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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ∗ 

στην πρόταση της Επιτροπής για 

--------------------------------------------------------- 

Ο∆ΗΓΙΑ TOY EΥΡΩΠΑΪΚΟY ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟY ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαισίου 2005/222/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 83 
παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία3, 

                                                 
∗  Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιηµένο κείµενο σηµειώνεται µε έντονους πλάγιους χαρακτήρες· 

οι διαγραφές κειµένου σηµειώνονται µε το σύµβολο ▌. 
1 ΕΕ C 218 της 23.7.2011, σ. 130. 
3  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της …. 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Οι Στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση του ποινικού δικαίου των κρατών 

µελών στον τοµέα των επιθέσεων κατά συστηµάτων πληροφοριών, καθιερώνοντας 

ελάχιστους κανόνες σχετικά µε τον ορισµό των ποινικών αδικηµάτων και των 

σχετικών κυρώσεων, και η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων αρχών, 

συµπεριλαµβανοµένης της αστυνοµίας και άλλων εξειδικευµένων υπηρεσιών 

επιφορτισµένων µε την επιβολή του νόµου στα κράτη µέλη, καθώς και των αρµόδιων 

ειδικευµένων οργανισµών της Ένωσης και φορέων της Ένωσης, όπως η Eurojust, η 

Europol και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, καθώς και ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών (ENISA). 

(1α) Τα συστήµατα πληροφοριών είναι βασικό στοιχείο για την πολιτική, κοινωνική και 

οικονοµική αλληλεπίδραση στην Ένωση. Η κοινωνία εξαρτάται σε υψηλό και 

αυξανόµενο βαθµό από τέτοια συστήµατα. Η οµαλή λειτουργία και η ασφάλεια 

αυτών των συστηµάτων στην Ένωση είναι ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη της 

εσωτερικής αγοράς και µιας ανταγωνιστικής και καινοτόµου οικονοµίας. Η 

εξασφάλιση κατάλληλων επιπέδων προστασίας των συστηµάτων πληροφοριών θα 

πρέπει να αποτελεί µέρος ενός αποτελεσµατικού ολοκληρωµένου πλαισίου από µέτρα 

πρόληψης τα οποία συνοδεύουν τις απαντήσεις του ποινικού δικαίου στον 

κυβερνοχώρο. 
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(2) Οι επιθέσεις κατά των συστηµάτων πληροφοριών, και ιδίως οι επιθέσεις που 

συνδέονται µε το οργανωµένο έγκληµα, αποτελούν συνεχώς αυξανόµενη απειλή, τόσο 

στην Ένωση όσο και παγκοσµίως, και εντείνουν τις ανησυχίες για το ενδεχόµενο 

τροµοκρατικών επιθέσεων ή επιθέσεων µε πολιτικά κίνητρα κατά των συστηµάτων 

πληροφοριών που αποτελούν µέρος των υποδοµών ζωτικής σηµασίας των κρατών 

µελών και της Ένωσης. Αυτό αποτελεί απειλή για την επίτευξη µιας ασφαλέστερης 

κοινωνίας της πληροφορίας και ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 

και, εποµένως, απαιτείται απάντηση στο επίπεδο της Ένωσης και βελτιωµένη 

συνεργασία και συντονισµός σε διεθνές επίπεδο.  

(2α) Υπάρχουν ορισµένες υποδοµές ζωτικής σηµασίας στην Ένωση, η διακοπή ή η 

καταστροφή των οποίων θα µπορούσε να έχει σηµαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο. 

Έχει καταστεί προφανές, λόγω της ανάγκης να ενισχυθεί η προστασία των υποδοµών 

ζωτικής σηµασίας στην Ένωση, ότι τα µέτρα κατά των επιθέσεων στον 

κυβερνοχώρο θα πρέπει να συµπληρώνονται µε αυστηρές ποινικές κυρώσεις που να 

αντανακλούν τη σοβαρότητα των επιθέσεων αυτών. Ως υποδοµές ζωτικής σηµασίας 

µπορούν να νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία, συστήµατα ή µέρη αυτών που 

ευρίσκονται εντός των κρατών µελών και τα οποία είναι ουσιώδη για τη διατήρηση 

των ζωτικών κοινωνιακών λειτουργιών, της υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας 

της οικονοµικής ή κοινωνικής ευηµερίας, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής ενεργείας, 

µεταφορικά δίκτυα ή κυβερνητικά δίκτυα, και η διακοπή ή η καταστροφή των 

οποίων θα είχε σηµαντικό αντίκτυπο για ένα κράτος µέλος, ως αποτέλεσµα της 

αδυναµίας διατήρησης των λειτουργιών αυτών. 
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(3) Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν µια τάση διάπραξης όλο και πιο επικίνδυνων και 

επαναλαµβανόµενων επιθέσεων µεγάλης κλίµακας κατά συστηµάτων πληροφοριών που 

συχνά µπορούν να έχουν ζωτική σηµασία για τα κράτη µέλη ή για ειδικές 

δραστηριότητες του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα. Η τάση αυτή συνοδεύεται από την 

