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I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών και του 

διαδικτύου στη σύγχρονη κοινωνική καθημερινότητα αναδεικνύει μαζί με 

τις νέες μορφές επικοινωνίας και συμπεριφοράς και νέες μορφές ή 

διαφορετικές εκφάνσεις της εγκληματικότητας. Παραδοσιακές και 

σύγχρονες εκφάνσεις εγκληματικών πράξεων μεταλλάσσονται με τη 

χρήση περίπλοκης τεχνολογίας σε πολυεπίπεδες και εξελιγμένες μορφές 

εγκλήματος, διαμορφώνοντας νέα πεδία πρόκλησης για τις ατομικές 

ελευθερίες αλλά και για τον νομοθέτη. 

Ειδικές κατηγορίες εγκληματικών συμπεριφορών συνδέονται 

αναπόσπαστα πλέον με τη σύγχρονη επικοινωνιακή τεχνολογία και με 

συγκεκριμένες δυνατότητες της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, καταργώντας 

τα φυσικά όρια των κρατών και καθιστώντας ανενεργές τις παραδοσιακές 

μεθόδους αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Η νέα ορολογία 

περιλαμβάνει πλέον όρους, όπως των υπολογιστικών εγκλημάτων 

(computer crimes) ή των ψηφιακών εγκλημάτων (digital crimes) ή του  

ηλεκτρονικού εγκλήματος (e-crime) που παραπέμπουν, όπως εύστοχα 

επισημαίνεται1, σε μια γνήσια ανάγκη θέσπισης ρυθμίσεως αυτών των 

μορφών συμπεριφοράς οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερα 

έντονη κοινωνική απαξία και από τον ποινικό νομοθέτη. Και αυτή η 

ανάγκη νομοθετικής επέμβασης αφορά τόσο τα εγκλήματα που έχουν ως 

μέσο τέλεσης τον υπολογιστή ή τις αντίστοιχες συσκευές όσο και τα 

εγκλήματα που έχουν ως υλικό αντικείμενο τον υπολογιστή και δη είτε το 

μηχανικό τμήμα (hardware) είτε το λογισμικό (software) του υπολογιστή. 

Το ηλεκτρονικό έγκλημα στρέφεται τόσο κατά φυσικών όσο και κατά  

νομικών προσώπων που στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες, όσο 

συνακόλουθα και κατά κρατικών οντοτήτων και κυβερνητικών πολιτικών, 

όπως αποδεικνύουν οι κυβερνοεπιθέσεις και οι κυβερνοεπεμβάσεις στην 

εκλογική διαδικασία. Ενόψει τούτου ακριβώς του στοιχείου της 

παγκοσμιότητας των δεδομένων, ιδίως το κυβερνοέγκλημα εμφανίζεται ως 

διαφορετική - από άποψη υφής και έκτασης - απειλή  για την ασφάλεια της 

κοινωνίας της πληροφορίας, αλλά και για μια σειρά εννόμων αγαθών και 

ελευθεριών των πολιτών παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά επιτακτική την 

 
1 Για το ζήτημα της ανάγκης προσαρμογής του ποινικού δικαίου στις εξελίξεις του 

«εξωτερικού του περιβάλλοντος» βλ. Δ. Κιούπης, Συνηγορία για τον περιορισμό του 

ποινικού δικαίου σε Ν. Κουράκης (εκδ.επιμελ.), Αντεγκληματική Πολιτική II 2000. 

137. 
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προώθηση καίριων νομοθετικών καταστρώσεων και εν ταυτώ τη 

δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε εσωτερικό και διεθνές πεδίο2. 

 

II. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ  

 

1. Η ρύθμιση του άρθρου 19 Σ.   

Το απόρρητο της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 του Συντάγματος. Προτάσσοντας το εν λόγω 

άρθρο την εμπιστευτική επικοινωνία, την αντιδιαστέλλει από την 

επικοινωνία που διεξάγεται σε καθεστώς δημοσιότητας, η ελευθερία της 

οποίας κατοχυρώνεται στο άρθρο 14 του Συντάγματος3. Σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 19 Σ. «Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης 

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα 

απαραβίαστο. Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή 

δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για 

διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων». 

 

2. Το δικαίωμα στην «ελεύθερη» ανταπόκριση ή επικοινωνία 

Ήδη εκ προοιμίου οφείλει να σημειωθεί ότι το δικαίωμα στο 

απόρρητο της ελεύθερης επικοινωνίας, μολονότι κατοχυρώνεται 

αυτοτελώς στο άρθρο 19 Σ., συνδέεται ευθέως με μια σειρά 

συνταγματικών διατάξεων που κατοχυρώνουν την προστασία συγγενών 

ατομικών δικαιωμάτων, όπως λ.χ. του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής 

 
2 Βλ. Θ. Δαλακούρα, Ηλεκτρονικό έγκλημα, 2019, σελ. 1 που επικαλείται και την με 

αριθμό 4 Αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά κρατικών ή μη συστηµάτων πληροφοριών, 

τα οποία διεκπεραιώνουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες του δημόσιου ή ιδιωτικού 

τομέα», όπως αυτές λ.χ. της υγείας, της εργασίας, της ασφάλειας, των συγκοινωνιών 

και της επικοινωνίας.  
3 Βλ. Π.Δ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Τόμος Α΄, 2005, σελ. 417 επ.∙ Γ. Καμίνη, 

Το πρόβλημα των παράνομων αποδεικτικών μέσων στην ποινική διαδικασία μετά την 

αναθεώρηση του άρθρου 19 του Συντάγματος, σε: Τιμητικό Τόμο για τον Ιωάννη 

Μανωλεδάκη I, 2005, σελ. 340∙ Ν. Παπαδόπουλο, Προστασία του Απορρήτου της 

Επικοινωνίας, Ερμηνευτική Προσέγγιση του Άρθρου 19 του Συντάγματος της 

Ελλάδος, 2008, σελ. 146 επ.∙ Α. Τάχο, Το απαραβίαστον του απορρήτου των επιστολών 

και της εν γένει ανταποκρίσεως, 1967∙ Π. Τσίρη, Η συνταγματική κατοχύρωση του 

δικαιώματος του απορρήτου της επικοινωνίας, 2002∙  Κ. Χρυσόγονο, Ατομικά και 

Κοινωνικά Δικαιώματα, 2006, σελ. 256 επ. 
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(άρθρ. 9 παρ. 1 εδ. β΄ Σ.)4, του δικαιώματος στην ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας (άρθρ. 5 παρ. 1 Σ.) και του δικαιώματος της 

πληροφοριακής αυτοδιάθεσης (άρθρ. 9Α Σ.)5. 

 

3. Η έννοια του «απορρήτου» της ελεύθερης ανταπόκρισης ή 

επικοινωνίας και η εξάρτησή του από το περιεχόμενο της επικοινωνίας 

Με τον όρο «ανταπόκριση ή επικοινωνία με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο» εκφράστηκε με σαφήνεια από τον συντακτικό νομοθέτη η 

βούλησή του να καλύψει όλο το εννοιολογικό εύρος του επικοινωνιακού 

απορρήτου, δίχως να καταλείπεται περιθώριο παρείσφρησης νέων μέσων 

επικοινωνίας, τα οποία να προκύψουν από την ολοένα εξελισσόμενη 

τεχνολογία και να μην καλύπτονται από το προστατευτικό πεδίο της εν 

λόγω συνταγματικής διάταξης6. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ο συντακτικός 

νομοθέτης χρησιμοποιεί τον όρο «ανταπόκριση», ενώ αμέσως 

προηγουμένως έχει χρησιμοποιήσει τον όρο «επιστολών», οι οποίες και 

αυτές συνιστούν μορφή «ανταπόκρισης», καθίσταται φανερό ότι 

αποσκοπούσε στη συμπερίληψη στο προστατευτικό πεδίο της διάταξης 

κάθε επικοινωνίας που λαμβάνει χώρα από απόσταση και πραγματώνεται 

με τη χρήση κάποιου μέσου ή μιας τεχνικής7. Κατά τούτο, στον όρο 

«ανταπόκριση» περιλαμβάνονται εύλογα και οι ανταποκρίσεις που 

πραγματοποιούνται με τη διαβίβαση μηνύματος είτε με μορφή γραπτού 

κειμένου είτε με μορφή στατικής εικόνας, όπως είναι λ.χ. το sms, το e-

 

 4 Βλ. Α. Αποστολίδου, Το απόρρητο της επικοινωνίας και του πληροφορικού 

αυτοκαθορισμού, ως ειδικότερες εκφάνσεις της ιδιωτικής ζωής του ατόμου και οι 

εγγυήσεις περιορισμού τους μετά τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις, σε Τιμητικό 

Τόμο για τον Ι. Μανωλεδάκη II, 2007, σελ. 147 επ.∙ Π.Δ. Δαγτόγλου, Συνταγματικό 

Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα, Τόμος Α΄, 1991, σελ. 348 επ.∙ Α. Μάνεση, Συνταγματικά 

δικαιώματα, Τόμ. α΄, Ατομικές Ελευθερίες, δ΄ Έκδοση, 1982, σελ. 232∙ Κ. Μαυριά, Το 

συνταγματικό δικαίωμα του ιδιωτικού βίου, 1982, σελ. 62 επ.∙ Χ. Νάιντο, Αποδεικτικές 

Απαγορεύσεις στην  Ποινική Δίκη, 2010, σελ. 94 επ.∙ Ν. Παπαδόπουλο, ό.π. σελ. 227 

επ.∙ Γρ. Τσόλια, Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών I, Συνταγματικό πλαίσιο 

προστασίας του απορρήτου στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε: Στ. 

Παύλου-Θ. Σάμιο, Ειδικοί ποινικοί νόμοι, 2013, σελ. 3 επ. Ως ειδική έκφανση της 

ιδιωτικής ζωής  αναγνωρίζεται το δικαίωμα επικοινωνίας τόσο στο άρθρο 8 της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσο και στο άρθρο 17 του 

Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, αλλά και στο άρθρο 12 

της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  
5 Βλ. ενδεικτικά Γρ. Τσόλια, Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών I, ό.π., σελ. 3. 
6 Βλ. Π.Δ. Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 350∙ Α. Μάνεση, ό.π., σελ. 236∙ Γρ. Τσόλια, ό.π., σελ. 

6∙ Κ. Χρυσόγονο, ό.π., σελ. 257.  
7 Γρ. Τσόλιας, Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών I, ό.π., σελ. 5. 
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mail, με μορφή φωνής ή και εικόνας ταυτόχρονα, όπως λ.χ. η 

εικονατηλεφωνία (video κλήση), με τη μορφή ηλεκτρονικών δεδομένων 

(data)8, με τη μορφή ζωντανής εικόνας ή ζωντανής φωνής κ.ο.κ9. 

Αναφορικά με την έννοια του «απορρήτου» της ανταπόκρισης ή της 

επικοινωνίας, έχει υποστηριχθεί ότι αυτή καταφάσκεται σε εκείνες τις 

περιπτώσεις που αυτός που επικοινωνεί εκδηλώνει μία προσδοκία ότι το 

περιεχόμενο και τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας δε θα περιέλθουν 

σε γνώση τρίτου και αυτή η προσδοκία δύναται να θεωρηθεί εύλογη10. 

Επομένως, απόρρητο της επικοινωνίας υφίσταται, όταν προκύπτει ότι το 

θέλησαν οι επικοινωνούντες και έλαβαν προς τούτο όλα τα αναγκαία 

μέτρα για να διασφαλίσουν τη μυστικότητα και την εμπιστευτικότητα 

(και) του περιεχομένου της ανταπόκρισης ή της επικοινωνίας11. Στις 

περιπτώσεις των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών μορφών το απόρρητο 

υφίσταται όταν, κατά τη δικαιολογημένη πεποίθηση των 

επικοινωνούντων, στις αμφίδρομες τηλεπικοινωνίες, ή αυτού που 

αποστέλλει το μήνυμα, στις μονόδρομες τηλεπικοινωνίες, στο κανάλι της 

εκάστοτε επικοινωνίας και τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτής, δεν έχει 

τρίτο πρόσωπο πρόσβαση. 

Πάντως, ακόμα και σε περιπτώσεις μη ευκρινούς διάγνωσης της 

συνδρομής ή μη απορρήτου, οφείλει – με την επίκληση της θεμελιώδους 

αρχής «in dubio pro libertate» - να προκρίνεται ως αναγκαία η θεώρηση 

ενός τεκμηρίου υπέρ της συνδρομής του απορρήτου. Η προστασία αυτή 

παρέχει στα πρόσωπα τη δυνατότητα να επικοινωνούν σε συνθήκες 

αμεριμνησίας, δίχως να νιώθουν τον διαρκή φόβο, ότι μεταξύ των ατόμων 

που έχουν επιλέξει να επικοινωνήσουν θα παρεμβληθεί κάποιος τρίτος, 

είτε πρόκειται για ιδιώτη, είτε για το ίδιο το κράτος, ο οποίος τρίτος θα 

αντλήσει πληροφορίες που ενδεχομένως να μπορούν να  αξιοποιηθούν εις 

βάρος του επικοινωνούντος12.  

 

 
8 Βλ. όμως, εν μέρει αντίθετα, Κ. Χρυσόγονο, ό.π., σελ. 257. 
9 Βλ. αναλυτικά Ν. Παπαδόπουλο, ό.π. σελ. 169 επ. 

10 Βλ. και εδώ Ν. Παπαδόπουλο, ό.π. σελ. 172. Την ίδια άποψη ενστερνίζεται εμμέσως 

και η νομολογία του ΕΔΔΑ αναφορικά με παραβιάσεις του άρθρ. 8 της ΕΣΔΑ, βλ. 

ΕΔΔΑ, Υπόθεση VON HANNOVER v. GERMANY, judgment of 24.06.2004 

(59320/00).  
11 Α. Μάνεσης, ό.π., σελ. 236∙ Γρ. Τσόλιας, Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών I, 

ό.π., σελ 7∙ Κ. Χρυσόγονος, ό.π., σελ. 256. 
12 Βλ. αντί άλλων Χ. Νάιντο, ό.π., σελ. 93∙ Γρ. Τσόλια, ό.π., σελ. 7. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
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III. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 

  

Η με αριθμό 185 Σύμβαση «για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο», η 

οποία υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 23.11.2001, έχει ως κεντρικό 

σκοπό την προστασία της κοινωνίας από το έγκλημα στο κυβερνοχώρο με 

τη θέσπιση της κατάλληλης νομοθεσίας που είναι απαραίτητη για την 

έρευνα, δίωξη και εκδίκαση των σχετικών εγκλημάτων, καθώς και των 

εγκλημάτων που διαπράττονται με τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

 

1. Οι ρυθμίσεις της Σύμβασης της Βουδαπέστης 

Η επικύρωση της Σύμβασης της Βουδαπέστης και εν ταυτώ η 

ενσωμάτωση της ως άνω 2013/40/ΕΕ Οδηγίας έλαβαν χώρα στην 

ελληνική έννομη τάξη με τον Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ 142/Α΄/3.8.2016). Στις 

κεντρικές αναφορές του νόμου περιλαμβάνονται τόσο διατάξεις 

ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου όσο και διατάξεις διεθνούς 

δικαστικής συνεργασίας. Ειδικότερα13: (i) Oι διατάξεις ουσιαστικού 

ποινικού δικαίου καταλαμβάνουν: (α) εγκλήματα κατά της 

εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων 

και των συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (λ.χ. επέμβαση σε 

δεδομένα), (β) εγκλήματα σχετιζόμενα με υπολογιστές (λ.χ. απάτη), (γ) 

εγκλήματα σχετικά με το περιεχόμενο (λ.χ. παιδική πορνογραφία) και (δ) 

εγκλήματα σχετικά με πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα. (ii) Οι 

διατάξεις ποινικού δικονομικού δικαίου ρυθμίζουν ζητήματα: (α) ταχείας 

διαφύλαξης δεδομένων αποθηκευμένων σε σύστημα υπολογιστή, (β) 

ταχείας απόκτησης και γνωστοποίησης διακινουμένων δεδομένων, (γ) 

διαταγής επίδειξης, (δ) έρευνας και κατάσχεσης αποθηκευμένων 

στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, (ε) πραγματικού χρόνου συλλογής 

διακινουμένων δεδομένων και (στ) παγίδευσης και υποκλοπής των ως άνω 

δεδομένων. (iii) Τέλος, οι διατάξεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας 

διαλαμβάνουν ζητήματα: (α) έκδοσης, και (β) αμοιβαίας συνδρομής σε 

παροχή αυθόρμητων πληροφοριών και σε άμεση διαφύλαξη και 

γνωστοποίηση δεδομένων αποθηκευμένων σε σύστημα υπολογιστών. 

 

 
13 Βλ. διεξοδικότερα Θ. Δαλακούρα, Ηλεκτρονικό έγκλημα, 2019, σελ. 3. 
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2. Η οριοθέτηση των εγκλημάτων του κυβερνοχώρου στη 

Σύμβαση 

Πρώτο βήμα της επικαιροποίησης του εγχώριου νομικού πλαισίου, 

όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 4411/2016 που επικύρωσε τη Σύμβαση της 

Βουδαπέστης για την κυβερνοεγκληματικότητα,, αποτέλεσε η εισαγωγή 

στο άρθρο 13 ΠΚ των στοιχείων η' και θ' που ορίζουν αυθεντικά τις έννοιες 

του πληροφοριακού συστήματος και των ψηφιακών δεδομένων. Ήδη στο 

πλαίσιο του νέου ΠΚ τα στοιχεία αυτά αναριθμήθηκαν σε στοιχεία στ΄ και 

ζ΄. Όπως ορίζεται ειδικότερα, «πληροφοριακό σύστημα είναι συσκευή ή 

ομάδα διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των 

οποίων μία ή περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, 

αυτόματη επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, καθώς και τα ψηφιακά 

δεδομένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, 

ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την ομάδα 

συσκευών με σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη 

συντήρηση των συσκευών αυτών», ενώ «ψηφιακά δεδομένα είναι η 

παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε μορφή κατάλληλη 

προς επεξεργασία από πληροφοριακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου 

προγράμματος που παρέχει τη δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστημα να 

εκτελέσει μια λειτουργία». 

Αντίστοιχο βήμα προωθήθηκε με τη μεταφορά των αυθεντικών 

ορισμών της ως άνω 2013/40/ΕΕ Οδηγίας για τις Επιθέσεις κατά 

Συστημάτων Πληροφοριών και για τα χρησιμοποιούμενα για αυτές 

εργαλεία. Στο γενικό και αφηρημένο επίπεδο του νόμου, εξάλλου, οι 

συνολικές ρυθμίσεις συμπληρώθηκαν και εν πολλοίς οργανώνουν ένα 

πολυεπίπεδο θεσμικό πλαίσιο που καλείται να αντιμετωπίσει τον 

υδραργυρικό χώρο της κυβερνοεγκληματικότητας14.     

Όπως εύστοχα έχει επισημανθεί15, το ηλεκτρονικό έγκλημα οφείλει 

να κατανοηθεί υπό το φως μιας τριπλής προσέγγισης, ήγουν: α) ως μια νέα 

μορφή εγκλήματος, που διαπράττεται με τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, β) ως μια παραλλαγή των ήδη υπαρχόντων εγκλημάτων, τα 

οποία διαπράττονται με υπολογιστές και γ) ως μια εγκληματική πράξη που 

εκδηλώνεται με τη συμμετοχή  καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενός ηλεκτρονικού 

 
14 Έτσι Θ. Δαλακούρας, ό.π., σελ. 7. 
15 Βλ. Ι. Αγγέλη, «Διαδίκτυο (Internet) και ποινικό δίκαιο», ΠοινΧρ 2000, σελ. 675 επ.∙ 

Κ. Βλαχόπουλο, Ηλεκτρονικό Έγκλημα. Μορφές, Πρόληψη, Αντιμετώπιση, 2007, σελ. 

135. 
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υπολογιστή. Η τριπλή αυτή προσέγγιση είναι αναγκαία, καθόσον το 

ηλεκτρονικό έγκλημα δεν διακρίνεται από το «κοινό» ή «συμβατικό 

έγκλημα» μόνον σε σχέση με το διαφέρον (ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό) 

περιβάλλον διάπραξης. Εύλογα άλλωστε, αφού κάποια από τα εν λόγω 

εγκλήματα διαπράττονται τόσο σε κοινό όσο και σε ηλεκτρονικό 

περιβάλλον, κάποια άλλα διαπράττονται μόνον σε περιβάλλον 

ηλεκτρονικών υπολογιστών μη συνδεδεμένων με το διαδίκτυο ή 

υπολογιστών εκτός διαδικτύου και κάποια άλλα τελούνται αποκλειστικά 

σε περιβάλλον του κυβερνοχώρου16.  

Υπό το φως του κριτηρίου τέλεσής τους τα υπό συζήτηση 

ηλεκτρονικά εγκλήματα μπορούν να διακριθούν, κατά την ευπειθώς 

υποστηριζόμενη άποψη17: 

   α) Σε εγκλήματα που διαπράττονται τόσο σε «κοινό» περιβάλλον, 

όσο και στο διαδίκτυο, όπως λ.χ. η συκοφαντική δυσφήμηση ή η 

αντιγραφή ενός μουσικού έργου ή μιας κινηματογραφικής ταινίας ή ενός 

προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε περίπτωση διάπραξης 

κάποιου από τα εγκλήματα αυτά σε «περιβάλλον διαδικτύου» 

καταφάσκεται η τέλεση εγκλήματος σχετιζόμενου με τον κυβερνοχώρο ή 

διαπραττόμενου στον κυβερνοχώρο ή τελούμενου με τη βοήθεια του 

κυβερνοχώρου (internet related crime). 

   β) Σε εγκλήματα που διαπράττονται αποκλειστικά σε περιβάλλον 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς τη χρήση του διαδικτύου. Στην εν 

λόγω κατηγορία εντάσσονται τα εγκλήματα που προβλέπονται από το 

άρθρο 370 Β παρ. 1 ΠΚ. 

   γ) Σε εγκλήματα που διαπράττονται στον κυβερνοχώρο και 

χαρακτηρίζονται ως κυβερνοεγκλήματα (cyber crimes), όπως λ.χ. η 

μεταβίβαση κρυπτογραφικών κειμένων χωρίς σχετική άδεια ή η διάδοση 

παιδικού πορνογραφικού υλικού δια του κυβερνοχώρου (άρθρ. 348Α ΠΚ 

– Πορνογραφία ανηλίκων). 

Εξειδικεύοντας περαιτέρω, εξάλλου, στην έννοια του 

«κυβερνοεγκλήματος»,  αξονικό στοιχείο της οποίας αποτελεί στο σύνολο 

των περιπτώσεων ο «διασυνδεδεμένος σε σύστημα πληροφοριών 

 
16 Βλ. Θ. Δαλακούρα, ό.π., σελ. 3. 
17 Μ. Καϊάφα – Γκμπάντι, «Ποινικό Δίκαιο και Καταχρήσεις της Πληροφορικής», 

Αρμεν. 2007, σελ. 1062. 
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ηλεκτρονικός υπολογιστής» αλλά και τα smartphones18 είτε ως στόχος της 

επίθεσης, είτε ως το βασικό μέσο της επίθεσης, είτε τέλος ως ένα 

βοηθητικό εργαλείο για τη διάπραξη της επίθεσης19, μπορούν να 

συγκαταλεχθούν τρεις κατηγορίες ποινικών αδικημάτων: 

   α) Τα γνήσια πληροφορικά εγκλήματα, όπως αυτά που τελούνται 

μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και μέσω συστημάτων πληροφοριών (λ.χ. 

απάτη, πλαστογραφία).  

   β) Τα εγκλήματα με ψηφιακό περιεχόμενο, όπως αυτά που 

σχετίζονται με τη διακίνηση παράνομου περιεχομένου μέσω συστημάτων 

πληροφοριών (λ.χ. παιδική πορνογραφία).  

   γ) Τα εγκλήματα κατά πληροφοριακών συστημάτων, όπως αυτά 

που διαπράττονται κατά της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και 

διαθεσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών 

δεδομένων, συνιστώντας υποκατηγορία των κυβερνοεγκλημάτων.  

 

3. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εγκλημάτων του 

κυβερνοχώρου  

Ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο 

αναφέρονται20 σε σχέση με τον τρόπο τέλεσής τους η ευκολία και η 

ανωνυμία, σε σχέση με τον χρόνο τέλεσής τους η ταχύτητα, σε σχέση με 

τον τόπο τέλεσής τους ο διασυνοριακός χαρακτήρας και σε σχέση με την 

απόδειξη τέλεσής τους η απροθυμία καταγγελιών και η διακρατική 

συνεργασία των διωκτικών αρχών. Η ευκολία τέλεσης των εν λόγω 

 
18 Τα οποία ταυτίζονται λειτουργικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως 

συμφωνήθηκε από την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 

Κυβερνοέγκλημα (T-CY) σε συνεδρίαση της τον Μάρτιο του 2006, καθόσον τα κινητά 

τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας διαθέτουν πολλαπλές λειτουργίες παραγωγής, 

εισαγωγής και μεταφοράς δεδομένων, όπως λ.χ. η πρόσβαση στο Internet, η αποστολή 

μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η μεταφορά φωτογραφιών και το 

«κατέβασμα» εγγράφων. 
19 Βλ. και Ι. Αγγέλη, «Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση 

του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο», ΠοινΔικ 2001, σελ. 1218∙ Κ. Βλαχόπουλο, ό.π., 

σελ. 135∙ διεξοδικότερα σε:  http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t19/t19_03.html  

20Βλ. για αυτά Θ. Δαλακούρα, ό.π., σελ. 5 επ. με περαιτέρω παραπομπές σε Furnell 

Steven, «Κυβερνοέγκλημα – Καταστρέφοντας την κοινωνία της πληροφορίας» 

(μετάφραση: Φ. Μηλιώνη), Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2006 και Ι. Καράκωστα, 

Δίκαιο και internet, Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, 2009.  

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t19/t19_03.htm
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t19/t19_03.htm
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εγκλημάτων είναι απόρροια τόσο του μέσου τέλεσής τους (ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, έξυπνα κινητά τηλέφωνα) που έχει πλέον καταστεί κοινό και 

διαδεδομένο στην πλειοψηφία των σύγχρονων κοινωνών, όσο και καθ’ 

εαυτού του τρόπου προώθησης της εγκληματικής δράσης που λαμβάνει 

χώρα από τον οικείο χώρο του δράστη και εκμηδενίζει την πιθανότητα 

αντίστασης από το θύμα. Αντιστοίχως, η ανωνυμία εμφανίζεται ως 

δεδομένη δυνατότητα του διαδικτύου, η οποία μολονότι προσφέρεται σε 

γενικότερο επίπεδο ως στοιχείο της τεχνολογικής υποδομής και 

λειτουργίας καθίσταται «όχημα» διάπραξης του κυβερνοεγκλήματος, 

λειτουργώντας κάποιες φορές και ως κίνητρο για «προστατευόμενη 

δράση».  

Περαιτέρω, σε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε κυβερνοεγκλήματος 

εξυψώνεται η ταχύτητα τέλεσής του, η οποία ελαχιστοποιεί τον χρόνο 

υλοποίησης, με αποτέλεσμα  η διάπραξή του να μην γίνεται συχνά 

αντιληπτή από το θύμα και συνακόλουθα να μην καταγράφεται ως 

περιστατικό. Στην ίδια κατεύθυνση ανάγεται σε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

των εγκλημάτων του κυβερνοχώρου ο διασυνοριακός χαρακτήρας τους,  

που συνδέεται σε πολλές περιπτώσεις με διαφορετικές νομικές 

αξιολογήσεις των ιδίων δεδομένων. Έτσι δεν αποκλείεται μια πράξη να 

χαρακτηρίζεται ως νόμιμη  στο κράτος που βρίσκεται ο δράστης ή που 

υπάρχουν αποθηκευμένα τα δεδομένα και ταυτόχρονα ως 

κυβερνοέγκλημα στο κράτος που λαμβάνονται τα δεδομένα ή βρίσκεται ο 

αποδέκτης τους.  

Τέλος, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εγκλημάτων του 

κυβερνοχώρου συνιστούν σε σχέση με την απόδειξη τέλεσής τους αφενός 

μεν η απροθυμία καταγγελίας τους21, η οποία συνέχεται με την ανάγκη 

αποσιώπησης συμβάντων που θέτουν εν αμφιβόλω την εμπορική 

αξιοπιστία των εταιριών και εν γένει των παθόντων, αφετέρου δε η 

διακρατική συνεργασία εξειδικευμένων και τεχνολογικά εξοπλισμένων 

διωκτικών αρχών. 

 

 

 
21 Βλ. τη στατιστική απεικόνιση των κυβερνοεγκλημάτων στη Χώρα μας για το έτος 

2017 στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, από την 

οποία προκύπτει ότι από τον συνολικό αριθμό των 3.120 υποθέσεων μεγαλύτερη 

συχνότητα εμφανίζουν οι ηλεκτρονικές απάτες, οι ηλεκτρονικές απειλές, οι 

παραβιάσεις απορρήτων και η διακίνηση πορνογραφικού υλικού.   
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4. Οι διατάξεις για την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και 

διαθεσιμότητα των δεδομένων και συστημάτων υπολογιστών  

Με αφετηρία τη σκέψη ότι η ασφάλεια των δεδομένων που 

διακινούνται στο διαδίκτυο πρέπει να ικανοποιεί την εμπιστευτικότητα, 

την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων22, προωθήθηκε 

στο πλαίσιο της σύμβασης η αξίωση ποινικοποίησης της εκ προθέσεως και 

χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο ή σε τμήμα συστήματος 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλαδή του λεγόμενου διεθνώς «hacking»23.  

Η ποινικοποίηση της απλής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δεδομένα, 

ανεξάρτητα από την επέλευση περιουσιακού οφέλους ή ζημίας, αντανακλά 

την ανάγκη αντιμετώπισης των κινδύνων από τις εξελίξεις της 

πληροφορικής και ειδικότερα την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος 

κάθε προσώπου για διατήρηση συγκεκριμένων δεδομένων ως απόρρητων 

και άρα ως μη προσβάσιμων στον καθένα. Έτσι εξηγείται η τυποποίηση 

ως αξιόποινων συμπεριφορών πράξεων όπως η διαγραφή ή η με 

οποιοδήποτε τρόπο επέμβαση  σε ηλεκτρονικά δεδομένα ή ακόμη και η 

απλή απόκτηση πρόσβασης σε στοιχεία υπολογιστή. 

Αξίζει να διαπιστωθεί ότι η χώρα μας ανταποκρίνεται πλήρως στην 

υποχρέωση συμμόρφωσης με το άρθρο 2 της Σύμβασης για την προστασία 

του απορρήτου, καθόσον η συναξιολόγηση των διατάξεων των άρθρων 4 

και 15 του ν. 3471/2006 για τα προσωπικά δεδομένα και 1 και 11 του ν. 

3917/2011 για τα ηλεκτρονικά δεδομένα24, του άρθρου 370Γ ΠΚ για τη μη 

πρόσβαση σε απόρρητα συγκεκριμένου είδους (κρατικά, επιστημονικά, 

επαγγελματικά ή επιχείρησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα), αλλά και 

των λοιπών σχετικών άρθρων 370Β, 370Δ και 370Ε25 καλύπτει επαρκώς 

το προστατευτικό πεδίο. 

 
22 Ι. Αγγελή, «Το νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου κατά το ελληνικό 

δίκαιο», ΠοινΔικ 2001, σελ. 1293 επ.∙ Ασφάλεια Πληροφοριών, Εκδόσεις Νέων 

Πληροφοριών, Αθήνα, 1995, σελ. 18 επ. και 389 επ. 
23 Για μια πρώτη προσέγγιση στην έννοια και στο σκοπό του hacker βλ. την 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-Hackers-

Crackers.html καθώς και Α. Αργυρόπουλο, Ηλεκτρονική Εγκληματικότητα, σελ. 34 επ.  
24 Αναλυτικά Γ. Τσόλιας, ό.π., σελ. 66 επ. και 74 επ. με περαιτέρω παραπομπές.   
25 Βλ. συγκεντρωτικά με περαιτέρω παραπομπές Χ. Λαμπάκη, σε: Α. Χαραλαμπάκη, 

ΠΚ - Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. ΙΙ, σελ. 2976 επ.∙ Μ. Μαργαρίτη, ΠΚ – Ερμηνεία - 

Εφαρμογή, 2η έκδ., σελ. 1024 επ.∙ Α. Κωστάρα, Ποινικό Δίκαιο – Επιτομή Ειδικού 

Μέρους, 2014, σελ. 1153 επ.∙ Δ. Κιούπη, Ποινικό Δίκαιο και Internet, 1999, σελ. 127 

επ.  

http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-Hackers-Crackers.html
http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-Hackers-Crackers.html
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Ειδικότερα, εν συντομία, οι ρυθμίσεις της Σύμβασης περιλαμβάνουν 

σε σχέση με τη θεματική μας τις εξής προβλέψεις: 

   α) Την πρόβλεψη του άρθρου 3 της Σύμβασης, με την οποία 

προωθήθηκε η ποινικοποίηση της εκ προθέσεως και άνευ δικαιώματος 

παρέμβασης ή υποκλοπής που γίνεται με τεχνικά μέσα26 σε μη δημόσιες27 

διαβιβάσεις των δεδομένων υπολογιστή από ή με σύστημα υπολογιστή, 

περιλαμβανομένων ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από σύστημα 

υπολογιστή που μεταφέρει δεδομένα υπολογιστή. Ευθεία στόχευση της 

οικείας ρύθμισης αποτέλεσε η «πληρέστερη προστασία του απορρήτου 

των επικοινωνιών μέσω συστημάτων πληροφοριών», καθώς η ισχύς της 

καλύπτει όλες τις μορφές ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων, όπως λ.χ. 

μέσω τηλεφώνου, μέσω fax, μέσω e-mail ή άλλου τρόπου μεταφοράς.  

   β) Την πρόβλεψη του άρθρου 4 της Σύμβασης, με την οποία 

προωθήθηκε η υποχρέωση των Κρατών-Μερών για ποινικοποίηση της εκ 

προθέσεως και άνευ δικαιώματος πρόκλησης βλάβης, διαγραφής, 

καταστροφής, μεταβολής ή απόκρυψης των δεδομένων υπολογιστή. Κατά 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 60 του Επεξηγηματικού Υπομνήματος της 

Σύμβασης, με την εν λόγω ρύθμιση αποσκοπείται να καταστεί η 

προστασία των δεδομένων υπολογιστών και των συστημάτων 

υπολογιστών ανάλογη εκείνης που απολαμβάνουν τα ενσώματα 

αντικείμενα. Εύλογα προσδιορίζεται, κατά τούτο, ως προστατευόμενο 

έννομο αγαθό η ακεραιότητα και η εύρυθμη λειτουργία ή χρήση των 

αποθηκευμένων δεδομένων υπολογιστή ή των προγραμμάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συνεπεία τούτου εντάσσεται στο 

προστατευτικό πεδίο της ρύθμισης κάθε νοητή εισαγωγή-μετάδοση 

κακόβουλων κωδικών, όπως λ.χ. οι ιοί και οι δούρειοι ίπποι, στο βαθμό 

που αυτοί συνεπάγονται τροποποίηση των δεδομένων. 

 
26 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 53 του Επεξηγηματικού Υπομνήματος της 

Σύμβασης, η υποκλοπή που λαμβάνει χώρα με τεχνικά μέσα αναφέρεται στην 

ακρόαση, παρακολούθηση ή επιτήρηση του περιεχομένου των επικοινωνιών, με την 

προμήθεια του περιεχομένου των δεδομένων είτε απευθείας μέσω της πρόσβασης και 

χρήσης συστήματος υπολογιστή είτε έμμεσα μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών 

συσκευών λαθροακρόασης ή συσκευών υποκλοπής. Εξάλλου, εύλογα τίθεται η 

απαίτηση της χρησιμοποίησης τεχνικών μέσων για την υποκλοπή ως περιορισμός που 

αποσκοπεί στην αποφυγή υπερβολικής ποινικοποίησης. 
27 Ο όρος «μη δημόσιες» αναφέρεται στο είδος της επικοινωνίας ως δημόσιας ή μη 

δημόσιας και όχι στα διαβιβαζόμενα δεδομένα, καθώς είναι αδιάφορο στο πλαίσιο αυτό 

αν οι πληροφορίες που μεταφέρονται είναι απόρρητες ή όχι ή αν είναι ελεύθερα 

προσβάσιμες από άλλη πηγή (λ.χ. από τον Τύπο ή από κάποια ιστοσελίδα). 
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   γ) Την πρόβλεψη του άρθρου 5 της Σύμβασης, με την οποία 

προωθήθηκε η υποχρέωση των Κρατών-Μερών για ποινικοποίηση της 

σοβαρής παρεμπόδισης της λειτουργίας συστήματος υπολογιστή με την 

εισαγωγή, διαβίβαση, πρόκληση βλάβης διαγραφή, χειροτέρευση, 

μεταβολή ή απόκρυψη των δεδομένων υπολογιστή28. Ως προστατευόμενο 

έννομο αγαθό προβάλλει εν προκειμένω η εξασφάλιση της δυνατότητας 

των χειριστών και χρηστών των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων να λειτουργούν προβλέψιμα και 

απαρεμπόδιστα. Ο προσδιορισμός των ειδικότερων κριτηρίων 

χαρακτηρισμού μιας παρεμβολής ως σοβαρής εναπόκειται στο κάθε 

Κράτος – Μέρος, σε κάθε περίπτωση ωστόσο απαιτείται σοβαρή 

παρεμπόδιση της λειτουργίας συστήματος υπολογιστή και όχι απλή 

παρεμπόδιση. Ως σοβαρή παρεμπόδιση οφείλει λ.χ. να θεωρείται το «mail 

bombing», δηλαδή η αποστολή τεράστιου όγκου ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων με σκοπό την υπερφόρτωση του συστήματος και συνακόλουθα 

την κατάρρευσή του, αλλά και το «denial of service», δηλαδή η 

παρεμπόδιση της λειτουργίας του συστήματος προσωρινά ή μόνιμα, 

συνήθως με τη χρήση κωδικών που το «μπλοκάρουν»29. Την ίδια αξίωση 

προστασίας υιοθετεί, άλλωστε, και η Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων 

πληροφοριών.  

   δ) Την πρόβλεψη του άρθρου 6 της Σύμβασης, με την οποία 

προωθήθηκε η υποχρέωση των Κρατών-Μερών για ποινικοποίηση της 

παραγωγής, πώλησης, προμήθεια προς χρήση, εισαγωγής, κατοχής, 

διανομής ή με άλλο τρόπο διακίνησης συσκευών ή προγραμμάτων 

υπολογιστή που σχεδιάστηκαν ή προσαρμόστηκαν κυρίως για τον σκοπό 

διάπραξης οποιουδήποτε από τα αδικήματα που περιγράφονται στα άρθρα 

2-5 της Σύμβασης καθώς και  κωδικών υπολογιστή, κωδικών πρόσβασης 

ή παρόμοιων δεδομένων με τα οποία δύναται να καταστεί προσιτό το 

σύνολο ή μέρος του συστήματος υπολογιστή για τον ίδιο παραπάνω 

 
28 Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Επεξηγηματικού Υπομνήματος  της Σύμβασης, το 

αδίκημα που περιγράφεται στο άρθρο 5 της Σύμβασης είναι ταυτόσημο με αυτό που 

στη Σύσταση Νο (89) 9 αναφέρεται ως δολιοφθορά σε υπολογιστή. 
29 Επ’ αυτού ενδεικτικά Π. Μαρκοπούλου, «Η Σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα», 

Ιntellectum 4/2008, σελ. 47. Κατά τη γνώμη των συντακτών της Σύμβασης, η αποστολή 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τα οποία μπορούν να 

προκαλέσουν ενόχληση στον αποδέκτη τους (spamming), δεν εμπίπτει στην εν λόγω 

ρύθμιση, καθώς μια τέτοια συμπεριφορά οφείλει να ποινικοποιείται μόνο σε περίπτωση 

κατάφασης σοβαρής και εκ προθέσεως παρεμπόδισης της επικοινωνίας. 
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σκοπό. Ανάλογο περιεχόμενο προωθεί και το άρθρο 7 της σχετικής 

Οδηγίας 2013/40/ΕΕ. 

 

IV. Οι καθέκαστον ποινικές διατάξεις στο ελληνικό δίκαιο 

 

Σε εναρμόνιση προς την ευρωπαϊκή δικαιοταξία οι διατάξεις του νέου 

ΠΚ προωθούν – έχοντας επιφέρει μια σειρά τροποποιήσεων – την 

προστασία του ατομικού απορρήτου και της επικοινωνίας. Στις υπό 

ανάπτυξη ποινικές διατάξεις ανήκουν αυτές των άρθρων 370Β, 370Γ, 

370Δ και 370E ΠΚ, οι οποίες καλύπτουν την ερευνώμενη θεματικής της 

διπλωματικής. Καθώς, ωστόσο, ένα μέρος των στοιχείων των εν λόγω 

εγκλημάτων και ιδίως ένα μέρος των εννοιών και ορισμών αναφέρονται 

στο άρθρο 370A επιλέγεται εν είδει προοιμίου η σύντομη ανάπτυξη 

συγκεκριμένων σημείων του.  

 

1. Σύντομη ανάπτυξη του άρθρου 370A ΠΚ  

  Σύμφωνα με τη διατύπωση των παρ. 1 και 2 που αφορούν την 

παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας 

και της προφορικής συνομιλίας30: 

 

30 Βλ. ενδεικτικά Α. Αποστολίδου, Το απόρρητο της επικοινωνίας και του 

πληροφορικού αυτοκαθορισμού, ως ειδικότερες εκφάνσεις της ιδιωτικής ζωής του 

ατόμου και οι εγγυήσεις περιορισμού τους μετά τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις, 

ΤιμητΤομ Ι. Μανωλεδάκη ΙΙ, 2005, σ. 147∙ Ι. Γραμματικού, Παραβίαση του απορρήτου 

των τηλεφωνικών επικοινωνιών, ΠραξΛογΠΔ 2007, 663∙ Θ. Δαλακούρα, Η 

αποδεικτική απαγόρευση αξιοποίησης των αθέμιτων φωνοληψιών και απεικονίσεων 

κατ’ άρ. 370δ παρ. 2 ΠΚ (άρ. 31 Ν. 1941/1991), Υπερ 1992, 25∙ Α. Διονυσοπούλου, Η 

αποδεικτική αξιοποίηση των τυχαίων ευρημάτων στην ποινική διαδικασία, 2009∙ 

ΕΝΟΒΕ, Παραβίαση ιδιωτικότητας: Οι κάμερες, 2009∙  Δ. Ζημιανίτη, Παράνομη 

βιντεοσκόπηση ή μαγνητοφώνηση και αξιοποίηση του προϊόντος υποκλοπής από τα 

ΜΜΕ, ΠοινΔ 2010, 1028∙ Γ. Καμίνη, Το απόρρητο της τηλεφωνικής επικοινωνίας, η 

συνταγματική προστασία και η εφαρμογή της από τον ποινικό νομοθέτη και τα 

δικαστήρια, ΝοΒ 195, 505∙ Ν. Λίβου, Η ποινική προστασία των συνδετικών δεδομένων 

των τηλεπικοινωνιών, ΠΧρ1997, 737∙ Ι. Μανωλεδάκη, Η άρση του άδικου χαρακτήρα 

της παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της ιδιωτικής συνομιλίας, 

ΠοινΔ 2002, 277∙ του ιδίου, Το απόρρητο του ιδιωτικού βίου και η έλλογη ποινική 

προστασία του, ΠοινΔ 2005, 723. Γ. Νούσκαλη, Ορισμένες σκέψεις σχετικά με την 

έκταση προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και του ιδιωτικού βίου μετά την 
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 «1. Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παρεμβαίνει 

σε συσκευή, σύνδεση ή δίκτυο παροχής υπηρεσιών σταθερής ή κινητής 

τηλεφωνίας ή σε σύστημα υλικού ή λογισμικού, που χρησιμοποιείται για την 

παροχή τέτοιων υπηρεσιών, με σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί ή 

να αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης 

μεταξύ τρίτων ή στοιχεία της θέσης και κίνησης της εν λόγω επικοινωνίας, 

τιμωρείται με φυλάκιση. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του 

προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το 

περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με άλλον χωρίς τη ρητή 

συναίνεση του τελευταίου. 

2. Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή αποτυπώνει σε 

υλικό φορέα προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται 

δημόσια ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξη άλλου, τιμωρείται 

με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη 

του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα 

το περιεχόμενο της συνομιλίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του 

τελευταίου».  

  Από την κατάστρωση των ρυθμίσεων αυτών προκύπτει ότι αυτές 

προστατεύουν το απόρρητο της επικοινωνίας ως έκφραση της προσωπικής 

ελευθερίας του ατόμου να καθορίζει εκείνους, τους οποίους καθιστά 

κοινωνούς των σκέψεων και των πράξεών του, αλλά και τον τρόπο, με τον 

οποίο θα επικοινωνεί μαζί τους31.   

 

τροποποίηση των άρ. 370Α ΠΚ και 7Α Ν. 2472/1997 με το Ν. 3090/2002, ΠοινΔ 2003, 

8∙ Δ. Σπυράκη, Το απόρρητο της επικοινωνίας. Βασικές αρχές και επιλογές για τη 

δικαιοπολιτική αντιμετώπισή του, ΤοΣ 1993, 521∙ Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Το άρ. 

370Α ΠΚ και οι πρόσφατες εξαγγελίες  για την τροποποίησή του, ΠοινΔ 2008, 462∙ Σ. 

Τσακυράκη, Το απόρρητο της επικοινωνίας: Απόλυτο απαραβίαστο ή ευχή της έννομης 

τάξης;, ΝοΒ 1993, 995∙ Γ. Τσόλια, Τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και ποινική ευθύνη, 

ΔιΜΕΕ 2005. 75.∙ του ιδίου, Προς ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο προστασίας του 

απορρήτου των επικοινωνιών, ΠοινΔ 2005, 792∙ Α. Χαραλαμπάκη, Το αξιόποινο των 

υποκλοπών και η δικονομική μεταχείριση των προϊόντων τους, ΝοΒ 2002, 1061∙ Π. 

Φιλόπουλου, Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με το άρ. 370Α του ΕλλΠΚ – 

Μία de lege lata και de lege ferenda προσέγγιση του εννόμου αγαθού και του 

περιεχόμενου αδίκου, ΠΧρ 1991, 241∙ Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, Το μαγνητόφωνον εις 

την ποινικήν δίκην και η ανάγκη προστασίας του προφορικού λόγου, ΠΧρ 1965, 397.   

31 Βλ. ΑΠ 53/2010, ΠοινΧρ 2011, 2∙ ΑΠ 455/1996, ΠοινΧρ 1997, 75∙ Μ. Μαργαρίτης, 

ΠΚ, σ. 1026 αριθμ. 1∙ Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, σ. 256. 

Πρβλ. Α. Αποστολίδου, ΤιμητΤομ Ι. Μανωλεδάκη ΙΙ, σ. 150∙ Δ. Ζημνιανίτη, ΠοινΔ 

2010, σ. 1028. Α. Κονταξή, ΠΚ, Τόμ. Β΄, σ. 3125. Χ. Λαμπάκη, σε: Α. Χαραλαμπάκη, 
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      Περαιτέρω,  σε σχέση με τη δομή και τα στοιχεία του εγκλήματος 

λεκτέο ότι αντικείμενο του εγκλήματος, που εξατομικεύει το 

προσβαλλόμενο έννομο αγαθό στο άρ. 370Α ΠΚ είναι η τηλεφωνική 

συνδιάλεξη ή επικοινωνία (στις παρ. 1, 3, 4 και 5) και η προφορική 

συνομιλία με άλλους ή η μη δημόσια πράξη άλλου (στις παρ. 2, 3, 4 και 5). 

