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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ (ν. 2225/1994 όπως ισχύει)

Άρθρο 4
Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας

Άρθρο 3
Άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας

1. Αίτημα για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής 
ασφάλειας μπορεί να υποβάλλει μόνο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών 
(Ε.Υ.Π.) ή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της 
Ελληνικής Αστυνομίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε 
κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που διαβιβάζεται από δικαστική ή άλλη 
πολιτική, στρατιωτική ή αστυνομική δημόσια αρχή, στην αρμοδιότητα της 
οποίας υπάγεται το θέμα εθνικής ασφάλειας που επιβάλλει την άρση.

1. Αίτηση για άρση του απορρήτου μπορεί να υποβάλλει μόνο δικαστική ή 
άλλη πολιτική, στρατιωτική ή αστυνομική δημόσια αρχή στην αρμοδιότητα 
της οποίας υπάγεται το θέμα εθνικής ασφάλειας που επιβάλλει την άρση.

2. Το αίτημα για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής 
ασφάλειας υποβάλλεται, κατά περίπτωση, για μεν την Ε.Υ.Π. στον εισαγγελικό
λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 (Α ́ 39), για δε τη 
Δ.Α.Ε.Ε.Β. στον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 
2265/1994 (Α ́ 209). Το αίτημα περιλαμβάνει (α) τους λόγους που 
στοιχειοθετούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, (β) την αναγκαιότητα της 
άρσης του απορρήτου για την αντιμετώπιση του κινδύνου, (γ) τα μέσα 
ανταπόκρισης ή επικοινωνίας για τα οποία ζητείται η άρση, (δ) το αντικείμενο 
της άρσης, δηλαδή τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας ή και το 
περιεχόμενο αυτής, και (ε) την εδαφική έκταση εφαρμογής και την απολύτως 
αναγκαία χρονική διάρκεια της άρσης. Ο εισαγγελικός λειτουργός κρίνει μέσα 
σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες για την άρση ή όχι του απορρήτου με διάταξή 
του, στην οποία περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στις παρ. 4 και 5 του
παρόντος. Αν, κατά την κρίση του, μετά από εισήγηση της αιτούσας αρχής, 
ειδικές περιστάσεις εθνικής ασφάλειας επιβάλλουν την παράλειψη ή τη 
συνοπτική παράθεση ορισμένων από τα στοιχεία αυτά, γίνεται ειδική μνεία 
στη διάταξη. Η εγκριτική διάταξη υποβάλλεται αμελλητί, μαζί με το αίτημα 
και τα συνοδεύοντα αυτό στοιχεία που ετέθησαν υπόψη του εισαγγελικού 
λειτουργού, για έγκριση σε δεύτερο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος είναι 
αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή εισαγγελέας Εφετών και ορίζεται με 

2. 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 Ανωτά- του 
Δικαστικού Συμβουλίου έχει ήδη αποσπασθεί και υπηρετεί με αποκλειστική 
απασχόληση συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός, οπότε, στην 
περίπτωση αυτή, η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται σε αυτόν. Ο πιο πάνω, 
κατά περίπτωση, αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός αποφασίζει μέσα σε 
είκοσι τέσσερις (24) ώρες για την άρση ή όχι του απορρήτου με διάταξή του 
στην οποία περιέχονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 
στοιχεία. Αν κατά την κρίση του, μετά από εισήγηση της αιτούσας αρχής, 
ειδικές περιστάσεις εθνικής ασφάλειας επιβάλλουν την παράλειψη ή τη 
συνοπτική παράθεση ορισμένων από τα στοιχεία αυτά, γίνεται ειδική μνεία 
στη διάταξη.
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απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θητεία ενός (1) έτους, με 
δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) έτος. Ο δεύτερος εισαγγελικός λειτουργός 
εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και 
επιστρέφει αμελλητί το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων στον αποστείλαντα 
αυτά, χωρίς τη δυνατότητα τήρησης αρχείου. Η ισχύς της εισαγγελικής 
διάταξης αρχίζει από την έγκριση του δεύτερου εισαγγελικού λειτουργού.

3. Το αίτημα για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής 
ασφάλειας που αφορά πολιτικά πρόσωπα υποβάλλεται μόνο από την Ε.Υ.Π. 
και οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία που καθιστούν άμεση και 
εξαιρετικά πιθανή τη διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας. Το αίτημα, μαζί 
με τα στοιχεία που το συνοδεύουν, υποβάλλεται από τον Διοικητή της Ε.Υ.Π. 
στον Προέδρο της Βουλής, προκειμένου να χορηγήσει σχετική άδεια εντός 
προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Αν δεν υπάρχει Βουλή, την άδεια του 
δεύτερου εδαφίου χορηγεί ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής ή, αν αυτός 
αρνείται ή δεν υπάρχει, ο Πρωθυπουργός. Αν το αίτημα αφορά στον Πρόεδρο 
της Βουλής, ή αν δεν υπάρχει Βουλή στον Πρόεδρο της τελευταίας Βουλής, 
την άδεια χορηγεί ο Πρωθυπουργός. Μόνο εάν χορηγηθεί η άδεια της 
παρούσας, μπορεί το αίτημα να υποβληθεί στον εισαγγελικό λειτουργό της 
παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 για τη συνέχιση της διαδικασίας. Στην 
περίπτωση της παρούσας, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Πρόεδρος της τελευταίας
Βουλής ή ο Πρωθυπουργός, κατά περίπτωση, δεν τηρεί σχετικό αρχείο.

-

Άρθρο 5 
Διαδικασία άρσης του απορρήτου

4. Η διάταξη που επιβάλλει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για 
λόγους εθνικής ασφάλειας περιέχει:
α) το όργανο που αιτείται την άρση,
β) τον σκοπό της άρσης,
γ) τα μέσα ανταπόκρισης ή επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η άρση,
δ) το αντικείμενο της άρσης, δηλαδή τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας ή
και το περιεχόμενο αυτής,
ε) την εδαφική έκταση εφαρμογής και την απολύτως αναγκαία χρονική 
διάρκεια της άρσης και

1. Η διάταξη που επιβάλλει την άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής 
ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου περιέχει τα 
ακόλουθα στοιχεία:
α) το όργανο που διατάσσει την άρση, 
β) τη δημόσια αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή που ζητούν την 
επιβολή της άρσης, 
γ) το σκοπό της επιβολής της άρσης, 
δ) τα μέσα ανταπόκρισης ή επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η άρση, 
ε) την εδαφική έκταση εφαρμογής και τη χρονική διάρκεια της άρσης, 
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στ) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης στ) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης.

