Αρθρο: 3 7 0
Ημ/ν ία: 01 .01 .1 9 51
Ημ/ν ία Ισχύος: 01 .01 .1 9 51
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Τ ίτ λος Αρθρου
Παραβίασ η του απορρήτου των επισ τολ ών
Λήμματ α
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ , ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ΕΓΚΛΗΣΗ
Σχόλια
Προσ οχή: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2668/1998 (Α΄ 282/18.12.1988) περί
οργανώσ εως του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσ ιών και άλ λ ων διατάξεων, οι διατάξεις
του παρόντος άρθρου που αφορούν την προσ τασ ία του απορρήτου της ταχυδρομικής
επικοινωνίας εφαρμόζονται σ ε ό λ ε ς τις ταχυδρομικές επιχειρήσ εις κ α ι το προσ ωπικό τους.

Κείμεν ο Αρθρου
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥ ΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ
1. Όποιος αθέμιτα και με σ κοπό να λ άβει γνώσ η του περιεχομένου τους ανοίγει κλ εισ τή
επισ τολ ή ή άλ λ ο κλ εισ τό έγγραφο ή παραβιάζει τον κλ εισ τό χώρο σ τον οποίο είναι
φυλ αγμένα ή με οποιονδήποτε τρόπο εισ χωρεί σ ε ξένα απόρρητα διαβάζοντας ή
αντιγράφοντας ή αποτυπώνοντας με άλ λ ο τρόπο επισ τολ ή ή άλ λ ο έγγραφο τιμωρείται με
χρηματική ποινή ή με φυλ άκισ η μέχρι ενός έτους.
2. Η ποινική δίωξη γίνεται μόνο με έγκλ ησ η.

Αρθρο: 3 7 0Α
Ημ/ν ία: 01 .09 .2 008
Ημ/ν ία Ισχύος: 01 .01 .1 9 51
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

Τ ίτ λος Αρθρου
"Παραβίασ η του απορρήτου της τηλ εφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής σ υνομιλ ίας
Λήμματ α
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ , ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥ ΝΟΜΙΛΙΩΝ, ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, ΕΓΚΛΗΣΗ, ΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Σ ΑΣΤΥ ΝΟΜΙΚΟΥ Σ, ΠΑΥ ΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
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."

Αρθρο: 3 7 0Β
Ημ/ν ία: 3 1 .08.1 9 88
Ημ/ν ία Ισχύος: 01 .01 .1 9 51
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Λήμματ α
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ , ΑΘΕΜΙΤΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Υ ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΗΤΑ, ΕΓΚΛΗΣΗ

Κείμεν ο Αρθρου
1. Όποιος αθέμιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησ ιμοποιεί, αποκαλ ύπτει σ ε τρίτον ή
οπωσ δήποτε παραβιάζει σ τοιχεία ή προγράμματα υπολ ογισ τών, τα οποία σ υνισ τούν κρατικά,
επισ τημονικά ή επαγγελ ματικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησ ης του δημοσ ίου ή ιδιωτικού
τομέα, τιμωρείται με φυλ άκισ η τουλ άχισ τον τριών μηνών. Ως απόρρητα θεωρούνται και
εκείνα που ο νόμιμος κάτοχός τους, από δικαιολ ογημένο ενδιαφέρον τα μεταχειρίζεται ως
απόρρητα, ιδίως όταν έχει λ άβει μέτρα για να παρεμποδίζονται τρίτοι να λ άβουν γνώσ η τους.
2. Αν ο δράσ της είναι σ την υπηρεσ ία του κατόχου των σ τοιχείων, καθώς και αν το απόρρητο
είναι ιδιαίτερα μεγάλ ης οικονομικής σ ημασ ίας, επιβάλ λ εται φυλ άκισ η τουλ άχισ τον ενός
έτους.
3. Αν πρόκειται για σ τρατιωτικό ή διπλ ωματικό απόρρητο ή για απόρρητο που αναφέρεται
σ την ασ φάλ εια του κράτους, η κατά την παράγραφο 1 πράξη τιμωρείται κατά τα άρθρα 146 και
147 .
4. Οι πράξεις που προβλ έπονται σ τις παραγράφους 1 και 2 διώκονται ύσ τερα από έγκλ ησ η.