Εξάλλου, από τις εννέα μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται η πράξη, με την 

οποία προσβάλλεται το έννομο αγαθό στο έγκλημα αυτό, ενδιαφέρον για 

τη θεματική μας έχουν αφενός η μορφή της αθέμιτης παρέμβασης σε 

συσκευή, σύνδεση ή δίκτυο παροχής υπηρεσιών σταθερής ή κινητής 

τηλεφωνίας ή στο σύστημα υλικού ή λογισμικού, που χρησιμοποιείται για την 

παροχή τέτοιων υπηρεσιών (β΄ μορφή τέλεσης, παρ. 1 εδ. α΄) και αφετέρου 

η μορφή της αθέμιτης παρακολούθησης με ειδικά τεχνικά μέσα  προφορικής 

συνομιλίας μεταξύ τρίτων (δ΄ μορφή τέλεσης, παρ. 2 εδ. α΄).  

Ως παρέμβαση με άλλον τρόπο σε τηλεφωνική συσκευή ή σύνδεση 

ή δίκτυο κλπ. νοείται32 κάθε ενέργεια, με την οποία η υποκλοπή γίνεται 

χωρίς να χρησιμοποιούνται από τον δράστη ειδικά τεχνικά μέσα σε άμεση 

επαφή με την τηλεφωνική συσκευή. Ως αποτύπωση νοείται η καταγραφή 

της τηλεφωνικής επικοινωνίας σε κάποιο υλικό φορέα, λ.χ. σε 

μαγνητόφωνο, CD κλπ. Αυτονόητο είναι, όμως, ότι για να είναι αξιόποινη 

η αποτύπωση σε αυτή τη μορφή τέλεσης, πρέπει να έχει γίνει 

προηγουμένως αθέμιτη παγίδευση ή παρέμβαση στην σχετική συσκευή ή 

σύνδεση κλπ., όπως σαφώς προκύπτει από την διατύπωση του νόμου, που 

παραπέμπει στις πράξεις της παρ. 1 εδ. α΄. Άξιο μνείας είναι, επίσης, ότι η 

συναίνεση που απαιτεί εδώ ο νόμος είναι στοιχείο περιγραφής και όχι 

δικαιολόγησης της πράξης προσβολής του εννόμου αγαθού και συνεπώς 

στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης. Χωρίς ρητή συναίνεση σημαίνει 

χωρίς ρητή συγκατάθεση. Επομένως, όταν ο άλλος δίνει την συγκατάθεσή 

του για την σχετική αποτύπωση, δεν πραγματώνεται η αντικειμενική 

υπόσταση του εγκλήματος του άρ. 370Α παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ.  

 

ΠΚ, Τόμ. ΙΙ, σ. 1701 α.π. 2∙ Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, ΕΝΟΒΕ, 2009, σ. 20∙ Α. 

Χαραλαμπάκη, ΠοινΔ 2010, σ. 2010∙ Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, ΠΧρ 1965, σ. 397, που 

υποστηρίζουν ότι προστατεύεται το απόρρητο της επικοινωνίας. Πρβλ. Ε. Ζαχαρή, 

ΠοινΔ 2010, σ. 594∙ Π. Φιλόπουλου, ΠΧρ  1991, σ. 244, που θεωρούν ότι 

προστατεύεται η ιδιωτική ζωή του ατόμου. 
32 Βλ. αντί άλλων Α. Κωστάρα, Ποινικό Δίκαιο. Επιτομή Ειδικού Μέρους, 4η έκδ. 2014, 

σ. 1140 επ.∙ ΑΠ 2270/2009, ΠοινΝομΑΠ 2009, 467∙ ΑΠ 322/2000, ΠοινΧρ 2000, 889∙ 

ΑΠ 455/1996, ΠοινΧρ 1997, 95. 
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      Περαιτέρω, η παρακολούθηση σε αυτή τη μορφή τέλεσης δεν έχει την 

έννοια τής απλά αδιάκριτης λαθροακρόασης από κάποιον, ο οποίος 

βρίσκεται κοντά στα πρόσωπα που συνομιλούν, αλλά την έννοια της 

τεχνικής και υποτυπωδώς τουλάχιστον οργανωμένης ακρόασης των 

συνομιλούντων, γι’ αυτό άλλωστε συνδέεται εδώ η τέλεση του εγκλήματος 

με την χρήση ειδικών τεχνικών μέσων33. 

      Εν συνεχεία, ο νόμος τυποποιεί τον τρόπο ή τα μέσα, με τα οποία πρέπει 

να γίνει η πράξη στις προαναφερθείσες μορφές τέλεσης, αφού μιλάει για 

αποτύπωση σε υλικό φορέα (στις γ΄, ε και στ΄ μορφές τέλεσης) και για 

παρακολούθηση με ειδικά τεχνικά μέσα (στην δ΄ μορφή τέλεσης). Αυτό 

σημαίνει ότι για να είναι αξιόποινη η πράξη σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει 

απαραίτητα ο δράστης να χρησιμοποιήσει το αντίστοιχο μέσο τέλεσης, που 

προβλέπει ο νόμος. Έτσι, εάν δεν γίνει η υποκλοπή με αποτύπωση, αλλά με 

άλλον τρόπο, λ.χ. με προφορική ενημέρωση, δεν στοιχειοθετείται το 

αντίστοιχο έγκλημα. Το ίδιο ισχύει και για την παρακολούθηση της 

προφορικής συνομιλίας μεταξύ τρίτων, που πρέπει να γίνει με ειδικά τεχνικά 

μέσα. Εάν κάνει την παρακολούθηση ο δράστης με άλλον τρόπο, π.χ. με 

κρυφάκουσμα, δεν είναι επίσης αξιόποινη η πράξη του.  

      Ειδικά τεχνικά μέσα θεωρούνται τα μέσα εκείνα, που είναι φτιαγμένα 

με αποκλειστικό προορισμό την παρακολούθηση ή την υποκλοπή των 

διαφόρων συνομιλιών, π.χ. πομποί (κοριοί), μικροτσίπ κλπ. Από την 

άποψη αυτή δεν εμπίπτουν στην έννοια των ειδικών τεχνικών μέσων τα 

διάφορα συνήθη στο εμπόριο αντικείμενα (π.χ. μαγνητόφωνα, ακουστικά 

μουσικής ή βαρηκοΐας κλπ.), που προορίζονται για την ψυχαγωγία ή για 

την ικανοποίηση ιατρικών ή άλλων αναγκών των καταναλωτών34  Πρέπει 

ακόμη να σημειωθεί εδώ ότι δεν έχει σημασία, πώς διατίθενται τα μέσα 

αυτά, αν δηλ. τα προμηθεύεται κάποιος έτοιμα, ή εάν πρέπει να αγοράσει 

διάφορα εξαρτήματά τους για να τα συναρμολογήσει ο ίδιος. 

Εξάλλου, στοιχεία θέσης και κίνησης είναι όλα τα δεδομένα, που 

περιγράφονται στο άρ. 2 παρ. 3 και 4 του Ν. 3471/2006, και προσδιορίζουν 

αντιστοίχως αφ’ ενός μεν το ακριβές γεωγραφικό σημείο, στο οποίο 

βρίσκεται ο συνδρομητής ή χρήστης της συσκευής ή σύνδεσης κλπ., αφ’ 

ετέρου δε όλα τα στοιχεία των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων 

(αριθμοί, διευθύνσεις, ταυτότητα ή μη συνδρομητή και χρήστη της 

 
33 Βλ. και εδώ Α. Κωστάρα, ό.π., σ. 1140 επ.∙ ΑΠ 2270/2009, ΠοινΝομΑΠ 2009, 467. 
34 Βλ. Ι. Μανωλεδάκη, Ερμηνεία, 1996, σ. 132∙ Α. Κωστάρα, ό.π., σ. 1140 επ.∙ όμοια Χ. 

Λαμπάκης, ό.π., σ. 1709 α.π. 10. 
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σύνδεσης, ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της επικοινωνίας, 

διάρκεια αυτής κλπ.35.  

Τέλος, μολονότι το άρ. 370Α ΠΚ στην υποκειμενική του υπόσταση 

σιωπά ως προς το είδος της υπαιτιότητας, που πρέπει να έχει ο δράστης, 

από τον χαρακτήρα του εγκλήματος σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 και 18 

ΠΚ προκύπτει ότι απαιτείται τουλάχιστον ενδεχόμενος δόλος, άρα δόλος 

οποιουδήποτε βαθμού για όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης 

του εγκλήματος, εκτός από την αθέμιτη παγίδευση, αποτύπωση κλπ. στην 

αντικειμενική τους προσφορότητα στην παρ. 1 εδ. α΄ και στην αντίστοιχη 

παράγραφο 4, που παραπέμπουν σε αυτήν, για την οποία απαιτείται δόλος 

σκοπού (άμεσος δόλος α΄ βαθμού). 

Καταληκτικά, σε σχέση με την άρση του άδικου χαρακτήρα της 

πράξης αξίζει να αναφερθούν τα εξής: Το αναδιατυπωμένο άρ. 370Α ΠΚ 

δεν επαναλαμβάνει την ρύθμιση της παλιότερης  παρ. 4 του προϊσχΠΚ, 

που καθιέρωνε ειδικό λόγο άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξης στην 

περίπτωση της χρήσης προϊόντων υποκλοπής και αθέμιτης 

παρακολούθησης άλλων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι πράξεις του άρ. 

370Α ΠΚ είναι πια εξ ορισμού αρχικά και τελικά άδικες, αφού και στις 

πράξεις αυτές εφαρμόζονται οι γενικοί λόγοι άρσης του άδικου χαρακτήρα 

της πράξης (άρ. 20-25 ΠΚ), εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής τους. Αυτό προκύπτει σαφώς από την χρήση στο άρ. 370Α ΠΚ 

του όρου «αθέμιτα»36. Κατά τούτο, πρέπει να γίνει δεκτό ότι υπό το ισχύον 

δίκαιο το απόρρητο της επικοινωνίας κάμπτεται κατ’ αρχάς σε περίπτωση 

άμυνας (άρ. 22 ΠΚ), όταν δηλ. αυτό παραβιάζεται για να αποκρουστεί 

παρούσα και άδικη επίθεση, όπως συμβαίνει π.χ. με τον απαγωγέα, που μιλάει 

 
35 Βλ. Α. Κωστάρα, ό.π., σ. 1140 επ.∙ Γ. Τσόλια, ΔιΜΕΕ 2008, σ. 334 επ. καθώς και 

ΓνωμΑΔΑΕ 1/2005, ΔιΜΕΕ 2005, σ. 142∙ βλ. όμως αντίθετη άποψη ΓνωμδΕισΑΠ 

9/2011, ΠοινΔ 2011, 590∙ ΓνωμδΕισΑΠ 12/2009, ΠοινΔ 2009, 1089. 
36 Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του Νέου Ποινικού Κώδικα για το άρ. 370Α  ΠΚ∙ βλ. επίσης 

υπό το καθεστώς του προϊσχΠΚ  ΑΠ 1261/2009, ΠοινΧρ 2010,  323∙. ΑΠ 1537/2007, 

ΠοινΧρ 2008, 216∙ ΑΠ 42/2004, ΠοινΛογ 2004, 66∙ Θ. Δαλακούρα, Υπερ. 1992, 40∙ Α. 

Διονυσοπούλου, Αποδεικτική αξιοποίηση, 2009, σ. 202∙ Δ. Ζημνιανίτη, ΠοινΔ 2010, 

1031∙ Α. Ζύγουρα, ΠοινΧρ 2008, 1013∙ Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Μοντέλα επιτήρησης, 

2010, σ. 48∙ Γ. Καμίνη, ΝοΒ 1995, 522∙ Α. Κωστάρα, ό.π., σελ. 1140∙ Χ. Λαμπάκη, ό.π., 

σ. 1715 α.π. 16∙ Ι. Μανωλεδάκη, Δίκαιο και ιδεολογία, 2011, σ. 29∙ Ε. Συμεωνίδου-

Καστανίδου, ΕΝΟΒΕ, 2009, σ. 25∙ Α. Χαραλαμπάκη, ΠοινΔ 2010, 213. Βλ. αντί άλλων 

Δίκαιο. Επιτομή Ειδικού Μέρους, 4η έκδ. 2014, σ. 1140 επ.∙ ΑΠ 2270/2009, 

ΠοινΝομΑΠ 2009, 467∙ ΑΠ 322/2000, ΠοινΧρ 2000, 889∙ ΑΠ 455/1996, ΠοινΧρ 1997, 

95. Βλ. αντίθετα Δ. Γιαννουλόπουλου, ΠοινΔ 2005, 224∙ Σ. Τσακυράκη, ΝοΒ 1993, 

1006. 



- 25 - 
 

στο τηλέφωνο με τους οικείους του απαχθέντος και ζητεί λύτρα για την 

απελευθέρωσή του. Η καταγραφή της σχετικής συνομιλίας, όπως βέβαια και 

η χρήση της, όσο διαρκεί η απαγωγή, δεν αποτελεί τελικά άδικη πράξη, διότι 

καλύπτεται από την άμυνα. Ανάλογα ισχύουν και για την περίπτωση της 

κατάστασης ανάγκης (άρ. 25 ΠΚ), που χαρακτηρίζεται από την στάθμιση 

των συγκρουομένων αγαθών και την επιλογή του σημαντικά σπουδαιότερου εξ 

αυτών. Από την άποψη αυτή κατάσταση ανάγκης συντρέχει, όταν π.χ. η 

παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας γίνεται για την 

υπεράσπιση ενός αθώου, στον οποίο αποδίδεται αδίκως η διάπραξη 

ορισμένης αξιόποινης πράξης. Η λεγόμενη «αποδεικτική κατάσταση 

ανάγκης» (λ.χ. τηλεφωνική εξύβριση, απειλή, εκβίαση κλπ. του θύματος) 

δεν εμπίπτει στο άρ. 25 ΠΚ και συνεπώς δεν αίρεται ο άδικος χαρακτήρας 

της παραβίασης του απορρήτου με την επίκληση του άρθρου αυτού37.   

Ζήτημα τίθεται περαιτέρω, αν μπορεί να εφαρμοσθεί το άρ. 20 ΠΚ για 

την άρση του άδικου χαρακτήρα των πράξεων του άρ. 370Α ΠΚ. Στον 

βαθμό που μπορεί να υπάρξει δικαίωμα με το περιεχόμενο του άρ. 20 ΠΚ, 

δικαίωμα δηλ., στο οποίο ο νομοθέτης εξουσιοδοτεί τον φορέα του να προβεί 

στην τέλεση κάποιας πράξης του άρ. 370Α ΠΚ, δεν πρέπει να αποκλεισθεί 

η εφαρμογή του άρ. 20 ΠΚ38. Τέλος, άρση του άδικου χαρακτήρα των 

πράξεων της υποκλοπής  επέρχεται, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής του Ν. 2225/1994 και ειδικότερα των άρ. 3 (λόγοι εθνικής 

ασφάλειας) και 4 (διακρίβωση σοβαρών εγκλημάτων με τις εγγυήσεις της 

δικαστικής αρχής).  

Σε σχέση, εξάλλου, με τα δικονομικά ζητήματα, άξιο μνείας είναι ότι 

η ποινική δίωξη του εγκλήματος αυτού ασκείται αυτεπαγγέλτως, η σύλληψη 

του δράστη μπορεί να γίνει μόνο  με  την συνδρομή των προϋποθέσεων του 

αυτοφώρου (άρ. 242, 275 ΚΠΔ), ενώ παράσταση προς υποστήριξη της 

κατηγορίας είναι δυνατή, σύμφωνα με τα άρ. 63 επ. ΚΠΔ, από εκείνον που 

υπέστη άμεση και προσωπική υλική ή ηθική βλάβη από την πράξη του 

δράστη. Τέλος, είναι ανεπίτρεπτη η μεταβολή της κατηγορίας από το 

 
37 Έτσι, Θ. Δαλακούρας, Υπερ 1992, 42∙ Ι Α. Κωστάρα, Ποινικό Δίκαιο. Επιτομή 

Ειδικού Μέρους, 4η έκδ. 2014, σ. 1140 επ.∙. Ι. Μανωλεδάκης, ΠοινΔ 2005, 730 σημ. 

27∙ Α. Χαραλαμπάκης, ΝοΒ 2002, 1071. 
38 Βλ. Α. Κωστάρα, ό.π., σ. 1140 επ.∙ Γ.-Α. Μαγκάκη, ΠοινΛογ 2002, σ. 381, ο οποίος 

επιλύει το πρόβλημα με την επίκληση της σύγκρουσης καθηκόντων ως λόγου άρσης του 

αδίκου. Βλ. όμως αντίθετη άποψη Ι. Μανωλεδάκη, ΠοινΔ 2005, σ. 730 σημ. 23∙ Ε. 

Συμεωνίδου-Καστανίδου, ΠοινΔ 2006, σ. 1300. 
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έγκλημα της παγίδευσης ή αποτύπωσης (παρ. 1 & 2) στο έγκλημα της 

χρήσης της σχετικής πληροφορίας ή του υλικού φορέα (παρ. 3)39.  

 

   2. Το άρθρο 370Β ΠΚ 

Σύμφωνα με το άρθρο 370Β που φέρει πλέον στον νέο ΠΚ τον τίτλο 

«παράνομη πρόσβαση  σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα»40: 

1. Όποιος κατά παράβαση μέτρου προστασίας και χωρίς δικαίωμα αποκτά 

πρόσβαση σε μέρος ή στο σύνολο συστήματος  πληροφοριών ή σε 

ηλεκτρονικά δεδομένα, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική 

ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις η πράξη μένει ατιμώρητη. 

2. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόμιμου κατόχου του συστήματος 

πληροφοριών ή των δεδομένων, η πράξη της προηγούμενης παραγράφου 

τιμωρείται μόνο, αν απαγορεύεται από εσωτερικό κανονισμό ή από έγγραφη 

απόφαση του κατόχου ή αρμόδιου υπαλλήλου του. 

3. Αν η πράξη της παρ. 1 αναφέρεται σε επιστημονικά ή επαγγελματικά 

απόρρητα επιχείρησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, τιμωρείται με 

φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή 

4. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νομίμου κατόχου των στοιχείων, 

καθώς και αν το απόρρητο είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής αξίας, 

επιβάλλεται φυλάκιση και χρηματική ποινή. 

5. Για την ποινική δίωξη των πράξεων των παρ. 1 και 4 απαιτείται έγκληση.  

   Α. Προστατευόμενο έννομο αγαθό 

Το άρθρο 370Β ΠΚ προστατεύει αφενός μεν το απόρρητο των 

ηλεκτρονικών δεδομένων (στην παρ. 1), αφετέρου δε την πνευματική 

ιδιοκτησία (στην παρ. 3) 41.  

 
39 Βλ. ΑΠ 1620/1994, ΠοινΧρ 1994, 1408 καθώς και Α. Κωστάρα, ό.π., σ. 1147. 
40 Βλ. Α. Αργυρόπουλου, Ηλεκτρονική εγκληματικότητα, 2001∙ Ε. Βασιλάκη, Τα 

φαινόμενα «Phishing», «Pharming» και η ποινική τους αξιολόγηση, ΠοινΧρ 2007,  

860∙ Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ποινική αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά των 

συστημάτων πληροφοριών στο πλαίσιο της Ε.Ε. και η αναμενόμενη επίδρασή της στην 

ελληνική έννομη τάξη, ΠοινΧρ 2011, 489∙ Ν. Φαραντούρη, Σύγχρονες εγκληματικές 

δράσεις στο διαδίκτυο - Εννοιολογική προσέγγιση και ποινική αντιμετώπιση του 

Hacking και του φαινομένου μόλυνσης με ιούς, ΠοινΔ 2003, 191. Σύγκρ. και τη 

βιβλιογραφία που παρατίθεται στην υποσημείωση 30.    
41 Βλ. υπό το καθεστώς του προϊσχΠΚ, Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Αρμ.  2007, 1066 καθώς 

και Α. Κωστάρα, ό.π., σ. 1147∙ σύγκρ.  ΣυμβλΠλημΘεσ 3204/1993, Υπερ 1994, 1133∙ 

Ε. Βασιλάκη, ό.π., σ. 77, 104∙ Α. Κονταξή, ΠΚ, Τόμ. Β΄, σ. 3154, που θεωρούν ότι 
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   Β. Χαρακτηρολογικά γνωρίσματα 

Με βάση τα παραδεκτά δεδομένα κατάταξης των ποινικών 

αδικημάτων, το έγκλημα του άρθρου 370Β είναι εν μέρει κοινό και εν μέρει 

μη γνήσιο ιδιαίτερο (στις παρ. 2 και 4, όταν ο δράστης είναι στην υπηρεσία 

του κατόχου), απλό, γνήσιο πολύτροπο ή διαζευκτικώς μικτό, ενέργειας, 

συγκεκριμένης διακινδύνευσης, απλής συμπεριφοράς (τυπικό), στιγμιαίο,  μη 

ιδιόχειρο και τέλος πλημμέλημα, που παραγράφεται σε 5 χρόνια)42.  

 

   Γ. Δομή και στοιχεία του εγκλήματος 

Όπως συνάγεται από την προσεκτική ανάγνωση του γράμματος του 

άρθρου 370Β ΠΚ, το εν λόγω άρθρο περιέχει τέσσερις κυρωτικούς 

ποινικούς κανόνες στις αντίστοιχες παραγράφους 1-4.  

   α. Τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος 

Στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος αυτού ανήκουν: αα) Ο 

δράστης του εγκλήματος, ββ) το αντικείμενο του εγκλήματος και γγ) η πράξη 

της προσβολής του εννόμου αγαθού.  

   Πιο συγκεκριμένα:  

   αα) Όπου το έγκλημα του άρ. 370Β ΠΚ είναι κοινό (παρ. 1 και 3), 

δράστης αυτού μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Όπου όμως το έγκλημα είναι 

ιδιαίτερο (παρ. 2 και 4), δράστης αυτού μπορεί να είναι μόνον εκείνος, που 

έχει την τυποποιημένη στο νόμο ιδιότητα, δηλ. στην προκειμένη 

περίπτωση μόνον αυτός που είναι στην υπηρεσία του κατόχου των 

στοιχείων. Κατά τη σαφή διατύπωση, εξάλλου, της παρ. 2 «η πράξη της 

προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται μόνο, αν απαγορεύεται από 

εσωτερικό κανονισμό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρμόδιου 

υπαλλήλου του»43. Ο εσωτερικός κανονισμός του οργανισμού ή της 

επιχείρησης περιέχει την εταιρική πολιτική ασφάλειας («corporate security 

policy»), η οποία είναι σε έγγραφη μορφή και εκτός από τους κατάλληλους 

μηχανισμούς ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριακών αγαθών 

του οργανισμού, περιγράφει αναλυτικά τους δικαιούμενους σε πρόσβαση 

στα πληροφοριακά δεδομένα, το είδος της πρόσβασης, τον τύπο των 

δεδομένων καθώς και το χρονικό διάστημα και την αιτία της παροχής 

 

προστατεύεται η πληροφορία ως ιδιόρρυθμο περιουσιακό αγαθό. Πρβλ. επίσης Χ. 

Μυλωνόπουλου, 1991, σ. 92. Δ. Κιούπη, 1999, σ. 127. 
42 Βλ. διεξοδικότερα αντί άλλων Α. Κωστάρα, ό.π., σ. 1153. 
43 Βλ. Α. Κωστάρα, ό.π., σ. 1153. 
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πρόσβασης. Το έγγραφο αυτό είναι υψίστης σημασίας για κάθε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που διατηρεί αυτοματοποιημένα συστήματα 

επεξεργασίας δεδομένων και ειδικά για τον καθορισμό τόσο των 

δικαιούμενων να έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα προσώπων 

όσο και το είδος και την έκταση πρόσβασής τους σε αυτό. Εφόσον δεν έχει 

συνταχθεί γραπτώς τέτοιος εσωτερικός κανονισμός και δεν υπάρχει ούτε 

σχετική έγγραφη απόφαση του κατόχου του πληροφοριακού συστήματος, 

η πρόσβαση του υπαλλήλου στο τελευταίο μένει ατιμώρητη44. 

   ββ) Ιδεατό αντικείμενο, που εξατομικεύει το προσβαλλόμενο έννομο 

αγαθό στο άρ. 370Β ΠΚ είναι το σύστημα πληροφοριών και τα ηλεκτρονικά 

δεδομένα, που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή ή σε περιφερειακή μνήμη 

υπολογιστή ή μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών45. Σύμφωνα με 

την αυθεντική ερμηνεία που δίνει το άρ. 13 στοιχ. στ΄ ΠΚ, πληροφοριακό 

σύστημα ή άλλως σύστημα πληροφοριών είναι η συσκευή ή ομάδα 

διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων μια ή 

περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, αυτόματη 

επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδομένα που 

αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, ανακτώνται ή 

διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την ομάδα συσκευών με σκοπό 

τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και την συντήρηση των 

συσκευών. Το πληροφοριακό σύστημα καλύπτει και αναπτυσσόμενες 

μορφές τεχνολογίας, πέρα από τους παραδοσιακούς ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, όπως τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τους προσωπικούς 

ψηφιακούς οδηγούς («PDA»: Personal Digital Assistants), τις 

«ταμπλέτες» και παρόμοιες συσκευές, οι οποίες παράγουν, 

επεξεργάζονται και διαβιβάζουν ψηφιακά δεδομένα όπως π.χ. συνδέονται 

με το διαδίκτυο («internet»), δέχονται και στέλνουν ηλεκτρονικές 

επιστολές («e-mail»), μεταφέρουν αρχεία, φορτώνουν έγγραφα κ.λπ.46. Το 

σύστημα πληροφοριών, όπως βέβαια και το πρόγραμμα Η/Υ, που 

προβλέπονταν στην  προϊσχύσασα ρύθμιση του άρ. 370Γ ΠΚ (νυν 370Β 

ΠΚ), προστατεύεται επίσης ως «έργο» στο Ν. 2121/1993 για την κλοπή 

πνευματικής ιδιοκτησίας47. Εξάλλου, ως ηλεκτρονικά δεδομένα που 

 
44 Έτσι Χ. Λαμπάκης/Ε. Καμπέρου-Ντάλια, σε: Α. Χαραλαμπάκη, ΠΚ, σελ. 43. 
45 Βλ. διεξοδικότερα αντί άλλων Α. Κωστάρα, ό.π., σ. 1153. 
46 Έτσι Χ. Λαμπάκης/Ε. Καμπέρου-Ντάλια, ό.π., σελ. 43 επ. 
47 Βλ. υπό το καθεστώς του προϊσχΠΚ Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Αρμ 2007, 1073∙ Χ. 

Λαμπάκη, ό.π., σ. 1732 αρ.πλ. 4∙ Χ. Μυλωνόπουλο, 1991, σ. 88 καθώς και Α. Κωστάρα, 

ό.π., σ. 1154..Βλ. όμως αντίθετη άποψη ΣυμβλΠλημΘεσ 3204/1993, Υπερ 1994, 1133∙ 
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ταυτίζονται με τα ψηφιακά δεδομένα, όπως αυθεντικώς προσδιορίζονται 

στο άρ. 13 στοιχ. ζ ΠΚ, νοούνται η παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών 

ή εννοιών σε μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία από πληροφοριακό 

σύστημα, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος που παρέχει την 

δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστημα να εκτελέσει μια λειτουργία48. 

Στην έννοια των ψηφιακών δεδομένων δεν περιλαμβάνονται μόνο οι 

απλές ή σύνθετες μεμονωμένες πληροφορίες αλλά και περίπλοκα 

συμπλέγματα πληροφοριών, όπως είναι τα προγράμματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που αποτελούν ένα σύστημα, 

μπορεί να είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο είτε ως τερματικά σημεία είτε ως 

μέσα υποβοήθησης της επικοινωνίας σε ένα δίκτυο. Το καθοριστικό 

στοιχείο είναι ότι μέσω του εν λόγω δικτύου υπολογιστών ανταλλάσσονται 

ψηφιακά δεδομένα49. Έτσι, καταρχήν προστατεύονται από την εν λόγω 

διάταξη τα ψηφιακά δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται στην κύρια μνήμη 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που αποτελείται από τη μνήμη τυχαίας 

προσπέλασης («RAM») και τη μνήμη μόνο για ανάγνωση («ROM»). 

Έπειτα, προστατεύονται και εκείνα τα ψηφιακά δεδομένα που 

αποθηκεύονται στην περιφερειακή μνήμη του υπολογιστή, από την οποία 

επίσης υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης, επεξεργασίας και διαβίβασής 

τους. Κύρια είδη της περιφερειακής μνήμης είναι α) ο σκληρός δίσκος, που 

είναι τοποθετημένος εσωτερικά στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή και 

συνδέεται με τη μητρική κάρτα με καλώδιο, β) τα «flash drives ή usb 

drives», τα οποία συνδέονται απευθείας σε μια USB θύρα του υπολογιστή 

και προσφέρουν εύκολη μεταφορά δεδομένων (τα γνωστά φλασάκια ή 

στικάκια), γ) οι οπτικοί δίσκοι οδηγοί («drives»), που βρίσκονται στην 

πρόσοψη της κεντρικής μονάδας του υπολογιστή και συνδέονται με τη 

μητρική κάρτα με παράλληλο καλώδιο, με κυριότερα είδη τα «CD-ROM» 

(μόνο για ανάγνωση), «CDR» (μίας εγγραφής), «CDRW» 

(επανεγγράψιμοι) και «DVD». δ) Είδος περιφερειακής μνήμης του 

υπολογιστή του μέλλοντος είναι οι «έξυπνες κάρτες» με ενσωματωμένους 

μικροεπεξεργαστές. Συνεπώς, δεν μένουν εκτός προστασίας τα ψηφιακά 

δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σε οποιονδήποτε υλικό φορέα από τους 

 

Ε. Βασιλάκη, ό.π., 1993, σ. 118∙ Γ. Νούσκαλη, Υπερ 1994, 1142∙ Μ. Μαργαρίτη, ΠΚ, σ. 

1035 αριθμ. 2, σύμφωνα με την οποία στο άρ. 370Γ (νύν 370Β )ΠΚ προστατεύεται 

κάθε είδος προγράμματος, έστω και αν δεν έχει τον χαρακτήρα πνευματικής 

ιδιοκτησίας.  
48 Έτσι Α. Κωστάρας, ό.π., σελ. 1154. 
49 Έτσι Χ. Λαμπάκης/Ε. Καμπέρου-Ντάλια, ό.π., σελ. 44. 
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προαναφερόμενους ή άλλον παρεμφερή, αφού όλοι έχουν τα γνωρίσματα 

του πληροφοριακού συστήματος, από τη στιγμή βέβαια που συνδέονται με 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποτελώντας τότε τμήμα του 

πληροφοριακού συστήματος (λ.χ. η USB θύρα του υπολογιστή με το 

στικάκι «USB», η θύρα DRIVE του υπολογιστή με το «CD-ROM» ή το 

«DVD») και μέσω των οποίων γίνεται επεξεργασία, ανάκτηση ή 

διαβίβαση των ψηφιακών δεδομένων που περιλαμβάνουν οι εν λόγοι 

εξωτερικοί φορείς50. 

   γγ) Η πράξη, με την οποία προσβάλλεται το έννομο αγαθό στο έγκλημα 

αυτό εκδηλώνεται με τρείς μορφές51, ήτοι: (i) με τη μορφή της χωρίς 

δικαίωμα και κατά παράβαση μέτρου προστασίας απόκτησης πρόσβασης σε 

μέρος ή στο  σύνολο συστήματος πληροφοριών  (α΄ μορφή τέλεσης, παρ. 1), 

(ii) με τη μορφή της χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση μέτρου προστασίας 

απόκτησης πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δεδομένα (β΄ μορφή τέλεσης, παρ. 

1) και (iii) με τη μορφή της χωρίς δικαίωμα  και κατά παράβαση μέτρου 

προστασίας απόκτησης πρόσβασης σε μέρος ή στο  σύνολο συστήματος 

πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδομένα που αναφέρονται σε επιστημονικά 

ή επαγγελματικά απόρρητα επιχείρησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (γ΄ 

μορφή τέλεσης, παρ. 3). 

   Ειδικότερα:  

   (i) Σε σχέση με την αυθαίρετη και κατά παράβαση μέτρου προστασίας 

απόκτηση πρόσβασης σε μέρος ή στο  σύνολο συστήματος πληροφοριών  

(α΄ μορφή τέλεσης, παρ. 1) οφείλει να διασαφηνιστεί ότι ως μέτρα 

προστασίας του πληροφοριακού συστήματος θεωρούνται εκείνα που 

λαμβάνει στην συγκεκριμένη περίπτωση ο κάτοχος των στοιχείων. 

Αντιστοίχως, ως αυθαίρετη θεωρείται η πρόσβαση στο σύνολο ή σε ένα 

μέρος του συστήματος πληροφοριών, όταν γίνεται χωρίς δικαίωμα από τον 

δράστη, χωρίς δηλ. να το επιτρέπει ο νόμος ή χωρίς να θέλει ο νόμιμος 

κάτοχος του προγράμματος)52. Ο όρος «χωρίς δικαίωμα» που 

χρησιμοποιεί εδώ ο νόμος είναι ταυτόσημος με τον όρο «αυθαίρετη». Ο 

όρος «χωρίς δικαίωμα» δηλώνει την έλλειψη συγκατάθεσης του νομίμου 

κατόχου του πληροφοριακού συστήματος ή των μεταδιδόμενων με 

τηλεπικοινωνιακά συστήματα στοιχείων, η οποία αποκλείει την 

 
50 Έτσι Χ. Λαμπάκης/Ε. Καμπέρου-Ντάλια, ό.π., σελ. 44 επ. 
51 Βλ. διεξοδικότερα αντί άλλων Α. Κωστάρα, ό.π., σ. 1154. 
52 Βλ. ΝαυτΠειρ 530/2003, ΠοινΧρ 2004, 75∙ Ε. Βασιλάκη, ό.π., 1993, σ. 90∙ Μ. 

Καϊάφα-Γκμπάντι, Αρμ 2007, 1065∙ Α. Κωστάρα, ό.π., σ. 1147∙ Χ. Λαμπάκη, ό.π., σ. 

1733∙ Χ. Μυλωνόπουλου, 1991, σ. 94. 
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αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος53. Τέλος, ως πρόσβαση στο 

σύστημα πληροφοριών νοείται η απλή είσοδος στο σύστημα αυτό, χωρίς 

να είναι απαραίτητη η επεξεργασία, η αντιγραφή ή η χρήση των στοιχείων 

του)54. Η μέθοδος πρόσβασης π.χ. με συνδέσεις μέσω ασύρματου δικτύου 

ή από κοντινή εμβέλεια, είναι αδιάφορη. Περιπτώσεις πρόσβασης σε 

ψηφιακά δεδομένα συνιστούν κατεξοχήν το «hacking», το οποίο ρητώς 

αναφέρεται στην ΑιτιολΕκθ του Ν 4411/2016 και το οποίο θα αναπτυχθεί 

στην επόμενη ενότητα αυτοτελώς, ώστε να αναδειχθούν οι ειδικότερες 

πλευρές του. Επομένως, στην παρ. 1 τιμωρείται ο δράστης, ο οποίος 

διεισδύει σε ένα σύστημα πληροφοριών, για να δει το περιεχόμενό του, 

«κατασκοπεύει» δηλ. το πληροφοριακό σύστημα55.  

   (ii) Σε σχέση με την αυθαίρετη και κατά παράβαση μέτρου προστασίας 

απόκτηση πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δεδομένα  (β΄ μορφή τέλεσης, παρ. 

1) οφείλει να σημειωθεί ότι για την έννοια των ηλεκτρονικών δεδομένων 

ισχύουν όσα αναφέρονται πιο πάνω στο πλαίσιο του προσδιορισμού του 

αντικειμένου του εγκλήματος. Κατά τούτο, η πρόσβαση σε στοιχεία που 

μεταδίδονται με σύστημα τηλεπικοινωνιών μπορεί να τελεστή με τη λήψη 

μεταδιδόμενων στοιχείων, με την παγίδευση δικτύων μετάδοσης 

δεδομένων, με την ακρόαση διαδικτυακά αναμεταδιδόμενων συζητήσεων 

(«Internet Relay Chat IRC»), με τη διείσδυση στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ενός προσώπου. Ενδεικτικά, τελεί το έγκλημα της παρ. 1 (β΄ 

μορφή τέλεσης) «εκείνος που μέσω απατηλού σύντομου μηνύματος 

(«phishing sms») ή άλλο τρόπο πετυχαίνει να μάθει τα στοιχεία σύνδεσης 

έξυπνου κινητού («smart phone») τα οποία χρησιμοποιεί για να 

παρακάμψει τα μέτρα ασφαλείας του και τελικά αποκτά πρόσβαση στα 

πληροφοριακά δεδομένα του εν λόγω κινητού»56. Τέλος, όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω σε σχέση με τις έννοιες «αυθαίρετη», «μέτρα 

προστασίας» και «πρόσβαση», ισχύουν και για τη β΄ μορφή τέλεσης του 

εγκλήματος. 

   (iii) Σε σχέση με την αυθαίρετη και κατά παράβαση μέτρου προστασίας 

απόκτηση πρόσβασης σε μέρος ή στο  σύνολο συστήματος πληροφοριών 

ή ηλεκτρονικών δεδομένων που αναφέρονται σε επιστημονικά ή 

 
53 Βλ. ΝαυτΠειρ 530/2003, ΠοινΧρ 2004, 75 καθώς και Χ. Λαμπάκη/Ε. Καμπέρου-

Ντάλια, ό.π., σελ. 47. 
54 Βλ. τους συγγραφείς της παραπάνω υποσημείωσης.  
55 Έτσι Α. Κωστάρας, ό.π., σελ. 1154. 
56 Βλ. Χ. Λαμπάκη/Ε. Καμπέρου-Ντάλτα, ό.π., σελ. 47. 
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επαγγελματικά απόρρητα επιχείρησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (γ΄ 

μορφή τέλεσης, παρ. 3) οφείλει να διασαφηνιστεί επιπρόσθετα ότι το 

στοιχείο των επιστημονικών ή επαγγελματικών απορρήτων μιας 

επιχείρησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα  κρίνεται με βάση τη βούληση 

του φορέα αυτής. Τούτο είναι εύλογο, αφού ο φορέας αποτυπώνει 

πληρέστερα τη βούλησή του επί του ζητήματος, προσδιορίζοντας τί 

ακριβώς θέλει να προστατεύεται ως επιστημονικό ή επαγγελματικό 

απόρρητο της επιχείρησής του, αρκεί βέβαια να έχει τις προδιαγραφές της 

επιστημονικής ή επαγγελματικής του χροιάς. 

   β. Τα στοιχεία της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος 

Όπως και στην περίπτωση του άρθρου 370Α έτσι και εν προκειμένω 

δεν αναφέρεται το είδος της υπαιτιότητας, που πρέπει να έχει ο δράστης. 

Ωστόσο, από τον χαρακτήρα του εγκλήματος σε συνδυασμό με τα άρθρα 

26 και 18 ΠΚ προκύπτει ότι απαιτείται τουλάχιστον ενδεχόμενος δόλος, 

άρα δόλος οποιουδήποτε βαθμού για όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία της 

αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος.  

 

   Δ. Ειδικότερα για το «hacking»   

Σε πλήρη εναρμόνιση προς τα standards της Σύμβασης της 

Βουδαπέστης βρίσκεται η διάταξη του άρθρου 370Β ΠΚ, στη νέα 

διατύπωσή της, που τυποποιεί και τιμωρεί το αποκαλούμενο hacking, 

δηλαδή τη χωρίς δικαίωμα πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήμα ενός 

πληροφοριακού συστήματος. 

   α. Έννοια του “hacking”  

Ως «hacking» (εισβολή) κατανοείται η μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση και η χωρίς δικαίωμα διείσδυση σε συστήματα Η/Υ, σκοπός της 

οποίας καταρχήν δεν είναι η δολιοφθορά, η καταστροφή ή η αποκόμιση 

οικονομικού οφέλους, αλλά η ικανοποίηση από την παράκαμψη των 

συστημάτων ασφαλείας και η επιβεβαίωση της ικανότητας να εισβάλουν 

σε ένα υπολογιστικό σύστημα57.  

Η ποινικοποίηση της απλής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δεδομένα, 

ανεξάρτητα από την επέλευση περιουσιακού οφέλους ή ζημίας, αντανακλά 

την ανάγκη αντιμετώπισης των κινδύνων από τις εξελίξεις της 

 
57 Διεξοδικότερα για τον ορισμό και σκοπό του hacker βλ. την ηλεκτρονική 

διεύθυνση  http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-Hackers-Crackers.html 

καθώς και Α. Αργυρόπουλο, Ηλεκτρονική Εγκληματικότητα, σελ. 34 επ.  

http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-Hackers-Crackers.html
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πληροφορικής και ειδικότερα την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος 

κάθε προσώπου για διατήρηση συγκεκριμένων δεδομένων ως απόρρητων 

και άρα ως μη προσβάσιμων στον καθένα. Έτσι εξηγείται η τυποποίηση 

ως αξιόποινων συμπεριφορών πράξεων όπως η διαγραφή ή η με 

οποιοδήποτε τρόπο επέμβαση  σε ηλεκτρονικά δεδομένα ή ακόμη και η 

απλή απόκτηση πρόσβασης σε στοιχεία υπολογιστή.  

 

   β. Μορφές εμφάνισης του “hacking” 

Στις ειδικότερες μορφές εμφάνισης του «hacking» ανήκουν 

ορισμένες  μορφές μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χωρίς δικαίωμα 

διείσδυσης σε συστήματα Η/Υ με μια σειρά μέσων επέμβασης, τα οποία 

αξίζει για ταξινομηθούν και αναλυθούν για τις ανάγκες της θεματικής του 

άρθρου 370Β ΠΚ. 

Ως τέτοια μέσα κατηγοριοποιούνται τα εξής58: 

 

   αα. Virus (Ιός) 

   ααα. Χαρακτηριστικά 

Ο ιός H/Y (Virus) είναι ένα αυτοαναπαραγόμενο κακόβουλο 

πρόγραμμα, το οποίο υπάρχει ως ένα εκτελέσιμο αρχείο και εξαπλώνεται 

αντιγράφοντας τον εαυτό του σε άλλους Η/Υ, πλην όμως ο τρόπος 

μεταφοράς του απαιτεί την ύπαρξη ενός αρχείου ξενιστή, ώστε 

προσβάλλοντάς τον να μπορεί να μεταφερθεί και να εκτελεστεί από κάποιο 

χρήστη σε νέους Η/Υ. Συνήθως, αρχεία ξενιστή αποτελούν εκτελέσιμα 

αρχεία διαφόρων προγραμμάτων, αρχεία πολυμέσων, αρχεία κειμένου με 

κώδικα, κ.λπ. Ανάλογα με τον ιό και την πολυπλοκότητά του, μπορεί να 

μεταλλαχθεί, τροποποιώντας τα αντίγραφα του εαυτού του, ώστε να είναι 

πιο δύσκολος ο εντοπισμός του. Οι ιοί Η/Υ μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 

για να βλάψουν τα διάφορα Πληροφοριακά Συστήματα (Η/Υ και δίκτυα), 

διακόπτοντας τη λειτουργία του ή προκαλώντας καθυστερήσεις στην 

 
58 Βλ. επ’ αυτών διεξοδικά Κ. Βλαχόπουλο, Ηλεκτρονικό έγκλημα, 2007, σελ. 34 επ.∙ 

Χ. Τσουραμάνη, Ψηφιακή εγκληματικότητα, 2005, σελ. 20 επ.∙ Γρ. Λάζο, Πληροφορική 

και έγκλημα, 2001, σελ. 112 επ.∙ Α. Συκιώτου, Το διαδίκτυο ως σύγχρονο όχημα 

θυματοποίησης, 2009, σελ. 66 επ. καθώς και τις δικτυακές πηγές:  

α) https://lifehacker.com/5560443/whats-the-difference-between-viruses-trojans-

worms-and-othermalware  

β) https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1037/1/05_chapter_13.pdf  

γ) https://kedisa.gr/kybernoxwros-kybernoepitheseis-kybernoamyna-meros-

2okakoboula-programmata-texnikes-epithesewn/. 

https://lifehacker.com/5560443/whats-the-difference-between-viruses-trojans-worms-and-othermalware
https://lifehacker.com/5560443/whats-the-difference-between-viruses-trojans-worms-and-othermalware
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1037/1/05_chapter_13.pdf
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απόκριση των συστημάτων, να υποκλέπτουν πληροφορίες, να 

δημιουργούν botnets59, να δημιουργούν και να εμφανίζουν διαφημιστικά 

μηνύματα, να αλιεύουν στοιχεία οικονομικής φύσεως (όπως στοιχεία 

πιστωτικών καρτών, διαπιστευτήρια σε επιγραμμική τραπεζική) κ.λπ. 

   βββ. Ποινική προσέγγιση 

Με τον τρόπο που ο ιός Η/Υ προσβάλλει τα αρχεία-ξενιστές 

αλλοιώνοντας τα δεδομένα τους, θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί η 

αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος του προϊσχύσαντος άρθρου 

381Α ΠΚ, εφόσον εν τέλει τα αρχικά δεδομένα δεν είναι πλέον δυνατό να 

χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν το βασικό τους σκοπό, γεγονός το 

οποίο δεν συμβαίνει πάντοτε, αφού οι ιοί του Η/Υ δεν μεταλλάσσουν 

πάντοτε τη βασική λειτουργία του αρχείου-ξενιστή. 

Το άρθρο 381Α ΠΚ, εναρμόνιζε την ελληνική νομοθεσία με τα άρθρο 

4 της Σύμβασης της Βουδαπέστης και το άρθρο 5 της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Κάλυπτε ένα κενό 

της ελληνικής νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των ψηφιακών 

δεδομένων από πράξεις καταστροφής, διαγραφής αλλοίωσής τους κ.λπ., 

ούτως ώστε να αποφεύγεται το άτοπο τα ψηφιακά δεδομένα να 

προστατεύονται αντανακλαστικά μόνο στο βαθμό και την έκταση που 

πλήττεται ο υλικός τους φορέας (σκληρός δίσκος, φορητή μνήμη κ.λπ.).  

Υπό αυτό το πρίσμα, οφείλει κατά την άποψή μου να θεωρηθεί ως 

εσφαλμένη η κατάργηση της αναγκαίας διάταξης του άρθρου 381Α ΠΚ 

αναφορικά με τη φθορά ψηφιακών δεδομένων. Τούτο γιατί η διάταξη του 

292Β ΠΚ δεν καλύπτει τη φθορά στο βαθμό που την κάλυπτε το άρθρο 

381Α του προηγούμενου ΠΚ. Με άλλα λόγια, στην καταργηθείσα διάταξη 

του άρθρου 381Α ΠΚ αρκούσε για την πλήρωση της αντικειμενικής 

υπόστασης του εγκλήματος απλώς η ύπαρξη φθοράς, σε αντίθεση με το 

υπάρχον άρθρο 292Β που θέτει ως προϋπόθεσή του για την πλήρωση της 

αντικειμενικής υπόστασής του ο δράστης να «…παρεμποδίζει σοβαρά ή 

διακόπτει τη λειτουργία συστήματος πληροφοριών…». Έτσι, λ.χ. η 

περίπτωση διαγραφής ενός αρχείου από τον προσωπικό υπολογιστή του 

θύματος, δίχως οποιαδήποτε άλλη επέμβαση, δεν καθιστά διακοπή 

λειτουργίας αλλά ούτε και σοβαρή παρεμπόδιση του συστήματος 

πληροφοριών του θύματος και συνεπώς, δεν δύναται να εφαρμοστεί η 

παρούσα διάταξη.  

 
59 Βλ. κατωτέρω την κατηγορία κακόβολου λογισμικού «Bot». 
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Πέραν τούτου, αναλόγως με τον σκοπό του κάθε ιού Η/Υ 

ενδεχομένως τελούνται κατά περίπτωση και έτερα αυτοτελή αδικήματα, 

όπως αυτά του άρθρου 292Β ΠΚ στην περίπτωση που διακόπτεται η 

λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων εξαιτίας της μόλυνσης, αλλά 

και αυτό της διακεκριμένης περίπτωσης του άρθρου 292Β§2α ΠΚ λόγω 

της δημιουργίας botnets ή των άρθρων 22 του Ν. 2472/1997 και 370Γ ή 

370Δ ΠΚ κατά την υποκλοπή πληροφοριών αναλόγως και με το είδος της 

υποκλαπείσας πληροφορίας και τέλος του άρθρου 386Α ΠΚ κατά την 

αλίευση στοιχείων οικονομικής φύσεως. 

