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 A Π Ο Φ Α Σ Η 

( αριθμ:83/2022 ) 

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 

 

 

Θέμα:   Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «…….» (……..), με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης 
παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών μέσω επιστολών, 
κατόπιν της από …. Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στην εταιρεία «……..» (……….), 
που αφορά σε περιστατικό ασφαλείας που κοινοποιήθηκε από την εταιρεία ……………. 
 

 
Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) συνεδρίασε την 

…….., παρισταμένων των κ.κ. Χρήστου Ράμμου, Προέδρου της Αρχής, Μιχαήλ Σακκά, Αντιπροέδρου 

της Αρχής, των τακτικών μελών Δημητρίου Βέργαδου, Γεωργίου Μπακάλη και Νικόλαου Παπαδάκη, 

του αναπληρωματικού μέλους Γεώργιου Μισαηλίδη σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους 

Αικατερίνης Παπανικολάου, η οποία δεν παρέστη λόγω υπηρεσιακού κωλύματος, αν και είχε νομίμως 

και εμπροθέσμως προσκληθεί, καθώς και του αναπληρωματικού μέλους Βασιλικής Διαμαντοπούλου, 

σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους Στέφανου Γκρίτζαλη, ο οποίος δεν παρέστη λόγω υπηρεσιακού 

κωλύματος, αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, προκειμένου να αποφασίσει 

αναφορικά με την ενδεχόμενη κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «……..» (…….) 

αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των 

επικοινωνιών μέσω επιστολών, κατόπιν της από ….. Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στην 

εταιρεία «……..» (……..), που αφορά σε περιστατικό ασφαλείας που κοινοποιήθηκε από την εταιρεία 

……….. 

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. 

Ειδικότερα: 

Α. Στην ΑΔΑΕ απεστάλη το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……… (αριθμ. πρωτ. ………….) έγγραφο (συν. 

1) της εταιρείας ……, με το οποίο η εταιρεία γνωστοποίησε στην Αρχή ότι ενημερώθηκε μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ότι πραγματοποιήθηκε κλοπή οχήματος της εταιρείας …….. μέσα στο 

οποίο υπήρχε φάκελος της εταιρείας ……….. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία ……… είχε 

πραγματοποιήσει προηγούμενη ενημέρωση της Αρχής για το ως άνω περιστατικό ………. 

Μαρούσι, [2-3-2022 

Αριθ. Πρωτ.: [590 
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Με την  υπ΄αριθμ. …… Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ ορίστηκε Ομάδα Ελέγχου (ΟΕ) με σκοπό 

τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου στην εταιρεία «…….». Η ΟΕ ολοκλήρωσε το έργο της με τη σύνταξη 

της συνημμένης από ………..  «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στην εταιρεία «………» κατόπιν 

περιστατικού ασφάλειας που κοινοποιήθηκε από την ……., η οποία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της 

Αρχής με την υπ΄αριθμ. …… Απόφαση. Κατά την από ….. συνεδρίασή της, η Ολομέλεια αποφάσισε 

επίσης την προώθηση της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία της Αρχής για κλήση σε ακρόαση της 

εταιρείας «…….» (……),  επί τη βάσει των διαπιστώσεων της προαναφερόμενης Έκθεσης Ελέγχου.   

Τα αποτελέσματα της εν λόγω έκθεσης ελέγχου έχουν ως εξής: 

« … 2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Για τη διερεύνηση της εν θέματι υπόθεσης, η ΑΔΑΕ απέστειλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …….. 

επιστολή (….) προς την εταιρεία «………..», με την οποία την καλούσε να αποστείλει στην ΑΔΑΕ, εντός 

είκοσι ημερών από την παραλαβή της, ……………… 

Η εταιρεία απέστειλε την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ……….. (αριθμ. πρωτ………..) επιστολή μετά των 

συνημμένων αυτής. 

Ακολούθως, η Ο.Ε. απέστειλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ………. (….) επιστολή προς την εταιρεία, 

με την οποία την καλούσε να αποστείλει, εντός είκοσι ημερών από την παραλαβή της, το πόρισμα της  

Διοικητικής  Έρευνας  που διεξήχθη ……….. αναφορικά με το υπό έλεγχο περιστατικό κλοπής οχήματος 

και για το οποίο είχε γίνει αναφορά στην υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ……….. (….) επιστολή της εταιρείας.  

Η Ο.Ε. ζήτησε επανειλημμένως το πόρισμα του Επιθεωρητή τόσο μέσω τηλεφωνικών επαφών που 

είχε με την Υπεύθυνη Ασφαλείας της εταιρείας όσο και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …….. (….) 

επιστολή της Αρχής προς την εταιρεία. Η εταιρεία, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ……. (…..) μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιβεβαίωσε την παραλαβή της αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ………. (….) 

επιστολής της Αρχής. 

 

3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Α. Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ……… επιστολή της, η εταιρεία αναφέρει ότι ………….. 

