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Κεφάλαιο Α΄  

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι: 

α) η θωράκιση και ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των 

επικοινωνιών σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του Συντάγματος, 

β) η βελτιστοποίηση της δράσης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών,  

γ) η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών από λογισμικά παρακολούθησης,  

δ) η οργανική και λειτουργική αναβάθμιση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα, και  
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ε) η αποτελεσματικότερη προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι: 

α) η εξαντλητική ρύθμιση της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, 

β) η αναδιάρθρωση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, 

γ) ο ποινικός κολασμός της εμπορίας, κατοχής και χρήσης απαγορευμένων λογισμικών 

παρακολούθησης, 

δ) η σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας, και 

ε) η τροποποίηση των εθνικών ρυθμίσεων ενσωμάτωσης στην εθνική έννομη τάξη της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης 

ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 

  

 

 

Άρθρο 3 

Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου: 

α) «Λόγοι εθνικής ασφάλειας» είναι οι λόγοι που συνάπτονται με την προστασία των 

βασικών λειτουργιών του κράτους και των θεμελιωδών συμφερόντων του κοινωνικού 

συνόλου και περιλαμβάνουν την πρόληψη και την καταστολή δραστηριοτήτων ικανών να 

επιφέρουν πλήγμα στις συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές ή κοινωνικές δομές της χώρας 

όπως, ιδίως, λόγοι σχετικοί με την εθνική άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την ενεργειακή 

ασφάλεια, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία από άλλες υβριδικές απειλές, την 

προστασία του νομίσματος και της εθνικής οικονομίας, την προστασία από ανθρωπιστική 

κρίση, τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. 

β) «Πολιτικά πρόσωπα» είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της κυβέρνησης και οι 

υφυπουργοί, οι βουλευτές και τα μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, οι αρχηγοί των 
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πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και τα 

ανώτατα μονοπρόσωπα όργανα των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού. 

γ) «Ε.Υ.Π.» είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 

δ) «Α.Δ.Α.Ε.» είναι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.  

ε) «Δ.Α.Ε.Ε.Β.» είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής 

Αστυνομίας. 

 

Κεφάλαιο Β΄ 

ΑΡΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Άρθρο 4 

Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας 

 

1. Αίτημα για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας μπορεί 

να υποβάλλει μόνο η Ε.Υ.Π. ή η Δ.Α.Ε.Ε.Β. είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν 

σχετικού αιτήματος 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.  

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). 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, μαζί με το αίτημα και τα συνοδεύοντα αυτό 

στοιχεία που ετέθησαν υπόψη του εισαγγελικού λειτουργού, για έγκριση μέσα σε είκοσι 

τέσσερις (24) ώρες σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που ορίζεται με απόφαση του 

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αμέσως μετά την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος ο 

αντεισαγγελέας επιστρέφει το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων στον αποστείλαντα αυτά, 

χωρίς τη δυνατότητα τήρησης αρχείου. Η ισχύς της εισαγγελικής διάταξης αρχίζει από την 

έγκριση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.  
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3. Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας που αφορά 

πολιτικά πρόσωπα επισπεύδεται μόνο από την Ε.Υ.Π.. Το αίτημα, το οποίο οφείλει να 

στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία που καθιστούν άμεση και εξαιρετικά πιθανή τη 

διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας, υποβάλλεται από τον Διοικητή της Ε.Υ.Π., μαζί με τα 

συνοδεύοντα αυτό στοιχεία, στον Προέδρο της Βουλής, προκειμένου να χορηγήσει σχετική 

άδεια εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Αν δεν υπάρχει Βουλή, την άδεια του 

προηγούμενου εδαφίου χορηγεί ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής ή, αν αυτός 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 εποπτεύοντα την 

Ε.Υ.Π. εισαγγελικό λειτουργό για τη συνέχιση της διαδικασίας. Στην περίπτωση της 

παρούσας, ο Πρόεδρος της Βουλής ή ο Πρωθυπουργός, κατά περίπτωση, δεν τηρεί σχετικό 

αρχείο.  

4. Η διάταξη που επιβάλλει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής 

ασφάλειας περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) το όργανο που διατάσσει την άρση,  

β) τη δημόσια αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή που ζητούν την άρση,  

γ) τον σκοπό της άρσης,  

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

ε) την εδαφική έκταση εφαρμογής και τη χρονική διάρκεια της άρσης και  

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 αποφασίζει,  

β) τη δημόσια αρχή που είχε ζητήσει την άρση και  

γ) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης. 

6. Οι διατάξεις που επιβάλλουν την άρση του απορρήτου ή απορρίπτουν το σχετικό αίτημα 

δύναται να τηρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία 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., 

οι αποθηκευμένες και σε κατάσταση φυσικού αρχείου διατάξεις περί 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 ψηφιοποίηση τα φυσικά αρχεία καταστρέφονται.  
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7. Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την παύση της ισχύος της εισαγγελικής διάταξης που 

αφορά  άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας και κατόπιν υποβολής σχετικού 

αιτήματος από το καθ’ ου η άρση πρόσωπο, που υποβάλλεται στους εισαγγελικούς 

λειτουργούς του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, γνωστοποιείται η επιβολή του περιοριστικού 

μέτρου στον θιγόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο 

αυτό διατάχθηκε και μετά από απόφαση τριμελούς οργάνου. Στην περίπτωση διενέργειας 

της άρσης από την Ε.Υ.Π., το όργανο αποτελείται από τον Διοικητή της, τον εισαγγελικό 

λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 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 

Διευθυντή της Δ.Α.Ε.Ε.Β., τον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 

2265/1994 και τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε.. Του οργάνου προεδρεύει ο κατά περίπτωση 

αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός. Το όργανο αποφασίζει κατά πλειοψηφία, χωρίς 

καταγραφή της τυχόν μειοψηφίας στην απόφαση και χωρίς τήρηση πρακτικών. Στην 

περίπτωση που αποφασισθεί η ενημέρωση, το καθ’ ου η άρση πρόσωπο ενημερώνεται μόνο 

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. 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.  

2. 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 αυτόματα από το σύστημα. Σε 

περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία κρίνει αναγκαία τη διατήρηση του υλικού για τη 

συσχέτισή του με στοιχεία υπό εξέλιξη έρευνας ή σε περίπτωση συνδρομής της παρ. 1, το 

υλικό εξάγεται από το σύστημα σε υλικό φορέα και παραδίδεται εγγράφως στην 

επισπεύδουσα Διεύθυνση ή Τμήμα της. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, κατόπιν γραπτής 

πρότασης της επισπεύδουσας Διεύθυνσης ή Τμήματος και έγκρισης του Διοικητή της Ε.Υ.Π. 
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ή του Διευθυντή της Δ.Α.Ε.Ε.Β. κατά περίπτωση, μπορεί να διαγραφεί από το σύστημα υλικό 

που αποτυπώθηκε και πριν τη συμπλήρωση των έξι (6) μηνών, εάν συντρέχει ειδικός λόγος 

προς τούτο.  

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, 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 τη λήξη της ισχύος της 

εισαγγελικής διάταξης που διέταξε την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και 

συντάσσεται έκθεση για την καταστροφή.  

4. Το υλικό που δεν έχει σχέση με τον λόγο επιβολής του μέτρου καταστρέφεται αμελλητί 

ενώπιον της αρχής που εξέδωσε τη διάταξη και συντάσσεται έκθεση για την καταστροφή. 

5. Μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη λήξη της επιβολής της άρσης του απορρήτου των 

επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, μπορεί 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. 

 

Άρθρο 6 

Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για τη διακρίβωση εγκλημάτων 

 

1. Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των 

κακουργημάτων που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα, τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα 

και τους ειδικούς ποινικούς νόμους και τον. 

2. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των πλημμελημάτων που 

προβλέπονται από: 

α) τα άρθρα 148 παρ. 1, 187 παρ. 3 και 4, 187Α παρ. 4, 5, 6 και 7, 187Β παρ. 1 εδάφια δεύτερο 

και τρίτο και παρ. 2, 235 παρ. 1, 3 και 4, 236 παρ. 1 και 4, 264 παρ. 1 περ. α’, 270 παρ. 1 περ. 

α’, 272 παρ. 1, 291 παρ. 1 περ. αα’, 292Α παρ. 1, 2, 3 και 5, 292Β, 292Γ, 292Δ, 292Ε παρ. 1 και 

2, 323Α παρ. 6 και 7, 324 παρ. 1, 337 παρ. 2 και 3, 339 παρ. 3, 342 παρ. 2, 343, 345 παρ. 1 

περ. β΄ και γ΄, 348 παρ. 1, 348Α παρ. 1, 2 και 6, 348Β, 348Γ παρ. 1, 349 παρ. 3, 351Α παρ. 1 

περ. γ’, 370, 370Β, 370Γ, 370Δ και 370ΣΤ του Ποινικού Κώδικα. 

β) τα άρθρα 22 εδάφιο πρώτο, 23 εδάφιο πρώτο, 26, 46 παρ. 3, 47 παρ. 2 εδάφιο πρώτο και 

140 παρ. 2 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, 

γ) το άρθρο 15 παρ. 1, 2 και 4 του ν. 3471/2006 (Α’ 133), 

δ) το άρθρο 10 του ν. 3115/2003 (Α’ 47), 

ε) το άρθρο 38 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και 
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στ) τα άρθρα 28 παρ. 1, 29, 30 και 31 παρ. 1 του ν. 4443/2016 (Α’ 232). 

3. Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 επιβάλλεται 

με βούλευμα 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. Η άρση είναι επιτρεπτή μόνο αν αιτιολογημένα το Συμβούλιο διαπιστώσει 

ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ή η εξακρίβωση του τόπου διαμονής του κατηγορουμένου 

είναι αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής χωρίς αυτήν. 

4. 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. 

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 ή 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 στοιχεία της παρ. 8.  

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, ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής υποχρεούνται να εισαγάγουν το 

ζήτημα με σχετική αίτηση στο Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών. Η ισχύς της 

διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή για την άρση παύει αυτοδικαίως με τη λήξη της 

τριήμερης προθεσμίας ή, αν το ζήτημα εισαχθεί εμπροθέσμως, από την έκδοση του σχετικού 

βουλεύματος του Συμβουλίου. 

7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα 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 διάταξη που επιβάλλει την άρση του απορρήτου για διακρίβωση εγκλημάτων, 

περιλαμβάνει:  

α) το όργανο που διατάσσει την άρση,  

β) τη δημόσια αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή που ζητούν την άρση,  

γ) τον σκοπό 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,  

ζ) το όνομα του προσώπου ή των προσώπων κατά των οποίων λαμβάνεται το μέτρο της 

άρσης και τη διεύθυνση διαμονής τους, εφόσον είναι γνωστή και  

η) την αιτιολογία επιβολής της άρσης. 

9. Διάταξη που απορρίπτει αίτημα άρσης του απορρήτου περιέχει:  

α) το όργανο που αποφασίζει,  

β) τη δημόσια αρχή που είχε ζητήσει την άρση και  

γ) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης. 

10. Η Α.Δ.Α.Ε., μετά τη λήξη ισχύος του μέτρου της άρσης του απορρήτου και κατόπιν 

υποβολής σχετικού αιτήματος από το καθ’ ου η άρση πρόσωπο, γνωστοποιεί την επιβολή 

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 

Α.Δ.Α.Ε. απαντά επί του αιτήματος εντός τριών (3) μηνών, αλλιώς η αίτηση θεωρείται ότι έχει 

απορριφθεί. 

 

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 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 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.  

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3340/2005 

(Α΄ 112) και της περ. ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4443/2016 (Α΄ 232), το υλικό που 

αποτυπώθηκε χρησιμοποιείται επιπλέον κατά τη διοικητική διαδικασία για τη διαπίστωση 

της παράβασης των άρθρων 3 έως 7, 29 και 30 του ν. 3340/2005, του άρθρου 93Α 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) 

javascript:open_article_links(685030,'36')
javascript:open_links('68825,685030')
javascript:open_fek_links('%CE%91','232','2016')
javascript:open_links('68825,366753')
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javascript:open_fek_links('%CE%91','250','2012')
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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. 

3. Σε κάθε περίπτωση, μετά την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ή αμετάκλητου 

απαλλακτικού βουλεύματος των ποινικών δικαστηρίων, επί της ασκηθείσας ποινικής δίωξης, 

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 8  

Διαδικασία άρσης του απορρήτου 

 

1. Απόσπασμα της διάταξης ή του βουλεύματος, που περιλαμβάνει το διατακτικό της, 

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 δημοσίων 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.. 

2. Με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο μήνυμα, το οποίο καλύπτει τις προϋποθέσεις 

ασφαλείας του απορρήτου του περιεχομένου, κοινοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή (τύπου 

pdf) στην Α.Δ.Α.Ε. όλο το κείμενο της διάταξης που επιβάλλει την άρση του απορρήτου για 

λόγους εθνικής ασφάλειας. Οι διατάξεις που αποστέλλονται κατά τον ως άνω τρόπο στην 

Α.Δ.Α.Ε. αποθηκεύονται και τηρούνται σε ειδικό αρχείο, που βρίσκεται σε βάση δεδομένων 

συστήματος. Η βάση του δευτέρου εδαφίου δημιουργείται και λειτουργεί στην Α.Δ.Α.Ε. κατά 

την παρ. 3, διαθέτει κρυπτογραφημένα στοιχεία, πιστοποιημένη πρόσβαση και αρχείο 

καταγραφής ενεργειών των χρηστών. Την αποθήκευση διενεργεί προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε. 

ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο από την Ολομέλεια. Πρόσβαση στο εν λόγω αρχείο, 

καθώς και αναζήτηση στοιχείων στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Α.Ε., 

από την κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων, δύναται να πραγματοποιηθεί από τρία (3) 

τουλάχιστον μέλη της, ειδικά εξουσιοδοτημένα προς τούτο. Η ειδική εξουσιοδότηση για την 

πρόσβαση του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται κάθε φορά με απόφαση της Ολομέλειας 

της Α.Δ.Α.Ε. και τα εξουσιοδοτούμενα μέλη της, από κοινού, διενεργούν την εν λόγω 
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πρόσβαση. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρουσιάζονται σε νεότερη 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. 

3. Με απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., οι διατάξεις περί άρσης του απορρήτου, που 

έχουν αποθηκευτεί σε φυσικά αρχεία στην Αρχή από την ίδρυσή της, ψηφιοποιούνται σε 

ηλεκτρονικά αρχεία και αποθηκεύονται στη βάση της παρ. 2. Μετά την πάροδο τριών (3) 

μηνών από την ψηφιοποίηση, τα φυσικά αρχεία καταστρέφονται και συντάσσεται έκθεση 

για την καταστροφή τους. 

4. Στην Ε.Υ.Π. δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα παράδοσης της διάταξης για την άρση 

του απορρήτου των επικοινωνιών για 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. Με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. καθορίζονται οι 

τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για τη θέση σε εφαρμογή και λειτουργία της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την εν γένει τήρηση της διαδικασίας της παρ. 2 ως την κατά 

τα ανωτέρω παράδοση των διατάξεων. Έως την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου 

εδαφίου, καθώς και σε εξαιρετικά επείγουσα ή απρόβλεπτη ανάγκη, το απόσπασμα ή 

ολόκληρη η διάταξη αντίστοιχα, παραδίδεται με απόδειξη μέσα σε κλειστό φάκελο. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

καθορίζονται οι τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για τη θέση σε εφαρμογή και 

λειτουργία της διαδικασίας ως προς την παράδοση, με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο 

μήνυμα, του αποσπάσματος ή ολόκληρης της διάταξης ή του βουλεύματος αντίστοιχα σε ό,τι 

αφορά τις διατάξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6. Έως τη δημοσίευση της κοινής 

απόφασης του πρώτου εδαφίου, το απόσπασμα ή ολόκληρη η διάταξη ή το βούλευμα 

αντίστοιχα παραδίδονται με απόδειξη μέσα σε κλειστό φάκελο. 

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.  

7. Μετά την εκτέλεση της διάταξης συντάσσονται μία ή περισσότερες, κατά τις περιστάσεις, 

εκθέσεις από τον φορέα που 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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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 φάκελο, στην 

αιτούσα αρχή, στη δικαστική αρχή που εξέδωσε τη διάταξη και στην Α.Δ.Α.Ε.. 

8. Η χρονική διάρκεια της άρσης του απορρήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) 

μήνες. Παρατάσεις της διάρκειάς της, 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 οι παρατάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τη διάρκεια των δέκα 

(10) μηνών. Υπέρβαση του ορίου του δευτέρου εδαφίου επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις 

άρσης για λόγους εθνικής ασφάλειας και εφόσον στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία που 

καθιστούν άμεση και εξαιρετικά πιθανή τη διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας.  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 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. 

9. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 5 και των παρ. 1 και 2 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, 

διοικητική και πειθαρχική δίκη και διοικητική διαδικασία για σκοπό διαφορετικό από εκείνον 

που είχε καθορισθεί με τη διάταξη. 

10. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών τιμωρείται ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας 

στην οποία ανήκει το μέσο ανταπόκρισης ή επικοινωνίας για το οποίο επιβλήθηκε η άρση, 

αν δεν παράσχει στο εντεταλμένο όργανο 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 της υπηρεσίας στην οποία ανήκει το μέσο 

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας για το οποίο επιβλήθηκε η άρση, αν γνωστοποιεί το γεγονός 

της άρσης του απορρήτου, ή ανακοινώνει σε τρίτους ή χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των 

κάθε είδους μηνυμάτων, πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση του λόγω της 

άρσης του απορρήτου ή παραβιάζει την υποχρέωση εχεμύθειάς του κατά τη διαδικασία 

άρσης του απορρήτου που προβλέπεται από το άρθρο 8 του π.δ. 47/2005 (Α΄ 64). 

 

Άρθρο 9 

javascript:open_article_links(363532,'8')
javascript:open_links('68825,363532')
javascript:open_fek_links('%CE%91','64','2005')


 

13 

 

 

Δικαστικοί λειτουργοί της Ε.Υ.Π. και της Δ.Α.Ε.Ε.Β. – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5 ν. 

