
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3115 (ΦΕΚ Α΄ 47/27-2-2003) 
Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήψισε η Βουλή: 
 
Αρθρο 1 
Σύσταση Αρχής ∆ιασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών 
 
 
1. Συνιστάται, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Συντάγµατος, Αρχή  
∆ιασφάλισης τoυ Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε.), µε σκοπό την  
προστασία  
του απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε  
οποιονδήποτε 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 Α.∆.Α.Ε. είναι ανεξάρτητη αρχή, που απολαµβάνει διοικητικής  
αυτοτέλειας. Eδρα της Α.∆.Α.Ε. είναι η Αθήνα, µπορεί όµως, µε απόφασή της να  
εγκαθιστά και να λειτουργεί γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι  
αποφάσεις της Α.∆.Α.Ε. κοινοποιούνται µε µέριµνά της τον Υουργό ∆ικαιοσύνης,  
ενώ στο τέλος κάθε έτους υποβάλλεται έκθεση των πεπραγµένων της στον Πρόεδρο  
της Βουλής, στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και στους αρχηγούς των κοµµάτων που  
εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
 3. Η Α.∆.Α.Ε. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο κατά τον τρόπο και τη  
διαδικασία που κάθε φορά προβλέπεται από τον Κανονισµό της Βουλής. 
 
 
Αρθρο 2 
Συγκρότηση της Α.∆.Α.Ε. 
 
 
1. Η Α.∆.Α.Ε. συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και άλλα πέντε  
(5) µέλη, καθώς και από αντίστοιχους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να  
διαθέτουν τις αυτές ιδιότητες και προσόντα. Τα µέλη της Α.∆.Α.Ε. κατά την  
άσκηση των καθηκόντων τους απολαµβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής  
ανεξαρτησίας. 
 
 2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα άλλα µέλη της Α.∆.Α.Ε., καθώς και οι  
αναπληρωτές τους επιλέγονται από τη Βουλή σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του  
άρθρου 101Α του Συντάγµατος και την προβλεπόµενη από τον Κανονισµό της  
Βουλής  
διαδικασία και διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης εντός  
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης  
της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. 
 
 3. Τα πρόσωπα που επιλέγονται ως µέλη της Α.∆.Α.Ε. πρέπει να τυγχάνουν  
ευρείας κοινωνικής αποδοχής και να διακρίνονται για την επιστηµονική τους  
κατάρτιση και την επαγγελµατική τους ικανότητα στο νοµικό τοµέα ή στον  
τεχνικό τοµέα των επικοινωνιών. 
 



 4. Η θητεία του Προέδρου και των µελών της Α.∆.Α.Ε. είναι τετραετής. Μόνο  
για την πρώτη σύσταση της Α.∆.Α.Ε., τα µισά µέλη της Α.∆.Α.Ε. διορίζονται  
για  
τετραετή θητεία και τα υπόλοιπα µισά για διετή θητεία, σύµφωνα µε κλήρωση  
που  
διενεργείται από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αµέσως µετά τη λήψη της  
απόφασης επιλογής τους. Ο Πρόεδρος της Α.∆.Α.Ε. γνωστοποιεί εγγράφως στον  
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων τα ονόµατα των µελών της, των οποίων η θητεία  
λήγει Η γνωστοποίηση γίνεται δύο (2) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας  
τους.  
Σε περίπτωση που µέλος της Α.∆.Α.Ε. απωλέσει, για οποιονδήποτε λόγο την  
ιδιότητά του ως µέλος, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού του µέλους  
διορίζεται νέο µέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Η θητεία του  
Προέδρου και των µελών της Α.∆.Α. Ε. µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά. 
 
 5. Τα µέλη της Α.∆.Α.Ε. αε περίπτωση που διώκονται ή ενάγονται για πράξεις  
ή  
παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους µπορούν να παρίστανται  
ενώπιον των δικαστηρίων µε µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
 
 6. Οι αποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των υπολοίπων µελών της  
Α.∆.Α.Ε. καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών  
έπειτα από γνώµη της Α.∆.Α.Ε. Για τον καθορισµό τους λαµβάνεται υπόψη η  
τυχόν  
πλήρης και αποκλειστική απασχόλησή τους. 
 
Αρθρο 3 
Υποχρεώσεις των µελών της Α.∆.Α.Ε. 
 
 
1. Τα µέλη της Α.∆.Α.Ε. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσµεύονται από  
το νόµο και υπόκεινται στο καθήκον εχεµύθειας, το οποίο υφίσταται και µετά  
τη  
µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους. 
 
 2. Τα µέλη της Α.∆.Α.Ε. υποβάλλουν κατ' έτος στην Εισαγγελία του Αρείου  
Πάγου την προβλεπόµενη από το Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α΄), όπως εκάστοτε  
ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης. 
 