ανάπτυξη όλο και πιο εξελιγµένων µεθόδων, όπως η δηµιουργία και η χρήση των 

αποκαλούµενων «botnet» (δίκτυα προγραµµάτων ροµπότ), η οποία περιλαµβάνει 

διάφορα στάδια της αξιόποινης πράξης, κάθε ένα από τα οποία µπορεί από µόνο του 

να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το δηµόσιο συµφέρον. Η παρούσα οδηγία σκοπεύει, 

µεταξύ άλλων, στην εισαγωγή ποινικών κυρώσεων για τη δηµιουργία των «botnet», 

ήτοι πράξη της απόκτησης εξ αποστάσεως ελέγχου σε σηµαντικό αριθµό 

υπολογιστών διά της µολύνσεως τους µε κακόβουλο λογισµικό µέσω στοχευµένων 

επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Μόλις δηµιουργηθεί, το προσβεβληµένο δίκτυο 

υπολογιστών, που συνιστά το «botnet», µπορεί να ενεργοποιείται εν αγνοία των 

χρηστών των εν λόγω υπολογιστών, µε σκοπό την εξαπόλυση επιθέσεων στον 

κυβερνοχώρο µεγάλης κλίµακας, η οποία συνήθως µπορεί να προκαλέσει σοβαρές 

ζηµίες, όπως αναφέρεται στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

µπορούν να ορίσουν τι συνιστά σοβαρή ζηµιά σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο και 

τις εθνικές τους πρακτικές, όπως διακοπή της λειτουργίας συστηµάτων µεγάλης 

δηµόσιας σηµασίας ή σηµαντική οικονοµική ζηµιά ή απώλεια δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα ή ευαίσθητων πληροφοριών.  
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(3α) Επιθέσεις στον κυβερνοχώρο µεγάλης κλίµακας µπορούν να προξενήσουν 

σηµαντικές οικονοµικές ζηµίες, τόσο µέσω της διακοπής της λειτουργίας των 

συστηµάτων πληροφοριών και των επικοινωνιών όσο και µέσω της απώλειας ή 

αλλοίωσης σηµαντικών εµπορικών εµπιστευτικών πληροφοριών ή άλλων δεδοµένων. 

Θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των 

καινοτόµων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων για απειλές σχετικές µε αυτές τις 

επιθέσεις και για την ευπάθειά τους σε αυτές τις επιθέσεις, επειδή εξαρτώνται, σε 

µεγάλο βαθµό, από την ορθή λειτουργία και τη διαθεσιµότητα πληροφοριακών 

συστηµάτων και συχνά έχουν περιορισµένους πόρους για την ασφάλεια των 

πληροφοριών. 

(4) Είναι σηµαντικό να υπάρχουν κοινοί ορισµοί στον τοµέα αυτό ώστε να διασφαλισθεί η 

συνεκτική προσέγγιση µεταξύ των κρατών µελών κατά την εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας. 

(5) Είναι ανάγκη να επιτευχθεί κοινή προσέγγιση για τα στοιχεία της αντικειµενικής 

υπόστασης των ποινικών αδικηµάτων, µε την πρόβλεψη των κοινών αδικηµάτων της 

παράνοµης πρόσβασης σε σύστηµα πληροφοριών, της παράνοµης παρεµβολής σε 

σύστηµα, της παράνοµης παρεµβολής σε δεδοµένα και της παράνοµης υποκλοπής. 

(5α) Η υποκλοπή περιλαµβάνει, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, την ακρόαση, έλεγχο ή 

επιτήρηση του περιεχοµένου των επικοινωνιών και την παροχή του περιεχοµένου των 

δεδοµένων είτε άµεσα, µέσω της πρόσβασης και χρήσης των συστηµάτων 

πληροφοριών, είτε έµµεσα µέσω της χρήσης ηλεκτρονικής συνακρόασης ή συσκευών 

παγίδευσης µε τεχνικά µέσα. 
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(6) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων 

πληροφοριών. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές 

και αποτρεπτικές και να περιλαµβάνουν φυλάκιση και/ή χρηµατικές ποινές. 

(6α) Η παρούσα οδηγία προβλέπει ποινικές κυρώσεις, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις 

που δεν είναι ήσσονος σηµασίας. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να 

καθορίζουν τι συνιστά περίπτωση ήσσονος σηµασίας σύµφωνα µε το εθνικό τους 

δίκαιο και τις εθνικές τους πρακτικές. Η περίπτωση µπορεί να θεωρείται ήσσονος 

σηµασίας όταν, παραδείγµατος χάριν, οι ζηµίες που προκαλεί το αδίκηµα και/ή ο 

κίνδυνος για το δηµόσιο ή το ιδιωτικό συµφέρον, όπως η ακεραιότητα ενός 

συστήµατος υπολογιστών ή ηλεκτρονικών δεδοµένων, ή η σωµατική ακεραιότητα, 

τα δικαιώµατά ή άλλα συµφέροντα ενός προσώπου, είναι αµελητέα ή τέτοιας φύσης 

ώστε δεν είναι απαραίτητη η επιβολή ποινικής κύρωσης εντός του νοµικού ορίου ή η 

απόδοση ποινικής ευθύνης. 

