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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει σκοπό να αναλύσει εκτενώς το ζήτημα της 

άρσης του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Προς διευκόλυνση κατανόησης 

των αναπτυσσόμενων ενοτήτων, αρχικά επιχειρείται ο προσδιορισμός του 

προστατευόμενου εννόμου αγαθού και η αποσαφήνιση της έννοιας και του περιεχόμενου 

της επικοινωνίας. Ακολούθως, παρατίθενται τα κύρια νομοθετικά κείμενα που 

κατοχυρώνουν το απαραβίαστο των τηλεπικοινωνίων, τόσο σε διεθνές και ευρωπαϊκό 

επίπεδο όσο και στο επίπεδο της εθνικής νομοθεσίας. Εν συνεχεία, αναλύονται διεξοδικά 

οι δύο λόγοι, για τους οποίους είναι επιτρεπτή η άρση του απορρήτου, οι προϋποθέσεις 

που πρέπει να πληρούνται και η απαιτούμενη διαδικασία για την επιβολή της άρσης, όπως 

ορίζονται από τον εκτελεστικό του άρθρου 19 του Συντάγματος Νόμο 2225/1994. 

Περιγράφεται η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της, προβλεπόμενης από 

το Σύνταγμα και το Ν. 2225/1994, ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), ενώ παρατίθενται και σχολιάζονται στατιστικά στοιχεία, που 

αφορούν την άρση του απορρήτου και προκύπτουν από την ετήσια έκθεση πεπραγμένων 

της Αρχής. Επιπροσθέτως, αναφέρονται οι προβλεπόμενες από τον Ποινικό Κώδικα 

διατάξεις, που αφορούν την προστασία του απόρρητου και εξετάζονται ειδικά ζητήματα, 

που ανακύπτουν κατά την επιβολή του επαχθούς αλλά άκρως απαραίτητου αυτού μέτρου 

στις σύγχρονες κοινωνίες, όπως η δυνατότητα στάθμισης εννόμων συμφερόντων επί 

συγκρούσεως θεμελιωδών δικαιωμάτων, το δικαίωμα σιωπής του κατηγορουμένου και το 

δικαίωμα ελεύθερης επικοινωνίας του κατηγορουμένου με τον συνήγορό του. Τέλος, η 

παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που συνάγονται και τους 

προβληματισμούς που δημιουργούνται από την συνολική επισκόπηση του  εξεταζόμενου 

ζητήματος, της άρσης του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. 

 

 

 

 

 



6 

 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στη σύγχρονη εποχή, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών έχει 

καταστήσει τις τηλεφωνικές συνομιλίες το ταχύτερο, συνηθέστερο και ευκολότερο τρόπο 

επικοινωνίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται η προσπάθεια διασφάλισης του 

απορρήτου των ανταποκρίσεων, μέσω συνεχών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων ενόψει των 

μη προβλέψιμων και διαρκώς ανακυπτόντων ζητημάτων. Παράλληλα με τη χρήση των 

νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων στον τομέα της επικοινωνίας ανακύπτουν νέες μορφές 

εγκληματικότητας και τρομοκρατίας, η ανάγκη καταστολής των οποίων καθώς και η 

ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των πολιτών έχουν αναγάγει την άρση του 

απορρήτου των τηλεπικοινωνιών σε μια πρακτική αναπόφευκτη και ευρέως 

χρησιμοποιούμενη σε διεθνές επίπεδο. Η άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών 

επικοινωνιών, εμφανίζει ορισμένες χαρακτηριστικές ιδιομορφίες. Τελείται πάντα εν 

αγνοία του θιγόμενου ή ορθότερα, των θιγόμενων προσώπων, διότι όταν αποσκοπείται η 

άρση του απορρήτου ενός αποκλειστικά ατόμου, συμπροσβάλλεται αναπόφευκτα το ίδιο 

δικαίωμα και ενός αόριστου αριθμού προσώπων, με τους οποίους έρχεται σε επαφή.  Λόγω 

δε του μυστικού χαρακτήρα της άρσης του απορρήτου καθίσταται αβέβαιο αν ο θιγόμενος 

θα λάβει ποτέ γνώση αυτού του γεγονότος αφού αυτό, όπως θα δούμε στην συνέχεια, 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Δ.Α.Ε.. Επίσης, λόγω του εμπιστευτικού 

χαρακτήρα των τηλεφωνικών επικοινωνιών διευκολύνεται η άσκηση άλλων 

συνταγματικών δικαιωμάτων, όπως της ελευθερίας της γνώμης και της επαγγελματικής 

ελευθερίας και κατά συνέπεια με την προσβολή του δικαιώματος της απόρρητης 

επικοινωνίας καθίστανται κι αυτά με τη σειρά τους ευάλωτα1. Κρίνεται επομένως 

απαραίτητη η διαμόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου, που να καθιστά εφικτή την 

εξισορρόπηση μεταξύ της ανάγκης κατοχύρωσης και προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των αναγκών προστασίας της εθνικής ασφάλειας και της 

αποτελεσματικής καταπολέμησης της εγκληματικότητας. 

Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο στην Ελλάδα συνίσταται στο νόμο 2225/1994, ο 

οποίος ψηφίστηκε στις 20.7.1994 , κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 εδ. β΄ του Συντάγματος. 

                                                 
1 Γ. Καμίνη, Το απόρρητο της τηλεφωνικής επικοινωνίας: Η Συνταγματική προστασία και η εφαρμογή της 

από τον ποινικό νομοθέτη και τα δικαστήρια, ΝοΒ 43, 1995, σελ. 510-511. 
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Ο Ν. 2225/1994 για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας, 

ορίζει τους λόγους για τους οποίους είναι επιτρεπτή η άρση του απορρήτου, συγκεκριμένα 

την εθνική ασφάλεια και τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, καθώς και τη 

διαδικασία και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την επιβολή της άρσης του 

απορρήτου των τηλεπικοινωνιών.  

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην διεξοδική παρουσίαση του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την 

ανάδειξη προβληματισμών που ανακύπτουν από την εφαρμογή της άρσης του απορρήτου 

των τηλεπικοινωνιών. 

 

II. ΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Το απόρρητο των τηλεφωνικών επικοινωνιών προστατεύεται από την Ελληνική 

έννομη τάξη ως αυτοτελές έννομο αγαθό, το οποίο κοινωνικοπολιτικά δικαιολογείται από 

το γεγονός ότι το άτομο δεν μπορεί προσωπικά και αποκλειστικά με τις δικές του 

δυνατότητες να γεφυρώσει  την απόσταση επικοινωνίας και εξ’ αυτού του λόγου εξαρτάται 

από την επέμβαση τρίτων, οι οποίοι, μετά την απελευθέρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 

τηλεπικοινωνιών από την 1.1.1998, είναι είτε υπάλληλοι κρατικών μέσων επικοινωνίας 

είτε ιδιώτες2.  

Κατά την κρατούσα όμως άποψη, το έννομο αγαθό που προστατεύεται είναι το 

δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και ειδικότερα το δικαίωμα για πληροφοριακή 

αυτοδιάθεση, δηλαδή το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αποφασίζει ο ίδιος πότε, σε ποιους, 

υπό ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις και κυρίως ποιες περιστάσεις της απόρρητης 

ιδιωτικής του ζωής θα γίνουν γνωστές. Το απόρρητο της επικοινωνίας του ανθρώπου έχει 

σκοπό να διαφυλάξει το άτομο από την αποκάλυψη πτυχών της απόρρητης ιδιωτικής του 

ζωής, που είναι μειωτικές για την προσωπικότητά του και για το λόγο αυτό το δικαίωμα 

στο σεβασμό της αλληλογραφίας και γενικότερα των επικοινωνιών του άρθρου 8 της 

                                                 
2 Παναγώτης Φιλόπουλος, Ποινική Προστασία Απορρήτου, Συστηματική Ερμηνεία Άρθρων 370-371 ΠΚ, 

εκδόσεις Σάκκουλα, 2014, σελ. 31.  
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Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εφεξής ΕΣΔΑ, και του άρθρου 7 του 

Χάρτη Θεμελιωδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπλέκονται και συσχετίζονται άμεσα με 

το δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και της κατοικίας3. 

Σύμφωνα με τις επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις ως ιδιωτική και οικογενειακή 

ζωή θα μπορούσε να θεωρηθεί μια γενικά παραδεκτή «σφαίρα του απορρήτου» του 

ατόμου, στην οποία υπάγεται κάθε γεγονός που αφορά το πρόσωπο, το οποίο δεν είναι 

γενικά γνωστό και το πρόσωπο επιθυμεί να κρατήσει μυστικό4, όπως π.χ. η ερωτική του 

ζωή, οικογενειακές έριδες, προβλήματα υγείας κ.λπ.. Καθίσταται λοιπόν σαφές, ότι η 

έκταση της σφαίρας του απορρήτου είναι δυνατό να διευρυνθεί ή να περιοριστεί, σύμφωνα 

με τη βούληση του ίδιου του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσβάλλονται 

με αυτό τον τρόπο άλλα συνταγματικά προστατευόμενα αγαθά ή δικαιώματα τρίτων 

ατόμων5. 

Η συνταγματική προστασία του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και 

ειδικότερα του δικαιώματος της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης απορρέει  από τις διατάξεις 

των άρθρων 2 παρ. 1 ,που προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 5 παρ. 1 που 

θεμελιώνει το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, 9, που ορίζει το 

απαραβίαστο της κατοικίας, της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, 9Α για το δικαίωμα 

στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και του άρθρου 19 για το οποίο θα γίνει 

ιδιαίτερη μνεία στην παρούσα εργασία, με το οποίο ορίζεται το απόρρητο των επιστολών 

και της ελεύθερης ανταπόκρισης κα επικοινωνίας. 

Η ιδιωτική ζωή διακρίνεται σε δύο διαστάσεις. Η χωρική της διάσταση, αφενός, 

ταυτίζεται με την κατοικία, που συνιστά το χωρικό περίβλημα ενός ιδιαίτερα μεγάλου 

μέρους της ιδιωτικής ζωής και είναι ο χώρος εκείνος στον οποίο το άτομο δύναται να 

γαληνεύει απαλλαγμένο από τα προβλήματα που αναπόφευκτα ανακύπτουν από την 

συμμετοχή του στην οικονομική, δημόσια και κοινωνική ζωή και να έρχεται σε 

ανεμπόδιστη και ελεύθερη επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειάς του ή άλλα πρόσωπα. 

Η ουσιαστική διάσταση της ιδιωτικής ζωής, αφετέρου, περιλαμβάνει το σύνολο των 

                                                 
3 Χρήστος Νικ. Σατλάνης, Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό μέρος, 2η έκδοση, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2019, σελ. 367. 
4 Κώστα Γ. Μαυριά, Το Συνταγματικό Δικαίωμα Ιδιωτικού Βίου, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1982, σελ. 

160. 
5 Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 3η έκδοση, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 

2006, σελ. 251-252. 
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στοιχείων της προσωπικότητας που το άτομο επιθυμεί να διατηρήσει κρυφό και μυστικό 

από το ευρύ κοινωνικό σύνολο, είτε πρόκειται για απλά είτε για ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα. Το γεγονός λοιπόν, ότι ένα άτομο παρευρίσκεται σε δημόσιους χώρους και όχι 

στην κατοικία του δεν του στερεί το δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής του ζωής και 

εξακολουθεί να έχει αξίωση να κινείται και να λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς να ελέγχεται 

ή να παρακολουθείται από κρατικά όργανα ή ιδιώτες6.  

Επιπρόσθετα, η ιδιωτική ζωή διακρίνεται σε τρείς βαθμίδες. Την απόλυτα 

απαραβίαστη βαθμίδα, που συνιστά τμήμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην οποία 

εντάσσονται στιγμιότυπα εντός της συζυγικής οικίας ή της σεξουαλικής ζωής του ατόμου 

ή και στιγμιότυπα από την ιδιωτική ζωή του ατόμου, τα οποία είναι ικανά να τον 

απαξιώσουν σε τέτοιο βαθμό στην συνείδηση των λοιπών μελών της κοινωνίας ώστε να 

επέρχεται η καταρράκωση της προσωπικότητάς του, η ταπείνωση κι ο εξευτελισμός του 

και συνάμα η προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η βαθμίδα αυτή της ιδιωτικής ζωής 

εξομοιώνεται με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν είναι δυνατό να σταθμιστεί με κανένα 

άλλο έννομο αγαθό, συμφέρον ή δικαίωμα, υπερισχύει έναντι όλων ακόμα και του 

συμφέροντος σε μία αποτελεσματική λειτουργία της Δικαιοσύνης για την ανακάλυψη της 

αλήθεια και του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης, πληροφόρησης και ενημέρωσης του 

κοινού για ζητήματα, τα οποία το αφορούν κατά τρόπο πειστικό. Κατά συνέπεια 

αξιοποίηση συλλεχθέντων αποδεικτικών μέσων κατά παραβίαση της βαθμίδας αυτής  δεν 

επιτρέπεται ακόμα και σε περιπτώσεις κινδύνου της δημόσιας ασφάλειας, όπως π.χ. η 

τρομοκρατία. Τη σχετικά προστατευόμενη βαθμίδα της ιδιωτικής ζωής, για την οποία  

είναι δυνατή η αξιοποίηση των συλλεχθέντων αποδεικτικών μέσων, μετά από κατά 

περίπτωση έρευνα και στάθμιση, των αντικρουόμενων εννόμων αγαθών, συμφερόντων και 

δικαιωμάτων, με βάση πάντα την αρχή της αναλογικότητας. Παράδειγμα στοιχείου της 

βαθμίδας αυτής είναι η χρησιμοποίηση βιντεοταινίας περιλαμβάνουσας τρυφερές 

αισθηματικές στιγμές του Α με την Β στο παγκάκι ενός πάρκου, προς αντίκρουση 

μαρτυρικής κατάθεσης της Β, ότι ο Α βρισκόταν στην οικία της επ’ ευκαιρία εορταστικής 

εκδήλωσης, σε δίκη με αντικείμενο ιδιαιτέρως σοβαρά εγκλήματα. Τέλος, την βαθμίδα 

                                                 
6 Χρήστος Νικ. Σατλάνης, Σκέψεις προς αποσαφήνιση του επιτρεπτού η μη της αξιοποίησης της 

μαγνητοταινίας ή της βιντεοταινίας ως αποδεικτικού μέσου (Με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου 

υπ' αριθ. 53/2010), ΠοινΔικ 7/2012, σελ. 626. 
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που έχει χάσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα, είτε γιατί πρόκειται για αμιγώς κοινωνικές 

επαφές, για παράδειγμα συνομιλίες καθαρά επαγγελματικής φύσεως, είτε γιατί στην 

συγκεκριμένη υπό εξέταση περίπτωση, η συμπεριφορά του ατόμου, δεν συνιστά  ανάπτυξη 

της προσωπικότητάς του αλλά κατάπτωσή της. Εδώ υπάγονται κυρίως ανθρώπινες 

συμπεριφορές με ευθέως εγκληματικό περιεχόμενο, παραδείγματος χάριν, καταγραφή 

τηλεφωνικής συνομιλίας με την οποία επιχειρείται εκβίαση ή απειλή ή μαγνητοσκόπηση 

δωροληψίας υπαλλήλου. Στην βαθμίδα αυτή, η αξιοποίηση των συλλεχθέντων 

αποδεικτικών μέσων επιτρέπεται πάντα και σε κάθε περίπτωση7. 

 

ΙΙΙ. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Ιδιαίτερης σημασίας, για τη μελέτη και κατανόηση της εργασίας αυτής, τυγχάνει η 

αποσαφήνιση της πολύσημης έννοιας της «επικοινωνίας». Εν πρώτοις, ο όρος 

«επικοινωνία»,  στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται τόσο υπό στενή όσο και υπό 

ευρεία έννοια. Με τη στενή έννοια του όρου, ως επικοινωνία ορίζεται η διαδικασία 

αμφίδρομης ανταλλαγής πληροφοριών, μηνυμάτων, σκέψεων, κρίσεων, ιδεών, 

αντιλήψεων, συναισθημάτων, συμπεριφορών, μεταξύ δυο ή περισσότερων προσώπων. Ο 

όρος επικοινωνία, υπό την ευρεία έννοιά του, περιλαμβάνει κάθε μορφή ανθρώπινης 

επαφής, όπου το μήνυμα δεν έχει σαφώς προσδιορισμένο περιεχόμενο, καθώς το 

περιεχόμενο δύναται να προσδιορίζεται σύμφωνα με τις περιστάσεις, τις διανοητικές 

καθώς και τις σωματικές ικανότητες των επικοινωνούντων8. Στην παρούσα εργασία, ο  

όρος επικοινωνία χρησιμοποιείται με τη στενή του έννοια, καθώς ως «απόρρητο της 

επικοινωνίας» νοείται το απόρρητο της εν στενή εννοία επικοινωνίας. 

Εν συνεχεία, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε στην επικοινωνία τα βασικά και τα 

επί μέρους στοιχεία της9. Τα βασικά στοιχεία της επικοινωνίας είναι τα επικοινωνούντα 

μέρη και το διαβιβαζόμενο μήνυμα ενώ τα δευτερεύοντα στοιχεία της είναι το μέσο της 

επικοινωνίας, το σήμα και το κανάλι. 

                                                 
7 Χρήστος Νικ. Σατλάνης, Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό μέρος, 2η έκδοση, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2019, σελ. 369-370. 
8 Ν. Παπαδόπουλος, Προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας: Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 19 

του συντάγματος της Ελλάδας, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, σελ. 1.   
9 J. Fiske, Εισαγωγή στην επικοινωνία, εκδόσεις Επικοινωνία και Κουλτούρα, 1992, σελ.36. 
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Πιο αναλυτικά, ως κύρια επικοινωνούντα μέρη διακρίνουμε τον αποστολέα ή 

πομπό του μηνύματος, ο οποίος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία  της επικοινωνίας και 

αποστέλλει το μήνυμα και τον παραλήπτη ή αποδέκτη του μηνύματος, ο οποίος το 

λαμβάνει. Τα επικοινωνούντα μέρη, ο χρόνος, ο τόπος, που λαμβάνει χώρα η επικοινωνία 

καθώς και το ίδιο το γεγονός της επικοινωνίας θεωρούνται τα εξωτερικά στοιχεία της 

επικοινωνίας, τα οποία υπάγονται και αυτά στο απόρρητο της επικοινωνίας10.Το 

διαβιβαζόμενο μήνυμα αποτελεί προϊόν ανθρώπινου στοχασμού και μπορεί να είναι 

ακουστικό, οπτικό, γραπτό κείμενο σε κάθε μορφή, όπως για παράδειγμα, επιστολή, 

τηλεγράφημα, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ., έναρθρος λόγος ή άλλοι ήχοι, 

ηλεκτρονικά δεδομένα καθώς και οτιδήποτε άλλο, το οποίο συμβάλλει στην μετάδοση 

μιας πληροφορίας ή ενός στοχασμού από τον πομπό στο δέκτη. Επί των δευτερευόντων 

στοιχείων της επικοινωνίας, το κανάλι είναι η οδός διαβίβασης του σήματος μεταξύ των 

επικοινωνούντων μερών, όπως επί τηλεφωνικών επικοινωνιών οι τηλεφωνικές γραμμές. 

Το σήμα είναι η εκάστοτε μορφή, στην οποία μετατρέπεται το διαβιβαζόμενο μήνυμα ώστε 

να καθίσταται δυνατή η μετάδοσή του. Έτσι, σε περίπτωση προφορικής συνομιλίας, το 

σήμα είναι ήχος και συγκεκριμένα κυρίως ο ανθρώπινος λόγος, επί επιστολικής 

επικοινωνίας το σήμα είναι ο γραπτός λόγος, επί ασύρματης επικοινωνίας το σήμα 

λαμβάνει τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, επί τηλεφωνικής ή τηλεγραφικής 

συνομιλίας το σήμα είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Στην σύγχρονη δε εποχή, όπου το 

συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας συντελείται μέσω ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, όλα τα στοιχεία της επικοινωνίας, όπως ο ήχος, η εικόνα, το κείμενο κ.λπ., 

μετατρέπονται σε ηλεκτρονικά δεδομένα, τα οποία με τη σειρά τους μετατρέπονται σε 

ψηφιακό σήμα. Το μέσο της επικοινωνίας, διακρίνεται σε μέσο με τη στενή και με ευρεία 

έννοια. Μέσο με την ευρεία έννοια του όρου, είναι «ο φυσικός ή ο τεχνικός τρόπος 

μετατροπής του αποστελλόμενου μηνύματος σε σήμα ικανό να μεταδοθεί από το 

κανάλι11». 

 Υπό στενή έννοια, τα μέσα διακρίνονται σε παραστατικά, αναπαραστατικά και 

μηχανικά. Τα παραστατικά μέσα, τα οποία  περιλαμβάνουν κυρίως τον προφορικό λόγο, 

                                                 
10 Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, εκδόσεις Σάκκουλα, 2002, σελ.240. 

  Στ Τσακυράκης, Το απόρρητο της επικοινωνίας, ΝοΒ 42, σελ. 998, 

  Γνωμοδότηση υπ’ αρ. 1/2005 της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 
11 J. Fiske, Εισαγωγή στην επικοινωνία, εκδόσεις Επικοινωνία και Κουλτούρα, 1992, σελ.36. 
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τις χειρονομίες και τις εκφράσεις του προσώπου, είναι τα μοναδικά αναντικατάστατα μέσα 

για την ανθρώπινη επικοινωνία και είναι αυτά μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η «άμεση» 

επικοινωνία. Τα αναπαραστατικά μέσα είναι εκείνα, που για να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη 

επικοινωνία απαιτείται μεταξύ των επικοινωνούντων μερών να υφίσταται ένα σύνολο 

κοινών αισθητικών και πολιτιστικών βιωμάτων. Τα αναπαραστατικά μέσα στην 

περίπτωση της υπό στενή έννοιας επικοινωνίας είναι η γραφή και η φωτογραφική 

απεικόνιση. Τα μηχανικά μέσα χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της εξ αποστάσεως 

επικοινωνίας. Η εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας οδήγησε στην εφεύρεση μηχανικών 

μέσων επικοινωνίας που καθιστούν δυνατή την εξ αποστάσεως μετάδοση τόσο των 

παραστατικών όσο και των αναπαραστατικών μέσων. Τέτοια μέσα είναι ενδεικτικά το 

τηλέφωνο, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση τα ηλεκτρονικά δεδομένα κ.λπ.. Επιπροσθέτως, 

απαραίτητα για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας είναι και τα υλικά μέσα, 

δηλαδή ο μεταδότης και ο δέκτης. Ο μεταδότης είναι το υλικό μέσο με το οποίο το μήνυμα 

του αποστολέα λαμβάνει τη μορφή σήματος ενώ ο δέκτης είναι εκείνο το υλικό μέσο το 

οποίο μετατρέπει το σήμα, ώστε να γίνεται αντιληπτό από τον παραλήπτη ως «μήνυμα». 

Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών τα υλικά μέσα, που χρησιμοποιούνται για την 

διαδικασία μετατροπής του «μηνύματος» σε σήμα και το αντίστροφο είναι οι τηλεφωνικές 

συσκευές και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

Η επικοινωνία, διακρίνεται σε άμεση και έμμεση επικοινωνία, μονόδρομη και 

αμφίδρομη, όπως επίσης και σε απόρρητη, μη απόρρητη και δημόσια επικοινωνία. 

Άμεση επικοινωνία είναι αυτή που τελείται άμεσα μεταξύ των επικοινωνούντων, 

προϋποθέτει τη συνεύρεση των επικοινωνούντων στον ίδιο χώρο και τελείται συνήθως με 

τον προφορικό λόγο ,αλλά και με νοήματα ή νεύματα όπως για παράδειγμα η επικοινωνία 

μεταξύ κωφαλάλων. Έμμεση επικοινωνία είναι αυτή που τελείται μεταξύ των 

επικοινωνούντων που δε βρίσκονται στον ίδιο χώρο και καθίσταται δυνατή με τη χρήση 

κάποιου μηχανικού ή αναπαραστατικού μέσου ή με το συνδυασμό μηχανικού και 

αναπαραστατικού μέσου. Η έμμεση επικοινωνία καλείται και «ανταπόκριση». Η εξέλιξη 

του ανθρώπινου πολιτισμού και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε στην 

επινόηση πλείστων τρόπων έμμεσης επικοινωνίας, ώστε να καθίσταται δυνατή και ολοένα 

ευκολότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων που δεν 

βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Έτσι αν ανατρέξει κανείς στην εξέλιξη της ανθρώπινης 



13 

 

κοινωνίας θα διαπιστώσει ότι η έμμεση επικοινωνία, εν πρώτοις από τα αρχαία ακόμα 

χρόνια τελούταν με τη βοήθεια ηχητικών σημάτων και φωτιάς, εν συνεχεία η ανακάλυψη 

της γραφής δημιούργησε, το πλέον κλασικό μέσο επικοινωνίας, την επιστολή, ενώ κατά 

τη βιομηχανική επανάσταση, το 19ο αιώνα, η έμμεση επικοινωνία εμπλουτίστηκε με την 

προσθήκη δύο βασικών ακόμα και σήμερα μέσων της, τον τηλέγραφο και κυρίως το 

τηλέφωνο. Τέλος, η ηλεκτρονική επανάσταση του 20ου αιώνα, πολλαπλασίασε τους 

τρόπους έμμεσης επικοινωνίας, σε βαθμό που η πλήρης απαρίθμησή τους καθίσταται 

σχεδόν αδύνατη. Το σημαντικότερο όμως, μέσο έμμεσης επικοινωνίας, που επινοήθηκε 

κατά την ηλεκτρονική επανάσταση  και πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής 

του σύγχρονου ανθρώπου, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, είναι η 

ανακάλυψη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και ιδίως η χρήση του διαδικτύου. 

Μονόδρομη είναι η επικοινωνία, κατά την οποία, μεταξύ των επικοινωνούντων ο 

ένας έχει κατ’ αποκλειστικότητα θέση αποστολέα-πομπού και ο άλλος αποκλειστικά θέση 

παραλήπτη-δέκτη. Παραδείγματα μονόδρομης επικοινωνίας αποτελούν η επιστολή, το 

ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Αμφίδρομη επομένως είναι η επικοινωνία, όπου είναι δυνατή 

η ταυτόχρονη αποστολή και λήψη μηνύματος. Τέτοια μορφή συνομιλίας συνιστούν οι 

τηλεφωνικές συνομιλίες.  

Τέλος, η πιο σημαντική διάκριση της επικοινωνίας, στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας, είναι αυτή σε απόρρητη (μυστική), μη απόρρητη (ανοικτή) και δημόσια. Βασικό 

κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της επικοινωνίας ως δημόσιας ή ως απόρρητης αποτελεί η 

ίδια η επιθυμία των επικοινωνούντων να μην περιέλθει σε γνώση τρίτων το περιεχόμενό 

της. Μη απόρρητη χαρακτηρίζεται η επικοινωνία, η οποία τελείται χωρίς να υφίσταται 

επιθυμία των επικοινωνούντων μερών να παραμείνει το διαβιβαζόμενο μήνυμα μυστικό 

από τρίτους. Ιδιαίτερη έκφανση της μη απόρρητης επικοινωνίας συνιστά η δημόσια 

επικοινωνία, η οποία τελείται με τρόπο τέτοιο ώστε τα επικοινωνούντα μέρη έχουν την 

εύλογη πεποίθηση ότι το περιεχόμενο του διαβιβαζόμενου μηνύματος θα γίνει γνωστό σε 

τρίτους. Αντίθετα, απόρρητη είναι η επικοινωνία κατά την οποία, τα επικοινωνούντα μέρη,  

επιθυμούν να μην περιέλθει το περιεχόμενό της, κατά τη διαβίβασή του, σε γνώση τρίτων 

και πραγματοποιείται με μέσα που εξασφαλίζουν τη μυστικότητα. 
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IV. Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ 

ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 

 

IV. 1. Η Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

 

Το άρθρο 12 της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 

1948, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για την συμβατική κατοχύρωση των ατομικών και 

πολιτικών δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο, ορίζει ότι «Ουδείς θα είναι αντικείμενον 

αυθαιρέτων επεμβάσεων εν τη ιδιωτική του ζωή, εν τη οικογένεια του, τη κατοικία ή τη 

αλληλογραφία του, ούτε προσβολών της τιμής του και της υπολήψεώς του. Παν πρόσωπον 

έχει δικαίωμα προστασίας του νόμου κατά τοιούτων επεμβάσεων ή τοιούτων προσβολών» 

Ακολούθως στο άρθρο 29 παρ. 2 της Διακήρυξης τίθενται τα όρια υπό τα οποία 

καθίσταται δυνατή η επιβολή περιορισμών στα δικαιώματα που αναγνωρίζει η Διακήρυξη. 

Ορίζεται λοιπόν ότι «“Εν τη ενασκήσει των δικαιωμάτων του και εν τη χρήσει των 

ελευθεριών του έκαστος δεν θα υποβάλλεται ειμή εις περιορισμούς καθιερωμένους υπό 

του νόμου αποκλειστικός επί τω σκοπώ όπως εξασφαλίζεται η αναγνώρισις και ο 

σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του άλλου και επί τω τέλει όπως 

ικανοποιώνται αι δίκαιαι απαιτήσεις της ηθικής και της δημοσίας τάξεως ως και της 

γενικής ευημερίας εν μια δημοκρατική κοινωνία». Συνεπώς, και το δικαίωμα απορρήτου 

της επικοινωνίας μπορεί να υποβληθεί μόνο σε περιορισμούς που καθιερώνει ο νόμος, 

προς χάρη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων και για να ικανοποιούνται οι 

δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, της δημόσια τάξης και της γενικής ευημερίας σε μία 

δημοκρατική κοινωνία. 

 

IV. 2. Το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων.  

 

Η διατύπωση του άρθρου 17 του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών 

Δικαιωμάτων του 1966, ακολουθεί το πρότυπο του άρθρου 12 της Οικουμενικής 

Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μεριμνώντας για την προστασία της 

«ιδιωτικότητας»: «1. Κανείς δεν υπόκειται σε αυθαίρετες ή παράνομες παρενοχλήσεις της 

ιδιωτικής του ζωής ,της οικογένειας, της κατοικίας ή της αλληλογραφίας του, ούτε σε 

παράνομες προσβολής της τιμής και της υπόληψής του. 2.Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα 
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προστασίας από το νόμο έναντι τέτοιων παρενοχλήσεων ή προσβολών». Παράλληλα δε, 

με την ουσιαστική κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων, καθιερώνει και μηχανισμό 

προστασίας τους, εγκαθιδρύοντας την Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (Human 

Rights Committee). 

Η Ελλάδα κύρωσε το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 

και το Προαιρετικό Πρωτόκολλό του με τον ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α' 25). Αποτελεί πλέον 

επομένως εσωτερικό δίκαιο, επέχοντας αυξημένη τυπική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 28 

του Συντάγματος. 

 

IV. 3. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Το άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

του 2000, αναφέρει πως «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και των επικοινωνιών του» και μαζί με το 

άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελούν το θεμέλιο 

της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και κατ’ επέκταση της ελεύθερης επικοινωνίας και 

ανταπόκρισης στον Ευρωπαϊκό χώρο. 

 

IV. 4. Η κατοχύρωση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών από την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),συνήφθη στη Ρώμη 

στις 4 Νοεμβρίου 1950, τέθηκε σε ισχύ στις  3 Σεπτεμβρίου 195312, έχει επικυρωθεί από 

την Ελλάδα με το ν.δ. 53/1974 και έχει αυξημένη τυπική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 28Σ 

στην ελληνική έννομη τάξη.  

Το άρθρο 8 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, ακολουθεί επίσης το πρότυπο του αρ. 12 της 

Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και κατοχυρώνει το δικαίωμα του 

σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας, 

καθώς ορίζει ότι «Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του.». Η προστασία 

                                                 
12 D. Gomien, D. Harris, L.Zwaak, Η Ευρωπαική Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο 

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης: Δίκαιο και Πρακτική, εκδόσεις Παπαζήση, 2001, σελ. 42. 
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του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών από την ΕΣΔΑ, αν και δεν προβλέπεται 

ρητά στο αρ. 8 παρ. 1, θεμελιώνεται στο άρθρο αυτό καθώς σύμφωνα με τη νομολογία  

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)13 , η τηλεφωνική 

επικοινωνία εμπίπτει στις έννοιες της ιδιωτικής ζωής και της αλληλογραφίας. 

Η προστασία της παραγράφου 1 όμως δεν είναι απόλυτη14 καθώς η δεύτερη 

παράγραφος του άρθρου 8 αναφέρεται σε θεμιτούς περιορισμούς του προαναφερθέντος 

δικαιώματος συγκεκριμένα διαλαμβάνει ότι «Δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέμβασις 

δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου, εκτός εάν η επέμβασις αυτή 

προβλέπεται από του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις μια δημοκρατικήν 

κοινωνίαν, είναι αναγκαίον για την εθνικήν ασφάλειαν, τη δημοσίαν ασφάλειαν, την 

οικονομικήν ευημερίαν της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν ποινικών 

παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής ή την προστασίαν των δικαιωμάτων 

και ελευθεριών άλλων». 

Το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την προστασία της 

ιδιωτικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο. Καθιερώνει αφενός ένα θετικό δικαίωμα του ατόμου 

για σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής και κατ’ επέκταση της επικοινωνίας του και αφετέρου 

θεσπίζει την υποχρέωση του κράτους να μην επεμβαίνει κατά την άσκηση του δικαιώματος 

αυτού παρά μόνο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να προβλέπονται 

από το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους κατά τρόπο σαφή και ορισμένο. Το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ 

δεν ρυθμίζει άμεσα το ζήτημα της χρήσης παράνομων αποδεικτικών μέσων, όμως για να 

κριθεί αν η χρήση τους είναι θεμιτή ή όχι, θα πρέπει κατά περίπτωση να ελέγχεται αν η 

χρήση τους αντανακλά σε άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη δίκαιη 

δίκη, υπό την έννοια του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ15. 

 

                                                 
13 Klass and others v. Germany 1978, 5029/71, παρατίθεταιι στο: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57510#{"itemid":["001-57510"]} 
14 Α. Χατζηνώτα, Τηλεφωνικές υποκλοπές και απαραβίαστο των ιδιωτικών ανταποκρίσεων, η απόφαση 

Kruslin της 24ης Απριλίου 1990, ΕΕΕυρΔ 1990, σελ. 479. 
15 Τζ. Ηλιοπούλου – Στράγγα, Χρήση παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων και δικαίωμα 

υπεράσπισης κατηγορουμένου, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σελ. 117 
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IV. 5. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

 

Η διατύπωση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ καθώς και των άλλων αναφερομένων 

ανωτέρω νομοθετημάτων είναι αφηρημένη και δεν αποσκοπεί στο να παρέχει τις 

συγκεκριμένες εκείνες προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα καθίσταται επιτρεπτός ο 

περιορισμός του δικαιώματος του απορρήτου της επικοινωνίας. Η λειτουργία τους λοιπόν 

έγκειται εν αρχής στο να καταστήσουν σαφές το πνεύμα και τη λογική με την οποία θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης του θεμελιώδους αυτού 

δικαιώματος. 

Το ΕΔΔΑ, μέσω των αποφάσεών του, ήταν το όργανο εκείνο, το οποίο καθόρισε 

τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες περιορίζεται νόμιμα το κατοχυρωμένο στο άρθρο 8 παρ. 

1 της ΕΣΔΑ δικαίωμα του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Δεδομένου ότι η 

άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών αποτελεί μία πρακτική ευρύτατα 

διαδεδομένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο16, η καταγραφή από τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ των 

απαιτούμενων εγγυήσεων αποτελεί πυξίδα για την εμπεριστατωμένη ρύθμιση της από την 

εσωτερική νομοθεσία των κρατών - μελών. 

 

IV. 5. 1. Υπόθεση Klass and others v. Germany 197817 

 

Στην υπόθεση αυτή, πέντε Γερμανοί δικηγόροι προσέφυγαν στο Δικαστήριο κατά 

της Γερμανικής νομοθεσίας, η οποία παρείχε τη δυνατότητα στις αρχές να ελέγχουν την 

αλληλογραφία και τις τηλεφωνικές τους συνομιλίες χωρίς να έχουν την υποχρέωση να 

τους ενημερώσουν για τα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον τους. Το Δικαστήριο απεφάνθη 

ότι η Γερμανική νομοθεσία δεν παραβίασε το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ  καθώς ορθώς θεώρησε 

την επέμβαση στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής ως αναγκαία για την προάσπιση της 

εθνικής ασφάλειας και την αποτροπή εγκληματικών πράξεων, όπως ορίζει το άρθρο 8 

παρ.2 της ΕΣΔΑ. Υπογράμμισε δε ότι η εξουσία μυστικής παρακολούθησης των πολιτών, 

αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του αστυνομικού κράτους και είναι απαραίτητη σε 

                                                 
16 Α. Χατζηνώτα, Τηλεφωνικές υποκλοπές και απαραβίαστο των ιδιωτικών ανταποκρίσεων, η απόφαση 

Kruslin της 24ης Απριλίου 1990, ΕΕΕυρΔ 1990, σελ. 480. 
17 Klass and others v. Germany 1978, 5029/71, παρατίθεται στο: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57510#{"itemid":["001-57510"]} 
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δημοκρατικές κοινωνίες, οι οποίες σήμερα απειλούνται από νέες και συνεχώς 

εξελισσόμενες μορφές κατασκοπείας και τρομοκρατίας. Η έλλειψη λοιπόν ενημέρωσης 

του θιγόμενου προσώπου, και κατά συνέπεια η αδυναμία προσφυγής σε δικαστική αρχή, 

είναι σύννομη με την ΕΣΔΑ στο μέτρο μόνο φυσικά που είναι απολύτως αναγκαία για την 

διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και εφόσον ο νόμος παρέχει επαρκείς εγγυήσεις. 

Έτσι, το ΕΔΔΑ με την απόφαση του αυτή, καθόρισε για πρώτη φορά ορισμένες 

εγγυήσεις, που πρέπει να πληρούνται απαραιτήτως, ώστε η άρση του απορρήτου των 

τηλεφωνικών επικοινωνιών να είναι σύμφωνη με το άρθρο 8 παρ. 2 της ΕΣΔΑ. 

Συγκεκριμένα το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η άρση πρέπει να προβλέπεται από το νόμο, ο νόμος 

αυτός δεν πρέπει να επιτρέπει την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών 

κατά τρόπο γενικό και αόριστο αλλά μόνο όταν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης ή 

προετοιμασίας εγκλημάτων κατά της ασφάλειας του κράτους ή της Δημοκρατικής τάξης 

κατά ορισμένων προσώπων και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η άρση του απορρήτου των 

τηλεφωνικών επικοινωνιών και ο επιδιωκόμενος εκ του νόμου σκοπός να τελούν σε 

προφανή αναλογία, ενώ τόνισε ότι η δικαστική αρχή έχει τα περισσότερα εχέγγυα 

ανεξαρτησίας και αμεροληψίας για την διενέργεια και την εποπτεία της άρσης του 

απορρήτου18. 

 

IV. 5. 2. Υπόθεση Malone v. the United Kingdom 198419 

 

Ο James Malone, κατηγορούμενος για σωρεία εγκληματικών πράξεων, προσέφυγε 

κατά της παρεμβολής στην αλληλογραφία και τις τηλεφωνικές του επικοινωνίες κατ’ 

εντολή της αστυνομίας καθώς και κατά της «παγίδευσης» του τηλεφώνου του, με τη χρήση 

συσκευής που κατέγραφε του τηλεφωνικούς αριθμούς, το χρόνο και τη διάρκεια των 

κλήσεων από τη συγκεκριμένη συσκευή. Το ΕΔΔΑ στην απόφασή του επί της προσφυγής 

έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, τόσο κατά την υποκλοπή των 

επικοινωνιών όσο και κατά την κοινοποίηση των καταγραφών στην αστυνομία. 

Επιπροσθέτως όμως, απεφάνθη ότι ο νόμος που ρυθμίζει την άρση του απορρήτου δεν 

                                                 
18 Β. Αλεξανδρή, Οι παρακολουθήσεις των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και η νομολογία του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Υπεράσπιση, 1993, σελ.1050. 
19 Malone v. the United Kinkdom 1984, 8691/79, παρατίθεται στο: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57533%22]} 
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πρέπει να επιτρέπει στο θιγόμενο πρόσωπο τη δυνατότητα πρόβλεψης του ενδεχομένου 

παρακολούθησης των τηλεφωνικών επικοινωνιών του, ώστε να μην μπορεί να 

προσαρμόσει ανάλογα την συμπεριφορά του για να αποφύγει τον έλεγχο της σχετικής 

ανακριτικής πράξης. Η νομοθετική πρόβλεψη της άρσης του απορρήτου των τηλεφωνικών 

επικοινωνιών, κατά το ΕΔΔΑ λοιπόν, συνίσταται στον σαφή και επαρκή προσδιορισμό 

των προϋποθέσεων παραβίασης του ιδιωτικού απορρήτου από την αρμόδια αρχή, με 

σκοπό την πληρέστερη δυνατή προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών20. 

 

IV. 5. 3. Υπόθεση Kruslin v. France 199021 και Huvig v. France 199022 

 

Με μεγαλύτερη πληρότητα αντιμετώπισε το ΕΔΔΑ το ζήτημα του προσδιορισμού 

των απαιτούμενων προϋποθέσεων για τη σύμφωνη με το άρθρο 8 παρ. 2 ΕΣΔΑ άρση του 

απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών με τις αποφάσεις Kruslin και Huvig, οι οποίες 

εκδόθηκαν με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο την 24.4.1990. To Δικαστήριο έκρινε ότι στις 

περιπτώσεις αυτές είχε παραβιαστεί το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ από τη Γαλλία, επειδή η εθνική 

της νομοθεσία δεν προέβλεπε με επαρκή ακρίβεια τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

λήψη της απόφασης περί άρσης του απορρήτου από τις κρατικές αρχές. Η απόφαση του 

Δικαστηρίου συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι παρακολουθήσεις που διατάσσονται από τις 

δικαστικές αρχές οφείλουν να εδράζονται επί ενός νόμου, του οποίου οι διατάξεις είναι 

ιδιαίτερα σαφείς, ευκρινείς, λεπτομερείς και διακρίνονται από «ποιότητα». Για να 

συντρέχει το στοιχείο της «ποιότητας» είναι απαραίτητο ο νόμος να είναι προσιτός, ώστε 

να μπορεί ο πολίτης να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του και να έχει τη δυνατότητα 

πρόβλεψης της υπαγωγής της συμπεριφοράς του στις διατάξεις του νόμου. Επιπλέον, ο 

νόμος για την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών κατά το ΕΔΔΑ θα 

πρέπει να καθορίζει ρητά και με σαφήνεια, τις κατηγορίες των προσώπων σε βάρος των 

οποίων εφαρμόζεται, τα εγκλήματα για την διακρίβωση των οποίων επιτρέπεται, τα 

χρονικά όρια στα οποία εκτείνεται, τον τρόπο σύστασης των εκθέσεών στις οποίες 

                                                 
20 . Περράκης, Υπόθεση Malone, απόφαση της 2.8.1984, ΕΕΕυρΔ, 1990, σελ. 381. 
21 Kruslin v. France 1990, 11801/85, παρατίθεται στο: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57626#{"itemid":["001-57626"]}   
22 Huvig v. France 1990, 11105/84, παρατίθεται στο: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22huvig%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GR

ANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57627%22]} 
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καταγράφονται οι τηλεφωνικές συνομιλίες, τις εγγυήσεις για την ακριβή καταγραφή των 

συνδιαλέξεων, ώστε να καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος αυτών και ο έλεγχός τους 

από την υπεράσπιση του προσβαλλόμενου προσώπου καθώς και τις προϋποθέσεις 

καταστροφής του συλλεγέντος αποδεικτικού υλικού μετά την έκδοση απαλλακτικού 

βουλεύματος23. 

Συμπερασματικά, το αρ. 8 παρ. 2 της ΕΣΔΑ καθιερώνει, ευρύτερα περιθώρια 

άρσης του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, σε σχέση, όπως θα δούμε εν 

συνεχεία, με τα προβλεπόμενα στο Ελληνικό Σύνταγμα. Τα περιθώρια, όμως, αυτά 

περιορίζονται και οροθετούνται σε σημαντικό βαθμό από τη νομολογία του ΕΔΔΑ. 

 

 

V. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ 

 

Η Συνταγματική προστασία του απαραβίαστου της επικοινωνίας εν γένει 

προκύπτει ήδη από την κατοχύρωση του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, 

όπως προβλέπεται στα άρθρα 9 και 9Α του Συντάγματος. Η διάταξη του άρθρου 19 όμως, 

είναι και ειδικότερη και συνεπώς μόνη εφαρμοστέα αλλά και ιστορικά προγενέστερη. 

