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Σύνοψη 
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Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν αιτήματος της Εξεταστικής 
Επιτροπής για τη διερεύνηση της χρήσης του Pegasus και 
αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού επιτήρησης (PEGA)— 
αναλύει τον αντίκτυπο της χρήσης του Pegasus και αντίστοιχου 
κατασκοπευτικού λογισμικού στις αξίες του άρθρου 2 της ΣΕΕ, 
στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων και στις 
δημοκρατικές διαδικασίες στα κράτη μέλη. 
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ΕτΠ Επιτροπή των Περιφερειών 

CULT Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 

ECOSOC Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
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ΕΛΚ Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 

FAO Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών 

 Συστήματα μετωπικής προστασίας 

ΑΕγχΠ Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

GM Γενετικώς τροποποιημένο 

Πράσινοι/ΕΕΣ Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 

GUE/NGL Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων 

Χωρών 

IFI Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία 

S&D Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

Ιστορικό 

Η στοχευμένη παρακολούθηση με βάση τεχνολογικά εργαλεία εγείρει δικαιολογημένες ανησυχίες 
λόγω του βάθους της, καθώς μπορεί να επεκταθεί σε όλες τις πτυχές της ζωής των στοχευόμενων 
ατόμων. Τα κατασκοπευτικά συστήματα που παραβιάζουν κινητές συσκευές —όπως το Pegasus, που 
αναπτύχθηκε από τον ισραηλινό όμιλο NSO— επιτρέπουν διάχυτη μυστική παρακολούθηση. Το 
Pegasus έχει πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση στην παραβιασθείσα συσκευή: μπορεί να εξάγει όλα 
τα δεδομένα που περιέχονται στη συσκευή (αρχική εξαγωγή δεδομένων), να παρακολουθεί όλες τις 
δραστηριότητες που εκτελούνται μέσω αυτής (παθητική επιτήρηση), να ενεργοποιεί τις λειτουργίες της 
συσκευής για τη συλλογή περαιτέρω δεδομένων (ενεργή επιτήρηση) και ενδεχομένως να παρεμβαίνει 
στο περιεχόμενο της συσκευής και στα μηνύματα που αποστέλλονται από αυτήν (χειραγώγηση). 
Μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς καμία ενέργεια από τα ενδιαφερόμενα άτομα και δεν θα αφήσει κανένα 
ίχνος της λειτουργίας του (ή πολύ λίγα ίχνη). 

 

Σκοπός  

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι α) να εντοπιστούν βασικά ζητήματα σχετικά με τους τρόπους με 
τους οποίους το Pegasus και άλλο κατασκοπευτικό λογισμικό μπορεί να παρεμβαίνει στα ατομικά 
δικαιώματα, τις δημοκρατικές διαδικασίες και τους δημοκρατικούς θεσμούς, β) να αξιολογηθεί το 
σχετικό νομικό πλαίσιο, γ) να προσδιοριστούν ο βαθμός και οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να 
χρησιμοποιείται νόμιμα το κατασκοπευτικό λογισμικό και δ) να διατυπωθούν συστάσεις για τρόπους 
εφαρμογής των εν λόγω όρων. 

Αντίκτυπος στα δικαιώματα και τη δημοκρατία 

Η διάχυτη παρακολούθηση επηρεάζει την ιδιωτική ζωή, την προστασία των δεδομένων και περαιτέρω 
ατομικά δικαιώματα των ανθρώπων—όπως τα δικαιώματα στην ελευθερία του λόγου, του 
συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι— καθώς και τους δημοκρατικούς θεσμούς της κοινωνίας. Το 
κατασκοπευτικό λογισμικό επηρεάζει την πολιτική συμμετοχή καθώς οι κατασκοπευόμενοι πολίτες 
μπορούν να αισθάνονται αναγκασμένοι να απέχουν από τη συμμετοχή σε αλληλεπιδράσεις με πολιτικό 
περιεχόμενο, από την ειλικρινή έκφραση των απόψεών τους και από τη συναναστροφή με άλλους για 
πολιτικούς σκοπούς. Τούτο θίγει την ποιότητα της δημοκρατικής δημόσιας σφαίρας, η οποία τελικά 
βασίζεται στη συμβολή και τις αντιδράσεις των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το κατασκοπευτικό 
λογισμικό επηρεάζει άτομα (όπως δημοσιογράφους, πολιτικούς και ακτιβιστές) που διαδραματίζουν 
ιδιαίτερο ρόλο στη δημόσια σφαίρα. Η παρακολούθηση τέτοιων ατόμων αφήνει περιθώρια για 
καταστολή, χειραγώγηση, εκβιασμό, παραποίηση και δυσφήμιση. Μπορεί να επηρεαστεί και η ίδια η 
εκλογική διαδικασία, όταν οι συλλεγόμενες πληροφορίες, ενδεχομένως χειραγωγημένες, 
χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή εκστρατειών δυσφήμισης κατά στοχευμένων υποψηφίων ή για τη 
συμμετοχή σε άλλες ενέργειες που επηρεάζουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους στις εκλογές. Ο απλός 
φόβος ότι ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο κατασκοπείας μπορεί να οδηγήσει τα άτομα να 
απέχουν από την υποβολή υποψηφιότητας ή από τη διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής εκστρατείας. 

Κατασκοπευτικό λογισμικό και εθνική ασφάλεια 

Η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού συνήθως δικαιολογείται με την επίκληση της εθνικής ασφάλειας 
ή σκοπών επιβολής του νόμου. Ωστόσο, φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις το κατασκοπευτικό 
λογισμικό χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, που συχνά σχετίζονται με κομματικούς πολιτικούς 
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στόχους ή με την καταστολή της κοινωνικής και πολιτικής διαφωνίας. Έχει αναγνωριστεί ότι πολλά 
κράτη έχουν χρησιμοποιήσει την εθνική ασφάλεια ως κυνικό νομικό πρόσχημα για να περιορίσουν την 
ελευθερία της έκφρασης, να νομιμοποιήσουν τα βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης και 
να φιμώσουν εκφοβίσουν τις μειονότητες, τους ακτιβιστές και την πολιτική αντιπολίτευση. Ειδικότερα, 
υπάρχουν εκτενείς αποδείξεις ότι το Pegasus χρησιμοποιείται για να στοχεύσει άτομα που δεν έχουν 
καμία σχέση με σοβαρά εγκλήματα ή απειλές για την εθνική ασφάλεια, όπως πολιτικοί αντίπαλοι, 
ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόροι και δημοσιογράφοι. Για να αποφευχθεί μια αλόγιστη 
χρήση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας, η έννοια αυτή θα πρέπει να νοείται περιοριστικά και να 
διακρίνεται από την έννοια της εσωτερικής ασφάλειας, η οποία έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, και 
περιλαμβάνει την πρόληψη κινδύνων για μεμονωμένους πολίτες, και ιδίως την επιβολή του ποινικού 
δικαίου. 

Διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα  

Στο πλαίσιο του ΟΗΕ, οι δραστηριότητες επιτήρησης πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τις 
Συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά 
Δικαιώματα. Η καταχρηστική επιτήρηση θίγει όχι μόνο το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, αλλά και την 
ελευθερία της έκφρασης και άλλα δικαιώματα που περιέχονται στο Σύμφωνο. Τόσο η ιδιωτική ζωή όσο 
και η ελευθερία της έκφρασης μπορούν να περιοριστούν μόνο μέσω του νόμου και όταν αυτό 
απαιτείται για νόμιμους σκοπούς. Η εθνική ασφάλεια μπορεί να δικαιολογεί περιορισμό, αλλά στην 
περίπτωση του Pegasus, οι απαιτήσεις νομιμότητας και αναγκαιότητας είναι πιθανό να μην πληρούνται. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι απαιτήσεις της νομιμοποίησης, 
της νομιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής 
κοινωνίας, ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις στοχευμένης παρακολούθησης. Η εκτενής νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έχει θέσει τις προϋποθέσεις ώστε η 
μυστική παρακολούθηση να συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά τη νομιμότητα 
(προσβασιμότητα των νόμων που επιτρέπουν την επιτήρηση και την προβλεψιμότητα των συνεπειών 
τους) και την ενημέρωση. Το Δικαστήριο έχει επίσης αναγνωρίσει την ενεργητική νομιμοποίηση 
ιδιωτών, ακόμη και αν απλώς ενδέχεται να θιγούν από μυστική παρακολούθηση. 

Δίκαιο της ΕΕ 

Στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ, η στοχευμένη παρακολούθηση αφορά τα δικαιώματα που περιέχονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρχές που περιέχονται στις 
Συνθήκες (όπως η δημοκρατία και το κράτος δικαίου) και σε διάφορες πράξεις του παράγωγου δικαίου 
της ΕΕ, όπως αυτές που αφορούν την προστασία των δεδομένων.  

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η εθνική ασφάλεια αποτελεί αποκλειστική 
αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους, αλλά αυτό δεν αποκλείει κατ’ αρχήν ότι οι δραστηριότητες εθνικής 
ασφάλειας υπόκεινται στο δίκαιο της ΕΕ, πράγμα που όντως συμβαίνει όταν αυτές άπτονται 
δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται από το δίκαιο της ΕΕ.  

Ωστόσο, η εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού για σκοπούς 
εθνικής ασφάλειας παρεμποδίζεται από την εξαίρεση της εθνικής ασφάλειας από το πεδίο εφαρμογής 
δύο θεμελιωδών πράξεων: του ΓΚΠΔ και της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Αυτό δύσκολα μπορεί να δικαιολογηθεί όσον αφορά τα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη και τις αρχές που περιέχονται στις Συνθήκες. Επειδή η εξαίρεση αυτή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπερβολικά ευρέως, πρέπει να επισημανθεί ότι αφορά μόνο περιπτώσεις 
στις οποίες το κατασκοπευτικό λογισμικό χρησιμοποιείται πραγματικά για την προστασία της καλώς 
εννοούμενης εθνικής ασφάλειας. Το δίκαιο της ΕΕ εφαρμόζεται πλήρως στο πλαίσιο μυστικών ερευνών 
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για σκοπούς επιβολής του νόμου. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτόν τον τομέα, υπάρχουν ενδείξεις 
κατάχρησης. 

Συστάσεις 

Η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού συνιστά απειλή για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις βασικές 
αρχές του δικαίου της ΕΕ, όπως η (αντιπροσωπευτική-διαβουλευτική) δημοκρατία και το κράτος 
δικαίου. Υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθούν οι ίδιες οι αρχές στις οποίες βασίζεται το νομικό σύστημα 
της ΕΕ. 

Στα διεθνή και ευρωπαϊκά νομικά συστήματα, οι δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας μπορούν να 
δικαιολογήσουν περιορισμούς στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά για να είναι νόμιμοι οι περιορισμοί 
αυτοί, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της νομιμοποίησης, της νομιμότητας, της αναγκαιότητας, της 
εξισορρόπησης και του συμβατού με τη δημοκρατία. 

Σε πολλές περιπτώσεις χρήσης του, το Pegasus δεν έχει μέχρι στιγμής εκπληρώσει αυτές τις απαιτήσεις, 
δεδομένου ότι έχει χρησιμοποιηθεί για μη νόμιμους σκοπούς, χωρίς επαρκές νομικό πλαίσιο, ελλείψει 
πραγματικής ανάγκης, προκαλώντας δυσανάλογη βλάβη στα ατομικά δικαιώματα και υπονομεύοντας 
τη δημοκρατία. 

Προτείνουμε διάφορες στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των καταχρήσεων: 

• Να οριοθετηθεί το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων εθνικής ασφάλειας, 
ώστε να καταστεί δυσκολότερο για τα κράτη να χρησιμοποιούν την εθνική ασφάλεια 
ψευδώς ως νομική αιτιολόγηση για δραστηριότητες που επιδιώκουν άλλους σκοπούς. 

• Να οριοθετηθεί το προσωπικό πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων εθνικής ασφάλειας, 
και να εξαιρεθούν από αυτό ορισμένες δραστηριότητες ιδιωτών. 

• Να συμπεριληφθούν οι δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας στο πεδίο εφαρμογής της 
νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι περιορισμοί 
των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων για σκοπούς εθνικής ασφάλειας 
υπόκεινται σε απαιτήσεις νομιμότητας και αναλογικότητας. 

• Να υποστηριχθεί η θέσπιση κατάλληλων νομικών πλαισίων σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου 
ότι η εθνική ασφάλεια παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και 
εναπόκειται σε αυτά να διασφαλίσουν αποτελεσματικά ότι η δραστηριότητά τους συνάδει 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές του δικαίου της ΕΕ. Τα πλαίσια αυτά θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με αρχές όπως οι ακόλουθες: νομιμότητα, θεμιτός στόχος, αναγκαιότητα, 
αναλογικότητα, αρμόδια αρχή, ορθή διαδικασία, ενημέρωση των χρηστών, διαφάνεια, 
δημόσια εποπτεία, ασφάλεια και πιστοποίηση και τεχνική προσαρμοστικότητα. 

 Τη βάση για την επίτευξη ενός πολιτικού μορατόριουμ στη χρήση εργαλείων παραβίασης συσκευών 
θα μπορούσε να αποτελεί ένα ισχυρό τεκμήριο παράνομης χρήσης τους, βασισμένο σε εκτενή 
αποδεικτικά στοιχεία για την καταχρηστική ανάπτυξή τους. Αυτό το τεκμήριο θα μπορούσε να 
αντικρουστεί μόνο όταν ένα κράτος δείχνει πειστικά την προθυμία και την ικανότητα να αποτρέψει 
όλες τις καταχρήσεις. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ζητηθεί επιτακτικά από όλα τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τη χρήση ειδικών 
εργαλείων κατασκοπευτικού λογισμικού στις περιπτώσεις που, όπως και με το Pegasus, υπάρχουν 
ισχυρές αποδείξεις για την εκτεταμένη χρήση τους σε παράνομες δραστηριότητες, ιδίως εντός της ΕΕ. 
Μέχρις ότου υπάρξουν σαφείς αποδείξεις ότι δεν υφίστανται πλέον τέτοιες απαράδεκτες πρακτικές, η 
συνέχιση της χρήσης του Pegasus, ακόμη και στο πλαίσιο νόμιμων δραστηριοτήτων, ισοδυναμεί με 
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στήριξη των παραγωγών και των προγραμματιστών του και, συνεπώς, συνεπάγεται συνέργεια σε 
τέτοιες πρακτικές, αν όχι σε νομικό, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικών χειρισμών. 
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1. ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ 
 

Εξετάζουμε τον βαθμό στον οποίο το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το δίκαιο της ΕΕ 
μπορούν να εφαρμοστούν στη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού για εικαζόμενους σκοπούς εθνικής 
ασφάλειας. Μετά την παρουσίαση των διαφόρων ειδών κακόβουλων επιθέσεων σε ψηφιακές συσκευές 
(ενότητα 2), εστιάζουμε σε συστήματα που λειτουργούν παραβιάζοντας κινητές συσκευές, όπως 
συμβαίνει με το Pegasus (ενότητα3). Συζητούμε τις επιπτώσεις του Pegasus στη δημοκρατία 
(ενότητα4), και την επίκληση της εθνικής ασφάλειας ως αιτιολόγηση της μυστικής παρακολούθησης 
(ενότητα5). Θα εξετάσουμε το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο: πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ενότητα6), και το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Συνθηκών 
της ΕΕ, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και των [πράξεων για την προστασία των 
δεδομένων (ενότητα7). Τέλος, παρέχουμε ορισμένες εκτιμήσεις σχετικά με το αν και υπό ποιες 
προϋποθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα κατασκοπευτικό λογισμικό (ενότητα8). 
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2. ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΡΩΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ  

 
Υπάρχουν πολλοί πιθανοί λόγοι για τους οποίους τρίτα μέρη μπορεί να ενδιαφέρονται να αποκτήσουν 
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε μια συσκευή ή μια ομάδα συσκευών. Μερικοί από τους πιθανούς 
στόχους είναι οι εξής: 

• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον στόχο (τον χρήστη της συσκευής). Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές δραστηριότητες και συνήθειες του στόχου. 

• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον κύκλο γνωριμιών του στόχου. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τα άτομα με τα οποία επικοινωνεί ο στόχος, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές τους δραστηριότητες και συνήθειες. 

• Απόκτηση πρόσβασης στη συσκευή με στόχο να ζητηθούν λύτρα. Σε αυτή την περίπτωση, το 
τρίτο μέρος μπορεί να προσπαθήσει να πάρει τον έλεγχο μιας συσκευής και να καταστήσει το 
περιεχόμενό της απρόσιτο (κρυπτογραφώντας το) και στη συνέχεια να απαιτήσει μια πληρωμή 
από τον ιδιοκτήτη σε αντάλλαγμα για την επιστροφή του ελέγχου της συσκευής στον χρήστη 
και τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα. 

• Κλοπή ταυτότητας. Εάν ένας τρίτος αποκτήσει πρόσβαση σε μια συσκευή, μπορεί να είναι σε 
θέση να παραστήσει τον ιδιοκτήτη της συσκευής και να στείλει μηνύματα ή να εκτελέσει άλλες 
ενέργειες που φαίνεται να προέρχονται από τον νόμιμο ιδιοκτήτη. Αυτό μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνο εάν ο τρίτος είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες 
προσωπικές ή οικονομικές πληροφορίες μέσω της συσκευής. 

• Καθιστώντας αδύνατη τη χρήση της συσκευής από τον στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει με τη 
διαγραφή σημαντικών αρχείων ή την απενεργοποίηση των βασικών λειτουργιών της συσκευής. 

 
Διάφορες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση κυβερνοεπιθέσεων1. 
Κατανοώντας τις τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιτιθέμενοι, τα άτομα και οι 
οργανισμοί μπορούν να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τα συστήματά τους. 
Οι ακόλουθες προσεγγίσεις είναι οι πιο σημαντικές: 

                                                             
1   Saeed, I.A., Selamat, A. and Abuagoub, A.M.. “A survey on malware and malware detection systems.” 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

Οι τεχνολογικές συσκευές αποτελούν τη διεπαφή μας με τον ψηφιακό κόσμο. Πρόκειται για ένα 
αναπτυσσόμενο δίκτυο συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο και μπορούν να 
επικοινωνούν μεταξύ τους και με ανθρώπους. Χρησιμοποιούμε αυτές τις συσκευές για να 
αποθηκεύουμε πληροφορίες και να επικοινωνούμε. διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες ή 
άλλη τεχνολογία που τους επιτρέπει να συλλέγουν δεδομένα από το φυσικό περιβάλλον. Το 
κατασκοπευτικό λογισμικό επιτρέπει στους εισβολείς να έχουν πρόσβαση και να 
χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές χωρίς γνώση ή συγκατάθεση από τους νόμιμους χρήστες. 
Τα δεδομένα που συλλέγονται, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων πληροφοριών, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρόπους που δεν συνάδουν με τις προσδοκίες ή τις 
προτιμήσεις των χρηστών. Υπάρχουν διάφορα είδη κακόβουλων εργαλείων λογισμικού που 
εκμεταλλεύονται τρωτά σημεία για να προβούν σε μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες. 
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• Malware2. Ο όρος αυτός αποτελεί συντόμευση του όρου malicious software (κακόβουλο 
λογισμικό). Το κακόβουλο λογισμικό προορίζεται να επιτεθεί σε έναν αυτόνομο ή συνδεδεμένο 
σε δίκτυο υπολογιστή, για σκοπούς όπως η κλοπή πληροφοριών ή ταυτότητας, η κατασκοπεία 
και η διακοπή των υπηρεσιών. 

• Phishing 3. Αυτή η διαδικτυακή απάτη περιλαμβάνει την εξαπάτηση των χρηστών για να 
αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς λογαριασμών 
ή προσωπικά δεδομένα. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για 
κακόβουλους σκοπούς, όπως η κλοπή χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη ή 
η χρήση των πληροφοριών για την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε 
λογαριασμούς ή συσκευές του χρήστη. Οι επιθέσεις phishing συχνά περιλαμβάνουν τη χρήση 
ψεύτικων ιστότοπων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν σχεδιαστεί για να 
εξαπατούν τους χρήστες ώστε να δίνουν ευαίσθητες πληροφορίες. 

• Clickjacking 4. Αυτή η επίθεση περιλαμβάνει την εξαπάτηση χρηστών του διαδικτύου για να 
κάνουν κλικ σε έναν ψεύτικο υπερσύνδεσμο ή κουμπί, σχεδιασμένο για να εξαπατήσει τους 
χρήστες. Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ στον σύνδεσμο, μπορεί να οδηγηθούν σε διαφορετικό 
ιστότοπο, να μεταφορτωθεί μια δόλια εφαρμογή ή να αποκαλυφθούν εμπιστευτικά δεδομένα. 
Αυτές οι επιθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κλαπούν προσωπικές πληροφορίες, να 
εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή ενός χρήστη ή για άλλους δόλιους σκοπούς. 

• Κοινωνική μηχανική 5. Αυτή η επίθεση περιλαμβάνει χειραγώγηση ανθρώπων για την απόκτηση 
πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες ή συστήματα. Η κοινωνική μηχανική χρησιμοποιεί 
διάφορες τακτικές, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα phishing, τηλεφωνικές κλήσεις ή 
διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις. Ο επιτιθέμενος μπορεί να προσποιηθεί ότι είναι κάποιος που 
το θύμα εμπιστεύεται, όπως ένας συνάδελφος, ένας εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών ή ένα 
μέλος ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη του 
θύματος και να το πείσει να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες ή να προβεί σε άλλες 
ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά του. 

 

2.1. Κακόβουλο λογισμικό 
 

Όπως προαναφέρθηκε, οι επιθέσεις malware περιλαμβάνουν τη χρήση κακόβουλου λογισμικού.  

Εικόνα 1: Ταξινόμηση κακόβουλου λογισμικού 

 

 

                                                             
2   Saeed, I.A., Selamat, A. and Abuagoub, A.M. “A survey on malware and malware detection systems.” International Journal 

of Computer Applications (2013),  67(16). 
3   Kathrine, G.J.W., Praise, P.M., Rose, A.A. and Kalaivani, E.C. “Variants of phishing attacks and their detection techniques.” In 

3rd International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI). IEEE, 2019, pp. 255-259. 
4   Sahani, R. and Randhawa, S. "Clickjacking: Beware of Clicking. Wireless Personal Communications (2021), 121(4), pp.2845-

2855. 
5   Salahdine, F. and Kaabouch, N., Social engineering attacks: A survey. Future Internet (2019), 11(4), p.89. 
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Υπάρχουν διαφορετικά είδη κακόβουλου λογισμικού, όπως φαίνεται στηνΕικόνα 1. 

• Οι ιοί μπορούν να αναπαραχθούν και να εξαπλωθούν σε άλλους υπολογιστές. Συχνά 
μεταδίδονται μέσω μολυσμένων αρχείων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
μπορούν να προκαλέσουν μια ποικιλία προβλημάτων, όπως επιβράδυνση της απόδοσης του 
υπολογιστή, διαγραφή σημαντικών αρχείων ή κλοπή προσωπικών πληροφοριών. Μπορούν να 
λάβουν διάφορες μορφές και να αναπτυχθούν σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού. 
Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής: 

o Μακρο-ιοί. Γράφονται χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού μακροεντολών, 
όπως η Visual Basic for Applications (VBA). Οι μακροεντολές είναι ένας τρόπος 
αυτοματοποίησης και απλούστευσης των εργασιών σε λογισμικό όπως το Microsoft 
Office και μπορούν να αποθηκευτούν ως μέρος ενός εγγράφου ή υπολογιστικού 
φύλλου. Οι μακρο-ιοί εξαπλώνονται όταν τα μολυσμένα έγγραφα ή αρχεία μοιράζονται 
σε άλλους χρήστες. Όταν ένας χρήστης ανοίγει ένα μολυσμένο αρχείο και επιτρέπει 
μακροεντολές, ο ιός εκτελείται προκαλώντας βλάβη στη συσκευή ή τα δεδομένα του 
χρήστη ή κλέβοντας ευαίσθητες πληροφορίες. 

o Ιοί stealth. Οι ιοί αυτοί έχουν τη δυνατότητα να κρυφτούν από το λειτουργικό σύστημα 
ή το λογισμικό προστασίας από ιούς, κάνοντας αλλαγές στα μεγέθη αρχείων ή τη δομή 
καταλόγου. Οι ιοί stealth είναι αντιευρετικοί, δηλαδή είναι σχεδιασμένοι με τέτοιο 
τρόπο ώστε ο εντοπισμός τους να είναι δύσκολος. 

o Πολυμορφικοί ιοί. Έχουν σχεδιαστεί για να αλλάζουν την εμφάνιση και τον κώδικά τους 
κάθε φορά που μολύνουν ένα διαφορετικό σύστημα. Αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να 
αποφύγουν την ανίχνευση από το λογισμικό προστασίας από ιούς. 

o Ιοί τομέα εκκίνησης. Μολύνουν τον πρώτο τομέα του σκληρού δίσκου στον 
υπολογιστή που δέχεται επίθεση, όπου βρίσκεται αποθηκευμένο η κύρια εγγραφή 
εκκίνησης (Master Boot Record (MBR)). Η κύρια εγγραφή εκκίνησης περιέχει τον κύριο 
πίνακα χωρισμάτων του σκληρού δίσκου και τις οδηγίες εκκίνησης που εκτελούνται 
μόλις ξεκινήσει ο υπολογιστής 6. Όταν ενεργοποιηθεί υπολογιστής μολυσμένος με ιό 
τομέα εκκίνησης, ο ιός εκκινείται αμέσως και φορτώνεται στη μνήμη, αποκτώντας τη 
δυνατότητα να ελέγχει το σύστημα. 
 

• Το κατασκοπευτικό λογισμικό έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους 
χρήστες χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους. Μπορεί να παρακολουθεί τις διαδικτυακές 
δραστηριότητες των χρηστών, να κλέβει προσωπικές πληροφορίες ή να εμφανίζει 
ανεπιθύμητες διαφημίσεις. Το κατασκοπευτικό λογισμικό μπορεί να εξαπλωθεί μέσω 
μολυσμένων αρχείων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μπορεί να συνδυαστεί με 
άλλο λογισμικό και να εγκατασταθεί χωρίς τη γνώση του χρήστη. Μπορεί επίσης να κατεβάσει 
άλλα κακόβουλα προγράμματα από το Διαδίκτυο και να τα εγκαταστήσει στη συσκευή.  

• Το διαφημιστικό λογιστικό εμφανίζει ανεπιθύμητες διαφημίσεις. Μπορεί να εγκατασταθεί 
αυτόματα σε μια συσκευή, χωρίς τη γνώση του χρήστη της, όταν ο χρήστης ενεργοποιήσει 
κάποιο πρόγραμμα ή προσπελάσει ιστότοπο που μεταφέρει το διαφημιστικό λογισμικό.  Το 
διαφημιστικό λογισμικό συνήθως παρουσιάζει διαφημίσεις μέσω αναδυόμενων παραθύρων ή 
μέσω ράβδων στην οθόνη και μπορεί να συλλέγει και να μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με τον 
χρήστη.  

• Οι δούρειοι ίπποι μεταμφιέζονται ως νόμιμα προγράμματα ή αρχεία. Σε αντίθεση με τους ιούς, 
δεν μπορούν να αναπαραχθούν και να εξαπλωθούν σε άλλους υπολογιστές. Οι δούρειοι ίπποι 
συχνά ανοίγουν μια «πίσω πόρτα» σε μια συσκευή, η οποία επιτρέπει σε επιτιθέμενους ή 
κακόβουλα προγράμματα να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα. Έτσι, μπορούν να 

                                                             
6  Αμέσως μετά την εκτέλεση του Basic Input-Output System (BIOS), τα τυποποιημένα προγράμματα που εκκινούν το 

υλισμικό του υπολογιστή. 
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χρησιμοποιηθούν για την κλοπή εμπιστευτικών και προσωπικών πληροφοριών ή για την 
εκτέλεση άλλων μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών.  

• Τα σκουλήκια έχουν σχεδιαστεί για να αναπαράγουν τον εαυτό τους και να εξαπλώνονται σε 
δίκτυο υπολογιστών, συχνά χωρίς τη γνώση των χρηστών. Δεν συνδέονται με υπάρχοντα 
προγράμματα όπως οι ιοί και συνήθως δεν βλάπτουν τα δεδομένα ή τα προγράμματα. Ωστόσο, 
καταναλώνουν πόρους και εξαπλώνονται σε άλλες συσκευές. Επιβραδύνουν την απόδοση του 
δικτύου ή καταναλώνουν εύρος ζώνης. 

 

2.2. Τρωτά σημεία 
 

Τα τρωτά σημεία είναι αδυναμίες ή ελαττώματα σε ένα σύστημα ή συσκευή που μπορούν να 
αξιοποιηθούν από επιτιθέμενους για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή να εκτελέσουν 
άλλες κακόβουλες ενέργειες. Αυτά τα τρωτά σημεία μπορεί να υπάρχουν στο λειτουργικό σύστημα, σε 
εφαρμογές λογισμικού ή στο ίδιο το υλισμικό, και μπορούν να επιτρέψουν στους επιτιθέμενους να 
παρεμβαίνουν στην κανονική λειτουργία μιας συσκευής ή μιας υποδομής ΤΠ. 

Τα τρωτά σημεία μπορούν να ανακαλυφθούν από ερευνητές ασφαλείας ή από επιτιθέμενους. Μπορούν 
να αξιοποιηθούν με διάφορες μεθόδους, όπως κακόβουλο λογισμικό, επιθέσεις phishing ή ειδικά 
«προγράμματα εκμετάλλευσης» (προγράμματα λογισμικού, κομμάτια δεδομένων ή ακολουθίες 
εντολών που προορίζονται να εκμεταλλευθούν το τρωτό σημείο). Με την εκμετάλλευση τρωτών 
σημείων, οι επιτιθέμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, να 
διαταράξουν την κανονική λειτουργία μιας συσκευής ή ενός συστήματος ή να εκτελέσουν άλλες 
δυσμενείς ενέργειες.  

