
RR\445599EL.doc 1/55 PE 305.391

EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
1999 2004

Έγγραφο συνόδου

ΤΕΛΙΚΟ
A5-0264/2001

Μέρος 2

11 Ιουλίου 2001

ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την ύπαρξη ενός παγκοσμίου συστήματος παρακολούθησης της 
ιδιωτικής και οικονομικής επικοινωνίας (σύστημα παρακολούθησης ECHELON) 

Μέρος 2: Γνώμες της μειοψηφίας
Παραρτήματα

Προσωρινή επιτροπή για το σύστημα Echelon

Εισηγητής: Gerhard Schmid















RR\445599EL.doc 2/55 PE 305.391

EL



RR\445599EL.doc 3/55 PE 305.391

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΓΝΩΜΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ των Giuseppe di Lello, Pernille Frahm και Alain 
Krivine .....................................................................................................................4
ΓΝΩΜΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ των Patricia McKenna και Ilka Schröder...............5
ΓΝΩΜΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ του Jean-Charles Marchiani ....................................6
ΓΝΩΜΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ του Maurizio Turco...................................................7 
Παράρτημα I.: Κατάλογος των εμπειρογνωμόνων που διαβίβασαν 
πληροφορίες στην προσωρινή επιτροπή...............................................................8
Παράρτημα II.: Βιβλιογραφία .............................................................................11
Παράρτημα ΙΙΙ.: Έννοιες και επεξηγήσεις σχετικά με την παρακολούθηση 
των επικοινωνιών στο πλαίσιο ποινικής δίωξης ................................................17
1. Προεισαγωγική παρατήρηση ..........................................................................17
2. Οριοθέτηση: παρακολούθηση επικοινωνιών για ποινικούς 
σκοπούς/παρακολούθηση επικοινωνιών για τις υπηρεσίες πληροφοριών ......17
3. Εργασίες εντός της ΕΕ στον τομέα της παρακολούθησης επικοινωνιών για 
σκοπούς ποινικής δίωξης .....................................................................................18
3.1. Γενικές παρατηρήσεις ...................................................................................18
3.2. Περιορισμός  της  αρμοδιότητας  της ΕΕ σε διατάξεις τεχνικού 
χαρακτήρα .............................................................................................................18
3.3. Εργασίες και νομικές πράξεις στον τομέα της παρακολούθησης των 
τηλεπικοινωνιών ...................................................................................................19
4. Ορισμοί εννοιών και επεξηγήσεις στις εργασίες διακρατικού επιπέδου στον 
τομέα της παρακολούθησης των επικοινωνιών .................................................21
Παράρτημα IV.: ....................................................................................................23



RR\445599EL.doc 4/55 PE 305.391

EL

ΓΝΩΜΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ των Giuseppe di Lello, Pernille Frahm και Alain Krivine

Η έκθεση της Επιτροπής επιβεβαιώνει την ύπαρξη του συστήματος παρακολούθησης Echelon τη 
διαχείριση του οποίου έχουν τα διάφορα κράτη, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συνεργασία της Γερμανίας.

Ένα τέτοιο αδιαφοροποίητο σύστημα παρακολούθησης των επικοινωνιών, δεδομένων και  
εγγράφων παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα του σεβασμού στη ζωή που διασφαλίζεται από τα 
άρθρα 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και 6 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά  συνέπεια το σύστημα αυτό παραβιάζει κατάφωρα τις ελευθερίες των ευρωπαίων πολιτών, 
τη φιλοσοφία της ελεύθερης αγοράς και ασφάλειας της Ένωσης· οποιαδήποτε και να είναι η 
εκτίμηση ή αντίθεσή μας στις εν λόγω αντιλήψεις και Συνθήκες, οι παραβιάσεις αυτές είναι 
απαράδεκτες.

Στα συμπεράσματά της η έκθεση θα έπρεπε να ζητήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο να 
αποχωρισθεί του συστήματος Echelon και από τη Γερμανία να κλείσει τη βάση υποκλοπών που 
βρίσκεται στο έδαφός της. Είναι ασφαλώς πολύ λυπηρό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ανησυχεί περισσότερο για τη βιομηχανική κατασκοπεία παρά για τις υποκλοπές σε επίπεδο 
ατόμων.
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ΓΝΩΜΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ των Patricia McKenna και Ilka Schröder

 Η έκθεση αυτή προβαίνει σε μια σημαντική διαπίστωση υπογραμμίζοντας την ύπαρξη του 
συστήματος Echelon. Αλλά σταματά χωρίς να συνάγει πολιτικά συμπεράσματα. Είναι 
υποκριτικό να επικρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις πρακτικές παρακολούθησης του Echelon 
ενώ συγχρόνως συμμετέχει σε σχέδια δημιουργίας ευρωπαϊκής μυστικής υπηρεσίας.

Γενικά δεν υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός δημοσίου ελέγχου των μυστικών υπηρεσιών 
και των αντιδημοκρατικών μεθόδων τους. Εκ φύσεως δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται οι 
μυστικές υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό πρέπει να καταργηθούν. Η έκθεση αυτή υπηρετεί το 
στόχο της νομιμοποίησης μιας ευρωπαϊκής μυστικής υπηρεσίας η οποία θα παραβιάζει 
θεμελιώδη δικαιώματα – όπως ακριβώς συμβαίνει με το Echelon.

Για την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου το θέμα εστιάζεται στη βιομηχανία της οποίας τα 
κερδοσκοπικά συμφέροντα υποτίθεται ότι απειλούνται από τη βιομηχανική κατασκοπεία. 
Ωστόσο, το ζωτικό θέμα είναι ότι κανείς πια δεν θα μπορεί να επικοινωνεί εμπιστευτικά σε 
απόσταση. Η πολιτική κατασκοπεία αποτελεί πολύ μεγαλύτερη απειλή παρά η οικονομική.

Η έκθεση αυτή συνεχώς υποβαθμίζει αυτούς τους κινδύνους του Echelon ενώ παραμένει 
σιωπηλή ως προς το σχεδιασμό της παρακολούθησης μέσω ENFOPOL στην ΕΕ. Κάθε κοινωνία 
πρέπει να λάβει τη θεμελιώδη απόφαση εάν θα ζήσει υπό μόνιμο έλεγχο. Με την έγκριση αυτής 
της έκθεσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδεικνύει ότι δεν ενδιαφέρεται για την προστασία 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των ελευθεριών του πολίτη.
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ΓΝΩΜΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ του Jean-Charles Marchiani

Η Ομάδα ΕΕΕ έλαβε χωρίς έκπληξη γνώση των αποτελεσμάτων ψηφοφορίας επί της έκθεσης 
του κ. Schmid, η οποία αρχικά έπρεπε να αφορά το αγγλοσαξωνικό σύστημα κατασκοπείας 
Echelon.

Η πλειοψηφία του Σώματος είχε ήδη εξαρχής επισημάνει σαφώς τις προθέσεις της, προτιμώντας 
τη σύστημα αυτής της επιτροπής ad hoc παρά τη σύσταση πραγματικής εξεταστικής επιτροπής. 
Δεν είχε λοιπόν πια τίποτα να φοβηθεί για τις εργασίες στις οποίες η αποτελεσματικότητα του 
εισηγητή να προβαίνει συστηματικά σε αντιπερισπασμό δεν μπορούσε καθόλου να απειληθεί 
από μια συσπείρωση δυσαρεστημένων με εντελώς ανομοιογενή κίνητρα.

Ως προς το μήνυμά μας όμως αυτό είναι σαφές: οι προσπάθειες του κ. Schmid δεν μπόρεσαν να 
αποκρύψουν την εμφανή ύπαρξη του συστήματος Echelon ούτε την ενεργό ή παθητική 
συμμετοχή σ' αυτό πολλών κρατών μελών.

Κατά συνέπεια στοιχειοθετείται σοβαρή παράβαση των θεμελιωδών αρχών των Συνθηκών η 
οποία θα έπρεπε να επισύρει κυρώσεις ή, τουλάχιστον, λήψη μέτρων για την αποτροπή της 
υποταγής της διευρωπαϊκής αλληλεγγύης στις επιταγές της αγγλοσαξωνικής.

Η βαρυσήμαντη έκθεση του κ. Schmid είναι πλούσια σε πληροφορίες αλλά εκτός θέματος.
Επιθυμούμε κατά συνέπεια να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να απορρίψουμε μια λειτουργία 
που επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να επιβάλλει "προληπτικές" κυρώσεις κατά μιας δημοκρατικά 
εκλεγμένης κυβέρνησης και συγχρόνως να δηλώνει αποχή σε μία παρόμοια περίσταση…
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ΓΝΩΜΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ του Maurizio Turco

A. Ενώ καταδείχθηκε η πιθανή ύπαρξη του αγγλο-αμερικανικού συστήματος "συστηματικής 
και γενικευμένης παρακολούθησης με διύλιση μέσω μηχανών αναζήτησης" παραλείπεται η 
δήλωση ότι αυτές οι τεχνικές δυνατότητες χρησιμοποιούνται από τη Γερμανία και την Ολλανδία 
– και πιθανότατα από τη Γαλλία. Κατά συνέπεια – αφού οι μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούν 
χωρίς άδεια στο όνομα της εθνικής ασφάλειας επικοινωνίες που προέρχονται από το εξωτερικό– 
ορισμένα κράτη μέλη παρακολουθούν τις δραστηριότητες θεσμικών οργάνων πολιτών και του 
Τύπου σε άλλα κράτη μέλη.

Β. Η ισχυρότερη κρυπτογράφηση ευνοεί βέβαια την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας αλλά, 
αφετέρου, περιέχει τεχνικά και νομικά μέσα αποκρυπτογράφησης χάρη σε έναν αδιάσπαστο 
κρίκο μεταξύ ανάπτυξης συστημάτων κρυπτογράφησης, κρυπτανάλυσης και τεχνικών 
παρακολούθησης.

Γ. Ως εκ τούτου οι λύσεις πρέπει να αναζητηθούν σε πολιτικό επίπεδο:
- με δικαστικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 
εποπτείας των υπηρεσιών της αστυνομίας, της ασφαλείας και της κατασκοπείας,
- με την απαγόρευση του πολλαπλασιασμού των αρχών ελέγχου που λειτουργούν με 
διαφορετικούς κανόνες προστασίας δεδομένων και χωρίς πραγματικό δημοκρατικό και 
δικαστικό έλεγχο,
- με τη ρύθμιση – προς το πιο υψηλό επίπεδο και με την υιοθέτηση της νομολογίας του 
ΕΣΔΑ – της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ευρωπαίων πολιτών από προληπτικές 
παρεισφρήσεις των κρατικών αρχών και με την κατάργηση των διακρίσεων που υπάρχουν στη 
Ένωση μεταξύ πολιτών των διαφόρων κρατών μελών. 
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Παράρτημα I.: Κατάλογος των εμπειρογνωμόνων που διαβίβασαν πληροφορίες 
στην προσωρινή επιτροπή 

1. Βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων 

κ. Arthur PAECHT, Γαλλική Εθνοσυνέλευση
κ. Armand De DECKER, Πρόεδρος της Βελγικής Γερουσίας
κα. Anne-Marie LIZIN, Βελγική Γερουσία
κ. Hans VAN HEVELE, Γραμματεία της Βελγικής Γερουσίας
κ. Guilherme SILVA, Πορτογαλικό Κοινοβούλιο
κ. Ludwig STIEGLER, Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή
κ. Dieter ANTONI, Αυστριακή Βουλή
κ. Desmond O´MALLEY, Ιρλανδικό Κοινοβούλιο

2. Εκπρόσωποι μυστικών υπηρεσιών

κ. Ernst UHRLAU, Συντονιστής των μυστικών υπηρεσιών στην Ομοσπονδιακή Καγκελαρία, 
Γερμανία
κ. Harald WOLL, Υπηρεσία Προστασίας Συντάγματος Βάδη-Βυρτεμβέργη, Γερμανία

3. Εμπειρογνώμονες για θέματα τηλεπικοινωνιών, ασφάλειας δικτύων και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

