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Μαροφςι, 26 Απριλίου 2021
Αρ. πρωτ.: 1184
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΗ
(αριθμ: 140/2021)
Θζμα:

Κλιςθ ςε ακρόαςθ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «….» με αντικείμενο τον ζλεγχο
ενδεχόμενθσ παραβάςεωσ του απορριτου των επικοινωνιϊν μζςω επιςτολϊν κατά
τθν εφαρμογι τθσ εγκρικείςασ από τθν ΑΔΑΕ Πολιτικισ Διαςφάλιςθσ του
Απορριτου των Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν.

Σθν Σετάρτθ, 26θ Απριλίου 2021, θ Ολομζλεια τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των
Επικοινωνιϊν, παριςταμζνων του Προζδρου κ. Χριςτου Ράμμου, του Αντιπροζδρου, κ. Μιχαιλ ακκά,
κακϊσ και των τακτικϊν μελϊν κ.κ. Αικατερίνθσ Παπανικολάου, Δθμθτρίου Βζργαδου, τζφανου Γκρίτηαλθ,
Νικολάου Παπαδάκθ και Γεωργίου Μπακάλθ, ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ προκειμζνου να αποφαςίςει επί
τθσ ενδεχόμενθσ κλιςθσ ςε ακρόαςθ τθσ εταιρείασ «…» με αντικείμενο τον ζλεγχο τθσ ενδεχόμενθσ
παραβάςεωσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ του απορριτου των επικοινωνιϊν.

Ειδικότερα:
Α. Η Ολομζλεια τθσ ΑΔΑΕ αποφάςιςε ςτθν από 21.11.2018 ςυνεδρίαςι τθσ τθ διενζργεια τακτικοφ
ελζγχου ςτθν εταιρεία «…» (Απόφαςθ 378/2018 τθσ Ολομζλειασ ΑΔΑΕ). Η Ομάδα Ελζγχου αποτελείτο
από τισ Αικατερίνθ Παπανικολάου, τακτικό μζλοσ τθσ Ολομζλειασ τθσ ΑΔΑΕ, Μαρία Πετροποφλου, ΠΕ
Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ/Νομικι Τπθρεςία Α.Δ.Α.Ε., Ειρινθ Γαβαλά, ΠΕ/ΑΔΑΕ, Αργυρϊ Φραγκοφλθ,
ΠΕ/ΑΔΑΕ και Μαρία πυροποφλου, ΣΕ/ΑΔΑΕ.
Η ανωτζρω Ομάδα Ελζγχου ολοκλιρωςε το ζργο τθσ. Σα ςυμπεράςματα του ελζγχου, όπωσ αυτά
αποτυπϊκθκαν ςτθν από 15-05-2019 «Ζκκεςθ Διενζργειασ Σακτικοφ Ελζγχου ςτθν εταιρεία …» και
εγκρίκθκαν από τθν Ολομζλεια τθσ Αρχισ, κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 12-02-2020, ςφμφωνα με τθν υπ’
αρικμ. 60/2020 Απόφαςθ τθσ Α.Δ.Α.Ε., ζχουν ωσ εξισ:

«Γ. ΕΞΕΣΑΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ
Με το υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 40/22.02.2019 (χετ. Νο.8) ζγγραφο, θ εταιρεία απζςτειλε: i.
Αντίγραφο ςφμβαςθσ που εμπεριζχει όρουσ περί διαςφάλιςθσ του απορριτου, με ςυνεργαηόμενθ
εταιρεία, ii. Αντίγραφο ςφμβαςθσ που εμπεριζχει όρουσ περί διαςφάλιςθσ του απορριτου με υπάλλθλο
και παράρτθμα αυτισ για τθν εφαρμογι του GDPR, iii. Εγχειρίδιο τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ …, iv.
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Κατάλογο των υποκαταςτθμάτων τθσ εταιρείασ v. Επικαιροποιθμζνθ πολιτικι διαςφάλιςθσ του
απορριτου των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων, vi. Αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ με τθν εταιρεία … και vii.
Αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ με τθν ….
Από τθν διεξαγωγι του επιτόπιο ελζγχου και τθν εξζταςθ των ςτοιχείων που απζςτειλε θ εταιρεία,
διαπιςτϊκθκαν τα ακόλουκα:….
2. το Ιδιωτικό υμφωνθτικό Εμπιςτευτικότθτασ, Σιρθςθσ Εχεμφκειασ και μθ Ανταγωνιςμοφ (ςυν. 2
του χετ. Νο8) με εργαηόμενο τθσ εταιρείασ γίνεται διεξοδικι αναφορά ςτθν επαγγελματικι
εχεμφκεια, αλλά δεν γίνεται μνεία ςε κανζνα άρκρο του εγγράφου ςτθν υποχρζωςθ του
εργαηομζνου για τθ διαςφάλιςθ του απορριτου των επικοινωνιϊν. Επίςθσ, ςτο Παράρτθμα Ι: Ριτρα
Εμπιςτευτικότθτασ και Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων & Ενθμζρωςθ Αυτϊν που αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ατομικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, ςτουσ όρουσ αυτισ δεν εξειδικεφεται θ
τιρθςθ του Απορριτου των επικοινωνιϊν από τον εργαηόμενο.
…….5. το επικαιροποιθμζνο αντίγραφο τθσ Πολιτικισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των
Σαχυδρομικϊν Αντικειμζνων (ςυν.5 του ςχετ. Νο8), ζχουν ενςωματωκεί οι παρατθριςεισ που
αναφζρονται ςτθν από 03.11.2016 Ζκκεςθ Ελζγχου υμμόρφωςθσ Πολιτικισ Αςφάλειασ, δθλαδι το
Άρκρο 5 του υπ’αρικμ. 1001/Φ21 Κανονιςμοφ (ΦΕΚ 384 Β’/24.03.2005)