5. Διάταξη που απορρίπτει αίτημα άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών για 
λόγους εθνικής ασφάλειας περιέχει μόνο:
α) το όργανο που είχε αιτηθει την άρση, και
β) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης.

3. Διάταξη που απορρίπτει αίτημα άρσης του απορρήτου περιέχει μόνο:
α) το όργανο που αποφασίζει, 
β) τη δημόσια αρχή που είχε ζητήσει την επιβολή της άρσης, 
γ) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης.

6. Οι διατάξεις που επιβάλλουν την άρση του απορρήτου ή απορρίπτουν το 
σχετικό αίτημα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο της Υπηρεσίας από τον 
αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 2. Με απόφαση, κατά περίπτωση, του 
Διοικητή της Ε.Υ.Π. ή του Διευθυντή της Δ.Α.Ε.Ε.Β., τα φυσικά αρχεία των 
διατάξεων άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας 
ψηφιοποιούνται και ενσωματώνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του πρώτου 
εδαφίου. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία της 
ψηφιοποίησης. Μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την ψηφιοποίηση τα 
φυσικά αρχεία καταστρέφονται και συντάσσεται έκθεση για την καταστροφή 
τους.

- 
 

7. Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την παύση της ισχύος της διάταξης 
άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας γνωστοποιείται η επιβολή
του περιοριστικού μέτρου στον θιγόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο αυτό διατάχθηκε. Για τη γνωστοποίηση 
του πρώτου εδαφίου υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην Αρχή Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Υ.Π. 
και τη Δ.Α.Ε.Ε.Β.. Η άρση γνωστοποιείται μετά από απόφαση τριμελούς 
οργάνου, το οποίο αποφασίζει εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Στην 
περίπτωση διενέργειας της άρσης από την Ε.Υ.Π., το όργανο αποτελείται από 
τον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008, τον 
δεύτερο εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος και τον 
Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε.. Στην περίπτωση διενέργειας της άρσης από τη 
Δ.Α.Ε.Ε.Β., το όργανο αποτελείται από τον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 
του άρθρου 4 του ν. 2265/1994, τον δεύτερο εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 2 
του άρθρου 4 του παρόντος και τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε.. Του οργάνου 

9. Στις περιπτώσεις του άρθρου 4, η Α.Δ.Α.Ε. δύναται, μετά τη λήξη του 
μέτρου της άρσης, να αποφασίζει τη γνωστοποίηση της επιβολής του μέτρου
αυτού στους θιγόμενους, με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον 
οποίο διατάχθηκε…. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις άρσης του 
απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 3.
Προηγούμενη διάταξη
9. Μετά τη λήξη του μέτρου της άρσης και υπό την αναγκαία προϋπόθεση 
ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε, μπορεί η Α.Δ.Α.Ε. 
να αποφασίζει τη γνωστοποίηση της επιβολής του στους θιγόμενους.
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προεδρεύει ο ανώτερος ιεραρχικά ή, επί ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος 
εισαγγελικός λειτουργός. Το όργανο αποφασίζει κατά πλειοψηφία, με τήρηση 
απόρρητων συνοπτικών πρακτικών και καταγραφή της γνώμης της 
μειοψηφίας, εφόσον υφίσταται. Αν αποφασισθεί η ενημέρωση, ο θιγόμενος 
ενημερώνεται για την επιβολή του περιοριστικού μέτρου και για τη διάρκειά 
του. Δεν επιτρέπεται η υποβολή νέου αιτήματος πριν την πάροδο ενός (1) 
έτους από την υποβολή του προηγούμενου.

Άρθρο 5
Διαχείριση υλικού σε άρσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας

1. Μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από την παύση της ισχύος της 
εισαγγελικής διάταξης για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για 
λόγους εθνικής ασφάλειας, μπορεί, κατόπιν εισήγησης της κατά περίπτωση 
αρμόδιας Υπηρεσίας και με απόφαση του οικείου τριμελούς οργάνου της παρ. 
7 του άρθρου 4, να καταστρέφονται οι φάκελοι με το υλικό τεκμηρίωσης για 
την άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας.

- 

2. Αν ο εισαγγελικός λειτουργός του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4 
κρίνει ότι το υλικό που αποτυπώθηκε στο σύστημα επισυνδέσεων συνιστά 
αποδεικτικό μέσο για την άσκηση ποινικής δίωξης, εξάγεται σε υλικό φορέα 
και αποστέλλεται, με νέα διάταξη, στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Με την 
ίδια διάταξη, το υλικό αυτό μπορεί να περιορίζεται στο περιεχόμενο που 
κρίνεται ότι εισφέρει αποδεικτικά στη διακρίβωση εγκλημάτων.

- 

3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την παύση της ισχύος της εισαγγελικής 
διάταξης για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής 
ασφάλειας, το υλικό που αποτυπώθηκε στο σύστημα επισυνδέσεων 
διαγράφεται από το σύστημα. Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία κρίνει 
αναγκαία τη διατήρηση του υλικού (α) για τη συσχέτισή του με στοιχεία υπό 
εξέλιξη έρευνας ή (β) λόγω συνδρομής της παρ. 2, το υλικό εξάγεται από το 
σύστημα σε υλικό φορέα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, και εφόσον συντρέχει 
ειδικός λόγος, κατόπιν γραπτής πρότασης της αρμόδιας Διεύθυνσης ή 
Τμήματος και έγκρισης του Διοικητή της Ε.Υ.Π. ή του Διευθυντή της 
Δ.Α.Ε.Ε.Β. κατά περίπτωση, διαγράφεται από το σύστημα υλικό που 

- 
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αποτυπώθηκε και πριν τη συμπλήρωση των έξι (6) μηνών.

4. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3, το σύνολο του 
πληροφοριακού υλικού που εξάγεται για τις ανάγκες της Υπηρεσίας από το 
σύστημα επισυνδέσεων σε έγχαρτη μορφή ή αποτυπωμένο σε υλικούς φορείς, 
καταστρέφεται εντός έξι (6) μηνών από την παύση της ισχύος της εισαγγελικής
διάταξης που διέταξε την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

- 

5. Το υλικό που δεν έχει σχέση με τον λόγο επιβολής του μέτρου 
καταστρέφεται αμελλητί ενώπιον της αρχής που εξέδωσε τη διάταξη.

- 

6. Όπου στο παρόν προβλέπεται καταστροφή ή διαγραφή, συντάσσεται έκθεση
από τον εντεταλμένο προς τούτο υπάλληλο.

