
Στο σχέδιο νόμου γιά τήν «καταστολή της ύποκλ,οπής των 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων καί των σοβαρών προσβολών τοϋ

άπορρήτου τής — ροφορικής επικοινωνίας».

Πυός τη Βουλή τών 'Ελλήνων

Α. Ή ελευθερία τής επικοινωνίας είναι θεμελειώδες ατο
μικό δικαίωμα πού προβλέπεται άπό τό άρθρο 19 τοϋ Συντά
γματος τοϋ 1975, τό όποιο ορίζει ότι «τό άπόρρητο τών επι
στολών καί τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον Ελ.ευθέρας άνταπο- 
κρίσεως ή επικοινωνίας είναι απολύτως άπαραβίαστον...». 
Με τή συνταγματική αύτή διάταξη προστατεύεται ή δυνα
τότητα κάθε άνθρώπου νά επικοινωνεί μέ άλλους μέ όποιοδή- 
ποτε τρόπο άπόλυτα ελεύθερα, χωρίς παρενοχλήσεις , Εμ- 
πόδια καί παρεμβολές καί νά κρατά τό περιεχόμενο τής Επι
κοινωνίας αυτής άπόρρητο.'Ο συνταγματικός νομοθέτης μνη
μονεύει μάλιστα ειδικά τήν κλασσική περίπτωση ελεύθερης 
Επικοινωνίας, τήν άλληλογραφία μέ Επιστολές.

Β. 'Η έξειδικευμένη αύτή περίπτωση άποτελεϊ καί τή 
βάση τοϋ ποινικού «οπλισμού» τής συνταγματικής διά
ταξης τοϋ άρθρου 19, πού γίνεται μέ τό άρθρο 370 Π.Κ. τό 
όποιο τιμωρεί τήν “«παραβίασή τοϋ άπορρήτου τών Επι
στολών» άλλα καί κάθε άλλης μορφής γραπτή Επικοινωνία.

Γ. 'Ο Ποινικός Κώδικας, πού συγκεκριμένα, παρέχει τήν 
εξής προστασία στήν Ελεύθερη Επικοινωνία : ::
"α) Σέ ότι άφορα στο άπόρρητο τών Επιστολών καί τής 

ταχυδρομικής γενικά άνταπόκρισης καλύπτεται όλη ή έκταση 
τοϋ συνταγματικά προετατευίμενου πει ίου. Γιατί μέ τό άρ-λρο 
248 Π.Κ. προστατεύεται τό άπόρρητο αύτό άπό παραβιάζεις 
που γίνονται άπό τούς ταχυδρομικούς ·ύπαλλήλους καί μέ τό 
ap-Spo 370 Π.Κ. άπό παραόιάαεις πού τελούνται άπό όποιου- 
σϊηποτε άλλους, ιϊιώτες ή δημόσιους υπαλλήλους.
- β) Σέ ότι άφορα στο άπόρρητο τών τηλεγραφημάτων κα 

πάλι ό Π.Κ. καλύπτει όλη τήν έκταση τοϋ συνταγματικά 
προστατευόμενου πεδίου. Γιατί μέ τό άρθρο 249 προστα
τεύεται το άπόρρητο αυτό άπό παραβιάσεις πού γίνονται 
άπό τούς τηλεγραφικούς ύπαλλήλους καί μέ τό άρθρο 370 
Π.Κ. άπό παραβιάσεις πού τελούνται άπό όποιουσδήποτε άλ
λους ιδιώτες ή δημόσιους ύπαλλήλους.
- γ) Σέ ότι άφορα στα τηλεφωνήματα ή κατάσταση Εμφανί

