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Μαρούσι, 12 Μαΐου 2021        

                                                                                                                       Αρ. πρωτ : 1325 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

(αριθμ.: 160/2021) 

 

Θέμα:  Απόφαση επί της υπ’ αριθμ. 126/2019 Απόφασης για Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την 

επωνυμία «…» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί 

απορρήτου των επικοινωνιών μέσω επιστολών.   

 

 

 

Την Τετάρτη, 12η Μαΐου 2021 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου 

των Επικοινωνιών, παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής, κ. Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου 

της Αρχής, κ. Μιχαήλ Σακκά και των τακτικών μελών κ.κ. Νικολάου Παπαδάκη, Αικατερίνης 

Παπανικολάου, Δημητρίου Βέργαδου, Γεωργίου Μπακάλη, ο οποίος είχε ορισθεί εισηγητής της 

υπόθεσης, καθώς και του αναπληρωματικού μέλους κας Βασιλικής Διαμαντοπούλου, η οποία 

προσήλθε προς αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Στέφανου Γκρίτζαλη, που δεν προσήλθε λόγω 

κωλύματος, αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου 

να αποφασίσει σε συνέχεια της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «…», η οποία 

πραγματοποιήθηκε την 29.01.2020 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 126/2019 απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με 

αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των 

επικοινωνιών μέσω επιστολών. 

Τα μέλη της Ολομέλειας δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της υπόθεσης και 

ότι έλαβαν πλήρη γνώση αυτής. Ειδικώς, τα μέλη της Αρχής κα Αικατερίνη Παπανικολάου, Δημήτριος 

Βέργαδος, Βασιλική Διαμαντοπούλου και Νικόλαος Παπαδάκης που δεν παρίσταντο κατά την 

ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «…» ενώπιον της Αρχής, που έλαβε χώρα την 29.01.2020, 

δήλωσαν ότι μελέτησαν το από 29.01.2020 Πρακτικό Ακρόασης της εταιρείας, καθώς και όλα τα 

σχετικά του φακέλου και έχουν λάβει πλήρη γνώση της μέχρι τούδε διαδικασίας και του περιεχομένου 

των προηγούμενων σχετικών με το θέμα συνεδριάσεων.  Η συζήτηση της υπόθεσης έλαβε χώρα 

αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. Ειδικότερα:  
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Α. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), με την υπ’ αριθμ. 126/2019 

απόφασή της αποφάσισε να καλέσει σε ακρόαση την εταιρεία με την επωνυμία «…»….την 29η 

Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της 

κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών μέσω επιστολών. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 

Α.Δ.Α.Ε. 97/13.1.2020 Κλήση μετά της συνημμένης σε αυτήν Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 

126/2019 επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 

1542Β’/20.1.2020 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου….. Για την 

ημερομηνία διεξαγωγής της ακρόασης ενημερώθηκε και ο καταγγέλλων …..με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ 96/13.1.2020 επιστολή. 

Η εταιρεία παρέστη κατά την ακρόαση της 29ης Ιανουαρίου 2020 διά των κ.κ…... Ο καταγγέλλων δεν 

παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Κατά την ως άνω Ακρόαση, η 

εταιρεία επιφυλάχθηκε να απαντήσει με έγγραφο υπόμνημα σε ορισμένα από τα ερωτήματα που 

ετέθησαν. Η Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. έταξε προθεσμία είκοσι ημερών από την επίδοση των πρακτικών 

της ακρόασης για την υποβολή του σχετικού υπομνήματος εκ μέρους της εταιρείας, όπως προκύπτει 

από το πρακτικό της διεξαχθείσης την 29η Ιανουαρίου 2020 ακρόασης ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε., το οποίο 

κοινοποιήθηκε στην εταιρεία με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3232/23.12.2020 επιστολή. Η εταιρεία 

«….» υπέβαλε εμπροθέσμως ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. το υπ’αριθμ.πρωτ.Α.Δ.Α.Ε. 70/11.01.2021 

έγγραφο υπόμνημα. 

 

Β. Από τα στοιχεία του φακέλου, της από 29.1.2020 ακρόασης των εκπροσώπων της εταιρείας «….» 

και του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 70/11.01.2021 υποβληθέντος έγγραφου υπομνήματος της εταιρείας 

«….» προέκυψε ότι στην ΑΔΑΕ κοινοποιήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (άρθρο 1 και 6 

του Ν. 3115/20013, όπως ισχύει) από την ΕΕΤΤ η με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3095/31.10.2017 καταγγελία 

του…., σύμφωνα με την οποία…...  

