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σε υλικό φορέα και αποστέλλεται, με νέα διάταξη, στις 
αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Με την ίδια διάταξη, το 
υλικό αυτό 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 ασφά-
λειας, το υλικό που αποτυπώθηκε στο σύστημα επισυν-
δέσεων, διαγράφεται από το σύστημα. Σε περίπτωση 
που η αρμόδια Υπηρεσία κρίνει αναγκαία τη διατήρηση 
του υλικού: (α) για τη συσχέτισή του με στοιχεία υπό εξέ-
λιξη έρευνας ή (β) λόγω συνδρομής της παρ. 2, το υλικό 
εξάγεται από το σύστημα σε υλικό φορέα. Με την επι-
φύλαξη 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 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 επισυνδέσε-
ων σε έγχαρτη μορφή ή αποτυπωμένο σε υλικούς φο-
ρείς, 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 δια-
γραφή, συντάσσεται έκθεση από τον εντεταλμένο προς 
τούτο υπάλληλο.

Άρθρο 6

Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών 

για τη διακρίβωση εγκλημάτων

1. Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι 
επιτρεπτή για τη διακρίβωση των ακόλουθων κακουρ-
γημάτων:

α) των Κεφαλαίων Πρώτου, περί προσβολών του δημο-
κρατικού πολιτεύματος, Δεύτερου, περί προσβολών της 
διεθνούς υπόστασης της χώρας, Τέταρτου, περί εγκλημά-
των κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, Έκτου, 
περί εγκλημάτων κατά της δημόσιας τάξης, Ένατου, περί 
εγκλημάτων σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρω-
μής 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 ελευθε-
ρίας 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 δω-
ροδοκίας δικαστικού λειτουργού, 264 περί εμπρησμού, 
265 περί εμπρησμού σε δάση, 270 περί έκρηξης, 272 
περί κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρη-
στικών 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. 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 αντικει-
μένων 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 χρη-
ματοδότησης 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 πρά-
ξεων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφο-
ρίες και περί αξιόποινης χειραγώγησης της αγοράς, αντι-
στοίχως, 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 επικοινωνι-
ών 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 περιβάλ-
λοντος, 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 συγ-
γενικών 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.

2. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη δια-
κρίβωση των ακόλουθων πλημμελημάτων:

α) των άρθρων 148, περί κατασκοπείας, 187, περί 
εγκληματικής οργάνωσης, 187Α, περί τρομοκρατικών 
πράξεων-τρομοκρατικής οργάνωσης, 187Β, περί αξιό-
ποινης υποστήριξης, 323Α, περί εμπορίας ανθρώπων, 
324, περί αρπαγής ανηλίκων, 339, περί γενετήσιων 
πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιόν τους, 342, περί κατά-
χρησης ανηλίκων, 343, περί κατάχρησης σε γενετήσια 
πράξη, 346, περί εκδικητικής πορνογραφίας, 348, 348Α, 
348Β, 348Γ, 351Α, περί 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 αξιό-
ποινων πράξεων προσώπων που κατέχουν προνομιακές 
πληροφορίες και περί χειραγώγησης της αγοράς, αντι-
στοίχως, και του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί προστασίας του ελεύ-
θερου ανταγωνισμού.

3. Για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών 
στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 αποφαίνεται, εντός 
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σαράντα οκτώ (48) ωρών, με ειδικά αιτιολογημένο βού-
λευμά του το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο μετά από 
πρόταση του εισαγγελέα. Σε εξαιρετικά επείγουσες πε-
ριστάσεις 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. Το βούλευμα ή η διάταξη που επιβάλλει την άρση 
του απορρήτου για διακρίβωση εγκλημάτων, περιλαμ-
βάνει:

α) την αστυνομική αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανα-
κριτή που ζητεί την άρση,

β) την αξιόποινη πράξη,
γ) τις σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του προσώ-

που κατά του οποίου διενεργείται η άρση,
δ) την αιτιολογία επιβολής της άρσης, ιδίως την αδυνα-

μία 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, εφόσον απαιτείται 

για τις ανάγκες της άρσης, 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.
5. Το βούλευμα ή η διάταξη που απορρίπτει αίτημα 

άρσης του απορρήτου περιέχει:
α) την αστυνομική αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανα-

κριτή που είχε ζητήσει την άρση και
β) 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).

7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων, την άρση 
του απορρήτου επιβάλλει, με απόφασή του, το δικαστι-
κό συμβούλιο του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρί-
ου, 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.

8. Η Α.Δ.Α.Ε., μετά τη λήξη ισχύος του μέτρου της άρ-
σης του απορρήτου και κατόπιν υποβολής σχετικού αι-
τήματος 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 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 διακρίβω-
σης 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 υλι-
κό που αποτυπώθηκε για τον σκοπό της διακρίβωσης 
εγκλημάτων και το οποίο προορίζεται να επισυναφθεί σε 
δικογραφία, περιορίζεται στο περιεχόμενο που κρίνεται 
ότι εισφέρει αποδεικτικά στη διακρίβωση των εγκλημά-
των για τα οποία διατάχθηκε η άρση του απορρήτου ή 
στην αθώωση του κατηγορουμένου για αυτά.

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.

3. Στις περιπτώσεις των άρθρων 28 και 31 του 
ν. 4443/2016 (Α’ 232), περί αξιόποινων πράξεων προ-
σώπων 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 μετά από αίτη-
μα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εισάγεται σε αυτό 
με πρόταση του αρμόδιου εισαγγελέα, χρησιμοποιείται 
επιπλέον κατά τη διοικητική διαδικασία για τη διαπίστω-
ση 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 Συμ-
βουλίου 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 συμ-
βούλιο αποφανθεί ειδικώς περί αυτού μετά από αίτημα 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εισάγεται σε αυτό με 
πρόταση του αρμόδιου εισαγγελέα, χρησιμοποιείται επι-
πλέον 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.


