
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
 

Ι. Ν. 2225/1994: Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης 
και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 

 
 

 Αρ. 1  
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 13 Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ Α' 47).  
  
Αρ. 2  
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 13 Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ Α' 47).  
  
Αρ.: 3  
 
1. Αίτηση για άρση του απορρήτου μπορεί να υποβάλλει μόνο δικαστική ή άλλη 
πολιτική, στρατιωτική ή αστυνομική δημόσια αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας 
υπάγεται το θέμα εθνικής ασφάλειας που επιβάλλει την άρση.  
2. Η αίτηση υποβάλλεται προς τον Εισαγγελέα Εφετών του τόπου της αιτούσας αρχής 
ή του τόπου, όπου πρόκειται να επιβληθεί η άρση. Ο Εισαγγελέας Εφετών 
αποφασίζει μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες για την άρση ή όχι του απορρήτου με 
διάταξή του στην οποία περιέχονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 
5 στοιχεία. Αν κατά την κρίση του, μετά από εισήγηση της αιτούσας αρχής, ειδικές 
περιστάσεις εθνικής ασφάλειας επιβάλλουν την παράλειψη ή τη συνοπτική παράθεση 
ορισμένων από τα στοιχεία αυτά, γίνεται ειδική μνεία στη διάταξη.  
 
Αρ. 4: Αρση του απορρήτου για διακρίβωση εγκλημάτων (ως ισχύει μετά τον ν. 
3658/2008 (Α΄ 70/22.4.2008).  
 
1. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των κακουργημάτων 
που προβλέπονται από:  
 
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, 264 περ. 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) τα άρθρα 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 63, 
64, 76, 93 και 97 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,  
 
γ) το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2168/1993,  
 
δ) τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 του ν. 1729/1987,  
 
ε) τα άρθρα 89, 90 και 93 του ν. 1165/1918.  
 
Επίσης επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των 
προπαρασκευαστικών πράξεων για το έγκλημα της παραχάραξης νομίσματος κατά το 
άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα.  
 



«1α. Η άρση του απορρήτου είναι επίσης επιτρεπτή για τη διακρίβωση παραβάσεων 
των άρθρων 3 έως 7, 29 και 30 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α').»  
 
«1β. Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των 
κακουργημάτων που προβλέπονται από το ν. 3028/2002 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153 Α΄), όπως ο 
νόμος αυτός εκάστοτε ισχύει.».  
 
2. Η άρση στις περιπτώσεις αυτές είναι επιτρεπτή μόνο αν αιτιολογημένα το αρμόδιο 
δικαστικό συμβούλιο διαπιστώσει ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ή η εξακρίβωση 
του τόπου διαμονής του κατηγορουμένου είναι αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής χωρίς 
αυτήν.  
 
3. Η άρση στρέφεται μόνο κατά συγκεκριμένου προσώπου ή προσώπων που έχουν 
σχέση με την υπόθεση που ερευνάται ή για τα οποία, βάσει συγκεκριμένων 
περιστατικών, προκύπτει ότι λαμβάνουν ή μεταφέρουν συγκεκριμένα μηνύματα που 
αφορούν ή προέρχονται από τον κατηγορούμενο ή χρησιμοποιούνται ως σύνδεσμοί 
του.  
 
4. Η άρση του απορρήτου στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται με 
διάταξη του Συμβουλίου Εφετών ή Πλημμελειοδικών στην καθ' ύλην και κατά τόπο 
αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η διακρίβωση του συγκεκριμένου εγκλήματος με 
το οποίο σχετίζεται η άρση.  
 
5. Την αίτηση για την άρση υποβάλλει στο Συμβούλιο ο καθ' ύλην και κατά τόπο 
αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος εποπτεύει ή ενεργεί προανάκριση ή προκαταρκτική 
εξέταση και ο ανακριτής, ο οποίος ενεργεί τακτική ανάκριση για τα πιο πάνω 
εγκλήματα. Το Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες για την 
άρση ή όχι του απορρήτου, με διάταξή του, στην οποία περιέχονται τα κατά την παρ. 
2 του άρθρου 5 στοιχεία.  
 
«Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1α αυτού του άρθρου την άρση μπορεί να ζητήσει 
και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, η 
οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών ή τον ανακριτή, οι οποίοι την 
υποβάλλουν στο Συμβούλιο Εφετών.»  
 
6. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις την άρση μπορεί να διατάξει ο εισαγγελέας 
που ενεργεί την προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση και ο ανακριτής που ενεργεί 
την τακτική ανάκριση. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής 
υποχρεούνται να εισαγάγουν το ζήτημα με σχετική αιτησή τους στο Συμβούλιο μέσα 
σε προθεσμία τριών (3) ημερών. Η ισχύς της διάταξης του Εισαγγελέα ή του 
ανακριτή για την άρση παύει αυτοδικαίως με τη λήξη της τριήμερης αυτής 
προθεσμίας ή, αν το ζήτημα εισαχθεί εμπροθέσμως, από την έκδοση της σχετικής 
διάταξης του Συμβουλίου.  
 
7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των στρατιωτικών 
δικαστηρίων την άρση του απορρήτου επιβάλλει, με απόφασή του, το δικαστικό 
συμβούλιο του καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδίου στρατιωτικού δικαστηρίου μετά 
από αίτηση του ασκούντος την ποινική δίωξη ή του ανακριτή που ενεργεί τακτική 
ανάκριση.  



  
Αρ. 5: Διαδικασία άρσης του απορρήτου, ως ισχύει μετά τον Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α' 
195).  
 
1. Η διάταξη που επιβάλλει την άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:  
 
α) το όργανο που διατάσσει την άρση,  
 
β) τη δημόσια αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή που ζητούν την επιβολή της 
άρσης,  
 
γ) το σκοπό της επιβολής της άρσης,  
 
δ) τα μέσα ανταπόκρισης ή επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η άρση, ε) την 
εδαφική έκταση εφαρμογής και τη χρονική διάρκεια της άρσης, στ) την ημερομηνία 
έκδοσης της διάταξης.  
 
2. Η διάταξη που επιβάλλει την άροη του απορρήτου για διακρίβωση εγκλημάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου, περιλαμβάνει, εκτός των στοιχείων της 
προηγούμενης παραγράφου, και τα εξής: α) το όνομα του προσώπου ή των 
προσώπων κατά των οποίων λαμβάνεται το μέτρο της άρσης και τη διεύθυνση 
διαμονής τους, εφόσον είναι γνωστή. β) την αιτιολογία επιβολής της άρσης.  
 
3. Διάταξη που απορρίπτει αίτημα άρσης του απορρήτου περιέχει μόνο: α) το όργανο 
που αποφασίζει.  
 
β) τη δημόσια αρχή που είχε ζητήσει την επιβολή της άρσης, γ) την ημερομηνία 
έκδοσης της διάταξης.  
 
"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 προίσταται της δημόσιας υπηρεσίας. Στην 
Α.Δ.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.Δ.Α.Ε. και ένα ακόμη μέλος της, το οποίο είναι 
ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο από την Α.Δ.Α.Ε. Ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε. 
ενημερώνει σε κάθε περίπτωση τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται 
στη Βουλή και κοινοποιεί τη διάταξη στον Υπουργό Δικαιοσύνης."  
 
"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 
φάκελο, στην αιτούσα αρχή, στη δικαστική αρχή, που εξέδωσε τη διάταξη και στην 
Α.Δ.Α.Ε."  
 
6. Η χρονική διάρκεια της άρσης του απορρήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο 
(2) μήνες. Παρατάσεις της διάρκειας αυτής, οι οποίες δεν υπερβαίνουν κάθε φορά 
τους δύο (2) μήνες, μπορούν να διαταχθούν με την διαδικασία, που προβλέπεται κατά 
περίσταση, για την επιβολή του μέτρου και υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να 
υφίστανται οι λόγοι της άρσης. Σε κάθε περίπτωση οι παρατάσεις δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν συνολικά τη διάρκεια των δέκα (10) μηνών. Το ανώτατο αυτό χρονικό 
όριο δεν ισχύει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η άρση διατάσσεται για λόγους 
εθνικής ασφάλειας.  
 
7. Μετά τη λήξη της διάρκειας της άρσης, ή μετά τη λήξη του επιτρεπόμενου 
ανώτατου χρονικού ορίου της, παύει αυτοδικαίως η άρση του απορρήτου.  
 