Επί της αποδιδόμενης στην εταιρεία «….» παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των 

επικοινωνιών, αναφορικά με τους ισχυρισμούς της εταιρείας, όπως αυτοί διατυπώνονται τόσο στο 

υποβληθέν υπ’ αριθμ. πρωτ.Α.Δ.Α.Ε. 70/11.01.2021 έγγραφο υπόμνημά της, όσο και στο από 

29.1.2020 πρακτικό ακρόασης επισημαίνονται τα ακόλουθα:    

 

Αναφορικά με την αποδιδόμενη παράβαση 
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Επί της αποδιδόμενης παράβασης που αφορά την πλημμελή λήψη μέτρων ασφάλειας για την 

αποφυγή παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών κατά τη διαχείριση ταχυδρομικών 

αντικειμένου, κατά παράβαση του άρθρου 19 του Συντάγματος, της υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/2005 

Απόφασης της ΑΔΑΕ ιδίως τα άρθρα 4 και 5 και των σημείων 7.7 και 7.8 της εγκριθείσας από την 

ΑΔΑΕ Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της,  η εταιρεία «…» 

ισχυρίστηκε κατ’ αρχάς ότι η κρινόμενη καταγγελία δεν αφορά σε ταχυδρομικό αντικείμενο, το οποίο 

διαχειρίστηκε πλημμελώς καθώς το περιεχόμενο του φακέλου δεν ήταν επιστολή ή κάποιο άλλο 

ταχυδρομικό αντικείμενο κατ’ άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/2005 Απόφασης της ΑΔΑΕ και για 

τον λόγω αυτό η καταγγελία είναι νόμω αβάσιμη.  

Πέραν αυτού, ανέφερε ότι ο σκισμένος φάκελος βρέθηκε πάνω στον ιμάντα διαλογής από υπάλληλό 

της και παραδόθηκε στο αρμόδιο τμήμα ζημιών, όπου διαπιστώθηκε άνοιγμα από τη μία πλευρά του 

φακέλου και απουσία περιεχομένου. Αφού ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες 

(φωτογράφηση, αναγγελία της ζημίας και ενημέρωση του αποστολέα), η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι 

προέβη σε έλεγχο ανατρέχοντας στις κάμερες ασφάλειας του τμήματος διαλογής και δεν διαπιστώθηκε 

κάποια ύποπτη κίνηση, ενώ ισχυρίστηκε ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση 

του απορρήτου κατά τη διακίνηση.   

Τέλος, επισημαίνει ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, στο πλαίσιο του οποίου μόλις έγινε 

αντιληπτός ο σκισμένος και άδειος περιεχομένου φάκελος προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες εκ του 

νόμου ενέργειες ώστε να ενημερωθεί και να αποζημιωθεί ο θιγόμενος σύμφωνα με το υπάρχον 

κανονιστικό πλαίσιο. Εξ αυτού του λόγου ζητά να περιοριστεί η Αρχή στην επιβολή της κύρωσης της 

σύστασης.    

 

Οι ως άνω ισχυρισμοί της εταιρείας προβάλλονται στο σύνολό τους αβάσιμα για τους ακόλουθους 

λόγους: 

 

1. Στην υπό κρίση περίπτωση, τα ελλιπή μέτρα ασφάλειας για την αποτροπή της παραβίασης του 

απορρήτου των επικοινωνιών κατά τη διαχείριση ταχυδρομικού αντικειμένου, συνίστανται στο 

γεγονός ότι φάκελος που παραδόθηκε στην εταιρεία «….» για μεταφορά ….εντοπίστηκε κατά την 

άφιξή του …..ανοιχτός και χωρίς περιεχόμενο. Το γεγονός αυτό αποδέχεται και η ίδια η εταιρεία, 

αναφέροντας μάλιστα σχετικά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3399/29.11.2017 επιστολή της ότι 

πρόκειται για σπάνιο για την ίδια γεγονός. Είναι δε προφανές ότι το περιεχόμενο του ως άνω φακέλου 
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ουδόλως ενδιαφέρει εν προκειμένω για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης. Και τούτο για δύο 

ειδικότερους λόγους: Κατά πρώτον, ένας φάκελος που παραδίδεται προς αποστολή αποτελεί εξ 

ορισμού ταχυδρομικό αντικείμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 

1001/Φ21/2005 Απόφασης της ΑΔΑΕ και υπάγεται στην προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών 

ανεξάρτητα από το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με τον ως άνω ορισμό, στην έννοια του ταχυδρομικού 

αντικειμένου εμπίπτει «κάθε αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική 

του μορφή, στην οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας», ενώ στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν ακόμη και ταχυδρομικά δέματα μέχρι 20 κιλά που περιέχουν εμπορεύματα. 

