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                                                                                                                                              Μαροφςι, 12 Μαΐου  2021 
    Αρ. πρωτ.: 1326     

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 (αριθμ: 161/2021)  
 

Θζμα:   
Κλιςθ ςε ακρόαςθ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «…» με αντικείμενο τον ζλεγχο 
ενδεχόμενθσ παραβάςεωσ του απορριτου των επικοινωνιϊν μζςω επιςτολϊν δια 
τθσ λιψθσ ελλιπϊν μζτρων αςφάλειασ κατά τθ διαχείριςθ ταχυδρομικοφ 
αντικειμζνου. 

 
 

 
Τθν Τετάρτθ, 12θ Μαΐου 2021, θ Ολομζλεια τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν, 

παριςταμζνων του Ρροζδρου κ. Χριςτου άμμου, του Αντιπροζδρου, κ. Μιχαιλ Σακκά, των τακτικϊν 

μελϊν κ.κ. Αικατερίνθσ Ραπανικολάου,  Δθμθτρίου Βζργαδου, Νικολάου Ραπαδάκθ και Γεωργίου Μπακάλθ, 

κακϊσ και του αναπλθρωματικοφ μζλουσ κασ Β. Διαμαντοποφλου, θ οποία προςιλκε προσ αναπλιρωςθ του 

τακτικοφ μζλουσ, κου Στζφανου Γκρίτηαλθ, ο οποίοσ δεν προςιλκε λόγω κωλφματοσ, αν και είχε νομίμωσ και 

εμπροκζςμωσ προςκλθκεί, 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.  Στθν Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν (ΑΔΑΕ), ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων 

τθσ (άρκρο 1 και 6 του Ν. 3115/20013, όπωσ ιςχφει), υπεβλικθςαν οι υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1642/30-

04-2019 και 2431/15-07-2019 καταγγελίεσ. Σε αυτζσ ο καταγγζλλων παραπονείτο για απϊλεια 

ταχυδρομικοφ αντικειμζνου που απζςτειλε ο ίδιοσ προσ τθ ςφηυγό του μζςω τθσ εταιρείασ «…», το 

οποίο δεν παραδόκθκε ποτζ, αλλά αντ’ αυτοφ θ ςφηυγόσ του παρζλαβε δζμα με περιεχόμενο που δεν 

προοριηόταν για αυτιν.  

Για τθ διερεφνθςθ τθσ εν λόγω καταγγελίασ αποφαςίςτθκε, με τισ υπ’ αρικμ. 207 και 307/2019 

Αποφάςεισ τθσ Ολομζλειασ τθσ Α.Δ.Α.Ε., θ ςφςταςθ ομάδασ ελζγχου, θ οποία διενιργθςε το ςχετικό 

ζλεγχο.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου, όπωσ αυτά αποτυπϊκθκαν ςτθν από 27-01-2020 «Ζκκεςθ Διενζργειασ 

Εκτάκτου Ελζγχου ςτθν εταιρεία … κατόπιν των υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1642/30.04.2019 και 

2431/15.07.2019 καταγγελιϊν του …» και εγκρίκθκαν από τθν Ολομζλεια τθσ Αρχισ, κατά τθ 
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ςυνεδρίαςθ τθσ 8θσ Ιουλίου 2020, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 184/2020 Απόφαςθ τθσ Α.Δ.Α.Ε., ζχουν ωσ 

εξισ: 

 

«Β. ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ  

Η Ο.Ε. απζςτειλε προσ τθν … τθν υπϋ αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2611/02.08.2019 (ςυν. 3) επιςτολι, με τθν οποία 

ηθτικθκε από τθν εταιρεία να αποςτείλει το ιςτορικό διακίνθςθσ και ιχνθλάτθςθσ του ςυςτθμζνου 

ταχυδρομικοφ αντικειμζνου με αρικμό αποςτολισ 04124462693-0. Επίςθσ, ηθτικθκαν όλα τα ζγγραφα 

που ςχετίηονται με τθ διακίνθςθ του εν λόγω ταχυδρομικοφ αντικειμζνου, όπωσ δελτίο απόδειξθσ 

παραλαβισ του, το Φφλλο Καταγραφισ Ραραπόνου κακϊσ και αντίγραφα των ενθμερϊςεων (μθνφματα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) μεταξφ των υπευκφνων τθσ εταιρείασ αναφορικά με τισ ενζργειεσ που 

ζλαβαν χϊρα από πλευράσ τθσ εταιρείασ …για τθν εφρεςθ του ταχυδρομικοφ αντικειμζνου. 