 

   ββ. Worm - «Vers» (Σκουλήκι) 

   ααα. Χαρακτηριστικά 

Πρόκειται για ένα αυτοαναπαραγόμενο και ενεργό κακόβουλο 

πρόγραμμα που μπορεί να εξαπλωθεί σε ένα δίκτυο Η/Υ, 

εκμεταλλευόμενο διάφορες συνήθως ήδη γνωστές ευπάθειες (exploits) στο 

λειτουργικό σύστημα των Η/Υ ή σε άλλο εγκατεστημένο λογισμικό (π.χ. 

Office, Browsers, κ.λπ.). Τα σκουλήκια μπορεί να περιέχουν επιβλαβή για 

τα Πληροφοριακά Συστήματα κώδικα, αλλά και να ανοίγουν κατά 

περίπτωση κανάλια επικοινωνίας για ενεργές μεταδόσεις δεδομένων 

(serve as active carriers). Τα σκουλήκια καταναλώνουν τεράστιο εύρος 

ζώνης (bandwidth) περιορίζοντας τις ταχύτητες μετάδοσης των δεδομένων 

στο δίκτυο, καταναλώνοντας παράλληλα και μεγάλα ποσά υπολογιστικών 

πόρων (system resources) των μολυσμένων συστημάτων, επιβραδύνοντας 

σημαντικά τη λειτουργία τους ή ακόμα καθιστώντας τα ασταθή (unstable), 

με αποτέλεσμα να επέρχεται η κατάρρευσή τους (system crash) και η 

προσωρινή παύση της λειτουργίας τους. Επιπροσθέτως, δύναται να 

μεταφέρουν κώδικα (payload) κατασκευασμένο για να υποκλέψουν ή να 

καταστρέψουν δεδομένα στα προσβεβλημένα συστήματα ή να 

καταστήσουν τον Η/Υ bot, ώστε να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου 

botnetxiv. Τέλος, ενώ οι ιοί απαιτούν ανθρώπινη δραστηριότητα 

προκειμένου εξαπλωθούν, τα σκουλήκια έχουν την ικανότητα να 

εξαπλώνονται και να αναπαράγονται ανεξάρτητα και αυτόνομα. 

   βββ. Ποινική προσέγγιση 

Βάσει του τρόπου προσβολής ενός πληροφοριακού συστήματος από 

ένα σκουλήκι (worm) θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί η αντικειμενική 
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υπόσταση του εγκλήματος του άρθρου 370Β παρ.1 ΠΚ, δεδομένου ότι 

εκμεταλλεύεται ευπάθειες του λογισμικού. 

Πέραν τούτου, αναλόγως με τον σκοπό του σκουληκιού (worm) 

ενδεχομένως τελούνται κατά περίπτωση και έτερα αυτοτελή αδικήματα, 

όπως αυτά του άρθρου 292Β ΠΚ, όταν διακόπτεται η λειτουργία των 

πληροφοριακών συστημάτων εξαιτίας της μόλυνσης, των άρθρων 22 του 

Ν. 2472/1997 ή 370Γ ΠΚ ή 370Δ ΠΚ κατά την υποκλοπή πληροφοριών 

αναλόγως και με το είδος της υποκλαπείσας πληροφορίας και τέλος της 

διακεκριμένης περίπτωσης του άρθρου 292Β§2α ΠΚ λόγω της 

δημιουργίας botnets. 

 

   γγ. Trojan Horse - «Chevaux de Troie» (Δούρειος Ίππος) 

   ααα. Χαρακτηριστικά 

Κύριο χαρακτηριστικό των προγραμμάτων αυτών είναι η λειτουργία 

τους ως κερκόπορτων σε ένα σύστημα υπολογιστή. O hacker, με άλλα 

λόγια, μεταμφιέζει τον ίππο σε ένα άλλο πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα 

παιχνίδι, ώστε να ξεγελαστεί ο χρήστης και να κατεβάσει και να 

εγκαταστήσει το πρόγραμμα. Μόλις ο ίππος εγκατασταθεί στον 

υπολογιστή του θύματος, ο hacker αποκτά πρόσβαση στο σκληρό δίσκο ή 

στο e-mail του χρήστη. Κρύβοντας προγράμματα, ώστε να τρέξουν 

αργότερα, ο hacker μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και σε άλλα 

συστήματα ή και να πραγματοποιήσει DDoS επιθέσεις. Ο απλούστερος 

ίππος αντικαθιστά τα μηνύματα που εμφανίζονται, όταν ζητείται ένα 

συνθηματικό από τον χρήστη. Έτσι, οι χρήστες παρέχουν τα ονόματα 

χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης, πιστεύοντας ότι συνδέονται στο 

σύστημα, ενώ στην ουσία αυτά καταγράφονται από τον ίππο προς χρήση 

του hacker60. 

Συνήθως αναφέρεται απλά ως Trojan και αποτελεί ένα φαινομενικά 

νόμιμο λογισμικό ή συνηθισμένο αρχείο δεδομένων που επιτελεί 

συγκεκριμένη λειτουργία, πλην όμως όταν εκτελεστεί, καίτοι η 

φαινομενικά σκοπούμενη λειτουργία του επιτελείται, παράλληλα 

ενσωματώνει στο Πληροφοριακό Σύστημα κακόβουλο κώδικα ή αρχεία. 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων όταν ο Δούρειος Ίππος εκτελεστεί 

εγκαθιστά κάποιον ιό ή ανοίγει κάποια θύρα επικοινωνίας (port) για 

απομακρυσμένη μη εξουσιοδοτημένη διαχείριση (unauthorized remote 

 
60 Βλ. διεξοδικότερα Γρ. Λάζο, «Πληροφορική και Έγκληµα», 2001, σελ. 112. 
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administration) του Πληροφοριακού Συστήματος αυτού από κακόβουλο 

τρίτο πρόσωπο. Οι Δούρειοι Ίπποι δεν έχουν τη δυνατότητα να 

αυτοαναπαράγονται και βασίζονται στις ενέργειες του χρήστη, ενώ 

συνήθως μεταδίδονται μέσω πειθούς και χρήσης μεθόδων κοινωνικής 

μηχανικής από πλευράς των δραστών προς τα θύματά τους (social 

engineering). 

Ως «κοινωνική μηχανική» θεωρείται η ικανότητα να προσελκύσει ο 

δράστης ένα ή περισσότερα πρόσωπα σε μια κακεντρεχή απάτη, ούτως 

ώστε να επιτευχθεί κάποιος στόχος του δράστη, ο οποίος συνήθως έχει μια 

επιβλαβή αρνητική επίδραση προς το θύμα61. 

   βββ. Ποινική προσέγγιση 

Βάσει του τρόπου προσβολής ενός πληροφοριακού συστήματος από 

ένα Δούρειο Ίππο (Trojan Horse) θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί η 

αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος του άρθρου 370Β παρ. 1 ΠΚ, 

δεδομένου ότι εξαπατώντας τον εκάστοτε χρήστη παραβιάζονται τα μέτρα 

ασφαλείας του πληροφοριακού συστήματος και το κακόβουλο αυτό 

λογισμικό εγκαθίσταται. 

Πέραν τούτου, αναλόγως με τον σκοπό του Δούρειου Ίππου 

ενδεχομένως τελούνται κατά περίπτωση και έτερα αυτοτελή αδικήματα 

όπως αυτά του ιού Η/Υ που ήδη αναλύθηκαν σε προηγούμενη ενότητα ή 

τελείται ξανά το αδίκημα του άρθρου 370Β παρ. 1 ΠΚ όταν ανοίγει κάποια 

θύρα επικοινωνίας (port) για απομακρυσμένη μη εξουσιοδοτημένη 

διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος αυτού από κακόβουλο τρίτο 

πρόσωπο. 

 

   δδ. Spyware (Λογισμικό Παρακολούθησης) 

   ααα. Χαρακτηριστικά 

Πρόκειται για ένα κακόβουλο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί 

λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος ενός Η/Υ με κύριο σκοπό την 

παρακολούθηση και καταγραφή της δραστηριότητας του χρήστη, ενώ 

κατά περίπτωση ενδέχεται να παρεμβαίνει στις συνδέσεις δικτύου των 

Η/Υ, μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις ασφαλείας του μολυσμένου 

συστήματος. Ο τρόπος διάδοσής τους είναι με την ενσωμάτωσή τους σε 

 
61 Gupta, B B & Arachchilage, Nalin & Psannis, Kostas. (2017). Defending against 

Phishing Attacks: Taxonomy of Methods, Current Issues and Future Directions. 

Telecommunication Systems. 10.1007/s11235-017-0334-z. 
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νόμιμο λογισμικό ή μέσω Δούρειων Ίππων ή ακόμα και εκμεταλλευόμενο 

γνωστές ευπάθειες λογισμικού. Το spyware μπορεί να παρακολουθεί τη 

συμπεριφορά των χρηστών, να καταγράφει ό,τι ο χρήστης πληκτρολογεί, 

τις διαδικτυακές συνήθειες του χρήστη και να αποστέλλει τις 

καταγεγραμμένες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα εν αγνοία του χρήστη. 

   βββ. Ποινική προσέγγιση 

Βάσει του τρόπου προσβολής ενός πληροφοριακού συστήματος από 

ένα Λογισμικό Παρακολούθησης (spyware) θα μπορούσε να 

στοιχειοθετηθεί η αντικειμενική υπόσταση των αντίστοιχων εγκλημάτων 

για τη μόλυνση με Δούρειο Ίππο (Trojan Horse) ή του άρθρου 370Β παρ. 

1 ΠΚ, δεδομένου ότι εκμεταλλεύεται ευπάθειες του λογισμικού. 

Πέραν τούτου, αναλόγως με τον σκοπό του λογισμικού 

παρακολούθησης ενδεχομένως τελούνται κατά περίπτωση και έτερα 

αυτοτελή αδικήματα, όπως των άρθρων 22 του Ν. 2472/1997 ή 370Γ ή 

370Δ ή και 370Ε ΠΚ κατά τη συλλογή και διαβίβαση σε τρίτα πρόσωπα 

στοιχείων του χρήστη αναλόγως και με το είδος των δεδομένων αυτών. 

 

   εε. Rootkit 

   ααα. Χαρακτηριστικά 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί μια σειρά από 

εργαλεία για την αποφυγή ανίχνευσης των κακόβουλων ενεργειών σε ένα 

σύστημα. Τα εργαλεία αυτά είναι πολύ προηγμένα και ειδικά σχεδιασμένα 

για να αποκρύπτονται σε μεταξύ κανονικών διεργασιών του μολυσμένου 

συστήματος, με αποτέλεσμα να είναι πολύ επιθετικά και δύσκολο να 

εντοπισθούν και να αφαιρεθούν. Κύριος σκοπός τους είναι συνήθως να 

επιτύχουν την απόκτηση δικαιωμάτων πρόσβασης του υψηλότερου 

επιπέδου (π.χ. root, administrator), επιτελώντας διάφορες άλλες 

κακόβουλες ενέργειες. 

   βββ. Ποινική προσέγγιση 

Στην περίπτωση ενός Rootkit θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί η 

αντικειμενική υπόσταση του άρθρου 370Β παρ. 1 ΠΚ, δεδομένου ότι η 

παραβίαση απαγορεύσεων και μέτρων ασφαλείας του λειτουργικού 

συστήματος ενός πληροφοριακού συστήματος συνιστά πρόσβαση στο 

σύνολο του πληροφοριακού συστήματος. 

 

   στστ. Bot (Διαδικτυακό Ρομπότ) 
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   ααα. Χαρακτηριστικά 

Τα Bots είναι προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν 

συγκεκριμένες αυτοματοποιημένες λειτουργίες. Η ονομασία τους 

προέρχεται από την αγγλική λέξη «robots» και πρωτοεμφανίσθηκαν στις 

απαρχές των διαδικτυακών συνομιλιών (chatting) στα κανάλια του 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας IRC (Internet Relay Chat Protocol), όπου 

αναπτύχθηκαν, ώστε να διαχειρίζονται τους χρήστες στα κανάλια αυτά. Οι 

αρχές βάσει των οποίων σχεδιάστηκαν αρχικά δεν είναι παράνομες, καθώς 

πολλά Bots επιτελούν νόμιμες ενέργειες, όπως είναι λ.χ. ο 

αυτοματοποιημένος έλεγχος και η επεξεργασία πολυμεσικού 

περιεχομένου. Στο βαθμό, βέβαια, που είναι δεκτικά προγραμματισμού 

των αυτοματοποιημένων λειτουργιών τους, δύναται να χρησιμοποιηθούν 

και κακόβουλα, χωρίς όμως τα ίδια αυτά καθ’ εαυτά να παίρνουν 

πρωτοβουλίες (λ.χ. αυτοαναπαραγωγή ή αυτομετάδοση). Η κακόβουλη 

χρήση τους επαφίεται στη δημιουργία Botnets (ή αλλιώς Zombie 

Networks), τα οποία είναι σύνολα συνδεδεμένων (δια)δικτυακά Η/Υ, όπου 

στον κάθε Η/Υ εκτελείται ένα κακόβουλα προγραμματισμένο Bot με 

σκοπό συνήθως την επίθεση κατά βούληση των ιδιοκτητών-δραστών του 

Botnet σε ποικίλα Πληροφοριακά Συστήματα, ιστοσελίδες, κ.λπ. είτε για 

να διακόψουν τη λειτουργία των συστημάτων-θυμάτων (π.χ. DDOS 

Attack) είτε για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spamming), είτε 

για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων (cryptocurrency mining), 

προκαλώντας στην τελευταία περίπτωση χρήση μεγάλων υπολογιστικών 

πόρων (resources) των μολυσμένων Πληροφοριακών Συστημάτων. 

   βββ. Ποινική προσέγγιση 

Ο τρόπος προσβολής ενός πληροφοριακού συστήματος από ένα 

Διαδικτυακό Ρομπότ (Bot) επαφίεται στη λειτουργία των ιών Η/Υ 

(Viruses) και των σκουληκιών (Worms), με αποτέλεσμα να μην είναι 

δυνατό να προσεγγιστεί ποινικά αυτοτελώς ο τρόπος προσβολής από ένα 

Bot. Αναλόγως με τον σκοπό του Διαδικτυακού Ρομπότ (Bot) ενδέχεται, 

ωστόσο, να τελείται το αδίκημα του άρθρου 292Β §2α ΠΚ, εφόσον η 

δημιουργία botnets έχει σχεδιασθεί για μαζικές επιθέσεις σε συστήματα 

πληροφοριών με ποικιλία σκοπών, όπως άρνηση παροχής υπηρεσιών ενός 

εξυπηρετητή (server) ή μιας ιστοσελίδας (DDoS attack). Τούτου δοθέντος, 

τελείται παράλληλα και το βασικό αδίκημα του άρθρου 292Β ΠΚ, καθώς 

με τον τρόπο αυτό παρεμποδίζεται σοβαρά ή και διακόπτεται η λειτουργία 
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των συστημάτων πληροφοριών με αποκλεισμό πρόσβασης στα δεδομένα 

τους. 

 

   ζζ. Ransomware (Λυτρισμικό) 

   ααα. Χαρακτηριστικά 

Το Ransomware είναι ένα νέο είδος κακόβουλου λογισμικού το οποίο 

κρυπτογραφεί τα αρχεία ενός πληροφοριακού συστήματος, αξιώνοντας 

από τους ιδιοκτήτες του την πληρωμή ενός συγκεκριμένου χρηματικού 

ποσού (λύτρα), προκειμένου καταστεί δυνατή η αποκρυπτογράφηση τους. 

Με τον τρόπο αυτό τα αρχεία είναι πλέον μη αναγνώσιμα, ενώ συνήθως 

τα κρυπτογραφημένα αρχεία αφορούν σε δεδομένα κρίσιμης σημασίας για 

τους ιδιοκτήτες τους (όπως αρχεία βάσεων δεδομένων, κειμένου, 

υπολογιστικών φύλλων, φωτογραφιών, κ.λπ.), ενώ ο σκοπός του 

Ransomware είναι καθαρά και μόνο η αποκόμιση οικονομικού οφέλους 

για τους δράστες, χωρίς να ενδιαφέρονται για την αποθηκευμένη 

πληροφορία αυτή καθ’ εαυτή. Η μόλυνση και εξάπλωση του εν λόγω 

κακόβουλου λογισμικού γίνεται συνήθως μέσω Δούρειων Ίππων ή 

αυτοματοποιημένα με την εκμετάλλευση γνωστών ευπαθειών του 

λειτουργικού συστήματος ή άλλου λογισμικού. 

   βββ. Ποινική προσέγγιση 

Βάσει του τρόπου προσβολής ενός πληροφοριακού συστήματος από 

ένα Λυτρισμικό (Ransomware) θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί η 

αντικειμενική υπόσταση των αντίστοιχων εγκλημάτων για τη μόλυνση με 

Δούρειο Ίππο (Trojan Horse) ή του άρθρου 370Β παρ. 1 ΠΚ, δεδομένου 

ότι εκμεταλλεύεται ευπάθειες του λογισμικού. 

Πέραν τούτου, καθώς o σκοπός του Λυτρισμικού (Ransomware) είναι 

η αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους του δράστη μέσω του 

εξαναγκασμού του ιδιοκτήτη των κρυπτογραφημένων δεδομένων με την 

καταβολή χρηματικού αντιτίμου προς άρση του αποκλεισμού πρόσβασης,  

στοιχειοθετείται παράλληλα και η αντικειμενική υπόσταση των άρθρων 

381Α ΠΚ και 385 ΠΚ. 

 

   ηη. Μέθοδοι Επιθέσεων 
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Στην πρακτική έχουν καταγραφεί συγκεκριμένες μέθοδοι επίθεσης 

(hacking attacks)62 που χρησιμοποιούνται από τους χάκερς για την 

εισβολή. Οι κλασσικότερες εξ αυτών είναι οι εξής: 

   (i) Sniffer: Το sniffer (λαγωνικό) είναι ένα μικρό πρόγραμμα, το οποίο 

εισχωρεί χωρίς να γίνεται αντιληπτό σ’ ένα σύστημα, ψάχνοντας και 

αναλύοντας τα αρχεία του με σκοπό τη συλλογή συγκεκριμένων 

πληροφοριών. Τις πληροφορίες αυτές τις διαβιβάζει στη συνέχεια στον 

χρήστη του προς αξιοποίηση. 

   (ii) Denial of service (DoS attack): Με τη μέθοδο αυτή οι χάκερς 

τρέχουν πολλαπλά προγράμματα με αυτοματοποιημένη αποστολή 

μηνυμάτων και εντολών, βομβαρδίζοντας το δίκτυο με δεδομένα. 

Αποτέλεσμα τούτου είναι να το υπερφορτώνουν, ώστε να αδυνατεί να 

ανταποκριθεί. 

   (iii) Distributed denial of service (DDoS attack): Με τη μέθοδο αυτή 

που βασίζεται στη χρήση δουρείων ίππων οι χάκερς αποκτούν τον έλεγχο 

πολλών υπολογιστών ανυποψίαστων χρηστών. Συντονίζοντας σε μια 

δεδομένη στιγμή όλους τους υπολογιστές να απαιτήσουν δεδομένα και 

υπηρεσίες από ένα συγκεκριμένο σύστημα, οδηγούν το σύστημα σε 

κατάρρευση εξαιτίας της υπερβολικής ζήτησης που αντιμετωπίζει63. 

   (iv) DNS Spoofing: Με την εν λόγω μέθοδο οι hackers τροποποιoύν  το 

Domain Name Code, δηλαδή την αριθμητική, δυαδικά ψηφιοποιημένη, 

διεύθυνση του site, έτσι ώστε να την αντιλαμβάνεται και ο υπολογιστής 

και να ανταποκρίνεται στην εντολή. Αποτέλεσμα τούτου είναι κάθε φορά 

που οι χρήστες θα ζητούν μια ιστοσελίδα της οποίας θα έχει αλλοιωθεί η 

αριθμητική της διεύθυνση (numerical address), θα βρίσκονται αυτόματα 

σε άλλη ιστοσελίδα. Τούτο αφενός μεν συνεπάγεται απώλεια εσόδων για 

την ιστοσελίδα που δεν κατόρθωσε να επισκεφτεί ο χρήστης τελικά, 

αφετέρου και κυρίως εγκυμονεί συγκεκριμένους κινδύνους, αφού με τη 

δημιουργία ενός ακριβούς αντιγράφου κάποιας ιστοσελίδας (mirror site) o 

hacker μπορεί να εκμαιεύσει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που ο 

χρήστης πιστεύει ότι δίνει στην αληθινή ιστοσελίδα που ζήτησε. 

   (v) Packet Sniffers: Πρόκειται για προγράμματα που επιτρέπουν στον 

χρήστη, να προσλαμβάνει και να ερμηνεύει πακέτα πληροφοριών που 

διακινούνται στο διαδίκτυο. Κάθε πληροφορία που κοινοποιείται σε ένα 

 
62 http://www.cyberinsurancegreece.com/hacking/epitheseis/ 
63 https://thehackernews.com/search/label/ddos%20attack 
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δίκτυο υπολογιστών (όνομα χρήστη, κωδικός εισόδου, e-mail κλπ.) 

μεταφράζεται σε πακέτα, τα οποία στέλνονται στο δίκτυο. Το Internet 

λειτουργεί κυρίως με το Ethernet πρωτόκολλο μετάδοσης. Όταν λοιπόν 

κάποιος στείλει ένα πακέτο στο Ethernet, κάθε μηχάνημα στο δίκτυο 

βλέπει το πακέτο. Κάθε πακέτο που αποστέλλεται μέσω διαδικτύου έχει 

μία Ethernet κεφαλή/μία αριθμητική διεύθυνση, ώστε να είναι βέβαιο ότι 

η σωστή μηχανή παίρνει τη σωστή πληροφορία. Κάθε μηχάνημα εντοπίζει 

τα πακέτα δεδομένων με τη δική της διεύθυνση. Όμως το Ethernet packet 

sniffer είναι λογισμικό που επιτρέπει στο hacker ή το διαχειριστή του 

δικτύου κανονικά να υποκλέπτει πληροφορίες, οι οποίες δεν προορίζονται 

για τη διεύθυνσή του. 

Δούρειοι Ίπποι (Trojans) : Ο.π.  

Ιοί και σκουλήκια (Virus and Warms): Ο.π. 

Συμπερασματικά, από την παρουσίαση των ειδικότερων μορφών 

εμφάνισης του «hacking» συνάγεται με σαφήνεια ότι πρόκειται για ένα 

διαρκώς εξελισσόμενο και ρευστό πεδίο εγκληματικής συμπεριφοράς, η 

οποία οφείλει να παρακολουθείται τόσο σε σχέση με τα εναλλασσόμενα 

μέσα επέμβασης όσο και νομοθετικά.  

 

   Ε. Άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης  

Σε σχέση με την άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης του άρθρου 

370Β ΠΚ οφείλει να διευκρινιστεί ότι ισχύουν και εν προκειμένω όσα 

αναφέρθηκαν στην οικεία θέση για το άρθρο 370Α. Κατά τούτο, λόγος για 

άρση μπορεί να γίνει, μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις κάποιου 

λόγου άρσης του αδίκου από τους αναφερόμενους στα άρθρα 20 έως 25 

ΠΚ.  

  

   ΣΤ. Κυρωτικό τμήμα 

Από την ανάγνωση του γράμματος του άρθρου 370Β ΠΚ προκύπτει 

ότι το κυρωτικό τμήμα του προβλέπει: 

   α) Για το έγκλημα της παρ. 1, φυλάκιση έως δύο έτη (πλαίσιο ποινής από 

10 ημέρες μέχρι 2 χρόνια) ή χρηματική ποινή και σε ιδιαίτερα ελαφρές 

περιπτώσεις υποχρεωτική απαλλαγή του δράστη από την ποινή. 
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   β) Για το έγκλημα της παρ. 2, επιβολή της ίδιας ποινής της παρ. 1, εφόσον 

όμως η σχετική πράξη απαγορεύεται από εσωτερικό κανονισμό ή από 

έγγραφη απόφαση του κατόχου των στοιχείων ή αρμόδιου υπαλλήλου του. 

   γ) Για το έγκλημα της παρ. 3, φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.   

   δ) Και για το έγκλημα της παρ. 4, φυλάκιση και χρηματική ποινή.     

    

Ζ. Απόπειρα 

Αναμφίβολο είναι ότι η απόπειρα στο έγκλημα αυτό είναι δυνατή σε 

όλες τις περιπτώσεις, εφόσον βέβαια υπάρχει αρχή εκτέλεσης. Για 

παράδειγμα, αρχή εκτέλεσης του εν λόγω εγκλήματος συνιστά η εισαγωγή 

του αναγνωριστικού κωδικού («password»)64. 

 

   Η. Συμμετοχή 

Η συμμετοχή στο έγκλημα αυτό είναι δυνατή σε όλες τις κατά τα 

άρθρα 45 επ. μορφές της. Ειδικά για τη συμμετοχή με τη στενή έννοια 

(ηθική αυτουργία και συνέργεια) πρέπει να σημειωθεί ότι, εφόσον το 

έγκλημα των παρ. 3 είναι μη γνήσιο ιδιαίτερο, τότε  για τον συμμέτοχο με 

την στενή έννοια, που δεν έχει την σχετικά τυποποιημένη ιδιότητα, 

εφαρμόζεται το άρθρ. 49 παρ. 2 ΠΚ65. 

 

   Θ. Συρροή 

   Το έγκλημα του άρθρ. 370Β ΠΚ συρρέει αληθινά με το έγκλημα της 

πλαστογραφίας (άρθρ. 216 ΠΚ), αλλά και με την κλοπή πνευματικής 

ιδιοκτησίας, καθώς και με την εκβίαση (άρθρο 385 ΠΚ), αν ο δράστης-

χρήστης του διαδικτύου απέκτησε χωρίς δικαίωμα πρόσβαση στο 

πληροφοριακό σύστημα του παθόντος (λ.χ. στους διακομιστές των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και στα αποθηκευτικά μέσα), κρυπτογράφησε 

τα αρχεία του συστήματος και στη συνέχεια εκβίασε τον παθόντα για να 

του αποστείλει κωδικούς και οδηγίες αποκρυπτογράφησης66. Αντίθετα, 

 
64 Βλ. Α. Κωστάρα, ό.π., σελ. 1155∙ Βασιλάκη, ό.π., σελ. 88 επ.∙ Χ. Λαμπάκη/Ε. 

Καμπέρου-Ντάλτα, ό.π., σελ. 48. 
65 Βλ. Α. Κωστάρα, ό.π., σελ. 1155. 
66 Έτσι ΣυμβλΠλημΘεσ 3204/1993, Υπερ 1994, 1133∙ Α. Κονταξής, ΠΚ, Τόμ. Β΄, σ. 

3156∙ ομοίως Χ. Λαμπάκης/Ε. Καμπέρου-Ντάλτα, ό.π., σελ. 49. Κατά αντίθετη άποψη, 

ωστόσο, το έγκλημα του άρθρου 370Β συρρέει φαινομενικά (αρχή σιωπηρής 

επικουρικότητας) με το έγκλημα της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993), 

έτσι Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Αρμ 2007, 1065∙ Α. Κωστάρας, ό.π., σελ. 1155.  
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συρρέει φαινομενικά το έγκλημα του άρθρ. 370Β παρ. 1  με το έγκλημα 

του άρθρ. 370 ΠΚ, όταν ο δράστης αποκτά παράνομα πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), με σκοπό να λάβει γνώση του 

περιεχομένου του (αρχή επικουρικότητας)67.  

 

   Ι. Δικονομικά ζητήματα 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 370Β, η ποινική δίωξη του 

εγκλήματος αυτού στις παρ. 1 και 4 ασκείται με έγκληση. Δικαίωμα  δε 

στην υποβολή αυτής έχει ο παθών του εγκλήματος σύμφωνα με το άρθρ. 

115 ΠΚ.  

Περαιτέρω, η σύλληψη του δράστη μπορεί να γίνει μόνο με τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων του αυτοφώρου (άρθρ. 242, 275 ΚΠΔ). 

Εξάλλου, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά τα 

προβλεπόμενα στον ΚΠΔ είναι δυνατή από εκείνον, ο οποίος υπέστη 

άμεση και προσωπική υλική ή ηθική βλάβη από την πράξη του δράστη. 

Τέλος, οφείλει να διασαφηνιστεί ότι είναι ανεπίτρεπτη η μεταβολή 

κατηγορίας από το έγκλημα του άρθρου 370Β ΠΚ στο έγκλημα της 

πλαστογραφίας (άρθρο 216 ΠΚ).   

 

   3. Το άρθρου 370Γ ΠΚ 

   Σύμφωνα με το άρθρο 370Γ του νέου ΠΚ68: 

 
67 Έτσι και υπό το καθεστώς του προϊσχΠΚ, Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Αρμ 2007, 1065∙  Α. 

Κωστάρας, ό.π., σελ. 1155. Πρβλ. Δ. Κιούπη, Υπερ 2000, 970∙ Χ. Μυλωνόπουλο, 1991, 

91 οι οποίοι εφαρμόζουν την αρχή της ειδικότητας. 

 
68 Βλ. Ι. Αψούρη, Το αδίκημα της χρησιμοποιήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών στο 

Χρηματιστήριο, ΕλλΔνη 1995, 279∙ Ε. Βασιλάκη, Η καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, 1993∙ Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, 

Ποινικό δίκαιο και καταχρήσεις της πληροφορικής, Αρμ 2007, 1058∙ Δ. Κιούπη, 

Ποινικό δίκαιο και internet, 1999∙ του ιδίου, Ποινική ευθύνη των εταιριών παροχής 

πρόσβασης στο internet, ΠοινΧρ 1998, 712∙ του ιδίου, Αλλοίωση ηλεκτρονικών 

δεδομένων και αθέμιτη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα. Κενά και αδυναμίες της 

ποινικής νομοθεσίας, Υπερ 2000, 959∙ Α. Κωνσταντινίδη, Η διακεκριμένη παραβίαση 

απορρήτων στοιχείων (άρ. 370Β παρ. 2 περ. β΄ ΠΚ), ΠοινΧρ 1997, 1216∙ Ν. Λίβο, 

Παράνομη αξιοποίηση απορρήτων επιχειρήσεως από «INSIDER», ΝοΒ 1990, 46∙ Χ. 

Μυλωνόπουλο, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ποινικό δίκαιο, 1991∙ του ιδίου, 

Εγκλήματα σχετιζόμενα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε Πρακτικά ΕΕΠΔ, Τα 

οικονομικά εγκλήματα, 1993, σελ. 83∙ Γ. Νούσκαλη, Το θεμέλιο της ποινικής 

προστασίας του προγράμματος υπολογιστή, 2001∙ Γ. Χλούπη, Υπερεθνικό έγκλημα με 

χρήση Η/Υ, ΑρχΝ 1999, 647.   
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   «1. Όποιος αθέμιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει 

σε τρίτον ή οπωσδήποτε παραβιάζει στοιχεία ή προγράμματα υπολογιστών, 

τα οποία συνιστούν κρατικά, επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα ή 

απόρρητα επιχείρησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Ως απόρρητα θεωρούνται και εκείνα 

που ο νόμιμος κάτοχός τους, από δικαιολογημένο ενδιαφέρον τα 

μεταχειρίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει λάβει μέτρα για να 

παρεμποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση τους. 

   2. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του κατόχου των στοιχείων, καθώς 

και αν το απόρρητο είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής σημασίας, 

επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 

   3. Οι πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό διώκονται με έγκληση». 

 

Α. Γενικές παρατηρήσεις 

Τα άρθρα 370Β και 370Γ εισήχθησαν στην ελληνική έννομη τάξη με 

το άρθρο 3 του ν. 1805/1988. Θεσπίστηκαν με σκοπό να διατηρηθεί μια 

τεχνολογική ουδετερότητα, που κάποιες φορές, μάλιστα, πλησιάζει την 

αοριστία, ούτως ώστε, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, να 

μην θεωρηθούν συντόμως παρωχημένες69. Ειδικότερα, ως βασικότερος 

λόγος εισαγωγής των ανωτέρω άρθρων στην ελληνική έννομη τάξη 

προβάλλει η βιομηχανική κατασκοπεία, καθώς πριν και κατά την περίοδο 

της θέσπισης των προαναφερθεισών διατάξεων υπήρχε έντονη 

εγκληματική δραστηριότητα υποκλοπής πληροφοριών που αφορούσαν 

θεματικές σχετικές με τεχνογνωσία μηχανών, παραγωγή χημικών, 

υπολογιστών και λοιπών ηλεκτρονικών κ.α. σε όλη την υφήλιο70. Η 

ακμάζουσα εγκληματική δράση αυτή αποτελούσε ύψιστο ρίσκο απέναντι 

στην πιθανότητα ακολουθίας μιας παρακμάζουσας οικονομικής και 

ειδικότερα επιχειρηματικής πορείας της χώρας. 

Με την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα, το περιεχόμενο του 

παλαιού άρθρου 370Β εντάχθηκε στη διάταξη του άρθρου 370Γ, με μία 

διαφορά, αυτή της κατάργησης της 3ης  παραγράφου και την ενσωμάτωσή 

 
69 Έτσι Ε. Βασιλάκη, Η  καταπολέμηση  της  εγκληματικότητας  μέσω  Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών, 1993, σελ. 76∙ Χ. Μυλωνόπουλος, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 

Ποινικό δίκαιο, Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 13γ, 370Β, 370Γ και 386Α ΠΚ, 

1991, σελ. 39. 
70 Βλ. Nasheri, Hedieh, Economic Espionage and Industrial Spying, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005, σελ. 80-88.  
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της σε ευρύτερο φάσμα στη διάταξη του 146 και 147 ΠΚ. Η κατηργημένη 

παράγραφος αφορούσε την περίπτωση κατά την οποία το αναφερθέν στη 

διάταξη απόρρητο ήταν στρατιωτικό ή διπλωματικό ή απόρρητο που 

αναφέρεται στην ασφάλεια του κράτους, οπότε η πράξη της 1ης 

παραγράφου είχε ποινικές συνέπειες, βάσει άρθρων 146 και 147 ΠΚ. Κατ’ 

εφαρμογή της νέας διατύπωσης του άρθρου 146 ΠΚ και ειδικότερα της 

παρ. 3 αυτού, «Με τις ποινές των προηγούμενων παραγράφων τιμωρείται 

και όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου 

ανακοινώνει ή διαδίδει κρατικό απόρρητο». 

 

   Β. Προστατευόμενο έννομο αγαθό 

Με τη θέσπιση του άρθρου 370Γ ΠΚ προστατεύονται τα διάφορα 

απόρρητα στοιχεία ή προγράμματα Η/Υ, τα οποία συνιστούν κρατικά, 

επιστημονικά, επαγγελματικά ή απόρρητα επιχειρήσεων του δημοσίου ή 

ιδιωτικού και ποινικοποιείται η αθέμιτη αντιγραφή, αποτύπωση, 

χρησιμοποίηση, αποκάλυψη σε τρίτον ή οπωσδήποτε παραβίαση 

στοιχείων ή προγραμμάτων υπολογιστών, τα οποία συνιστούν κρατικά, 

επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης του 

δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα71. Συμπληρωματικά, οιοδήποτε στοιχείο 

θεώρησε νόμιμος κάτοχος του αντικειμένου προστασίας ως εμπιστευτικό 

και έλαβε μέτρα διασφάλισης του, είτε έχοντας το σε ηλεκτρονική 

τοποθεσία όχι προσβάσιμη στους πολλούς είτε έχει μοιραστεί τη γνώση 

του μονάχα εντός εμπιστευτικού κύκλου, θεωρείται απόρρητο και 

προστατεύεται από το παρόν άρθρο. 

Ως κρατικό απόρρητο, κατά το νέο άρθρο 149 ΠΚ που εισήχθη με 

την θέσπιση του Ν. 4619/2019 ορίζεται «…ένα γεγονός, αντικείμενο ή 

πληροφορία, η πρόσβαση στα οποία είναι δυνατή σε ένα προσδιορισμένο 

κύκλο προσώπων και που χαρακτηρίζονται ως μυστικά για να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος προσβολής της εδαφικής ακεραιότητας, της αμυντικής ικανότητας, 

 
71Βλ. ΑΠ 121/2003∙ ΠοινΧρ 2008, σελ. 346 και ΠοινΛογ 2007, σελ. 918 και 

ΠραξΛογΠΔ 2007, σελ. 333∙ ΠοινΧρ 2003, σελ. 910 και ΠοινΔ 2003, σελ. 619∙ 

ΠραξΛογΠΔ 2003, σελ. 65∙ ΣυμβΑΠ 1294/2007∙ ΠλημΚαλαμ 127/2016∙ ΠοινΧρ 

2016, σελ. 387∙ Βασιλάκη, ό.π., σελ. 159-162∙ Καϊάφα-Γκμπάντι M., 1997, σελ. 850∙ 

Α. Κονταξή, Ποινικός Κώδικας, Τομ. Β’, σελ. 3145∙ Μαργαρίτης, Ποινικός Κώδικας, 

2009, σελ. 1033∙ Μούζουλας, ΠοινΧρ 1990, σελ. 779-780 
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των διεθνών σχέσεων ή των οικονομικών συμφερόντων του ελληνικού 

κράτους και της διεθνούς ειρήνης». 

Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και καλύπτει, παράλληλα με τις 

περιπτώσεις παράνομης παραβίασης των κρατικών ή επιστημονικών ή 

επαγγελματικών ή επιχειρησιακών απορρήτων, και τις περιπτώσεις 

εμπορικής και βιομηχανικής κατασκοπείας, οι οποίες αποτελούν μέχρι και 

σήμερα ρευστό νομοθετικό ζήτημα. Μάλιστα, στην αντίστοιχη Γερμανική 

έννομη τάξη, η ρύθμιση του ζητήματος έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις, 

λόγω της υπάρχουσας έντασης ανάμεσα στην ανατολική και δυτική 

πλευρά της χώρας. Ειδικότερα, μετά την ανύψωση του τοίχους του 

Βερολίνου εξαιτίας του μεγάλου μεταναστευτικού κύματος από την 

ανατολική προς τη δυτική πλευρά της χώρας, η τότε Λαοκρατική 

Δημοκρατία της Γερμανίας (Ανατολική Γερμανία) είχε επανειλημμένες 

φορές επιδιώξει να κατασκοπεύσει την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γερμανίας (Δυτική Γερμανία) και μάλιστα, αρκετές φορές επιτυχώς. Οι 

οικονομικές αποδοχές της Ανατολικής Γερμανίας, που οφείλονταν στην 

βιομηχανική κατασκοπεία κυρίως πληροφοριών σχετικών με την 

τεχνολογία, ισοδυναμούσαν με μείωση της διαφοράς του δείκτη ολικής 

παραγωγικότητας (Total Factor Productivity) κατά 6,3%, γεγονός που 

αποτελούσε για την εποχή ιδιαίτερα σημαντική οικονομική εξέλιξη72. 

 

   Γ. Χαρακτηρολογικά γνωρίσματα 

Το έγκλημα του άρθρου 370Γ ΠΚ είναι εν μέρει κοινό, εφόσον το 

υποκείμενό του μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο και εν μέρει 

μη γνήσιο ιδιαίτερο (στην παρ. 2, όταν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του 

κατόχου των στοιχείων» και συνεπώς το υποκείμενό του δεν μπορεί να 

είναι οποιοσδήποτε, αλλά μόνο πρόσωπο το οποίο ανήκει σε μια 

συγκεκριμένη ομάδα ατόμων ή φέρει ορισμένη ιδιαίτερη ιδιότητα που το 

καθιστά διαφορετικό από τα υπόλοιπα άτομα). Για την ίδια αιτία το 

έγκλημα θεωρείται κατά το 2ο μέρος του μη γνήσιο, λόγω της ιδιαίτερης 

σχέσης του δράστη με τον κάτοχο των στοιχείων, που λειτουργεί ως 

επιβαρυντική περίσταση και επαυξάνει το αξιόποινο της πρώτης 

παραγράφου του κοινού εγκλήματος της διάταξης του 370Γ ΠΚ.  

 
72 Βλ. Erik Meyersson\Albrecht Glitz, Industrial Espionage and Productivity, 

Discussion Paper series, IZA DP No. 10816, June 2017.  

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3003864
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Παράλληλα, χαρακτηρίζεται ως απλό έγκλημα μεν, διότι η τυπική του 

υπόσταση της παραβίασης απορρήτου συντελείται με μόνο μία πράξη, 

αλλά και ως γνήσιο πολύτροπο («υπαλλακτικώς μικτό»), επειδή η διάταξη 

προβλέπει πληθώρα τρόπων τέλεσης του ίδιου εγκλήματος. Περαιτέρω, η 

εγκληματική συμπεριφορά του δράστη προβλέπει την ύπαρξη μυϊκής 

κίνησης και συνεπώς αποτελεί ένα έγκλημα ενέργειας, στιγμιαίο, εφόσον 

η περάτωσή του συντελείται σε μία ορισμένη χρονική στιγμή της 

«αντιγραφής», «αποτύπωσης», «χρησιμοποίησης», «αποκάλυψης» σε 

τρίτον, ή «οπωσδήποτε παραβίασης» στοιχείων ή προγραμμάτων Η/Υ. έτι 

περαιτέρω, το έγκλημα του άρθρου 370Γ ΠΚ ορίζεται ως αφηρημένης  

διακινδύνευσης, δηλαδή δεν είναι απαραίτητη η απόδειξη πραγματικής 

επέλευσης κινδύνου αλλά αρκεί να πληρούνται τα στοιχεία της 

αντικειμενικής υπόστασης του άρθρου. Εν κατακλείδι, αποτελεί μη 

ιδιόχειρα πράξη, καθώς δύναται να τελεσθεί χωρίς προϋπόθεση άμεσης 

σύνδεσης αποτελέσματος της πράξης με σωματική κίνηση του δράστη και 

πλημμέλημα, το οποίο παραγράφεται εντός πενταετίας (5 έτη), όπως 

ορίζεται και στο άρθρο 111 §3 ΠΚ73.  

 

   Δ. Δομή και στοιχεία του εγκλήματος 

Όπως συνάγεται από την προσεκτική ανάγνωση του γράμματος του 

άρθρου 370Γ ΠΚ, το εν λόγω άρθρο περιέχει δύο κυρωτικούς ποινικούς 

κανόνες. Λόγω των υφιστάμενων βασικών διαφορών ανάμεσα στην πρώτη 

(1η) και στη δεύτερη (2η) παράγραφο, θα αναλυθεί, αρχικά, το βασικό 

έγκλημα της διάταξης 370Γ παρ. 1 ΠΚ και μετέπειτα, οι διαφορές των 

διακεκριμένων μορφών της ιδίας. 

   α. Το βασικό έγκλημα της διάταξης 370Γ §1 ΠΚ  

Στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος αυτού ανήκουν: αα) 

Ο δράστης του εγκλήματος, ββ) το αντικείμενο του εγκλήματος και γγ) η 

πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού.  

   αα) Δράστης του εγκλήματος μπορεί να είναι οιοσδήποτε. Στην ειδική 

περίπτωση που ανήκει στην υπηρεσία του κατόχου των στοιχείων που 

παραβιάζει, τίθεται σε ισχύ η δεύτερη (2η) παράγραφος του ίδιου άρθρου. 

 
73 Βλ. Α. Κωστάρα, ό.π., σελ. 1148∙ Χ. Λαμπάκη/Ε. Καμπέρου-Ντάλτα, ό.π., σελ. 33∙ Α. 

Χαραλαμπάκη, Διάγραμμα Ποινικού Δικαίου, 2003∙ σύγκρ. επίσης  ΣυμβΑΠ  

1294/2007, ΠοινΧρ 2008, 346∙ ΣυμβΕφΑθ 217/1997, ΠοινΧρ 1997, 876.   
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   ββ) Αντικείμενο του εγκλήματος είναι «τα στοιχεία ή προγράμματα 

υπολογιστών, τα οποία συνιστούν κρατικά, επιστημονικά ή επαγγελματικά 

απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα». Όσον 

αφορά την έννοια των όρων «στοιχεία ή προγράμματα υπολογιστών», 

θεωρούνται ως τέτοια τα στοιχεία που έχουν άμεση σύνδεση μόνο με την 

έννοια του λογισμικού (software), στο οποίο περιλαμβάνονται το σύνολο 

πληροφοριών ή δεδομένων των προγραμμάτων των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, καθώς και τα συστατικά τους, δηλαδή τα στοιχεία των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Mε το άρθρ. 370Γ ΠΚ προστατεύεται λοιπόν 

μόνο το λογισμικό, όχι και το μηχανικό μέρος του υπολογιστή, το οποίο 

καλύπτεται από τις άλλες διατάξεις του ειδικού μέρους του ΠΚ, όπως είναι 

π.χ. οι διατάξεις των άρθρ. 372 (κλοπή) και 378 ΠΚ (φθορά ξένης 

ιδιοκτησίας) κλπ.74. 

Άξιο μνείας είναι, περαιτέρω, ότι η «μικτή θεωρία» περί απορρήτου 

αποτέλεσε τον πυρήνα της κατάρτισης του άρθρου 370Γ ΠΚ, βάσει της 

οποίας η θεώρηση κάποιου στοιχείου ή γεγονότος ως «απόρρητου» πρέπει 

πρώτα να πληροί δύο (2) προϋποθέσεις: α) να είναι γνωστό σε 

περιορισμένο αριθμό προσώπων και β) να υφίσταται δικαιολογημένο 

ενδιαφέρον από τον φορέα του να κρατηθεί ως απόρρητο75.  

Όσον αφορά τα προστατευόμενα απόρρητα, όπως αναφέρονται και 

στην πρώτη (1η) παράγραφο του άρθρου 370Γ ΠΚ, ως τέτοια προβάλλουν 

τα εξής: (i) τα κρατικά, (ii) τα επιστημονικά, (iii) τα επαγγελματικά και 

(iv) τα απόρρητα επιχείρησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. 

   (i) Κρατικά απόρρητα είναι τα στοιχεία, τα οποία βάσει βουλήσεως των 

εκπροσώπων του κράτους, απαγορεύεται να αναγνωσθούν και γενικότερα 

να γνωστοποιηθούν σε πρόσωπα που βρίσκονται έξω από το στενό 

υπηρεσιακό κύκλο76.  Παράλληλα, όμως,  στο δεύτερο (β’) εδάφιο της 

πρώτης (1ης) παραγράφου, ο νομοθέτης αναφέρει και την περίπτωση που 

τα στοιχεία δύναται να θεωρηθούν απόρρητα, αν ο νόμιμος κάτοχός τους, 

λόγω δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, τα μεταχειρίζεται ως απόρρητα. 

Καθίσταται σαφές, πως η συγκεκριμένη εκδοχή της έννοιας του 

 
74 Έτσι και ΣυμβλΕφΑθ 2949/2003, ΠοινΔικ 2004, 1110∙ ΣυμβλΠλημΑθ 4742/2004, 

ΠοινΔικ 2005, 407∙ Ε. Βασιλάκη, ό.π., σελ. 222∙ Α. Κονταξής, ΠΚ, Τόμ. Β΄, σελ. 3145∙ 

Α. Κωστάρας, ό.π., σελ. 1149 επ.∙ Χ. Λαμπάκης, ό.π., σελ. 1724∙ Μ. Μαργαρίτης, ΠΚ, 

σ. 1033 αριθμ. 2∙ Χ. Μυλωνόπουλος, ΠοινΧρ 1991, 81. 
75 Βλ. Ε. Βασιλάκη, ό.π., σελ. 165· Χ. Μυλωνόπουλο, ό.π., σελ. 72 επ. 
76 Βλ. Α. Κωστάρα, ό.π., σελ. 1150 επ.∙ Α. Κονταξή, ό.π., σελ. 3149∙ Χ. Λαμπάκη, ό.π., 

σελ. 1725∙ Α. Παπαδαμάκη, Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, 2008, σελ.354. 
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απορρήτου, δεν πρέπει να συγχέεται με το πεδίο κάλυψης της εφαρμογής 

του 370Β §2 και 370Δ §1 ΠΚ77. Για τον λόγο αυτό, η διάταξη του 370Γ 

ΠΚ εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις της παραβίασης κρατικών, 

επιστημονικών, επαγγελματικών ή επιχειρησιακών απορρήτων και 

συνεπώς καλύπτοντας, έτσι, τις νομοθετικές προκλήσεις της εμπορικής, 

βιομηχανική κατασκοπείας κ.α. Πρέπει το αξιόποινο να μην εξαρτάται 

μόνο από το υποκειμενικό στοιχείο της θέλησης του κατόχου των 

πληροφοριών, αλλά το δικαιολογημένο ενδιαφέρον του να είναι 

αντικειμενικό78. 