Επομένως, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση εντός του φακέλου υπήρχαν έγγραφα ή χρήματα ή 

συνδυασμός αυτών δεν έχει καμία απολύτως σημασία ως προς την έκταση της προστασίας του 

απορρήτου των επικοινωνιών, η οποία αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του παρόχου της 

ταχυδρομικής υπηρεσίας, τόσο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όσο και σύμφωνα με την ίδια την 

Πολιτική Ασφαλείας της εταιρείας, …..… «Όλοι οι ανωτέρω κανόνες προστασίας του απορρήτου, 

ισχύουν για τα αντικείμενα αλληλογραφίας, αλλά και για κάθε ταχυδρομική επικοινωνία, ανεξαρτήτως 

του προσωπικού ή του εμπορικού χαρακτήρα της» (παρ. 2 τελευταίο εδάφιο).  

Πέραν αυτού, μπορεί πράγματι ο αποστολέας να δήλωσε ότι το περιεχόμενο της αποστολής ήταν 

έγγραφα και στη συνέχεια, μετά την άφιξή της να δήλωσε ότι το περιεχόμενο αυτής ήταν χρήματα, 

ωστόσο πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για παραβίαση του απορρήτου η οποία δεν αμφισβητείται 

ούτε από την ίδια της εταιρεία και η οποία συνίσταται στο άνοιγμα του φακέλου και στην αφαίρεση 

του περιεχομένου του, η εταιρεία ανέλαβε να μεταφέρει αυτό που της δήλωσε ο αποστολέας, 

επομένως έγγραφα. Από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει πώς ακριβώς η εταιρεία 

«ανακάλυψε» το ψεύδος της δήλωσης του αποστολέα ως προς το περιεχόμενο της αποστολής, ώστε 

να το εξαιρέσει από μόνη της, ως είδος που δεν αναλαμβάνει να μεταφέρει, από την όποια προστασία 

και μάλιστα με τρόπο που να οδηγήσει στην απόλυτη εξαφάνισή του. Το γεγονός δηλ. ότι η εταιρεία 

δεν αναλαμβάνει να μεταφέρει χρήματα, δεν σημαίνει ότι στην περίπτωση που ανακαλύψει ότι 

πράγματι κάποιος αποστολέας δεν συμμορφώθηκε προς την εν λόγω απαγόρευση, νομιμοποιείται να 

ανοίξει τον επίμαχο φάκελο και να εξαφανίσει το περιεχόμενό του, ενώ παράλληλα δεν εξηγεί πώς 

ακριβώς αντιλήφθηκε ότι το περιεχόμενο δεν ήταν έγγραφα, αλλά χρήματα. Ούτε είναι σε καμία 

περίπτωση νοητή η εκ του αποτελέσματος απαλλαγή από την ευθύνη της για το άνοιγμα του φακέλου 

και την εξαφάνιση του περιεχομένου του με το επιχείρημα ότι αφού εκ των υστέρων πληροφορήθηκε 

ότι ο φάκελος περιείχε χρήματα, τότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς την προστασία του 

απορρήτου, γιατί δεν πρόκειται περί είδους που αναλαμβάνει να μεταφέρει.  
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Συνεπεία των ανωτέρω, η υποχρέωση της εταιρείας για διασφάλιση του απορρήτου των 

μεταφερόμενων από αυτήν αποστολών ισχύει ανεξαιρέτως και απαρέγκλιτα για όλα τα ταχυδρομικά 

αντικείμενα, ενώ η διαφοροποίηση κάποιας κατηγορίας αυτών με σκοπό την εξαίρεσή της από το 

πεδίο εφαρμογής του συνταγματικά κατοχυρωμένου απορρήτου των επικοινωνιών, ουδόλως 

δικαιολογείται ούτε προκύπτει από οποιαδήποτε διάταξη. Ακόμη δηλ. και αν η εταιρεία εν αγνοία της 

μεταφέρει χρήματα, η υποχρέωσή της για τη διασφάλιση του απορρήτου του φακέλου στον οποίο 

περιέχονται ισχύει στο ακέραιο.  

