Αριθ. 44 (ΦΕΚ Β΄ 1642/7.11.2003)
Κανονισµός Εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ).
Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΑΕ)
Εχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 παρ. ι εδάφ. ια του Ν. 3115/2003 "Αρχή ∆ιασφάλισης του
Απορρήτου των Επικοινωνιών" όπου προβλέπεται ότι η Α∆ΑΕ θα εκδόσει τον
Κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας της ο οποίος θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Το άρθρο 5 παράγρ. 3 του Ν. 3115/2003.
3. Το ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται καµία δαπάνη ή
άλλη
επιβάρυνση του προϋπολογισµού, αποφάσισε:
Κατά τη συνεδρίασή της την 15η Οκτωβρίου 2003, την έγκριση του παρακάτω
Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της.
Αρθρο 1
Αποστολή της Αρχής
1. Η Αρχή σκοπό έχει την προστασία του απορρήτου των επιστολών και της
ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Στην έννοια της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών περιλαµβάνεται
και
ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου.
2. Η Αρχή κατά την εκπλήρωση της αποστολής της αποβλέπει πρωτίστως: α) στο
σεβασµό και την προστασία του δικαιώµατος κάθε ατόµου στην απόλαυση του πιο
πάνω αγαθού, ως στοιχείου της αξίας του ανθρώπου, β) στη συνεχή προληπτική,
διορθωτική και κατασταλτική δράση για την προστασία του απορρήτου εκείνου
και
γ) στην αναβάθµιση των µεθόδων προστασίας του.
3. Κατά τη λειτουργία της η Αρχή διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της
αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας.
Αρθρο 2
1. Η Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά τακτικά
µέλη καθώς και από αντίστοιχους αναπληρωτές.
2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Αρχή εξυπηρετείται από προσωπικό.
3. Για κάθε µέλος της Αρχής και του προσωπικού της τηρείται στο γραφείο του
Προέδρου ατοµικός φάκελος, στον οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία και
έγγραφα
που αναφέρονται στο διορισµό και την προσωπική υπηρεσιακή κατάσταση.
∆ικαίωµα
να λάβουν γνώση του περιεχοµένου των φακέλων αυτών έχουν µόνο: α) ο Υπουργός
∆ικαιοσύνης, β) ο Πρόεδρος της Αρχής, γ) εκείνος τον οποίον αφορά ο φάκελος
και δ) ο Πρόεδρος και τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου σε περίπτωση

άσκησης
πειθαρχικής δίωξης.
4. Για την αναγνώριση κάθε µέλους και του προσωπικού της Αρχής εκδίδονται
δελτία υπηρεσιακής ταυτότητας, στα οποία επικολλάται η φωτογραφία και
αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα του στην Αρχή. Τα δελτία αυτά
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σφραγίζονται µε τη σφραγίδα της Αρχής.
5. Η Αρχή διαθέτει σφραγίδα κυκλικής µορφής. Στο κέντρο της απεικονίζεται
το
εθνόσηµο. Στον εσωτερικό κύκλο αναγράφεται "ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και στον εξωτερικό κύκλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ".
Αρθρο 3
Αρµοδιότητες και κατανοµή αυτών
Α. Η Αρχή
1. Εχει για την εκπλήρωση της αποστολής της, τις αρµοδιότητες εκείνες που
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2, 3 και 6 καθώς και στο άρθρο 11 του
Ν. 3115/2003.
2. Παρίσταται αυτοτελώς δια του Προέδρου της σε κάθε είδους δίκες που έχουν
αντικείµενο πράξεις ή παραλείψεις της και εκπροσωπείται δικαστικώς από µέλη
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή από µέλη της Νοµικής της Υπηρεσίας.
3. Αναθέτει, σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της,
την εκπροσώπηση για συγκεκριµένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή
ενεργειών σε άλλο µέλος της.
4. Αποφασίζει την, κατά την κρίση της, γνωστοποίηση στους θιγόµενους της
επιβολής του µέτρου της άρσης του απορρήτου, µετά τη λήξη αυτού και υπό την
αναγκαία προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε,
Β. Ο Πρόεδρος
1. Ασκεί καθήκοντα συντονισµού και διοίκησης των υπηρεσιών της Αρχής,
παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, πορισµάτων και οποιωνδήποτε άλλων
πράξεων της και έχει γενικώς, την ευθύνη της λειτουργίας της.