ζεται διαφορετική. 'Ο Π.Κ., στο άρθρο 250, καλύπτει τό 
απόρρητό τών τηλεφωνημάτων μόνο ειδικά για τις παραβιά
σεις τών τηλεφωνικών υπαλλήλων, Ενώ, άπέναντι σέ προ
σβολές τοϋ άπορρήτου. τους άπό άλλους δημόσιους υπαλλή
λους ή ιδιώτες υπάρχει κενό, γιατί τό άρθρο 370 δέν καλύπτει 
και τή δραστηριότητα αυτών τών προσώπων. Μόνο σέ περί
πτωση συμμετοχής δημοσίου ύπαλλήλ.ου ή τρίτου στή διά— 
πράξη τοϋ Εγκλήματος τοϋ άρθρου 250 Π.Κ. μπορεί Ενδε
χόμενα να θεμελιωθεί ποινική εύθύνη αύτών τών προσώπων 
ώς συμμέτοχων.

δ) Πλήρως άκάλ.υπτος ποινικά παραμένει Επίσης ό χώρος 
τής προφορικής Επικοινωνίας. ’Αναμφισβήτητα, ή ποινικο- - 
ποίηση κάθε μορφής προσβολής τοϋ άπορρήτου της προφο
ρικής συνομιλίας θά οδηγούσε σέ υπερβολική διεύρυνση τοϋ 
αξιόποινου πού θά κάλυπτε έτσι άπειρία μικροεπεισοδίων τής · 
καθημερινής ζωής. "Ομως ορισμένες μορφές προσβολών τοϋ 
απορρήτου τής προφορικής συνομιλίας Εμφανίζουν, λόγω 
του τροπου μέ τον οποίο γίνονται, Εντονότατη κοινωνική άτα- 
ξία. Πρόκειται γιά τις περιπτώσεις Εκείνες όπου γίνεται χρή- 
ση τεχνικών μέσων γιά νά πληροφορηθεΐ κάποιος ή νά μα
γνητοφωνήσει" τήν προφορική συνομιλία άλλων, πού δέν διε
ξάγεται δημόσια. Ή μορφή αύτή τής υποκλοπής ιδιωτικής 
προφορικής συνομιλίας, πού Εμφανίσθηκε καί άναπτύχθηκε 
τά τελευταία χρόνια, είναι βαθύτατα Εγκληματική καί πρέπει 
να διαφοροποιηθεί άπό τήν περίπτωση τοϋ άπλοϋ ωτακου
στή προφορικής συνομιλίας άλλων, πού δέν χρειάζεται εί- 
δικη ποινική πρόβλεψη. Γ Γ αύτό τό λόγο άπαιτεΐται Επέ
κταση τής ποινικής προστασίας στο χώρο τής προφορικής 
συνομιλίας όταν τό άπόρρητο της προβάλλεται μέ ειδικά γιά τό 
σκοπό αύτό τεχνικά μέσα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ. 'Ο συνδυασμός τών διατάξεων πού προαναφέρθηκαν 
οδηγεί στο εξής συμπέρασμα : ή τηλεφωνική Επικοινωνία 
καί ή προφορική ιδιωτική συνομιλία, άν καί Εμπίπτουν μέ 
τρόπο άναμφισβήτητο στή συνταγματικά θεσμοθετημένη Ε
λευθερία τής Επικοινωνίας, δέν προστατεύονται ποινικά στήν 
πρέπουσα έκταση.

Ε. Τόσο, όμως ή τηλεφωνική Επικοινωνία, όσο καί ή προ
φορική ιδιωτική συνομιλία πρέπει νά καλυφθούν άμεσα μέ τις 
άπαραίτητες γιά τήν προστασία τους ποινικές διατάξεις γιά 
τούς άκόλουθους λόγους :