Είναι δε προφανές ότι η αποσφράγιση ταχυδρομικού αντικειμένου και η απώλεια του περιεχομένου 

του συνιστούν παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της 

υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/2005 Απόφασης της ΑΔΑΕ, ενώ στην υπό κρίση περίπτωση η εταιρεία δεν έλαβε 

τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 5 της ίδιας ως άνω Απόφασης. Η συμπεριφορά της 

συνιστά παραβίαση και της Πολιτικής Ασφάλειας του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της 

(αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 9/11.11.2011), …..προβλέπει ότι «2…..Κατά συνέπεια για τη διαφύλαξη του 

απορρήτου των επικοινωνιών….α….β. Δεν επιτρέπεται ολική ή μερική αποσφράγιση ταχυδρομικών 

αντικειμένων, σε καμία περίπτωση εκτός των περιπτώσεων άρσης του απορρήτου, όπως περιγράφονται 

παρακάτω στην πολιτική άρσης του απορρήτου», ενώ …..«Η ασφάλεια κατά την παροχή ταχυδρομικών 

υπηρεσιών συνίσταται στην εξασφάλιση συνθηκών αποτρεπτικών της οποιαδήποτε παραβίασης, 

απώλειας, παράνομης ιδιοποίησης, αλλοίωσης του ταχυδρομικού αντικειμένου….» 

 

2. Περαιτέρω, ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι ο φάκελος βρέθηκε σκισμένος πάνω στον ιμάντα 

διαλογής και ότι η εταιρεία προέβη σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου 

να διερευνηθεί το περιστατικό και να αποζημιωθεί ο αποστολέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη της για την αποσφράγιση 

του φακέλου και την απώλεια του περιεχομένου του. Ούτε απεδείχθη από κάποιο από τα στοιχεία της 

υπόθεσης ότι πράγματι ο φάκελος ήταν πολύ λεπτός και σκίστηκε κατά την επαφή του με τον ιμάντα 

διαλογής, ενώ αν πράγματι είχε συμβεί αυτό ο υπάλληλος θα έβρισκε πράγματι τον φάκελο σκισμένο 

σε κάποιο σημείο, αλλά όχι και κενό περιεχομένου. Ομοίως εκ του γεγονότος ότι, όπως ισχυρίστηκε 

η εταιρεία από τον ενδελεχή έλεγχο στον οποίο προέβη ανατρέχοντας στις κάμερες ασφαλείας του 

τμήματος διαλογής δεν διαπιστώθηκε κάποια ύποπτη κίνηση των υπαλλήλων της, δεν αποδεικνύεται 

ότι δεν υπήρξε αποσφράγιση του φακέλου σε κάποιο από τα αρχικά στάδια διακίνησης.  

3. Τέλος, το γεγονός ότι όπως ισχυρίστηκε η εταιρεία πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό 

επιδιώκοντας για τον λόγο αυτόν την ελαφρύτερη δυνατή κύρωση δεν λειτουργεί απαραίτητα υπέρ 
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της. Και τούτο διότι, το γεγονός ότι ενώ δεν μεταφέρει χρήματα, η μία φορά που πράγματι μετέφερε 

(έστω και εν αγνοία της) κατέληξε σε παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών με αποσφράγιση 

και απώλεια του περιεχομένου, αποδεικνύει ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την 

αποφυγή της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών κατά τη διαχείριση των ταχυδρομικών 

αντικειμένων που αναλαμβάνει να μεταφέρει, καθώς και ότι τα όποια μέτρα έχει λάβει δεν είναι 

αποτελεσματικά.  

 

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 

47 Α΄/27-2-2003), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 1  και άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄, β΄ και  

γ΄, ιβ΄, παρ. 2 και το άρθρο 11  αυτού, 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3185/2003 «Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ Α’ 282), εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 

(ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 229), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 6, 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 44), όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 3 

παρ. 1 και το άρθρο 13 παρ. 1α', 

4. Το Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως ισχύει, 

και ιδίως τα άρθρα 61 και 110 παρ. 12 αυτού,  

5. Την υπ’ αριθμ. 97Α/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της ΑΔΑΕ 

44/31-10-2003 Απόφασης της ΑΔΑΕ “Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής 

Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως 

ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-05-2012),  

6. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 44/31.10.2003 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β’ 

1642/7.11.2003), όπως ισχύει, ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτής, 

7. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 47/2015), 

8. Τη διάταξη του άρθρου 55 παρ.10 του Ν.4339/2015  (ΦΕΚ Α’ 133/2015) «Αδειοδότηση 

παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - 

Ίδρυση συνδεδεμένης με την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας 
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ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής 

Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και 

Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 

4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», 

9. Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 

Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 

προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 

Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», 

10. Την υπ’ αριθμ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής 

Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

11. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τρίτου του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2016),  

12. Tην υπ’ αριθ. 34051/29.05.2018 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 326), περί διορισμού Προέδρου της Αρχής 

Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπως διορθώθηκε στο ορθό με το ΦΕΚ 