2. Αναθέτει, µε απόφαση του, µετά από σύµφωνη γνώµη της Αρχής, στα µέλη ή
στο προσωπικό της συγκεκριµένα καθήκοντα, µεταξύ των οποίων διοίκησης και
διαχείρισης.
3. Εξουσιοδοτεί, µε απόφασή του, µέλη ή άλλα όργανα της Αρχής να υπογράφουν
"µε εντολή Προέδρου" έγγραφα ή άλλες πράξεις της Αρχής.
4. Εκπροσωπεί την Αρχή έναντι τρίτων δικαστικώς και εξωδίκως.
5. Εισηγείται τον προϋπολογισµό της Αρχής στον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών και είναι διατάκτης των δαπανών της.
6. Συγκροτεί, µε απόφαση του, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, που ενεργεί και ως
Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο καθώς και το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο του προσωπικού της. Τα Συµβούλια αυτά συγκροτούνται και
λειτουργούν
όπως προβλέπεται από την παράγραφο 9 του άρθρου 8 του Ν. 3115/2003 και
εκείνες τις διατάξεις στις οποίες αυτή παραπέµπει. Στο ίδιο πρόσωπο δεν
µπορεί να συµπίπτει η ιδιότητα του µέλους και των δύο αυτών Συµβουλίων.

7. Ενηµερώνει τους Αρχηγούς των κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή για
κάθε ∆ιάταξη που επιβάλλει άρση του απορρήτου, η οποία έχει εκδοθεί από τα
αρµόδια όργανα και αντίγραφο της έχει παραδοθεί στην Αρχή, ενώ αντίγραφο
αυτής κοινοποιεί στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης.
Γ. Ο Αντιπρόεδρος
Αναπληρώνει τον Πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του όταν απουσιάζει ή
κωλύεται
∆. Τα Μέλη
Ασκούν συλλογικά τα όσα καθήκοντα έχουν ανατεθεί στην Αρχή και εκφράζονται
µε τις αποφάσεις της.
Ατοµικά ή ως µέλη Συµβουλίων ή Επιτροπών ενεργούν µόνο συγκεκριµένα
καθήκοντα που τους έχει αναθέσει η Αρχή ή ο Πρόεδρος της.
Ε. Το Προσωπικό
1. Η Αρχή για την εκπλήρωση των σκοπών της στελεχώνεται από προσωπικό, όπως
περιγράφεται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 έως 7 του Ν. 3115/2003.
2. ∆ιοικητικός Προϊστάµενος του Προσωπικού είναι ο Πρόεδρος της Αρχής, ο
οποίος εκδίδει τις ατοµικές πράξεις που το αφορούν και ασκεί την επ' αυτού
πειθαρχική εξουσία.
3. Η εσωτερική διάρθρωση της υπηρεσίας, τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής
των Προϊσταµένων του προσωπικού, θέµατα πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα.
Αρθρο 4
Ακροάσεις
1. Η Αρχή µπορεί να ακροάται τις διοικήσεις, τους νόµιµους εκπροσώπους
ενδιαφεροµένων υπηρεσιών, οργανισµών, νοµικών προσώπων επιχειρήσεων και
άλλων
φορέων, υπαλλήλους αυτών και κάθε άλλο πρόσωπο που κρίνει κατάλληλο για τη
διατύπωση απόψεων σε θέµατα της αρµοδιότητος της. Οι ακροάσεις αυτές µπορεί
να είναι και δηµόσιες.
2. Όταν υποβληθεί καταγγελία προς την Αρχή, ο Πρόεδρος, εφόσον το κρίνει
αναγκαίο, µπορεί να καλέσει τον καταγγείλαντα να παράσχει διευκρινίσεις
εγγράφως ή προφορικώς ενώπιον της Αρχής. ∆ιευκρινίσεις µπορεί να ζητήσει και
ο εισηγητής κατά το στάδιο της προετοιµασίας.
3. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για παράβαση της κείµενης
νοµοθεσίας σε σχέση µε το απόρρητο των επικοινωνιών ή τους όρους και τη
διαδικασία άρσης αυτού επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση, µετά από
προηγούµενη κλήτευση για παροχή εξηγήσεων, του φερόµενου ως υπαίτιου, ο
οποίος µπορεί να παραστεί µετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Ο Πρόεδρος
πάντως µπορεί να διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία του.