- 

Άρθρο 6
Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για τη διακρίβωση εγκλημάτων

Άρθρο 4
Άρση του απορρήτου για διακρίβωση εγκλημάτων

1. Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση
των ακόλουθων κακουργημάτων:
α) των Κεφαλαίων Πρώτου, περί προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, 
Δεύτερου, περί προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, Τέταρτου, περί
εγκλημάτων κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, Έκτου, περί 
εγκλημάτων κατά της δημόσιας τάξης, Ένατου, περί εγκλημάτων σχετικά με το
νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα, Δέκατου Έκτου, περί εγκλημάτων 
κατά της σωματικής ακεραιότητας, Δέκατου Όγδοου, περί εγκλημάτων κατά 
της προσωπικής ελευθερίας, Δέκατου Ένατου, περί εγκλημάτων κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής, Εικοστού Δεύτερου, περί προσβολών ατομικού απορρήτου 
και επικοινωνίας, καθώς και των άρθρων 235, περί δωροληψίας υπαλλήλου, 
236, περί δωροδοκίας υπαλλήλου, 237, περί δωροληψίας και δωροδοκίας 
δικαστικού λειτουργού, 264 περί εμπρησμού, 265 περί εμπρησμού σε δάση, 
270 περί έκρηξης, 272 περί κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και 
εμπρηστικών υλών, 299 περί ανθρωποκτονίας με δόλο, 374 περί διακεκριμένης
κλοπής, 380 περί ληστείας, 385 περί εκβίασης, 386 περί απάτης και 386Α περί 
απάτης με υπολογιστή του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (ν. 

1. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των 
κακουργημάτων που προβλέπονται από:
α) τα άρθρα 134, 135 παρ. 1, 2, 135Α, 137Α, 137Β, 138, 139, 140, 143, 144, 
146, 148 παρ. 2, 150, 151, 157 παρ. 1, 159, 159Α, 168 παρ. 1, 187 παρ. 1, 2, 
187Α παρ. 1 και 4, 207, 208 παρ. 1, 235 παρ. 2, 236 παρ. 2, 237 παρ. 2 και 
3β`, 264 περ. β` και γ`, 265, 270, 272, 275 περ. β`, 291 παρ. 1 περ. β` και γ`, 
292Α παρ. 4 εδ. β` και παρ. 5, 299, 310 παρ. 2 εδ. β`, 322, 323A παρ. 1, 2, 4, 
5 και 6, 324 παρ. 2 και 3, 336 σε βάρος ανηλίκου, 338 παρ. 1 σε βάρος 
ανηλίκου, 339 παρ. 1 περ. α` και β`, 342 παρ. 1 και 2, 348Α παρ. 4, 348Γ 
παρ. 1 περ. α` και β`, 349 παρ. 1 και 2, 351 παρ. 1, 2, 4 και 5, 351Α παρ. 1 
περ. α` και β` και 3, 370Α, 370Δ, 374, 380, 385 παρ. 1 περ. α` και β` του 
Ποινικού Κώδικα,
β) τα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 46, 47, 59, 140 
και 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
γ) το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2168/1993,
δ) τα άρθρα 20, 22 και 23 του ν. 4139/2013,
ε) το άρθρο 157 παρ. 1γ του ν. 2960/2001,
στ) το άρθρο 3 περ. ιε` του ν. 3691/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο δεύτερο
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4619/2019, Α’ 95),
β) του Πρώτου Κεφαλαίου, περί προσβολών κατά της ακεραιότητας της 
χώρας, καθώς και των άρθρων 46, περί στάσης, 47, περί ομαδικής απείθειας, 
140, περί αποσφράγισης, υπεξαγωγής εγγράφων ή άλλων αντικειμένων και 
144, περί μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, του Ειδικού Μέρους του 
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α’20),
γ) του ν. 4557/2018 (Α’ 139), περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της περ. γ της παρ. 1 
του άρθρου 157 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), περί
λαθρεμπορίας, των άρθρων 28 και 31 του ν. 4443/2016 (Α’ 232), περί 
αξιόποινων πράξεων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και 
περί αξιόποινης χειραγώγησης της αγοράς, αντιστοίχως, του άρθρου 15 του ν. 
2168/1993 (Α’ 147), περί όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και 
εκρηκτικών μηχανισμων, των άρθρων 20, 22 και 23 του ν. 4139/2013 (Α’ 74), 
περί εξαρτησιογόνων ουσιών, του άρθρου 11 του ν. 3917/2011 (Α’ 22), περί 
δεδομένων που διατηρούνται από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή δημόσιου δικτύου επικοινωνιών, της παρ. 5 του άρθρου 38 του 
ν. 4624/2019 (Α’ 137), περί πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), περί προστασίας του περιβάλλοντος,
του ν. 4858/2021 (Α’ 220), περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), 
περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών 
δικαιωμάτων, της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί 
δωροδοκίας-δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και του άρθρου 
30 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), περί μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών που δεν 
έχουν δικαίωμα εισόδου στη χώρα.

του ν. 2656/1998,
ζ) το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2803/2000,
η) το άρθρο 45 παρ. 1 περ. α`, β` και γ` του ν. 3691/2008,
θ) το άρθρο 28 του ν. 1650/1986.
Επίσης, επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των 
εγκλημάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 209 και των άρθρων 210, 210Α, 
211 του Ποινικού Κώδικα, της παρ. 2 του άρθρου 265, καθώς επίσης και για 
τα εγκλήματα των παρ. 1, 2, 3, 4 εδάφιο α` και 6 του άρθρου 292Α, του 
άρθρου 292Β, του άρθρου 292Γ, της παρ. 3 του άρθρου 339, της παρ. 2 του 
άρθρου 342, του άρθρου 346, του άρθρου 348, των παρ. 1, 2 και 5 του 
άρθρου 348Α, του άρθρου 348Β, της περ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 348Γ και
της περ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 351Α, των άρθρων 370Γ και 370Ε, του 
άρθρου 372, του άρθρου 379, του άρθρου 386 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 ν. 3917/2011, το άρθρο 
15 του ν. 3471/2006 και το άρθρο 10 του ν. 3115/2003.
1α. Η άρση του απορρήτου είναι επίσης επιτρεπτή για τη διακρίβωση 
παραβάσεων των άρθρων 3 έως 7, 29 και 30 του ν. 3340/2005 (Α` 112).
1β. Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των 
κακουργημάτων που προβλέπονται από τον ν. 3028/2002 «Για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 
(Α` 153), όπως ο νόμος αυτός εκάστοτε ισχύει.
1γ. Η άρση του απορρήτου είναι επίσης επιτρεπτή για τη διακρίβωση 
παραβάσεων του άρθρου 93α του ν. 4099/2012 (Α` 250).
1δ. Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση της 
προσβολής που τελείται στο διαδίκτυο σε βαθμό κακουργήματος 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που 
προβλέπονται στον ν. 2121/1993 (Α` 25).

2. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των ακόλουθων 
πλημμελημάτων:
α) των άρθρων 148, περί κατασκοπείας, 187, περί εγκληματικής οργάνωσης, 
187Α, περί τρομοκρατικών πράξεων-τρομοκρατικής οργάνωσης, 187Β, περί 
αξιόποινης υποστήριξης, 323Α, περί εμπορίας ανθρώπων, 324, περί αρπαγής 
ανηλίκων, 339, περί γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιόν τους, 342, 
περί κατάχρησης ανηλίκων, 343, περί κατάχρησης σε γενετήσια πράξη, 346, 
περί εκδικητικής πορνογραφίας, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 351Α, περί 
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προσβολών της ανηλικότητας και πορνογραφίας ανηλίκων, 370ΣΤ, περί 
λογισμικών και συσκευών παρακολούθησης, 386, περί απάτης και 386Α, περί 
απάτης με υπολογιστή. Του Ποινικού Κώδικα,
β) των άρθρων 28 και 31 του ν. 4443/2016, περί αξιόποινων πράξεων 
προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και περί χειραγώγησης της
αγοράς, αντιστοίχως, και του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011 (Α’ 93), περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 2. Η άρση στις περιπτώσεις αυτές είναι επιτρεπτή μόνο αν αιτιολογημένα το 
αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο διαπιστώσει ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ή 
η εξακρίβωση του τόπου διαμονής του κατηγορουμένου είναι αδύνατη ή 
ουσιωδώς δυσχερής χωρίς αυτήν.

 

3. Για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών στις περιπτώσεις των παρ. 1 
και 2 αποφαίνεται, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, με ειδικά αιτιολογημένο 
βούλευμά του το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο μετά από πρόταση του 
εισαγγελέα. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις την άρση μπορεί να διατάξει
ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας ή ο 
ανακριτής υποχρεούται να εισαγάγει το ζήτημα, μέσα σε προθεσμία τριών (3) 
ημερών, στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο ελέγχει παράλληλα τη 
συνδρομή των εξαιρετικά επειγουσών περιστάσεων. Διαφορετικά η ισχύς της 
σχετικής διάταξης αίρεται αυτοδικαίως. Αν εντός ευλόγου χρόνου, που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συνολικά, δεν εκδοθεί βούλευμα, τα 
ευρήματα δεν είναι αξιοποιήσιμα.

4. Η άρση του απορρήτου στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου 
επιβάλλεται με διάταξη του Συμβουλίου Εφετών ή Πλημμελειοδικών στην 
καθ` ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η διακρίβωση 
του συγκεκριμένου εγκλήματος με το οποίο σχετίζεται η άρση.
5. Την αίτηση για την άρση υποβάλλει στο Συμβούλιο ο καθ` ύλην και κατά 
τόπον αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος εποπτεύει ή ενεργεί προανάκριση ή 
προκαταρκτική εξέταση και ο ανακριτής, ο οποίος ενεργεί τακτική ανάκριση 
για τα πιο πάνω εγκλήματα. Το Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε είκοσι 
τέσσερις (24) ώρες για την άρση ή όχι του απορρήτου, με διάταξή του, στην 
οποία περιέχονται τα κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 στοιχεία.
Στις περιπτώσεις των παρ. 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.
6. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις την άρση μπορεί να διατάξει ο 
εισαγγελέας που ενεργεί την προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση και ο 
ανακριτής που ενεργεί την τακτική ανάκριση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο 
εισαγγελέας ή ο ανακριτής υποχρεούνται να εισαγάγουν το ζήτημα με 
σχετική αίτηση τους στο Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών. Η
ισχύς της διάταξης του Εισαγγελέα ή του ανακριτή για την άρση παύει 
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αυτοδικαίως με τη λήξη της τριήμερης αυτής προθεσμίας ή, αν το ζήτημα 
εισαχθεί εμπροθέσμως, από την έκδοση της σχετικής διάταξης του 
Συμβουλίου.

4. Το βούλευμα ή η διάταξη που επιβάλλει την άρση του απορρήτου για 
διακρίβωση εγκλημάτων, περιλαμβάνει:
α) την αστυνομική αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή που ζητεί την άρση,
β) την αξιόποινη πράξη,
γ) τις σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του προσώπου κατά του οποίου 
διενεργείται η άρση,
δ) την αιτιολογία επιβολής της άρσης, ιδίως την αδυναμία ή ιδιαίτερη 
δυσχέρεια διακρίβωσης του εγκλήματος με άλλο τρόπο,
ε) τον σκοπό της άρσης,
στ) τα μέσα ανταπόκρισης ή επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η άρση,
ζ) το αντικείμενο της άρσης, δηλαδή τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας ή
και το περιεχόμενο αυτής,
η) την εδαφική έκταση εφαρμογής και την απολύτως αναγκαία χρονική 
διάρκεια της άρσης,
θ) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης, και
ι) τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων κατά των οποίων επιβάλλεται η 
άρση.

(Άρθρο 5) 2. Η διάταξη που επιβάλλει την άρση του απορρήτου για 
διακρίβωση εγκλημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου, 
περιλαμβάνει, εκτός των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου*, και τα 
εξής:
α) το όνομα του προσώπου ή των προσώπων κατά των οποίων λαμβάνεται 
το μέτρο της άρσης και τη διεύθυνση διαμονής τους, εφόσον είναι γνωστή, 
β) την αιτιολογία επιβολής της άρσης.
*[α) το όργανο που διατάσσει την άρση, β) τη δημόσια αρχή ή τον εισαγγελέα 
ή τον ανακριτή που ζητούν την επιβολή της άρσης, γ) το σκοπό της επιβολής 
της άρσης, δ) τα μέσα ανταπόκρισης ή επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η 
άρση, ε) την εδαφική έκταση εφαρμογής και τη χρονική διάρκεια της άρσης, 
στ) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης.]

5. Το βούλευμα ή η διάταξη που απορρίπτει αίτημα άρσης του απορρήτου 
περιέχει:
α) την αστυνομική αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή που είχε ζητήσει την 
άρση και
β) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης.