 Η εταιρεία …απζςτειλε ςτθν ΑΔΑΕ τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2724/28.08.2019 (ςυν. 4) επιςτολι ςτθν 

οποία αναφζρει ότι το επίμαχο ταχυδρομικό αντικείμενο παραδόκθκε ςτθν υποδοχι (reception) του 

καταςτιματοσ ….. από τον καταγγζλλοντα ςτισ 15.04.2019, παρουςία του οποίου ςυμπλθρϊκθκε το 

ανάλογο ΣΥΔΕΤΑ. Ραραλιπτρια του ταχυδρομικοφ αντικειμζνου ιταν θ ςφηυγοσ του καταγγζλλοντοσ ςτθ 

… Σφμφωνα με το ιςτορικό διακίνθςθσ τθσ αποςτολισ, το ταχυδρομικό αντικείμενο αφίχκθ ςτθν … τθν 

επόμενθ θμζρα, ςτισ 16.04.2019, οπότε και εςτάλθ μινυμα SMS προσ τθν παραλιπτρια προκειμζνου θ 

τελευταία να προςζλκει ςτο κατάςτθμα … και να το παραλάβει. Η παραλαβι του ταχυδρομικοφ 

αντικειμζνου φαίνεται ότι ζγινε κανονικά από τον ςτακμό τθσ εταιρείασ ςτθ …τθν 16.04.2019. Τθν ίδια 

θμζρα, θ νόμιμθ παραλιπτρια του ταχυδρομικοφ αντικειμζνου επικοινϊνθςε τθλεφωνικά με τθν 

εταιρεία και ενθμζρωςε ότι παρζλαβε ταχυδρομικό αντικείμενο με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό 

που περίμενε να παραλάβει. Συγκεκριμζνα και κατά διλωςθ τθσ νόμιμθσ παραλιπτριασ, παρζλαβε 

εξαρτιματα αυτοκινιτου και όχι τθλεκοντρόλ τθλεόραςθσ.  

Η … με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτισ 16.04.2019, κάλεςε άμεςα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 

για άμεςεσ ενζργειεσ, ϊςτε να επιλυκεί το ηιτθμα. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ που διεξιχκθ 

από τθν πλευρά τθσ εταιρείασ, θ εταιρεία κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι προφανϊσ αφοροφςε 

περίπτωςθ «criss-cross» ΣΥΔΕΤΑ, δθλαδι εκ παραδρομισ επικόλλθςθ λάκουσ ΣΥΔΕΤΑ ςε άλλο 

ταχυδρομικό αντικείμενο.  

Κατά διλωςθ τθσ εταιρείασ, το ταχυδρομικό αντικείμενο με αρικμό αποςτολισ … που ζςτειλε ο 

καταγγζλλων με περιεχόμενο ζνα τθλεκοντρόλ ουδζποτε βρζκθκε, οφτε κάποιοσ άλλοσ πελάτθσ-

παραλιπτθσ ενθμζρωςε τθν εταιρεία για παραλαβι ταχυδρομικοφ αντικειμζνου με λάκοσ περιεχόμενο. 

Επιπροςκζτωσ, δεν υπιρξε κάποια όχλθςθ από πελάτθ-παραλιπτθ για το ταχυδρομικό αντικείμενο με 

περιεχόμενο τα ανταλλακτικά αυτοκινιτου. Η εταιρεία, αναγνωρίηοντασ τθν πλθμμελι παροχι 
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υπθρεςιϊν από πλευρά τθσ, προχϊρθςε ςτθν επιςτροφι των κομίςτρων και τθ χρθματικι αποηθμίωςθ 

του καταγγζλλοντοσ. 

Κατά τον επιτόπιο, ζκτακτο ζλεγχο που πραγματοποίθςε θ Ο.Ε. ςτισ εγκαταςτάςεισ του καταςτιματοσ … 

τθν 05.12.2019 (ΑΝΑΦΟΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

…(αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΡ 229/06.12.2019, ςυν. 5)), οι εκπρόςωποι τθσ εταιρείασ υποςτιριξαν το 

ςενάριο τθσ λανκαςμζνθσ επικόλλθςθσ των vouchers (ΣΥΔΕΤΑ) κατά τθν διαδικαςία κατάκεςθσ των δφο 

ταχυδρομικϊν αντικειμζνων (criss-cross). Σε ςχετικι ερϊτθςθ τθσ Ο.Ε. αναφορικά με το υλικό από τισ 

κάμερεσ καταγραφισ του καταςτιματοσ, θ εταιρεία διλωςε ότι αυτό δεν κατζςτθ δυνατό να 