α) Ή τηλεφωνική Επικοινωνία είναι ό συχνότερος καί 
ό εύκολότερος τρόπος, τον όποιο χρησιμοποιεί ό σύγχρονος 
άνθρωπος γιά νά έρθει σέ Επαφή μέ τούς άλλους. Μεγάλα καί 
μικρά μυστικά, προσωπικά, Επαγγελματικά καί κάθε εί
δους, «διακινοϋνται» καθημερινά μέσα άπ’ τό τηλεφωνικό δί
κτυο. Στήν ουσία, τό τηλέφωνο, άποτελεϊ σήμερα τό πιο 
συνηθισμένο μέσο κοινωνικής Επαφής άπό άπόσταση καί άπο- 
κτα μέ τήν τεχνολ.ογική Εξέλιξη όλ.οένα αύξανόμενο ρόλε στις 
κοινωνικές σχέσεις. Σέ πολλές μάλιστα περιπτώσεις τό τη
λέφωνο δέν άποτελεϊ τον εύκολότερο άπλώς, άλλά τον μο
ναδικό πρόσφορο τρόπο Επικοινωνίας άπό άπόσταση λόγω 

- τής. ταχύτητας καί τής ευχέρειας τής τηλεφωνικής Επαφής.
β) "Οσο όμως διαδεδομένη είναι ή τηλεφωνική Επικοι

νωνία άλλο τόσο είναι καί Εξαιρετικά ευαίσθητη άπό τεχνική 
άποψη. Ό οποιοσδήποτε μπορεί εύκολότατα καί μέ Ελάχι
στες τεχνικές γνώσεις, νά παγιδεύσει ξένη τηλεφωνική συ
σκευή καί νά πληροφορηθεΐ τό περιεχόμενο ολόκληρου κύκλου 
συνδιαλέξεων άλλων άνθρώπων. Είναι Επίσης ευαίσθητη για
τί ό άριθμός τών συνδιαλέξεων είναι τόσο εύρύς, ώστε νά 
ύπάρχει μεγάλη δυσκολ,ία έξιχνίασης τών παραβιάσεων τοϋ 
άπορρήτου της.

γ) Ή πράξη τής παγίδευσης ξένου τηλεφώνου άποτελ.εΐ 
άμεση παρέμβαση στήν ιδιωτική ζωή τών άνθρώπων καί εί
ναι γι’ αύτό ιδιαίτερα Επικίνδυνη. Γιατί ό προφορικός λ.όγος 
είναι άπό τή φύση του ρέων και ζωντανός, κυριολεκτικά ανυ
ποψίαστος, πρόσφορος νά φανερώσει οτιδήποτε. ’Ενώ ο 
γραπτός λόγος τής Επιστολής, τοϋ τηλεγραφήματος ή τοϋ 
τελέξ, είναι λόγος περισσότερο μελετημένος καί προσεκτι
κός.

δ) 'Η πρόοδος τής τεχνολογίας γιά τήν παρακολούθηση 
τών τηλ.εφώνων έχει τόσο Επικίνδυνα βελτιωθεί, ώστε νά δη
μιουργεί στο πλ.ατύ κοινό βαθύτατο αίσθημα άνασφαλειας 
καί κλ.ονισμό τής Εμπιστοσύνης του στήν άποτελ.εσματικό- 
τητα καί. στήν ειλικρίνεια τής συνταγματικής Επιταγής τοϋ 
σεβασμού τοϋ άπορρήτου τής τηλεφωνικής Επικοινωνίας.

ε) Τά τελευταία χρόνια ή ’Αθήνα καί τώρα καί ή επαρχία 
έχουν γεμίσει άπό γραφεία «ντεντέκτιβς», οί όποιοι προμη- ■ 
θεύονται μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας καί παγιδεύ
ουν κατά σύστημα ξένα τηλέφωνα γιά νά παρακολουθούν τις 
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις άνύποπτων άνθρωπων, εισπραττον- 
τας άμοιβές γιά τις παράνομες αυτές ύπηρεσίες, τις όποιες 
δέν διστάζουν καί νά τις διαφημίσουν στον καθημερινό τύπο. 
Ή οργανωμένη αύτή παράνομη δράση, καί ή διακωμωδηση 
τών Εγγυήσεων τοϋ Συντάγματος άπό λ.ίγους «ντετοιτιβς» 
πρέπει νά παταχθεί άποφασιστικά , γιά νά τεθεί κατ αυτόν 
τον τρόπο ή δραστηριότητα τών ιδιωτικών αστυνομικών υπο 
τον έλεγχο τοϋ Κράτους.

