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ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ  
(αριθμ: 97Α /2012) 

 
 
 
Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31.10.2003 «Κανονισμός Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)» 
(ΦΕΚ Β’ 1642/2003), όπως ισχύει.  

 
 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 
κατά τη συνεδρίαση της 30ης Απριλίου 2012 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 2 παρ.7 του ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, 
τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και 
συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’220/2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 παρ.1  του 
ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α’51 /2012), 
β. των άρθρων 110 παρ.22 και 113 του ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια 
αυτής» (ΦΕΚ Α’51 /2012), 
γ. του ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α’ 
47/2003), όπως ισχύει, ιδίως των άρθρων 5 παρ.3 και 6 παρ.1 περ.ια’ του νόμου αυτού, 
δ. του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’45/1999), όπως ισχύει, 
2. Τις αποφάσεις 3319/2010 και 3320/2010 της Ολομελείας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, 
3.  Την ανάγκη προστασίας του απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης 
ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,   
4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Αρχής των 21ης Μαρτίου 2012, 28ης  
Μαρτίου 2012, 25ης Απριλίου 2012 και 30ης Απριλίου 2012,  
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη ή επιβάρυνση του 
κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη,  

 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
1 . Τ ο  τελευταίο ε δ ά φ ι ο  τ η ς  διάταξης τ ο υ  άρθρου 4  π α ρ . 1  τ η ς  Απόφασης 
της ΑΔΑΕ 44/31.10.2003 (ΦΕΚ Β’1642/2003), όπως ισχύει, αντικαθίσταται  ως ακολούθως : 
 
«Οι ακροάσεις της Αρχής είναι μυστικές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.3 
της παρούσης, όπως ισχύει». 
 
2. Το άρθρο 6 της Απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31.10.2003 (ΦΕΚ Β’1642/2003), όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως : 
 
«1. Η Αρχή συνέρχεται στην έδρα της ή και εκτός αυτής, αν τούτο έχει οριστεί προηγουμένως, 
τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο 
αυτής ή από τουλάχιστον δύο (2) μέλη της. Η Αρχή συνεδριάζει νομίμως εφόσον μετέχουν στη 
συνεδρίαση τουλάχιστον τρία (3) μέλη, κατά τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.2 του ν.3115/2003, 
όπως ισχύει.  Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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2. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα 
τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση, η 
οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, υπογράφεται και γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο 
στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη 
συνεδρίαση. Σε αυτήν αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά 
καθορίζονται από τον Πρόεδρο ή από τα μέλη που ζήτησαν να συγκληθεί έκτακτη 
συνεδρίαση. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται 
στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη 
συζήτηση τους.  
 
3.  Οι συνεδριάσεις της Αρχής είναι μυστικές. Ειδικώς κατά τη διαδικασία επιβολής 
διοικητικών κυρώσεων, ο έχων δικαιολογημένο ενδιαφέρον μπορεί με γραπτή αίτησή του να 
ζητήσει τη διενέργεια της  διαδικασίας ακρόασης για την έκδοση της απόφασης σε δημόσια 
συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται, εκτός από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτοι. Η αίτηση 
πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου, τους λόγους που στηρίζουν το αίτημα. Η 
Αρχή αποφαίνεται επί του αιτήματος πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την οποία 
ζητείται η δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε άλλης 
προϋπόθεσης ή πρόσκληση των ενδιαφερομένων να ακουστούν. Η απόφαση γνωστοποιείται 
προφορικά στον αιτούντα και στους ενδιαφερόμενους, εφόσον παρίστανται και καταχωρίζεται 
στο πρακτικό ή την απόφαση της Αρχής. Η δημόσια συνεδρίαση της Αρχής αποκλείεται: 
α) αν παραβλάπτεται το συμφέρον απονομής της δικαιοσύνης, 
β) εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασίας : αα) των συμφερόντων των ανηλίκων, ββ) του 
ιδιωτικού βίου, γγ) της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, δδ) της δημόσιας τάξης, εε) του 
επιχειρηματικού απορρήτου και, 
γ) όταν, κατά την κρίση της Αρχής, η δημόσια συνεδρίαση παρεμποδίζει ουσιωδώς τη 
διερεύνηση της υπόθεσης. 
Σε περίπτωση που αποφασιστεί δημόσια συνεδρίαση της Αρχής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ 
(48) ώρες πριν από έκαστη συνεδρίαση ανακοινώνονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης 
με ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων που ευρίσκεται στην 
είσοδο της έδρας της Αρχής αλλά και στον ιστότοπο της Αρχής, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
προσέλευση και η παρουσία των ενδιαφερομένων. Η τήρηση της δημοσιότητας πρέπει να 
βεβαιώνεται στο οικείο πρακτικό.         
 
4. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις της Αρχής και σε περίπτωση κωλύματος ο 
Αντιπρόεδρος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίστανται υπηρεσιακοί παράγοντες 
της Αρχής, παράγοντες της δημόσιας διοίκησης, πρόσωπα με ειδικές γνώσεις ή άλλα 
πρόσωπα, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων. Η συζήτηση αρχίζει με την 
εισήγηση. Στη συνέχεια δίδεται ο λόγος από τον Πρόεδρο στα τυχόν παριστάμενα παραπάνω 
πρόσωπα, τα οποία αφού απαντήσουν και στις ερωτήσεις που απευθύνουν σ` αυτά ο Πρόεδρος 
και τα τακτικά μέλη, αποχωρούν από τη συνεδρίαση. Ακολουθεί η συνέχεια της συζήτησης, η 
οποία διεξάγεται μόνο μεταξύ των τακτικών μελών, κατά τη σειρά που δίνει σ` αυτά το λόγο ο 
Πρόεδρος. 
 
5. Χρέη γραμματέα εκτελεί ειδικά προς τούτο εντεταλμένος από τον Πρόεδρο υπάλληλος.  Στα 
πρακτικά καταχωρίζονται τα θέματα που συζητήθηκαν, η άποψη που πλειοψήφησε και η 
οποία αποτελεί την απόφαση και οι γνώμες των μελών, τα οποία μειοψήφησαν. Τα πρακτικά 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον υπάλληλο που άσκησε καθήκοντα γραμματέα. 
Εάν δεν κριθεί σκόπιμη η παρουσία γραμματέα, τα πρακτικά συντάσσονται με υπόδειξη του 
Προέδρου και υπογράφονται από αυτόν και τα τακτικά μέλη που έχουν παραστεί. Η Αρχή 
μπορεί να αποφασίσει ότι η τήρηση των πρακτικών για ορισμένη υπόθεση ή για όλες τις 
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υποθέσεις γίνεται με άλλο γνωστό τρόπο (μαγνητοφώνηση, στενογραφία κ.λ.π), οπότε 
καθορίζει και τον τρόπο της αποδόσεώς τους σε κείμενο.». 
 
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 της Απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31.10.2003 (ΦΕΚ Β’ 
1642/2003), όπως ισχύει, αντικαθίσταται  ως ακολούθως : 
«Οι αποφάσεις είναι αιτιολογημένες, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και ανακοινώνονται 
δημόσια, εκτός αν συντρέχουν λόγοι που αποκλείουν τη δημοσιότητα κατά τα αναφερόμενα 
στη διάταξη του άρθρου 6 παρ.3 της παρούσης, όπως ισχύει. Τα τηρούμενα κατά τις 
συνεδριάσεις πρακτικά καθώς και οι φάκελοι των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από την 
Αρχή είναι προσιτά στους άμεσα ενδιαφερόμενους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι που 
αποκλείουν τη δημοσιότητα κατά τα αναφερόμενα στη διάταξη του άρθρου 6 παρ.3 της 
παρούσης, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της.». 
 
4. Μετά το άρθρο 7 της Απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31.10.2003 (ΦΕΚ Β’1642/2003), όπως 
ισχύει,  προστίθεται άρθρο 8 ως ακολούθως: 
«Άρθρο 8 – Μεταβατική Διάταξη (Ακυρωθείσες Διαδικασίες). 
Aν πριν τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού πράξη της Αρχής ακυρώθηκε με απόφαση 
δικαστηρίου για το λόγο ότι η πράξη δεν ελήφθη σε δημόσια συνεδρίαση, η Αρχή 
επαναλαμβάνει τη διαδικασία σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τα όσα κρίθηκαν με την 
ακυρωτική απόφαση. Η Αρχή σε συνεδρίασή της πριν από την έναρξη της διαδικασίας αυτής 
αποφασίζει αιτιολογημένα αν συντρέχουν οι αναφερόμενοι στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 
λόγοι, οι οποίοι αποκλείουν τη δημόσια συνεδρίαση. Στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι 
από τους αναφερόμενους στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3, οι οποίοι αποκλείουν τη δημόσια 
συνεδρίαση, η Αρχή ανακοινώνει την απόφασή της στους ενδιαφερόμενους και η διαδικασία 
ακρόασης διενεργείται σε μυστικές συνεδριάσεις.  Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν λόγοι 
από τους αναφερόμενους στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3, οι οποίοι αποκλείουν τη δημόσια 
συνεδρίαση, η διαδικασία ακρόασης διενεργείται σε δημόσιες συνεδριάσεις, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 6 παρ.3 της παρούσης, όπως ισχύει μετά την 
αντικατάστασή της».  
 
5. Το άρθρο 8 της Απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31.10.2003 (ΦΕΚ Β’1642/2003), όπως ισχύει, 
αναριθμείται σε άρθρο 9. 
 
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.       

 
   Μαρούσι,  30 Απριλίου 2012 

 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

Ανδρέας  Λαμπρινόπουλος 
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