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Μ ε το νόμο 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρο-
νικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημο-

σίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/
10.04.2012) αναθεωρήθηκε το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών και ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2009/140/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου (μέρος Α΄ Οργάνωση και Λειτουργία του 
Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
37 «Ασφάλεια και Ακεραιότητα των Δικτύ-
ων και Υπηρεσιών», του παραπάνω νόμου, η 
ΑΔΑΕ εξέδωσε Κανονισμό για την Ασφάλεια 
και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με τον οποίο 
καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέ-
τρα που πρέπει να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις 
που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών 
ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό Το κείμενο του Κανονισμού περι-
λαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας 
έκθεσης.

Επίσης, μέσα στο 2013 εκδόθηκε Κοινή 
Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και της Αρ-
χής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοι-
νωνιών (ΑΔΑΕ), η οποία δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3443/
Β΄/31.12.2013). Με την Κοινή Πράξη καθορί-
ζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων για την 
προστασία και ασφάλεια των δεδομένων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  7 του 
Ν. 3917/2011. Το κείμενο της Κοινής Πράξης 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρού-
σας έκθεσης.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι νομοθετι-
κές προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί από 
την ΑΔΑΕ για την ενίσχυση του θεσμικού πλαι-
σίου προστασίας των επικοινωνιών. Το 2010 
κατατέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το 
σχέδιο νόμου, η σχετική αιτιολογική έκθεση 
και η έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμί-
σεων για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας της ΑΔΑΕ και την τροποποίηση 
του Ν. 3115/2003, τα οποία δεν προωθήθηκαν 
στη Βουλή προς ψήφιση μέχρι το τέλος του 
2013. 

Νομοθετικές προτάσεις της ΑΔΑΕ
1.  Διασαφήνιση της έννοιας της ελεύθερης 

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας. 

2.  Ασυμβίβαστο μελών.

3.  α. Άσκηση ελέγχου από το προσωπικό 
της ΑΔΑΕ και διεύρυνση του ελέγχου 
και στα στοιχεία επικοινωνίας. β. Έλεγ-
χος καταγγελιών για παραβίαση του 
απορρήτου των επικοινωνιών. γ. Αρμο-
διότητα επί εσωτερικών δικτύων σε ορ-
γανισμούς, υπηρεσίες και επιχειρήσεις 
οι οποίες διαθέτουν δίκτυα επικοινωνι-
ών. δ. Κατάσχεση των μέσων παραβία-
σης. ε. Υποκείμενα ακρόασης από την 
ΑΔΑΕ. στ. Άσκηση ένδικων μέσων κατά 
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βουλευμάτων για την άρση του απορ-
ρήτου. 

4.  Κυρωτική αρμοδιότητα. 

5.  Σύναψη συμβάσεων.

6.  Ενημέρωση της ΑΔΑΕ για πράξεις παρα-
βίασης της κείμενης νομοθεσίας σχετικά 
με την προστασία του απορρήτου των 
επικοινωνιών.

7.  Διατύπωση γνώμης της ΑΔΑΕ για την έκ-
δοση του Κανονισμού Γενικών Αδειών.

8.  Συνεδριάσεις της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ.

9.  Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόε-
δρο της ΑΔΑΕ.

10.  Οικονομική ευελιξία – Πόροι της ΑΔΑΕ.

11.  Στελέχωση, κατανομή θέσεων. 

12.  Αυστηρότερες διοικητικές κυρώσεις.

13.  Διεύρυνση των αδικημάτων που δικαι-
ολογούν την άρση του απορρήτου.

14.  Θέσπιση υποχρέωσης για σύνταξη έκ-
θεσης από την υπηρεσία στην οποία 
ανατέθηκε η εκτέλεση της διάταξης 
για άρση του απορρήτου, σε περίπτω-
ση αδυναμίας εκτέλεσής της.

15.  Έκδοση κανονισμού ακροάσεων από 
την ΑΔΑΕ.

16.  Μετατάξεις και μεταφορά προσωπι-
κού. 

17.  Πειθαρχικό και Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
της ΑΔΑΕ.

Ανάλυση των νομοθετικών 
προτάσεων της ΑΔΑΕ
1. Διασαφήνιση της έννοιας της 
ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας 
Προτείνεται προσθήκη σχετικά με την ασφά-
λεια των δικτύων επικοινωνίας και των δε-
δομένων της επικοινωνίας, στη διάταξη του 
άρθρου 1, παρ. 1 του Ν. 3115/2003, προκει-
μένου να διασαφηνιστεί πλήρως η έννοια της 
ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας που 
εμπεριέχει την ασφάλεια των δικτύων και την 
ασφάλεια της διακίνησης, της αποθήκευσης 
και της επεξεργασίας δεδομένων. Είναι προ-
φανές ότι από μη ασφαλή δίκτυα δεν είναι 
πάντοτε ευχερής η ελεύθερη ανταπόκριση 
και η μη παραβίαση του απορρήτου.

Εκτός από αυτό, το απόρρητο συνδέεται 
άμεσα με τις τρεις πρώτες από τις παρακάτω 
τέσσερις γενικές απαιτήσεις που προσδιορί-
ζουν και τον ορισμό της ασφάλειας δικτύων 
και πληροφοριών, που είναι:

α)  η τήρηση του απορρήτου,
β)  η ακεραιότητα των πληροφοριών που 

αποστέλλονται,
γ)  η επαλήθευση της δηλούμενης ταυτό-

τητας των χρηστών, και
δ)  η διαθεσιμότητα.

Προτεινόμενη ρύθμιση

Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47/Α΄/27.2.2003) αντι-
καθίσταται ως εξής: 
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«Στην έννοια της προστασίας του απορρήτου 
των επικοινωνιών και της ελεύθερης ανταπό-
κρισης ή επικοινωνίας περιλαμβάνεται, στο 
μέτρο που είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση 
του απορρήτου των επικοινωνιών, η ασφά-
λεια των δικτύων επικοινωνίας και των δεδο-
μένων της επικοινωνίας, καθώς και ο έλεγχος 
της τήρησης των όρων και της διαδικασίας 
άρσης του απορρήτου».

