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1. Σύσταση της ΑΔΑΕ
Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επι-
κοινωνιών (ΑΔΑΕ) συστάθηκε με τον Ν. 3115/ 
2003 (ΦΕΚ 47/Α΄/27.2.2003), κατ’ επιταγήν του 
άρθρου 19 παρ. 2 του Συντάγματος, όπως ανα-
θεωρήθηκε με απόφαση της Ζ΄ Αναθεωρητι-
κής Βουλής (Μάρτιος 2001). 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ιδρυτικού της νό-
μου, σκοπός της Αρχής είναι η προστασία του 
απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης 
ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήπο-
τε άλλο τρόπο. Στην έννοια της προστασίας 
του απορρήτου των επικοινωνιών περιλαμβά-
νεται και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και 
της διαδικασίας άρσης του απορρήτου. 

Η ΑΔΑΕ είναι ανεξάρτητη αρχή και έχει διοικη-
τική αυτοτέλεια, αλλά υπόκειται σε κοινοβου-
λευτικό έλεγχο με τον τρόπο και τη διαδικασία 
που ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής. 
Έδρα της είναι η Αθήνα, μπορεί όμως με από-
φασή της να εγκαθιστά και να θέτει σε λειτουρ-
γία γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 
Οι αποφάσεις της Αρχής κοινοποιούνται με 
μέριμνά της στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, στο 
τέλος κάθε έτους, υποβάλλεται έκθεση των 
πεπραγμένων της στον Πρόεδρο της Βουλής, 
στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στους αρχηγούς 
των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βου-
λή, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

2.  Σύνθεση Ολομέλειας 
και στελέχωση της ΑΔΑΕ 

2.1 Ολομέλεια της ΑΔΑΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του 

Ν. 3115/2003, η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ συγκρο-
τείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον 
αναπληρωτή Αντιπρόεδρο, πέντε μέλη και τους 
αναπληρωτές τους. Η Ολομέλεια της Αρχής επι-
λέγεται από τη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 
101Α, παρ. 2 του Συντάγματος και τη διαδικασία 
που προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βου-
λής, και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, μέσα σε 15 ημέρες από την κοι-
νοποίηση σε αυτόν της απόφασης της διάσκε-
ψης των Προέδρων της Βουλής. Με νόμους και 
αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης που 
παρατίθενται παρακάτω διορίστηκαν τα μέλη 
της ΑΔΑΕ, ήδη από την ίδρυσή της (2003), ενώ 
με τις διατάξεις νόμων που επίσης παρατίθε-
νται προβλέφθηκαν παρατάσεις ή η λήξη της 
θητείας ορισμένων μελών: 125807/30.7.2003 
(ΦΕΚ 1072/Β΄/1.8.2003), 38507/3.4.2007 (ΦΕΚ 
152/ΥΟΔΔ/13.4.2007), 95111/3.8.2007 (ΦΕΚ 
336/ΥΟΔΔ/6.8.2007), 62339/2008 (ΦΕΚ 256/
ΥΟΔΔ/12.6.2008), 88809/21.8.2008 (ΦΕΚ 370/
ΥΟΔΔ/21.8.2008), 87494/9.9.2010 (ΦΕΚ 305/
ΥΟΔΔ/13.9.2010), 33007/26.4.2011 (ΦΕΚ 112/ 
ΥΟΔΔ/27.4.2011), 2918/28.7.2011 (ΦΕΚ 257/
ΥΟΔΔ/10.8.2011), Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ 1/ΥΟΔΔ/ 
2.1.2012), (ΦΕΚ 184/A΄/27.9.2012), 64064/ 
28.9.2012 (ΦΕΚ 457/ΥΟΔΔ/28.9.2012), Ν. 4099/ 
2012 (ΦΕΚ 250/A΄/20.12.2012) N. 4126/2013 
(ΦΕΚ Α΄49/28.02.2013), Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α' 103/ 
29.04.2013), Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/ Α' /23.07. 
2013), Ν. 4237/2014 (ΦΕΚ 36/ Α΄ /12.02.2014), Ν. 
4271/2014 (ΦΕΚ 144/ Α΄ /28.06.2014), Ν. 4316/ 
2014 (ΦΕΚ 270/ Α΄ /24.12.2014), (ΦΕΚ 19/ ΥΟΔΔ/ 
22.01.2014), Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/ Α'/11.05. 
2015) και Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ 133/ Α'/29.10.2015). 

Με την υπ’ αριθμ. 16887/17.3.2016 απόφαση 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 151/ΥΟΔΔ 
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/21.3.2016) ορίστηκαν τα μέλη της ΑΔΑΕ, ενώ 
με τις αποφάσεις 4934/09.02.2018 (ΦΕΚ 84/
ΥΟΔΔ/16.02.2018) και 73166 οικ. /05.10.2018 
(ΦΕΚ 583 ΥΟΔΔ /11.10.2018) έγιναν δεκτές οι 
παραιτήσεις δύο εκ των μελών. Με την υπ’ αριθμ. 
34051/29.05.2019 απόφαση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων (ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/5.6.2019) όπως διορθώ-
θηκε στο ορθό με το ΦΕΚ 396/ΥΟΔΔ/20.6.2019 
ορίστηκε νέος Πρόεδρος της ΑΔΑΕ με θητεία 
έξι ετών. Με την υπ’ αριθμ. 58347/21.12.2020 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 
1066/ ΥΟΔΔ /24.12.2020) ορίστηκαν νέα μέλη 
της ΑΔΑΕ, τρία τακτικά και τρία αναπληρωμα-
τικά, στη θέση των παραιτηθέντων και εκείνων 
των οποίων η θητεία έληξε.

Η σύνθεση της ΑΔΑΕ είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος

Χρήστος Ράμμος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος 
του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αντιπρόεδρος

Μιχαήλ Σακκάς, μηχανολόγος - ηλεκτρολό-
γος μηχανικός, τέως αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ 

Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Μουστάκας, μηχανολόγος - 
ηλεκτρολόγος μηχανικός, τέως διευθυντής ΟΤΕ 

Τακτικά μέλη

Δημήτριος Βέργαδος, Καθηγητής στο Τμήμα 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στέφανος Γκρίτζαλης, Καθηγητής στο Τμή-
μα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς

Γεώργιος Μπακάλης, Ηλεκτρολόγος Μηχα-
νικός, τέως Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών της 
ΑΔΑΕ

Νικόλαος Παπαδάκης, Τηλεπικοινωνιακός 
Μηχανικός με θητεία στη Διοίκηση ΔΕΚΟ Με-
ταφορών & Επικοινωνιών 

Αικατερίνα Παπανικολάου, Δικηγόρος, Δι-
δάκτωρ Δημοσίου Δικαίου

Αναπληρωτές τακτικών μελών 
(κατ' αντιστοιχία)

Δαμιανός Χατζηαντωνίου, Αναπληρωτής 
Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών

Βασιλική Διαμαντοπούλου, Επίκουρη Καθη-
γήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφο-
ριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σπύρος Σκουλαρίκης, Ηλεκτρολόγος Μηχα-
νικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ

Νικόλαος Ανδρουλακάκης, Δρ. Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός ΕΜΠ

Γιώργος Μισαηλίδης, Επίτιμος Δικηγόρος 

2.2 Προσωπικό της ΑΔΑΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορ-
ρήτου των Επικοινωνιών» για τη στελέχωση 
της ΑΔΑΕ είχαν αρχικά συσταθεί 40 θέσεις προ-
σωπικού. Με νεότερες ρυθμίσεις του Ν. 4024/ 
2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο-
λόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ-
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015», καταργήθηκαν δύο θέσεις. Οι διατάξεις 
του άρθρου 8, των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 όπως 
είχαν αντικατασταθεί με την παρ. 2 άρθρ. 19 του 
Ν. 3472/2006, (ΦΕΚ Α 135), αντικαταστάθηκαν 
και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 37 παρ. 3 του 
Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α 201) ως εξής:
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«1. Για τη στελέχωση της ΑΔΑΕ συνιστώνται συ-
νολικά πενήντα (50) θέσεις, από τις οποίες οι εί-
κοσι τέσσερις (24) είναι θέσεις Ειδικού Επιστημο-
νικού Προσωπικού, οι είκοσι τρεις (23) θέσεις τα-
κτικού προσωπικού, οι δύο (2) θέσεις δικηγόρων 
παρ` Εφέταις ή παρ` Αρείω Πάγω με έμμισθη 
εντολή και μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου.»

Από τις 50 οργανικές θέσεις της ΑΔΑΕ, μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, είχαν καλυφθεί τρι-
άντα τέσσερις (34), οι οποίες κατανέμονται ως 
εξής: δεκαοκτώ (18) θέσεις τακτικού προσωπι-
κού, δεκατρείς (13) θέσεις Ειδικού Επιστημονι-
κού Προσωπικού, δύο θέσεις δικηγόρων παρ’ 
Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή και μία θέση 
νομικού συμβούλου.

Για την κάλυψη των οργανικών θέσεων της 
Αρχής που παραμένουν κενές, εκδόθηκε η υπ’ 
αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./111/39100/13.05.2019 
με την οποία χορηγήθηκε έγκριση για την κί-
νηση των διαδικασιών πλήρωσης 14 θέσεων 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). 
Η ανωτέρω διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε 
εξέλιξη, διεξάγεται, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, με ευθύνη του ΑΣΕΠ, με βάση τις 
παρακάτω προκηρύξεις:

α)  ΠΡΟΚ. 1Ε/2020 (ΦΕΚ 14/ τ. ΑΣΕΠ/12.05.2020) 
για 10 θέσεις υπαλλήλων με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)

β)  ΠΡΟΚ. 5Κ/2020 (ΦΕΚ 29/τ. ΑΣΕΠ/06.08.2020) 
για τέσσερις θέσεις μόνιμων υπαλλήλων.

Επιπλέον, η Αρχή προκειμένου να καλύψει τις 
αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανι-
κών μονάδων της εξέδωσε την Ανακοίνωση - 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στην 

ΑΔΑΕ (με αρ. πρωτ.: 1556/11-7-2016, ΑΔΑ: 
ΩΗ3ΡΙΔ1-3ΚΥ). Η διαδικασία ολοκληρώθη-
κε εντός του 2021 και αναμένεται η τελευ-
ταία θέση, με μετάταξη, να καλυφθεί εντός 
του πρώτου τριμήνου του 2022. Από τις με-
τατάξεις αυτές αυξήθηκαν κατά τέσσερις οι 
οργανικές θέσεις της Αρχής, λόγω μεταφο-
ράς οργανικής θέσης από τον φορέα προέ-
λευσης.

Στο τέλος του 2021, το ανθρώπινο δυναμικό 
που υπηρετούσε στην ΑΔΑΕ αριθμούσε 32 
άτομα, τα οποία κατανέμονται σε δεκαπέ-
ντε 15 θέσεις τακτικού μονίμου προσωπικού 
και δεκατέσσερις 14 θέσεις προσωπικού με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εκ των 
οποίων τρεις θέσεις τακτικού προσωπικού με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου και έντεκα 11 θέσεις Ειδικού Επιστη-
μονικού Προσωπικού, δύο θέσεις δικηγόρων 
με έμμισθη εντολή και μία θέση νομικού συμ-
βούλου.

Ειδικότερα το ανωτέρω προσωπικό κατανέ-
μεται κατά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, 
κλάδο, ειδικότητα/γνωστικό αντικείμενο ανά 
οργανική μονάδα απασχόλησης ως εξής:

1. Μόνιμο προσωπικό, 15 θέσεις κατά κατηγο-
ρία, κλάδο και οργανική μονάδα, ως εξής:

α)  Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ): 

  Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, μία 
θέση στο Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού 
και Διοικητικών Υπηρεσιών. 

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 

  Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, τρεις 
θέσεις εκ των οποίων δύο στο Αυτοτελές 
Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπη-
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ρεσιών και μία στο Αυτοτελές Τμήμα Οικο-
νομικών Υπηρεσιών,

  Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, τρεις θέσεις εκ των 
οποίων δύο στη Διεύθυνση Διασφάλισης 
Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινω-
νιακών Υπηρεσιών και μία στη Διεύθυνση 
Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών,

  Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, μία θέση στο 
Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικη-
τικών Υπηρεσιών.

γ)  Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΔΕ): 

  Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, τρεις 
θέσεις εκ των οποίων μία στο Αυτοτελές 
Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπη-
ρεσιών, μία στο Αυτοτελές Τμήμα Οικονο-
μικών Υπηρεσιών και μία στο Γραφείο Νο-
μικού Συμβούλου και Νομικών Υπηρεσιών,

  Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τρεις 
θέσεις εκ των οποίων δύο στο Αυτοτελές 
Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπη-
ρεσιών και μία στο Αυτοτελές Τμήμα Οικο-
νομικών Υπηρεσιών,

  Κλάδος ΔΕ Οδηγών, μία θέση στο Αυτο-
τελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών 
Υπηρεσιών.

2) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ), με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 11 θέσεις 
κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα/
γνωστικό αντικείμενο ανά οργανική μονάδα:

α)  ΕΕΠ, εννέα θέσεις - Βαθμίδα Πανεπιστημι-
ακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ως 
εξής:

  ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια 
Υπολογιστικών Συστημάτων», μία θέση 
στη Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών 
και Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμο-
γών Διαδικτύου,

  ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια 
Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρ-
μογών», μία θέση στη Διεύθυνση Διασφά-
λισης Υποδομών και Απορρήτου Υπηρεσι-
ών και Εφαρμογών Διαδικτύου,

  ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια 
Δικτύων με έμφαση στο Διαδίκτυο», μία 
θέση στη Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδο-
μών και Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρ-
μογών Διαδικτύου,

  ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια 
Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών, Συστημά-
των και Υπηρεσιών», μία θέση στη Διεύ-
θυνση Διασφάλισης Υποδομών και Απορ-
ρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών,

  ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια 
Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας», 
μία θέση στη Διεύθυνση Διασφάλισης 
Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνι-
ακών Υπηρεσιών,

  ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο», δύο 
θέσεις στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου 
και Νομικών Υπηρεσιών,

  ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς και 
Δημόσιες Σχέσεις», μία θέση στη Διεύθυν-
ση Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομι-
κών Υπηρεσιών.

  ΕΕΠ (αποσπασμένος μέσω Α΄ κύκλου κινη-
τικότητας ΕΣΚ), μία θέση στη Διεύθυνση 
Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών.
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β)  Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (προϊστά-

μενοι επί θητεία), δύο θέσεις: 

  ΕΕΠ, με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια 

Δικτύων με έμφαση στο Διαδίκτυο», μία 

θέση στη Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδο-

μών και Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρ-

μογών Διαδικτύου.

  ΕΕΠ, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς και 

Δημόσιες Σχέσεις», μία θέση στο Αυτοτε-

λές Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών και Δη-

μοσίων Σχέσεων. 

3. Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου, τρεις θέσεις ως εξής:

α) Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): 

  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, δύο θέσεις 
εκ των οποίων μία στη Διεύθυνση Διασφά-
λισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσι-
ών και μία στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών 
Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων.

β) Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):

  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, μία θέση στο 
Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικη-
τικών Υπηρεσιών.

Διάγραμμα 1: 
Επίπεδο σπουδών του προσωπικού της ΑΔΑΕ

 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (24%)

 Πτυχιούχοι ΤΕΙ (9%)

 Πτυχιούχοι ΑΕΙ (6%)

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (34%)

 Διδακτορικό Δίπλωμα (27%)

27%
24%

9%

34%
6%
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4. Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής 
της ΑΔΑΕ απασχολείται στο Γραφείο Νομικού 
Συμβούλου και Νομικών Υπηρεσιών ως εξής:

  ένας νομικός σύμβουλος, δικηγόρος παρ’ 
Αρείω και κάτοχος συναφούς με τους 
σκοπούς της ΑΔΑΕ μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών, 

  δύο δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω. 

Κατά το έτος 2021 τρεις υπάλληλοι της Αρ-
χής ήταν αποσπασμένοι σε ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς και δύο ακόμη σε άλλους φο-
ρείς του δημοσίου, ενώ αποχώρησαν λόγω 

μετάταξης μέσω ΕΣΚ τρεις υπάλληλοι της 
Αρχής. Στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Κινητικό-
τητας του ΕΣΚ 2021 (Ν. 4440/2016, Α΄224) 
αποσπάστηκε στην ΑΔΑΕ, υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, 
για δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης για 
ένα επιπλέον έτος.

Η κατανομή προσωπικού που υπηρετούσε 
στην ΑΔΑΕ στις 31 Δεκεμβρίου 2021 με βάση 
το επίπεδο σπουδών του, απεικονίζεται στα 
διαγράμματα 1 και 2.

 Πτυχιούχοι ΑΕΙ (7%)

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (36%)

 Διδακτορικό Δίπλωμα (57%)

Διάγραμμα 2: 
Επίπεδο σπουδών του επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων της ΑΔΑΕ

57%

7%

36%
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3.  Υποχρεώσεις των μελών 
της ΑΔΑΕ

3.1 Καθήκοντα των μελών

Τα μέλη της ΑΔΑΕ, κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων τους, δεσμεύονται από τον νόμο 
και υπόκεινται στο καθήκον της εχεμύθειας, 
το οποίο υφίσταται και μετά την, με οποιον-
δήποτε τρόπο, αποχώρησή τους. Επίσης, 
υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του 
Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τον 
Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155/Α΄/10.7.1996), όπως 
ισχύει κάθε φορά, δήλωση της περιουσιακής 
τους κατάστασης.

3.2 Κωλύματα και ασυμβίβαστο των μελών 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3115/2003, τα 
μέλη της ΑΔΑΕ υπόκεινται στους ακόλουθους 
περιορισμούς:

i.  Ως μέλος της Αρχής δεν μπορεί να διοριστεί 
όποιος:

α)  Έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται 
κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου 
υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα,

β)  Είναι εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού 
συμβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύμ-
βουλος, μελετητής ατομικής ή άλλης επιχεί-
ρησης, η οποία δραστηριοποιείται στους 
τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των 
τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής ή της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα.

ii.  Εκπίπτει από την ιδιότητα του μέλους της 
Αρχής όποιος, μετά τον διορισμό του:

α)  Καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται 
κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου 
υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα,

β)  Καταστεί εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητι-
κού συμβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, 
σύμβουλος, μελετητής ατομικής ή άλλης 
επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται 
στους τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσι-
ών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορι-
κής ή της επεξεργασίας δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που μέλος 
κατέχει εταιρικά μερίδια ή μετοχές των πα-
ραπάνω επιχειρήσεων, τις οποίες απέκτησε 
κατά τη διάρκεια της θητείας του από κλη-
ρονομική διαδοχή, υποχρεούται να απέχει 
από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμ-
μετοχής και ψήφου στα όργανα της διοίκη-
σης, της διαχείρισης και του ελέγχου των εν 
λόγω επιχειρήσεων, μέχρι τον χρόνο λήξης 
της θητείας του,

γ)  Προβαίνει σε πράξεις, αναλαμβάνει εργα-
σία ή έργο ή αποκτά άλλη ιδιότητα που, 
κατά την κρίση της AΔΑΕ, δεν συμβιβάζεται 
με τα καθήκοντά του ως μέλους της Αρχής.

Επίσης, η έκπτωση από το καθεστώς μέλους 
της ΑΔΑΕ λόγω τελεσίδικης καταδικαστικής 
απόφασης, σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παρ. 
2 του άρθρου 4 του Ν. 3115/2003, γίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μέσα 
σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν 
της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων 
της Βουλής. Η ΑΔΑΕ προβαίνει στη διαπίστω-
ση των υπόλοιπων κωλυμάτων και ασυμβι-
βάστων, όπως ορίζονται με το παρόν άρθρο, 
χωρίς συμμετοχή του μέλους της για το οποίο 
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ενδέχεται να συντρέχει το ασυμβίβαστο. Η τε-
λική απόφαση λαμβάνεται ύστερα από ακρό-
αση του εν λόγω μέλους. Τη σχετική διαδικα-
σία κινεί ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ή ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης.