Τρωτό σημείο «ημέρας μηδέν»7 είναι ένα ελάττωμα ασφαλείας που δεν έχει ακόμη διορθωθεί, όντας 
άγνωστο στους προγραμματιστές λογισμικού ή τους ερευνητές ασφάλειας που κανονικά θα 
εργάζονταν για να το διορθώσουν. Οι χρήστες, μη γνωρίζοντας το τρωτό σημείο, δεν έχουν κανένα 
τρόπο να προστατευθούν. 

Τα προγράμματα εκμετάλλευσης «ημέρας μηδέν» είναι ψηφιακές επιθέσεις που στοχεύουν σε τρωτά 
σημεία «ημέρας μηδέν». Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου σπεύδουν να εκμεταλλευτούν αυτά τα 
τρωτά σημεία για να αποκομίσουν κέρδη. 

Οι διεθνείς πρωτοβουλίες διατηρούν δημοσίως διαθέσιμα σύνολα δεδομένων σχετικά με γνωστά 
τρωτά σημεία· η κοινότητα της κυβερνοασφάλειας έχει εγκρίνει τον κοινό κατάλογο τρωτών σημείων 
και ανοιγμάτων (Common Vulnerabilities and Exposures List (CVE)),8 που περιλαμβάνει δημοσίως 
γνωστά τρωτά σημεία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι εγγραφές σε αυτόν τον κατάλογο 
χρησιμοποιούνται μόνο για τον εντοπισμό τρωτών σημείων και τη δημοσιοποίησή τους σε λίστες 
παρακολούθησης, όπως τα κορυφαία 10 θέματα ασφάλειας εφαρμογών δικτύου από το Open Web 
Application Security Project (OWASP)9. 

Με βάση αυτή την ανάλυση τρωτών σημείων και προγραμμάτων εκμετάλλευσης μπορούμε να 
διακρίνουμε δύο διαφορετικά είδη επίθεσης: 

                                                             
7   Singh, U.K., Joshi, C. and Kanellopoulos, D. “A framework for zero-day vulnerabilities detection and prioritization. Journal 

of Information Security and Applications (2019), 46, pp.164-172. 
8   Common Vulnerabilities and Exposures List. https://cve.mitre.org/cve/. 
9   Open Web Application Security Project, https://owasp.org/www-project-top-ten/. 

https://cve.mitre.org/cve/
https://owasp.org/www-project-top-ten/
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• Οι επιθέσεις «χωρίς κλικ» (zero-click)10 δεν απαιτούν καμία παρέμβαση από τους χρήστες. 
Συχνά βασίζονται σε τρωτό σημείο «μηδενικής ημέρας» και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, 
δεδομένου ότι οι χρήστες συνήθως δεν αντιλαμβάνονται αυτές τις επιθέσεις και, συνεπώς, δεν 
μπορούν να τις αντιμετωπίσουν ή να μετριάσουν τις επιπτώσεις τους.  

• Οι επιθέσεις με ένα κλικ απαιτούν μια ενέργεια από τους στοχευόμενους χρήστες, η οποία 
συνήθως συνίσταται στο να κάνουν κλικ σε ένα σύνδεσμο ή ένα κουμπί, που παρουσιάζεται 
μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής. Το θύμα, ακόμη και αν του ζητείται να προβεί σε μια 
ενέργεια, μπορεί να μην γνωρίζει τι συμβαίνει, καθώς εξαπατάται από την παραπλανητική 
εμφάνιση του μηνύματος ή της διεπαφής που παρέχεται από τον επιτιθέμενο. 

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει μια αύξηση των επιθέσεων, οι οποίες έχουν επεκταθεί πέρα από τους 
παραδοσιακούς διαύλους (όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε προσεγγίσεις που είναι 
δύσκολο να αποφύγει κανείς (όπως αυτοματοποιημένες επιθέσεις «drive-by downloads» που 
εξαπολύονται από μολυσμένες ιστοσελίδες), επιτρέποντας σε κακόβουλους φορείς να αποκτούν 
πρόσβαση, να ελέγχουν και να διεισδύουν σε παραβιασμένες συσκευές, καθώς και να συλλέγουν 
μεγάλες ποσότητες πληροφοριών από αυτές. 

 
 
 
 

                                                             
10   Sarker, I.H., Kayes, A.S.M., Badsha, S., Alqahtani, H., Watters, P. and Ng, A. “Cybersecurity data science: an overview from 

machine learning perspective. ”  Journal of Big data (2020), 7(1), pp.1-29. 



Ο αντίκτυπος του Pegasus στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημοκρατικές διαδικασίες 
 

PE 740.514 17 

Εικόνα 2: Διάγραμμα του μηχανισμού εξάπλωσης διαδικτυακού malware 11 

 
 
 
 

2.3. Νέες απειλές 
 

Οι εκθέσεις σχετικά με τις απειλές στον κυβερνοχώρο επικεντρώνονται συνήθως στον εμπορικό τομέα, 
αγνοώντας τις απειλές στον κυβερνοχώρο κατά της12κοινωνίας των πολιτών, παρόλο που τα εργαλεία 
κατασκοπευτικού λογισμικού χρησιμοποιούνται συχνά για να στοχεύσουν αντιφρονούντες, 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους και υποστηρικτές της κοινωνίας των 
πολιτών (βλ. τμήμαΗ πρόκληση που θέτει το κατασκοπευτικό λογισμικό3.2). Μόλις πρόσφατα, η 
παρακολούθηση και οι επιθέσεις κατά της κοινωνίας των πολιτών —μέσω κατασκοπευτικών 
συμβάντων όπως αυτό με το Pegasus (βλ. ενότητα3), το 13Predator, και άλλα— προσέλκυσαν την 
προσοχή των μέσων ενημέρωσης και αποτέλεσαν αφορμή να ζητηθεί νομοθετική/ρυθμιστική 
εποπτεία.  

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) 
συμπεριέλαβε την ψηφιακή παρακολούθηση μεταξύ των δέκα κορυφαίων αναδυόμενων απειλών για 

                                                             
11   Liu, W. and Zhong, S. “Web malware spread modelling and optimal control strategies.” Scientific reports (2017), 7(1), pp.1-

19. 
12   ENISA. Threat Landscape 2022. https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape -2022. 
13   Stevis-Gridneff, M. and Pronczuk, M. “Senior European Parliament Member Targeted as Spyware Abuse Spreads. “The New 

York Times (July 27, 2022). https://www.nytimes.com/2022/07/27/world/europe/eu-spyware-predator-pegasus.html. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022
https://www.nytimes.com/2022/07/27/world/europe/eu-spyware-predator-pegasus.html
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την κυβερνοασφάλεια για το 2030 (βλ.3)14. Παρόμοιες ανησυχίες εκφράζονται από πολλές 
διαφορετικές πηγές. 

 

 

Εικόνα 3: Κυβερνοαπειλές 

 
 
Οι ομάδες Advanced Persistent Threat (APT) —δηλαδή οι φορείς που είναι σε θέση να αποκτήσουν μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστές και δίκτυα χωρίς να εντοπίζονται για παρατεταμένες 
περιόδους— πέρα από το ότι επενδύουν στην ανάπτυξη ή την αγορά προηγμένων επιθετικών 
δυνατοτήτων, υιοθετούν όλο και περισσότερο διαθέσιμα στο κοινό κακόβουλα εργαλεία, 
συμπεριλαμβανομένου του κακόβουλου λογισμικού ανοικτού κώδικα 15. Η ευρεία διαθεσιμότητα 
βασικών εργαλείων χαμηλού κόστους έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση της πρόσβασης σε 
δυνατότητες χάκινγκ και παρακολούθησης καθώς μειώνονται οι φραγμοί εισόδου. Η ευρύτερη 
πρόσβαση στην τεχνολογία σημαίνει ότι οι ερευνητές ασφάλειας δεν μπορούν να εντοπίσουν εγκαίρως 
αυτές τις ομάδες οι οποίες, για αυτόν τον λόγο, μπορούν να παραμείνουν στη σκιά 16. 

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι ο όμιλος NSO, ο παραγωγός του Pegasus, δεν είναι παρά μία εταιρεία σε μια 
πολύ ευρύτερη παγκόσμια βιομηχανία μισθοφόρων στον κυβερνοχώρο. Το 2021, η Meta 
γνωστοποίησε πληροφορίες σχετικά με επτά παράγοντες που η εταιρεία απέκλεισε από την 
πλατφόρμα της ως ύποπτους για παρακολούθηση17. Η Microsoft αναγνώρισε ότι το Candiru 

                                                             
14  Δελτίο τύπου του ENISA. Cybersecurity Threats Fast-Forward 2030: Fasten your Security-Belt Before the Ride! 11 Νοεμβρίου  

2022https://www.enisa.europa.eu/news/cybersecurity-threats-fast-forward-2030. 
15   Nimmo, B. “Meta’s Adversarial Threat Report, Second Quarter 2022.” Meta Newsroom. 4 Αυγούστου 

2022https://about.fb.com/news/2022/08/metas-adversarial-threat-report-q2-2022/. 
16   Nimmo, B., Agranovich, D., Franklin, M., Dvilyanski, M. and Gleicher, N.. “Quarterly Adversarial Threat Report.” Meta. 

Αύγουστος 2022. https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/08/Quarterly-Adversarial-Threat-Report-Q2-2022.pdf. 
17   Agranovich, D. and Dvilyanski, M. “Taking Action Against the Surveillance-for-Hire Industry.” Meta Newsroom. 16 

Δεκεμβρίου 2021.https://about.fb.com/news/2021/12/taking-action-against-surveillance-for-hire/. 

https://www.enisa.europa.eu/news/cybersecurity-threats-fast-forward-2030
https://about.fb.com/news/2022/08/metas-adversarial-threat-report-q2-2022/
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/08/Quarterly-Adversarial-Threat-Report-Q2-2022.pdf.
https://about.fb.com/news/2021/12/taking-action-against-surveillance-for-hire/
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εκμεταλλεύτηκε ένα τρωτό σημείο μηδενικής ημέρας το 2021. Οι περίπλοκες επιθέσεις έχουν 
σχεδιαστεί για να εγχέουν κατασκοπευτικό λογισμικό στη συσκευή των στόχων. Για παράδειγμα, έχει 
υποστηριχθεί ότι το 2020 ο ιστότοπος της ιρανικής πρεσβείας στο Αμπού Ντάμπι τροποποιήθηκε με 
την εισαγωγή σε αυτόν ενός μικρού προγράμματος λογισμικού που έχει τη λειτουργία της 
εγκατάστασης ενός κατασκοπευτικού λογισμικού που ονομάζεται Karkadann, παρόμοιο με το 
Candiru 18. 

Το 2021, η Malwarebytes κατέγραψε την ανίχνευση 54.677 εφαρμογών που παρακολουθούν 
συστήματα Android και 1.106 εφαρμογών που κατασκοπεύουν τέτοια συστήματα (αντίστοιχα, 4,2 % 
και 7,2 % περισσότερες ανιχνεύσεις από ό, τι το 2020). Το 2021 φαίνεται να είναι η χειρότερη χρονιά 
όσον αφορά το κατασκοπευτικό λογισμικό. Κάποια malware είναι προεγκατεστημένα στο λειτουργικό 
σύστημα που εκτελείται σε κινητές συσκευές που παράγονται από κατασκευαστές χαμηλού κόστους, 
γεγονός που καθιστά την αφαίρεσή τους πολύ δύσκολη19. 

Πολλές επιθέσεις αποτελούνται από τρεις κοινές φάσεις: αναγνώριση, εμπλοκή και εκμετάλλευση. Ενώ 
ορισμένες οντότητες ειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο στάδιο παρακολούθησης, άλλες υποστηρίζουν 
ολόκληρη την αλυσίδα επίθεσης. 

1. Αναγνώριση. Οι χάκερ δημιουργούν προφίλ των στοχευόμενων ατόμων για λογαριασμό 
πελατών, προκειμένου να εντοπιστούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να επιτεθούν 
επιτυχώς στις συσκευές αυτών των ατόμων. Σε αυτό το στάδιο, οι χάκερ συνήθως αναπτύσσουν 
λογισμικό για να αυτοματοποιήσουν τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Εξάγουν 
πληροφορίες από όλα τα διαθέσιμα διαδικτυακά αρχεία, όπως ιστολόγια, κοινωνικά δίκτυα, 
πλατφόρμες διαχείρισης γνώσεων κ.λπ. 

2. Εμπλοκή Οι επιτιθέμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα στοχευόμενα άτομα με σκοπό την 
εμπέδωση εμπιστοσύνης, την απόκτηση πληροφοριών και ενδεχομένως την εξαπάτησή τους 
ώστε να κάνουν κλικ σε κακόβουλους συνδέσμους ή αρχεία. Για τον σκοπό αυτό, οι επιτιθέμενοι 
ενδέχεται να καταφύγουν σε τακτικές κοινωνικής μηχανικής. Μπορούν να υιοθετήσουν 
πλασματικές προσωπικότητες και να συνδεθούν με τους ανθρώπους μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων κειμένου ή άμεσων μηνυμάτων στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.  

3. Εκμετάλλευση. Οι επιτιθέμενοι παραδίδουν το κακόβουλο «φορτίο» τους, χρησιμοποιώντας τα 
δικά τους εξατομικευμένα προγράμματα εκμετάλλευσης ή χρησιμοποιώντας κακόβουλα 
εργαλεία που αγοράζονται από άλλους. Ανάλογα με το πρόγραμμα εκμετάλλευσης, οι 
επιτιθέμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα στο τηλέφωνο ή τον 
υπολογιστή του στόχου, συμπεριλαμβανομένων κωδικών πρόσβασης, cookies, tokens 
πρόσβασης, φωτογραφιών, βίντεο, μηνυμάτων, βιβλίων διευθύνσεων, καθώς και να 
ενεργοποιήσουν σιωπηλά το μικρόφωνο, την κάμερα και την παρακολούθηση γεωγραφικής 
θέσης. 

 

                                                             
18   Faou, M. “Strategic Web Compromises in the Middle East with a Pinch of Candiru: ESET Researchers Have Discovered 

Strategic Web Compromise (aka Watering Hole) Attacks against High‑Profile Websites in the Middle East.” welivesecurity. 
16 Νοεμβρίου 2021. https://www.welivesecurity.com/2021/11/16/strategic-web-compromises-middle-east-pinch-
candiru/. 

19   Malwarebytes Cyberprotection. Threat Review: Cyberprotection Starts with Understanding the Latest Attacks, Cybercrimes, 
and Privacy Breaches. 2022. https://www.malwarebytes.com/resources/malwarebytes-threat-review-2022/index.ht ml  
(ανακτήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 2022). 

https://www.welivesecurity.com/2021/11/16/strategic-web-compromises-middle-east-pinch-candiru/
https://www.welivesecurity.com/2021/11/16/strategic-web-compromises-middle-east-pinch-candiru/
https://www.malwarebytes.com/resources/malwarebytes-threat-review-2022/index.html
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Εικόνα 4: Οι δέκα κορυφαίες κατηγορίες ανίχνευσης το 2021 20 

 

 

Διαπιστώθηκε ότι επτά οντότητες —που βρίσκονται στην Κίνα, το Ισραήλ, την Ινδία και τη Βόρεια 
Μακεδονία— παρακολουθούν άτομα σε περισσότερες από 100 χώρες, εκμεταλλευόμενες τα τρία 
στάδια της αλυσίδας παρακολούθησης, όπως φαίνεται στηνΕικόνα5. 

 

Εικόνα 5: Τα στάδια της παρακολούθησης και οι επτά οντότητες που προσδιορίστηκαν από 
τη Meta21 

 

                                                             
20 Malwarebytes Cyberprotection. Threat Review: Cyberprotection Starts with Understanding the Latest Attacks, Cybercrimes, 

and Privacy Breaches. 
21  Nimmo, B. “Meta’s Adversarial Threat Report” 
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3. ΤΟ PEGASUS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Σε αυτό το τμήμα, θα εισαγάγουμε πρώτα την έννοια της επιτήρησης. Διακρίνουμε, αφενός, την 
παραδοσιακή και τη νέα παρακολούθηση με τη βοήθεια της τεχνολογίας και, αφετέρου, τη στοχευμένη 
και τη μαζική παρακολούθηση. Στη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε στο Pegasus ως ακραία περίπτωση 
στοχευμένης παρακολούθησης με τη βοήθεια της τεχνολογίας. 

 

3.1. Παραδοσιακές και νέες μέθοδοι παρακολούθησης 
 

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την εθνική ασφάλεια — αλλά και για να συμμετάσχουν σε 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση πολιτικών ή οικονομικών πλεονεκτημάτων — οι 
κυβερνήσεις πάντα βασίζονταν σε μεθόδους μυστικής έρευνας. Τέτοιες μέθοδοι συχνά 
χρησιμοποιούνται για το σκοπό της «παρακολούθησης», δηλαδή22, για τον εσκεμμένο, συστηματικό 
και διαρκή έλεγχο ατόμων και των ομάδων, που περιλαμβάνουν «εστίαση σε προσωπικά στοιχεία για 
σκοπούς επιρροής, διαχείρισης, προστασίας ή κατεύθυνσης».23 

Η χρήση ατόμων (πρακτόρων) για τη συλλογή πληροφοριών μέσω διείσδυσης, προσωπικής επαφής 
και πρόσβασης σε εμπιστευτικά έγγραφα έχει συμπληρωθεί με την τεχνολογία, και ιδίως με τις 
ψηφιακές τεχνολογίες. Έτσι, η παραδοσιακή παρακολούθηση, που βασιζόταν απλώς στις ανθρώπινες 
αισθήσεις άνευ βοήθειας, έχει δώσει τη θέση της σε ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο κοινωνικού ελέγχου 
που ονομάζεται «νέα παρακολούθηση», το οποίο έχει οριστεί ως ο «έλεγχος ατόμων, ομάδων και 
περιβαλλόντων μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων για την εξαγωγή ή τη δημιουργία πληροφοριών», 
ξεπερνώντας έτσι χωρικούς, χρονικούς, ποσοτικούς και άλλους περιορισμούς της παραδοσιακής 
παρακολούθησης 24. 

                                                             
22  The word surveillance—from the French surveiller, composed of sur, meaning “over,” and veiller, from the Latin vigilare, 

meaning to watch over—came into the English language during the French Revolution (1789–99), when surveillance 
committees were established in every French municipality to monitor the actions and movements of foreigners, 
dissidents, and suspected persons. Βλέπε: Watt, E. State Sponsored Cyber Surveillance. Elgar, 2021. On cybersurveillance and 
national security, see also Monti, A. and Wacks, R. National Security in the New World Order. Routledge, 2022. 

23  Lyon, D. Surveillance Studies. Polity Press, 2007. 
24  Marx, G. T. Windows into the Soul. Surveillance and Society in an Age of High Technology. Chicago University Press, 2016. 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

Η στοχευμένη παρακολούθηση μέσω τεχνολογικών εργαλείων εγείρει δικαιολογημένες ανησυχίες 
λόγω του βάθους της, καθώς μπορεί να επεκταθεί σε όλες τις πτυχές της ζωής των στοχευόμενων 
ατόμων. Κατασκοπευτικά συστήματα που παραβιάζουν κινητές συσκευές —όπως το Pegasus, που 
αναπτύχθηκε από τον ισραηλινό όμιλο NSO— επιτρέπουν μια διάχυτη μυστική παρακολούθηση. 
Το Pegasus έχει πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση στη στοχευμένη συσκευή: μπορεί να εξάγει όλα 
τα δεδομένα που περιέχει (αρχική εξαγωγή δεδομένων), να παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες 
που εκτελούνται μέσω αυτής (παθητική παρακολούθηση), να ενεργοποιεί τις λειτουργίες της 
συσκευής για τη συλλογή περαιτέρω δεδομένων (ενεργός έλεγχος) και ενδεχομένως να 
παρεμβαίνει στο περιεχόμενο της συσκευής και στα μηνύματα που στέλνει. Μπορεί να 
εγκατασταθεί χωρίς καμία ενέργεια από τα ενδιαφερόμενα άτομα και δεν αφήνει καθόλου (ή 
αφήνει λίγα μόνο) ίχνη της λειτουργίας του. Υπάρχουν εκτενείς αποδείξεις για τη χρήση του Pegasus 
σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ. 
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Οι σημερινές τεχνολογίες πληροφοριών επιτρέπουν σε πρωτοφανή βαθμό την άσκηση «επιτήρησης 
των επικοινωνιών», την οποία ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
περιγράφει ως εξής: 

η επιτήρηση, η υποκλοπή, η συλλογή, η απόκτηση, η ανάλυση, η χρήση, η συντήρηση, η 
διατήρηση, η παρέμβαση, η πρόσβαση ή παρόμοιες ενέργειες που πραγματοποιούνται σε σχέση 
με πληροφορίες που περιλαμβάνουν, αντανακλούν, προκύπτουν από ή αφορούν τις επικοινωνίες 
ενός προσώπου στο παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον25. 

Είναι αλήθεια ότι η μαζική επιτήρηση ήταν δυνατή πριν από την έλευση των σημερινών τεχνολογιών, 
όπως στην περίπτωση του Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, 
γνωστού ως Στάζι, το οποίο συγκέντρωσε αρχεία που περιείχαν φακέλους για περίπου 6 εκατομμύρια 
ανθρώπους. 

Μεταξύ των 274.000 εργαζομένων ήταν τουλάχιστον 174.000 πληροφοριοδότες, οι οποίοι 
αποτελούσαν περίπου το 2,5 % του ενεργού πληθυσμού. Οι πληροφοριοδότες κατασκόπευαν σε 
κάθε γραφείο, πολιτιστικό και αθλητικό σύλλογο, και πολυκατοικία. Κατέγραφαν ανθρώπους στα 
σπίτια τους και στα σπίτια των φίλων τους 26. 

Η σύγχρονη επιτήρηση, βασιζόμενη στην ψηφιακή τεχνολογία, μπορεί να επιτύχει και να ξεπεράσει 
αυτό το επίπεδο διείσδυσης με ένα κλάσμα ανθρώπινου δυναμικού. Οι αισθητήρες και το λογισμικό 
χάκινγκ μπορούν να συλλέξουν κάθε είδους πληροφορίες απευθείας από το κατασκοπευόμενο άτομο, 
με περιορισμένη ή καθόλου ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ τεράστιες ποσότητες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών μπορούν να ληφθούν απευθείας από τα καλώδια που παρέχουν τέτοιες επικοινωνίες και 
τους διακομιστές που τις αποθηκεύουν. 

Μια βασική διάκριση στην ανάλυση της επιτήρησης είναι αυτή μεταξύ στοχευμένης και μαζικής 
παρακολούθησης. 

Η στοχευμένη παρακολούθηση απευθύνεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα ενδιαφέροντος. Μπορεί να 
συνίσταται στην υποκλοπή επικοινωνιών που προέρχονται από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή 
τοποθεσία, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εξ αποστάσεως παρεμβολές στον εξοπλισμό (γνωστές 
και ως χάκινγκ), οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή δεδομένων από συσκευές που συνδέονται 
με το διαδίκτυο, όπως επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, ταμπλέτες ή έξυπνα 
τηλέφωνα. Καθώς οι ψηφιακές επικοινωνίες κρυπτογραφούνται όλο και περισσότερο, οι υπηρεσίες 
ασφάλειας και επιβολής του νόμου τείνουν να βασίζονται σε παρεμβολές στον εξοπλισμό για να 
αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των επικοινωνιών προτού καταστεί απρόσιτο μέσω 
κρυπτογράφησης. Προηγμένα κατασκοπευτικά λογισμικά όπως το Pegasus αντιπροσωπεύουν την 
τρέχουσα εξέλιξη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται εδώ και μερικές δεκαετίες. 

Σε αντίθεση με τη στοχευμένη παρακολούθηση, η μαζική παρακολούθηση απευθύνεται αδιακρίτως σε 
μεγάλες ομάδες ανθρώπων (και μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και ένα ολόκληρο έθνος). Ξεκινά χωρίς 
να υπάρχει καμία υποψία για συγκεκριμένο πρόσωπο ή συγκεκριμένα πρόσωπα και έχει προδραστική 
λειτουργία, με στόχο τον εντοπισμό μελλοντικών απειλών και την επισήμανση ατόμων ως ύποπτων. Η 
μαζική επιτήρηση έχει καταστεί δυνατή χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες που μπορούν να 
επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα και με περιορισμένο 
κόστος, συλλέγοντας τέτοια δεδομένα από τηλεπικοινωνιακές γραμμές ή από υπάρχοντα αποθετήρια 
πληροφοριών (που συχνά κατέχονται από κορυφαίες ψηφιακές εταιρείες). Η μαζική επιτήρηση έχει 
                                                             
25  Ηνωμένα Έθνη. Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της 

γνώμης και της έκφρασης, Frank La Rue. A/HRC/23/40, 2013. 
26  Διεθνής Αμνηστία. Lessons from the Stasi—a cautionary tale on mass surveillance. 2015,  
 url: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/lessons-from-the-stasi/ 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/lessons-from-the-stasi/


Ο αντίκτυπος του Pegasus στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημοκρατικές διαδικασίες 
 

PE 740.514 23 

αποτελέσει αντικείμενο μιας τεράστιας παγκόσμιας προβληματικής, ειδικά μετά τις αποκαλύψεις του 
Snowden που εξέθεσαν το εύρος του φαινομένου και την έκταση των καταχρήσεων. Το Κοινοβούλιο 
της ΕΕ εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με την επιτήρηση όσον αφορά τον αντίκτυπό της στα 
θεμελιώδη δικαιώματα και στις αρχές του δικαίου της ΕΕ 27. Τόσο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) όσο και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έχουν 
διατυπώσει σε αρκετές περιπτώσεις γνώμες κατά της υπέρμετρα ευρείας επιτήρησης από τα κράτη 28. 

Αντίθετα, η στοχευμένη παρακολούθηση, στην οποία εστιάζει η παρούσα έκθεση, δεν ήρθε στο 
προσκήνιο παρά μόνο πρόσφατα. Ωστόσο, οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις —όπως αποδεικνύεται 
από λογισμικά όπως το Pegasus— απαιτούν από εμάς να εξετάσουμε επίσης τις ατομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της στοχευμένης παρακολούθησης. Πράγματι, εάν η μαζική παρακολούθηση εγείρει 
θεμιτές ανησυχίες λόγω του εύρους της, καθώς μπορεί να επεκταθεί σε όλα τα μέλη μιας κοινότητας, η 
στοχευμένη παρακολούθηση, με τα τεχνολογικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, εγείρει εξίσου 
θεμιτές ανησυχίες λόγω του βάθους της, καθώς μπορεί να επεκταθεί σε όλες τις πτυχές της ζωής των 
στοχευόμενων ατόμων. 

 

3.2. Η πρόκληση που θέτει το κατασκοπευτικό λογισμικό 
 

Κατασκοπευτικά συστήματα που παραβιάζουν κινητές συσκευές, όπως στην περίπτωση του Pegasus, 
καθιστούν δυνατή τη διάχυτη παρακολούθηση. Οι επιπτώσεις τους στα ενδιαφερόμενα άτομα και στην 
κοινωνία στο σύνολό της είναι δυνητικά τεράστιες, απειλώντας να υπονομεύσουντα θεμελιώδη 
δικαιώματα της ΕΕ, καθώς και τις βασικές αξίες του δικαίου της ΕΕ. 

Το βάθος των επιπτώσεών τους μπορεί να γίνει κατανοητό μόνο αν λάβουμε υπόψη ότι η ανθρώπινη 
ζωή σήμερα εκτυλίσσεται σε έναν υπερσυνδεδεμένο κόσμο, στον οποίο πολλές, αν όχι οι περισσότερες, 
ατομικές και κοινωνικές δραστηριότητες διαμεσολαβούνται από την ψηφιακή υποδομή, την οποία 
χρησιμοποιούμε για να αποθηκεύουμε και να μοιραζόμαστε ένα τεράστιο φάσμα πληροφοριών, καθώς 
και για να επικοινωνούμε και να αλληλοεπιδρούμε τόσο προφορικά όσο και γραπτώς. Εδώ παίζουν 
ιδιαίτερο ρόλο οι προσωπικές μας συσκευές, συνήθως τα έξυπνα τηλέφωνα, δεδομένου ότι αποτελούν 
τη διεπαφή με την ψηφιακά διαμεσολαβούμενη και συγκροτούμενη διάσταση της ζωής μας. 

Μπορεί να φαίνεται ότι οι τεχνολογίες παραβίασης συσκευών μπορούν να εξομοιωθούν με την 
παραδοσιακή υποκλοπή, μια τεχνική κρυφής πρόσβασης στις επικοινωνίες που έχουν χρησιμοποιήσει 
σε μεγάλο βαθμό οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας μετά την 
ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Η υποκλοπή, με την ευρεία της έννοια, συνίσταται στην 
κρυφή πρόσβαση στο περιεχόμενο ενός μηνύματος που μεταδίδεται μέσω των γραμμών επικοινωνίας 
και στην αποστολή αντιγράφου του στον φορέα που πραγματοποιεί την υποκλοπή. Αρχικά, η 
υποκλοπή περιλάμβανε την εγκατάσταση μιας ηλεκτρικής συσκευής (του ‘’κοριού’’) στην τηλεφωνική 
γραμμή, αλλά σήμερα η ενέργεια μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, χάρη στις ψηφιακές 

                                                             
27  Βλ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2014). Ψήφισμά, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της 

υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών  
υποθέσεων (2013/2188(INI))· Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Surveillance by intelligence services: Fundamental 
rights safeguards and remedies in the EU. Volume II: Field perspectives and legal update. (Παρακολούθηση από τις υπηρεσίες 
πληροφοριών: εγγυήσεις και μέσα έννομης προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ. Τόμος ΙΙ: προοπτικές στην 
πράξη και επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου) Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2017. 