Αρθρο: 3 7 0Γ
Ημ/ν ία: 1 2 .09 .2 001
Ημ/ν ία Ισχύος: 01 .01 .1 9 51
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Λήμματ α
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ , ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Υ ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υ ΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥ Σ, ΕΓΚΛΗΣΗ
Σχόλια
* Η μετατροπή των δραχμικών ποσ ών σ ε ΕΥ ΡΩ σ τις παρ. 1 και 2 του παρόντος έγινε με την
παρ. 1 του άρθ. 3 -σ ε σ υνδυασ μό με τα άρθρα 4 και 5- του ν. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001).

Προς (εξοικείωσ η και) εξυπηρέτησ η του χρήσ τη με τις αντισ τοιχίες των ευρώ προς τις
δραχμές, παραθέτουμε εντός [ ] το ανάλ ογο (κατά προσ έγγισ η) δραχμικό ποσ ό.

Κείμεν ο Αρθρου
1. Όποιος χωρίς δικαίωμα αντιγράφει ή χρησ ιμοποιεί προγράμματα υπολ ογισ τών, τιμωρείται
με φυλ άκισ η μέχρι έξι μήνες και με χρηματική ποινή "διακοσ ίων ενενήντα (290) ΕΥ ΡΩ
[100.000 δρχ.]* έως πέντε χιλ ιάδων εννιακοσ ίων (5.900) ΕΥ ΡΩ" [2.000.000 δρχ.]*.
2. Όποιος αποκτά πρόσ βασ η σ ε σ τοιχεία που έχουν εισ αχθεί σ ε υπολ ογισ τή ή σ ε
περιφερειακή μνήμη υπολ ογισ τή ή μεταδίδονται με σ υσ τήματα τηλ επικοινωνιών, εφόσ ον οι
πράξεις αυτές έγιναν χωρίς δικαίωμα, ιδίως με παραβίασ η απαγορεύσ εων ή μέτρων ασ φάλ ειας
που είχε λ άβει ο νόμιμος κάτοχός τους, τιμωρείται με φυλ άκισ η μέχρι τρεις μήνες ή με
χρηματική ποινή τουλ άχισ τον "είκοσ ι εννέα (29) ΕΥ ΡΩ" [10.000 δρχ.]*. Αν η πράξη
αναφέρεται σ τις διεθνείς σ χέσ εις ή σ την ασ φάλ εια του κράτους, τιμωρείται κατά το άρθρο
148.
3. Αν ο δράσ της είναι σ την υπηρεσ ία του νόμιμου κατόχου των σ τοιχείων, η πράξη της
προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται μόνο αν απαγορεύεται ρητά από εσ ωτερικό
κανονισ μό ή από έγγραφη απόφασ η του κατόχου ή αρμόδιου υπαλ λ ήλ ου του.
4. Οι πράξεις των παραγράφων 1 έως 3 διώκονται ύσ τερα από έγκλ ησ η.

Αρθρο: 3 7 0Δ
Ημ/ν ία: 01 .01 .1 9 51
Ημ/ν ία Ισχύος: 01 .01 .1 9 51

Κείμεν ο Αρθρου
[το παρόν άρθρο, που είχε προσ τεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
1941/1991 (Α΄ 41/18.3.1991) και εσ φαλ μένως αριθμηθεί ως άρθρο 37 0β -σ φάλ μα, ωσ τόσ ο,
που διορθώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1968/1991 (Α΄ 150/11.10.1991)-,
καταργήθηκε με την περ. β) της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν.
217 2/1993 (Α΄ 207 /16.12.1993)].