3.3  Άλλες ρυθμίσεις για τα μέλη 
των συνταγματικά κατοχυρωμένων 
ανεξάρτητων αρχών 

Με το άρθρο 3 παραγρ. 2 του Ν. 3051/2002, 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4055/2012, και 
μεταγενέστερα με τον Ν. 4325/2015 και όπως 
εκ νέου τροποποιήθηκε με τους Ν. 4779/2021, 
4786/2021 και 4795/2021, το νομικό καθε-
στώς των μελών των ανεξαρτήτων αρχών ορί-
ζεται ως ακολούθως:

i.  Τα Τα μέλη της Αρχής και οι αναπληρωτές 
τους, όπου προβλέπονται από τις κείμενες 
διατάξεις, επιλέγονται με απόφαση της Δι-
άσκεψης των Προέδρων της Βουλής των 
Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 101Α του 
Συντάγματος, μετά από προηγούμενη εισή-
γηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας 
κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βου-
λής. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέ-
δρων της Βουλής κοινοποιείται αμελλητί 
στον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, ο 
οποίος οφείλει να εκδώσει την πράξη διορι-
σμού εντός προθεσμίας 15 ημερών από την 
κοινοποίηση. Η θητεία των μελών, περιλαμ-
βανομένων των Προέδρων, του Συνηγόρου 
του Πολίτη, των Αντιπροέδρων και Αναπλη-
ρωτή Προέδρου, είναι εξαετής χωρίς δυνα-
τότητα ανανέωσης, με την επιφύλαξη της 
παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4765/2021 περί 
δυνατότητας παράτασης της θητείας των 
μελών του ΑΣΕΠ. Διανυθείσα ή διανυόμενη 
θητεία σε θέση Αντιπροέδρου ή Αναπλη-

ρωτή Προέδρου ή απλού μέλους δεν κω-
λύει τον διορισμό του για πλήρη θητεία σε 
θέση υψηλότερης βαθμίδας της ίδιας Αρχής. 
Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν επιτρέπονται 
περισσότερες από δύο θητείες συνολικά και 
το συνολικό χρονικό διάστημα των διανυό-
μενων θητειών δεν επιτρέπεται να υπερβαί-
νει τα 12 έτη. Ο Πρόεδρος της ανεξάρτητης 
αρχής ενημερώνει εγγράφως τον Πρόεδρο 
της Βουλής για τη λήξη της θητείας των 
μελών τρεις μήνες πριν από την ημερομη-
νία λήξης της θητείας τους. Σε περίπτωση 
θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους 
ανεξάρτητης αρχής διορίζεται νέο μέλος για 
εξαετή θητεία. Σύμφωνα εξάλλου με τη διά-
ταξη του άρθρου 25 του Ν. 4800/2021 η εν 
λόγω πρόβλεψη του διορισμού μέλους για 
πλήρη θητεία σε περίπτωση θανάτου, πα-
ραίτησης ή έκπτωσης κάποιου μέλους, ισχύ-
ει και για τα ήδη υπηρετούντα μέλη των Ανε-
ξαρτήτων Αρχών. Η παραίτηση θεωρείται 
ότι έγινε αποδεκτή μετά την πάροδο τριών 
μηνών από την υποβολή της, εφόσον μέχρι 
την ημερομηνία αυτή δεν έχει εκδοθεί και 
κοινοποιηθεί η πράξη αποδοχής της παραί-
τησης. Η θητεία των μελών της Αρχής παρα-
τείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον διορισμό νέων. 
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρό-
εδρος και τα μέλη, καθώς και τα αντίστοιχα 
αναπληρωματικά μέλη Ανεξάρτητης Αρχής 
εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδή-
ποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απωλέσουν 
την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η 
Αρχή συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση 
μέχρι το διορισμό νέων, εφόσον τα λοιπά 
μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτί-
ας. Στην περίπτωση αυτή τα καθήκοντα του 
Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο 
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της Αρχής ή σε περίπτωση ελλείψεώς τους 
από τον αναπληρωτή τους ή από μέλος που 
ορίζεται από την Ολομέλεια της Αρχής.

ii.  Τα Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 
ή ο Αντιπρόεδρος κάθε ανεξάρτητης αρ-
χής υπηρετούν με καθεστώς πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης. Με την ειδική 
νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της οι-
κείας αρχής μπορεί να προβλέπεται πλήρης 
και αποκλειστική απασχόληση και για άλλα 
μέλη της αρχής. Κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας των μελών των ανεξαρτήτων αρχών ανα-
στέλλεται η άσκηση καθηκόντων σε οποια-
δήποτε θέση του Δημοσίου, σε ΝΠΔΔ και 
νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα. Η κατά τα ως άνω αναστολή άσκη-
σης καθηκόντων δεν ισχύει για τα αναπλη-
ρωματικά μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών, 
εφόσον δεν είναι πλήρους και αποκλειστι-
κής απασχόλησης στην Αρχή, τα καθήκοντα 
αυτά αφορούν σε τομείς μη συναφείς προς 
το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Αρ-
χής από την οποία προέρχεται το μέλος και 
η Αρχή χορηγήσει σχετική άδεια. Κατ΄ εξαί-
ρεση επιτρέπεται ο διορισμός στις ανεξάρ-
τητες αρχές μελών του διδακτικού προσω-
πικού πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφω-
να με το άρθρο 23 παρ. 2στ του N. 4009/ 
2011 (Α΄195), καθώς και, αντιστοίχως, του 
ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών 
και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13 
του N. 4310/2014 (Α΄258), χωρίς να ανα-
στέλλεται η άσκηση των διδακτικών και 
ερευνητικών τους καθηκόντων. Επίσης, επι-
τρέπεται στα μέλη των ανεξάρτητων αρχών 
η άμισθη άσκηση καθηκόντων σε ΝΠΔΔ και 
νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, σε τομείς μη συναφείς προς το αντι-
κείμενο και τις αρμοδιότητες της αρχής από 
την οποία προέρχεται το μέλος και μετά από 
άδειά της.

