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Παρακάτω παρουσιάζονται οι νομοθετικές 
προτάσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί από την 
ΑΔΑΕ για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου 
προστασίας των επικοινωνιών. 

Νομοθετικές προτάσεις της ΑΔΑΕ
1.  Άσκηση καθηκόντων με καθεστώς πλήρους 

και αποκλειστικής απασχόλησης από μέλη 
της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ.

2.  α. Άσκηση ελέγχου από το προσωπικό της 
ΑΔΑΕ και διεύρυνση του ελέγχου και στα 
στοιχεία επικοινωνίας. β. Έλεγχος καταγ-
γελιών για παραβίαση του απορρήτου των 
επικοινωνιών. γ. Δυνατότητα κατάσχεσης 
των μέσων παραβίασης του απορρήτου 
των επικοινωνιών. δ. Πολιτική λειτουργίας 
και ασφάλειας δικτύου της ΑΔΑΕ.

3.  Διατύπωση γνώμης της ΑΔΑΕ για την έκδο-
ση του Κανονισμού Γενικών Αδειών.

4.  Συνεδριάσεις της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ.

5.  Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο 
της ΑΔΑΕ.

6.  Οικονομική ευελιξία – Πόροι της ΑΔΑΕ.

7.  Στελέχωση, κατανομή θέσεων. 

8.  Διαχείριση των διατάξεων και βουλευμά-
των άρσης του απορρήτου των επικοινωνι-
ών που αποστέλλονται στην ΑΔΑΕ.

Ανάλυση των νομοθετικών προτάσεων 
της ΑΔΑΕ
1.  Άσκηση καθηκόντων με καθεστώς πλήρους 

και αποκλειστικής απασχόλησης από μέλη 
της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ

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, με απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής 
μπορούν να ανατίθενται καθήκοντα πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης στα τακτικά 
μέλη της ΑΔΑΕ. 

Προτεινόμενη ρύθμιση

Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του 
Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ Α΄/47) προστίθεται παρά-
γραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής, 
μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης στα τακτικά 
μέλη της ΑΔΑΕ για την κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών της Αρχής».

Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Ν. 3115/ 
2003 (ΦΕΚ Α΄/47) αναριθμείται σε παράγραφο 
5. 

2. α.  Άσκηση ελέγχου από το προσωπικό της 
ΑΔΑΕ και διεύρυνση του ελέγχου και στα 
στοιχεία επικοινωνίας. β. Έλεγχος καταγ-
γελιών για παραβίαση του απορρήτου των 
επικοινωνιών. γ. Δυνατότητα κατάσχεσης 
των μέσων παραβίασης του απορρήτου 
των επικοινωνιών. δ. Πολιτική λειτουργίας 
και ασφάλειας δικτύου της ΑΔΑΕ 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν τις πε-
ριπτώσεις α΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6 του Ν. 3115/2003, καθώς και προ-
σθήκη περίπτωσης ιδ΄:

 α)  Διευρύνεται ο έλεγχος της ΑΔΑΕ, όχι μόνο 
στις τράπεζες δεδομένων, αλλά και στα 
στοιχεία επικοινωνίας. Ο ιδρυτικός νόμος 
(Ν. 3115/2003) της Αρχής στο άρθρο 6 κα-
θορίζει τις αρμοδιότητές της. Ειδικότερα, 
στην παράγραφο 1α του άρθρου αυτού 
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γίνεται αναφορά στους φορείς εκείνους, 
στους οποίους η ΑΔΑΕ έχει αρμοδιότη-
τα ελέγχου σε ό,τι αφορά την τήρηση του 
απορρήτου των επικοινωνιών. Αναφέρε-
ται συγκεκριμένα ότι «η ΑΔΑΕ … διενερ-
γεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελί-
ας, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, σε 
εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρχεία, 
τράπεζες δεδομένων και έγγραφα της 
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), 
άλλων δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών, 
επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων 
που ασχολούνται με ταχυδρομικές, τηλεπι-
κοινωνιακές ή άλλες υπηρεσίες σχετικές με 
την ανταπόκριση και την επικοινωνία».

