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Μαξνύζη, 12.02.2021 

Αξηζκ. πξση.: 420 

     

        

 AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ    ΗΗ  

((  ααρριιθθμμ::4466//22002211  ))  

((ΑΑΝΝΑΑΡΡΣΣΗΗΣΣΔΔΑΑ  ΣΣΟΟ  ΓΓΙΙΑΑΓΓΙΙΚΚΣΣΤΤΟΟ))  

  

  

  

 

 

Θέμα:  

 

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

ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ, θαηόπηλ ηεο από ….. Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ 

εηαηξεία ….. επί  ηεο ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ …… θαηαγγειίαο». 

 

 

Η Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (Α.Γ.Α.Δ.), ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ηελ 03.02.2021, εκέξα Σεηάξηε, 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. 

ηέθαλνπ Γθξίηδαιε, Νηθνιάνπ Παπαδάθε θαη Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ. εκεηώλεηαη όηη 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ θαη ηα ηαθηηθά κέιε θ. Γεώξγηνο Μπαθάιεο θαη Γεκήηξηνο 

Βέξγαδνο, νη νπνίνη απείραλ από ηελ ςεθνθνξία θαη γηα ηνλ ιόγν απηό, βάζεη ηεο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 15παξ.1 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ζεσξνύληαη απόληεο.  

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, θαηόπηλ ηεο από …. Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία …. 

επί  ηεο ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ ….. θαηαγγειίαο.  

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

Δηδηθόηεξα: 

Α. ηελ ΑΓΑΔ ππνβιήζεθε ε ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. θαηαγγειία ηεο …., ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία ε θαηαγγέιινπζα παξέιαβε …… θάθειν από ηελ εηαηξεία «…..», ζθξαγηζκέλν κε ηαηλία, 

εληόο ηνπ νπνίνπ ππήξρε θαη έηεξνο θάθεινο κε ζηνηρεία απνζηνιέα θαη παξαιήπηε άγλσζηα 

πξνο ηελ θαηαγγέιινπζα πνπ έθεξε ηαηλία κε γξακκηθό θσδηθό ηεο εηαηξείαο …...  

Καηόπηλ ηνύηνπ, δπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. …. απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, ε ΑΓΑΔ 

απνθάζηζε ηε δηελέξγεηα έθηαθηνπ ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…..». Η Οκάδα Διέγρνπ (ΟΔ) πνπ 
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ζπζηάζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ελ ιόγσ έθηαθηνπ ειέγρνπ νινθιήξσζε ην έξγν ηεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηνύ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ από …. «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Έθηαθηνπ 

Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία …. θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ ….. θαηαγγειίαο». 

Η αλσηέξσ Έθζεζε εγθξίζεθε από ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ κε ηελ ππ’αξηζκ. … Απόθαζε. 

Καηά ηελ από …. ζπλεδξίαζή ηεο, ε Οινκέιεηα απνθάζηζε, επίζεο, ηελ πξνώζεζε ηεο ππόζεζεο 

ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Αξρήο γηα θιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο …  επί ηε βάζεη ησλ 

δηαπηζηώζεσλ ηεο πξναλαθεξόκελεο Έθζεζεο Διέγρνπ.   

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ειήθζεζαλ ππόςε :  

1. ν λ.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ  Α΄ 47/2003), 

όπσο ηζρύεη, θαη ηδίσο ηα άξζξα 1, 6, 7 θαη 11 απηνύ, 

2. νη δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζκ. 1001/2005 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνύ γηα 

ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ» (ΦΔΚ Β΄384), ηδίσο ηνπ 

άξζξνπ 3 παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1,  2  θαη 5, ηνπ άξζξνπ 5 παξ.1, 2 θαη ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 

1, 

3. νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3051/2002 (ΦΔΚ Α’ 220/2002), όπσο ηζρύεη, 

4. νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4053/2012, ηδίσο ην άξζξν 3 παξ. 1β’ (ββ) απηνύ, 

5. ε ππ’ αξηζκ. 16887/17.03.2016 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21-03-2016), πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο Αξρήο 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, 

6. ε ππ’αξηζκ. 34051/29.05.2018 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 326/05.06.2019), πεξί δηνξηζκνύ Πξνέδξνπ ηεο 

Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, όπσο δηνξζώζεθε ζην νξζό (ΦΔΚ  

Τ.Ο.Γ.Γ. 396/20.06.2019), 

7. ε ππ’ αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Κανονιζμός Εζωηερικής Λειηοσργίας ηης 

Αρτής Διαζθάλιζης ηοσ Απορρήηοσ ηων Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη, 

8. νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄142/03.08.2016), 

9. ε ππ΄αξηζκ. Πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ ….. Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία εγθξίζεθε 

κε ηελ ππ΄αξηζκ. ….Απόθαζε ηεο Αξρήο, 

10. ε ππ΄αξηζκ. Πξση.ΑΓΑΔ ….. θαηαγγειία, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηήο εγγξάθσλ, 
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11. ε ππ΄αξηζκ. ….. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

12. ην ππ΄αξηζκ. Πξση.ΑΓΑΔ ……. έγγξαθν ηεο Αξρήο πξνο ηελ εηαηξεία, 

13. ην πξαθηηθό ηεο από ….. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,   

14. ε ππ΄αξηζκ. ….. Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, 

15. ην ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ …. έγγξαθν ηεο εηαηξείαο,  κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηήο εγγξάθσλ, 

16. ε από …. «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία … θαηόπηλ  ηεο 

ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ …. θαηαγγειίαο»,  

17. ε ππ΄αξηζκ. ….. Απόθαζε ηεο Αξρήο,  

18. ε  ππ΄αξηζκ. …. Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

19. ην πξαθηηθό ηεο από …. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, 

20.  ε ππ΄αξηζκ. …… εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 

21. ην πξαθηηθό ηεο από …. ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο,  

22. ην γεγνλόο όηη ε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ζπληζηά πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ησλ παξόρσλ 

ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, ιακβαλνκέλνπ ππόςε θαη ηνπ απόιπηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ δηθαηώκαηνο ζην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ. 

 

Β. Δηδηθόηεξα, ζηελ από … «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Έθηαθηνπ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία …. θαηόπηλ 

ηεο ππ΄αξηζκ.πξση.ΑΓΑΔ …. θαηαγγειίαο», όπσο εγθξίζεθε από ηελ Οινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ κε 

ηελ  ππ’αξηζκ. …. Απόθαζε, κεηαμύ άιισλ, αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα: 

«Β. ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ  

Η Ο.Δ. απέζηεηιε πξνο ηελ εηαηξεία … ηελ ππ΄ αξ. πξση. ….(..) επηζηνιή, κε ηελ νπνία δεηνύζε 

από ηελ ελ ζέκαηη εηαηξεία λα απνζηείιεη γξαπηώο ηηο ζέζεηο ηεο  αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ελ ιόγσ ….. θαθέινπ, θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ/ζηνηρείσλ. 

 Η εηαηξεία ….απέζηεηιε ζηελ ΑΓΑΔ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ …. (..) επηζηνιή ζηελ νπνία 

αλαθέξεη όηη δηεμήρζε ιεπηνκεξήο έξεπλα ηεο πνξείαο ηεο απνζηνιήο ηεο θαηαγγέιινπζαο (……) 

θαζώο θαη ηεο δεύηεξεο απνζηνιήο (………) από ηνλ Τπεύζπλν Αζθαιείαο ηεο εηαηξείαο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε από ηελ εηαηξεία δηαπηζηώζεθε όηη ……..  

 

Γ. ΔΞΔΣΑΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ- ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 
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Καηόπηλ ηεο εμέηαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηεο ελ ζέκαηη θαηαγγειίαο πξνθύπηνπλ ηα 

αθόινπζα: 

i. ην έγγξαθν αλαθνξάο έξεπλαο πνπ απέζηεηιε ε εηαηξεία αλαθέξεηαη όηη ην δήηεκα πνπ 

ήζειε λα αλαδείμεη ε θαηαγγέιινπζα ήηαλ ε πηζαλή δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

θαθέινπ ηεο δηθήο ηεο απνζηνιήο. ….. 

ii. Ο Τπεύζπλνο Αζθαιείαο ηεο εηαηξείαο παξέδσζε ζηελ θαηαγγέιινπζα έγγξαθν ζην νπνίν 

θαηαγξάθεηαη ην πεξηζηαηηθό………. 