3.4  Πειθαρχική διαδικασία  
για τα μέλη της ΑΔΑΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3115/2003, 
προβλέπεται η ακόλουθη πειθαρχική διαδικα-
σία για τα μέλη της ΑΔΑΕ:

i.  Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους, 
όπως αυτές απορρέουν από τον ισχύοντα 
νόμο, τα μέλη της ΑΔΑΕ υπέχουν πειθαρχική 
ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου κινεί ο Υπουρ-
γός Δικαιοσύνης, για τον Πρόεδρο, τον Αντι-
πρόεδρο και τα μέλη της ΑΔΑΕ και ο Πρόε-
δρος της ΑΔΑΕ για τον Αντιπρόεδρο και τα 
μέλη της. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφα-
σίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για την 
απαλλαγή ή την παύση κάποιου μέλους.

ii.  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από 
έναν Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας ως Πρόεδρο, έναν αρεοπαγίτη και 
τρεις καθηγητές ΑΕI με γνωστικό αντικείμενο 
το δίκαιο. Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου 
εκτελεί υπάλληλος της Αρχής. Ο Πρόεδρος, 
τα μέλη και ο γραμματέας του Συμβουλίου 
ορίζονται με τους ισάριθμους αναπληρωτές 
τους. Για τα μέλη του Συμβουλίου που είναι 
δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση 
του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβου-
λίου. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφα-
ση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με τριετή θη-
τεία. Η αμοιβή του Προέδρου, των μελών και 
του γραμματέα καθορίζεται με κοινή υπουρ-
γική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
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και Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την απόφαση 
33864/22.3.2007 (ΦΕΚ 470/Β΄/4.4.2007) του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, συγκροτήθηκε το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΑΔΑΕ, αρμόδιο 
για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων των 
μελών, όπως αυτές απορρέουν από τον 
Ν. 3115/2003.

iii.  Οι λεπτομέρειες σχετικά με την πειθαρχική 
ευθύνη των μελών της ΑΔΑΕ και την πει-
θαρχική διαδικασία ρυθμίζονται σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας 
της Αρχής. 

4. Αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ
4.1 Γενικά

Οι κύριες αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ σύμφωνα 
με τον ιδρυτικό της νόμο 3115/2003 είναι:

α)  Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγ-
χων σε εγκαταστάσεις δημόσιων υπηρε-
σιών ή και ιδιωτικών επιχειρήσεων που 
ασχολούνται με ταχυδρομικές, τηλεπικοι-
νωνιακές ή άλλες υπηρεσίες.

β)  Ο έλεγχος από πλευράς νομιμότητας σε ό,τι 
αφορά τους όρους και τις διαδικασίες που 
ακολουθούνται κατά την εφαρμογή των 
διατάξεων για άρση του απορρήτου, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία.

γ)  Η διενέργεια ακροάσεων παρόχων υπηρεσι-
ών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρο-
μικών υπηρεσιών για πιθανές παραβάσεις 
της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση 
του απορρήτου των επικοινωνιών. 

δ)  Η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητι-
κών κυρώσεων, σε περίπτωση που διαπι-

στώνεται παραβίαση της κείμενης νομοθε-
σίας περί απορρήτου των επικοινωνιών.

ε)  Η έκδοση κανονιστικών και άλλων αναγκαί-
ων πράξεων αναφορικά με τα εφαρμοστέα 
μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου 
των επικοινωνιών.

στ)  Η έκδοση γνωμοδοτήσεων, συστάσεων 
και υποδείξεων επί θεμάτων της αρμοδιό-
τητας της Αρχής.

ζ)  Η εξέταση καταγγελιών για παραβίαση του 
απορρήτου τηλεφωνικών και διαδικτυακών 
επικοινωνιών ή επικοινωνιών μέσω ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών.

4.2  Αναλυτική παρουσίαση  
των αρμοδιοτήτων της Αρχής

Η ΑΔΑΕ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο 
3115/2003, έχει μεταξύ άλλων τις εξής αρμο-
διότητες: 

α)  Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από κα-
ταγγελία, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, 
σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρχεία, 
τράπεζες δεδομένων και έγγραφα της Εθνι-
κής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), άλλων 
δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών, επιχειρή-
σεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς 
και ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται 
με ταχυδρομικές, τηλεπικοινωνιακές ή άλλες 
υπηρεσίες σχετικές με την ανταπόκριση και 
την επικοινωνία. Τον έλεγχο διενεργεί μέλος 
(ή μέλη) της ΑΔΑΕ. Για τη γραμματειακή υπο-
στήριξη της διαδικασίας ελέγχου συμμετέχει 
και υπάλληλος της Αρχής, εντεταλμένος προς 
τούτο από τον Πρόεδρό της. Κατά τον έλεγχο 
αρχείων που τηρούνται για λόγους εθνικής 
ασφάλειας, παρίσταται αυτοπροσώπως ο 
Πρόεδρος της ΑΔΑΕ.
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β)  Λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την 
αποστολή της από τις υπηρεσίες που προ-
αναφέρθηκαν, τους οργανισμούς και τις 
επιχειρήσεις, καθώς και από τους εποπτεύ-
οντες υπουργούς.

γ)  Καλεί σε ακρόαση τις διοικήσεις των εν 
λόγω υπηρεσιών, οργανισμών, νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων, τους νόμι-
μους εκπροσώπους τους, υπαλλήλους και 
κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο κρίνει ότι 
μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση της 
αποστολής της.

δ)  Προχωρεί σε κατάσχεση των μέσων παρα-
βίασης του απορρήτου που υποπίπτουν 
στην αντίληψή της κατά την άσκηση του 
έργου της και ορίζεται μεσεγγυούχος τους 
μέχρι να αποφανθούν τα αρμόδια δικαστή-
ρια. Προβαίνει στην καταστροφή πληρο-
φοριών, στοιχείων ή δεδομένων τα οποία 
αποκτήθηκαν με παραβίαση του απορρή-
του των επικοινωνιών. 

ε)  Εξετάζει καταγγελίες σχετικά με την προ-
στασία των δικαιωμάτων τα οποία θίγο-
νται από τη διαδικασία άρσης του απορ-
ρήτου.

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 απορρή-
του, χωρίς να εξετάζει την κρίση των αρ-
μόδιων δικαστικών αρχών.

ζ)  Τηρεί αρχείο απόρρητης αλληλογραφίας, 
σύμφωνα με το στοιχείο β΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 12 του Ν. 3115/2003.

η)  Συνεργάζεται, για θέματα της αρμοδιότη-
τάς της, με άλλες αρχές της χώρας, με αντί-

στοιχες αρχές άλλων κρατών, με ευρωπαϊ-
κούς και διεθνείς οργανισμούς.

θ)  Συντάσσει κάθε χρόνο την προβλεπόμενη 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ιδρυ-
τικού της νόμου Έκθεση πεπραγμένων, στην 
οποία περιγράφει το έργο της, διατυπώνει 
παρατηρήσεις, επισημαίνει παραλείψεις και 
προτείνει τις ενδεικνυόμενες νομοθετικές 
μεταβολές στον τομέα της διασφάλισης του 
απορρήτου των επικοινωνιών.

ι)  Γνωμοδοτεί και απευθύνει συστάσεις και 
υποδείξεις για τη λήψη μέτρων διασφάλισης 
του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς 
και για τη διαδικασία άρσης του. 

ια)  Εκδίδει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λει-
τουργίας της, ο οποίος πρέπει να είναι σύμ-
φωνος με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ιβ)  Καταρτίζει τον Κανονισμό Οικονομικής 
Διαχείρισης, ο οποίος υποβάλλεται αρμο-
δίως και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικο-
νομικών. 