3649/2008 και παρ. 3 άρθρου 4 ν. 2265/1994 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 (Α’ 39) τροποποιείται ως προς 

τη θητεία του εισαγγελικού λειτουργού της Ε.Υ.Π. και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Στην Ε.Υ.Π. αποσπάται ύστερα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ένας 

εισαγγελικός λειτουργός για τριετή θητεία που δεν μπορεί να ανανεωθεί, ο οποίος ελέγχει 

τη νομιμότητα των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων της, που αφορούν θέματα Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και ασκεί όσες άλλες Αρμοδιότητες του ανατίθενται με διατάξεις του 

παρόντος νόμου. Αν ο εισαγγελικός λειτουργός απουσιάζει ή για οποιονδήποτε λόγο 

κωλύεται, αναπληρώνεται από τον εισαγγελικό λειτουργό που προβλέπεται από τη διάταξη 

του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2265/1994.» 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (Α΄ 209) τροποποιείται ως 

προς τη θητεία του εισαγγελικού λειτουργού και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Το ως άνω Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

και απαρτίζεται από έναν εισαγγελικό λειτουργό, ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση 

του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, για τριετή 

θητεία που δεν μπορεί να ανανεωθεί, και από έξι ανώτατους ή ανώτερους αξιωματικούς της 

Ελληνικής Αστυνομίας, ως μέλη. Αν ο εισαγγελικός λειτουργός απουσιάζει ή για 

οποιονδήποτε λόγο κωλύεται, αναπληρώνεται από τον εισαγγελικό λειτουργό που 

προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3649/2008. Σε περίπτωση εξέτασης, 

μελέτης ή ανάλυσης ειδικών θεμάτων αρμοδιότητας του Συμβουλίου δύνανται να 

συμμετέχουν και ειδικευμένοι στα θέματα αυτά επιστήμονες, οι οποίοι προσλαμβάνονται με 

σύμβαση μίσθωσης έργου ή υπηρετούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Με απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και 

Εθνικής Άμυνας είναι δυνατόν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο και αξιωματικοί των Ενόπλων 

Δυνάμεων. Σε περίπτωση που οι διωκτικές αρχές διεξάγουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΚΠΔ, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για υποθέσεις ειδικών εγκλημάτων βίας, ο 

εισαγγελικός λειτουργός που μετέχει του συμβουλίου, πέραν των καθηκόντων που ασκεί 

βάσει των διατάξεων του κατά την παρ. 5 του ίδιου άρθρου εκδιδόμενου προεδρικού 

διατάγματος, ενεργεί και ο ίδιος κατά την κρίση του την ως άνω προανάκριση ή 

προκαταρκτική εξέταση.». 

 

Κεφαλαίο Γ’ 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Άρθρο 10 

Παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας  

και προφορικής συνομιλίας – Τροποποίηση άρθρου 370Α ΠΚ 

Στο άρθρο 370Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) αντικαθίστανται το πρώτο εδάφιο 

των παρ. 1 και 2 και οι παρ. 3 και 4, προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο 370Α διαμορφώνεται 

ως ακολούθως: 

«Άρθρο 370Α 

Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας 

1. Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παρεμβαίνει σε συσκευή, 

σύνδεση ή δίκτυο παροχής υπηρεσιών 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 τα στοιχεία της θέσης και κίνησης της εν λόγω επικοινωνίας, τιμωρείται με 

κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών. 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 ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξη 

άλλου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη 

του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο 

της συνομιλίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου. 

3. Με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών τιμωρείται όποιος κάνει χρήση της πληροφορίας ή του 

υλικού φορέα επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί με τους τρόπους που προβλέπονται στις 

παραγράφους 1 και 2. 

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 κατά συνήθεια ή απέβλεπε στην είσπραξη αμοιβής, 

επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή. 

5. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 3 συνεπάγονται παραβίαση στρατιωτικού ή 

διπλωματικού απορρήτου ή αφορούν απόρρητο που αναφέρεται στην ασφάλεια του 

κράτους ή την ασφάλεια εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, τιμωρούνται κατά το άρθρο 

146.». 
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Άρθρο 11 

Παραβίαση μη δημόσιων διαβιβάσεων δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών – 

Τροποποίηση άρθρου 370Ε ΠΚ 

 

Στο άρθρο 370Ε του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), η παρ. 1 τροποποιείται ως προς 

το πλαίσιο ποινής, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 370Ε διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 370Ε 

1. Όποιος, αθέμιτα, με τη χρήση τεχνικών μέσων, παρακολουθεί ή αποτυπώνει σε υλικό 

φορέα μη δημόσιες διαβιβάσεις δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές από, προς ή 

εντός πληροφοριακού συστήματος ή παρεμβαίνει σε αυτές με σκοπό ο ίδιος ή άλλος να 

πληροφορηθεί το περιεχόμενό τους, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών. 

 

2. Με την ποινή της παραγράφου 1 τιμωρείται όποιος κάνει χρήση της πληροφορίας ή του 

υλικού φορέα επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί με τους τρόπους που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1. 

3. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 συνεπάγονται παραβίαση στρατιωτικού ή 

διπλωματικού απορρήτου ή αφορούν απόρρητο που αναφέρεται στην ασφάλεια του 

Κράτους σε καιρό πολέμου τιμωρούνται κατά το άρθρο 146.». 

 

Άρθρο 12 

Απαγορευμένα λογισμικά και συσκευές παρακολούθησης – Προσθήκη άρθρου 370ΣΤ ΠΚ 

 

Στον Ποινικό Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) προστίθεται νέο άρθρο 370ΣΤ ως ακολούθως: 

«Άρθρο 370ΣΤ 

1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους τιμωρείται όποιος παράγει, πωλεί, προμηθεύεται 

προς χρήση, εισάγει, κατέχει, διανέμει ή με άλλο τρόπο διακινεί λογισμικά ή συσκευές 

παρακολούθησης, δηλαδή με δυνατότητα υποκλοπής, καταγραφής και κάθε είδους 

άντλησης περιεχομένου ή και δεδομένων επικοινωνίας (κίνησης και θέσης), τα οποία 

καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η 

απόφαση του πρώτου εδαφίου επικαιροποιείται το αργότερο κάθε έξι (6) μήνες. 

2. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους τιμωρείται όποιος παράγει, πωλεί, προμηθεύεται 

προς χρήση, εισάγει, κατέχει, διανέμει ή με άλλο τρόπο διακινεί συνθηματικά ή κωδικούς 
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πρόσβασης ή άλλα παρεμφερή δεδομένα, με τη χρήση των οποίων είναι δυνατόν να 

αποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος ενός πληροφοριακού συστήματος.» 

 

Άρθρο 13 

Προμήθεια λογισμικών και συσκευών παρακολούθησης  
από το Δημόσιο 

 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, μετά από πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι επιτρεπτή η 

σύναψη συμβάσεων εκ μέρους κρατικών δομών για την προμήθεια λογισμικών ή συσκευών 

παρακολούθησης του άρθρου 370ΣΤ του Ποινικού Κώδικα για την εκπλήρωση των σκοπών 

τους. 

 

Άρθρο 14 

Ενημέρωση κοινού 

 

Με ανακοίνωση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., που αναρτάται στον ιστοχώρο της Υπηρεσίας και 

επικαιροποιείται το αργότερο κάθε έξι (6) μήνες, ενημερώνεται το κοινό για τα 

απαγορευμένα λογισμικά του άρθρου 370ΣΤ του Ποινικού Κώδικα, τον τρόπο δράσης τους 

και τα μέτρα προστασίας που δύναται να λάβει έναντι αυτών. 

 

Κεφάλαιο Δ΄ 

ΘΕΜΑΤΑ Ε.Υ.Π. 

 

Άρθρο 15 

Διάρθρωση Ε.Υ.Π. – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 3649/2008 

 

Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3649/2008 (Α΄ 39) προστίθενται περ. δ΄ και ε’ και η παρ. 4 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«4. Στην Ε.Υ.Π. λειτουργεί: 

α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

β. Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου και Ιστορικού Μουσείου, που υπάγεται απευθείας στον 

Διοικητή της Ε.Υ.Π., με κύριο έργο την ταξινόμηση και αξιοποίηση των εγγράφων και του 

οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και την ταξινόμηση και συντήρηση υλικών μουσειακής 
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αξίας. Τα έγγραφα και το υλικό αυτό αποχαρακτηρίζονται μετά την πάροδο 50ετίας, με 

απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., ύστερα από γνώμη Τριμελούς Επιτροπής 

Αποχαρακτηρισμού, που συγκροτείται από υπαλλήλους της Ε.Υ.Π., με απόφαση του ιδίου. 

Εξαιρούνται από τον αποχαρακτηρισμό τα έγγραφα και υλικά που βρίσκονται στο στάδιο της 

μηχανοργάνωσης, όσα έχουν φθαρεί και απαιτείται η συντήρησή τους, καθώς και εκείνα η 

δημοσιοποίηση των οποίων θα μπορούσε να επιφέρει βλάβη στα εθνικά συμφέροντα ή σε 

δικαιώματα που απορρέουν από την προσωπικότητα. 

γ. Αυτοτελής υπηρεσία που ονομάζεται Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και 

Καινοτομίας (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.), η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται 

απευθείας στον Διοικητή της Ε.Υ.Π. Η υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου είναι αρμόδια 

να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα, να συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και 

του εξωτερικού, να συντονίζει, καθώς και να παρακολουθεί και να μετέχει σε δραστηριότητες 

έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, προκειμένου να δημιουργεί τα 

κατάλληλα τεχνολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία και να τα παρέχει στην Ε.Υ.Π. και σε 

άλλους δημόσιους φορείς. 

δ. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Ε.Υ.Π., η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης εντός 

της Διεύθυνσης Ασφαλείας. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδια, ιδίως, για τον 

εσωτερικό έλεγχο της Ε.Υ.Π., εφαρμοζόμενου αναλόγως και του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 

(Α΄ 133) και η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές της προβλέπονται στον Οργανισμό της 

Υπηρεσίας και τον εσωτερικό κανονισμό που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του 

παρόντος. 