κ. José Manuel MENDES ESTEVES SERRA VERA, Τεχνικός Διευθυντής, Banco Espirito 
Santo, Πορτογαλία
κ. Clive FEATHER, Διευθυντής του σχεδιασμού λογισμικού, Demon Internet Ltd, Ηνωμένο 
Βασίλειο
κ. Jacques VINCENT-CARREFOUR, πρώην Διευθυντής του Τμήματος Ασφαλείας των 
Δικτύων, France Telecom
κ. Bruno PELLERO, Ειδικός σύμβουλος υποκλοπής τηλεπικοινωνιών, Ιταλία
κ. Erhard MÖLLER, κ. Lutz BERNSTEIN, κ. Bernd SCHINKEN, Ανωτέρα Τεχνική Σχολή 
Aachen, Γερμανία

4. Συγγραφείς και δημοσιογράφοι που ασχολούνται κυρίως με το ECHELON

κ. Duncan CAMPBELL, Ηνωμένο Βασίλειο
κ. Bo ELKJAER, Δανία 
κ. Kenan SEEBERG, Δανία
κ. James BAMFORD, Ουάσινγκτον, D.C.
κ. Nicky HAGER, Νέα Ζηλανδία

5. Εμπειρογνώμονες κρυπτογράφησης

κ. Reinhard WOBST, Unix Software, Γερμανία
κ. Bernd ROELLGEN, Ciphers GmbH, Γερμανία
κ. Peter BAHR, Ciphers GmbH, Γερμανία
κ. Johan KEMPENAERS, KBC Bank, Βέλγιο
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κ. Leo VERHOEVEN, KBC Bank, Βέλγιο
κ. Bart PRENEEL, Καθηγητής Κρυπτογράφησης, Καθολικό Πανεπιστήμιο Löwen, Βέλγιο
κ. Danny de TEMMERMAN, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κ. Desmond PERKINS, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

6.  Εμπειρογνώμονες στην οικονομική κατασκοπεία και συναφή θέματα

κ. Sorbas VON COESTER, Διευθυντής Salamandre (Εταιρεία Συμβούλων), Γαλλία
κ. Christian HARBULOT, Σχολή Οικονομικού Πολέμου, Γαλλία
κ. Thierry LA FRAGETTE, Circé, Γαλλία
κ. Ralf NEMEYER, Articon-Integralis, Γερμανία

7. Δικαιώματα του ανθρώπου και προστασία της ιδιωτικής σφαίρας

κ. Dimitri YERNAULT, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών
κ. Simon DAVIES, Privacy International, Ηνωμένο Βασίλειο
κ. Jérôme THOREL, Privacy International, Γαλλία
κ. Yaman AKDENIZ, Cyber Rights and Cyber Liberties, Leeds ΗΒ
κ. David NATAF, κ. Alexandre COSTE, Millet-Sala-Nataf (Δικηγορικό γραφείο), Παρίσι
κ. Rüdiger DOSSOW, Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο

8. Εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Επίτροπος Christopher PATTEN (Εξωτερικές Σχέσεις)
Επίτροπος António VITORINO (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις)
Επίτροπος Erki LIKKANEN (Επιχειρήσεις και Κοινωνία της πληροφορίας)
κ. Lodewijk BRIET, Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων
κ. Jacques DE BAENST, Διευθυντής Πρωτοκόλλου και Ασφαλείας 
κα. Françoise DE BAIL, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου
κα. Susan BINNS, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κ. Brian CROWE, Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων
κ. Roland GENSON, Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Λουξεμβούργου, αρμόδιος για θέματα 
δικαιοσύνης και εσωτερικές υποθέσεις
κ. Hervé MASUREL, Εκπρόσωπος της Γαλλικής Προεδρίας 
Πρέσβης Gunnar LUND, Εκπρόσωπος της Σουηδικής Προεδρίας

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
κ. Christoph BOERSCH, κ. Wolfgang SCHUSTER, κ. Dominique DUBOIS, Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα
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9. Συνομιλητές στις αποστολές

Αποστολή του Προέδρου και εισηγητή στο Παρίσι, 18-19  Ιανουαρίου 2001
κ. Jean-Claude MALLET, Γενικός Γραμματέας της SGDN (Γενική Γραμματεία Εθνικής 
Άμυνας)
κ. Bertrand DUMONT, Πτέραρχος, Βοηθός Γενικός Γραμματέας SGDN
κα. Claude-France ARNOULD, Διευθύντρια διεθνών και στρατηγικών υποθέσεων, SGDN
κ. Henri SERRES, Διευθυντής εντεταλμένος για την προστασία των συστημάτων πληροφοριών,  
SGDN
κ. Stéphane VERCLYTTE, Σύμβουλος νομικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων, SGDN
κ. Philippe DULUC, Σύμβουλος επιστημονικών και τεχνικών υποθέσεων, SGDN
κ. Gérard ARAUD, Διευθυντής Στρατηγικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων, 
κ. Olivier MOREAU, Διευθυντής Ασφαλείας, Υπουργείο Εξωτερικών 
κ. Eric PERRAUDAU, Σύμβουλος, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
κ. Jean-Pierre MILLET, Δικηγόρος

Αποστολή του Προέδρου και εισηγητή στο Λονδίνο 24-26 Ιανουαρίου 2001
κ. Tom KING, Πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών και Ασφαλείας, Βουλή των Κοινοτήτων
κ. Alistair CORBETT, Επικεφαλής της Γραμματείας του ISC, Βουλή των Κοινοτήτων
κ. Donald ANDERSON, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Βουλή των 
Κοινοτήτων
κ. Bruce GEORGE, Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, Βουλή των Κοινοτήτων
κ. Jack STRAW, Υφυπουργός Εσωτερικών
κ. Michael GILLESPIE, Συντονιστής Υπηρεσίας Ασφαλείας
κ. Charles GRANT, Διευθυντής, Centre for European Reform
κ. Casper BOWDEN, Διευθυντής του FIPR

Αποστολή του Προεδρείου της προσωρινής επιτροπής, των συντονιστών και του εισηγητή 
στην Ουάσινγκτον D.C., 6-12 Μαΐου 2001
H.E. Günter BURGHARDT, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στη Washington 
D.C.
κ. James WOOLSEY, πρώην Διευθυντής CIA
κ. Jeffrey RICHELSON, Διευθυντής, National Security Archive, George Washington University
κ. Marc ROTENBERG, Electronic Information Privacy Centre
κ. Wayne MADSEN, Electronic Information Privacy Centre
κ. David SOBEL, Electronic Information Privacy Centre
κ. Barry STEINHARDT, Associate Director, American Civil Liberties Union
κ. Porter J. GOSS, Πρόεδρος του House Permanent Select Committee on Intelligence
κα. Nancy PELOSI, Αντιπρόεδρος House Permanent Select Committee on Intelligence
κ. Robert DAVIS, Deputy Counsel for the office of Intelligence Policy Review, US Department 
of Justice.
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Παράρτημα III.: Έννοιες και επεξηγήσεις σχετικά με την παρακολούθηση των 
επικοινωνιών στο πλαίσιο ποινικής δίωξης

1. Προεισαγωγική παρατήρηση
Κατά την πορεία των εργασιών της προσωρινής επιτροπής έγινε επανειλημμένως κατά τη 
συζήτηση σχετικά με την αξιοπιστία, τις συνέπειες και τους κινδύνους των γενικών συστημάτων 
υποκλοπής πληροφοριών αναφορά σε μέτρα και δραστηριότητες εντός της ΕΕ που άπτονται 
ασφαλώς του θέματος της παρακολούθησης των επικοινωνιών αλλά ανήκουν στον τομέα της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. 
Για το λόγο αυτό ο εισηγητής δεν αναφέρθηκε στο κύριο σώμα της έκθεσης στα εν λόγω μέτρα, 
διότι το θέμα της νομιμότητας της παρακολούθησης των επικοινωνιών για σκοπούς ποινικής 
δίωξης δεν πρέπει να συγχέεται με τη νομιμότητα της αντίστοιχης παρακολούθησης για τους 
σκοπούς των υπηρεσιών πληροφοριών. Έστω και εάν σε αμφότερες τις περιπτώσεις πρόκειται 
για επεμβάσεις στην ιδιωτική σφαίρα που δικαιολογούνται για λόγους ασφαλείας (υπό την 
ευρύτερη έννοια), ωστόσο εμφανίζουν τόσο μεγάλες διαφορές ως προς τον τρόπο εργασίας και 
τη στοχοθεσία ώστε ρυθμίσεις που μπορεί να είναι σκόπιμες και λογικές για τον έναν τομέα να 
μην είναι κατ' ανάγκην για τον άλλον. Η σκοπιμότητα και αναλογικότητα των μέτρων για 
σκοπούς ποινικής δίωξης δεν θα έπρεπε ως εκ τούτου να συζητείται με βάση την πολιτική 
αξιολόγηση μέτρων για σκοπούς των υπηρεσιών πληροφοριών.
Προκειμένου να αρθούν αυτές οι ασάφειες πρέπει να υπεισέλθουμε εδώ σε θιγέντα θέματα  και 
να προβούμε σε επεξηγήσεις ορισμένων εννοιών. Κατωτέρω, ως πρώτο βήμα, καταγράφονται οι 
διαφορές μεταξύ της παρακολούθησης των επικοινωνιών για ποινικούς σκοπούς και για 
σκοπούς των υπηρεσιών πληροφοριών (2), κατόπιν λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων 
της ΕΕ παρουσιάζονται οι νομικές πράξεις της που άπτονται της παρακολούθησης των 
επικοινωνιών για ποινικούς σκοπούς (3) και τέλος επεξηγούνται άλλες ακόμη έννοιες οι οποίες 
επανειλημμένως χρησιμοποιήθηκαν στην προσωρινή επιτροπή σε συνάρτηση με διακρατικές 
εργασίες στον τομέα της παρακολούθησης των επικοινωνιών (4). 

2. Οριοθέτηση: παρακολούθηση επικοινωνιών για ποινικούς σκοπούς/παρακολούθηση 
επικοινωνιών για τις υπηρεσίες πληροφοριών
Η παρακολούθηση των επικοινωνιών από υπηρεσίες πληροφοριών εξωτερικού (όπως το 
λεγόμενο σύστημα ECHELON) δεν αποσκοπεί στην παρακολούθηση ορισμένων ατόμων στο 
εσωτερικό αλλά σε γενική παρακολούθηση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό με στόχο την 
απόκτηση, ήδη σε προκαταρκτικό στάδιο, πληροφοριών που είναι σημαντικές για την ασφάλεια. 
Πραγματοποιείται μυστικά και ακόμη και μακροπρόθεσμα δεν επιδιώκει να εμφανισθεί στην 
κοινή γνώμη. Με το επιχείρημα ότι μόνο με την τήρηση του απορρήτου μπορεί να κατοχυρωθεί 
η ασφάλεια και ότι δεν πρόκειται για οικεία υποκείμενα δικαίου επιτρέπεται πολλές φορές να 
δρουν οι μυστικές υπηρεσίες σε μια φαιά ζώνη δικαίου στην οποία οι ρυθμίσεις είναι ασαφείς 
και οι έλεγχοι ανεπαρκείς.
Αντίθετα, η παρακολούθηση των επικοινωνιών για σκοπούς ποινικής δίωξης αποσκοπεί, εφόσον 
υπάρχουν επαρκείς βάσιμες υπόνοιες, στην αποτροπή μεμονωμένων ατόμων από την τέλεση της 
αξιόποινης πράξης ή την επιβολή κυρώσεων για τέτοιες πράξεις. Τα μέτρα παρακολούθησης 
θεσπίζονται από τις αρχές στο εσωτερικό μιας χώρας. Εάν απαιτούνται μέτρα παρακολούθησης 
στο εξωτερικό, τότε αυτά τα αναλαμβάνουν οι εκεί αρχές μετά από αίτηση παροχής δικαστικής 
συνδρομής. Δεδομένου ότι οι επεμβάσεις στρέφονται κατά των οικείων υποκειμένων δικαίου, 
ισχύουν μετά την κατάργηση του αστυνομικού κράτους λίαν συγκεκριμένες ρυθμίσεις και 
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αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου οι οποίοι βασίζονται σε στάθμιση συμφερόντων. Κατά 
συνέπεια τα μέτρα παρακολούθησης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται εκάστοτε μόνο για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ενώ μάλιστα σε πολλά κράτη 
μέλη απαιτείται έγκριση από δικαστή. Ακόμα και όταν η παρακολούθηση πραγματοποιείται 
μυστικά έχει ως στόχο τη χρησιμοποίηση των αποδείξεων σε δημόσιες ποινικές διαδικασίες και 
έτσι οι αρχές έχουν οι ίδιες συμφέρον να τις αποκτούν με νόμιμο τρόπο.