τα ςτοιχεία του

εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου για τθν άρςθ του απορριτου, το Άρκρο 9 του υπ’αρικμ. 1001/Φ21
Κανονιςμοφ (ΦΕΚ 384 Β’/24.03.2005), κακϊσ και τθν άςκθςθ εποπτείασ (Άρκρο 11) του
Κανονιςμοφ….
Δ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. το Ιδιωτικό υμφωνθτικό Εμπιςτευτικότθτασ, Σιρθςθσ Εχεμφκειασ και μθ Ανταγωνιςμοφ (ςυν.
2 του χετ. Νο8) με εργαηόμενο τθσ εταιρείασ γίνεται διεξοδικι αναφορά ςτθν επαγγελματικι
εχεμφκεια, αλλά δεν γίνεται μνεία ςε κανζνα άρκρο του εγγράφου ςτθν υποχρζωςθ του
εργαηομζνου για τθ διαςφάλιςθ του απορριτου των επικοινωνιϊν. Επίςθσ, ςτο Παράρτθμα Ι:
Ριτρα Εμπιςτευτικότθτασ και Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων & Ενθμζρωςθ Αυτϊν, που
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ατομικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, ςτουσ όρουσ αυτισ δεν
εξειδικεφεται θ τιρθςθ του Απορριτου των επικοινωνιϊν από τον εργαηόμενο.
Ε. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Από τθν εξζταςθ των ςτοιχείων τα οποία ςυλλζχτθκαν κατά τθ διενζργεια του τακτικοφ ελζγχου ςτθν
εταιρεία …. και ειδικότερα:
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Α. τθν Πολιτικι Αςφάλειασ για τθ Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν τθσ
εταιρείασ, όπωσ αυτι εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 373/2016 Απόφαςθ και το ςφνολο των εγγράφων και
ςτοιχείων του φακζλου,
Β. τον δειγματολθπτικό επιτόπιο ζλεγχο, ο οποίοσ πραγματοποιικθκε δυνάμει τθσ υπ’αρικμ. 378/2018
Απόφαςθσ τθσ Ολομζλειασ τθσ Αρχισ,
Γ. το υπ’αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 35/15.02.2019 Πρακτικό επιτόπιου ελζγχου,
Δ. το υπ’αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 40/22.02.2019 ζγγραφο και τα ςυνθμμζνα αυτοφ,
Ε. τθν φορθτι μνιμθ USB
και ζχοντασ υπόψθ:


τθ μελζτθ τθσ Πολιτικισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν τθσ
εταιρείασ …., κακϊσ και των επιμζρουσ πολιτικϊν, λοιπϊν εγγράφων και ςτοιχείων του ςχετικοφ
φακζλου,



τον ζλεγχο εφαρμογισ τθσ Πολιτικισ Διαςφάλιςθσ των Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν τθσ εταιρείασ
…,



τα αποτελζςματα του επιτόπιου δειγματολθπτικοφ ελζγχου ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ …,

διαπιςτϊκθκε ότι θ εφαρμογι τθσ εγκρικείςασ από τθν ΑΔΑΕ Πολιτικισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου
των Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν από τθν εταιρεία …. παρουςιάηει τθν κάτωκι απόκλιςθ:


