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Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2021        

                                                                                                                       Αρ. πρωτ : 1794 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

(αριθμ.: 226/2021) 

 

Θέμα:  
Απόφαση επί της υπ’ αριθμ. 7/2019 Απόφασης για κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την 

επωνυμία «….» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας 

περί απορρήτου των επικοινωνιών μέσω επιστολών, ενόψει περιστατικού ασφάλειας που 

γνωστοποιήθηκε στην ΑΔΑΕ.  

 

 

 

 

Την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Ολομέλεια της 

Α.Δ.Α.Ε., παρισταμένων του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. κ. Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της 

Α.Δ.Α.Ε., κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών μελών κ.κ. Δημητρίου Βέργαδου, Γεωργίου Μπακάλη, 

Στέφανου Γκρίτζαλη, Νικολάου Παπαδάκη και Αικατερίνης Παπανικολάου, η οποία είχε ορισθεί 

εισηγήτρια της υπόθεσης, προκειμένου να αποφασίσει σε συνέχεια της κλήσης σε ακρόαση της 

εταιρείας με την επωνυμία «….», η οποία πραγματοποιήθηκε την 4.12.2019 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

7/2019 απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης 

νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών μέσω επιστολών, ενόψει περιστατικού ασφάλειας 

που γνωστοποιήθηκε στην ΑΔΑΕ. 

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, κ.κ. Στέφανος Γκρίτζαλης, 

Δημήτριος Βέργαδος και Νικόλαος Παπαδάκης, που δεν παρίσταντο κατά την ακρόαση της 

εταιρείας με την επωνυμία «….» ενώπιον της Αρχής, που έλαβε χώρα την 4.12.2019, δήλωσαν ότι 

μελέτησαν το από 4.12.2019 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. 7/2019 

απόφασή της αποφάσισε να καλέσει σε ακρόαση την εταιρεία με την επωνυμία «….» την 4η 

Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της 

κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών μέσω επιστολών ενόψει περιστατικού 

ασφάλειας που γνωστοποιήθηκε στην ΑΔΑΕ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 3651/22.11.2019 Κλήση 

μετά της συνημμένης σε αυτήν Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 7/2019 επεδόθη στην εταιρεία 

νομίμως και εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. Ε10903/28.11.2019 Έκθεση Επίδοσης 
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Η εταιρεία παρέστη κατά την ακρόαση της 4ης Δεκεμβρίου 2019 διά των κ.κ. …..  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 4η Δεκεμβρίου 2019 ακρόασης 

ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε., το οποίο επεδόθη στην εταιρεία νομίμως, όπως προκύπτει από την υπ’αριθμ. 

196Β/31.01.2020 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή ….. Η εταιρεία «….» υπέβαλε 

εμπροθέσμως ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. το υπ’αριθμ.πρωτ.Α.Δ.Α.Ε. 563/20.02.2020 έγγραφο υπόμνημα. 

 

Β. Από τα στοιχεία του φακέλου, της από 4.12.2019 ακρόασης των εκπροσώπων της εταιρείας «….» 

και του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 563/20.02.2020 υποβληθέντος έγγραφου υπομνήματος της εταιρείας 

«….» προέκυψε ότι η ΑΔΑΕ έλαβε γνώση φωτογραφιών που φέρουν ημερομηνία 5.5.2017, στις 

οποίες απεικονίζεται σταθμευμένο ….δίκυκλο της εταιρείας «….» (στο εξής: «….») που φέρει κυτίο, 

το οποίο έχει ορθάνοιχτο το καπάκι, καθώς είναι προφανές ότι λόγω του όγκου των αποστολών που 

περιλαμβάνονται στο κυτίο δεν μπορεί να κλείσει ούτε στο ελάχιστο. Το κυτίο φέρει στην πλαϊνή του 

πλευρά την επωνυμία της εταιρείας και στο πίσω μέρος το λογότυπο της εταιρείας, καθώς και τα 

στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) …..   

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. 563/20.02.2020 έγγραφο υπόμνημά της, όσο και στο από 

4.12.2019 πρακτικό ακρόασης επισημαίνονται τα ακόλουθα:    

Κατ’ αρχάς, επί του ζητήματος που θέτει η εταιρεία αναφορικά με την (από)μαγνητοφώνηση του 

πρακτικού της ακρόασής της ενώπιον της Αρχής που έλαβε χώρα στις 4.12.2019 και το οποίο της 
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απεστάλη σε περιληπτική μορφή, ισχυριζόμενη ότι εκ της μη παράδοσης πλήρους αντιγράφου της 

συζήτησης στερείται της δυνατότητας να προβεί σε πλήρη απάντηση για τα προφορικώς τεθέντα 

θέματα, επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από το  άρθρο 6 παρ. 5 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, η 

απομαγνητοφώνηση των τηρηθέντων κατά τη διαδικασία ακροάσεων πρακτικών είναι στη διακριτική 

ευχέρεια της Αρχής. Πέραν αυτού, η μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης δεν έγινε με το σκοπό της 

απομαγνητοφώνησης, αλλά προκειμένου το ηχητικό υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

περίπτωση που υπάρξει κάποια αμφισβήτηση ως προς τα πράγματι λεχθέντα, αμφισβήτηση που δεν 

προβλήθηκε ούτε προέκυψε στη συγκεκριμένη περίπτωση.  