 
Αρθρο 4 
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα µελών της Α.∆.Α.Ε. 
 
 
1. α) ∆εν δύναται να διoριστί µέλος της Αρχής όποιος έχει καταδικαστεί µε  
τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού ή  
έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 
 
 β) Είναι εταίρος, µέτοχος, µέλος διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστής,  
υπάλληλος, σύµβουλος, µελετητής, ατοµικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία  
δραστηριοποιείται στους τοµείς των ταχυδροµικών υπηρεσιών, των  
τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού  
χαρακτήρα. 
 
 2. Eκπίπτει από την ιδιότητα του µέλους της αρχής όποιος µετά το διορισµό  
του: 
 



 α) Καταδικαστεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που συνεπάγεται  
κώλυµα διορισµού ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
Υπαλληλικού Κώδικα. 
 
 β) Καταστεί εταίρος, µέτοχος, µέλος διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστής,  
υπάλληλος, σύµβουλος, µελετητής, ατοµικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία  
δραστηριοποιείται στους τοµείς των ταχυδροµικών υπηρεσιών, των  
τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού  
χαρακτήρα. 
 
 
Αν τα µέλη κατέχουν εταιρικά µερίδια ή µετοχές των ανωτέρω επιχειρήσεων, τις  
οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους από κληρονοµική διαδοχή,  
υποχρεούνται να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωµάτων συµµετοχής και ψήφου  
στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων, µέχρι  
το χρόνο λήξης της θητείας τους. 
 
 γ) Προβαίνει σε πράξεις, αναλαµβάνει εργασία ή έργο ή αποκτά άλλη ιδιότητα  
που, κατά την κρίση της Αρχής, δεν συµβιβάζεται µε τα καθήκοντά του ως  
µέλους της Αρχής. 
 
  3. Τα µέλη της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε.)  
τελούν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, σε αναστολή άσκησης οποιουδήπστε  
δηµόσιου λειτουργήµατος ή επαγγέλµατος και δεν επιτρέπεται να αναλαµβάνουν  
άλλα καθήκοντα, αµειβόµενα ή µη στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα. Στα µέλη  
της Α.∆.Α.Ε., εκτός του Προέδρου που είναι πλήρους και αποκλειστικής  
απασχόλησης, επιτρέπεται η άσκηση διδακτικών καθηκόντων µέλους διδακτικού  
προσωπικού πανεπιστηµίων υπό καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης. 
 
 
4. Η έκπτωση των µελών της Α.∆.Α.Ε. συνεπεία τελεσίδικης καταδικαστικής  
απόφασης, σύµφωνα µε το εδάφιο α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η  
αποδοχή της παραίτησής τους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης εντός  
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινο ποίηση σε αυτόν της απόφασης  
της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Στη διαπίστωση των υπολοίπων κωλυµάτων  
και ασυµβιβάστων του παρόντος άρθρου προβαίνει η Α.∆.Α.Ε., χωρίς συµµετοχή  
του µέλους της, στο πρόσωπο του οποίου ενδέχεται να συντρέχει το ασυµβίβαστο.  
Η Α.∆.Α.Ε. αποφασίζει ύστερα από ακρόαση του εν λόγω µέλους. Τη διαδικασία  
κινεί ο nρόεδρος της A.∆.A.E. ή ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης. Την απόφαση της  
Α.∆.Α.Ε. µπορεί να προσβάλει ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου το µέλος της  
Α.∆.Α.Ε., για το οποίο εκδόθηκε η απόφαση, ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ο  
Πρόεδρος της Α.∆.Α.Ε. 
 
 
Αρθρo 5 
Πειθαρχική διαδικασία 
 
 
1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον παρόντα  
νόµο,  
τα µέλη της Α.∆.Α.Ε. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία  
ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου κινεί ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης για τον  
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα µέλη της Α.∆.Α.Ε. και ο Πρόεδρος για τον  
Αντιπρόεδρο και τα µέλη της. Το πειθαρχικό συµβούλιο αποψοσίζει σε πρώτο και  
τελευταίο βαθµό την απαλλαγή ή την παύση του µέλους. 
 
 2. Το πειθαρχικό συµβούλιο αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου  



της Επικρατείας, ως πρόεδρο, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγητές Α.Ε.Ι. µε  
γνωστικό αντικείµενο του δικαίου. Χρέη γραµµατέα του συµβουλίου εκτελεί  
υπάλληλος της Αρχής. Ο πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του συµβουλίου  
ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές. Για τα µέλη του συµβουλίου που είναι  
δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου ανωτάτου δικαστικού  
συµβουλίου. Το συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης µε  
τριετή θητεία. Η αµοιβή του προέδρου, των µελών και του γραµµατέα  
καθορίζεται  
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης. 
 