8. Με διάταξη του οργάνου που επέβαλε την άρση μπορεί να διαταχθεί η παύση της 
και πριν από την πάροδο της ορισμένης διαρκείας της, αν εκπληρώθηκε ο σκοπός ή 
έλλειψαν οι λόγοι επιβολής του μέτρου.  
 
 
9. "Μετά τη λήξη του μέτρου της άρσης και υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι δεν 
διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε, μπορεί η Α.Δ.Α.Ε. να αποφασίζει 
τη γνωστοποίηση της επιβολής του στους θιγόμενους." Τα στοιχεία που είχαν 
συλλεγεί ή κατασχεθεί και το υλικό που εγγράφηκε ή αποτυπώθηκε σε εκτέλεση της 
διάταξης για την άρση του απορρήτου σε περίπτωση διακρίβωσης εγκλημάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4, επισυνάπτονται στη δικογραφία, αν συνιστούν από δεικτικά 
μέσα για την ποινική δίωξη κατά την κρίση της αρχής που εξέδωσε τη διάταξη. "Στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 1α του άρθρου 4 τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται 
επιπλέον κατά τη διοικητική διαδικασία για τη διαπίστωση της παράβασης των 
άρθρων 3 έως 7, 29 και 30 του ν. 3340/2005 και επισυνάπτονται στη σχετική 
δικογραφία κατά τη διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων". Διαφορετικά 
επιστρέφονται στον κύριό τους, εφόσον έχει αποφασισθεί η κατά το προηγούμενο 
εδάφιο γνωστοποίηση του μέτρου. Αν δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση 
καταστρέφονται ενώπιον της αρχής που εξέδωσε τη διάταξη και συντάσσεται έκθεση 
για την καταστροφή. Υποχρεωτικώς καταστρέφεται το υλικό που δεν έχει σχέση με 
το λόγο επιβολής του μέτρου.  
 
10. Το περιεχόμενο της ανταπόκρισης ή επικοινωνίας, το οποίο έγινε γνωστό λόγω 
της άρσης του απορρήτου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτή στοιχείο 
απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, να χρησιμοποιηθεί και να ληφθεί υπόψη ως 



άμεση ή έμμεση απόδειξη σε άλλη ποινική, πολιτική, διοικητική και πειθαρχική δίκη 
και διοικητική διαδικασία για σκοπό διαφορετικό από εκείνον που είχε καθορισθεί με 
τη διάταξη. Κατ' εξαίρεση η αρχή που εξέδωσε τη διάταξη μπορεί, κατά την 
αιτιολογημένη κρίση της, να επιτρέψει με νεότερη διάταξή της να χρησιμοποιηθούν 
και να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, αν χρησιμεύουν για τη διακρίβωση 
άλλου ιδιαιτέρως σοβαρού εγκλήματος από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 4 του παρόντος νόμου, καθώς και για υπεράσπιση κατηγορουμένου σε 
ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα.  
 
11. Υπάλληλος της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει το μέσο ανταπόκρισης ή 
επικοινωνίας για το οποίο επιβλήθηκε η άρση, αν παρότι είναι αρμόδιος, δεν παρέχει 
στο εντεταλμένο όργανο πληροφορία σχετική με το περιεχόμενο της διάταξης και 
τεχνική ή υπηρεσιακή γενικά συνδρομή για την εκτέλεσή της τιμωρείται, με 
φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Αν ανακοινώνει σε τρίτους ή χρησιμοποιεί το 
περιεχόμενο των κάθε είδους μηνυμάτων, πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν 
σε γνώση του λόγω της άρσης του απορρήτου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
δύο (2) ετών.  
 
 Αρ. 6  
 
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 13 Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ Α' 47).  
  
 Αρ. 7: Καταργούμενες διατάξεις.  
 
1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) Το ν.δ. 792/1971 
(ΦΕΚ 1 Α'). 
 
β) Το άρθρο 1 παρ. 2 περ. ιβ' του α.ν. 511/1947 (ΦΕΚ 299 Α'), που κυρώθηκε με το ν. 
539/1948. 
 
γ) Το άρθρο 3 του ν. 4277/1929 (ΦΕΚ 265 Α') που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 
52 παρ. 3 του ν.δ. 165/1973 (ΦΕΚ 228 Α'). 
 