2.  Ασυμβίβαστο μελών

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, κατόπιν και 
της τροποποίησης του άρθρου 3, παρ. 5 του 
Ν. 3051/2003 (ΦΕΚ Α΄ 220) με το άρθρο 61 του 
Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51), προβλέπεται ότι, πλην 
του Προέδρου, και ο Αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ εί-
ναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Επίσης, κατόπιν της προηγουμένης ρύθμι-
σης, αλλά και της τροποποίησης του άρθρου 
3, παρ. 5 του Ν. 3051/2003 (ΦΕΚ Α΄ 220) με το 
άρθρο 61 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51), κρί-
νεται ότι πρέπει να αναδιατυπωθεί και η διά-
ταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3115/2003, 
που αφορά μόνο στα μέλη της ΑΔΑΕ.
Προτεινόμενη ρύθμιση

Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του Ν. 3115/
2003 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι 
αποδοχές τους, καθώς και των υπόλοιπων 
μελών της ΑΔΑΕ, καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών έπειτα από γνώ-
μη της ΑΔΑΕ». 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του 
Ν. 3115/2003 (Α΄ 47) αντικαθίσταται ως εξής:

«3) Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών 
της ΑΔΑΕ αναστέλλεται η άσκηση οποιουδή-
ποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η 
άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση 
του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατ’ εξαίρεση 
επιτρέπεται ο διορισμός μελών του διδακτικού 
προσωπικού πανεπιστημιακού και τεχνολογι-
κού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης με καθε-
στώς μερικής απασχόλησης, χωρίς να αναστέλ-
λεται ολικά ή μερικά η άσκηση των διδακτικών 
και ερευνητικών τους καθηκόντων».

3. α. Άσκηση ελέγχου από το προσωπικό 
της ΑΔΑΕ και διεύρυνση του ελέγχου και 
στα στοιχεία επικοινωνίας. 
β. Έλεγχος καταγγελιών για παραβίαση 
του απορρήτου των επικοινωνιών. 
γ. Αρμοδιότητα επί εσωτερικών δικτύων 
σε οργανισμούς, υπηρεσίες και επιχει-
ρήσεις οι οποίες διαθέτουν 
δίκτυα επικοινωνιών. 
δ. Κατάσχεση των μέσων παραβίασης. 
ε. Υποκείμενα ακρόασης από την ΑΔΑΕ. 
στ. Άσκηση ένδικων μέσων 
κατά βουλευμάτων για την άρση 
του απορρήτου. 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν τις πε-
ριπτώσεις α΄ έως στ΄, ιβ΄ και ιγ΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3115/2003.
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α)  Διευρύνεται ο έλεγχος της ΑΔΑΕ όχι 
μόνο στις τράπεζες δεδομένων, αλλά 
και στα στοιχεία επικοινωνίας. Ο ιδρυ-
τικός νόμος (Ν. 3115/2003) της Αρχής 
στο άρθρο 6 καθορίζει τις αρμοδιότη-
τές της. Ειδικότερα, στην παράγραφο 
1α του άρθρου αυτού γίνεται αναφορά 
στους φορείς εκείνους στους οποίους 
η ΑΔΑΕ έχει αρμοδιότητα ελέγχου σε 
ό,τι αφορά στην τήρηση του απορρή-
του των επικοινωνιών. Αναφέρεται συ-
γκεκριμένα ότι «η ΑΔΑΕ … διενεργεί, 
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, 
τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, σε 
εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρ-
χεία, τράπεζες δεδομένων και έγγραφα 
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
(ΕΥΠ), άλλων δημοσίων υπηρεσιών, ορ-
γανισμών, επιχειρήσεων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα-
χυδρομικές, τηλεπικοινωνιακές ή άλλες 
υπηρεσίες σχετικές με την ανταπόκριση 
και την επικοινωνία».

Από την παραπάνω διατύπωση συνάγεται ότι, 
σε ό,τι αφορά στην τήρηση του απορρήτου 
της επικοινωνίας, η ΑΔΑΕ υποχρεούται να 
ελέγχει αφενός ορισμένες δημόσιες υπηρεσί-
ες (π.χ. ΕΥΠ) και αφετέρου τους ιδιωτικούς φο-
ρείς-παρόχους, οι οποίοι προσφέρουν υπηρε-
σίες επικοινωνιών στο κοινό, όπως είναι τα 
ταχυδρομεία, οι εταιρείες ταχυμεταφορών, οι 
οργανισμοί και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Ωστόσο, εκτός από τους παραπάνω 
φορείς, όπως είναι γνωστό, υπάρχουν ορ-
γανισμοί, υπηρεσίες και επιχειρήσεις, που 
διαθέτουν δίκτυα επικοινωνιών τα οποία προ-
ορίζονται καταρχήν για να εξυπηρετούν τις 
δικές τους ανάγκες, παράλληλα όμως χρησι-
μοποιούνται από τους εργαζομένους σε αυ-
τές, τους συνεργάτες και τους πελάτες τους 
και για προσωπικές επικοινωνίες. Αναφέρο-
νται ενδεικτικά οι περιπτώσεις εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ), δήμων, επιμελητηρίων, 
νοσοκομείων, ξενοδοχείων κ.ά. Επειδή δε ένα 
σημαντικό μέρος των επικοινωνιών που διε-
ξάγονται πραγματοποιείται μέσα από τα προ-
αναφερθέντα ιδιωτικά δίκτυα (ειδικότερα στις 
τηλεπικοινωνίες και στο διαδίκτυο), τίθεται το 
ζήτημα του ελέγχου των εν λόγω φορέων σε 
ό,τι αφορά στην τήρηση του απορρήτου της 
επικοινωνίας των υπαλλήλων, των συνεργα-
τών ή των πελατών τους.

Σημειώνεται ότι η σχετική συνταγματική δι-
άταξη (άρθρο 19) ορίζει ότι το απόρρητο των 
επικοινωνιών είναι απολύτως απαραβίαστο, για 
τον έλεγχο δε της τήρησης του απορρήτου από 
κάθε φορέα που εμπλέκεται στην παροχή υπη-
ρεσιών επικοινωνιών συστήθηκε η ΑΔΑΕ. 