 3. Κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε την πειθαρχική ευθύνη των µελών της Α.∆.Α.Ε.  
και την πειθαρχική διαδικασία ρυθµίζεται στον Κανονισµό Εσωτερικής  
Λειτουργίας της Α.∆.Α.Ε. 
 
 
Αρθρο 6 
Αρµοδιότητες της Α.∆.Α.Ε. 
 
 
1. Η Α.∆.Α.Ε., για την εκπλήρωση της αποστολής της, έχει τις ακόλουθες  
αρµοδιότητες: 
 
 α) ∆ιενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, τακτικούς και έκτακτους  
ελέγχους, σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισµό, αρχεία, τράπεζες δεδοµένων  
και  
έγγραφο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Y.Π.), άλλων δηµοσίων  
υπηρεσιών,  
οργανισµών, επιχειρήσεων 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 Α.∆.Α.Ε., συµµετέχει δε και υπάλληλός της, ειδικά  
προς τούτο εντεταλµένος από τον nρόεδρό της για γραµµατειακή υποστήριξη της  
διαδικασίας του ελέγχου. Κατά τον έλεγχο αρχείων που τηρούνται για λόγους  
εθνικής ασφάλειας παρίσταται αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος της Α.∆.Α.Ε. 
 
 β) Λαµβάνει πληροφορίες σχετικές µε την αποστολή της, από τις υπό το  
στοιχείο α υπηρεσίες, οργανισµούς και επιχειρήσεις, καθώς και από τους  
εποπτεύοντες Υπουργούς. 
 
 γ) Καλεί σε ακρόαση, από τις υπηρεσίες, οργανισµούς, νοµικά πρόσωπα και  
επιχειρήσεις που αναφέρονται στο ως άνω στοιχείο α, τις διοικήσεις, τους  
νόµιµους εκπροσώπους, τους υπαλλήλους και κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο κρίνει  
ότι µπορεί να συµβάλλει στην εκπλήρωση της αποστολής της. 
 
 δ) Προβαίνει στην κατάσχεση µέσων παραβίασης του απορρήτου, που υποπίπτουν  
στην αντίληψή της κατά την ενάσκηση του έργου της και ορίζεται µεσεγγυούχος  
αυτών µέχρι να αποφανθούν τα αρµόδια δικαστήρια. Προβαίνει στην καταστροφή  
πληροφοριών ή στοιχείων ή δεδοµένων, τα οποία αποκτήθηκαν µε παράνοµη  
παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών. 
 
 ε) Εξετάζει καταγγελίες σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων των  
αιτούντων, όταν θίγονται από τοντρόπο και τη διαδικασία άρσης του απορρήτου. 
 
 στ) Στις περιπτώσεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 2225/1994, η Α.∆.Α.Ε.  
υπεισέρχεται µόνο στον έλεγχο της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης  
του απορρήτου, χωρίς να εξετάζει την κρίση των αρµόδιων δικαστικών αρχών. 
 



 ζ) Τηρεί αρχείο απόρρητης αλληλογραφίας, σύµφωνα µε το στοιχείο της παρ. 2  
του άρθρου 12 του παρόντος νόµου. 
 
 η) Συνεργάζεται µε άλλες αρχές της χώρας, µε αντίστοιχες αρχές άλλων  
κρατών,  
µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς, για θέµατα της αρµοδιότητάς της. 
 
 θ) Συντάσσει κάθε χρόνο την προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του  
παρόντος νόµου έκθεση πεπραγµένων, στην οποία περιγράφει το έργο της,  
διατυπώνει παρατηρήσεις, επισηµαίνει παραλείψεις και προτείνει τυχόν  
ενδεικνυόµενες νοµοθετικές µεταβολές στον τοµέα 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  
αυτού. 
 
 ια) Εκδίδει τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας της, ο οποίος δηµοσιεύεται  
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας πρέπει  
να  
είναι σύµφωνος µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. 
 
 ιβ) Εκδίδει κανονιστικές πράξεις, δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της  
Κυβερνήσεως, δια των οποίων ρυθµίζεται κάθε διαδικασία και λεπτοµέρεια σε  
σχέση µε τις ανωτέρω αρµοδιότητές της, καθώς και µε την εν γένει διασφάλιση  
του απορρήτου των επικοινωνιών. 
 
