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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ελληνική νοµοθεσία σχετικά µε το ∆ιαδικτυακό Έγκληµα 

Ο Ν. 1805/88, αφορά τα εγκλήµατα που διαπράττονται µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

(computer crimes) και στο βαθµό που τα προβλεπόµενα εγκλήµατα (370Β, 370Γ, 386Α) 

διαπράττονται και σε περιβάλλον ∆ιαδικτύου (Internet), τότε τα άρθρα αυτά εφαρµόζονται 

και στις συγκεκριµένες περιπτώσεις. Στην ελληνική νοµοθεσία όµως, δεν υπάρχει νόµος που 

να αναφέρεται αποκλειστικά σε θέµατα ∆ιαδικτύου και να ρυθµίζει τη συµπεριφορά των 

χρηστών του ∆ιαδικτύου από άποψη Ποινικού ∆ικαίου. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα 

συνεργάζεται µε τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

καθώς και άλλων διεθνών οργανισµών, για την αντιµετώπιση των σχετικών θεµάτων. 

Ανεξάρτητα όµως από το εάν ο ανωτέρω νόµος και οι διεθνείς συνεργασίες επαρκούν ή όχι 

για την ποινική κάλυψη των θεµάτων που προκύπτουν από την ανάπτυξη της Πληροφορικής, 

το βέβαιον είναι ότι, δεν επαρκούν για την τελεία αντιµετώπιση των εγκληµάτων που έχουν 

τελεστεί µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου. Πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ το Π.∆. 47/2005, από την 

Α.∆.Α.Ε. (Αρχή ∆ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών), το οποίο αφορά τις 

διαδικασίες, τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των 

επικοινωνιών και τη διασφάλισή του. Ενώ, σύντοµα αναµένεται να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη 

της Βουδαπέστης. 

Άρθρο 370Β 

1. Όποιος αθέµιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιµοποιεί, αποκαλύπτει σε τρίτον ή 

οπωσδήποτε παραβιάζει στοιχεία ή προγράµµατα υπολογιστών τα οποία συνιστούν κρατικά, 

επιστηµονικά ή επαγγελµατικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης του δηµοσίου ή ιδιωτικού 

τοµέα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 3 µηνών. Ως απόρρητα θεωρούνται κι εκείνα 

που ο νόµιµος κάτοχός τους από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον τα µεταχειρίζεται ως απόρρητα, 

ιδίως όταν έχει λάβει µέτρα για να παρεµποδίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει λάβει µέτρα 

για να παρεµποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση τους. 

2. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του κατόχου των στοιχείων, καθώς και αν το απόρρητο 

είναι ιδιαίτερα µεγάλης οικονοµικής σηµασίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

έτους. 

3. Αν πρόκειται για στρατιωτικό ή διαπλαστικό απόρρητο ή για απόρρητο που αναφέρεται 

στην ασφάλεια του κράτους, η κατά την παρ. 1 πράξη τιµωρείται κατά τα άρθρα 146 και 147. 

4. Οι πράξεις που προβλέπονται στις παρ.1 και 2 διώκονται ύστερα από έγκληση. 

άρθρο 370Γ 

1. Όποιος χωρίς δικαίωµα αντιγράφει ή χρησιµοποιεί προγράµµατα υπολογιστών, τιµωρείται 

µε φυλάκιση µέχρι έξι µήνες και µε χρηµατική ποινή διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ έως 

πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (5.900) ευρώ. 

2. Όποιος αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή ή σε 

περιφερειακή µνήµη υπολογιστή ή µεταδίδονται µε συστήµατα τηλεπικοινωνιών, εφόσον οι 

πράξεις αυτές έγιναν χωρίς δικαίωµα ιδίως µε παραβίαση απαγορεύσεων ή µέτρων 

ασφαλείας που είχε λάβει ο νόµιµος κάτοχός τους, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τρεις µήνες 

ή µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον είκοσι εννέα ευρώ. Αν η πράξη αναφέρεται στις διεθνείς 

σχέσεις ή την ασφάλεια του κράτους, τιµωρείται κατά το άρθρο 148. 
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3. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόµιµου κατόχου των στοιχείων, η πράξη της 

προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µόνο αν απαγορεύεται ρητά από εσωτερικό 

κανονισµό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρµοδίου υπαλλήλου του. 

4. Οι πράξεις των παρ. 1 έως 3 διώκονται ύστερα από έγκληση. 

 

Άρθρο 386Α - Απάτη µε υπολογιστή 

 

Όποιος, µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλο παράνοµο περιουσιακό όφελος, 

βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας τα στοιχεία υπολογιστή είτε µε µη ορθή διαµόρφωση 

του προγράµµατος είτε µε επέµβαση κατά την εφαρµογή του είτε µε χρησιµοποίηση µη 

ορθών ή ελλιπών στοιχείων είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιµωρείται µε τις ποινές του 

προηγούµενου άρθρου. Περιουσιακή βλάβη υφίσταται και αν τα πρόσωπα που την 

υπέστησαν είναι άδηλα. Για την εκτίµηση του ύψους της ζηµιάς είναι αδιάφορο αν παθόντες 

είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα. 
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