ιγ)  Εκδίδει κανονιστικές πράξεις που δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία 
και λεπτομέρεια σε σχέση με τις παραπάνω 
αρμοδιότητές της και την εν γένει διασφά-
λιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Επίσης η ΑΔΑΕ έχει και τις παρακάτω αρμοδι-
ότητες:

α)  Εκδίδει πράξη με την οποία καθορίζονται οι 
διαδικασίες, ο τρόπος και κάθε άλλη τεχνική 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάτα-
ξης του άρθρου 6, παρ. 4 του Ν. 3471/2006 
για την επεξεργασία των δεδομένων θέσης 
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χρήστη ή συνδρομητή από τους φορείς πα-
ροχής δημοσίου δικτύου ή διαθέσιμης στο 
κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών, ώστε σε περίπτωση κλήσεων άμεσης 
επέμβασης, να παρέχουν στις αρμόδιες για 
την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης αρχές τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες για τον εντοπισμό του καλούντος. Η 
επεξεργασία των δεδομένων θέσης στην 
περίπτωση αυτή γίνεται, κατ’ εξαίρεση, χω-
ρίς προηγούμενη συγκατάθεση του συν-
δρομητή ή του χρήστη.

β)  Εκδίδει πράξη με την οποία καθορίζονται 
οι ειδικότερες διαδικασίες, ο τρόπος και η 
διάρκεια εξουδετέρωσης της δυνατότητας 
μη αναγραφής της καλούσας γραμμής και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ώστε να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας 
για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 
8, παρ. 7 του Ν. 3471/2006 για τον εντοπι-
σμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά 
από αίτηση του συνδρομητή.

γ)  Εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση θεμά-
των συμβατότητας της διαδικασίας κρυπτο-
γράφησης φωνητικών μηνυμάτων μεταξύ 
των παρόχων σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
Ν. 3674/2008. Οι μέθοδοι κρυπτογράφη-
σης γνωστοποιούνται από τον πάροχο στην 
ΑΔΑΕ. Ο πάροχος συμμορφώνεται προς τις 
οδηγίες της Αρχής, καθόσον αφορά ιδίως 
την καταλληλότητα, την αποτελεσματικό-
τητα ή την αντικατάσταση των μεθόδων 
κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί. 

δ)  Εκδίδει κανονισμό για τη ρύθμιση θεμάτων 
τήρησης αρχείων καταγραφής διαχειρι-
στικών λειτουργιών από τους παρόχους οι 

οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3674/ 
2008, υποχρεούνται να καταγράφουν τις δι-
αχειριστικές λειτουργίες που επιχειρούνται 
στο λογισμικό κάθε ψηφιακού κέντρου με-
ταγωγής.

ε)  Προβαίνει σε τακτικούς και έκτακτους ελέγ-
χους της υποδομής, των συστημάτων υλι-
κού και λογισμικού και γενικώς των μέσων 
που τελούν υπό την εποπτεία του παρόχου, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των 
διατάξεων του Ν. 3674/2008 και της κεί-
μενης νομοθεσίας για την προστασία του 
απορρήτου της επικοινωνίας. Ο έλεγχος της 
ΑΔΑΕ δύναται να περιλαμβάνει και τεχνικές 
δοκιμές με χρήση της υποδομής του παρό-
χου ή της υποδομής των συστημάτων υλι-
κού και λογισμικού που διαθέτει η ΑΔΑΕ ή 
άλλη δημόσια αρχή. 

στ)  Εκδίδει κανονισμό για την επεξεργασία και 
τη διαβίβαση των διατηρούμενων δεδο-
μένων από τους παρόχους, με τον οποίο 
καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τις ειδι-
κότερες αρχές ασφάλειας, τη διαδικασία 
και τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων 
του άρθρου 8 του Ν. 3917/2011 σχετικά με 
τις υποχρεώσεις των παρόχων.

ζ)  Εκδίδει κοινή πράξη με την Αρχή Προστα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(ΑΠΔΠΧ) με την οποία καθορίζεται κάθε 
θέμα σχετικό με τη διαδικασία και τον τρό-
πο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 
του Ν. 3917/2011 σχετικά με τις υποχρεώσεις 
των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό ή δημόσιου 
δικτύου επικοινωνιών ως προς την προστα-
σία και την ασφάλεια των διατηρούμενων 
δεδομένων, όπως ορίζονται στον ίδιο νόμο.

ΚΕ
Φ

Α
Λ

Α
ΙΟ

 1



34 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

η)  Σύμφωνα με τον Νόμο 4727/2020 (ΦΕΚ 
184/Α΄/23.9.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνη-
ση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», ο 
οποίος ενσωματώνει στην Ελληνική έννομη 
τάξη τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, η ΑΔΑΕ ορίζεται ως συναρ-
μόδια με την ΕΕΤΤ και την Εθνική Αρχή Κυ-
βερνοασφάλειας φορέας για την ασφάλεια 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών και για τη διαθεσιμότητα των 
υπηρεσιών. 

Στο άρθρο 148 του εν λόγω νόμου με τίτλο 
«Ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών» προβλέ-
πεται ότι οι πάροχοι δημοσίων δικτύων ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο 
κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
κοινοποιούν στην ΑΔΑΕ αμελλητί κάθε συμ-
βάν ασφάλειας που έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στη λειτουργία των δικτύων και υπηρεσιών. 
Η ΑΔΑΕ με τη σειρά της κοινοποιεί τα σχετικά 
συμβάντα στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφά-
λειας και στην ΕΕΤΤ, ενημερώνει τις αρμόδιες 
αρχές στα άλλα κράτη μέλη, καθώς και τον 
Οργανισμό της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών (ENISA). 

Σύμφωνα, εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 
149 του Ν. 4727/2020, η ΑΔΑΕ εκδίδει κανονι-
στικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων εκεί-
νων που αφορούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για την αντιμετώπιση συμβάντων ασφάλειας ή 
για την αποτροπή τους, όταν εντοπιστεί σημα-
ντική απειλή, καθώς και τις προθεσμίες εφαρ-
μογής τους, προς τους παρόχους δημοσίων 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέ-
σιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών. Περαιτέρω, με τη διάταξη της παρ. 
4 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται η αρμοδι-
ότητα της ΑΔΑΕ για την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων από σύσταση, έως και χρηματικό 
πρόστιμο ύψους μέχρι 1.500.000 ευρώ για πα-
ραβάσεις του κανονιστικού πλαισίου ως προς 
την ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών. 