Όπως προκύπτει από τη διατύπωση του 
άρθρου 6, παρ. 1α του Ν. 3115/2003 που προ-
αναφέρθηκε, η ΑΔΑΕ δεν έχει αρμοδιότητα να 
ασκεί έλεγχο στους φορείς αυτούς ως προς 
την τήρηση του απορρήτου για τις περιπτώ-
σεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Γι’ αυτό 
προτείνεται προσθήκη στην παράγραφο αυτή. 
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Προτείνεται επίσης, η διενέργεια ελέγ-
χων να γίνεται όχι μόνο από μέλος ή μέλη 
της ΑΔΑΕ, αλλά και από ειδικώς προς τούτο 
ορισθέντα μέλη του προσωπικού της, προ-
κειμένου η ΑΔΑΕ να αντεπεξέλθει στο εύρος 
των ελέγχων που είναι επιφορτισμένη να δι-
ενεργεί. 

β)  Αναδιατυπώνεται η διάταξη του άρθρου 
6, παρ. 1β του Ν. 3115/2003. 

γ)  Κρίνεται ότι πρέπει να διευρυνθεί ο κύ-
κλος των προσώπων τα οποία μπορεί να 
καλέσει σε ακρόαση η ΑΔΑΕ, υπό την 
προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στην εκ-
πλήρωση της αποστολής της.

δ)  Διευρύνεται η κατάσχεση των μέσων πα-
ραβίασης στα οποία προβαίνει η ΑΔΑΕ 
και παρέχονται κατά την καταστροφή 
των μέσων αυτών οι εγγυήσεις της δικα-
στικής λειτουργίας.

ε)  Η παράγραφος 1ε του άρθρου 6 του 
Ν. 3115/2003 περιορίζεται στις περι-
πτώσεις καταγγελιών από άτομα, μό-
νον όταν θίγονται από τον τρόπο και 
τη διαδικασία άρσης του απορρήτου. 
Οι ιδιώτες δεν έχουν το δικαίωμα να κα-
ταγγείλουν στην ΑΔΑΕ την παραβίαση 
του απορρήτου των επικοινωνιών τους. 
Ωστόσο, επειδή έτσι ο πολίτης δεν προ-
στατεύεται ευθέως, παρά μόνον έμμεσα 
(μέσω της παρ. 1α του άρθρου 6), κρίνε-
ται απαραίτητο στην αρχή της παραγρά-
φου 1ε του άρθρου 6 του νόμου αυτού 

να προστεθεί η αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ 
να ελέγχει καταγγελίες πολιτών για πα-
ραβίαση του απορρήτου των επικοινω-
νιών τους. 

στ)  Σε περίπτωση που, κατά την άρση του 
απορρήτου, διαπιστώνεται παραβίαση 
των όρων και της σχετικής διαδικασί-
ας, προτείνεται η ΑΔΑΕ να ζητάει από 
τον καθ’ ύλην αρμόδιο εισαγγελέα την 
άσκηση των ένδικων μέσων κατά των 
βουλευμάτων για την άρση του απορ-
ρήτου 6. 

ιβ)  Κρίνεται ότι πρέπει, επίσης, να προβλε-
φθεί ρητά ότι η ΑΔΑΕ ελέγχει την ορθή 
εφαρμογή του ΠΔ 47/2005, επιλύει τις 

6 Με τον Ν. 2225/1994 προβλέπονται οι όροι και η διαδι-
κασία άρσης του απορρήτου, για την οποία απαιτείται βού-
λευμα του Συμβουλίου Εφετών ή του Συμβουλίου Πλημμε-
λειοδικών, ανάλογα με τη βαρύτητα του υπό διερεύνηση 
αδικήματος, ή εισαγγελική διάταξη που επικυρώνεται με 
αντίστοιχο βούλευμα. Σε θέματα εθνικής ασφάλειας απαι-
τείται απλώς διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών. Προβλέπε-
ται, επίσης, να ενημερώνεται η ΑΔΑΕ σε κάθε περίπτωση, 
ανεξάρτητα από την αρχή που υποβάλλει το σχετικό αίτημα 
άρσης του απορρήτου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΑΕ, όπως 
προαναφέρθηκε, ελέγχει τους όρους και τη διαδικασία άρ-
σης του απορρήτου, χωρίς να εξετάζει την κρίση των αρμό-
διων δικαστικών αρχών. Η διάταξη όμως αυτή, ελλείψει 
πρόβλεψης των έννομων συνεπειών σε περίπτωση που δι-
απιστωθεί παραβίαση των όρων και της διαδικασίας άρσης 
του απορρήτου, είναι ατελής. Προτείνεται, σε περίπτωση 
που διαπιστώνεται κατά την άρση του απορρήτου παραβί-
αση των όρων και της διαδικασίας άρσης του, η ΑΔΑΕ να 
ζητάει από τον καθ’ ύλην αρμόδιο εισαγγελέα την άσκηση 
των ένδικων μέσων κατά των βουλευμάτων για την άρση 
του απορρήτου.
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αναφυόμενες κατά τη διαδικασία άρ-
σης του απορρήτου διαφορές μεταξύ 
των παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας 
και των αρμόδιων αρχών επί των τεχνι-
κών ζητημάτων που ανακύπτουν. 

ιγ)  Επαναλαμβάνεται με άλλη αρίθμηση 
η διάταξη του άρθρου 6, παρ. 1ιβ του 
Ν. 3115/2003. 

Προτεινόμενη ρύθμιση

Οι περιπτώσεις α΄ έως στ΄, ιβ΄ και ιγ΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3115/2003, 
αντικαθίστανται ως εξής: 

«α) Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από 
καταγγελία, τακτικούς και έκτακτους ελέγ-
χους, σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, 
αρχεία, τράπεζες δεδομένων, δεδομένα επι-
κοινωνίας και έγγραφα της Εθνικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών (ΕYΠ), άλλων δημόσιων υπη-
ρεσιών, οργανισμών, επιχειρήσεων του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων που ασχολούνται με ταχυδρο-
μικές, τηλεπικοινωνιακές ή άλλες υπηρεσίες 
σχετικές με την ανταπόκριση και την επικοι-
νωνία. Εκτός από τα παραπάνω, διενεργεί, 
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, τακτι-
κούς και έκτακτους ελέγχους, σε υπηρεσίες, 
οργανισμούς και επιχειρήσεις που διαθέτουν 
εσωτερικά δίκτυα (intranet) ή ιδιωτικά τηλε-
φωνικά κέντρα ή προμηθεύουν εξοπλισμό 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή παρέχουν υπη-
ρεσίες σχετικές με δραστηριότητες ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών στους προαναφερθέντες 