στ) Ή τεχνολογία παρακολούθησης έχει όμως δυστυχώς 
Επεκταθεΐ καί σέ άλλ.ους «συγγενείς » χώρους. Πανάκριβα 
τεχνικά μέσα (μικρού συνήθως μεγέθους άλλά μεγάλης εμ- 
βέλ.ειας.) τοποθετούνται, μέ άπατηλά τεχνάσματα και προ
σχήματα μέσα σέ διαμερίσματα, γραφεία, αυτοκίνητα και 
άλλους ιδιωτικούς χώρους μέ στόχο τήν παρακολούθηση προ
φορικών συνομιλ,ιών πού διεξάγονται εκεί. Οι πράξεις παρα
βίασης τοϋ άπορρήτου τής προφορικής συνομιλίας, όταν γί
νονται με ειδικά τεχνικά μέσα καί άφοροϋν σε συνομιλία που 
δέν διεξάγεται δημόσια άποτελ.οϋν βαρύτατες προσβολ.ες τοϋ 
δικαιώματος Ελεύθερης Επικοινωνίας και πρεπει να αποτε
λόσουν ίδιο ποινικό άδίκημα. Γιατί ό τρόπος τελ,εσης τους 
είναι τόσο Επικίνδυνος γιά τήν ιδιωτική ζωή τών πολιτών ω-
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στε νά ενέχουν τήν ίδια εγκληματική άπαξία μέ τις πράξεις 
παραβίασης τοϋ απόρρητου τηλεφωνικής συνδιάλεξης.

ΣΤ. Γι’αυτούς τούς λόγους κρίθηκε απαραίτητη ή προ
σθήκη στο ειδικό μέρος τοϋ Ποινικού Κώδικα στο κεφάλαιο 
ΚΒ μέ τίτλο «Παραβίασις άπορρήτων» νέου άρθρου μέ άρι- 
θμό 370α' κάτω άπό το άρθρο 370 Π.Κ. μέ υπότιτλο «Παρα
βίαση τοϋ άπόρρητου των τηλεφωνημάτων καί της προφορι
κής συνομιλίας». Εΐδικώτερα :

1. Μέ τήν πρώτη παράγραφο τοϋ άρθρου 1 : Περιγρά- 
φεται ή ποινική υπόσταση τοϋ έγκλήματος τής υποκλοπής 
τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή τέλεση τοϋ οποίου έπισύρει ποι
νή φυλάκισης. Πιο συγκεκριμένα μέ τήν παράγραφο αύτή ο
ρίζεται ότι :

α) 'Η παγίδευση ή καί ή παρέμβαση σέ τηλεφωνική σύν
δεση ή συσκευή είναι άξιόποινη όταν κατευθύνεται στή 
γνώση τοϋ περιεχομένου ή τή μαγνητοφώνηση τηλεφωνικής 
συνδιάλεξης τρίτων. Δέν είναι συνεπώς άξιόποινη καί δέν έμ- 
πίπτει στή διάταξη αύτή ή μαγνητοφώνηση τηλεφωνικής 
συνδιάλεξης άπό ένα άπό τούς συνομιλητές ή μέ τή συναί
νεση ένός άπό τούς συνομιλητές.

β) 'Η παγίδευση' καί ή παρέμβαση δέν άπαιτεΐται νά 
πραγματώνονται σέ «ξένη» τηλεφωνική σύνδεση ή συσκευή, 
άλλα μπορεί νά γίνεται σέ όποιαδήποτε τηλεφωνική σύνδεση 
ή συσκευή (κοινόχρηστη ή καί ίδιόκτηση), αρκεί νά παρα- 
κολουθεϊται ή νά μαγνητοφωνείται συνομιλία τρίτων.