Η Αρχή µπορεί κατά περίπτωση να καλεί τον φερόµενο ως υπαίτιο να υποβάλει
µέσα σε τακτή προθεσµία γραπτό υπόµνηµα για την απόκρουση της κατηγορίας.
4. Η κλήση για ακρόαση διατάσσεται µε επιµέλεια του Προέδρου, του εισηγητή

ή
του βοηθού εισηγητή και ενεργείται από τον επιµελητή της Αρχής ή άλλο
δηµόσιο
όργανο. Αναφέρει δε τον τόπο και το χρόνο της ακρόασης καθώς και το θέµα
αυτής.
Η κλήτευση αποδεικνύεται µε την υπογραφή του καλουµένου σε αντίγραφο του
εγγράφου που επιδόθηκε ή µε σχετική επισηµείωση του επιµελητή αν για
οποιοδήποτε λόγο η υπογραφή του καλουµένου είναι αδύνατη. Αν ο καλούµενος
δεν
βρεθεί στην κατοικία του ή στην επαγγελµατική του εγκατάσταση ο επιµελητής
επιδίδει το έγγραφο σε σύνοικο ή θυρωρό της πολυκατοικίας ή σε υπάλληλο της
επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή υπογράφει ο παραλήπτης του εγγράφου µε
ταυτόχρονη δήλωση του ονοµατεπωνύµου του και της ιδιότητας του ή σε
περίπτωση
άρνησης, ο επιµελητής, ο οποίος βεβαιώνει την άρνηση της ύπογραφής και τη
θυροκόλληση της κλήσης, που πραγµατοποιεί στην περίπτωση αυτή.
Αν, κατά την κρίση του Προέδρου δεν είναι ευχερής η επίδοση της κλήσης µε
επιµελητή λόγω αποστάσεως της κατοικίας του καλούµενου ή της επαγγελµατικής
του εγκατάστασης από την έδρα της Αρχής ή αν αυτός διαµένει στο εξωτερικό ή
για άλλο σοβαρό λόγο, η επίδοση γίνεται µε συστηµένη επιστολή.
Αν, από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Αρχή δεν προκύπτει η καιά το
χρόνο της κλήτευσης διεύθυνση της κατοικίας ή της επιχείρησης του
καλουµένου,
η κλήση δηµοσιεύεται σε µία από τις ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών.
5. Μεταξύ της ηµέρας επίδοσης της κλήσης και αυτής της συνεδρίασης πρέπει
να
µεσολαβεί διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ηµερών.
6. Η τήρηση της διαδικασίας κλήτευσης που αναφέρεται παραπάνω είναι
υποχρεωτική µόνο όταν πρόκειται για περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο
3 του άρθρου αυτού. Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 12
του ίδιου άρθρου η κλήτευση µπορεί να γίνει µετά από εντολή του Προέδρου και
µε κάθε γνωστό πρόσφορο µέσο από τον προϊστάµενο της γραµµατείας. Ο
τελευταίος βεβαιώνει µε επισηµείωσή του στην κλήση, τον τρόπο και χρόνο που
έγινε η κλήτευση και το πρόσωπο στο οποίο ανακοινώθηκε το περιεχόµενο της
κλήσης. Προθεσµία κλήτευσης είναι αυτή που κρίνεται ως εύλογη από τον
Πρόεδρο
και αναφέρεται στην εντολή του σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση.
Αρθρο 5
Προετοιµασία των υποθέσεων
Για κάθε ενέργεια της Αρχής ο Πρόεδρος, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, ορίζει
εισηγητή. Ως εισηγητής ορίζεται είτε ο Πρόεδρος είτε άλλο µέλος τακτικό ή
αναπληρωµατικό ή και περισσότερα µέλη. Για την εκπλήρωση του έργου του ο
εισηγητής µπορεί να επικουρείται από ένα ή περισσότερα µέλη του προσωπικού,
ως βοήθούς, που ορίζονται από τον Πρόεδρο. Ο εισηγητής έχει την ευθύνη
κατάρτισης του σχετικού φακέλου και προβαίνει σε όλες τις απαιτούµενες για
το
σκοπό αυτό ενέργειες.