 

Αναφορικά με τις αποδιδόμενες παραβάσεις 

 

α) 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, του άρθρου 6 του N. 3185/2003, του 

άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4053/2012, της υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/2005 Απόφασης της ΑΔΑΕ ιδίως τα 

άρθρα 5 παρ. 1,2 και άρθρο 6 παρ. 1, και των σημείων 2.1.1. Γ)  και 2.3.1 της εγκριθείσας από την 

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

ισχυρίστηκε κατ’ αρχάς ότι οι εμπορικές συναλλαγές εκφεύγουν της προστασίας του απορρήτου των 

επικοινωνιών και ότι …. ανήκει προφανώς στην κατηγορία αυτή.  

Πέραν αυτού, αμφισβητεί τη γνησιότητα των ως άνω φωτογραφιών, ισχυρίζεται δε ότι ακόμη και 

αληθείς υποτιθέμενες, δεν παρέχουν τη δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης του περιστατικού. 

Επισημαίνει περαιτέρω ότι ….» (σελ. 8 και 9 του υπ’ αριθμ. πρωτ. 563/20.02.2020 έγγραφου 

υπομνήματος της εταιρείας).   

 

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

λόγους: 

 

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

απορρήτου των επικοινωνιών κατά τη διαχείριση ταχυδρομικού αντικειμένου, συνίστανται στην 

ύπαρξη οχήματος της εταιρείας «….» …..  

Ακόμη όμως και αν πραγματικά είχε κάποια σημασία ο χαρακτήρας της αποστολής για τη 

στοιχειοθέτηση της κρινόμενης παράβασης, η εταιρεία εικάζει ότι πρόκειται περί εμπορικής 

αποστολής, αναφέροντας χαρακτηριστικά στο υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 563/20.02.2020 έγγραφο 

υπόμνημά της (σελ. 6 αυτού) «….….. Πέραν αυτού, τόσο στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ’ της υπ’ 

αριθμ. 1001/Φ21/2005 Απόφασης της ΑΔΑΕ, όπου προβλέπεται η υποχρέωση των ταχυδρομικών 

επιχειρήσεων να μεταφέρουν τα ταχυδρομικά αντικείμενα σε κλειστά σε ασφαλισμένα οχήματα, όσο 

και στην παρ. 2.1.1. Γ) της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

της εταιρείας, όπου προβλέπεται ομοίως η μεταφορά των ταχυδρομικών αντικειμένων με οχήματα 

που παραμένουν κλειστά και ασφαλισμένα, ουδεμία διάκριση γίνεται μεταξύ αντικειμένων με 

εμπορικό ή μη χαρακτήρα. Η υποχρέωση της εταιρείας για μεταφορά των αποστολών με οχήματα 

κλειστά και ασφαλισμένα 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. Η εταιρεία «….» οφείλει ως εκ τούτου να διασφαλίζει το 

απόρρητο της επικοινωνίας για όλες τις αποστολές που αναλαμβάνει να μεταφέρει, διακινώντας τες 

με οχήματα κλειστά και ασφαλισμένα, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους.  

 

2. Η παραβίαση του απορρήτου στην κρινόμενη περίπτωση 

 

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2544/07.09.2017 επιστολή της εταιρείας προς την 

ΑΔΑΕ με την οποία απέστειλε τις θέσεις της αναφορικά με το κρινόμενο περιστατικό, η εταιρεία 

«….….» 

Από τις ανωτέρω δηλώσεις της εταιρείας προκύπτει ότι αυτή αποδέχεται ότι στη συγκεκριμένη 

περίπτωση δεν ελήφθησαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και δεν τηρήθηκε ο προβλεπόμενος 

στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ’ της υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/2005 Απόφασης της ΑΔΑΕ, καθώς και στην 

εγκεκριμένη πολιτική ασφάλειάς της τρόπος μεταφοράς των ταχυδρομικών αντικειμένων. Εξ αυτού 

του λόγου τιμωρήθηκε ….. …..  