ε. Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ε.Υ.Π.. Το 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας είναι αρμόδιο, ιδίως, για την προβολή του έργου της Ε.Υ.Π. 

και για την ενημέρωση της κοινωνίας για τις δράσεις της Υπηρεσίας και για κινδύνους για την 

εθνική ασφάλεια.». 

 

Άρθρο 16 

Λειτουργία του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας 

(ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.) και ενίσχυση της διαφάνειας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3Α ν. 3649/2008 

και παρ. 5 άρθρου 38 ν. 4412/2016 

 

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3Α του ν. 3649/2008 (Α΄ 39) τροποποιούνται η περ. β’ ως προς τις 

προϋποθέσεις απασχόλησης του προσωπικού της Ε.Υ.Π. και το δεύτερο εδάφιο,   

προκειμένου η μη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η μη ανάρτηση στο 
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πρόγραμμα Διαύγεια να αναφέρονται αποκλειστικά στην περ. β’ της ιδίας παραγράφου και 

η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:  

«2. Στο πλαίσιο ανάληψης και εκτέλεσης έργου, το οποίο είτε χρηματοδοτείται καθ’ 

ολοκληρία είτε συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) από 

ευρωπαϊκούς ή ιδιωτικούς πόρους, δύναται το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., με απόφαση του Διοικητή της 

Ε.Υ.Π.: α) να συνάπτει συμβάσεις έργου με φυσικά πρόσωπα, ερευνητές και εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό, β) να απασχολεί το πάσης φύσεως προσωπικό από τους 

υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Ε.Υ.Π. και πέραν του ωραρίου εργασίας 

τους. Οι πράξεις της περ. β΄ δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν 

αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια.». 

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η 

παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

«5. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παρ. 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο που ορίζεται από την απόφαση της παρ. 6, που αφορούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, 

καταχωρίζονται σε διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη της τήρησης 

των κανονισμών ασφάλειας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, 

τα στοιχεία των παρ. 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την υπουργική 

απόφαση της παρ. 6, που αφορούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), εξαιρούνται 

από την καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ. Το δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες 

συμβάσεις για τις οποίες αναθέτουσα αρχή είναι το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, 

Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.) που συστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3649/2008 (Α΄ 

39) και οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ειδικού Κανονισμού Δημοσίων 

Συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3649/2008 και για τις οποίες καταχωρίζονται 

στο ΚΗΜΔΗΣ τα στοιχεία της περ. (β) της παρ. 3 του παρόντος ως εξής: Τίτλος σύμβασης, 

Κωδικοί CPV, Προϋπολογισμός σύμβασης, Έργο / Υποέργο που χρηματοδοτεί τη σύμβαση, 

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα 

στοιχεία των παρ. 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την υπουργική 

απόφαση της παρ. 6, που αφορούν σε συμβάσεις που συνάπτονται από τις Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή τους 

πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας καταχωρίζονται σε διαβαθμισμένο 

πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας του 

Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του 

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται ο τρόπος υποβολής των στοιχείων, η 

πρόσβαση σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας.». 
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Άρθρο 17 

Θέματα Αρχής Ασφαλείας Πληροφοριών (INFOSEC) – Τροποποίηση περ. 7 άρθρου 4 ν. 

3649/2008 

 

Στην περ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3649/2008 (Α΄ 39), επικαιροποιείται το πρώτο εδάφιο ως 

προς την παραπεμπόμενη νομοθεσία, στο τέλος της παραγράφου προστίθενται δύο νέα 

εδάφια και η περ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:  

«7. Αποτελεί Τεχνικής Φύσεως Αρχή Ασφαλείας Πληροφοριών (INFOSEC), Εθνική Αρχή 

«CRYPTO», Εθνική Αρχή «TEMPEST» και μεριμνά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 2 του π.δ. 1/2017 (Α΄ 2), για την ασφάλεια των εθνικών επικοινωνιών και 

συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς και για την πιστοποίηση του 

διαβαθμισμένου υλικού των εθνικών επικοινωνιών. Η πιστοποίηση παρέχεται έναντι 

καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Επιπλέον, ως Αρχή Ασφαλείας 

Πληροφοριών (INFOSEC) είναι αρμόδια για τη σύνταξη πολιτικών ασφαλείας και οδηγιών 

διαχείρισης των διαβαθμισμένων πληροφοριών σε όλα τα δίκτυα και τους χώρους της 

Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υπουργείων σε συνεργασία μαζί τους, καθώς και για τη 

συνεχή ενημέρωσή τους σε θέματα ασφάλειας. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται 

για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τους υπαγόμενους σε αυτό φορείς.». 

 

Άρθρο 18 

Διοίκηση Ε.Υ.Π. 

 

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3649/2008 (Α΄ 39) προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο και η 

παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Διοικητής ορίζεται πρέσβης ή πληρεξούσιος υπουργός Α΄ ή πρέσβης επί τιμή ή 

πληρεξούσιος υπουργός Α΄ επί τιμή ή απόστρατος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων ή 

των σωμάτων ασφαλείας που εν ενεργεία κατείχε βαθμό ανώτατου αξιωματικού. Ο 

Διοικητής είναι μετακλητός υπάλληλος της κατηγορίας των ειδικών θέσεων με βαθμό 1ο. 

Διορίζεται και παύεται ελεύθερα με απόφαση του αρμόδιου μέλους της Κυβέρνησης. Ο 

διορισμός διενεργείται μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον Κανονισμό της.». 
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2. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3649/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Τον Διοικητή βοηθούν στο έργο του δύο Υποδιοικητές. Οι Υποδιοικητές φέρουν μία από 

τις ιδιότητες που προβλέπονται για τη θέση του Διοικητή. Καθήκοντα Υποδιοικητών μπορεί 

να ανατίθενται και σε υπαλλήλους και λειτουργούς του δημοσίου τομέα υπό την έννοια της 

περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Οι Υποδιοικητές είναι 

μετακλητοί υπάλληλοι της κατηγορίας των ειδικών θέσεων με βαθμό 2ο και διορίζονται και 

παύονται ελεύθερα με απόφαση του αρμόδιου μέλους της Κυβέρνησης.». 

 

Άρθρο 19 

Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π. 

 

Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3649/2008 (Α΄ 39) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Συστήνεται Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π. που λειτουργεί σε 

επίπεδο Διεύθυνσης, η διάρθρωση και υπαγωγή της οποίας προβλέπονται τον Οργανισμό 

της Ε.Υ.Π. και τον εσωτερικό κανονισμό που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12. 

Αποστολή της Ακαδημίας είναι η εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού 

της Ε.Υ.Π. για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων του. Με απόφαση του 

αρμόδιου μέλους της Κυβέρνησης, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., εγκρίνεται 

ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ακαδημίας. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα 

σύστασης, λειτουργίας και οργάνωσης της Ακαδημίας, η διάρκεια των εκπαιδεύσεων, η 

εκπόνηση προγραμμάτων διδασκαλίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για όσα θέματα δεν 

ρυθμίζονται από τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Ακαδημίας, 

εφαρμόζονται ο εσωτερικός κανονισμός και ο συνημμένος σε αυτόν πίνακας σύνθεσης και 

κατανομής του προσωπικού της Ε.Υ.Π. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ακαδημίας είναι 

απόρρητος και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». 

 

Κεφάλαιο Ε΄ 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 20 

Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας 

 

1. Συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας.  
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2. Η Επιτροπή αποτελεί το συντονιστικό όργανο μεταξύ:  

α) της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει ορισθεί ως Εθνική Αρχή 

Κυβερνοασφάλειας (εφεξης Ε.Α.Κ.) κατά τον ν. 4577/2018 (Α΄ 199),  

β) της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, που έχει ορισθεί 

ως αρμόδια ομάδα απόκρισης για συμβάντα που αφορούν στην ασφάλεια υπολογιστών 

(Computer Security Incident Response Team- CSIRT, εφεξής αρμόδια CSIRT), 

γ) της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου της Ε.Υ.Π. ως ομάδας αντιμετώπισης ηλεκτρονικών 

επιθέσεων (Εθνικό CERT) και  

δ) της Ελληνικής Αστυνομίας.  

 

Άρθρο 21 

Αποστολή Επιτροπής 

 

Η Επιτροπή Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας έχει ως αποστολή τον 

προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό ενεργειών, τις παρεμβάσεις σε 

ζητήματα που άπτονται της κυβερνοασφάλειας από το αρχικό στάδιο της πρόληψης μέχρι το 

στάδιο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων και την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από απειλές στον κυβερνοχώρο.  