Σε δυσχερείς ή γενικότερου ενδιαφέροντος περιπτώσεις και ιδίως όταν
πρόκειται για έκδοση κανονιστικών πράξεων της Αρχής, ο Πρόεδρος µπορεί να
συγκροτήσει οµάδα εργασίας, στην οποία µετέχουν ένα ή περισσότερα µέλη της

Αρχής καθώς και µέλη του προσωπικού µε ειδικές γνώσεις, για την υποβολή
εισήγησης.
Αρθρο 6
Συνεδριάσεις της Αρχής
Οι συνεδριάσεις δεν είναι δηµόσιες και πραγµατοποιούνται στην έδρα τούτο
έχει
οριστεί προηγουµένως, τακτικά τουλάχιστον µία φορά το µη ζητηθεί από τον
Πρόεδρο ή από δύο (2) τακτικά µέλη της.
Συνεδριάζει νοµίµως εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον τρία (3)
µέλη
της, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου.
Την πρόσκληση για τη συνεδρίαση απευθύνει στα τακτικά και αναπληρωµατικά
µέλη ο Πρόεδρος δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση.
Σ' αυτήν αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όπως αυτά
καθορίζονται
από τον Πρόεδρο ή από τα τακτικά µέλη που ζήτησαν να συγκληθεί έκτακτη
συνεδρίαση, θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης µπορεί να συζητηθεί µόνον εάν
συµφωνούν όλα τα παριστάµενα µέλη.
Αν τακτικό µέλος κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση οφείλει να ειδοποιήσει
αµέσως τον Πρόεδρο ή τη Γραµµατεία, ώστε να ενηµερωθεί εγκαίρως ο
αναπληρωτής
του για την αναπλήρωση.
Ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου στις συνεδριάσεις µπορεί να παρίστανται
υπηρεσιακοί παράγοντες της δηµόσιας διοίκησης και πρόσωπα µε ειδικές
γνώσεις.
Η συζήτηση αρχίζει µε την εισήγηση. Στη συνέχεια δίδεται ο λόγος από τον
Πρόεδρο στα τυχόν παριστάµενα τρίτα πρόσωπα, τα οποία αφού απαντήσουν και
στις ερωτήσεις που απευθύνουν σ' αυτά ο Πρόεδρος και τα τακτικά µέλη,
αποχωρούν. Ακολουθεί η συνέχεια της συζήτησης η οποία διεξάγεται µόνο µεταξύ
των τακτικών µελών κατά τη σειρά που δίνει σ' αυτά το λόγο ο Πρόεδρος.
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ειδικά προς τούτο εντεταλµένος από τον Πρόεδρο
υπάλληλος.
Στα πρακτικά καταχωρίζονται τα θέµατα που συζητήθηκαν, η άποψη που
πλειοψήφησε και η οποία αποτελεί την απόφαση και οι γνώµες των µελών, τα
οποία µειοψήφησαν.
Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον υπάλληλο που άσκησε
καθήκοντα γραµµατέα.
Εάν δεν κριθεί σκόπιµη η παρουσία γραµµατέα, τα πρακτικά συντάσσονται µε
υπόδειξη του Προέδρου και υπογράφονται από αυτόν και τα τακτικά µέλη που
έχουν παραστεί.
Η Αρχή µπορεί να αποφασίσει όπως η τήρηση των πρακτικών για ορισµένη
υπόθεση
ή για όλες τις υποθέσεις γίνει µε άλλο γνωστό τρόπο (µαγνητοφώνηση.
στενογραφία κ.λ.π) οπότε καθορίζει και τον τρόπο της αποδόσεως τους σε
κείµενο.

Αρθρο 7
Λήψη αποφάσεων
1. Η διάσκεψη για τη λήψη των αποφάσεων γίνεται είτε αµέσως µετά τη συζήτηση
είτε σε χρόνο που ορίζει ο Πρόεδρος.
2. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου,
εφόσον αναπληρώνει τον Πρόεδρο.
Τα παριστάµενα αναπληρωµατικά µέλη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου εφόσον
παρίστανται τα αντίστοιχα τακτικά.
3. Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός από περιπτώσεις που αφορούν κωλύµατα ή
ασυµβίβαστα µελών, οπότε είναι µυστική. Τελευταίος ψηφίζει ο Πρόεδρος.