 ιγ) Καταρτίζει τον κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης, ο οποίος υποβάλλεται  
και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 
 2. Τα µέλη και το προσωπικό της Α.∆.Α.Ε., πλην του βοηθητικού προσωπικού,  
έχουν προς διαπίστωση των παραβάσεων της νοµοθεσίας περί προστασίας του  
απορρήτου, τις εξουσίες και τα δικαιώµατα που προβλέπονται στο Ν. 703/1977,  
όπως ισχύει. Τα πρόσωπα αυτά έχουν προς τούτο δικαίωµα να ελέγχουν τα  
προβλεπόµενα από το Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) βιβλία και στοιχεία των  
ελεγχόµενων επιχειρήσεων και οργανισµών, αποκλειοµένηςτης κατάσχεσης ή της  
παραλαβής τους, καθώς και πάσης φύσεως αρχεία, βιβλία, στοιχεία και λοιπά  
έγγραφα των προσώπων που ελέγχουν, να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και  
λοιπές  
εγκαταστάσεις τους, να λαµβάνουν ένορκες και ανωµοτί κατά την κρίση τους  
καταθέσεις, µε την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. 
 
 Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις του Ν. 703/1977,  
ως  
ισχύει, εφαρµόζονται αναλόγως σε περίπτωση αρνήσεως παροχής στοιχείων,  
παρεµπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου της Α.∆.Α.Ε., επιφυλασσοµένης της  
εφαρµογής των προβλεπόµενων από τον παρόντα νόµο κυρώσεων. 
 
 3. Η Α.∆.Α.Ε. µπορεί µε απόφασή της να συγκροτεί µόνιµες και έκτακτες  
επιτροπές και οµάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα επί θεµάτων ειδικού  
ενδιαφέροντος που σχετίζονται µε θέµατα των αρµοδιοτήτων της. Στις επιτροπές  
και οµάδες εργασίας µπορούν να συµµετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν  
µέλη  
ή προσωπικό της Α.∆.Α.Ε. Το έργο των επιτροπών ή των οµάδων εργασίας  
κατευθύνεται από µέλη της Α.∆.Α.Ε. Οι εισηγήσεις και οι γνωµοδοτήσεις των  



επιτροπών και οµάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρµόδια όργανα της Α.∆.Α.Ε.,  
που αποφασίζουν για την τυχόν δηµοσιοποίηση των πορισµάτων. 
 
 4. Κατά των εκτελεστών αποφάσεων της Α.∆.Α.Ε. µπορεί να ασκηθεί αίτηση  
ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόµενες  
από το Σύνταγµα και τη νοµοθεσία διοικητικές προσφυγές. 
 
 Ενδικα βοηθήµατα κατά των αποφάσεων της Α.∆.Α.Ε. µπορεί να ασκεί και ο  
Υπουργός ∆ικαιοσύνης. 
 
 5. Η Α.∆.Α.Ε. παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως  
αντικείµενο πράξεις ή παραλείψεις της. 
 
 Εκπροσωπείται δικαστικώς από µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή από  
µέλη της Νοµικής της υπηρεσίας. 
 
 6. Η Α.∆.Α.Ε. µπορεί να συνάπτει συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, µελετών και  
προµηθειών, για θέµατα που άπτονται των σκοπών της και της λειτουργίας της.  
Η  
σύναψη και η υλοποίηση των συµβάσεων αυτών διέπονται από τις εκάστοτε  
ισχύουσες διατάξεις του ∆ικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τις διατάξεις περί  
προµηθειών του ∆ηµοσίου και από τους σχετικούς Κανονισµούς της Α.∆.Α.Ε., οι  
οποίοι εγκρίνονται και τροποποιούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών  
Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης. 
 
 
Αρθρο 7 
Λειτουργία της Α.∆.Α.Ε. 
 
 
1. Η δράση της Α.∆.Α.Ε. διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της  
αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας. 
 
 2. Η Α.∆.Α.Ε. συνέρχεται στην έδρα της ή και εκτός αυτής, αν τούτο έχει  
οριστεί προηγουµένως, τακτικά τουλάχιστον µία φορά το µήνα και εκτάκτως όταν  
ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από δύο (2) από τα µέλη της. Η Α.∆.Α.Ε.  
συνεδριάζει  
νοµίµως εφόσoν µετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον τρία (3) µέλη, αποφασίζει  
δε µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας  
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή, σε περίmωση απουσίας αυτού, του  
Αντιπροέδρου. Η αδικαιολόγητη απουσία µέλους από τρεις (3) διαδοχικές  
συνεδριάσεις της Α.∆.Α.Ε. συνεπάγεται την έκτπωσή του, σύµφωνα µε την  
παράγραφο 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου. 
 
 3. Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης καθορίζει ο Πρόεδρος, η δε εισήγηση επ'  
αυτών γίνεται από τον Πρόεδρο ή από άλλο µέλος, που το ορίζει ο Πρόεδρος. Οι  
αποφάσεις της Α.∆.Α. Ε. είναι αιτιολογηµένες, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο  
και µπορούν να ανακοινώνονται δηµοσίως, 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 Α.∆.Α.Ε., είναι προσιτά  
στους άµεσα ενδιαφερόµενους, εκτός αν αφορούντην εθνική άµυνα ή τη δηµόσια  
ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, η Α.∆.Α.Ε. οφείλει να µην αποκαλύπτει  
πληροφορίες και δεδοµένα για φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία ενδέχεται να  
προσβάλλουν την προσωπικότητά τους ή να επηρεάσουν δυσµενώς την  
επαγγελµατική  
ή την κοινωνική τους θέση, εκτός εάν προκύπτει σχετική υποχρέωσή της από το  
νόµο. 