δ) Το άρθρο 3 περ. α του Τηλεφωνικού Κανονισμού, που έχει εγκριθεί με την 
απόφαση 1130/1969 του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε. (ΦΕΚ 820 Β') και το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο 
2 του ίδιου Κανονισμού, όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 1198/1971 του 
παραπάνω Συμβουλίου (ΦΕΚ 797 Β'), όπως ισχύουν μετά την απόφαση 1845/1984 
του ίδιου Συμβουλίου (ΦΕΚ 678 Β'). ε) Το άρθρο 88β της απόφασης 
103782/16.05.1960 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων (ΦΕΚ 310 
Β'). 
 
στ) Το άρθρο 3α του Νέου Τηλεγραφικού Κανονισμού Εσωτερικού που έχει 
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ/Β' 799/1971 με την πράξη 737655/301112/1.9.1971 του 
Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε., το άρθρο 5 παρ. 7, 
8, 9, του ίδιου Κανονισμού καιτο άρθρο 17 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του ίδιου 
Κανονισμού, όπως η παράγραφος 3 έχει τροποποιηθεί με την απόφαση 1277/1973 
του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1122/1973 τεύχος Β' με την πράξη 
301, 122/3091/75/28.8.1973 του Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε., όπως 
ισχύουν μετά την απόφαση 1852/18.9.1984 του ίδιου Συμβουλίου (ΦΕΚ 823 Β'). 
 



ζ) Τα άρθρα 33 παρ. 1, 34, 35, 36 και 37 του Κανονισμού Ταχυδρομικής Υπηρεσίας - 
Επιστολικού Ταχυδρομείου (1953) κατά το μέρος τους που αναφέρονται στις κατά το 
άρθρο 19 του Συντάγματος επιστολές. η) Κάθε άλλη διάταξη νόμου, γενική ή ειδική, 
που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο.  
  
 

ΙΙ. Ν. 3115/2003: Αρχή Διασφάλισης  
του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

 
 
 Αρ. 1: Σύσταση Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών  
 
1. Συνιστάται, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Συντάγματος, Αρχή 
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.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.Δ.Α.Ε. είναι ανεξάρτητη αρχή, που απολαμβάνει διοικητικής αυτοτέλειας. 
Εδρα της Α.Δ.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.Δ.Α.Ε. 
κοινοποιούνται με μέριμνά της στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ενώ στο τέλος κάθε 
έτους υποβάλλεται έκθεση των πεπραγμένων της στον Πρόεδρο της Βουλής, στον 
Υπουργό Δικαιοσύνης και στους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη 
Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
3. Η Α.Δ.Α.Ε. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο κατά τον τρόπο και τη 
διαδικασία που κάθε φορά προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής.  
 
 Αρ. 2  
 
1. Η Α.Δ.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.Δ.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.Δ.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 Δικαιοσύνης εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της 
Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.  
3. Τα πρόσωπα που επιλέγονται ως μέλη της Α.Δ.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 A.Δ.Α.Ε. είναι τετραετής. Μόνο για την 
πρώτη σύσταση της A.Δ.Α.Ε., τα μισά μέλη της Α.Δ.Α.Ε. διορίζονται για τετραετή 
θητεία και τα υπόλοιπα μισά για διετή θητεία, σύμφωνα με κλήρωση που διενεργείται 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης 
επιλογής τους. Ο Πρόεδρος της Α.Δ.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 A.Δ.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.Δ.Α.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά.  
5. Τα μέλη της Α.Δ.Α.Ε. σε 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.Δ.Α.Ε. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
έπειτα από γνώμη της A.Δ.Α.Ε. Για τον καθορισμό τους λαμβάνεται υπόψη η τυχόν 
πλήρης και αποκλειστική απασχόλησή τους.  
 
Αρ. 6:Αρμοδιότητες της Α.Δ.Α.Ε.  
 