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο άρθρο 14 του Συντάγματος του 1844 , στο οποίο κατά 

ακριβή μετάφραση του άρθρου 22 του Βέλγικου Συντάγματος του 1831 οριζόταν ότι «το 

απόρρητο των επιστολών είναι απαραβίαστο». Εν συνεχεία ακολούθησε το Σύνταγμα του 

1864, όπου στο άρθρο 20 οριζόταν ότι «το απόρρητο των επιστολών είναι απολύτως 

απαραβίαστο». Το άρθρο 18 του Συντάγματος του 1927 μετέτρεψε το απαραβίαστο των 

επιστολών σε γενικό δικαίωμα προστασίας των μέσων επικοινωνίας, διευρύνοντας το 

προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος24. Η διάταξη αυτή, η οποία επαναλήφθηκε αυτούσια 

στο άρθρο 20 του Συντάγματος του 1952 όριζε ότι « το απόρρητο των επιστολών και της 

καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο ανταποκρίσεως είναι απολύτως απαραβίαστον», 

                                                 
23 Β. Αλεξανδρή, Οι παρακολουθήσεις των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και η νομολογία του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Υπεράσπιση, 1993, σελ.1051. 
24 Αριστόβουλος Μάνεσης, Συνταγματικά Δικαιώματα, Ατομικές Ελευθερίες, τόμος Α΄, εκδόσεις 

Σάκκουλα, 1982, σελ 233. 
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προσλαμβάνοντας τη μορφή μιας «ανοιχτής» συνταγματικής διάταξης, ικανής να 

συμπεριλάβει κάθε μέσο επικοινωνίας, που διενεργείται υπό συνθήκες 

εμπιστευτικότητας25. 

Στη παρούσα μορφή του το άρθρο 19 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζει τα εξής: 

«1. 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 η για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. 

2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες 

ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο της παραγράφου 1. 

3. Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά 

παράβαση του άρθρου αυτού και των άρθρων 9 και 9Α.» 

 

V.1. Το «απαραβίαστο» του δικαιώματος 

 

Το Σύνταγμα, κατοχυρώνει το απόρρητο της επικοινωνίας με όποιο τρόπο κι αν 

αυτή πραγματοποιείται, συμπεριλαμβάνοντας κάθε πιθανή μελλοντική τεχνολογική 

εξέλιξη. Το δικαίωμα του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. α΄ δεν επιδέχεται κατ’ αρχάς κανένα 

περιορισμό, πέραν των ρητώς προβλεπομένων λόγων άρσεως του απορρήτου του εδαφίου 

β΄ και υπό τις ειδικές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τίθενται. Η ρητή πρόβλεψη 

από το ίδιο το Σύνταγμα των λόγων άρσεως του απορρήτου προσδίδει εξαιρετικό 

χαρακτήρα στη διάταξη και την καθιστά στενά ερμηνευτέα. Η άρση του απορρήτου 

επιτρέπεται μόνο υπό τις διαδικαστικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει το 

Σύνταγμα και ο κατ’ εξουσιοδότησή αυτού νόμος. Το κράτος επομένως, υποχρεούται 

αφενός να διασφαλίζει το απόρρητο και αφετέρου απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια 

των κρατικών αρχών  για  λήψη γνώσης ή κοινοποίηση σε τρίτους (κρατικές αρχές ή 

ιδιώτες) του περιεχομένου ή και αυτού του γεγονότος της επικοινωνίας26.  

 

                                                 
25 Αναστάσιος Τάχος, Το απαραβίαστον του απορρήτου των επιστολών και της εν γένει ανταποκρίσεως. 

Συμβολή εις την ερμηνείαν του άρθρου 20 του Συντάγματος της Ελλάδος, εκδόσεις Σάκκουλα, 1967, σελ. 

37. 
26 Π. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο- ατομικά δικαιώματα, Τόμος Ι, έκδοση 2η, εκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, 2005, σελ. 422 
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 V.2 Το «απολύτως» απαραβίαστο του δικαιώματος 

 

Σχετικά με την ερμηνεία του επιρρήματος «απολύτως» έχουν  διατυπωθεί διάφορες 

απόψεις. Κατά την εφαρμογή του Συντάγματος του 1952, είχε διατυπωθεί η άποψη ότι είχε 

την έννοια της πληρέστερης δυνατής  προστασίας του δικαιώματος, ενόψει της 

μονοπωλιακής άσκησης των υπηρεσιών ανταπόκρισης και επικοινωνίας από το Κράτος27. 

Η ερμηνεία αυτή όμως δεν προσδίδει ένα αυτόνομο ερμηνευτικό εκτόπισμα , αφού σε κάθε 

περίπτωση πρωταρχικός αποδέκτης της συνταγματικής προστασία είναι το κράτος. 

Σύμφωνα με άλλη άποψη που διατυπώνει μέρος της σύγχρονης συνταγματικής θεωρίας, η 

προσθήκη του όρου «απολύτως» δεν προσέθεσε τίποτα ουσιαστικό στη διάταξη28. 

Διατυπώθηκε επίσης η άποψη ότι η χρήση του επιρρήματος «απολύτως» καθιερώνει τη 

λεγόμενη «άμεση τριτενέργεια», ότι δηλαδή το δικαίωμα του άρθρου 19Σ αντιτάσσεται 

άμεσα και ευθέως όχι μόνο έναντι του Κράτους αλλά και των ιδιωτών29, καθώς η σύγχρονη 

τεχνολογία θέτει στη διάθεση αμφοτέρων τελειοποιημένα μέσα προσβολής του 

απορρήτου. Σύμφωνα δε με την νεότερη και ίσως ορθότερη άποψη του Γ. Καμίνη, με το 

«απαραβίαστο» το Σύνταγμα απευθύνεται στην κρατική εξουσία, υποδεικνύοντας ότι αυτή 

δεν δικαιούται να παραβιάζει το δικαίωμα, παρά μόνο για τους περιοριστικά 

αναφερόμενους στο εδάφιο β΄ λόγους, ενώ το «απολύτως» αντιτάσσεται στους φορείς 

άλλων ατομικών δικαιωμάτων, εξασφαλίζοντας μια προεξάρχουσα θέση στο απόρρητο, 

χωρίς βέβαια αυτό να συνεπάγεται  την απόλυτη και πλήρη προστασία του, διότι κανένα 

συνταγματικό αγαθό, εκτός από την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια των άρθρων 2 παρ. 

1 και 7 παρ. 2 του Συντάγματος, δεν τυγχάνει απόλυτης προστασίας στην έννομη τάξη 

μας30. Η αυξημένη αυτή προστασία δικαιολογείται, πρώτον, διότι η παραβίαση αυτού του 

δικαιώματος, λαμβάνει χώρα  πάντα εν αγνοία του προσώπου κατά του οποίου τελείται 

και των λοιπών προσώπων που τυγχάνει να έχουν υπάρξει το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα συνομιλητές του και τα οποία δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν εκ των 

                                                 
27 Αναστάσιος Τάχος, Το απαραβίαστον του απορρήτου των επιστολών και της εν γένει ανταποκρίσεως. 

Συμβολή εις την ερμηνείαν του άρθρου 20 του Συντάγματος της Ελλάδος, εκδόσεις Σάκκουλα, 1967, 

σελ.45. 
28 Π. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο- ατομικά δικαιώματα, Τόμος Ι, , εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1991, 

σελ. 349 και 351. 
29 Στ. Τσακυράκης, Το απόρρητο της επικοινωνίας,  Απόλυτα απαραβίαστο ή ευχή της έννομης τάξης;, 

ΝοΒ 41, 1993, σελ 995. 
30 Γ. Καμίνη, Το απόρρητο της τηλεφωνικής επικοινωνίας: Η Συνταγματική προστασία και η εφαρμογή της 

από τον ποινικό νομοθέτη και τα δικαστήρια, ΝοΒ 43, 1995, σελ. 505 επ. 
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προτέρων. Δεύτερον, διότι λόγω της μυστικότητας, που διέπει την προσβολή, τα πρόσωπα, 

των οποίων τα δικαιώματα πλήττονται, δεν θα λάβουν ποτέ γνώση, ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα επιδίωξης δικαστικής προστασίας, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται 

ταυτόχρονα και το συνταγματικό δικαίωμα του άρθρου 20 του Συντάγματος. Τρίτον δε, το 

δικαίωμα αυτό, βρίσκεται στο «μεταίχμιο» περισσοτέρων ατομικών δικαιωμάτων31, καθώς 

λόγω του εμπιστευτικού και μυστικού χαρακτήρα της επικοινωνίας, διευκολύνεται η 

άσκηση άλλων συνταγματικών δικαιωμάτων, όπως του ιδιωτικού βίου, της ελευθερίας 

γνώμης και έκφρασης κ.λπ. και καθίσταται σαφές ότι τυχόν προσβολή αυτού του 

«ευαίσθητου» δικαιώματος καθιστά ευάλωτα και τα σχετικά συνταγματικά δικαιώματα, 

των οποίων αποτελεί μέσο ενάσκησής. 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 19Σ, με την οποία απαγορεύεται η χρήση 

αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού και των 

άρθρων 9 και 9Α, κατοχυρώνει την ελευθερία και το απόρρητο οποιασδήποτε μορφής 

ιδιωτικής επικοινωνίας και ειδικότερα προστατεύει την ελευθερία και το απόρρητο κάθε 

προσωπικής ή επαγγελματικής επικοινωνίας, την οποία το άτομο επιθυμεί ως μυστική. Η 

διάταξη αυτή είναι κανονιστικά πλήρης με άμεση εφαρμογή, δεσμεύει όλα τα κρατικά 

όργανα ανεξαρτήτως της έκδοσης σχετικού νόμου  και ισχύει για όλες τις δικαστικές και 

διοικητικές αρχές. Η απαγόρευση αυτή δεν συμπεριλαμβάνει τα αποδεικτικά μέσα που 

αποκτήθηκαν με σύννομη άρση του απορρήτου κατά τα οριζόμενα στο σχετικό νόμο 

2225/1994 για λόγους εθνικής ασφάλειας και για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών 

εγκλημάτων. Αντιθέτως, με τη διάταξη της παραγράφου 3 εισάγεται περιορισμός στο 

δικαίωμα απόδειξης ως ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος παροχής εννόμου 

προστασίας, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 παρ. 1 Σ και συγχρόνως εισάγεται 

περιορισμός σε δικαιώματα, που ενδέχεται να έχουν απόλυτη συνταγματική κατοχύρωση 

και των οποίων επιδιώκεται εκάστοτε δικαστική προστασία, όπως η τιμή, η ζωή, η 

ελευθερία (με στενή έννοια) κ.λπ.. Η απαγόρευση αυτή της μη χρήσης αποδεικτικών 

μέσων, που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των άρθρων 9, 9Α και 19 είναι συνταγματικώς 

επιτρεπτή μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, όπου η μη χρήση αυτών των αποδεικτικών μέσων, 

αποκλείει την απόδειξη γεγονότων και οδηγεί σε σοβαρή προσβολή άλλων συνταγματικώς 

                                                 
31 Αριστόβουλος Μάνεσης, Συνταγματικά Δικαιώματα, Ατομικές Ελευθερίες, τόμος Α΄, εκδόσεις 

Σάκκουλα, 1982, σελ 232. 
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προστατευόμενων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα απόδειξης της αθωότητας 

κατηγορουμένου, κυρίως σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων και μόνο υπό 

την  προϋπόθεση ότι η εν λόγω προσβολή, συνιστά, λόγω της φύσης και της βαρύτητάς 

της, ταυτόχρονα και προσβολή αξίας του ανθρώπου, ο σεβασμός και η προστασία της 

οποίας, σύμφωνα με την θεμελιώδη και μη αναθεωρήσιμη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 Σ, 

αποτελεί την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας32.  

 

VI. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ 

 

Το άρθρο 19 παρ. 1 εδ. β΄ Σ εισάγει επιφύλαξη νόμου, σύμφωνα με την οποία 

ορίζονται με νόμο οι εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το 

απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας η για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών 

εγκλημάτων. Η διάταξη αυτή συνιστά ρωγμή στο «απολύτως απαραβίαστο» του 

δικαιώματος της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε τρόπο και 

χαρακτηρίσθηκε ως οπισθοδρόμηση αναφορικά με την προστασία του απορρήτου των 

τηλεφωνικών επικοινωνιών33. Ο περιορισμός αυτός επομένως, μπορεί να θεσπιστεί μόνο 

με γενικό νόμο και μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από δικαστική αρχή και όχι από την ίδια 

την διοίκηση, η οποία διατηρεί βέβαια το δικαίωμα σχετικής αιτήσεως στο δικαστήριο. 

Επιτρέπεται δε, μόνο για τους ρητώς αναφερόμενους λόγους της εθνικής ασφάλειας και 

της διακρίβωσης ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων και όχι για συνήθης λόγους δημοσίας 

τάξεως, διευκόλυνσης της αστυνομίας ή άλλων κρατικών αρχών ή για τη διακρίβωση 

αξιόποινων μεν πράξεων που δεν μπορούν όμως να χαρακτηριστούν ως ιδιαιτέρως σοβαρά 

εγκλήματα. Τέλος, ο περιορισμός που εισάγει η διάταξη αυτή, πρέπει να τελείται πάντα 

υπό ορισμένες εγγυήσεις που περιστέλλουν τον τρόπο καθώς και τις συνέπειες της 

άσκησής του, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και αποτρέποντας σε κάθε 

περίπτωση την πρόσβαση στις επιστολές και στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο επικοινωνία 

                                                 
32 Χρήστος Σατλάνης Διάλογος με την Ποινική Νομολογία του Αρείου Πάγου, Πειραϊκή Νομολογία 

1/2017, σελ. 49-50 . 
33 Π. Παυλόπουλος, Τεχνολογική Εξελίξη και Συνταγματικά Δικαιώματα, Οι Σύγχρονες Περιπέτειες του 

Απορρήτου των Ανταποκρίσεων, ΝοΒ 1987, σελ. 1513. 
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προσώπων πέραν από των καθορισμένων στην δικαστική απόφαση που διατάσσει τον 

περιορισμό του απορρήτου.  

 

VII. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΙΝΟΥ 

ΝΟΜΟΘΕΤΗ 

 

VII.1. Ο Νόμος 2225/1994 

 

Η προστασία του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών κατοχυρώνεται συνταγματικά 

από το άρθρο 19 του Συντάγματος. Σε εκτέλεση των επιταγών του άρθρου αυτού, 

ψηφίστηκε ο ισχύων εκτελεστικός νόμος Ν. 2225/1994, «Για την προστασία της ελευθερίας 

της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις», ο οποίος συνιστά το βασικό 

νομοθετικό κείμενο της εργασίας αυτής και  ο οποίος καθόρισε τόσο τη διαδικασία όσο και 

τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες είναι επιτρεπτή η άρση του απορρήτου της 

ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε τρόπο εκ μέρους των αρμόδιων 

κρατικών οργάνων για λόγους εθνικής ασφάλειας και για τη διακρίβωση σοβαρών 

εγκλημάτων. 

 

VII.2. Ο Νόμος 3115/2003 

 

Με τον Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών», 

προβλέπεται η σύσταση της Αρχής, η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και η εν γένει 

λειτουργία της. Στο άρθρο 9 του νόμου αυτού, προβλέπεται η έκδοση προεδρικού 

διατάγματος, με το οποίο θα ρυθμίζονται οι διαδικασίες καθώς και οι τεχνικές και 

οργανωτικές εγγυήσεις, για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, όταν αυτή 

διατάσσεται από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές και ειδικότερα ο 

καθορισμός των στοιχείων στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση, η τεχνική μέθοδος 

πρόσβασης στα στοιχεία και το είδος του χρησιμοποιούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού, 

οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας, η τεχνική μέθοδος λήψης, 

αναπαραγωγής και μεταβίβασης των στοιχείων, όπως και οι εγγυήσεις για τη χρήση και 

καταστροφή τους. Τέλος στα άρθρα 10 και 11 του νόμου αυτού προβλέπονται ποινικές και 
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διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με το 

απόρρητο των επικοινωνιών και ιδιαίτερες επιβαρυντικές περιστάσεις σε περίπτωση 

γνωστοποίησης με οποιονδήποτε τρόπο πληροφοριών και δεδομένων από μέλος της Α.Δ.Α.Ε. 

που είναι προσιτά σ’ αυτό λόγω της υπηρεσίας του. 

 

VII.3. Το Προεδρικό Διάταγμα 47/2005 

 

Το Προεδρικό διάταγμα 47/2005, εισήλθε στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία με 

σκοπό να καλύψει κενά και να επιλύσει αμφισβητούμενα ζητήματα που αφορούν την άρση 

του απορρήτου της επικοινωνίας. Το Προεδρικό διάταγμα καθορίζει ρητά και με σαφήνεια 

τα είδη επικοινωνίας  στα οποία μπορεί να τύχει εφαρμογής άρση του απορρήτου. Τα είδη 

αυτά είναι επιστολές δέματα, τηλεγραφήματα, επιταγές, τηλετυπική επικοινωνία, 

επικοινωνία δεδομένων μέσω δικτύων δεδομένων, επικοινωνία μέσω διαδικτύου, 

ασύρματη επικοινωνία και επικοινωνία κλειστών ομάδων, δορυφορική επικοινωνία, 

επικοινωνία κάθε μορφής μισθωμένων κυκλωμάτων, καθώς και υπηρεσίες οι οποίες 

υπερτίθενται επί των προηγουμένων μορφών επικοινωνίας όπως ο αυτόματος 

τηλεφωνητής, τα τηλεομοιοτυπήματα (fax), τα γραπτά μηνύματα (sms/mms), οι υπηρεσίες 

πληροφοριών, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), η πρόσβαση σε ιστοσελίδες, η 

πρόσβαση σε βάση δεδομένων, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι τηλεδιασκέψεις, οι 

πληροφορίες καταλόγου, οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, όπως φυσικά και οι 

συνδυασμένες μορφές επικοινωνίας που περιλαμβάνουν περισσότερες της μια από τις 

παραπάνω επικοινωνίες. Επιπλέον το Προεδρικό διάταγμα ορίζει ποια στοιχεία της 

επικοινωνίας θα ζητηθούν από την αρμόδια αρχή, η οποία θα ζητήσει την άρση του 

απορρήτου, προβλέπει ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η αρμόδια αρχή δύναται να 

λαμβάνει γνώση απευθυνόμενη σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή διαθέτει δίκτυο παροχής 

επικοινωνιακών υπηρεσιών, προβλέπει την ύπαρξη ή την προμήθεια τυχόν απαιτούμενου 

εξοπλισμού για την επίτευξη του σκοπού της άρσης του απορρήτου καθώς και τις 

συγκεκριμένες μορφές και τα στοιχεία επικοινωνίας στα οποία αναφέρεται η άρση και 

εξατομικεύει τα στοιχεία αυτά και συγκεκριμένα την ταυτότητα, του αριθμούς κλήσης, τα 

στοιχεία μισθωμένων γραμμών και τους κωδικούς πρόσβασης σε δίκτυα δεδομένων ή στο 

διαδίκτυο. Τέλος, στο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπονται οι υποχρεώσεις των παρόχων 

υπηρεσιών και δικτύων μεταξύ των οποίων είναι η υποχρέωση άμεσης ανταπόκρισης 
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κατόπιν αιτήματος άρσης του απορρήτου, η υποχρέωση συνεργασίας και άμεσης 

ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών, η υποχρέωση διασφάλισης του απορρήτου κατά την 

εκτέλεση των διατάξεων άρσης του απορρήτου καθώς και η υποχρέωση επιλογής ως 

«εξουσιοδοτημένου προσώπου», υπαλλήλου με επαρκείς τεχνικές γνώσεις και προσωπική 

ακεραιότητα ώστε να παρέχει πλήρη εγγύηση για την τήρηση του απορρήτου. 

 

VII.4. Ο Νόμος 3471/2006 

 

Με το νόμο 3471/2006, «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», εισήχθη ένα πλαίσιο 

προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής των χρηστών με 

τη θέσπιση προϋποθέσεων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη 

διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου προβλέπεται πως το απόρρητο των 

επικοινωνιών προστατεύει οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας, η οποία παρέχεται μέσω δημοσίου δικτύου επικοινωνιών και των 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επεκτείνεται και στα 

δεδομένα θέσης και κίνησης, τα οποία συνιστούν εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας. 

Απαγορεύεται δε ρητά η ακρόαση, υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης 

ή επιτήρησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης και 

θέσης, χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, εκτός αν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη 

ή αν πρόκειται για περίπτωση κατάστασης ανάγκης, οπότε επιτρέπεται η επεξεργασία μόνο 

των δεδομένων θέσης, προς την πλήρωση του σκοπού της ανεύρεσης της θέσης του 

καλούντος από τις αρμόδιες αρχές. 

 

VII.5. Ο Νόμος 3674/2008 

 

Ο Νόμος 3674/2008 έχει ως σκοπό την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου 

διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Προς επίτευξη του σκοπού 

αυτού προβλέπει ότι ο πάροχος ευθύνεται για την ασφάλεια των υπό την εποπτεία του 

χώρων, εγκαταστάσεων, συνδέσεων και των συστημάτων υλικού και λογισμικού και 

υποχρεούται να καταρτίζει και να εφαρμόζει ειδικό σχέδιο πολιτικής ασφάλειας ως προς 
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τα μέσα, τις μεθόδους και τα μέτρα που διασφαλίζουν το απόρρητο της επικοινωνίας. 