   (ii) Επιστημονικά απόρρητα θεωρούνται τα στοιχεία εκείνα που 

περιέχουν συστηματικές γνώσεις, αναφερόμενες στην ερμηνεία ή την 

προβολή ορισμένου γνωστικού αντικειμένου (π.χ. διδακτορική διατριβή, 

μελέτη, άρθρα) και πρέπει βάσει βουλήσεως του ίδιου του συγγραφέα ή 

δημιουργού να μείνουν απόρρητα μέχρι και την δημοσίευσή τους79.  

   (iii) Επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης είναι εκείνα 

που αναφέρονται στην κάτοχό τους εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση, 

τα οποία σύμφωνα με τη βούληση του εκπροσώπου τους και τα οικονομικά 

συμφέροντά τους πρέπει να παραμείνουν γνωστά μόνο στον στενό κύκλο 

των ανθρώπων της επιχείρησης. Έχει κριθεί ότι συνιστούν και τα στοιχεία 

που αφορούν συναλλαγές της εγκαλούσας εταιρείας με άλλες εταιρείες, ή 

αναφέρονται στη διάρθρωση του μετοχικού της κεφαλαίου και 

απεικονίζουν τους Έλληνες και ξένων επενδυτές ή αναφέρονται σε 

επιταγές εισπρακτέες από την εταιρεία ή σχετίζονται με το θέμα του 

διακανονισμού του ΦΠΑ ή αναφέρονται σε καρτέλες λογαριασμών, οι 

οποίες περιέχουν επιταγές και αφορούν σε συναλλαγές της εταιρείας80. 

   (iv) Απόρρητα επιχείρησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα είναι 

εκείνα που αναφέρονται στην κάτοχό τους επιχείρηση και αποτελούν 

συνήθως και επαγγελματικά απόρρητα81. 

 
77 Βλ. Χ. Λαμπάκη, ό.π., σελ. 35 και προηγουμένως Μ. Καιάφα-Γκμπάντι, Ποινικό  

Δίκαιο και  Καταχρήσεις  Πληροφορικής, Αρμενόπουλος 2007, 1068∙ Δ. Κιούπη, 

Ποινικό  Δίκαιο  και  Ίντερνετ,   1999, σελ. 132∙ πρβλ. Χ. Μυλωνόπουλο, ό.π., σελ. 81· 

Ι. Καράκωστα, Δίκαιο και internet, 2009, σελ. 161. 
78 Βλ. αντί άλλων Γ. Νούσκαλη, ΠοινΔικ 2003, 621. 
79 Α. Κωστάρα, ο.π. σελ. 1150 επ. 
80 Έτσι ΣυμβΑΠ 1294/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ∙ ΑΠ 121/2003, ΠοινΧρ 2003, 910∙ Χ. 

Λαμπάκη/Ε.Καμπέρου-Νταλτα, ό.π., σελ 35. 
81 Έτσι ΑΠ 121/2003, ΠοινΔικ 2003, 619∙ Α. Κωνσταντινίδης, ΠοινΧρ 2003, 911∙ Χ. 

Λαμπάκη/Ε.Καμπέρου-Νταλτα, ό.π., σελ 35. 
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   γγ) Πράξη προσβολής είναι η αθέμιτη αντιγραφή ή αποτύπωση ή 

χρησιμοποίηση ή αποκάλυψη ή παραβίαση στοιχείων ή προγραμμάτων 

υπολογιστών που συνιστούν απόρρητα κατά τους ορισμούς του νόμου. Το 

έγκλημα είναι υπαλλακτικώς μικτό, αφού ακόμη και αν ο δράστης 

χρησιμοποιήσει περισσότερους τρόπους από τους προαναφερόμενους, ένα 

μόνο έγκλημα τελείται82. Με άλλα λόγια, η πράξη, με την οποία 

προσβάλλεται το έννομο αγαθό στο έγκλημα αυτό εκδηλώνεται με πέντε 

μορφές, ήτοι: αα) με τη μορφή της αθέμιτης αντιγραφής στοιχείων ή 

προγραμμάτων υπολογιστών, που συνιστούν κρατικά, επαγγελματικά κλπ. 

απόρρητα (α΄ μορφή τέλεσης, παρ. 1, εδ. α΄). ββ) με τη μορφή της αθέμιτης 

αποτύπωσης στοιχείων ή προγραμμάτων υπολογιστών κλπ. (β΄ μορφή 

τέλεσης, παρ. 1 εδ. α΄). γγ) με τη μορφή της αθέμιτης χρησιμοποίησης 

στοιχείων ή προγραμμάτων υπολογιστών κλπ. (γ΄ μορφή τέλεσης, παρ. 1 εδ. 

α΄). δδ) με τη μορφή της αθέμιτης αποκάλυψης στοιχείων ή προγραμμάτων 

υπολογιστών κλπ. (δ΄ μορφή τέλεσης, παρ. 1 εδ. α΄). Και εε) με τη μορφή 

της παραβίασης στοιχείων ή προγραμμάτων υπολογιστών κλπ. (ε΄ μορφή 

τέλεσης, παρ. 1 εδ. α΄). Στις τέσσερις πρώτες μορφές τέλεσης η πράξη του 

δράστη πρέπει να γίνεται αθέμιτα, δηλ. χωρίς δικαίωμα. Αντίθετα, στην 

πέμπτη μορφή τέλεσης η παραβίαση των σχετικών στοιχείων μπορεί να 

γίνει με οποιονδήποτε τρόπο. 

   Ειδικότερα: 

   (i) Αντιγραφή είναι η ενσωμάτωση του στοιχείου ή του προγράμματος 

σε υλικό φορέα, ακόμη κι αν γίνεται χωρίς τεχνικά μέσα (π.χ. με 

σχεδιασμό, γραφή)83. Ως αντιγραφή μπορεί να θεωρηθεί, εξάλλου, τόσο  η 

φόρτωση ενός προγράμματος από έναν εξωτερικό φορέα στην εσωτερική 

μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή όσο και η ενσωμάτωση σε δισκέτες 

του πελατολογίου, που ήταν καταχωρημένο σε πρόγραμμα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και αποτελούσε επαγγελματικό απόρρητο84.  [  

   (ii) Αποτύπωση είναι η αναπαραγωγή ενός ενσώματου μόνιμου 

(αντιγράφου) του προγράμματος ή των δεδομένων από κάποιο 

προϋπάρχον πρωτότυπο (π.χ. φωτοτύπηση) και αποτελεί ένα είδος 

 
82 Βλ. Χ. Λαμπάκη/Ε.Καμπέρου-Νταλτα, ό.π., σελ 33. 
83 Βλ. Χ. Λαμπάκη/Ε.Καμπέρου-Νταλτα, ό.π., σελ 33 και προηγουμένως Ι. Μανωλεδάκη, 

Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 1996, 134. 
84 Βλ. αφενός Χ. Μυλωνόπουλο, ό.π., 1991, σελ. 74 και αφετέρου ΑΠ 121/2003, 

ΠοινΔικ 2003, 619. Βλ. επίσης Χ. Λαμπάκη/Ε.Καμπέρου-Νταλτα, ό.π., σελ 33 επ. 
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αντιγραφής85. Εδώ εμπίπτουν όλες οι έντυπες εκδόσεις κυρίως μέσω 

εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

   (iii) Χρησιμοποίηση των απορρήτων στοιχείων ή προγραμμάτων 

υπολογιστών είναι κάθε νοητή χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό 

τους, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην εμπορική τους εκμετάλλευση 

με σκοπό το όφελος86.   

   (iv) Αποκάλυψη είναι η ολική ή μερική γνωστοποίηση του λογισμικού ή 

των στοιχείων σε τρίτο που δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, κατά 

τρόπο που να επιτρέπει την εκμετάλλευσή τους87. Έτσι έχει κριθεί ότι 

συνιστά αποκάλυψη η έναντι αμοιβής παραχώρηση σε διαφημιστή, που 

είχε αναλάβει διαφημιστική καμπάνια, του πελατολογίου της εγκαλούσας 

εταιρίας [ΣυμβΕφΑθ 217/1997 Υπερ 1997, 846]. Αποκάλυψη θα 

μπορούσε επίσης να συντελεσθεί με τη γνωστοποίηση στον τρίτο του 

κρίσιμου κωδικού («password»).  

   (v) Παραβίαση είναι η διάρρηξη του απορρήτου με κάθε τρόπο. 

Εύστοχα επισημαίνεται, ωστόσο, ότι για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 

υπερβολικής διεύρυνσης του αξιοποίνου, πρέπει ο όρος να ερμηνευτεί 

περιοριστικά ώστε να αναφέρεται σε πράξεις ανάλογης βαρύτητας και 

απαξίας με εκείνες των άλλων τεσσάρων τρόπων τέλεσης του 

εγκλήματος88. 

Τέλος, νόμιμος κάτοχος απορρήτου είναι όποιος με βάση τον νόμο 

ή τη σύμβαση έχει στη φυσική του εξουσία το απόρρητο και πρέπει να 

διακρίνεται από το δικαιούχο του απορρήτου. Ως κλασσικό παράδειγμα 

αναφέρεται εν προκειμένω ο γιατρός που έχει την προσωπική καρτέλα του 

ασθενούς με στοιχεία της ασθένειας του και θεωρείται κάτοχος του 

απορρήτου, σε αντίθεση με τον ασθενή που θεωρείται δικαιούχος του 

 
85 Βλ. Φ. Ανδρέου, ΠΚ, 2005, σελ. 1505∙ Ε. Βασιλάκη, ό.π., 1993, σελ. 178∙ Ι. 

Μανωλεδάκη, ό.π., σελ. 134∙ Χ. Μυλωνόπουλο, ό.π., σελ. 75 καθώς και Χ. 

Λαμπάκη/Ε.Καμπέρου-Νταλτα, ό.π., σελ 33 με περαιτέρω παραπομπή σε ΣυμβΑΠ 

1294/2007, ΠοινΧρ 2008, 346. 
86 Βλ. Α. Κονταξή, ό.π., 2000, σελ. 3152∙ Χ. Μυλωνόπουλο, ό.π., σελ. 76∙ Χ. 

Λαμπάκη/Ε.Καμπέρου-Νταλτα, ό.π., σελ 34. 
87 Βλ. Ι. Μανωλεδάκη, ό.π., 1996, σελ. 134∙ Χ. Μυλωνόπουλο, ό.π., 75-76· Χ. 

Λαμπάκη/Ε.Καμπέρου-Νταλτα, ό.π., σελ 33. 
88 Βλ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Αρμ 2007, 1071 υποσημ. 55∙ Χ. Μυλωνόπουλο, ό.π., σελ. 

77∙ σύγκρ. και Δ. Κιούπη, ό.π., 1999, σελ. 129 καθώς και Χ. Λαμπάκη/Ε.Καμπέρου-

Νταλτα, ό.π., σελ 33. 
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απορρήτου89. Εύστοχα υποστηρίζεται, πάντως, σε σχέση με τα στοιχεία ή 

τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ότι, εφόσον αυτά δεν είναι 

ενσώματα, ως κατοχή νοείται η δυνατότητα εξουσίασης των στοιχείων 

ενός προγράμματος, η οποία συνίσταται στη δυνατότητα προσπέλασης, 

χρήσης ή διάθεσης των στοιχείων αυτού και στηρίζεται σε ένα νόμιμο 

δικαίωμα90. 

Τέλος, το άρθρο 370Β ΠΚ στην υποκειμενική του υπόσταση σιωπά 

ως προς το είδος της υπαιτιότητας, που πρέπει να έχει ο δράστης. Από τον 

χαρακτήρα όμως του εγκλήματος σε συνδυασμό με τα άρ. 26 και 18 ΠΚ 

προκύπτει ότι απαιτείται τουλάχιστον ενδεχόμενος δόλος, άρα δόλος 

οποιουδήποτε βαθμού για όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία της αντικειμενικής 

υπόστασης του εγκλήματος91. 

 

   β. Οι διακεκριμένες μορφές του εγκλήματος της §2 του 370Γ ΠΚ 

Η 2η παράγραφος του άρθρου 370Γ ΠΚ εισάγει δύο επιβαρυντικές 

περιστάσεις: αα) την περίπτωση που ο δράστης του εγκλήματος ανήκει 

στην υπηρεσία του κατόχου των στοιχείων και ββ) την περίπτωση που το 

απόρρητο είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής σημασίας. 

   αα. Στην υπηρεσία του κατόχου των στοιχείων θεωρείται ότι βρίσκεται 

ο δράστης, όταν συνδέεται με τον κάτοχο των στοιχείων με οποιαδήποτε 

σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας ή ακόμη και με σύμβαση 

έργου, άσχετα αν η εργασία αυτή ανήκει στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό 

τομέα. Επομένως, με την ποινή της παρ. 2 τιμωρούνται όχι μόνον οι 

ιδιωτικοί υπάλληλοι ή εργαζόμενοι σε μια ιδιωτική επιχείρηση, αλλά και 

οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι κάθε είδους συμβασιούχοι του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, που εργάζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες τους92. 

   ββ. Ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική σημασία έχει, κατά την ορθότερη 

άποψη, ένα απόρρητο, όταν είτε το οικονομικό όφελος του δράστη είτε η 

 
89 Βλ. ενδεικτικά Α. Κωστάρα, ό.π., σελ. 1027∙ Ι. Μανωλεδάκη, ό.π., σελ. 13∙ Χ. 

Λαμπάκη/Ε.Καμπέρου-Νταλτα, ό.π., σελ 36. 
90 Έτσι ΣυμβΕφΑθ 2949/2003, ΠοινΔικ 2004, 1110∙ βλ. και Χ. Λαμπάκη/Ε.Καμπέρου-

Νταλτα, ό.π., σελ 33.. 
91 Α. Κωστάρα, ό.π., σελ. 1151 
92 Βλ. ΑΠ 121/2003, ΠοινΧρ 2003, 910∙ ΣυμβλΕφΑθ 217/1997,  Υπερ 1997, 846∙ Ε. 

Βασιλάκη, ό.π., σελ. 183∙ Α. Κωστάρα, ό.π., σελ. 1149∙ Χ. Λαμπάκη/Ε.Καμπέρου-

Νταλτα, ό.π., σελ 36. 
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οικονομική ζημιά της επιχείρησης είναι ιδιαίτερα μεγάλη93. Πάντως, η 

εκτίμηση του μεγέθους του οφέλους ή της ζημίας πρέπει να γίνεται με 

βάση τις συνθήκες του συγκεκριμένου περιστατικού και με αντικειμενικά 

οικονομικά κριτήρια και όχι με βάση τις υποκειμενικές οικονομικές 

εκτιμήσεις του δράστη ή του θύματος.  

Τέλος, σε σχέση με την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος 

λεκτέο ότι το άρθρο 370Γ ΠΚ σιωπά ως προς το είδος της υπαιτιότητας, 

που πρέπει να έχει ο δράστης. Από τον χαρακτήρα όμως του εγκλήματος 

σε συνδυασμό με τα άρθρ. 26 και 18 ΠΚ προκύπτει ότι απαιτείται 

τουλάχιστον ενδεχόμενος δόλος, άρα δόλος οποιουδήποτε βαθμού για όλα 

ανεξαιρέτως τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος.  

 

   Ε. Άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης 

Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, έτσι και εν προκειμένω η 

πράξη του άρθρου 370Γ ΠΚ δικαιολογείται μόνον, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις κάποιου λόγου άρσης του αδίκου από τους αναφερόμενους 

στα άρθρα 20-25 ΠΚ.   

   ΣΤ. Κυρωτικό τμήμα 

Υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας, το κυρωτικό τμήμα του 

άρθρου 370Γ ΠΚ προβλέπει για το μεν έγκλημα της παρ. 1 φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών (πλαίσιο ποινής από 3 μήνες μέχρι 5 χρόνια), για 

το δε έγκλημα της παρ. 2 φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους (πλαίσιο ποινής 

από 1 μέχρι 5 χρόνια).  

 

   Ζ. Απόπειρα 

Μόλις χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι το έγκλημα του άρθρ. 370Γ ΠΚ 

είναι τετελεσμένο από την στιγμή που θα γίνει η αντιγραφή, αποτύπωση, 

αποκάλυψη, παραβίαση ή χρήση των στοιχείων ή του προγράμματος Η/Υ. 

Πριν από αυτές τις χρονικές στιγμές, εφόσον έχει γίνει αρχή εκτέλεσης, η 

πράξη αποτελεί απόπειρα, η οποία είναι δυνατή στο έγκλημα αυτό. 

Πάντως, οφείλει να γίνει δεκτό ότι αρχή εκτέλεσης συνιστά το πάτημα του 

 
93 Βλ. και Α. Κονταξή, ΠΚ, Τόμ. Β΄, σ. 3147∙ Α. Κωνσταντινίδη, ΠοινΧρ 1997, 1216∙ 

Πρβλ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Υπερ 1997, σ. 850, που θέλει η ιδιαίτερα μεγάλη 

οικονομική σημασία να κρίνεται με βάση την επιχείρηση, που ζημιώνεται∙ σύγκρ. και 

Χ. Λαμπάκη/Ε.Καμπέρου-Νταλτα, ό.π., σελ 37. 
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πλήκτρου, που δίνει την εντολή για την αντιγραφή, και όχι η τοποθέτηση 

της δισκέτας ή του USB στον Η/Υ94. 

 

   Η. Συμμετοχή 

Κατά τα κρατούντα, η συμμετοχή στο έγκλημα αυτό είναι δυνατή σε 

όλες τις κατά τα άρθρα 45 και επόμενα μορφές της. Ειδικά για τη 

συμμετοχή με τη στενή έννοια (ηθική αυτουργία και συνέργεια) πρέπει να 

σημειωθεί ότι, εφόσον το έγκλημα της παρ. 4 είναι μη γνήσιο ιδιαίτερο, για 

τον συμμέτοχο με την στενή έννοια, που δεν έχει την σχετικά τυποποιημένη 

ιδιότητα, εφαρμόζεται το άρθρο 49 παρ. 2 ΠΚ95. 

 

   Θ. Συρροή 

Στο βαθμό που το έγκλημα του άρθρου 370Γ ΠΚ είναι διαζευκτικώς 

μικτό, η χρήση από τον δράστη περισσότερων ή όλων των μορφών τέλεσης 

στα πλαίσιο της ίδιας ενότητας συμπεριφοράς, πριν δηλ. ειρηνεύσει το 

έννομο αγαθό, συνιστά ένα έγκλημα96. Κατά τα λοιπά το έγκλημα αυτό 

συρρέει φαινομενικά με το έγκλημα της παραβίασης μυστικών της 

Πολιτείας (άρ. 146 και 147 ΠΚ)(αρχή ειδικότητας). Το ίδιο ισχύει και για 

τη συρροή του άρθρ. 370Β ΠΚ με το άρθρ. 16  του Ν. 146/1914, εφόσον 

πρόκειται για εμπορικό ή βιομηχανικό απόρρητο (επικράτηση λόγω 

ειδικότητας της διάταξης του άρθρ. 370Β ΠΚ. 

 

   I. Δικονομικά ζητήματα 

Η ποινική δίωξη του εν λόγω εγκλήματος στις παρ. 1 και 2 ασκείται 

με έγκληση. Δικαίωμα  δε στην υποβολή αυτής έχει ο κάτοχος των 

στοιχείων ή του προγράμματος ως παθών του εγκλήματος σύμφωνα με το 

άρθρο 115 ΠΚ.  

Η σύλληψη του δράστη μπορεί να γίνει μόνο με τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων του αυτοφώρου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρ. 242 και 275 

ΚΠΔ.  

 
94 Βλ. Α. Κωστάρα, ό.π., σελ. 1151∙ Χ. Λαμπάκη/Ε.Καμπέρου-Νταλτα, ό.π., σελ 37. 
95 Βλ. Α. Κωστάρα, ό.π., σελ. 1151∙ Α. Κονταξή, ΠΚ, Τόμ. Β΄, σ. 3153. 
96 Έτσι και ΑΠ 1233/2007, ΠοινΧρ 2008, 346∙ ΣυμβλΕφΑθ 217/1997, ΠοινΧρ 1997, 

876∙ Μ. Μαργαρίτης, ΠΚ, σ. 1034 αριθμ. 8∙ Α. Κωστάρα, ό.π., σελ. 1152∙ Χ. 

Λαμπάκης/Ε.Καμπέρου-Νταλτα, ό.π., σελ 38. 
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Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας είναι δυνατή μόνον 

από εκείνον που υπέστη άμεση και προσωπική υλική ή ηθική βλάβη από 

την πράξη του δράστη. 

Τέλος, μεταβολή της κατηγορίας είναι επιτρεπτή από το έγκλημα της 

παρ. 2 στο έγκλημα της παρ. 1. Το αντίστροφο, ωστόσο, δεν είναι εφικτό, 

αφού σε τέτοια περίπτωση συντρέχει ανεπίτρεπτη μεταβολή της 

κατηγορίας.  

 

   4. Το άρθρο 370Δ ΠΚ 

   Σύμφωνα με το άρθρο 370Δ του νέου ΠΚ: 

   «1. Όποιος χωρίς δικαίωμα αντιγράφει ή χρησιμοποιεί προγράμματα 

υπολογιστών, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς 

εργασίας. 

   2. Όποιος χωρίς δικαίωμα αποκτά πρόσβαση στο σύνολο ή τμήμα 

πληροφοριακού συστήματος ή σε στοιχεία που μεταδίδονται με συστήματα 

τηλεπικοινωνιών, παραβιάζοντας απαγορεύσεις ή μέτρα ασφαλείας που έχει 

λάβει ο νόμιμος κάτοχος του, τιμωρείται με φυλάκιση. 

   3. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόμιμου κατόχου του 

πληροφοριακού συστήματος ή των στοιχείων, η πράξη της προηγούμενης 

παραγράφου τιμωρείται μόνο αν απαγορεύεται ρητά από εσωτερικό 

κανονισμό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρμόδιου υπαλλήλου». 

 

   Α. Προστατευόμενο έννομο αγαθό 

Το άρθρ. 370Δ ΠΚ προστατεύει το απόρρητο των πληροφοριακών 

προγραμμάτων ή συστημάτων. Ειδικότερα, στην παρ. 1 και 2 του άρθρ. 

370Δ ΠΚ προστατεύεται το απόρρητο με τυπική έννοια, δηλαδή το τυπικό 

δικαίωμα του νόμιμου κατόχου των δεδομένων να αποκλείει άλλους από 

την πρόσβαση σε αυτά, χωρίς να απαιτείται ύπαρξη απορρήτου υπό 

ουσιαστική έννοια97. Στη συνέχεια, στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου  

προστατεύεται το απόρρητο των ψηφιακών δεδομένων, όπως ορίζεται στο 

άρθρ. 13 περ. ζ΄ ΠΚ, δηλαδή η ιδιότητά τους να ανήκουν σε κάποιον ο 

οποίος έχει τη δυνατότητα να αποκλείει την πρόσβαση σε αυτά σε όποιον 

επιθυμεί98. Τέλος, τόσο στην 1η όσο και στη 2η παράγραφο προστατεύεται 

το αυτοτελές έννομο αγαθό της πληροφορίας που βρίσκεται στο λογισμικό 

 
97 Έτσι Χ. Μυλωνόπουλος, ο.π., 1991, σελ. 92 επ.  
98 Βλ. Δ. Κιούπη, ό.π., 1999, σελ. 127∙ Μ. Καϊάφα-Γκπάντι, Αρμ 2007, 1066. 
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ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή γενικότερα ενός πληροφοριακού 

συστήματος99. 

 

   Β. Χαρακτηρολογικά γνωρίσματα 

Το έγκλημα του άρθρου 370Δ ΠΚ είναι εν μέρει κοινό και εν μέρει 

μη γνήσιο ιδιαίτερο (στη §3 όταν δηλαδή ο δράστης είναι στην υπηρεσία 

του κατόχου), μονοπρόσωπο, ενέργειας, βλάβης στην §1 αλλά 

συγκεκριμένης διακινδύνευσης στην §2, διαζευκτικώς μικτό, στιγμιαίο, μη 

ιδιόχειρο και τέλος πλημμέλημα, με χρόνο παραγραφής τα πέντε (5) έτη. 

    

   Γ. Δομή και στοιχεία του εγκλήματος 

Το άρθρ. 370Δ ΠΚ περιέχει τρεις κυρωτικούς ποινικούς κανόνες στις 

αντίστοιχες παραγράφους 1-4.  

   α. Η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος 

Στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος αυτού ανήκουν: αα) Ο 

δράστης του εγκλήματος. ββ) Το αντικείμενο του εγκλήματος. Και γγ) η 

πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού100.  

   αα) Δράστης του εγκλήματος στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 370Δ ΠΚ, στις οποίες το έγκλημα είναι κοινό, μπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε. Όπου, όμως, το έγκλημα είναι ιδιαίτερο (παρ. 3 ), δράστης 

αυτού μπορεί να είναι μόνον εκείνος, που έχει την τυποποιημένη στο νόμο 

ιδιότητα, δηλ. στην προκειμένη περίπτωση μόνον αυτός που είναι στην 

υπηρεσία του κατόχου των στοιχείων. 

   ββ) Α ν τικείμενο του εγκλήματος  που εξατομικεύει το προσβαλλόμενο 

έννομο αγαθό στο άρθρο 370Δ ΠΚ είναι τα προγράμματα Η/Υ, τα 

πληροφοριακά συστήματα ή τα στοιχεία που μεταδίδονται με συστήματα 

τηλεπικοινωνιών101. 

   γγ) Η πράξη προσβολής του εννόμου αγαθού στο έγκλημα αυτό 

εκδηλώνεται με δύο μορφές, ήτοι: (i) με τη μορφή της χωρίς δικαίωμα 

αντιγραφής ή χρησιμοποίησης προγραμμάτων υπολογιστών (α΄ μορφή 

τέλεσης, παρ. 1). Και (ii) με τη μορφή της χωρίς δικαίωμα  και με 

 
99 Ε. Βασιλάκη, ό.π., 1993, σελ. 62, 83, 101 επ.∙ Α. Κονταξής, ό.π., 2000, σελ. 3154∙  

ΣυμβΠλημΘεσ 3204/1993, Υπερ 1994, 1133. 
100 Βλ. Α. Κωστάρα, ό.π., σελ. 1151∙ Χ. Λαμπάκη/Ε.Καμπέρου-Νταλτα, ό.π., σελ 37. 
101 Για τις εν λόγω έννοιες βλ. παραπάνω τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη θέση του 

άρθρου 370Β ΠΚ. 
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παραβίαση απαγορεύσεων ή μέτρων ασφαλείας απόκτησης πρόσβασης σε 

πληροφοριακά συστήματα ή σε στοιχεία που μεταδίδονται με συστήματα 

τηλεπικοινωνιών (β΄ μορφή τέλεσης, παρ. 2). 

   (i)  Χωρίς δικαίωμα αντιγραφή ή χρησιμοποίηση προγραμμάτων 

υπολογιστών (α΄ μορφή τέλεσης, παρ. 1). 

Για την έννοια του όρου «χωρίς δικαίωμα» ισχύουν αντιστοίχως όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 370Β ΠΚ σε σχέση με την πράξη προσβολής του 

εννόμου αγαθού. Ομοίως, για τις έννοιες της «αντιγραφής» και της 

«χρήσης», καθώς και των «προγραμμάτων» Η/Υ ισχύουν όσα 

αναφέρονται ερμηνευτικά στο άρθρο 370Γ ΠΚ. 

   (ii) Χωρίς δικαίωμα  και με παραβίαση απαγορεύσεων ή μέτρων 

ασφαλείας απόκτηση πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα ή σε 

στοιχεία που μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών (β΄ μορφή 

τέλεσης, παρ. 2). 

Ως παραβίαση απαγορεύσεων ή μέτρων ασφαλείας νοείται η 

περίπτωση που ο δράστης προβαίνει στην τέλεση της πράξη, αγνοώντας 

τις γνωστές σε αυτόν απαγορεύσεις που έχουν τεθεί από τον νόμιμο κάτοχο 

των πληροφοριακών συστημάτων ή των στοιχείων που μεταδίδονται με 

συστήματα τηλεπικοινωνιών ή παραμερίζοντας τα μέτρα ασφαλείας που 

έχουν ληφθεί για την προστασία των σχετικών συστημάτων. Κατά τα 

λοιπά, για τις έννοιες των «πληροφοριακών συστημάτων» και της 

«απόκτησης πρόσβασης» σε αυτά ισχύουν όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω 

σε σχέση με την α΄ μορφή τέλεσης της πράξης προσβολής του εννόμου 

αγαθού στο άρθρο 370Β ΠΚ. 

   β. Η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος 

Όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις, έτσι και εν προκειμένω, για 

την πλήρωση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος προκύπτει - 

από τον χαρακτήρα του εγκλήματος σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 και 18 

ΠΚ - ότι απαιτείται τουλάχιστον ενδεχόμενος δόλος, άρα δόλος 

οποιουδήποτε βαθμού για όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία της αντικειμενικής 

υπόστασης του εγκλήματος.  

   Δ. Άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης 

Κατά τα παγίως κρατούντα, η πράξη του άρθρου 370Δ ΠΚ 

δικαιολογείται μόνον, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις κάποιου λόγου 

άρσης του αδίκου από τους αναφερόμενους στα άρθρα 20-25 ΠΚ. 
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   Ε. Κυρωτικό τμήμα 

Υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας, το κυρωτικό τμήμα του 

άρθρου 370Δ ΠΚ προβλέπει για μεν το έγκλημα της παρ. 1 χρηματική ποινή 

ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, για δε το έγκλημα της παρ. 2 φυλάκιση. Η 

ίδια ποινή επιβάλλεται, εξάλλου, και στον δράστη της παρ. 3 που είναι στην 

υπηρεσία του νομίμου κατόχου του πληροφοριακού συστήματος ή των 

στοιχείων, εφ’ όσον όμως η σχετική πράξη απαγορεύεται ρητά από 

εσωτερικό κανονισμό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρμόδιου 

υπαλλήλου του.  

  

   ΣΤ. Απόπειρα 

Κατά τα ανωτέρω λεχθέντα στις αντίστοιχες αναπτύξεις, η απόπειρα 

στο έγκλημα αυτό είναι δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις, εφόσον βέβαια 

υπάρχει αρχή εκτέλεσης.  

 

   Ζ. Συμμετοχή 

Περαιτέρω, η συμμετοχή στο έγκλημα αυτό είναι δυνατή σε όλες τις 

κατά τα άρ. 45 επ. μορφές της. Ειδικά για τη συμμετοχή με τη στενή έννοια 

(ηθική αυτουργία και συνέργεια) πρέπει να σημειωθεί ότι, εφ’ όσον το 

έγκλημα των παρ. 3 είναι μη γνήσιο ιδιαίτερο, τότε  για τον συμμέτοχο με 

την στενή έννοια, που δεν έχει την σχετικά τυποποιημένη ιδιότητα, 

εφαρμόζεται το άρθρ. 49 παρ. 2 ΠΚ. 

 

   Η. Συρροή 

Το έγκλημα του άρθρου 370Δ ΠΚ συρρέει αληθινά με το έγκλημα της 

πλαστογραφίας (άρθρ. 216 ΠΚ). Αντίθετα, το έγκλημα του άρθρ. 370Δ 

παρ. 1 συρρέει φαινομενικά με το έγκλημα του άρθρ. 370 ΠΚ, όταν ο 

δράστης αποκτά παράνομα πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail) με σκοπό να λάβει γνώση του περιεχομένου του (αρχή 

επικουρικότητας) 102.  

  

 

 
102 Όμοια υπό το καθεστώς του προϊσχΠΚ, Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Αρμ 2007, 1065∙ Α. 

Κωστάρα, ό.π., σελ. 1151∙.πρβλ. Δ. Κιούπη, Υπερ 2000, 970 και Χ. Μυλωνόπουλο, ό.π., 

1991, σελ. 91, που εφαρμόζουν την αρχή της ειδικότητας. 
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   Θ. Δικονομικά ζητήματα 

Τέλος, για τα δικονομικά ζητήματα ισχύουν όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 370Γ. Άξιο μνείας είναι, περαιτέρω, ότι είναι ανεπίτρεπτη η 

μεταβολή κατηγορίας από το έγκλημα του άρθρου 370Δ ΠΚ στο έγκλημα 

της πλαστογραφίας (άρθρο 216 ΠΚ).   

 

   5. Το άρθρο 370Ε ΠΚ  

   Σύμφωνα με το γράμμα του άρθρου 370Ε ΠΚ:  

   «1. Όποιος, αθέμιτα με την χρήση τεχνικών μέσων, παρακολουθεί ή 

αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσιες διαβιβάσεις δεδομένων ή 

ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές  από, προς ή εντός πληροφοριακού συστήματος 

ή παρεμβαίνει σε αυτές με σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί το 

περιεχόμενό τους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και 

χρηματική ποινή. 

2. Με την ποινή της παρ. 1 τιμωρείται όποιος κάνει χρήση της πληροφορίας 

ή του υλικού φορέα, επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί με τους τρόπους 

που προβλέπονται στην παρ.1». 

 

Α. Προστατευόμενο έννομο αγαθό 

Με το άρθρ. 370Ε ΠΚ προστατεύεται το απόρρητο των 

πληροφοριακών  συστημάτων και τιμωρείται η με τεχνικά μέσα αθέμιτη 

«υποκλοπή́» ψηφιακών δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών κατά́ 

το χρόνο που τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάζονται από́, προς ή εντός 

πληροφοριακού́ συστήματος. Για την ύπαρξη επικοινωνίας, προϋποτίθεται 

η παρουσία δύο τουλάχιστον προσώπων, αφενός του πομπού και αφετέρου 

τον δέκτη των ψηφιακών δεδομένων, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους, 

είτε διαδικτυακά ή δορυφορικά ή άλλως μέσω πληροφοριακού 

συστήματος, ανταλλάσσοντας κατά αυτόν τον τρόπο πληροφορίες, που 

θεωρούν ιδιωτικές. Στην περίπτωση αυτή, προστατεύεται αυτοτελώς το 

δικαίωμα της ιδιωτικότητας (ή απορρήτου) της επικοινωνίας των 

ψηφιακών δεδομένων103. 

Υπό το πρίσμα της προαναφερθείσας έννοιας, η διάταξη του 370Ε 

αποτελεί το ηλεκτρονικό αντίστοιχο της παραβίασης του απορρήτου των 

 
103 Βλ. αρ. 51 Επεξηγηματικής Έκθεσης της Σύμβασης του Συμβουλίου Ευρώπης για 

το κυβερνοέγκλημα (CETS No 185). 
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τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, δηλαδή του α. 380Α του 

ΠΚ104. Έτσι, το έννομο αγαθό χαρακτηρίζεται ως προσωποπαγές και 

διατομικό, λόγω του γεγονότος ότι στην επικοινωνία συμμετέχουν και ο 

πομπός και ο δέκτης των ψηφιακών δεδομένων, ισομερώς. Όταν, όμως, η 

διαβίβαση των ψηφιακών δεδομένων πραγματοποιείται μεταξύ 

πληροφοριακών συστημάτων ιδιοκτησίας του ίδιου δικαιούχου, τότε δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη επικοινωνίας, όπως 

διατυπώθηκε ανωτέρω. Κατά συνέπεια, ως αυτοτελές αγαθό 

αναδεικνύεται το δικαίωμα του ατόμου να διατηρεί απόρρητα τα ψηφιακά 

δεδομένα που συντηρεί ή διακινεί στο δικό του πληροφοριακό σύστημα ή 

γενικότερα,  το δικαίωμα πρόσβασης του ιδίου ή όσων προσώπων επιλέγει 

σε ένα χώρο «ψηφιακού  ασύλου»105.  

 

   Β. Χαρακτηρολογικά γνωρίσματα 

Το εν λόγω έγκλημα είναι κοινό, απλό, γνήσιο πολύτροπο ή 

διαζευκτικώς μικτό, ενέργειας, συγκεκριμένης διακινδύνευσης (στην α΄ 

μορφή τέλεσης), βλάβης όμως στην β΄ μορφή τέλεσης,  απλής 

συμπεριφοράς (τυπικό), στιγμιαίο όταν τελείται με τις μορφές της 

αποτύπωσης σε υλικό φορέα και της παρέμβαση, ιδιόχειρο (στην α΄ μορφή 

τέλεσης), μη ιδιόχειρο όμως στη β΄ μορφή τέλεσης και τέλος πλημμέλημα, 

που παραγράφεται σε 5 χρόνια.  

 

   Γ. Δομή και στοιχεία του εγκλήματος 

   α. Τα στοιχεία τους αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος 

Στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος αυτού ανήκουν: αα) Ο 

δράστης του εγκλήματος, ββ) το αντικείμενο του εγκλήματος, γγ) η πράξη 

της προσβολής του εννόμου αγαθού, δδ) ο τρόπος τέλεσης της πράξης 

(στην παρ. 1), και εε) η αντικειμενική προσφορότητα της πράξης να 

οδηγήσει στην επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον δράστη σκοπού106. 

   Πιο συγκεκριμένα: 

 
104 Α. Αργυρόπουλος, Ηλεκτρονική́ εγκληματικότητα, 2001, σελ. 138· Π. 

Μαρκόπουλος, Η Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα, Intellectum τχ. 4, 2008, σελ. 46,  
105 Βλ. Κ. Χατζηιωάννου., «Η ποινική αντιμετώπιση των προσβολών ηλεκτρονικών 

δεδομένων και συστημάτων πληροφοριών - Ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση», 2013 

σελ. 179 επ. (παραπομπή από Χ. Λαμπάκη/Ε. Καμπέρου–Ντάλτα, ό.π., σελ.40). 
106 Α. Κωστάρα, Ποινικό Δίκαιο Επιτομή Ειδικού Μέρους, 5η έκδ. 2020 (υπό έκδοση). 
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   αα) Δράστης του εγκλήματος που διατυπώνεται στην ως άνω διάταξη, 

μπορεί να είναι οιοσδήποτε, εφόσον το έγκλημα είναι κοινό. Ακόμη και 

στην περίπτωση που ο δράστης του εγκλήματος που ορίζεται στην 1η παρ. 

του παρόντος άρθρου, είναι ο ίδιος που πράττει και το έγκλημα της 2ης 

παραγράφου, δηλαδή που πρώτα αποτύπωσε σε υλικό φορέα τα ψηφιακά 

δεδομένα ή τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και στη συνέχεια ο ίδιος 

έκανε χρήση της πληροφορία που ενσωματώνουν ή του υλικού φορέα επί 

του οποίου αποτυπώθηκε η πληροφορία, θα τιμωρηθεί και για τα δύο 

εγκλήματα107. 

   ββ) Αντικείμενο του εγκλήματος του άρθρου 370Δ ΠΚ, που εξατομικεύει 

το προσβαλλόμενο έννομο αγαθό, αποτελεί η διαβίβαση δεδομένων ή η 

ηλεκτρομαγνητική εκπομπή πληροφοριακού συστήματος. Οι 

ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές αφενός μεν δεν συνιστούν ψηφιακό 

δεδομένο, βάσει συσταλτικής ερμηνείας του αρθρ. 13 περ. ζ΄ ΠΚ, 

αφετέρου δε, μέσω παγίδευσης ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών και 

περαιτέρω επεξεργασία αυτών δύναται να αναπαραχθούν ψηφιακά 

δεδομένα. Συνεπώς, με την εξομοίωση του όρου «ηλεκτρομαγνητική 

εκπομπή» με ψηφιακό δεδομένο και την ενσωμάτωση του στον κύκλο 

επιρροή του αρ. 13 περ. ζ ΠΚ, παρέχεται πληρέστερη προστασία στο 

έννομο αγαθό108.  

   γγ) Η πράξη προσβολής του εννόμου αγαθού στο έγκλημα αυτό 

εκδηλώνεται με τέσσερις μορφές, ήτοι: (i) με τη μορφή της αθέμιτης και 

με τεχνικά μέσα παρακολούθησης μη δημόσιων διαβιβάσεων δεδομένων ή 

ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών πληροφοριακού συστήματος (α΄ μορφή 

τέλεσης, παρ. 1), (ii) με τη μορφή της αθέμιτης και με τεχνικά μέσα 

αποτύπωσης σε υλικό φορέα μη δημόσιων διαβιβάσεων δεδομένων ή 

ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών πληροφοριακού συστήματος (β΄ μορφή 

τέλεσης, παρ. 1), (iii) με τη μορφή της αθέμιτης και με τεχνικά μέσα 

παρέμβασης σε μη δημόσιες διαβιβάσεις δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικών 

εκπομπών πληροφοριακού συστήματος (γ΄ μορφή τέλεσης, παρ. 1), και (iv) 

 
107 Ε. Καμπέρου – Ντάλτα σε : Α. Χαραλαμπάκη, Ποινικός Κώδικας, σελ. 56. 
108 Βλ. αρ. 57 Επεξηγηματικής Έκθεσης της Σύμβασης του Συμβουλίου Ευρώπης για 

το κυβερνοέγκλημα. Για την έννοια του «πληροφοριακού συστήματος» ισχύουν όσα 

διαλαμβάνονται στην αντίστοιχη θέση του άρθρ. 370Β ΠΚ σε σχέση με το αντικείμενο 

αυτού του εγκλήματος.. (bookmark). 
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με τη μορφή της χρήσης της πληροφορίας ή του υλικού φορέα, επί του 

οποίου έχει αποτυπωθεί αυτή (δ΄ μορφή τέλεσης, παρ. 2)109. 

   Ειδικότερα: 

   (i) Σε σχέση με την αθέμιτη και με τεχνικά μέσα παρακολούθηση μη 

δημόσιων διαβιβάσεων δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών 

πληροφοριακού συστήματος, οφείλει να διασαφηνιστεί ότι στην έννοια 

του όρου παρακολούθηση υπάγεται η ακρόαση, η επιτήρηση του 

περιεχομένου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς να προϋποτίθεται και 

καταγραφή ή αποθήκευση των δεδομένων που παρακολουθούνται, εφόσον 

με την πράξη αποτύπωσης των δεδομένων τελείται η β΄ μορφή τέλεσης 

του ίδιου εγκλήματος της 1ης παραγράφου110. 

Αντιστοίχως, ως μη δημόσιες, χαρακτηρίζονται οι διαβιβάσεις 

δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών, που απευθύνονται σε έναν 

ορισμένο κύκλο προσώπων. Ειδικότερα, ο όρος μη δημόσιες προσδιορίζει 

τη βούληση του κατόχου των δεδομένων, να απευθύνει τα δεδομένα που 

διαβιβάζονται προς έναν επιλεγμένο αριθμό ατόμων, χωρίς τη δυνατότητα 

ανάγνωσης αυτών από κάποιον μη επιθυμητό τρίτο111. Τα δεδομένα που 

διαβιβάζονται, δεν προϋποτίθεται να αποτελούν απόρρητα, δύναται να 

είναι και δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες ή να αποτελούν απόρρητα για 

εμπορικούς λόγους, έως ότου να πληρωθεί το αντίστοιχο αντίτιμο για να 

αποκτηθεί πρόσβαση σε αυτά (π.χ. ΗΒΟ+, Netflix, OΤΕ TV κ.ο.κ.), αρκεί 

η βούληση του κατόχου αυτών να τα γνωστοποιήσει σε συγκεκριμένο 

αριθμό αποδεκτών112. Τέλος, ως δεδομένα νοούνται τα ψηφιακά 

δεδομένα113. 

   (ii) Σε σχέση με την αθέμιτη και με τεχνικά μέσα αποτύπωση σε υλικό 

φορέα μη δημόσιων διαβιβάσεων δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικών 

εκπομπών πληροφοριακού συστήματος (α΄ μορφή τέλεσης, παρ. 1), 

οφείλει να σημειωθεί ότι ως αποτύπωση ορίζεται η αναπαραγωγή ενός 

μόνιμου αντιγράφου των πρωτοτύπων δεδομένων ή εκπομπών που 

 
109 Βλ. Α. Κωστάρα, ibid. 
110 Βλ. Ε. Καμπέρου – Ντάλτα, ό.π., σελ.52. 
111 Βλ. Α. Κονταξή, ΠΚ, Τόμ. Β΄, σ. 3134∙ Χ. Λαμπάκη, ό.π., σ. 1710∙ Ι. Μανωλεδάκη, 

Ερμηνεία, 1996, σ. 133 & ΠοινΔ2005, σελ. 726∙ Μ. Μαργαρίτη, ΠΚ, σελ. 1029∙ Γ. 

Νούσκαλή, ΠοινΔ 2003, 250 & ΠοινΔ 2004, 806∙ Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, ΕΝΟΒΕ, 

2009, σελ. 16 & ΠοινΔ 2006, 1299. 
112 Ε. Καμπέρου – Ντάλτα, ό.π., σελ.53-54 για CETS 185 - Explanatory Report to the 

Convention on Cybercrime, Αριθμ. 53. 
113 Βλ. παραπάνω στην οικεία θέση ανάπτυξης της διπλωματικής. 
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διαβιβάζονται στο πληροφοριακό σύστημα114. Στην παρούσα περίπτωση, 

οιαδήποτε αποτύπωση, είτε αυτή πραγματοποιείται μέσω εκτύπωσης σε 

χαρτί, είτε μέσω αποθήκευσης των ψηφιακών δεδομένων σε κάποιο μέσο 

αποθήκευσης που επιτρέπει την μεταγενέστερη ανάκτησή τους (USB 

Flash Drive, Hard Drive, Solid State Drive, Cd-Rom κ.λπ.), εντάσσεται 

στην έννοια του όρου αποτύπωση, όπως αναφέρεται στη διάταξη του 370Ε 

ΠΚ115. 

   (iii) Σε σχέση με την αθέμιτη και με τεχνικά μέσα παρέμβαση σε μη 

δημόσιες διαβιβάσεις δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών 

πληροφοριακού συστήματος (γ΄ μορφή τέλεσης, παρ. 1), οφείλει να 

διασαφηνιστεί ότι ως παρέμβαση νοείται η απλή διείσδυση του δράστη στα 

διαβιβαζόμενα δεδομένα ή στις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές εντός 

πληροφοριακού συστήματος, δίχως να προϋποτίθεται η μετέπειτα 

παρακολούθηση ή πληροφόρηση ή αποτύπωση των δεδομένων αυτών από 

τον δράστη. Απαιτείται, όμως, η γνώση και θέληση του δράστη να 

πληροφορηθεί αυτός ή άλλος, κατά το χρονικό σημείο της παρέμβασής 

του, το περιεχόμενο των δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών 

ξένου πληροφοριακού συστήματος116.  

   (iv) Σε σχέση με τη χρήση της πληροφορίας ή του υλικού φορέα, επί του 

οποίου έχει αποτυπωθεί αυτή (δ΄ μορφή τέλεσης, παρ. 2), οφείλει να 

διευκρινιστεί ότι ως χρήση της πληροφορία ή του υλικού φορέα επί του 

οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί, συνιστά κάθε ενέργεια που 

πραγματοποιείται με σκοπό αποκάλυψης του περιεχομένου της σχετικής 

πληροφορίας ή του υλικού φορέα σε τρίτο, π.χ. γνωστοποίησης 

περιεχομένου της στον τύπο117. Η χρήση μπορεί να γίνει όχι μόνον από 

τρίτο, αλλά και από τον ίδιο τον δράστη της υποκλοπής. Όμως, στην 

προκειμένη περίπτωση, η χρήση αποτελεί μεταγενέστερη συντιμωρητή 

πράξη, η οποία ανακτά την αυτοτέλειά της, εάν παραγραφεί η πράξη της 

υποκλοπής118.  