 Επίσης, στο άρθρο 216 του παραπάνω νό-
μου με τον τίτλο «Διαθεσιμότητα των υπηρε-
σιών», ορίζονται τα ακόλουθα: «Προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η μεγίστη δυνατή διαθεσι-
μότητα υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών 
και υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο που 
παρέχονται μέσω των δημοσίων δικτύων ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών, σε περίπτωση κατα-
στροφικής βλάβης του δικτύου ή σε περιπτώ-
σεις ανωτέρας βίας, οι πάροχοι υποχρεούνται 
να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνι-
ών υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα ανα-
γκαία μέτρα ατελώς ώστε να εξασφαλίζουν 
αδιάλειπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης και αδιάλειπτη διαβίβαση προειδο-
ποιήσεων του κοινού. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιο-
σύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν 
εισήγησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορ-
ρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) και γνώμης 
της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι ελάχιστες υποχρε-
ώσεις προς τις οποίες οφείλουν να συμμορ-
φώνονται οι επιχειρήσεις. Αρμόδιος φορέας 
για τον έλεγχο των επιχειρήσεων σχετικά με 
την τήρηση των ανωτέρω ελάχιστων υποχρε-
ώσεων είναι η Α.Δ.Α.Ε., η οποία δύναται για 
τον σκοπό αυτόν να ζητά από τις επιχειρήσεις 
την παροχή σχετικών πληροφοριών».
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ια) Εκδίδει κοινή πράξη με την Αρχή Προστα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(ΑΠΔΠΧ) με την οποία δίνονται οδηγίες στους 
παρόχους σχετικά με τις περιστάσεις κατά τις 
οποίες απαιτείται από τον φορέα η γνωστο-
ποίηση των παραβιάσεων δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα, το μορφότυπο της εν λόγω 
γνωστοποίησης, καθώς και τον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να γίνεται η γνωστοποίηση αυτή, 
σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 
παρ.8 του Ν. 3471/2006.

4.3  Διενέργεια ελέγχων 
και επιβολή κυρώσεων

Τα μέλη και το προσωπικό της ΑΔΑΕ, πλην 
του βοηθητικού προσωπικού, κατά τη διε-
νέργεια των ελέγχων που πραγματοποιούν, 
διαθέτουν τις εξουσίες και τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στον Ν. 703/1977, ο οποίος 
αντικαταστάθηκε με τον Ν. 3959/2011, όπως 
ισχύει. Επίσης, έχουν δικαίωμα να ελέγχουν τα 
προβλεπόμενα από το ΠΔ 186/1992 (Κώδικας 
Βιβλίων και Στοιχείων) βιβλία και στοιχεία επι-
χειρήσεων και οργανισμών, αποκλειόμενης 
της κατάσχεσης ή της παραλαβής τους, καθώς 
και πάσης φύσεως αρχεία, βιβλία, στοιχεία και 
άλλα έγγραφα των υπό έλεγχο προσώπων, 
να διενεργούν έρευνα σε γραφεία και άλλες 
εγκαταστάσεις τους και, τέλος, να λαμβάνουν 
ένορκες και ανωμοτί, κατά την κρίση τους, κα-
ταθέσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 212 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι σχετικές 
διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις 
του Ν. 703/1977, ο οποίος αντικαταστάθηκε με 
τον Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, εφαρμόζονται 
αναλόγως σε περίπτωση άρνησης παροχής 
στοιχείων, παρεμπόδισης ή προβολής δυσχε-
ρειών του έργου της ΑΔΑΕ, με την επιφύλαξη 

των προβλεπόμενων από τον Ν. 3115/2003 
κυρώσεων. 

Κατά των εκτελεστών αποφάσεων της ΑΔΑΕ 
μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι 
προβλεπόμενες από το Σύνταγμα και τη νο-
μοθεσία διοικητικές προσφυγές, σύμφωνα με 
το άρθρο 6, παρ. 4 του Ν. 3115/2003. Ένδικα 
βοηθήματα κατά των αποφάσεων της ΑΔΑΕ 
μπορεί να ασκεί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. 
Η ΑΔΑΕ παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους 
δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή πα-
ραλείψεις της. Εκπροσωπείται δικαστικώς από 
μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή 
από μέλη της νομικής της υπηρεσίας.

Κατά των αποφάσεων της ΑΔΑΕ, που εκδίδο-
νται κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρ-
θρου 11 του Ν. 3674/2008 για τα ζητήματα 
παραβίασης του απορρήτου που αφορούν 
την τηλεφωνία, καθώς επίσης και κατά των 
αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσε-
ων με βάση τη διάταξη του άρθρου 149 παρ. 
4 του Ν. 4727/2020 σχετικά με την ασφάλεια 
των δικτύων και υπηρεσιών, μπορεί να ασκη-
θεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφε-
τείου Αθηνών. Για την άσκηση και την εκδίκα-
ση της προσφυγής εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής ∆ικονομίας. Κατά των 
αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου επιτρέ-
πεται αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβου-
λίου της Επικρατείας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

4.4 Άλλες αρμοδιότητες

Η ΑΔΑΕ μπορεί με απόφασή της να συγκρο-
τεί μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και ομάδες 
εργασίας για την εξέταση και την έρευνα ζη-
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τημάτων ειδικού ενδιαφέροντος τα οποία σχε-
τίζονται με θέματα των αρμοδιοτήτων της. Σε 
αυτές μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα 
που δεν αποτελούν μέλη ή προσωπικό της 
ΑΔΑΕ. Το έργο των επιτροπών ή των ομάδων 
εργασίας διευθύνεται από μέλη της Αρχής. Οι 
εισηγήσεις και οι γνωμοδοτήσεις των επιτρο-
πών και των ομάδων εργασίας υποβάλλονται 
στα αρμόδια όργανα της ΑΔΑΕ, που αποφασί-
ζουν για ενδεχόμενη δημοσιοποίηση των πο-
ρισμάτων.

Η Αρχή μπορεί, επίσης, να συνάπτει συμβά-
σεις παροχής υπηρεσιών, μελετών και προ-
μηθειών για θέματα που άπτονται των σκο-
πών και της λειτουργίας της. Η σύναψη και η 
υλοποίηση αυτών των συμβάσεων διέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δι-
καίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διατάξεις 
περί προμηθειών του ελληνικού δημοσίου και 
από τους σχετικούς Κανονισμούς της Αρχής, 
οι οποίοι εγκρίνονται και τροποποιούνται με 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών και Δικαιοσύνης.