Επιπλέον αναφέρει ότι η ΑΔΑΕ δύναται να προβαίνει σε τακτικούς και έκτακτους 

ελέγχους της υποδομής των συστημάτων υλικού και λογισμικού και γενικώς των μέσων 

που τελούν υπό την εποπτεία του παρόχου, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των 

διατάξεων του παρόντος νόμου και της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του 

απορρήτου της επικοινωνίας. Ορίζει ότι ο πάροχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού και ο 

υπεύθυνος διασφάλισης του απορρήτου υποβάλλουν το πρώτο δεκαήμερο κάθε 

τετραμήνου δήλωση στον Πρόεδρος της ΑΔΑΕ, στην οποία αναφέρονται τα βουλεύματα 

και οι διατάξεις για την άρση του απορρήτου, καθώς και οι αρχές που είχαν υποβάλει το 

σχετικό αίτημα και σε τυχόν περίπτωση παραβίασης ή ιδιαίτερου κινδύνου παραβίασης 

του απορρήτου ο υπεύθυνος διασφάλισης του απορρήτου υποχρεούται να ενημερώνει 

άμεσα τον πάροχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, την ΑΔΑΕ, την εισαγγελική αρχή και 

φυσικά το θιγόμενο κατά περίπτωση πρόσωπο. Τέλος προβλέπεται η ίδρυση ειδικής 

υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και την καταστολή εγκλημάτων 

παραβίασης του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

VII.6. Ο Νόμος 3917/2011 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένεκα της ραγδαίας αύξησης της τρομοκρατίας και 

της  οργανωμένης εγκληματικότητας, η οποία εν μέρει οφείλεται και στην συνεχή εξέλιξη 

και ανακάλυψη νέων τεχνολογιών, εξέδωσε την Οδηγία 2006/24/ΕΚ, με την οποία 

εισήγαγε την υποχρέωση των κρατών μελών να επιβάλλουν στους παρόχους την 

υποχρέωση να διατηρούν προληπτικά ορισμένα δεδομένα των συνδρομητών και 

εγγεγραμμένων χρηστών στο πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σε συμμόρφωση προς 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία αυτή 

ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 3917/2011, ο οποίο επιβάλλει στους 

παρόχους τη διατήρηση ορισμένων δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε 

επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών στην Ελληνική 

Επικράτεια, προκειμένου τα δεδομένα αυτά να καθίστανται διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές 

για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Η διατήρηση δε των δεδομένων αυτών 

δεν συνιστά ανακριτική πράξη, αφού τα δεδομένα που συλλέγονται, παραμένουν μόνο στα 
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αρχεία του παρόχου, δεν τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας και γνωστοποιούνται στις 

αρμόδιες αρχές, µόνο υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπει ο 

εκτελεστικός νόμος του άρθρου  19 παρ. 1 του Συντάγματος ν. 2225/1994.  

 

VIII. ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 εδ. β΄ του Συντάγματος «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». Ο εκτελεστικός 

νόμος 2225/1994, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 3115/2003 και 4531/2018, 

περιγράφει, στα άρθρα 3 έως και 5, κατά τρόπο αναλυτικό και σαφή, την ακολουθούμενη 

διαδικασία όταν η άρση του απορρήτου διατάσσεται για λόγους εθνικής ασφάλειας και 

την διαφορετική διαδικασία που ακολουθείται για την άρση του απορρήτου για τη 

διακρίβωση σοβαρών εγκλημάτων. 

 

VIII.1. Η άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας. 

 

VIII.1.1. Αρμόδια όργανα για την υποβολή αίτησης άρσης του απορρήτου των 

τηλεπικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας. 

 

Το άρθρο 3 παρ. 1 του νόμου 2225/1994 ορίζει ότι  «αίτηση για άρση του 

απορρήτου μπορεί να υποβάλλει μόνο δικαστική ή άλλη πολιτική, στρατιωτική ή 

αστυνομική δημόσια αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το θέμα εθνικής 

ασφάλειας που επιβάλλει την άρση.»  

Πολιτική αρχή αρμόδια για θέματα εθνικής ασφάλειας είναι η Εθνική Υπηρεσία 

Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). Συγκεκριμένα ο νόμος 3649/2008 ορίζει ότι αποστολή της Ε.Υ.Π. 

είναι η εντός του Συνταγματικού πλαισίου και των νόμων αναζήτηση, συλλογή, 

επεξεργασία και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές των πληροφοριών που αφορούν, στην 

προστασία και προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και εν γένει εθνικών 
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στρατηγικών συμφερόντων της Χώρας, στην πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων 

που συνιστούν απειλή κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος, των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας του 

Ελληνικού Κράτους, καθώς και του εθνικού πλούτου της Χώρας και στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση δραστηριοτήτων τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώς και άλλων ομάδων 

οργανωμένου εγκλήματος.  

Αστυνομική δημόσια αρχή αρμόδια για θέματα εθνικής ασφάλειας που μπορούν 

κατά το νόμο να δικαιολογήσουν την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών 

είναι σύμφωνα με το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 7/2017, για την «αναδιάταξη – 

αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής 

Αστυνομίας» το Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, 

της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας.  Το τμήμα αυτό, είναι αρμόδιο για την πρόληψη 

και καταστολή σοβαρών ενεργειών ή απειλών που στρέφονται κατά της ασφάλειας του 

κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει ιδίως στην 

αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τη 

δράση ατόμων ή οργανωμένων ομάδων που ενεργούν πράξεις που στρέφονται κατά της 

ασφάλειας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος ή πράξεις βίας κατά 

προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αυτών, 

συνεργαζόμενο άμεσα προς τούτο με τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., τη 

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και τη Διεύθυνση 

Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών. 

Τέλος στρατιωτικές αρχές στις οποίες εμπίπτει η αρμοδιότητα υποβολής αίτησης 

άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας, θεωρούνται οι ανακριτές και οι 

εισαγγελείς των στρατιωτικών δικαστηρίων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι, όπως ορίζει το 

άρθρο 4 παρ. 7 του νόμου 2225/1994 και ως προς την υποβολή αίτησης άρσης του 

απορρήτου για την διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. 

 

VIII.1.2. Η διαδικασία άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας. 

 

Η αίτηση λοιπόν για την άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας 

υποβαλλόταν κατά το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς, στον εισαγγελέα εφετών του 
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τόπου της αιτούσας την άρση αρχής ή του τόπου όπου πρόκειται να επιβληθεί η άρση. Η 

παράγραφος 2 όμως του άρθρου 3 του νόμου 2225/1994  αντικαταστάθηκε από το νόμο 

4531/2018 και η ισχύουσα πλέον δεύτερη παράγραφος ορίζει ότι «η αίτηση υποβάλλεται 

προς τον Εισαγγελέα Εφετών του τόπου της αιτούσας αρχής ή του τόπου όπου πρόκειται 

να επιβληθεί η άρση, εκτός αν στην αιτούσα αρχή, με βάση διάταξη νόμου και απόφαση 

του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου έχει ήδη αποσπασθεί και υπηρετεί με 

αποκλειστική απασχόληση συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός, οπότε, στην 

περίπτωση αυτή, η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται σε αυτόν.» Είναι δε γεγονός ότι τόσο 

στη Διεύθυνση αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνομίας όσο και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών , δηλαδή στις κρατικές αρχές 

από τις οποίες προέρχεται η συντριπτική πλειονότητα των σχετικών αιτημάτων άρσης του 

απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας, έχει ήδη προβλεφθεί, με τους νόμους ν. 

2225/1994 άρθρο 4 παρ. 3, ν. 3387/2005 άρθρο 14 και 3649/2008 άρθρο 5 παρ. 3, όπως 

ισχύουν, η απόσπαση συγκεκριμένων εισαγγελικών λειτουργών, οι οποίοι, με απόφαση 

του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, αποσπώνται στις υπηρεσίες αυτές, με πλήρη και 

αποκλειστική απασχόληση, και εγκαθίστανται ελέγχοντας με την παρουσία τους τη 

νομιμότητα της επιχειρησιακής δράσης. Η αλλαγή δε αυτή, σύμφωνα με την αιτιολογική 

έκθεση του νόμου 4531/2018, έγινε με την προοπτική ότι  µε την έκδοση και παραμονή 

των σχετικών εισαγγελικών διατάξεων στους χώρους των καλά φυλασσόμενων κρατικών 

αυτών υπηρεσιών, επιτυγχάνεται η αποφυγή περιττής διακίνησης της σχετικής 

αλληλογραφίας σε άλλες υπηρεσίες και απομακρύνεται έτσι ο κίνδυνος διαρροής του 

περιεχομένου της, το οποίο, αφενός µεν αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αφετέρου 

δε, σχετιζόμενο µε την εθνική ασφάλεια της Χώρας, είναι άκρως απόρρητο.  

Εν συνεχεία, ο κατά περίπτωση αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός, αποφασίζει 

μέσα σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών για την άρση ή όχι του απορρήτου. Το 

βραχύτατο αυτό χρονικό διάστημα, στο οποίο καλείται να λάβει την απόφασή του ο 

εισαγγελέας, δικαιολογείται από το ότι η εθνική ασφάλεια αποτελεί ζήτημα μείζονος 

σπουδαιότητας για την έννομη τάξη μιας χώρας και οποιαδήποτε χρονοτριβή θα μπορούσε 

να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη για τα εθνικά της συμφέροντα. Επί αποδοχής της 

αιτήσεως ο Εισαγγελέας, που επιβάλλει την άρση του απορρήτου εκδίδει διάταξη, η οποία 

σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. εδ. β΄ και 5 παρ. 1 του νόμου 2225/1994 πρέπει να περιέχει 
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τα ακόλουθα στοιχεία: α) Το όργανο που διατάσσει την άρση, δηλαδή τον Εισαγγελέα 

Εφετών του τόπου της αιτούσας αρχής ή του τόπου όπου πρόκειται να επιβληθεί η άρση, 

ή τον  Εισαγγελέα, που με βάση διάταξη νόμου και απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού 

Συμβουλίου, έχει ήδη αποσπασθεί και υπηρετεί με αποκλειστική απασχόληση στην 

αιτούσα αρχή, β) Τη δημόσια αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή που ζητούν την 

επιβολή της άρσης, δηλαδή δικαστική ή άλλη πολιτική, στρατιωτική ή αστυνομική 

δημόσια αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το θέμα εθνικής ασφάλειας που 

επιβάλλει την άρση, γ) Το σκοπό της επιβολής της άρσης, δηλαδή αναλυτική περιγραφή 

του λόγου, που εμπίπτει στην έννοια της «εθνικής ασφάλειας», όπως αυτή χρησιμοποιείται 

στο άρθρο 19 παρ. 1 εδ. β΄ του Συντάγματος, και καθιστά αναγκαία την άρση του 

απορρήτου, δ) Τα μέσα ανταπόκρισης ή επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η άρση, 

δηλαδή τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μέσω του ΟΤΕ ή άλλου ιδιωτικού παρόχου, οι οποίες 

διενεργούνται από συγκεκριμένες τηλεφωνικές γραμμές ή τις επιστολές που διαβιβάζονται 

μέσω των ΕΛΤΑ ή άλλων ιδιωτικών ταχυδρομικών επιχειρήσεων ή τις επικοινωνίες μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.λπ., ε) Την εδαφική έκταση εφαρμογής και τη χρονική 

διάρκεια της άρσης, η οποία δεν μπορεί αρχικά να υπερβαίνει τους δύο μήνες. Η «εδαφική 

έκταση» της εφαρμογής δεν έχει την έννοια της επιβολής του μέτρου κατά χώρο και 

συνεπώς κατά αορίστου αριθμού ατόμων αλλά αντιθέτως υποδεικνύει ότι το θιγόμενο 

πρόσωπο, δεν αποστερείται πλήρως της συνταγματικής του προστασίας αλλά η άρση και 

συνεπώς η προσβολή των δικαιωμάτων του έχουν ισχύ μόνο στα όρια της τοπικής 

αρμοδιότητας του οργάνου που διατάσσει την άρση, στ) Την ημερομηνία έκδοσης της 

διάταξης.  

Ο αρμόδιος για την άρση του απορρήτου Εισαγγελέας μπορεί, κατ’ εξαίρεση, 

σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. γ΄ του νόμου 2225/1994, μετά από εισήγηση της 

αιτούσας αρχής και αν κατά την κρίση του συντρέχουν ειδικές περιστάσεις εθνικής 

ασφάλειας, να μην συμπεριλάβει στη διάταξή του ορισμένα από τα ως άνω αναφερόμενα 

στοιχεία ή να προβεί σε συνοπτική παράθεσή τους, καταχωρώντας ειδική μνεία στη 

διάταξη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η δυνατότητα αυτή που χορηγεί ο νόμος στον 

Εισαγγελικό λειτουργό δεν πρέπει να τυγχάνει αλόγιστης και καταχρηστικής εφαρμογής, 

καθώς η πλήρης καταγραφή όλων των απαιτούμενων από το νόμο στοιχείων στην 

εισαγγελική διάταξη αποδεικνύει ότι έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος για την αναγκαιότητα 
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επιβολής του επαχθούς αυτού μέτρου, για την αναλογικότητά του έναντι του 

επιδιωκόμενου σκοπού και διαπιστώθηκε ότι όντως υφίσταται λόγος άρσης που εμπίπτει 

στην ιδιαίτερα ευαίσθητη έννοια της «εθνικής ασφάλειας». Μολονότι δεν εξειδικεύονται 

τα στοιχεία εκείνα που είναι δυνατόν να παραληφθούν ή να παρατεθούν συνοπτικά, η 

εξαίρεση αυτή δεν μπορεί να εφαρμοσθεί ως προς το όργανο που διατάσσει την άρση και 

ως προς την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης, αφού αυτά αποτελούν στοιχεία του 

υποστατού του εγγράφου και η παράλειψή τους θα συνεπαγόταν το ανίσχυρό του. 

Αντίθετα, είναι δυνατό να παραληφθούν ή να εκτεθούν συνοπτικά, η αιτούσα αρχή, 

προκειμένου να μην εκτεθεί ο αρμόδιος φορέας στα μέσα παρακολούθησης της αλλοδαπής 

δύναμης, ο σκοπός επιβολής της άρσης, με απλή επίκληση του λόγου της «εθνικής 

ασφάλειας» και τα μέσα ανταπόκρισης ή επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η άρση, 

προκειμένου να μη διαρρεύσει η πληροφορία σχετικά με τα μέσα τηλεπικοινωνιών που 

παρακολουθούνται και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου. 

Επί απόρριψης της αίτησης, ο αρμόδιος Εισαγγελέας εκδίδει απορριπτική διάταξη, 

η οποία περιέχει υποχρεωτικά, το όργανο που αποφασίζει την απόρριψη της αιτήσεως, τη 

δημόσια αρχή που ζήτησε την άρση και την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης, όπως ορίζει 

το άρθρο 5 παρ. 3 του νόμου 2225/1994. Τέλος, κατά της διατάξεως αυτής του αρμόδιου 

Εισαγγελέα, ο νόμος δεν προβλέπει την δυνατότητα προσφυγής ούτε από την αιτούσα 

αρχή ούτε από οποιονδήποτε άλλο. 

Η διάρκεια της άρσης του απορρήτου μπορεί να έχει κατ’ αρχάς μέγιστη διάρκεια 

δύο μηνών. Αν εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι «εθνικής ασφάλειας» που 

επιβάλλουν την άρση, μπορούν να διαταχθούν, με την ίδια διαδικασία, παρατάσεις, οι 

οποίες δεν υπερβαίνουν κάθε φορά τη διάρκεια των δύο μηνών. Σε αντίθεση, όπως θα 

δούμε με την άρση του απορρήτου που τελείται για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών 

εγκλημάτων, το άρθρο 5 παρ.6 του νόμου 2225/1994 δεν προβλέπει ανώτατο χρονικό όριο 

κατά το οποίο μπορεί να είναι σε ισχύ η άρση του απορρήτου κατά συγκεκριμένου 

προσώπου. Η άρση του απορρήτου λήγει αυτοδικαίως με την πάροδο της χρονικής 

διάρκειας που προβλέπει η διάταξη. Τέλος, η παύση της άρσης του απορρήτου μπορεί να 

διαταχθεί και πριν την πάροδο της ορισμένης διάρκειας, με διάταξη του οργάνου που την 

επέβαλε, αν εκπληρώθηκε ο σκοπός ή έλειψαν οι λόγοι επιβολής του μέτρου. 
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Μετά τη λήξη της άρσης του απορρήτου προβλέπεται η σύνταξη εκθέσεων από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενήργησαν τις πράξεις άρσης του απορρήτου. Στις εκθέσεις 

αναφέρονται οι ενέργειες που έγιναν για την εκτέλεση της διάταξης, ο τόπος, η ημερομηνία 

και ο τρόπος εκτέλεσης των πιο πάνω ενεργειών και το ονοματεπώνυμο των υπαλλήλων 

που τις διενήργησαν, εφόσον το κρίνει αναγκαίο το όργανο που εξέδωσε τη διάταξη. Στη 

συνέχεια, αντίγραφα των εκθέσεων αυτών, διαβιβάζονται με απόδειξη, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, στην αιτούσα αρχή, στη δικαστική αρχή που εξέδωσε τη διάταξη 

και στην Α.Δ.Α.Ε.. Μετά τη λήξη δε της άρσης και την κοινοποίηση των σχετικών 

εκθέσεων, και εφόσον δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε η άρση του 

απορρήτου η Α.Δ.Α.Ε. δύναται α γνωστοποιήσει την επιβολή της στα θιγόμενα πρόσωπα.  

 

VIII.1.3. Η έννοια της «εθνικής ασφάλειας» 

 

Κρίσιμη για την παρούσα εργασία και για την κατανόηση του παρατεθέντος 

προβληματισμού καθίσταται η εννοιολογική οριοθέτηση της «εθνικής ασφάλειας». Ο Ν. 

2225/1994 δεν εξειδικεύει τους λόγους εθνικής ασφάλειας για τους οποίους είναι δυνατό 

να καθίσταται επιτρεπτή η άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών.  

Προκειμένου να οριοθετήσουμε εννοιολογικά την εν λόγω έννοια είναι απαραίτητο 

να καταφύγουμε σε νομοθετήματα, όπου αυτή συναντάται. Στο άρθρο 48 Συντάγματος και 

δη στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι «Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας 

εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί 

ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Βουλή με απόφασή 

της, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, θέτει σε εφαρμογή, σε 

ολόκληρη την Επικράτεια ή σε τμήμα της, νόμο για την κατάσταση πολιορκίας…». Κατά 

τη συζήτηση της Δ’ Αναθεωρητικής Βουλής του 1986 με την οποία αναθεωρήθηκε η ως 

άνω διάταξη ο Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου και τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Γ.Α. 

Μαγκάκης, αποσαφήνισε την έννοια του όρου εθνική ασφάλεια λέγοντας τα εξής34: 

«...Δεύτερον, τι είναι αυτή η εθνική ασφάλεια. Η εθνική ασφάλεια είναι τα κυριαρχικά μας 

δικαιώματα, το δικαίωμα εθνικής κυριαρχίας. Αυτή είναι η εθνική μας υπόσταση, η εθνική 

                                                 
34 Πρακτικά Βουλής ΣΤ’ Αναθεωρητική, Δ’ περίοδος, Προεδρευομένης Δημοκρατίας, Σύνοδος Α, σελ. 

612. 
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μας κυριαρχία, η οποία περιλαμβάνει βέβαια και την εδαφική υπόσταση και όλα τα άλλα 

εθνικά δίκαια. Επομένως, απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας σημαίνει ακριβώς απειλή 

κατά των εθνικών, ελληνικών, κυριαρχικών δικαιωμάτων, με πιο χειροπιαστή μορφή την 

εδαφική ακεραιότητα. Επομένως, όλη η περίπτωση πρέπει να ερμηνευτεί, να θεωρηθεί ότι 

βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με τον πόλεμο και την επιστράτευση εξ εξωτερικών 

κινδύνων. Αντίθετα ο εσωτερικός κίνδυνος είναι όταν έτσι όπως τον περιγράφει, επιτρέψτε 

την ανατριχιαστική εικόνα -κυλήσουν τα τανκς, όταν έχουμε, όπως το λέει, πρότασή μας, 

εκδήλωση ενόπλου κινήματος προς ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό είναι 

το σαφές, κατά την άποψή μας, νόημα της διατάξεως και δεν εμπεριέχει κανένα κίνδυνο 

να βρεθούμε και να κυλήσουμε σε καταστάσεις άσχημες του παρελθόντος...». 

Ο όρος «εθνική ασφάλεια» αποτελεί μία αόριστη νομική έννοια, ο πυρήνας της 

οποίας συνάπτεται με την υπόσταση του κράτους στις εξωτερικές του σχέσεις35.  Η «εθνική 

ασφάλεια» επομένως, πρέπει να νοηθεί ότι αφορά την προστασία του ελληνισμού, μέσα 

και έξω από τα σύνορα της χώρας, από αλλοεθνείς παράγοντες. Αναφέρεται στις 

εξωτερικές κυρίως σχέσεις της χώρας και περιλαμβάνει πρώτιστα την προάσπιση και 

διαφύλαξη της ακεραιότητας της χώρας από τον αλλοεθνή επιβουλέα, την αντιμετώπιση 

της κατασκοπείας και μπορεί να επεκτείνεται στην καταστολή της εξάπλωσης και 

διάδοσης στο εσωτερικό της χώρας των κυκλωμάτων διεθνούς τρομοκρατίας, δεν δύναται 

όμως να αντιταχθεί κατά «εσωτερικών εχθρών»36 . Η εθνική ασφάλεια λοιπόν, θα πρέπει 

να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει όχι γενικά τη δημόσια ασφάλεια, αλλά αποκλειστικά ό,τι 

αναφέρεται στην προάσπιση της χώρας έναντι εξωτερικών κινδύνων 37. Προτείνεται 

επομένως η διενέργεια άρσης απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας, όταν σκοπός είναι 

η πρόληψη ή αντιμετώπιση εγκλημάτων του Ποινικού Κώδικα και του Στρατιωτικού 

Ποινικού Κώδικα, που αφορούν προσβολές της πολιτειακής εξουσίας, του πολιτεύματος, 

την προδοσία της χώρας και προσβολές των κρατικών απορρήτων. 

Για να γίνει αντιληπτός ο κίνδυνος της καταχρηστικής εφαρμογής του όρου εθνική 

ασφάλεια αξίζει να αναφερθεί ότι ο όρος «έθνος» και τα παράγωγά του χρησιμοποιήθηκαν 

                                                 
35 Ν. Αλιβιζάτος, Η Συνταγματική θέση των ενόπλων δυνάμεων, Ι. Η αρχή του πολιτικού ελέγχου, εκδόσεις 

Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1987, σελ. 200. 
36 Ν. Παπαδόπουλος, Η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας, Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 

19 του Συντάγματος της Ελλάδας, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, σελ. 282. 
37 . Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, σελ. 261. 
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στο παρελθόν καταχρηστικά από την κρατική εξουσία της χώρας, για να αντιμετωπίσουν 

και να καταστείλουν πραγματικούς ή υποτιθέμενους αντιπάλους του 

κοινωνικοοικονομικού καθεστώτος. Έτσι οι όροι αυτοί, τουλάχιστον κατά την περίοδο 

1936-1974 (με ελάχιστα διαλείμματα), χρησιμοποιήθηκαν από το «κράτος της εθνικής 

ιδέας» ως βασικά στοιχεία ρητορικής και ερείσματα πολεμικής κατά της κομμουνιστικής 

ιδεολογίας 38.  

Δεδομένου επομένως, ότι  η άρση του απόρρητου για λόγους εθνικής ασφάλειας 

θα στηρίζεται αναγκαστικά σε άκρως απόρρητα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών, η 

αξιοπιστία των οποίων δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί, καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη η 

καταχρηστική εφαρμογή του όρου και μοναδικό φραγμό για την αποφυγή της αποτελεί η 

αυστηρή εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας39. 