1. Η Α.Δ.Α.Ε., για την εκπλήρωση της αποστολής της, έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:  
 
α) Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, τακτικούς και έκτακτους 
ελέγχους, σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρχεία, τράπεζες δεδομένων και 
έγγραφα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.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.Δ.Α.Ε., συμμετέχει δε και υπάλληλός της, ειδικά προς 
τούτο εντεταλμένος από τον Πρόεδρό της για γραμματειακή υποστήριξη της 
διαδικασίας του ελέγχου. Κατά τον έλεγχο αρχείων που τηρούνται για λόγους εθνικής 
ασφάλειας παρίσταται αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος της Α.Δ.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 τον τρόπο και τη διαδικασία άρσης του απορρήτου.  
 
στ) Στις περιπτώσεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 2225/ 1994, η Α.Δ.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 Β' 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 Διοικητικής Διαδικασίας.  
 
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.Δ.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.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) βιβλία και στοιχεία των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και 
οργανισμών, αποκλειομένης της 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 Δικονομίας. 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.Δ.Α.Ε., 
επιφυλασσομένης της εφαρμογής των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο 
κυρώσεων.  
 
3. Η Α.Δ.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.Δ.Α.Ε. Το έργο των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας 
κατευθύνεται από μέλη της Α.Δ.Α.Ε. Οι εισηγήσεις και οι γνωμοδοτήσεις των 
επιτροπών και ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Α.Δ.Α.Ε., 
που αποφασίζουν για την τυχόν δημοσιοποίηση των πορισμάτων.  
 



4. Κατά των εκτελεστών αποφάσεων της Α.Δ.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.Δ.Α.Ε. μπορεί να ασκεί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης.  
 
5. Η Α.Δ.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.Δ.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 Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τις διατάξεις περί 
προμηθειών του Δημοσίου και από τους σχετικούς Κανονισμούς της Α.Δ.Α.Ε., οι 
οποίοι εγκρίνονται και τροποποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.  
 
 Αρ. 9: Εγγύηση και διασφάλιση της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών  
 
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και γνώμη της 
Α.Δ.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 εξοπλισμού 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.  
  
 
 Αρ.10: Ποινικές κυρώσεις  
 
1. Οποιος 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.Δ.Α.Ε. το οποίο γνωστοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες 
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.  
  
 
 Αρ. 11: Διοικητικές κυρώσεις  
 
Σε περίπτωση παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας, σε σχέση με το απόρρητο των 
επικοινωνιών ή τους όρους και τις διαδικασίες άρσης αυτού, η Α.Δ.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.  
  
 
 Αρ.12: Μεταβατικές διατάξεις  
 
Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Α.Δ.Α.Ε.:  
 
α) Αντικαθίσταται το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2225/1994.  
 
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του Ν. 2225/1994 αντικαθίσταται.  
 
γ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του Ν. 2225/1994 αντικαθίσταται.  
 
δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Ν. 2225/1994 
αντικαθίσταται.  
 
 Αρ.13: Καταργούμενες διατάξεις  
 
Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Α.Δ.Α.Ε., καταργούνται οι διατάξεις 
των άρθρων 1, 2 και 6 του Ν. 2225/1994.  
  
 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ 
 

Αρ. 18 Ν. 3526/2007: Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις. 
 
1. Όποιος εκμεταλλεύεται, χωρίς άδεια, αρτοποιείο, πρατήριο άρτου ή εγκατάσταση 
περάτωσης έψησης, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους ή με χρηματική 
ποινή. Η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί και μαζί με την ποινή της φυλάκισης.  
 
2. Ανεξάρτητα από την επιβολή των ανωτέρω ποινικών κυρώσεων, σε όσους 
παραβαίνουν απαγορευτικές διατάξεις του νόμου αυτού, επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο από 500 ως 50.000 ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα και τη συχνότητα της 
πράξης ή παράλειψης και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην δημόσια υγεία και 
τα συμφέροντα των καταναλωτών. Μπορεί, επίσης, να διατάσσεται η διακοπή της 
λειτουργίας της επιχείρησης αρτοποιίας για διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών ή και 
οριστικά, σε περίπτωση υποτροπής. Οι διοικητικές κυρώσεις, που ορίζονται στην 
παράγραφο αυτή, επιβάλλονται με απόφαση της αρχής που είναι αρμόδια για την 
χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας.  
 
3. Για παραβάσεις διατάξεων που διέπουν τις δραστηριότητες των περιπτώσεων β΄, 
στ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 2, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
24 του ν. 3325/2005. 
 