οργανισμούς και επιχειρήσεις είτε ανήκουν 
στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα εν γένει. 
Η κατοχή οποιασδήποτε άδειας δεν παρεμπο-
δίζει τον έλεγχο. Τον έλεγχο διενεργούν μέλη 
της ΑΔΑΕ ή του προσωπικού της, τα οποία 
ορίζονται με απόφαση της Αρχής ύστερα από 
εισήγηση του Προέδρου. Σε περίπτωση κα-
τεπείγοντος αποφασίζει σχετικά ο Πρόεδρος. 
Κατά τον έλεγχο αρχείων που τηρούνται για 
λόγους εθνικής ασφάλειας παρίσταται αυ-
τοπροσώπως ο Πρόεδρος. Τα μέλη των επι-
τροπών ελέγχου είναι δυνατόν να αμείβονται 
για το έργο τους σύμφωνα με το άρθρο 17 
του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003), 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του 
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15.3.2010), ύστερα 
από απόφαση της Αρχής.

β) Λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την 
αποστολή της, από τις υπό το στοιχείο α΄ 
υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις, κα-
θώς και από τους εποπτεύοντες υπουργούς.

γ) Καλεί σε ακρόαση κάθε πρόσωπο το 
οποίο κρίνει ότι μπορεί να συμβάλει στην 
εκπλήρωση της αποστολής της, και ιδίως τις 
διοικήσεις, τους νόμιμους εκπροσώπους και 
τους υπαλλήλους των υπηρεσιών, των οργα-
νισμών, των νομικών προσώπων και των επι-
χειρήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α΄ 
παραπάνω.

δ) Προβαίνει στην κατάσχεση μέσων και 
στοιχείων ή δεδομένων παραβίασης του 
απορρήτου και ορίζεται η ίδια μεσεγγυούχος 
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τους μέχρι να αποφανθούν τα αρμόδια δι-
καστήρια. Προβαίνει, ύστερα από δικαστική 
απόφαση, στην καταστροφή πληροφοριών ή 
στοιχείων ή δεδομένων τα οποία αποκτήθη-
καν με παραβίαση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών.

ε) Εξετάζει κάθε περίπτωση παραβίασης 
των διατάξεων περί απορρήτου των επικοι-
νωνιών, καθώς και καταγγελίες σχετικές με 
την προστασία των δικαιωμάτων των αιτού-
ντων, όταν θίγονται από τον τρόπο και τη δι-
αδικασία άρσης του απορρήτου.

στ) Στις περιπτώσεις των άρθρων 3, 4 και 5 
του Ν. 2225/1994, η ΑΔΑΕ υπεισέρχεται μόνο 
στον έλεγχο της τήρησης των όρων και της 
διαδικασίας άρσης του απορρήτου, χωρίς να 
εξετάζει την κρίση των αρμόδιων δικαστικών 
αρχών. Η ΑΔΑΕ μπορεί να ζητάει από τον καθ’ 
ύλην αρμόδιο εισαγγελέα την άσκηση ένδι-
κων μέσων κατά βουλευμάτων για την άρση 
του απορρήτου. 

ιβ) Διενεργεί ελέγχους για τη διαπίστωση 
της εφαρμογής του ΠΔ 47/2005 (ΦΕΚ 64/
Α΄/10.3.2005), όπως εκάστοτε ισχύει, και επι-
λύει τεχνικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά 
τη διαδικασία άρσης του απορρήτου. 

ιγ) Εκδίδει κανονιστικές πράξεις, που δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και 
λεπτομέρεια σε σχέση με τις προαναφερθείσες 
αρμοδιότητές της, καθώς και με την εν γένει δι-
ασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών».

4. Κυρωτική αρμοδιότητα

Προστίθεται, ως περίπτωση ιδ΄, διάταξη για 
την κυρωτική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ κατά 
την εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των διατά-
ξεων του άρθρου 6, παρ. 1 του Ν. 3115/2003 
που προαναφέρθηκαν. Είναι αυτονόητο ότι 
από τη ρύθμιση αυτή δεν θίγεται η εφαρ-
μογή των διατάξεων του Ν. 3674/2008 (ΦΕΚ 
136/Α΄/10.7.2008). Εξάλλου, ως περίπτωση 
ιε΄ επαναλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 
6, παρ. 1 ιγ΄ του Ν. 3115/2003.

Προτεινόμενη ρύθμιση

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3115/
2003 προστίθενται οι περιπτώσεις ιδ΄ και ιε΄ 
ως εξής:

«ιδ) Επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τον 
νόμο διοικητικές κυρώσεις κατά την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων της. 

ιε) Καταρτίζει τον κανονισμό οικονομικής 
διαχείρισης, ο οποίος υποβάλλεται και εγκρί-
νεται από τον Υπουργό Οικονομικών».

5.  Σύναψη συμβάσεων

Για τη διευκόλυνση του έργου της, η ΑΔΑΕ 
θα πρέπει να μπορεί να συνάπτει συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθει-
ών για θέματα που άπτονται των σκοπών και 
της λειτουργίας της. Η σύναψη και η υλοποί-
ηση των συμβάσεων αυτών, όταν βρίσκονται 
κάτω από τα υποχρεωτικά όρια που θέτει το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διέπονται 
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από τους σχετικούς κανονισμούς της ΑΔΑΕ, 
οι οποίοι θα εκδίδονται κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων που ισχύουν για το δημόσιο. 

Προτεινόμενη ρύθμιση

Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του Ν. 3115/
2003 αντικαθίστανται ως εξής: 

«6) Η ΑΔΑΕ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις πα-
ροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, για 
θέματα που άπτονται των σκοπών και της λει-
τουργίας της. Με κανονισμούς της ΑΔΑΕ που 
εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των διατά-
ξεων που ισχύουν για το δημόσιο, η διαδικασία 
ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης των παραπά-
νω συμβάσεων που δεν εμπίπτουν σε ρυθμίσεις 
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

6. Ενημέρωση της ΑΔΑΕ για πράξεις 
παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας 
σχετικά με την προστασία 
του απορρήτου των επικοινωνιών

Προτείνεται να προβλεφθεί ρητά η υποχρέω-
ση των διοικητικών αρχών να ενημερώνουν 
την ΑΔΑΕ για αξιόποινες πράξεις παραβίασης 
της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την προ-
στασία του απορρήτου των επικοινωνιών. 