 

VIII.1.4. Ειδικότερα ζητήματα άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής 

ασφάλειας.  

 

Κατά την εφαρμογή της άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας έχουν 

ανακύψει δύο ιδιαίτερης σημασίας ζητήματα, τα οποία χρήζουν σχολιασμού. Αφενός εάν 

η διάταξη του Εισαγγελέα που επιβάλλει την άρση μπορεί να είναι αναιτιολόγητη καθώς 

και αν μπορεί να στρέφεται κατά απροσδιόριστού αριθμού προσώπων. 

Ο νόμος 2225/1994 στο άρθρο 4 παρ. 2 ορίζει ότι στην περίπτωση της άρσης του 

απορρήτου για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων η άρση αυτή 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. Στην περίπτωση όμως άρσης του απορρήτου 

για λόγους εθνικής ασφάλειας ο νόμος δεν απαιτεί ρητά ειδική αιτιολογία. Εντούτοις, αυτό 

δεν είναι δυνατόν να σημαίνει ότι η διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα για την άρση του 

απορρήτου για λόγους εθνικής ασφαλείας μπορεί να είναι αναιτιολόγητη. Καταρχάς, 

σύμφωνα με το άρθρο 139 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας κάθε διάταξη του Εισαγγελέα 

                                                 
38 Γ. Δρόσος, Δοκίμιο Συνταγματικής Ιστορίας, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1996, σελ. 397. 
39 Π. Τσίρης, Η Συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος του απορρήτου της επικοινωνίας, εκδόσεις 

Αντ. Ν Σάκκουλα, 2002, σελ. 111. 
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πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα. Επιπροσθέτως, όπως αναφέρθηκε 

ανωτέρω, η διάταξη του Εισαγγελέα πρέπει να περιέχει τον σκοπό της επιβολής της άρσης 

του απορρήτου. Δεν μπορεί επομένως να κριθεί ότι πληρούται το στοιχείο αυτό με μόνη 

την επιγραμματική και αόριστη επίκληση του λόγου «εθνικής ασφάλειας». Η ύπαρξη του 

λόγου εθνικής ασφάλειας, που επιβάλλει την άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνίων, 

πρέπει συνεπώς να εξειδικεύεται εμπεριστατωμένα, ώστε να διαβεβαιώνει τον διεξοδικό 

έλεγχο και τον προβληματισμό στον οποίο υπεβλήθη ο αρμόδιος Εισαγγελέας πριν 

διατάξει την άρση. 

Ακολούθως, στο άρθρο 4 παρ. 3 ο νόμος 2225/1994 ορίζει ότι, στην περίπτωση 

που η άρση διατάσσεται για την διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, 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, ενώ στην περίπτωση της άρσης για 

λόγους εθνικής ασφάλειας ο νόμος δεν προβαίνει σε σχετική αναφορά. Αυτή επίσης η 

παράλειψη δεν δίνει τη δυνατότητα στον Εισαγγελέα και στους αρμόδιους φορείς που 

ζητούν την άρση να επιβάλλουν άρση του απορρήτου για απροσδιόριστο αριθμό 

προσώπων  ή να παραβιάζουν το συνταγματικό δικαίωμα του απορρήτου της επικοινωνίας 

όλων των προσώπων που κατοικούν ή τυχαία παρευρίσκονται σε ορισμένη περιοχή. Η 

απουσία όμως του συγκεκριμένου προσδιορισμού της ταυτότητας του προσώπου κατά του 

οποίου στρέφεται η άρση είναι σχεδόν αναπόφευκτη καθώς η διαδικασία άρσης του 

απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας στρέφεται  κατά κανόνα κατά αλλοδαπών 

κατασκόπων, που βάλλουν κατά της χώρας και του πολιτεύματος και των οποίων τα 

στοιχεία ταυτότητας δεν είναι δυνατό να είναι γνωστά από την δικαστική αρχή. Επιτρεπτή 

θα ήταν και η εφαρμογή της άρσης του απορρήτου κατά γεωγραφικό προσδιορισμό, στην 

περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές έχουν διαπιστώσει την ύπαρξη κέντρου της ξένης 

δύναμης, όπου στεγάζονται ή συνευρίσκονται οι πράκτορές της. 
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VIII.2. Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΓΛΗΜΑΤΩΝ 

 

Ο όρος «ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα» εξειδικεύεται από τη διάταξη του άρθρ. 4 

παρ. 1 του Ν. 2225/1994 για την άρση του απορρήτου. Διάταξη όμως, η οποία δεν έχει 

ανανεωθεί, προς το παρόν, υπό το καθεστώς του νέου Ποινικού Κώδικα του Ν.4620/2019. 

Έτσι, με βάση τη διάταξη του άρθρ. 4 παρ. 1 του Ν. 2225/1994 και κατόπιν σχετικής 

ανάλυσης της, υπό το πρίσμα του νέου Ποινικού Κώδικα, προβλέπεται ότι η άρση του 

απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται 

από:  

α) Τα άρθρ. 134 («εσχάτη προδοσία»), 135 παρ. 1,2 («προπαρασκευαστικές 

πράξεις εσχάτης προδοσίας»), 135Α («προσβολή κατά της ζωής φορέων πολιτειακών 

λειτουργημάτων»), 137Α («βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας»), 138 (επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας»), 139 («νόθευση 

αποδεικτικών»), 140 («έκθεση σε κίνδυνο πολέμου»), 143 («στρατιωτική υπηρεσία στον 

εχθρό»), 144 («υποστήριξη πολεμικής δύναμης του εχθρού»), 146 («παραβίαση μυστικών 

της πολιτείας»), 148 παρ. 2 («κατασκοπεία»), 157 παρ. 1 («προσβολές κατά του Προέδρου 

της Δημοκρατίας, της Βουλής, ή της Κυβέρνησης και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης»), 

159 («δωροληψία πολιτικών προσώπων»), 159Α («δωροδοκία πολιτικών προσώπων»), 

187 παρ. 1, 4  («σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση»), 187Α παρ. 1, 2 

(«τρομοκρατικές πράξεις»), 207 («παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων 

πληρωμής»), 208 παρ. 1 («κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων κι άλλων μέσων 

πληρωμής»), 235 παρ. 2 («δωροληψία υπαλλήλου»), 236 παρ. 2 («δωροδοκία 

υπαλλήλου»), 237 παρ. 1, 2 («δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών») 264 

παρ. β, γ («εμπρησμός»), 270 («έκρηξη»), 272 («κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών 

υλών»), 275 παρ. β, γ («άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων»), 291 παρ. 1 εδ. ββ , γγ, δδ 

(«επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και 

αεροσκαφών»), 292Α παρ. 4 εδ. β, γ («Εγκλήματα κατά ης ασφάλειας των τηλεφωνικών 

επικοινωνιών»), 299 («ανθρωποκτονία με πρόθεση»), 322 («αρπαγή»), 323Α παρ. 1-4 

(«εμπορία ανθρώπων») 324 παρ. 2, 3 («αρπαγή ανηλίκου»), 336 («βιασμός σε βάρος 

ανηλίκου»), 338 («κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη σε βάρος 
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ανηλίκου»), 339 παρ. 1 περ. α, β («γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους»), 342 

(«κατάχρηση ανηλίκων»), 348Α παρ. 4, 5 («πορνογραφία ανηλίκων»), 348Γ περ. α, β 

(«πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων»), 349 παρ.1, 2 («μαστροπεία»), 351Α παρ. 1 

περ. α, β και παρ. 2 («ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής»), 370 Α, Δ («παραβίαση του 

απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας»), 374 («διακεκριμένες 

περιπτώσεις κλοπών»), 380 («ληστεία») και 385 παρ. 2 ,3. («εκβίαση») του νέου Ποινικού 

Κώδικα,  

β) Τα άρθρ. 15 («Προδοσία της. Χώρας»), 16 («παράδοσις εμπιστευθείσης 

θέσεως»), 17 («συνθηκολόγησις εν ανοικτώ τόπω»), 18 («απιστία Έλληνα 

στρατιωτικού»), 19 («βλάβη συγκοινωνιών»), 20 («βλάβη ηλεκτρονικών και άλλων μέσων 

πληροφοριών»), 21(«βλάβη στρατιωτικών πραγμάτων») 22 («αθέμιτος συλλογή 

πληροφοριών»), 23 («είσοδος κρυφά εις απαγορευμένους τόπους»), 24 («είσοδος εχθρού 

σε απαγορευμένους τόπους») 28 («βοήθεια εις κατάσκοπον»), 29 («προσφορά εις 

κατασκοπεία»), 30 («αποπειρα και προπαρασκευή κατασκοπείας»), 46 («στάσις»), 47 

(«ομαδική απείθεια»), 59 («βιαιοπραγία κατά ανωτέρου»), 140 («αποσφράγιση, 

υπεξαγωγή ή καταστροφή μεταφερομένων») και 97 («μετάδοσις στρατιωτικών 

μυστικών») του Στρατιωτικού ΠΚ.  

γ) Το άρθρ. 15 παρ. 1 ν. 2168/1993 («ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, 

πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις»),  

δ) τα άρθρα 20, 22 και 23 του N. 4139/2013, 

 ε) το άρθρο 157 παρ. 1γ του N. 2960/2001, 

στ) το άρθρο 3 περίπτωση ιε` του N. 3691/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 

δεύτερο του N. 2656/1998, 

 ζ) το άρθρο 3 παρ. 2 του N. 2803/2000, 

 η) το άρθρο 45 παρ. 1 περιπτώσεις α`, β` και γ` του N. 3691/2008, 

 θ) το άρθρο 28 του N. 1650/1986. 

 

Επίσης, επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των 

προπαρασκευαστικών πράξεων για το έγκλημα της παραχάραξης νομίσματος κατά το 

άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα, καθώς επίσης και για τα εγκλήματα των παραγράφων 1, 

2, 3, 4 εδάφιο α` και 6 του άρθρου 292Α, του άρθρου 292Β, του άρθρου 292Γ, των 
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παραγράφων 1 περίπτωση γ` και 4 του άρθρου 339, της παρ. 3 του άρθρου 342, του άρθρου 

348, των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 348Α, του άρθρου 348Β, της παρ. 1 

περιπτώσεις γ` και δ` του άρθρου 348Γ και της παρ. 1 περίπτωση γ` του άρθρου 351Α, των 

άρθρων 370Γ και 370Ε, του άρθρου 381Α, του άρθρου 381Β και του άρθρου 386Α του 

Ποινικού Κώδικα. 

 Επιπλέον, η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των 

εγκλημάτων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του N. 3917/2011, το άρθρο 15 του N. 

3471/2006 και το άρθρο 10 του N. 3115/2003, των κακουργημάτων που προβλέπονται από 

το ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς, όπως ο νόμος αυτός εκάστοτε ισχύει. για τη διακρίβωση παραβάσεων των 

άρθρων 3 έως 7, 29 και 30 του ν. 3340/2005 , για τη διακρίβωση παραβάσεων του άρθρου 

93α του ν. 4099/2012 και τέλος για τη διακρίβωση της προσβολής που τελείται στο 

διαδίκτυο σε βαθμό κακουργήματος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 

συγγενικών δικαιωμάτων που προβλέπονται στο ν. 2121/1993. 

 Επιχειρώντας μια συνολική αξιολόγηση του καταλόγου των εγκλημάτων για την 

διακρίβωση των οποίων επιτρέπεται η άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, 

διαφαίνεται ότι ο νομοθέτης προέβη σε αποκλειστική απαρίθμηση και επέλεξε να 

συμπεριλάβει εγκλήματα, των οποίων η τέλεση απαιτεί την σύνταξη οργανωμένου 

σχεδίου, ενώ δεν επέτρεψε την άρση του απορρήτου για εγκλήματα των οποίων η τέλεση 

είναι αποτέλεσμα στιγμιαίων ορμών του δράστη, όπως τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 

ελευθέριας που στρέφονται κατά ενηλίκων, γεγονός το οποίο δημιουργεί προβληματισμό. 

Επίσης είναι άξιο απορίας πως κατά το προϊσχύσαν καθεστώς του Ποινικού Κώδικα ο 

νομοθέτης δεν συμπεριέλαβε στον κατάλογο των εγκλημάτων, για τα οποία είναι 

επιτρεπτή η άρση του απορρήτου, ιδιαίτερα ποινικά αδικήματα που όταν τελούνταν υπό 

τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου 1608/1950, απειλούσαν ποινή ισόβιας 

καθείρξεως. Ενδιαφέρον επίσης θα παρουσιάσει αν με την τροποποίηση του Ποινικού 

Κώδικα και την επί της ουσίας ενσωμάτωση των διατάξεων του νόμου 1608/1950 στις 

επιμέρους διατάξεις εκάστου εγκλήματος θα συμπεριληφθούν στην απαραίτητη 

τροποποίηση του νόμου 2225/1994 ορισμένα από τα εγκλήματα αυτά στον κατάλογο, 

όπως για παράδειγμα αυτά των άρθρων 216 παρ. 3 («κακουργηματική πλαστογραφία»), 

375 παρ. 3 («κακουργηματική υπεξαίρεση») και 386 παρ.  παρ. 2 («κακουργηματική 
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απάτη»), τα οποία επισείουν βαρύτατη ποινή καθείρξεως τουλάχιστον δέκα ετών. Κατά 

την ορθότερη άποψη, που έχει διατυπωθεί στη θεωρία40, τόσο το έγκλημα του βιασμού 

όσο και τα εγκλήματα που υπάγονταν στο άρθρο 1 του νόμου 1608/1950, ο οποίος πλέον 

ενσωματώθηκε, όπως αναφέρθηκε στις επιμέρους διατάξεις των εγκλημάτων αυτών, θα 

έπρεπε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των εγκλημάτων του άρθρου 4 του νόμου 

2225/1994. Τέλος σοβαρές αντιρρήσεις έχουν προβληθεί41, αναφορικά με τη 

συνταγματικότητα της διατάξεως καθ’ ό μέρος αφορά την εφαρμογή του μέτρου της άρσης 

του απορρήτου επί πλημμελημάτων, καθώς το πλημμέλημα δεν δύναται να υπαχθεί στην 

έννοια του «ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος»42. 

 

VIII.2.1 Η διαδικασία άρσης του απορρήτου για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών 

εγκλημάτων. 

 

Η άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών για τη διακρίβωση των 

ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων του άρθρου 4 παρ. 1 του νόμου 2225/1994 επιβάλλεται, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4 Ν2225/1994, με διάταξη του Συμβουλίου Εφετών ή 

Πλημμελειοδικών στην καθ` ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η 

διακρίβωση του συγκεκριμένου εγκλήματος με το οποίο σχετίζεται η άρση. Την σχετική 

αίτηση για την άρση του απορρήτου, το άρθρο 4 παρ. 5 εδ. α΄ Ν.2225/194 ορίζει ότι, 

νομιμοποιείται να την υποβάλλει στο αρμόδιο Συμβούλιο ο καθ` ύλην και κατά τόπο 

αρμόδιος εισαγγελέας Πλημμελειοδικών ή Εφετών, ο οποίος εποπτεύει ή ενεργεί 

προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση και ο ανακριτής (τακτικός, εφέτης ή ειδικός 

ανακριτής), ο οποίος ενεργεί τακτική ανάκριση για τα πιο πάνω εγκλήματα. Επίσης, στις 

περιπτώσεις των παραγράφων 1α και 1γ την άρση μπορεί να ζητήσει και η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, με απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, η οποία υποβάλλεται στον 

αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών ή τον ανακριτή, οι οποίοι την υποβάλλουν στο Συμβούλιο 

Εφετών. Εν συνεχεία το Συμβούλιο οφείλει, με διάταξή του, να αποφανθεί για την άρση ή 

                                                 
40 Χρήστος Νικ. Σατλάνης, Η μαγνητοταινία ως αποδεικτικό μέσο στην ποινική δίκη, ΠΟΙΝΙΚΑ 48 

εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1996, σελ 118. 
41 Χ. Λυντέρης, Η άρση του απορρήτου της επικοινωνίας ως μέσο αντιεγκληματικής πολιτικής (μία 

παρουσίαση και κριτική των σχετικών διατάξεων του Ν.2225/1994), Ποινικά Χρονικά ΜΕ΄, σελ. 123. 
42 Π. Τσίρης, Η Συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος του απορρήτου της επικοινωνίας, εκδόσεις 

Αντ. Ν Σάκκουλα, 2002, σελ. 113. 
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όχι του απορρήτου εντός 24 ωρών. Επί αποδοχής της αιτήσεως, η διάταξη του συμβουλίου 

πρέπει να περιέχει, όπως ορίζουν τα άρθρα 4 παρ. 5 και 5 παρ. 1, Ν2225/1994, το όργανο 

που διατάσσει την άρση, τη δημόσια αρχή, συνήθως δηλαδή την αστυνομική αρχή, ή τον 

εισαγγελέα ή τον ανακριτή που ζητούν την επιβολή της άρσης, το σκοπό της επιβολής της 

άρσης, τα μέσα ανταπόκρισης ή επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η άρση, την εδαφική 

έκταση εφαρμογής και τη χρονική διάρκεια της άρσης και την ημερομηνία έκδοσης της 

διάταξης. Η χρονική διάρκεια της άρσης του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών για τη 

διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει αρχικά τους δύο 

μήνες. Παρατάσεις της διάρκειας αυτής, μπορούν να διαταχθούν με τη διαδικασία, που 

προβλέπεται κατά περίσταση, για την επιβολή του μέτρου και υπό τον όρο ότι 

εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι της άρσης, οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν κάθε 

φορά τους δύο μήνες, Σε κάθε όμως περίπτωση, οι παρατάσεις αυτές, δεν μπορούν να 

υπερβαίνουν συνολικά τη διάρκεια των δέκα μηνών, σε αντίθεση όπως είδαμε με την 

περίπτωση της άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπου ο νόμος ορίζει 

ότι δεν προβλέπεται ανώτατο χρονικό όριο διατήρησης του μέτρου. 

Η διάταξη του Συμβουλίου που επιβάλλει την άρση, εκτός από τα στοιχεία της 

παραγράφου 1 του άρθρου 5, τα οποία περιέχει και η αντίστοιχη διάταξη του αρμόδιου 

Εισαγγελέα για την άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας, περιλαμβάνει και 

πρόσθετα στοιχεία τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. Έτσι, η 

διάταξη του Συμβουλίου απαιτείται να περιέχει επιπροσθέτως, το όνομα του προσώπου ή 

των προσώπων κατά των οποίων λαμβάνεται το μέτρο της άρσης και τη διεύθυνση 

διαμονής τους, εφόσον είναι γνωστή, προκειμένου να διασφαλιστεί, κατά το μέγιστο 

δυνατό, ότι κατά την εφαρμογή της άρσεως δεν θα παραβιασθεί το απόρρητο των 

επικοινωνιών τρίτων προσώπων που δεν σχετίζονται με τα εγκλήματα των επιχειρείται η 

διακρίβωση τέλεσής τους. καθώς όπως το άρθρο 4 παρ. 4 ορίζει, η άρση στην περίπτωση 

της διακρίβωσης ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων 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. Επίσης στη διάταξη πρέπει να αναγράφεται και η 

αιτιολογία επιβολής της άρσης του απορρήτου καθώς η άρση στην περίπτωση της 
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διακρίβωσης ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων 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. Η «αιτιολογία επιβολής της άρσης» καθίσταται σαφές ότι έχει εκτενέστερο 

περιεχόμενο από το στοιχείο του «σκοπού επιβολής της άρσης» και συνεπώς πρέπει να 

εκτίθεται εκτενέστερα και αναλυτικότερα. Η αιτιολογία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τους 

λόγους τους οποίους την καθιστούν αναγκαία στα πλαίσια της συγκεκριμένης προδικασίας 

και τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία προκύπτει ότι τα πρόσωπα 

κατά των οποίων στρέφεται πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 

2225/1994. 

Επί απόρριψης της αίτησης, το αρμόδιο δικαστικό Συμβούλιο,  εκδίδει απορριπτική 

διάταξη, η οποία περιέχει, το όργανο που αποφασίζει την απόρριψη της αιτήσεως, τη 

δημόσια αρχή που ζήτησε την άρση και την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης. 

Στις περιπτώσεις διακρίβωσης εγκλημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των 

στρατιωτικών δικαστηρίων, την άρση του απορρήτου επιβάλλει το δικαστικό συμβούλιο 

του καθ` ύλην και κατά τόπο αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου, με απόφασή του, μετά 

από αίτηση του ασκούντος την ποινική δίωξη ή του ανακριτή που ενεργεί τακτική 

ανάκριση. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις την άρση μπορεί να διατάξει ο 

εισαγγελέας που ενεργεί την προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση και ο ανακριτής που 

ενεργεί την τακτική ανάκριση, όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ. 3 του νόμου 2225/1994. Σε 

κάθε περίπτωση όμως, ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής υποχρεούνται να εισαγάγουν το 

ζήτημα με σχετική αίτηση τους στο Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών ημερών. Η ισχύς 

δε της διάταξης του Εισαγγελέα ή του ανακριτή για την άρση του απορρήτου παύει 

αυτοδικαίως με τη λήξη της τριήμερης προθεσμίας ή, αν το ζήτημα εισαχθεί εμπροθέσμως, 

από την έκδοση της σχετικής διάταξης του Συμβουλίου, οπότε και υπερισχύει η διάταξη 

του Συμβουλίου. Η άρση του απορρήτου παύει αυτοδικαίως επίσης, μετά τη λήξη της 

διάρκειας της άρσης, ή μετά τη λήξη του επιτρεπόμενου ανώτατου χρονικού ορίου της, 

δηλαδή μετά την πάροδο δέκα μηνών. Το αρμόδιο δε δικαστικό Συμβούλιο που επέβαλε 

την άρση δύναται με διάταξή του να παύσει την άρση πριν την πάροδο της ορισμένης 

διάρκειάς της, αν εκπληρώθηκε ο σκοπός ή έλειψαν οι λόγοι επιβολής του μέτρου. 
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Απόσπασμα της διάταξης, που περιλαμβάνει το διατακτικό της, παραδίδεται με 

απόδειξη, μέσα σε κλειστό φάκελο, στον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο ή το γενικό 

διευθυντή ή τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, στο οποίο υπάγεται το μέσο 

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας ενώ σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, το ως άνω 

απόσπασμα παραδίδεται στον επιχειρηματία. Αν το νομικό πρόσωπο υπάγεται στον έλεγχο 

ή την εποπτεία του κράτους, το ως άνω απόσπασμα παραδίδεται επιπροσθέτως και στον 

Υπουργό που εποπτεύει το νομικό αυτό πρόσωπο ή στον Υπουργό που προΐσταται της 

δημόσιας υπηρεσίας. Τέλος, παραδίδεται στην Α.Δ.Α.Ε, μέσα σε κλειστό φάκελο, 

αντίγραφο της διάταξης, που περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο της διάταξης που επιβάλλει 

την άρση του απορρήτου.  Η σχετική αλληλογραφία είναι απόρρητη και τηρείται σε ειδικό 

αρχείο, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε. και ένα ακόμη μέλος 

της, το οποίο είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό από την Α.Δ.Α.Ε.. Σε κάθε 

περίπτωση ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε. κοινοποιεί τη διάταξη στον Υπουργό Δικαιοσύνης 

και ενημερώνει τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή. 