28  Μεταξύ των πλέον πρόσφατων υποθέσεων για το ΕΔΔΑ, βλ. Big Brother Watch κ.λπ. κατά Ηνωμένου Βασιλείου (τμήμα 
μείζονος συνθέσεως) (αριθ. 58170/13, 62322/14 και 24960/15, 25 Μάϊου 2021); για το Δικαστήριο, βλ. Commissioner of An 
Garda Síochána κ.λπ (C -140/20, 5 Απριλίου 2022). 
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τεχνολογίες μεταγωγής, οι οποίες ενεργοποιούνται από τους φορείς εκμετάλλευσης επικοινωνιών. Η 
πρακτική αυτή ρυθμίζεται από τα εθνικά δίκαια και εξετάζεται σε υπερεθνικές πράξεις, όπως το 
ψήφισμα του Συμβουλίου για τη νόμιμη παρακολούθηση29. 

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην υποκλοπή και την παραβίαση (χακάρισμα) 
συσκευών, δεδομένου ότι η τελευταία επιτρέπει τη συλλογή μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών: εκτός 
από την πρόσβαση σε μηνύματα στην υπό επίθεση συσκευή, με το χακάρισμα μπορεί κάποιος να 
αποκτήσει επίσης πρόσβαση και ενδεχομένως να χειριστεί όλες τις πληροφορίες που είναι 
αποθηκευμένες σε αυτήν. Η παραβίαση συσκευών πραγματοποιείται με στόχο τη συλλογή 
μεγαλύτερου συνόλου δεδομένων, αλλά και για την υπέρβαση των τεχνολογιών κρυπτογράφησης, 
όπως επισημαίνεται στην ενότητα3.1. Στην διατερματική κρυπτογράφηση, το αρχικό μήνυμα, πριν 
αποσταλεί, μετατρέπεται σε ένα κρυπτογραφημένο κείμενο, το οποίο δεν είναι κατανοητό από τρίτους: 
για να ανακτηθεί το αρχικό μήνυμα, το κρυπτογραφημένο κείμενο πρέπει να αποκρυπτογραφηθεί 
χρησιμοποιώντας ένα μυστικό κλειδί το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο στον αποδέκτη. Το χακάρισμα 
συσκευών καθιστά δυνατή την παράκαμψη της κρυπτογράφησης καταγράφοντας τα αρχικά μηνύματα 
πριν αυτά κρυπτογραφηθούν.  Όταν οι εγκληματικές δραστηριότητες βασίζονται σε προηγμένες 
τεχνολογίες κρυπτογράφησης, μπορεί να δικαιολογείται το χακάρισμα συσκευών για την αντιμετώπιση 
των σοβαρότερων εγκλημάτων και απειλών για την εθνική ασφάλεια. Ωστόσο, όπως θα δούμε στη 
συνέχεια, ελλείψει αυστηρών περιορισμών και αποτελεσματικών ελέγχων, η πρακτική της παραβίασης 
συσκευών μάλλον δεν συνάδει με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και γενικότερα με τη διατήρηση της 
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

3.3. Κρίσιμα χαρακτηριστικά του Pegasus 
 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), μπορούμε να διακρίνουμε τρία 
αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του Pegasus με τα οποία μπορεί «να προκαλέσει άνευ προηγουμένου 
κινδύνους και βλάβες όχι μόνο στις θεμελιώδεις ελευθερίες των ατόμων αλλά και στη δημοκρατία και 
το κράτος δικαίου».30 Συγκεκριμένα έχει την ικανότητα να (α) αποκτά πλήρη πρόσβαση στις συσκευές 
που στοχεύει, (β) να πραγματοποιεί επιθέσεις χωρίς κλικ και (γ) να μην αφήνει πίσω του ίχνη ή αυτά να 
είναι ελάχιστα  Ας δούμε το καθένα από αυτά με τη σειρά. 

 

3.3.1. Πλήρης πρόσβαση 

Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι το Pegasus αποκτά «πλήρη, απεριόριστη πρόσβαση στη 
στοχευόμενη συσκευή»,31 όπως προέκυψε από έρευνες που διεξήχθησαν από το Εργαστήριο 
Ασφάλειας της Διεθνούς Αμνηστίας32. Σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος που δημοσίευσε το 
Εργαστήριο Ασφαλείας 33, υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους το Pegasus μπορεί να συλλέξει 
δεδομένα: 

                                                             
29  Ψήφισμα του Συμβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 1995 σχετικά με τη νόμιμη παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών (96/C 

329/01). 
30  ΕΕΠΔ. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις σχετικά με το σύγχρονο κατασκοπευτικό λογισμικό, 2022. 

https://edps.europa.eu/system/files/2022-02/22-02-15edpspreliminaryremarksonmodernspywareen0.pdf 
31  ΕΕΠΔ. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις, σ. 3. 
32  Διεθνής Αμνηστία.   Διεθνής Αμνηστία, 2021. 

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/ 
33  Pegasus – Περιγραφή προϊόντος. 

https://edps.europa.eu/system/files/2022-02/22-02-15edpspreliminaryremarksonmodernspywareen0.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/
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• Αρχική εξαγωγή δεδομένων,η οποία συλλέγει όλες τις πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες 
στη συσκευή κατά τη στιγμή της εγκατάστασης του Pegasus, συμπεριλαμβανομένων των 
αρχείων SMS, των στοιχείων επαφών, του ιστορικού κλήσεων (αρχείο κλήσεων), των αρχείων 
ημερολογίου, των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των άμεσων μηνυμάτων και του 
ιστορικού περιήγησης. 

• Παθητική επιτήρηση, η οποία συλλέγει σε πραγματικό χρόνο τυχόν νέα αρχεία που καθίστανται 
διαθέσιμα ενώ το κατασκοπευτικό λογισμικό παραμένει σε λειτουργία (αυτό περιλαμβάνει τις 
ίδιες πληροφορίες με τις παραπάνω, καθώς και την παρακολούθηση τοποθεσίας βάσει cell-id, 
δηλαδή τον αριθμό ταυτοποίησης του γειτονικού σταθμού πομποδέκτη με τον οποίο 
συνδέεται το τηλέφωνο για να αποκτήσει πρόσβαση σε δίκτυο επικοινωνιών). 

• Ενεργή επιτήρηση, η οποία συνίσταται στη χρήση των λειτουργιών της στοχευόμενης συσκευής 
για την εκτέλεση περαιτέρω δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων, όπως η παρακολούθηση 
της θέσης με τη χρήση GPS, η καταγραφή φωνητικών κλήσεων, η ανάκτηση αρχείων, η 
καταγραφή περιβαλλοντικών ήχων, η λήψη φωτογραφιών και η διαφύλαξη στιγμιοτύπων 
οθόνης. 

 

Εικόνα 6: Συλλογή δεδομένων μέσω του Pegasus34 

 

 

 

Όπως φαίνεται στηνΕικόνα6, το Pegasus παρέχει ένα επίπεδο παρακολούθησης και χειραγώγησης που 
προηγουμένως ήταν αδιανόητο. Η Hannah Arendt έγραψε ως γνωστόν ότι όλα όσα ζουν χρειάζονται 
την ασφάλεια του σκότους για να μεγαλώσουν.35 Πράγματι, το Pegasus δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι. 

                                                             
34 Pegasus – Περιγραφή προϊόντος, σ. 16. 
35  Arendt, H. “The Crisis in Education.” In Between Past and Future: Six Exercises in Political Thought. Viking, 1961 [1954]. 
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3.3.2. Επιθέσεις χωρίς κλικ 

Το Pegasus επιτρέπει τις λεγόμενες «επιθέσεις χωρίς κλικ» (zero-click attacks), πράγμα που σημαίνει ότι 
μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς καμία ενέργεια από τα ενδιαφερόμενα άτομα: δεν χρειάζεται να κάνουν 
κλικ σε κάποια ειδοποίηση ή να απαντήσουν σε μήνυμα (βλ.Εικόνα 7). Ιδού πώς περιγράφεται αυτό το 
χαρακτηριστικό στην περιγραφή προϊόντος του Pegasus: 

Ένα μήνυμα ώθησης αποστέλλεται εξ αποστάσεως και συγκεκαλυμμένα στην κινητή συσκευή. 
Αυτό το μήνυμα ενεργοποιεί τη συσκευή για λήψη και εγκατάσταση του πράκτορα στη συσκευή. 
Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας εγκατάστασης δεν απαιτείται συνεργασία ή 
εμπλοκή του στόχου (π.χ. κάνοντας κλικ σε κάποιον σύνδεσμο, ανοίγοντας κάποιο μήνυμα) και 
δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη στη συσκευή. Η εγκατάσταση είναι εντελώς αθόρυβη και αόρατη 
και δεν μπορεί να αποφευχθεί από τον στόχο36. 

 

Εικόνα 7: Εγκατάσταση του πράκτορα του Pegasus37 

 

 

Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και ένας προσεκτικός και ψηφιακά ενημερωμένος χρήστης μπορεί να μην 
έχει ιδέα ότι η συσκευή του ελέγχεται από το κατασκοπευτικό λογισμικό. Μέσα από το έργο της 
Διεθνούς Αμνηστίας και του Citizen Lab38 στο Τορόντο, μεταξύ άλλων, κατέστη δυνατό να εντοπιστούν 
διαφορετικά προγράμματα εκμετάλλευσης(«exploits») χωρίς κλικ, δηλαδή κομμάτια λογισμικού και 
δεδομένων που αποκτούν τον έλεγχο των συσκευών των χρηστών, εκμεταλλευόμενα τα τρωτά σημεία 
τους, χωρίς οι χρήστες να κάνουν κάτι συγκεκριμένο. Αυτά τα exploits κατεβάζουν τον πράκτορα του 
Pegasus (το κομμάτι του λογισμικού Pegasus που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή του θύματος), το 
οποίο συλλέγει τα δεδομένα και αλληλεπιδρά με τους απομακρυσμένους διακομιστές του Pegasus 
(βλέπε Εικόνα 7 καιΕικόνα 8). Ακόμη και οι μεγαλύτερες και τεχνολογικά πιο προηγμένες εταιρείες ΤΠΕ 
—όπως η Google και η Apple— δεν έχουν κατορθώσει μέχρι στιγμής να προσφέρουν αποτελεσματική 
προληπτική προστασία, δεδομένου ότι οι κορυφαίες εταιρείες κατασκοπευτικού λογισμικού μπορούν 

                                                             
36  Pegasus – Περιγραφή προϊόντος, σ. 12. 
37  Pegasus – Περιγραφή προϊόντος, σ. 13. 
38  Το Citizen Lab είναι ένα διεπιστημονικό εργαστήριο που εδρεύει στη Σχολή Munk Παγκόσμιων Υποθέσεων & Δημόσιας 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου του Τορόντο. 



Ο αντίκτυπος του Pegasus στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημοκρατικές διαδικασίες 
 

PE 740.514 27 

να βασίζονται σε δεξιότητες υψηλού επιπέδου, στο ίδιο επίπεδο με εκείνες των υπηρεσιών 
πληροφοριών μιας χώρας 39. 

 

3.3.3. Καθόλου (ή λίγα) ίχνη 

Είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευθεί μια εγκατάσταση Pegasus, να ληφθούν στοιχεία για τις 
δραστηριότητές της και να εντοπιστούν οι αυτουργοί της εισβολής, εκτός εάν το υπό επίθεση σύστημα 
διαθέτει ασφαλή λειτουργία καταγραφής (μια λειτουργία που καταγράφει όλες τις δραστηριότητες μιας 
συσκευής), όπως φαίνεται να ισχύει για τα τηλέφωνα της Apple. Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια 
της απεγκατάστασης, το Pegasus προσπαθεί να αφαιρέσει όλα τα ίχνη της παρουσίας του. Σύμφωνα με 
τον ΕΕΠΔ, οι νέες εκδόσεις του Pegasus ενδέχεται να είναι ακόμη πιο δύσκολο να εντοπιστούν, καθώς 
εγκαθίστανται προσωρινά ή βρίσκονται στο υπολογιστικό νέφος. Τέλος, η ταυτοποίηση των 
απομακρυσμένων χειριστών του Pegasus καθίσταται αδύνατη με τη χρήση δικτύου που ανωνυμοποιεί 
τη σύνδεση μεταξύ του πράκτορα Pegasus και του εξυπηρετητή Pegasus (Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8: Η διαδικασία συλλογής δεδομένων του Pegasus40 

 
 

3.3.4. Ένα πολυεπίπεδο ανοικτό περιβάλλον 

Η υποδομή που χρησιμοποιείται από το Pegasus (και από άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παραβίασης 
συσκευών) διαφέρει σημαντικά από τα τεχνολογικά πλαίσια για την παραδοσιακή υποκλοπή. Κατά την 
υποκλοπή επικοινωνιών που διέρχονται από τηλεφωνικές γραμμές, οι αρμόδιοι υπάλληλοι μπορούν 
συνήθως να βασίζονται σε πιστοποιημένο και ελεγχόμενο εξοπλισμό και στη διαφανή συνεργασία των 
τηλεπικοινωνιακών φορέων. Αυτό συχνά δεν συμβαίνει όταν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή οι 
εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας χρησιμοποιούν «ειδικές τεχνικές έρευνας» και ιδίως όταν παραβιάζουν 
συσκευές υπολογιστών για τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση των επικοινωνιών. Ένα 
σύστημα όπως το Pegasus λειτουργεί μέσω πληθώρας δικτύων και ιδιόκτητου υλισμικού 
(συμπεριλαμβανομένου του υλισμικού του θύματος), χωρίς συμφωνημένο πλαίσιο στο οποίο 
συμμετέχουν εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι το Pegasus δεν 
κατοχυρώνει την ασφάλεια των επικοινωνιών και, συνεπώς, δεν εγγυάται ότι τα συλλεγόμενα δεδομένα 
δεν θα τροποποιηθούν παράνομα ούτε θα χρησιμοποιηθούν για πρόσθετους σκοπούς. 

 

3.3.5. Χειραγώγηση περιεχομένου 

Όπως αναφέρθηκε, το Pegasus μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο της στοχευόμενης συσκευής και να 
κάνει χρήση των λειτουργιών της. Αυτό του επιτρέπει να συμμετέχει σε ενεργή επιτήρηση, π.χ. μπορεί 

                                                             
39  Newman, L. H. “Google Warns That NSO Hacking Is On Par With Elite Nation-State Spies.” In Wired (15 December 2021). 
40  Pegasus – Περιγραφή προϊόντος, σ. 13. 
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να δώσει εντολή στο μικρόφωνο και την κάμερα της συσκευής να καταγράψουν πληροφορίες από το 
περιβάλλον. 

Επιπλέον, ο έλεγχος μιας συσκευής από το Pegasus θα μπορούσε κατ’ αρχήν να χρησιμοποιηθεί για την 
υλοποίηση πολλαπλών παράνομων σκοπών: για την τροποποίηση του περιεχομένου της συσκευής, τη 
δημιουργία και αποθήκευση πλαστών μηνυμάτων ή άλλων εγγράφων· για την αποστολή ψεύτικων 
μηνυμάτων, υποδυόμενο τον κάτοχο της συσκευής· για την απόκτηση πρόσβασης στα ψηφιακά ή υλικά 
περιουσιακά στοιχεία του ιδιοκτήτη και ενδεχομένως την εκτέλεση συναλλαγών στο όνομα του 
ιδιοκτήτη· ή για την τοποθέτηση ψευδών αποδεικτικών στοιχείων για εγκλήματα ή άλλες παράνομες 
δραστηριότητες στη συσκευή 41. 

 

3.3.6. Η χρήση του Pegasus 

Όπως αναφέρθηκε, το Pegasus αναπτύσσεται από την ισραηλινή εταιρεία NSO 42, η οποία το πωλεί σε 
κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, με τις εν λόγω πωλήσεις να εγκρίνονται από το ισραηλινό Υπουργείο 
Άμυνας. Η NSO ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με τις συμβατικές της ρήτρες, το Pegasus μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος (αν και, όπως θα 
δούμε, υπάρχουν εκτεταμένες αποδείξεις ότι το Pegasus χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς). Έχει 
δηλώσει ότι έχει πουλήσει το Pegasus σε 60 κυβερνητικές υπηρεσίες σε 40 χώρες. 

Η έκταση της χρήσης (και της κατάχρησης) του Pegasus προέκυψε για πρώτη φορά μέσα από μια 
έρευνα του 2018 από το Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, η οποία βρήκε στοιχεία που 
δείχνουν ότι το Pegasus χρησιμοποιείται σε 45 χώρες, μερικές από τις οποίες βρίσκονται υπό αυταρχικά 
καθεστώτα. 

Σύμφωνα με έκθεση του 2021 που εκδόθηκε από το Pegasus Project —μια συνεργατική πρωτοβουλία 
που αναλήφθηκε από περισσότερους από 80 δημοσιογράφους από 17 οργανισμούς μέσων 
ενημέρωσης σε 10 χώρες υπό τον συντονισμό του Forbidden Stories, με την τεχνική υποστήριξη της 
Διεθνούς Αμνηστίας— το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως από 
κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για να στοχεύσει ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, δικηγόρους, δικαστές και ξένους ηγέτες43. Το Pegasus Project 
δημοσίευσε επίσης μια λίστα με 50.000 αριθμούς τηλεφώνου που φαίνεται να ανήκουν σε άτομα που 
είχαν επιλεγεί από τους πελάτες της ισραηλινής NSO Group ως πιθανοί στόχοι παρακολούθησης. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκρότησε την εξεταστική επιτροπή PEGA, επιφορτισμένη με τη 
διερεύνηση της χρήσης του Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης44. 
Σύμφωνα με έρευνα της επιτροπής, υπάρχουν ισχυρά στοιχεία για τη χρήση του Pegasus στην ΕΕ. 
Φαίνεται ότι η NSO Group έχει πωλήσει τα προϊόντα της σε 22 τελικούς χρήστες σε τουλάχιστον 14 
κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες και το Βέλγιο. Δύο 
κράτη μέλη, η Κύπρος και η Βουλγαρία, χρησίμευσαν ως εξαγωγικοί κόμβοι για το κατασκοπευτικό 
λογισμικό 45. 

                                                             
41  ΕΕΠΔ. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις σχετικά με το σύγχρονο κατασκοπευτικό λογισμικό, σ. 3. 
42 Η επωνυμία NSO προκύπτει από τα αρχικά των ονομάτων Niv, Shalev και Omri, των ιδρυτών της εταιρείας. 
43 Διεθνής Αμνηστία. Forensic Methodology Report. How to Catch NSO Group’s Pegasus. 2021 
44 PEGA (Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού  

λογισμικού). https://www.europarl.europa.eu/committees/el/pega/home/highlights. 
45  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και ισοδύναμου  

κατασκοπευτικού λογισμικού Εισηγήτρια: Sophie in ‘t Veld (2022). Σχέδιο έκθεσης. 

https://www.europarl.europa.eu/committees/el/pega/home/highlights
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Στις ΗΠΑ έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα κατά των καταχρήσεων που διαπράχθηκαν μέσω του Pegasus 
καθώς το 2021 η NSO Group μπήκε σε μαύρη λίστα για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που 
αντίκεινται στα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας ή της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων 
Πολιτειών (έτσι αποκλείστηκε από τις συμβάσεις με αμερικανικές υπηρεσίες και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες με εταιρείες των ΗΠΑ). Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ, 
δεδομένου ότι φαίνεται ότι οι ίδιες οι ΗΠΑ είχαν αρχίσει διαπραγματεύσεις για την αγορά του Pegasus 
και μάλιστα τo είχαν προμηθευτεί για την κυβέρνηση του Τζιμπουτί. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι 
αμερικανικές υπηρεσίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κατασκοπευτικό λογισμικό με παρόμοιες 
λειτουργίες, όπως το Graphite, που αναπτύχθηκε από την ισραηλινή εταιρεία Paragon 46. Επίσης, το 
2021, τόσο η Apple όσο και η Meta υπέβαλαν αγωγές κατά της NSO Group για παρακολούθηση και 
στόχευση των χρηστών τους. Τον Ιούνιο του 2022, ένα περιφερειακό δικαστήριο των Ηνωμένων 
Πολιτειών απέρριψε το αίτημα της NSO Group για ασυλία στην ένδικη διαφορά της με την Apple. 

Τον Νοέμβριο του 2021, διαπιστώθηκε ότι το Ισραήλ αφαίρεσε 65 χώρες από τον κατάλογο των χωρών 
στις οποίες μπορούν να εξαχθούν προϊόντα κυβερνοχώρου, μειώνοντας τον αριθμό από 102 σε 37. 
Ωστόσο, έχει αναφερθεί στα μέσα ενημέρωσης ότι το Ισραήλ επέτρεψε εκ νέου τη Σαουδική Αραβία να 
χρησιμοποιεί το Pegasus. 

 

  

                                                             
46  Mazetti, M., Bergman, R., and Sevis-Grindneff, M. “US strains to control spyware, but uses it.” The New York Times (1η 

Δεκεμβρίου 2022).  



IPOL | Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων 
 

 30 PE 740.514 

4. ΤΟ PEGASUS ΚΑΙ Η (ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Η διάχυτη παρακολούθηση θίγει όχι μόνο την ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα προστασίας των 
δεδομένων των ανθρώπων, αλλά και περαιτέρω ατομικά δικαιώματα —όπως το δικαίωμα στην 
ελευθερία του λόγου, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι— καθώς και τον δημοκρατικό ιστό της 
κοινωνίας (που προϋποθέτει την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων). 

Η σύνδεση μεταξύ της προστασίας των δεδομένων και της δημοκρατίας υπήρξε ανέκαθεν βασική 
πτυχή της συζήτησης για την προστασία των δεδομένων 47, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο 
σημαντική, καθώς η κοινωνία γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακή και οι τεχνολογίες παρακολούθησης 
ολοένα και πιο ισχυρές: 

Ούτε η ελευθερία του λόγου ούτε η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι ούτε η ελευθερία του 
συνέρχεσθαι μπορούν να ασκηθούν πλήρως, εφόσον παραμένει αβέβαιο αν, υπό ποιες συνθήκες 
και για ποιους σκοπούς, οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται και υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Τα επιχειρήματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής έχουν να κάνουν με 
περισσότερα από οποιοδήποτε συγκεκριμένο δικαίωμα: καθορίζουν την επιλογή μεταξύ μιας 
δημοκρατικής και μιας αυταρχικής κοινωνίας 48. 

                                                             
47  Βλ.: Simitis, S. “Reviewing Privacy in the Information Age.” In University of Pennsylvania Law Review (1987), σ. 707-46· 

Rodotà, S. “Data Protection as a Fundamental Right.” In Reinventing Data Protection? Ed. by Serge Gutwirth et al. Springer, 
2009, σ. 77–82. 

48  Simitis. “Reviewing Privacy in the Information Age,” σ. 734. 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

Η διάχυτη παρακολούθηση θίγει όχι μόνο την ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα προστασίας των 
δεδομένων των ανθρώπων, αλλά και περαιτέρω ατομικά δικαιώματα —όπως τα δικαιώματα στην 
ελευθερία του λόγου, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι— καθώς και τη δημοκρατική 
δομή της κοινωνίας (η οποία προϋποθέτει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων). 

Η πολιτική συμμετοχή επηρεάζεται από το κατασκοπευτικό λογισμικό καθώς οι 
κατασκοπευόμενοι πολίτες μπορούν να εκφοβιστούν ώστε να απέχουν από τη συμμετοχή σε 
αλληλεπιδράσεις με πολιτικό περιεχόμενο, από την ειλικρινή έκφραση των απόψεών τους και από 
τη συναναστροφή με άλλους για πολιτικούς σκοπούς. Τούτο επηρεάζει την ποιότητα μιας 
δημοκρατικής δημόσιας σφαίρας, η οποία τελικά βασίζεται στη συμβολή και τις αντιδράσεις των 
πολιτών. 

Πιο συγκεκριμένα, το κατασκοπευτικό λογισμικό χρησιμοποιείται συχνά για να επιτεθεί σε άτομα 
(όπως δημοσιογράφους, πολιτικούς και ακτιβιστές) που παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη δημόσια 
σφαίρα. Η παρακολούθηση τέτοιων ατόμων αφήνει περιθώρια για καταστολή, χειραγώγηση, 
εκβιασμό, παραποίηση και δυσφήμιση. 

Μπορεί να επηρεαστεί η ίδια η εκλογική διαδικασία όταν οι συλλεγόμενες πληροφορίες, οι οποίες 
μπορεί να χειραγωγηθούν, χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή εκστρατειών δυσφήμισης κατά 
ανεπιθύμητων υποψηφίων ή άλλων ενεργειών που επηρεάζουν αρνητικά τις πιθανότητες 
επιτυχίας τους. Ο απλός φόβος ότι ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο κατασκοπείας μπορεί 
να οδηγήσει τα άτομα να απέχουν από την υποβολή υποψηφιότητας ή από τη διεξαγωγή μιας 
αποτελεσματικής εκστρατείας. 
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Στον απόηχο των αποκαλύψεων του Snowden, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, στο ψήφισμά της 2045, δήλωσε ότι οι πρακτικές παρακολούθησης που εφαρμόζουν τα κράτη 
θέτουν σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία αποτελούν «τους ακρογωνιαίους λίθους της 
δημοκρατίας» και των οποίων «η παραβίαση χωρίς επαρκή δικαστικό έλεγχο θέτει επίσης σε κίνδυνο 
το κράτος δικαίου».49 

Στις επόμενες ενότητες θα εξετάσουμε πώς η παρακολούθηση — ειδικά μέσω του Pegasus — μπορεί 
να επηρεάσει σοβαρά την οικολογία μιας δημοκρατίας, παρεμβαίνοντας σε διαφορετικές πτυχές της. 

4.1. Η ιδέα της συμμετοχικής-διαβουλευτικής δημοκρατίας 
 

Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η παρακολούθηση μπορεί να επηρεάσει τις 
δημοκρατικές διαδικασίες, μπορεί να είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στο είδος της κοινωνικής 
ρύθμισης που απαιτείται για να είναι αποτελεσματική η δημοκρατία. Ενώ υπάρχουν πολλοί ορισμοί της 
δημοκρατίας και πολλές σχετικές προσεγγίσεις 50, εδώ θα επικεντρωθώ στην ιδέα της διαβουλευτικής 
δημοκρατίας, η οποία προσφέρει ένα ευρύ κανονιστικό πλαίσιο για την προσέγγιση της πολιτικής 
συμμετοχής, και επομένως και για την κατανόηση των αποτυχιών της. Οι έννοιες της διαβούλευσης και 
της διαβουλευτικής δημοκρατίας μπορούν να οριστούν ως εξής: 

Ορίζουμε τη διαβούλευση κατ’ ελάχιστον ως την αμοιβαία επικοινωνία που περιλαμβάνει τη 
στάθμιση και τον προβληματισμό σχετικά με τις προτιμήσεις, τις αξίες και τα συμφέροντα όσον 
αφορά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η διαβουλευτική δημοκρατία ενσωματώνει τις απαιτήσεις 
η διαβούλευση να λαμβάνει χώρα σε πλαίσια ίσης αναγνώρισης, σεβασμού, αμοιβαιότητας και 
επαρκώς ισότιμης εξουσίας για να λειτουργήσει η επικοινωνιακή επιρροή51. 

Έτσι, στο ιδεώδες της διαβουλευτικής δημοκρατίας, οι δημόσιες επιλογές θα πρέπει να υποστηρίζονται 
από κατάλληλες δημόσιες αιτιολογήσεις, έτσι ώστε «η μη βίαιη ισχύς του καλύτερου επιχειρήματος52» 
να επικρατήσει τελικά, ή τουλάχιστον υπάρχει μια τάση να ακούμε επιχειρήματα και να κινούμαστε 
προς λογικά αποτελέσματα. Οι πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να είναι πράγματι το αποτέλεσμα 
ανοικτών και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασιών, στις οποίες διατυπώνονται και συζητούνται 
διαφορετικές απόψεις, με βάση λόγους που οι πολίτες μπορούν να κατανοήσουν, έτσι ώστε «η πειθώ 
βάσει επιχειρημάτων να αντικαταστήσει την καταστολή, την καταπίεση και την απερίσκεπτη 
απόρριψη».53 Η προώθηση της συμμετοχικής και διαβουλευτικής δημοκρατίας είναι πράγματι ένας από 
τους στόχους του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τη δημοκρατία για το 202054. 

Από τη σκοπιά μιας φιλελεύθερης και διαβουλευτικής προσέγγισης, ο θεσμικός σχεδιασμός των 
σύγχρονων δημοκρατιών θα πρέπει να εγγυάται τρεις θεμελιώδεις πτυχές: 

πρώτον, την ιδιωτική αυτονομία των πολιτών, καθένας από τους οποίους ακολουθεί τη δική του 
ζωή· δεύτερον, τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, δηλαδή την ένταξη ελεύθερων και ισότιμων 

                                                             
49  Βλ.: Συμβούλιο της Ευρώπης. Mass surveillance: Who is watching the watchers? Council of Europe Publishing, 2016. 
50  Μεταξύ των πρόσφατων επισκοπήσεων, βλ., για παράδειγμα: Beckman, L. “Democracy.” In Oxford Research Encyclopedias, 

Politics. Oxford University Press, 2021; Christiano, T. and Sameer B. “Democracy.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
Stanford University, 2022. 

51  Bächtiger, A. et al. “Deliberative Democracy:  Oxford University Press, Σεπτέμβριος 2018, σ. 1. 
52  Habermas, J. Legitimation Crisis. Cambridge, Beacon Press, 1975, σ. 108. 
53  Mansbridge, J. et al. “A systemic approach to deliberative democracy.” In: Deliberative Systems: Deliberative Democracy at 

the Large Scale. Ed. by J. Parkinson and J. Mansbridge. Cambridge University Press, 2012. 
54  Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για 
τη δημοκρατία. COM(2020) 790 final, 2020. 
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πολιτών στην πολιτική κοινότητα· και τρίτον, την ανεξαρτησία μιας δημόσιας σφαίρας που 
λειτουργεί ως ενδιάμεσο σύστημα μεταξύ κράτους και κοινωνίας 55. 