3. Εργασίες εντός της ΕΕ στον τομέα της παρακολούθησης επικοινωνιών για σκοπούς 
ποινικής δίωξης

3.1. Γενικές παρατηρήσεις
Με την εισαγωγή τίτλου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας στη Συνθήκη 
ΕΕ δημιουργήθηκε η δυνατότητα της συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Ωστόσο δεν έχει ακόμη γίνει χρήση αυτής της δυνατότητας. Εφόσον υπάρχουν στο 
πλαίσιο της ΕΕ ρυθμίσεις και εργασίες στον τομέα της παρακολούθησης επικοινωνιών για τους 
σκοπούς ποινικής δίωξης, αυτές αφορούν αποκλειστικά την ποινική πλευρά, δηλαδή τη 
συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

3.2. Περιορισμός  της  αρμοδιότητας  της ΕΕ σε διατάξεις τεχνικού χαρακτήρα

Το θέμα της διάταξης για το επιτρεπτό των μέτρων παρακολούθησης εμπίπτει σήμερα 
αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των νομοθεσιών των κρατών μελών. Λόγω της αρχής της 
περιορισμένης δικαιοδοσίας, η ΕΕ μπορεί να δραστηριοποιηθεί μόνον εκεί όπου της παρέχονται 
αρμοδιότητες δυνάμει των Συνθηκών. Ωστόσο, ο τίτλος VI της ΣΕE "Διατάξεις σχετικά με την 
αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις" δεν προβλέπει τέτοιες 
αρμοδιότητες. Στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας (άρθρο 30, παρ. 1 της Συνθήκης ΕΕ) 
προβλέπεται αποκλειστικά η επιχειρησιακή συνεργασία των αρμόδιων αρχών, σε θέματα 
δηλαδή που αναφέρονται στον τρόπο εκτέλεσης του αστυνομικού έργου. Στον τομέα της 
δικαστικής συνεργασίας η από κοινού δράση περιλαμβάνει πολύ γενικά στο άρθρο 31 γ) "τη 
διασφάλιση της συμβατότητας των κανόνων που ισχύουν στα κράτη μέλη", αλλά κι αυτό 
επιτρέπεται μόνο "στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη βελτίωση της εν λόγω συνεργασίας", 
αποσκοπεί συνεπώς στη θέσπιση ειδικών κανόνων συνεργασίας. Και "η προσέγγιση των 
ποινικών διατάξεων στα κράτη μέλη", σύμφωνα με το άρθρο 29, τελευταία παράγραφος, 
περιορίζεται στον καθορισμό ελάχιστων κανόνων ως προς τα στοιχεία της αντικειμενικής 
υπόστασης των αξιόποινων πράξεων (άρθρο 31, στοιχείο ε). Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε 
ότι η ρύθμιση του θέματος "κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι επιτρεπτή η λήψη μέτρων 
παρακολούθησης" εξακολουθεί να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της εθνικής νομοθεσίας. Επίσης, 
ο εισηγητής δε γνωρίζει κανένα κράτος μέλος που να επιδιώκει να επιφέρει αλλαγές σ’ αυτήν 
την αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα

Γι’ αυτό και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών βάσει των Συνθηκών της ΕΕ μπορεί να 
υπάρξει μόνο στο θέμα της υλοποίησης των επιτρεπτών, σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική 
νομοθεσία, μέτρων παρακολούθησης, δηλαδή σε χαμηλότερη βαθμίδα. Σε περιπτώσεις που βάσει 
της εθνικής έννομης τάξης επιτρέπεται η παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών πρέπει το εν λόγω 
κράτος μέλος να μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των υπολοίπων κρατών μελών για την τεχνική 
υλοποίησή της. Το αν η επιδιωκόμενη τεχνική απλούστευση που συνεπάγεται ασφαλώς 
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μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διασυνοριακή παρακολούθηση για την άσκηση ποινικής 
δίωξης, ειδικά στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος θεωρείται θετική ή αρνητική, εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη μας στο κράτος δικαίου. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να 
τονισθεί και πάλι ότι - ακόμη και αν η διασυνοριακή παρακολούθηση απλουστεύεται τεχνικά με 
την υιοθέτηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και δεν μπορεί να αποκλειστεί πάντα η κατάχρηση 
σε μεμονωμένες περιπτώσεις - δε θίγονται οι προϋποθέσεις για το επιτρεπτό μιας 
παρακολούθησης που διέπονται αποκλειστικά από την εσωτερική εθνική νομοθεσία.

3.3. Εργασίες και νομικές πράξεις στον τομέα της παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών 

Στον τομέα της παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα στο 
πλαίσιο της ΕΕ δύο μόνο νομικές πράξεις: το ψήφισμα του Συμβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 1995 
σχετικά με τη νόμιμη παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών, του οποίου το περιεχόμενο θα 
επεκτεινόταν και σε τρίτες χώρες με αντίστοιχο μνημόνιο, ενώ επιπλέον είχε προγραμματισθεί 
σχετικά γι’ αυτό και πρόταση «up-date» (και τα δύο προετοιμάσθηκαν σε έγγραφα ENFOPOL) 
καθώς και η σύμβαση για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων.

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 1995 σχετικά με τη νόμιμη παρακολούθηση 
των τηλεπικοινωνιών1 

Το ψήφισμα του Συμβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 1995 σχετικά με τη νόμιμη παρακολούθηση 
των τηλεπικοινωνιών βασίζεται στη συνεργασία των ειδικών στα σεμινάρια ILET (βλ. σχετικά 
ανωτέρω στο σημείο 4) και συμφωνεί, σε γενικές γραμμές, με τις εκεί αναπτυχθείσες IUR 
(international user requirements).

Στόχος του ψηφίσματος είναι να δημιουργηθούν σ’ όλα τα κράτη μέλη οι τεχνικές 
προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν οι νομίμως εξουσιοδοτημένες εθνικές αρχές να έχουν πράγματι 
πρόσβαση στα στοιχεία, να μπορούν δηλαδή να υλοποιούν τεχνικά τις εξουσίες που τους 
παραχωρεί η εθνική νομοθεσία.

Για το σκοπό αυτό περιελήφθησαν στο παράρτημα πολύ διεξοδικές "απαιτήσεις" των κρατών 
μελών, για τις οποίες το Συμβούλιο "λαμβάνει υπό σημείωση" ότι "αποτελούν αξιοσημείωτη 
επιτομή των αναγκών των αρμόδιων αρχών για την τεχνική υλοποίηση των νόμιμων 
παρακολουθήσεων σε σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα". Τέτοιες απαιτήσεις είναι λ.χ. η 
πρόσβαση σε βασικά στοιχεία της συνδιάλεξης σε πραγματικό χρόνο ή η δυνατότητα 
διαβίβασης της παρακολουθούμενης επικοινωνίας στην παρακολουθούσα αρχή από τον 
υπεύθυνο δικτύων. Το Συμβούλιο εκφράζει στο ψήφισμα την άποψη ότι οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη "κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων […]" και ζητεί 
από τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους υπουργούς "να συνεργασθούν με σκοπό την εφαρμογή 
των απαιτήσεων όσον αφορά τους υπευθύνους δικτύων και παρόχους υπηρεσιών".

Θα πρέπει να τονισθεί στο σημείο αυτό ότι η επιλεγείσα μορφή της πράξης, το ψήφισμα δηλαδή, 
δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και συνεπώς δεν απορρέει εξ αυτού κανένα δικαίωμα ή 
υποχρέωση για τα κράτη μέλη. Η αναταραχή που προκάλεσε το ψήφισμα και τα έγγραφα που 
είχαν σχέση μ’ αυτό δεν οφειλόταν τόσο στο περιεχόμενο, αλλά στις συνθήκες υπό τις οποίες 
συντάχθηκαν, ιδίως στην έλλειψη διαφάνειας.

1 ΕΕ αριθ. C 329 της 4.11.1996.
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Μνημόνιο συνεννόησης
Με ένα Μνημόνιο Συνεννόησης2 που ακολούθησε κλήθηκαν τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις 
τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονταν στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 1995. 
Εκτός τούτου έπρεπε να προβλεφθεί η γνωστοποίηση στο FBI και στη Γραμματεία του 
Συμβουλίου των τεχνικών νεωτερισμών και των νέων απαιτήσεων που αυτοί συνεπάγονται. Αυτό 
έγινε ενόψει του γεγονότος ότι η παραγωγή των τεχνικών επικοινωνιών βρίσκεται συχνά σε χέρια 
πολυεθνικών ομίλων κι έτσι είναι απαραίτητη η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές 
παρακολούθησης τρίτων χωρών στις οποίες είναι εγκατεστημένα σημαντικά κέντρα παραγωγής.

Το μνημόνιο υπογράφηκε στις 23.11.1995 από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία, αλλά όχι 
και από άλλες τρίτες χώρες. Από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά υπήρξαν απλώς 
γραπτές πληροφορίες ότι θα δρομολογηθεί η εφαρμογή στο εσωτερικό των χωρών τους3.

Δυστυχώς το κείμενο δεν έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα κι αυτό αποτέλεσε αφορμή για να 
υπάρξουν πολυάριθμες καιροσκοπικές δημοσιεύσεις στον Τύπο.

Το σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου που αφορά τη νόμιμη παρακολούθηση των 
τηλεπικοινωνιών σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες

Όπως ανέφερε ήδη ο εισηγητής στην έκθεσή του, της 23ης Απριλίου 19994, "το σχέδιο 
ψηφίσματος του Συμβουλίου που αφορά τη νόμιμη παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών σε 
σχέση με τις νέες τεχνολογίες" είναι ένας "εκσυγχρονισμός" του ψηφίσματος του 1995. 
Με το νέο ψήφισμα του Συμβουλίου διευκρινίζεται ότι οι "απαιτήσεις" το ψηφίσματος του 
Συμβουλίου, του 1995, που συμπληρώνονται με λίγες νέες, ισχύουν και για τις νέες τεχνολογίες 
επικοινωνιών, όπως λ.χ. για τις επικοινωνίες μέσω δορυφόρου ή μέσω Ιnternet, και οι μέχρι 
τώρα χρησιμοποιούμενοι "τεχνικοί όροι" πρέπει να ερμηνεύονται αναλόγως σύμφωνα με τις 
νέες τεχνολογίες (λ.χ. αριθμός κλήσης αναγνώριση στο Ιnternet). Το σχέδιο εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο5, αλλά το Συμβούλιο το έβαλε προσωρινά στον πάγο. 

Η σύμβαση για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων6

2 Αριθ. 10.037/95 ENFOPOL 112, μη δημοσιευμένο.

Σχετικά με το περιεχόμενο πρβλ. τη γραπτή απάντηση του αυστριακού Υπουργού Εσωτερικών Schlögel στην 
κοινοβουλευτική επερώτηση του βουλευτή Van der Bellen, 4739/AB XX. GP
http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/texte/o4739_.html
3 Έτσι δήλωσε ρητά ο αυστριακός Υπουργός Εσωτερικών Karl Schlögel (βλ. προηγούμενη υποσημείωση)· 
ασαφέστερη διατύπωση επέλεξε ο Michiel Patijn ως ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου στην απάντησή του στην 
προφορική ερώτηση του Jonas Sjödstaedt H-0330/97 στις 14.5.1997 κατά την Ώρα των Ερωτήσεων ότι, "οι διατάξεις 
αυτές" (αναφέρεται εδώ στις απαιτήσεις που περιέχει το ψήφισμα του Συμβουλίου της 17.1.1995) έχουν υπογραφεί 
επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νορβηγία.
4 A4-0243/99.
5 Νομοθετικό ψήφισμα με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 07.5.1999, ΕΕ C 279, σελ. 498 της 01.10. 
1999 C.
6 Πράξη του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, για την κατάρτιση, σύμφωνα με το άρθρο 34 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΕ 2000 C 197/1, αρθ. 17 κεπ.
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Η δεύτερη πράξη είναι η σύμβαση για τη δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων. Στο 
άρθρο 17 κ.επ. ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες επιτρέπεται η δικαστική 
συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων, όσον αφορά την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών. 
Χωρίς να θέλουμε να υπεισέλθουμε στις λεπτομέρειες των διατάξεων πρέπει μόνο να 
σημειώσουμε ότι με τη σύμβαση δεν περιορίζονται καθόλου τα δικαιώματα του 
παρακολουθουμένου, επειδή το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται μπορεί να αρνηθεί τη 
δικαστική συνδρομή, αν δεν την επιτρέπει η εθνική νομοθεσία.