 
 4. Τα µέλη της Α.∆.Α.Ε. Karά την άσκηση των καθηκόντων τους ενεργούν  
συλλογικά. Στον Πρόεδρο ανατίθενται καθήκοντα συντονισµού και διοίκησης των  
υπηρεσιών της Α.∆.Α.Ε., καθώς και παρακολούθησης της εκτέλεσης των  
αποφάσεων,  
πορισµάτων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της Α.∆.Α.Ε. Με απόφαση του  
Προέδρου και σύµφωνη γνώµη της Α.∆.Α. Ε. µπορούν να ανατίθενται, στα µέλη ή  
στο προσωπικό της, συγκεκριµένα καθήκοντα, µεταξύ των οποίων καθήκοντα  
διοίκησης ή διαχείρισης. Ο Πρόεδρος µε απόφασή του µπορεί να εξουσιοδοτεί  
µέλη ή άλλα όργανά της να υπογράφουν "µε εντολή Προέδρου" έγγραφα η άλλες  
πράξεις της Α.∆.Α.Ε. Η Α.∆.Α.Ε. εκπρσσωπείται έναντι τρίτων δικαστικώς και  
εξωδίκως από τον Πρόεδρό της και όταν αυτός κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Σε  
περίπτωση κωλύµατος και του Αντιπροέδρου, η Α.∆.Α.Ε. δύναται να αναθέτει την  
εκπροσώπηση για συγκεκριµένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή  
ενεργειών  
σε άλλο µέλος της. 
 
 5. Οι αναγκαίες για τη λειτουργία της Α.∆.Α.Ε. πιστώσεις εγγράφονται υπό  
ίδιο φορέα στον προϋπολογισµό του γπουργείου ∆ικαιοσύνης. Τον προϋπολογισµό  
εισηγείται στον γπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών ο Πρόεδρος της Α.∆.Α.Ε.,  
ο  
οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών της. Οι σχετικές δαπάνες  
εκκαθαρίζονται από την αρµόδια υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ .∆.Ε.) και  
υπόκεινται στον προληπτικό και κατασταλτιικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου  
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
 
Αρθρο 8 
Προσωπικό της Α.∆.Α.Ε. 
 
 
1. Για τη στελέχωση της Α.∆.Α.Ε. συνιστώνται συνολικά σαράντα (40) θέσεις,  
από τις οποίες οι είκοσι πέντε (25) είναι θέσεις τακτικού προσωπικού, οι  
δώδεκα (12) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, οι δύο (2) θέσεις  
δικηγόρων παρ' εφέταις µε έµµισθη εντολή και µία (1) θέση Νοµικού Συµβούλου. 
 
 2. α) Το τακτικό προσωπικό της Αρχής διέπεται από τις διατάξεις που  
εκάστοτε  
ισχύουν για τους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους. Η πρόσληψη του τακτικού  
προσωπικού γίνεται από την Αρχή µε διαγωνισµό ή επιλογή, ύστερα από σχετική  
προκήρυξη, σύµφωνα µε απόφαση της Αρχής. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται  
συνέντευξη, αυτή είναι δηµόσια. 
 
 β) Η πρόσληψη του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού γίνεται µε σύµβαση  
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 2  
της  
ΠΥΣ 236/1994, ως εκάστοτε ισχύει. Για την επιλογή του Ειδικού Επιστηµονικού  
Προσωπικού η συνέντευξη είναι υποχρεωτική. 
 
 3. α) Η Αρχή προκηρύσσει τις θέσεις του τακτικού και του Ειδικού  
Επιστηµονικού Προσωπικού µε την απαιτούµενη εξειδίκευση και εµπειρία. Με την  
ίδια πρρκήρυξη καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής αυτού και η διαδικασία  
άσκησης ενστάσεων και κάθε άλλη επί µέρους λεπτοµέρεια. 
 
 β) Για την επιλογή του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού και του λοιπού  
προσωπικού συγκροτείται, µε απόφαση της Α.∆.Α.Ε. Επιτροπή, η οποία  
εισηγείται  



για την επιλογή τους. Στη σύνθεση της Επιτροπής συµµετέχει σε κάθε περίπτωση  
ένα µέλος του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζεται από τον πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ως  
πρόεδρος. Eάν πρόκειται για επιλογή Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού στην  
Επιτροπή µετέχει και ένας τουλάχιστον καθηγητής Πανεπιστηµίου. Τα µέλη της  
Επιτροπής αµείβονται για το έργο τους. 
 