 

4.2. Ο αντίκτυπος της διάχυτης παρακολούθησης στη δημοκρατία 
 

Είναι εύκολο να δούμε ότι αυτή η συμμετοχική-διαβουλευτική δημοκρατία κινδυνεύει να επηρεαστεί 
σοβαρά από τη διάχυτη παρακολούθηση μέσω κατασκοπευτικού λογισμικού όπως το Pegasus. 

Ας εξετάσουμε πρώτα την κατάσταση όλων των ατόμων που μπορεί να έχουν εύλογες υποψίες ότι 
βρίσκονται υπό παρακολούθηση, δηλαδή ότι οι συσκευές τους έχουν παραβιαστεί ή ενδέχεται να 
παραβιαστούν στο εγγύς μέλλον, με τέτοιο τρόπο ώστε όλη τους η ζωή να μπορεί να παρακολουθείται 
με κακόβουλη πρόθεση. Αυτό θα προκαλέσει σε αυτά τα άτομα τον φόβο ότι θα υποστούν 
ανεπιθύμητες ενέργειες, εάν ανιχνευθεί ανεπιθύμητη συμπεριφορά ή εάν εντοπιστούν περιστάσεις που 
παρέχουν νέες ευκαιρίες για να τους βλάψουν (για παράδειγμα, με επίθεση στη φήμη τους ή 
προβλέποντας τις ενέργειές τους). Τέτοιες δυσμενείς ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν νομικές ή 
κοινωνικές κυρώσεις, ζημιές(απολύσεις, αποκλεισμός από ευκαιρίες), δυσφήμιση, και παράνομες και 
ενδεχομένως βίαιες επιθέσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι άνθρωποι ενδέχεται να απέχουν από 
οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε πιθανόν να ανιχνευθεί και να προσελκύσει επιβλαβείς 
αντιδράσεις. Από αυτή την άποψη, οι άνθρωποι μερικές φορές μιλούν για ένα φαινόμενο Panopticon 
(πρόκειται για αναφορά στη φυλακή που σχεδιάστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα από τον φιλόσοφο 
Jeremy Bentham, όπου οι κρατούμενοι ήταν ορατοί στους φρουρούς, αλλά δεν μπορούσαν να δουν αν 
σε μια δεδομένη στιγμή τους παρακολουθούσαν): η απλή πιθανότητα να βρίσκονται υπό 
παρακολούθηση και να «τιμωρηθούν» ασκεί πίεση στα άτομα ώστε να συμπεριφέρονται σύμφωνα με 
αυτό που πιστεύουν ότι αναμένεται από αυτούς. 

Επιπλέον, οι περιπτώσεις στις οποίες η παρακολούθηση έχει επηρεάσει αρνητικά ορισμένα άτομα 
παρέχουν διδάγματα για όλους εκείνους που πιστεύουν ότι και αυτοί ενδέχεται να υποστούν παρόμοια 
μέτρα. Όλα τα πιθανά θύματα παρακολούθησης μαθαίνουν ότι δεν θα πρέπει να υιοθετούν 
συμπεριφορές που μπορεί να έχουν ως συνέπεια να υποβληθούν σε παρακολούθηση. Επιπλέον, 
μαθαίνουν ότι δεν πρέπει να επιδίδονται σε συμπεριφορές που, εάν γίνουν αντιληπτές από την 
παρακολούθηση, μπορεί να οδηγήσουν σε δυσμενείς κοινωνικές, πολιτικές ή νομικές συνέπειες. Το να 
υπόκεινται οι άνθρωποι σε αυτούς τους κινδύνους μπορεί να τους παρακινήσει να αποφύγουν τη 
συμμετοχή σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, να αυτολογοκρίνονται και να αποφεύγουν να 
εκφράσουν απόψεις ακόμη και σε ιδιωτικά πλαίσια, και να επιλέξουν να «κρύβονται ενώ ζουν», 
παραμένοντας εκτός της δημόσιας σφαίρας. 

Επηρεάζοντας έτσι τα άτομα, το κατασκοπευτικό λογισμικό επηρεάζει επίσης τη δημοκρατική-
διαβουλευτική δομή της κοινωνίας, με τρόπο που εξαρτάται από τον συγκεκριμένο ρόλο που τα 
επιμέρους άτομα διαδραματίζουν μέσα σε μια τέτοια δομή. Οι πρόσφατες εργασίες σχετικά με τη 
δημοκρατική θεωρία υιοθετούν μια συστημική προσέγγιση της διαβουλευτικής δημοκρατίας: μια υγιής 
διαβουλευτική δημοκρατία απαιτεί τη συμβολή πολλών τμημάτων της κοινωνίας με διαφορετικούς 
τρόπους, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κοινωνικές επιλογές βασίζονται σε εύλογους κοινωνικά 
κατανοητούς λόγους, οι οποίοι παράγονται μέσω μιας διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς. Η διάχυτη 

                                                             
55  Habermas, J. Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of 

Normative Theory on Empirical Research. In: Communication Theory (2006), σ. 412. 
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παρακολούθηση, και ιδίως η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού τύπου Pegasus, μπορεί να επηρεάσει 
σημαντικά τη λειτουργία διαφορετικών πτυχών μιας δημοκρατικής ρύθμισης. 

Πρώτον, το κατασκοπευτικό λογισμικό μπορεί να επηρεάσει την πρώτη από τις τρεις πτυχές που 
προσδιορίστηκαν προηγουμένως, συγκεκριμένα την ιδιωτική αυτονομία των ατόμων, δηλαδή τις 
ιδιωτικές επιλογές και αλληλεπιδράσεις τους. Παρεμβαίνοντας στην ιδιωτική αυτονομία των ατόμων, 
το κατασκοπευτικό λογισμικό έχει αντίκτυπο στη δημοκρατία, στον βαθμό που η δημοκρατία βασίζεται 
στην ιδέα ότι οι άνθρωποι είναι σε θέση να κάνουν αυτόνομα τις επιλογές της ζωής τους (σε σχέση με 
την οικογένεια, την εργασία, τον ελεύθερο χρόνο, κ.λπ.) και να αλληλοεπιδρούν ανεπίσημα με τους 
άλλους, και μπορούν αναλόγως να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα και τις ιδέες τους. Μόνο αν οι πολίτες 
είναι σε θέση να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, απαλλαγμένοι από αδικαιολόγητες εξωτερικές 
πιέσεις, μπορούν τότε να συνεισφέρουν πραγματικά στη δημόσια σφαίρα. 

Ωστόσο, η διάχυτη παρακολούθηση επηρεάζει επίσης τη δεύτερη από τις τρεις πτυχές, δηλαδή τη 
δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η δημοκρατική 
ιδιότητα του πολίτη συνεπάγεται «την πολιτική συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων 
ενδιαφερόμενων πολιτών μέσω ίσων δικαιωμάτων επικοινωνίας και συμμετοχής· περιοδικές εκλογές 
(και δημοψηφίσματα) βάσει ψηφοφορίας χωρίς αποκλεισμούς· τον ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών 
κομμάτων, πλατφορμών και προγραμμάτων· και την αρχή της πλειοψηφίας για τις πολιτικές αποφάσεις 
στα αντιπροσωπευτικά όργανα.»56 

Η πολιτική συμμετοχή επηρεάζεται από το κατασκοπευτικό λογισμικό καθώς οι κατασκοπευόμενοι 
πολίτες μπορεί να απέχουν από τη συμμετοχή σε αλληλεπιδράσεις με πολιτικό περιεχόμενο, από την 
ειλικρινή έκφραση των απόψεών τους και από τη συναναστροφή με άλλους για πολιτικούς σκοπούς. 
Τούτο θα εμπόδιζε τους πολίτες να ασκούν την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι. 
Επιπλέον, θα επηρεάσει την ποιότητα μιας δημοκρατικής δημόσιας σφαίρας, η οποία τελικά βασίζεται 
στη συμβολή και τις αντιδράσεις των πολιτών. 

Παρεμβαίνοντας στην επικοινωνία των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης και των πολιτικών και 
υποβάλλοντάς τους σε αθέμιτη επιρροή για πολιτικούς σκοπούς, το κατασκοπευτικό λογισμικό 
υπονομεύει επίσης την τρίτη από τις τρεις πτυχές, δηλαδή την ανεξαρτησία της δημόσιας σφαίρας. 

Για να κατανοήσουμε πώς μπορεί να συμβούν όλα αυτά, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι, όπως 
σημειώθηκε, μια διαβουλευτική-δημοκρατική δομή είναι ένα περιβάλλον που προκύπτει από έναν 
συνδυασμό διαφορετικών συνιστωσών: μόνο όταν κάθε μία εξ αυτών επιτελεί δεόντως τη λειτουργία 
της, έχουμε ως αποτέλεσμα ένα υγιές δημοκρατικό περιβάλλον.  

Το κέντρο του πολιτικού συστήματος αποτελείται από τους γνωστούς θεσμούς: κοινοβούλια, 
δικαστήρια, διοικητικές υπηρεσίες και κυβέρνηση. Κάθε κλάδος μπορεί να περιγραφεί ως 
εξειδικευμένη διαβουλευτική αρένα [...]. Στην περιφέρεια του πολιτικού συστήματος, η δημόσια 
σφαίρα έχει τις ρίζες της σε δίκτυα για ακανόνιστες ροές μηνυμάτων — ειδήσεις, αναφορές, 
σχόλια, ομιλίες, σκηνές και εικόνες, και εκπομπές και ταινίες με ενημερωτικό, πολεμικό, 
εκπαιδευτικό ή ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Αυτές οι δημοσιευμένες γνώμες προέρχονται από 
διάφορους τύπους παραγόντων — πολιτικούς και πολιτικά κόμματα, εκπροσώπους ομάδων 
συμφερόντων και ομάδες πίεσης ή παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών. Επιλέγονται και 
διαμορφώνονται από επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και λαμβάνονται από ευρύ 
και αλληλεπικαλυπτόμενο κοινό, «στρατόπεδα», υποκουλτούρες και ούτω καθεξής.  

Σε αυτό το πλαίσιο, 

                                                             
56  Habermas J. Political Communication in Media Society, σ. 412. 
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 σιωπηρά σχηματιζόμενες απόψεις υπέρ ή κατά για αμφιλεγόμενα δημόσια ζητήματα, 
επηρεάζονται από τις καθημερινές συζητήσεις στα άτυπα ή τυχαία κοινά της κοινωνίας των 
πολιτών, τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό σε σχέση με την προσοχή που δίνεται στα έντυπα ή στα 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 

Ενώ κάθε πολίτης μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στη δημόσια σφαίρα, οι πολιτικοί και οι 
επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης τείνουν να καταλαμβάνουν το κέντρο του πολιτικού 
συστήματος, τόσο ως συνδιαμορφωτές όσο και ως αποδέκτες της κοινής γνώμης. Σε μεγάλο βαθμό, 
αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει ακόμα και σήμερα, όπου το Διαδίκτυο παρέχει σε όλους τη δυνατότητα 
να δημοσιεύουν πληροφορίες και σχόλια μέσω φόρουμ, ιστολογίων, διαδικτυακών αποθετηρίων, 
κοινωνικών δικτύων κ.λπ. 

Τέλος, οι εκλογές υπηρετούν μια αναγκαία λειτουργία στο πλαίσιο κάθε δημοκρατικής-διαβουλευτικής 
ρύθμισης: διασφαλίζουν ότι η κοινή γνώμη παραμένει σημαντικός παράγων για τη λήψη δημόσιων 
αποφάσεων, επιτρέποντας στους ψηφοφόρους να επιλέγουν εκπροσώπους των οποίων οι απόψεις 
ευθυγραμμίζονται με τις δικές τους. 

Η περίπτωση του Pegasus, και άλλων παρόμοιων κατασκοπευτικών λογισμικών, δείχνει πώς μπορεί να 
υπάρξει παρέμβαση — και πράγματι υπάρχει παρέμβαση— σε όλες αυτές τις διαδικασίες ενός 
δημοκρατικού περιβάλλοντος. 

Πρώτον, η πιθανότητα να αποτελούν αντικείμενο κατασκοπείας επηρεάζει με ευρεία έννοια την 
πολιτική δραστηριότητα όλων των μεμονωμένων πολιτών. Λόγω της παρακολούθησης, μπορεί να 
απέχουν από την προσπέλαση και τη διανομή πολιτικών πληροφοριών (λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
περιήγηση στο διαδίκτυο και οι ψηφιακές επικοινωνίες θα μπορούσαν να παρακολουθούνται) και να 
αποφεύγουν τις πολιτικές αλληλεπιδράσεις, από την καθημερινή συζήτηση σε άτυπα περιβάλλοντα 
έως τη συμμετοχή σε πολιτικά κινήματα και τη συλλογική δράση. 

Πιο συγκεκριμένα, το κατασκοπευτικό λογισμικό επηρεάζει τα άτομα που, όπως σημειώνεται, παίζουν 
ιδιαίτερο ρόλο στη δημόσια σφαίρα. Στην πραγματικότητα, έχει χρησιμοποιηθεί συχνά εναντίον 
δημοσιογράφων και πολιτικών, και γενικότερα ανθρώπων που εμπλέκονται στον πολιτικό ακτιβισμό. 
Η παρακολούθηση τέτοιων ατόμων αφήνει περιθώρια για καταστολή, χειραγώγηση, εκβιασμό, 
παραποίηση και δυσφήμιση. Αυτό επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο τα ενδιαφερόμενα άτομα, αλλά και τη 
διαδικασία διαμόρφωσης της κοινής γνώμης στη δημόσια σφαίρα. Οι δημοσιογράφοι που 
κατασκοπεύονται μπορεί να μην είναι σε θέση να κάνουν ρεπορτάζ —από φόβο ότι οι εμπιστευτικές 
επαφές τους παρακολουθούνται, παραδείγματος χάριν, ή λόγω εμποδίων που συναντούν στο 
ερευνητικό τους έργο— ή μπορεί να απέχουν από τη δημοσίευση ερευνών φοβούμενοι ανεπιθύμητες 
ενέργειες που βασίζονται σε εμπιστευτικές πληροφορίες που συλλέγονται από τις συσκευές τους. 
Παρόμοιες εκτιμήσεις ισχύουν και για τους πολιτικούς, όταν εξετάζονται στο πλαίσιο του ρόλου τους 
ως συνεισφερόντων στη δημόσια επικοινωνιακή σφαίρα. Όταν το κατασκοπευτικό λογισμικό 
αναπτύσσεται από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις ενάντια στους αντιπάλους τους, τίθεται επίσης σε 
κίνδυνο μια θεμελιώδης —αν και πάντα σε κίνδυνο— πτυχή μιας δημοκρατικής ρύθμισης, δηλαδή ο 
διαχωρισμός μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής εξουσίας. 

Το κατασκοπευτικό λογισμικό μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των βασικών θεσμικών 
οργάνων στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής ρύθμισης, δηλαδή των νομοθετικών και δικαστικών αρχών. 
Οι επιθέσεις μπορούν να στραφούν κατά ατόμων που υπηρετούν ήδη ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι ή 
δικαστές: ορισμένοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες με βάση τις συλλεγόμενες 
πληροφορίες· άλλοι μπορεί απλώς να φοβούνται το ενδεχόμενο να κατασκοπευθούν. Και στις δύο 
περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να μην ενεργούν σύμφωνα με τα πρότυπα του ρόλου τους 
ως νομοθετών ή δικαστών, τα οποία, στην πρώτη περίπτωση, τους επιβάλλουν να ρυθμίζουν την 
κοινωνία προς το κοινό καλό των πολιτών της, τηρώντας παράλληλα τους συνταγματικούς 
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περιορισμούς, και, στη δεύτερη περίπτωση, να εκδικάζουν αμερόληπτα διαφορές σύμφωνα με τον 
νόμο. 

Τέλος, μπορεί να θιγεί η ίδια η εκλογική διαδικασία όταν οι συλλεγόμενες πληροφορίες, ενδεχομένως 
χειραγωγημένες, χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή εκστρατειών δυσφήμισης κατά ανεπιθύμητων 
υποψηφίων ή για την ανάληψη άλλων ενεργειών που μειώνουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους στις 
εκλογές (προς όφελος των αντιπάλων τους)57. Επιπλέον, και μόνον ο φόβος ότι ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο κατασκοπείας μπορεί να οδηγήσει τα άτομα να απέχουν από την υποβολή 
υποψηφιότητας ή από τη διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής εκστρατείας. Τούτο μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στον δίκαιο χαρακτήρα και την ισότητα της εκλογικής διαδικασίας, καθώς τα κόμματα που 
μπορούν να επωφεληθούν από κατασκοπευτικό λογισμικό —άμεσα ή χάρη στις διασυνδέσεις τους με 
τους κυβερνώντες— θα έχουν πλεονέκτημα έναντι των ατόμων και κομμάτων που τους ανταγωνίζονται 
και αποτελούν αντικείμενο κατασκοπείας. Το κατασκοπευτικό λογισμικό μπορεί να επιτρέψει 
διάφορους τρόπους «κυβερνοπαρέμβασης στις εκλογές»58. Ειδικότερα, με την εξαγωγή ιδιωτικών 
πληροφοριών από τις συσκευές των θυμάτων, το κατασκοπευτικό λογισμικό επιτρέπει το πρώτο βήμα 
για το λεγόμενο «doxing»,59, που είναι 

η πρακτική της απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σύστημα υπολογιστή ή σε 
ψηφιακή υπηρεσία, όπως σε λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή σε λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην εξαγωγή μη δημόσιων δεδομένων, και στη συνέχεια στη 
διαρροή των δεδομένων στο κοινό. 

Από τις έρευνες σχετικά με το Pegasus, διαπιστώθηκε ότι το υλικό που αποκτήθηκε μέσω του 
κατασκοπευτικού λογισμικού κατέστησε δυνατά δύο είδη κακόβουλου doxing (σε αντίθεση με την 
καταγγελία δυσλειτουργιών προς το δημόσιο συμφέρον): «στρατηγικό χάκινγκ», το οποίο συνίσταται 
στην επιλεκτική διαρροή υλικού για θέματα που ενδιαφέρουν το κοινό, αλλά με σκοπό την προώθηση 
κομματικών πολιτικών συμφερόντων, και «αλλοιωμένες διαρροές», οι οποίες συνίστανται στην 
εσκεμμένη συμπερίληψη ψευδών ή άλλως παραπλανητικών πληροφοριών σε ένα μεγαλύτερο σύνολο 
γνήσιων εμπιστευτικών δεδομένων που διαρρέουν στο κοινό. Στην τελευταία περίπτωση, το doxing 
μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως περίπτωση παραπληροφόρησης, η οποία είναι η πρακτική της διάδοσης 

επαληθευμένα ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που δημιουργούνται, παρουσιάζονται 
και διαδίδονται για οικονομικό όφελος ή με σκοπό την εκ προθέσεως εξαπάτηση του κοινού και 
ενδέχεται να προκαλέσουν δημόσια βλάβη [... συμπεριλαμβανομένων] απειλών κατά 
δημοκρατικών και πολιτικών διαδικασιών και διαδικασιών χάραξης πολιτικής 60.  

Η παραπληροφόρηση φαίνεται να διαδραματίζει αυξανόμενο ρόλο στις εκλογικές διαδικασίες, όπου 
χρησιμοποιείται για τη δυσφήμηση πολιτικών και κομμάτων στο αντίθετο στρατόπεδο, και γενικότερα 
για τη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που ευνοούν τη μία πλευρά, εις βάρος των 
αντιπάλων της: 

                                                             
57  Ένα πολύ διάσημο παράδειγμα παρέμβασης σε μια εκλογική διαδικασία μέσω παράνομων υποκλοπών είναι η υπόθεση 

Watergate (1972). Η διάρρηξη στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών και η εγκατάσταση 
συσκευών υποκλοπής οδήγησαν στην παραίτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον. 

58  Για μια συζήτηση και ταξινόμηση των διαφόρων ειδών «κυβερνοπαρέμβασης στις εκλογές», μαζί με παραπομπές, βλ: 
Sanders, B. “Democracy Under the Influence: Paradigms of State Responsibility for Cyber Influence Operations on 
Elections.” In Chinese Journal of International Law (2019); Watt, Eliza. State Sponsored Cyber Surveillance, Ενότητα 2.4.3. 

59 Ο όρος doxing ή doxxing προέρχεται από την αργκό έκφραση «dropping dox»—όπου dox σημαίνει «docs» (έγγραφα)— 
δηλαδή, η μη ζητηθείσα διανομή εμπιστευτικών πληροφοριών (εγγράφων). 

60  Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια 
ευρωπαϊκή προσέγγιση. COM(2018) 236 final, 2018. 
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Η παραπληροφόρηση αποτελεί πλέον μέρος ενός ευρύτερου φάσματος εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται για τη χειραγώγηση των εκλογικών διαδικασιών, όπως το χακάρισμα ή η 
εξουδετέρωση ιστότοπων ή η απόκτηση πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με  
πολιτικούς και η διαρροή τους. Οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
υπονομεύσουν την ακεραιότητα των δημόσιων πληροφοριών και να αποτρέψουν τον εντοπισμό 
πηγών παραπληροφόρησης. Αυτό είναι κρίσιμο κατά τη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών, 
όπου τα συμπιεσμένα χρονοδιαγράμματα ενδέχεται να αποτρέψουν τον έγκαιρο εντοπισμό της 
παραπληροφόρησης και την έγκαιρη σχετική αντίδραση.  61 

 

4.3. Στοιχεία σχετικά με παρεμβάσεις στις δημοκρατικές διαδικασίες 
μέσω του Pegasus 

 

Έρευνες από τον Guardian και άλλους 16 οργανισμούς μέσων ενημέρωσης υποδηλώνουν εκτεταμένη 
και συνεχιζόμενη κατάχρηση του Pegasus για να επηρεαστούν η πολιτική των κομμάτων και τα μέσα 
ενημέρωσης. Έχει διαρρεύσει μια λίστα που περιέχει περισσότερους από 50.000 αριθμούς τηλεφώνου 
που φαίνεται να ανήκουν σε άτομα που είχαν επιλεγεί από πελάτες της ισραηλινής NSO Group ως 
πιθανοί στόχοι παρακολούθησης. 

Ο κατάλογος αυτός έχει βρεθεί ότι περιλαμβάνει όχι μόνο τρομοκράτες και γνωστούς εγκληματίες, 
αλλά και εκατοντάδες στελέχη επιχειρήσεων, θρησκευτικές προσωπικότητες, πανεπιστημιακούς, 
υπαλλήλους ΜΚΟ και συνδικαλιστικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων 
υπουργών, προέδρων και πρωθυπουργών. Μεταξύ αυτών είναι περισσότεροι από εκατό 
δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένων συντακτών και στελεχών κορυφαίων εντύπων. 

Σύμφωνα με έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο62, η Ελλάδα έχει κατηγορηθεί ότι στόχευσε 
δημοσιογράφους, καθώς και πολιτικούς της αντιπολίτευσης μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού 
παραβίασης συσκευών 63. Πολιτικοί από την Ουγγαρία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Φινλανδία, την 
Πολωνία, το Βέλγιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρονται να έχουν πέσει θύματα των επιθέσεων με 
Pegasus.   

Ειδικότερα, η έκθεση αναφέρει έρευνες σύμφωνα με τις οποίες πάνω από 300 άτομα έχουν 
στοχοποιηθεί από το Pegasus στην Ουγγαρία, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι, πολιτικοί, 
πανεπιστημιακοί, δικηγόροι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι. 

Ομοίως, η έκθεση παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το Citizen Lab, η πολωνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε 
το Pegasus για να θέσει πολλούς Πολωνούς πολίτες υπό παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων 
δικηγόρων, εισαγγελέων, βουλευτών και ηγετών πολιτικών κομμάτων. 

Μεταξύ των μαρτυριών που δόθηκαν στην ειδική επιτροπή της πολωνικής Γερουσίας ήταν αυτή του 
καθηγητή Zoll, ο οποίος υποστήριξε ότι το Pegasus είναι παράνομο στην Πολωνία λόγω της έλλειψης 
πιστοποίησης και των δυνατοτήτων που παρέχει για διαρροές και χειραγώγηση των δεδομένων. 

                                                             
61  Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανακοίνωση σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, τμήμα 3.2. 
62  Marzocchi, O. and Mazzini, M. Pegasus and surveillance spyware. 
63  Στην Ελλάδα τα στοιχεία υποδεικνύουν το Predator. Το Predator, ένα κατασκοπευτικό λογισμικό παρόμοιο με το Pegasus, 

επίσης αναπτύσσεται από ισραηλινές εταιρείες λογισμικού (που λειτουργούν υπό την επωνυμία Intellexa). Βλ. Benjakob, 
O. “As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer Is Building a New Empire”, Haaretz (Σεπτέμβριος 2022), 
διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article -
magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-
5a07-dd63-adb3-da173af40000 

https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
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Επιπλέον, κατέθεσε ότι η χρήση του Pegasus διατάραξε τις εκλογές του 2019, μεταβάλλοντας 
σημαντικά την ισότητατων υποψηφίων στην εκλογική διαδικασία και τον δίκαιο χαρακτήρα της 
έκβασής της. Οι υποψήφιοι που στοχοποιήθηκαν μέσω του Pegasus ήταν στην πραγματικότητα σε 
μειονεκτική θέση σε σχέση με τους αντιπάλους τους, ειδικά όταν οι τελευταίοι, λόγω των πολιτικών τους 
δεσμών, μπορούσαν να επωφεληθούν από τα συλλεχθέντα δεδομένα για να προβλέψουν τις 
αντιδράσεις και να δυσφημίσουν τους πρώτους. 

Ο γερουσιαστής Krzysztof Brejza κατέθεσε σε συνεδρίαση της επιτροπής PEGA της 27ης Οκτωβρίου 
2022 με τίτλο «The Impact of Spyware on Fundamental Rights/Democracy and Electoral Processes» (Ο 
αντίκτυπος του κατασκοπευτικού λογισμικού στα θεμελιώδη δικαιώματα/τη δημοκρατία και τις 
εκλογικές διαδικασίες). Δήλωσε ότι είχε υποβληθεί σε διάχυτη παρακολούθηση κατά τη διάρκεια των 
εκλογών του 2019, που περιλάμβανε υποκλοπές επικοινωνιών, κλοπή της αλληλογραφίας του και 
παραποίηση της. Τα δεδομένα που αποκτήθηκαν μέσω της παρακολούθησης, και ιδίως τα γραπτά 
μηνύματα που ελήφθησαν μέσω του Pegasus, παρουσιάστηκαν επιλεκτικά και παραπλανητικά στο 
πλαίσιο μιας δυσφημιστικής εκστρατείας που είχε ως στόχο να επηρεάσει τις εκλογές. Η κατάθεσή του 
καταδεικνύει το βάθος του αντικτύπου της παρακολούθησης στη δραστηριότητα των μεμονωμένων 
παραγόντων και, κατά συνέπεια, στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. 
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5. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Η ΠΡΟΣΧΗΜΑ; 

Σε αυτή την ενότητα, πρώτα συζητάμε την έννοια της εθνικής ασφάλειας και στη συνέχεια εξετάζουμε 
τη χρήση της ως αιτιολόγηση για κρατική δράση, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες, 
στο πλαίσιο των υποτιθέμενων συμφερόντων εθνικής ασφάλειας, επιδιώκονται διαφορετικοί σκοποί 
εις βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. 

 

5.1. Η έννοια της εθνικής ασφάλειας 
 

Η έννοια της ασφάλειας χρησιμοποιείται σε διαφορετικά πλαίσια όπου το πεδίο εφαρμογής της 
ποικίλλει ανάλογα με τις εν λόγω απειλές64. Συνεπώς, μπορούμε να διακρίνουμε την εξωτερική 
ασφάλεια που σχετίζεται με τις απειλές που προέρχονται εκτός της επικράτειας μιας χώρας· την 
εσωτερική ασφάλεια που σχετίζεται με όλες τις απειλές για την ασφάλεια των ανθρώπων σε μια χώρα 
ή περιοχή, ανεξάρτητα από την πηγή τους· και την παγκόσμια ασφάλεια που σχετίζεται με τις απειλές 
που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω διακρατικών μέτρων. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο χαρακτηρίζει την εσωτερική ασφάλεια ως εξής: 

                                                             
64  Ο όρος security (ασφάλεια) προέρχεται από τη λατινική λέξη securitas, δηλαδή περιγράφει την κατάσταση του να είσαι 

securus. Με τη σειρά του, το securus αποτελείται από τα συνθετικά se, ένα πρόθεμα που σημαίνει «χωρίς», και cura, που 
σημαίνει «ανησυχία» ή «έγνοια». Έτσι, το να είσαι σε κατάσταση ή ασφάλεια αρχικά σήμαινε να μην έχεις ανησυχία, έγνοια 
ή άγχος και, κατ’ επέκταση, να μην αντιμετωπίζεις κανέναν κίνδυνο ή να προστατεύεσαι επαρκώς από οποιαδήποτε πιθανή 
απειλή. Όταν θεωρείται ως δραστηριότητα και όχι ως προϋπόθεση, ασφάλεια είναι η δραστηριότητα που διεξάγεται για 
την πρόληψη ή την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μια κατάσταση ασφάλειας. 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

Η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού συνήθως δικαιολογείται με την επίκληση της εθνικής 
ασφάλειας. Ωστόσο, φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις το κατασκοπευτικό λογισμικό 
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, και ιδίως για στόχους που αφορούν κομματικά πολιτικά 
συμφέροντα ή την καταστολή της κοινωνικής και πολιτικής διαφωνίας. 