Μετά την εκτέλεση της διάταξης, συντάσσονται μία ή περισσότερες, κατά τις 

περιστάσεις, εκθέσεις από την υπηρεσία η οποία διενήργησε τις πράξεις άρσης του 

απορρήτου, οι οποίες υπογράφονται από το εντεταλμένο όργανο της αιτούσας αρχής και 

σε αυτές αναφέρονται, οι ενέργειες που έγιναν για την εκτέλεση της διάταξης, ο τόπος, η 

ημερομηνία και ο τρόπος εκτέλεσης των πιο πάνω ενεργειών καθώς και το ονοματεπώνυμο 

των υπαλλήλων που τις διενήργησαν, εφόσον το κρίνει αναγκαίο το όργανο που εξέδωσε 

τη διάταξη. Κατόπιν, αντίγραφα των εκθέσεων αυτών διαβιβάζονται με απόδειξη, μέσα σε 

κλειστό φάκελο, στην αιτούσα αρχή, στη δικαστική αρχή, που εξέδωσε τη διάταξη και 

στην Α.Δ.Α.Ε όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 2225/1994.  

Μετά τη λήξη του μέτρου της άρσης του απορρήτου και εφόσον είναι βέβαιο ότι 

δεν διακυβεύεται πλέον ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε, μπορεί η Α.Δ.Α.Ε. να 

αποφασίσει τη γνωστοποίηση της επιβολής του στους θιγόμενους, δηλαδή στον ύποπτο -

κατηγορούμενο όσο και στους τρίτους που κατ’ ανάγκην εφαρμόσθηκε το μέτρο εις βάρος 

των δικαιωμάτων τους. 

Τα συλλεχθέντα ή κατασχεθέντα στοιχεία και το υλικό που εγγράφηκε ή 

αποτυπώθηκε κατά την εκτέλεση της διάταξης άρσης του απορρήτου για τη διακρίβωση 

ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων στην περίπτωση που συνιστούν αποδεικτικά μέσα για την 
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ποινική δίωξη κατά την κρίση της αρχής που εξέδωσε τη διάταξη, επισυνάπτονται στη 

δικογραφία. Σε διαφορετική περίπτωση είτε επιστρέφονται στο θιγόμενο πρόσωπο, 

εφόσον έχει γνωστοποιηθεί η επιβολή του μέτρου εναντίον του από την Α.Δ.Α.Ε., είτε 

καταστρέφονται ενώπιον της εκδούσας τη διάταξη αρχής και συντάσσεται έκθεση για την 

καταστροφή. Σε κάθε περίπτωση το υλικό που δεν έχει σχέση με το λόγο επιβολής του 

μέτρου καταστρέφεται υποχρεωτικά. Το περιεχόμενο της ανταπόκρισης η επικοινωνίας, 

που έγινε γνωστό λόγω της άρσης του απορρήτου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό 

με αυτή στοιχείο απαγορεύεται, επί ποινή ακυρότητας, να χρησιμοποιηθεί και να ληφθεί 

υπόψη ως άμεση ή έμμεση απόδειξη σε άλλη ποινική, πολιτική, διοικητική και πειθαρχική 

δίκη και διοικητική διαδικασία για σκοπό διαφορετικό από εκείνον που είχε καθορισθεί με 

τη διάταξη. Κατ` εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 10 εδ. β΄,  η αρχή που εξέδωσε 

τη διάταξη μπορεί, με αιτιολογημένη κρίση της, να επιτρέψει με νεότερη διάταξη της να 

χρησιμοποιηθούν και να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, για τη διακρίβωση άλλου 

ιδιαιτέρως σοβαρού εγκλήματος από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του 

παρόντος νόμου, καθώς και για την υπεράσπιση του κατηγορουμένου σε ποινική δίκη για 

πλημμέλημα ή κακούργημα. 

Τέλος, στο άρθρο 5 παρ. 11 του νόμου 2225/1994, τυποποιείται ως αδίκημα, η μη 

παροχή στο εντεταλμένο όργανο πληροφορίας σχετικής με το περιεχόμενο της διάταξης 

και η μη τεχνική και γενικά συνδρομή για την εκτέλεσή της από τον αρμόδιο υπάλληλο 

της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει το μέσο ανταπόκρισης η επικοινωνίας, στο οποίο 

επιβλήθηκε η άρση. Προβλέπεται επίσης η τιμωρία του, ως άνω αναφερομένου, αρμοδίου 

υπαλλήλου αν ανακοινώνει σε τρίτους ή χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων, 

πληροφοριών και εν γένει στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση του λόγω της άρσης του 

απορρήτου ή αν ανακοινώνει σε τρίτους ή γνωστοποιεί αυτό καθεαυτό  το γεγονός της 

άρσης του απορρήτου, καθώς και αν παραβιάσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 8 του 

π.δ. 47/2005 υποχρέωση εχεμύθειάς του κατά τη διαδικασία άρσης του απορρήτου.  
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IX. Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. 

 

Το άρθρο 19 παρ.2 του Συντάγματος, επιχειρώντας τη μέγιστη διασφάλιση του 

δικαιώματος του απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης και 

επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, προβλέπει ότι «Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη 

συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το 

απόρρητο της παραγράφου 1». Προς υλοποίηση της συνταγματικής αυτής διάταξης, 

εκδόθηκε ο νόμος 3115/2003, το άρθρο 1 του οποίου προβλέπει την σύσταση της  Αρχής 

Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) με κύριο σκοπό την 

προστασία του απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας 

με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Στην έννοια δε, της προστασίας του απορρήτου των 

επικοινωνιών υπάγεται και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης 

του απορρήτου. Η Α.Δ.Α.Ε. ως ανεξάρτητη αρχή, απολαμβάνει διοικητικής αυτοτέλειας. 

Η έδρα της Α.Δ.Α.Ε. βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά, με απόφασή της είναι δυνατή η 

εγκατάσταση και λειτουργία γραφείων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Οι αποφάσεις της 

κοινοποιούνται. με μέριμνά της. στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στο τέλος κάθε έτους 

υποβάλλεται έκθεση πεπραγμένων στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Υπουργό Δικαιοσύνης 

και στους αρχηγούς όλων των κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Α.Δ.Α.Ε. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο κατά τον 

τρόπο και τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής. 

 

IX.1. Συγκρότηση και λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3115/2003 η Α.Δ.Α.Ε. συγκροτείται από τον 

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και άλλα πέντε μέλη, καθώς και από αντίστοιχους 

αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις αυτές ιδιότητες και προσόντα. Η επιλογή 

τους γίνεται από τη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 101Α παρ. 2 του Συντάγματος και την 

προβλεπόμενη διαδικασία από τον Κανονισμό της Βουλής και διορίζονται εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης της 

απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. με σχετική απόφασή του. Τα μέλη 
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της Α.Δ.Α.Ε. απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους. Η θητεία τους είναι τετραετής, μπορεί να ανανεωθεί 

μία μόνο φορά ενώ σε περίπτωση, όπου μέλος της Α.Δ.Α.Ε. απωλέσει την ιδιότητά του 

για οποιονδήποτε λόγο, προβλέπεται η αντικατάστασή του με νέο μέλος με την ίδια 

διαδικασία, όπως παρετέθη ανωτέρω. Περαιτέρω, τα πρόσωπα, τα οποία επιλέγονται ως 

μέλη της Α.Δ.Α.Ε., όπως προβλέπεται στο άρθρο παρ. 3, πρέπει να χαίρουν ευρείας 

κοινωνικής αποδοχής και να διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση καθώς και 

την επαγγελματική τους ικανότητα είτε στο νομικό τομέα είτε στον τεχνικό τομέα των 

επικοινωνιών και δεσμεύονται από καθήκον εχεμύθειας τόσο κατά την ενάσκηση των 

καθηκόντων τους όσο και μετά την υπό οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους, σύμφωνα 

με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3115/2003.  

Κατ’ αντιπαραβολή προς τις θετικές προϋποθέσεις που οφείλει ένα πρόσωπο να 

πληροί για να δικαιούται να εκλεγεί ως μέλος της Α.Δ.Α.Ε. ο ίδιος νόμος στο άρθρο 4 

ορίζει τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των μελών της. Έτσι, δεν δύναται να διοριστεί ως 

μέλος της ο καταδικασθείς, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για αδίκημα που 

συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου κατά τις διατάξεις του 

Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και όποιος τυγχάνει εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού 

συμβουλίου, υπάλληλος, διαχειριστής, μελετητής, σύμβουλος, ατομικής ή άλλης 

επιχείρησης που δραστηριοποιείται στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών, της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή της πληροφορικής. 

Προβλέπεται δε ότι εάν μέλος της Α.Δ.Α.Ε. αποκτήσει κάποιο από τα ως άνω 

χαρακτηριστικά μετά τον διορισμό του εκπίπτει από την ιδιότητά του ως μέλους. Επιπλέον, 

κατά τη διάρκεια της θητείας τους τελούν σε αναστολή ασκήσεως οποιουδήποτε άλλου 

δημόσιου λειτουργήματος ή επαγγέλματος και απαγορεύεται να αναλαμβάνουν άλλα 

καθήκοντα, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, αμειβόμενα ή μη, πλην της  άσκησης 

διδακτικών καθηκόντων, υπό την ιδιότητα μέλους διδακτικού προσωπικού πανεπιστημίων 

υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Τέλος, τα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 5, 

υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν 

από τον νόμο 3115/2003 και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες με την πειθαρχική τους ευθύνη 

και την διαδικασία, που ακολουθείται προβλέπονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Α.Δ.Α.Ε., ενώ στο άρθρο 10 παρ. 2 προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις 
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όταν μέλος της Α.Δ.Α.Ε. γνωστοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες και δεδομένα 

προσιτά σ' αυτό λόγω της υπηρεσίας του ή αφήνει άλλον να λάβει γνώση αυτών και 

θεσπίζει επιβαρυντική περίσταση σε περίπτωση, που τέλεσε την ως άνω πράξη του με 

σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει άλλον. 

Η λειτουργία της Α.Δ.Α.Ε διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας 

και της αντικειμενικότητας, όπως ρητά ορίζει ο νόμος 3115/2003 στο άρθρο 7 παρ. 1. Η 

Αρχή συνέρχεται στην έδρα της ή και εκτός αυτής, αν αυτό έχει οριστεί προγενεστέρως, 

τακτικά μία τουλάχιστον φορά το μήνα και εκτάκτως κατόπιν σχετικής αιτήσεως του 

προέδρου ή δύο τουλάχιστον εκ των μελών της. Συνεδριάζει δε νομίμως με την παρουσία 

τουλάχιστον τριών μελών της και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή σε 

περίπτωση απουσίας του του αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις της είναι πάντα αιτιολογημένες 

και μπορούν να ανακοινώνονται δημοσίως ενώ τα τηρούμενα πρακτικά των συνεδριάσεων 

είναι προσιτά στους άμεσα ενδιαφερομένους, εκτός να διακυβεύονται ζητήματα εθνικής 

άμυνας ή δημόσιας ασφάλειας. Σε κάθε όμως περίπτωση, η Α.Δ.Α.Ε. οφείλει να μην 

αποκαλύπτει δεδομένα και πληροφορίες για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ενδέχεται 

να έχουν δυσμενείς συνέπειες για την κοινωνική ή την επαγγελματική τους θέση ή να 

προσβάλλουν την προσωπικότητά τους, εκτός εάν προκύπτει σχετική εκ του νόμου 

υποχρέωσή της. 

 

IX.2. Αρμοδιότητες της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Α.Δ.Α.Ε., για την εκπλήρωση του έργου της 

διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών είναι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 

3115/2003, η  διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων σε εγκαταστάσεις δημόσιων 

υπηρεσιών ή και ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες ασχολούνται με τηλεπικοινωνιακές, 

ταχυδρομικές, ή άλλες υπηρεσίες, η διενέργεια ακροάσεων παρόχων υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για πιθανές παραβάσεις της 

κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, ο έλεγχος 

νομιμότητας των όρων και των διαδικασιών, που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή των 

διατάξεων για άρση του απορρήτου, η έκδοση κανονιστικών και άλλων αναγκαίων 

πράξεων που αφορούν τα εφαρμοστέα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των 
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επικοινωνιών καθώς και η έκδοση γνωμοδοτήσεων, συστάσεων ή υποδείξεων επί θεμάτων 

αρμοδιότητας της Α.Δ.Α.Ε.. Επιπρόσθετα, η Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών είναι αρμόδια για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, που 

προβλέπονται από το άρθρο 11 του νόμου 3115/2003, σε περίπτωση παραβίασης της 

κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών και για την εξέταση καταγγελιών 

για παραβιάσεις του απορρήτου των τηλεφωνικών και διαδικτυακών επικοινωνιών ή 

επικοινωνιών μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, ότι στην Αρχής 

Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών λειτουργεί αυτοτελές τμήμα ελέγχου 

άρσης του απορρήτου, οι ειδικότερες αρμοδιότητες του οποίου είναι η κατάσχεση των 

μέσων παραβίασης του απορρήτου, που υποπίπτουν στην αντίληψη της ΑΔΑΕ κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων της και επί των οποίων ορίζεται ως μεσεγγυούχος μέχρι την 

λήψη απόφασης των αρμόδιων δικαστηρίων, η καταστροφή των πληροφοριών ή των 

στοιχείων ή των δεδομένων που αποκτήθηκαν με παράνομη παραβίαση του απορρήτου 

των επικοινωνιών, η εξέταση καταγγελιών που αφορούν προσβολή των δικαιωμάτων των 

θιγομένων προσώπων από τον τρόπο και τη διαδικασία άρσης του απορρήτου των 

επικοινωνιών και εν τέλει, τη σημαντικότερη αρμοδιότητα του αυτοτελούς αυτού 

τμήματος αποτελεί η διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας των εντολών άρσεως του 

απορρήτου. 

  

IX.3. Στατιστικά στοιχεία της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 2225/1994, όπως ισχύει, οι διατάξεις και τα 

βουλεύματα που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα και επιβάλλουν την άρση του 

απορρήτου κοινοποιούνται στην ΑΔΑΕ μέσα σε κλειστό φάκελο, προκειμένου η Αρχή να 

ελέγχει την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας για την άρση του απορρήτου, σύμφωνα με το 

Ν. 3115/2003. 
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Στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων της για το έτος 2018, η οποία είναι η πιο προσφάτως 

δημοσιευμένη, κατά την στιγμή εκπόνησης της παρούσας εργασίας,  η Α.Δ.Α.Ε. 

αναφέρει ότι παρέλαβε43: 

 11.113 εισαγγελικές διατάξεις που αφορούσαν άρση απορρήτου των 

επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, έναντι 7182 το 2017. Σε αυτό τον αριθμό 

περιλαμβάνονται νέες περιπτώσεις άρσης του απορρήτου, παρατάσεις προγενέστερων 

διατάξεων καθώς και διατάξεις που διατάζουν την παύση της άρσης του απορρήτου, 

προτού παρέλθει η χρονική περίοδος που ορίζεται από την αρχική διάταξη. Οι διατάξεις 

που διατάζουν την παύση της άρσης του απορρήτου αντιστοιχούν στατιστικά στο 2-8% 

του συνόλου διαχρονικά. 

 3.400 βουλεύματα δικαστικών συμβουλίων, έναντι 3.194 το 2017, για τη 

διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 

του Ν. 2225/1994 και παρατέθηκαν αναλυτικώς ανωτέρω. 

Άξιο αναφοράς και απαραίτητο για την κατανόηση του όγκου των 

παρακολουθούμενων ατόμων και μέσων κάθε έτος στην Ελλάδα είναι ότι, οι αριθμοί που 

αναφέρονται ως άνω αφορούν το πλήθος των διατάξεων και αποφάσεων, οι οποίες 

εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και κοινοποιούνται στην Α.Δ.Α.Ε. και δεν 

συμπίπτουν με τους αριθμούς των συνδέσεων-ατόμων για τα οποία διατάσσεται άρση του 

απορρήτου. Αυτό συμβαίνει διότι με κάθε διάταξη ή απόφαση διατάσσεται κατά μέσο όρο 

η άρση του απορρήτου όχι ενός μόνο αριθμού αλλά μεταξύ τεσσάρων και πέντε αριθμών44. 

Όπως αναφέρει δε η Α.Δ.Α.Ε., οι διατάξεις που διατάζουν την παύση της άρσης του 

απορρήτου αντιστοιχούν στατιστικά στο 2-8 % του συνόλου διαχρονικά, Υπολογίζεται 

λοιπόν, ότι για το 2018 εκδόθηκαν περίπου 10.500 εισαγγελικές διατάξεις και 3.194 

βουλεύματα δικαστικών συμβουλίων, που επιβάλλουν νέες άρσεις ή διατήρηση της ήδη 

δια ταχθείσας άρσεως του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα οποία πολλαπλασιαζόμενα 

με το μέσο όρο των αριθμών που περιλαμβάνονται ανά άρση, όπως προαναφέρθηκε, μας 

                                                 
43 http://www.adae.gr/fileadmin/docs/pepragmena/2018/Ekthesi_Pepragmenwn_2018.pdf (τελευταία 

πρόσβαση 17.2.2020) 
44 https://www.tovima.gr/2012/08/30/society/adae-ikseis-afikseis-gia-tin-parakoloythisi-50-000-tilefwnwn/ 

(τελευταία πρόσβαση 4.2.2019) 

http://www.adae.gr/fileadmin/docs/pepragmena/2018/Ekthesi_Pepragmenwn_2018.pdf
https://www.tovima.gr/2012/08/30/society/adae-ikseis-afikseis-gia-tin-parakoloythisi-50-000-tilefwnwn/
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οδηγεί στο αποτέλεσμα ότι παρακολουθήθηκαν, κατά το υπό εξέταση έτος, περίπου 61.000 

άτομα στην Ελληνική Επικράτεια. 

 Η συγκεκριμένη αύξηση του αριθμού των επιβαλλόμενων άρσεων, ως ένα βαθμό 

θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από τη συνεχώς αυξανόμενη οργανωμένη 

εγκληματικότητα, η οποία ενισχύεται συνεχώς με την εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας και 

ειδικότερου του διαδικτύου. Παρά ταύτα, αυτό, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και 

γεννά ερωτήματα σχετικά με την σύμφωνη με το Σύνταγμα και αναλογική εφαρμογή των 

νόμων, που ορίζουν τους λόγους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες καθίσταται εφικτή η 

άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατ’ επέκταση η προσβολή 

συνταγματικώς προστατευόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων χιλιάδων πολίτων είναι η 

τρανταχτή δυσαναλογία μεταξύ των διατάξεων έναντι των βουλευμάτων για την άρση του 

απορρήτου. Διαφαίνεται ότι, προφανώς για λόγους ταχύτητας και αποτελεσματικότητας 

επιβολής του μέτρου, προτιμάται από τα αρμόδια όργανα η άρση του απορρήτου με την 

πρόφαση της «εθνικής ασφάλειας», χωρίς όμως να συντρέχει, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, λόγος εθνικής ασφάλειας, όπως ανωτέρω διεξοδικώς παρετέθη. Η έλλειψη 

όμως, αιτιολογίας περί της άρσης του απορρήτου, η μη αναφορά των μέσων και των 

προσώπων κατά των οποίων στρέφεται καθώς και η μη ύπαρξη ορισμένου ανώτατου 

χρονικού ορίου διατήρησης της επιβαλλόμενης άρσης, σε περιπτώσεις όπου η άρση γίνεται 

για τη διακρίβωση ακόμα και του ειδεχθέστερου εγκλήματος έρχεται σε ευθεία αντίθεση 

τόσο με το άρθρο 19 του Συντάγματος και τον εκτελεστικό του νόμο 2225/1994 όσο και 

με το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και τη νομολογία του ΕΔΔΑ, όπως ανωτέρω αναπτύχθηκαν. 

 

X. ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Ο ισχύων Ποινικός Κώδικας Ν. 4619/2019 περιλαμβάνει, στο δέκατο τέταρτο 

κεφάλαιό, το οποίο αφορά εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων 

κοινωφελών εγκαταστάσεων και στο εικοστό δεύτερο κεφάλαιό του, που αναφέρεται σε 

προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας, πληθώρα διατάξεων για την διαφύλαξη 

του εννόμου αγαθού της επικοινωνίας. Η ειδικότερη δε προστασία του απορρήτου των 
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τηλεφωνικών επικοινωνιών προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 292Α, 292Δ και 370Α 

ΠΚ. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 292Α ορίζει ότι: «1.Όποιος χωρίς δικαίωμα αποκτά πρόσβαση 

σε σύνδεση ή σε δίκτυο παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας ή σε σύστημα υλικού ή λογισμικού, που 

χρησιμοποιείται για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, και με τον τρόπο αυτόν θέτει σε κίνδυνο την 

ασφάλεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 

χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος της πράξης του προηγούμενου εδαφίου είναι ο εργαζόμενος ή 

συνεργάτης του παρόχου υπηρεσιών τηλεφωνίας, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και 

χρηματική ποινή.  

2. Ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, ο οποίος παραβιάζει 

διάταξη κανονισμού της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) ή όρο της 

Γενικής Άδειας ή του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνότητας ή του δικαιώματος χρήσης αριθμού, που 

αναφέρονται στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 

δύο ετών και χρηματική ποινή.  

3. Ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού ή ο κατά τον νόμο 

υπεύθυνος για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, που παραλείπει να λάβει τα 

αναγκαία μέτρα για την αποτροπή πράξης της παραγράφου 1, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 

δύο ετών και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη τελέστηκε ή έγινε απόπειρα τέλεσής της, ανεξάρτητα 

αν θα τιμωρηθεί ο υπαίτιος.  

4. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των προηγούμενων παραγράφων είχε σκοπό να προσπορίσει 

στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να προκαλέσει περιουσιακή ζημία σε 

άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή. Εφόσον το συνολικό 

όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, ο υπαίτιος τιμωρείται με 

κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Αν από τις πράξεις των προηγούμενων παραγράφων 

μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος, όπως μνημονεύονται 

στο άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα ή απόρρητο που αναφέρεται στην ασφάλεια του κράτους ή στην 

ασφάλεια εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, επιβάλλεται κάθειρξη.  

5. Όποιος αθέμιτα διαθέτει στο εμπόριο ή με άλλον τρόπο προσφέρει προς εγκατάσταση 

ειδικά τεχνικά μέσα για την τέλεση των πράξεων της παραγράφου 1 ή δημόσια διαφημίζει ή 

προσφέρει τις υπηρεσίες του για την τέλεσή τους τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική 

ποινή.» 

Αφορμή στην διάταξη αυτή, φαίνεται κατά τον Μ. Μαργαρίτη να έδωσε η 

εκτεταμένη παραβίαση των τηλεπικοινωνιών κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και 
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άλλων αξιωματούχων από άγνωστο διαδικαστικώς κέντρο, με τη χρήση εγκαταστάσεων 

γνωστής τηλεφωνικής εταιρίας45. Προστέθηκε με σκοπό την προστασία της ασφάλειας και 

του απορρήτου των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από παραβάτες της 

σύγχρονης τεχνολογίας, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση, μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητών τηλεφώνων κ.λπ., σε 

σύνδεση ή δίκτυα παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας ή σε συστήματα υλικού ή λογισμικού, 

που χρησιμοποιούνται για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Επίσης αποσκοπεί στην 

προστασία από πράξεις που βάλλουν κατά θεμελιωδών αρχών και θεσμών του 

πολιτεύματος, όπως μνημονεύονται στο άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα ή κατά της 

ασφάλειας του κράτους ή εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας. Στην παρούσα διάταξη, ως 

κίνδυνος για την ασφάλεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών θεωρείται ο κίνδυνος για τον 

απόρρητο χαρακτήρα τους και όχι τυχόν κίνδυνος διακοπής ή αναίρεσης της δυνατότητας 

διενέργειάς τους. Αποτελεί δε έγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης, αφού απαιτείται 

να επέλθει ο κίνδυνος για την ασφάλεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών, στην περίπτωση 

που γίνεται χωρίς τη συναίνεση των επικοινωνούντων ή χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις άρσης του απορρήτου46. Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα το δικαστηρίου 

να κρίνει την πράξη ατιμώρητη, αν ο υπαίτιος με τη θέλησή του αποτρέψει την εξέλιξη 

του κινδύνου ή δώσει αφορμή για την αποτροπή του με τη γρήγορη αναγγελία του προς 

τις αρχές κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 289 παρ. 1 ΠΚ, στο οποίο παραπέμπει η 

διάταξη του άρθρου 298 παρ.1 ΠΚ. 

Περαιτέρω το άρθρο 292Δ προβλέπει ότι  «1. Όποιος χωρίς δικαίωμα αποκτά 

πρόσβαση σε σύνδεση ή σε δίκτυο παροχής στο κοινό υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας ή σε σύστημα υλικού ή λογισμικού που χρησιμοποιείται για την παροχή τέτοιων 

υπηρεσιών, εάν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για το απόρρητο του 

περιεχομένου τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή των στοιχείων της θέσης ή κίνησης 

αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή. 2. Αν ο δράστης της 

πράξης της προηγούμενης παραγράφου είναι πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας ή νόμιμος εκπρόσωπος αυτού ή μέλος της διοίκησης ή υπεύθυνος της διασφάλισης του 

απορρήτου ή εργαζόμενος ή συνεργάτης του παρόχου ή αποβλέπει να προσπορίσει στον εαυτό του ή 

                                                 
45 Μ. Μαργαρίτης, Ποινικός Κώδικας ερμηνεία εφαρμογή, έκδοση 3η, εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, 

2014,σελ.855-856. 
46 Κ. Φράγκος, Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619 και Ν. 4637/2019), Κατ’ άρθρο Ερμηνεία & Νομολογία 

Αρείου Πάγου, εκδόσεις Σάκκουλα, 2020, σελ. 1289. 
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σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και 

χρηματική ποινή.» 

Τυποποιείται επομένως, με την παρούσα διάταξη, η προσβολή του απορρήτου των 

τηλεπικοινωνιών και ως κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, όπου απαιτείται δηλαδή για τη 

θεμελίωση αξιοποίνου να δύναται να προκύψει κοινός κίνδυνος για το απόρρητο είτε του 

περιεχομένου των τηλεφωνικών επικοινωνιών είτε των στοιχείων της θέσης ή κίνησης 

αυτών. Η τέλεσή του δε, δεν τιμωρείται αν οφείλεται σε αμέλεια του δράστη καθώς η 

πρόσβαση σε σύνδεση ή σε δίκτυο παροχής στο κοινό υπηρεσιών τηλεφωνίας ή 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή σε σύστημα υλικού ή λογισμικού που χρησιμοποιείται για 

την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, είναι μια επιλεγμένη συμπεριφορά και όταν δεν 

καλύπτεται από δόλο δεν δικαιολογείται η ποινική καταστολή της47. Τέλος, σύμφωνα με 

τη διάταξη 298 παρ.2 ΠΚ, περί έμπρακτης μετάνοιας και δικαστικής άφεσης της ποινής, η 

διάταξη του άρθρου 289 παρ. 2 ΠΚ έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση του 

παρόντος άρθρου και επομένως  το δικαστήριο μπορεί να κρίνει την πράξη του άρθρου 

292Δ ΠΚ ατιμώρητη, αν ο υπαίτιος ιδία βουλήσει αποτρέψει την εξέλιξη του κινδύνου ή 

δώσει αφορμή για την αποτροπή του με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές.  

Το άρθρο 370Α ΠΚ, που ρυθμίζει την τελεσθείσα παραβίαση του απορρήτου 

τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, ορίζει τα εξής:  

«1. Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλλο 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 

                                                 
47 https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-poinkod-eis-

NEO.pdf,  Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα» 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-poinkod-eis-NEO.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-poinkod-eis-NEO.pdf
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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.  

3. Όποιος αθέμιτα κάνει χρήση της πληροφορίας ή του υλικού φορέα επί του οποίου αυτή 

έχει αποτυπωθεί με τους τρόπους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 τιμωρείται με 

φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.  

4. Αν ο δράστης των πράξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 είναι πάροχος υπηρεσιών 

τηλεφωνίας ή νόμιμος εκπρόσωπος αυτού ή μέλος της διοίκησης ή υπεύθυνος διασφάλισης του 

απορρήτου ή εργαζόμενος ή συνεργάτης του παρόχου ή ενεργεί ιδιωτικές έρευνες ή τελεί τις πράξεις 

αυτές κατ' επάγγελμα ή απέβλεπε στην είσπραξη αμοιβής, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών 

ετών και χρηματική ποινή.» 

Προστατευόμενο έννομο αγαθό εν προκειμένω, όπως διεξοδικώς αναλύθηκε 

ανωτέρω, είναι το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και συγκεκριμένα το 

δικαίωμα για πληροφοριακή αυτοδιάθεση. Το αξιόποινο στην παρούσα διάταξη τελεί υπό 

δύο βασικές προϋποθέσεις, την μη δημόσια πράξη άλλου και την αθέμιτη παγίδευση ή 

παρακολούθηση της επικοινωνίας ενός ατόμου ή την αθέμιτη χρήση της αποκτώμενης εκ 

της παρακολουθήσεως πληροφορίας. Σημαντική λοιπόν, για την κατανόηση της διατάξεως 

του άρθρου 370Α ΠΚ κρίνεται η αποσαφήνιση της έννοιας της «μη δημόσιας πράξης». 

και του όρου «αθέμιτα» 

Αναφορικά με την οριοθέτηση της έννοια της «μη δημόσιας πράξης», ως δημόσια 

πράξη θα πρέπει να θεωρείται αυτή που τελείται σε δημόσιο χώρο, εφόσον το πρόσωπο 

έχει παραιτηθεί, ρητά ή σιωπηρά, από το δικαίωμα πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, 

αποδεχόμενος ότι στοιχεία της ιδιωτικής του ζωής μπορεί να περιέλθουν σε γνώση 

αόριστου αριθμού ατόμων ή  και της αστυνομίας, όπως επί παραδείγματι η ενώπιον κοινού 

ομιλία πολιτικού προσώπου. Αντιθέτως, μη δημόσια θεωρείται μια πράξη, που λαμβάνει 

χώρα είτε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και κατά κύριο λόγο εντός της οικίας, 

είτε και σε δημόσιους χώρους χωρίς όμως πλήρη, ρητή ή σιωπηρή, παραίτηση από το 

δικαίωμα πληροφοριακής αυτοδιάθεσης εκ μέρους του εκτιθέμενου ανθρώπου, ο οποίος 

αποδέχεται και συναινεί μόνο στην αποκάλυψη συγκεκριμένων στοιχείων της ιδιωτικής 

του ζωής σε ορισμένο αριθμό ανθρώπων αλλά όχι στην αποτύπωσή τους σε υλικό φορέα. 

Μη δημόσιες πράξεις είναι, για παράδειγμα, οι ερωτικές περιπτύξεις ενός ζευγαριού σε 

ερημική παραλία γυμνιστών, η παρουσία γυμνόστηθης γυναίκας στην πισίνα ενός 
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ξενοδοχείου48 ή οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων που γίνονται κεκλεισμένων των θυρών. 

Το περιεχόμενο της συνομιλίας είναι σε κάθε περίπτωση αδιάφορο αν αναφέρεται ή όχι 

στην  ιδιωτική ζωή του ατόμου ή αν αφορά σε επαγγελματικές ή υπηρεσιακές 

συζητήσεις49. 

Εν συνεχεία, ορίζεται στην παρούσα διάταξη ότι για την πλήρωση της 

αντικειμενικής υπόστασης των περιγραφόμενων σε αυτήν εγκλημάτων απαιτείται οι 

πράξεις να τελούνται αθέμιτα, δηλαδή χωρίς να το προβλέπει ο νόμος και χωρίς να 

συντρέχει λόγος άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξης. Περιπτώσεις στις οποίες η 

παραβίαση του απορρήτου δεν τελείται «αθέμιτα» είναι συνοπτικά οι ακόλουθες. Κατ’ 

αρχάς δεν είναι αθέμιτη η παραβίαση του απορρήτου στην περίπτωση που τελείται με τη 

διαδικασία και τις προϋποθέσεις του νόμου 2225/1994, ο οποίος αποτελεί εκτελεστικό 

νόμο του άρθρου 19 του Συντάγματος και επιτρέπει την άρση του απορρήτου για λόγους 

εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Είναι επιπλέον 

δυνατό, ένα κακούργημα ή πλημμέλημα να μην προβλέπεται από τον ως άνω νόμο αλλά 

να επιτρέπεται η παραβίαση του απορρήτου και η χρήση του αποκτηθέντος εκ της 

παραβιάσεως υλικού ως αποδεικτικού μέσου σε περιπτώσεις διαφύλαξης δικαιολογημένου 

συμφέροντος, όπως θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  Επίσης 

δεν είναι αθέμιτη όταν τελείται από τον ασκούντα την επιμέλεια ανηλίκου, ο οποίος στα 

πλαίσια της γονικής μέριμνας δικαιούται να παραβιάζει το απόρρητο για να ελέγχει τις 

συναναστροφές του ανηλίκου και να αποτρέπει κινδύνους που τυχόν απορρέουν από 

αυτές. Δεν είναι, σύμφωνα με το νόμο, αθέμιτη η παραβίαση του απορρήτου της 

επικοινωνίας των κρατουμένων για τη διακρίβωση σοβαρών εγκλημάτων ή όταν το 

επιβάλλουν λόγοι δημόσιας τάξης. Ως θεμιτή, κρίνεται και η παραβίαση που τελείται από 

τον έναν εκ των συζύγων στα πλαίσια του συζυγικού βίου, στην περίπτωση που 

συντρέχουν βάσιμες υπόνοιες απιστίας, οι οποίες συνιστούν ισχυρό κλονισμό του γάμου 

και λόγο διαζυγίου. Αυτό κρίνεται ορθό διότι η διάταξη 1387 παρ. 2 ΑΚ, η οποία ορίζει 

ότι η ρύθμιση από τους συζύγους του κοινού τους βίου πρέπει να μην εμποδίζει την 

επαγγελματική και την υπόλοιπη δραστηριότητα του καθενός από αυτούς και να μην 

                                                 
48 Χρήστος Νικ. Σατλάνης, Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό μέρος, 2η έκδοση, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2019, σελ. 372. 
49 Παναγώτης Φιλόπουλος, Ποινική Προστασία Απορρήτου, Συστηματική Ερμηνεία Άρθρων 370-371 ΠΚ, 

εκδόσεις Σάκκουλα, 2014, σελ. 96. 
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παραβιάζει τη σφαίρα της προσωπικότητάς του, θα πρέπει να ερμηνευθεί υπό το πρίσμα 

του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι «Καθένας έχει δικαίωμα να 

αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των 

άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». Η συζυγική απιστία επομένως, 

παρότι συνιστά ανάπτυξη της προσωπικότητας, αντιβαίνει στα χρηστά ήθη καθώς ασκείται 

καταχρηστικά και αποτελεί διαρκή προσβολή της προσωπικότητας του συζύγου κατ’ 

άρθρο 57 ΠΚ λαμβάνοντας τη μορφή παρούσας επίθεσης. Ο θιγόμενος σύζυγος επομένως, 

δικαιούται να αμυνθεί για να αποτρέψει κάθε μέλλουσα προσβολή της προσωπικότητάς 

του σύμφωνα με το άρθρο 284 ΑΚ, το οποίο προβλέπει ότι  «δεν αποτελεί παράνομη πράξη 

η υπεράσπιση που επιβάλλεται σε κάποιον για να αποτρέψει παρούσα και άδικη επίθεση 

εναντίον του ίδιου ή τρίτου.» Αν δηλαδή η παραβίαση του απορρήτου συνιστά το μοναδικό 

τρόπο να αποδειχθεί η συζυγική απιστία και να θεμελιώνεται λόγος διαζυγίου, τότε η 

υπεράσπιση του θύματος-συζύγου είναι επιτρεπτή στα πλαίσια της άμυνας50. Τέλος, αν 

και με το άρθρο 10 του νόμου 3647/008 καταργήθηκε, προς εξυπηρέτηση πρόσκαιρης 

σκοπιμότητας, η σοφή διάταξη του άρθρου 370Α παρ. 4 ΠΚ, η οποία προέβλεπε ότι «Η 

πράξη της παρ. 3 δεν είναι άδικη, αν η χρήση έγινε ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή 

άλλης ανακριτικής αρχής για τη διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέροντος, που δεν 

μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά», θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι εξακολουθεί να 

ισχύει σύμφωνα με τη συναγόμενη γενική αρχή του δικαίου περί διαφύλαξης 

δικαιολογημένου συμφέροντος, διότι ο νομοθέτης μπορεί να αναιρέσει το γράμμα αλλά 

όχι το πνεύμα της έννομης τάξης και τις αξιολογικές αποφάσεις της 51. Αξίζει δε να 

αναφερθεί πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου ΑΠ277/2014, η οποία διαλαμβάνει τα 

εξής: «Η διάταξη αυτή θεσπίστηκε στα πλαίσια της γενικότερης προστασίας που παρέχεται στον 

άνθρωπο από τα άρθρα 2 παρ 1, 5 παρ. 1, 9 Α΄ και 19 του Συντάγματος για την προστασία της 

προσωπικής και ιδιωτικής ζωής και γενικότερα της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου. Η απαγόρευση 

αυτή αφορά εκδηλώσεις ή πράξεις της ιδιωτικής ζωής των τρίτων που είναι ικανές να επιφέρουν 

βλάβη στην προσωπικότητα και να μειώσουν την αξιοπρέπειά τους, αποσκοπείται δε με τον τρόπο 

                                                 
50 Χρήστος Νικ. Σατλάνης, Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό μέρος, 2η έκδοση, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2019, σελ. 359-360. 
51 Χρήστος Νικ. Σατλάνης, Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό μέρος, 2η έκδοση, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2019, σελ. 365. 
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αυτό η διασφάλιση της προστασίας των εννόμων αγαθών του ανθρώπου, που προστατεύονται από 

τις συνταγματικές αυτές διατάξεις. Η απαγόρευση όμως αυτή δεν περιλαμβάνει και τις πράξεις ή 

εκδηλώσεις προσώπων, οι οποίες ανεξάρτητα από τον τρόπο και τον χρόνο που γίνονται, δεν 

ανάγονται στη σφαίρα της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής τους, αλλά πραγματοποιούνται στα 

πλαίσια των ανατιθεμένων σε αυτούς υπηρεσιακών καθηκόντων και κατά την εκτέλεση τούτων, η 

οποία ως εκ της φύσεως και του είδους των εκπληρουμένων καθηκόντων υπόκειται σε δημόσιο 

έλεγχο και κριτική.» Επομένως, σύμφωνα με το Άρειο Πάγο δεν υφίσταται ποινική ευθύνη 

όταν καταγράφονται «πράξεις ή εκδηλώσεις προσώπων, οι οποίες ανεξάρτητα από τον 

τρόπο και τον χρόνο που γίνονται, δεν ανάγονται στη σφαίρα της προσωπικής και 

ιδιωτικής ζωής τους» και συνεπώς είναι δυνατό να καταγράφονται σε φορέα ήχου ή 

εικόνας εκδηλώσεις προσώπων που συνιστούν ευθέως εκφάνσεις εγκληματικής 

συμπεριφοράς και όχι ιδιωτικής ζωής, όπως σε περίπτωση απειλής ή εκβίασης. Σε κάθε 

περίπτωση όμως, η χρησιμοποίηση παράνομου αποδεικτικού υλικού στην ποινική δίκη δεν 

προσβάλλει το δικαίωμα υπεράσπισης του κατηγορουμένου, το οποίο συνίσταται στο 

δικαίωμά του για λήψη πληροφοριών, έκφραση, τοποθέτηση και απαίτηση από το 

δικαστήριο να λάβει υπόψη και να επεξεργαστεί στην αιτιολογία της απόφασής του όσα 

αποδεικτικά μέσα ή ισχυρισμούς εκείνος προέβαλε αλλά το δικαίωμα του για μια δίκαιη 

δίκη52. 

 

XI. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ. 

 

Στο άρθρο 19 παρ. 3 του Συντάγματος προβλέπεται ρητή απαγόρευσης χρήσης 

αποδεικτικών μέσων που έχουν ληφθεί κατά παράβαση του άρθρου 19 Σ καθώς και των 

άρθρων 9 και 9Α. Επιπρόσθετα το άρθρο 177 παρ. 2 ΚΠΔ ορίζει ότι «αποδεικτικά μέσα, 

που έχουν αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών, δεν λαμβάνονται υπόψη στην 

ποινική διαδικασία». Γίνεται έτσι φανερό ότι επί σύγκρουσης μεταξύ αποδεικτικών 

απαγορεύσεων που πλήττουν θεμελιώδη δικαιώματα και της αποκάλυψης των 

                                                 
52 Χρήστος Νικ. Σατλάνης, Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό μέρος, 2η έκδοση, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2019, σελ. 374. 
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εγκλημάτων προτάσσεται η προστασία των δικαιωμάτων και παραμερίζεται ή αποδεικτική 

αποκάλυψη των εγκλημάτων. Στην περίπτωση επομένως για παράδειγμα που αποδεικτικά 

στοιχεία αποκτώνται κατά παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος του ασύλου της 

κατοικίας, η απαγόρευση χρήσης αυτών των αποδεικτικών μέσων είναι ρητή. Πρόκειται 

δηλαδή, μετά την Αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, για απόλυτη απαγόρευση 

αξιοποίησης, που υποχρεώνει το δικαστή να αποχωρίζει τα παρανόμως κτηθέντα 

αποδεικτικά μέσα από το νομίμως αξιολογούμενο αποδεικτικό υλικό53. Η απαγόρευση 

επομένως του άρθρου 19 παρ. 3 Σ είναι, κατά ευρωπαϊκή αλλά ίσως και παγκόσμια 

πρωτοτυπία απόλυτη άμεσα εφαρμόσιμη και παραμερίζει κάθε αντίθετη διάταξη νόμου54. 

Η πρόβλεψη όμως αυτή του Νομοθέτη δεν πρέπει να δεσμεύει το δίχως άλλο το 

έργο του Δικαστή, ό οποίος δύναται και οφείλει, όταν αυτό κατά περίσταση κρίνεται 

αναγκαίο, να προβαίνει σε  contra legem ή διορθωτική ερμηνεία του νόμου. Πιο 

αναλυτικά, το άρθρο 8 παρ. 2 της ΕΣΔΑ για το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής ορίζει ότι «Δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέμβασις δημοσίας αρχής εν τη 

ασκήσει του δικαιώματος τούτου, εκτός εάν η επέμβασις αύτη προβλέπεται υπό του νόμου και 

αποτελεί μέτρον το οποίον, εις μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον δια την εθνικήν 

ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την οικονομικήν ευημερίαν της χώρας, την προάσπισιν της 

τάξεως και την πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, ή την 

προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων». Σε περίπτωση σύγκρουσης εννόμων 

αγαθών, δικαιωμάτων ή συμφερόντων έχουμε στην πραγματικότητα σύγκρουση κανόνων 

δικαίου, για την επίλυση της οποία, σύμφωνα με τη Σύγχρονη Μεθοδολογία του Δικαίου, 

επιστρατεύεται «η αρχή της στάθμισης εννόμων αγαθών, δικαιωμάτων ή συμφερόντων 

ενόψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και περιστάσεων της συγκεκριμένης περίπτωσης 

με τη βοήθεια της αρχής της αναλογικότητας.»  Με την αρχή της στάθμισης επιχειρείται η 

contra legem ή διορθωτική ερμηνεία του δικαίου55. Η διορθωτική ερμηνεία του νόμου 

μπορεί να σημαίνει είτε μη εφαρμογή γενικώς ή μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση μιας 

διάταξης νόμου, είτε επεκτατική εφαρμογή του νόμου σε περιπτώσεις πέρα από τις 

περιοριστικά προβλεπόμενες από αυτόν είτε να λαμβάνει την έννοια πραιτωρικής 

                                                 
53 Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, έκδοση 9η, εκδόσεις Σάκκουλα, 2019, σελ. 200-201. 
54 Ε. Βενιζέλος, Το αναθεωρητικό κεκτημένο, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2002, σελ. 148. 
55 Χρήστος Νικ. Σατλάνης, Εισαγωγή στην Ποινική Δικονομία, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019, σελ. 