4. Εάν διατυπωθούν περισσότερες από δύο γνώµες και καµία δεν έχει
συγκεντρώσει τη πλειοψηφία που απαιτείται, η ασθενέστερη µειοψηφία οφείλει
να
προσχωρήσει σε µία από τις επικρατέστερες γνώµες. Εάν στην περίπτωση αυτή
όλες οι γνώµες έχουν συγκεντρώσει τον ίδιο αριθµό ψήφων, η ψηφοφορία
συνεχίζεται ως εξής: Τίθενται σε ψηφοφορία αρχικά οι δύο από τις γνώµες που
ισοψήφησαν και στη συνέχεια η απ' αυτές πλειοψηφήσασα µε άλλη που δεν
κρίθηκε
στην προηγούµενη διαδικασία Κ.Ο.Κ. µέχρι να συγκεντρωθεί σε µία γνώµη η
απόλυτη πλειοψηφία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.
5. Οι αποφάσεις είναι αιτιολογηµένες, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και
µπορούν να ανακοινώνονται δηµόσια, εκτός αν αφορούν την εθνική άµυνα ή τη
δηµόσια ασφάλεια. Τα τηρούµενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά καθώς και οι
φάκελοι των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από την Αρχή είναι προσιτά στους
άµεσα ενδιαφεροµένους εκτός αν αφορούν την εθνική άµυνα ή τη δηµόσια
ασφάλεια.
6. Αντίγραφο της απόφασης κοινοποιείται πάντοτε στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης.
Αρθρο 8
Πειθαρχική ευθύνη µελών - ∆ιαδικασία
1. Ως προς την οριοθέτηση των πειθαρχικών παραπτωµάτων των µελών της Αρχής,
τα πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικώς ή εκ παραλλήλου την πειθαρχική δίωξη
κατ'
αυτών, τη συγκρότηση του πειθαρχικού συµβουλίου που αποφασίζει σε πρώτο και
τελευταίο βαθµό και τη µοναδική ποινή που µπορεί να επιβληθεί στον υπαίτιο
του πειθαρχικού παραπτώµατος, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2
του άρθρου 5 του Ν. 3115/2003.
2. Αν για την ίδια περίπτωση έχουν επιληφθεί, ως συναρµόδιοι, ο Υπουργός
∆ικαιοσύνης και ο Πρόεδρος της Αρχής, η διαδικασία συνεχίζεται µόνο από τον
Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ο οποίος καθίσταται αποκλειστικά αρµόδιος. Στην
περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Αρχής διαβιβάζει στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης όλα
τα σχετικά έγγραφα.
3. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει µε την έγερση πειθαρχικής αγωγής και
τελειώνει
µε την έκδοση της σχετικής µε αυτήν απόφασης.
4. Η πειθαρχική αγωγή περιέχει: α) το ονοµατεπώνυµο και τα υπηρεσιακά
στοιχεία του ελεγχοµένου και β) τον καθορισµό των πραγµατικών περιστατικών

τα
οποία στοιχειοθετούν το αποδιδόµενο πειθαρχικό παράπτωµα, τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες τελέσθηκε και τη διάταξη που το προβλέπει
5. Η πειθαρχική αγωγή απευθύνεται στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο και
συνοδεύεται από τον πειθαρχικό φάκελο. Αντίγραφο αυτής όταν ασκείται από τον
Υπουργό ∆ικαιοσύνης αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Αρχής για την ενηµέρωση
του
υπηρεσιακού φακέλου του ελεγχοµένου µέλους και όταν ασκείται από τον Πρόεδρο
αποστέλλεται στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης.
6. Ως προς την περαιτέρω διαδικασία εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων
101
έως 104 του Κωδ. Ν. 1756/1988 κατά το µέρος που προσιδιάζουν στην ιδιότητα
του εγκαλουµένου και δεν αντίκεινται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 5 του Ν. 3115/2003.
7. Οταν εκδοθεί η απόφαση ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου διατάσσει
την επίδοση κυρωµένου αντιγράφου της στον Πρόεδρο της Αρχής για την
ενηµέρωση
του φακέλου αυτού που έχει ελεγχθεί πειθαρχικά καθώς και στον τελευταίο.
Ακολούθως διαβιβάζει όλο το φάκελο µε τα αποδεικτικά επίδοσης της απόφασης
στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης για την ενηµέρωση του αλλά και για τις περαιτέρω
ενέργειες εκτέλεσης της απόφασης, όταν µε αυτή επιβλήθηκε η ποινή της
παύσης.
Ο παρόν Κανονισµός να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2003
Ο Πρόεδρος
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