Για να αποφευχθεί η υπέρμετρα εκτεταμένη χρήση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας, η έννοια 
αυτή θα πρέπει να νοείται περιοριστικά και να διακρίνεται από την έννοια της εσωτερικής 
ασφάλειας, η οποία έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής που περιλαμβάνει την πρόληψη κινδύνων για 
μεμονωμένους πολίτες, και ιδίως την επιβολή του ποινικού δικαίου. 

Έχει αναγνωριστεί ότι πολλά κράτη έχουν χρησιμοποιήσει την εθνική ασφάλεια ως νομικό 
πρόσχημα για να περιορίσουν την ελευθερία της έκφρασης, να νομιμοποιήσουν τα βασανιστήρια 
και άλλες μορφές κακομεταχείρισης και να εκφοβίσουν τις μειονότητες, τους ακτιβιστές και την 
αντιπολίτευση. 

Συγκεκριμένα, υπάρχουν εκτενείς αποδείξεις ότι το Pegasus χρησιμοποιείται για να στοχεύσει 
άτομα —όπως πολιτικούς αντιπάλους, ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρους και 
δημοσιογράφους— που δεν έχουν καμία σχέση με σοβαρά εγκλήματα και δεν αποτελούν απειλή 
για την εθνική ασφάλεια. 
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Εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ σημαίνει προστασία των ανθρώπων και των αξιών της ελευθερίας και 
της δημοκρατίας, ώστε ο καθένας να μπορεί να απολαμβάνει την καθημερινή του ζωή χωρίς 
φόβο65. 

Το Συμβούλιο απαριθμεί τις κύριες απειλές για την εσωτερική ασφάλεια ως εξής: 

«τρομοκρατία, σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, διακίνηση ναρκωτικών, κυβερνοέγκλημα, 
εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και παιδική πορνογραφία, οικονομικό 
έγκλημα και διαφθορά, εμπορία όπλων και διασυνοριακό έγκλημα», και επιπλέον «η βία καθαυτή, 
φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές» και «άλλα κοινά φαινόμενα που προκαλούν ανησυχία 
και συνιστούν απειλές για την ασφάλεια και την προστασία ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
για παράδειγμα τα τροχαία ατυχήματα» 

Η έννοια της εθνικής ασφάλειας έχει πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής από την εσωτερική ασφάλεια, 
καλύπτοντας τις προκλήσεις για την ύπαρξη και την ακεραιότητα ενός έθνους. Έτσι, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι η εθνική ασφάλεια επηρεάζεται όταν τα θεμελιώδη συμφέροντα ενός έθνους βλάπτονται ή 
απειλούνται, και ότι οι δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας αποσκοπούν στην πρόληψη τέτοιων 
βλαβών και στην αποτροπή τέτοιων απειλών. Αρχικά, αυτή η έννοια χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική αυτονομία των 
εθνών-κρατών, συμπεριλαμβανομένης της παρέμβασης ξένων δυνάμεων, αλλά και της τρομοκρατίας 
και της βίαιης ανατροπής. Έτσι, η ασφάλεια φαινόταν να συνδέεται με την ιδέα της εθνικής άμυνας, 
παρόλο που περιλάμβανε δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στην προστασία όχι μόνο από ξένες 
αλλά και από εσωτερικές (βίαιες) απειλές για την πολιτική κοινότητα στο σύνολό της. 

Σχετικός ορισμός μπορεί να βρεθεί, για παράδειγμα, στο δίκαιο των ΗΠΑ 66: 

Η εθνική ασφάλεια αναφέρεται σε εκείνες τις δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τις  
εξωτερικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ή την προστασία του Έθνους από εσωτερική 
ανατροπή, ξένη επίθεση ή τρομοκρατία. 

Έχουν προταθεί ευρύτερες έννοιες της εθνικής ασφάλειας, οι οποίες διευρύνουν την έννοια πέρα από 
την αρχική εστίασή της, ώστε να συμπεριλάβουν όλες τις απειλές για την εξουσία ενός κράτους (την 
κυριαρχία του) και την ικανότητά του να αστυνομεύει το έδαφός του: 

Η διεθνής τρομοκρατία δεν είναι η μόνη απειλή που ορίζεται από τα δυτικά κράτη στις προοπτικές 
τους για την εθνική ασφάλεια. Το εύρος των ορθόδοξων απειλών παραμένει μέρος της 
αξιολόγησης κινδύνου. Αυτό περιλαμβάνει το διεθνικό έγκλημα, τα όπλα μαζικής καταστροφής, 
τις συγκρούσεις εντός και μεταξύ αποτυχημένων κρατών, το ξέσπασμα συμβατικού πολέμου 
μεταξύ προηγμένων στρατιωτικών δυνάμεων και τις πανδημίες. Επιπλέον, μια σειρά από ποιοτικά 
«νέες» απειλές αναγνωρίζονται και ενσωματώνονται στο χαρτοφυλάκιο «ασφάλειας», 
συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής, της φτώχειας, της υδατικής, της ενεργειακής και 
της επισιτιστικής ασφάλειας και των τεχνολογικών αποτυχιών στις υποδομές ζωτικής σημασίας 67. 

Για παράδειγμα, η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια αναφέρει τα ακόλουθα κύρια ζητήματα 
ασφάλειας: τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, την τρομοκρατία και το οργανωμένο 
έγκλημα, την κυβερνοασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή68. 

                                                             
65  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Προς ένα ευρωπαϊκό μοντέλο 

ασφάλειας. Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010. 
66  5 CFR § 1400.102 - Ορισμοί και δυνατότητα εφαρμογής. 
67  Legrand, T. “National Security and Public Policy:  Ed. by Michael Clarke et al. 2022, σ. 53–72.  
68  Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας. Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο. 

2009. 
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Αυτή η διευρυμένη έννοια της εθνικής ασφάλειας θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και να 
εφαρμόζεται με τρόπο ευαίσθητο στο εκάστοτε πλαίσιο. Από τη μία πλευρά, μπορεί να είναι χρήσιμο 
να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της «εθνικής ασφάλειας» ώστε να επεκταθεί σιωπηρά η επείγουσα 
ανάγκη που συνδέεται συνήθως με την εθνική άμυνα και την προστασία από την τρομοκρατία σε 
άλλους κρίσιμους τομείς της κρατικής δράσης, όπως η πολιτική για την κλιματική αλλαγή. Από την άλλη 
πλευρά, η επέκταση αυτή μπορεί να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες, δεδομένου ότι η έννοια της εθνικής 
ασφάλειας παρέχει επίσης έναν λόγο για τον περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και άλλων 
νομικών προστασιών. Εάν ένα συνταγματικό σύστημα επιτρέπει τον περιορισμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για σκοπούς εθνικής ασφάλειας ή αποκλείει ορισμένους νομικούς περιορισμούς από το 
να εφαρμόζονται σε δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας, τότε —εφαρμόζοντας μια εκτεταμένη έννοια 
της εθνικής ασφάλειας αδιακρίτως σε όλους τους τομείς— κινδυνεύουμε να επεκτείνουμε την εξουσία 
του κράτους να περιορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και να ενεργεί χωρίς νομικούς περιορισμούς. Για 
να αποφευχθεί η υπέρμετρα εκτεταμένη χρήση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας, η έννοια αυτή θα 
πρέπει να διακρίνεται προσεκτικά από την έννοια της εσωτερικής ασφάλειας, η οποία έχει ευρύτερο 
πεδίο εφαρμογής, και συμπεριλαμβάνει την πρόληψη των κινδύνων για τους πολίτες, και ιδίως την 
επιβολή του ποινικού δικαίου. 

Το ζήτημα του πόσο ευρεία πρέπει να είναι η έννοια της εθνικής ασφάλειας συνδέεται πράγματι με τον 
«εξαιρετικό χαρακτήρα» που συχνά αναγνωρίζεται στην κρατική δράση σε αυτόν τον τομέα. Αυτός ο 
«εξαιρετικός χαρακτήρας» δεν θα πρέπει να νοείται ως δυνατότητα αναστολής του κράτους δικαίου 
(και του ίδιου του νόμου) χάριν του δημοσίου συμφέροντος,69 κάτι που θα ήταν νοητό στο πλαίσιο μιας 
αυταρχικού χαρακτήρα ερμηνείας της αρχής ότι «υπέρτατος νόμος είναι η ασφάλεια του λαού ».70  
Αντιθέτως, θα πρέπει να νοείται ως δυνατότητα περιορισμού του πεδίου εφαρμογής ορισμένων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην έκταση που αυτό απαιτείται για την προστασία μιας δημοκρατικής 
κοινότητας (συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των δημοκρατικών θεσμών της και των 
δικαιωμάτων των πολιτών της) από σοβαρούς κινδύνους, και τούτο εντός ενός υφισταμένου δικαιικού 
πλαισίου. 

Ωστόσο, παραμένει αληθές ότι οι δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας, ακόμη και στο πλαίσιο μιας 
δημοκρατικής συνταγματικής τάξης, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι οι περιορισμοί και οι 
έλεγχοι που εφαρμόζονται σε άλλους τομείς ενδέχεται να μην είναι κατάλληλοι,  καθόσον για την 
αντιμετώπιση ορισμένων σοβαρών κινδύνων (όπως τρομοκρατικές επιθέσεις) απαιτούνται 
ενδεχομένως μυστικές και έγκαιρες παρεμβάσεις71. Συνεπώς, πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ατομικά δικαιώματα και οι δημοκρατικές αρχές δεν περιορίζονται 
αδικαιολόγητα και ότι οι μυστικές υπηρεσίες δεν καθίστανται «κράτος εν κράτει» απαλλαγμένο από 
όλους τους νομικούς περιορισμούς: μεγαλύτερη έμφαση σε ένα ακριβές νομικό πλαίσιο, εκ των 
προτέρων αδειοδότηση και εκ των υστέρων έλεγχος από ανεξάρτητους φορείς, αποτελεσματικά 
πρότυπα που απαιτούν όλες οι παρεμβάσεις να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές 
απειλές, εκ των υστέρων κοινοποίηση στα θιγόμενα άτομα και πρόσβαση σε ένδικα μέσα, συνέπεια με 
τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

                                                             
69  Όπως στην προσέγγιση που ανέπτυξε ο Γερμανός νομικός Carl Schmitt, του οποίου το έργο συνέβαλε στη νομιμοποίηση 

των φασιστικών κυβερνήσεων: Schmitt, C. Political Theology. MIT, 1985 [1922]. 
70  Αυτό το μότο —από τη λατινική φράση salus populi suprema lex— ανάγεται στο έργο του Κικέρωνα Περί Νόμων (De 

Legibus), bk III, pt. III, sub. VIII. 
71  Βλ.: Auriel, P., Beaud, O., and Wellman, C. The Rule of Crisis Terrorism, Emergency Legislation and the Rule of Law. Springer, 

2018. 
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5.2. Η εθνική ασφάλεια ως πραγματική ή προβαλλόμενη αιτιολογία 
 

Συχνά υποστηρίζεται ότι οι απειλές για την εθνική ασφάλεια έχουν γίνει πιο περίπλοκες, απρόβλεπτες 
και ανησυχητικές, γεγονός που δικαιολογεί τη λήψη ακραίων μέτρων για την αντιμετώπισή τους. 
Ωστόσο, η περιγραφή του σημερινού επιπέδου κινδύνου ως «άνευ προηγουμένου» μπορεί να είναι 
υπερβολική, δεδομένου ότι γεγονότα ικανά να στοιχίσουν ζωές σε μαζική κλίμακα (π.χ. πανδημίες όπως 
ο μαύρος θάνατος, ο οποίος, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, σκότωσε το ήμισυ του ευρωπαϊκού 
πληθυσμού) χαρακτηρίζουν κάθε εποχή. Ορισμένες απειλές έχουν αναμφίβολα γίνει πιο περίπλοκες 
(π.χ. τρομοκρατικές επιθέσεις), αλλά το ίδιο και τα μέσα με τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 
αυτές τις απειλές και να κάνουμε τις κοινωνίες πιο ανθεκτικές. 

Ακόμη και αν δεν ληφθούν υπόψη οι υπερβολικές προειδοποιήσεις, παραμένει αληθές ότι η ανάγκη 
προστασίας της εθνικής ασφάλειας μπορεί να δικαιολογήσει μέτρα που συνεπάγονται σοβαρούς 
περιορισμούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, εφόσον τα μέτρα αυτά είναι αναλογικά και 
αναγκαία για τη διατήρηση μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Όπως θα δούμε, αυτό αναγνωρίζεται τόσο 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσο και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (βλ. τμήματα 6.2 και7.2).  

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, η έννοια της εθνικής ασφάλειας έχει 
ευρεία και όχι σαφώς οριοθετημένη έννοια 72: 

[Στη] νομολογία του ΕΔΔΑ σχετικά με την εθνική ασφάλεια [...] η τελευταία υπερβαίνει την 
προστασία της εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους και την προστασία των δημοκρατικών του 
θεσμών — επεκτεινόμενη σε μείζονες απειλές για τη δημόσια ασφάλεια και περιλαμβάνοντας 
κυβερνοεπιθέσεις σε υποδομές ζωτικής σημασίας. 

Τούτο, ωστόσο, δεν θα πρέπει να νοείται ότι υπονοεί πως τα κράτη μπορούν να χαρακτηρίζουν τις 
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν ως σχετικές με την εθνική ασφάλεια, κατά τρόπο που να παρέχει 
στις πρωτοβουλίες αυτές νομική και ηθική αιτιολόγηση. Υπάρχουν πράγματι ισχυρές αποδείξεις, οι 
οποίες προέρχονται από διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κρατών μελών, ότι το 
κατασκοπευτικό λογισμικό χρησιμοποιείται συχνά καταχρηστικά, εξυπηρετώντας εντελώς 
διαφορετικούς σκοπούς υπό το πρόσχημα ότι είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια. 

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει πράγματι αναγνωρίσει ότι πολλά κράτη έχουν 
χρησιμοποιήσει αντιτρομοκρατικές εξουσίες ως κυνικό νομικό πρόσχημα για να περιορίσουν την 
ελευθερία της έκφρασης, να νομιμοποιήσουν τα βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης και 
να εκφοβίσουν τις μειονότητες, τους ακτιβιστές και την αντιπολίτευση. Πιο συγκεκριμένα, ο Ειδικός 
Εισηγητής του ΟΗΕ προέβη στην ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις επικλήσεις της εθνικής ασφάλειας 
που χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 

Πολλά κράτη έχουν θεσπίσει νόμους που επικαλούνται χαλαρά την εθνική ασφάλεια, το εθνικό 
συμφέρον ή τη δημόσια τάξη ως ευρύτατες κατηγορίες που περιλαμβάνουν συχνά κάθε πράξη 
που ποινικοποιείται αποκλειστικά μέσω υποκειμενικής θεώρησης του αντίκτυπου που μπορεί να 
έχει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που «επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια, την πολιτική και 
κοινωνική σταθερότητα» και είναι «επικίνδυνες για το πολιτικό, οικονομικό ή κοινωνικό σύστημα». 
Πολλές δραστηριότητες οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, μπλόγκερ και πολιτικών αντιπάλων θα εμπίπτουν σε 

                                                             
72  Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Surveillance by intelligence services: Fundamental rights safeguards and 

remedies in the EU. Τόμος ΙΙ: Field perspectives and legal update. Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2017. 



IPOL | Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων 
 

 42 PE 740.514 

τέτοιους νόμους, κύριος στόχος των οποίων είναι να ποινικοποιήσουν τις νόμιμες εκφράσεις 
γνώμης και σκέψης.  73 

Ακόμη και η έκθεση της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας (NSA) που συνέταξε η κυβέρνηση Ομπάμα74 
αναφέρει ότι δεν θα πρέπει ποτέ να γίνεται επίκληση της εθνικής ασφάλειας για να δικαιολογηθούν 
ορισμένες παρεμβάσεις στα ατομικά δικαιώματα και τις κοινωνικές αξίες: 

Ορισμένες διασφαλίσεις δεν υπόκεινται σε καμία στάθμιση. Σε μια ελεύθερη κοινωνία, οι δημόσιοι 
αξιωματούχοι δεν θα πρέπει ποτέ να συμμετέχουν σε παρακολούθηση προκειμένου να τιμωρούν 
τους πολιτικούς τους εχθρούς· να περιορίζουν την ελευθερία του λόγου ή της θρησκείας· να 
καταστέλλουν τη νόμιμη κριτική και τη διαφωνία· να βοηθούν τις επιχειρήσεις ή τις βιομηχανίες 
που προτιμούν· να παρέχουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εγχώριες επιχειρήσεις· ή 
να ωφελούν ή να επιβαρύνουν μέλη ομάδων που ορίζονται από την άποψη της θρησκείας, της 
εθνικότητας, της φυλής και του φύλου. 

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Didier Reynders προέβη σε ισχυρή καταγγελία των καταχρηστικών 
επικλήσεων της εθνικής ασφάλειας. Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2021, 
καταδίκασε πλήρως τις εικαζόμενες απόπειρες των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας να λάβουν 
παράνομα πληροφορίες σχετικά με πολιτικούς αντιπάλους μέσω των τηλέφωνων τους. Δήλωσε ότι 
«οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε τέτοια παραβίαση της ιδιωτικής ζωής πρέπει να διερευνηθεί 
διεξοδικά και όλοι οι υπεύθυνοι για μια πιθανή παραβίαση πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη».75  

Το προαναφερθέν Pegasus Project, μια διεθνής ερευνητική δημοσιογραφική πρωτοβουλία,76έχει 
παράσχει εκτενείς αποδείξεις ότι το Pegasus χρησιμοποιείται για να στοχεύσει άτομα —όπως 
πολιτικούς αντιπάλους, ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρους και δημοσιογράφους— 
που δεν έχουν καμία σχέση με σοβαρά εγκλήματα και δεν αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια. 
Όπως προαναφέρθηκε, αποδεικτικά στοιχεία για τις επιθέσεις με Pegasus βρέθηκαν στα τηλέφωνα 
περισσότερων από 300 ατόμων, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 100 πολιτικοί ακτιβιστές, 
δικηγόροι και δημοσιογράφοι (βλ.Εικόνα 9)77. Πολλές τέτοιες πράξεις που χρησιμοποιούν 
κατασκοπευτικό λογισμικό είναι πιθανό να υποκινούνται κυρίως ή αποκλειστικά από παράνομους 
σκοπούς, όπως η παρέμβαση στη νόμιμη δραστηριότητα των θυμάτων και η υποβολή τους σε 
εκβιασμούς, επιθέσεις και κυρώσεις 78. Οι πράξεις αυτές (και τα μέτρα που τις επιτρέπουν) είναι 
παράνομες βάσει του δικαίου των θεμελιωδών δικαιωμάτων/των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
δεδομένου ότι δεν μπορούν να αποδειχθούν ότι συνδέονται με συμφέρον που θα μπορούσε να 
δικαιολογήσει τον περιορισμό των θιγόμενων δικαιωμάτων. Είναι αλήθεια ότι τόσο το δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή όσο και το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης μπορούν να υπόκεινται σε νόμιμους 
περιορισμούς προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, αλλά αυτό θα πρέπει να συμβαίνει μόνο όταν 
τα περιοριστικά μέτρα επιδιώκουν πράγματι την εθνική ασφάλεια. Όταν η επιδίωξη της εθνικής 

                                                             
73  Έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2019). Impact of measures to address terrorism and violent 
extremism on civic space and the rights of civil society actors and human rights defenders. Υποβλήθηκε στην 40η σύνοδο του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

74  Clarke, R. A. et al. The NSA Report, Liberty and Security in a Changing World.  
75  Boffey, D. EU Commissioner calls for urgent action against Pegasus spyware. In:The Guardian (2021-15 Σεπτεμβρίου). 
76  Forbidden stories, https://forbiddenstories.org/. 
77  Forbidden stories. https://forbiddenstories.org/pegasus-project-impacts-map/ (προσπελάστηκε στις 11 Δεκεμβρίου  

2022). 
78  Forbidden stories. https://forbiddenstories.org/pegasus-journalists-under-surveillance/. 

https://forbiddenstories.org/
https://forbiddenstories.org/pegasus-project-impacts-map/
https://forbiddenstories.org/pegasus-journalists-under-surveillance/
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ασφάλειας αποτελεί απλώς πρόσχημα, οι περιορισμοί που υποτίθεται ότι υποκινούνται από αυτήν 
παραμένουν προφανώς παράνομοι79. 

 

Εικόνα 9: Ποιος έχει στοχοποιηθεί από το Pegasus80 

 

 

                                                             
79  Όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, βλ: Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γενική παρατήρηση αριθ. 34 σχετικά 

με το άρθρο 19: Ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης. Ηνωμένα Έθνη. CCPR/C/GC/34, 2011, παράγραφοι 29-32.  
80  BBC News, 22 Ιουλίου 2021, https://www.bbc.com/news/world-57891506. 

https://www.bbc.com/news/world-57891506


IPOL | Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων 
 

 44 PE 740.514 

6. ΤΟ PEGASUS ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζουμε τον βαθμό στον οποίο το κατασκοπευτικό λογισμικό, όπως το 
Pegasus, μπορεί να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρώτα θα 
εξετάσουμε το πλαίσιο του ΟΗΕ και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

6.1. Το πλαίσιο του ΟΗΕ 
 

Στο πλαίσιο του ΟΗΕ, οι δραστηριότητες παρακολούθησης πρέπει να αξιολογούνται με βάση την 
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις σχετικές συνθήκες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο έχει κυρωθεί 
από όλα τα κράτη μέλη. 

Η ευρύτερη εγγύηση κατά της καταχρηστικής παρακολούθησης παρέχεται από το δικαίωμα 
προστασίας από παρεμβάσεις στην «ιδιωτική ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία» 
και επιθέσεις κατά «τιμής και φήμης» (άρθρο 17 του Συμφώνου). Αυτό το δικαίωμα παρεμποδίζεται 
όταν συλλέγονται πληροφορίες από ατομική συσκευή, μεταδίδονται σε άλλους και υποβάλλονται σε 
περαιτέρω επεξεργασία χωρίς το ενδιαφερόμενο άτομο να συναινεί, ή ακόμη και να γνωρίζει, αυτές τις 
πράξεις. Παραβιάζεται επίσης όταν οι συλλεγόμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται, και ενδεχομένως 
χειραγωγούνται, για να υπονομεύσουν τη φήμη των στοχευόμενων ατόμων.  

Άλλα δικαιώματα και αρχές έρχονται επίσης στο προσκήνιο, όπως η ελευθερία της γνώμης και της 
έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας γνώμης και «της αναζήτησης, της λήψης και της 
μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων» (άρθρο 19). Η ελευθερία της έκφρασης παραβιάζεται όταν 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

Στο πλαίσιο του ΟΗΕ, οι δραστηριότητες παρακολούθησης πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με 
τις Συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά 
Δικαιώματα. Η καταχρηστική παρακολούθηση επηρεάζει όχι μόνο το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, 
αλλά και το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και άλλα δικαιώματα που περιέχονται στο 
Σύμφωνο. Τόσο η ιδιωτική ζωή όσο και η ελευθερία της έκφρασης μπορούν να περιοριστούν μόνο 
μέσω του νόμου και όπως απαιτείται για τους αναφερόμενους σκοπούς. Η εθνική ασφάλεια μπορεί 
να δικαιολογεί περιορισμό, αλλά στην περίπτωση του Pegasus, οι απαιτήσεις νομιμότητας και 
αναγκαιότητας είναι πιθανό να μην πληρούνται. 

Έχει επίσης εφαρμογή στη στοχευμένη παρακολούθηση το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ιδίως μέσω των απαιτήσεων της νομιμοποίησης, της νομιμότητας, 
της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Μια εκτενής 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει θέσει τις προϋποθέσεις 
ώστε η μυστική παρακολούθηση να συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά τη 
νομιμότητα (προσβασιμότητα των νόμων που επιτρέπουν την παρακολούθηση και 
προβλεψιμότητα των συνεπειών τους) και την ενημέρωση. Το Δικαστήριο έχει επίσης αναγνωρίσει 
την ενεργητική νομιμοποίηση των ιδιωτών που θίγονται μόνο δυνητικά από τη συγκεκαλυμμένη 
παρακολούθηση. 
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άτομα, που υποπτεύονται ή γνωρίζουν ότι ενδέχεται να υπόκεινται σε παρακολούθηση, αισθάνονται 
ότι πρέπει να απέχουν από την έκφραση των απόψεών τους (π.χ. με τη χρήση των συσκευών τους σε 
επικοινωνίες) ή από την αναζήτηση πληροφοριών (π.χ. κατά την πρόσβαση σε διαδικτυακό 
περιεχόμενο). 

Διακυβεύεται επίσης το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη (άρθρο 14). Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που τα 
ενδιαφερόμενα πρόσωπα δεν ενημερώνονται δεόντως ότι έχουν υποβληθεί σε μέτρα 
παρακολούθησης ή δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε δικαστήριο που έχει τη δικαιοδοσία ή τους 
πόρους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταγγελιών τους. Ομοίως, το τεκμήριο αθωότητας 
μπορεί να θιγεί όταν τα στοχευόμενα άτομα κατηγορούνται άδικα λόγω μερικών, παραπλανητικών ή 
παραποιημένων πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με αυτά, ή ακόμη και βάσει ψευδών 
αποδεικτικών στοιχείων που έχουν τοποθετηθεί στις συσκευές τους. Όταν —όπως συμβαίνει συχνά με 
τη χρήση του Pegasus— πολιτικοί ακτιβιστές και υποψήφιοι αποτελούν στόχο, η απειλή θίγει επίσης το 
δικαίωμα «συμμετοχής στην άσκηση δημόσιας εξουσίας είτε άμεσα είτε δια μέσου ελεύθερα 
επιλεγμένων εκπροσώπων» και το δικαίωμα «του εκλέγειν και εκλέγεσθαι» (άρθρο 25). 

Το κατασκοπευτικό λογισμικό μπορεί επίσης να θίξει άλλα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στο 
Σύμφωνο, όπως οι εγγυήσεις του δικαιώματος ειρηνικής συνάθροισης (άρθρο 21) και του 
συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 22) και οι υποχρεώσεις περί αποφυγής των διακρίσεων (άρθρο 2 παράγραφος 
1, άρθρο 4 παράγραφος 1 και άρθρο 26). Οι δυσμενείς δραστηριότητες που προκαλούνται από τις 
πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού ενδέχεται επίσης να 
παραβιάζουν άλλα προστατευόμενα αγαθά, όπως το δικαίωμα στη ζωή (άρθρο 6), την απαγόρευση 
των βασανιστηρίων (άρθρο 7), την απαλλαγή από αυθαίρετη κράτηση (άρθρο 9), το δικαίωμα στην 
ελεύθερη κυκλοφορία (άρθρο 12) και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη (άρθρο 14). 

Η νομιμότητα των περιορισμών στα δικαιώματα που περιέχονται στην Οικουμενική Διακήρυξη 
εξετάζεται στο άρθρο 29, σύμφωνα με το οποίο 

κανείς δεν υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με 
αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, της δημόσιας 
τάξης και του γενικού καλού, σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

Ειδικότερες προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να περιοριστούν τα ατομικά και πολιτικά 
δικαιώματα αναφέρονται στο Σύμφωνο. Ειδικότερα, η ελευθερία της έκφρασης μπορεί να περιοριστεί 
μόνο από τον νόμο και στον βαθμό που είναι αναγκαίο», «για τον σεβασμό των δικαιωμάτων ή της 
υπόληψης των άλλων» ή για «την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας 
υγείας ή των χρηστών ηθών» (άρθρο 19). Η ίδια ιδέα εκφράζεται σε σχέση με τα δικαιώματα του 
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι (άρθρα. 21 και 22), όπου διευκρινίζεται ότι η αναγκαιότητα πρέπει 
να συναρτάται με μια δημοκρατική κοινωνία. 

Τόσο η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσο και η Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσαν την ανάγκη 
διασφάλισης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της κρατικής 
παρακολούθησης. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων81 παρατήρησε ότι το δικαίωμα στην ιδιωτική 
ζωή απαιτεί την ύπαρξη ισχυρών και ανεξάρτητων συστημάτων εποπτείας όσον αφορά την 
παρακολούθηση, την υποκλοπή και το χάκινγκ82. Η Γενική Συνέλευση 83 σημείωσε ότι η 
παρακολούθηση των ψηφιακών επικοινωνιών πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και 

                                                             
81  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γενική παρατήρηση αριθ. 34 σχετικά με το άρθρο 19. 
82  Ηνωμένα Έθνη. Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, Joseph A. Cannataci. A/HRC/34/60, 2017. 
83  Ηνωμένα Έθνη, Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή στην ψηφιακή εποχή: ψήφισμα. Ηνωμένα Έθνη. 

A/RES/73/179, 2019. 
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δήλωσε ότι «κάθε παρέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
νομιμότητα, την αναγκαιότητα και την αναλογικότητά της». 

Οι ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ έχουν επανειλημμένα υπογραμμίσει την ανάγκη να αξιολογούνται 
αυστηρά οι παρεμβάσεις της παρακολούθησης στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο Εισηγητής για την 
προαγωγή και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης έχει 
δηλώσει κατηγορηματικά ότι η παρακολούθηση, μεταξύ άλλων για τους σκοπούς της εθνικής 
ασφάλειας, θα πρέπει να περιορίζεται και να περιβάλλεται από νομικές εγγυήσεις: 

Η παρακολούθηση των επικοινωνιών θα πρέπει να θεωρείται ως μια εξαιρετικά παρεμβατική 
πράξη στα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ιδιωτικής ζωής και απειλεί τα θεμέλια 
μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Η νομοθεσία πρέπει να ορίζει ότι η κρατική παρακολούθηση των 
επικοινωνιών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο υπό τις πλέον εξαιρετικές περιστάσεις και 
αποκλειστικά υπό την εποπτεία ανεξάρτητης δικαστικής αρχής. Οι εγγυήσεις πρέπει να 
διατυπώνονται με νόμο σχετικά με τη φύση, την έκταση και τη διάρκεια των πιθανών μέτρων, τους 
λόγους που απαιτούνται για την έκδοση σχετικής διαταγής, τις αρχές που είναι αρμόδιες για την 
έγκριση, την εκτέλεση και την εποπτεία τους, καθώς και το είδος των ένδικων μέσων που 
προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο84. 