(Άρθρο 5) 3. Διάταξη που απορρίπτει αίτημα άρσης του απορρήτου περιέχει 
μόνο:
α) το όργανο που αποφασίζει, 
β) τη δημόσια αρχή που είχε ζητήσει την επιβολή της άρσης, 
γ) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης.

6. Η άρση του απορρήτου μπορεί να επιβληθεί υπό τους όρους της παρ. 3 του 
παρόντος και κατά τρίτου αμέτοχου στο έγκλημα προσώπου, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 254 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96).

(Άρθρο 4) 3. Η άρση στρέφεται μόνο κατά συγκεκριμένου προσώπου ή 
προσώπων που έχουν σχέση με την υπόθεση που ερευνάται ή για τα οποία, 
βάσει συγκεκριμένων περιστατικών, προκύπτει ότι λαμβάνουν ή μεταφέρουν
συγκεκριμένα μηνύματα που αφορούν ή προέρχονται από τον 
κατηγορούμενο ή χρησιμοποιούνται ως σύνδεσμοί του.

7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των (Άρθρο 4) 7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα
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στρατιωτικών δικαστηρίων, την άρση του απορρήτου επιβάλλει, με απόφασή 
του, το δικαστικό συμβούλιο του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου, μετά 
από αίτηση α) του αρμόδιου εισαγγελέα του στρατιωτικού δικαστηρίου, ο 
οποίος εποπτεύει ή ενεργεί προανάκριση ή προκατακτική εξέταση ή β) του 
ανακριτή που ενεργεί τακτική ανάκριση.

των στρατιωτικών δικαστηρίων την άρση του απορρήτου επιβάλλει, με 
απόφασή του, το δικαστικό συμβούλιο του καθ` ύλην και κατά τόπον 
αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου μετά από αίτηση του ασκούντος την 
ποινική δίωξη ή του ανακριτή που ενεργεί τακτική ανάκριση.»

8. Η Α.Δ.Α.Ε., μετά τη λήξη ισχύος του μέτρου της άρσης του απορρήτου και 
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον θιγόμενο, του γνωστοποιεί την 
επιβολή του μέτρου αυτού εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, με τη 
σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε.

(Άρθρο 5) 9. Στις περιπτώσεις του άρθρου 4, η Α.Δ.Α.Ε. δύναται, μετά τη 
λήξη του μέτρου της άρσης, να αποφασίζει τη γνωστοποίηση της επιβολής 
του μέτρου αυτού στους θιγόμενους, με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός 
για τον οποίο διατάχθηκε.

Άρθρο 7
Διαχείριση υλικού σε άρσεις για τη διακρίβωση εγκλημάτων

1. Τα στοιχεία που συνελέγησαν ή κατασχέθηκαν και το υλικό που 
αποτυπώθηκε σε εκτέλεση της διάταξης για την άρση του απορρήτου σε 
περίπτωση διακρίβωσης εγκλημάτων επισυνάπτονται στη δικογραφία, αν 
συνιστούν αποδεικτικά μέσα για την ποινική δίωξη ή την αθώωση του 
κατηγορουμένου κατά την κρίση της αρχής που εξέδωσε τη διάταξη. Με 
διάταξη του κατά περίπτωση αρμόδιου εισαγγελέα ή ανακριτή, το υλικό που 
αποτυπώθηκε για τον σκοπό της διακρίβωσης εγκλημάτων και το οποίο 
προορίζεται να επισυναφθεί σε δικογραφία, μπορεί να περιορίζεται στο 
περιεχόμενο που κρίνεται ότι εισφέρει αποδεικτικά στη διακρίβωση των 
εγκλημάτων για τα οποία διατάχθηκε η άρση του απορρήτου ή στην αθώωση 
του κατηγορουμένου για αυτά.

(Άρθρο 5) (9) Τα στοιχεία που είχαν συλλεγεί ή κατασχεθεί και το υλικό που 
εγγράφηκε ή αποτυπώθηκε σε εκτέλεση της διάταξης για την άρση του 
απορρήτου σε περίπτωση διακρίβωσης εγκλημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 
4, επισυνάπτονται στη δικογραφία, αν συνιστούν αποδεικτικά μέσα για την 
ποινική δίωξη κατά την κρίση της αρχής που εξέδωσε τη διάταξη. 

2. Κάθε στοιχείο ή γνώση που αποκτάται κατά την άρση αξιοποιείται στο 
πλαίσιο της αυτής ποινικής δίκης, υπό τον όρο ότι αφορά σε πράξη για την 
οποία επιτρέπεται η άρση απορρήτου. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται το στοιχείο 
αυτό ή η αποκτηθείσα γνώση να χρησιμοποιηθούν και σε άλλη ποινική δίκη 
για τη βεβαίωση των εγκλημάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6, εφόσον το 
δικαστικό συμβούλιο αποφανθεί ειδικώς περί αυτού.

(Άρθρο 5) 10. Το περιεχόμενο της ανταπόκρισης η επικοινωνίας, το οποίο 
έγινε γνωστό λόγω της άρσης του απορρήτου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
με αυτή στοιχείο απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, να χρησιμοποιηθεί και
να ληφθεί υπόψη ως άμεση ή έμμεση απόδειξη σε άλλη ποινική, πολιτική, 
διοικητική και πειθαρχική δίκη και διοικητική διαδικασία για σκοπό 
διαφορετικό από εκείνον που είχε καθορισθεί με τη διάταξη. Κατ` εξαίρεση 
η αρχή που εξέδωσε τη διάταξη μπορεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, 
να επιτρέψει με νεότερη διάταξη της να χρησιμοποιηθούν και να ληφθούν 
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υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, αν χρησιμεύουν για τη διακρίβωση άλλου 
ιδιαιτέρως σοβαρού εγκλήματος από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 4 του παρόντος νόμου, καθώς και για υπεράσπιση κατηγορουμένου 
σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα.