Υ.Ο.Δ.Δ.396/2019, 

13. Την υπ’ αριθ. 58347οικ./21.12.2020 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 

1066) περί διορισμού νέων μελών στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

14. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ.  1001/Φ.21/2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Έγκριση του 

Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 

Β΄384/24-3-2005), ιδίως το άρθρο 4 παρ. 1,  και παρ. 2 και  το άρθρο 5 παρ. 1 και  παρ. 2, 

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 9/11.01.2011 Αναθεωρημένη Πολιτική Διασφάλισης του 

Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της εταιρείας ….η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 34/2011 Απόφαση της ΑΔΑΕ,  

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3095/31.10.2017 καταγγελία,  

17. Την υπ’ αριθμ. 432/2017 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ,  

18. Την υπ’ αριθμ. 383/2017 Απόφαση της ΑΔΑΕ για τη σύσταση ομάδας ελέγχου, 

19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3408/30.11.2017 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία …. 

20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3399/29.11.2017 επιστολή της εταιρείας …. 

21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3558/11.12.2017 επιστολή της εταιρείας…... προς την ΑΔΑΕ,  
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22. Την από 09.01.2018 Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στην εταιρεία….. κατόπιν 

καταγγελίας (αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3095/31.10.2017), 

23. Την υπ’ αριθμ. 40/18 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ,  

24. Το πρακτικό της από 14.2.2018 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ,  

25. Την υπ’ αριθμ. 40/2018 Απόφαση της ΑΔΑΕ περί έγκρισης της ως άνω από 08.05.2017 

Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στην εταιρεία….. κατόπιν καταγγελίας (αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ 3095/31.10.2017), η οποία παραδόθηκε στην εταιρεία ….όπως προκύπτει από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 611/26-02-2018 Απόδειξη παράδοσης – παραλαβής, 

26. Την υπ’ αριθμ. 106/2019 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

27. Το Πρακτικό της από 13 Μαρτίου 2019 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. 

28. Την υπ’ αριθμ. 126/2019 απόφαση της ΑΔΑΕ με θέμα «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με 

την επωνυμία «…..», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης 

νομοθεσίας περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω επιστολών»,   

29. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 97/13.1.2020 κλήση της ΑΔΑΕ προς της εταιρεία «….» για 

ακρόαση την 29η Ιανουαρίου 2020, η οποίο επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, 

όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 1542Β’/20.1.2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής 

Επιμελήτριας στο…., 

30. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 96/13.1.2020 επιστολή προς τον καταγγέλλοντα ….για τη 

διεξαγωγή της ακρόασης. 

31.  Τους ισχυρισμούς της εταιρείας «…..» κατά την Ακρόαση της 29ης Ιανουαρίου 2020, όπως 

αποτυπώνονται στο υπ’ αριθμ. 10 πρακτικό της διεξαχθείσης ακρόασης, το οποίο 

κοινοποιήθηκε στην εν λόγω εταιρεία συνημμένο στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

3232/23.12.2020 επιστολή της Αρχής, 

32. Το υπ’αριθμ.πρωτ.Α.Δ.Α.Ε. 70/11.1.2021 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας «…..»  ενώπιον της 

Α.Δ.Α.Ε., 

33. Την υπ’ αριθμ. 107/2021 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ,  

34. Το πρακτικό της από 12.5.2021 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

35. Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας «…..» για την οικονομική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 

 

Κατόπιν των παραπάνω,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας με την επωνυμία «….» για την αποδιδόμενη σε αυτήν 

παράβαση, όπως αναλύεται ανωτέρω στην ενότητα Β της παρούσας.  

ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ 

Στην εταιρεία με την επωνυμία «…..» τη διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου ύψους 

τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για την αποδιδόμενη σε αυτήν παράβαση που αφορά την πλημμελή 

λήψη μέτρων ασφάλειας για την αποφυγή παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών κατά 

τη διαχείριση ταχυδρομικού αντικειμένου όπως αναλύεται ανωτέρω στην ενότητα Β της παρούσας. 

Για το είδος και το ύψος αυτής, ελήφθη υπόψη ιδίως η αρχή της αναλογικότητας, η βαρύτητα της 

αποδιδόμενης παράβασης, η αρχή της χρηστής Διοίκησης, η αρχή της εύλογης διάρκειας της 

διαδικασίας και η οικονομική κατάσταση της  εταιρείας.  

Η παρούσα απόφαση της ΑΔΑΕ να επιδοθεί στην εταιρεία «….» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

απόφαση 379/2019 της ΑΔΑΕ. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021. 

 

     

 

        Ο Πρόεδρος 

           

          Χρ. Ράμμος           
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