χρθςιμοποιθκεί για τθ διερεφνθςθ του περιςτατικοφ κατά τθν θμερομθνία που αυτό ζλαβε χϊρα 

(15.0.4.2019), διότι διαπιςτϊκθκε ότι το ςφςτθμα καταγραφισ του καταςτιματοσ είχε βλάβθ, χωρίσ 

αυτό να ζχει γίνει νωρίτερα αντιλθπτό από τθν υπεφκυνο του καταςτιματοσ. Η Ο.Ε., κατά τον επιτόπιο, 

ζκτακτο ζλεγχο παρζλαβε ζγγραφο με τίτλο : «Υποχρζωςθ Επαγγελματικισ Εχεμφκειασ Υπαλλιλου». Στο 

εν λόγω ζγγραφο αναφζρεται ότι ο υπάλλθλοσ τθσ εταιρείασ οφείλει να μθν ανακοινϊνει ςε τρίτουσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ταχυδρομικζσ αποςτολζσ που διαχειρίηεται. Η υποχρζωςθ αυτι αφορά και 

ςε πρόςωπα τθσ εταιρείασ που δεν ζχουν ευκφνθ διαχείριςθσ των ταχυδρομικϊν αποςτολϊν. Τζλοσ, με 

τα υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 28/03.01.2020 (ςυν. 6) και 252/24.01.2020 (ςυν. 7) μθνφματα θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου, θ εταιρεία απζςτειλε τα ακόλουκα ζγγραφα:  

1.Το ιςτορικό διακίνθςθσ όλων των ειςερχομζνων αποςτολϊν που διακινικθκαν τθν 15θ Απριλίου 2019 

από το κατάςτθμα ….  

2. Φωτογραφία του ταχυδρομικοφ αντικειμζνου που τελικά παρζλαβε θ ςφηυγοσ του κ…. 

3. Αποδεικτικό αποηθμίωςθσ τθσ αποςτολισ.   

4. Αποδεικτικό επικεϊρθςθσ τθσ τιρθςθσ πλάνου εκπαίδευςθσ από τον επικεωρθτι δικτφου για το …. 

5. Ενθμζρωςθ τθσ εταιρείασ προσ το δίκτυο καταςτθμάτων τθσ αναφορικά με τθν παραλαβι αποςτολϊν 

από τθν υποδοχι των καταςτθμάτων. 

Επιςθμαίνεται ότι ωσ προσ το υπ’ αρικμ. (5) ςτοιχείο που απζςτειλε θ εταιρεία, θ Ο.Ε. κατά τον 

επιτόπιο, ζκτακτο ζλεγχο …ηιτθςε τθν ενθμζρωςθ που ζχει ςτείλει θ εταιρεία προσ το δίκτυο των 

καταςτθμάτων τθσ αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα τθσ ςυςκευαςίασ των αποςτολϊν που 

παραλαμβάνονται προσ διακίνθςθ. Από τθν εξζταςθ του απεςταλμζνου εγγράφου διαπιςτϊνεται ότι θ 

εταιρεία απζςτειλε τθν ενθμζρωςθ αναφορικά με τθ διαδικαςία που πρζπει να ακολουκείται από τουσ 

υπαλλιλουσ υποδοχισ κατά τθν παραλαβι αποςτολϊν από ιδιϊτεσ και όχι τακτικοφσ πελάτεσ. Κατά 

διλωςθ τθσ εταιρείασ δεν υπάρχει άλλθ ςχετικι ανακοίνωςθ προσ το δίκτυο. 
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Γ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 

Από τθ διερεφνθςθ των διαλαμβανομζνων τθσ εν κζματι καταγγελίασ διαπιςτϊνεται ότι θ εταιρεία 

διαχειρίςκθκε πλθμμελϊσ το ταχυδρομικό αντικείμενο που απζςτειλε ο καταγγζλλων, με αποτζλεςμα 

αυτό να μθν καταλιξει ςτον νόμιμο παραλιπτθ του και  να απολεςκεί, γεγονόσ που κζτει το απόρρθτο 

τθσ ταχυδρομικισ επικοινωνίασ ςε διακινδφνευςθ. Εξίςου πλθμμελι διαχείριςθ επζδειξε θ εταιρεία και 

κατά τθ διακίνθςθ του δεφτερου ταχυδρομικοφ αντικειμζνου, που λανκαςμζνα κατζλθξε ςτθ ςφηυγο του 

καταγγζλλοντοσ.». 

