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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
(Αριθμ. 552/2022) 

 
ΘΕΜΑ: Ορισμός σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 5002/2022 δύο (2) μελών της Ολομέλειας για 
πρόσβαση και αναζήτηση στοιχείων από το ειδικό αρχείο της εν λόγω διατάξεως 
 
Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 28ης 
Δεκεμβρίου 2022 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της Αρχής 
Μιχαήλ Σακκά και των τακτικών μελών Δημητρίου Βέργαδου, Στεφάνου Γκρίτζαλη, Γεωργίου Μπακάλη, 
Νικολάου Παπαδάκη και Αικατερίνης Παπανικολάου, 
έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 5002/22 (ΦΕΚ 228Α) στο οποίο ορίζονται τα ακόλουθα: «Ολόκληρο το κείμενο των 
διατάξεων και των βουλευμάτων που επιβάλλουν άρση του απορρήτου ή απορρίπτουν σχετικό αίτημα 
παραδίδεται αμελλητί σε μη επεξεργάσιμη μορφή, με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο μήνυμα το οποίο 
καλύπτει τις προϋποθέσεις ασφάλειας του απορρήτου του περιεχομένου, στην Α.Δ.Α.Ε.. Οι διατάξεις και 
τα βουλεύματα που αποστέλλονται κατά τον ως άνω τρόπο στην Α.Δ.Α.Ε. αποθηκεύονται και τηρούνται σε 
ειδικά ηλεκτρονικά αρχεία, που βρίσκονται σε σύστημα βάσης δεδομένων. Την αποθήκευση διενεργεί 
προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε. ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο από την Ολομέλεια αυτής. Πρόσβαση στο εν 
λόγω ειδικό αρχείο, καθώς και αναζήτηση στοιχείων πραγματοποιούνται μόνο από τον Πρόεδρο της 
Α.Δ.Α.Ε. και δύο (2) ακόμη μέλη της Ολομέλειας που ορίζονται από αυτήν. Τα αποτελέσματα της 
αναζήτησης παρουσιάζονται σε επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Απαγορεύεται η εξαγωγή στοιχείων 
με οποιονδήποτε τρόπο από τη βάση δεδομένων, η δε παραβίαση της απαγόρευσης αυτής τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έ τους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη» 

2. Την με αριθμ. 362/2022 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. 
3. Το πρακτικό της από 28.12.22 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε.  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

Να οριστούν κατ’ άρθρο 8 §2 του ν.5002/2022 ως μέλη της Αρχής έχοντα το δικαίωμα πρόσβασης για 
αναζήτηση στοιχείων από το ειδικό αρχείο εκ διατάξεων και βουλευμάτων άρσης του απορρήτου της 
Αρχής, τα τακτικά μέλη της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ Στέφανος Γκρίτζαλης με αναπληρωτή του τον Δημήτριο 
Βέργαδο και Νικόλαος Παπαδάκης με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Ανδρουλακάκη. 
Τα δυο οριζόμενα μέλη, θα έχουν μαζί με τον Πρόεδρο της Αρχής το εν λόγω δικαίωμα από κοινού για κάθε 
πρόσβαση. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα παρουσιάζονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της 
Ολομέλειας. 

   
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 28.12.2022 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Χρ. Ράμμος 
 

 

Μαρούσι, 28-12-2022 

Αριθ. Πρωτ.:3859 
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