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Σχόλια
- Το παρόν άρθρο, που είχε αντικατασ ταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3090/2002 (Α΄
329/24.12.2002), τίθεται όπως αντικατασ τάθηκε εκ νέου με το άρθρο 10 του ν. 367 4/2008
(Α΄ 136/10.7 .2008) και ισ χύει από 1.9.2008.

Κείμεν ο Αρθρου
1. Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλ λ ον τρόπο παρεμβαίνει σ ε σ υσ κευή,
σ ύνδεσ η ή δίκτυο παροχής υπηρεσ ιών τηλ εφωνίας ή σ ε σ ύσ τημα υλ ικού ή λ ογισ μικού, που
χρησ ιμοποιείται για την παροχή τέτοιων υπηρεσ ιών, με σ κοπό ο ίδιος ή άλ λ ος να
πλ ηροφορηθεί ή να αποτυπώσ ει σ ε υλ ικό φορέα το περιεχόμενο τηλ εφωνικής σ υνδιάλ εξης
μεταξύ τρίτων ή τα σ τοιχεία της θέσ ης και κίνησ ης της εν λ όγω επικοινωνίας, τιμωρείται με
κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου
και όταν ο δράσ της αποτυπώσ ει σ ε υλ ικό φορέα το περιεχόμενο της τηλ εφωνικής
επικοινωνίας του με άλ λ ον χωρίς τη ρητή σ υναίνεσ η του τελ ευταίου. 2. Όποιος αθέμιτα
παρακολ ουθεί με ειδικά τεχνικά μέσ α ή αποτυπώνει σ ε υλ ικό φορέα προφορική σ υνομιλ ία
μεταξύ τρίτων ή αποτυπώνει σ ε υλ ικό φορέα μη δημόσ ια πράξη άλ λ ου, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο
δράσ της αποτυπώσ ει σ ε υλ ικό φορέα το περιεχόμενο της σ υνομιλ ίας του με άλ λ ον χωρίς τη
ρητή σ υναίνεσ η του τελ ευταίου. 3. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος κάνει
χρήσ η της πλ ηροφορίας ή του υλ ικού φορέα επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί με τους
τρόπους που προβλ έπονται σ τις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου. 4. Αν ο δράσ της
των πράξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου είναι πάροχος υπηρεσ ιών
τηλ εφωνίας ή νόμιμος εκπρόσ ωπος αυτού ή μέλ ος της διοίκησ ης ή υπεύθυνος διασ φάλ ισ ης
του απορρήτου ή εργαζόμενος ή σ υνεργάτης του παρόχου ή ενεργεί ιδιωτικές έρευνες ή τελ εί
τις πράξεις αυτές κατ' επάγγελ μα ή κατά σ υνήθεια ή απέβλ επε σ την είσ πραξη αμοιβής,
επιβάλ λ εται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή από πενήντα πέντε χιλ ιάδες
(55.000) μέχρι διακόσ ιες χιλ ιάδες (200.000) ευρώ. 5. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 3
αυτού του άρθρου σ υνεπάγονται παραβίασ η σ τρατιωτικού ή διπλ ωματικού απορρήτου ή
αφορούν απόρρητο που αναφέρεται σ την ασ φάλ εια του κράτους ή την ασ φάλ εια
εγκατασ τάσ εων κοινής ωφέλ ειας, τιμωρούνται κατά τα άρθρα 146 και 147 του Ποινικού
Κώδικα."