 γ) Η Α.∆.Α.Ε., µε αιτιολογηµένη απόφασή της, επιλέγει τους υποψηφίους οι  
οποίοι διαθέτουν την ευρύτερη δυνατή εµπειρία και γνώση που απαιτείται για  
τη  
θέση για την οποία προορίζονται. 
 
 δ) Οι πίνακες των επιλεγοµένων µε τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο  
Α.Σ.Ε.Π. για επικύρωση. 
 
 ε) ΤοΑ.Σ.Ε.Π. υποχρεούται να επικυρώσει τους πίνακες εντός της  
αποκλειστικής  
προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα παραλαβής τους. Σε περίπτωση  
που η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η Α.∆.Α.Ε. προβαίνει στην πρόσληψη  
των επιλεγέντων. 
 
 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και του κατά περίπτωση  
αρµόδιου  
Υπουργού µετά από εισήγηση της Α.∆.Α.Ε. και ύστερα από αίτηση των  
ενδιαφεροµένων, είναι δυνατό να αποσπώνται για συγκεκριµένο και µε την  
ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόµενο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη  
διετία, µε δυνατότητα ανανέωσης, στην Α.∆.Α.Ε., υπάλληλοι από άλλες  
υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Ν.Π.∆.∆. ή N.Π.I.∆. ή Ο.Τ.Α. και οργανισµούς  
του δηµόσιου τοµέα, προς κάλυψη των άµεσων αναγκών της Α.∆.Α.Ε., κατά  
παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν και υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας από  
τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος δεν ασκεί δραστηριότητες του τοµέα των  
επικοινωνιών εν γένει. Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία  
είναι  
η εµπειρία τους σε αντικείµενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στην  
Α.∆.Α.Ε. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται µε απόφαση  
του αρµόδιου Υπουργού µετά από εισήγηση της Α.∆.Α.Ε. σε περίπτωση που οι  
συγκεκριµένες ανάγκες της Α.∆.Α.Ε., για τις οποίες έγινε η απόσπαση του  
συγκεκριµένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό της Α.∆.Α.Ε.  
Οι δαπάνες των αποσπασµένων υπαλλήλων βαρύνουν την Α.∆.Α. Ε. Η ισχύς της  
παρούσας παραγράφου παύει µετά πάροδο τετραετίας από τη δηµοσίευση του  
παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 5. α. Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού είναι είκοσι πέντε (25) και  
κατανέµονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής: 
 
 Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, θέσεις  
τέσσερις (4). 
 
 Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, θέσεις δύο (2). 
 
 Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Πληροφοικής, θέσεις δύο (2). 
 
 Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ): Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικός Λογιστικός, θέσεις  
τρεις (3), Κλάδος ΤΕ2 Τεχνολογικών Εφαρµογών, θέσεις πέντε (5). 
 
 ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (∆Ε): Κλάδος ∆Ε, θέσεις έξι (6). 
 
 Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΥΕ): Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις  



τρεις  
(3). 
 
 β. Οι θέσεις του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού είναι δώδεκα (12) και  
κατανέµονται ως εξής: 
 
 ∆έκα (10) θέσεις διπλωµατούχων ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών Η/Υ ή  
ηλεκτρονικών µηχανικών ή τηλεπικοινωνιακών µηχανικών ή µηχανικών  
πληροφορικής  
ή πληροφορικής ή φυσικών και δίιο (2) θέσεις πτυχιούχων νοµικής, οι οποίες  
συνεπάγονται την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος. 
 
 γ. Οι θέσεις των δικηγόρων µε έµµισθη εντολή είναι δύο (2). 
 
 δ. Ο Νοµικός Σύµβουλος πρέπει να είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και  
κάτοχος  
τουλάχιστον µεταπτυxιακού τίτλου σπουδών σε συναφές µε τους σκοπούς της  
Α.∆.Α.Ε. αντικείµενο. 
 
 6. Τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, καθώς και το καθήκον  
εχεµύθειας της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ισχύουν αναλόγως για το τακτικό  
και  
το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό της Α.∆.Α. Ε. 
 
 7. Οι αποδοχές του προσωπικού της Α.∆.Α. Ε., το είδος των πρόσθετων  
απολαβών  
και το ύψος αυτών καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και  
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης. 
 
 8. Ο Πρόεδρος της Α.∆.Α.Ε. είναι ο διοικητικός προϊστάµενος του προσωπικού,  
εκδίδει τις ατοµικές πράξεις που το αφορούν και ασκεί την επ' αυτού  
πειθαρχική εξουσία. 
 