 

Β. Ενόψει των ανωτζρω αποτελεςμάτων τθσ από 27 Ιανουαρίου 2020 «Ζκκεςθσ Διενζργειασ Εκτάκτου 

Ελζγχου ςτθν εταιρεία …κατόπιν των υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1642/30.04.2019 και 2431/15.07.2019 

καταγγελιϊν του …», αποδίδεται θ ακόλουκθ ενδεχόμενθ παράβαςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ 

με το απόρρθτο των επικοινωνιϊν εκ μζρουσ τθσ εταιρείασ «…»: 

Ελλιπή μζτρα αςφάλειασ που οδήγηςαν ςτην παραβίαςη του απορρήτου των επικοινωνιών μζςω 

επιςτολών. 

Ππωσ προκφπτει από το περιεχόμενο τθσ από 27-01-2020 «Ζκκεςθσ Διενζργειασ Εκτάκτου Ελζγχου ςτθν 

εταιρεία …κατόπιν των υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1642/30.04.2019 και 2431/15.07.2019 καταγγελιϊν του 

…», θ οποία, άλλωςτε, ζχει παραδοκεί ςτθν εταιρεία «…» τθν 27-11-2020, ςυνθμμζνθ ςτθν υπ’ αρικμ. 

184/2020 Απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ τθσ Α.Δ.Α.Ε., θ εταιρεία αποδζχεται ότι υπιρξε λανκαςμζνθ 

διαχείριςθ του ταχυδρομικοφ αντικειμζνου που παραδόκθκε από τον καταγγζλλοντα με ςκοπό τθν 

αποςτολι του ςτθ ςφηυγό του … Ρικανι αιτία τθσ απϊλειασ του αντικειμζνου είναι, κατά τθν εταιρεία, θ 

λανκαςμζνθ επικόλλθςθ των vouchers (ΣΥΔΕΤΑ) πάνω ςτα δφο ταχυδρομικά αντικείμενα με 

αποτζλεςμα να καταλιξει ςτθν παραλιπτρια τθσ αποςτολισ το λανκαςμζνο αντικείμενο.  

Ρλθν όμωσ, ο πάροχοσ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν υποχρεοφται όπωσ, κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν 

του, λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προσ αποφυγιν απϊλειασ ι οποιαςδιποτε φκοράσ του 

ταχυδρομικοφ αντικειμζνου, περιπτϊςεισ οι οποίεσ ςυνιςτοφν παραβίαςθ του απορριτου των 

επικοινωνιϊν μζςω επιςτολϊν, δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 5 παρ. 1 τθσ υπ’ 

αρικμ. 1001/Φ.21/17-03-2005 Απόφαςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε. (ΦΕΚ Βϋ 384/24-03-2005) «Κανονιςμόσ για τθ 

διαςφάλιςθ του απορριτου των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν», «Προϋπόθεςη για τη διαςφάλιςη του 

απορρήτου των ταχυδρομικϊν υπηρεςιϊν είναι η λήψη επαρκϊν μζτρων αςφάλειασ κατά την 

παροχή των υπηρεςιϊν αυτϊν. ..», ενϊ ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 5 παρ. 2 του ωσ άνω 

Κανονιςμοφ «η αςφάλεια κατά την παροχή ταχυδρομικϊν υπηρεςιϊν ςυνίςταται ςτην εξαςφάλιςη 
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ςυνθηκϊν αποτρεπτικϊν τησ οποιαςδήποτε παραβίαςησ, απϊλειασ, παράνομησ ιδιοποίηςησ, 

αλλοίωςησ του περιεχομζνου του ταχυδρομικοφ αντικειμζνου…».  

 

 

Γ. Ενόψει των παραπάνω και ζχοντασ υπόψθ: 

1. τισ διατάξεισ:  

α)  του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διαςφάλιςησ του Απορρήτου 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 επιχειρήςεισ που 

παρζχουν ταχυδρομικζσ υπηρεςίεσ οφείλουν: α) Να τηροφν το απόρρητο τησ αλληλογραφίασ….», 

γ) του Ν. 4053/2012 «Ρφθμιςη λειτουργίασ τησ ταχυδρομικήσ αγοράσ, θεμάτων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και άλλεσ διατάξεισ», ιδίωσ το άρκρο 13 αυτοφ,  

δ) τθσ υπ’ αρικμ. 16887/17-03-2016 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016) περί ςυγκρότθςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε., 

ε) Τθν υπ’ αρικ. 34051/29.05.2018 Απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 326), περί διοριςμοφ Ρροζδρου τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ 