το Ιδιωτικό υμφωνθτικό Εμπιςτευτικότθτασ, Σιρθςθσ Εχεμφκειασ και μθ Ανταγωνιςμοφ (ςυν.
2 του χετ. Νο8) με εργαηόμενο τθσ εταιρείασ δεν γίνεται ςε κανζνα άρκρο μνεία ςτθν
υποχρζωςθ του εργαηομζνου για τθ διαςφάλιςθ του απορριτου των επικοινωνιϊν, οφτε
επίςθσ, ςτο Παράρτθμα Ι: Ριτρα Εμπιςτευτικότθτασ και Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομζνων &
Ενθμζρωςθ Αυτών, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ατομικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, όπου
εξίςου δεν εξειδικεφεται θ τιρθςθ του Απορριτου των επικοινωνιϊν από τον εργαηόμενο, όπωσ
αναφζρεται ςτο κεφάλαιο IV. Πολιτικι Διαςφάλιςθσ τθσ Εχεμφκειασ, τθσ εγκεκριμζνθσ από τθν
ΑΔΑΕ Πολιτικισ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 7 τθσ Απόφαςθσ 1001/Φ21/17.03.2005.»

Β. Ενόψει των ανωτζρω αποτελεςμάτων τθσ από 15 Μαΐου 2019 «Ζκκεςθσ Διενζργειασ Σακτικοφ
Ελζγχου ςτθν εταιρεία …», αποδίδεται θ ακόλουκθ ενδεχόμενθ παράβαςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ςε
ςχζςθ με το απόρρθτο των επικοινωνιϊν εκ μζρουσ τθσ εταιρείασ «…»:
Πλημμελήσ εφαρμογή τησ Πολιτικήσ Διαςφάλιςησ του Απορρήτου των Σαχυδρομικών Τπηρεςιών.
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Όπωσ προκφπτει από το περιεχόμενο τθσ από 15 Μαΐου 2019 «Ζκκεςθσ Διενζργειασ Σακτικοφ Ελζγχου
ςτθν εταιρεία …», ςτο Ιδιωτικό υμφωνθτικό Εμπιςτευτικότθτασ, Σιρθςθσ Εχεμφκειασ και μθ
Ανταγωνιςμοφ με εργαηόμενο τθσ εταιρείασ δεν γίνεται ςε κανζνα άρκρο μνεία ςτθν υποχρζωςθ του
εργαηομζνου για τθ διαςφάλιςθ του απορριτου των επικοινωνιϊν, οφτε επίςθσ, ςτο Παράρτθμα Ι:
Ριτρα Εμπιςτευτικότθτασ και Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομζνων & Ενθμζρωςθ Αυτών, που αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ατομικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ.
Η ανωτζρω περιγραφείςα παράλειψθ τθσ εταιρείασ … να ςυμπεριλάβει τον ρθτό όρο αναφορικά με τθ
διαςφάλιςθ του απορριτου ςτισ ςυμβάςεισ με τουσ υπαλλιλουσ τθσ ςυνιςτά παράβαςθ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ και ειδικότερα των διατάξεων των άρκρων 4 παρ. 1 και 7 παρ. 4

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), «…Κάκε Ταχυδρομικι Επιχείρθςθ υποχρεοφται
να διαςφαλίηει το απόρρθτο των ταχυδρομικών υπθρεςιών, το οποίο είναι απολφτωσ απαραβίαςτο…»
και «Οι ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ υποχρεοφνται να περιλαμβάνουν ρθτό όρο αναφορικά με τθ
διαςφάλιςθ του απορριτου και τθσ επαγγελματικισ εχεμφκειασ ςτισ ςυμβάςεισ με τουσ υπαλλιλουσ
τουσ ι με άλλα πρόςωπα με τα οποία ςυνεργάηονται για τθν παροχι ταχυδρομικών υπθρεςιών.».