   δδ) Ο τυποποιημένος τρόπος τέλεσης της πράξης στο άρθρ. 370Ε ΠΚ 

είναι η χρήση κατά την τέλεση αυτής τεχνικών μέσων. Στο σημείο αυτό, 

πρέπει να διασαφηνιστεί ότι ως τεχνικά μέσα ορίζονται κάθε είδους 

 
114 Ε. Καμπέρου – Ντάλτα, ό.π., σελ. 53· Ε. Βασιλάκη, ό.π., σελ. 178. 
115 Ε. Καμπέρου – Ντάλτα, ο.π., σελ. 53. 
116 Ε. Καμπέρου – Ντάλτα, ο.π., σελ. 53. 
117 Α. Κωστάρα, ibid. 
118 Μ. Μαργαρίτης, ΠΚ, σελ. 1029 αριθμ. 9. (παραπομπή από Α. Κωστάρα) 
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συσκευές παγίδευσης, τεχνικές συσκευές που τοποθετούνται στις γραμμές 

μετάδοσης, όπως και οι συσκευές για την καταγραφή́ ασυρμάτων 

επικοινωνιών. Παράλληλα, δύναται να συμπεριληφθούν και τεχνικά μέσα 

χρήσης λογισμικών, κωδικών πρόσβασης και κρυπτογραφημένων 

στοιχείων119. 

   εε) Αναφορικά με την αντικειμενική προσφορότητα της πράξης, ως 

κατάλληλη ορίζεται η πράξη του δράστη, που δύναται να οδηγήσει στην 

επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού από τον ίδιο. Δηλαδή, στην 

πληροφόρηση του ίδιου του δράστη ή άλλου ως προς το περιεχόμενο των 

μη δημόσιων διαβιβάσεων δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών. 

 

   β. Τα στοιχεία της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος 

Δεν αναφέρεται στο άρθρο του 370Ε ΠΚ η υποκειμενική του 

υπόσταση ως προς το είδος της υπαιτιότητας που πρέπει να έχει ο δράστης. 

Ωστόσο, από τον χαρακτήρα του εγκλήματος σε συνδυασμό με τα άρθρα 

26 και 18 ΠΚ προκύπτει ότι απαιτείται τουλάχιστον ενδεχόμενος δόλος, 

άρα δόλος οποιουδήποτε βαθμού για όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία της 

αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, εκτός από την περίπτωση της 

αντικειμενικής προσφορότητας της πράξης, για την οποία απαιτείται δόλος 

σκοπού (άμεσος δόλος α΄ βαθμού).  

Επιπλέον, στην περίπτωση που ο δράστης το δικαστήριο που 

καταδικάζει τον κατηγορούμενο πρέπει να αιτιολογήσει ειδικά́ την 

συνδρομή́ στο πρόσωπό του του ανωτέρω σκοπού́, διαφορετικά́ η 

απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου είναι αναιρετέα λόγω έλλειψης 

ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.120 

 

Δ. Άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης 

Η πράξη του άρθρου 370Ε ΠΚ δικαιολογείται μόνον, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις κάποιου λόγου άρσης του αδίκου από τους 

αναφερόμενους στα άρ. 20-25 ΠΚ121. 

 

 

 
119 CETS 185 - Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, Αριθμ. 53 
120 Α. Κωστάρα, ibid 
121 A. Κωστάρας, ibid. 
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   Ε. Κυρωτικό τμήμα 

Στο κυρωτικό του τμήμα το άρθρ. 370Ε ΠΚ προβλέπει φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών ετών (πλαίσιο ποινής 3-5 χρόνια) και για τα δύο 

εγκλήματα αυτού που τυποποιούνται στις αντίστοιχες παραγράφους του 1 

και 2. 

 

   ΣΤ. Απόπειρα 

Κατά τα αντιστοίχως ισχύοντα, η απόπειρα στο έγκλημα αυτό είναι 

δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις, εφόσον βέβαια υπάρχει αρχή εκτέλεσης. 

  

   Ζ. Συμμετοχή 

Και εν προκειμένω, η συμμετοχή στο έγκλημα αυτό, με εξαίρεση την 

α΄ μορφή  τέλεσης που συνιστά ιδιόχειρο έγκλημα, είναι δυνατή σε όλες 

τις κατά τα άρθρα 45 και επόμενα μορφές της. 

 

   Η. Συρροή 

Το έγκλημα του άρθρου 370Ε ΠΚ συρρέει αληθινά με το έγκλημα 

της πλαστογραφίας (άρθρ. 216 ΠΚ). Ωστόσο, το έγκλημα του άρθρ. 370Ε 

παρ. 1  συρρέει φαινομενικά με το έγκλημα του άρθρ. 370 ΠΚ, όταν ο 

δράστης αποκτά παράνομα πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail) με σκοπό να λάβει γνώση του περιεχομένου του (αρχή 

επικουρικότητας) 122.  

  

   Θ. Δικονομικά ζητήματα 

Τέλος, για τα δικονομικά ζητήματα ισχύουν όσα αναφέρονται στο 

άρθρ. 370Γ με την συμπλήρωση ότι είναι ανεπίτρεπτη η μεταβολή 

κατηγορίας από το έγκλημα του άρθρ. 370Ε ΠΚ στο έγκλημα της 

πλαστογραφίας (άρθρ. 216 ΠΚ).   

 

 

 
122 Όμοια υπό το καθεστώς του προϊσχΠΚ, Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Αρμ 2007, 1065∙ Α. 

Κωστάρα, ό.π., σελ. 1151∙.πρβλ. Δ. Κιούπη, Υπερ 2000, 970 και Χ. Μυλωνόπουλο, ό.π., 

1991, σελ. 91, που εφαρμόζουν την αρχή της ειδικότητας. 
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V. Το «Αόρατο δίκτυο» (Deep Web) και το «Σκοτεινό δίκτυο» (Dark 

Web) 

 

1. Εννοιολογική προσέγγιση 

Ως γνωστόν, ο παγκόσμιος ιστός (World Wide Web) χωρίζεται σε 

τρεις τομείς : τον επιφανειακό ιστό (Surface Web), τον αόρατο ιστό (Deep 

Web) και τον σκοτεινό ιστό (Dark Web). 

Επιφανειακός ιστός, είναι αυτός που δύναται να ερευνηθεί μέσω της 

χρήσης των μηχανών αναζήτησης, όπως της Google, Bing, Yahoo κ.λπ. 

Οποιοδήποτε αποτέλεσμα εμφανίζει ο φυλλομετρητής ύστερα από 

αναζήτηση στις παραπάνω μηχανές, θεωρείται surface web. Στην 

περίπτωση του αόρατου και του σκοτεινού ιστού, απαιτείται μια ορθότερη 

και πιο σαφής εξήγηση των όρων αυτών, αφού προηγουμένως γίνει 

αναφορά στους όρους «Διαδίκτυο» και «Παγκόσμιος Ιστός». To 

«Διαδίκτυο» εφευρέθηκε από το στρατό των Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1960, 

ως μια προσπάθεια να διατηρηθεί η απαραίτητη επικοινωνία εντός των 

Η.Π.Α. στην περίπτωση πυρηνικής καταστροφής. Το όνομά του τότε ήταν 

ARPAnet και δεν άργησε να υιοθετηθεί η χρήση του και σε αρκετά μεγάλο 

αριθμό πανεπιστημίων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο παγκόσμιος ιστός, 

κοινώς γνωστός και ως “WWW”, είναι το πρόθεμα όλων των ιστοσελίδων 

του διαδικτύου και αποτελεί ένα χώρο πληροφοριών, όπου έγγραφα και 

άλλες πηγές πληροφοριών διαμοιράζονται μέσω του διαδικτύου (Internet). 

Δημιουργήθηκε το 1989 από φυσικούς και ειδικότερα, ύστερα από 

πρόταση του Άγγλου επιστήμονα Tim Berners - Lee, ούτως ώστε να 

μπορούν να μοιράζονται ή να συμμετέχουν σε κοινές έρευνες μέσω των 

υπολογιστών τους123. Αυτή η ιδέα, εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο και 

σημαντικότερο κέντρο συλλογής ανθρώπινης γνώσης στην ιστορία του 

ανθρώπινου είδους. 

 

2. Διακριτικά στοιχεία και οριοθέτηση του αόρατου δικτύου. 

Για τη σαφή κατανόηση της νοηματικής σύνδεσης των όρων “deep 

web” και “dark web”, πρέπει πρωτίστως να αναλυθεί η έννοια των 

«αραχνών» ή Web Crawlers. Web crawler είναι ένα εργαλείο που βοήθησε 

στη λύση του προβλήματος αναζήτησης πόρων που υπήρχε στον 

 
123 https://www.w3.org/Help/#webinternet 

 http://www.pewinternet.org/2014/03/11/world-wide-web-timeline 

https://www.w3.org/Help/#webinternet
http://www.pewinternet.org/2014/03/11/world-wide-web-timeline/
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παγκόσμιο ιστό, πριν τη δημιουργία του. Ειδικότερα, εφοδιάζει με έναν 

γρηγορότερο και πιο ακριβή τρόπο διεύρυνσης πόρων, χαρτογραφώντας 

τον παγκόσμιο ιστό και διευκολύνοντας τον χρήστη στην αναζήτηση 

εγγράφων ή περιεχομένου. Λόγω της συνεχούς εξέλιξης του διαδικτύου, 

ένα web crawler έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μόνο του αποφάσεις, 

βάσει ενός λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης. Τούτο γίνεται με την 

αυτόματη πλοήγησή του στον ιστό, μέσω χρήσης των υπερσυνδέσμων που 

βρίσκονται σε κάθε ιστοσελίδα που χαρτογραφούν. Βάσει αυτής της 

διαδικασίας επιτελεί τον σκοπό του, δηλαδή τη σχεδίαση μιας τεράστιας 

βάσης δεδομένων υπάρχοντος περιεχομένου του παγκοσμίου ιστού (web 

indexing). 

Τη χρήση των web crawlers την εκμεταλλεύονται διάφορες μηχανές 

αναζήτησης, όπως η Google, Microsoft, Yahoo κ.λπ., οι οποίες όμως 

περιορίζονται μόνο στον τομέα του surface web, δηλαδή του ιστού που 

δύναται να ερευνηθεί μέσω των μηχανών αναζήτησης. Δεν έχουν 

πρόσβαση σε ιστότοπους που βρίσκονται στο deep web και συνεπώς και 

στο dark web, καθώς αυτό καθίσταται αδύνατο είτε λόγω του γεγονότος 

ότι : α) η ιστοσελίδα είναι άγνωστη και δεν υπάρχει κανένας σύνδεσμος 

που να οδηγεί σε αυτήν, β) είτε λόγω περιεχομένου παραγόμενου web 

crawlers εντός του ιστοτόπου (private web), δ) είτε λόγω περιορισμού της 

πρόσβασης στο περιεχόμενό τους με τεχνικούς τρόπου (CAPTCHAS, 

Robots Exclusion Standards κ.λπ.), ε) είτε λόγω απαγόρευσης πρόσβασης 

των web crawlers στο site (disallow) ή παράλειψής τους (skip) μέσω του 

αρχείου «robots.txt», με το οποίο καθορίζεται αν το σύνολο του ιστοτόπου 

ή μέρος του επιτρέπεται ή όχι να χαρτογραφηθεί μέσω των web crawlers 

και να εμφανίζεται στις μηχανές αναζήτησης124. 

Οι όροι deep web και dark web αποτελούν δύο διαφορετικές 

θεματικές. Στον κύκλο των μη ειδημόνων οι δύο εν λόγω έννοιες 

συγχέονται συχνά, με αποτέλεσμα να μην είναι κατανοητή η διαφορά 

ανάμεσα τους. Το deep web, αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι του 

παγκοσμίου ιστού (World Wide Web), καθώς περιέχει σε ποσοστό 95% 

μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών από αυτόν του surface web. Ένας μέσος 

χρήστης του διαδικτύου, είτε κάνει χρήση του μέσω του κινητού του, είτε 

μέσω ενός Η/Υ, βρίσκεται περισσότερη ώρα στο χώρο του «αόρατου 

δικτύου», παρά σε αυτόν του επιφανειακού. Μέσω επίσκεψης του χρήστη 

 
124 http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/InvisibleWeb.html 

http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/InvisibleWeb.html
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στο e-mail του, ανταλλαγής προσωπικών μηνυμάτων μέσω π.χ. του 

Messenger Facebook, αυτομάτως πλοηγείται στο deep web, εφόσον κανείς 

δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα μηνύματά του ή στα e-mail του με 

νόμιμα μέσα, χωρίς τη χρήση προσωπικού κωδικού άμεσα συνδεδεμένου 

με τον λογαριασμό του. 

   

3. Τρόπος πρόσβασης στο Dark Web 

Κομμάτι του deep web αποτελεί το dark web, το οποίο 

δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση μιας ιδιωτικής - ανθεκτικής σε 

τυχόν διαρροές ή/και επιθέσεις ανίχνευσης και ανάλυσης διαδικτυακού 

ίχνους (traffic analysis) - επικοινωνίας σε ένα δημόσιο δίκτυο, σε λογικά 

πλαίσια κοστολόγησης και με ικανοποιητική απόδοση125. Οι ιστότοποι σε 

αυτό, έχουν δημιουργηθεί βασισμένοι σε ένα δίκτυο «ομπρέλα», καθώς η 

πρόσβασή τους είναι περιορισμένη και κρυφή στον κοινό χρήστη του 

διαδικτύου και η χρήση τους καθίσταται δυνατή μόνο μέσω 

συγκεκριμένων προγραμμάτων. Κάποια από αυτά είναι το Tor, το anoNet, 

το Freenet, το GNUnet, το I2P και προσφέρουν, μερικά μέσω απαραίτητης 

επεξεργασίας των ρυθμίσεών τους, ενώ άλλα από την πρώτη εκκίνησή 

τους, προστασία των ταυτοτήτων τους με πληθώρα τρόπων. Το πιο 

δημοφιλές από τα ανωτέρα αποτελεί το “Tor Browser”, καθώς έχει το πιο 

φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον (Friendly UI – User interface) και 

προσφέρει αμεσότητα και ευκολία, ως προς τον τρόπο λειτουργίας του, 

 
125https://www.onion-router.net/Publications/AIPA-1999.pdf 

https://www.onion-router.net/Publications/CACM-1999.pdf – σελ. 1 

https://www.onion-router.net/Publications/AIPA-1999.pdf
https://www.onion-router.net/Publications/CACM-1999.pdf%20–%20σελ.%201
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χωρίς ανάγκη διαμόρφωσής του ενώ, παράλληλα, πρωτοπορεί στον τομέα 

της ασφάλειας και ιδιωτικότητας του χρήστη126. 

Μέσω, λοιπόν, του Tor δύναται να έχει πρόσβαση ένας χρήστης στις 

κρυφές υπηρεσίες (“hidden services”), δηλαδή σε διευθύνσεις διαδικτύου 

(domains) που δεν είναι ευκόλως αναγνώσιμες, εφόσον αποτελούνται από 

16 χαρακτήρες συνδυασμού γραμμάτων και αριθμών και έχουν κατάληξη 

“.onion” (π.χ. 3g2upl4pq6kufc4m.onion – δημοφιλής μηχανή αναζήτησης, 

η οποία ονομάζεται DuckDuckGo.com και επικεντρώνεται στην 

ιδιωτικότητα, ανωνυμία και ασφαλή περιήγηση τόσο στον επιφανειακό 

όσο και στον κρυφό ιστό). Εξάλλου, ο τρόπος κρυπτογράφησης και 

εξασφάλισης της ανωνυμίας του χρήστη του Tor, λειτουργεί με τέτοιο 

τρόπο, ώστε όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των χρηστών του, τόσο 

δυσκολότερη είναι και η εύρεση και αποκρυπτογράφηση των στοιχείων 

ενός πλοηγού. 

Παρεμφερής με τον αρχικό σκοπό δημιουργίας του dark web, ήταν η 

χρήση του από τους χρήστες, που ύστερα από μερικά χρόνια από τη 

δημιουργία του Onion Routing Project, το εκμεταλλεύτηκαν με σκοπό την 

πρόσβαση σε ένα διαδικτυακό τόπο, όπου υπάρχει ελευθερία έκφρασης 

χωρίς οποιαδήποτε επιβολή κυρώσεων, εφόσον δεν δύναται να 

ανιχνευθούν λόγω ισχυρής κρυπτογράφησης χωρίς υπέρμετρη 

προσπάθεια, από κράτη που υποφέρουν από αρχές καταπίεσης, 

εκφοβισμού και λογοκρισίας, όπως στις περιπτώσεις χωρών της Κίνας, 

Σαουδικής Αραβίας, Ιράν, Ρωσίας κ.α. 

Ειδικότερα, μέσω της ενεργούς συμμετοχής και βοήθειας των 

χρηστών στην ανάπτυξη του Tor, έχει επιτευχθεί μια σταθερή και συνεχώς 

εξελισσόμενη πορεία του προγράμματος που προσφέρει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα προστασίας των χρηστών του. Λόγω της δοθείσας κατά τα 

ως άνω προστασίας, άλλωστε, αυξήθηκαν οι ενεργοί ιστότοποι συζήτησης 

(forums) που προωθούν την «ασφαλή» πληροφόρηση μέσω ενός μη 

διαπιστώσιμου και ελέγξιμου περιβάλλοντος διακίνησης πληροφοριών. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, το σκοτεινό δίκτυο κατέστη όχημα μη ελεγχόμενης 

ενημέρωσης και πληροφόρησης, μη δυνάμενο να περιοριστεί στο πλαίσιο 

του κρατικού ελέγχου. 

Η πρόσβαση στο σκοτεινό δίκτυο μέσω του Tor προσφέρει, εν 

πρώτοις ανωνυμία με χρήση ενός τρόπου κρυπτογράφησης, που 

 
126https://www.torproject.org/docs/faq.html#WhatIsTor  

https://www.torproject.org/docs/faq.html#WhatIsTor


- 71 - 
 

πραγματοποιείται με την απουσία διευθύνσεως του αποστολέα της 

πληροφορίας και λειτουργεί αποτελεσματικά ως τρόπος απόκρυψής της 

ταυτότητας του πρώτου από τον παραλήπτη ή και τρίτους πιθανούς 

παρατηρητές (traffic analysts). Ως αποτέλεσμα της απόκρυψης της 

ταυτότητας του χρήστη αναπτύχθηκαν οι “Deepnet Libraries” λόγω 

ανεξάντλητων πηγών, χωρίς κανένα περιορισμό δημοσίευσης, γεγονός 

βέβαια, που οι πληροφορίες που μπορούν να αναγνωσθούν πρέπει να 

περνάνε από ένα φίλτρο κριτικής σκέψης.  

   

4. Η επικίνδυνη όψη του Dark Web 

Παρά ταύτα, ο εξευγενισμένος αυτός σκοπός δημιουργίας του Dark 

Web, δεν άργησε να αποχρωματιστεί και εν τέλει να διαφθαρεί, καθώς η 

ανωνυμία, η ιδιωτικότητα και η προστασία που προσέφερε διαμόρφωναν 

ένα ιδανικό περιβάλλον για την τέλεση εγκληματικών πράξεων στο χώρο 

αυτό. Οι προαναφερθείσες εγκληματικές πράξεις, ποικίλλουν σε αριθμό 

και είδος. Τις βασικότερες κατηγορίες αυτών μεταξύ άλλων, αποτελούν οι 

εξής: α) εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, β) εμπορία/παραγωγή 

ναρκωτικών, διακίνηση παρανόμων ιατρικών συνταγών (για 

ψυχοφάρμακα κυρίως), γ) εξτρεμιστικό περιεχόμενο, υποστήριξη 

τρομοκρατικών ομάδων, κοινότητες με ακραίες ρατσιστικές ιδεολογίες 

κ.λπ., δ) οικονομικές απάτες, πώληση πλαστών χαρτονομισμάτων, 

πιστωτικών καρτών, «ξέπλυμα» χρήματος κ.α., ε) πρόσληψη χάκερς, 

πώληση ή ανταλλαγή ιών / malwares, πώληση DDoS επιθέσεων, στ) 

παράνομο πορνογραφικό υλικό είτε παιδικής πορνογραφίας είτε 

παράνομης βίας είτε διακίνησης πορνογραφικού υλικού χωρίς τη γνώση 

του άλλου μέρους, ζ) ιστότοποι που λειτουργούν ως «εγκυκλοπαίδειες» 

των παρανόμων ιστοσελίδων του dark web, προωθώντας πρόσβαση προς 

αυτά μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks), κ.α.127. 

Άξιο ιδιαίτερης μνείας είναι στην κατεύθυνση αυτή το αποτέλεσμα 

μιας από τις μεγαλύτερες έρευνες128 αναφορικά με την κινητικότητα των 

χρηστών του Tor στο Dark Net, μέσω πρόσβασής τους στις «κρυφές 

υπηρεσίες». Η έρευνα αυτή μας αποκαλύπτεται ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα των βασικών λόγων χρήσης του Tor και γενικότερα της πρόσβασης 

 
127 Daniel Moore & Thomas Rid (2016) Cryptopolitik and the Darknet, Survival, 58:1, 7-38, DOI: 

10.1080/00396338.2016.1142085.  
128 G. Owen and N. Savage, "Empirical analysis of Tor Hidden Services," in IET Information Security, 

vol. 10, no. 3, pp. 113-118, 5 2016. - doi: 10.1049/iet-ifs.2015.0121 

URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7448519&isnumber=7448513 

https://doi.org/10.1080/00396338.2016.1142085
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7448519&isnumber=7448513


- 72 - 
 

των χρηστών στο σκοτεινό δίκτυο. Η πλειοψηφία των ιστοσελίδων που 

υπάρχουν σε αυτό αφορούν την πώληση ναρκωτικών ουσιών. Παρόλα 

αυτά, ανάμεσα στις έγκυρες hidden services, με μεγάλη διαφορά 

πρωτοπορούν οι ιστότοποι που αφορούν κακοποιήσεις129. 

 

 

 

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο σκοτεινό δίκτυο, είτε για 

αγορά πληροφοριών, ναρκωτικών ουσιών κ.α. γίνονται με τη χρήση 

κρυπτονομισμάτων και κατά κύριο λόγο με Bitcoin. Αυτό, διότι το Bitcoin 

εξαρχής σχεδιάστηκε με βασικό σκοπό του την ανωνυμία. Όλες οι 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω Bitcoin είναι ανώνυμες μεν, 

αλλά κάθε μία από αυτές αφήνει ένα ίχνος. Τούτο είναι πολύ δύσκολο να 

ανιχνευθεί και να ακολουθηθεί η πορεία του, ώστε στο τέλος να βρεθεί ο 

χρήστης που πραγματοποίησε τη συναλλαγή. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και 

σε αυτή την περίπτωση δικλείδες ασφαλείας, αφού παραμένει δυνατή η 

αύξηση της ανωνυμίας του χρήστη, μέσω ενός συστήματος “spidery 

network”, που λειτουργεί κατά μία έννοια σαν το Tor. Πραγματοποιώντας 

τη συναλλαγή του κάποιο πρόσωπο, διέρχεται μέσω ενός δικτύου πολλών 

συναλλαγών, ώστε να χαθεί η πραγματική ταυτότητα της συναλλαγής, 

κάνοντας τη διαδικασία εύρεσης της εξαιρετικά δύσκολη.  

Εν κατακλείδι, η εγκληματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο 

Dark Web αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα στη σύγχρονη κοινωνία, χωρίς 

καμία εύκολη λύση του. Η ανωνυμία και το τοίχος προστασίας που 

προσφέρει η χρήση προγραμμάτων, όπως το Tor, αφενός μεν συμβάλλουν 

 
129 G. Owen and N. Savage, ο.π., σελ. 5 

Πίνακας 1 και 2     Αριθμός ζήτησης πρόσβασης σε Hidden Services και αριθμός ιστοσελίδων στο Dark Νet                                          

αντίστοιχα. 
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στην προώθηση των θετικών και σημαντικών προαναφερθέντων 

δικαιωμάτων όπως η ελευθερία του λόγου κ.λπ. αλλά, αφετέρου δε, στη 

δημιουργία εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών για την εξεύρεση του δράστη 

εγκληματικών πράξεων που λαμβάνουν χώρα στον σκοτεινό ιστό. Οι 

περισσότερες μέθοδοι για τη διασταύρωση στοιχείων του εγκληματία και 

εν κατακλείδι για την ενοχοποίηση του, βρίσκονται συνήθως οι ίδιες είτε 

στη γκρίζα ζώνη είτε και εκτός ορίων νομιμότητας, αφού διαφορετικά 

καθίσταται σχεδόν αδύνατη η επίτευξη του κατασταλτικού σκοπού των 

Αρχών. 

 

VI. Η δικονομική αντιμετώπιση των απορρήτων  

 

1. Οι δικονομικές ρυθμίσεις της Σύμβασης της Βουδαπέστης 

Οι δικονομικές διατάξεις σχετικά με τη δίωξη και ανάκριση των 

εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και 

τα εγκλήματα των άρθρων 370Β έως 370Ε ΠΚ, προβλέπονται στο δεύτερο 

μέρος της Σύμβασης και ειδικότερα στα άρθρα 14 έως 21 αυτής130. 

 

Α. Τα ειδικότερα μέτρα των άρθρων 16 έως 19 της Σύμβασης 

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2 της Σύμβασης, κάθε Κράτος-

Μέρος εφαρμόζει τις διαδικασίες και τα μέτρα που προβλέπονται στην 

παρ. 1 σχετικά με: α) τα ποινικά αδικήματα που καθορίζονται σύμφωνα με 

τα άρθρα 2-11 της Σύμβασης αυτής, β) άλλα ποινικά αδικήματα που 

διαπράχθηκαν μέσω συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και γ) τη 

συλλογή μαρτυρίας σε ηλεκτρονική μορφή για ποινικά αδικήματα. 

Ταυτόχρονα προβλέπεται, βέβαια, στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου η 

δυνατότητα επιφύλαξης κάθε Κράτους-Μέρους κατά την εφαρμογή των 

μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 20 και 21 της Σύμβασης. 

Στα εν λόγω μέτρα ανήκουν ειδικότερα131:  

   (i) Τo μέτροo της «ταχείας διαφύλαξης δεδομένων 

αποθηκευμένων σε σύστημα υπολογιστή» (άρθρο 16 της Σύμβασης). Το 

μέτρο αυτό (Expedited preservation of stored computer data) υπόκειται, 

βέβαια, στη ρητά οριζόμενη στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου προϋπόθεση 

 
130 Βλ. διεξοδικότερα Θ. Δαλακούρα, Ηλεκτρονικό έγκλημα, 2019, σελ. 17 επ.  
131 Βλ. διεξοδικότερα Θ. Δαλακούρα, ό.π., σελ. 17 επ.  
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διατήρησης της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας  των δεδομένων 

αυτών για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες.  

   (ii) Τo μέτροo της «μερικής  γνωστοποίησης διακινούμενων 

δεδομένων» (άρθρο 17 της Σύμβασης). Με το μέτρο αυτό (Expedited 

preservation and partial disclosure of traffic data) επιδιώκεται να 

διασφαλισθεί ότι η εν λόγω ταχεία διαφύλαξη διακινούμενων δεδομένων 

θα είναι δυνατή, ανεξάρτητα του εάν ένας ή περισσότεροι πάροχοι 

υπηρεσιών εμπλέκονταν στη διαβίβαση της επικοινωνίας και ότι αυτή θα 

συνοδεύεται από μιας αντίστοιχα ταχεία γνωστοποίηση ενός 

ικανοποιητικού συνόλου διακινούμενων δεδομένων προς την αρμόδια 

αρχή του Κράτους-Μέρους ή στο πρόσωπο που ορίστηκε από την αρχή 

αυτή για να διευκολύνει το Κράτος-Μέρος να προσδιορίσει τους 

προμηθευτές υπηρεσιών και την οδό διαμέσου της οποίας έχουν 

διαβιβαστεί οι πληροφορίες. 

   (iii) Τo μέτροo της «διαταγής επίδειξης» (άρθρο 18 της 

Σύμβασης). Το εν λόγω μέτρο αποτελεί μια μορφή ειδικής παραγγελίας 

που δίδεται από δικαστική αρχή σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της 

επικράτειας, ώστε αυτό να χορηγήσει συγκεκριμένα δεδομένα υπολογιστή 

που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του ή επί παρόχων υπηρεσιών 

συγκεκριμένες πληροφορίες για συνδρομητές σε σχέση με τις υπηρεσίες 

αυτές. Η έλλειψη αντίστοιχης με αυτή της Production order διάταξης στην 

ελληνική έννομη τάξη καθιστά ανεξέλεγκτη την όποια παροχή σχετικών 

πληροφοριών, καθώς εύστοχα έχει επισημανθεί132 ότι δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι η διάταξη αυτή «καλύπτεται» από το άρθρο 25 παρ. 4 περ. β΄ 

του Ν. 1756/88 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης 

Δικαστικών Λειτουργών) ή έστω αναλογικώς από το άρθρο 257 παρ. 3 

ΚΠΔ, καθότι αυτό αναφέρεται αποκλειστικώς στις σωματικές έρευνες. 

  (iv) Τo μέτροo της «έρευνας και κατάσχεσης αποθηκευμένων 

δεδομένων υπολογιστή» (Search and Seizure of stored Computer data). Ως 

σοβαρότερο από άποψη βαρύτητας προσβολής κρίνεται το τυποποιούμενο 

στο άρθρο 19 της Σύμβασης μέτρο της «έρευνας και κατάσχεσης 

αποθηκευμένων δεδομένων υπολογιστή. Στις αρμόδιες αρχές δίδεται, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, η δυνατότητα «να ερευνούν ή 

ομοίως να έχουν πρόσβαση:  α) σε ένα σύστημα υπολογιστή ή σε μέρος 

 
132 Βλ. αναλυτικότερα Ι. Αγγέλη, «Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο» (Convention on Cyber-crime), 

ΠοινΔικ 2001, σελ. 1219. 
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αυτού και στα δεδομένα υπολογιστή που αποθηκεύονται σε αυτό και β) σε 

ένα μέσο αποθήκευσης δεδομένων υπολογιστή, στο οποίο υπάρχουν 

αποθηκευμένα δεδομένα υπολογιστή εντός της επικράτειάς του. Σύμφωνα 

με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, άλλωστε, οφείλει από τα καθ’ έκαστον 

κράτη να διασφαλίζεται νομοθετικά ότι «όπου πιθανολογείται» από τις 

αρχές που ερευνούν ή έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο σύστημα 

υπολογιστή ή μέρος αυτού «ότι τα αναζητούμενα δεδομένα είναι 

αποθηκευμένα σε άλλο σύστημα υπολογιστή … και … είναι νομίμως 

προσιτά ή διαθέσιμα στο αρχικό σύστημα, οι αρχές έχουν τη δυνατότητα 

να επεκτείνουν ταχέως την έρευνα ή παρόμοια πρόσβαση προς το άλλο 

σύστημα». Κατά την παρ. 3, περαιτέρω, οι ως άνω αρμόδιες αρχές 

οφείλουν να έχουν την εξουσία: α) να κατάσχουν ή ομοίως να ασφαλίζουν 

ένα σύστημα υπολογιστή ή μέρος αυτού ή ένα μέσον αποθήκευσης 

δεδομένων υπολογιστή, β) να δημιουργούν και να διατηρούν ένα 

αντίγραφο αυτών των δεδομένων υπολογιστή, γ) να διατηρούν την 

ακεραιότητα των σχετικών αποθηκευμένων δεδομένων υπολογιστή και δ) 

να καθιστούν απρόσιτα ή να αφαιρούν αυτά τα δεδομένα υπολογιστή από 

το εξεταζόμενο σύστημα υπολογιστή. Τέλος, κατά την παρ. 4, οι αρμόδιες 

αρχές δύνανται «να διατάξουν οποιοδήποτε πρόσωπο έχει γνώση περί της 

λειτουργίας του συστήματος υπολογιστή … να παράσχει τις αναγκαίες 

πληροφορίες ώστε να καταστεί δυνατή η άσκηση των μέτρων που 

αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2». 

Πάντως, όπως στην προηγούμενη περίπτωση της «διαταγής 

επίδειξης» έτσι και στην περίπτωση του μέτρου της «έρευνας και 

κατάσχεσης αποθηκευμένων δεδομένων υπολογιστή» οφείλει να 

υπογραμμισθεί ότι η εφαρμογή τους στην ελληνική έννομη τάξη είναι 

προβληματική, καθόσον ελλείπει η ειδική εκείνη διάταξη, η οποία 

καλύπτοντας την «επιφύλαξη υπέρ του νόμου» θα παρέχει την αναγκαία 

νομιμοποιητική βάση για τη διενέργεια των πράξεων αυτών. Αυτόδηλο 

είναι, άλλωστε, ότι η έρευνα του άρθρου 19 της Σύμβασης δεν καλύπτεται 

από τη γενική διάταξη του άρθρου 253 ΚΠΔ, καθώς εν προκειμένω το 

ζήτημα που τίθεται δεν είναι η επιτρεπτή πρόσβαση στον χώρο της 

κατοικίας αλλά η επιτρεπτή πρόσβαση στο περιεχόμενο του υπολογιστή.   

 

   Β. Οι διατάξεις των άρθρων 20 και 21 της Σύμβασης για τη 

«συλλογή δεδομένων κίνησης σε πραγματικό χώρο» και την 

«παγίδευση – υποκλοπή περιεχομένου δεδομένων». 
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Σύμφωνα με το άρθρο 20 της Σύμβασης, κάθε Κράτος-Μέρος είναι 

υποχρεωμένο να παρέχει τη δυνατότητα συλλογής διακινούμενων 

δεδομένων σε πραγματικό χρόνο εκ μέρους των αρμόδιων αρχών. Η 

ειδικότερη αυτή εξουσία των αρμόδιων αρχών εκτείνεται: α) στη συλλογή 

ή καταγραφή με την εφαρμογή τεχνικών μέσων στην επικράτεια του 

Συμβαλλόμενου Μέρους και β) στην υποχρέωση κάθε παρόχου υπηρεσιών 

να συλλέγει ή να καταγράφει με τη χρήση τεχνικών μέσων στο έδαφος του 

Κράτους-Μέρους και εν γένει να συνεργάζεται και να συνδράμει τις 

αρμόδιες αρχές στη συλλογή ή την καταγραφή δεδομένων κίνησης σε 

πραγματικό χρόνο, σε σχέση με συγκεκριμένες επικοινωνίες που 

διαβιβάζονται μέσω ενός συστήματος υπολογιστή, στο έδαφός του. 

Αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Σύμβασης, κάθε Κράτος-

Μέρος έχει υποχρέωση για θέσπιση νομοθετικής δυνατότητας άρσης του 

απορρήτου των δεδομένων περιεχομένου σε σχέση με συγκεκριμένες 

επικοινωνίες στην επικράτειά του που διαβιβάζονται μέσω ενός 

συστήματος υπολογιστή. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπεται με βάση την 

ειδικότερη αυτή πρόβλεψη: α) να συλλέγουν ή να καταγράφουν με την 

εφαρμογή τεχνικών μέσων στην επικράτεια αυτού του Κράτους-Μέρους 

και β) να αναγκάζουν έναν πάροχο υπηρεσιών με την υφιστάμενη τεχνική 

ικανότητά του τόσο να συλλέγει ή να καταγράφει ο ίδιος με τη χρήση 

τεχνικών μέσων όσο και να συνεργάζεται και να συνδράμει τις αρμόδιες 

αρχές στη συλλογή ή την καταγραφή, σε πραγματικό χρόνο, των ως άνω 

δεδομένων επικοινωνίας. 

Άξιο μνείας είναι εν προκειμένω ότι σύμφωνα με τους ορισμούς της 

Σύμβασης, αλλά και της επιστήμης133, τα ψηφιακά δεδομένα μπορούν 

ενδεικτικά να διακριθούν σε: 

   α)Ψηφιακά δεδομένα (‘digital evidence’), δηλαδή δεδομένα με 

ψηφιοποιημένη μορφή, τα οποία μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από 

συγκεκριμένα προγράμματα (λογισμικό). 

   β) Ηλεκτρονικά ακατέργαστα δεδομένα (‘electronic raw data’), 

δηλαδή πρωτόλεια δεδομένα που μπορούν να αποθηκευτούν σε μέσα 

αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική μορφή, πριν υποστούν τη ψηφιοποίηση.  

 
133 Βλ. ενδεικτικά Α. Καργόπουλο, Ανακριτικές πράξεις επί ψηφιακών δεδομένων, σε: 

Θ. Δαλακούρα, Ηλεκτρονικό έγκλημα, 2019, σελ. 202 επ.  
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   γ) Δεδομένα υπολογιστή (‘computer-based evidence’), δηλαδή 

ψηφιακά δεδομένα που αντλούνται από υπολογιστή και αφορούν 

λειτουργίες και λογισμικό που εκτελείται στον υπολογιστή. 

   δ) Δεδομένα διαδικτύου (‘internet data’), δηλαδή δεδομένα που 

αφορούν στην περιήγηση και χρήση εφαρμογών στο διαδίκτυο.  

   ε) Μεταδεδομένα (‘metadata’), δηλαδή πληροφορίες που 

ενσωματώνει το εκάστοτε πρόγραμμα στα αρχεία που παράγει. Οι 

πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν το ακριβές χρονικό σημείο που το 

αρχείο δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε ή προσπελάστηκε ή αντιγράφηκε 

κ.λ.π., τον χρήστη, το μέγεθος του αρχείου και άλλες αντίστοιχες 

πληροφορίες.     

2. Η ρύθμιση του νέου ΚΠΔ για την κατάσχεση ψηφιακών 

δεδομένων 

   Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 265 του νέου ΚΠΔ, «η 

κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων μπορεί να επιβληθεί: 

 α) Σε ένα σύστημα υπολογιστή στο σύνολό του ή σε μέρος αυτού 

και στα δεδομένα υπολογιστή που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν, στα 

οποία έχει φυσική πρόσβαση εκείνος που διενεργεί την ανάκριση,  

 β) σε ένα μέσο αποθήκευσης δεδομένων υπολογιστή στο οποίο 

υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα υπολογιστή και έχει φυσική πρόσβαση 

εκείνος που διενεργεί την ανάκριση,  

 γ) σε ένα απομακρυσμένο σύστημα υπολογιστή στο σύνολό του 

ή σε μέρος αυτού και στα δεδομένα υπολογιστή που είναι αποθηκευμένα 

σε αυτόν ή σε ένα απομακρυσμένο μέσο αποθήκευσης δεδομένων 

υπολογιστή και στα δεδομένα υπολογιστή που είναι αποθηκευμένα σε 

αυτό, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα στο σύστημα υπολογιστή στο οποίο 

έχει φυσική πρόσβαση εκείνος που διενεργεί την ανάκριση. Στην 

τελευταία περίπτωση, τα ψηφιακά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα και 

προσβάσιμα μέσω συστήματος και υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής (cloud 

services) δεν θεωρούνται αποθηκευμένα σε απομακρυσμένο σύστημα 

υπολογιστή ή σε απομακρυσμένο μέσο αποθήκευσης δεδομένων 

υπολογιστή τα οποία είναι διασυνδεδεμένα στο σύστημα υπολογιστή στο 

οποίο έχουν φυσική πρόσβαση οι αρχές».  

   Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, «η κατά τα 

ανωτέρω κατάσχεση πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση 

κατάλληλου εξοπλισμού που επιτρέπει σε εκείνον που τη διεξάγει: 
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 α) Την αφαίρεση και την κατάσχεση του υλικού φορέα των υπό 

στοιχείων α-γ της παρ. 1, στο οποίο βρίσκονται αποθηκευμένα τα 

δεδομένα και/ή 

 β) την αντιγραφή και την αφαίρεση των αποθηκευμένων 

ψηφιακών δεδομένων των υπό στοιχείων α-γ της παρ. 1 σε μέσο 

αποθήκευσης δεδομένων και  

γ) την αναπαραγωγή και την επαλήθευση της αυθεντικότητας και της 

ακεραιότητας των κατασχεθέντων δεδομένων». 

   Αυτοτελώς ορίζεται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, περαιτέρω, ότι 

«η κατάσχεση που διενεργείται κατά τις παρ. 1 και 2, βεβαιώνεται με 

ειδική έκθεση, η οποία αναφέρει ειδικώς τις ενέργειες της παρ. 2 που 

πραγματοποιεί εκείνος που διεξάγει την ανάκριση». 

   Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, «τα ψηφιακά 

δεδομένα που κατάσχονται διατηρούνται αποθηκευμένα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ποινικής διαδικασίας σε ένα και μόνο υλικό μέσο 

αποθήκευσης που περιέχεται στη δικογραφία. Ασφαλές αντίγραφο αυτού 

ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων που 

έχουν κατασχεθεί, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, σχηματίζεται 

κατά την κατάσχεσή τους και διατηρείται στο γραφείο πειστηρίων του 

πρωτοδικείου στο οποίο υποβάλλεται η δικογραφία και το οποίο παρέχει 

τις κατάλληλες εγγυήσεις φυσικής ασφάλειας και πρόσβασης σε εκείνους 

μόνο που ασκούν καθήκοντα στην υπόθεση. Η παρούσα ισχύει αναλόγως 

και στα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν στα δεδομένα επικοινωνίας που 

περιλαμβάνονται στη δικογραφία». 

Εύστοχα προβλέπεται στη συνέχεια στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου ότι 

«η πρόσβαση και η δυνατότητα αναπαραγωγής των ψηφιακών δεδομένων 

που κατάσχονται επιτρέπεται μόνο σε όσους ασκούν δικαστικά, 

εισαγγελικά και ανακριτικά καθήκοντα στην υπόθεση ή τους γραμματείς. 

Προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα τεχνικά μέσα. 

Τέτοια μέσα είναι η κρυπτογράφηση και η χρήση κωδικών ασφαλείας για 

την πρόσβαση και αναπαραγωγή των κατασχεμένων ψηφιακών δεδομένων 

από το υλικό μέσο αποθήκευσης στο οποίο βρίσκονται αποθηκευμένα. Η 

παρούσα ισχύει αναλόγως και στα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν στα 

δεδομένα επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία». 

Εξίσου εύστοχα ορίζεται, τέλος, στην παρ. 6 του ιδίου άρθρου ότι 

«απαγορεύεται η δημιουργία και η διατήρηση αντιγράφων των ψηφιακών 
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δεδομένων για οποιονδήποτε άλλον λόγο εκτός αν ο αρμόδιος εισαγγελέας 

ή ανακριτής ή συμβούλιο ή το δικαστήριο κρίνουν ότι τα κατασχεμένα 

ψηφιακά δεδομένα είναι αναγκαίο να περιληφθούν σε άλλη δικογραφία. Η 

παρούσα ισχύει αναλόγως και στα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν στα 

δεδομένα επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία». 

Όπως διασαφηνίζεται στην Αιτιολογική Έκθεση του νέου ΚΠΔ134, η 

ενσωμάτωση της προκείμενης ρύθμισης στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφεται 

ως επιβεβλημένη νομοθετική κίνηση για την κάλυψη συγκεκριμένου 

κενού, συνάμα όμως και ως νεωτεριστική αποτύπωση επενέργειας της 

σύγχρονης τεχνολογικής εξέλιξης στην ποινική δίκη. Η ανάγκη θέσπισης 

κανονιστικού πλαισίου για την κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων 

προκύπτει τόσο από τη συνταγματική αρχή της επιφύλαξης υπέρ του 

νόμου, όσο και από την πάγια αξίωση της νομολογίας του ΕΔΔΑ για 

ύπαρξη ειδικής νομικής βάσης για κάθε επέμβαση των αρχών στα 

δικαιώματα και στις ελευθερίες του ατόμου135. Προκύπτει, όμως, και από 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ, η οποία θεσπίζει τους κανόνες που 

αφορούν στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές, 

αλλά και τη Σύμβαση της Βουδαπέστης για το Κυβερνοέγκλημα την οποία 

κυρώσαμε με το ν. 4411/2016 και η οποία αξίωνε την υιοθέτηση τέτοιων 

διατάξεων. 

Αυτόδηλο είναι, εξάλλου, ότι καθώς τα ψηφιακά δεδομένα είναι 

άυλα, οποιαδήποτε ρύθμιση του ΚΠΔ που αναφέρεται σε υλικά πειστήρια 

και έγγραφα δεν αποτυπώνει την πραγματική φύση και τις ανάγκες αυτών. 

Καθώς, δηλαδή, ο υλικός φορέας των δεδομένων (σκληρός δίσκος, μέσο 

αποθήκευσης) στον οποίον αφορούν τα ψηφιακά δεδομένα είναι διακριτός 

έναντι των ίδιων των δεδομένων, είναι φανερό ότι οι παραδοσιακές 

διατάξεις του ΚΠΔ που αναφέρονται αποκλειστικά στα φυσικά πειστήρια 

και αντικείμενα δεν συμπεριλαμβάνουν ρητά τα ψηφιακά δεδομένα, με 

αποτέλεσμα να πάσχει η όλη διαδικασία και η κατάσχεση υλικών φορέων 

ή η αντιγραφή, επεξεργασία και αναπαραγωγή των αρχείων για τους 

σκοπούς της ποινικής δίκης να συνιστούν αυθαίρετες ενέργειες136. 

 
134 ΑιτιολΕκθΚΠΔ 2019, V5Bβ.  
135 ΕΔΔΑ, Roman Zakharov κατά Ρωσίας, Νο. 47143/06, σκ. 227-231∙ ΕΔΔΑ, S. and 

Marper κατά Ηνωμένου Βασιλείου, Νο 30562/04, σκ. 95∙ ΕΔΔΑ, Ivashchenko κατά 

Ρωσίας, No. 61064/10∙ ΕΔΔΑ, Benedik κατά Σλοβενίας, No. 62357/14.  
136 Βλ. Α. Καργόπουλο, Ανακριτικές πράξεις επί ψηφιακών δεδομένων, σε: Θ. 

Δαλακούρα, Ηλεκτρονικό έγκλημα, 2019, σελ. 210.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182455
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Ευλόγως, άλλωστε, αφού εφόσον η παραγγελία και η κατάσχεση αφορά 

σε αυτά καθεαυτά τα υλικά μέσα αποθήκευσης, οι ενέργειες αυτές 

περιορίζονται μόνο ως προς αυτά και δεν καλύπτουν τα αυτοτελή και 

αυθύπαρκτα ψηφιακά δεδομένα.  

Επιτυχώς γίνεται λόγος, μετά ταύτα, και τονίζεται ότι η ρύθμιση του 

άρθρου 265 του νέου ΚΠΔ παρέχει την απαραίτητη και δικαιοκρατικά 

επαρκή νομική βάση για τη διενέργεια της συγκεκριμένης ανακριτικής 

πράξης. Παρέχει, συνάμα, τις δέουσες  εγγυήσεις και προϋποθέσεις για την 

αποτροπή τυχόν αυθαιρεσιών, προβλέποντας την υποχρέωση σύνταξης 

ειδικής έκθεσης, τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού κατάσχεσης, τον 

περιορισμό της πρόσβασης μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, αλλά 

και μέτρα κατά της τυχαίας απώλειας και διαγραφής των ψηφιακών 

δεδομένων. 

 

3. Η δικονομική αντιμετώπιση των ψηφιακών πειστηρίων 

Όπως εύστοχα έχει επισημανθεί137, τα ψηφιακά πειστήρια είναι τα 

δεδομένα (ευρήματα) εκείνα τα οποία βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή και 

εντοπίζονται, εξάγονται και ερμηνεύονται κατά τη διαδικασία ψηφιακής 

σήμανσης (digital forensics) και με επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους, 

προκειμένου να αξιοποιηθούν σε δικονομική διαδικασία. Αν και τα 

ψηφιακά πειστήρια ήταν κατεξοχήν συνυφασμένα με το ηλεκτρονικό 

έγκλημα, πλέον τείνουν να έχουν καθολική παρουσία, ακόμη και στα πιο 

«παραδοσιακά» εγκλήματα.  

Εξίσου εύστοχα τονίζεται138 ότι τα ψηφιακά πειστήρια ως δεδομένα 

σε ψηφιακή μορφή είναι εξαιρετικά εύθραυστα αλλά και ταυτόχρονα 

ανθεκτικά. Η ευθραυστότητα των ψηφιακών δεδομένων οφείλεται στην 

ευμεταβλητότητά τους και στον τρόπο αποθήκευσης και επεξεργασίας 

τους. Παράλληλα όμως τα ψηφιακά πειστήρια είναι και ανθεκτικά γιατί 

μια ολική καταστροφή ψηφιακών δεδομένων απαιτεί συστηματική 

προσπάθεια, καθώς τα πληροφοριακά συστήματα έχουν μηχανισμούς 

διασφάλισης της ακεραιότητας μέσω πλεονάσματος (redundancy) και 

ανοχής σε σφάλματα (fault tolerance).  