Επιπλέον, «τα άτομα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται ότι έχουν υποβληθεί σε 
παρακολούθηση επικοινωνιών» και θα πρέπει «να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν επανόρθωση 
όσον αφορά τη χρήση μέτρων παρακολούθησης των επικοινωνιών μετά τη λήξη τους». 

Ο Εισηγητής για την προαγωγή και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία γνώμης και 
έκφρασης85 παρατήρησε ότι οι δραστηριότητες παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
παρεμβολών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και της παραβίασης κινητών συσκευών, πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της νομιμότητας (που απαιτεί την έγκριση της δραστηριότητας με επαρκώς ακριβείς και 
σαφείς νομικούς κανόνες), της αναγκαιότητας (θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα λιγότερο 
περιοριστικά μέσα για την επίτευξη του σκοπού), της αναλογικότητας ( στα πλεονεκτήματα για την 
εθνική ασφάλεια δεν θα πρέπει να αντιστοιχούν υπέρμετρες παραβιάσεις των ατομικών δικαιωμάτων), 
και, επιπλέον, της νομιμοποίησης (ο περιορισμός πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων για 
τους οποίους επιτρέπεται ένας τέτοιος περιορισμός, δηλαδή, στην περίπτωσή μας, την εθνική 
ασφάλεια). Αυτό το τελευταίο κριτήριο σημαίνει ότι η εθνική ασφάλεια, για να δικαιολογήσει τους 
περιορισμούς στην ιδιωτική ζωή και την ελευθερία, πρέπει να κατανοηθεί σωστά, δηλαδή ότι αφορά 
μόνο «τις καταστάσεις στις οποίες διακυβεύεται το συμφέρον ολόκληρου του έθνους», όπως όταν 
τίθεται ζήτημα πολιτικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους. Έτσι, η απαίτηση της 
νομιμοποίησης αποκλείει τη δυνατότητα επίκλησης της εθνικής ασφάλειας για να δικαιολογηθούν 
περιορισμοί «μόνο προς το συμφέρον μιας κυβέρνησης, ενός καθεστώτος ή μιας ομάδας εξουσίας». 

Οι τελικές συστάσεις του Εισηγητή περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 86: 

• Τα κράτη θα πρέπει να επιβάλουν άμεσο μορατόριουμ στην εξαγωγή, πώληση, μεταβίβαση, 
χρήση ή διαμόρφωση ιδιωτικά ανεπτυγμένων εργαλείων παρακολούθησης έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή ένα καθεστώς για τη να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις εγγυήσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. 

                                                             
84  Ηνωμένα Έθνη. Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή για την προαγωγή και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της 

γνώμης και της έκφρασης, Frank La Rue. A/HRC/23/40, 2013. 
85  Ηνωμένα Έθνη. Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή για την προαγωγή και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της 

γνώμης και της έκφρασης, David Kaye. A/HRC/41/35, 2019. 
86  Ηνωμένα Έθνη. Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή για την προαγωγή και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της 

γνώμης και της έκφρασης, David Kaye, παράγραφος 66. 
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• Τα κράτη που αγοράζουν ή χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης («τα κράτη αγοράς») 
θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εθνικοί νόμοι επιτρέπουν τη χρήση τους μόνο σύμφωνα με 
τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να θεσπίσουν νομικούς μηχανισμούς 
προσφυγής. 

Η πρόταση για μορατόριουμ στο κατασκοπευτικό λογισμικό έχει μέχρι στιγμής εγκριθεί μόνο από την 
Κόστα Ρίκα. 

Τα συμπεράσματα αυτά επανέλαβε ο κ. Kaye, Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την ελευθερία γνώμης και 
έκφρασης από το 2014 έως το 2022, στο πλαίσιο κατάθεσής του ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Κατέθεσε ότι η ανάπτυξη του Pegasus δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για 
τον νόμιμο περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ειδικά σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19 της 
Σύμβασης), δεδομένου ότι το Pegasus επιτρέπει την άνευ διακρίσεων πρόσβαση στα δεδομένα και τις 
λειτουργίες καταγραφής μιας συσκευής, καθιστώντας αδύνατη τη συλλογή μόνο των πληροφοριών 
που είναι αναγκαίες λόγω εννόμου συμφέροντος87. 

Ο κ. Kaye παρατήρησε επίσης ότι δεν πρέπει να γίνεται επίκληση της ετεροδικίας κρατών για να 
προστατεύονται τα κράτη και οι αξιωματούχοι τους από την ευθύνη για τη χρήση κατασκοπευτικού 
λογισμικού εκτός της επικράτειάς τους: 

Οι ασυλίες κρατών και υπαλλήλων δεν θα πρέπει να ισχύουν για την προστασία των κρατικών ή 
μη κρατικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη στόχευση ατόμων με κατασκοπευτικό λογισμικό 
σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι τα κράτη έχουν την υποχρέωση 
να λαμβάνουν θετικά μέτρα για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και μέσων έννομης 
προστασίας.   

6.2. Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπίστωσε ότι η μυστική παρακολούθηση 
παραβιάζει την «ιδιωτική ζωή», αλλά και μερικές φορές την «οικία» και την «αλληλογραφία» και έτσι 
προκύπτει ένα ζήτημα βάσει του άρθρου 8 της Σύμβασης 88. 

Μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, δηλαδή όταν η παρέμβαση 

προβλέπεται από τον νόμο και αποτελεί μέτρο το οποίο, σε μια δημοκρατική κοινωνία, είναι 
αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια, την οικονομική ευημερία της χώρας, την 
προάσπιση της τάξης και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας ή της 
ηθικής, ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων […]. 

Κατά συνέπεια, η συγκεκαλυμμένη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού στο πλαίσιο των επιχειρήσεων 
εθνικής ασφάλειας είναι παραδεκτή μόνο όταν επιδιώκει όντως στόχους της εθνικής ασφάλειας — 
εκπληρώνοντας έτσι το πρότυπο της νομιμοποίησης— και επιπλέον πληροί τα πρότυπα της 
νομιμότητας και της αναγκαιότητας σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

Όσον αφορά το ζήτημα αν ένα μέτρο επιδιώκει πράγματι σκοπούς εθνικής ασφάλειας, το ΕΔΔΑ έχει 
αναγνωρίσει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν περιθώριο εκτιμήσεως όσον αφορά τους σκοπούς που 

                                                             
87  Kaye, David. The impact of spyware on fundamental rights. Κατάθεση στην επιτροπή PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

27 Οκτωβρίου 2022.  
88  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Guide to the Case-Law of the European Court of Human Rights. Data 

protection. Εκδόσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, 2022. 
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συμβάλλουν στην εθνική ασφάλεια και ποια μέσα είναι τα πλέον κατάλληλα για την επίτευξη των 
σκοπών αυτών. Ωστόσο, η άσκηση αυτού του περιθωρίου εκτίμησης υπόκειται σε έλεγχο 89. Εκτιμώντας 
ότι μπορεί να μην διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να προσβάλει την απόφαση των εθνικών αρχών σε 
τέτοια θέματα, το ΕΔΔΑ απαιτεί, σε περίπτωση που οποιαδήποτε υποτιθέμενη απειλή κατά της εθνικής 
ασφάλειας χρησιμοποιηθεί ως λόγος περιορισμού ενός ανθρώπινου δικαιώματος, οι ανεξάρτητοι 
εθνικοί φορείς να έχουν την εξουσία να ελέγχουν, μέσω κάποιας μορφής κατ’  αντιπαράθεση 
διαδικασίας, ότι η απειλή έχει πράγματι εύλογη βάση 90. 

Όσον αφορά το πρότυπο της νομιμότητας, το ΕΔΔΑ έχει διευκρινίσει ότι ένα μέτρο παρακολούθησης 
«πρέπει να έχει κάποια βάση στο εσωτερικό δίκαιο και, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του επίμαχου 
νόμου, πρέπει να είναι προσβάσιμος στον ενδιαφερόμενο και να έχει προβλέψιμες συνέπειες».91  
Πρέπει να «προσδιορίζει το πεδίο της διακριτικής ευχέρειας που αναγνωρίζεται στις αρμόδιες αρχές 
και τον τρόπο άσκησης της ευχέρειας αυτή με επαρκή σαφήνεια ώστε να παρέχεται στον ιδιώτη 
προσήκουσα προστασία κατά της αυθαιρεσίας.» 92 Επίσης, το ΕΔΔΑ κατάρτισε μια σειρά ελάχιστων 
απαιτήσεων που πρέπει να πληροί ο νόμος για να αποφεύγονται καταχρήσεις εξουσίας: «φύση των 
αδικημάτων που μπορούν να οδηγήσουν σε εντολή παρακολούθησης· καθορισμός των κατηγοριών 
προσώπων που ενδέχεται να παρακολουθηθούν τα τηλέφωνά τους· όριο στη διάρκεια της 
τηλεφωνικής υποκλοπής· τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την εξέταση, τη χρήση και την 
αποθήκευση των δεδομένων που λαμβάνονται· τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την 
κοινοποίηση των δεδομένων σε άλλα μέρη· και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι ηχογραφήσεις μπορούν 
ή πρέπει να διαγραφούν ή να καταστραφούν.»93 

Όσον αφορά την αναγκαιότητα σε μια δημοκρατική κοινωνία, ένα μέτρο μπορεί να μην πληροί την 
απαίτηση αυτή όταν είτε α) θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί λιγότερο περιοριστικά μέτρα, ενδεχομένως 
με τη λήψη πρόσθετων προφυλάξεων και τη διενέργεια ελέγχων, είτε β) η παρέμβαση στα δικαιώματα 
του ενδιαφερομένου είναι τόσο σοβαρή ώστε να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα απ’ ό,τι το όφελος του 
μέτρου για την εθνική ασφάλεια. 

Σύμφωνα με το δικαστήριο, «η έννοια της αναγκαιότητας συνεπάγεται ότι η παρέμβαση αντιστοιχεί σε 
μια πιεστική κοινωνική ανάγκη και, ειδικότερα, ότι είναι αναλογική προς τον θεμιτό επιδιωκόμενο 
στόχο.»  Έτσι, παρόλο που οι εθνικές αρχές απολαμβάνουν ένα περιθώριο εκτίμησης σε θέματα εθνικής 
ασφάλειας, «το συμφέρον του καθ’ ου κράτους για την προστασία της εθνικής του ασφάλειας πρέπει 
να σταθμίζεται έναντι της σοβαρότητας της παρέμβασης στο δικαίωμα του αιτούντος για σεβασμό της 
ιδιωτικής του ζωής». 94 Σε μεταγενέστερες υποθέσεις, το Δικαστήριο έκρινε ότι η μυστική 
παρακολούθηση πρέπει να γίνεται ανεκτή μόνο όταν είναι «απολύτως αναγκαία».  95 

Μια σημαντική εξέλιξη στη νομολογία του ΕΔΔΑ αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες ένα πρόσωπο 
νομιμοποιείται ενώπιον του Δικαστηρίου, ώστε να μπορεί να εξεταστεί η υπόθεσή του. Ενώ τα 
ενδιαφερόμενα άτομα πρέπει συνήθως να αποδεικνύουν ότι τα δικαιώματά τους έχουν θιγεί άμεσα, το 
ΕΔΔΑ έκρινε ότι μπορεί να αναγνωριστεί το καθεστώς θύματος —και, κατά συνέπεια, μπορεί να 
χορηγηθεί ενεργητική νομιμοποίηση— ακόμη και αν τα εν λόγω άτομα δεν μπορούν να αποδείξουν 
ότι υπήρξαν συγκεκριμένα αντικείμενο μέτρων μυστικής παρακολούθησης. Αρκεί να παρέχονται 

                                                             
89  Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλείου, προαναφερθείσα, σκέψη 49.  
90  Janowiec κ.λπ κατά. Ρωσίας [τμήμα μείζονος συνθέσεως] (αριθ. 55508/07 και 29520/09, 21 Οκτωβρίου 2013). 
91  Kennedy κατά Ηνωμένου Βασιλείου (αριθ. 26839/05, 18 Μαΐου 2010). 
92  Kennedy κατά Ηνωμένου Βασιλείου, σκέψη 230. 
93  Kennedy κατά Ηνωμένου Βασιλείου, σκέψη 231. 
94  Leander κατά Σουηδίας (αριθ. 9248/81, σειρά A, 26 Μαρτίου 1987), σκέψη 59. 
95  Malone κατά Ηνωμένου Βασιλείου (αριθ. 8691/79, σειρά A, 2 Αυγούστου 1984). 
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αποδεικτικά στοιχεία ότι εφαρμόζονται μέτρα μυστικής παρακολούθησης ή ότι υπάρχει νομοθεσία που 
επιτρέπει τέτοια μέτρα και ότι δεν υπάρχουν αποτελεσματικά ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο. 

το Δικαστήριο δέχεται ότι ο προσφεύγων μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι θύμα παραβίασης που 
προκλήθηκε από την ύπαρξη και μόνο μέτρων μυστικής παρακολούθησης ή νομοθεσίας που 
επιτρέπει τη λήψη μέτρων μυστικής παρακολούθησης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις. Πρώτον, το Δικαστήριο θα λάβει υπόψη το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας που 
επιτρέπει τη λήψη μέτρων μυστικής παρακολούθησης εξετάζοντας αν ο προσφεύγων μπορεί 
ενδεχομένως να θιγεί από αυτό, είτε επειδή ανήκει σε ομάδα προσώπων τα οποία στοχεύει η 
επίμαχη νομοθεσία είτε επειδή η νομοθεσία θίγει άμεσα όλους τους χρήστες υπηρεσιών 
επικοινωνίας θεσπίζοντας σύστημα στο οποίο μπορούν να υποκλαπούν οι επικοινωνίες κάθε 
προσώπου. Δεύτερον, το Δικαστήριο θα λάβει υπόψη τη διαθεσιμότητα μέσων έννομης 
προστασίας σε εθνικό επίπεδο και θα προσαρμόσει τον βαθμό ελέγχου ανάλογα με την 
αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέσων96. 

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα, το ΕΔΔΑ έχει θεσπίσει αυστηρή 
υποχρέωση κοινοποίησης: τα άτομα τα οποία στοχεύονται με μέτρο μυστικής παρακολούθησης πρέπει 
να ενημερωθούν για το εν λόγω μέτρο, «[ε]φόσον η ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να 
τεθεί σε κίνδυνο ο σκοπός του περιορισμού μετά τη λήξη του μέτρου παρακολούθησης»97. Η έγκαιρη 
ενημέρωση είναι πράγματι «αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την αποτελεσματικότητα των ένδικων 
μέσων ενώπιον των δικαστηρίων και, ως εκ τούτου, με την ύπαρξη αποτελεσματικών διασφαλίσεων 
κατά της κατάχρησης των εξουσιών επιτήρησης»98.  

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέτασε τη σχέση μεταξύ της 
παρακολούθησης και της ελευθερίας της έκφρασης σε σχέση με τη δημοσιογραφία. Σε διάφορες 
περιπτώσεις, το Δικαστήριο έχει επιβάλει κυρώσεις για την πρόσβαση σε εμπιστευτικό 
δημοσιογραφικό υλικό σε καθεστώτα μαζικής παρακολούθησης99. Οι υποθέσεις αυτές υπογραμμίζουν 
την καίρια σημασία που έχει η προστασία της δημοσιογραφίας στο πλαίσιο της Σύμβασης, αν και 
εξετάζουν τη μαζική παρακολούθηση και όχι τη στοχευμένη παρακολούθηση μέσω κατασκοπευτικού 
λογισμικού.  Ωστόσο, σε άλλες υποθέσεις, το Δικαστήριο επικεντρώθηκε στην εξατομικευμένη 
παρακολούθηση με τρόπους παρόμοιους με εκείνους που καθιστά δυνατούς το Pegasus, αν και σε ένα 
απλούστερο τεχνολογικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, το Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ότι το 
Αζερμπαϊτζάν παραβίασε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την ελευθερία της έκφρασης σε μια 
υπόθεση στην οποία μία δημοσιογράφος τέθηκε υπό μυστική παρακολούθηση: εγκαταστάθηκαν 
καλώδια και κρυφές κάμερες στο σπίτι της, καταγράφηκαν βίντεο με ιδιωτικές στιγμές της στο 
υπνοδωμάτιό της και στη συνέχεια διαδόθηκαν στο διαδίκτυο, της εστάλη απειλητική επιστολή και 
αποκαλύφθηκαν ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες της σε έκθεση έρευνας· εικάζεται ότι όλες αυτές 
οι ενέργειες ήταν μέρος μιας εκστρατείας εκφοβισμού100. Αξίζει να σημειωθεί ότι για να θεμελιωθεί η 
ευθύνη του Αζερμπαϊτζάν, δεν ήταν απαραίτητο να αποδειχθεί ότι οι κρατικοί αξιωματούχοι είχαν 
εμπλακεί άμεσα ή οργάνωσαν την παρακολούθηση, δεδομένου ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι το 
Αζερμπαϊτζάν παραβίασε τη θετική υποχρέωσή του σύμφωνα με το άρθρο 10 να προστατεύει την 
ελευθερία έκφρασης της δημοσιογράφου. 

Ορισμένες νέες υποθέσεις που αφορούν την παρακολούθηση εξετάζονται αυτή την περίοδο από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε 
                                                             
96  Roman Zakharov κατά Ρωσίας (αριθ. 47143/06, § 171), ΕΔΔΑ 2015. 
97  Roman Zakharov κατά Ρωσίας, σκέψη 287.  
98  Roman Zakharov κατά Ρωσίας, σκέψη 234.  
99  Big Brother Watch κ.λπ. κατά Ηνωμένου Βασιλείου (αριθ. 58170/13 και 2 λοιποί), σκέψεις 447–50, 25 Μαΐου 2021. 
100  Khadija Ismayilova κατά Αζερμπαϊτζάν (προσφυγή αριθ. 65286/13 και 57270/14, 10 Ιανουαρίου 2019). 
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ακρόαση ενώπιον δικάζοντος τμήματος σε υπόθεση δικηγόρου και τεσσάρων ακτιβιστών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σχετικά με προσφυγή βάσει του άρθρου 8 της Σύμβασης (δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή)101. 
Οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι το πολωνικό δίκαιο επέτρεψε στις αστυνομικές και μυστικές 
υπηρεσίες να παρακολουθούν τις τηλεπικοινωνίες και τις ψηφιακές επικοινωνίες τους εν αγνοία τους. 
Επιπλέον, ισχυρίστηκαν ότι δεν διέθεταν αποτελεσματικά ένδικα μέσα βάσει του πολωνικού δικαίου, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν ήταν υποχρεωμένες να ενημερώνουν τα στοχευόμενα άτομα 
σχετικά με τα μέτρα παρακολούθησης στα οποία υπόκειντο. Ως εκ τούτου, τα μέτρα αυτά δεν 
μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικού ελέγχου. 

 

  

                                                             
101  Pietrzak κατά Πολωνίας και Bychawska-Siniarska κ.λπ. κατά Πολωνίας (υποθέσεις αριθ. 72038/17 και 25237/18). 
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7. ΤΟ PEGASUS ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ 

 

Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για 
την εθνική ασφάλεια και του δικαίου της ΕΕ, με έμφαση στην προστασία των δεδομένων. 

 

7.1. Κατασκοπευτικό λογισμικό και εθνική ασφάλεια στις Συνθήκες της 
ΕΕ 

 

Η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού για την επίτευξη των στόχων εθνικής ασφάλειας αποτελεί 
αντικείμενο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής πολλών διατάξεων του δικαίου της ΕΕ που περιέχονται 
στις Συνθήκες και στον Χάρτη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως μόλις επισημάνθηκε, η απλή 
πιθανότητα να τεθεί κάποιος υπό διάχυτη παρακολούθηση (και κατά συνέπεια να εκτεθεί σε αρνητικές 
ενέργειες) αποκλείει την αυτόνομη δράση στον ατομικό, πολιτιστικό και πολιτικό τομέα. 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων και αρχών στα οποία παρεμβαίνει η παρακολούθηση.  
Εξετάσαμε προηγουμένως το Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα 
και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως πρότυπα βάσει των οποίων μπορούν να 
αξιολογηθούν τέτοιες παρεμβάσεις. Ωστόσο, μπορούμε επίσης να στραφούμε στον Χάρτη ως πρότυπο 
το οποίο, όπως προαναφέρθηκε περιέχει έναν σχετικό κατάλογο δικαιωμάτων και αρχών, ως εξής: 

• Η αρχή της αξιοπρέπειας (άρθρο 1). 

• Το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια (άρθρο 6). 

• Τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων (άρθρα 7 και 8). 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

Στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ, η στοχευμένη παρακολούθηση αφορά τα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρχές 
που ορίζονται στις Συνθήκες (όπως η δημοκρατία και το κράτος δικαίου) και διάφορες πράξεις του 
παράγωγου δικαίου της ΕΕ, όπως αυτές που αφορούν το δίκαιο προστασίας των δεδομένων.   

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εθνική ασφάλεια αποτελεί αποκλειστική 
αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. Αυτό δεν αποκλείει κατ’ αρχήν ότι οι δραστηριότητες εθνικής 
ασφάλειας υπόκεινται στο δίκαιο της ΕΕ όταν παρεμβαίνουν σε δραστηριότητες που ρυθμίζονται 
από το δίκαιο της ΕΕ.  

Ωστόσο, η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού για σκοπούς 
εθνικής ασφάλειας παρεμποδίζεται από το γεγονός ότι οι δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής δύο θεμελιωδών πράξεων, του ΓΚΠΔ και της οδηγίας για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Αυτός ο περιορισμός στην 
προστασία των υποκειμένων των δεδομένων που σχετίζεται με κρατική δραστηριότητα δύσκολα 
θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε σχέση με τα δικαιώματα που περιέχονται στον Χάρτη και τις 
αρχές που περιέχονται στις Συνθήκες. Επειδή αυτή η εξαίρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
υπερβολικά ευρέως, πρέπει να επισημανθεί ότι αφορά μόνο περιπτώσεις στις οποίες το 
κατασκοπευτικό λογισμικό είναι πραγματικά σχεδιασμένο για την προστασία της ορθώς 
ερμηνευόμενης εθνικής ασφάλειας.  
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• Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας (άρθρο 10). 

• Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης (ιδίως όταν στοχοποιούνται δημοσιογράφοι) (άρθρο 11). 

• Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 12), συμπεριλαμβανομένης 
της ελευθερίας συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα (άρθρο 12 παράγραφος 2). 

• Ελευθερία των τεχνών και της επιστημονικής έρευνας και ακαδημαϊκή ελευθερία (άρθρο 
13). 

• Το δικαίωμα ιδιοκτησίας (άρθρο 17), ιδίως όταν, όπως στην περίπτωση του Pegasus, η 
παρακολούθηση συνεπάγεται πρόσβαση σε ατομική περιουσία. 

• Το δικαίωμα στην απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 21), όταν η παρακολούθηση ή οι 
επακόλουθες ενέργειες στρέφονται ειδικά κατά ατόμων που ανήκουν σε συγκεκριμένες 
ομάδες, όπως προσδιορίζονται, π.χ., από τις πολιτικές απόψεις τους. 

• Το δικαίωμα συμμετοχής σε συλλογική δράση (άρθρο 28), όταν στοχεύονται εργαζόμενοι 
και οι οργανώσεις τους. 

• Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές (άρθρο 39 και 40), όταν 
στοχεύονται τα άτομα που κατέχουν πολιτικές θέσεις ή φιλοδοξούν να εκλεγούν, 
επηρεάζοντας έτσι τη συμμετοχή στις εκλογές ή τη δικαιοσύνη της εκλογικής διαδικασίας. 

• Το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου (άρθρο 47), όταν το 
στοχευόμενο άτομο δεν έχει στη διάθεσή του αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας 
κατά της παράνομης παρακολούθησης. 

• Το τεκμήριο αθωότητας (άρθρο 48), όταν οι συλλεγόμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται 
για ψευδείς κατηγορίες και όταν ο έλεγχος των συσκευών χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή ψευδών αποδεικτικών στοιχείων. 

Δύο γενικές διατάξεις του Χάρτη έχουν επίσης σημασία για την ανάλυσή μας. Σύμφωνα με το άρθρο 
51, η εφαρμογή του Χάρτη περιορίζεται στην εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης: 

Οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη απευθύνονται [...] στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το 
δίκαιο της Ένωσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 1, όλοι οι περιορισμοί στα δικαιώματα και τις ελευθερίες που 
θεσπίζονται από τον Χάρτη πρέπει να πληρούν τις αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας 
(συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης επιδίωξης στόχων γενικού συμφέροντος). Συνεπώς, κάθε τέτοιος 
περιορισμός πρέπει (i) να καθορίζεται από τον νόμο, (ii) να συμβάλλει σε σκοπό γενικού συμφέροντος 
ή στην προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων, (iii) να είναι αναγκαίος για τον εν λόγω 
σκοπό, και (iv) να είναι ισόρροπος (ο σκοπός της παρακολούθησης πρέπει να επιδιώκεται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε τα οφέλη να μην εξουδετερώνονται από τη βλάβη που προκαλείται από την παραβίαση 
των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών): 

Κάθε περιορισμός στην άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται από τον 
Χάρτη πρέπει να προβλέπεται από τον νόμο και να σέβεται την ουσία των εν λόγω δικαιωμάτων 
και ελευθεριών. Με την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας, περιορισμοί μπορούν να 
επιβάλλονται μόνον εφόσον είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγματικά σε στόχους γενικού 
συμφέροντος που αναγνωρίζονται από την Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων 
και ελευθεριών τρίτων. 
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Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3, τα δικαιώματα που περιέχονται στον Χάρτη θεωρείται 
ότι συμπίπτουν, ως προς την έννοια και το πεδίο εφαρμογής τους, με τα αντίστοιχα δικαιώματα της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πράγμα που σημαίνει ότι η προηγούμενη 
ανάλυση, που αναπτύχθηκε σε σχέση με τη Σύμβαση, είναι επίσης σημαντική για τον Χάρτη. 

Η διάχυτη παρακολούθηση παρεμβαίνει όχι μόνο στα ατομικά δικαιώματα αλλά και στις θεμελιώδεις 
αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, δεδομένου ότι η παραβίαση των ατομικών 
δικαιωμάτων επηρεάζει άμεσα την εφαρμογή αυτών των αξιών (βλ. ενότητα4), οι οποίες 
απαριθμούνται στο άρθρο 2 της ενοποιημένης έκδοσης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ): 

Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

Η παρέμβαση στην πολιτική δράση των ατόμων —και ιδίως εκείνων που κατέχουν ή ενδιαφέρονται να 
ασκήσουν δημόσια αξιώματα—υπονομεύει την αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, η οποία 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 της ΣΕΕ αποτελεί το θεμέλιο της λειτουργίας της Ένωσης: 

Η λειτουργία της Ένωσης βασίζεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. 

Στη ΣΕΕ, η εθνική ασφάλεια εξετάζεται ειδικά στο άρθρο 4: 

Η Ένωση σέβεται τις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε τις λειτουργίες που αποβλέπουν 
στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την 
προστασία της εθνικής ασφάλειας. Ειδικότερα, η εθνική ασφάλεια παραμένει αποκλειστική 
αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. 

Συνεπώς, η ΕΕ είναι υποχρεωμένη να σέβεται την εθνική ασφάλεια ως ουσιώδη κρατική λειτουργία, η 
οποία παραμένει αποκλειστική ευθύνη κάθε κράτους μέλους. Ως συνέπεια αυτής της διάταξης, 
προκύπτει μια πιθανή δυσαρμονία μεταξύ, αφενός, της εξουσίας ενός κράτους να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας κατά την επιλογή του (όπως ορίζεται στο άρθρο 4) και, αφετέρου, 
της ανάγκης να διαφυλάσσονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι αξίες της ΕΕ όταν αυτά επηρεάζονται 
δυσμενώς από κρατικές δραστηριότητες που φαινομενικά αποσκοπούν στη διατήρηση της εθνικής 
ασφάλειας. 

Το γενικό ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε είναι αν από το γεγονός ότι μια αρμοδιότητα ή μια εξουσία 
δεν έχει μεταβιβαστεί στην ΕΕ, συνάγεται ότι ένα κράτος μπορεί να ενεργεί ελεύθερα κατά την άσκηση 
αυτής της αρμοδιότητας, ακόμη και όταν η συμπεριφορά του παραβιάζει τους κανόνες, τα δικαιώματα 
και τις αρχές της ΕΕ. Με άλλα λόγια, πρέπει να διερωτηθούμε αν το γεγονός ότι ένα κρατικό μέτρο 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο μη μεταβιβαζόμενης αρμοδιότητας (εξουσία που δεν εναπόκειται στην 
ΕΕ) συνεπάγεται ότι το δίκαιο της ΕΕ δεν εφαρμόζεται στο εν λόγω μέτρο. Μπορούμε να διακρίνουμε 
τις κρατικές αρμοδιότητες που δεν έχουν ακόμη μεταβιβαστεί στην ΕΕ (διατηρούμενες αρμοδιότητες) 
και τις αρμοδιότητες τις οποίες η Συνθήκη επιφυλάσσει ρητά στα κράτη μέλη (αποκλειστικές 
αρμοδιότητες), όπως η εθνική ασφάλεια102. 