 

Άρθρο 22 

Αρμοδιότητες Επιτροπής 

 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας είναι οι εξής:   

α) παρέχει κατευθύνσεις σε περίπτωση εξαιρετικού συμβάντος που ενέχει στρατηγικό 

κίνδυνο και δύναται να προσδιορίζει έναν από τους αναφερόμενους στην παρ. 2 του άρθρου 

20 φορείς ως τον πρωτεύοντα επιχειρησιακό φορέα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής 

διάταξης που καθορίζει τις αρμοδιότητες εκάστοτε φορέα. Ο πρωτεύων επιχειρησιακός 

φορέας συντονίζει τις ενέργειες των λοιπών φορέων με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου 

επιπέδου ασφάλειας πληροφοριών, προσωπικών δεδομένων και πληροφοριακών 

συστημάτων στη χώρα, καθώς και την παρακολούθηση και την απόκρουση κινδύνων και 

συμβάντων στο πλαίσιο κυβερνοεπιθέσεων,   

β) συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής 

Κυβερνοασφάλειας, από τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 20, κατά τον λόγο αρμοδιότητας 
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του καθενός, για τη διασφάλιση του ενιαίου αυτής και της αποτελεσματικής υλοποίησής της 

προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, 

γ) εγκρίνει το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, που αποτελεί τον οδηγό για την αντιμετώπιση 

συμβάντων που κρίνονται ως σοβαρές διαταράξεις για τις υπηρεσίες που παρέχονται από 

τους εμπλεκόμενους φορείς, στο οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως, το εγχειρίδιο διαδικασίας, 

και τα κριτήρια, τα οποία κατηγοριοποιούν ένα γεγονός ως εξαιρετικό συμβάν που ενέχει 

στρατηγικό κίνδυνο, 

δ) εισηγείται προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) οποιοδήποτε 

θέμα άπτεται της κυβερνοασφάλειας. 

ε) αίρει τυχόν διαφωνίες ως προς τις αρμοδιότητες των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 20 σε 

ζητήματα κυβερνοασφάλειας. 

 

Άρθρο 23 

Συγκρότηση και Λειτουργία Επιτροπής 

 

1. Η Επιτροπή Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας είναι πενταμελής. Τα μέλη 

υποδεικνύονται ανά ένα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Προστασίας του 

Πολίτη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον αρμόδιο για την εποπτεία της Ε.Υ.Π. 

Υπουργό και τον Διοικητή της Ε.Υ.Π.. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με απόφαση του 

αρμόδιου για την εποπτεία της Ε.Υ.Π. Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί 

μόνο μία (1) φορά. Της Επιτροπής προεδρεύει το μέλος που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο 

για την εποπτεία της Ε.Υ.Π. Υπουργό. Τα μέλη της Επιτροπής ανακαλούνται ελευθέρως από 

τα όργανα που τα ορίζουν. 

2. Η Επιτροπή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή 

αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για τον σχηματισμό 

απαρτίας.  

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κατ’ ελάχιστο κάθε ένα (1) μήνα, ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτημα δύο τρίτων (2/3) 

τουλάχιστον των μελών της. Τα μέλη προσκαλούνται από τον Πρόεδρο με οποιονδήποτε 

πρόσφορο τρόπο και η πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η 

Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό κρίνεται από τον 

Πρόεδρο εφικτό, λαμβανομένου υπόψη του κρίσιμου και εμπιστευτικού χαρακτήρα των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  



 

23 

 

 

4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

5. Στην Επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από 

αυτήν, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, πάσης φύσεως στελέχη που απασχολούνται στο 

δημόσιο, ιδιώτες εμπειρογνώμονες, καθώς και μέλη των ομάδων εργασίας του άρθρου 24.  

6. Τα μέλη της Επιτροπής, καθώς και τυχόν ιδιώτες εμπειρογνώμονες που καλούνται κατ’ 

εφαρμογή της παρ. 5 πρέπει να διαθέτουν την ανώτατη διαβάθμιση ΕΤΝΑ Άκρως Απόρρητο. 

 

Άρθρο 24 

Ομάδες εργασίας Επιτροπής 

  

1. Για την υποβοήθηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Συντονισμού για θέματα 

Κυβερνοασφάλειας μπορεί να συνιστά ομάδες εργασίας, που αποτελούνται από 

εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, να ορίζει τον 

τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και να παρακολουθεί το έργο τους. 

2. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι ομάδες εργασίας μπορούν να διαβουλεύονται με 

στελέχη του δημόσιου τομέα, των Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (Φ.Ε.Β.Υ.) της 

περ. 4 του άρθρου 3 και των Παρόχων Ψηφιακών Υπηρεσιών (Π.Ψ.Υ.) της περ. 6 του άρθρου 

3 του ν. 4577/2018 (Α’ 199), καθώς και ιδιωτικών φορέων για την ανταλλαγή απόψεων και 

την εξασφάλιση των συνεργασιών που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόληψη και 

διαχείριση των κρίσεων στον κυβερνοχώρο.  

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εποπτεία της 

Ε.Υ.Π. Υπουργού δύναται να προβλέπεται αποζημίωση για τους δημόσιους λειτουργούς και 

υπαλλήλους και τα πάσης φύσεως στελέχη που απασχολούνται στο δημόσιο, για τους 

ιδιώτες εμπειρογνώμονες και για τα μέλη των ομάδων εργασίας, κατά παρέκκλιση των 

ισχυουσών διατάξεων περί αμοιβής ή αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συμβούλια και 

επιτροπές του δημόσιου τομέα. 

 

 Άρθρο 25 

Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη Επιτροπής 

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται στην Προεδρία της 

Κυβέρνησης. Η κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής, όσον αφορά στο διοικητικό και 
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επιχειρησιακό σκέλος άσκησης των αρμοδιοτήτων της, καλύπτεται από πιστώσεις της 

Προεδρίας της Κυβέρνησης. 

Άρθρο 26 

Υποχρέωση ενημέρωσης και παροχής συνδρομής  

 

1. Όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 

του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ιδίως οι εισαγγελικές αρχές, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, η Α.Δ.Α.Ε. και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων, υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 

20 μόλις λάβουν οποιαδήποτε πληροφορία για κυβερνοεπίθεση που είναι σε εξέλιξη ή έχει 

ολοκληρωθεί.  

2. Ο πρωτεύων επιχειρησιακός φορέας της περ. (α) του άρθρου 22 μπορεί να ζητεί, σύμφωνα 

με τις οικείες αρμοδιότητες των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 20, από τις δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και από ιδιώτες, 

κάθε πληροφορία ή έγγραφο ή οποιοδήποτε στοιχείο, το οποίο πρέπει να διαβιβάζουν εντός 

είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.  

3. Οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο της παρ. 2 διαβαθμίζεται σε κάθε περίπτωση ως 

απόρρητο ή, εξαιρετικά, ως άκρως απόρρητο ή ΕΤΝΑ άκρως απόρρητο. 

4. Για τη διαβίβαση πληροφοριών ή εγγράφων διασφαλίζεται το απόρρητο της πληροφορίας 

με όλα τα αναγκαία τεχνικά μέσα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Διακλαδικό Κανονισμό 

Στρατιωτικής Αλληλογραφίας.  

 

  

Άρθρο 27 

Υποστήριξη δράσεων του εθνικού κέντρου συντονισμού της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 

4961/2022 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 17 ν. 4961/2022 

Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4961/2022 (Α΄146) τροποποιείται ως προς τον αρμόδιο φορέα 

για τον προγραμματισμό και την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του εθνικού 

κέντρου συντονισμού της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας 

Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.). είναι αρμόδια για τη διαχείριση, τον προγραμματισμό 

και την υποστήριξη της υλοποίησης ειδικών δράσεων, οι οποίες έχουν λάβει επιχορηγήσεις 

από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά 
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Θέματα Κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων, μέσω οικονομικής ενίσχυσης τρίτων σύμφωνα 

με το άρθρο 204 του Κανονισμού 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των Κανονισμών 

(ΕΕ) 1296/2013, (ΕΕ) 1301/2013, (ΕΕ) 1303/2013, (ΕΕ) 1304/2013, (ΕΕ) 1309/2013, (ΕΕ) 

1316/2013, (ΕΕ) 223/2014, (ΕΕ) 283/2014 και της Απόφασης 541/2014/ΕΕ και για την 

κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012 (L 193), υπό τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στις αντίστοιχες συμφωνίες επιχορήγησης.» 

 

Άρθρο 28 

Παρακολούθηση απειλών και ευπαθειών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών 

1. Η Ε.Α.Κ. και η Διεύθυνση Κυβερνοχώρου της Ε.Υ.Π. μεριμνούν, κατά τον λόγο αρμοδιότητάς 

τους, για την παρακολούθηση απειλών και ευπαθειών συστημάτων πληροφορικής και 

επικοινωνιών και την παροχή ενημέρωσης σχετικά με αυτές.  

2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω μέριμνας: α) η Ε.Α.Κ. εκδίδει ειδοποιήσεις ασφαλείας και 

συστάσεις, τις οποίες απευθύνει στους Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (Φ.Ε.Β.Υ.) 

της περ. 4 του άρθρου 3 και τους Παρόχους Ψηφιακών Υπηρεσιών (Π.Ψ.Υ.) της περ. 6 του 

άρθρου 3 του ν. 4577/2018 (Α’ 199) και β) η Διεύθυνση Κυβερνοχώρου της Ε.Υ.Π. εκδίδει 

ειδοποιήσεις ασφαλείας και συστάσεις, τις οποίες απευθύνει στους φορείς κεντρικής 

Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).  

3. Οι ειδοποιήσεις ασφαλείας και οι συστάσεις της παρ. 2 κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο 

μέσο στους οικείους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται σε συμμόρφωση με αυτές αμελλητί. 