του Απορριτου των Επικοινωνιϊν, όπωσ διορκϊκθκε ςτο ορκό με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.396/2019, 

ςτ) Τθν υπ' αρικμ. 58347οικ/21.12.2020 Απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 

1066/24-12-2020), περί διοριςμοφ νζων μελϊν ςτθν Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των 

Επικοινωνιϊν, 

η) τθσ υπϋαρικμ.  1001/Φ.21/2005 Απόφαςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε. «Ζγκριςη του Κανονιςμοφ για τη 

Διαςφάλιςη του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεςιών» (ΦΕΚ Βϋ384/24-3-2005), ιδίωσ τα 

άρκρα 4 και 6 αυτοφ, 

2. τθν υπϋαρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 30/25.02.2010 Ρολιτικι Διαςφάλιςθσ Απορριτου των Ταχυδρομικϊν 

Υπθρεςιϊν τθσ εταιρείασ «…», θ οποία εγκρίκθκε με τθν υπϋαρικμ. 218/2010 Απόφαςθ τθσ ΑΔΑΕ,  

3. τθν υπϋαρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1642/30-04-2019 και 2431/15-07-2019 καταγγελία, 

4. το υπϋαρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2611/02-08-2019 ζγγραφο τθσ Αρχισ προσ τθν εταιρεία «…», 

5.  το υπϋαρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2724/28-08-2019 ζγγραφο τθσ εταιρείασ «…» προσ τθν Α.Δ.Α.Ε., 

6. τισ υπ’ αρικμ. 202/2019 και 307/2019 Αποφάςεισ τθσ Ολομζλειασ τθσ Αρχισ περί ςφςταςθσ 

Ομάδασ Ελζγχου για τθ διενζργεια εκτάκτου ελζγχου ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ «…» ςε ςυνζχεια 

τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1642/30-04-2019 και 2431/15-07-2019 καταγγελίασ, 
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7. τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΡ 229/06-12-2019 Αναφορά Διεξαγωγισ εκτάκτου ελζγχου ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του καταςτιματοσ …τθσ εταιρείασ …, 

8. το υπ’ αρικμ.  πρωτ. ΑΔΑΕ 28/03-01-2020 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ εταιρείασ 

«…» προσ τθν Α.Δ.Α.Ε., 

9. το υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 252/24-01-2020 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ εταιρείασ 

«…» προσ τθν Α.Δ.Α.Ε., 

10. τθν από 27 Ιανουαρίου 2020 «Ζκκεςθ Διενζργειασ Εκτάκτου Ελζγχου ςτθν εταιρεία … κατόπιν 

των υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1642/30.04.2019 και 2431/15.07.2019 καταγγελιϊν του …», 

11. τθν υπ’ αρικμ. 126/2020 ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ Α.Δ.Α.Ε., 

12. το υπ’ αρικμ. 43 πρακτικό τθσ από 8 Ιουλίου 2020 ςυνεδρίαςθσ τθσ Ολομζλειασ τθσ Α.Δ.Α.Ε., 

13. τθν υπ’ αρικμ. 184/2020 Απόφαςθ τθσ Α.Δ.Α.Ε., με τθν οποία εγκρίκθκε θ από 27 Ιανουαρίου 

2020 «Ζκκεςθ Διενζργειασ Εκτάκτου Ελζγχου ςτθν εταιρεία …κατόπιν των υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

1642/30.04.2019 και 2431/15.07.2019 καταγγελιϊν του …», θ οποία παραλιφκθκε από τθν εταιρεία τθν 

27-11-2020, 

14. Τθν υπ’ αρικμ. 109/2021 ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ Α.Δ.Α.Ε., 

15. Το  Ρρακτικό τθσ από 12 Μαΐου 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 8η  Ιουλίου 2021, ημζρα Πζμπτη και ώρα 15.00 μ.μ., ςφμφωνα με τα οριηόμενα 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., κ. Στζφανοσ Γκρίτηαλθσ. 

Επίςθσ, καλείται θ εταιρεία να προςκομίςει, ςυνθμμζνα ςτο προαναφερκζν ζγγραφο υπόμνθμά τθσ, τα 

πρόςφατα οικονομικά τθσ ςτοιχεία.  

Σε 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 Ρρόεδροσ τθσ Αρχισ να ορίςει θμερομθνία για τθ 

διεξαγωγι τθσ ακρόαςθσ με αυτοπρόςωπθ παρουςία.     
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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 12θ Μαΐου 2021.  

    
 

              
                                    

                                                 Ο Ρρόεδροσ 
 

                                                  Χριςτοσ άμμοσ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