Ασφαλώς, το γεγονός ότι μια αρμοδιότητα δεν έχει ακόμη μεταβιβαστεί από τα κράτη μέλη δεν 
συνεπάγεται ότι οι πράξεις που εκτελούνται κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής εξαιρούνται από 
το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης. Η αρχή αυτή επιβεβαιώθηκε από το ΔΕΕ σε διάφορες 
υποθέσεις, όπως η υπόθεση Schwarz, σχετικά με τη φορολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
Το Δικαστήριο έκρινε ότι 

                                                             
102  Following De Witte, B. “Exclusive Member State Competences: Is There Such a Thing?” In The Division of Competences 

between the EU and the Member States: Reflections on the Past, the Present and the Future. Hart, 2017, σ. 59–73. 
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μολονότι η άμεση φορολογία εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, τα κράτη μέλη οφείλουν ωστόσο 
να ασκούν την αρμοδιότητα αυτή τηρώντας το κοινοτικό δίκαιο [...] ιδίως τη διάταξη περί 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών103. 

Παρόμοια ανάλυση ισχύει και για τις δραστηριότητες που αφορούν αρμοδιότητες που ανήκουν 
αποκλειστικά στα κράτη μέλη, όπως η εθνική ασφάλεια. Η εκτίμηση του επιτρεπτού των μέτρων 
εθνικής ασφάλειας βάσει του δικαίου της ΕΕ δεν έχει ως σκοπό να επιβάλει στα οικεία κράτη 
συγκεκριμένους τρόπους επίτευξης των σκοπών εθνικής ασφάλειας (καθώς αυτό θα παραβίαζε τις 
αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών), αλλά να καθορίσει κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα είναι 
συμβατά με τις αρχές, τα δικαιώματα και τους κανόνες του δικαίου της ΕΕ στους τομείς που διέπονται 
από το δίκαιο της ΕΕ. Όταν τα μέτρα αυτά παρεμβαίνουν στα θεμελιώδη δικαιώματα, ο προσδιορισμός 
αυτός απαιτεί αξιολόγηση της νομιμότητας και της αναλογικότητας, η οποία πρέπει τελικά να 
διενεργείται από το ΔΕΕ. 

Ωστόσο, η αξιολόγηση αυτή προϋποθέτει ότι η παρέμβαση λαμβάνει χώρα εντός του πεδίου 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, δεδομένου ότι και ο Χάρτης πρέπει να εφαρμόζεται «στα κράτη μέλη 
μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης» (άρθρο 51). 

Ωστόσο, το συμπέρασμα ότι μια συγκεκριμένη κρατική δραστηριότητα (ή η δραστηριότητα ενός 
ιδιώτη που ζητείται από ένα κράτος) μπορεί να δικαιολογήσει τον περιορισμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της ΕΕ ή ακόμη και να εξαιρεθεί από ορισμένες νομικές πράξεις της Ένωσης, με το 
αιτιολογικό ότι αφορά την εθνική ασφάλεια, προϋποθέτει ότι η εν λόγω δραστηριότητα χαρακτηρίζεται 
ως σχετική με την εθνική ασφάλεια. Θεωρούμε ότι το προκαταρκτικό αυτό ζήτημα, το οποίο αφορά τον 
χαρακτηρισμό της φύσης των κρατικών δραστηριοτήτων, αφορά αναγκαστικά το δίκαιο της ΕΕ και, 
συνεπώς, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΔΕΕ. Η έννοια της εθνικής ασφάλειας στο δίκαιο της ΕΕ –ενώ 
δέχεται διαφορετικές εθνικές αξιολογήσεις σε σχέση με το ποιες σοβαρές απειλές θέτουν περισσότερο 
σε κίνδυνο μια εθνική κοινότητα- δεν μπορεί ασφαλώς να περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
στοχεύουν πολιτικούς αντιπάλους ή μειονότητες. 

 

7.2.  Η νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
την προστασία των δεδομένων και την εθνική ασφάλεια 

 

Το Δικαστήριο εξέτασε τη σχέση μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της εθνικής ασφάλειας σε 
ορισμένες σημαντικές υποθέσεις. 

Μεταξύ αυτών, θα αναφέρουμε μόνο τις υποθέσεις Schrems I και Schrems II104, στις οποίες το Δικαστήριο 
ακύρωσε αντίστοιχα τη συμφωνία περί «ασφαλούς λιμένα» (Safe Harbour) και την επακόλουθη «ασπίδα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής» (Privacy Shield) (σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την ΕΕ στις ΗΠΑ). Βασικός λόγος για τις εν λόγω αποφάσεις ήταν το γεγονός ότι τα 
δεδομένα που διαβιβάζονται στις ΗΠΑ θα υποβάλλονταν σε επεξεργασία από τις υπηρεσίες εθνικής 
ασφάλειας των ΗΠΑ, χωρίς τους περιορισμούς και τα μέσα έννομης προστασίας που ισχύουν στην ΕΕ 
(και έτσι κατά παράβαση του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και του δικαιώματος 

                                                             
103  Απόφαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2007, Schwarz και Gootjes, C-76/05, ECLI:EU:C:2007:492, σκέψη 69. 
104  Απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2015, Maximillian Schrems κατά Data Protection Commissioner, C-362/14, 

ECLI:EU:C:2015:650 (Schrems I) και απόφαση της 16ης Ιουλίου 2020, Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland 
Limited και Maximillian Schrems, C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559 (Schrems II). 
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πραγματικής προσφυγής). Στην υπόθεση Schrems II, το Δικαστήριο έκρινε ότι η ρύθμιση των ΗΠΑ 
σχετικά με την παρακολούθηση για σκοπούς εθνικής ασφάλειας δεν πληρούσε  

τις ελάχιστες εγγυήσεις που απορρέουν, κατά το δίκαιο της Ένωσης, από την αρχή της 
αναλογικότητας, οπότε δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι τα προγράμματα παρακολούθησης τα οποία 
στηρίζονται στις διατάξεις αυτές περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο105. 

Όσον αφορά το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής, το Δικαστήριο έκρινε ότι 

κανονιστική ρύθμιση η οποία δεν προβλέπει καμία δυνατότητα του πολίτη να ασκήσει ένδικο 
βοήθημα για να εξασφαλίσει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, 
ή να επιτύχει τη διόρθωση ή την απαλοιφή τέτοιων δεδομένων, δεν σέβεται το ουσιαστικό 
περιεχόμενο του θεμελιώδους δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας [...]106. 

Στην υπόθεση Quadrature du Net του 2020107, το ΔΕΕ έκρινε ότι ο γαλλικός νόμος απαιτεί από τους 
παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών να διατηρούν δεδομένα κίνησης. Ανέφερε ότι το άρθρο 15 της 
οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ερμηνευόμενο 
σύμφωνα με τον Χάρτη, απαγορεύει νομοθετικές διατάξεις όπως αυτή που αμφισβητείται, δηλαδή 
διατάξεις που απαιτούν «ως προληπτικό μέτρο [...] τη γενική και αδιάκριτη διατήρηση των δεδομένων 
κίνησης και θέσης»108. Ωστόσο, το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι, για τους σκοπούς της αντιμετώπισης 
σοβαρών απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 
μπορούσαν να υποχρεωθούν να «διατηρούν, γενικά και αδιακρίτως, δεδομένα κίνησης και θέσης»109, 
εφόσον αυτό ισχύει μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και με κατάλληλες εγγυήσεις. 
Αναγνώρισε επίσης ότι θα μπορούσε να απαιτείται από τους παρόχους να προβαίνουν σε αυτόματες 
αναλύσεις των δεδομένων κίνησης και θέσης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν σοβαρές και 
πραγματικές απειλές για την εθνική ασφάλεια. Επιπλέον, με την επιφύλαξη προηγούμενης ανεξάρτητης 
εξέτασης, ακόμη και η συλλογή τεχνικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη θέση 
τερματικού εξοπλισμού θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε σχέση με άτομα για τα οποία υπάρχουν 
υπόνοιες ότι εμπλέκονται σε τρομοκρατία. 

Στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις του 2022 SpaceNet και Telekom Deutschland110, το Δικαστήριο 
επιβεβαίωσε ότι το δίκαιο της ΕΕ απαγορεύει τη γενική και χωρίς διακρίσεις διατήρηση δεδομένων 
κίνησης και θέσης σε προληπτική βάση. Ωστόσο, σε περίπτωση σοβαρής απειλής για την εθνική 
ασφάλεια, μια τέτοια γενική και χωρίς διακρίσεις διατήρηση επιτρέπεται για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό κατάλληλες εγγυήσεις. Επιπλέον, για τους σκοπούς της καταπολέμησης του σοβαρού 
εγκλήματος και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, η στοχευμένη διατήρηση των δεδομένων 
κίνησης και θέσης —σε σχέση με τις κατηγορίες των ενδιαφερομένων προσώπων ή τη χρήση 
γεωγραφικού κριτηρίου— επιτρέπεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Έτσι, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο, σύμφωνα με τη νομιμότητα και την 
αναλογικότητα, αναγνωρίζει ότι σημαντικοί περιορισμοί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
κανόνων προστασίας των δεδομένων επιτρέπονται για σκοπούς εθνικής ασφάλειας και, σε μικρότερο 
βαθμό, για την καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων και τη διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας. 

                                                             
105  Schrems II, σκέψη 184. 
106  Schrems II, σκέψη 187. 
107  Απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2020, La Quadrature du Net κ.λπ. κατά Premier ministre κ.λπ., συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-

511/18, C-512/18 και C-520/18, ECLI:EU:C:2020:791. 
108  Quadrature du Net, σκέψη 168. 
109  Ο.π. 
110  Απόφαση της 20ης Σεπτεμβρίου 2022, Bundesrepublik Deutschland κατά SpaceNet AG (C‑793/19) και Telekom Deutschland 

GmbH (C‑794/19), ECLI:EU:C:2022:702. 



IPOL | Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων 
 

 56 PE 740.514 

 

7.3. Εθνική ασφάλεια και προστασία των δεδομένων στο δίκαιο της ΕΕ 
 

Όπως επισημαίνεται στην ενότητα 5.1, οι διατάξεις του Χάρτη «απευθύνονται [...] στα κράτη μέλη μόνον 
όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης» (άρθρο 51). Επομένως, για να καθοριστεί σε ποιον βαθμό ο 
Χάρτης εφαρμόζεται στις δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας, πρέπει να εξεταστεί ο βαθμός στον 
οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες εμπίπτουν στο δίκαιο της ΕΕ. Εάν οι δραστηριότητες αυτές 
εξαιρούνται από ορισμένες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, τότε δεν παρέχεται καμία προστασία 
δυνάμει των διατάξεων αυτών ή του Χάρτη σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή τους. 

Αυτή η εξαίρεση μπορεί να έχει κάποιες παράδοξες συνέπειες. Για παράδειγμα, εάν οι δραστηριότητες 
εθνικής ασφάλειας εξαιρούνται πλήρως από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας των 
δεδομένων, τότε οι αποφάσεις που εξέδωσε το ΔΕΕ στις υποθέσεις υπόθεση Schrems I και II φαίνεται να 
είναι αμφισβητήσιμες: θα βασίζονταν σε πρότυπα — όπως «ελάχιστες διασφαλίσεις που απορρέουν, 
σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, από την αρχή της αναλογικότητας»— που το ίδιο το ΔΕΕ δεν εφαρμόζει 
εντός της ΕΕ. Στην πραγματικότητα, με τις αποφάσεις αυτές, το Δικαστήριο ακύρωσε τα προγράμματα 
για τη διαβίβαση δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ, διότι το δίκαιο των ΗΠΑ δεν παρείχε προστασία 
συγκρίσιμη με εκείνη που παρέχει το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εθνικής ασφάλειας. Εάν η νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας, τότε η διαφορά μεταξύ των 
νομικών πλαισίων των ΗΠΑ και της ΕΕ, σε σχέση με τη ρύθμιση αυτών των δραστηριοτήτων, φαίνεται 
να εξαφανίζεται σε μεγάλο βαθμό. 

Κατά την παρουσίαση σχεδίου έκθεσης για το Pegasus, η βουλευτής του ΕΚ Sophie in ‘t Veld επεσήμανε 
ότι η ΕΕ μπορεί να φαίνεται να λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τις ψηφιακές 
απειλές κατά της δημοκρατίας: ενώ η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να καταπολεμήσει τις επιθέσεις 
κατά της δημοκρατίας που προέρχονται εκτός ΕΕ, όταν μια απειλή για τη δημοκρατία προέρχεται από 
τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, θεωρεί ξαφνικά ότι η υπεράσπιση της ευρωπαϊκής 
δημοκρατίας δεν είναι πλέον ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά ζήτημα των κρατών μελών111. 

Για να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων εφαρμόζεται στις 
δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο ΓΚΠΔ και η οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες περιέχουν δύο είδη διατάξεων που 
σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εθνικής ασφάλειας: 

• διατάξεις εξαίρεσης, σύμφωνα με τις οποίες οι δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας δεν 
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω πράξεων· και 

• περιοριστικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπονται περιορισμοί στις ίδιες πράξεις για 
σκοπούς εθνικής ασφάλειας, αλλά μόνον υπό τον όρο ότι πληρούν τις απαιτήσεις της 
νομιμότητας και της αναλογικότητας. 

Διατάξεις περί περιορισμού του πεδίου εφαρμογής 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, ο κανονισμός  

δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης. 

                                                             
111  Βλ. Rankin, Jennifer. “Dutch MEP says illegal spyware ‘a grave threat to democracy.’”, The Guardian (8 Νοεμβρίου 2022). 
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Στην αιτιολογική σκέψη 16 αναφέρεται ρητά ότι οι δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης περιλαμβάνουν την εθνική ασφάλεια: 

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ζητήματα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών ή την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με 
δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, όπως 
δραστηριότητες που αφορούν την εθνική ασφάλεια. 

Ομοίως, το άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες ορίζει ότι η οδηγία 

δεν εφαρμόζεται σε καμία περίπτωση στις δραστηριότητες της ασφάλειας του κράτους 
(συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ευημερίας του κράτους [...]). 

Περιοριστικές διατάξεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΓΚΠΔ  

Το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να περιορίζει μέσω νομοθετικού μέτρου το πεδίο 
εφαρμογής των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 22 και 
στο άρθρο 34, καθώς και στο άρθρο 5, εφόσον οι διατάξεις του αντιστοιχούν στα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 22, όταν ένας τέτοιος περιορισμός σέβεται 
την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και συνιστά αναγκαίο και αναλογικό 
μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση: . .) της εθνικής ασφάλειας [. . .]. 

Ομοίως, το άρθρο 15 της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
ορίζει ότι: 

Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν νομοθετικά μέτρα για να περιορίζουν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 έως 4 και στο 
άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας, εφόσον ο περιορισμός αυτός αποτελεί αναγκαίο, κατάλληλο και 
ανάλογο μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας (δηλαδή 
της ασφάλειας του κράτους). 

Μπορεί να φαίνεται ότι αυτές οι διατάξεις περί εξαίρεσης και περιορισμού είναι ασυμβίβαστες: εάν οι 
δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ και της 
οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τότε δεν έχει νόημα να 
καθοριστεί υπό ποιες προϋποθέσεις τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τις εν λόγω 
πράξεις μπορούν να περιοριστούν για τους σκοπούς της εθνικής ασφάλειας.  

Ωστόσο, μπορεί να επιτευχθεί συμβιβασμός με διάκριση μεταξύ του σκοπού ορισμένων 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και του σκοπού των περιορισμών που επιβάλλονται στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές. Ο σκοπός των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων που διακυβεύονται —και όχι ο σκοπός των περιορισμών— 
καθορίζει κατά πόσον οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της 
νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων 
που επιβάλλονται στους παρόχους για τους σκοπούς της εθνικής ασφάλειας αφορούν δραστηριότητες 
επεξεργασίας που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών, δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στην οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συνεπώς, 
οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 15 
της οδηγίας.  



IPOL | Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων 
 

 58 PE 740.514 

Αυτή είναι όντως η προσέγγιση που ανέπτυξε το ΔΕΕ 112 σχετικά με την επιβολή του νόμου113 και την 
εθνική ασφάλεια 114. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες πρέπει να εφαρμόζεται στα μέτρα που επιβάλλονται στους παρόχους για 
σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας, δεδομένου ότι το άρθρο 15 παράγραφος 1 της 
οδηγίας ρυθμίζει ρητά τη νομιμότητα των μέτρων που περιορίζουν τα δικαιώματα των υποκειμένων 
των δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς:  

Το άρθρο 15 παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/58 προϋποθέτει κατ’ ανάγκην ότι τα εθνικά 
νομοθετικά μέτρα που αναφέρονται σε αυτό εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής, 
καθόσον επιτρέπει ρητώς στα κράτη μέλη να τα θεσπίζουν μόνον εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της οδηγίας αυτής 115.  

Πράγματι, η νομοθεσία που επιβάλλει μέτρα διατήρησης δεδομένων στους παρόχους, ενώ αποσκοπεί 
σε σκοπούς που αφορούν την επιβολή του νόμου ή την εθνική ασφάλεια, εξακολουθεί να καλύπτει την 
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η τελευταία αυτή δραστηριότητα υπόκειται στην 
οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η οποία διέπει 

όλες τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελούνται από 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών [...], συμπεριλαμβανομένων των πράξεων 
επεξεργασίας που απορρέουν από υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους εν λόγω παρόχους από 
τις δημόσιες αρχές 116 

Οι σκέψεις που μόλις αναπτύχθηκαν κατά της εξαίρεσης ορισμένων μέτρων εθνικής ασφάλειας από το 
πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων δεν ισχύουν για τις δραστηριότητες 
που συνεπάγονται τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού από κρατικούς υπαλλήλους —ή από 
ιδιωτικούς αναδόχους που διορίζονται από αυτούς— εφόσον οι δραστηριότητες αυτές εξυπηρετούν 
πραγματικά σκοπούς εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, μπορούν να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις στις 
οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνιών διατάσσονται να συνεργάζονται με τις κρατικές αρχές για 
την εγκατάσταση και τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού, παρεμβαίνοντας έτσι τις υπηρεσίες που 
οι εν λόγω πάροχοι παρέχουν στους πελάτες τους. 

Μια σημαντική διάταξη σχετικά με την προστασία των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και 
των δημοσιογράφων έχει συμπεριληφθεί στον προτεινόμενο νόμο για τις υπηρεσίες μέσων 
ενημέρωσης, και ιδίως στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ), «Δικαιώματα των παρόχων υπηρεσιών 
μέσων ενημέρωσης».  Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 

αναπτύσσουν κατασκοπευτικό λογισμικό σε οποιαδήποτε συσκευή ή μηχανή που 
χρησιμοποιείται από παρόχους υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης ή, κατά περίπτωση, από μέλη των 
οικογενειών τους ή από τους υπαλλήλους τους ή τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων τους, 
εκτός εάν η ανάπτυξη δικαιολογείται, κατά περίπτωση, για λόγους εθνικής ασφάλειας και είναι 
σύμφωνη με το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη και άλλες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης  

Η διάταξη αυτή απαιτεί κάθε ανάπτυξη κατασκοπευτικού λογισμικού για τους σκοπούς αυτούς να 
αξιολογείται με βάση την αναλογικότητα σύμφωνα με το άρθρο 52 του Χάρτη. Διασφαλίζει επίσης την 
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπως αναφέρεται στον Χάρτη. 

                                                             
112  Βλ. Buchta, A. and Kranenborg, H. Institutional report topic 2: The new EU data protection regime. In The New EU Data 

Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection. The XXIX FIDE Congress in the Hague. 
Eleven, 2020, σ. 79–105. 

113 Απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Δεκεμβρίου 2016, υποθέσεις C-203/15 και C-698/15, Tele2/Watson. 
114 Απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2020,-C 511/18,-C 512/18 και-C 520/18, La Quadrature du Net κ.λπ. 
115 Ό.π., σκέψη 95. 
116  Ο.π., σκέψη 101. 



Ο αντίκτυπος του Pegasus στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημοκρατικές διαδικασίες 
 

PE 740.514 59 

 

7.4. Η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού για σκοπούς επιβολής του 
νόμου 

 

Ενώ οι δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των βασικών πράξεων 
της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, αυτό δεν ισχύει για τις δραστηριότητες 
επιβολής του νόμου117. Οι τελευταίες αυτές δραστηριότητες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας για την επιβολή του νόμου118, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1, διέπει 

 την επεξεργασία 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. 

Η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνον (άρθρο 8) 

εάν και στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται από αρχή 
αρμόδια για τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και βασίζεται στο 
δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών.  

Επιπλέον, η εν λόγω επεξεργασία πρέπει να πληροί τις αρχές προστασίας των δεδομένων (νομιμότητα, 
δικαιοσύνη, ελαχιστοποίηση, ακρίβεια, ασφάλεια κ.λπ.) που αναφέρονται στο άρθρο 4. 

Οι μυστικές έρευνες δεν εξαιρούνται από την οδηγία. Ωστόσο, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 26, 
οι εν λόγω έρευνες μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο 

εφόσον ορίζονται από τον νόμο και συνιστούν απαραίτητο και αναλογικό μέτρο σε μια  
δημοκρατική κοινωνία, με δέουσα συνεκτίμηση των έννομων συμφερόντων του ενδιαφερομένου. 

Συνεπώς, ο Χάρτης —με τις προϋποθέσεις που θέτει για τον περιορισμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων— εφαρμόζεται πλήρως στις εν λόγω έρευνες και στα μέτρα που τις επιτρέπουν, όπως 
αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 46:  

Κάθε περιορισμός των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων πρέπει να συμμορφώνεται 
με το Χάρτη και με την ΕΣΔΑ, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αντίστοιχα, ιδίως δε να σέβεται την ουσία 
των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών.  

Προκειμένου να καθοριστεί αν η χρήση του Pegasus μπορεί να είναι σύμφωνη με την οδηγία και με τον 
Χάρτη, πρέπει να εξετάσουμε αν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις τόσο της οδηγίας (όσο και του Χάρτη). 

Το επιτρεπτό της χρήσης του Pegasus —και παρόμοιων συστημάτων παραβίασης συσκευών— για 
σκοπούς επιβολής του νόμου πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς 
παράγοντες: τη σοβαρότητα του εγκλήματος ή του κινδύνου για την ασφάλεια που πρέπει να 
                                                             
117  Σχετικά με την παραβίαση συσκευών στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου, βλ.: Gutheil, M., Liger, Q., Heetman, A., Eager, 

J., and Crawford, M. Legal Frameworks for Hacking by Law Enforcement: Identification, Evaluation and Comparison of 
Practices. Μελέτη που ζητήθηκε από την επιτροπή LIBE. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017. 

118  Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 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 και την κατάργηση της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(«LED») (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89). 
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διερευνηθεί ή να προληφθεί, τους περιορισμούς υπό τους οποίους χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες 
του συστήματος και το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, φαίνεται ότι το Pegasus δεν θα ήταν πιθανό 
να ικανοποιήσει την απαίτηση αναγκαιότητας, τόσο βάσει της οδηγίας όσο και βάσει του Χάρτη, 
εφόσον υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που επιτυγχάνουν τους σκοπούς επιβολής του νόμου με 
λιγότερο παρεμβατικούς και ασφαλέστερους τρόπους119. 

Η εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας στο εθνικό δίκαιο πρέπει επίσης να ελέγχεται προσεκτικά 
προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα της μυστικής έρευνας. Για παράδειγμα, η Επιτροπή της 
Βενετίας, στη γνώμη της του 2016 σχετικά με τις τροποποιήσεις του πολωνικού νόμου περί 
αστυνομίας120, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

οι δικονομικές εγγυήσεις και οι ουσιώδεις προϋποθέσεις που ορίζονται στον νόμο περί 
αστυνομίας για την πραγματοποίηση μυστικής παρακολούθησης εξακολουθούν να μην 
επαρκούν ώστε να αποτρέπεται η υπερβολική χρήση της και η αδικαιολόγητη παρέμβαση στην 
ιδιωτική ζωή των ανθρώπων 

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι το πολωνικό δίκαιο εξαιρεί ρητά από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
για την επιβολή του νόμου τις δραστηριότητες της κεντρικής υπηρεσίας καταπολέμησης της 
διαφθοράς της Πολωνίας, η δραστηριότητα της οποίας αφορά τουλάχιστον εν μέρει την επιβολή του 
νόμου 121 και, συνεπώς, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την επιβολή του νόμου122. Κατά 
συνέπεια, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η εξαίρεση αυτή συνιστά εσφαλμένη μεταφορά των διατάξεων 
της οδηγίας για την επιβολή του νόμου στο πολωνικό δίκαιο και, ως εκ τούτου, αντιβαίνει στο δίκαιο 
της ΕΕ. 

Γενικότερα, το ζήτημα αν μια δραστηριότητα αφορά την επιβολή του νόμου —για να καθοριστεί αν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας— πρέπει να απαντηθεί βάσει του δικαίου της ΕΕ (άρθρο 1 
της οδηγίας). Συνεπώς, εάν το κρατικό δίκαιο χαρακτηρίζει ως σχετική με την εθνική ασφάλεια 
δραστηριότητα η οποία σύμφωνα με το άρθρο 1 αφορά την επιβολή του νόμου, ο πρώτος 
χαρακτηρισμός θα πρέπει να μην εφαρμόζεται για τους σκοπούς της εφαρμογής της οδηγίας, έτσι ώστε 
η δραστηριότητα να εξακολουθεί να υπόκειται στους κανόνες που διέπουν την επιβολή του νόμου 
σύμφωνα με τη (μεταφορά) της οδηγίας. 

 

  

                                                             
119  Σχετικά με το Pegasus και την επιβολή του νόμου, βλ. Vogiatzoglou, P., Marquenie, T., and Valke, P. Assessment of the 

Implementation of the Law Enforcement Directive. Μελέτη που ζητήθηκε από την επιτροπή LIBE. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
2022. 

120  Γνωμοδότηση σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου της 25ης Ιουνίου 2015 σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο της 
Πολωνίας, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Βενετίας κατά την 106η σύνοδο ολομέλειάς της (Βενετία, 11-12 Μαρτίου 
2016). Η Επιτροπή της Βενετίας, επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου, είναι 
συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης και απαρτίζεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στον τομέα 
τουσυνταγματικού δικαίου. 

121  Litwiński P. Opinia prawna w sprawie naruszeń, w związku z ujawnionymi przypadkami użycia oprogramowania 
szpiegującego Pegasus w świetle prawa ochrony danych osobowych, przepisów Karty Praw Podstawowych UE i Konstytucji RP, 
Kancelaria Senatu, Warszawa 2022, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6283/plik/oe-390.pdf 

122  Litwiński P. Opinia prawna w sprawie naruszeń. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_law
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6283/plik/oe-390.pdf
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8. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Έχουμε υποστηρίξει ότι η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού συνιστά απειλή για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις βασικές αρχές του δικαίου της ΕΕ, όπως την (αντιπροσωπευτική-διαβουλευτική) 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

Η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού συνιστά απειλή για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις βασικές αρχές 
του δικαίου της ΕΕ, όπως η (αντιπροσωπευτική-διαβουλευτική) δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Υπάρχει 
κίνδυνος να υπονομευθούν οι ίδιες οι αρχές στις οποίες βασίζεται το νομικό σύστημα της ΕΕ. 

Οι δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας, στα διεθνή και ευρωπαϊκά νομικά συστήματα, μπορούν να 
δικαιολογήσουν περιορισμούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά για να είναι σύννομοι οι περιορισμοί 
αυτοί, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της νομιμοποίησης, της νομιμότητας, της αναγκαιότητας, της 
εξισορρόπησης και  του συμβατού με τη δημοκρατία. 

Σε πολλές περιπτώσεις ανάπτυξής του, το Pegasus δεν έχει μέχρι στιγμής εκπληρώσει αυτές τις απαιτήσεις, 
δεδομένου ότι έχει χρησιμοποιηθεί για μη νόμιμους σκοπούς, χωρίς επαρκές νομικό πλαίσιο, ελλείψει 
πραγματικής αναγκαιότητας, και προκαλώντας δυσανάλογη βλάβη στα ατομικά δικαιώματα και τη 
δημοκρατία. 

Προτείνουμε διάφορες ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των καταχρήσεων: 

• Να οριοθετηθεί το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων εθνικής ασφάλειας, ώστε να 
καταστεί δυσκολότερο για τα κράτη να χρησιμοποιούν την εθνική ασφάλεια ως ψευδή νομική 
αιτιολόγηση για δραστηριότητες που επιδιώκουν άλλους σκοπούς. 

• Να οριοθετηθεί το προσωπικό πεδίο των δραστηριοτήτων εθνικής ασφάλειας, και να εξαιρεθούν 
από αυτό ορισμένες δραστηριότητες ιδιωτών. 

• Να συμπεριληφθούν οι δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας 
για την προστασία των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι περιορισμοί των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων των δεδομένων για σκοπούς εθνικής ασφάλειας υπόκεινται σε απαιτήσεις νομιμότητας 
και αναλογικότητας. 

• Να υποστηριχθεί η θέσπιση κατάλληλων νομικών πλαισίων σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι η 
εθνική ασφάλεια παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και εναπόκειται σε αυτά 
να διασφαλίσουν αποτελεσματικά ότι η δραστηριότητά τους συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις αρχές του δικαίου της ΕΕ. Τα εν λόγω πλαίσια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες 
αρχές: νομιμότητα, θεμιτός στόχος, αναγκαιότητα, αναλογικότητα, αρμόδια αρχή, ορθή διαδικασία, 
ενημέρωση των χρηστών, διαφάνεια, δημόσια εποπτεία, ασφάλεια και πιστοποίηση και τεχνική 
προσαρμοστικότητα. 