 
137 Βλ. Β. Κάτο, Ψηφιακά τεκμήρια, σε: Θ. Δαλακούρα (επιμ.), Ηλεκτρονικό έγκλημα, 

2019, σελ. 63.    
138 Βλ. Β. Κάτο, ό.π., σελ. 63.    
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Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν σε σχέση με τον χειρισμό των 

ψηφιακών πειστηρίων οι τέσσερις αρχές ψηφιακών πειστηρίων (Αρχές 

ACPO) που περιέχονται στον Οδηγό που εξέδωσε η Ένωση Αξιωματικών 

Αστυνόμων της Μεγ. Βρετανίας για τον χειρισμό και εξέταση ψηφιακών 

πειστηρίων139.    

Η πρώτη Αρχή επιτάσσει να μην πραγματοποιείται καμία ενέργεια 

από το άτομο που ερευνά υπόθεση, όπου εμπλέκονται ψηφιακά πειστήρια, 

αφού αυτό απαγορεύεται να αλλοιώνει δεδομένα (ψηφιακά πειστήρια), τα 

οποία αργότερα μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήριο. Η αρχή αυτή 

αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ακεραιότητας των ψηφιακών πειστηρίων.    

Η δεύτερη Αρχή αξιώνει στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη 

πρόσβασης σε δεδομένα στην «αυθεντική» τους μορφή, η όποια πρόσβαση 

να πραγματοποιείται από άτομο καταρτισμένο για αυτό και ικανό να 

εξηγήσει τόσο τη συνάφεια όσο και τις συνέπειες της πρόσβασης αυτής. Η 

αρχή αυτή καλύπτει την περίπτωση που το σύστημα είναι σε κατάσταση 

λειτουργίας, ή απαιτείται η εκκίνησή του προκειμένου να προσπελασθούν 

και να εξαχθούν τα ψηφιακά πειστήρια. Παραδείγματα περιπτώσεων είναι 

τα κινητά τηλέφωνα (όσον αφορά την εσωτερική τους μνήμη και όχι τους 

πρόσθετα εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα όπως κάρτες micro SD), 

ενσωματωμένες συσκευές (όπως ρούτερς, ψηφιακοί ελεγκτές), και 

εξυπηρετητές (servers).  

Η τρίτη Αρχή επιβάλλει να τηρείται ένα αρχείο καταγραφής (audit 

trail) όλων των ενεργειών που αφορούν τα ψηφιακά πειστήρια. Ένας 

ανεξάρτητος τρίτος θα πρέπει να μπορεί να εξετάσει αυτές τις ενέργειες 

καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα. Η αρχή αυτή αναφέρεται σε 

επικουρικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα ψηφιακά πειστήρια ώστε 

να είναι παραδεκτά. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27037:20127, τα 

κριτήρια αυτά είναι: 

– Ελεγξιμότητα (auditability): Θα πρέπει να είναι δυνατό σε ένα τρίτο 

πρόσωπο ή κάποιος που έχει έννομο συμφέρον να μπορεί να ελέγξει τις 

 
139 Βλ. αναλυτικά για αυτές Β. Κάτο, ό.π., σελ. 63 καθώς και https://www.digital-

detective.net/digital-forensics-documents/ACPO_Good_Practice_Guide_ 

for_Digital_Evidence_v5.pdf.  Σημειωτέον, ότι οι Αρχές ACPO έχουν υιοθετηθεί από 

αρκετούς σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, βλ. http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/ 

documentDisplay.jsp?docid=240,58,77,254,51,40, 191,175 

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/
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ενέργειες όλων των εμπλεκομένων που έχουν εξετάσει τα ψηφιακά 

πειστήρια.  

– Επαναληψιμότητα (repeatability): Η επαναληψιμότητα εδραιώνεται 

όταν είναι δυνατό να παράγονται τα ίδια αποτελέσματα χρησιμοποιώντας 

τις ίδιες διαδικασίες μέτρησης και μεθόδους, τις ίδιες συσκευές μέτρησης 

και κάτω από τις ίδιες συνθήκες.  

– Αναπαραγωγιμότητα (reproducibility): Η παραγωγή των ίδιων 

αποτελεσμάτων με αυτών που παρήχθησαν αρχικά, ανεξαρτήτως των 

μέσων, διαδικασιών και συνθηκών. 

– Δικαιολογητικότητα (justified ability): Η δυνατότητα του αναλυτή 

να αποδείξει ότι έπραξε κατά το βέλτιστο τρόπο, παραθέτοντας όλες τις 

ενέργειες και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εξέταση και 

ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων.  

Η τέταρτη Αρχή επιτάσσει το υπεύθυνο για την έρευνα άτομο να είναι 

υπεύθυνο τόσο για την τήρηση του νόμου όσο και για την τήρηση των 

προαναφερθεισών αρχών. Προκειμένου να ελεγχθεί η αντικειμενικότητα, 

η τήρηση του νόμου καθώς και η ακεραιότητα και συνέχεια των 

πειστηρίων, θα πρέπει να υπάρχει αποκλειστικός υπεύθυνος αναλυτής ο 

οποίος θα συμπληρώσει αποδεικτικό της επιμέλειας και κατοχής των 

πειστηρίων (chain of custody) από τη στιγμή της κατάσχεσης μέχρι την 

έκθεση αυτών στο δικαστήριο. 

 

4. Η ανακριτική ενέργεια της αποκρυπτογράφησης 

Όπως εύστοχα επισημαίνεται140, η κρυπτογράφηση (‘encryption’) 

κατά τη διεξαγωγή ανακριτικών ενεργειών στα κυβερνοεγκλήματα 

επιτυγχάνεται μέσω ειδικών εφαρμογών, οι οποίες επί τη βάσει ενός 

κλειδιού (συνδυασμού δηλαδή αριθμών και γραμμάτων) παραλλάσσουν 

τον κώδικα των ψηφιακών δεδομένων. Ως αποτέλεσμα της 

κρυπτογράφησης, τα δεδομένα δεν μπορούν να αναγνωστούν ή να 

αναπαραχθούν, παρά μόνον από εκείνους που διαθέτουν ή γνωρίζουν το 

«κλειδί». Η χρήση ειδικού κωδικού από τους χρήστες ενεργοποιεί το 

κλειδί με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση σε αποκρυπτογραφημένα πλέον 

δεδομένα. Υπάρχουν δε, διάφορες μορφές κρυπτογράφησης, όπως η 

 
140 Βλ. Α. Καργόπουλο, ό.π., σελ. 212 επ.  
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συμμετρική (ένα κοινό κλειδί για όλους τους χρήστες) και η ασύμμετρη 

(καθένας χρήστης δικό του κλειδί) που είναι πιο εξελιγμένη.  

Η κρυπτογράφηση εφαρμόζεται τόσο στα υλικά μέσα αποθήκευσης 

(σκληροί δίσκοι, κάρτες μνήμης κ.λπ.), όσο και στα ίδια τα ψηφιακά 

δεδομένα (αρχεία υπολογιστή). Κρυπτογραφημένο μπορεί να είναι επίσης 

τόσο το ίδιο το λογισμικό, όσο και τα κανάλια επικοινωνίας141.  

Η κρυπτογράφηση στην Ε.Ε. επιτρέπεται φυσικά για όλους τους 

χρήστες και δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της. Μάλιστα, τόσο ο 

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) όσο και η 

Οδηγία 680/2016 για την προστασία προσωπικών δεδομένων για τους 

σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 

αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, επιβάλλουν την 

κρυπτογράφηση ως μέτρο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και 

των συστημάτων επεξεργασίας τους. Για τους υπεύθυνους επεξεργασίας 

δεδομένων, ιδιώτες και δημόσιες αρχές, η κρυπτογράφηση δεν αποτελεί 

δυνατότητα αλλά υποχρέωση. Ενδεικτικό είναι, εξάλλου, ότι πλέον, κατ’ 

εφαρμογή τόσο των αναγκών των χρηστών όσο και της υποχρέωσης του 

ΓΚΠΔ για προστασία των δεδομένων, ήδη «από τον σχεδιασμό και εξ 

ορισμού» οι υπολογιστές, όσο και τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ, 

πωλούνται με ενεργοποιημένη την κρυπτογράφηση των αποθηκευμένων 

δεδομένων τους.  

Ωστόσο, η κρυπτογράφηση εργαλειοποιείται και από τους 

εγκληματίες, ιδίως για την απόκρυψη και διασφάλιση παράνομων 

ψηφιακών δεδομένων (π.χ. υλικού πορνογραφίας) ή συνομιλιών τους που 

σχετίζονται με εγκληματικές ενέργειες. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα δυσχερείς 

τις ανακριτικές ενέργειες, καθόσον οι αρχές, ακόμα και αν προβούν σε 

κατάσχεση υλικών μέσων αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων και 

ανάκτηση δεδομένων επικοινωνίας, τα οποία είναι κρυπτογραφημένα, 

πρέπει να τα αποκρυπτογραφήσουν ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους. 

Το στοίχημα εν προκειμένω βρίσκεται, ωστόσο, στις μεθόδους τις οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αρχές για να προσπελάσουν το τείχος της 

κρυπτογράφησης. Σίγουρα, η χρήση τεχνικών μέσων 

αποκρυπτογράφησης, δηλαδή κατάλληλου λογισμικού και συσκευών, σε 

υλικό που βρίσκεται ήδη στην κατοχή των αρχών νομίμως, ούτε 

απαγορεύεται, αλλά ούτε απαιτεί ειδικότερη νομική βάση. Η εν λόγω 

 
141 Βλ. Α. Καργόπουλο, ό.π., σελ. 212.  
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δίοδος, ωστόσο, συναντά διάφορες πρακτικές δυσχέρειες. Η πρώτη είναι 

το κόστος της αποκρυπτογράφησης που πολλές φορές μπορεί να είναι 

ασύμφορο για τις αρχές. Μάλιστα, οι αρχές δεν γνωρίζουν εκ των 

προτέρων τι πρόκειται να ανακαλύψουν στο κρυπτογραφημένο υλικό κι 

αν όντως η αποκρυπτογράφηση θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η 

μεγαλύτερη, όμως, δυσχέρεια εντοπίζεται στην ίδια την κρυπτογράφηση 

και τα εμπόδια που θέτει, λόγω της αδυναμίας αποκρυπτογράφησης του 

συγκεντρωθέντος από τις αρχές αποδεικτικού υλικού μέσω των 

υφιστάμενων τεχνικών μέσων.  

Παρά τις δυσκολίες, ωστόσο, η  χρήση κατάλληλων τεχνικών 

αποκρυπτογράφησης παραμένει η μοναδική εφικτή λύση, η οποία οφείλει 

να προωθηθεί σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ώστε να αναπτυχθούν από κοινού τέτοια εργαλεία, με σκοπό τόσο την 

αποτελεσματικότητά τους όσο και τη μείωση του κόστους τους.  

 

5. Η δικονομική αντιμετώπιση της πραγματογνωμοσύνης 

Στον κατάλογο των αποδεικτικών μέσων η πραγματογνωμοσύνη142 

εγγράφεται ως η μοναδική ανακριτική πράξη, που διατάσσεται μεν στο 

πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, χωρίς όμως να διενεργείται από 

δικαστικούς λειτουργούς ή ανακριτικούς υπαλλήλους. 

Πραγματογνωμοσύνη είναι η ένορκη γνωμάτευση για ορισμένα γεγονότα 

ή καταστάσεις σχετικά με το αντικείμενο της δίκης που ενεργείται μετά 

από εισαγγελική ή ανακριτική ή δικαστική παραγγελία από πρόσωπα με 

ειδικές επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις143. 

 
142 Σ. Αλεξιάδη, Ανακριτική, 6η έκδ. 2006, σελ. 331 επ.∙ Δ. Βαλληνδρά, Η αποστολή του 

πραγματογνώμονα και του τεχνικού συμβούλου στην ποινική δίκη, ΠοινΧρ 1994, 129∙ Θ. 

Δαλακούρα, Αρχή της αναλογικότητας και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, 1993∙ 

Χ. Δημόπουλο, Η πραγματογνωμοσύνη, 2017∙ Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Θα’ πρεπε μήπως 

το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης να είναι δεσμευτικό για το ποινικό δικαστήριο;, 

Αρμ. 1983, 1046 επ.∙ Γ. Κτιστάκη, Σχετικά με το είδος της ακυρότητας στην 

πραγματογνωμοσύνη. Ένα ειδικό ζήτημα με ενδιαφέρον, ΠοινΧρ 2006, 182 επ.∙ Ν. 

Μαγκίνα, Ο πραγματογνώμων της δακτυλοσκοπικής, ΠοινΧρ 1975, 353 επ.∙ Ι. Πανούση, 

Η εγκληματολογική πραγματογνωμοσύνη (ως προϋπόθεση της δίκαιης δίκης), ΠοινΛογ 

2001, 2605 επ.∙  Γ. Σταθέα, Η πραγματογνωμοσύνη εις την ποινική δίκη, 1981.  

 
143 Βλ. Α. Ν. Ανδρουλάκη, Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, 4η έκδ. 2012, σελ. 

194∙ Θ. Δαλακούρα, Ποινική Δικονομία, 8η έκδ. 2019, σελ. 80∙ A. Καρρά, Ποινικό 

Δικονομικό Δίκαιο, 6η έκδ. 2019, σελ. 412∙ A. Παπαδαμάκη, Ποινική Δικονομία, 8η 

έκδ. 2019, σελ. 322∙ Α. Κωνσταντινίδη, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 3η έκδ. 2017, σελ. 

355.  
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Ο δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της πραγματογνωμοσύνης 

εντοπίζεται στην ανάγκη διερεύνησης και διάγνωσης συγκεκριμένων 

πτυχών των ποινικών υποθέσεων, οι οποίες προαπαιτούν ειδικές γνώσεις 

και την παρέμβαση ειδημόνων. Καθώς δηλαδή είναι ανθρωπίνως αδύνατο 

να εξοπλίζονται τα δικαστικά πρόσωπα με όλες τις ειδικές εμπειρίες 

επιστημονικών αντικειμένων ξένων προς το λειτούργημά τους (λ.χ. 

γραφολογίας, οικονομίας, φυσικής, βιολογίας, ιατρικής, μηχανικής, 

αρχιτεκτονικής), ο διορισμός ειδημόνων προς υποβοήθησή τους αποτελεί 

αξίωση που απορρέει από την αρχή της διερεύνησης της ουσιαστικής 

αλήθειας. Αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης μπορεί να αποτελέσει 

οποιοδήποτε ζήτημα επιστημονικής ή τεχνικής φύσης, το οποίο 

αναφέρεται εν όλω ή εν μέρει στο πραγματικό υλικό που εξετάζεται στο 

πλαίσιο της ποινικής δίκης.  

Έτσι εχόντων των πραγμάτων και ενόψει του ολοένα και 

διευρυνόμενου πεδίου εφαρμογής της πραγματογνωμοσύνης, αξίζει να 

σκιαγραφηθούν οι μορφές του έργου του σύγχρονου πραγματογνώμονα, 

όπως αναλύονται επιτυχώς στην επιστήμη: 

   α) Η πρώτη μορφή αφορά την εισφορά αφηρημένων πορισμάτων 

της επιστήμης ή τέχνης που διακονεί ο γνωματεύων πραγματογνώμονας, 

όπως λ.χ. την κατάταξη των όπλων ανάλογα με το βεληνεκές τους ή τη 

χημική σύνθεση ενός προϊόντος ή τα συμπτώματα μιας ασθένειας ή τους 

λόγους πτώσης ενός αεροπλάνου ή πρόκλησης ναυαγίου ενός πλοίου. 

   β) Η δεύτερη μορφή αναφέρεται στην υπαγωγή των υπό εξέταση 

πραγματικών περιστατικών στους αφηρημένους κανόνες και στα δεδομένα 

της επιστήμης του, όπως λ.χ. η διάγνωση μιας ασθένειας του 

κατηγορουμένου με βάση τον τρόπο και τις συνθήκες τέλεσης του 

αποδιδόμενου σε αυτόν εγκλήματος ή ο υπολογισμός της ταχύτητας ενός 

οχήματος με βάση το μήκος των ιχνών τροχοπέδησης. 

   γ) Και, τέλος, η τρίτη μορφή αποτυπώνει την εκτίμησή του και το 

συμπέρασμά του για τα πραγματικά περιστατικά που κλήθηκε να εξηγήσει 

ή να ερμηνεύσει με βάση τα πορίσματα της ειδικής του γνώσης, όπως λ.χ. 

τη διάγνωση της σχιζοφρένειας ή μη του κατηγορουμένου ή το 

συμπέρασμά του για την πλαστότητα ή μη του εγγράφου ή για τη νόθευση 

ή μη της βενζίνης. 

Οι φορείς στους οποίους ανατίθεται κατά κανόνα η διενέργεια της 

πραγματογνωμοσύνης ορίζονται στο άρθρο 184 παρ. 1 εδ. α' ΚΠΔ, 

σύμφωνα με το οποίο «αν η πραγματογνωμοσύνη δεν μπορεί να γίνει σε 
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εργαστήριο που ιδρύθηκε ειδικά από το νόμο, καθώς και σε άλλες 

εξαιρετικές περιπτώσεις, διορίζονται δύο ή περισσότεροι 

πραγματογνώμονες». Άξια ιδιαίτερης μνείας είναι, εν προκειμένω, η 

διαπίστωση ότι με την εν λόγω διάταξη εισάγεται από τον νομοθέτη μας 

το σύστημα της «πλειονότητας της πραγματογνωμοσύνης» (δηλαδή του 

διορισμού δύο ή περισσότερων πραγματογνωμόνων), με το οποίο 

αποσκοπείται η εξασφάλιση της αξιοπιστίας και αμεροληψίας του 

σχετικού πορίσματος. Στην περίπτωση πραγματογνωμοσύνης που αφορά 

εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, η σχετική πραγματογνωμοσύνη 

διατάσσεται κατά κανόνα στο αντίστοιχο εργαστήριο της Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να ανατεθεί σε δύο ή περισσότερους 

πραγματογνώμονες είτε από το προσωπικό πανεπιστημιακών εργαστηρίων 

είτε και από ιδιωτικά οργανωμένα εργαστήρια.  

Πέραν των περιπτώσεων κωλυμάτων διορισμού πραγματογνωμόνων 

που αναφέρονται στο άρθρο 188 ΚΠΔ, προβλέπεται και η δυνατότητα 

εξαίρεσης των πραγματογνωμόνων, με την οποία ο νομοθέτης επιδιώκει 

να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη των δικαζόντων και δικαζόμενων στην 

αμεροληψία και απροκαταληψία όσων καλούνται να ασκήσουν το 

ιδιαιτέρως σημαντικό αυτό έργο της υποβοήθησης του δικαστηρίου. Δεν 

είναι άσχετο, λοιπόν, με την ιδιότητα των πραγματογνωμόνων ως «βοηθών 

του δικαστή» το γεγονός ότι αυτοί μπορούν - κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

191 ΚΠΔ - να εξαιρεθούν για τους λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 

15 ΚΠΔ, δηλαδή είτε γιατί συντρέχει κάποιος από τους λόγους 

αποκλεισμού, είτε γιατί προκάλεσαν ή προκαλούν υπόνοιες μεροληψίας. 

Εύστοχα διαφοροποιείται, ωστόσο, ο νομοθέτης στην περίπτωση της 

πραγματογνωμοσύνης, όταν αναφορικά προς το άρθρο 14 παρ. 2 περ. δ' 

προβλέπει πως «δεν αποτελεί όμως λόγο για εξαίρεση του 

πραγματογνώμονα το ότι στην ίδια υπόθεση γνωμοδότησε ο ίδιος ως 

πραγματογνώμονας σε άλλο θέμα». Ενώ, με άλλα λόγια, το άρθρο 14 παρ. 

2 περ. δ' αποκλείει τον ανακριτή ή δικαστή ή εισαγγελέα ή γραμματέα από 

την άσκηση του έργου του, αν αυτός γνωμοδότησε ως πραγματογνώμονας 

στην ίδια υπόθεση επί οποιουδήποτε θέματος, το άρθρο 191 εδ. β' 

προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης μόνον του πραγματογνώμονα που 

γνωμοδότησε στην ίδια υπόθεση επί του ιδίου μόνον θέματος. 

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για εξαίρεση έχουν ο εισαγγελέας 

και οι διάδικοι και μπορούν να το ασκήσουν, ωσότου οι 
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πραγματογνώμονες αρχίσουν το έργο τους144. Γι’ αυτόν το λόγο, εκείνος 

που διόρισε τους πραγματογνώμονες πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως 

ταυτόχρονα τα ονοματεπώνυμά τους στον εισαγγελέα και στους διαδίκους, 

εκτός αν αυτό είναι αδύνατο ή πρόκειται για περίπτωση προκαταρκτικής 

πραγματογνωμοσύνης του άρθρου 187. Η μη έγγραφη γνωστοποίηση των 

ονοματεπωνύμων των πραγματογνωμόνων παρέχει το δικαίωμα να 

ζητηθεί η εξαίρεσή τους και μετά την παράδοση της έκθεσης 

πραγματογνωμοσύνης έως το τέλος της ανάκρισης αν ο διορισμός έγινε 

στην προδικασία, ή έως την ορκωμοσία των πραγματογνωμόνων αν ο 

διορισμός έγινε στο ακροατήριο. Κατά συνέπεια, η ενδεχόμενη παράλειψη 

αυτής της ανακοίνωσης προκαλεί - όσον αφορά τουλάχιστον τον ύποπτο 

και τον κατηγορούμενο - απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 παρ. 1 

περ. δ' ΚΠΔ, δεδομένου ότι χωρίς την ανακοίνωση δεν μπορεί ο ύποπτος 

ή ο κατηγορούμενος να ασκήσει τα προβλεπόμενα στο νόμο δικαιώματα 

της εξαίρεσης των πραγματογνωμόνων και του διορισμού τεχνικού 

συμβούλου.  

Περαιτέρω, όπως εύστοχα έχει επισημανθεί145, κατά την κατάστρωση 

της αποδεικτικής διαδικασίας για την διερεύνηση του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος λείπουν οι απαιτούμενες ειδικότερες ρυθμίσεις για  την 

ηλεκτρονική εγκληματικότητα, με αποτέλεσμα ο εκάστοτε δικαστικός 

λειτουργός να καταφεύγει στο υφιστάμενο γενικό πλαίσιο, από το οποίο 

δεν λείπουν οι ανορθόλογες ρυθμίσεις. Ειδικότερα, δεδομένης της 

απουσίας κάποιας πρόβλεψης που να θέτει συγκεκριμένα κριτήρια για την 

επιλογή της διενέργειας πραγματογνωμοσύνης ή κάποιας άλλης 

ανακριτικής πράξης για την αποσαφήνιση των τεχνικών ζητημάτων που 

άπτονται της πληροφορικής, η προσφυγή στους ειδικούς, όταν αναφύονται 

τέτοιας φύσεως ζητήματα στο ακροατήριο, αφήνεται στην απόλυτη 

διακριτική ευχέρεια του δικαστή, με αποτέλεσμα η σχετική κρίση τόσο για 

την αναγκαιότητα αποσαφήνισης αυτών των ζητημάτων όσο και για την 

επιλογή του τρόπου διερεύνησής τους να εμφανίζεται συχνά συγκυριακή. 

Από τη στιγμή μάλιστα που η διακριτική ευχέρεια αφορά και την ίδια την 

 
144 Βλ. και ΑΠ 2176/2007, ΠοινΔικ 2008, 304 με παρατ. Λαγού.  
145 Βλ. Ν. Δαγκλή, Η αποδεικτική και διαγνωστική ελευθερία του ποινικού δικαστή σε 

ζητήματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις: Εγγύηση ή ανάχωμα στη διερεύνηση του 

ηλεκτρονικού εγκλήματος;, σε: Θ. Δαλακούρα (επιμ.), Ηλεκτρονικό έγκλημα, 2019, 

σελ. 181 επ. (191)∙ βλ. και Θ. Σοφό, Η δικονομική λειτουργία της 

πραγματογνωμοσύνης στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ΠΛογ 2007, 

846 επ.  
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ανάγκη αναζήτησης της συνδρομής ειδικού, θα πρέπει να δεχτούμε ότι το 

μέτρο για τη διάγνωση της αναγκαιότητας αυτής είναι εν τέλει αμιγώς 

υποκειμενικό, και δη το γνωστικό επίπεδο του εκάστοτε επιλαμβανόμενου 

δικαστή, ο οποίος μπορεί να διαθέτει άλλοτε ανώτερες και άλλοτε 

κατώτερες γνώσεις πληροφορικής από τον μέσο όρο. Έτσι στην περίπτωση 

που το πρόσωπο αυτό υστερεί, μπορεί να αξιώνει τη συνδρομή ειδικού 

ακόμη και για καθημερινά ζητήματα χειρισμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, που δεν φαίνονται για την πλειοψηφία ότι απαιτούν 

εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ σε περίπτωση που υπερτερεί (ενδεχομένως 

και λόγω της εμπειρίας του από την αντιμετώπιση όμοιων ζητημάτων κατά 

τον χειρισμό προηγούμενων υποθέσεων) να την παραλείπει.  

Εξάλλου, όπως τονίζεται επίσης146, δεν πρέπει επίσης να 

παραβλέπεται ότι για προφανείς λόγους οικονομίας της δίκης η εξέταση 

μαρτύρων με ειδικές γνώσεις, παρά την μάλλον αναπληρωματική (με βάση 

τη διατύπωση του άρθρου 203 ΚΠΔ) λειτουργία τους σε σχέση με αυτήν 

των πραγματογνωμόνων, τείνει στην πράξη να υποκαθιστά σε πολλές 

περιπτώσεις τη λειτουργία των άλλων ειδικών. Αυτό βέβαια καταρχάς 

σημαίνει ότι τα πρόσωπα που αξιοποιούνται ως μάρτυρες με ειδικές 

γνώσεις δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν τα εχέγγυα αμεροληψίας και 

εγκυρότητας, που ορίζονται για τους πραγματογνώμονες, καθώς δεν 

ισχύουν γι’ αυτούς ούτε οι προβλεπόμενοι λόγοι εξαίρεσης ούτε τα 

κωλύματα διορισμού, που προβλέπονται στα άρθρα 188 και 191 ΚΠΔ, 

αλλά ούτε και τις διασφαλίσεις της απαιτούμενης ειδίκευσης, καθώς 

σύμφωνα με το άρθρο 203 ΚΠΔ δεν επιλέγονται υποχρεωτικά, αλλά ιδίως 

(δηλαδή επί της ουσίας απλώς κατά προτίμηση) από τον τηρούμενο πίνακα 

πραγματογνωμόνων. Πέρα όμως από αυτό, στερούν και από το ίδιο το 

δικαστήριο αλλά και τους διαδίκους μία αναλυτική έγγραφη γνωμοδότηση 

για τα υπό διερεύνηση τεχνικά ζητήματα, που μπορεί ευχερέστερα και 

αποτελεσματικότερα να ελέγχεται ως προς την ακρίβεια και την 

πληρότητά της. Σημειωτέον δε ότι στους μάρτυρες με ειδικές γνώσεις δεν 

αναγνωρίζεται η δυνατότητα νόμιμης (έστω περιορισμένης) πρόσβασης 

στη δικογραφία, η οποία προβλέπεται για τους πραγματογνώμονες και 

τους τεχνικούς συμβούλους, και ως εκ τούτου κατά κανόνα οι 

τοποθετήσεις τους είναι εκ προοιμίου καταδικασμένες να μειονεκτούν ως 

 
146 Βλ. Ν. Δαγκλή, ό.π., σελ. 192.  
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προς τις εξατομικευμένες εκτιμήσεις τους για την εκάστοτε εξεταζόμενη 

υπόθεση. 

Δικαιολογημένα, επομένως, κατακρίνεται147 η πρακτική που οδηγεί 

στο συνηθισμένο στην πράξη φαινόμενο, να αξιοποιούνται για την 

αποσαφήνιση τεχνικών ζητημάτων στο ακροατήριο οι μικτές μαρτυρίες 

αστυνομικών υπαλλήλων, οι ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις, που 

προσκομίζονται από τους διαδίκους και η συχνά επίσης προσκομιζόμενη 

επιστημονική αρθρογραφία για αντίστοιχα ζητήματα ή ακόμα χειρότερα 

να αξιοποιούνται και οι εξ ακοής τέτοιας φύσεως πληροφορίες που -  

αντιεπιστημονικά, αλλά και αντιδικονομικά ως μη έχοντες εντελώς ειδικές 

γνώσεις, όπως απαιτεί το άρθρο 203 ΚΠΔ - μεταφέρουν κάποιοι από τους 

μάρτυρες και τους διαδίκους, χωρίς οι ίδιοι να διαθέτουν την αναγκαία 

εκπαίδευση στην πληροφορική.  

Κατόπιν τούτων οφείλει, κατά την άποψή μου, να θεωρηθεί ως 

απολύτως αναγκαία τόσο η επιμόρφωση των ιδίων των δικαστικών 

προσώπων σε ζητήματα ηλεκτρονικής εγκληματικότητας και τεχνικών 

δεδομένων όσο και η δημιουργία περισσότερων ειδικών και ελεγχόμενων 

εργαστηρίων για την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και πορισμάτων 

στην κατεύθυνση άρτιων πραγματογνωμοσυνών.  

 

6. Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών 

 

Ως ιδιαίτερα αποτελεσματική και ολοένα και συνηθέστερη 

ανακριτική πράξη προβάλλει πλέον και στο χώρο της ηλεκτρονικής 

εγκληματικότητας η πράξη της άρσης του απορρήτου των 

τηλεπικοινωνιών. Στις σχετικές προβλέψεις ανήκουν αφενός οι ρυθμίσεις 

του ειδικού νόμου 2225/1994 και αφετέρου οι ρυθμίσεις των άρθρων 254 

και 255 νέου ΚΠΔ για την ειδική ανακριτική πράξη της άρσης του 

απορρήτου του περιεχομένου των επικοινωνιών ή των δεδομένων θέσης 

και κίνησης αυτών, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες των 

άρθρων 4 και 5 του N. 2225/1994. 

   Α. Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κατά τον Ν. 

2225/1994 

 
147 Βλ. Ν. Δαγκλή, ό.π., σελ. 193.  
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Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 4 του Ν. 2225/1994, «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.». Περαιτέρω, βάσει της παρ. 3 του ίδιου 

άρθρου «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.». 

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει με σαφήνεια ότι σκοπός αυτής 

της ανακριτικής πράξης είναι η διερεύνηση μιας υπόθεσης, στο πλαίσιο 

της οποίας έχει τελεστεί ένα αδίκημα από τα περιοριστικά αναφερόμενα 

στον κατάλογο της παρ. 1 του ίδιου άρθρου ή ο εντοπισμός του δράστη, 

προκειμένου αυτός να συλληφθεί. Με αντίστοιχη σαφήνεια προκύπτει, 

εξάλλου, από τη διατύπωση της παρ. 2 ότι η άρση του απορρήτου θα 

πρέπει να αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο (ultimum refugium) για τον 

εφαρμοστή του δικαίου, όπως επιτάσσει άλλωστε η αρχή της 

αναλογικότητας148.  

Περαιτέρω, η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, της αρχής της 

δίκαιης δίκης, αλλά και η εν γένει προστασία του δικαιώματος του άρθρου 

19 παρ. 1 Σ. κατοχυρώνεται μέσω της υποχρεωτικής απόφανσης του 

αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, το οποίο αιτιολογημένα επιτρέπει την 

άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, εφόσον πληρούνται οι εκεί 

οριζόμενες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, η αιτιολογία του βουλεύματος που 

επιτρέπει την άρση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει α) ότι η 

διερεύνηση της υπόθεσης ή η εξακρίβωση του τόπου διαμονής του 

κατηγορουμένου αφορά αδίκημα, το οποίο προβλέπεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 4 του Ν. 2225/1994, β) ότι το περιεχόμενο του αιτήματος 

ανταποκρίνεται στις προβλέψεις του Ν. 2225/1994, γ) ότι η άρση του 

απορρήτου επιβάλλεται κατά συγκεκριμένων προσώπων, δ) ότι είναι 

 
148 Βλ. ιδίως Ν. Ανδρουλάκη, ΠοινΧρ 2007, 865 επ.∙ Θ. Δαλακούρα, Αρχή της 

αναλογικότητας και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, 1993, σελ. 290 επ.∙ Α. 

Ζαχαριάδη, Αρχή της αναλογικότητας και δίκαιη δίκη, Πορίσματα της νομολογίας του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΠοινΧρ 2006, 873 επ.∙ Α. 

Τζαννετή, Ζητήματα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας σε διεθνή κείμενα. Το 

παράδειγμα της ΕΣΔΑ και του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, 

ΠοινΧρ 2006, 201 επ. 

http://www.ant-sakkoulas.gr/book.php?id=4102
http://www.ant-sakkoulas.gr/book.php?id=4102
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αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής χωρίς αυτήν η διερεύνηση της υπόθεσης ή 

η εξακρίβωση του τόπου διαμονής του κατηγορουμένου, ε) ότι τηρήθηκαν 

όλες οι διαδικασίες για τη νόμιμη άρση, όπως αυτές αναλυτικά 

προβλέπονται στον Ν. 2225/1994 και στο Π.Δ. 47/2005 και στ) ότι το 

μέτρο δεν υπερέβη την απολύτως αναγκαία χρονική διάρκεια που ορίζεται 

στον νόμο149. 

Περαιτέρω, από την παρ. 3 του άρθρ. 4 του Ν. 2225/1994 προκύπτει 

ότι στο στόχαστρο της ειδικής αυτής ανακριτικής πράξης δεν τίθεται μόνο 

ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος, αλλά και τρίτα πρόσωπα που έχουν σχέση 

με την υπόθεση, είτε επειδή χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσοι 

αγγελιοφόροι που μεταφέρουν μηνύματα που αφορούν ή προέρχονται από 

τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο, είτε επειδή χρησιμοποιούνται ως 

σύνδεσμοί του. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η διάταξη της άρσης του 

απορρήτου των τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να αναφέρεται σε 

συγκεκριμένα πρόσωπα και όχι να καταλαμβάνει αόριστο αριθμό 

προσώπων150. Αυτονόητο είναι, ωστόσο, ότι τα τρίτα αυτά πρόσωπα που 

τίθενται στο ανακριτικό στόχαστρο θα πρέπει να αντιδιαστέλλονται από 

τα τρίτα εκείνα πρόσωπα που δεν αποτέλεσαν στόχο των ανακριτικών 

αρχών αλλά απλώς συνομιλούσαν με τον παρακολουθούμενο.  

   α. Η ειδικότερη διαδικασία άρσης 

 
149 Βλ. επ’ αυτών Θ. Δαλακούρα, Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις του άρθρ. 6 του Ν. 

2928/2001, ΠοινΧρ 2001, σελ. 1022 επ., κατά τον οποίο «η εγγυητική λειτουργία της 

έκδοσης βουλεύματος αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μόνο εφόσον το βούλευμα 

πληροί τις βασικές απαιτήσεις ελεγξιμότητας που προδιαγράφουν τα άρθρα 93 παρ. 3 

Σ. και 139 ΚΠΔ». Βλ. επίσης και Γρ. Τσόλια, Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

II, σελ. 52 που κατακρίνει την πρακτική υποβολής αιτημάτων άρσης του απορρήτου 

προς τον Εισαγγελέα και το δικαστικό συμβούλιο, χωρίς την αναγκαία εξειδίκευση και 

ανάλυση των τεχνικών όρων, όπως λ.χ. της χορήγησης από τους παρόχους των 

χαρακτηριστικών της κινητής τερματικής συσκευής προς τον χειριστή συσκευής XP ( 

το γνωστό «βαλιτσάκι» της Ε.Υ.Π.) για τον on line εντοπισμό τηλεφωνικών συνδέσεων 

ή της χρήσης protocol analyser για την αποκωδικοποίηση της βάσης των καλούντων 

και των καλούμενων αριθμών με βάση τη σηματοδοσία κ.ο.κ. 
150 Βλ. ad hoc ΣυμβΠλημΑθ 442/2014, ΠοινΧρ 2014, σελ. 469 επ., το οποίο απέρριψε 

αίτηση του Εισαγγελέα προς επικύρωση της διάταξής του για άρση του απορρήτου των 

επικοινωνιών, προκειμένου, κατά την διάρκεια προανάκρισης για ληστεία, να 

διενεργηθούν δοκιμαστικές κλήσεις στους τόπους τελέσεως του εγκλήματος, με σκοπό 

να πιστοποιηθούν οι κεραίες των εταιρειών τηλεπικοινωνίας και στη συνέχεια να 

ληφθεί από τις τελευταίες κατάσταση δεδομένων με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που 

έλαβαν χώρα στην εν λόγω περιοχή, διότι η επίμαχη αίτηση δεν αναφερόταν σε 

συγκεκριμένα πρόσωπα, για τα οποία υπήρχαν ενδείξεις ότι διέπραξαν την επίμαχη 

κακουργηματική πράξη. 
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Στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρ. 4 του Ν. 2225/1994 

προβλέπεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να 

λάβει χώρα η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ειδικότερα ορίζεται, 

ότι η άρση του απορρήτου επιβάλλεται με διάταξη του Συμβουλίου 

Εφετών ή Πλημμελειοδικών στην καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα 

του οποίου υπάγεται η διακρίβωση του υπό διερεύνηση εγκλήματος με το 

οποίο σχετίζεται η άρση (παρ. 4). Την αίτηση για την άρση υποβάλλει στο 

Συμβούλιο ο καθ’ ύλην και κατά τόπον 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 (παρ. 5). 

Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις151 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 αίτησή 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 διατάξεως του 

Συμβουλίου (παρ. 6). Συνεπώς, στην περίπτωση που εκδοθεί εισαγγελική 

ή ανακριτική διάταξη που επιτρέπει την άρση του απορρήτου και το 

ζήτημα δεν εισαχθεί εμπροθέσμως (εντός 3 ημερών) στο αρμόδιο 

δικαστικό συμβούλιο, τότε το συμβούλιο θα πρέπει να απορρίψει ως 

απαράδεκτη την εκπρόθεσμη αίτηση του Εισαγγελέα ή του Ανακριτή και 

να κρίνει ότι το συλλεχθέν μέχρι τότε αποδεικτικό υλικό απαγορεύεται να 

αξιοποιηθεί λόγω της σαφούς αποδεικτικής απαγόρευσης των άρθρ. 19 

παρ. 3 Σ. και 177 παρ. 2 ΚΠΔ και ότι η τυχόν αξιοποίησή του θα 

 
151 Βλ. για αυτές Θ. Σάμιο, Ανακριτικές πράξεις επί εγκληματικών οργανώσεων, 

Ζητήματα συρροής του (νέου) άρθρου 253Α΄ ΚΠΔ με τις διατάξεις ειδικών ποινικών 

νόμων στις οποίες προβλέπεται η διεξαγωγή αντίστοιχων ανακριτικών πράξεων, 

ΠοινΧρ 2001, σελ. 1034 επ., που επισημαίνει εύστοχα ότι δεν αρκεί οι περιστάσεις και 

οι συνθήκες να κρίνονται «επείγουσες», αλλά απαιτείται κάτι περισσότερο, δηλαδή ένα 

plus που να καθιστά τις περιστάσεις  «εξαιρετικώς επείγουσες», όπως όταν συντρέχει 

κίνδυνος απώλειας αποδεικτικού υλικού, ήτοι κίνδυνος να ματαιωθεί ή να δυσχερανθεί 

ιδιαιτέρως η βεβαίωση του εγκλήματος και ο εντοπισμός του δράστη. 
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συνεπάγεται την απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρ. 171 παρ. 1 περ. δ΄ ΚΠΔ σε 

συνδ. με το άρθρ. 6 της ΕΣΔΑ.  

Περαιτέρω, στις τρείς πρώτες παραγράφους του άρθρ. 5 του Ν. 

2225/1994 ορίζεται το περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν την άρση 

του απορρήτου των επικοινωνιών, είτε πρόκειται για διάταξη που 

επιτρέπει την άρση για λόγους εθνικής ασφάλειας (παρ. 1), είτε για 

διάταξη που επιβάλλει την άρση για τη διακρίβωση σοβαρών αδικημάτων 

(παρ. 2), είτε για διάταξη που απορρίπτει υποβληθέν αίτημα άρσης του 

απορρήτου (παρ. 3). Στη συνέχεια, με την παρ. 4 του άρθρ. 5 του Ν. 

2225/1994 ορίζεται η υποχρέωση παράδοσης της διάταξης στον πάροχο, 

προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άρση του 

απορρήτου της τηλεπικοινωνίας, ενώ με την ίδια παράγραφο προβλέπεται 

και η υποχρέωση παράδοσης της διάταξης άρσης και στην Α.Δ.Α.Ε.. 

προκειμένου η τελευταία να προβεί στον προβλεπόμενο από το άρθρ. 6 

παρ. 1 περ. στ΄ του Ν. 3115/2003 έλεγχο της τήρησης των όρων και της 

διαδικασίας άρσης του απορρήτου, χωρίς να υπεισέρχεται σε έλεγχο της 

κρίσης των αρμόδιων δικαστικών αρχών. 

Περαιτέρω, με την παρ. 5 προβλέπεται η σύνταξη έκθεσης από την 

υπηρεσία που διενήργησε τις πράξεις άρσης του απορρήτου, η οποία δεν 

είναι απαραίτητα και η αιτούσα την άρση αρχή, καθώς η Ε.Υ.Π και 

παλαιότερα η Δ.Α.Ε.Ε.Β διέθεταν το σύστημα των νομίμων επισυνδέσεων. 

Στην παρ. 6 ρυθμίζεται ένα ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα για την άρση του 

απορρήτου των επικοινωνιών, δηλαδή αυτό της χρονικής διάρκειας του 

μέτρου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η άρση του απορρήτου επί δίμηνο, 

ενώ όταν αυτό δεν επαρκεί για την επίτευξη του ανακριτικού σκοπού, 

προβλέπεται η δυνατότητα του δικαστικού συμβουλίου να παρατείνει τη 

χρονική διάρκεια της παρακολούθησης επίσης επί δίμηνο, ακολουθώντας 

την ίδια διαδικασία και υπό την προϋπόθεση συνδρομής των ίδιων όρων, 

με ανώτατο όριο των συνολικών παρατάσεων το χρονικό διάστημα των 10 

μηνών. Ακολούθως, με τη συμπλήρωση εν συνόλω δώδεκα μηνών το 

μέτρο της ειδικής αυτής ανακριτικής πράξης παύει αυτοδικαίως, όπως 

ορίζει και η παρ. 7 του ίδιου άρθρου. 

Η παρ. 9 αντιμετωπίζει ζητήματα της διαδικασίας άρσης του 

απορρήτου των τηλεπικοινωνιών που άπτονται και της προστασίας των 

δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων στην παρακολούθηση προσώπων. 

Ειδικότερα, στο εδ. α΄ προβλέπεται η γνωστοποίηση της επιβολής του 

μέτρου από την Α.Δ.Α.Ε στους θιγόμενους, υπό την αυστηρή προϋπόθεση 



- 94 - 
 

να μη τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός της διενέργειας της άρσης, ήτοι να μην 

κινδυνεύει η ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας ή η σύλληψη του 

δράστη152. Μόλις χρειάζεται να διευκρινισθεί ότι θιγόμενος από την λήψη 

του επαχθούς αυτού μέτρου της άρσης είναι και οποιοσδήποτε τρίτος, ο 

οποίος δεν περιλαμβάνεται στη διάταξη για την άρση του απορρήτου, 

ωστόσο καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, 

δηλαδή  συμπτωματικά,  περιστασιακά  ή αναπόφευκτα153, οι επικοινωνίες 

του περιήλθαν σε γνώση των ανακριτικών αρχών154. Ωστόσο, αν στις 

ανωτέρω περιπτώσεις προσώπων που τέθηκαν στο ανακριτικό στόχαστρο 

επιβεβαιωθούν ή ενισχυθούν οι ενδείξεις ενοχής εναντίον τους, τότε το 

συλλεχθέν από την άρση απορρήτου υλικό επισυνάπτεται στη δικογραφία 

και τα πρόσωπα αυτά, προσλαμβάνοντας πλέον την ιδιότητα των 

κατηγορουμένων, δύνανται να λάβουν γνώση του υλικού αυτού ασκώντας 

τα δικαιώματα που τους παρέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δεν 

επιβεβαιώνονται οι ενδείξεις ενοχής και ακολούθως δεν ασκείται ποινική 

δίωξη εναντίον τους, η Α.Δ.Α.Ε. μπορεί να γνωστοποιήσει στα πρόσωπα 

αυτά την επιβολή του μέτρου της άρσης κατ’ άρθρ. 5 παρ. 9 εδ. α΄ Ν. 

2225/1994155. 

 
152 Βλ. επ’ αυτού Θ. Δαλακούρα, Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις του άρθρ. 6 του Ν. 

2928/2001, ΠοινΧρ 2001, σελ. 1022 επ. που θεωρεί ότι η μεταγενέστερη δυνατότητα 

της Α.Δ.Α.Ε να γνωστοποιεί την άρση απορρήτου στα πρόσωπα που τέθηκαν υπό 

παρακολούθηση δεν προωθεί αρκούντος το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των 

πολιτών έναντι των κρατικών οργάνων. Εξ αυτού του λόγου, προτείνει την προώθηση 

λύσεων που θα συμφωνούν και με την αρχή της πρακτικής αρμονίας ανάμεσα στην 

αποτελεσματική καταπολέμηση του εγκλήματος και στην αποτελεσματική προστασία 

των δικαιωμάτων του ατόμου, όπως π.χ. ρύθμιση περί υποχρεωτικής μεταγενέστερης 

έγγραφης ενημέρωσης των θιγόμενων προσώπων εκ μέρους του εισαγγελέα ή ρύθμιση 

που να προβλέπει την ενημέρωση ενός αυτεπαγγέλτως διορισμένου συνηγόρου του 

θιγόμενου προσώπου. Στην ίδια κατεύθυνση σε σχέση με την ανάγκη αυτεπάγγελτου 

διορισμού ενός εντεταλμένου νομικού παραστάτη, όπως προβλέπεται στο άρθρ. 147 

του αυστριακού ΚΠΔ και Γρ. Τσόλια, Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών II, σελ. 

55-57. 
153 Βλ. Ν. Λίβο, H δικονομική αξιολόγηση τών τυχαίων ευρημάτων, (Εξ αφορμής τής 

Α.Π. 157/1998, ΠοινΧρ ΜΗ΄, σελ. 781 επ.), ΠοινΧρ 1998, σελ. 951 επ. 
154 Για τη διεύρυνση του κύκλου των θιγόμενων προσώπων από τη διενέργεια ειδικών 

ανακριτικών πράξεων βλ. Θ. Δαλακούρα, Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις του άρθρ. 6 

του Ν. 2928/2001, ΠοινΧρ 2001, σελ. 1022 επ., ο οποίος την χαρακτηρίζει ως 

ασύμβατη με τις βασικές νομοθετικές σταθμίσεις που καθορίζουν τον κατασταλτικό 

χαρακτήρα του δικονομικού μας συστήματος. Βλ. γενικότερα και ΕΔΔΑ, Υπόθεση 

KLASS AND OTHERS v. GERMANY, judgment of 06.09.1978 (no. 5029/71) αρ. 58. 
155 Η ρύθμιση αυτή οφείλει να κριθεί ως ανεπιτυχής, στο βαθμό που - παράλληλα με 

τον περιορισμό του θεμελιώδους ατομικού δικαιώματος (άρθρ. 19 παρ. 1 Σ.) προσώπων 

που σε βάρος τους δεν υφίστανται ενδείξεις ενοχές - τα θιγόμενα αυτά πρόσωπα δεν 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["5029/71"]}
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   β. Η αποτύπωση σε υλικό φορέα των τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων και η απομαγνητοφώνησή τους 

Η παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων λαμβάνει χώρα 

μέσω του συστήματος της νόμιμης επισύνδεσης (σύστημα νόμιμων 

συνακροάσεων)156, το οποίο πλέον διαθέτουν η Ε.Υ.Π και η ΔΙ.Δ.Α.Π. 