γ) 'Η γνώση τοϋ περιεχομένου τηλεφωνικής συνδιάλεξής 
τρίτων πρέπει νά πετυχαίνεται μέ παγίδευσ) ή μέ όποιαδή
ποτε άλλη παρέμβαση σέ τηλεφωνική σύνδεση ή συσκευή. 
Συνέπεια αύτοϋ είναι ότι παραμένει άτιμώρητος όποιος παρα
κολουθεί άπλώς έναν άλλο νά μιλάει στο τηλέφωνο. 'Η περί
πτωση. αύτή τοϋ ωτακουστή άν καί κοινωνικό-ηθικά είναι 
άποδοκιμαστέα δέν πρέπει ωστόσο νά γίνει καί αξιόποινη. 
Γιατί θά ένέπλεκε μέ τήν κοινική λειτουργία τής Πολιτείας 
άπειρα ήσσονος σημασίας μικροεπεισόδια, των οποίων ή 
άπαξία δέν έχει τήν ένταση πού απαιτείται, γιά νά θεωρηθούν 
ποινικά άδικήματα.

δ) Ή. γνώση τοϋ περιεχομένου ή ή μαγνητοφώνηση τηλε-

... άρχει γιά παράδειγμα _ _ 
δέν απαιτείται συναίνεση τοϋ φορέα τοϋ άπόρρητου όπως 
π.χ. αύτό συμβαίνει στήν περίπτωση τοϋ άρθρου 1302 Α.Κ. 
Δέν πληρώνεται επίσης ή άντικειμενική υπόσταση τοϋ έγ- 
κ,ληματος στιςπεριπτώσεις θεμιτών παραβιάσεων τοϋ άπόρ
ρητου τηλεφωνικής συνδιαλεςης όταν γίνεται γιά τήν δια
λεύκανση σοβαρών εγκλημάτων και σύμφωνα μέ τις εγγυ
ήσεις που θά ορίζονται άπό το νόμο, τήν έκδοση τοϋ όποιου 
επιτάσσει το άρθρο 19 τοϋ Συντάγματος.

_ε ) Τέλος πρέπει νά σημειωθεί ότι ή χρήση άπό τό δράστη 
τών πληροφοριών ή τών μαγνητοταινιών αποτελεί έπιβα- 
ρυντική περίπτωση, πού ό δικαστής παίρνει υποχρεωτικά 
υπόψη του κατά τήν επιμέτρηση τής ποινής.

2. Μέ τήν παράγραφο 2 τοϋ άρθρου 1 : Γιά πρώτη φορά 
s.poo ν χτευετοίΐ το αττορρτ^το του ττροοοριχου λόγου άττό όρι- 
σμένες σοβαρές περιπτώσεις παραβίασής του. Σοβαρές μέ τή·· 
έννοια τής χρησιμοποίησης ειδικών τεχνικών μέσων γιά τή

κάποιας ιδιαίτερης προσοχής. Γιά νά στοιχειοθετηθή τό 
έγκλημα τής «παραβίασης τοϋ άπόρητου τής προφορικής 
συνομιλίας» άπαιτεΐται ειδικότερα ή συνδρομή τών έξής στοι
χείων:

α) Παρακολούθηση ή μαγνητοφώνηση προφορικής συνο
μιλίας μεταξύ τρίτων μέ ειδικά τεχνικά μέσα. Δέν εμπίπτει 
επομένως στή διάταξη αύτή ή περίπτωση τοϋ ωτακουστή 
προφορικής συνομιλίας τρίτων.