Προτεινόμενη ρύθμιση

Στο άρθρο 6 του Ν. 3115/2003 προστίθεται η 
παράγραφος 7 ως ακολούθως: 

«7) Οι διοικητικές αρχές οφείλουν να ενημε-

ρώνουν την ΑΔΑΕ για κάθε παραβίαση της 
κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την προστα-
σία του απορρήτου των επικοινωνιών που 
υποπίπτει στην αντίληψή τους».

7. Διατύπωση γνώμης της ΑΔΑΕ για την 
έκδοση του κανονισμού γενικών αδειών

Προβλέπεται η διατύπωση γνώμης της ΑΔΑΕ 
κατά την έκδοση του Κανονισμού της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 18 του Ν. 4070/2011 
(ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012), όποτε αυτός αφορά 
σε θέματα προστασίας του απορρήτου των 
επικοινωνιών. 

Προτεινόμενη ρύθμιση

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 18 
του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82) προστίθεται το 
εξής εδάφιο: 

«Όταν ο Κανονισμός αφορά τον όρο Α7 ως 
προς την προστασία του απορρήτου των επι-
κοινωνιών, καθώς και τους όρους Α13, Α14, 
Α16 και Α17 του Παραρτήματος VΙI, εκδίδε-
ται μετά από γνώμη της Αρχής Διασφάλισης 
Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)». 

8. Συνεδριάσεις της Ολομέλειας 
της ΑΔΑΕ

Με την εν λόγω ρύθμιση διορθώνεται αβλε-
ψία του Ν. 3115/2003, σύμφωνα με την 
οποία, ενώ τα μέλη της ΑΔΑΕ είναι επτά (7), 
προβλεπόταν ότι η Αρχή συνεδριάζει εφόσον 
μετέχουν τρία (3) μέλη, αντί για τέσσερα (4) 
που είναι το ορθό.
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Προτεινόμενη ρύθμιση

Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Ν. 3115/
2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2) Η ΑΔΑΕ συνέρχεται στην έδρα της ή και 
εκτός αυτής, αν αυτό έχει οριστεί προηγουμέ-
νως, τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα 
και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόε-
δρο ή από δύο (2) από τα μέλη της. Η ΑΔΑΕ 
συνεδριάζει νομίμως εφόσον μετέχουν στη 
συνεδρίαση τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, 
αποφασίζει δε με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή, σε πε-
ρίπτωση απουσίας του, του Αντιπροέδρου. 
Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τρεις (3) 
διαδοχικές συνεδριάσεις της ΑΔΑΕ συνεπάγε-
ται την έκπτωσή του, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου».

9. Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αντιπρόεδρο της ΑΔΑΕ

Με απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, ύστε-
ρα από εισήγηση του Προέδρου, θα μπορούν 
να ανατίθενται αρμοδιότητές του στον Αντι-
πρόεδρο της ΑΔΑΕ. Η προσθήκη στον νόμο 
γίνεται προκειμένου να καταστεί αποτελε-
σματικότερη η λειτουργία της ΑΔΑΕ.

Προτεινόμενη ρύθμιση

Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Ν. 3115/
2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4) Τα μέλη της ΑΔΑΕ κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά. Στον 

Πρόεδρο ανατίθενται καθήκοντα συντο-
νισμού και διοίκησης των υπηρεσιών της 
ΑΔΑΕ, καθώς και παρακολούθησης της εκτέ-
λεσης των αποφάσεων, των πορισμάτων και 
οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της ΑΔΑΕ. 
Με απόφαση της ΑΔΑΕ μπορούν να ανατί-
θενται, στα μέλη ή στο προσωπικό της, συ-
γκεκριμένα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων 
καθήκοντα διοίκησης ή διαχείρισης. Ο Πρό-
εδρος με απόφασή του που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί 
να εξουσιοδοτεί μέλη ή άλλα όργανά της 
να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» έγ-
γραφα ή άλλες πράξεις της ΑΔΑΕ. Η ΑΔΑΕ 
εκπροσωπείται έναντι τρίτων δικαστικώς και 
εξωδίκως από τον Πρόεδρό της και όταν αυ-
τός κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Η ΑΔΑΕ 
δύναται να αναθέτει την εκπροσώπηση για 
συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία 
πράξεων ή ενεργειών σε άλλο μέλος της. Με 
απόφαση της ΑΔΑΕ, ύστερα από εισήγηση 
του Προέδρου, μπορούν να ανατίθενται αρ-
μοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο». 

10. Οικονομική ευελιξία – Πόροι της 
ΑΔΑΕ

Προτείνεται να προστεθεί άρθρο 7Α στον 
ιδρυτικό νόμο της ΑΔΑΕ, ούτως ώστε η 
Αρχή να αποκτήσει τη δέουσα οικονομική 
αυτοτέλεια ώστε να επιτελέσει αποτελε-
σματικότερα το έργο της. Αυτό δικαιολο-
γείται από το γεγονός ότι η ΑΔΑΕ αποτελεί 
συνταγματικά αναγνωρισμένη ανεξάρτητη 
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αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Συντάγ-
ματος, και άρα η Αρχή πρέπει να απολαύει 
της μέγιστης δυνατής οικονομικής αυτοτέ-
λειας, προκειμένου να αντεπεξέρχεται στις 
αυξημένες υποχρεώσεις που πηγάζουν από 
τις αρμοδιότητές της. Ως γνωστόν, η ΑΔΑΕ 
είναι επιφορτισμένη με ελεγκτική και κυ-
ρωτική αρμοδιότητα και επομένως πρέπει 
να ασκεί τα καθήκοντά της όσο το δυνατόν 
ταχύτερα, άμεσα και αποτελεσματικά, χωρίς 
προσκόμματα και καθυστερήσεις που δη-
μιουργούνται από την έλλειψη οικονομικής 
αυτοτέλειας της Αρχής και την υπαγωγή της 
στις διαδικασίες του δημόσιου λογιστικού. 
Με τον τρόπο αυτόν και η επιβάρυνση του 
κρατικού προϋπολογισμού θα μειωθεί στα-
διακά, και η Αρχή θα αποκτήσει τα αναγκαία 
οικονομικά μέσα για την πραγμάτωση της 
αποστολής της. 

Προτεινόμενη ρύθμιση

Μετά το άρθρο 7 του Ν. 3115/2003, προστί-
θεται άρθρο 7Α ως εξής:

«Άρθρο 7Α

Πόροι της Αρχής 

1.  Πόρους της ΑΔΑΕ αποτελούν: α) οι ανα-
γκαίες πιστώσεις για τη λειτουργία της 
που εγγράφονται στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
β) άλλες πιστώσεις από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων, γ) πόροι ή έσοδα από ημε-
δαπά ή διεθνή προγράμματα ή προγράμ-
ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
και κονδύλια από το Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2014–2020) 
και δ) κάθε άλλος πόρος που περιέρχεται 
στην ΑΔΑΕ με βάση ειδική ή γενική διά-
ταξη της κείμενης νομοθεσίας. Η ΑΔΑΕ 
μπορεί να τηρεί σχετικό τραπεζικό λογα-
ριασμό. 

2.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
είναι δυνατόν ποσοστό μέχρι 15% από 
τα διοικητικά τέλη του άρθρου 74 του 
Ν. 4070/2012 που επιβάλλονται στους 
παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
να διατίθεται στην ΑΔΑΕ. Για τον σκοπό 
αυτόν, η ΑΔΑΕ συντάσσει πλήρη, ανα-
λυτική και ειδικά αιτιολογημένη μελέ-
τη, στην οποία αναλύει το κόστος που 
υφίσταται για την πιστοποίηση και τον 
έλεγχο των πολιτικών ασφάλειας των 
επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρ-
μοδιότητά της, ανάλογα με τον αριθμό 
των συνδρομητών τους, τον κύκλο των 
εργασιών, καθώς και με τις επιμέρους 
εγκαταστάσεις τους.

3.  Οι πόροι και τα έσοδα της Αρχής που προ-
βλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου μπορούν να διατίθενται ιδίως για 
την κάλυψη δαπανών σχετικά με:
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•  α)  την αγορά υλικού και λογισμικού για 
τη διασφάλιση του απορρήτου των 
επικοινωνιών,

•  β)  την ενημέρωση και την ευαισθητοποί-
ηση του κοινού και των παρόχων ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών σε θέματα 
κανονιστικού πλαισίου και τεχνολογι-
κών εξελίξεων,

•  γ)  την εκπαίδευση και την πιστοποίηση 
του προσωπικού της,

•  δ)  τη συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε διεθνή συ-
νέδρια και οργανώσεις σχετικά με το 
αντικείμενό της,

•  ε)  τη διοικητική λειτουργία της ΑΔΑΕ και

•  στ)  άλλες ανάγκες που προκύπτουν κατά 
την εκτέλεση του έργου της. 

4.  Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων, 
των πόρων και των εσόδων της Αρχής 
διενεργείται ετησίως κατά τις κείμενες 
διατάξεις από ορκωτούς ελεγκτές, ύστε-
ρα από απόφαση της Ολομέλειας της 
Αρχής. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονο-
μικές καταστάσεις δημοσιεύονται κάθε 
χρόνο σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες 
εφημερίδες και καταχωρούνται στην 
ιστοσελίδα της ΑΔΑΕ.

5.  Η οικονομική διαχείριση των πόρων και 
των εσόδων της ΑΔΑΕ διενεργείται από 
την Ολομέλεια της Αρχής, η οποία εγκρί-
νει και τις σχετικές δαπάνες. Το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο ασκεί κατασταλτικό έλεγχο 

στη διαχείριση των πόρων και των εσό-
δων της Αρχής.

6.  Κάθε τρία (3) έτη μετά την έναρξη ισχύ-
ος του παρόντος νόμου και εφόσον η 
ΑΔΑΕ έχει αποθεματικό από την κάλυ-
ψη των δαπανών της παραγράφου 5 
του παρόντος άρθρου, οι πλεονάζου-
σες πιστώσεις αποτελούν έσοδα του 
κρατικού προϋπολογισμού στον οποίο 
και μεταφέρονται. Η μεταφορά λαμβά-
νει χώρα μετά την έκδοση διαπιστωτι-
κής απόφασης των Υπουργών Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Οικονομικών, ύστερα 
από σχετική απόφαση της Ολομέλειας 
της Αρχής».

11. Στελέχωση, κατανομή θέσεων.

α)  Προβλέπεται η αύξηση των οργανικών 
θέσεων της ΑΔΑΕ και η κατανομή τους 
σε κατηγορίες προσωπικού με βάση 
τις σημερινές ανάγκες αλλά και τις νέες 
απαιτήσεις. 

β)  Κατανέμονται κατά κλάδους οι θέσεις 
του προσωπικού της ΑΔΑΕ.

γ)  Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι 
οι αποδοχές του προσωπικού της ΑΔΑΕ 
καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Προτεινόμενη ρύθμιση

1.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν. 3115/
2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
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19, παρ. 1 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135/
Α΄/4.7.2006), αντικαθίσταται ως εξής: 

 «1. Για τη στελέχωση της ΑΔΑΕ συστήνο-
νται συνολικά εκατό (100) θέσεις, από τις 
οποίες οι πενήντα επτά (57) είναι θέσεις 
ειδικού επιστημονικού προσωπικού, οι 
τριάντα οκτώ (38) θέσεις τακτικού προ-
σωπικού, οι τέσσερις (4) θέσεις δικηγό-
ρων παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ εφέταις με 
έμμισθη εντολή και μία (1) θέση νομικού 
συμβούλου». 

2.  Η παράγρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3115/
2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
19, παρ. 2 του Ν. 3472/2006, αντικαθί-
σταται ως εξής: 

 «5.α) Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού 
κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλά-
δους ως εξής: 

•  Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): κλά-
δος ΠΕ διοικητικού οικονομικού, θέσεις 
έξι (6), κλάδος ΠΕ πληροφορικής, θέση 
μία (1). 

•  Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ): κλάδος 
ΤΕ διοικητικού-λογιστικού, θέσεις έξι (6), 
κλάδος ΤΕ2 τεχνολογικών εφαρμογών, 
θέσεις επτά (7), κλάδος ΤΕ πληροφορι-
κής, θέσεις δύο (2). 

•  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ): κλά-
δος ΔΕ, θέσεις δεκατέσσερις (14). 

•  Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΕ): κλάδος 
βοηθητικού προσωπικού, θέσεις δύο (2). 

 β) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού 
προσωπικού κατανέμονται ως εξής: Πενή-
ντα μία (51) θέσεις διπλωματούχων ηλε-
κτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ 
ή ηλεκτρονικών μηχανικών ή τηλεπικοινω-
νιακών μηχανικών ή μηχανικών πληροφο-
ρικής ή πληροφορικής ή/και τηλεπικοινω-
νιών ή φυσικών ή ψηφιακών συστημάτων. 

Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ ή αναγνω-
ρισμένων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, 
Διεθνών ή Ευρωπαϊκών σπουδών ή Πολιτικών 
ή Οικονομικών σπουδών ή Οργάνωσης και Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων και τέσσερις (4) θέσεις 
πτυχιούχων Νομικής. Με την προκήρυξη πλή-
ρωσης των θέσεων μπορούν να εξειδικεύο-
νται οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, βασικοί 
και μεταπτυχιακοί, και να προσδιορίζονται η 
ξένη γλώσσα και το επίπεδό της. 

 γ) Οι θέσεις των δικηγόρων με έμμισθη 
εντολή είναι τέσσερις (4)».

3.  Η παράγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3115/
2003 επαναφέρεται σε ισχύ από τότε 
που έληξε. 

12.  Αυστηρότερες διοικητικές κυρώσεις 

Καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψη αυστη-
ρότερων ποινών κατά τη διαδικασία επιβο-
λής κυρώσεων από την ΑΔΑΕ, εν όψει της 
ραγδαίας εξέλιξης των τεχνολογικών δεδο-
μένων στον τομέα αυτό και του αυξημένου 
κινδύνου προσβολής του απορρήτου των 
επικοινωνιών που προκαλεί. Με την παρούσα 
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διάταξη τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 
11, παρ.3 του Ν. 3674/2008 (Α΄136).

Προτεινόμενη ρύθμιση

Το άρθρο 11 του Ν. 3115/2003 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

Διοικητικές κυρώσεις

«Σε περίπτωση παράβασης της κείμενης νο-
μοθεσίας, σε σχέση με το απόρρητο των επι-
κοινωνιών ή τους όρους και τις διαδικασίες 
άρσης του, η ΑΔΑΕ μπορεί, με ειδικά αιτιολο-
γημένη απόφασή της και αφού προηγουμέ-
νως έχει καλέσει τους ενδιαφερομένους να 
παράσχουν εξηγήσεις, να επιβάλει στο υπαί-
τιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μία ή περισσό-
τερες από τις παρακάτω κυρώσεις, ανάλογα 
με τη βαρύτητα της παράβασης, τον βαθμό 
υπαιτιότητας, την περίπτωση υποτροπής και 
τη βλάβη που προκλήθηκε: 

α) σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκρι-
μένη διάταξη της νομοθεσίας, με προειδο-
ποίηση για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 
υποτροπής,

β) πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) 
ευρώ έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) 
ευρώ.

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί αίτηση 
ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας καθώς και οι προβλεπόμενες 
από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία διοικη-
τικές προσφυγές, κατά τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 6, παρ. 4 του παρόντος». 

13. Διεύρυνση των αδικημάτων που 
δικαιολογούν την άρση του απορρήτου
Διευρύνονται τα αδικήματα που δικαιολο-
γούν άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσμα-
τικότερη προστασία του πολίτη. 

Προτεινόμενη ρύθμιση

Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 4 του Ν. 2225/1994 (ΦΕΚ 121/
Α΄/20.7.1994), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 12, περίπτ. α΄ του Ν. 3115/2003 και το 
άρθρο 2, παρ. 7α΄ του Ν. 3666/2008 (ΦΕΚ 105/
Α΄/10.6.2008), μεταξύ των άρθρων 348Α, παρ. 
3, και 374 του Ποινικού Κώδικα, προστίθεται 
το άρθρο 370Α.

14. Θέσπιση υποχρέωσης για σύνταξη 
έκθεσης από την υπηρεσία στην οποία 
ανατέθηκε η εκτέλεση της διάταξης 
για άρση του απορρήτου σε περίπτωση 
αδυναμίας εκτέλεσής της
Προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης έκθε-
σης από την υπηρεσία στην οποία ανατέθηκε 
η εκτέλεση της διάταξης για άρση του απορ-
ρήτου, προκειμένου να γίνονται γνωστοί οι 
λόγοι που εμπόδισαν την εκτέλεσή της. 

Προτεινόμενη ρύθμιση

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 5 
του Ν. 2225/1994, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 12, περίπτ. γ΄ του Ν. 3115/2003, 
προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της διάτα-
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ξης, συντάσσεται έκθεση από την αρμόδια υπη-
ρεσία στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους 
οποίους δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεσή της». 

15. Έκδοση κανονισμού ακροάσεων 
από την ΑΔΑΕ 
Προβλέπεται η έκδοση κανονισμού ακροά-
σεων. 

Προτεινόμενη ρύθμιση

Με απόφαση της Αρχής εκδίδεται κανονι-
σμός ακροάσεων, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τον οποίο 
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή 
των ακροάσεων αυτών κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της. 

16. Μετατάξεις 
και μεταφορά προσωπικού 

Επαναφέρεται αναδρομικά σε ισχύ η διάταξη 
του άρθρου 8, παρ. 4 του Ν. 3115/2003 προ-
κειμένου να μην ισχύει χρονικός περιορισμός 
στην εφαρμογή της, και προβλέπεται ρητά η 
δυνατότητα μετάταξης και μεταφοράς υπαλ-
λήλων ή λειτουργών σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις περί κινητικότητας και μετατάξεων 
του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου 
τομέα, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Προτεινόμενη ρύθμιση

1.  Η παράγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3115/
2003 επαναφέρεται σε ισχύ από τότε 
που έληξε και το τελευταίο εδάφιό της 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στην ΑΔΑΕ επιτρέπεται α) η μετάταξη 
μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλή-
λων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, 
κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, 
των ανεξάρτητων αρχών, των νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 
πρώτου και δεύτερου βαθμού, και β) η με-
ταφορά υπαλλήλων ή λειτουργών των νομι-
κών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που 
ανήκουν στον Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο 
τομέα, καθώς και των δημοσίων επιχειρήσε-
ων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κι-
νητικότητας και μετατάξεων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, όπως 
εκάστοτε ισχύουν. Η μετάταξη ή μεταφορά 
λαμβάνει χώρα χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη 
κενής οργανικής θέσης στην ΑΔΑΕ, με ταυ-
τόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο 
υπάλληλος ή λειτουργός». 