 9. Με απόφαση του Προέδρου της Α.∆.Α.Ε. συγκρατούνται υπηρεσιακό συµβούλιο  
και δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο. Στη σύνθεση του υπηρεσιακού  
συµβουλίου µετέχουν δύο µέλη της αρχής, από τα οποία το ένα ορίζεται  
Πρόεδρος, ο υπηρεσιακός προϊστάµενος των διοικητικών υπηρεσιών της Α.∆.Α.Ε.  
και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων. Οι ανωτέρω ορίζονται µε τους  
αναπληρωτές τους. Αναπληρωτής του υπηρεσιακού προϊσταµένου ορίζεται  
προϊστάµενος της αµέσως υπακείµενης οργανικής µονάδας. Το δευτεροβάθµιο  
πειθαρχικό συµβούλιο για το προσωπικό της Α.∆.Α.Ε. συγκρατείται από τρία  
µέλη  
της και δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται  
αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τα υπηρεσιακά  
συµβούλια και το δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο. 
 
 10. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας  
και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και  
∆ικαιοσύνης, καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση της Α.∆.Α.Ε., τα προσόντα και  
ο τρόπος επιλογής των προϊσταµένων του προσωπικού, θέµατα πειθαρχικής  
διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
 
Αρθρο 9 
Εγγύηση και διασφάλιση της άρσης του 
απορρήτου των επικοινωνιών 
 
 



Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών  
Οικονοµίας και οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,  
∆ικαιοσύνης, ∆ηµόσιας Τάξης και Mεταφορών και Επικοινωνιών και γνώµη της  
Α.∆.Α.Ε., ρυθµίζονται οι διαδικασίες, καθώς και οι τεχνικές και οργανωτικές  
εγγυήσεις, για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, όταν αυτή  
διατάσσεται  
από τις αρµόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές και ειδικότερα ο  
καθορισµός των στοιχείων στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση, η τεχνική µέθοδος  
πρόσβασης στα στοιχεία και το είδος του χρησιµοποιούµενου τεχνολογικού  
εξοπλισµού, οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας, η τεχνική  
µέθοδος λήψης, αναπαραγωγής και µεταβίβασης των στοιχείων, όπως και οι  
εγγυήσεις για τη χρήση και καταστροφή τους, η διασφάλιση του απορρήτου των  
επικοινωνιών από άποψη τεχνική και από άποψη αρµόδιων εξουσιοδοτηµένων  
προσώπων, ο καταµερισµός του κόστους αφ' ενός του εξοπλισµαύ και αφ' ετέρου  
της διαδικασίας µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας και των αρµόδιων  
αρχών, καθώς και κάθε άλλο θέµα ειδικού, τεχνικού ή λεπτοµερειακού  
χαρακτήρα,  
το οποίο άπτεται της εγγύησης και διασφάλισης της άρσης του απορρήτου των  
επικοινωνιών. 
 
 
Αρθρο 10 
Ποινικές κυρώσεις 
 
 
1. Oπoιoς παραβιάζει µε οποιονδήποτε τρόπο το απόρρητο των επικοινωνιών ή  
τους όρους και τη διαδικασία άρσης αυτού, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης  
τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή από δεκαπέντε χιλιάδες  
(15.000) έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, εφόσον δεν προβλέπονται  
βαρύτερες  
ποινές από άλλες ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που ο παραβάτης της  
παρούσας διάταξης ανήκει στο προσωπικό υπηρεσίας, οργανισµού, νοµικού  
προσώπου ή επιχείρησης των αναφερόµενων στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 6  
του παρόντος, η επιβαλλόµενη ποινή φυλάκισης είναι τουλάχιστον δύο (2) ετών  
και η χρηµατική ποινή τουλάχιστον τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. 
 
 2. Μέλος της Α.∆.Α.Ε. το οποίο γνωστοποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο  
πληρoφορίες  
και δεδοµένα που είναι προσιτά σ' αυτό λόγω της υπηρεσίας του ή αφήνει άλλον  
να λάβει γνώση αυτών, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και  
χρηµατική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδων  
(30.000) ευρώ. Αν όµως τέλεσε την πράξη µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό  
του ή σε άλλον αθέµιτο όφελος ή να βλάψει άλλον επιβάλλεται κάθειρξη. Αν η  
πράξη του πρώτου εδαφίου τελέστηκε από αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση  
τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων  
(3.000) ευρώ. 
 
Αρθρo 11 
∆ιοικητικές κυρώσεις 
 
 
Σε περίπτωση παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας, σε σχέση µε το απόρρητο των  
επικοινωνιών ή τους όρους και τις διαδικασίες άρσης αυτού, η Α.∆.Α. Ε.  
δύναται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της και ύστερα από προηγούµενη  
κλήση  
για παροχή εξηγήσεων των ενδιαφεροµένων, να επιβάλει στο υπαίτιο νοµικό ή  
φυσικό πρόσωπο µία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: 



 
 α. σύσταση για συµµόρφωση σε συγκεκριµένη διάταξη της νοµοθεσίας µε  
προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής, 
 
 β. πρόστιµο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο  
πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. 
 
Αρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις 
 
 
Από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Α.∆.Α.Ε.: 
 
 α) Αντικαθίσταται το εδάφιo α της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.  
2225/1994 ως ακολούθως: 
 
 "α) τα άρθρα 134, 135 παρ. 1, 2, 135Α, 137Α, 137Β, 138, 139, 140, 143, 144,  
146, 148 παρ. 2, 150, 151, 157 παρ. 1, 168 παρ. 1, 187 παρ. 1, 2, 207, 208  
παρ. 1, 264περ. β', γ, 270, 272, 275 περ. β, 291 παρ. 1 εδ. β, γ, 299, 322,  
324 παρ. 2, 3, 374, 380, 385 του Ποινικού Κώδικα". 
 
 β) H παράγραφος 4 τoυ άρθρου 5 του Ν. 2225/1994 αντικαθίσταται ως  
ακολούθως: 
 
 "4. Απόσπασµα της διάταξης, που περιλαµβάνει το διατακτικό της, παραδίδεται  
µε απόδειξη, µέσα σε κλειστό φάκελο: 
 
 α) Στον πρόεδρο ή το διοικητικό συµβούλιο ή το γενικό διευθυντή ή τον  
εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου στο οποίο υπάγεται το µέσο ανταπόκρισης ή  
επικοινωνίας. Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης, το ως άνω απόσπασµα  
παραδίδεται στον επιχειρηµατία. 
 
 β) Αν το νοµικό πρόσωπο υπάγεται στον έλεγχο ή την εποπτεία του κράτους, το  
ως άνω απόσπασµα παραδίδεται και στον Υπουργό που εποπτεύει το νοµικό αυτό  
πρόσωπο ή στον Υπουργό που προΐσταται της δηµόσιας υπηρεσίας. 
 
 Στην Α.∆.Α.Ε. παραδίδεται, µέσα σε κλειστό φάκελο, όλο το κείµενο της  
διάταξης που επιβάλλει την άρση του απορρήτου. 
 
 Η σχετική αλληλογραφία είναι απόρρητη και τηρείται σε ειδικό αρχείο, στο  
οποίο έχουν πρόσβαση ο Πρόεδρος της Α.∆.Α.Ε. και ένα ακόµη µέλος της, το  
οποίο είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένο προς τούτο από την Α.∆.Α.Ε. 
 
 Ο Πρόεδρος της Α.∆.Α. Ε. ενηµερώνει σε κάθε περίπτωση τους αρχηγούς των  
κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και κοινοποιεί τη διάταξη στον Υπουργό  
∆ικαιοσύνης." 
 
 γ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του Ν. 2225/1994 αντικαθίσταται ως  
ακολούθως: 
 
 "5. Μετά την εκτέλεση της διάταξης συντάσσονται µία ή περισσότερες, κατά  
τις  
περιστάσεις, εκθέσεις από την υπηρεσία η οποία διενήργησε τις πράξεις άρσης  
του απορρήτου. Οι εκθέσεις υπογράφονται από το εντεταλµένο όργανο της  
αιτούσας αρχής και σε αυτές αναφέρονται: 
 
 α) οι ενέργειες που έγιναν για την εκτέλεση της διάταξης, 



 
 β) ο τόπος, η ηµεροµηνία και ο τρόπος εκτέλεσης των πιο πάνω ενεργειών, 
 
 γ) το ονοµατεπώνυµο των υπαλλήλων που τις διενήργησαν, εφόσον το κρίνει  
αναγκαίο το όργανο που εξέδωσε τη διάταξη. 
 
 Αντίγραφα των εκθέσεων αυτών διαβιβάζονται µε απόδειξη, µέσα σε κλειστό  
ψάκελο, στην αιτούσα αρχή, στη δικαστική αρχή, που εξέδωσε τη διάταξη και  
στην Α.∆.Α.Ε." 
 
 δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Ν. 2225/1994  
αντικαθίρταται ως ακολούθως: 
 
 "Μετά τη λήξη του µέτρου της άρσης και υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι δεν  
διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε, µπορεί η Α.∆.Α.Ε. να  
αποφασίζει τη γνωστοποίηση της επιβολής του στους θιγόµενους." 
 
 
Αρθρο 13 
Καταργούµενες διατάξεις 
 
Από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Α.∆.Α.Ε., καταργούνται οι  
διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 6 του Ν. 2225/1994. 
 
Αρθρο 14 
Εναρξη ισχύος 
 
 
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της  
Κυβερνήσεως. 
 
 Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και  
την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 
 
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2003 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ                       ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ                  ∆ΙΟIKHΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ                Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 
 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                      ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ                   Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ 
 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙ∆ΗΣ 
 
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
 
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2003 
 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ 