Β. Το πόρισμα του ελέγχου που διεξήχθη από Επιθεωρητή της εταιρείας δεν έχει γνωστοποιηθεί έως 

και σήμερα στην Ο.Ε., παρά  το γεγονός ότι  αυτό ζητήθηκε επανειλημμένως, τόσο τηλεφωνικώς όσο 

και γραπτώς από την εταιρεία (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …….. (……) και ΕΜΠ ………. (…..) επιστολές). 

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …… (……) μήνυμα ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου, επιβεβαίωσε την παραλαβή της αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …….. (…..) επιστολής της 

Αρχής. 

Κατόπιν τούτου, δεν διευκρινίζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό κλοπής 

του οχήματος, όπως εάν ο διανομέας-οδηγός του αυτοκινήτου είχε αφήσει ξεκλείδωτο το όχημα με 

τα κλειδιά εντός αυτού, προκειμένου να αποδειχθεί εάν εφαρμόστηκαν από το διανομέα της 

εταιρείας οι προβλεπόμενες διαδικασίες ως προς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων διασφάλισης 

του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω επιστολών που αφορούν στην ασφάλεια παροχής των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών  (άρθρο 4 παρ. 1 και 5 και άρθρο 5 παρ. 1 και 2 της υπ΄αριθμ. 1001/2005 

Απόφασης της Αρχής),  στην ασφαλή μεταφορά και επίδοση των αποστολών (άρθρο 6 παρ. 1 γ΄,δ΄ της 

υπ΄αριθμ. 1001/2005 Απόφασης της Αρχής) και στην εκπαίδευση του  εμπλεκόμενου διανομέα 

(άρθρο 3 παρ. 5 και άρθρο 6 της υπ΄αριθμ. 1001/2005 Απόφασης της Αρχής). Για τον λόγο αυτό, η 

αποστολή του Πορίσματος της έρευνας που διεξήχθη …….. κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να 

διερευνηθεί περαιτέρω το εν θέματι περιστατικό. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……… εγκεκριμένη από την ΑΔΑΕ Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας στο κεφ. Γ2 ……… 

αναφέρεται ότι : «…………………..». 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κατόπιν της εξέτασης των στοιχείων που υποβλήθηκαν στην Ο.Ε., δεν προκύπτουν οι ακριβείς 

συνθήκες κλοπής του οχήματος της εταιρείας «……….», μετά του περιεχομένου του, προκειμένου να 

επιβεβαιωθεί εάν τηρήθηκαν από τον διανομέα/οδηγό τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας για τη 

διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω επιστολών. Η εταιρεία περιορίστηκε σε απλή 

περιγραφή του περιστατικού, αποφεύγοντας να προβεί σε διευκρινίσεις ως προς τις ενέργειες του 

διανομέα της (όταν στάθμευσε το όχημα το κλείδωσε, γιατί η Αστυνομία αναφέρει στη Βεβαίωσή της 

ότι δεν εντοπίστηκαν τα κλειδιά στο εγκαταλελειμμένο όχημα, τα είχε αφήσει εντός αυτού και το 

όχημα ξεκλείδωτο;) και χωρίς να αποστείλει, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της ΟΕ, τα 

αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου που διενήργησε (………), από το οποίο αναμένονταν 

απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα, κατά παράβαση του Παραρτήματος Α΄(ζ΄, η΄) της υπ΄αριθμ. 

1001/2005 Απόφασης της Αρχής. Ως εκ τούτου, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του ελέγχου από 

την Αρχή  επί του εν θέματος περιστατικού».  

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 

47/Α/27.2.2003) και ιδίως του άρθρου 1 παρ. 1, του άρθρου 6 παρ. 1 (α΄,β΄, γ΄) και παρ. 2  και του 

άρθρου 11 αυτού, 

2. Τις διατάξεις του ν.4053/2012, ιδίως των άρθρων 3 παρ. 1β’ (ββ) ) και 13 παρ. 1(α΄) αυτού, 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/17.03.2005 Απόφασης της ΑΔΑΕ, «Έγκριση του 

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

Β΄384/24.03.2005), 

4. Το ν. 703/1977, ο οποίος καταργήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 3959/2011, 

5. Το ν. 3959/2011 «Προστασία Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 38 παρ. 

3 και το άρθρο 10 αυτού, 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α’ 220/2002), όπως ισχύει, 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄142/03.08.2016), 

8. 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, και ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτής,  

9. Την υπ’ αριθμ. 97Α/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31-

10-2003 “Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως ισχύει»,  

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. Την 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, 

12. Την υπ' αριθμ. 58347 οικ/21.12.2020 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 

1066/24.12.2020), περί διορισμού νέων μελών στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών,  
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13. Την  υπ΄αριθμ.Πρωτ.ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……. Πολιτική Διασφάλισης Απορρήτου των Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών της εταιρείας ……, όπως τροποποιήθηκε με το υπ΄ αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ ΕΜΠ …….. 