iii. Οη δύν απνζηνιέο …………… 

iv. Καηά δήισζε ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο παξάδνζεο, ....... 

v. Ο Τπεύζπλνο Αζθαιείαο εμέηαζε ιεπηνκεξέζηαηα ………… 

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Από ηε δηεξεύλεζε ηεο ελ ζέκαηη θαηαγγειίαο δηαπηζηώλεηαη όηη ε θαηαγγέιινπζα παξέιαβε, 

πέξαλ ηνπ θαθέινπ πνπ πξννξηδόηαλ γηα εθείλε, έλαλ δεύηεξν θάθειν πνπ αθνξνύζε επηθνηλσλία 

ηξίησλ, γεγνλόο πνπ ζπληζηά πιεκκειή επίδνζε ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, αθνύ ζέηεη ζε 

δηαθηλδύλεπζε ην απόξξεην ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ (ηξίησλ) ζε απηήλ ηελ 

επηθνηλσλία.  

Πιελ όκσο, από ην ζύλνιν ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ ζηνηρείσλ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε αζθαιήο 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο έιαβε ρώξα ην ελ ιόγσ  

πεξηζηαηηθό, ηδίσο σο πξνο ην εάλ ε επίκαρε απνζηνιή πνπ αθνξνύζε επηθνηλσλία ηξίησλ, 

βξηζθόηαλ εληόο ηνπο θαθέινπ ηεο θαηαγγέιινπζαο. Καη ηνύην δηόηη, ζηελ πεξίπησζε απηή -πνπ 

πξνϋπνζέηεη δηάλνημε ηνπ θαθέινπ ηεο θαηαγγέιινπζαο-, πέξα από  ηελ πιεκκέιεηα ηεο  

επίδνζεο ζα ηεινύληαλ  θαη παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο ηεο».  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, 

 

Η ΑΡΥΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΠΟΦΑΙΔ 

        

Σελ θιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «……..»  ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ, κε 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ, όπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην ζεκ. Β΄ ηεο παξνύζαο θαη εηδηθόηεξα δηα: 
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Της πλημμελούς διατείριζης και επίδοζης ηατσδρομικού ανηικειμένοσ, η οποία θέηει ζε 

διακινδύνεσζη ηο απόρρηηο ηης επικοινωνίας, καηά παράβαζη ηοσ άρθροσ 19 ηοσ 

Σσνηάγμαηος, ηοσ Ν.4053/2012, ιδίως ηοσ άρθροσ 3 παρ. 1β’ (ββ) ασηού, και ηης 

σπ΄αριθμ.1001/Φ.21/2005 Απόθαζης ηης Α.Δ.Α.Ε., ιδίως ηοσ άρθροσ  ιδίως ηοσ άρθροσ 3 παρ. 

5 ηοσ άρθροσ 4 παρ. 1,  2β  και 5, ηοσ άρθροσ 5 παρ.1, 2 και ηοσ άρθροσ 6. 

Η αθξόαζε λα πξαγκαηνπνηεζεί δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ελώπηνλ ηεο Αξρήο κε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 10
η
  Μαρτίου 2021, ημέρα Σετάρτη 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). 

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 Α.Γ.Α.Δ., λα εμνπζηνδνηεζεί ν Πξόεδξνο ηεο Αξρήο λα νξίζεη εκεξνκελία γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο αθξόαζεο κε απηνπξόζσπε παξνπζία.     

Δηζεγεηήο ηεο ππνζέζεσο νξίδεηαη ν θ. ηέθαλνο Γθξίηδαιεο, ηαθηηθό κέινο ηεο ΑΓΑΔ, σο ηόπνο 

δηεμαγσγήο ηεο Αθξόαζεο νξίδεηαη  ε έδξα ηεο Α.Γ.Α.Δ., Ιεξνύ Λόρνπ 3, Μαξνύζη θαη λα 

ελεκεξσζεί ε εηαηξεία «…..» λα απνζηείιεη ηα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία. 

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

ζπλεκκέλεο απηήο από ….  Έθζεζεο Διέγρνπ. 

Να ελεκεξσζεί γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ελ ζέκαηη αθξόαζεο  ε ελδηαθεξόκελε /θαηαγγέιινπζα. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 3
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2021. 
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