Επομένως εν προκειμένω πρόκειται περί αποδεδειγμένης και ομολογημένης παραβίασης των ως άνω 

διατάξεων και των προβλεπομένων από αυτές μέτρων ασφάλειας.  

mailto:info@adae.gr
http://www.adae.gr/
ΑΔΑ: Ψ0Ο5ΙΔ1-ΧΗΓ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
Ιερού Λόχου 3, T.K.15124  Μαρούσι ♦ Τηλ: 210 6387600 ♦ Fax: 210 6387666 ♦ E-mail: info@adae.gr  ♦Διαδικτυακός Τόπος: www.adae.gr   

 

5 

Πέραν αυτού, το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία απώλεια ούτε καταγγελία για τις αποστολές της 

συγκεκριμένης ημέρας, ούτε αποδεικνύεται από κάποιο στοιχείο ούτε μπόρεσε να επαληθευτεί μέσω 

του διενεργηθέντος από την ΑΔΑΕ ελέγχου, δεδομένου ότι η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στην 

υποχρέωσή της για αποστολή όλων των αιτηθέντων στοιχείων.  

Τέλος, αβασίμως ισχυρίζεται η εταιρεία ότι η ΑΔΑΕ κακώς εξέτασε ανώνυμη καταγγελία σχετικά με 

το κρινόμενο περιστατικό, διότι «κατά το δυτικό πολιτισμό οι ανώνυμες καταγγελίες δεν τυγχάνουν 

αυτές καθ’ εαυτές ενδελεχούς εξέτασης…» (σελ. 6 του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 563/20.02.2020 

έγγραφου υπομνήματός της). Και τούτο, διότι από τις διατάξεις του Ν. 3115/2003, όπως ισχύει, που 

διέπει τη λειτουργία της, δεν προβλέπεται σχετική απαγόρευση. Αντίθετα, όπως προκύπτει το άρθρο 

6 παρ. 1 σημείο α’ του ως άνω νόμου, η ΑΔΑΕ έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει σε έκτακτους 

ελέγχους αυτεπαγγέλτως, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Εν προκειμένω, σε συνέχεια των στοιχείων 

που ήλθαν σε γνώση της για τον τρόπο διακίνησης των ταχυδρομικών αντικειμένων εκ μέρους της 

εταιρείας στη συγκεκριμένη περιοχή, η ΑΔΑΕ αποφάσισε τη διενέργεια του συγκεκριμένου έκτακτου 

ελέγχου. …..  

 

β) Επί της αποδιδόμενης παράβασης που αφορά τη δυσχέρανση του ελέγχου εκ μέρους της Αρχής 

κατά παράβαση των άρθρων 6 παρ. 2 του Ν. 3115 και 38 του Ν. 3959/2011, η εταιρεία 

ισχυρίστηκε ότι σε όλους τους διενεργηθέντες από την ΑΔΑΕ ελέγχους έχει προσκομίσει κάθε 

στοιχείο που της ζητήθηκε, ενώ στην υπό κρίση περίπτωση …..  

 

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

λόγους: 

…..  

Πλην όμως, η εταιρεία ….όφειλε να παράσχει τα ανωτέρω στοιχεία πλήρη, ορθά και έγκυρα, 

δεδομένου ότι, ως πάροχος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, στον οποίο έχει ανατεθεί από την Πολιτεία η 

άσκηση της κρίσιμης αυτής δραστηριότητας, είναι υπεύθυνη για την παροχή των υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε., υπόκειται δε στον έλεγχο της Α.Δ.Α.Ε. αναφορικά με τη διασφάλιση του 

απορρήτου των επικοινωνιών κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και επομένως, όφειλε να 

παράσχει κάθε αιτηθέν στοιχείο, απαραίτητο για τον έλεγχο εκ μέρους της Αρχής και μάλιστα κατά 

τρόπο έγκυρο και πλήρη. Η μη αποστολή των αιτηθέντων στοιχείων εκ μέρους της εταιρείας 

….δυσχέρανε εν προκειμένω τη δυνατότητα ελέγχου της Α.Δ.Α.Ε., καθώς δεν είναι δυνατό να 
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διαπιστωθεί ελλείψει αυτών ούτε εάν πράγματι η εταιρεία προέβη σε οποιοδήποτε είδους έλεγχο με 

αφορμή το ως άνω περιστατικό, ….. 