4. Ορισμοί εννοιών και επεξηγήσεις στις εργασίες διακρατικού επιπέδου στον τομέα της 
παρακολούθησης των επικοινωνιών 
Παράλληλα με τις διάφορες νομικές πράξεις της ΕΕ, επίσης οι διάφορες ομάδες εργασίας που  
υπήρχαν και υπάρχουν στον τομέα της παρακολούθησης των επικοινωνιών προκάλεσαν 
επανειλημμένως σύγχυση. Για το λόγο αυτό επεξηγούνται κατωτέρω ορισμένες έννοιες.

ILETS (International Law Enforcement Telecommunications Seminar)
Τα σεμινάρια ILETS ξεκίνησαν από μια πρωτοβουλία του FBI. Το 1993 το FBI προσκάλεσε τις 
διωκτικές αρχές ποινικών αδικημάτων και τις υπηρεσίες πληροφοριών φιλικών χωρών στο 
Quantico σ’ ένα συνέδριο με θέμα την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών. Σ’ αυτό πήραν 
μέρος πάρα πολλά κράτη της σημερινής ΕΕ, καθώς και η Αυστραλία και ο Καναδάς7. Έκτοτε 
γίνονταν τακτικές συναντήσεις, για να συζητηθούν οι απαιτήσεις μιας αποτελεσματικής 
διεθνούς παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών.

Σε μια συνάντηση στη Βόννη το 1994 τα μέλη των ILETS συμφώνησαν σ’ ένα κείμενο με 
πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές, στο παράρτημα του οποίου περιελήφθη κι ένας κατάλογος 
των "international user requirements" (IUR 1.0 ή IUR 95). Σ’ αυτόν απαριθμούνταν οι 
απαιτήσεις των νομίμως εξουσιοδοτημένων αρχών προς τους διάφορους τηλεπικοινωνιακούς 
φορείς, ώστε να απλουστευθεί η διαδικασία παρακολούθησης. Στις IUR 1.0 βασίσθηκε – όχι 
όμως επίσημα – το ψήφισμα του Συμβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 1995 σχετικά με τη νόμιμη 
παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών. Στη συνέχεια έγιναν κι άλλες συναντήσεις ειδικών 
σχετικά με το θέμα των IUR και την ενδεχόμενη υλοποίηση και προσαρμογή τους στις νέες 
μορφές τηλεπικοινωνιών. 

Ομάδα TREVI 
Στο πλαίσιο της ομάδας TREVI οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών των κρατών της ΕΚ 
συζήτησαν θέματα εσωτερικής ασφάλειας πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ (η οποία με τη ΣΕΕ εισήγαγε τις διατάξεις για τη συνεργασία στους τομείς της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων). Η ομάδα TREVI δεν είναι πλέον ενεργή, επειδή 
τα θέματα εξετάζονται στο μεταξύ από τις ειδικές ομάδες εργασίας του Συμβουλίου.

Για τους τομείς που μας ενδιαφέρουν εδώ πρέπει να αναφέρουμε δύο κυρίως ομάδες εργασίας 
του Συμβουλίου: την ομάδα εργασίας "Νομική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις" η οποία 
πραγματεύθηκε τη συμφωνία για τη νομική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις στο πλαίσιο της 
συνεργασίας στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και την ομάδα 
εργασίας "Αστυνομική συνεργασία" η οποία ασχολήθηκε με θέματα νόμιμης παρακολούθησης 

7 Σχετικά με το περιεχόμενο πρβλ. τη γραπτή απάντηση του αυστριακού Υπουργού Εσωτερικών Schlögel στην 
κοινοβουλευτική επερώτηση του βουλευτή Van der Bellen, 4014/AB XX. GP.
http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/texte/AB04014_.html
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των τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης των νέων μορφών 
τηλεπικοινωνιών (κινητών τηλεφώνων, Internet, e-mail). Η τελευταία ασχολήθηκε με την 
εναρμόνιση των προτύπων απαιτήσεων των νομίμως εξουσιοδοτημένων αρχών 
παρακολούθησης προς τους υπευθύνους δικτύων και τους παρέχοντες υπηρεσίες.

"ENFOPOL"
Ο όρος ENFOPOL δεν αναφέρεται σε κάποια ομάδα εργασίας ή οργανισμό, όπως νομίζουν 
πολλοί, αλλά σ’ ένα σύμβολο για το χαρακτηρισμό εγγράφων εργασίας για υποθέσεις ποινικών 
διώξεων και αστυνομικά ζητήματα, καθώς και εγγράφων της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου 
"Αστυνομική συνεργασία"8.  Τα εκάστοτε έγγραφα δεν τιτλοφορούνται με το σύμβολο 
ENFOPOL, αλλά ταξινομούνται με αυτό.

8 Αυτό αναφέρει η προφορική απάντηση του αυστριακού Υπουργού Εσωτερικών Schlögels στην κοινοβουλευτική 
επερώτηση του βουλευτή Van der Bellen.  4739/AB XX. GP

http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/texte/040/AB04014_.html, 

καθώς και η έκθεση Campbell ILETS, το μυστικό χέρι πίσω από το ENFOPOL 98:

 http://heise.de/tp/deutsch/special/enfo/6396/1.html.
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Παράρτημα IV.:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΩΝ

ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ UKUSA 
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ΑΥΣΤΡΙΑ Heeresnachrichte
namt (HnA)

Abwehramt 
(AbwA)

Στρατιωτικ
ή υπηρεσία 
πληροφοριών

υπάγεται στον 
Υπουργό Αμύνης

§ 20 Abs 3 
Militärbefugnisgesetz 
(MBG) BGBl I 
86/2000"

Συλλογή 
στρατιωτικών 
πληροφοριών·
προστασία από 
δραστηριότητες του 
εξωτερικού που 
συνιστούν απειλή 
για την ασφάλεια

Κοινοβουλευτική 
υποεπιτροπή:

Ständiger Unter-
ausschuss des 
Landesverteidigungs-
ausschusses zur 
Überprüfung von 
nachrichten-
dienstlichen Maß-
nahmen zur Siche-rung 
der militärischen 
Landesverteidigung 
(απαρτίζεται από 14 
μέλη και 
εκπροσωπούνται όλα τα 
κόμματα του 
Κοινοβουλίου)

1 εντεταλμένος νομικής 
προστασίας 
(Rechtsschutzbeauftrag
ter)

Art 52a 
Bundesverfassungs-
gesetz (B-VG); 

§§ 32b ff 
GeschäftsordnungsG 
1975

Δικαιούται να 
λαμβάνει από τον 
αρμόδιο υπουργό όλες 
τις σχετικές 
πληροφορίες και να 
έχει πρόσβαση στα 
σχετικά έγγραφα, 
εφόσον τούτο δεν 
θέτει σε κίνδυνο την 
εθνική ασφάλεια και 
την ασφάλεια 
προσώπων
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ΑΥΣΤΡΙΑ Sondereinheit für 
Observation (SEO) 

Πολιτική Υπηρεσία 
Πληροφοριών

Υπάγεται στον 
Υπουργό Εσωτερικών

§§ 6, 14, 15 
Sicherheitspolizei-
gesetz (SPG, BGBl 
566/1991 idgF);

Sondereinheiten-
Verordnung (BGBl II 
207/1998)

Διαφύλαξη της 
δημόσιας 
ασφάλειας· 
προστασία από την 
κατασκοπεία στην 
επικράτεια της 
χώρας· προστασία 
των αρχών που 
κατοχυρώνονται 
από το Σύνταγμα· 
καταπολέμηση των 
εξτρεμιστικών 
κινημάτων, της 
τρομοκρατίας και 
της οργανωμένης 
εγκληματικότητας· 

Κοινοβουλευτική 
υποεπιτροπή:

Ständiger Unter-
ausschuss des 
Ausschusses für innere 
Angelegen-heiten zur 
Über-prüfung von 
Maß-nahmen zum 
Schutz der verfassungs-
mäßigen Einrichtungen 
und ihrer Handlungs-
fähigkeit
(απαρτίζεται από 14 
μέλη – 
εκπροσωπούνται όλα 
τα Κόμματα του 
Κοινοβουλίου)

1 εντεταλμένος νομικής 
προστασίας 
(Rechtsschutzbeauf-
tragter)
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ΒΕΛΓΙΟ Service Général du 
Renseignement et de 
la Sécurité des 
Forces 
armées(S.G.R.)

Στρατιωτική υπηρεσία 
πληροφοριών και 
ασφαλείας

Υπάγεται στο 
Υπουργείο Εθνικής 
Αμύνης

Loi du 30 novembre 
1998 organique des 
services de 
renseignement et de 
sécurité

Συλλογή 
πληροφοριών και 
δεδομένων στον 
στρατιωτικό, τον 
πολιτικό, τον 
οικονομικό και τον 
επιστημονικοτεχνικό 
τομέα· διαφύλαξη της 
ασφάλειας 
στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων και 
στρατιωτικού 
προσωπικού 

ΒΕΛΓΙΟ Sûreté de l'Etat 
(V.S.)

Πολιτική υπηρεσία 
πληροφοριών και 
ασφάλειας

Υπάγεται στο 
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης

Loi du 30 novembre 
1998 organique des 
services de 
renseignement et de 
sécurité

Διαφύλαξη της 
εσωτερικής και 
εξωτερικής 
ασφάλειας, 
αντικατασκοπία, 
παρακολούθηση των 
εξτρεμιστικών 
πολιτικών κινημάτων

Comité permanent de 
contrôle des services de 
renseignements et de 
sécurité (Comité 
permanent R),

Απαρτίζεται από τρία 
μέλη που ορίζονται από 
τη Γερουσία· δεν έχουν 
δικαίωμα να ασκούν 
αιρετό λειτούργημα ή 
άλλη δραστηριότητα 
που ενδέχεται να θέσει 
εν αμφιβόλω την 
ανεξαρτησία τους

Service d'enquêtes des 
services de 
renseignements

Υπάγεται στην Comité 
permanent R και τα 
μέλη της ορίζονται από 
την Comité R

Loi du 18 juillet 1991 
(VI) organique du 
conrôle des services 
de police et de 
renseignements 

Δικαίωμα πρόσβασης 
στις εσωτερικές 
οδηγίες και στους 
φακέλους των 
υπηρεσιών·

Δικαίωμα υποβολής 
ερωτημάτων προς τις 
υπηρεσίες οι οποίες, 
σε περίπτωση 
άρνησης, εκτίθενται 
σε ποινικές κυρώσεις 
διάρκειας το πολύ 
ενός έτους· η άρνηση 
παροχής 
πληροφοριών είναι 
παραδεκτή σε 
περίπτωση που μια 
διαδικασία εκκρεμεί· 
ο πρόεδρος του 
Comité permanent R 
αποφασίζει σχετικά 
με το αποδεκτό μιας 
άρνησης που 
προβάλλεται με 
επιχείρημα τον 
κίνδυνο φυσικού 
προσώπου.
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ΔΑΝΙΑ Forsvarets 
Efterretningstjene
ste (FE(T))
"Μυστική Υπηρεσία 
Άμυνας"

Υπάγεται στο 
Υπουργείο Άμυνας

Lov om forsvarets 
formål, opgaver og 
organisation m.v.