3. Στις περιπτώσεις των άρθρων 28 και 31 του ν. 4443/2016 (Α ́ 232), περί 
αξιόποινων πράξεων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και 
περί αξιόποινης χειραγώγησης της αγοράς, αντιστοίχως, το υλικό που 
αποτυπώθηκε κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος και 
εφόσον το δικαστικό συμβούλιο αποφανθεί ειδικώς περί αυτού, 
χρησιμοποιείται επιπλέον κατά τη διοικητική διαδικασία για τη διαπίστωση 
των παραβάσεων και την επιβολή των προστίμων του άρθρου 37 του ν. 
4443/2016, των άρθρων 93α και 94 του ν. 4099/2012 (Α ́ 250), καθώς και των 
στοιχείων (α) και (β) του άρθρου 14 και του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 
596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Κανονισμός για την κατάχρηση
της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και των Οδηγιών της Επιτροπής 
2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (L 173) και επισυνάπτονται στη 
σχετική δικογραφία κατά τη διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.
Στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011 (Α’ 93), περί ελεύθερου ανταγωνισμού, το υλικό που αποτυπώθηκε 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος και εφόσον το δικαστικό
συμβούλιο αποφανθεί ειδικώς περί αυτού, χρησιμοποιείται επιπλέον κατά τη 
διοικητική διαδικασία για τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή 
των προστίμων του άρθρου 25Β του ν. 3959/2011, και επισυνάπτεται στη 
σχετική δικογραφία κατά τη διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

(Άρθρο 5) Στις περιπτώσεις των παρ. 1α και 1γ του άρθρου 4 και της περ. ζ` 
της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4443/2016 (Α` 232) τα στοιχεία αυτά 
χρησιμοποιούνται επιπλέον κατά τη διοικητική διαδικασία για τη 
διαπίστωση της παράβασης των άρθρων 3 έως 7, 29 και 30 του ν. 3340/2005 
(Α` 112), του άρθρου 93α του ν. 4099/2012 (Α` 250), καθώς και των 
διατάξεων των στοιχείων (α) και (β) του άρθρου 14 και του άρθρου 15 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς 
(Κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της 
Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (L 
173) και επισυνάπτονται στη σχετική δικογραφία κατά τη διαδικασία 
ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

4. Σε κάθε περίπτωση, μετά την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ή 
αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή εάν επί προκαταρκτικής εξέτασης 
δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη, τα στοιχεία που συνελέγησαν και το υλικό που 
συγκεντρώθηκε καταστρέφονται αμελλητί ενώπιον της αρχής που εξέδωσε τη 
διάταξη και συντάσσεται έκθεση για την καταστροφή.

(Άρθρο 5) (9) Διαφορετικά επιστρέφονται στον κύριό τους, εφόσον έχει 
αποφασισθεί η κατά το πρώτο εδάφιο γνωστοποίηση του μέτρου. Αν δεν 
συντρέχει αυτή η περίπτωση καταστρέφονται ενώπιον της αρχής που 
εξέδωσε τη διάταξη και συντάσσεται έκθεση για την καταστροφή. 
Υποχρεωτικώς καταστρέφεται το υλικό που δεν έχει σχέση με τον λόγο 
επιβολής του μέτρου.
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Άρθρο 8
Διαδικασία άρσης του απορρήτου

Άρθρο 5
Διαδικασία άρσης του απορρήτου

1. Απόσπασμα της διάταξης ή του βουλεύματος, που περιλαμβάνει το 
διατακτικό, παραδίδεται με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο μήνυμα, το οποίο 
καλύπτει τις προϋποθέσεις ασφαλείας του απορρήτου του περιεχομένου:
α) Στον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο ή τον γενικό διευθυντή ή τον 
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, στο οποίο υπάγεται το μέσο ανταπόκρισης
ή επικοινωνίας. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, το ως άνω απόσπασμα 
παραδίδεται στον επιχειρηματία.
β) Στην περίπτωση δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων που υπάγονται 
στον έλεγχο ή την εποπτεία του κράτους, το ως άνω απόσπασμα παραδίδεται 
και στον Υπουργό που προΐσταται της δημόσιας υπηρεσίας ή στον Υπουργό 
που εποπτεύει το νομικό πρόσωπο.

4. Απόσπασμα της διάταξης, που περιλαμβάνει το διατακτικό της, 
παραδίδεται με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο μήνυμα, το οποίο πρέπει να 
καλύπτει τις προϋποθέσεις ασφαλείας του απορρήτου του περιεχομένου:
α) Στον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο ή τον γενικό διευθυντή ή τον 
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, στο οποίο υπάγεται το μέσο 
ανταπόκρισης ή επικοινωνίας. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, το ως 
άνω απόσπασμα παραδίδεται στον επιχειρηματία.
β) Αν το νομικό πρόσωπο υπάγεται στον έλεγχο ή την εποπτεία του κράτους, 
το ως άνω απόσπασμα παραδίδεται και στον Υπουργό που εποπτεύει το 
νομικό αυτό πρόσωπο ή στον Υπουργό που προΐσταται της δημόσιας 
υπηρεσίας.

2. Ολόκληρο το κείμενο των διατάξεων και των βουλευμάτων που επιβάλλουν 
άρση του απορρήτου ή απορρίπτουν σχετικό αίτημα παραδίδεται, σε μη 
επεξεργάσιμη μορφή, με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο μήνυμα το οποίο 
καλύπτει τις προϋποθέσεις ασφάλειας του απορρήτου του περιεχομένου, στην 
Α.Δ.Α.Ε.. Οι διατάξεις και τα βουλεύματα που αποστέλλονται κατά τον ως 
άνω τρόπο στην Α.Δ.Α.Ε. αποθηκεύονται και τηρούνται σε ειδικά ηλεκτρονικά
αρχεία, που βρίσκονται σε σύστημα βάσης δεδομένων. Την αποθήκευση 
διενεργεί προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε. ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο από την
Ολομέλεια αυτής. Πρόσβαση στο εν λόγω ειδικό αρχείο, καθώς και αναζήτηση
στοιχείων πραγματοποιούνται μόνο από τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε. και δύο 
ακόμη μέλη της Ολομέλειας που ορίζονται από αυτήν. Τα αποτελέσματα της 
αναζήτησης παρουσιάζονται σε επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας. 
Απαγορεύεται η εξαγωγή στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο από τη βάση 
δεδομένων, η δε παραβίαση της απαγόρευσης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη 
ποινική διάταξη.
 

(4) Το ηλεκτρονικό κωδικοποιημένο μήνυμα, το οποίο λαμβάνει η Αρχή 
Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), περιέχει όλο το 
κείμενο της διάταξης που επιβάλλει την άρση του απορρήτου. Η σχετική 
αλληλογραφία είναι απόρρητη και τηρείται σε ειδικό αρχείο, στο οποίο 
έχουν πρόσβαση ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε. και ένα ακόμη μέλος της 
Ολομέλειας που ορίζεται από αυτήν, καθώς και μέλη του προσωπικού της, 
τα οποία είναι ειδικά εξουσιοδοτημένα προς τούτο από την Ολομέλεια της 
Αρχής. 