 

 

Γ. Κατόπιν των παραπάνω, 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 σύμφωνα με το 

οποίο «Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν: α) Να τηρούν το 

απόρρητο της αλληλογραφίας….», 

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,  

4. Τις διατάξεις του ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Α’ 93), 

ιδίως το άρθρο 38 αυτού, 

5. 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,  

6. 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),  

7. 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, 

8. 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), 

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

παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - 
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Ίδρυση συνδεδεμένης με την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας 

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», 

10. 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», 

11. 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, 

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

15. 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 5 παρ. 1  και παρ. 2 και  το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ’, 

16. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 281/14.12.2010 Αναθεωρημένη Πολιτική Διασφάλισης 

Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ….,  

17. Τις …., 

18. Την υπ’ αριθμ. 308/2017 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. σχετικά με τη σύσταση 

ομάδας ελέγχου για τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου στην εταιρεία «….», 

19. Την υπ’ αριθμ. 270/2017 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. σχετικά με τη σύσταση ομάδας ελέγχου για 

τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου στην εταιρεία «….», 

20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1449/15.05.2017 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία …., 

21. την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2544/07.09.2017 επιστολή της εταιρείας ….,  
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22. την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2714/25.09.2017 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία …., 

23. την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3010/23.10.2017 επιστολή της εταιρείας ….,  

24. την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3072/27.10.2017 επιστολή της εταιρείας ….,  

25. την από 01.11.2017 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στην εταιρεία ….» κατόπιν 

περιστατικού ασφαλείας,  

26. την υπ’ αριθμ. 412/2017 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

27. Το υπ’ αριθμ. 92 πρακτικό της από 22.11.2017 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

28. Την υπ’ αριθμ. 355/2017 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. περί έγκρισης της 01.11.2017 «Έκθεση 

Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στην εταιρεία ….» κατόπιν περιστατικού ασφαλείας,  η οποία 

παραδόθηκε στην εταιρεία …., όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

171/17.01.2018 Απόδειξη παράδοσης- παραλαβής, 

29. Την υπ’ αριθμ. 4/2019 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

30. Το Πρακτικό της από 9 Ιανουαρίου 2019 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

31. Την υπ’ αριθμ. 7/2019 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, ενόψει περιστατικού 

ασφάλειας που γνωστοποιήθηκε στην ΑΔΑΕ»,   

32. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3651/22.11.2019 κλήση της ΑΔΑΕ προς της εταιρεία «….» για 

ακρόαση την 4η Δεκεμβρίου 2019, η οποίο επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, 

όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 10903Ε/28.11.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού 

Επιμελητή στο …., 

33.  Τους ισχυρισμούς της εταιρείας «….» κατά την Ακρόαση της 4ης Δεκεμβρίου 2019, όπως 

αποτυπώνονται στο υπ’ αριθμ. 52 πρακτικό της διεξαχθείσης ακρόασης, το οποίο 

κοινοποιήθηκε στην εν λόγω εταιρεία συνημμένο στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 247/24.01.2020 

επιστολή της Αρχής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. Β196/31.01.2020 έκθεση επίδοσης 

του Δικαστικού Επιμελητή στο …. …., 

34. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 362/4.2.2020 επιστολή της εταιρείας «….» προς την ΑΔΑΕ,  

35.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 490/13.2.2020 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία «….», 

36. Το υπ’αριθμ.πρωτ.Α.Δ.Α.Ε. 563/20.2.2020 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας «….» ενώπιον της 

Α.Δ.Α.Ε., 

37. Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας «….» για την οικονομική χρήση 01.01.2019 έως 

31.12.2019,  
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38. Την υπ’ αριθμ. 172/2021 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,  

39. Το Πρακτικό της από 23 Ιουνίου 2021 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας με την επωνυμία «….» για τις αποδιδόμενες σε αυτήν 

παραβάσεις, όπως αναλύεται ανωτέρω στην ενότητα Β της παρούσας.  

ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ 

Στην εταιρεία με την επωνυμία «….»:  

Ως προς την παράβαση (α) που αφορά την πλημμελή λήψη μέτρων ασφάλειας για την αποφυγή 

παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών κατά τη διαχείριση ταχυδρομικών 

αντικειμένων, τη διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 20.000 (είκοσι χιλιάδων) ευρώ για 

τους λόγους που αναλυτικά παρατίθενται στην ενότητα Β υπό σημείο (α).  

Ως προς την παράβαση (β) που αφορά τη δυσχέρανση του ελέγχου εκ μέρους της Αρχής: τη 

διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 40.000 (σαράντα χιλιάδων) ευρώ για τους λόγους που 

αναλυτικά παρατίθενται στην ενότητα Β υπό σημείο (β).  

Για το είδος και το ύψος της κυρώσεως, 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, όπως αυτή προκύπτει από 

τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της.    

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

στην απόφαση 379/2019 της ΑΔΑΕ. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021. 

 

     

 

            Ο Πρόεδρος 

 

           

             Χρ. Ράμμος        
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