β) 'Η προφορική συνομιλία πρέπει νά διεξάγεται «μεταξύ 
τρίτων». Μαγνητοφώνηση προφορικής συνομιλίας άπό έναν 
άπό τούς συνομιλητές ή μέ τή συναίνεση ένός άπό τούς συνο
μιλητές δέν εμπίπτει σ’ αύτή τή διάταξη γιατί κάθε συνομι-·1 
λητής έχει εξουσία διάθεσης τοϋ περιεχομένου τής συνομι
λίας του. ·'

γ) Ή παρακολούθηση ή ή μαγνητοφώνηση πρέπει νά γίς· 
νονται μέ τρόπο άθέμιτο, όπως αύτός προσδιορίσθηκε στην 
ανάλυση της παραγράφου 1 τοϋ νομοσχεδίου.

δ) Ή συνομιλία πρέπει νά μήν διεξάγεται δημόσια. Μέ 
τον περιορισμό αύτό δέν έμπίπτουν στή διάταξη τής παρα
γράφου 2 περιπτώσεις προφορικών συνομιλιών πού άπό τη 
φύση τους είναι άνοιχτές σέ όλους (λ.χ. μαγνητοφώνηση συνε
δρίασης δικαστηρίου ή τής Βουλής ή μιας δημόσιας συζήτη-; 
σης στρογγυλής τράπεζας κ.λ.π.). Ή έννοια τής δημόσιό--' 

• τητας δέν σημαίνει όμως ότι μένουν άκάλυπτες άπό τή δια-· 
τάξη αύτή ιδιωτικές συνομιλίες πού γίνονται σέ δημόσιο χώ
ρο. Είναι άδιάφορος ό τόπος τής πράξης (άνοικτός, κλειστός;- 
ιδιωτικός ή δημόσιος) άρκεϊ ή παρακολούθηση ή ή μαγνη
τοφώνηση νά άφοροϋν ιδιωτική συνομιλία. ντ

ε) Γιά τή στοιχειοθέτηση τοϋ έγκλήματος τής παραγρά
φου 2 άπαιτεΐται δόλος όποιουδήποτε βαθμοϋ καί ή χρήσιμο-; 
ποίηση τών πληροφοριών ή τών μαγνητοταινιών άποτελεε- 
καί έδώ έπιβαρυντική περίπτωση πού παίρνει ύποχρεωτικά 
ύπόψη του ό δικαστής κατά τήν επιμέτρηση τής ποινής.

στ) Ό δράστης τοϋ έγκλήματος τής παραγράφου 2 τι
μωρείται μέ φυλάκιση.

Μέ τήν παράγραφο 3 : 'Ορίζονται ορισμένες ιδιαίτερες 
ιδιότητες καί περιστάσεις πού ή συνδρομή τους έπαυξάνει τό 
άξιόποινο σέ ποινή φυλάκισης τούλάχιστον ένός έτους καί 
χρηματική ποινή. Οι περιστάσεις αύτές (είσπραξη άμοιβής,1 
τέλεση κατ’ επάγγελμα τών έγκλημάτων αύτών, ιδιότητα του 
δράστη ώς ιδιωτικού άστυνομικοϋ) προσδίνουν στά εγκλήμα
τα πού προβλέπονται στήν παράγραφο 1 καί τήν παράγραφο 
2 εντονότερη κοινωνική άπαξία.

Μέ τήν παράγραφο 4 : Προβλέπεται ότι ή ποινική δίωξη 
άσκεΐται μετά άπό έγκληση τοϋ παθόντα μόνο στήν περί
πτωση τών έγκλημάτων τών παραγράφων 1 καί 2 (και όχι 
στις περιπτώσεις τών παραγράφων 3 καί 3) τοϋ πρώτου 
άρθρου τοϋ νομοσχεδίου.

Μέ τήν παράγραφο 3 : ’Ανάγεται σέ ποινικό άδίκημα ή 
διάθεση στο έμπόριο ή ή προσφορά γιά έγκατάσταση τεχνι
κών μέσων καταλλήλων γιά τήν τέλεση τών πράξεων τών 
παραγράφων 1 καί 2 αύτοϋ τοϋ άρθρου, καθώς δημόσια δια
φήμιση καί προσφορά σχετικών ύπηρεσιών.