 

3. Στην Ε.Υ.Π. και στη Δ.Α.Ε.Ε.Β. δημιούργουνται ηλεκτρονικές πλατφόρμες 
παράδοσης της διάταξης για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για 

13. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα παράδοσης της διάταξης του 
εισαγγελικού λειτουργού της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 για την 
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λόγους εθνικής ασφάλειας, με σκοπό την αποστολή και παράδοση 
αποσπασμάτων των διατάξεων με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο μήνυμα 
στους αποδέκτες που ορίζονται στην παρ. 1 και την αποστολή και παράδοση 
ολόκληρου του κειμένου των διατάξεων στην Α.Δ.Α.Ε..

άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, η 
οποία λειτουργεί στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), με σκοπό 
την αποστολή και παράδοση αποσπασμάτων των διατάξεων για την άρση 
του απορρήτου των επικοινωνιών με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο μήνυμα
στους αποδέκτες που ορίζονται στις περ. α’ και β’ της παρ. 4 και την 
αποστολή και παράδοση ολόκληρου του κειμένου των διατάξεων για την 
άρση του απορρήτου στην Α.Δ.Α.Ε.. Με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. 
καθορίζονται όλες οι τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για τη θέση σε
εφαρμογή και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την εν γένει 
λειτουργία της διαδικασίας της παρ. 4 ως προς την κατά τα ανωτέρω 
παράδοση των διατάξεων με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο μήνυμα.

4. Η χρονική διάρκεια της άρσης του απορρήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους δύο (2) μήνες. Παρατάσεις, οι οποίες δεν υπερβαίνουν κάθε φορά τους 
δύο (2) μήνες, μπορούν να διαταχθούν με τη διαδικασία, που προβλέπεται 
κατά περίπτωση, για την επιβολή του μέτρου και υπό τον όρο ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι της άρσης. Σε κάθε περίπτωση, η 
χρονική διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους δέκα (10) μήνες. 
Υπέρβαση του ορίου του δευτέρου εδαφίου επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις 
άρσης για λόγους εθνικής ασφάλειας, εφόσον στηρίζεται σε συγκεκριμένα 
στοιχεία που καθιστούν άμεση και εξαιρετικά πιθανή τη διακινδύνευση της 
εθνικής ασφάλειας και η εξακολούθηση της συνδρομής των στοιχείων αυτών 
επιβεβαιώνεται σε κάθε παράταση της ισχύος της άρσης.
Μετά τη λήξη της διάρκειας της άρσης ή μετά τη λήξη του επιτρεπόμενου 
ανώτατου χρονικού ορίου της παύει αυτοδικαίως η άρση του απορρήτου. 
Σε κάθε περίπτωση, με διάταξη του οργάνου που επέβαλε την άρση 
διατάσσεται η παύση της και πριν από την πάροδο της ορισμένης διάρκειάς 
της, αν εκπληρώθηκε ο σκοπός ή εξέλειπαν οι λόγοι επιβολής του μέτρου.

6. Η χρονική διάρκεια της άρσης του απορρήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους δύο (2) μήνες Παρατάσεις της διάρκειας αυτής, οι οποίες δεν 
υπερβαίνουν κάθε φορά τους δύο (2) μήνες, μπορούν να διαταχθούν με τη 
διαδικασία, που προβλέπεται κατά περίσταση, για την επιβολή του μέτρου 
και υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι της άρσης. Σε 
κάθε περίπτωση σι παρατάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τη 
διάρκεια των δέκα (10) μηνών. Το ανώτατο αυτό χρονικό όριο δεν ισχύει 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η άρση διατάσσεται για λόγους εθνικής 
ασφάλειας.
7. Μετά τη λήξη της διάρκειας της άρσης, ή μετά τη λήξη του επιτρεπόμενου
ανώτατου χρονικού ορίου της παύει αυτοδικαίως η άρση του απορρήτου.
8. Με διάταξη του οργάνου που επέβαλε την άρση μπορεί να διαταχθεί η 
παύση της και πριν από την πάροδο της ορισμένης διάρκειάς της, αν 
εκπληρώθηκε ο σκοπός ή έλειψαν οι λόγοι επιβολής του μέτρου.

5. Μετά την εκτέλεση της διάταξης ή του βουλεύματος συντάσσονται μία ή 
περισσότερες, κατά τις περιστάσεις, εκθέσεις από το νομικό πρόσωπο, στο 
οποίο υπάγεται το μέσο ανταπόκρισης ή επικοινωνίας που διενήργησε τις 
πράξεις άρσης του απορρήτου. Οι εκθέσεις υπογράφονται από εντεταλμένο 
υπάλληλο του νομικού προσώπου και σε αυτές αναφέρονται:
α) οι ενέργειες που έγιναν για την εκτέλεση της διάταξης,

5. Μετά την εκτέλεση της διάταξης συντάσσονται μία ή περισσότερες, κατά 
τις περιστάσεις, εκθέσεις από την υπηρεσία η οποία διενήργησε τις πράξεις 
άρσης του απορρήτου. Οι εκθέσεις υπογράφονται από το εντεταλμένο 
όργανο της αιτούσας αρχής και σε αυτές αναφέρονται: 
α) οι ενέργειες που έγιναν για την εκτέλεση της διάταξης,
β) ο τόπος, η ημερομηνία και ο τρόπος εκτέλεσης των πιο πάνω ενεργειών,
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β) ο τόπος, η ημερομηνία και ο τρόπος εκτέλεσης των πιο πάνω ενεργειών,
γ) το ονοματεπώνυμο των υπαλλήλων που τις διενήργησαν.
Αντίγραφα των εκθέσεων αυτών διαβιβάζονται με απόδειξη, μέσα σε κλειστό 
φάκελο, στην αιτούσα αρχή, στη δικαστική αρχή που εξέδωσε τη διάταξη ή το 
βούλευμα και στην Α.Δ.Α.Ε..

γ) το ονοματεπώνυμο των υπαλλήλων που τις διενήργησαν, εφόσον το κρίνει
αναγκαίο το όργανο που εξέδωσε τη διάταξη.
Αντίγραφα των εκθέσεων αυτών διαβιβάζονται με απόδειξη, μέσα σε κλειστό
ψάκελο, στην αιτούσα αρχή, στη δικαστική αρχή, που εξέδωσε τη διάταξη 
και στην Α.Δ.Α.Ε.

6. Ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε. ενημερώνει για θέματα άρσεων απορρήτου 
επικοινωνιών τον Πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων που 
εκπροσωπούνται στη Βουλή και τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

(4) Ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε. ενημερώνει σε κάθε περίπτωση τον Πρόεδρο 
της Βουλής και τους αρχηγούς των κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη 
Βουλή και κοινοποιεί τη διάταξη στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

7. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 και των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 7, το περιεχόμενο της ανταπόκρισης ή επικοινωνίας, το οποίο έγινε 
γνωστό λόγω της άρσης του απορρήτου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτή
στοιχείο απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, να ληφθεί υπόψη ως άμεση ή 
έμμεση απόδειξη σε άλλη ποινική, πολιτική και διοικητική δίκη και διοικητική 
διαδικασία για σκοπό διαφορετικό από εκείνον που είχε καθορισθεί με τη 
διάταξη.

10. Το περιεχόμενο της ανταπόκρισης η επικοινωνίας, το οποίο έγινε γνωστό 
λόγω της άρσης του απορρήτου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτή 
στοιχείο απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, να χρησιμοποιηθεί και να 
ληφθεί υπόψη ως άμεση ή έμμεση απόδειξη σε άλλη ποινική, πολιτική, 
διοικητική και πειθαρχική δίκη και διοικητική διαδικασία για σκοπό 
διαφορετικό από εκείνον που είχε καθορισθεί με τη διάταξη. Κατ` εξαίρεση 
η αρχή που εξέδωσε τη διάταξη μπορεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, 
να επιτρέψει με νεότερη διάταξη της να χρησιμοποιηθούν και να ληφθούν 
υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, αν χρησιμεύουν για τη διακρίβωση άλλου 
ιδιαιτέρως σοβαρού εγκλήματος από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 4 του παρόντος νόμου, καθώς και για υπεράσπιση κατηγορουμένου 
σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα.

8. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών τιμωρείται ο αρμόδιος υπάλληλος 
του νομικού προσώπου στο οποίο ανήκει το μέσο ανταπόκρισης ή 
επικοινωνίας για το οποίο επιβλήθηκε η άρση, αν δεν παράσχει στην αιτούσα 
αρχή πληροφορία σχετική με το περιεχόμενο της διάταξης και τεχνική ή 
υπηρεσιακή γενικά συνδρομή για την εκτέλεσή της. Με φυλάκιση τουλάχιστον
δύο (2) ετών τιμωρείται υπάλληλος του νομικού προσώπου στο οποίο ανήκει 
το μέσο ανταπόκρισης ή επικοινωνίας για το οποίο επιβλήθηκε η άρση, αν 
γνωστοποιήσει το γεγονός της άρσης του απορρήτου, ή ανακοινώσει σε 
τρίτους ή χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο των κάθε είδους μηνυμάτων, 
πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση του λόγω της άρσης του 
απορρήτου ή παραβιάσει την υποχρέωση εχεμύθειάς του κατά τη διαδικασία 
άρσης του απορρήτου που προβλέπεται από το άρθρο 8 του π.δ. 47/2005 (Α ́ 

11. Υπάλληλος της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει το μέσο ανταποκρισης η 
επικοινωνίας για το οποίο επιβλήθηκε η άρση, αν, παρότι είναι αρμόδιος, δεν
παρέχει στο εντεταλμένο όργανο πληροφορία σχετική με το περιεχόμενο της 
διάταξης και τεχνική ή υπηρεσιακή γενικά συνδρομή για την εκτέλεση της 
τιμωρείται, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Αν ανακοινώνει σε 
τρίτους ή χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των κάθε είδους μηνυμάτων, 
πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση του λόγω της άρσης 
του απορρήτου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Με την ίδια ποινή τιμωρείται αν ανακοινώνει σε τρίτους ή γνωστοποιεί 
οπωσδήποτε το γεγονός της άρσης του απορρήτου, καθώς και αν παραβιάσει
την υποχρέωση εχεμύθειάς του κατά τη διαδικασία άρσης του απορρήτου 
που προβλέπεται από το άρθρο 8 του π.δ. 47/2005 (Α` 64).
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64).

9. Με απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., οι διατάξεις και τα βουλεύματα 
περί άρσης του απορρήτου, που έχουν αποθηκευτεί σε φυσικά αρχεία στην 
Αρχή από την ίδρυσή της, ψηφιοποιούνται και αποθηκεύονται στα ειδικά 
ηλεκτρονικά αρχεία της παρ. 2. Την ψηφιοποίηση και αποθήκευση διενεργεί 
ειδικά εξουσιοδοτημένο από την Ολομέλεια προσωπικό της Αρχής.
Μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την ψηφιοποίησή τους, τα φυσικά αρχεία 
καταστρέφονται και συντάσσεται έκθεση για την καταστροφή τους.

(4) Με απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. όλες οι διατάξεις περί άρσεως
του απορρήτου που έχουν αποθηκευτεί σε φυσικά αρχεία στην Αρχή από την
ίδρυσή της, ψηφιοποιούνται και μετατρέπονται σε ηλεκτρονικά αρχεία. Με 
ίδια απόφαση ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία της ψηφιοποίησης.
Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την πιο πάνω ψηφιοποίηση, τα φυσικά 
αρχεία καταστρέφονται.

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, καθορίζονται όλες οι τεχνικές και διαδικαστικές 
λεπτομέρειες για τη θέση σε εφαρμογή και λειτουργία της διαδικασίας της 
παρ. 4 ως προς την παράδοση του αποσπάσματος της διάταξης με 
ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο μήνυμα.
13. Μέχρι τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 12 του 
άρθρου 5 του ν. 2225/1994, το απόσπασμα της διάταξης που περιλαμβάνει 
το διατακτικό της παραδίδεται με απόδειξη μέσα σε κλειστό φάκελο:
α) στον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο ή τον γενικό διευθυντή ή τον 
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου στο οποίο υπάγεται το μέσο 
ανταπόκρισης ή επικοινωνίας. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, το ως 
άνω απόσπασμα παραδίδεται στον επιχειρηματία,
β) αν το νομικό πρόσωπο υπάγεται στον έλεγχο ή την εποπτεία του κράτους, 
το ως άνω απόσπασμα παραδίδεται και στον Υπουργό που εποπτεύει το 
νομικό αυτό πρόσωπο ή στον Υπουργό που προΐσταται της δημόσιας 
υπηρεσίας και
γ) στην Α.Δ.Α.Ε. κατά τα ήδη οριζόμενα.
Η ανωτέρω διαδικασία τυγχάνει εφαρμογής και μέχρι την έναρξη ισχύος της 
απόφασης της παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994, ανεξαρτήτως της 
έναρξης ισχύος της απόφασης της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994.
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