711. 
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δημιουργίας κανόνα δικαίου παρά το αντίστοιχο γλωσσικό έλλειμμα. Επιπλέον, η contra 

legem ερμηνεία περιλαμβάνει την τελεολογική συστολή, την τελεολογική διαστολή καθώς 

και την γενικότερη επεκτατική εφαρμογή του νόμου, καθώς και τη μη εφαρμογή αυτού 

γενικώς ή στη συγκεκριμένη περίπτωση ένεκα αντίθεσης με ανώτερης τυπικής ισχύος 

κανόνα δικαίου56.  

Σε περίπτωση σύγκρουσης θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε πρώτο στάδιο 

εφαρμόζεται η αρχή της πρακτικής αρμονίας, η οποία επιτάσσει την κατά το δυνατό μέτρο 

ισοδύναμη ικανοποίηση αμφότερων των συγκρουόμενων εννόμων αγαθών ή 

συμφερόντων ή δικαιωμάτων και τον μη παραμερισμό του ενός προς ικανοποίηση του 

άλλου. Αν η πρακτική εναρμόνιση καθίσταται απολύτως αδύνατη, τότε επιχειρείται  η 

στάθμιση των εννόμων αγαθών, δικαιωμάτων ή συμφερόντων ενόψει των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών και περιστάσεων της συγκεκριμένης περίστασης και επιλέγεται αυτό 

που υπερισχύει σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο 

άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι, οι κάθε είδους περιορισμοί, 

που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου 

και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το 

Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την 

αρχή της αναλογικότητας.  Η αρχή της αναλογικότητας διακρίνεται στις αρχές της 

καταλληλόλητας - προσφορότητας, σύμφωνα με την οποία επιτρέπονται μόνο τα 

περιοριστικά μέτρα ή μέσα κατά του ατομικού δικαιώματος, τα οποία είναι πρόσφορα και 

κατάλληλα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, δηλαδή την ικανοποίηση του 

αντικρουόμενου συμφέροντος, της αναγκαιότητας, σύμφωνα με την οποία θεμιτά είναι 

μόνο τα περιοριστικά μέσα και μέτρα που είναι αναγκαία για να επιτύχουν τον 

επιδιωκόμενο σκοπό, είτε γιατί είναι τα μόνα διαθέσιμα προς την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού είτε γιατί είναι τα ηπιότερα ή τα λιγότερο επαχθή και της 

αναλογικότητας υπό στενή έννοια (stricto sensu), με βάση την οποία επιτρεπτά είναι μόνο 

τα μέσα η βαρύτητα των οποίων βρίσκεται σε μια παραδεκτή αναλογία με τη 

σπουδαιότητα του επιδιωκόμενου σκοπού. Σε τέτοιες περιπτώσεις επομένως, εφόσον 

υπερισχύει άλλο προστατευόμενο από το Σύνταγμα έννομο αγαθό τα αποκτηθέντα 
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αποδεικτικά μέσα δεν θα πρέπει να θεωρούνται παράνομα και θα είναι επιτρεπτά και 

αξιοποιήσιμα, καθώς ο άδικος χαρακτήρας της απόκτησής τους αίρεται από το ίδιο το 

Σύνταγμα, αφού λαμβάνει χώρα όχι αθέμιτα αλλά θεμιτά για τη διαφύλαξη άλλου 

δικαιολογημένου και Συνταγματικώς αναγνωρισμένου συμφέροντος. Συμπερασματικά, η 

διάταξη του άρθρου 177 παρ. 2 ΚΠΔ πρέπει να τύχει μιας προσαρμογής και ερμηνείας 

σύμφωνης με το Σύνταγμα, υπό την έννοια ότι στην περίπτωση που υπερισχύει του 

δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής άλλο συνταγματικά προστατευόμενο 

δικαίωμα, η παραβίαση του απορρήτου της ιδιωτικής ζωής καθίσταται σύννομη καθώς δεν 

πληρούται ο όρος «αθέμιτα», του άρθρου 370Α ΠΚ και δεν υφίσταται αξιόποινη απόκτηση 

αποδεικτικών μέσων, αφού θα υφίσταται συνδρομή λόγου άρσης του άδικου χαρακτήρα 

της πράξης57. 

 

XII. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΩΠΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ 

 

Το δικαίωμα σιωπής, μη αυτοεπιβάρυνσης και μη αυτοενοχοποίησης του 

κατηγορουμένου αποτελεί ένα από τα βασικότερα δικαιώματά του στην ποινική 

διαδικασία και συνιστά θεμέλιο για μια δίκαιη δίκη. Το δικαίωμα αυτό, αναφέρεται πλέον 

ρητά στο νέο ΠΚ στο άρθρο 104 παρ.1, το οποίο ορίζει ότι «Ο ύποπτος ή ο 

κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης.», ωστόσο συνάγεται 

σαφώς και από τα άρθρα 105, 273 παρ.2 εδ. β και 364 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

και από το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.  Η διωκτική αρχή οφείλει κατά την προσπάθεια της να 

αποδείξει την ενοχή του κατηγορουμένου να μην χρησιμοποιήσει αποδεικτικό υλικό, που 

αποκτήθηκε με εξαναγκαστικά ή πιεστικά μέσα ενάντια στη βούληση του 

κατηγορουμένου. Επίσης, σύμφωνα με το δικαίωμα σιωπής, μη αυτοεπιβάρυνσης και μη 

αυτοενοχοποίησης, δεν επιτρέπεται η συναγωγή δυσμενών συμπερασμάτων για τον 

κατηγορούμενο από το γεγονός και μόνο της σιωπής του. Ωστόσο η συναγωγή 

συμπερασμάτων από τη σιωπή του κατηγορουμένου κρίνεται επιτρεπτή υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις εναντίον του και σοβαρές ενδείξεις ενοχής 
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του. Το δικαίωμα σιωπής, μη αυτοεπιβάρυνσης και μη αυτοενοχοποίησης δεν σχετίζεται 

μόνο με την απαγόρευση εξαναγκασμού του κατηγορουμένου προς κατάθεση αλλά 

περιλαμβάνει και την απαγόρευση εξαναγκασμού προς παράδοση αποδεικτικού υλικού, 

εκτός της περίπτωσης αναγκαστικής δόσης δείγματος αναπνοής, αίματος, σάλιου, ούρων 

ή τριχών κεφαλής, η οποία είναι επιτρεπτή για τη διάγνωση του DNA. Συνάγεται λοιπόν 

το συμπέρασμα ότι κατά την ελληνική ποινική διαδικασία, η οποία είναι σύμφωνη με το 

ΕΔΔΑ, ισχύει η θεωρία των καρπών του δηλητηριασμένου δέντρου (“fruit of the poisoned 

tree” doctrine) και κατά συνέπεια η απόκτηση αποδεικτικού υλικού με εξαναγκαστικά ή 

πιεστικά μέσα ενάντια στη βούληση του κατηγορουμένου απαγορεύεται καθώς θεωρείται 

ότι προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως ορίζεται στα άρθρα 2 παρ. 1 και 7 παρ. 

2 του Συντάγματος, η οποία δεν σταθμίζεται επ’ ουδενί λόγω με άλλα έννομα αγαθά ή 

συμφέροντα. Το ίδιο ισχύει φυσικά και στην περίπτωση της αξιοποίησης αυτού του υλικού 

στην ποινική διαδικασία καθώς θα συνιστά εκ νέου προσβολή της αξίας του ανθρώπου58.  

Η άσκηση του δικαιώματος σιωπής, μη αυτοεπιβάρυνσης και μη 

αυτοενοχοποίησης του κατηγορουμένου καθίσταται προβληματική όταν κατά την 

προδικασία επιβάλλεται άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της 

οποίας, έχουν καταγραφεί σε συνομιλίες επιβαρυντικά για τον ίδιο στοιχεία, τα οποία θα 

ήθελε να αποκρύψει ή να αρνηθεί και για τα οποία θα κληθεί από τον ανακριτή να 

απαντήσει σε ερωτήσεις κατά την απολογία του. Επομένως, εφόσον όσα καταγράφηκαν 

αποτελούν αποδεικτικά μέσα, τα οποία επισυνάπτονται στη δικογραφία και μπορούν να 

θεμελιώσουν ενδείξεις ενοχής σε βάρος του, τα περιθώρια επίκλησης του δικαιώματος 

σιωπής, μη αυτοεπιβάρυνσης και μη αυτοενοχοποίησης είναι σαφώς περιορισμένα καθώς 

ο κατηγορούμενος είναι εξαναγκάζεται έμμεσα να απαντήσει στις κατηγορίες που του 

αποδίδονται. Ο νομοθέτης όμως, αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερα επαχθή χαρακτήρα της 

άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και συνυπολογίζοντας το ενδεχόμενο παραβίασης 

του δικαιώματος σιωπής, μη αυτοεπιβάρυνσης και μη αυτοενοχοποίησης του 

κατηγορουμένου προέβη σε μία στάθμιση εννόμων αγαθών, δικαιωμάτων και 

συμφερόντων, επιτρέποντας την επιβολή άρσης του απορρήτου για τη διακρίβωση 

ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Κατά συνέπεια το δικαίωμα σιωπής του κατηγορουμένου 
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δεν χαίρει απόλυτης ισχύος σε όλες τις εκφάνσεις του καθώς κάτι τέτοιο θα απέκλειε την 

επιβολή της άρσης του απορρήτου, η οποία συνιστά ορισμένες φορές το μοναδικό 

πρόσφορο μέσο για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Ο κίνδυνος όμως 

αποδυνάμωσης ή και εξουδετέρωσης του δικαιώματος σιωπής είναι σοβαρός και μοναδικό 

μέσο για την αποφυγή του είναι η αυστηρή εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της 

αναγκαιότητας και της stricto sensu αναλογικότητας, οι οποίες εγγυόνται, κατά την 

επιβολή άρσης του απορρήτου, την ορθή στάθμιση ανάμεσα στο συμφέρον διαλεύκανσης 

του εγκλήματος που ερευνάται και στην προστασία των θιγόμενων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα σιωπής, μη αυτοεπιβάρυνσης και μη 

αυτοενοχοποίησης του κατηγορουμένου. Σε περίπτωση που οι αρχές αυτές δεν τηρηθούν, 

υφίσταται προσβολή του δικαιώματος σιωπής του κατηγορουμένου, η οποία επιφέρει την 

απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, σύμφωνα με το αρ. 171 παρ. 1 δ' ΚΠΔ59.  

 

XIII. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ. 

 

Θεμελιώδες δικαίωμα του κατηγορουμένου είναι το δικαίωμα παράστασής του με 

συνήγορο σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασία και η ελεύθερη επικοινωνία μαζί του 

για τον σχεδιασμό μιας ισχυρής και αποτελεσματικής υπεράσπισης. Το δικαίωμα 

ελεύθερης επικοινωνίας του κατηγορουμένου με το συνήγορό του προβλέπεται στο αρ. 6 

παρ. 3 εδ. β της ΕΣΔΑ, σύμφωνα με το οποίο ο κατηγορούμενος δικαιούται να διαθέτει το 

χρόνο και τις αναγκαίες ευκολίες για την προετοιμασία της υπεράσπισης του. 

Επιπροσθέτως, στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται κατά 

τρόπο απόλυτο τόσο στην προδικασία στο αρ. 99 παρ. 4 ΠΚ, όπου ορίζεται ότι σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να απαγορευθεί η επικοινωνία του κατηγορουμένου με το συνήγορο 

του όσο και κατά την ακροαματική διαδικασία, όπου στο αρ. 364 ΠΚ προβλέπεται ότι ο 

κατηγορούμενος μπορεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να συνεννοείται με το συνήγορό 

του. Για να επιτευχθεί αυτό όμως, πρέπει η επικοινωνία μεταξύ κατηγορουμένου και 
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συνηγόρου υπεράσπισης, όπως και αν τελείται αυτή, δηλαδή προφορικά, μέσω 

τηλεφώνου, μέσω διαδικτύου κ.λπ., να είναι απόρρητη διότι μόνο τότε θα μπορεί ο 

κατηγορούμενος να εκφρασθεί ελεύθερα. Απαγορεύεται επομένως, κατ’ απόλυτο τρόπο, 

η παρακολούθηση και καταγραφή της επικοινωνίας του κατηγορουμένου με τον συνήγορό 

του καθώς και η αξιοποίηση των αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων κατά τη διαμόρφωση 

της αιτιολογίας της απόφασης, εκτός φυσικά αν και ο συνήγορος επέχει θέση υπόπτου ή 

κατηγορουμένου. Ειδικότερα, απαγορεύεται η εξέταση του δικηγόρου ως μάρτυρα 

κατηγορίας κατά το άρθρο 212 ΠΚ και το άρθρο 39 παρ.5 του Κώδικα Δικηγόρων, η 

διεξαγωγή έρευνας για την αναζήτηση εγγράφων ή άλλων στοιχείων ή των ηλεκτρονικών 

μέσων αποθήκευσης αυτών, καθώς και η κατάσχεση αυτών, για όσο χρόνο βρίσκονται 

στην κατοχή του δικηγόρου για υπόθεση που αυτός χειρίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 39 

παρ.1 του Κώδικα Δικηγόρων. Η παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ 

κατηγορουμένου και συνηγόρου θίγει το δικαίωμα αποτελεσματικής υπεράσπισής του 

καθώς και το δικαίωμα σιωπής, μη αυτοεπιβάρυνσης και μη αυτοενοχοποίησης. Ως 

συνέπεια της παραβίασης αυτής, το αποκτηθέν αποδεικτικό υλικό απαγορεύεται να 

αξιοποιηθεί και πιθανή αξιοποίησή του συνιστά απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας   

κατά το αρ. 171 παρ. 1 δ' ΚΠΔ60. 

 

XIV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. 

 

Η αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών οδήγησε στην 

ανακάλυψη νέων, αποτελεσματικότερων και πιο άμεσων τρόπων επικοινωνίας. Τα 

κανονιστικά κείμενα και οι συνεχείς νομοθετικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο 

μαρτυρούν την προσπάθεια κατοχύρωσης του δικαιώματος του απορρήτου των 

επικοινωνιών ως έκφανσης του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής. Η άρση του απορρήτου 

των τηλεφωνικών επικοινωνιών στην σύγχρονη έννομη τάξη όμως, αποτελεί μια ιδιαίτερη 

αποτελεσματική και απαραίτητη τεχνική μέθοδο για την διακρίβωση και καταπολέμηση 
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της οργανωμένης εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας, οι οποίες έχουν αποκτήσει 

πλέον χαρακτήρα παγκοσμιότητας. Είναι γεγονός ότι η τεχνική και κυρίως η θεσμικής 

θωράκιση της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών δεν μπορεί να επιτευχθεί, χωρίς 

την παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Παρατηρείται κατά την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 

Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, ότι ο αριθμός των εισαγγελικών 

διατάξεων που εκδίδονται για την άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας 

είναι τριπλάσιος, κάποιες φορές και τετραπλάσιος από των αποφάσεων των δικαστικών 

συμβουλίων που διατάσσουν την άρση του απορρήτου για την διακρίβωση ιδιαίτερα 

σοβαρών εγκλημάτων. Είναι χρήσιμο εδώ να επαναληφθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 

παρ. 1 του Ν. 2225/1994 είναι δυνατή η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση της 

πλειονότητας των κακουργημάτων του Ποινικού Κώδικα, συμπεριλαμβανομένων και της 

εγκληματικής οργάνωσης αι της τρομοκρατίας, του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα αλλά 

και ειδικών νόμων, όπως του ν. 2168/1993 για την ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, 

πυρομαχικά, εκρηκτικούς μηχανισμούς κλπ. Πρέπει ωστόσο να παρατεθεί εδώ, για την 

πλήρη και ασφαλή εκτίμηση των γεγονότων, η άποψη ότι ενώ οι πράξεις τρομοκρατίας, 

θεωρούνται «ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα» η καταστολή της οργανωτικής εξάπλωσης και 

διάδοσης της τρομοκρατίας και όχι η διακρίβωση συγκεκριμένων πράξεων τρομοκρατίας, 

που συνιστούν ποινικά αδικήματα, μπορούν να υπαχθούν στους «λόγους εθνικής 

ασφάλειας»61. Είναι επίσης απαραίτητο, να επαναληφθεί στο σημείο αυτό, ότι ο όρος 

«εθνική ασφάλεια» θα τυγχάνει συσταλτικής ερμηνείας και πάντα υπό το πρίσμα των 

αρχών της αναλογικότητας και της μη προσβολής του πυρήνα του θεμελιώδους 

δικαιώματος της προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας. Ο έκτακτος χαρακτήρας 

της συγκεκριμένης μεθόδου άρσης του απορρήτου καθίσταται προφανής εκ μόνης της 

διαδικασίας που απαιτείται για να διαταχθεί η άρση, η οποία διαφέρει εν πολλοίς από τη 

διαδικασία άρσης του απορρήτου για λόγους διακρίβωσης ιδιαίτερα σοβαρών 

εγκλημάτων. Συγκεκριμένα ο Ν. 2225/1994 δεν εξειδικεύει τους λόγους εθνικής 

ασφάλειας ούτε επιβάλλει να αναφέρεται στη διάταξη η αιτιολογία της άρσης ή αυτή να 

στρέφεται κατά συγκεκριμένων προσώπων, όπως απαιτείται στην περίπτωση της άρσης 

                                                 
61 Ν. Παπαδόπουλος, Η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας, Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 

19 του Συντάγματος της Ελλάδας, Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, σελ. 285. 
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για διακρίβωση εγκλημάτων. Οι απαραίτητες κατά το Σύνταγμα της Ελλάδος και το 

ΕΔΔΑ, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, εγγυήσεις αυτές, οι οποίες παραλείπονται προς χάριν 

του έκτακτου χαρακτήρα της απειλής της εθνικής κυριαρχίας της χώρας και του 

Ελληνισμού εν γένει, δημιουργούν συνταγματικά προβλήματα αντίθεσης της εν λόγω 

ρύθμισης προς τις αρχές της αναλογίας και της μη προσβολής του ουσιώδους περιεχομένου 

του δικαιώματος τη στιγμή μάλιστα που η ίδια η διάταξη του άρθρ. 19 παρ. 1 εδ. β' του 

Συντάγματος δεν διαφοροποιεί τις εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου της 

επικοινωνίας ανάλογα με τον λόγο της άρσης. Πρόδηλα αντισυνταγματική και αντίθετη 

προς τη νομολογία του ΕΔΔΑ είναι και η μη οριοθέτηση ανώτατου δυνατού χρόνου άρσης 

του απορρήτου στην περίπτωση της άρσης για λόγους εθνικής ασφάλειας. μηνών. 

Καθίσταται λοιπόν σαφές, ότι ο νομοθέτης έχοντας ακριβώς κατά νου την 

περίπτωση πραγματικού και όχι υποθετικού ή πλασματικού κινδύνου της εθνικής 

κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας θέσπισε την διάταξη αυτή με 

διαδικασία ιδιαίτερα ταχεία και ελλείπουσα σημαντικών εγγυήσεων για την 

συνταγματικότητα της. Είναι λοιπόν, άξιο αναφοράς και χρήζει νομοθετικής 

τροποποίησης, το γεγονός ότι οι εισαγγελικές διατάξεις που εκδίδονται για την άρση του 

απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας, είναι το ήττον τριπλάσιες  από τις αποφάσεις 

δικαστικών συμβουλίων, που διατάσσουν την άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση 

ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Η πάγια αυτή καθώς φαίνεται την τελευταία δεκαετία 

τακτική, συνιστά προφανή κατάχρηση του όρου της «εθνικής ασφάλειας» και παραβιάζει 

ευθέως τόσο τις συνταγματικώς απαιτούμενες προβλέψεις και εγγυήσεις όσο και τις 

εγγυήσεις, που το ίδιο το ΕΔΔΑ έχει θεσπίσει μέσω της νομολογίας του. Παραβιάζεται δε 

ευθέως τόσο η αρχή της αναλογικότητας όσο και η αρχή της μη προσβολής του ουσιώδους 

χαρακτήρα του δικαιώματος καθώς στο βωμό της ταχύτερης λειτουργίας του συστήματος 

θυσιάζονται πρόδηλα οι πιο σημαντικές και θεμελιώδεις εγγυήσεις που θέτει ο νόμος και 

το Σύνταγμα, που δεν είναι άλλες από την σαφή αιτιολόγηση επί του λόγου άρσης του 

αδίκου και την αναφορά του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται, ώστε να είναι δυνατή, 

έστω και στο μέλλον, η άσκηση ελέγχου είτε από το πρόσωπο κατά του οποίου διατάχθηκε 

η άρση είτε από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή της ΑΔΑΕ. 

Εν κατακλείδι, η άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών αποτελεί 

μία τεχνική μέθοδο, που στις σύγχρονες έννομες τάξεις είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα 
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αποτελεσματική για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, τη διακρίβωση ιδιαίτερα 

σοβαρών εγκλημάτων και την εξάρθρωση της οργανωμένης εγκληματικότητας και της 

τρομοκρατίας. Στα πλαίσια λοιπόν, μιας δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας 

κρίνεται αναγκαία η αναλογική εφαρμογή του μέτρου για τη δίωξη άλλων βαρύτατων και 

ειδεχθών εγκλημάτων, πέραν των αναφερομένων πράξεων του καταλόγου του άρθρου 4 

παρ. 1 Ν.2225/1994, όπως για το έγκλημα του βιασμού καθώς και τα εγκλήματα που 

υπάγονταν στο άρθρο 1 του νόμου 1608/1950, ο οποίος πλέον ενσωματώθηκε, όπως 

αναφέρθηκε στις επιμέρους διατάξεις των εγκλημάτων αυτών. Κρίνεται δε ορθότερο, ότι 

η «απολύτως» απαραβίαστη προστασία του απορρήτου της ελεύθερης ανταπόκρισης ή 

επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και η αποδεικτική απαγόρευση χρήσης 

παράνομων αποδεικτικών μέσων, δεν πρέπει να καθίσταται τροχοπέδη στο έργο της 

δικαιοσύνης και της ανεύρεσης της ουσιαστικής αλήθειας. Σε περίπτωση επομένως, 

σύγκρουσης θεμελιωδών δικαιωμάτων, όταν αυτό κατά περίσταση κρίνεται αναγκαίο, ο 

δικαστικός λειτουργός πρέπει και οφείλει να προβαίνει σε contra legem ή διορθωτική 

ερμηνεία του νόμου, διενεργώντας στάθμιση των συγκρουόμενων εννόμων αγαθών, 

δικαιωμάτων ή συμφερόντων ενόψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και περιστάσεων 

της συγκεκριμένης περίστασης και να επιλέγει αυτό που υπερισχύει σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικότητας.  
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