Ή διάταξη αύτή συμβάλλει στήν καθολική άντιμετώπιση 
τοϋ φαινομένου τών ύποκλοπών τηλεφωνικών συνδιαλεςεων 
καί τοϋ προφορικού λόγου. Ή ποινή πού άπειλεΐται σ αυτές 
τις περιπτώσεις είναι φυλάκιση καί χρηματική ποινή.

Μέ τό άρθρο 2 αύτοϋ τοϋ νομοσχεδίου αυξάνονται οι ποι
νές πού προβλέπονται στά άρθρα 248. 249 καί 2;>0 τοϋ Π.Κ.

ρυθμίσεις πού περιέχονται στό νομοσχέδιο.
’Αθήνα, 24 Αύγουστου 19S2

'Ο 'Υπουργοί Δικαιοσύνην 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΛΓΚΛΚΗΣ
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ΤΡΟΠ ΟΠ ΟΙΟΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 24S
Παραβάσεις των ταχυδρομικών ύπαλλήλων.

Ταχυδρομικός υπάλληλος, οστις παρανόμως ανοίγει, υπε
ξάγει ή καταστρέφει επιστολήν ή έτερον άντικείμενον έμ- 
πεπιστευμένον εις τό ταχυδρομεϊον καί προσιτόν αύτώ ώς 
έκ της υπηρεσίας του, ή έν γνώσει επιτρέπει εις άλλον την 
έπιχείρησιν τοιαύτης πράςεως ή βοηθεΐ αυτήν ή γνωρίζων 
ώς έκ της υπηρεσίας του γνωστοποιεί εις τρίτον τό περιεχό- 
μενον κεκλεισμένου τοιούτου αντικειμένου τιμωρείται διά φυ- 
λακίσεως μέχρι τριών ετών.

Άρθρον 249
Παραβάσεις τών τηλεγραφικών υπαλλήλων.

Τηλεγραφικός υπάλληλος, οστις παρανόμως άνοίγει» 
υπεξάγει ή καταστρέφει τηλεγράφημα έμπεπιστευμένον εις 
τηλεγραφικόν γραφεϊον καί προσιτόν αύτώ ώς έκ της υπη
ρεσίας του, ή έν γνώσει έπιτρέπει εΐς άλλον τήν έπιχείρησιν 
τοιαύτης πράξεως ή βοηθεΐ αυτήν, ή, γνωρίζων ώς έκ τής 

-υπηρεσίας τουργνωστοποιεΐ εΐς τρίτον τό περιεχόμενον τοι
ούτου τηλεγραφήματος, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι 
τριών έτών.

Άρθρον 250
Παραβάσεις τών τηλεφωνικών υπαλλήλων.

Τηλεφωνικός υπάλληλος γνωρίζων ώς έκ τής υπηρεσίας 
του καί παρανόμως γνωστοποιών εΐς τρίτον τό περιεχόμενον 
άνακοινώσεως τηλεφωνικώς ένεργηθείσης ή έν γνώσει έ- 
πιτρέπων εΐς τρίτον νά γίνη άκροατής τοιαύτης άνακοινώσε- 
ως, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών έτών.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Κστσστολή τής υποκλοπής τών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 

καί τών σοβαρών προσβολών τοϋ απόρρητου τής προφορι
κής επικοινωνίας.

Άρθρο 1.
Στο κεφάλαιο ΚΒ' τοΰ Ποινικού Κώδικα που έχει τίτλο 

((Παραίίασις απορρήτων» προστίθεται μετά τό άρθρο 370 
νέο άρθρο με άριθμό 370α τού όποιου το κείμενο είναι τό 
έςής: ·

«Άρθρο 370α.
Παραβίαση τοΰ απόρρητου τών τηλεφωνημάτων 

καί τής προφορικής συνομιλίας.
1. 'Οποιος αθέμιτα παγιδεύει ή μέ όποιοδήποτε άλλο τρό

πο παρεμβαίνει σέ τηλεφωνική σύνδεση ή συσκευή μέ σκοπέ 
νά πληροφορηθεί ή νά μαγνητοφωνήσει τό περιεχόμενο τηλε
φωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων τιμωρείται μέ φυλάκι
ση. Ή χρησιμοποίηση άπο τό δράστη τών πληροφοριών ή μα
γνητοταινιών πού αποκτήθηκαν μ’ αύτύν τον τρόπο θεωρείται 
ώς έπιβαρυντική περίπτωση.

2. Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί μέ ειδικά τεχνικά μέ
σα ή μαγνητοφωνεί προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων, πού 
δέν διεξάγεται δημόσια τιμωρείται μέ φυλάκιστ. Τό δεύτερο 
εδάφιο τής παραγράφου 1 αύτοϋ τοϋ άρθρου εφαρμόζεται καί 
σ’ αυτήν τήν περίπτωση.

3. "Αν ό δράστης τών πράξεων τών παραγράφων 1 καί 2 
αύτοϋ τοϋ άρθρου είναι ιδιωτικές αστυνομικός ή τελεί τις 
πράξεις αύτές κατ’ έπάγγελ,μα ή άπέδλεπε στήν είσπραξη 
αμοιβής, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους καί 
ΧΡ^ζ-κ,ή κοινή.

4. Ή ποινική δίωξη τών πράξεων πού προβλέποντα: στις 
παραγράφους 1 καί 2 αύτοϋ τοϋ άρθρου ασκείται- μετά άπό 
έγκληση τοϋ παθόντος.

5. Μέ φυλάκιση καί μέ χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος 
διαθέτει στο εμπόριο ή μέ άλλο τρόπο προσφέρει για εγκα
τάσταση τεχνικά μέσα ειδικά γιά τήν τέλ.εση τών πράξεων 
τών παραγράφων I. καί 2 αύτοϋ τοϋ άρθρου ή διαφημίζει δη
μόσια ή προσφέρει τις υπηρεσίες του γιά τήν τέλεσή τους».

Άρθρο ~.
Ή προβλεπόμενη στα άρθρα 2'48, 249 καί 250 τού Ποι

νικού Κώδικα ποινή φυλάκισης μέχρι τρία έτη, γιά τις πα
ραβάσεις τών ταχυδρομικών, τηλεγραφικών και τηλεφωνικών 
υπαλλήλων, αυξάνεται σέ ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός 
έτους.

Άρθρο 3.
Ή ισχύς τοϋ νόμου αύτοϋ αρχίζει άπό τή δημοσίευσή του 

στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

’Αθήνα, 24 Αύγουστου 1982

Ό -Υπουργός Δικαιοσύνης 
- Γ.—Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

ΆριΘμ. 75/15/82
ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρο 75 παράγρ. 1 τοϋ 
Συντάγματος) στό σχέδιο νόμου τοΰ 'Τττουργείου Δικαιο
σύνης γιά τήν «Καταστολή τής υποκλοπής τών τηλεφωνι
κών συνδιαλέξεων καί τών σοβαρών προσβολών τοϋ άπόρ- 
ρητου τής προφορικής έπικοινωνίας».

’Από τις διατάξεις τοϋ ανωτέρω νομοσχεδίου, μέ τό ό
ποιο καθιερώνεται τό ποινικό άδίκημα τής παραβίασης τοϋ 
απόρρητου τών τηλεφωνημάτων καί τής προφορικής συνο
μιλίας καί καθορίζεται ή έπιβαλλόμενη ποινή δέν προκαλεΐται 
δαπάνη τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού, άλλα άντιθέτως έν- 
δέχεται νά έπέλθει αύξηση τών Εσόδων τοΰ Δημοσίου άπό 
τήν επιβολή χρηματικών ποινών κλπ.

’Αθήνα, 25 Αύγούστου 1982
Ό Διευθυντής 

ΔΗΜ. Σ. ΔΡΙΤΣΑΣ