Γ. Ενόψει των παραπάνω και ζχοντασ 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) Σθν υπ' αρικμ. 58347οικ/21.12.2020 Απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ.
1066/24-12-2020), περί διοριςμοφ νζων μελϊν ςτθν Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των
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Επικοινωνιϊν,
η) 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. Σθν υπϋαρικμ. Πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 215/25.10.2016 «Πολιτικι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των
Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν», θ οποία εγκρίκθκε ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 373/2017 Απόφαςθ τθσ
ΑΔΑΕ.
3. Σθν υπϋαρικμ. 371/2018 Ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ Α.Δ.Α.Ε για τθ διενζργεια Σακτικοφ
Ελζγχου ςτθν εταιρεία «….».
4. Σθν υπϋαρικμ. 378/2018 Απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ ΑΔΑΕ για τθ διενζργεια Σακτικοφ Ελζγχου ςτθν
εταιρεία «….».
5. Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 268/23-11-2018 επιςτολι τθσ ΑΔΑΕ προσ τθν εταιρεία,
6. Σο από 14-02-2019 (αρ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 35/15-02-2019) Πρακτικό Διεξαγωγισ Ελζγχου ςτισ
εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ «…»
7. Σο υπϋαρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 40/22-02-2019 ζγγραφο ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων τθσ
εταιρείασ «….» προσ τθν Αρχι.
8. Σθν από 15-05-2019 «Ζκκεςθ Διενζργειασ Σακτικοφ Ελζγχου ςτθν εταιρεία ….»,
9. τθν υπ’ αρικμ. 38/2019 ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ Α.Δ.Α.Ε.,
10. το υπ’ αρικμ. 17 Πρακτικό τθσ από 12 Φεβρουαρίου 2020 ςυνεδρίαςθσ τθσ Ολομζλειασ τθσ
Α.Δ.Α.Ε.,
11. τθν υπ’ αρικμ. 60/2020 Απόφαςθ τθσ Α.Δ.Α.Ε. περί ζγκριςθσ τθσ από 15-05-2019 «Ζκκεςθσ
Διενζργειασ Σακτικοφ Ελζγχου ςτθν εταιρεία ….», θ οποία ζχει αποςταλεί ςτθν εταιρεία μετά τθσ
ςυνθμμζνθσ ζκκεςθσ,
12. Σθν υπ’ αρικμ. 77/2021 ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ Α.Δ.Α.Ε.,
13. Σο Πρακτικό τθσ από 26 Απριλίου 2021 ςυνεδρίαςθσ τθσ Ολομζλειασ τθσ Α.Δ.Α.Ε.,
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

τθν κλιςθ ςε Ακρόαςθ τθσ εταιρείασ «…» ενϊπιον τθσ Ολομζλειασ τθσ Α.Δ.Α.Ε., με αντικείμενο τον
ζλεγχο τθσ ενδεχόμενθσ παράβαςθσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί απορριτου των επικοινωνιϊν, όπωσ
αναλυτικά εκτίκεται ανωτζρω ςτα ςθμεία Α και Β, δια τθσ υποβολισ ζγγραφου υπομνιματοσ ενϊπιον
τθσ Αρχισ ζωσ τθν 2α Ιουλίου 2021, ημζρα Παραςκευή και ώρα 15.00 μ.μ., ςφμφωνα με τα οριηόμενα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ςτθ διάταξθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 4 του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Λειτουργίασ τθσ Α.Δ.Α.Ε., όπωσ
τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 29/2020 Απόφαςθ τθσ Αρχισ (ΦΕΚ Βϋ 423/12-02-2020).
Ειςθγθτισ για τθν εν λόγω υπόκεςθ ορίηεται το τακτικό μζλοσ τθσ Α.Δ.Α.Ε., κα Αικατερίνθ Παπανικολάου.
Επίςθσ, καλείται θ εταιρεία να προςκομίςει, ςυνθμμζνα ςτο προαναφερκζν ζγγραφο υπόμνθμά τθσ, τα
πρόςφατα οικονομικά τθσ ςτοιχεία.
ε περίπτωςθ που θ εταιρεία αιτθκεί τθν αυτοπρόςωπθ παράςταςι τθσ ενϊπιον τθσ Αρχισ για τθ
διενζργεια τθσ ακρόαςθσ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 4 παρ. 3 του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ
Λειτουργίασ τθσ Α.Δ.Α.Ε., να εξουςιοδοτθκεί ο Πρόεδροσ τθσ Αρχισ να ορίςει θμερομθνία για τθ
διεξαγωγι τθσ ακρόαςθσ με αυτοπρόςωπθ παρουςία.
Επιςθμαίνεται, τζλοσ, ότι ςφμφωνα με το άρκρο 6 παρ. 3 τθσ υπ’ αρικμ. 44/31.10.2003 Απόφαςθσ τθσ
Α.Δ.Α.Ε. «Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των
Επικοινωνιϊν» (ΦΕΚ Β’1642/7.11.2003), όπωσ ιςχφει, ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει αίτθμα
δθμοςιότθτασ τθσ διαδικαςίασ.
Η παροφςα απόφαςθ να επιδοκεί ςτθν εταιρεία «…».
Κρίκθκε και αποφαςίςτθκε τθν 26θ Απριλίου 2021.

Ο Πρόεδροσ
Χριςτοσ Ράμμοσ
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