Ένα πολιτικά εφικτό μορατόριουμ στη χρήση εργαλείων παραβίασης συσκευών θα μπορούσε να συνίσταται 
σε ισχυρό τεκμήριο κατά της νομιμότητας της χρήσης τους, ένα τεκμήριο που στηρίζεται στα εκτεταμένα 
αποδεικτικά στοιχεία για καταχρηστική ανάπτυξή τους. Αυτό το τεκμήριο θα μπορούσε να υπερκεραστεί 
μόνο όταν ένα κράτος δείχνει πειστικά τη βούληση και την ικανότητα να αποτρέψει όλες τις καταχρήσεις. 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρύνονται να απαγορεύσουν τη χρήση συγκεκριμένων 
εργαλείων κατασκοπευτικού λογισμικού, όπου, όπως στην περίπτωση του Pegasus, υπάρχουν ισχυρά 
αποδεικτικά στοιχεία για την ανάπτυξή τους σε παράνομες δραστηριότητες, ιδίως εντός της ΕΕ. Ενόσω δεν 
αποδεικνύεται σαφώς ότι δεν λαμβάνουν πλέον χώρα τέτοιες απαράδεκτες πρακτικές, η συνέχιση της 
χρήσης του Pegasus, ακόμη και στο πλαίσιο νόμιμων δραστηριοτήτων, συνεπάγεται στήριξη των 
παραγωγών και των προγραμματιστών του και, κατ’ επέκταση, συνέργεια σε τέτοιες πρακτικές, αν όχι σε 
νομικό, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικών χειρισμών. 
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δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθούν οι ίδιες οι αρχές στις οποίες 
βασίζεται το νομικό σύστημα της ΕΕ. Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουμε τις προϋποθέσεις για τη 
νόμιμη ανάπτυξη κατασκοπευτικού λογισμικού και θα τις αναλύσουμε σε σχέση με την υπόθεση 
Pegasus. 

8.1. Νόμιμοι περιορισμοί των θεμελιωδών δικαιωμάτων για σκοπούς 
εθνικής ασφάλειας 

 

Οι δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας, στα διεθνή και ευρωπαϊκά νομικά συστήματα, μπορούν να 
δικαιολογήσουν περιορισμούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά για να είναι νόμιμοι οι περιορισμοί 
αυτοί, πρέπει να πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Νομιμοποίηση. Οι επίμαχες δραστηριότητες πρέπει να αποσκοπούν σε πραγματικούς στόχους 
εθνικής ασφάλειας. 

• Νομιμότητα. Πρέπει να έχουν μια στέρεη νομική βάση, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν νόμοι 
στους οποίους βασίζονται, και η διατύπωση αυτών των νόμων πρέπει να είναι αρκούντως 
σαφής και ακριβής. 

• Αναγκαιότητα. Πρέπει μην υπάρχει καλύτερος τρόπος για την επίτευξη των ίδιων στόχων 
εθνικής ασφάλειας, δηλαδή όλα τα άλλα μέσα είτε είναι περισσότερο προσβλητικά (με 
αποτέλεσμα μεγαλύτερη καταπάτηση των δικαιωμάτων) είτε είναι λιγότερο αποτελεσματικά 
(δεν είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους εθνικής ασφάλειας σε ίσο ή μεγαλύτερο βαθμό). 

• Εξισορρόπηση. Οι αρνητικές επιπτώσεις σε θιγόμενα δικαιώματα και αξίες δεν πρέπει να 
υπερακοντίζουν τα οφέλη από την επίτευξη των στόχων εθνικής ασφάλειας. 

• Συνέπεια με τη δημοκρατία. Η επιδίωξη των στόχων εθνικής ασφάλειας θα πρέπει να συμβάλλει 
στη διατήρηση δημοκρατικών κοινωνικών ρυθμίσεων και όχι στην υπονόμευση των 
δημοκρατικών διαδικασιών. 

Η ανάγκη τήρησης των προτύπων αυτών στις δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας μπορεί να εξαχθεί 
από πηγές του ΟΗΕ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις 
Ευρωπαϊκές Συνθήκες και τον Χάρτη, οι διατάξεις των οποίων πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τη 
Σύμβαση. 

Δεν είναι εύκολο να συμβιβαστεί η χρήση του Pegasus με αυτές τις απαιτήσεις. 

• Σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί για την επιδίωξη στόχων που δεν 
αφορούν την εθνική ασφάλεια, που γίνεται αντιληπτή ως προστασία της κοινωνίας στο σύνολό 
της. 

• Η διάχυτη παρακολούθηση που παρέχει δεν διέπεται από επαρκές νομικό πλαίσιο. 

• Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος αυτός 
με λιγότερο προσβλητικά μέσα από τη διάχυτη παρακολούθηση που παρέχει το Pegasus. 

• Σε πολλές περιπτώσεις, ο αντίκτυπος στα ατομικά δικαιώματα και στις δημοκρατικές 
διαδικασίες (όπως στις εκλογές) φαίνεται να εξουδετερώνει κάθε τυχόν πλεονέκτημα στον 
τομέα της ασφάλειας. 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύστημα φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί με τρόπους που 
αποδυναμώνουν τις δημοκρατικές διαδικασίες, απειλώντας να αλλάξουν τόσο τη διαμόρφωση 
της κοινής γνώμης όσο και το αποτέλεσμα των εκλογών. 
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8.2. Η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού στο πλαίσιο του δικαίου της 
ΕΕ 

 

Σε αυτή την ενότητα, θα προβούμε σε ορισμένες συγκεκριμένες εκτιμήσεις σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο η χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού μπορεί να καταστεί σύμφωνη με τις αρχές του 
δικαίου της ΕΕ. Θα λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε (Ενότητα7.3), οι 
δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας εξαιρούνται από βασικές διατάξεις της νομοθεσίας περί 
προστασίας δεδομένων, όπως ο ΓΚΠΔ και η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Εάν μια πράξη επεξεργασίας θεωρείται δραστηριότητα εθνικής ασφάλειας, 
τότε τα υποκείμενα των δεδομένων στερούνται της προστασίας που απορρέει από τις εν λόγω 
διατάξεις (αν και ενδέχεται να παραπέμπουν σε άλλους κανόνες του δικαίου της ΕΕ). 

Οριοθέτηση του καθ’ ύλην πεδίου εφαρμογής των δραστηριοτήτων εθνικής ασφάλειας 

Όταν η έννοια της εθνικής ασφάλειας χρησιμοποιείται για να αποκλειστεί η εφαρμογή του δικαίου της 
ΕΕ, το πεδίο εφαρμογής της πρέπει να οριοθετηθεί, περιορίζοντας την εφαρμογή της σε απειλές που 
αφορούν πραγματικά την πολιτική κοινότητα στο σύνολό της. Η ανάγκη να οριοθετηθεί κατ’ αυτόν τον 
τρόπο η συγκεκριμένη έννοια απορρέει ακριβώς από τη χρήση της για τον περιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, και ιδίως των πράξεων για την προστασία των δεδομένων. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ερμηνεία της δεσμεύεται από το δίκαιο της ΕΕ και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
προθέσεις των νομοθετών της ΕΕ, αλλά και το συνταγματικό πλαίσιο της ΕΕ. 

Έχουμε δει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγνωρίζει ένα ευρύ περιθώριο 
εκτίμησης για τα κράτη όσον αφορά τον προσδιορισμό των στόχων εθνικής ασφάλειας και την 
απόφαση για το πώς θα τους επιδιώξουν. Σε πρόσφατη ανάλυση, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ διαπίστωσε ότι η έννοια αυτή είναι σχετικά απροσδιόριστη και γίνεται αντιληπτή 
με διαφορετικούς τρόπους στα διάφορα νομικά συστήματα123. 

Αλλά η δυσκολία να προσδιοριστεί ακριβώς τι εμπίπτει στην εθνική ασφάλεια δεν θα πρέπει να μας 
εμποδίζει να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τι αναμφίβολα δεν ανήκει σε αυτήν. Η εθνική ασφάλεια δεν 
μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες που αποσκοπούν i) να επηρεάσουν δυσμενώς πολιτικούς 
αντιπάλους· ii) να επηρεάσουν δημοκρατικές διαδικασίες, όπως οι εκλογές, ή κρατικές λειτουργίες, 
όπως η δικαιοσύνη και η διοίκηση· iii) να παρέμβουν στα μέσα ενημέρωσης· iv) να στοχεύσουν 
ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων· v) να καταστείλουν την κριτική και τη διαφωνία· vi) να 
παράσχουν ειδικά πλεονεκτήματα σε ευνοούμενες επιχειρήσεις ή βιομηχανίες· ή (vii) να ωφελήσουν ή 
να βλάψουν μέλη ομάδων που ορίζονται από τη θρησκεία, τα πολιτικά φρονήματα, την εθνικότητα, τη 
φυλή, το φύλο ή άλλες κατηγορίες ατόμων που ενδέχεται να υπόκεινται σε διακρίσεις.  Όταν ένα κράτος 
λαμβάνει μέτρα  για σκοπούς δήθεν εθνικής ασφάλειας τα οποία ωστόσο προδήλως εξυπηρετούν, 
αποκλειστικά ή επιπρόσθετα, τέτοιους παράνομους, άδικους ή αντιδημοκρατικούς σκοπούς, θα πρέπει 
το σχετικό κράτος να υποχρεούται να αποδείξει πειστικά ότι τα μέτρα αυτά έχουν ληφθεί για λόγους 
εθνικής ασφάλειας και όχι για άλλο σκοπό καθώς και ότι έχουν ληφθεί κατάλληλες προφυλάξεις για τον 
περιορισμό τυχόν αρνητικών παρενεργειών. Εάν δεν μπορούν να προσκομιστούν σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία (το κράτος δεν εκπληρώνει το βάρος της απόδειξης), τότε θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι τα 

                                                             
123  Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Surveillance by intelligence services: Fundamental rights safeguards and 

remedies in the EU. Τόμος ΙΙ: Field perspectives and legal update. Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2017. 
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μέτρα αυτά δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της εθνικής ασφάλειας και υπόκεινται σε πλήρη δικαστικό 
έλεγχο σύμφωνα με τα νομικά πρότυπα που ισχύουν για τον πραγματικό σκοπό των εν λόγω μέτρων. 

Οριοθέτηση του προσωπικού πεδίου εφαρμογής των δραστηριοτήτων εθνικής ασφάλειας 

Στην προαναφερθείσα απόφαση στην υπόθεση Quadrature du Net, το ΔΕΕ εφάρμοσε την οδηγία για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε τρίτους που επεξεργάζονταν (και 
συγκεκριμένα αποθηκεύαν) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να συμμορφωθούν με 
υποχρέωση που τους επιβλήθηκε για σκοπούς εθνικής ασφάλειας. Έτσι, το Δικαστήριο έκρινε ότι η εν 
λόγω επεξεργασία από τρίτους δεν λογιζόταν ως δραστηριότητα εθνικής ασφάλειας, ακόμη και αν 
διατάχθηκε για λόγους εθνικής ασφάλειας. 

Για να ξεπεραστεί τόσο η προσέγγιση του ΔΕΕ όσο και οι πιθανές προτεινόμενες επεκτάσεις της, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εισήγαγε μια νέα διάταξη στο σχέδιο κανονισμού για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που αναφέρει ότι ο κανονισμός 

δεν εφαρμόζεται στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που σχετίζονται 
με δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και, σε κάθε 
περίπτωση, μέτρα, δραστηριότητες επεξεργασίας και επιχειρήσεις που αφορούν την εθνική 
ασφάλεια και άμυνα, ανεξάρτητα από το ποιος εκτελεί τις εν λόγω δραστηριότητες, είτε πρόκειται 
για δημόσια αρχή είτε για ιδιωτικό φορέα που ενεργεί κατόπιν αιτήματος δημόσιας αρχής. 

Η τροπολογία αυτή θα πρέπει να εμποδιστεί, δεδομένου ότι θα έδινε το ελεύθερο στα κράτη να 
υπερκεράζουν τις απαιτήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και 
ιδίως την απαγόρευσης παρεμβολής σε συσκευές των χρηστών, όπως τα κινητά τους τηλέφωνα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
και επαναλαμβάνεται στο άρθρο 8 του προτεινόμενου κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες: 

Απαγορεύεται η χρήση των δυνατοτήτων επεξεργασίας και αποθήκευσης του τερματικού 
εξοπλισμού και η συλλογή πληροφοριών από τον τερματικό εξοπλισμό των τελικών χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με το λογισμικό και το υλισμικό του εξοπλισμού, 
από πρόσωπα άλλα πλην του σχετικού τελικού χρήστη. 

Συμπερίληψη των δραστηριοτήτων εθνικής ασφάλειας εντός του πεδίου εφαρμογής της 
νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων 

Προφανώς, οι προσεγγίσεις που παρατίθενται ανωτέρω παρέχουν περιορισμένη δυνατότητα 
δικαστικού ελέγχου. Μια ισχυρότερη και λιγότερο αβέβαιη προστασία από την καταχρηστική χρήση 
κατασκοπευτικού λογισμικού θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν επανεξεταστούν οι διατάξεις που 
αποκλείουν την εφαρμογή του ΓΚΠΔ και της οδηγίας (και του κανονισμού) για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, έτσι ώστε οι σκοποί εθνικής ασφάλειας να δικαιολογούν 
μόνο περιορισμούς στις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων που βασίζονται στη νομιμότητα και 
την αναλογικότητα (και όχι την απόλυτη εξαίρεση από τις εν λόγω πράξεις). 

Θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρό επιχείρημα για την εξάλειψη των εξαιρέσεων αυτών, εάν η 
παρακολούθηση για σκοπούς εθνικής ασφάλειας πρόκειται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
έχει θεσπίσει το ΕΔΔΑ, δηλαδή τη νομιμότητα, την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας κατάλληλων μέσων έννομης προστασίας. Όπως 
επισημάνθηκε, οι απαιτήσεις αυτές προτάθηκαν επίσης από το ΔΕΕ σε σχέση με την παρακολούθηση 
στις Ηνωμένες Πολιτείες (στις προαναφερθείσες υποθέσεις Schrems I και II). Εάν γινόταν μια τέτοια 
νομοθετική αλλαγή, τότε, στις περισσότερες περιπτώσεις, η χρήση λογισμικού όπως το Pegasus θα 
θεωρείτο νομικώς εσφαλμένη και βάσει του δικαίου της ΕΕ. 
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Υποστήριξη της θέσπισης κατάλληλων νομικών πλαισίων σε εθνικό επίπεδο 

Δεδομένου ότι η εθνική ασφάλεια παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, 
εναπόκειται σε αυτά να διασφαλίσουν αποτελεσματικά ότι η δραστηριότητά τους συνάδει με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές του δικαίου της ΕΕ. Ταυτόχρονα, ωστόσο, τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ θα πρέπει να προωθήσουν τη θέσπιση από τα κράτη μέλη κατάλληλου πλαισίου για τη χρήση 
κατασκοπευτικού λογισμικού για σκοπούς εθνικής ασφάλειας124: 

1. Νομιμότητα. Κάθε χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού για σκοπούς εθνικής ασφάλειας θα 
πρέπει να βασίζεται σε νόμο επαρκώς σαφή και ακριβή ώστε να επιτρέπει στα άτομα να 
κατανοούν υπό ποιες προϋποθέσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε μυστική παρακολούθηση και 
για ποιους σκοπούς. 

2. Νόμιμος σκοπός. Το κατασκοπευτικό λογισμικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για γνήσιο 
σκοπό εθνικής ασφάλειας, κατά τρόπον ώστε να συμβάλλει στην προστασία μιας 
δημοκρατικής κοινωνίας και όχι να την υπονομεύει. 

3. Αναγκαιότητα. Το κατασκοπευτικό λογισμικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο 
επιδιωκόμενος στόχος εθνικής ασφάλειας δεν μπορεί να επιτευχθεί στον ίδιο βαθμό με με μέσα 
ή τρόπους που παραβιάζουν δικαιώματα σε μικρότερη έκταση. Αυτό συνεπάγεται ότι οι 
πληροφορίες που προσπελαύνονται ή διατηρούνται με άλλο τρόπο θα πρέπει να περιορίζονται 
σε ό,τι σχετίζεται με την απειλή και να είναι προσβάσιμες μόνο από εξουσιοδοτημένους φορείς 
και μόνο για τον σκοπό και τη διάρκεια που ισχύει η εξουσιοδότηση. 

4. Καταλληλότητα. Οποιαδήποτε χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού θα πρέπει να είναι 
κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο στόχο εθνικής ασφάλειας. 

5. Αναλογικότητα (εξισορρόπηση). Το προς επίτευξη όφελος για την εθνική ασφάλεια θα 
πρέπει να είναι υπέρτερο σε σχέση με τη βλάβη που προκαλείται από την παραβίαση των 
ατομικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να λάβουμε 
υπόψη όχι μόνο τη σοβαρότητα των  θεωρητικά νοητών σεναρίων κινδύνου, αλλά και την 
πιθανότητα τα σενάρια αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Έτσι, για να είναι δικαιολογημένη μια 
παρέμβαση στα δικαιώματα και τη δημοκρατία, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 
υλοποιηθεί μια συγκεκριμένη απειλή για την εθνική ασφάλεια, καθώς και μια μεγάλη 
πιθανότητα οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού να είναι 
χρήσιμες για τον εντοπισμό ή την αντιμετώπιση μιας τέτοιας απειλής.  

6. Αρμόδια αρχή. Οι άδειες και άλλοι προσδιορισμοί σχετικά με τη χρήση του κατασκοπευτικού 
λογισμικού θα πρέπει να παρέχονται από αμερόληπτη και ανεξάρτητη αρχή που διαθέτει 
επαρκείς δεξιότητες και πόρους. 

7. Δέουσα διαδικασία. Η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού θα πρέπει να υπόκειται σε 
επανεξέταση ενώπιον ανεξάρτητου, αρμόδιου και αμερόληπτου δικαστηρίου που έχει 
συσταθεί διά νόμου, με τις εξουσίες που απαιτούνται για την έγκαιρη επιβολή των δικαιωμάτων 
όλων των στοχευόμενων ατόμων και την παροχή επανόρθωσης για οποιαδήποτε παραβίαση. 

8. Ενημέρωση χρήστη. Όταν παραβιάζονται συσκευές χρηστών, τα στοχευόμενα άτομα στα 
οποία ανήκουν θα πρέπει να ενημερώνονται το συντομότερο δυνατόν, χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο ο σκοπός της επιχείρησης παρακολούθησης. 

                                                             
124  Για ορισμένες από αυτές τις απαιτήσεις, βλ.: Electronic Frontier Foundation and other NGOs (2014). Necessary and 

Proportionate: On the application of human rights to communication surveillance. 
https://necessaryandproportionate.org. 

https://necessaryandproportionate.org/
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9. Διαφάνεια. Τα κράτη θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς δημοσίως προσβάσιμες πληροφορίες 
σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού 
(συμπεριλαμβανομένων νόμων, κανονισμών, δραστηριοτήτων, εξουσιών ή αρχών) και σχετικά 
με τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται το κατασκοπευτικό λογισμικό από τις 
κρατικές υπηρεσίες. Επιπλέον, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται πληροφορίες σχετικά με τις 
εντοπισθείσες καταχρήσεις προϊόντων κυβερνοεπιτήρησης. 

10. Δημόσια εποπτεία. Τα κράτη θα πρέπει να θεσπίσουν ανεξάρτητους μηχανισμούς εποπτείας 
για να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία κατά τη χρήση του κατασκοπευτικού 
λογισμικού. Τα κοινοβούλια θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν 
αποτελεσματικούς ελέγχους στις μυστικές δραστηριότητες της εκτελεστικής εξουσίας. Τα 
όργανα εποπτείας μέσω των οποίων διενεργούνται οι εν λόγω έλεγχοι θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν εκπροσώπους της αντιπολίτευσης.  

11. Ασφάλεια και πιστοποίηση. Θα πρέπει να θεσπιστούν ακριβείς τεχνολογικές απαιτήσεις για 
το κατασκοπευτικό λογισμικό, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων και η 
εμπιστευτικότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει κατ’ αρχήν να εκτελούνται μόνο από 
αρμόδιους κρατικούς υπαλλήλους. 

12. Τεχνική προσαρμοστικότητα. Οι λειτουργικές δυνατότητες ενός εργαλείου κατασκοπευτικού 
λογισμικού θα πρέπει είτε να περιορίζονται σε μεμονωμένες λειτουργίες είτε να είναι 
προσαρμόσιμες, έτσι ώστε, πριν από την ανάπτυξη του κατασκοπευτικού λογισμικού, να 
μπορούν να περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο και νομίμως εγκεκριμένο στην προκειμένη 
περίπτωση. 

 

8.3.  Πώς έχουν τα πράγματα στην περίπτωση του Pegasus; 
 

Όπως μόλις παρατηρήσαμε, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν νόμιμα εργαλεία παραβίασης 
συσκευών για σκοπούς ασφάλειας ή επιβολής του νόμου μόνο υπό κατάλληλες συνθήκες. Η χρήση 
τους θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά σε ό,τι είναι αναγκαίο για τον νόμιμο σκοπό που επιδιώκεται, 
να υπόκειται σε αυστηρούς και αμερόληπτους ελέγχους και, εν τέλει, σε δικαστικό έλεγχο και να 
συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι η λειτουργία τους 
είναι ασφαλής και αποτελεσματική. 

Η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, θα πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στη διερεύνηση της 
χρήσης κατασκοπευτικού λογισμικού και στη διασφάλιση του σεβασμού του δικαίου της ΕΕ και της 
εφαρμογής των αξιών του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο εν 
προκειμένω, όχι μόνο μέσω της συμμετοχής του στη θέσπιση σχετικών νομοθετικών πράξεων (όπως ο 
προτεινόμενος κανονισμός για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), αλλά 
και μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων του και των αλληλεπιδράσεών του με τα εθνικά 
κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις, τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό. Η επιτροπή PEGA υπήρξε πολύ 
αποτελεσματική στη συλλογή και επεξεργασία αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του 
Pegasus και στην παροχή εκτενών προσβάσιμων στο κοινό πληροφοριών και κρίσιμων προοπτικών125. 

Η δραστηριότητα της επιτροπής κατέδειξε πράγματι ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται ευρείες 

                                                             
125 https://www.europarl.europa.eu/committees/el/pega/home/highlights. 

https://www.europarl.europa.eu/committees/el/pega/home/highlights
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εξουσίες έρευνας στο Κοινοβούλιο, ως αναγκαίο συμπλήρωμα των νομοθετικών και πολιτικών 
αρμοδιοτήτων του126. 

Θα πρέπει να αναληφθούν διάφορες πρωτοβουλίες σε σχέση με τη χρήση εργαλείων παραβίασης 
συσκευών: 

• Να εφαρμόζεται συνεπώς το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο (συμπεριλαμβανομένων των 
Συνθηκών, του Χάρτη και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) για την 
αξιολόγηση της νομιμότητας των υφιστάμενων πρακτικών.  

• Να παροτρυνθούν τα κράτη που αναπτύσσουν εργαλεία κατασκοπευτικού λογισμικού να 
εφοδιαστούν με τα κατάλληλα, οργανωτικά, τεχνολογικά και νομικά πλαίσια, ελλείψει των 
οποίων οποιαδήποτε χρήση λογισμικού παραβίασης συσκευών θα είναι παράνομη και θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να σταματήσει. 

• Να συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες και η κοινωνία των πολιτών σε μια πολιτική, δεοντολογική 
και τεχνολογική συζήτηση σχετικά με τη χρήση των συστημάτων παραβίασης συσκευών, τις 
επιπτώσεις τους και τις εναλλακτικές λύσεις. 

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, ο Ειδικός Εισηγητής για την προαγωγή και την προστασία του 
δικαιώματος στην ελευθερία γνώμης και έκφρασης πρότεινε μορατόριουμ στη χρήση 
κατασκοπευτικού λογισμικού127. Αυτή είναι μια άποψη που μπορούμε κατ’ αρχήν να 
προσυπογράψουμε: σύμφωνα με αξιολόγηση αναλογικότητας ανταποκρινόμενη σε εμπειρικές 
καταστάσεις, η ίδια η ύπαρξη εκτεταμένων καταχρήσεων κατά την ανάπτυξη ενός συστήματος 
παραβίασης συσκευών θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αναστολή της χρήσης τους έως ότου 
αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά όλα τα τεχνολογικά, νομικά ή οργανωτικά ζητήματα που επέτρεψαν 
τέτοιες καταχρήσεις. Μια παγκόσμια, αν και προσωρινή, απαγόρευση της παραβίασης συσκευών θα 
ήταν αναμφίβολα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποτραπούν οι εκτεταμένες καταχρήσεις που 
έχουμε δει. 

Ωστόσο, υποστηρίζοντας την ιδέα ενός γενικού μορατόριουμ στη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού 
—το οποίο γίνεται αντιληπτό ως παγκόσμια απαγόρευση της χρήσης του, μέχρι να μπορέσουν να 
αναπτυχθούν μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης σε παγκόσμιο επίπεδο— πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
κρατών μελών της ΕΕ, χρησιμοποιούν σήμερα εργαλεία κατασκοπευτικού λογισμικού. Η παραβίαση 
συσκευών αναγνωρίζεται ρητά σε ορισμένες εθνικές νομοθεσίες, όπως η ιταλική, και128πολλά μέλη των 
αρχών επιβολής του νόμου και των δυνάμεων ασφαλείας το θεωρούν σημαντικό μέρος της 
εργαλειοθήκης τους, μια άποψη την οποία συμμερίζονται πολλοί πολιτικοί. 

Συνεπώς, αντί να συστήσουμε όλα τα κράτη μέλη να παραιτηθούν αμέσως και άνευ όρων από όλα τα 
εργαλεία παραβίασης συσκευών, θα το θεωρούσαμε πιο εφικτό από πολιτική άποψη εάν το 
μορατόριουμ στη χρήση αυτών των εργαλείων συνίσταται σε ισχυρό τεκμήριο μη νομιμότητας της 
χρήσης τους. Το τεκμήριο αυτό βασίζεται στα εκτενή αποδεικτικά στοιχεία της καταχρηστικής 
ανάπτυξής τους σε πολλές χώρες και θα πρέπει να αίρεται μόνο όταν ένα κράτος επιδεικνύει πειστικά 
                                                             
126 Ένας παραλληλισμός με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι χρήσιμος όπου το Ανώτατο Δικαστήριο έχει από καιρό συμφωνήσει 

με το Κογκρέσο ότι η εξουσία εξέτασης των πραγμάτων είναι τόσο σημαντική για τη νομοθετική λειτουργία, ώστε να 
υπονοείται από τη γενική κατοχύρωση της νομοθετικής εξουσίας στο Κογκρέσο. Βλ. McGrain κατά. Daugherty, 273 U.S. 
174 (1927): “ the power of inquiry —with process to enforce it— is an essential and appropriate auxiliary to the legislative 
function.” 

127  Ηνωμένα Έθνη. Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή για την προαγωγή και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της 
γνώμης και της έκφρασης, 2014 Kaye, David. The impact of spyware on fundamental rights. 

128  Νομοθετικό διάταγμα της 29ης Δεκεμβρίου 2017, αριθ. 216, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο της 28ης Φεβρουαρίου  
2020, αριθ. 7. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/273/135/
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προθυμία και ικανότητα πρόληψης όλων των καταχρήσεων με τη συνεπή και αποτελεσματική 
εφαρμογή όλων των μέτρων που απαιτούνται (βλέπε Ενότητες 8.1 και 8.2) για τη διασφάλιση της 
συνέπειας με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. 

Επιπλέον, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρύνονται να απαγορεύσουν τη χρήση συγκεκριμένων 
εργαλείων κατασκοπευτικού λογισμικού, όταν υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι τέτοια 
εργαλεία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για παράνομες δραστηριότητες, ιδίως εντός της ΕΕ. Στην 
περίπτωση του Pegasus, μπορούμε να διερωτηθούμε αν οι εν λόγω καταχρήσεις πρέπει να αποδοθούν 
στην ίδια τη φύση του Pegasus —στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, όπως το γενικό πεδίο εφαρμογής 
του, το οποίο επιτρέπει τη μέγιστη παρείσφρηση, και στην απουσία επαρκών εγγυήσεων σχετικά με την 
ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγει και μεταδίδει— ή αν οι καταχρήσεις 
οφείλονται μάλλον στο εμπορικό, θεσμικό, οργανωτικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο 
χρησιμοποιήθηκε αυτή η τεχνολογία. Σε κάθε περίπτωση, η ίδια η έκταση αυτών των καταχρήσεων 
δικαιολογεί την απαγόρευση της χρήσης του Pegasus (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, πώλησης, 
εισαγωγής και εξαγωγής του). Μέχρις ότου υπάρξουν σαφείς αποδείξεις ότι τέτοιες απαράδεκτες 
πρακτικές δεν υφίστανται πλέον, η συνέχιση της ανάπτυξης του Pegasus, ακόμη και στο πλαίσιο 
νόμιμων δραστηριοτήτων, ισοδυναμεί με στήριξη της παραγωγής και της διανομής του και, ως εκ 
τούτου, συνεπάγεται συνέργεια σε τέτοιες πρακτικές, αν όχι σε νομικό, τουλάχιστον σε επίπεδο 
πολιτικών χειρισμών. 
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Η μελέτη αυτή —η οποία ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και 
Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν αιτήματος της Εξεταστικής 
Επιτροπής για τη διερεύνηση της χρήσης του Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού 
επιτήρησης (PEGA)— αναλύει τον αντίκτυπο της χρήσης του Pegasus και αντίστοιχου 
κατασκοπευτικού λογισμικού στις αξίες του άρθρου 2 της ΣΕΕ, στην προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων, καθώς και στις δημοκρατικές διαδικασίες στα κράτη μέλη. 
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