Από την παραπάνω διατύπωση συνάγεται ότι, 
σε ό,τι αφορά την τήρηση του απορρήτου της 
επικοινωνίας, η ΑΔΑΕ υποχρεούται να ελέγχει 
αφενός ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. 
ΕΥΠ) και αφετέρου τους ιδιωτικούς φορείς-
παρόχους, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες 
επικοινωνιών στο κοινό, όπως είναι τα ταχυ-
δρομεία, οι εταιρείες ταχυμεταφορών, οι ορ-
γανισμοί και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Προτείνεται επίσης, η διενέργεια ελέγχων να 
γίνεται όχι μόνο από μέλος ή μέλη της ΑΔΑΕ, 
αλλά και από ειδικώς προς τούτο ορισθέντα 
μέλη του προσωπικού της, προκειμένου η 
ΑΔΑΕ να αντεπεξέλθει στο εύρος των ελέγχων 
που είναι επιφορτισμένη να διενεργεί.

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

γ)  Η παράγραφος 1ε του άρθρου 6 του 
Ν. 3115/2003 περιορίζεται στις περιπτώσεις 
καταγγελιών από άτομα, μόνον όταν αυτά 
θίγονται από τον τρόπο και τη διαδικασία 

άρσης του απορρήτου. Οι ιδιώτες δεν έχουν 
το δικαίωμα να καταγγείλουν στην ΑΔΑΕ 
την παραβίαση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών τους. Ωστόσο, επειδή ο πολίτης 
δεν προστατεύεται ευθέως έτσι, παρά μό-
νον έμμεσα (μέσω της παρ. 1α του άρθρου 
6), κρίνεται απαραίτητο να προστεθεί στην 
αρχή της παραγράφου 1ε του άρθρου 6 του 
νόμου αυτού η αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ να 
ελέγχει καταγγελίες πολιτών για παραβίαση 
του απορρήτου των επικοινωνιών τους. 

δ)  Κρίνεται ότι πρέπει να υφίσταται και να 
εφαρμόζεται Πολιτική Ασφάλειας για το 
εσωτερικό δίκτυο της Αρχής. 

Προτεινόμενη ρύθμιση

Οι περιπτώσεις α΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 6 του Ν. 3115/2003, αντικαθίστα-
νται ως εξής και προστίθεται περίπτωση ιδ΄: 

«α)  Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν 
καταγγελίας, τακτικούς και έκτακτους 
ελέγχους, σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξο-
πλισμό, αρχεία, τράπεζες δεδομένων, 
δεδομένα επικοινωνίας και έγγραφα της 
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕYΠ), 
άλλων δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών, 
επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων 
που ασχολούνται με ταχυδρομικές, τηλε-
πικοινωνιακές ή άλλες υπηρεσίες σχετικές 
με την ανταπόκριση και την επικοινωνία. 
Τον έλεγχο διενεργούν τουλάχιστον ένα 
μέλος της ΑΔΑΕ και μέλη του προσωπι-
κού της, τα οποία ορίζονται με απόφα-
ση της Αρχής ύστερα από εισήγηση του 
Προέδρου. Κατά τον έλεγχο αρχείων που 
τηρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας 
παρίσταται αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος. 
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δ)  Δύναται να προβαίνει στην κατάσχεση 
μέσων και στοιχείων ή δεδομένων παρα-
βίασης του απορρήτου και ορίζεται η ίδια 
μεσεγγυούχος αυτών μέχρι να αποφαν-
θούν τα αρμόδια δικαστήρια. Προβαίνει, 
κατόπιν δικαστικής απόφασης, εφόσον 
υφίσταται εκκρεμής ποινική διαδικασία, 
στην καταστροφή πληροφοριών ή στοιχεί-
ων ή δεδομένων, τα οποία αποκτήθηκαν με 
παράνομη παραβίαση του απορρήτου των 
επικοινωνιών.

ε)  Εξετάζει κάθε περίπτωση παραβίασης των 
διατάξεων περί απορρήτου των επικοινωνι-
ών, καθώς και καταγγελίες σχετικές με την 
προστασία των δικαιωμάτων των αιτού-
ντων.

ιδ)  Εκδίδει την Πολιτική Λειτουργίας και Ασφά-
λειας του δικτύου της.» 

3.  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. 4070/2012 
(ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012), όποτε αυτός αφορά 
θέματα προστασίας του απορρήτου των επι-
κοινωνιών. 

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)». 

4. Συνεδριάσεις της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ

Με την εν λόγω ρύθμιση διορθώνεται αβλεψία 
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.

