξηζηαηηθό ήηαλ θιεηδσκέλν κε ινπθέην από ηνλ δηαλνκέα, ν νπνίνο επηζηξέθνληαο 

από παξάδνζε απνζηνιήο ζην ζεκείν εθείλν δηαπίζησζε ηε δηάξξεμή ηνπ. 

ύκθσλα κε ηε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 ηεο ππ’ αξηζκ. 1001/Φ.21/17-03-

2005 (ΦΔΚ Β΄ 384/24-03-2005) «Καλνληζκόο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ», «παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ππάξρεη ζηηο αθόινπζεο 

πεξηπηώζεηο: α) παξάλνκε ηδηνπνίεζε ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ πνπ δηαθηλείηαη από 

ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε…», ελώ ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ σο 

άλσ Καλνληζκνύ «ε αζθάιεηα θαηά ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ζπλίζηαηαη 

ζηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθώλ απνηξεπηηθώλ ηεο νπνηαζδήπνηε παξαβίαζεο, απώιεηαο, 

παξάλνκεο ηδηνπνίεζεο, αιινίωζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηαρπδξνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ…». 
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Δπνκέλσο, θαηά ηα αλσηέξσ, ν πάξνρνο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ππνρξενύηαη όπσο 

ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ώζηε λα απνηξέπεηαη ε απώιεηα ή 

θζνξά ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ, πεξηπηώζεηο νη νπνίεο ζπληζηνύλ παξαβίαζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ κέζσ επηζηνιώλ. 

Δλ πξνθεηκέλσ, δελ κπνξεί λα εμαρζεί κε βεβαηόηεηα ζπκπέξαζκα αλαθνξηθά κε ηηο 

ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο ζπληειέζηεθε ε θινπή ησλ  (5) πέληε ηαρπδξνκηθώλ 

αληηθεηκέλσλ από ην όρεκα ηνπ δηαλνκέα ηεο εηαηξείαο «….», ελόςεη ηεο δήισζήο 

ηνπ ηδίνπ ελώπηνλ ηνπ…, όηη ην θηβσηίδην κεηαθνξάο ησλ ηαρπδξνκηθώλ 

αληηθεηκέλσλ παξαβηάζηεθε θαη ηεο δπλαηόηεηαο επρεξνύο παξαβίαζεο ησλ 

θιεηδαξηώλ ησλ θπηίσλ κεηαθνξάο ζηηο απνζηνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε 

δίθπθια νρήκαηα.     

 

Γ. Έρνληαο ππόςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο:  

α)  ηνπ Ν. 3115/2003 «Αξρή Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Επηθνηλωληώλ» 

(ΦΔΚ 47
 
Α΄/27-2-2003), όπσο ηζρύεη θαη ηδίσο ην άξζξν 1 παξ. 1  θαη άξζξν 6 

παξ. 1 ζηνηρ. α΄, β΄ θαη  γ΄, ηβ΄, παξ. 2 θαη ην άξζξν 11  απηνύ, 

β)  ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ζηνηρ. (α) ηνπ Ν. 3185/2003,  

γ) ηνπ Ν. 4053/2012 «Ρύζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ζεκάηωλ 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηδίσο ην άξζξν 13 απηνύ,  

δ) ηεο ππ’ αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, 

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

ζπγθξόηεζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

ε) ηεο ππ’ αξηζ. 34051/29.05.2018 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 326), πεξί δηνξηζκνύ 

Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, όπσο 

δηνξζώζεθε ζην νξζό κε ην ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ.396/2019, 

ζη) ηεο ππ’ αξηζ. 58347νηθ./21.12.2020 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο 

(ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 1066) πεξί δηνξηζκνύ λέσλ κειώλ ζηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, 

δ) ηεο ππ΄αξηζκ.  1001/Φ.21/2005 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Έγθξηζε ηνπ 

Καλνληζκνύ γηα ηε Δηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ» 
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(ΦΔΚ Β΄384/24-3-2005), ηδίσο ην άξζξν 4 παξ. 1,  ην άξζξν 5 παξ. 1 θαη ην 

άξζξν 6 παξ. 1 ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα επάισηα ζεκεία θαηά ηε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ, 

1. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 281/14.12.2018 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο…., 

2. Σo ππ’αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ  3999/07.12.2018 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο …, 

3. Σελ κε αξηζκ. 116/19 Δηζήγεζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. γηα ζύζηαζε Οκάδαο Διέγρνπ 

γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηνλ ηαρπδξνκηθό πάξνρν ….θαηόπηλ θαηαγγειίαο 

ηεο εηαηξείαο ….((ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΔΑΕ 3999/07.12.2018 & 

ΕΜΠ281/14.12.2018)), 

4. Σελ κε αξηζκ. 132/2019 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

5. Σν ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 21/30.01.2019 έγγξαθν ηεο Αξρήο πξνο ηελ 

εηαηξεία…., 

6. ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1121/18.03.2019 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ….κε ηα 

ζπλεκκέλα απηνύ, 

7. ηελ  ππ΄αξηζκ. 46/2020 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

8. ην από 19.02.2020 Πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο  Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

9. ηελ από από 04.06.2019 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ 

εηαηξεία «…., θαηόπηλ πεξηζηαηηθνύ αζθαιείαο πνπ θνηλνπνηήζεθε από ηελ 

εηαηξεία ….» (ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΔΑΕ 3999/07.12.2018 & 

ΕΜΠ281/14.12.2018),  

10. Σελ ππ’ αξηζκ. 69/2020 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

11. Σελ ππ’ αξηζκ. 71/2021 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,  

12. Σν Πξαθηηθό ηεο από 26 Απξηιίνπ 2021 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., 

 

Καηόπηλ ηνύηνπ,  

 

Η ΑΡΥΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΑΠΟΦΑΙΔ 

 

ηελ θιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «….», όπσο λνκίκσο εθπξνζσπείηαη, ελώπηνλ 

ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο 
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ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ κέζσ επηζηνιώλ, όπσο 

αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα ζεκεία Α θαη Β ηεο παξνύζαο. 

Η αθξόαζε λα πξαγκαηνπνηεζεί δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ελώπηνλ 

ηεο Αξρήο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 25
η
 Ιοσνίοσ 2021, ημέρα Παραζκεσή 

και ώρα 15:00, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ 

Καλνληζκνύ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 29/2020 Απόθαζε ηεο Αξρήο (ΦΔΚ Β΄ 423/12-02-2020) θαη ηζρύεη. 

ε πεξίπησζε πνπ αηηεζεί ε εηαηξεία «….» ηελ απηνπξόζσπε παξάζηαζή ηεο 

ελώπηνλ ηεο Αξρήο, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνύ 

Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο ΑΓΑΔ, λα εμνπζηνδνηεζεί ν Πξόεδξνο ηεο Αξρήο λα 

νξίζεη εκεξνκελία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αθξόαζεο κε απηνπξόζσπε παξνπζία.  

Δηζεγεηήο ηεο ππνζέζεσο νξίδεηαη ν θ. Νηθόιανο Παπαδάθεο, ηαθηηθό κέινο ηεο 

ΑΓΑΔ,  

Να ελεκεξσζεί ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «….» λα απνζηείιεη ηα πξόζθαηα 

νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία. 

Να γίλεη επίδνζε ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «…» ηεο παξνύζαο Απόθαζεο. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηε Γεπηέξα, 26
ε
 Απξηιίνπ 2021. 

 

 

 

                                                                                       Ο Πξόεδξνο                  

                                                                                   

 

                                                   Υξήζηνο Ράκκνο       
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