Άρθρο 29 

Εθνικό Σχέδιο Αποτίμησης Επικινδυνότητας συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

Η Ε.Α.Κ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου της Ε.Υ.Π., τη Διεύθυνση 

Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ, την Ελληνική Αστυνομία και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, 

καταρτίζει Εθνικό Σχέδιο Αποτίμησης Επικινδυνότητας συστημάτων Τεχνολογίας 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο διαβαθμίζεται σύμφωνα με τον Εθνικό 

Κανονισμό Ασφαλείας. Το σχέδιο του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνει την αναγνώριση, 

ανάλυση και αποτίμηση των κινδύνων και των επιπτώσεών τους για την ασφάλεια των 
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συστημάτων ΤΠΕ σε εθνικό επίπεδο. Για την κατάρτιση του σχεδίου λαμβάνεται υπόψη κάθε 

κατηγορία πιθανής απειλής, και ιδίως απειλές που σχετίζονται με κακόβουλες ενέργειες, 

φυσικά φαινόμενα, τεχνικές αστοχίες, δυσλειτουργίες ή ανθρώπινα λάθη, με σκοπό την 

αξιολόγηση της έκτασης και της κρισιμότητας των επιπτώσεων των απειλών αυτών σε εθνικό 

επίπεδο.  

 

Άρθρο 30 

Στελέχωση Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (Ε.Α.Κ.)-Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 50 ν. 

4635/2019 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) τροποποιείται ως προς 

το προσωπικό που δύναται να στελεχώνει την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, στο έκτο 

εδάφιο εξειδικεύονται οι κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων, και η παρ. 5 διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«5. Οι θέσεις προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας δύνανται να 

καλύπτονται από: α) πάσης φύσεως υπαλλήλους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

β) πάσης φύσεως δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς που υπηρετούν σε λοιπούς φορείς 

του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4270/2014 (Α΄ 143) μέσω απόσπασης και γ) δικηγόρους με έμμισθη εντολή του Δημοσίου 

που υπηρετούν στους φορείς της περ. β’, μέσω απόσπασης. Σε περίπτωση που οι θέσεις 

προσωπικού καλύπτονται με αποσπάσεις από τους ως άνω φορείς και υπηρεσίες, εφαρμογή 

έχουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). Στην περίπτωση που ο φορέας 

προέλευσης των υπαλλήλων είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Λιμενικό Σώμα του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την απόσπασή τους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 

του φορέα προέλευσης. Οι αποσπάσεις διενεργούνται σε κενές θέσεις εφόσον υπάρχουν, 

άλλως και βάσει των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωποπαγείς θέσεις, για τις οποίες οι 

αποσπώμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Οι συνιστώμενες 

προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των 

αποσπασμένων που τις κατέχουν. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως 

χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου, πολιτικού ή 

στρατιωτικού, στη θέση που οργανικά κατέχει. Οι αποσπώμενοι, κατά το χρόνο της 

απόσπασής τους, μισθοδοτούνται και ασφαλίζονται από τον φορέα προέλευσής τους, και 
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εξακολουθούν να λαμβάνουν τις πρόσθετες αποδοχές, επιδόματα και ασφαλιστική κάλυψη 

που τυχόν ελάμβαναν από αυτόν προ της απόσπασης, εξαιρουμένου αποκλειστικά και μόνο 

του επιδόματος θέσης ευθύνης.» 

 

Άρθρο 31 

Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων του ν. 4577/2018  

1. Στο Κεφάλαιο Ε΄ του ν. 4577/2018 (Α’ 199), προστίθενται νέα άρθρα 14Α και 14Β ως εξής: 

«Άρθρο 14Α 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης 

της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με: 

α. τη μεθοδολογία, τους όρους και την εξειδίκευση των κριτηρίων για τον προσδιορισμό 

των Φ.Ε.Β.Υ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 και τον χαρακτηρισμό ενός συμβάντος 

ως σοβαρής διατάραξης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5,  

β. τις απαιτήσεις ασφαλείας και τη διαδικασία κοινοποίησης συμβάντων από τους Φ.Ε.Β.Υ. 

και τους Π.Ψ.Υ., σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11, αντίστοιχα, για την αποτροπή και 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων συμβάντων, και τη διαχείριση των κινδύνων που 

αφορούν στην ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών που αυτοί 

χρησιμοποιούν στις δραστηριότητές τους, και ιδίως: 

βα. τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας αξιολόγησης της καταλληλότητας των τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων που λαμβάνονται από τους Φ.Ε.Β.Υ. και Π.Ψ.Υ. και 

ββ. ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία κοινοποίησης συμβάντων στις κατά 

περίπτωση αρμόδιες αρχές, 

γ. την αξιολόγηση συμμόρφωσης των Φ.Ε.Β.Υ. και Π.Ψ.Υ. ως προς την εφαρμογή των 

άρθρων 9 και 11, αντίστοιχα, καθώς και τη διαδικασία παροχής πληροφοριών, σύμφωνα 

με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 10 και την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 12, αντίστοιχα 

και 

δ. τα όργανα, τη διαδικασία, τη μεθοδολογία και τα πρότυπα επιθεωρήσεων και ελέγχων 

των Φ.Ε.Β.Υ. και Π.Ψ.Υ. από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. 

2. Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα μέτρα και τη 

διαδικασία επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 15, συμπεριλαμβανομένης της 

δυνατότητας αναπροσαρμογής τους. 
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Άρθρο 14Β 

Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε άλλες οντότητες 

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για την ασφάλεια Τεχνολογίας Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών οντοτήτων που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, οι 

παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 9, καθώς και το άρθρο 10 δύνανται να εφαρμόζονται αναλόγως 

και στις οντότητες αυτές σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 2 

του παρόντος. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής 

Αρχής Κυβερνοασφάλειας δύναται να εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου και λοιποί φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και να καθορίζεται κάθε 

ειδικότερο θέμα σχετικό με:  

α. τους τομείς, υποτομείς, το είδος οντοτήτων ή υπηρεσιών, που δύνανται να υπαχθούν 

στις διατάξεις του παρόντος,  

β. τη μεθοδολογία, τους όρους και την εξειδίκευση των κριτηρίων για την υπαγωγή 

οντοτήτων στις διατάξεις του παρόντος,  

γ. τις απαιτήσεις ασφαλείας που οφείλουν να τηρούν,  

δ. τις προϋποθέσεις, τις αρμόδιες αρχές και τη διαδικασία κοινοποίησης συμβάντος σε 

αυτές, και  

ε. την αξιολόγηση συμμόρφωσης, καθώς και τα όργανα, τη διαδικασία, μεθοδολογία και τα 

πρότυπα για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων.» 

 

Κεφάλαιο ΣΤ΄ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Άρθρο 32 

Ορισμός του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων σε δημόσιους φορείς - Αντικατάσταση 

παρ. 5 άρθρου 6 ν. 4624/2019 

 

Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής:  

«5. Ο δημόσιος φορέας δημοσιοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του ΥΠΔ. Γνωστοποιεί επίσης 

στην Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και την ιδιότητα του ΥΠΔ.». 
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Άρθρο 33 

Πεδίο εφαρμογής του ν. 4624/2019 - Αντικατάσταση άρθρου 43 ν. 4624/2019 

 

Το άρθρο 43 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 43  

Αντικείμενο-Πεδίο εφαρμογής  

(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας)  

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ρυθμίζουν την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 

σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων 

ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένων της προστασίας από απειλές κατά 

της δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής τους. 

2. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

από τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρ. 1. 

3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνοι 

επεξεργασίας. 

4. Όπου στο παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνονται διατάξεις για τους εκτελούντες την 

επεξεργασία, οι διατάξεις του εφαρμόζονται και σε αυτούς. 

5. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές για σκοπούς άλλους από 

αυτούς που προβλέπονται στην παρ. 1 υπόκειται στις διατάξεις του ΓΚΠΔ, όπου αυτός 

εφαρμόζεται, και των Κεφαλαίων Α, Β και Γ του παρόντος.». 

 

Άρθρο 34 

Ορισμοί - Τροποποίηση άρθρων 44, 53, 58 και 71 ν. 4624/2019 

 

1. Διαγράφεται ο αριθμός 1 προ της μόνης παραγράφου του άρθρου 44 του ν. 4624/2019 (Α’ 

137). 

2. Η περ. ιδ) του άρθρου 44 του ν. 4624/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ιδ) «αρμόδια αρχή»:  

ιδα) κάθε δημόσια αρχή αρμόδια για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 

ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένων της 

προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής τους ή  

ιδβ) κάθε άλλος οργανισμός ή φορέας στον οποίο ανατίθενται ρόλος δημόσιας αρχής και η 

εκτέλεση δημοσίων εξουσιών για τους σκοπούς της πρόληψης, της ανίχνευσης ή της δίωξης 
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ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένων της 

προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής τους·». 

3. Η περ. ιε) του άρθρου 44 του ν. 4624/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ιε) «εποπτική αρχή»: η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής: 

Αρχή), ή, για τα άλλα κράτη – μέλη, η ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η οποία έχει συσταθεί 

από αυτά σύμφωνα με το άρθρο 41 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680·». 

4. Η περ. ιζ), του άρθρου 44 του ν. 4624/2019, περί ορισμού της «συγκατάθεσης» 

καταργείται. 

5. α) Στην περ. ζ) του άρθρου 44 του ν. 4624/2019, περί ορισμού του «υπευθύνου 

επεξεργασίας», η λέξη «δημόσια» αντικαθίσταται με τη λέξη «αρμόδια». 

β) Στην περ. θ) του άρθρου 44 του ν. 4624/2019, περί ορισμού του «αποδέκτη», η λέξη 

«δημόσιες» αντικαθίστανται με τη λέξη «αρμόδιες». 