Εφόσον πρόκειται για on line παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (real 

time), η αρμόδια για την επισύνδεση αρχή συνδέεται με τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή του παρόχου μέσω ενός δικού της υπολογιστή και καταγράφει 

τις συνομιλίες ή και τα εξωτερικά στοιχεία των διαμειβομένων 

επικοινωνιών. Έπειτα, παραδίδεται στην αιτούσα την άρση υπηρεσία ο 

υλικός φορέας όπου έχουν καταγραφεί οι επικοινωνίες. Εν συνεχεία, οι 

καταγραφείσες συνομιλίες απομαγνητοφωνούνται και αποτυπώνονται σε 

έκθεση απομαγνητοφώνησης, σύμφωνα με τα άρθρ. 241 και 148 ΚΠΔ. 

Εξάλλου, ο κατηγορούμενος δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της 

ποινικής διαδικασίας, ακόμη και στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία, να 

αμφισβητήσει ότι αυτός είναι ο πράγματι συνομιλών. Κατόπιν ενός 

τέτοιου ισχυρισμού του κατηγορουμένου, ο Ανακριτής ή το Δικαστήριο, 

οφείλει να διατάξει την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης κατ’ άρ. 183 επ. 

ΚΠΔ, προκειμένου να ελεγχθεί η γνησιότητα του προσκομισθέντος αυτού 

υλικού και να ταυτοποιηθεί η αποτυπούμενη φωνή με αυτήν του 

κατηγορουμένου157.  

Περαιτέρω, η απομαγνητοφώνηση των καταγραφεισών συνομιλιών 

καθίσταται υποχρεωτική, προκειμένου να επισυναφθούν στη 

 

δύνανται να ενημερωθούν για τον περιορισμό αυτόν που υπέστησαν στο ατομικό τους 

δικαίωμα, βλ. και Θ. Δαλακούρα, ό.π., σελ. 1022 επ. που επισημαίνει ότι τέτοιου είδους 

επεμβάσεις σε τρίτα ανύποπτα πρόσωπα αντιστρατεύονται το τεκμήριο αθωότητας και 

την αρχή του προσήκοντος βαθμού υπονοιών και γι’ αυτό απαιτείται αυτές οι 

αναπόφευκτες επεμβάσεις σε δικαιώματα τρίτων προσώπων να εξαρτώνται από 

αυστηρότερες για την εφαρμογή τους προϋποθέσεις. Ομοίως, Γρ. Τσόλιας, Απόρρητο 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών II, σελ. 66-68. 
156 Άρθρ. 2 περ. 11 Π.Δ. 47/2005 «Η παράλληλη σύνδεση τρίτου σε δίκτυο επικοινωνιών 

κατά τρόπο ώστε να παρακολουθεί διεξαγόμενη επικοινωνία και να λαμβάνει το 

περιεχόμενο και τα στοιχεία αυτής σε πραγματικό χρόνο». Βλ. και Γρ. Τσόλια, Προς ένα 

σύγχρονο νομικό πλαίσιο προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών (Παρουσίαση 

και σχολιασμός των διατάξεων του ΠΔ 47/2005), ΠοινΔικ 2005, σελ. 792 επ. 
157 Βλ. την ΑΠ 626/2006, ΠοινΧρ 2007, σελ. 603 επ., η οποία έκρινε ότι αιτιολογημένα 

το δικαστήριο της ουσίας απέρριψε αίτημα του κατηγορουμένου για τη διεξαγωγή 

πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διακριβωθεί η γνησιότητα πέντε 

μαγνητοταινιών, τα πρακτικά απομαγνητοφώνησης των οποίων αναγνώσθηκαν στο 

ακροατήριο, χωρίς αντίρρηση των κατηγορούμενων και χωρίς να αμφισβητηθεί η 

γνησιότητά τους, ούτε να προσβληθούν οι μαγνητοταινίες ως πλαστές. 
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σχηματισθείσα δικογραφία οι συνομιλίες σε έγγραφη μορφή. Ωστόσο, θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι θα πρέπει να αποτυπώνεται το σύνολο των 

διαμειφθέντων μιας συνομιλίας, όπως ακριβώς αυτά έλαβαν χώρα και όχι 

τμήματα αυτής. Επί του ζητήματος αυτού σημειώνεται εύστοχα158 ότι η 

προσφιλής τακτική των προανακριτικών υπαλλήλων να παραλείπουν 

αποσπάσματα, κρίνοντάς τα «ως μη έχοντα ενδιαφέρον», ή ως «αφορώντα 

άλλα αμέτοχα πρόσωπα» ή ο συνδυασμός επιμέρους αποσπασμάτων του 

καταγεγραμμένων συνομιλιών δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, ηθελημένα 

ή μη, την ψευδή εικόνα ενός δήθεν ρέοντος λόγου, μεταβάλλει την 

ουσιαστική έννοια των συζητήσεων. Η μη τήρηση, όμως, των ως άνω 

προϋποθέσεων και η τακτική αυτή των αρμόδιων αρχών να αποτυπώνουν 

στις εκθέσεις κατά το δοκούν αποσπάσματα και συρραφές συνομιλιών 

οδηγεί σε συμπεριφορά ποινικά αξιόποινη (άρ. 370Α παρ. 1 ΠΚ), 

συνταγματικά μη ανεκτή (άρ. 19 παρ. 3 Σ.),  και δικονομικά απαγορευμένη 

(άρ. 177 παρ. 2 ΚΠΔ). 

Περαιτέρω, σύνηθες είναι οι προανακριτικοί υπάλληλοι, ιδίως σε 

περιπτώσεις που οι συνομιλούντες συνδιαλέγονται με συνθηματικό λόγο, 

να προβαίνουν σε σχολιασμό, ερμηνεία και διατύπωση συμπερασμάτων 

στην έκθεση απομαγνητοφώνησης. Μόλις χρειάζεται να επισημανθεί ότι 

τέτοιου είδους ενέργειες επωάζουν κινδύνους διαστρέβλωσης της ουσίας 

μιας συζήτησης ή ακόμη και κινδύνους εσφαλμένων κρίσεων. Επομένως, 

στην έκθεση απομαγνητοφώνησης θα πρέπει να αποτυπώνεται το σύνολο 

των στιχομυθιών, όπως αυτές ακριβώς έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια μιας 

συνομιλίας και όχι να αποτυπώνονται μόνο τμήματα αυτής ή να 

παρεμβάλλονται ερμηνείες και επεξηγήσεις των προανακριτικών αρχών. 

Ρητά προβλέπεται, εξάλλου, στην παρ. 9 του άρθρ. 5 του Ν. 2225/1994 η 

υποχρεωτική καταστροφή του υλικού που δεν σχετίζεται με την υπόθεση, 

με συνέπεια οι μη σχετικές συνομιλίες να μην αποτελούν μέρος της 

δικογραφίας και άρα να μην χρειάζεται να απομαγνητοφωνούνται και να 

αποτυπώνονται σε έκθεση159.  

 
158 Στ. Παύλου, Η μαγνητοφώνηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων υπόπτων από τις αρχές, 

Θεσμικό πλαίσιο, δικαιοκρατικά όρια, πρακτικές στρεβλώσεις και εκτροπές. Μία 

πρώτη καταγραφή προβλημάτων και σκέψεων, ΠοινΧρ 2015, σελ. 161 επ. 
159 Βλ. και Τσόλια, ό.π., σελ. 70 επ. που επισημαίνει ότι σε διαφορετική περίπτωση που 

αποτυπώνονταν όλες ανεξαιρέτως οι συνομιλίες, ακόμη και αυτές που δεν σχετίζονταν 

με τη διερευνώμενη υπόθεση, θα οδηγούμασταν σε ακόμη βαθύτερη προσβολή του 

ήδη πληγέντος δικαιώματος του απορρήτου των επικοινωνιών τρίτων αμέτοχων 

προσώπων. 
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Πάντως, αρμόδιο για να αξιολογήσει το συλλεχθέν υλικό που 

καταγράφηκε ή αποτυπώθηκε, είτε αυτό συνίσταται στο περιεχόμενο μιας 

συνομιλίας, είτε στα εξωτερικά στοιχεία αυτής, καθίσταται το όργανο που 

εξέδωσε τη διάταξη της άρσης του απορρήτου. Επομένως, οι 

προανακριτικές αρχές που έχουν αιτηθεί την άρση του απορρήτου, μετά 

την απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών και τη σύνταξη των σχετικών 

εκθέσεων, οφείλουν να διαβιβάσουν το σύνολο του υλικού στο όργανο που 

διέταξε την άρση, προκειμένου να αποφανθεί εγγράφως για την μετέπειτα 

αξιοποίηση του υλικού ή όχι.  

 

   γ.  Τα τυχαία ευρήματα 

 

Με την παρ. 10 του άρθρ. 5 Ν. 2225/1994 ρυθμίζεται η αποδεικτική 

αξιοποίηση του περιεχομένου μιας επικοινωνίας και κάθε άλλων σχετικών 

με αυτήν στοιχείων, ήτοι των εξωτερικών στοιχείων μιας επικοινωνίας, 

που γίνονται γνωστά στις διωκτικές αρχές λόγω της άρσης του απορρήτου 

των επικοινωνιών, η οποία έλαβε χώρα νομίμως, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις και τους όρους των άρθρ. 4 και 5 Ν. 2225/1994. 

Αρχικά, όπως προκύπτει και από το γράμμα της υπό εξέταση 

διάταξης, στο α΄ εδ. εισάγεται μια ανεξάρτητη απαγόρευση αξιοποίησης160 

του περιεχομένου και των εξωτερικών στοιχείων μιας τηλεφωνικής 

επικοινωνίας σε άλλη ποινική, πολιτική, διοικητική και πειθαρχική δίκη 

και διοικητική διαδικασία για σκοπό διαφορετικό από εκείνον που είχε 

καθοριστεί με τη διάταξη που επέβαλε την άρση του απορρήτου, ενώ στο 

 
160 Οι ανεξάρτητες ή αυτοτελείς απαγορεύσεις αξιοποίησης καταφάσκονται 

ανεξάρτητα από την προγενέστερη παράνομη ή μη δραστηριότητα των κρατικών 

οργάνων ή ιδιωτών, καθώς καθοριστικό λόγο για τη στοιχειοθέτηση τους συνιστά αυτή 

καθ’ εαυτήν η δικαστική αξιοποίηση του αποδεικτικού μέσου που από μόνη της θα 

προσέβαλε θεμελιώδη έννομα αγαθά του ατόμου.  Για τις ανεξάρτητες αποδεικτικές 

απαγορεύσεις βλ. μεταξύ άλλων T. Dalakouras, Beweisverbote bezüglich der Achtung 

der Intimsphäre, unter besonderer Berücksichtigung der Grundrechtsproblematik sowie 

des griechischen Rechts., Berlin, 1988, σελ. 107 επ.∙ του ιδίου, Απαγορευμένα 

αποδεικτικά μέσα: δογματικές βάσεις για τη θεμελίωση των αποδεικτικών 

απαγορεύσεων στην ποινική δίκη, ΠοινΧρ 1996, σελ. 321 επ.∙ Ν. Δημητράτο, Η εξέλιξη 

του θεσμού των αποδεικτικών απαγορεύσεων στο ελληνικό ποινικό δικονομικό δίκαιο, 

Συγχρόνως μία συγκριτική επισκόπηση του αντίστοιχου αμερικανικού και γερμανικού 

δικαιϊκού πλαισίου, ΠοινΧρ 2001, σελ. 5 επ.∙ Χ. Νάιντο, Αποδεικτικές Απαγορεύσεις 

στην  Ποινική Δίκη, 2010, σελ. 513 επ.∙ Α. Τζαννετή, Αποδεικτικές απαγορεύσεις και 

εναλλακτική νόμιμη κτήση αποδείξεων, ΠοινΧρ 1995, σελ. 5 επ.∙  Γ. Τριανταφύλλου, 

Αποδεικτικές απαγορεύσεις και αρχή της αναλογικότητας, ΠοινΧρ 2007, σελ. 295 επ.  

http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=7405927306&searchurl=isbn%3D9783428063833%26sortby%3D20
http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=7405927306&searchurl=isbn%3D9783428063833%26sortby%3D20
http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=7405927306&searchurl=isbn%3D9783428063833%26sortby%3D20
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εδ. β΄ αναφέρονται οι εξαιρετικές περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις της 

επιτρεπτής αξιοποίησης. Η ανεξάρτητη αυτή απαγόρευση αξιοποίησης 

αφορά τόσο την άμεση, όσο και την έμμεση χρήση. Ως άμεση χρήση 

νοείται η ευθεία αποδεικτική αξιοποίηση του υλικού που προέκυψε από 

την άρση του απορρήτου και έχει επισυναφθεί στη δικογραφία, ενώ ως 

έμμεση απόδειξη νοείται η αξιοποίησή του υλικού όχι ευθέως με την 

ανάγνωση ή την ακρόασή του, αλλά η αξιοποίησή του μέσω της κατάθεσης 

ενός μάρτυρα που εξιστορεί να διαμειφθέντα στις συνομιλίες161 ή η 

αξιοποίησή του σε συνδυασμό με άλλα αποδεικτικά μέσα162 ή χρήση του 

υλικού για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Μετά ταύτα καθίσταται σαφές, ότι ο νομοθέτης στην παρ. 10 του 

άρθρ. 5 Ν. 2225/1994 διατύπωσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι 

δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση του συλλεγέντος από την άρση του 

απορρήτου υλικού σε κανενός είδους άλλη δίκη ή διαδικασία, για σκοπό 

διαφορετικό από αυτόν που καθορίστηκε από τη διάταξη άρσης του 

απορρήτου. Μάλιστα, ο προσδιορισμός του σκοπού της άρσης του 

απορρήτου των επικοινωνιών θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το άρθρ. 19 

παρ. 1 Σ., δηλαδή να κατατείνει στη διακρίβωση ενός εγκλήματος που 

οπωσδήποτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο της παρ. 1, 1α, 1β του άρθρ. 

4 Ν. 2225/1994. Στην περίπτωση, δε, που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 

περισσότερα εγκλήματα και ένα από αυτά περιλαμβάνεται στον κατάλογο, 

τότε η άρση διενεργείται για τη διακρίβωση αυτού και μόνον του 

εγκλήματος163. Κατ’ εφαρμογή τούτων, το περιεχόμενο και τα εξωτερικά 

στοιχεία μιας επικοινωνίας, που αποκτήθηκαν νομίμως για τη διακρίβωση 

ενός ιδιαιτέρως σοβαρού αδικήματος του καταλόγου του άρθρ. 4 του Ν. 

2225/1994, θα αξιοποιηθούν στην ίδια ποινική δίκη μόνο για συναφές 

έγκλημα που εμπίπτει και αυτό στον ως άνω κατάλογο του Ν. 2225/1994 

ή για έγκλημα που προβλέπεται σε άλλα σχετικά νομοθετήματα και 

προωθεί τον αντίστοιχο συμβατό με τις συνταγματικές επιταγές σκοπό164. 

Επίσης, στην περίπτωση που έχει διαταχθεί άρση του απορρήτου για ένα 

 
161 ΑΠ 1713/2006, Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ∙ ΑΠ 1568/2004, ΠοινΔικ 2005, 295 επ. με 

παρατηρήσεις Γρ. Τσόλια. 
162 Α. Διονυσοπούλου, Η αποδεικτική αξιοποίηση των τυχαίων ευρημάτων στην ποινική 

διαδικασία, 2009, σελ. 132. 
163 Έτσι και Α. Διονυσοπούλου, ό.π., σελ. 22 επ.∙ Ν. Λίβος, H δικονομική αξιολόγηση 

των τυχαίων ευρημάτων (Εξ αφορμής τής Α.Π. 157/1998), ΠοινΧρ 1998, 781 επ. και 

951 επ. 
164 Έτσι Α. Διονυσοπούλου, ό.π., σελ. 130 επ.∙ Ν. Λίβος, ό.π., σελ. 951 επ.∙ αντίθετη η 

ΑΠ 1448/2011, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 
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αδίκημα του καταλόγου, αλλά στην πορεία της ποινικής διαδικασίας δεν 

επιβεβαιωθεί η συνδρομή του π.χ. διατάχθηκε άρση του απορρήτου για 

κακουργηματική μορφή κλοπής, αλλά προέκυψε ότι στοιχειοθετείται η 

πλημμεληματική μορφή αυτής (για την οποία δεν επιτρέπεται η άρση του 

απορρήτου), τότε τα συλλεχθέντα στοιχεία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, 

καθότι ο νέος αυτός σκοπός αντιβαίνει ευθέως στο άρθρ. 19 παρ. 1 Σ, αφ’ 

ης στιγμής η πλημμεληματική μορφή του αδικήματος δεν εμπεριέχεται 

στον κατάλογο της παρ. 1, 1α, 1β του άρ. 4 Ν. 2225/1994 ή σε άλλο 

νομοθέτημα που να επιτρέπει γι’ αυτό την άρση του απορρήτου165.  

Καθώς, τέλος, τυχαία ευρήματα είναι πιθανόν να προκύψουν και για 

τρίτα, εντελώς αμέτοχα πρόσωπα, που είτε μετέχουν στις συνομιλίες που 

παρακολουθούνται, είτε αναφέρονται σε συνομιλίες που δε συμμετέχουν, 

οφείλει να γίνει δεκτό ότι η αξιοποίηση των συλλεγεισών πληροφοριών 

είναι δυνατή μόνον όταν αυτή λαμβάνει χώρα για τον ίδιο σκοπό (π.χ. για 

άλλο αντίστοιχο έγκλημα από το διερευνώμενο) ή καταδεικνύεται η 

συμμετοχική δράση των αρχικά αμέτοχων αυτών προσώπων166.  

Περαιτέρω, εξαιρετική περίπτωση για την αξιοποίηση του 

συλλεχθέντος υλικού από τη νόμιμη άρση του απορρήτου συντρέχει, όταν 

η αξιοποίηση πρόκειται να λάβει χώρα σε άλλη δίκη για την υπεράσπιση 

του κατηγορουμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, ανεξαρτήτως της 

συνδρομής ενός ιδιαιτέρως σοβαρού αδικήματος. Η επιλογή αυτή του 

νομοθέτη κρίνεται ιδιαιτέρως εύστοχη και δικαιοκρατικά επαινετή, 

καθόσον συνιστά αποτέλεσμα της στάθμισης μεταξύ της καταδίκης ενός 

αθώου και της προσβολής του δικαιώματος του άρθρ. 19 παρ. 1 Σ. που 

συντελείται μέσω της αξιοποίησης του περιεχομένου ή των εξωτερικών 

στοιχείων της επικοινωνίας για σκοπό διάφορο από εκείνον για τον οποίο 

επιβλήθηκε. Εν προκειμένω, ο νομοθέτης προέταξε την προστασία της 

ανθρώπινης αξίας και ο νέος αυτός σκοπός αξιοποίησης είναι νόμιμος, 

σαφώς καθορισμένος και σύμφωνος με την απόλυτη συνταγματική 

προστασία που παρέχεται στα πρόσωπα μέσω της θεμελιώδους 

συνταγματικής αρχής που κατοχυρώνεται στη μη αναθεωρήσιμη διάταξη 

 
165 Βλ. Α. Διονυσοπούλου, ό.π., σελ. 139 επ.∙ αντίθετα Γρ. Τσόλιας, Απόρρητο 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών II, ό.π., σελ. 78 επ., ο οποίος υποστηρίζει ότι το υλικό 

δύναται να αξιοποιηθεί και για άλλο έγκλημα που συνιστά τμήμα της υπό διερεύνηση 

υπόθεσης και συνδέεται λόγω συνάφειας με το αδίκημα για το οποίο έχει διαταχθεί η 

άρση. 
166 Βλ. και εδώ Α. Διονυσοπούλου, ό.π., σελ. 149 επ.  
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του άρθ. 2 παρ. 1 Σ167. Εξάλλου, και σ’ αυτήν την περίπτωση το δημόσιο 

συμφέρον για ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας συμπλέει με το 

συμφέρον του κατηγορουμένου για την προστασία της προσωπικής του 

ελευθερίας προωθώντας τον κοινό στόχο της αποφυγής μιας άδικης 

καταδίκης168. 

 

Β. Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κατά τα άρθρα 254 

και 255 του νέου ΚΠΔ 

 

Στις ρητά προβλεπόμενες ειδικές ανακριτικές πράξεις των άρθρων 

254 και 255 ΚΠΔ εντάσσεται και η άρση του απορρήτου των 

τηλεπικοινωνιών, ως διερευνητικό μέτρο για τα εγκλήματα που 

προβλέπονται στην παρ. 1 των εν λόγω άρθρων που διενεργείται με την 

τήρηση των ίδιων εγγυήσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στα 

άρθρ. 4 και 5 του Ν. 2225/1994169. 

Καθώς στον νέο ΚΠΔ έλαβαν χώρα σημαντικές προσθήκες στις 

προϋποθέσεις διενέργειας των ειδικών ανακριτικών πράξεων, αξίζει να 

αναφερθούν τα μνημονευόμενα στην αιτιολογική έκθεση του ΚΠΔ 2019, 

που έχουν ως εξής: «Περαιτέρω, στην κατεύθυνση αυτή προωθήθηκαν 

νομοθετικά οι εξής προτάσεις που απηχούν θεμελιωμένες αξιακές 

αναφορές και του ΕΔΔΑ σε αντίστοιχα πεδία επεμβάσεων: 

   (i) Η θεσμοθέτηση αληθινής και όχι τυπικής αιτιολόγησης των 

προϋποθέσεων για τη διενέργεια των σχετικών ανακριτικών πράξεων (Θ. 

Δαλακούρα, ΠοινΧρ 2001, 1022 επ.∙  Λ. Μαργαρίτη, σε: Καϊάφα-

Γκμπάντι/C. Prittwitz, Επιτήρηση και ποινική καταστολή στη σύγχρονη 

αντεγκληματική πολιτική, 2011, σελ. 141· Καϊάφα-Γκμπάντι, Σκέψεις για 

την αιτιολογία των ποινικών αποφάσεων με αφορμή τη νομολογία του 

ΕΔΔΑ, ΠοινΧρ 2008, 3 επ.). Προς εμπέδωσή της προστίθεται από την 

 
167 Βλ. ιδίως Τ. Ηλιοπούλου – Στράγγα, Χρήση παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών 

μέσων και δικαίωμα υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Η αποδεικτική απαγόρευση 

του άρθρου 19 παρ. 3 του αναθεωρηθέντος Συντάγματος, 2003, σελ. 96 επ.∙ Γ. Καμίνη, 

Το πρόβλημα των παράνομων αποδεικτικών μέσων στην ποινική διαδικασία μετά την 

αναθεώρηση του άρθρου 19 του Συντάγματος, σε: Τιμητικό Τόμο για τον Ιωάννη 

Μανωλεδάκη I, 2005, σελ. 343 επ.∙ Χ. Νάιντο, Αποδεικτικές Απαγορεύσεις στην  

Ποινική Δίκη, 2010, σελ. 37 επ. και 560. 
168 Θ. Δαλακούρας, Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα: Δογματικές βάσεις για τη 

θεμελίωση των αποδεικτικών απαγορεύσεων στην ποινική δίκη, ΠοινΧρ 1996, 321 επ. 
169 ΑιτΈκθΚΠΔ 2019, V5α. 
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Επιτροπή εδάφιο β΄ στην παρ. 3 του άρθρου 254 ΣχΚΠΔ που ορίζει ότι 

«στην αιτιολογία του βουλεύματος γίνεται ειδική μνεία: α) της αξιόποινης 

πράξης, β) των σοβαρών ενδείξεων ενοχής σε βάρος του προσώπου κατά 

του οποίου  διενεργείται η ανακριτική πράξη, γ) του σκοπού αυτής, δ) της 

αδυναμίας ή ιδιαίτερης δυσχέρειας διακρίβωσης του εγκλήματος με άλλον 

τρόπο, και ε) της απόλυτα αναγκαίας χρονικής διάρκειας της ανακριτικής 

πράξης». 

   (ii) Η θέσπιση υποχρέωσης τήρησης αξιόπιστων πρακτικών για τις 

ενέργειες των συγκεκαλυμμένα δρώντων, έτσι ώστε να ελέγχεται ο τρόπος 

δράσης των τελευταίων κατά τη διενέργεια των συγκεκριμένων ειδικών 

ανακριτικών πράξεων και να περιορίζονται οι δυνατότητες αυθαιρεσιών 

(Θ. Δαλακούρα, ΠοινΧρ 2001, 1022∙ Καϊάφα-Γκμπάντι, Μοντέλα 

επιτήρησης στο κράτος ασφάλειας και δίκαιη ποινική δίκη, 2010, σελ. 86 

επ.).  Προς τούτο προστίθεται από την Επιτροπή παρ. 4 στο άρθρο 254 

ΣχΚΠΔ που ορίζει ότι «η  διενέργεια  της ανακριτικής πράξης  της 

παραγράφου 1 περίπτωση α΄ γίνεται υπό την εποπτεία του εισαγγελέα 

πλημμελειοδικών, συντάσσεται δε γι’ αυτήν αναλυτική έκθεση κατά τα 

αναφερόμενα στα άρθρα 148 έως 153». Όμοια πρόβλεψη γίνεται και στο 

άρθρο 255 στοιχ. α΄ ΣχΚΠΔ για τη συγκαλυμμένη έρευνα.  

   (iii) Η θέσπιση ρητής πρόβλεψης στις περιπτώσεις διενέργειας 

ανακριτικής διείσδυσης και συγκαλυμμένης έρευνας που να απαγορεύει 

τη διενέργεια μυστικής εξέτασης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου αλλά 

και την αξιοποίησή της, έτσι ώστε να μην καταλύεται το δικαίωμα της 

σιωπής και το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησής του (Καϊάφα-

Γκμπάντι/C. Prittwitz, Επιτήρηση και ποινική καταστολή στη σύγχρονη 

αντεγκληματική πολιτική, 2011, σελ. 153). Για τον λόγο αυτό τέθηκε από 

την επιτροπή η συνολική διενέργεια της ανακριτικής διείσδυσης και της 

συγκαλυμμένης έρευνας υπό την εποπτεία του εισαγγελέα 

πλημμελειοδικών στο άρθρο 254 παρ. 4 και του εισαγγελέα εγκλημάτων 

διαφθοράς στο άρθρο 255 στοιχ. α΄ ΣχΚΠΔ. 

   (v) Η πρόταση θέσπισης βραχύτερου ορίου διάρκειας του μέτρου 

της συγκαλυμμένης έρευνας που σε αντίθεση με την ανακριτική διείσδυση 

μπορούσε να διαρκέσει μέχρι ένα έτος. Προς εμπέδωσή της προβλέπεται 

πλέον στο άρθρο 255 στοιχ. α΄ ότι «η συγκαλυμμένη έρευνα ενεργείται για 

εύλογο κατά τις περιστάσεις χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους τρεις μήνες και μπορεί να παραταθεί για ακόμη ένα 

τρίμηνο». 
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   (vi) Η θεσμοθέτηση περιορισμού από το συμβούλιο κατά τη 

χρησιμοποίηση του αποδεικτικού υλικού. Προς τούτο προστέθηκε  - κατ’ 

αντιστοιχία με την παρ. 5 του άρθρου 254 ΣχΚΠΔ - στο άρθρο 255 

στοιχείο γ΄ που ορίζει ότι «κάθε στοιχείο ή γνώση που αποκτήθηκε κατά 

την διενέργεια των προαναφερόμενων ανακριτικών πράξεων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο για τους λόγους που όρισε το δικαστικό συμβούλιο».    

   (vii) Τέλος, ενόψει της νομολογίας του ΕΔΔΑ, που απαιτεί για τη 

νομιμοποίηση της συγκαλυμμένης έρευνας ως ανακριτικής πράξης την 

πρωτοβουλία για την τέλεση της αξιόποινης πράξης να την έχει ο δράστης 

(και όχι ο ανακριτικός υπάλληλος)170, επαναδιατυπώθηκε από την 

Επιτροπή η διάταξη του άρθρου 255 στοιχείο α΄ και συγκεκριμένα το εδ. 

γ΄ αυτής, που ορίζει ότι «κατά τη συγκαλυμμένη έρευνα ο ανακριτικός 

υπάλληλος ή ο ιδιώτης που ενεργεί υπό τις οδηγίες του,  εμφανίζεται ως 

ωφελούμενος ή ως μεσολαβητής ωφελουμένου προσώπου από την 

αξιόποινη πράξη της παραγράφου 1, την τέλεση της οποίας ο δράστης είχε 

προαποφασίσει». Τούτο σημαίνει ότι ο δράστης έχει την πρωτοβουλία για 

την τέλεση της αξιόποινης πράξης και συνεπώς έχει εκδηλώσει την 

ειλημμένη απόφασή του για την τέλεσή της. 

Στις άξιες μνείας ρυθμίσεις ανήκει, περαιτέρω, και η διάταξη της παρ. 

4 του άρθρου 254 ΣχΚΠΔ που επιτρέπει τις ελεγχόμενες μεταφορές, την 

άρση του απορρήτου του περιεχομένου των επικοινωνιών ή των 

δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, καθώς και την καταγραφή της 

δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με ειδικά τεχνικά 

μέσα και σε βάρος τρίτων προσώπων, «προκειμένου να αποκαλυφθεί η 

ταυτότητα του κατηγορουμένου ή ο τόπος διαμονής ή της κατοικίας του 

και εφόσον είναι τεχνικά αδύνατη η εξακρίβωση αυτών των στοιχείων με 

άλλον τρόπο». Δικαιολογητικός λόγος της επέμβασης αυτής είναι η 

υπαγωγή των ανακριτικών αυτών ενεργειών στο ισχύον νομικό πλαίσιο, 

όπερ συνεπάγεται αφενός την τήρηση και τον έλεγχο των προϋποθέσεων 

διενέργειάς τους και αφετέρου τον έλεγχο της πορείας του συλλεγέντος 

 

170 Βλ. ενδεικτικά εν προκειμένω τις αξονικού χαρακτήρα αποφάσεις: α) ΕΔΔΑ, 

Texeira de Castro κατά Πορτογαλλίας, Απόφαση της 9.6.1998, β) ΕΔΔΑ, Edwards and 

Lewis κατά Η,Β,, Απόφαση (Ολομ.) της 27.10.2004, γ) ΕΔΔΑ, Ramanauskas κατά 

Λιθουανίας, Απόφαση (Ολομ.) της 5.2.2008, δ) EΔΔΑ, Bulfinsky κατά Ρουμανίας, 

Απόφαση της 1.6.2010 και ε) ΕΔΔΑ, Baltins κατά Λετονίας, Απόφαση της 8.1.2013 

και διεξοδικότερα Καϊαφα-Γκμπάντι, Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ για την 

αστυνομική διείσδυση και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, ΠοινΧρ 2011, 59 επ. Βλ. 

εσχάτως και ΕΔΔΑ, Mills κατά Ιρλανδίας της 2-11-2017 -αρ. προσφ. 50468/16. 



- 103 - 
 

αποδεικτικού υλικού. Δεν είναι πρωτοφανής η διαπίστωση, άλλωστε, ότι 

το μεγαλύτερο διακύβευμα σε σχέση με τις ειδικές ανακριτικές πράξεις 

εντοπίζεται στην αδυναμία ελεγξιμότητας της λεγόμενης «μυστικής 

γνώσης», με συνέπεια η θεσπισμένη επέμβαση σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις να εμφανίζεται μεν ως αναγκαίο και ελεγχόμενο κακό, 

συνάμα όμως και ως προτιμητέα λύση που αποτρέπει την ανεξέλεγκτη 

συλλογή και διαχείριση παράνομου αποδεικτικού υλικού». 

   Μόλις χρειάζεται να σημειωθεί ότι η τήρηση των προϋποθέσεων 

αυτών αποτελεί την εγγύηση της νόμιμης απόκτησης των αποδείξεων και 

συγχρόνως της δίκαιης δίκης.   

 

7. Η ηθική απόδειξη και η απαγόρευση αξιοποίησης αποδείξεων 

που λήφθηκαν χωρίς νόμιμη άρση του απορρήτου επικοινωνίας 

Συνιστώντας τον πυρήνα του συστήματος της ηθικής απόδειξης, η 

αξίωση ελεύθερης εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων υλοποιεί την 

ανάγκη προώθησης μιας δικαιότερης και ουσιαστικότερης ποινικής 

διαδικασίας. Τούτο δεν σημαίνει, βέβαια, ότι η διαμόρφωση της δικανικής 

πεποίθησης του δικαστή συνιστά ένα «προσωπικό ζήτημα» του δικαστή. 

Ούτε μπορεί να γίνει δεκτό, άλλωστε, ότι η ελεύθερη εκτίμηση των 

αποδείξεων μεταφράζεται σε δυνατότητα του δικαστή να προβαίνει κατά 

ανεξακρίβωτο τρόπο στην αξιολόγηση και αξιοποίησή τους. 

Εύλογα, λοιπόν, υποστηρίζεται ομόφωνα στην επιστήμη171 ότι 

ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων σημαίνει λογική εκτίμηση 

συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, που είναι επαρκώς θεμελιωμένα 

και μπορούν να πείθουν αντικειμενικά. Υπό αυτό το πρίσμα, η 

αποδέσμευση του δικαστή από πάσης φύσεως προκαθορισμένα 

συστήματα αξιολόγησης των αποδείξεων δεν μειώνει σε καμιά περίπτωση 

τη σημασία των κανόνων της λογικής, της φύσης των πραγμάτων και των 

διδαγμάτων της κοινής πείρας κατά τον σχηματισμό της πεποίθησής του. 

Αντιθέτως, «με την επίκληση και εφαρμογή τους εξασφαλίζεται η 

αποτροπή εκφοράς αμιγώς υποκειμενικών κρίσεων και ο δικαστής δεν 

αρκείται στην υποκειμενική υπέρβαση των όποιων αμφιβολιών του για την 

ενοχή του κατηγορουμένου, αλλά αποτυπώνει στην απόφασή του ένα 

«διυποκειμενικό συμπέρασμα». Ένα συμπέρασμα δηλαδή, στο οποίο θα 

 
171 Βλ. ενδεικτικά Α. Κωνσταντινίδη, Η απόδειξη στην ποινική δίκη, 2012∙ Α. Κωστάρα, 

Η αναζήτηση της αλήθειας στην ποινική δίκη, 1988.   
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κατέληγε κατά λογική ακολουθία και οποιοσδήποτε άλλος κριτής με βάση 

τα ίδια δεδομένα»172. 

Ευχερώς διαπιστώνεται, μετά ταύτα, ότι η απαίτηση διαμόρφωσης 

της δικανικής πεποίθησης του δικαστή κατά διυποκειμενικό τρόπο, αλλά 

και η υποχρέωση αιτιολόγησης των πάσης φύσεως δικαστικών κρίσεων, 

έτσι ώστε να προωθείται η ορθή απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και η 

εμπιστοσύνη των κοινωνών σε αυτή και στα όργανά της. Στην κατεύθυνση 

αυτή, άλλωστε, συμπληρώθηκε στο πλαίσιο του νέου ΚΠΔ το περιεχόμενο 

της αρχής της ηθικής απόδειξης με τις εξής προσθήκες: 

   α) Με την προσθήκη στην παρ. 1 του άρθρου 177 ΚΠΔ ότι οι 

δικαστές πρέπει να αποφασίζουν «αιτιολογώντας πάντοτε ειδικά και 

εμπεριστατωμένα με ποια αποδεικτικά μέσα και με ποιους συλλογισμούς 

σχημάτισαν τη δικανική τους κρίση», έτσι ώστε να αναδεικνύεται ότι το 

ουσιαστικό όριο και ο λειτουργικός γνώμονας κατά την εφαρμογή της 

αρχής της ηθικής απόδειξης είναι η αληθινή αιτιολογία173. 

   β) Με την προσθήκη στην παρ. 2 του άρθρου 178 ΚΠΔ ότι οι 

δικαστές και οι εισαγγελείς εξετάζουν αυτεπαγγέλτως όλα τα αποδεικτικά 

μέσα, που θεμελιώνουν την ενοχή ή κατατείνουν στην αθωότητα του 

κατηγορουμένου καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά την προσωπικότητά 

του και επηρεάζει την επιμέτρηση της ποινής. Ο κατηγορούμενος δεν είναι 

υποχρεωμένος να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα πραγματικά 

περιστατικά που επικαλείται υπέρ του. Οι δικαστές είναι υποχρεωμένοι να 

ερευνούν με επιμέλεια κάθε στοιχείο ή αποδεικτικό μέσο που 

επικαλέστηκε υπέρ αυτού ο κατηγορούμενος, αν αυτό είναι χρήσιμο για 

να εξακριβωθεί η αλήθεια. 

   γ) Με την προσθήκη στην παρ. 3 του άρθρου 178 ΚΠΔ ότι 

«οποιαδήποτε αμφιβολία περί της ενοχής είναι προς όφελος του 

κατηγορουμένου ή του υπόπτου».  

Περαιτέρω, σε σχέση με τις ι αποδεικτικές απαγορεύσεις κατ’ άρθρο 

177 παρ. 2 ΚΠΔ άξιο μνείας είναι σε γενικότερο επίπεδο ότι η ελεύθερη 

εκτίμηση των αποδείξεων, τέλος, υπόκειται σε μια σειρά εξαιρέσεων και 

περιορισμών, που συνάγονται από την ανάγκη προστασίας των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και εννόμων αγαθών του ατόμου. Λαμβάνοντας 

 
172 Έτσι Θ. Δαλακούρας, Ποινική Δικονομία, 8η έκδ. 2019, σελ. 187. 
173 Βλ. ΑιτΈκθΚΠΔ 2019, ΙV1 καθώς και ΕΔΔΑ, Van de Hurk κατά Ολλανδίας, 

Απόφαση της 19.4.1994, παρ. 59∙ ΕΔΔΑ, Tourisme d’ affaires κατά Γαλλίας, Απόφαση 

της 16.2.2012, παρ. 25. 
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υπόψη ο νομοθέτης τις συγκρουόμενες αξίες στο πλαίσιο της ποινικής 

δίκης καθόρισε γενικά στο άρθρο 177 παρ. 2 ΚΠΔ ότι «αποδεικτικά μέσα 

που έχουν αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών δεν 

λαμβάνονται υπόψη στην ποινική διαδικασία». Με άλλα λόγια, η 

συγκεκριμένη διάταξη κατέστησε ως κανόνα την απαγόρευση 

αξιοποίησης των αξιόποινα αποκτημένων αποδεικτικών μέσων σε βάρος 

του κατηγορουμένου. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να αναφερθούν τα 

εξής174: 

   α) Ως απόλυτα ανεπίτρεπτα αποδεικτικά μέσα στο πλαίσιο της 

ποινικής διαδικασίας θεωρούνται οι ανακριτικές μέθοδοι που συνδέονται 

με προσβολές της ανθρώπινης αξίας, όπως η αποσπασθείσα με βία 

ομολογία, τα πάσης φύσεως βασανιστήρια, η επέμβαση στο σώμα με τον 

λεγόμενο «ανιχνευτή ψεύδους», η ενδοσκόπηση στον ψυχικό κόσμο του 

κατηγορουμένου με την ναρκοανάλυση, η ύπνωση, η χορήγηση χημικών 

ή άλλων τεχνητών μέσων κάμψης της βούλησης του ατόμου, καθώς και 

κάθε άλλη μέθοδος που μειώνει την (συνδεόμενη με την ανθρώπινη 

ιδιότητα και μόνον) αξία του ανθρώπου. 

Τον ίδιο απόλυτο χαρακτήρα φέρει η απαγόρευση αξιοποίησης, για 

παράδειγμα, και στην περίπτωση παρακολούθησης με μικρόφωνα, βίντεο 

ή άλλα ειδικά τεχνικά μέσα των διαδραματιζόμενων στην κατοικία του 

κατηγορουμένου ή τρίτου προσώπου, αφού εν προκειμένω προσβάλλεται 

ο πυρήνας του δικαιώματος του ασύλου της κατοικίας και της ιδιωτικής 

ζωής. 

   β) Ως ανεπίτρεπτα αποδεικτικά μέσα θεωρούνται, περαιτέρω, 

τόσο οι υποκλαπείσες επιστολές, όσο και οι τηλεφωνικές υποκλοπές και 

οι, εν γένει, αθέμιτες μαγνητοφωνήσεις ή βιντεοσκοπήσεις, καθώς σε όλες 

αυτές τις περιπτώσεις προσβάλλονται βάναυσα το δικαίωμα ελεύθερης 

ανταπόκρισης και επικοινωνίας (άρθρο 19 παρ. 1 Σ.), το δικαίωμα 

ιδιωτικού βίου (άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β' Σ.), αλλά και το γενικότερο δικαίωμα 

ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 Σ.). Άλλωστε, 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 Σ. «απαγορεύεται η χρήση 

αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου 

αυτού (απόρρητο επιστολών, ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας) και 

των άρθρων 9 (άσυλο κατοικίας, απαραβίαστο ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής) και 9Α (προστασία προσωπικών δεδομένων)». 

 
174 Έτσι Θ. Δαλακούρας, Ποινική Δικονομία, 8η έκδ. 2019, σελ. 189 επ. 
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   γ) Υπό το βάρος της συνταγματικής αυτής ρύθμισης, εξάλλου, όπως 

διευκρινίζεται σχετικώς175, η νομοπαρασκευαστική επιτροπή του νέου 

ΚΠΔ κατέληξε στην πρόταση κατάργησης του άρθρου 65 Ν. 4356/2015, 

το οποίο επέτρεπε στις περιπτώσεις πράξεων κακουργηματικού 

χαρακτήρα που υπάγονταν στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα 

Οικονομικού Εγκλήματος ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς τη 

χρήση υπό προϋποθέσεις αθέμιτων αποδεικτικών μέσων, εφόσον αυτά 

αφορούν σε πληροφορίες ή στοιχεία προσβάσιμα στους ανωτέρω 

εισαγγελείς. Η διάταξη αυτή επανήλθε σε ισχύ, ωστόσο, όλως αιφνιδίως, 

με το άρθρο 14 Ν. 4637/2019, παρά τις αντιρρήσεις 

αντισυνταγματικότητας που συνόδευαν την προηγούμενη ανάλογη 

διάταξη, καθώς ούτε ο κανόνας του άρθρο 19 παρ. 3 Σ. κάμπτεται με την 

επίκληση της ανάγκης εξιχνίασης οικονομικών εγκλημάτων, ούτε αυτή 

καθ’ εαυτήν η ανάγκη εξιχνίασης των εγκλημάτων αυτών μπορεί να 

δικαιολογήσει τη διαφοροποίηση των οικείων εννόμων αγαθών από τα 

σαφώς σημαντικότερα έννομα αγαθά λ.χ. της ζωής ή της σωματικής 

ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας.     

   δ) Γενική αποδοχή προσήκει στη θέση ότι οι απαγορεύσεις 

αξιοποίησης παράνομα αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων δεν αξιώνουν 

εφαρμογή στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα 

αποδεικνύουν την αθωότητα ενός αδίκως κατηγορηθέντος προσώπου. 

Αυτό απορρέει από τον ίδιο τον προστατευτικό σκοπό των αποδεικτικών 

απαγορεύσεων, αλλά και από την υπέρτερη σημασία του εννόμου αγαθού 

της ελευθερίας του αδίκως διωκόμενου ατόμου και κατ’ επέκταση από την 

αξίωση προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του αθώου 

κατηγορουμένου. Έτσι, η αξιοποίηση μιας ευνοϊκής για τον 

κατηγορούμενο μαγνητοταινίας ή μαγνητοσκόπησης, που αποκτήθηκε 

αθέμιτα, οφείλει να επιτρέπεται, κατ’ εφαρμογή της αρχής της 

αναλογικότητας και κατ’ εξαίρεση του κανόνα του άρθρου 19 παρ. 3 Σ., 

όταν το προσαγόμενο από τον κατηγορούμενο αποδεικτικό μέσο είναι 

πρόσφορο και αναγκαίο να αποδείξει την αθωότητά του (ΑΠ 653/2013, 

ΠοινΧρ 2014, 34∙ ΑΠ 1323/2011, ΠοινΧρ 2012, 500∙ ΑΠ 840/2011, 

ΠοινΧρ 2012, 349∙ ΑΠ 1261/2009, ΠοινΧρ 2000, 323∙ ΑΠ 2617/2008, 

ΠοινΧρ 2009, 901∙ ΑΠ 813/2008, ΠοινΧρ 2009, 321). 

 
175 Βλ. Θ. Δαλακούρα, Ο νέος ΚΠΔ, 2η έκδ. 2019.  
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   ε) Τέλος, απαγόρευση αξιοποίησης αποδεικτικών μέσων δεν 

υφίσταται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκτησή τους συνδέεται με 

λόγο άρσης του αδίκου, αποτελεί δηλαδή προϊόν άμυνας ή κατάστασης 

ανάγκης (λ.χ. μαγνητοφώνηση απειλών εκβιαστή επί απαγωγής προς 

αποτροπή άμεσου κινδύνου). 

8. Ειδικά ζητήματα μέσα από τη νομολογία των Ελληνικών 

Δικαστηρίων και του ΕΔΔΑ.  

   Α. Η νομολογία του ΕΔΔΑ για την αναζήτηση και ανάκτηση 

ψηφιακών δεδομένων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. 

 

Σύμφωνα με την πάγια θέση του ΕΔΔΑ, οποιαδήποτε αναζήτηση 

ψηφιακών δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα είτε σε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα μέσα αποθήκευσης είτε σε παρόχους 

ηλεκτρονικών και διαδικτυακών υπηρεσιών συνιστά επέμβαση στο 

δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα176. Υπό το πρίσμα αυτό και των σχετικών 

διατάξεων του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ και των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το ΕΔΔΑ έχει αναπτύξει ένα σύνολο 

κανόνων και εγγυήσεων που πρέπει να εφαρμόζονται επί ανακριτικών 

πράξεων σε σχέση με ψηφιακά δεδομένα. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρεί  

ότι οποιαδήποτε επέμβαση στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, στην 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην ελευθερία των 

ανταποκρίσεων οφείλει να στηρίζεται σε μια σαφή, προβλέψιμη και 

προσβάσιμη νομική βάση, ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς το εύρος 

των αρμοδιοτήτων και των ενεργειών στις οποίες μπορούν να προβαίνουν 

οι αρχές και συνακόλουθα να αποτρέπονται τυχόν αυθαιρεσίες177.  

   Στο πλαίσιο αυτό κρίνονται άξιες μνείας οι εξής αποφάσεις του 

ΕΔΔΑ178:       

   (i) H υπόθεση Ivashchenko κατά Ρωσίας του 2018, στην οποία το 

δικαστήριο διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ. Στη 

 
176 Βλ. διεξοδικά για τη θεματική Α. Καργόπουλο, ό.π., σελ. 203 επ. 
177 ΕΔΔΑ, Roman Zakharov κατά Ρωσίας, No. 47143/06, 4 Δεκεμβρίου 2015, σκ. 

227231∙ S. and Marper κατά Η.Β., No. 30562/04 και 30566/04, 4 Δεκεμβρίου 2008 σκ. 

95∙ ΕΔΔΑ, Ivashchenko v. Russia, No. 61064/10, 13 Φεβρουαρίου 2018∙ ΕΔΔΑ,  

Benedik v. Slovenia, No. 62357/14, 24 Απριλίου 2018. 
178 Βλ. αναλυτικότερα για το ιστορικό των αποφάσεων σε Α. Καργόπουλο, ό.π., σελ. 

204 επ. 
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συγκεκριμένη υπόθεση, οι τελωνειακές αρχές της Ρωσίας κατάσχεσαν μια 

φωτογραφική μηχανή και έναν φορητό υπολογιστή ενός φωτογράφου και 

αντέγραψαν τα δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο της 

μηχανής σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης και σε έξι DVD. Εν συνεχεία, 

τα εξέτασαν με τη συνδρομή πραγματογνώμονα, ώστε να διαπιστώσουν 

εάν περιείχαν «εξτρεμιστικό υλικό». Οι Ρωσικές τελωνειακές αρχές 

ενήργησαν σύμφωνα με τον τελωνειακό κώδικα και τις διατάξεις που 

αφορούσαν την επιθεώρηση αγαθών και αντικειμένων και εφάρμοσαν τις 

διατάξεις αυτές για τον φορητό υπολογιστή και τα ψηφιακά δεδομένα. 

Ωστόσο, το ΕΔΔΑ δεν θεώρησε επαρκείς τις διατάξεις αυτές, ούτε την 

υπόλοιπη νομοθεσία, γιατί ακριβώς δεν παρείχαν σαφή νομική βάση που 

να επέτρεπε στις αρχές την αντιγραφή των ψηφιακών δεδομένων από τα 

κατασχεθέντα πειστήρια.   

   (ii) Η υπόθεση Benedik κατά Σλοβενίας του έτους 2018, στην οποία 

κινούμενο στην ίδια κατεύθυνση το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ομοίως παράβαση 

του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ. Στην περίπτωση αυτή η απόκτηση από τις 

αστυνομικές αρχές στοιχείων συνδρομητή σχετικά με IP διεύθυνση δεν 

έγινε επί τη βάσει σαφούς διάταξης, η οποία να επέτρεπε τη συγκεκριμένη 

ενέργεια, αλλά βάσει μίας ερμηνείας των γενικών διατάξεων, ενώ ο νόμος 

δεν παρείχε τις κατάλληλες εγγυήσεις, μεταξύ των οποίων προηγούμενη 

δικαστική έγκριση (δεδομένου ότι αποτελούσαν στοιχεία επικοινωνιών).    

   (iii) Η υπόθεση Robathin κατά Αυστρίας του έτους 2012, στην 

οποία το ΕΔΔΑ έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ. Το 

Δικαστήριο διαπίστωσε ειδικότερα ότι, αν και ο προσφεύγων είχε 

επωφεληθεί από μια σειρά διαδικαστικών εγγυήσεων, το συμβούλιο, στο 

οποίο είχε παραπεμφθεί η υπόθεση, παρείχε μόνο συνοπτικούς και μάλλον 

γενικούς λόγους για την έγκριση της έρευνας επί του συνόλου των 

ψηφιακών δεδομένων στο δικηγορικό γραφείο του προσφεύγοντος και όχι 

μόνο στα δεδομένα που αφορούσαν αποκλειστικά στα θύματα του 

αιτούντος. Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών που 

επικρατούν σε ένα δικηγορικό γραφείο, θα έπρεπε να είχαν παρατεθεί 

ειδικότεροι λόγοι για να επιτραπεί μία τέτοιου είδους καθολική έρευνα. 

Λόγω, όμως, της απουσίας τέτοιας ειδικότερης αιτιολόγησης, το ΕΔΔΑ 

διαπίστωσε ότι η κατάσχεση και η εξέταση όλων των δεδομένων υπερέβη 

το αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. 

   (iv) Η υπόθεση Sérvulo και Associados - Sociedade de Advogados 

RL κατά Πορτογαλίας του έτους 2015, στην οποία το ΕΔΔΑ με παρόμοια 
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περιστατικά έκρινε αντιθέτως ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της 

ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι, παρά το ευρύ πεδίο των 

ενταλμάτων αναζήτησης και κατάσχεσης, οι εγγυήσεις που παρασχέθηκαν 

στους προσφεύγοντες εναντίον της κατάχρησης, της αυθαιρεσίας και των 

παραβιάσεων του επαγγελματικού τους απορρήτου ήταν επαρκείς. Ως εκ 

τούτου, οι έρευνες και οι κατασχέσεις δεν είχαν προκαλέσει δυσανάλογη 

παρέμβαση σε σχέση με τον επιδιωκόμενο θεμιτό σκοπό.  

   (v) Tέλος, η υπόθεση Trabajo Rueda κατά Ισπανίας (Νο. 32600/12, 

30 Μαΐου 2017, σκ. 45-47), στην οποία το ΕΔΔΑ έκρινε πως υπήρξε 

παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, διότι οι αστυνομικές αρχές 

προέβησαν σε εξέταση και ανάλυση του περιεχομένου του ήδη 

κατασχεμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή, δίχως προηγούμενη δικαστική 

κρίση ή εντολή. Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι δεν δικαιολογούνταν ο 

επείγων χαρακτήρας των ενεργειών της αστυνομίας, οι οποίες 

διενεργήθηκαν χωρίς δικαστική έγκριση, δεδομένου ότι δεν υπήρχε 

κίνδυνος να εξαφανιστούν τα δεδομένα του υπολογιστή, καθώς αυτός είχε 

ήδη κατασχεθεί και βρισκόταν στην κατοχή της αστυνομίας, ενώ δεν ήταν 

συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Οι παραπάνω εγγυήσεις απαιτούνται πλέον 

ρητά και από την Οδηγία 680/2016, η οποία θεσπίζει τους κανόνες που 

αφορούν στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές, 

μεταξύ άλλων, για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της 

ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

κυρώσεων.  

 

Β. Η νομολογία των Ελληνικών δικαστηρίων για τις αποδεικτικές 

απαγορεύσεις σε περιπτώσεις άρσης απορρήτων 

 

Ο μεγαλύτερος όγκος δικαστικών αποφάσεων που αφορούν το 

ζήτημα των παράνομων αποδεικτικών μέσων είναι σχετικός με 

μαγνητοταινίες, στις οποίες ιδιώτες έχουν καταγράψει παράνομα 

προφορικές και τηλεφωνικές συνομιλίες, τις οποίες προσάγουν στο 

δικαστήριο ως αποδεικτικό μέσο. Στο πλαίσιο αυτό άξιες μνείας κρίνονται 

οι εξής αποφάσεις: 

   (i) Η ΑΠ 1046/2006 (ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ), η οποία δέχτηκε ότι το 

αποδεικτικό μέσο είναι νόμιμο, όταν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή (εν 
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προκειμένω Ιταλία και Ελβετία), εφόσον εκεί ακολουθήθηκε η νόμιμη 

διαδικασία άρσης του απορρήτου κατά το δίκαιο της χώρας αυτής. Κατά 

την εγγύτερη προσέγγισή της, δεν είναι παράνομες οι ως άνω πράξεις και 

επομένως, ούτε το αποδεικτικό μέσο που αποκτήθηκε μέσω αυτών, όταν 

έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία για την κτήση των ως άνω 

αποδεικτικών μέσων, όταν δηλαδή έχει προηγηθεί η νόμιμη άρση του 

απορρήτου. 

   (ii) Η ΑΠ 1317/2001 (ΠοινΛογ 2001, 1822), η οποία δέχθηκε ότι 

δεν αποτελούν παράνομο αποδεικτικό μέσο οι αποτυπώσεις σε υλικό 

φορέα δημόσιων πράξεων του προσώπου. Τέτοιες δημόσιες πράξεις, οι 

οποίες δεν προστατεύονται από τον ως άνω νόμο και επομένως δύνανται 

να αποτελέσουν αποδεικτικό μέσο, θεωρήθηκαν από το Δικαστήριο οι 

πράξεις εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων των μελών της διοίκησης 

ενός Ιδρύματος ή ενός Ι.Ν., ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, 

όπως είναι η είσπραξη και η καταμέτρηση των από τρίτους προς αυτά 

γενόμενων κάθε είδους προσφορών, ανεξαρτήτως του χρόνου και του 

τόπου στους οποίους αυτά επιτελούνται. Έτσι, κρίθηκε ως επιτρεπτή η 

χρήση μαγνητοταινίας για πράξεις που τελούνται στα πλαίσια των 

υπηρεσιακών καθηκόντων και κατά την εκτέλεσή τους και συγκεκριμένα 

η περίπτωση καταμέτρησης χρημάτων από τις προσφορές πιστών179. 

   (iii) Η ΑΠ 874/2004 (Αρμ 2006, 1270), η οποία έκρινε επιτρεπτή 

την αξιοποίηση 28 φωτογραφιών που προήλθαν από την αναπαραγωγή 

ταινίας από κρυφή κάμερα στο χώρο εργασίας για την αποκάλυψη 

υπεξαίρεσης κατ' εξακολούθηση από ταμία. Απέκλεισε από την έννοια της 

ιδιωτικής πράξης και επομένως ενέταξε την αποτύπωση αυτής εντός του 

επιτρεπόμενου πεδίου αξιοποίησης των αποδεικτικών μέσων και την 

εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων των μελών του υπαλληλικού 

προσωπικού καταστήματος, όπως είναι η είσπραξη και η καταμέτρηση των 

από τρίτους προς αυτά γενομένων κάθε είδους προσφορών, ανεξαρτήτως 

του χρόνου και του τόπου στους οποίους αυτά επιτελούνται. 

 
179 Βλ. τις αντίθετες παρατηρήσεις Α. Κιούπη (ΠοινΧρον 2002, 435) και Η. 

Αναγνωστόπουλου (ΠοινΧρ 2002, 436). Το ίδιο σκεπτικό ακολούθησε επί της ίδιας 

υπόθεσης και η ΑΠ 954/2006, ΠοινΧρον 2007, 329. Αμφότερες οι αποφάσεις πρέπει 

να θεωρηθούν ως προβληματικές, καθώς παρερμηνεύουν την έννοια των «δημόσιων 

πράξεων», θεωρώντας ως τέτοιες πράξεις που λαμβάνουν χώρα σε κλειστό χώρο.  
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   (iv) Η ΑΠ 277/2014 (ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), η οποία έκρινε ότι η αθέμιτη 

καταγραφή ιδιωτικής συνομιλίας με τεχνικά μέσα σε ψηφιακό δίσκο 

παραδεκτά λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο, εφόσον πρόκειται για 

πράξεις του κατηγορουμένου που εκδηλώθηκαν κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιακών καθηκόντων του και υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο και 

κριτική.  

   (v) Η ΑΠ 1415/2006 (ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), η οποία έκρινε ότι η 

μαγνητοφώνηση τηλεφωνικής συνομιλίας με δημοσιογράφο και μάλιστα 

«εις επήκοον» των ακροατών τηλεοπτικής εκπομπής δεν εμπίπτει στο 

προστατευτικό πεδίο του άρθρου 370 ΠΚ και συνεπώς ούτε σε αυτό του 

άρθρου  177 παρ. 2 ΚΠΔ.  

   (vi) Η ΑΠ 250/2009 (ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), η οποία δέχτηκε ότι η 

ανάλυση επικοινωνίας από εταιρία κινητής τηλεφωνίας αποτελεί νόμιμο 

αποδεικτικό μέσο, όταν προσκομίζεται από δικαιούχο και με το σκεπτικό 

ότι, εφόσον δεν προβάλλεται από τον αναιρεσείοντα ότι οι αναλύσεις 

προσκομίστηκαν από μη δικαιούμενο να τις κατέχει ή χωρίς τη συναίνεση 

του ίδιου, αυτές αποτελούν αξιοποιήσιμο αποδεικτικό μέσο.  

   (vii) Η ΑΠ 1564/2010 (ΠοινΧρον 2011, 591), η οποία δέχτηκε ότι 

τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας και ειδικότερα της σύνδεσης στο 

διαδίκτυο, η αποκάλυψη των οποίων βεβαιώνει έγκλημα που διαπράττεται 

μέσω του Διαδικτύου, δεν αποτελεί δέσμευση ή περιορισμό στην ελεύθερη 

άσκηση της επικοινωνίας. Εξαίρεση αποτελεί το ΣυμβΑΠ 924/2009, με 

σύμφωνη ΕισΠροτ Μακρή Β., ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, το οποίο μολονότι δέχτηκε 

ότι στο προσβαλλόμενο βούλευμα δεν είχαν ληφθεί υπόψη καταστάσεις 

εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων, έκρινε ότι αυτές ήταν μη 

αξιοποιήσιμα αποδεικτικά μέσα, καθώς το απόρρητο των επικοινωνιών 

καλύπτει και τα εξωτερικά στοιχεία.  

   (viii) Η ΑΠ 215/2000 (ΠοινΧρον 2000, 688), αλλά και οι ΑΠ 

297/2002 (ΠοινΧρον 2002, 924), ΑΠ 622/2003 (ΠοινΧρον 2004, 130), οι 

οποίες έκριναν ότι ορθά αποκλείστηκε από το Τριμελές Εφετείο η 

αξιοποίηση, προσκομισθέντος από τον πολιτικώς ενάγοντα, κειμένου 

απομαγνητοφώνησης μαγνητοταινίας, στην οποία ήταν καταγεγραμμένες 

τηλεφωνικές συνιδιαλέξεις του κατηγορουμένου με κάποιο μάρτυρα εν 

αγνοία του κατηγορουμένου. 

   (ix) ΟΙ ΑΠ 1351/1997 (ΠοινΧρον 1998, 965) και ΑΠ 611/2006 

(ΠοινΔικ 2006, 195), οι οποίες έκριναν ότι η εισαγωγή εξαιρέσεων στον 

κανόνα της απαγόρευσης αξιοποίησης αποδεικτικών μέσων που 
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αποκτήθηκαν μέσω προσβολής του απορρήτου των επικοινωνιών, 

αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό της προστασίας υπέρτερων εννόμων 

αγαθών, όπως είναι η ανθρώπινη ζωή ή η αξία του ανθρώπου. Τέτοια 

περίπτωση συντρέχει, όταν  το παράνομο αποδεικτικό μέσο είναι το 

μοναδικό προς υπεράσπιση του κατηγορουμένου.  

   (x) Η ΑΠ 1351/1997 (ΠοινΧρον 1998, 965), η οποία δέχτηκε ότι 

εάν ο κατηγορούμενος επικαλεσθεί και προσαγάγει στο δικαστήριο 

μαγνητοφωνημένη ιδιωτική συνομιλία με συγκατηγορούμενό του για την 

ίδια πράξη, στην οποία εμπεριέχονται επιβαρυντικά στοιχεία ευνοϊκά για 

την αθώωσή του, αυτή συνεκτιμάται με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα, εάν 

όμως ο συγκατηγορούμενος αντιλέξει, συνεκτιμώνται μεν τα ευνοϊκά για 

την αθώωση του κατηγορουμένου στοιχεία, όχι όμως και τα στοιχεία που 

επιβαρύνουν τη θέση του αντιλέξαντος συγκατηγορουμένου.  

 

 Γ. Η νομολογία των Ελληνικών δικαστηρίων για την εφαρμογή των 

άρθρων 370Β έως 370Ε ΠΚ 

 

Από την πληθώρα των σχετικών αποφάσεων ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

έχουν οι εξής: 

   (i) H ΟλΑΠ 17/1993, η οποία έκρινε ότι η άσκηση του δικαιώματος 

για ελεύθερη και απαραβίαστη επικοινωνία, ως τρόπου εκδήλωσης της 

ιδιωτικής ζωής, δεν υπόκειται κατά το Σύνταγμα σε κανέναν περιορισμό, 

εκτός αυτών που ρητά προβλέπει το άρθρο 19 εδάφ. 2 του Συντάγματος. 

Τα άρθρα 19 εδάφ. 2 και 9 παρ. 1 εδάφ. 1 του Σ1975 παραβιάζονται όχι 

μόνον με την πράξη της υποκλοπής της τηλεφωνικής συνδιάλεξης, αλλά 

και με κάθε χρησιμοποίηση της παράνομης μαγνητοταινίας, είτε αυτή 

γίνεται από ιδιώτη, είτε από δημόσια αρχή. 

   (ii) H ΑΠ 1294/2007, η οποία αναίρεσε για έλλειψη αιτιολογίας την 

καταδικαστική απόφαση πρώην διευθυντή λογιστηρίου της εγκαλούσας 

εταιρίας για αθέμιτη αποτύπωση απορρήτων στοιχείων από τον 

υπολογιστή με πρόδηλο σκοπό να τα χρησιμοποιήσει σε βάρος της 

εταιρίας μετά την απόλυσή του και στα πλαίσια αντιδικίας του με την 

εταιρία.   

   (iii) H ΑΠ 1267/2015, η οποία αφορά υπόθεση αθέμιτης 

καταγραφής και χρήσης δεδομένων που βρίσκονταν αποθηκευμένα στη 
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μνήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών των εγκαλουσών εταιριών τα οποία 

αποτελούσαν επαγγελματικό απόρρητο.  

   (iv) Η ΤρΠλημΚαλαμάτας (ΠΟΙΝΧΡ 2016/387), η οποία δέχθηκε 

την τέλεση του εγκλήματος του άρθ. 370 Β ΠΚ από εκπαιδευτικούς 

ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου επί θεμάτων πανελληνίων εξετάσεων πριν αυτά 

κοινοποιηθούν από το Υπουργείο Παιδείας.  

 

VII. Η διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων στον 

κυβερνοχώρο και η Οδηγία 2014/41/ΕΕ  

 

Η ανάγκη διεύρυνσης και αποτελεσματικής υλοποίησης της διεθνούς 

συνεργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί κοινό τόπο. 

Ωστόσο, οι περισσότερες διατάξεις για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά 

αποδεικτικά μέσα παραμένουν σε επίπεδο προγραμματισμού. Υπάρχει μεν 

η Οδηγία 2014/41/ΕΕ180, αυτή όμως περιλαμβάνει ένα και μοναδικό 

“εργαλείο” για την αναζήτηση αποδεικτικών μέσων γενικά από τις 

Ευρωπαϊκές αρχές, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ).  

Η εν λόγω Οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Μαΐου του 2017 και 

αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 

της 20ής Απριλίου 1959 περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί 

ποινικών υποθέσεων και τα δύο πρόσθετα πρωτόκολλά της, καθώς και 

διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 26 της εν 

λόγω Σύμβασης, τη Σύμβαση για την εφαρμογή της Συμφωνίας του 

Σένγκεν και τη Σύμβαση για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί 

ποινικών υποθέσεων μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και το Πρωτόκολλό της181. Επίσης, αντικατέστησε την Απόφαση-

 
180Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης 

Απριλίου 2014, περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις, EE L 130 

της 1.5.2014, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 4489/2017 (ΦΕΚ 

140/Α/21-9-2017). 
181 Βλ. άρθρο 34, Οδηγία 2014/41/ΕΕ. 
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Πλαίσιο 2008/978/ΔΕΥ182 και τις διατάξεις της Απόφασης-Πλαισίου 

2003/577/ΔΕΥ183. 

 

1. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας 

Ως Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ) ορίζεται η δικαστική 

απόφαση, την οποία εκδίδει ή επικυρώνει δικαστική αρχή Κράτους-

Μέλους («Κράτος Έκδοσης») με σκοπό την εκτέλεση ενός ή 

περισσότερων συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων σε άλλο Κράτος-

Μέλος («Κράτος Εκτέλεσης») για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων. Η 

ΕΕΕ μπορεί επίσης να εκδίδεται για την λήψη αποδεικτικών στοιχείων που 

βρίσκονται ήδη στην κατοχή των αρμόδιων αρχών του Κράτους 

Εκτέλεσης184. Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/41/ΕΕ, την 

έκδοση ΕΕΕ μπορεί να ζητήσει επίσης ύποπτος ή κατηγορούμενος ή ο 

δικηγόρος τους στο πλαίσιο των δικαιωμάτων υπεράσπισης που προβλέπει 

το εθνικό δίκαιο και η ποινική δικονομία.   

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ) αποτελεί το 

βασικότερο μέσο των αρχών των Κρατών-Μελών της ΕΕ για την 

απόκτηση διασυνοριακής πρόσβασης σε αποδεικτικά μέσα, μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνονται και τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά μέσα, που είναι 

αποθηκευμένα σε Κράτη-Μέλη της ΕΕ. Η ΕΕΕ βασίζεται στην αρχή της 

αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών, η 

οποία θεμελιώνεται στο άρθρο 82 παρ. 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και η οποία συστηματικώς 

χαρακτηρίζεται, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε της 15ης και 

16ης Οκτωβρίου 1999 και έπειτα, ως ακρογωνιαίος λίθος της δικαστικής 

συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων στην Ένωση. 

Ως γνωστόν, η έκδοση μιας ΕΕΕ αποσκοπεί στην εκτέλεση ενός ή 

περισσότερων συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων στο «κράτος 

εκτέλεσης» του ευρωπαϊκού εντάλματος με σκοπό τη συγκέντρωση 

 
182Απόφαση-Πλαίσιο 2008/978/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008 

σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων προς λήψη 

αντικειμένων, εγγράφων και δεδομένων για χρήση σε ποινικές διαδικασίες. 
183 Απόφαση-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά 

με την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
184 Βλ. άρθρο 1 παρ. 1, ο.π.∙ βλ. διεξοδικότερα Α. Τζαννετή, Η ΕυρωπαΪκή Εντολή 

Έρευνας, ΠοινΧρ 2018, 81 επ. 
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αποδεικτικών στοιχείων185. Κατά τη σχετική αιτιολογική σκέψη, εξάλλου, 

αρμόδια να αποφασίζει ποιο ερευνητικό μέτρο θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί κάθε φορά είναι η αρχή έκδοσης με βάση τα στοιχεία που 

διαθέτει για τη σχετική έρευνα186.  

Περαιτέρω, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της ως άνω 

Οδηγίας, η ΕΕΕ μπορεί να εκδοθεί σε ποινική διαδικασία που κινείται από 

δικαστική αρχή ή μπορεί να κινηθεί ενώπιόν της για ποινικό αδίκημα βάσει 

της νομοθεσίας του Κράτους Έκδοσης. Τέλος, δύναται να εκδοθεί και σε 

διαδικασίες, οι οποίες αφορούν αδικήματα δυνάμενα να στοιχειοθετήσουν 

την ευθύνη ή να επισύρουν την τιμωρία νομικού προσώπου στο Κράτος 

Έκδοσης. Επιπρόσθετα, μια ΕΕΕ μπορεί να εκδίδεται μόνον όταν η αρχή 

έκδοσης κρίνει ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) η έκδοση της ΕΕΕ 

να είναι αναγκαία και ανάλογη προς τους σκοπούς των παραπάνω 

διαδικασιών, β) να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα του υπόπτου ή 

κατηγορουμένου, και γ) να καταφάσκεται ότι τα ερευνητικά μέτρα που 

προβλέπονται στην ΕΕΕ θα μπορούσαν να είχαν διαταχθεί υπό τις ίδιες 

προϋποθέσεις σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. 

Η ΕΕΕ μπορεί να εκδοθεί από δικαστή, δικαστήριο, ανακριτή ή 

εισαγγελέα με αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη υπόθεση ή κάθε άλλη 

αρμόδια αρχή ορισθείσα από το Κράτος Έκδοσης, η οποία στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ενεργεί ως αρμόδια ανακριτική αρχή για τη 

συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε ποινική διαδικασία. Εξάλλου, ως 

αρχή εκτέλεσης ορίζεται η αρχή που είναι αρμόδια να αναγνωρίζει και να 

εξασφαλίζει την εκτέλεση μιας ΕΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ 

και τις ισχύουσες διαδικασίες σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Για 

παράδειγμα, στην Ελλάδα έχει οριστεί ως αρχή εκτέλεσης ο εισαγγελέας 

εφετών στη δικαστική περιφέρεια του οποίου πρόκειται να εκτελεστεί η 

ΕΕΕ, ο οποίος μεριμνά, κατά περίπτωση, για την εκτέλεσή της187. 

Η ΕΕΕ οφείλει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες: α) στοιχεία σχετικά με την αρχή έκδοσης, το αντικείμενο και 

τους λόγους έκδοσης της ΕΕΕ, β) τις απαραίτητες διαθέσιμες πληροφορίες 

για τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, γ) την περιγραφή της αξιόποινης πράξης 

που αποτελεί αντικείμενο έρευνας ή διαδικασίας και των ισχυουσών 

διατάξεων του ποινικού δικαίου του Κράτους Έκδοσης και δ) την 

 
185 Βλ. Αιτιολογική Σκέψη (8), Οδηγία 2014/41/ΕΕ 
186 Βλ. Αιτιολογική Σκέψη (10), ο.π. 
187 Βλ. άρθρο 11, ο.π. 
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περιγραφή των ερευνητικών μέτρων που ζητούνται και των αποδεικτικών 

στοιχείων που πρέπει να συγκεντρωθούν. Η ΕΕΕ συμπληρώνεται 

σύμφωνα με το προτυπωμένο έντυπο του Παραρτήματος Α της Οδηγίας 

2014/41/ΕΕ και υπογράφεται από την Αρχή Έκδοσης, η οποία πιστοποιεί 

την ακρίβεια και βεβαιώνει την ορθότητα του περιεχομένου της. 

Διαβιβάζεται από́ την Αρχή Έκδοσης στην Αρχή Εκτέλεσης με 

οποιοδήποτε μέσο δυνάμενο να τεκμηριωθεί εγγράφως και κατά τρόπον, 

ώστε το Κράτος Εκτέλεσης να μπορεί να πιστοποιήσει τη γνησιότητά της. 

Η Αρχή Έκδοσης μπορεί ενδεικτικά να διαβιβάζει τις ΕΕΕ μέσω του 

συστήματος τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου 

(ΕΔΔ) που δημιουργήθηκε με την κοινή δράση 98/428/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου188. Εάν η Αρχή Έκδοσης εκδώσει EΕΕ που συμπληρώνει 

προγενέστερη ΕΕΕ («συμπληρωματική ΕΕΕ»), επισημαίνει το γεγονός 

αυτό στην ΕΕΕ, σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος Α, στο τμήμα 

Δ. 

Η Αρχή Εκτέλεσης αναγνωρίζει άνευ ετέρου ΕΕΕ διαβιβασθείσα 

σύμφωνα με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και μεριμνά για την εκτέλεσή της 

κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία σαν να επρόκειτο για 

ερευνητικό μέτρο διαταχθέν από αρχή του Κράτους Εκτέλεσης189.  

 

 

2. Το ελλιπές πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε σχέση 

με τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά μέσα 

Από την απλή ανάγνωση των άρθρων 22 και επόμενα της Οδηγίας 

2014/41/ΕΕ προκύπτει με σαφήνεια η αναφορά συγκεκριμένων ειδικών 

διατάξεων για ορισμένα διερευνητικά μέτρα. Μεταξύ αυτών δεν 

συμπεριλαμβάνεται, ωστόσο, καμία πρόβλεψη ειδικά για τα ηλεκτρονικά 

αποδεικτικά μέσα. Ακόμα και στο άρθρο 28, όπου προβλέπονται 

ερευνητικά μέτρα που συνεπάγονται τη συγκέντρωση αποδεικτικών 

στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, συνεχώς και για ορισμένο χρονικό 

διάστημα, δεν γίνεται λόγος για ηλεκτρονικά δεδομένα.  

 
188 98/428/ΔΕΥ: Κοινή δράση της 29ης Ιουνίου 1998 που θεσπίστηκε από το 

Συμβούλιο βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη 

δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου 

 
189 Βλ. Αιτιολογική Σκέψη (21), ο.π. 
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Εξάλλου, στο Κεφάλαιο V για την παρακολούθηση επικοινωνιών, 

φαίνεται να καλύπτονται μόνον οι “παραδοσιακές” τηλεπικοινωνίες190, 

χωρίς ειδική πρόβλεψη για τις over-the-top υπηρεσίες191, όπως είναι οι 

τηλεφωνικές κλήσεις που χρησιμοποιούν το Πρωτόκολλο του Διαδικτύου 

(Voice over IP - VoIP), οι υπηρεσίες άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων 

(instant messengers) και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mails), υπηρεσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κόρον σήμερα από 

ολοένα και περισσότερους ανθρώπους και τείνουν να αντικαταστήσουν τα 

“παραδοσιακά” μέσα επικοινωνίας. Η μόνη σχετική αναφορά σε ζητήματα 

που σχετίζονται με το Διαδίκτυο αφορά στο ερευνητικό μέτρο της 

αναγνώρισης προσώπων, που έχουν συνδρομή σε έναν συγκεκριμένο 

αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση IP.  

Τούτου δοθέντος, προκειμένου να εκτελεστεί μια ΕΕΕ που 

περιλαμβάνει αίτημα διατήρησης ή υποβολής ηλεκτρονικών δεδομένων, 

θα πρέπει τα ειδικά αυτά μέτρα της διατήρησης και της υποβολής 

ηλεκτρονικών δεδομένων να είναι διαθέσιμα, τόσο στο Κράτος Έκδοσης 

της ΕΕΕ όσο και στο Κράτος Εκτέλεσης της ΕΕΕ, κάτι το οποίο δεν είναι 

καθόλου βέβαιο δεδομένης της ανομοιομορφίας που παρατηρείται στο 

δίκαιο των Κρατών-Μελών.  

Μόλις χρειάζεται να επισημανθεί, επιπρόσθετα, ότι σημαντικό 

μειονέκτημα της ΕΕΕ που καθιστά το μέτρο αυτό ημιτελές στον τομέα των 

ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων είναι το γεγονός ότι το πεδίο 

εφαρμογής της εκτείνεται μόνο στους Παρόχους Υπηρεσιών που έχουν 

την έδρα τους σε Κράτος-Μέλος της Ένωσης, ενώ δεν εμπίπτουν σε αυτό 

οι Πάροχοι Υπηρεσιών που εδρεύουν εκτός της ΕΕ, όπως για παράδειγμα 

στις ΗΠΑ, ακόμα και αν τα ζητούμενα δεδομένα είναι αποθηκευμένα 

εντός της ΕΕ. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι μεγαλύτεροι Πάροχοι 

Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο εδρεύουν στις ΗΠΑ, η ΕΕΕ αποδεικνύεται σε 

 
190 Βλ. Αιτιολογική Σκέψη (30), Οδηγία 2014/41/ΕΕ, όπου γίνεται λόγος για 

τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και για δεδομένα κίνησης και θέσης ως προς αυτές τις 

τηλεπικοινωνίες 
191 Ως over-the-top (OTT) χαρακτηρίζεται κάθε υπηρεσία ή εφαρμογή που παρέχεται 

μέσω Διαδικτύου, παρακάμπτοντας την παραδοσιακή διανομή (π.χ. μέσω καλωδίου ή 

δορυφόρου). Τέτοιου είδους υπηρεσίες σχετίζονται συνήθως με το ψηφιακό 

περιεχόμενο και τις επικοινωνίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Netflix, 

η Amazon Prime, η Hulu κ.α., οι οποίες αντικαθιστούν την “παραδοσιακή” καλωδιακή 

ή δορυφορική τηλεόραση και η Skype, η WhatsApp, η Viber κ.α., οι οποίες 

αντικαθιστούν την “παραδοσιακή” επικοινωνία μέσω καλωδίου σταθερής τηλεφωνίας 

ή κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 
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μεγάλο βαθμό ανεπαρκής για την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δεδομένα 

που διατηρούνται από αυτούς192. 

Τέλος, καθώς για την πρόσβαση σε μέρος ή στο σύνολο συστήματος 

πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδομένα ή σε προγράμματα 

υπολογιστών, αλλά και για την αθέμιτη παρακολούθηση με χρήση 

τεχνικών μέσων και την αποτύπωση μη δημόσιων διαβιβάσεων δεδομένων 

ή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του 

δράστη στην Ελληνική επικράτεια, είναι φανερό ότι η ενίσχυση των 

δυνατοτήτων διεθνούς προστασίας του απορρήτου αποτελεί μονόδρομο. 

Τούτο γιατί, χωρίς αυτήν η εξιχνίαση των εγκλημάτων των άρθρων 370Β 

έως 370Ε ΠΚ θα δυσχεραίνεται διαρκώς ή θα διαφοροποιείται ανά έννομη 

τάξη, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναποτελεσματική.  

  

VIII. Η νομοθέτηση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οι Προτάσεις 

Κανονισμού και Οδηγίας για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά μέσα σε 

ποινικές υποθέσεις 

 

Με αφετηρία τη διαπίστωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 

δυσχέρειες διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά 

στοιχεία που χρησιμεύουν στην έρευνα και δίωξη του εγκλήματος 

προωθήθηκε στις 17 Απριλίου 2018 η έγκριση δύο νομοθετικών  

προτάσεων: αφενός της Πρότασης Κανονισμού σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

Εντολή Υποβολής και την Ευρωπαϊκή Εντολή Διατήρησης ηλεκτρονικών 

αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις193 και αφετέρου της 

Πρότασης Οδηγίας σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για 

τον ορισμό νόμιμων εκπροσώπων με σκοπό τη συγκέντρωση 

αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών194.  

Αμφότερες οι προτάσεις στοχεύουν στη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής έρευνας και δίωξης των εγκλημάτων στην ΕΕ με τη 

βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά 

στοιχεία μέσω της ενίσχυσης της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 

υποθέσεις και της προσέγγισης των κανόνων και των διαδικασιών. 

Eιδικότερα, στοχεύουν, κατά πρώτον, στη μείωση των καθυστερήσεων 

 
192 Βλ. Αιτιολογική Σκέψη (44), ο.π. 
193 COM(2018) 225 final 
194 COM(2018) 226 final 
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στη διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, κατά 

δεύτερον, στη διασφάλιση της διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά 

αποδεικτικά στοιχεία και, κατά τρίτον, στη βελτίωση της ασφάλειας 

δικαίου, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της διαφάνειας 

και της λογοδοσίας195. 

Με την Πρόταση Κανονισμού για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά 

στοιχεία προσδίδεται μια νέα διάσταση στην αμοιβαία αναγνώριση, πέρα 

από την παραδοσιακή δικαστική συνεργασία εντός της Ένωσης. Η 

τελευταία βασίζεται μέχρι σήμερα σε διαδικασίες με τη συμμετοχή δύο 

Δικαστικών Αρχών, μίας στο Κράτος Έκδοσης και μίας στο Κράτος 

Εκτέλεσης. Η καινοτομία του Κανονισμού έγκειται στο ότι χρησιμοποιεί 

για πρώτη φορά τη νομική βάση της αμοιβαίας δικαστικής αναγνώρισης 

στο πλαίσιο της απευθείας υποβολής αιτημάτων μεταξύ Δημοσίων Αρχών 

(Αρχών Έκδοσης) και Ιδιωτών (Παρόχων Υπηρεσιών).  

Άξιο μνείας είναι, εξάλλου, ότι σκοπός της Πρότασης Κανονισμού 

και της Πρότασης Οδηγίας για τη διαβίβαση ηλεκτρονικών αποδεικτικών 

στοιχείων και την πρόσβαση σε αυτά δεν είναι η υποκατάσταση 

προηγούμενων μέσων συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, που 

προβλέπονται σε άλλα νομοθετήματα, όπως η Σύμβαση της Βουδαπέστης 

και η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας196, αλλά η δημιουργία νέων 

“λεωφόρων” και “ταχέων διαδρομών” για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά 

μέσα197. Οι νέοι θεσμοί είναι σχεδιασμένοι, ώστε να “συνυπάρχουν” με 

τους ήδη υπάρχοντες θεσμούς, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 

κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές.  

Αποδέκτες των Ευρωπαϊκών Εντολών Υποβολής και Διατήρησης 

είναι, όχι οι Δημόσιες Αρχές του Κράτους Εκτέλεσης, αλλά απευθείας οι 

ίδιοι οι Πάροχοι Υπηρεσιών. Ως Πάροχος Υπηρεσιών, σύμφωνα με την 

Πρόταση Κανονισμού για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία198 και την 

Πρόταση Οδηγίας για τον ορισμό νομίμων εκπροσώπων199, νοείται κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παρέχει είτε υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

 
195 Βλ. Περίληψη Εκτίμησης Επιπτώσεων, ο.π. 
196 Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης 

Απριλίου 2014, περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις, ΕΕ L 

130/1 της 1.5.2014. 
197 L. Buono, The genesis of the European Union’s new proposed legal instrument(s) 

on e-evidence, ERA Forum 3/19, σελ. 307. 
198 Βλ. άρθρο 2 περ. 3 Πρότασης Κανονισμού. 
199 Βλ. άρθρο 2 περ. 2 Πρότασης Οδηγίας.  
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επικοινωνιών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 περίπτωση 4 της Οδηγίας 

για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών200, 

είτε υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 

1 παράγραφος 1 στοιχείο β’ της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου201, για τις οποίες η αποθήκευση 

δεδομένων είναι καθοριστικό στοιχείο της υπηρεσίας που παρέχεται στον 

χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων, των 

επιγραμμικών αγορών που διευκολύνουν τις συναλλαγές μεταξύ των 

χρηστών τους, και άλλων παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, είτε τέλος 

υπηρεσίες ονομάτων χώρου και αρίθμησης IP του διαδικτύου, όπως οι 

πάροχοι διευθύνσεων IP, τα μητρώα ονομάτων χώρου, οι καταχωρητές 

ονομάτων χώρου και οι σχετικές υπηρεσίες ιδιωτικής ζωής και διακομιστή 

μεσολάβησης. Πρακτικά, στις δύο πρώτες κατηγορίες υπάγονται 

υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η Skype, η WhatsApp, η Amazon, η 

Ebay, η Dropbox και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σ’ αυτές 

ανήκουν επίσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter και 

το Facebook, που επιτρέπουν στους χρήστες την κοινή χρήση 

περιεχομένου202. Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται, υπηρεσίες όπως είναι 

για παράδειγμα η GoDaddy. 

Περαιτέρω, οι Πάροχοι Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην 

εσωτερική αγορά της ΕΕ μπορούν να χωριστούν σε τρεις κύριες 

κατηγορίες203 με κριτήριο τον τόπο, όπου έχουν την έδρα τους, σε 

συνάρτηση με τον τόπο, όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Έτσι, την 

πρώτη κατηγορία αποτελούν οι Πάροχοι Υπηρεσιών που έχουν την έδρα 

τους σε Κράτος-Μέλος και προσφέρουν υπηρεσίες μόνο στην επικράτεια 

 
200 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, ΕΕ L 321/36 της 17.12.2018. 
201 Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 

των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας 

των πληροφοριών, ΕΕ, L 241/1 της 17.9.2015 
202 Βλ. Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή 

εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις, 

COM(2018) 225 final 
203 Βλ. Αιτιολογική έκθεση της Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τον ορισμό 

νόμιμων εκπροσώπων με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο 

ποινικών διαδικασιών, COM(2018) 226 final, σελ. 1 
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του εν λόγω Κράτους-Μέλους, κατηγορία που δεν εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής της Πρότασης Οδηγίας204 ούτε και της Πρότασης 

Κανονισμού205. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών 

που έχουν την έδρα τους σε Κράτος-Μέλος και προσφέρουν υπηρεσίες σε 

διάφορα Κράτη-Μέλη της Ένωσης και τέλος, στην τρίτη κατηγορία 

ανήκουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους εκτός της ΕΕ 

και προσφέρουν υπηρεσίες σε ένα ή περισσότερα Κράτη-Μέλη της, με ή 

χωρίς εγκαταστάσεις σε ένα ή περισσότερα από αυτά.  

 

1. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Υποβολής (ΕΕΥ) στοιχείων  

Σύμφωνα με τους ορισμούς της Πρότασης Κανονισμού206, ως 

Ευρωπαϊκή Εντολή Υποβολής στοιχείων ορίζεται η δεσμευτική απόφαση 

Αρχής Έκδοσης Κράτους - Μέλους της ΕΕ, η οποία υποχρεώνει τον 

Πάροχο Υπηρεσιών, που παρέχει υπηρεσίες στην Ένωση και είναι 

εγκατεστημένος ή εκπροσωπείται σε άλλο Κράτος-Μέλος, να υποβάλλει 

ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Οι εντολές που προβλέπονται από τον 

Κανονισμό, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εγχώριες έρευνες. 

Συνεπώς, ο Κανονισμός δε θα πρέπει να περιορίζει τις εξουσίες των 

αρμόδιων εθνικών αρχών που ήδη προβλέπονται από την εθνική 

νομοθεσία, ώστε να υποχρεώνουν σε συμμόρφωση τους παρόχους 

υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι ή εκπροσωπούνται στην επικράτειά 

τους207. 

Η έκδοση ΕΕΥ στοιχείων, με τις οποίες ζητείται η υποβολή 

“δεδομένων συνδρομητή” ή “δεδομένων πρόσβασης”, επιτρέπεται αρχικά 

για οποιοδήποτε αδίκημα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι είναι αναγκαία 

και ανάλογη και ότι διατίθεται παρόμοιο μέτρο για το ίδιο ποινικό αδίκημα 

σε συγκρίσιμη εγχώρια κατάσταση στο Κράτος Έκδοσης208. Ειδικά για τις 

ΕΕΥ στοιχείων με τις οποίες ζητείται η υποβολή “δεδομένων 

συναλλαγών” ή “δεδομένων περιεχομένου” θα πρέπει να συντρέχει 

επιπλέον κάποια – άρα διαζευκτικά) από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) 

θα πρέπει αυτές να αφορούν ποινικά αδικήματα, που επισύρουν στο 

κράτος έκδοσης στερητική της ελευθερίας ποινή με ανώτατο όριο 

 
204 Βλ. άρθρο 1 παρ. 3 της Πρότασης Οδηγίας. 
205Βλ. άρθρο 1 παρ. 1 της Πρότασης Κανονισμού 
206 Βλ. άρθρο 2 Πρότασης Κανονισμού  
207 Βλ. Αιτιολογική Σκέψη (15), ο.π. 
208 Βλ. άρθρο 5 παρ. 1, 2, 3, ο.π. 
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τουλάχιστον τριών ετών, ή β) να αφορούν τα αδικήματα του άρθρου 3, 4 

και 5 της Απόφασης-Πλαισίου 2001/413/ΔΕΥ209, τα αδικήματα των 

άρθρων 3 έως 7 της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ210, τα αδικήματα των άρθρων 3 

έως 8 της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ211, εφόσον αυτά διαπράχθηκαν εν όλω ή εν 

μέρει μέσω πληροφοριακού συστήματος ή γ) να αφορούν τα εγκλήματα 

των άρθρων 3 έως 12 και του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541212.  

Η ΕΕΥ στοιχείων για “δεδομένα συναλλαγών” και “δεδομένα 

περιεχομένου” μπορεί να εκδοθεί από δικαστή, δικαστήριο και ανακριτή 

με αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη υπόθεση213. ΕΕΥ στοιχείων που αφορά 

στα παραπάνω δεδομένα εκδίδεται επίσης από κάθε άλλη αρμόδια αρχή, η 

οποία στη συγκεκριμένη υπόθεση ενεργεί ως ανακριτική αρχή με 

αρμοδιότητα να διατάσσει τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του Κράτους-Μέλους, αφού όμως 

προηγουμένως εξεταστεί ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις 

για την έκδοσή της και εγκριθεί αυτή από δικαστή, δικαστήριο ή ανακριτή 

του Κράτους Έκδοσης214. Καθώς τα “δεδομένα συνδρομητή” και τα 

“δεδομένα πρόσβασης” θεωρούνται λιγότερο ευαίσθητα, οι ΕΕΥ 

στοιχείων, με τις οποίες ζητείται η γνωστοποίησή τους, μπορούν να 

εκδίδονται ή να εγκρίνονται και από τους αρμόδιους εισαγγελείς.  

 
209 Η εν λόγω Απόφαση-Πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ έχει ήδη αντικατασταθεί από την 

Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Απριλίου 2019, “για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων 

πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου”, ΕΕ L 123/18 της 10.5.2019. 
210 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 

Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και 

της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ΕΕ L 335/1 της 

17.12.2011 
211 Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 

Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ΕΕ L 218/8 

της 14.8.2013 
212 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της 

απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ΕΕ L 88/6 της 31.3.2017  
213 Βλ. άρθρο 4 παρ. 2 περ. α’ Πρότασης Κανονισμού 
214 Βλ. άρθρο 4 παρ. 2 περ. α’, ο.π. 
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Η ΕΕΥ στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες215, όπως λ.χ. 

την αρχή έκδοσης, τον αποδέκτη, τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα 

ζητούνται, την κατηγορία των ζητούμενων δεδομένων, το χρονικό 

διάστημα για το οποίο ζητείται η υποβολή, τις ισχύουσες διατάξεις του 

ποινικού δικαίου του Κράτους Έκδοσης κ.ο.κ.  

 

2. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Διατήρησης (ΕΕΔ) στοιχείων 

Ως «ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων», σύμφωνα με τους 

ορισμούς της Πρότασης Κανονισμού216, νοείται η δεσμευτική απόφαση 

αρχής έκδοσης Κράτους Μέλους, η οποία υποχρεώνει τον πάροχο 

υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες στην Ένωση και είναι εγκατεστημένος 

ή εκπροσωπείται σε άλλο Κράτος-Μέλος, να διατηρήσει ηλεκτρονικά 

αποδεικτικά στοιχεία ενόψει επακόλουθου αιτήματος υποβολής τους. 

Όπως συνάγεται από τον ορισμό και επιβεβαιώνεται από την Αιτιολογική 

Έκθεση217 του Κανονισμού σκοπός της είναι να αποτρέψει την αφαίρεση, 

τη διαγραφή ή την αλλοίωση των σχετικών δεδομένων σε περιπτώσεις, 

όπου ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να διασφαλιστεί η 

υποβολή τους, για παράδειγμα επειδή θα χρησιμοποιηθούν δίαυλοι 

δικαστικής συνεργασίας.  

Μια Ευρωπαϊκή Εντολή Διατήρησης, με την οποία ζητείται η 

διατήρηση στοιχείων, εκδίδεται για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, υπό τον 

μοναδικό όρο ότι είναι αναγκαία και ανάλογη218. Ο λόγος που δικαιολογεί 

την επιλογή αυτή του Νομοθέτη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας 

μπορεί να εκδοθεί για οποιοδήποτε αδίκημα, χωρίς να περιορίζεται σε 

συγκεκριμένα όρια219.  

Αρμόδια Αρχή για την έκδοση ΕΕΔ στοιχείων είναι αντιστοίχως ο 

δικαστής, το δικαστήριο, ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας με αρμοδιότητα στη 

συγκεκριμένη υπόθεση ή κάθε άλλη αρμόδια αρχή ορισθείσα από το 

κράτος έκδοσης η οποία, στη συγκεκριμένη υπόθεση, ενεργεί ως 

 
215 Βλ. άρθρο 5 παρ. 5, ο.π. 
216 Βλ. άρθρο 2, ο.π. 
217 Αιτιολογική Έκθεση της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και 

την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές 

υποθέσεις, COM(2018) 225 final, σελ. 21 
218 Βλ. άρθρο 6 παρ. 2, ο.π.  
219 Αιτιολογική Έκθεση, ο.π. 
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ανακριτική αρχή σε ποινική διαδικασία, με αρμοδιότητα να διατάσσει τη 

συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.  

Τέλος, μια ΕΕΔ στοιχείων θα πρέπει να περιέχει τις ίδιες 

πληροφορίες220 που απαιτούνται και για τις ΕΕΥ.  

 

IX. Επίλογος 

Οι ποινικές διατάξεις για την προστασία των απορρήτων 

αντανακλούν εξίσου τόσο τις αξιώσεις της συνταγματικής προστασίας του 

απορρήτου επικοινωνίας όσο και τις αξιώσεις της ευρωπαϊκής 

δικαιοταξίας. Αντιστοίχως, πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις της 

ΕΣΔΑ και των λοιπών διεθνών κειμένων μπορούν να θεωρηθούν οι 

δικονομικές διατάξεις για την άρση των απορρήτων, την αξιοποίηση των 

ηλεκτρονικών αποδεικτικών μέσων, αλλά και τη γενικότερη δικονομική 

αντιμετώπιση των εγκλημάτων των άρθρων 370Β έως 370Ε ΠΚ. Αντίθετα, 

ως ελλειπτικές οφείλουν να κριθούν οι διατάξεις της ευρωπαϊκής 

δικαιοταξίας για την διεθνή προστασία των απορρήτων και τη συνεργασία 

των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.  

Καθώς η σύγχρονη αυτή μορφή εγκληματικότητας, ενόψει ακριβώς 

του στοιχείου της παγκοσμιότητας των δεδομένων, εμφανίζεται ως 

δομημένη  απειλή  για την ασφάλεια της κοινωνίας της πληροφορίας αλλά 

και για μια σειρά εννόμων αγαθών και ελευθεριών των πολιτών 

παγκοσμίως, η προώθηση της νομοθετικής και δικαστικής συνεργασίας σε 

εσωτερικό και διεθνές επίπεδο οφείλει να αποτελεί την πρώτη 

προτεραιότητα όλων των εννόμων τάξεων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
220 Βλ. άρθρο 6 παρ.3, ο.π. 
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