Lov 909 af 8/12/1993

["νόμος-πλαίσιο " 
στον οποίο δεν 
αναφέρεται η  FE(T)]

[πρόκειται στο εγγύς 
μέλλον να ψηφισθεί 
νέος νόμος για την 
FET & PET]

Συγκέντρωση και 
ανάλυση, για σκοπούς 
άμυνας, μυστικών 
πληροφοριών σχετικά 
με την ΚΑΚ και την 
Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη 
στο στρατιωτικό, τον 
πολιτικό, τον 
οικονομικό και τον 
επιστημονικοτεχνικό 
τομέα· 
ηλεκτρομαγνητική 
συγκέντρωση 
πληροφοριών·

Οργανόγραμμα και 
προϋπολογισμός:
Απόρρητα

ναι

ΔΑΝΙA
Politiets 
Efterretningstjene
ste (PET)
"Μυστική Υπηρεσία 
της Αστυνομίας"

Υπάγεται στο 
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης

Δεν υπάρχει ειδική 
νομική βάση

[πρόκειται στο εγγύς 
μέλλον να ψηφισθεί 
νέος νόμος για την 
FET & PET]

Αντικατασκοπία, 
πρόληψη και 
καταπολέμηση 
δραστηριοτήτων που 
θα μπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο 
την ασφάλεια της 
χώρας: κατασκοπεία, 
τρομοκρατία, κτλ.·
ασφάλεια της 
κυβέρνησης και της 
βασιλικής οικογένειας

2 επιτροπές ελέγχου:

Kontroludvalget 
vedrørende Politiets og 
Forsvarets 
efterretningstjenester 
(Wamberg-udvalget) 
(απαρτίζεται από 
δημοσίους υπαλλήλους 
και δικηγόρους)

Τα μέλη της ορίζονται 
από τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης

Udvalget vedrørende 
efterretningstjenesterne

Κοινοβουλευτική 
επιτροπή
(απαρτίζεται από 5 
βουλευτές του 
Folketing)

Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη νομική 
βάση

Lov om etablering af 
et udvalg om 
forsvarets og politiets 
efterretningstjenester
lov 378 af 6/7/88

Δικαίωμα πρόσβασης 
στις πληροφορίες 
σχετικά με τις 
δραστηριότητες των 
υπηρεσιών 
πληροφοριών
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προσωπικό: περίπου 
370 άτομα (1998)
προϋπολογισμός: 
απόρρητος
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Pääesikunnan 
tiedusteluosasto
"Τμήμα στρατιωτικών 
πληροφοριών του 
προσωπικού άμυνας 
της Φινλανδίας"

Υπάγεται στον 
Υπουργό Άμυνας

Laki 
puolustusvoimista N:o 
402/1974 2§
"Νόμος σχετικά με τις 
αμυντικές δυνάμεις" 
(το τμήμα 
πληροφοριών δεν 
μνημονεύεται)

Παρακολούθηση του 
εδάφους και του 
εναέριου χώρου της 
χώρας σε συνεργασία 
με τα άλλα όργανα 
παρακολούθησης με 
στόχο να 
διασφαλίζεται η 
εδαφική ακεραιότητα 
της χώρας

ναι Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη 
ελεγκτική αρχή

Το Υπουργείο 
Άμυνας υποβάλλει 
ετήσια έκθεση 
σχετικά με την 
παρακολούθηση των 
τηλεπικοινωνιών στον 
Διαμεσολαβητή του 
Κοινοβουλίου

Poliisilaki 493/1995 
§33
"Νόμος περί 
αστυνομίας"

Laki pakkokeinolain 
muuttamisesta N:o 
402/1995 §15
"Νόμος περί 
αναγκαστικών 
μέτρων"

"Έλεγχος του 
ελέγχου" όσον αφορά 
την έκθεση περί 
παρακολούθησης των 
τηλεπικοινωνιών του 
υπουργείου· 
διερεύνηση των 
παραπόνων των 
πολιτών
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Suojelupoliisi 
(SUPO)
"Φινλανδική 
Αστυνομία 
Ασφαλείας"

Υπάγεται στο 
Υπουργείο 
Εσωτερικών

Laki poliisin 
hallinnosta N:o 
110/1992, 1§, 10§ 1. 
ja 2. momentti
Asetus poliisin 
hallinnosta N:o 
158/1996 8§

Laki poliisin 
henkilörekistereistä 
N:o 509/1995 23§, 9§
"Νόμος και διάταγμα 
σχετικά με την 
αστυνομική διοίκηση" 
και "Νόμος σχετικά 
με την επεξεργασία 
δεδομένων 
προσωπικού 
χαρακτήρα από την 
αστυνομία"

Αντικατασκοπία· 
πρόληψη 
δραστηριοτήτων που 
ενδέχεται να θέσουν 
σε κίνδυνο την 
εσωτερική ασφάλεια 
της χώρας και τις 
διεθνείς σχέσεις· 
καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας· 
προληπτικές ενέργειες 
για την ασφάλεια

Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη 
ελεγκτική αρχή·

η αστυνομία οφείλει 
να αναφέρει όλες τις 
περιπτώσεις 
υποκλοπών στο 
Υπουργείο 
Εσωτερικών το οποίο 
υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στον 
Διαμεσολαβητή του 
Κοινοβουλίου

[όσον αφορά την 
αποστολή του 
κοινοβουλευτικού 
Διαμεσολαβητή να 
ελέγχει την έκθεση 
περί παρακολούθησης 
των τηλεπικοινωνιών 
που υποβάλλει το 
υπουργείο]
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Tullin 
tiedusteluyksikkö
"Τμήμα πληροφοριών 
των φινλανδικών 
τελωνείων"

Υπάγεται στο 
Υπουργείο 
Οικονομικών

Tullilaki N:o 
1466/1994
"Νόμος περί 
τελωνείων"

Συγκέντρωση και 
ανάλυση 
πληροφοριών με 
στόχο την πρόληψη 
και ανίχνευση 
τελωνειακών 
αδικημάτων και 
διαβίβαση των 
δεδομένων αυτών στις 
αρμόδιες υπηρεσίες 
για συνέχεια

Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη 
ελεγκτική αρχή·

Τα τελωνεία οφείλουν 
να αναφέρουν όλες τις 
περιπτώσεις 
υποκλοπών στο 
Εθνικό Συμβούλιο 
Τελωνείων και στο 
Υπουργείο 
Εσωτερικών, το οποίο 
υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στον 
Διαμεσολαβητή του 
Κοινοβουλίου
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ΓΑΛΛΙΑ Direction générale 
de la sécurité 
extérieure (DGSE)

Υπάγεται στο 
Υπουργείο Άμυνας

Décret n°82-306 du 2 
avril 1982

Συλλογή 
πληροφοριών 
πολιτικού, 
στρατιωτικού, 
οικονομικού και 
επιστημονικοτεχνικού 
ενδιαφέροντος·

Καταγραφή και 
αξιολόγηση 
πληροφοριών που 
ενδιαφέρουν για την 
ασφάλεια της Γαλλίας
Αντικατασκοπία 
(εκτός της εθνικής 
επικράτειας)

4100 άτομα 
προσωπικό·
προϋπ.:1,7 δισ.FF

ναι Προς το παρόν δεν 
υπάρχει συγκεκριμένο 
κοινοβουλευτικό 
όργανο ελέγχου 
(το θέμα εξετάζεται· η 
Επιτροπή Άμυνας της 
Εθνοσυνέλευσης έχει 
προτείνει δύο φορές 
να ιδρυθεί επιτροπή 
εποπτείας· αριθ. 1951 
και 2270)

Commission nationale 
de contrôle des 
interceptions de sécurité 
(ασκεί αποκλειστικά 
έλεγχο των υποκλοπών 
με παγίδευση καλωδίων)

Απαρτίζεται από 1 
βουλευτή και 1 
γερουσιαστή
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Direction du 
renseignement 
militaire (DRM)

Υπάγεται στο 
Υπουργείο Άμυνας

Décret n°92-523 du 
16 juin 1992

Παρέχει στρατιωτικές 
πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες στις 
ένοπλες δυνάμεις

Δυναμικό:
1700 άτομα·
προϋπ.: 90 εκατ. FF· 
εσωτερική 
στρατιωτική 
ασφάλεια· 
υποστήριξη του 
στρατού·

ΓΑΛΛΙΑ Direction de la 
surveillance du 
territoire (DST)

Πολιτική Υπηρεσία 
Πληροφοριών

Υπάγεται στο 
Υπουργείο 
Εσωτερικών

Décret n°82-1100 du 
22 décembre 1982

Αντικατασκοπία στη 
γαλλική επικράτεια

Προσωπικό: 1500 
άτομα

Διαφύλαξη της 
δημόσιας ασφάλειας, 
αντικατασκοπία στο 
εσωτερικό.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ Bundesnachrichtend
ienst (BND)

Υπάγεται στον 
Ομοσπονδιακό 
Καγκελάριο

 

Gesetz über den 
Bundesnachrichten-
dienst (BNDG), BGBl 
1990 I 2954 idgF

Συλλογή και 
αξιολόγηση 
πληροφοριών σχετικά 
με ξένες χώρες, οι 
οποίες παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για την 
ασφάλεια και την 
εξωτερική πολιτική 

ναι

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Bundesamt für 
Verfassungsschutz 
(BfV)

Υπάγεται στον 
Υπουργό Εσωτερικών

Gesetz über die 
Zusammenarbeit des 
Bundes und der 
Länder in Angele-
genheiten des Ver-
fassungsschutzes und 
über das Bundsamt 
für den Verfassungs-
schutz (BVerfSchG, 
BGBl 1090 I 2954)

Συλλογή και 
αξιολόγηση 
πληροφοριών σχετικά 
με δραστηριότητες 
που θέτουν σε 
κίνδυνο την 
ασφάλεια, καθώς και 
σχετικά με 
δραστηριότητες των 
αντιπάλων υπηρεσιών 
πληροφοριών στην 
επικράτεια της χώρας

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Militärischer 
Abschirmdient 
(MAD)

Υπάγεται στον 
Υπουργό Άμυνας

Gesetz über den 
militätischen Ab-
schirmdienst (MADG) 
BGBl 1990 I 2954 
idgF

Εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική 
λειτουργία του 
Ομοσπονδιακού 
Στρατού.
Διαφύλαξη της 
ασφάλειας 
στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων και 
στρατιωτικού 
προσωπικού.

Parlamentarisches 
Kontrollgremium
(PKGR)

Κοινοβουλευτικό 
όργανο ελέγχου και 
των 3 μυστικών 
υπηρεσιών·
απαρτίζεται από 9 
βουλευτές της 
Ομοσπονδιακής 
Βουλής

G 10-Kommission

Δεν δέχεται εντολές. 
Δύναται, αλλά όχι 
υποχρεωτικά, να 
απαρτίζεται από 
βουλευτές·
4 μέλη που ορίζονται 
από το PKGR.

Gesetz über die 
Kontrolle 
nachrichten-
dienstlicher Tätigkeit 
des Bundes 
(PKGrG)vom 17. Juni 
1999 BGBl I 1334 
idgF

§ 5 Abs 5, § 9 Abs 2-4 
Gesetz zu Art 10 
Grundgesetz
(G10-G) vom 13. 
August 1968, BGBl I 
949 idgF 
(Νόμος σχετικά με τον 
περιορισμό του 
απορρήτου των 
επιστολών, των 
ταχυδρομικών και 
τηλεφωνικών 
επικοινωνιών)

Δικαίωμα πρόσβασης 
στα έγγραφα και τους 
φακέλους των 
υπηρεσιών· δικαίωμα 
ακρόασης 
προσωπικού των 
υπηρεσιών και 
πραγματοποίησης 
επισκέψεων στο εν 
λόγω προσωπικό· 
δύναται να προβληθεί 
άρνηση στην άσκηση 
των εν λόγω 
δικαιωμάτων για 
επιτακτικούς λόγους

Καθήκοντα ελέγχου 
στον τομέα της 
παρακολούθησης των 
ταχυδρομικών και 
τηλεφωνικών 
επικοινωνιών, έγκριση 
μέτρων υποκλοπής, 
ενημέρωση από τον 
Υπουργό Εσωτερικών 
1 μήνα πριν από την 
εκτέλεση των μέτρων.
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Ειδική 
Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή για την 
Προστασία του 
Απόρρητου των 
Επικοινωνιών και της 
ιδιωτικής σφαίρας
Δεν διαθέτει ειδικά 
δικαιώματα ελέγχου.
Απαρτίζεται από 1 
αντιπρόεδρο της 
Βουλής, 1 βουλευτή 
ανά πολιτική ομάδα, 1 
εμπειρογνώμονα σε 
θέματα επικοινωνιών.

Νόμος 2225/1994

περί απορρήτου 
επικοινωνιών

ΕΛΛΑΔΑ Εθνική Υπηρεσία 
Πληροφοριών 
(ΕΥΠ) 

Υπάγεται στο 
ΚΥΣΕΑ (Εθνικό 
Συμβούλιο 
Ασφαλείας: 
απαρτίζεται από τον 
Πρωθυπουργό και 
τους Υπουργούς 
Εξωτερικών και 
Εθνικής Άμυνας)

Νόμος 1645/86 
σχετικά με την Εθνική 
Υπηρεσία 
Πληροφοριών

- Συγκέντρωση και 
επεξεργασία 
πληροφοριών που 
αφορούν την εθνική 
ασφάλεια 
(πληροφορίες σχετικά 
με την οργανωμένη 
εγκληματικότητα, την 
τρομοκρατία καθώς 
και στρατιωτικές, 
οικονομικές και 
πολιτικές 
πληροφορίες)·
διαβίβαση στις 
αρμόδιες αρχές
- Αντικατασκοπία, 
παρακολούθηση 
δραστηριοτήτων των 
ξένων πρακτόρων 
πληροφοριών που 
δρουν εναντίον της 
χώρας.

Όργανο για την 
Προστασία 
Προσωπικών 
Δεδομένων

Νόμος 2472/1997
περί προστασίας από 
την επεξεργασία 
δεδομένων 
προσωπικού 
χαρακτήρα

[Δεν υπάρχουν 
σχετικές πληροφορίες]
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ Garda Síochána 
(Εθνική αστυνομία)
Καλύπτει ζητήματα 
εθνικής ασφαλείας

Η αστυνομία υπάγεται 
στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης

Έχει την εξουσία να 
πραγματοποιεί 
υποκλοπές βάσει του 
Interception of Postal 
Packets and 
Telecommunications 
Messages 
(Regulation) Act 1993

Υποκλοπές που 
επιτρέπονται προς το 
συμφέρον της 
ασφάλειας του 
κράτους

Η Joint Committee on 
Justice, Equality and 
Women’s Rights έχει 
ευθύνη για τον γενικό 
τομέα των αστικών 
δικαιωμάτων

ΙΡΛΑΝΔΙΑ Intelligence Staff Συμφέροντα εθνικής 
ασφάλειας της 
Ιρλανδίας (κυρίως 
σχετικά με τον IRA), 
ασφάλεια των 
εθνικών ενόπλων 
δυνάμεων, 
τεχνολογικές εξελίξεις 
ξένων ένοπλων 
δυνάμεων

Δεν υπάρχει ειδική 
ελεγκτική αρχή.
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ΙΤΑΛΙΑ Servizio per le 
informazioni e la 
sicurezza militare 
(SISMI)
Servizio informazione 
Οperative Segrete 
(SIOS)
Υπάγεται στον 
Υπουργό Αμύνης ο 
οποίος διορίζει το 
διευθυντή της 
υπηρεσίας και τους 
ανώτατους υπαλλήλους

L. 24 ottobre 1977, n. 
801, art. 4 Istituzione 
e ordinamento dei 
servizi per le 
informazioni e la 
sicurezza e disciplina 
del segreto di Stato

Πληροφορίες και 
ασφάλεια για την 
υπεράσπιση, σε 
στρατιωτικό επίπεδο, 
της ανεξαρτησίας και 
της ακεραιότητας του 
κράτους·
αντικατασκοπία·
συγκέντρωση 
πληροφοριών από το 
εξωτερικό σχετικά με 
πολιτικά, 
στρατιωτικά, 
οικονομικά και 
τεχνολογικά/ 
επιστημονικά θέματα

ναι

ΙΤΑΛΙΑ Servizio per le 
informazioni e la 
sicurezza democratica 
(SISDE)

Direzione 
investigazioni anti-
mafia (DIA)
Υπάγεται στον 
Υπουργό Εσωτερικών ο 
οποίος ορίζει το 
διευθυντή της 
Υπηρεσίας και τους 
ανώτατους υπαλλήλους

L. 24 ottobre 1977, n. 
801, art. 6 Istituzione 
e ordinamento dei 
servizi per le 
informazioni e la 
sicurezza e disciplina 
del segreto di Stato

Καθήκοντα 
πληροφοριών και 
ασφάλειας για την 
υπεράσπιση του 
δημοκρατικού 
κράτους και των 
θεσμών του
Πληροφορίες σχετικά 
με δραστηριότητες 
που θέτουν σε 
κίνδυνο την 
εσωτερική ασφάλεια, 
αντικατασκοπία, 
καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου 
εγκλήματος

Κοινοβουλευτική 
επιτροπή
(4 βουλευτές + 4 
γερουσιαστές)

Η Επιτροπή 
υποβάλλει στο 
Κοινοβούλιο έκθεση 
εξαμήνου σχετικά με 
την πολιτική στον 
τομέα των 
πληροφοριών και της 
ασφάλειας

L. 24 Οκτωβρίου 
1977, n. 801, art. 11
Istituzione e 
ordinamento dei 
servizi per le 
informazioni e la 
sicurezza e disciplina 
del segreto di Stato

Ελέγχει την εφαρμογή 
του νόμου
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ΛΟΥΞ/ΡΓΟ Service de 
renseignement

Εθνική Υπηρεσία 
πληροφοριών και 
ασφαλείας

Υπάγεται στον 
Πρωθυπουργό

Loi concernant la 
protection des secrets 
intéressant la sécurité 
extérieure de l'État 
της 30ής Ιουλίου 1960

Εξασφαλίζει την 
προστασία των 
απορρήτων του 
άρθρου 120 Ξ του 
Ποινικού Κώδικα* 
και συγκεντρώνει 
πληροφορίες 
απαραίτητες για τη 
διασφάλιση της 
εξωτερικής ασφάλειας 
του Μεγάλου 
Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου και 
των κρατών με τα 
οποία αυτό έχει 
υπογράψει 
περιφερειακή κοινή 
αμυντική συμφωνία

* "αδικήματα που 
διαπράττονται κατά 
του Μ.Δ. του 
Λουξεμβούργου"

Δεν υπάρχει 
κοινοβουλευτικός 
έλεγχος

(Η παρακολούθηση 
επικοινωνιών κάθε 
μορφής με στόχο την 
ανίχνευση 
αδικημάτων εναντίον 
της ασφάλειας του 
κράτους απαιτεί τη 
συγκατάθεση 
επιτροπής που 
απαρτίζεται από τον 
Πρόεδρο του 
Ανώτατου 
Δικαστηρίου, τον 
Πρόεδρο της 
Επιτροπής Αντιδικιών 
του Συμβουλίου 
Επικρατείας και τον 
Πρόεδρο του 
Ελεγκτικού 
Συνεδρίου)

(Loi du 26 novembre 
1982 portant 
introduction au code 
d'instruction 
criminelle des articles 
88-1, 88-2, 88-3 et 88-
4)
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ΚΑΤΩ 
ΧΩΡΕΣ

Militaire 
Inlichtingendienst 
MID, ή, πιο 
πρόσφατα, MIVD

Υπάγεται στο 
Υπουργείο Άμυνας

Στρατιωτικές 
πληροφορίες· 
συγκέντρωση 
πληροφοριών σχετικά 
με ξένες ένοπλες 
δυνάμεις

ναι

ΚΑΤΩ 
ΧΩΡΕΣ

Binnenlandse 
Veiligheidsdienst 
(BVD ή, πιο 
πρόσφατα, AIVD)

Υπάγεται στο 
Υπουργείο 
Εσωτερικών

Wet op de 
inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten
Loi 635/87 du 3 
décembre 1987, 
dernier amendement 
loi 194/1999 du 19 
avril 1999. 

[Αυτή τη στιγμή 
βρίσκεται υπό 
εξέταση νέος νόμος]

Υπηρεσία εσωτερικής 
ασφάλειας για την 
αντιμετώπιση του 
ακροδεξιού και του 
ακροαριστερού 
εξτρεμισμού, 
αντικατασκοπία

Tweede-
Kamercommissie voor 
de Inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten
"Επιτροπή του 
Δεύτερου Σώματος 
για τις Υπηρεσίες 
Πληροφοριών και 
Εσωτερικής 
Ασφαλείας"

Κοινοβουλευτική 
επιτροπή
(4 μέλη: οι πρόεδροι 
των 4 μεγαλυτέρων 
κομμάτων)

17. Reglement van 
orde van de Tweede 
Kamer der Staten-
General, Art. 22
"Κανονισμός του 
Δεύτερου Σώματος 
των Κάτω Χωρών
Άρθρο 22: Επιτροπή 
για τις Υπηρεσίες 
Πληροφοριών και 
Ασφαλείας"

Υπεύθυνη για το 
συντονισμό και τον 
έλεγχο όλων των 
υπηρεσιών 
πληροφοριών και 
εσωτερικής 
ασφαλείας, 
συμπεριλαμβανομένης 
της στρατιωτικής 
ασφαλείας
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Serviçio de 
Informações 
Estratégicas de 
Defesa e Militares 
(SIEDM)

Υπάγεται στο 
Υπουργείο Αμύνης

Νόμος 30/84 της 5 
Σεπτεμβρίου 1984, 
όπως τροποποιήθηκε 
από τους νόμους αριθ. 
4/95 της 21 
Φεβρουαρίου 1995, 
Νόμος 15/96 της 30 
Απριλίου 1996 και 
Νόμος 75-A/97 της 22 
Ιουλίου 1997

Υπηρεσία 
πληροφοριών για το 
εξωτερικό· 
στρατηγικές 
πληροφορίες για 
πολιτικές, 
στρατιωτικές και 
οικονομικές 
υποθέσεις

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Serviço de 
Informações de 
Seguranca (SIS)

Υπάγεται στο 
Υπουργείο 
Εσωτερικών 

Υπηρεσία ασφαλείας 
για εσωτερικά 
θέματα· προστασία 
του συντάγματος (δεν 
διαθέτει εκτελεστικές 
αρμοδιότητες)· 
συγκέντρωση και 
αξιολόγηση 
πληροφοριών σχετικά 
με εγκληματικές και 
αντικρατικές 
δραστηριότητες

Conselho de 
Fiscalização dos 
Serviços de 
Informações (CFSI).
Απαρτίζεται από τρεις 
πολίτες οι οποίοι 
εκλέγονται από την 
Εθνοσυνέλευση 
(Assembleia da 
República) για 
περίοδο τεσσάρων 
ετών.

Η Εθνοσυνέλευση 
δύναται να καλέσει σε 
ακρόαση ενώπιον 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής τους 
διευθυντές της SIS 
και της SIEDM

Η συγκρότηση 
ελεγκτικού οργάνου 
προβλέπεται στους 
προαναφερθέντες 
νόμους

Ελέγχει τις  
δραστηριότητες και 
των δύο υπηρεσιών 
και εξασφαλίζει ότι 
δεν συμβαίνουν 
παραβιάσεις του 
συντάγματος και 
ειδικότερα των 
θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και 
ελευθεριών των 
πολιτών της χώρας
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ΙΣΠΑΝΙΑ Centro Superior de 
Información de la 
Defensa (CESID)

Υπάγεται στον 
Υπουργείο Άμυνας

R.D. 2632/1985 de 
27.12.1985
(BOE 20.01.1986)
Estructura interna y 
relaciones del Centro 
Superior de la 
Defensa;
τροποπ. από 
R.D. 266/1996 de 
16.02.1996
Modif. de la 
estructura organica 
del CESID

Υπηρεσία 
πληροφοριών 
εξωτερικού και 
εσωτερικού· 
συγκέντρωση 
πολιτικών, 
οικονομικών, 
τεχνολογικών / 
επιστημονικών και 
στρατιωτικών 
πληροφοριών· 
κάλυψη των ξένων 
υπηρεσιών 
πληροφοριών, 
αντικατασκοπία εντός 
και εκτός της 
Ισπανίας

ναι

ΙΣΠΑΝΙΑ Dirección General de 
la Guardia Civil 
(GC)

Υπάγεται στο 
Υπουργείο Άμυνας 
και στο Υπουργείο 
Εσωτερικών L.Org. 2/1986 de 

13.03.1986 (BOE 
14.03.1986) de 
Fuerzas y cuerpos de 
seguridad

Κεντρική αρχή της 
ισπανικής 
παραστρατιωτικής 
αστυνομίας που 
περιλαμβάνει την 
υπηρεσία 
πληροφοριών της 
αστυνομίας· 
καταπολέμηση του 
οργανωμένου 
εγκλήματος και της 
εξάπλωσής του στην 
ισπανική επικράτεια

Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη 
ελεγκτική αρχή· 
γενικός 
κοινοβουλευτικός 
έλεγχος των εν λόγω 
δημόσιων υπηρεσιών 
από κοινοβουλευτικές 
επιτροπές
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ΙΣΠΑΝΙΑ
Dirección General 
de la Policia

Υπάγεται στο 
Υπουργείο 
Εσωτερικών

Κεντρική αρχή της 
ισπανικής 
αστυνομίας που 
περιλαμβάνει την 
υπηρεσία 
πληροφοριών 
αστυνομίας·
πληροφορίες 
εσωτερικού και 
εξωτερικού σχετικά 
με τρομοκρατικές 
οργανώσεις και 
φανατικές ισλαμικές 
οργανώσεις στη 
Μέση Ανατολή και 
τη Βόρειο Αφρική
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ΣΟΥΗΔΙΑ Säkerhetspolisen
(SÄPO)
Πολιτική Υπηρεσία 
Πληροφοριών και 
Ασφαλείας

Υπάγεται στον 
Υπουργό Δικαιοσύνης

Polislag (1984:387) 
 Förordning 
(1989:773) med 
instruktion för 
Rikspolisstyrelsen

"Νόμος περί 
αστυνομίας 
(1984:387)
Εγκύκλιος (1989:773) 
και οδηγία για το 
Εθνικό Αστυνομικό 
Συμβούλιο"

Ευθύνες:
- Έλεγχος ασφαλείας
- Αντικατασκοπία
- Αντιτρομοκρατικές 
δραστηριότητες
- "προστασία του 
συντάγματος"

Προσωπικό το 1999 
περίπου 800 άτομα.

Προϋπολογισμός 
1995 475 εκατ. SEK 
(55.7 εκατ. ευρώ)

Συμβούλιο της 
αστυνομίας που 
αποτελείται από 5 
βουλευτές, 2 
υπαλλήλους και τον 
Επίτροπο Εθνικής 
Αστυνομίας.

Registernämnd, το 
οποίο περιλαμβάνει 
το πολύ 8 μέλη. Αυτή 
τη στιγμή μέλη είναι 
δύο δικαστικοί, δύο 
βουλευτές, ένας 
νομικός και ένας 
εμπειρογνώμονας.

Και τα δύο αυτά 
σώματα υποβάλλουν 
έκθεση στην 
κυβέρνηση

Förordning 
(1989:773) med 
instruktion för 
Rikspolisstyrelsen

"Εγκύκλιος 
(1989:773) και οδηγία 
για το εθνικό 
αστυνομικό σώμα"

Förordning 
(1996:730) med 
instruktion för 
Registernämnden

"Εγκύκλιος 
(1986:730) και οδηγία 
για το 
Registernämnden"

Το NPB στο εποπτικό 
έργο του μεριμνά για 
τα εξής θέματα:
- το έργο της 
αστυνομίας να 
ασκείται σύμφωνα με 
τις προτεραιότητες 
και τις 
κατευθυντήριες 
γραμμές που έχουν 
ορίσει το 
Κοινοβούλιο και η 
κυβέρνηση·
- το έργο της 
αστυνομίας να 
διεξάγεται 
αποτελεσματικά και 
να  ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του 
νόμου·
- η διοίκηση της 
αστυνομικής 
υπηρεσίας να 
λειτουργεί καλά.

Επιπλέον, εποπτεία 
της αστυνομίας 
πραγματοποιείται από 
αρκετούς άλλους 
φορείς όπως ο 
Διαμεσολαβητής του 
Κοινοβουλίου, ο 
Καγκελάριος 
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Δικαιοσύνης, οι 
Ελεγκτές του 
Κοινοβουλίου και η 
Σουηδική Εθνική 
Υπηρεσία Ελέγχου.

ΣΟΥΗΔΙΑ Militära 
Underrättelse och 
Säkerhetstjänsten 
(MUST)

"Διεύθυνση 
στρατιωτικών 
πληροφοριών και 
ασφαλείας"
Τμήμα του Σουηδικού 
Επιτελείου Ενόπλων 
Δυνάμεων

Στρατιωτική 
Υπηρεσία 
Πληροφοριών και 
Ασφάλειας 

Υπάγεται στο 
Υπουργείο Αμύνης

Νόμος 2000:130 και 
Εγκύκλιος 2000:131 
σχετικά με την 
Υπηρεσία 
Στρατιωτικών 
Πληροφοριών

Συγκέντρωση και 
αξιολόγηση μυστικών 
στρατιωτικών ή 
πολιτικών 
πληροφοριών·
αντικατασκοπία· 
καταπολέμηση των 
ανατρεπτικών 
δραστηριοτήτων, του 
σαμποτάζ και των 
ταραχών·
προστασία των 
ενόπλων δυνάμεων 
και της βιομηχανίας 
εξοπλισμού

Försvarets 
underrättelsenämnd
Επιτροπή Ελέγχου της 
Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας 
Πληροφοριών.
Απαρτίζεται εν μέρει 
από βουλευτές

Εγκύκλιος 1988:552 
και Οδηγία σχετικά με 
την Försvarets 
underrättelsenämnd / 
Επιτροπή αμυντικών 
πληροφοριών

Αντικατασκοπία, 
προστασία της 
ασφάλειας, απόρρητο 
επικοινωνιών, 
ασφάλεια 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

ΣΟΥΗΔΙΑ Försvarets 
Radioanstalt (FRA)

Ανεξάρτητη Ειδική 
Μονάδα (Σταθμός 
Ασύρματων 
Επικοινωνιών)

Στρατιωτικές και μη 
στρατιωτικές 
πληροφορίες, 
αποκρυπτογράφηση 
επικοινωνιών· 
επιτήρηση ραντάρ

ναι
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Goverment's 
Communication 
Headquarters 
(GCHQ)

Υπάγεται στον 
Υπουργό Εξωτερικών

Intelligence Services 
Act 1994

Αντικατασκοπία και 
κατασκοπεία στο 
εξωτερικό·
συγκέντρωση 
ηλεκτρομαγνητικών 
πληροφοριών στον 
πολιτικό, οικονομικό, 
επιστημονικό / 
τεχνολογικό και 
στρατιωτικό τομέα

ναιΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Secret Intelligence 
Sevice (SIS) = MI6

Υπάγεται στον 
Υπουργό Εξωτερικών 

Intelligence Services 
Act 1994

Συγκέντρωση 
πληροφοριών σχετικά 
με δραστηριότητες 
κατασκοπευτικές και 
πολιτικά γεγονότα 
στο εξωτερικό

The Security Service 
Commissioner 
ορίζεται από τον 
Πρωθυπουργό, εν 
ενεργεία ή πρώην 
ανώτατος δικαστής.

The Investigatory 
Powers Tribunal

The Intelligence and 
Security Committee
(ISC)
Η Επιτροπή 
απαρτίζεται από 9 
μέλη (Βουλή των 
Κοινοτήτων και Βουλή 
των Λόρδων, κανείς 
εκ των οποίων δεν 
επιτρέπεται να  είναι 
Υπουργός του 
Στέμματος)

Intelligence Services 
Act 1994. §8

Intelligence Services 
Act 1994. §9

Intelligence Services 
Act 1994. §10

Καθήκον κάθε μέλους 
της Intelligence 
Service, κάθε μέλους 
της GCHQ και κάθε 
υπαλλήλου του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών είναι να 
αποκαλύπτει ή να 
παρέχει στον 
Επίτροπο τα έγγραφα 
ή τις πληροφορίες που 
αυτός ενδέχεται να 
ζητήσει.

Διερευνούν παράπονα 
σχετικά με την 
Intelligence Service ή 
την GCHQ

Εξετάζουν τις 
δαπάνες, τη 
διαχείριση και την 
πολιτική της Security 
Service, της 
Intelligence Service 
και της GCHQ. 
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ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Security Service = 
MI5,
Υπάγεται στον 
Υπουργό Εσωτερικών

Security Services Acts 
1989 and 1996

Συγκέντρωση 
πληροφοριών για την 
εγγύηση της 
εσωτερικής 
ασφάλειας· 
αντικατασκοπία· 
αντιμετώπιση 
εξτρεμιστικών 
κινημάτων 
(συμπεριλαμβανομένο
υ του IRA), 
τρομοκρατίας και 
ανατρεπτικών 
στοιχείων

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Defense Intelligence 
Staff (DIS) Υπάγεται 
στον Υπουργό 
Αμύνης

Υποστήριξη της 
στρατιωτικής 
ασφαλείας, 
αξιολόγηση και 
ανάλυση 
στρατιωτικών, 
πολιτικών 
επιστημονικοτεχνικών 
και επιλεγμένων 
οικονομικών 
πληροφοριών

The Security Service 
Commissioner 

The Intelligence and 
Security Committee

Security Service Act 
1989. §4

Intelligence Services 
Act 1994. §10

Καθήκον κάθε μέλους 
της Intelligence 
Service, κάθε μέλους 
της GCHQ και κάθε 
υπαλλήλου του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών είναι να 
αποκαλύπτει ή να 
παρέχει στον 
Επίτροπο τα έγγραφα 
ή τις πληροφορίες που 
αυτός ενδέχεται να 
ζητήσει.

Εξετάζει τις δαπάνες, 
τη διαχείριση και την 
πολιτική της Security 
Service, της 
Intelligence Service 
και της GCHQ. Η 
επιτροπή απαρτίζεται 
από 9 μέλη (Βουλή 
των Κοινοτήτων και 
Βουλή των Λόρδων, 
κανείς εκ των οποίων 
δεν επιτρέπεται να 
είναι Υπουργός)



Χώρα Υπηρεσία 
πληροφοριών Νομική βάση Καθήκοντα SIGINT- 

Ικανότητα
Ελεγκτική αρχή gesetzliche 

Grundlage Αρμοδιότητες

RR\445599EL.doc 47/55 PE 305.391

EL

ΗΠΑ Central Intelligence 
Agency (CIA)

National Security Act 
1947 

Συγκέντρωση 
πληροφοριών σε 
παγκόσμιο επίπεδο 
αντικατασκοπίας στο 
εξωτερικό, κεντρική 
ευθύνη για όλα τα  
θέματα υπηρεσιών 
πληροφοριών στις ΗΠΑ

Senate: Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)

House of 
Representatives: House 
Permanent Select 
Committee on 
Intelligence (HPSCI) 

Ιδρύθηκε με απόφαση 
της Γερουσίας της 
19.5.1976· η ρύθμιση 
περιέχεται στο 
Intelligence Oversight 
Act 1980
H. Res. 658 of the 95th 
Congress
Ιδρύθηκε με απόφαση 
της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, της 
17.7.1977, περιέχεται 
στο Intelligence 
Oversight Act 1980

Αμφότερες οι επιτροπές 
έχουν δικαίωμα 
ερευνών· απεριόριστο 
δικαίωμα πληροφοριών

Αμφότερες οι επιτροπές 
συμμετέχουν στον 
ορισμό του ανωτάτου 
υπευθύνου των 
υπηρεσιών πληροφοριών 

ΗΠΑ Defense Intelligence 
Agency (DIA)

Ιδρύθηκε με την 
Directive 5105.21 του 
1961από το Υπουργείο 
Άμυνας
Executive Order 11905 
του 1976 
DoD Directive 5105.21 
1978 Executive Order 
12036 
1981 Executive Order 
12333 

Αρμόδιο για τη διάθεση 
στρατιωτικών 
πληροφοριών σε 
δυνάμεις επέμβασης και 
φορείς λήψης 
αποφάσεων στο 
Υπουργείο Άμυνας και 
στην Κυβέρνηση 

Senate Select Committee 
on Intelligence (SSCI)
House Permanent Select 
Committee on 
Intelligence (HPSCI

βλ. ανωτέρω  βλ. ανωτέρω 



Χώρα Υπηρεσία 
πληροφοριών Νομική βάση Καθήκοντα SIGINT- 

Ικανότητα
Ελεγκτική αρχή gesetzliche 

Grundlage Αρμοδιότητες

RR\445599EL.doc 48/55 PE 305.391

EL

ΗΠΑ National Security 
Agency (NSA)

Executive Order 12333 
of 4 December 1981 

Αρμόδιο για την 
ασφάλεια των 
συστημάτων 
πληροφοριών των 
ΗΠΑ· ιδίως για την 
κρυπτογράφηση·
αρμόδιο για την 
παρακολούθηση 
επικοινωνιών στο 
εξωτερικό

ναι Senate Select Committee 
on Intelligence (SSCI)
House Permanent Select 
Committee on 
Intelligence (HPSCI

βλ. ανωτέρω βλ. ανωτέρω 

ΗΠΑ National Imagery and 
Mapping Agency 
(NIMA)

National Imagery and 
Mapping Agency Act of 
1996. 

αρμόδιο για την παροχή 
φωτογραφιών και 
χαρτών καθώς και την 
αξιολόγησή τους 

Senate Select Committee 
on Intelligence (SSCI)
House Permanent Select 
Committee on 
Intelligence (HPSCI

βλ. ανωτέρω βλ. ανωτέρω 

ΗΠΑ National 
Reconnaissance Office 
(NRO)

αρμόδιο για το 
σχεδιασμό και τη 
χρησιμοποίηση 
συστημάτων 
δορυφορικών 
συστημάτων 
κατασκοπείας (SIGINT, 
Bild) 

Senate Select Committee 
on Intelligence (SSCI)
House Permanent Select 
Committee on 
Intelligence (HPSCI

βλ. ανωτέρω βλ. ανωτέρω 
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ΗΠΑ US Army Intelligence 
(z.B Deputy Chief of 
Staff for Intelligence,
Intelligence and 
Security command 
(INSCOM)

Executive Order 12333 
(December 4,1981)

Συλλογή πληροφοριών 
και ανάλυση στον 
στρατιωτικό τομέα· 
εκπόνηση σχεδιασμών 
και συστημάτων για 
στρατιωτικές 
πληροφορίες και  
ηλεκτρονική διεξαγωγή 
πολέμου

ναι
Senate Select Committee 
on Intelligence (SSCI)
House Permanent Select 
Committee on 
Intelligence (HPSCI

βλ. ανωτέρω βλ. ανωτέρω 

ΗΠΑ Marine Corps 
Intelligence Activity 
(MCIA)
National Maritime 
Intelligence Center 
(NMIC)

Executive Order 12333 
(December 4, 1981)

Υπηρεσίες 
πληροφοριών για το 
Ναυτικό· 
στρατιωτικές 
αναγνωρίσεις και 
σχεδιασμός 
κρυπτογράφησης και 
ηλεκτρονικών 
βοηθητικών μέσων για 
διεξαγωγή πολέμου 

ναι Senate Select Committee 
on Intelligence (SSCI)
House Permanent Select 
Committee on 
Intelligence (HPSCI

βλ. ανωτέρω βλ. ανωτέρω 

ΗΠΑ Office of Naval 
Intelligence (ONI)

Executive Order 12333 
(December 4, 1981)

Συλλογή πληροφοριών 
για θέματα Πολεμικού 
Ναυτικού και Ναυτιλίας  
Ανάλυση ξένων 
στόλων, συλλογή 
δεδομένων σχετικά με 
το σύστημα επιτήρησης 
των Ωκεανών, 
πλατφόρμες υπογείων 
υδάτων και οπλικά 
συστήματα υπογείων 
υδάτων 

ναι Senate Select Committee 
on Intelligence (SSCI)
House Permanent Select 
Committee on 
Intelligence (HPSCI

βλ. ανωτέρω βλ. ανωτέρω 
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ΗΠΑ Air Intelligence Agency 
(AIA)

Executive Order 12333 
(December 4, 1981)

Συλλογή πληροφοριών 
για την Αεροπορία, 
στρατιωτικές 
αναγνωρίσεις 

ναι Senate Select Committee 
on Intelligence (SSCI)
House Permanent Select 
Committee on 
Intelligence (HPSCI

βλ. ανωτέρω βλ. ανωτέρω 

ΗΠΑ Federal Bureau of
Investigation (FBI)

Title 28, United States 
Code (U.S. Code), 
Section 533
ιδρύθηκε το 1908·
ονομάζεται έτσι από το 
1935.

Αντικατασκοπία·
Ομοσπονδιακή 
αστυνομία

Senate Select Committee 
on Intelligence (SSCI)
House Permanent Select 
Committee on 
Intelligence (HPSCI

βλ. ανωτέρω βλ. ανωτέρω 

ΗΠΑ Drug Enforcement
Administration

Executive Order on July 
1, 1973 

Συλλογή πληροφοριών 
σχετικά με τα 
ναρκωτικά και τη 
νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες 
δραστηριότητες στο 
εσωτερικό και το 
εξωτερικό

Senate Select Committee 
on Intelligence (SSCI)
House Permanent Select 
Committee on 
Intelligence (HPSCI

βλ. ανωτέρω βλ. ανωτέρω 
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ΚΑΝΑΔΑΣ Communication 
Security Establishment 
(CSE); 
υποστηρίζεται από τις 
Canadian Forces 
Supplementary Radio 
System (CFSRS) 

Η επίσημη εντολή 
ταξινομείται, κατά πάσα 
πιθανότητα εγκρίνεται 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο

Παροχή συμβουλών 
στην κυβέρνηση και 
τους φορείς της 
οικονομίας για θέματα 
ασφάλειας σχετικά με τη 
μεταβίβαση και 
επεξεργασία δεδομένων 
(Infosec), σχεδιασμός 
συστημάτων 
κρυπτογράφησης 

ναι Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη ελεγκτική 
αρχή (έλεγχος μόνο από 
τον Auditor General και 
τον Υπουργό Άμυνας 
που είναι υπόλογος 
έναντι του 
Κοινοβουλίου)

(1977 Auditor General 
Act)

"value-for-money" 
auditing
"compliance" auditing

ΚΑΝΑΔΑΣ Canadian Security 
Intelligence Service 
(CSIS)
υπάγεται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών

Canadian Security 
Intelligence Service Act 
(CSIS Act) του 1984 

Αντικατασκοπία, 
καταπολέμηση 
σαμποτάζ και διεθνούς 
τρομοκρατίας στο 
εσωτερικό

The Security 
Intelligence Review 
Committee (SIRC)
ανεξάρτητο όργανο που 
απαρτίζεται από 5 μέλη 
που δεν είναι βουλευτές

Canadian Security 
Intelligence Service Act 
(CSIS Act) του 1984 

Πλήρη δικαιώματα 
ερευνών και 
πληροφοριών

ΚΑΝΑΔΑΣ Director General 
Intelligence Division 
(Μέρος του Deputy 
Chief of the Defence 
Staff)
υπάγεται στο Υπουργείο 
Άμυνας

Υπηρεσίες πληροφοριών 
στον στρατιωτικό τομέα
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Defence Signals 
Directorate (DSD)

Υπάγεται στον 
Υπουργό Άμυνας

Συλλογή και διάδοση 
signal intelligence.
Διάθεση στην 
κυβέρνηση και τις 
ένοπλες δυνάμεις 
προϊόντων ασφάλειας 
των πληροφοριών 
(Infosec).

Inspector General of 
Intelligence and Security 
(IGIS)
(ορίζεται από τον 
Πρωθυπουργό)

Inspector-General of 
Intelligence and Security 
Act 1986

Πλήρη δικαιώματα 
πληροφοριών και 
ερευνών.
Ελέγχει την τήρηση των 
νόμων

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Defence Intelligence 
Organisation (DIO)

Υπάγεται στον 
Υπουργό Άμυνας

Συλλογή και αξιολόγηση 
στρατηγικών και 
στρατιωτικών 
πληροφοριών και 
υπηρεσίες πληροφοριών

Inspector-General of 
Intelligence and Security 
(IGIS)

βλ. ανωτέρω βλ. ανωτέρω 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Australian Secret
Intelligence Service
(ASIS)
Υπηρεσία 
Πληροφοριών 
Εξωτερικού
Υπάγεται στον 
Υπουργό Εξωτερικών

Συλλογή πληροφοριών 
για το εξωτερικό, ιδίως 
τη Νοτιοανατολική Ασία 
προς το συμφέρον της 
εθνικής ασφάλειας, της 
οικονομίας και των 
εξωτερικών σχέσεων.

Inspector-General of 
Intelligence and Security 
(IGIS)

βλ. ανωτέρω βλ. ανωτέρω 
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Australian Security
Intelligence
Organisation (ASIO)

The Australian Security 
Intelligence 
Organisation Act 1979 
(the ASIO Act)

Προστασία κατά 
πολιτικής βίας, 
ασφάλεια προσωπικού 
και υλικών αγαθών.
Καταπολέμηση διεθνούς 
τρομοκρατίας και 
παράνομης μεταφοράς 
τεχνολογίας.

Parliamentary Joint 
Committee on the 
Australian Security 
Intelligence 
Organization

Inspector-General of 
Intelligence and Security 
(IGIS)

Section 92C of the ASIO 
Act

βλ. ανωτέρω 

Υποβάλλει έκθεση στο 
Γενικό Εισαγγελέα και, 
σε περίπτωση που αυτός 
το εγκρίνει, στο 
Κοινοβούλιο
η Parliamentary joint 
Committee δεν μπορεί 
να ελέγχει: 
- την απόκτηση και 
μεταβίβαση foreign 
intelligence·
- τις δραστηριότητες του 
ASIO που δεν αφορούν 
αυστραλούς υπηκόους ή 
άλλους κατοίκους της 
Αυστραλίας·
- επιχειρησιακά 
ευαίσθητα θέματα·
- ατομικές καταγγελίες.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Office of National
Assessments
Ανεξάρτητο όργανο

Office of National 
Assessments Act 1977

Υποβάλλει έκθεση στον 
Πρωθυπουργό.

Inspector-General of 
Intelligence and Security 
(IGIS)

βλ. ανωτέρω βλ. ανωτέρω
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ΝΕΑ 
ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Government 
Communications 
Security Bureau 
(GCSB)

Υπάγεται στον 
Πρωθυπουργό

Ιδρύθηκε το 1977 
Δεν έχει θεσπισθεί έως 
σήμερα νομική βάση. 
Έχει υποβληθεί ήδη 
νομοσχέδιο στο 
Κοινοβούλιο 
(Government 
Communications 
Security Bureau Bill)  

Συγκέντρωση 
πληροφοριών σχετικά με 
το εξωτερικό.
Ασφάλεια επικοινωνιών, 
ασφάλεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και 
πληροφοριών (Infosec).
Τεχνική ασφάλεια

ναι Inspector-General of 
Intelligence and Security 

Intelligence and Security 
Committee
(Πρωθυπουργός, 
αρχικός αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, 3 
βουλευτές)

The Inspector-General 
of Intelligence and 
Security Act 1996

The Intelligence and 
Security Committee Act 
1996

Ελέγχει τις 
δραστηριότητες του 
GCSB και του SIS 
- όσον αφορά την 
τήρηση των νόμων·
- για καταγγελίες μέσω 
του "New Zealand 
person" 
υποβάλλει γραπτή 
έκθεση στον αρμόδιο 
υπουργό

παρακολουθεί την 
πολιτική ζωή, τη 
διοίκηση και τις δαπάνες 
του GCSB και του SIS 
(λαμβάνει περιορισμένες 
μόνο επιχειρησιακές 
πληροφορίες) 
υποβάλλει έκθεση στο 
Κοινοβούλιο 

ΝΕΑ 
ΖΗΛΑΝΔΙΑ

New Zealand 
Security Intelligence 
Service (SIS)

Υπηρεσία 
Πληροφοριών 
Εσωτερικού

Υπάγεται στον 
Πρωθυπουργό

New Zealand Security 
Intelligence Service Act 
1969

Αντικατασκοπία, 
προστασία κατά της 
τρομοκρατίας και της 
πολιτικής βίας, 
ευαισθητοποίηση των 
επιστημονικών κλάδων 
και της βιομηχανίας για 
θέματα βιομηχανικής 
κατασκοπείας και 
παράνομης μεταφοράς 
τεχνολογίας. 
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ΝΕΑ 
ΖΗΛΑΝΔΙΑ

External Assessments 
Bureau
(EAB)

Υπηρεσία 
Πληροφοριών 
Εξωτερικού

Υπάγεται στον 
Πρωθυπουργό

Αναλύει τις πολιτικές 
εξελίξεις και συντάσσει 
εκθέσεις σχετικά με 
πολιτικά και οικονομικά 
γεγονότα και ρεύματα 