γ) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 53 του ν. 4624/2019, περί γενικών πληροφοριών σχετικά 

με την επεξεργασία δεδομένων, η λέξη «δημόσιας» αντικαθίσταται από τη λέξη «αρμόδιας». 

δ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4624/2019, περί δικαιώματος 

υποβολής καταγγελίας στην Αρχή, η λέξη «δημόσιες» αντικαθίσταται από τη λέξη 

«αρμόδιες». 

ε) Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 71 του ν. 4624/2019, περί διάκρισης δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και επαλήθευσης της ταυτότητάς τους, η λέξη «δημόσια» αντικαθίσταται από τη 

λέξη «αρμόδια». 

 

Άρθρο 35 

Αντικατάσταση τίτλου του Τμήματος ΙΙ του Κεφαλαίου Δ του ν. 4624/2019 

Ο τίτλος του Τμήματος ΙΙ του Κεφαλαίου Δ του ν. 4624/2019 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής: 

«ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ». 

 

 

Άρθρο 36 

Νομιμότητα της επεξεργασίας - Προσθήκη άρθρου 45Α στον ν. 4624/2019 

(άρθρο 8 της Οδηγίας 2016/680) 

 

Στον ν. 4624/2019 (Α’ 137) προστίθεται άρθρο 45Α ως εξής: 

«Άρθρο 45Α  

Νομιμότητα της επεξεργασίας  
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(άρθρο 8 της Οδηγίας) 

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι σύννομη μόνον εάν βασίζεται 

στον νόμο ή στο δίκαιο της Ένωσης και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που 

ασκείται από τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 43. 

2. Οι ειδικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν τη νομική βάση για την επεξεργασία από τις 

αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 43 καθορίζουν τουλάχιστον τους 

σκοπούς της επεξεργασίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και την αρχή ή τις αρχές που είναι 

αρμόδιες να προβούν σε αυτήν την επεξεργασία.». 

 

 

Άρθρο 37 

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Αντικατάσταση 

άρθρου 46 ν. 4624/2019 

 

Το άρθρο 46 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 46  

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

(άρθρο 10 της Οδηγίας)  

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή 

εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ή 

τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, 

βιομετρικών δεδομένων για την αποκλειστική ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου ή 

δεδομένων που αφορούν στην υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό 

επιτρέπονται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 και εφόσον: α) επιτρέπονται από τον νόμο ή το δίκαιο της 

Ένωσης και β) επιβάλλονται για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου 

των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, ή γ) η επεξεργασία αυτή αφορά σε δεδομένα 

τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.  

2. Όταν η επεξεργασία αφορά στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων της παρ. 1, εφαρμόζονται 

κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία του υποκειμένου των δεδομένων, όπως: α) 

ειδικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για την ασφάλεια ή για τον έλεγχο επεξεργασίας, β) 

συγκεκριμένες και σύντομες προθεσμίες εντός των οποίων επανεξετάζεται και 

τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της περαιτέρω τήρησης των εν λόγω δεδομένων, γ) μέτρα για 
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την ευαισθητοποίηση των προσώπων που συμμετέχουν στην επεξεργασία των δεδομένων, 

δ) περιορισμοί στην πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα εντός της αρμόδιας αρχής, ε) τήρηση 

και επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων κατά τρόπο διακριτό από την 

επεξεργασία άλλων κατηγοριών δεδομένων, στ) ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, εφόσον αυτό δεν 

παρεμποδίζει την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας, ζ) κρυπτογράφηση των 

δεδομένων, η) ειδικές διαδικαστικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη νόμιμη επεξεργασία και 

την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων σε περίπτωση διαβίβασης ή επεξεργασίας 

των δεδομένων αυτών για άλλους σκοπούς.». 

 

Άρθρο 38 

Επεξεργασία για άλλους σκοπούς - Τροποποίηση άρθρου 47 ν. 4624/2019 

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 47 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) καταργείται και το άρθρο 47 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 47 

Επεξεργασία για άλλους σκοπούς (άρθρο 4 της Οδηγίας) 

 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για 

τον οποίο έχουν συλλεγεί, επιτρέπεται εάν ο άλλος σκοπός είναι ένας από τους σκοπούς που 

αναφέρονται στο άρθρο 43, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι εξουσιοδοτημένος να 

επεξεργάζεται δεδομένα για το σκοπό αυτό και η επεξεργασία που διενεργείται είναι 

απαραίτητη και ανάλογη προς τον σκοπό αυτό.» 

 

Άρθρο 39 

Συγκατάθεση του υποκειμένου - Αντικατάσταση άρθρου 49 ν. 4624/2019 

 

Το άρθρο 49 του ν. 4624/2019 (Α΄137) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 49 

Συγκατάθεση του υποκειμένου 

1. Όταν η επεξεργασία βασίζεται, σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου, στη συγκατάθεση του 

υποκειμένου των δεδομένων ή αφορά μέτρα που έχει ζητήσει το ίδιο το υποκείμενο των 

δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των 

δεδομένων συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα 

ή αιτήθηκε μέτρα που συνεπάγονται τέτοια επεξεργασία.  
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2. Πριν από την παροχή της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται 

σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που υπόκεινται σε επεξεργασία και ιδίως για την περίπτωση που η επεξεργασία αφορά 

ειδικές κατηγορίες δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, την προβλεπόμενη διάρκεια 

αυτής και τους συνήθεις αποδέκτες των δεδομένων. Το υποκείμενο των δεδομένων 

ενημερώνεται επίσης για τις κατά νόμο συνέπειες της συγκατάθεσης ή της μη παροχής της, 

καθώς και για το δικαίωμα ανάκλησης αυτής.   

3. Η συγκατάθεση της παρ. 1 είναι σαφής, συγκεκριμένη, έγγραφη και απαλλαγμένη 

ελαττωμάτων βούλησης δήλωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι 

συμφωνεί, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που το αφορούν. Η συγκατάθεση θεωρείται έγκυρη μόνο όταν βασίζεται στην ελεύθερη 

απόφαση του υποκειμένου. Για τη διαπίστωση της ελεύθερης βούλησης και δήλωσης του 

υποκειμένου αξιολογούνται οι συνθήκες και περιστάσεις υπό τις οποίες δόθηκε. 

4. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά 

πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που 

βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 

5. Εάν η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων παρέχεται στο πλαίσιο γραπτής 

δήλωσης, η οποία αφορά και άλλα θέματα, το αίτημα για συγκατάθεση υποβάλλεται κατά 

τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτό από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύληπτη μορφή, 

χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. 

6. Εάν πρόκειται για επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, η συγκατάθεση πρέπει να 

αναφέρεται ρητά στην ειδική κατηγορία δεδομένων.». 

 

Άρθρο 40 

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων - Αντικατάσταση άρθρου 52 ν. 4624/2019 

 

Το άρθρο 52 του ν. 4264/2019 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 52  

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων  

(άρθρο 11 της Οδηγίας)  

1. Απαγορεύεται η λήψη απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 

επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει δυσμενή έννομα 

αποτελέσματα για το υποκείμενο των δεδομένων ή το επηρεάζει σημαντικά, εκτός εάν 

προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή του δικαίου της Ένωσης, η οποία ορίζει τις 
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κατάλληλες εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των 

δεδομένων, όπως ρυθμίσεις που κατοχυρώνουν την ειδική και εύληπτη ενημέρωση του 

υποκειμένου των δεδομένων, το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης εκ μέρους 

του υπευθύνου επεξεργασίας και το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να 

διατυπώσει τις απόψεις του, να απαιτήσει αιτιολόγηση της απόφασης που ελήφθη κατόπιν 

της εν λόγω αξιολόγησης και να αμφισβητήσει ή να ζητήσει επανεξέταση της απόφασης.  

2. Οι αποφάσεις της παρ. 1 δεν επιτρέπεται να βασίζονται σε επεξεργασία των ειδικών 

κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 

46, εκτός εάν τούτο προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή από το δίκαιο της Ένωσης και 

υφίστανται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των 

έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι 

διασφαλίσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 46.  

3. Απαγορεύεται η κατάρτιση προφίλ που έχει ως αποτέλεσμα διακρίσεις σε βάρος φυσικών 

προσώπων με βάση τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 46.». 

 

Άρθρο 41 

Διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Προθεσμίες αποθήκευσης και 

επανεξέτασης - Περιορισμός της επεξεργασίας - Αντικατάσταση άρθρου 73 ν. 4624/2019 

 

Το άρθρο 73 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 73  

Διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Προθεσμίες αποθήκευσης και επανεξέτασης 

– Περιορισμός της επεξεργασίας 

(άρθρο 5 της Οδηγίας) 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διορθώνει ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς 

καθυστέρηση, εάν η επεξεργασία τους είναι παράνομη και αυτά πρέπει να διαγραφούν προς 

εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή η γνώση τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του. 

3. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που η μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων 

καθορίζεται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή συμφωνία που αποτελεί τη βάση 

της σχετικής αποθήκευσης, ο νόμος ή οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές 
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πράξεις καθορίζουν τη μέγιστη περίοδο αποθήκευσης. Με τη λήξη αυτής της περιόδου, τα 

δεδομένα διαγράφονται. 

4. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, ο νόμος ή οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες 

κανονιστικές πράξεις μπορούν να προβλέπουν ότι, μετά την πάροδο μιας συγκεκριμένης 

περιόδου αποθήκευσης, επανεξετάζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας αν είναι αναγκαία 

η διατήρηση των δεδομένων. Η εν λόγω επανεξέταση βασίζεται σε ανάλυση κριτηρίων 

αναγκαιότητας και αναλογικότητας. Στα κριτήρια, τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά τον 

προσδιορισμό της αρχικής περιόδου αποθήκευσης και την περιοδική επανεξέταση της 

αναγκαιότητας διατήρησης δεδομένων, περιλαμβάνονται, ιδίως, η ιδιότητα του 

υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 70, η ηλικία του υποκειμένου, η 

βαρύτητα του ποινικού αδικήματος και της αντίστοιχης ποινικής κύρωσης, η σοβαρότητα του 

κινδύνου ή της πιθανολογούμενης απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας, η ύπαρξη 

εκκρεμών ποινικών ερευνών, η τυχόν επέλευση παραγραφής, η υποτροπή και η ανάγκη για 

προστασία των θυμάτων. 

5. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων συμμετέχει στη διαδικασία επανεξέτασης της 

αναγκαιότητας περαιτέρω διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

6. Οι παρ. 3 έως και 5 του άρθρου 56 εφαρμόζονται αναλόγως. Ο αποδέκτης ενημερώνεται 

επίσης αν έχουν διαβιβαστεί ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή εάν τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί παράνομα. 

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος ήδη 

κατά τον σχεδιασμό των σχετικών επεξεργασιών και των αντίστοιχων συστημάτων και 

διαδικασιών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 69.». 

 

Άρθρο 42 

Καταργούμενες διατάξεις - Αντικατάσταση άρθρου 84 ν. 4624/2019 

 

Το άρθρο 84 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 84  

Καταργείται ο ν. 2472/1997 (Α΄ 50), περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 13, της 

σύστασης της Αρχής με την παρ. 1 του άρθρου 15, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 18 και του 

άρθρου 21 που αφορά στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 13 του ν. 3471/2006 (Α΄ 133), οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.». 
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Άρθρο 43 

Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων από την εισαγγελική αρχή - Προσθήκη άρθρου 

84Α στον ν. 4624/2019 

 

Στον ν. 4624/2019 (Α’ 137) προστίθεται άρθρο 84Α ως εξής: 

«Άρθρο 84Α  

Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων από την εισαγγελική αρχή 

1. Με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Εισαγγελέα Εφετών, εάν η 

υπόθεση εκκρεμεί στο Εφετείο, η Ελληνική Αστυνομία προβαίνει σε δημοσιοποίηση, για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, των στοιχείων της 

ταυτότητας, της εικόνας και της ποινικής δίωξης κατηγορουμένου ή καταδικασθέντος για 

κακούργημα, για πλημμέλημα του 19ου κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα, καθώς και για 

πλημμέλημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δυο (2) ετών.  

2. Η δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων της παρ. 1 αποσκοπεί αποκλειστικά: 

α. στη διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη των εγκλημάτων της παρ. 1, 

β. στην εκτέλεση εντάλματος σύλληψης ή καταδικαστικής απόφασης του κατηγορούμενου 

για τα εγκλήματα της παρ. 1, 

γ. στην άμεση προστασία του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση του 

κατηγορουμένου, περιλαμβανομένης και της αποτροπής απειλής της δημόσιας ασφάλειας 

σε σχέση προς το διερευνώμενο έγκλημα. 

3. Η αρμόδια εισαγγελική αρχή δύναται να εκδώσει ειδικά και εμπεριστατωμένα 

αιτιολογημένη διάταξη, εφαρμοζομένων αναλόγως των άρθρων 43 έως 45 του παρόντος και 

ιδίως τηρουμένων των γενικών αρχών επεξεργασίας, εφόσον η η δημοσιοποίηση των 

προσωπικών δεδομένων του κατηγορουμένου ή του καταδικασθέντος είναι πρόσφορη και 

απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 2 του παρόντος, εκτός εάν είναι δυνατή η 

επιλογή άλλων μέτρων λιγότερο επαχθών για τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

Η αίτηση υποβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές της περ. ιδ του άρθρου 44. Σε περίπτωση 

διενέργειας προανάκρισης, η αίτηση υποβάλλεται από τον αρμόδιο ανακριτικό υπάλληλο, 

ενώ στην περίπτωση διενέργειας κύριας ανάκρισης από τον ανακριτή.  

Η διάταξη της εισαγγελικής αρχής, η οποία εκτελείται από την Ελληνική Αστυνομία, περιέχει: 

α) τα στοιχεία ταυτότητας του κατηγορουμένου ή καταδικασθέντος, β) την εικόνα του, γ) την 

ποινική δίωξη ή την καταδίκη, καθώς και την παράθεση των αναγκαίων πραγματικών 

περιστατικών, δ) τον σκοπό και τον στόχο της δημοσιοποίησης, ε) τον τρόπο και τα μέσα 
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αυτής, στ) το χρονικό διάστημα διατήρησης της δημοσιοποίησης και κάθε αναπαραγωγής 

της, εντός του πλαισίου της παρ. 1.  

Η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων τα οποία αφορούν στην ποινική δίωξη ή την 

καταδίκη λαμβάνει χώρα με τρόπο σύμφωνο προς την υποχρέωση σεβασμού του τεκμηρίου 

της αθωότητας. 

 Η ισχύς της διάταξης παύει αυτοδικαίως με την παρέλευση του ορισθέντος χρονικού 

διαστήματος και απαγορεύεται η διατήρηση των δημοσιοποιημένων προσωπικών 

δεδομένων, καθώς και κάθε αναπαραγωγής τους. Σε περίπτωση εκπλήρωσης του 

επιδιωκόμενου σκοπού και στόχου σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό της παρ. 1, 

η εισαγγελική αρχή ανακαλεί τη διάταξη με την έκδοση νεότερης, η οποία εκτελείται από την 

Ελληνική Αστυνομία.  

4. Κατά της διάταξης της εισαγγελικής αρχής επιτρέπεται προσφυγή εντός δύο (2) ημερών 

από τη γνωστοποίηση στον κατηγορούμενο ή κατάδικο ενώπιον του Προϊστάμενου της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών ή του Προϊστάμενου της Εισαγγελίας Εφετών, εάν η υπόθεση 

εκκρεμεί στο Εφετείο, ο οποίος αποφαίνεται εντός δύο (2) ημερών. Μέχρι να αποφανθεί ο 

αρμόδιος Εισαγγελέας, απαγορεύονται η εκτέλεση της διάταξης και η δημοσιοποίηση των 

προσωπικών δεδομένων.  

5. Κατ’ εξαίρεση, στα κακουργήματα των άρθρων 187, 187Α, 187Β και εκείνων του 19ου 

Κεφαλαίου του Π.Κ., περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η εισαγγελική διάταξη εκτελείται αμέσως, 

επικυρώνεται δε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών εντός είκοσι τεσσάρων (24) 

ωρών, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Διαφορετικά η ισχύς της 

σχετικής διάταξης παύει αυτοδικαίως με τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων (24) 

ωρών. 

6. Ο κατηγορούμενος ή κατάδικος ασκεί ενώπιον του Προϊστάμενου της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών ή του Προϊστάμενου της Εισαγγελίας Εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο 

Εφετείο, τα δικαιώματά του ως υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 53 έως 

59 του παρόντος, τα οποία εφαρμόζονται αναλόγως.». 

 

Άρθρο 44 

Σύσταση Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Προσωπικών Δεδομένων 

 

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Προσωπικών 

Δεδομένων (ΜΕΕΠΔ). 
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2. Η Επιτροπή έχει ως αποστολή την άσκηση καθηκόντων νομοπαρασκευαστικού έργου, μετά 

από παρακολούθηση των επιστημονικών και νομολογιακών εξελίξεων και του εθνικού και 

ενωσιακού νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και 

συμμετοχή σε αρμόδια διεθνή όργανα. 

3. Στην Επιτροπή δύναται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από 

αυτήν, υπάλληλοι και στελέχη απασχολούμενοι με κάθε είδους σχέση σε φορείς του 

δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων. 

4. Η Επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από πρόσωπα με επαγγελματική και 

επιστημονική εμπειρία στον τομέα των προσωπικών δεδομένων. Πρόεδρος της Επιτροπής 

ορίζεται ανώτερος ή ανώτατος δικαστικός λειτουργός. Στην Επιτροπή δύναται να μετέχει 

μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το οποίο ορίζεται, μαζί με 

τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Προέδρου της. 

5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΜΕΕΠΔ, μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, καθώς και 

ο Γραμματέας της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

6. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής 

ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται, πέραν οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιας αποζημίωσης 

και εξόδων διανυκτέρευσης. 

 

Κεφάλαιο Ζ΄ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 45 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Η ισχύς του άρθρου 12 άρχεται από τη δημοσίευση της απόφασης του Διοικητή της Ε.Υ.Π. 

του ιδίου άρθρου.  

2. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος ισχύουν τα 

οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1027/2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 3739). 

 

 

Άρθρο 46 

Καταργούμενες διατάξεις 
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Καταργούνται: 

1. Τα άρθρα 3, 4 και 5 του ν. 2225/1994 (Α΄ 121). 

2. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περ. α’ του άρθρου 1 του ν. 3649/2008 (Α΄ 39). 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3959/2011 (Α’ 93). 

4. Η παρ. 4 του άρθρου 10 και η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4577/2018 (Α’ 199).  

 

Κεφάλαιο Η’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 47 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. 