έγγραφο και την υπ΄αριθμ. πρωτ.ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……. Αναθεωρημένη Πολιτική και ισχύει, η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. ……. Απόφαση της ΑΔΑΕ και επεδόθη στην εταιρεία μετά τη 

συνημμένης αυτής από …. Έκθεσης Ελέγχου (Αριθμ. Έκθεσης Επίδοσης ……), 

14. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ……. έγγραφο της εταιρείας ………. (συν. 1), 

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ……….. έγγραφο της εταιρείας ……(συν. 2), 

16. Την υπ΄αριθμ. …………. Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής, 

17. Την υπ’ αριθμ …………. Απόφαση της ΑΔΑΕ, 

18. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ ………… επιστολή της Αρχής προς την εταιρεία ………….. 

19. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ ………. επιστολή της εταιρείας ………….. μετά των συνημμένων αυτής,   

20. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ ……….. επιστολή της Αρχής προς την εταιρεία, 

21. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ.ΑΔΑΕ ΕΜΠ …………. επιστολή της Αρχής προς την εταιρεία,  

22. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ.ΑΔΑΕ ………… μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας, 

23.  Την από …….. Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στην εταιρεία ….. ……., κατόπιν 

περιστατικού ασφαλείας που κοινοποιήθηκε από την εταιρεία ………, 

24. Την υπ΄αριθμ. ………. Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής,  

25. Το πρακτικό της από ………. συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής, 

26. Την υπ΄αριθμ. ………. Απόφαση της Ολομέλειας, 

27. Την υπ΄αριθμ. ………… Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής, 

28. Το πρακτικό της από …………… συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής, 

29. Το γεγονός ότι η διασφάλιση του απορρήτου συνιστά πρωταρχική υποχρέωση των παρόχων 

ταχυδρομικών υπηρεσιών, λαμβανομένου υπόψη και του απόλυτου χαρακτήρα του συνταγματικά 

κατοχυρωμένου δικαιώματος στο απόρρητο των επικοινωνιών, 

 

 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία σε ακρόαση της εταιρείας «……» (……), ενώπιον 

της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης 

νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις παρ. Α και  Β της 

παρούσας και ειδικότερα δια της : 
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Δυσχέρανσης του έργου της ΑΔΑΕ, καθόσον η εταιρεία «……….» δεν απέστειλε τα αιτούμενα 

από την Ο.Ε. στοιχεία και ειδικότερα το πόρισμα που αφορά στα αποτελέσματα ελέγχου και 

στον τρόπο διαχείρισης και εξέτασης του εν θέματι περιστατικού, με αποτέλεσμα να μην 

καταστεί δυνατός ο έλεγχος της Ο.Ε. ως προς την ορθή τήρηση και εφαρμογή, των 

προβλεπόμενων στην εγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας της εταιρείας διαδικασιών και τη λήψη 

των απαιτούμενων μέτρων διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω επιστολών 

που αφορούν στην ασφάλεια παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών  και, εν τέλει, η πλήρης 

διερεύνηση του εν θέματι περιστατικού κλοπής [άρθρο 19 του Συντάγματος, ν. 3115/2003, 

όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 6 παρ. 1 και  2 αυτού, ν. 3959/2011, ιδίως το άρθρο 38 παρ. 3 και 

το άρθρο 10 αυτού, υπ΄αριθμ.1001/Φ.21/2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ιδίως το άρθρο 4 παρ. 1 

και 5, το άρθρο 5 παρ. 1 και 2, το άρθρο 6 παρ. 1 (γ, δ΄), το άρθρο 11 παρ. 2 (β΄,γ΄) και το 

Παράρτημα Α΄(ζ΄, η΄) αυτής],  

Η ακρόαση να πραγματοποιηθεί δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος ενώπιον της Αρχής με 

καταληκτική ημερομηνία την 1η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ.Α.Ε., 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 29/2020 Απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ Β΄ 423/12-02-2020) και 

ισχύει. 

Σε περίπτωση που αιτηθεί η εταιρεία «………» την αυτοπρόσωπη παράστασή της ενώπιον της Αρχής, 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ.Α.Ε., 

να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της Αρχής να ορίσει ημερομηνία για τη διεξαγωγή της ακρόασης με 

αυτοπρόσωπη παρουσία.   Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της Αρχής να αποφασίσει επί τυχόν 

αιτήματος της εταιρείας για παράταση της προθεσμίας υποβολής υπομνήματος και για τον ορισμό 

νέας προθεσμίας.     

Εισηγητής της υποθέσεως ορίζεται ο κ. Γεώργιος Μπακάλης, τακτικό μέλος της ΑΔΑΕ, ως τόπος 

διεξαγωγής της Ακρόασης ορίζεται  η έδρα της Α.Δ.Α.Ε., Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι και  να ενημερωθεί 

η εταιρεία «……….»  να αποστείλει τα πρόσφατα οικονομικά της στοιχεία. 

Να γίνει νόμιμη επίδοση στην εταιρεία με την επωνυμία «……..» της παρούσας Απόφασης μετά της 

από …… «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στην εταιρεία ……, κατόπιν περιστατικού ασφαλείας 

που κοινοποιήθηκε από την εταιρεία …………….». 
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 23η Φεβρουαρίου 2022. 

 

Συνημ. ένα (1): Η από …….. Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου  

 
 

 

 

                                                                              
   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Χρήστος Ράμμος 
 

 

 

 

Χρ. Ράμμος 
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