5. Λειτουργία της ΑΔΑΕ
Η ΑΔΑΕ συνέρχεται στην έδρα της ή και εκτός 
αυτής, αν αυτό έχει οριστεί προηγουμένως, 
τακτικά (τουλάχιστον μία φορά τον μήνα) και 
εκτάκτως, με αίτημα του Προέδρου ή δύο με-
λών της. Θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία των 
συνεδριάσεων, εφόσον μετέχουν τουλάχιστον 
τρία μέλη της Αρχής. Οι αποφάσεις λαμβάνο-
νται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου ή, σε περίπτωση απου-
σίας του, του Αντιπροέδρου. Η αδικαιολόγητη 
απουσία μέλους από τρεις διαδοχικές συνε-

δριάσεις της ΑΔΑΕ συνεπάγεται την έκπτωσή 
του, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του 
ιδρυτικού της νόμου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθο-
ρίζονται από τον Πρόεδρο, ο οποίος και τα 
εισηγείται. Μπορεί να τα εισηγηθεί όμως και 
άλλο μέλος το οποίο έχει ορίσει ο Πρόεδρος. 
Οι αποφάσεις της ΑΔΑΕ αιτιολογούνται, κα-
ταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και είναι δυνα-
τόν να ανακοινώνονται δημοσίως, εκτός και 
αν αφορούν την εθνική άμυνα ή τη δημόσια 
ασφάλεια. Επίσης, τα τηρούμενα πρακτικά 
των συνεδριάσεων, καθώς και οι φάκελοι των 
υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από την 
ΑΔΑΕ, είναι προσιτά στους άμεσα ενδιαφε-
ρομένους, εκτός και αν αφορούν την εθνική 
άμυνα ή τη δημόσια ασφάλεια. Σε κάθε περί-
πτωση, η ΑΔΑΕ οφείλει να μην αποκαλύπτει 
πληροφορίες και δεδομένα για φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα, τα οποία προσβάλλουν εν-
δεχομένως την προσωπικότητά τους ή επη-
ρεάζουν δυσμενώς την επαγγελματική ή την 
κοινωνική τους θέση, εκτός αν υποχρεώνεται 
για αυτό από τον νόμο.

Τα μέλη της ΑΔΑΕ, κατά την άσκηση των καθη-
κόντων τους, ενεργούν συλλογικά. Στον Πρό-
εδρο ανατίθενται καθήκοντα συντονισμού και 
διοίκησης των υπηρεσιών της, καθώς και πα-
ρακολούθησης της εκτέλεσης των αποφάσε-
ων, των πορισμάτων και οποιωνδήποτε άλλων 
πράξεών της. Με απόφαση του Προέδρου και 
σύμφωνη γνώμη της ΑΔΑΕ μπορούν να ανα-
τίθενται στα μέλη ή το προσωπικό της συγκε-
κριμένες αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων 
καθήκοντα διοίκησης ή διαχείρισης. Με από-
φαση του Προέδρου, επίσης, είναι δυνατόν 
να εξουσιοδοτούνται μέλη ή άλλα όργανα της 
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ΑΔΑΕ να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» 
έγγραφα ή άλλες πράξεις της. Έναντι τρίτων η 
Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως 
από τον Πρόεδρό της και, όταν αυτός κωλύε-
ται, από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κω-
λύματος και του Αντιπροέδρου, η ΑΔΑΕ μπορεί 
να αναθέτει σε άλλο μέλος της την εκπροσώ-
πησή της για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια 
ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.

Οι αναγκαίες για τη λειτουργία της ΑΔΑΕ πι-
στώσεις εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
τον οποίο εισηγείται στον Υπουργό Οικονομι-
κών ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ που είναι και δια-
τάκτης των δαπανών της. Οι σχετικές δαπάνες 
εκκαθαρίζονται από την αρμόδια υπηρεσία 
δημοσιονομικού ελέγχου και υπόκεινται στον 
προληπτικό και στον κατασταλτικό έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις κείμε-
νες διατάξεις. 

Με την υπ. αριθμ. 328/03.02.2017 (ΦΕΚ 418/ 
Β΄/14.02.2017) κοινή απόφαση των υπουργών 
Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
και του Προέδρου της Αρχής, το προβλεπό-
μενο στο άρθρο 9 του ΠΔ 40/2005 Αυτοτελές 
Τμήμα Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών 
της ΑΔΑΕ διαχωρίστηκε σε Αυτοτελές Τμήμα 
Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών και 
σε Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 
λόγω της ανάγκης άσκησης των μεταφερόμε-
νων αρμοδιοτήτων ελέγχου, εκκαθάρισης και 

έκδοσης εντολής πληρωμής δαπανών και λο-
γιστικής παρακολούθησης και πληρωμής των 
δαπανών, διακριτά από υπηρεσιακές μονάδες 
της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών σε συνέχεια των διατάξεων του 
άρθρου 69Γ του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014), 
όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρ-
θρου 58 παρ. 4 του Ν. 4438/2016 Εναρμόνιση 
της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμ-
βάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα 
που προορίζονται για κατοικία και την τροπο-
ποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/
ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 220/Α΄/2016).

Συγκεκριμένα: Το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 
του ΠΔ 40/2005 Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
- Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΔΑΕ διαχωρί-
ζεται σε Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Δι-
οικητικών Υπηρεσιών και σε Αυτοτελές Τμήμα 
Οικονομικών Υπηρεσιών. Το Αυτοτελές Τμήμα 
Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών διατη-
ρεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις πε-
ριπτώσεις α΄ έως και ιγ΄ και ιθ΄ του άρθρου 9 του 
ΠΔ 40/2005, ενώ στο Αυτοτελές Τμήμα Οικονο-
μικών Υπηρεσιών συνιστώνται Γραφείο Εκτέλε-
σης Προϋπολογισμού και Γραφείο Κατάρτισης 
Προϋπολογισμού και Πληρωμών.
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Πίνακας 1: Οργανωτική Δομή ΑΔΑΕ

Γραφείο Νομικού Συμβούλου
και νομικής υπηρεσίας

Διεύθυνση Διασφάλισης
Υποδομών & Απορρήτου
Υπηρεσιών & Εφαρμογών

Διαδικτύου

Τμήμα Εφαρμογών
Διαδικτύου

Τμήμα Υπηρεσιών
Προστιθέμενης Αξίας

Τμήμα Υποδομών
Διαδικτύου

Τμήμα Ελέγχου Ασφάλειας
Συστημάτων & Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διασφάλισης
Υποδομών & Απορρήτου

Τηλεπικοινωνιακών
Υπηρεσιών

Αυτοτελές Τμήμα
Προσωπικού και Διοικητικών

Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διασφάλισης
Απορρήτου Ταχυδρομικών

Υπηρεσιών

Τμήμα Κινητών
Επικοινωνιών

Αυτοτελές Τμήμα
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τμήμα 
Ταχυδρομείων

Τμήμα Τοπικών
Ασύρματων Δικτύων

Αυτοτελές Τμήμα
Ελέγχου Άρσεως
του Απορρήτου

Τμήμα
Ταχυμεταφορών

Τμήμα Δορυφορικών
Επικοινωνιών

Αυτοτελές Τμήμα
Διεθνών Συνεργασιών
και Δημοσίων Σχέσεων

Τμήμα Σταθερών
Επικοινωνιών

Αντιπρόεδρος

Πρόεδρος

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΑΕ