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 προη-
γουμένως, τακτικά τουλάχιστον μία φορά 
τον μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από 
τον Πρόεδρο ή από δύο (2) από τα μέλη 
της. Η ΑΔΑΕ συνεδριάζει νομίμως εφόσον 
μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον 
τέσσερα (4) μέλη, αποφασίζει δε με από-
λυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου ή, σε περίπτωση 
απουσίας του, του Αντιπροέδρου. Η αδι-
καιολόγητη απουσία μέλους από τρεις (3) 
διαδοχικές συνεδριάσεις της ΑΔΑΕ συνε-
πάγεται την έκπτωσή του, σύμφωνα με 
την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του πα-
ρόντος νόμου».

5.  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 αποτελεσμα-
τικότερη η λειτουργία της ΑΔΑΕ.
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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 συ-
ντονισμού και διοίκησης των υπηρεσιών 
της ΑΔΑΕ, καθώς και παρακολούθησης της 
εκτέλεσης των αποφάσεων, πορισμάτων 
και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της 
ΑΔΑΕ. Με απόφαση της ΑΔΑΕ μπορούν να 
ανατίθενται, στα μέλη ή στο προσωπικό 
της, συγκεκριμένα καθήκοντα, μεταξύ των 
οποίων καθήκοντα διοίκησης ή διαχείρι-
σης. Ο Πρόεδρος με απόφασή του που δη-
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλη ή άλλα 
όργανά της να υπογράφουν «με εντολή 
Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της 
ΑΔΑΕ. Η ΑΔΑΕ εκπροσωπείται έναντι τρί-
των δικαστικώς και εξωδίκως από τον 
Πρόεδρό της και όταν αυτός κωλύεται από 
τον Αντιπρόεδρο. Η ΑΔΑΕ δύναται να ανα-
θέτει την εκπροσώπηση για συγκεκριμένη 
πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή 
ενεργειών σε άλλο μέλος της. Με απόφα-
ση της ΑΔΑΕ, ύστερα από εισήγηση του 
Προέδρου, μπορούν να ανατίθενται αρμο-
διότητές του στον Αντιπρόεδρο». 

6. Οικονομική ευελιξία – Πόροι της ΑΔΑΕ

Προτείνεται να προστεθεί άρθρο 7Α στον 
ιδρυτικό νόμο της ΑΔΑΕ, ούτως ώστε η Αρχή 
να αποκτήσει τη δέουσα οικονομική αυτοτέ-
λεια, ώστε να επιτελεί αποτελεσματικότερα 
το έργο της. Αυτό δικαιολογείται από το γεγο-
νός ότι η ΑΔΑΕ αποτελεί συνταγματικά κατο-
χυρωμένη ανεξάρτητη αρχή, σύμφωνα με το 

άρθρο 19 του Συντάγματος, και άρα πρέπει 
να απολαύει της μέγιστης δυνατής οικονομι-
κής αυτοτέλειας, προκειμένου να αντεπεξέρ-
χεται στις αυξημένες υποχρεώσεις που πηγά-
ζουν από τις αρμοδιότητές της. Ως γνωστόν, 
η ΑΔΑΕ είναι επιφορτισμένη με ελεγκτική και 
κυρωτική αρμοδιότητα και πρέπει επομένως 
να ασκεί τα καθήκοντά της όσο το δυνατόν 
ταχύτερα, πιο άμεσα και αποτελεσματικά, χω-
ρίς προσκόμματα και καθυστερήσεις που συ-
νεπάγεται η έλλειψη οικονομικής αυτοτέλειάς 
της και η υπαγωγή της στις διαδικασίες του 
δημόσιου λογιστικού. Με τον τρόπο αυτόν και 
η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού 
θα μειωθεί σταδιακά, και η Αρχή θα αποκτήσει 
τα αναγκαία οικονομικά μέσα για την πραγμά-
τωση της αποστολής της. 

Προτεινόμενη ρύθμιση

Μετά το άρθρο 7 του Ν. 3115/2003, προστίθε-
ται 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, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, β) λοιπές πι-
στώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 
ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γ) 
πόροι ή έσοδα από ημεδαπά ή διεθνή προ-
γράμματα ή προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και κονδύλια από το Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και δ) κάθε 
άλλος πόρος που περιέρχεται στην ΑΔΑΕ 
βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης της κείμε-
νης νομοθεσίας. Η ΑΔΑΕ μπορεί να τηρεί 
σχετικό τραπεζικό λογαριασμό.
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2.  Ποσοστό 20% από τα διοικητικά τέλη του 
εδαφίου α της παραγράφου 1 άρθρου 74 του 
Ν. 4070/2012 που επιβάλλονται στους παρό-
χους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και 
από τα διοικητικά τέλη της παραγράφου 2 
του άρθρου 11 του Ν. 4053/2012 που επι-
βάλλονται στους παρόχους ταχυδρομικών 
υπηρεσιών περιέρχεται ετησίως στην ΑΔΑΕ. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται η διαδι-
κασία περιέλευσης του ανωτέρω ποσοστού 
στην ΑΔΑΕ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρό-
ντος άρθρου. Προς τούτο, η ΑΔΑΕ συντάσσει 
πλήρη, αναλυτική και ειδικώς αιτιολογημένη 
μελέτη, στην οποία αναλύει το κόστος που 
υφίσταται για την πιστοποίηση και τον έλεγ-
χο των πολιτικών ασφάλειας των επιχειρή-
σεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, 
ανάλογα με τον αριθμό των συνδρομητών 
τους, τον κύκλο των εργασιών, καθώς και με 
τις επιμέρους εγκαταστάσεις τους, την οποία 
αποστέλλει προς τους αρμόδιους Υπουρ-
γούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3.  Οι πόροι και τα έσοδα της Αρχής που προ-
βλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος 
μπορούν να διατίθενται ιδίως για την κάλυ-
ψη δαπανών σχετικά με:

α)  την αγορά υλικού και λογισμικού για τη δια-
σφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών,

β)  την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 
του κοινού και των παρόχων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε θέματα κανονιστικού πλαι-
σίου και τεχνολογικών εξελίξεων,

γ)  την εκπαίδευση και την πιστοποίηση του 
προσωπικού της,

δ)  τη συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε διεθνή συνέδρια 
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.  Κάθε τρία (3) έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της διάταξης του παρόντος άρθρου και 
εφόσον η ΑΔΑΕ έχει αποθεματικό από την 
κάλυψη των δαπανών της παραγράφου 3 
του παρόντος άρθρου, οι πλεονάζουσες 
πιστώσεις αποτελούν έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού, στον οποίο και μεταφέ-
ρονται. Η μεταφορά λαμβάνει χώρα μετά 
την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης των 
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, 
ύστερα από σχετική απόφαση της Ολομέ-
λειας της Αρχής».

7. Στελέχωση, κατανομή θέσεων
α)  Προβλέπεται η αύξηση των οργανικών 

θέσεων της ΑΔΑΕ και η κατανομή τους σε 
κατηγορίες προσωπικού με βάση τις σημε-
ρινές ανάγκες αλλά και τις νέες απαιτήσεις. 

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

Προτεινόμενη ρύθμιση

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν. 3115/ 
2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.  Για τη στελέχωση της ΑΔΑΕ συνιστώνται 
συνολικά ενενήντα (90) θέσεις, από τις 
οποίες οι τριάντα δύο (32) είναι θέσεις Ειδι-
κού Επιστημονικού Προσωπικού, οι πενή-
ντα δύο (52) θέσεις τακτικού προσωπικού, 
οι πέντε (5) θέσεις δικηγόρων παρ’ εφέταις 
με έμμισθη εντολή και μία (1) θέση Νομι-
κού Συμβούλου».
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2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 
Ν. 3115/2003 διαγράφεται η τελευταία πρόταση. 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Ν. 3115/ 
2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«α.  Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού κατανέ-
μονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος 
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, θέσεις δεκαο-
κτώ (18), εκ των οποίων οι δύο (2) είναι πτυ-
χιούχων Νομικής, Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, 
θέσεις έξι (6), 

Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ): Κλάδος ΤΕ Δι-
οικητικού − Λογιστικού, θέσεις πέντε (5), Κλά-
δος ΤΕ Μηχανικών, θέσεις οκτώ (8), Κλάδος ΤΕ 
Πληροφορικής, θέσεις δύο (2).

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ): Κλάδος 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις επτά (7), 
Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, θέσεις 
τρεις (3), Κλάδος ΔΕ Οδηγών, θέσεις δύο (2) .

Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ): Κλάδος ΥΕ 
Γενικών Καθηκόντων, θέσεις μία (1).

β.  Οι θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προ-
σωπικού κατανέμονται ως εξής:

Είκοσι έξι (26) θέσεις διπλωματούχων ηλε-
κτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ ή 
ηλεκτρονικών μηχανικών ή τηλεπικοινωνια-
κών μηχανικών ή μηχανικών πληροφορικής ή 
πληροφορικής ή φυσικών.

Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων ή αναγνωρισμένων ισό-
τιμων σχολών αλλοδαπής, Διεθνών ή Ευρω-
παϊκών σπουδών ή Πολιτικών ή Οικονομικών 
σπουδών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων και τέσσερις (4) θέσεις πτυχιούχων 
νομικής.

γ.  Οι θέσεις των δικηγόρων με έμμισθη εντολή 
είναι πέντε (5).

δ.  Ο Νομικός Σύμβουλος πρέπει να είναι δικη-
γόρος παρ’ Αρείω Πάγω και κάτοχος τουλά-
χιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 
συναφές με τους σκοπούς της ΑΔΑΕ αντι-
κείμενο». 

4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 του Ν. 3115/ 
2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«10.  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται, 
μετά από γνώμη της ΑΔΑΕ, με πρόταση 
των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση της 
ΑΔΑΕ, οι αρμοδιότητες των οργανικών 
της μονάδων, τα προσόντα και ο τρόπος 
επιλογής των προϊσταμένων του προσω-
πικού, θέματα πειθαρχικής διαδικασίας, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων». 

8.  Διαχείριση των διατάξεων και βουλευμάτων 
άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών 
που αποστέλλονται στην ΑΔΑΕ

Προτεινόμενη ρύθμιση

Η τρίτη περίοδος της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 5 του Ν. 2225/1994 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Η σχετική αλληλογραφία είναι απόρρητη. Οι 
διατάξεις άρσης του απορρήτου των επικοι-
νωνιών τηρούνται σε ειδικό αρχείο, στο οποίο 
έχουν πρόσβαση ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ και 
ένα ακόμη μέλος της, το οποίο είναι ειδικά 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από την ΑΔΑΕ. 
Στα βουλεύματα που εκδίδονται από το Συμ-
βούλιο Εφετών ή Πλημμελειοδικών για την 



87

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

άρση του απορρήτου των επικοινωνιών έχουν 
πρόσβαση ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ένα ακόμη 
μέλος της, καθώς και μέλος του προσωπικού 
της, τα οποία είναι ειδικά εξουσιοδοτημένα 
προς τούτο από την ΑΔΑΕ.»

9. Άλλες προτάσεις της ΑΔΑΕ

α.  Αρμοδιότητα επί εσωτερικών δικτύων σε 
οργανισμούς, υπηρεσίες και επιχειρήσεις, οι 
οποίες διαθέτουν δίκτυα επικοινωνιών.

Σχετικά με τους φορείς, επί των οποίων η 
ΑΔΑΕ έχει αρμοδιότητα ελέγχου, σύμφωνα με 
τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α΄, εκτός 
από τους εν λόγω φορείς, υπάρχουν, όπως εί-
ναι γνωστό, οργανισμοί, υπηρεσίες και επιχει-
ρήσεις, που διαθέτουν δίκτυα επικοινωνιών τα 
οποία προορίζονται καταρχήν για να εξυπηρε-
τούν τις δικές τους ανάγκες, παράλληλα όμως 
χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους σε 
αυτές, τους συνεργάτες και τους πελάτες τους 
και για τις προσωπικές τους επικοινωνίες. Ανα-
φέρονται ενδεικτικά οι περιπτώσεις εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ), δήμων, επιμελητη-
ρίων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων κ.ά. Επειδή 
δε ένα σημαντικό μέρος των επικοινωνιών 
που διεξάγονται πραγματοποιείται μέσα από 
τα προαναφερθέντα ιδιωτικά δίκτυα (ειδικό-
τερα στις τηλεπικοινωνίες και στο διαδίκτυο), 
τίθεται το ζήτημα του ελέγχου των εν λόγω 
φορέων σε ό,τι αφορά στην τήρηση του απορ-
ρήτου της επικοινωνίας των υπαλλήλων, των 
συνεργατών ή των πελατών τους.

Σημειώνεται ότι η σχετική συνταγματική διά-
ταξη (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 
υπηρεσιών επικοινωνιών συστήθηκε η ΑΔΑΕ.

Όπως προκύπτει από τη διατύπωση του άρ-
θρου 6 παρ. 1α του Ν. 3115/2003 που προα-
ναφέρθηκε, η ΑΔΑΕ δεν έχει αρμοδιότητα να 
ασκεί έλεγχο στους φορείς αυτούς ως προς 
την τήρηση του απορρήτου για τις περιπτώ-
σεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Για το λόγο 
αυτό, η ανωτέρω προταθείσα τροποποίηση 
της περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 
του Ν. 3115/2003 θα δύνατο να εμπεριέχει και 
σχετική ρύθμιση για τα προαναφερθέντα ιδι-
ωτικά δίκτυα ως εξής:

Προτεινόμενη ρύθμιση

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
6 του Ν. 3115/2003, αντικαθίσταται ως εξής: 

«α)  Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν 
καταγγελίας, τακτικούς και έκτακτους 
ελέγχους, σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξο-
πλισμό, αρχεία, τράπεζες δεδομένων, 
δεδομένα επικοινωνίας και έγγραφα της 
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕYΠ), 
άλλων δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών, 
επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων 
που ασχολούνται με ταχυδρομικές, τηλε-
πικοινωνιακές ή άλλες υπηρεσίες σχετικές 
με την ανταπόκριση και την επικοινωνία. 
Εκτός από τα παραπάνω, διενεργεί, αυτε-
παγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, τακτι-
κούς και έκτακτους ελέγχους, σε υπηρε-
σίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις που 
διαθέτουν εσωτερικά δίκτυα (intranet) 
ή ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα ή προμη-
θεύουν εξοπλισμό ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών ή παρέχουν υπηρεσίες σχετικές 
με δραστηριότητες ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών στους προαναφερθέντες ορ-
γανισμούς και επιχειρήσεις είτε ανήκουν 
στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα εν 
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γένει. Η κατοχή οποιασδήποτε άδειας δεν 
παρεμποδίζει τον έλεγχο. Τον έλεγχο διε-
νεργούν τουλάχιστον ένα μέλος της ΑΔΑΕ 
και μέλη του προσωπικού της, τα οποία 
ορίζονται με απόφαση της Αρχής ύστερα 
από εισήγηση του Προέδρου. Κατά τον 
έλεγχο αρχείων που τηρούνται για λόγους 
εθνικής ασφάλειας παρίσταται αυτοπρο-
σώπως ο Πρόεδρος.» 

β.  Εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων για την 
υλοποίηση του θεσμικού ρόλου της ΑΔΑΕ

i. Προϋπολογισμός

Το 2018, ο προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ διαμορ-
φώθηκε στο ποσό των 2.223.000,00 €. Στον πί-
νακα που ακολουθεί εμφανίζονται αναλυτικά 
τα εγκεκριμένα ποσά του προϋπολογισμού 
της Αρχής ανά έτος, με αφετηρία το 2005, όταν 
ξεκίνησε ουσιαστικά το ελεγκτικό της έργο.

Έτος
Εγκεκριμένος 

προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ

2018 2.223.000 ευρώ

2017 2.041.000 ευρώ

2016 1.822.000 ευρώ

2015 1.628.000 ευρώ

2014 1.574.000 ευρώ

2013 1.687.500 ευρώ

2012 1.976.535 ευρώ

2011 2.051.500 ευρώ

2010 2.456.500 ευρώ

2009 2.563.000 ευρώ

2008 2.147.000 ευρώ

2007 2.145.000 ευρώ

2006 2.100.000 ευρώ

Εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί της ΑΔΑΕ, 2006 - 2018

Πίνακας 1
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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 ελέγ-
χου δικτύου (φάσματος) κινητής τηλεφωνίας,

• ανάλυση και διερεύνηση περιστατικών 
ασφάλειας των τηλεπικοινωνιακών συστημά-
των των παρόχων,

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

Η ΑΔΑΕ στερείται του ενδεδειγμένου τεχνολο-
γικού εξοπλισμού λόγω του μικρού προϋπο-
λογισμού 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 υλι-
κοτεχνική υποδομή (π.χ. εξοπλισμό ανίχνευ-
σης παραβίασης του απορρήτου, πληροφορι-
κά συστήματα, κλπ.).

γ.  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 απόφαση των 
αρμόδιων υπουργών και γνώμη της ΑΔΑΕ, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3115/2003. 
Η Ολομέλεια της Αρχής έχει επεξεργαστεί τις 
σχετικές αναγκαίες συμπληρώσεις και τροπο-
ποιήσεις και είναι σε θέση να τις υποβάλει στα 
αρμόδια υπουργεία, εφόσον της ζητηθεί.