(Ν. 4093/2012 άρθρο 1, περ. Ζ, παρ.1)

17. Πειθαρχικό και Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο της ΑΔΑΕ

Λόγω του ότι με την υπάρχουσα στελέχωση 
της ΑΔΑΕ διαπιστώνεται αδυναμία νόμιμης 
συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
της Αρχής ελλείψει υπαλλήλων με τον απαι-
τούμενο βαθμό, η παρούσα ρύθμιση απο-
βλέπει στη νόμιμη συγκρότηση του Υπηρεσι-
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ακού Συμβουλίου της Αρχής με την παρουσία 
αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων ανε-
ξαρτήτως βαθμού.

Προτεινόμενη ρύθμιση

2.  Η παράγραφος 9 του άρθρου 8 του Ν. 3115/
2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«9) Με απόφαση του Προέδρου της ΑΔΑΕ 
συγκροτούνται Υπηρεσιακό Συμβούλιο και 
Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις. Εάν ελλείπουν υπάλληλοι με 
τον απαιτούμενο βαθμό, το Συμβούλιο συ-
γκροτείται με υπαλλήλους ανεξαρτήτως βαθ-
μού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως 
οι ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώ-
δικα, καθώς και η παράγραφος 3 του άρθρου 
4 του Ν. 3051/2002, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 61 παρ. 3 του Ν. 4055/2012 και 
ισχύει».

Άλλες προτάσεις σχετικές με τη λειτουργία 

της Αρχής 

α. Εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων 
για την υλοποίηση του θεσμικού ρόλου 
της ΑΔΑΕ
i. Προϋπολογισμός

Το 2013, ο προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ ανήλθε 
στο ποσόν των 1.687.500,00 ευρώ. Στον πίνακα 
που ακολουθεί εμφανίζονται αναλυτικά τα εγκε-
κριμένα ποσά του προϋπολογισμού της Αρχής 
ανά έτος, με αφετηρία το 2005, όταν ξεκίνησε 
ουσιαστικά το ελεγκτικό της έργο.

Πίνακας 1:  

Εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί της ΑΔΑΕ

Έτος
Εγκεκριμένος προϋπολογισμός

της ΑΔΑΕ

2013 1.687.500,00 ευρώ

2012 1.976.535,00 ευρώ

2011 2.051.500,00 ευρώ

2010 2.456.500,00 ευρώ

2009 2.563.000,00 ευρώ

2008 2.147.000,00 ευρώ

2007 2.145.000,00 ευρώ

2006 2.100.000,00 ευρώ

2005 2.000.000,00 ευρώ

ii. Τεχνολογικός εξοπλισμός

Η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας επιβάλλει 
τον ανάλογο εξοπλισμό της ΑΔΑΕ με σύγχρο-
να μέσα, ο οποίος αναφέρεται, ενδεικτικά σε:

•   αναβάθμιση συσκευών / συστημάτων 
ελέγχου δικτύου (φάσματος) κινητής τη-
λεφωνίας

•  ανάλυση και διερεύνηση περιστατικών 
ασφάλειας των τηλεπικοινωνιακών συ-
στημάτων των παρόχων

•  έλεγχο ασφάλειας δικτύων (vulnerability 
scanners, penetration testing κ.λπ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ



80

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2013

Η ΑΔΑΕ στερείται τεχνολογικού εξοπλισμού 
λόγω του μικρού προϋπολογισμού που της 
εγκρίνεται.

iii. Υποδομές

Για να ανταποκριθεί στον θεσμικό της ρόλο, 
η ΑΔΑΕ χρειάζεται χώρο που να καλύπτει τις 
ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της και 
υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. εξοπλισμό ανί-
χνευσης παραβίασης του απορρήτου, πλη-
ροφορικά συστήματα, οχήματα για τη μετά-
βαση στις περιοχές ελέγχου κ.λπ.).

β. Αναθεώρηση του ΠΔ 47/2005 
σχετικά με τις τεχνικές και οργανωτικές 
εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου 
των επικοινωνιών 

Η ΑΔΑΕ, με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και τη μέχρι σήμερα εμπειρία της από την 
εφαρμογή των διατάξεων για την άρση του 
απορρήτου των επικοινωνιών, διατύπωσε 
την ανάγκη τροποποιήσεων στο υφιστάμενο 
ΠΔ 47/2005, το οποίο εκδίδεται με απόφα-
ση των αρμόδιων υπουργών και γνώμη της 
ΑΔΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3115/
2003. Η Ολομέλεια της Αρχής έχει επεξερ-
γαστεί τις αναγκαίες συμπληρώσεις και τρο-
ποποιήσεις και είναι σε θέση να τις υποβάλει 
στα αρμόδια υπουργεία, εφόσον της ζητηθεί.

γ. Εθνική στρατηγική ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών 

Η ΑΔΑΕ, ήδη από το 2004, έχει προτείνει την 
εκπόνηση ολοκληρωμένης εθνικής στρα-
τηγικής για την ασφάλεια των δικτύων και 
των υπολογιστικών συστημάτων της χώρας. 
Σημειώνεται ότι από το άρθρο 4, παρ. 2, του 
Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82 /Α΄/10.04.2012) 
προβλέπεται η αρμοδιότητα του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη 
«χάραξη της πολιτικής επί της ασφάλειας των 
δημόσιων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών από κοινού με τους κατά 
περίπτωση συναρμόδιους υπουργούς, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτι-
κής νομοθεσίας». 

Επίσης, η ΑΔΑΕ συμμετέχει στη νομο-
παρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, με σκοπό την κα-
τάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Ασφαλείας των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΣΑΕ) (ΦΕΚ 
246/ΥΟΔΔ/16.7.2010).
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