(6β) Ο προσδιορισµός και η αναφορά απειλώνκαι κινδύνων που προκύπτουν από 

επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και της συναφούς ευπάθειας των συστηµάτων 

πληροφοριών, είναι σχετικές µε την αποτελεσµατική πρόληψη και αντιµετώπιση των 

επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και τη βελτίωση της ασφάλειας των συστηµάτων 

πληροφοριών. Η παροχή κινήτρων για την αναφορά κενών ασφαλείας θα µπορούσε 

να συµβάλει προς τον σκοπό αυτό. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προσπαθούν να 

παρέχουν δυνατότητες για τη νοµική ανίχνευση και αναφορά των κενών ασφαλείας. 
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(7) Είναι σκόπιµο να προβλεφθούν αυστηρότερες κυρώσεις όταν µια επίθεση κατά 

συστήµατος πληροφοριών διαπράττεται από εγκληµατική οργάνωση, όπως ορίζεται 

στην απόφαση-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος1 όταν η επίθεση στον κυβερνοχώρο 

διαπράττεται σε µεγάλη κλίµακα και πλήττει έτσι σηµαντικό αριθµό συστηµάτων 

πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένης της επίθεσης που έχει ως στόχο τη δηµιουργία 

«botnet» ή όταν η επίθεση στον κυβερνοχώρο προκαλεί σοβαρές ζηµίες, µεταξύ 

άλλων όταν η επίθεση εκτελείται µέσω «botnet». Είναι επίσης σκόπιµο να 

προβλεφθούν αυστηρότερες κυρώσεις, όταν ▌η επίθεση διεξάγεται κατά υποδοµής 

ζωτικής σηµασίας των κρατών µελών ή της Ένωσης.  

(7α) Η θέσπιση αποτελεσµατικών µέτρων κατά της κλοπής ταυτότητας και άλλων 

αδικηµάτων σχετικών µε την ταυτότητα αποτελεί ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο µιας 

ολοκληρωµένης προσέγγισης του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο. Η τυχόν ανάγκη για 

δράση της Ένωσης σχετικά µε αυτό το είδος εγκληµατικής συµπεριφοράς θα 

µπορούσε επίσης να εξετάζεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ανάγκης για µια 

συνολική οριζόντια πράξη της Ένωσης. 

(8) Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 27ης και 28ης Νοεµβρίου 2008 ανέφεραν ότι τα 

κράτη µέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξουν νέα στρατηγική, λαµβάνοντας 

υπόψη το περιεχόµενο της σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης του 2001 για το 

έγκληµα στον κυβερνοχώρο. Η σύµβαση αυτή είναι το νοµικό πλαίσιο αναφοράς για 

την καταπολέµηση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο, συµπεριλαµβανοµένων των 

επιθέσεων κατά συστηµάτων πληροφοριών. Η παρούσα οδηγία στηρίζεται στην εν 

λόγω σύµβαση. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης της εν λόγω Σύµβασης 

από όλα τα κράτη µέλη, το συντοµότερο δυνατό, θα πρέπει να θεωρηθεί 

προτεραιότητα. 

                                                 
1 ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42. 
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(9) Λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών τρόπων µε τους οποίους µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν οι επιθέσεις και της ταχείας εξέλιξης του υλισµικού και του 

λογισµικού, η παρούσα οδηγία αναφέρεται σε εργαλεία που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τη διάπραξη των αδικηµάτων που απαριθµούνται στην παρούσα 

οδηγία. Τέτοια εργαλεία µπορούν να περιλαµβάνουν το κακόβουλο λογισµικό –

συµπεριλαµβανοµένων των εργαλείων που µπορούν να δηµιουργούν «botnet»– το 

οποίο χρησιµοποιείται για τη διάπραξη επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Ακόµη και όταν 

ένα τέτοιο εργαλείο είναι κατάλληλο ή ιδιαιτέρως κατάλληλο για τη διάπραξη ενός εκ 

των αδικηµάτων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, είναι πιθανό το εργαλείο να έχει 

παραχθεί για νόµιµο σκοπό. Με αιτιολογία την ανάγκη να αποφευχθεί η 

ποινικοποίηση οσάκις τα εν λόγω εργαλεία παράγονται και διατίθενται στην αγορά 

για νόµιµους σκοπούς, όπως για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των προϊόντων της 

τεχνολογίας πληροφοριών ή της ασφάλειας των συστηµάτων πληροφοριών, εκτός 

από τη γενική απαίτηση της πρόθεσης, µια απαίτηση άµεσης πρόθεσης να 

χρησιµοποιήσει τα εργαλεία αυτά για να διαπράξει ένα ή περισσότερα εκ των 

αδικηµάτων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, πρέπει επίσης να πληρούται.  
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(10) Η παρούσα οδηγία δεν αποδίδει ποινική ευθύνη όταν πληρούνται τα αντικειµενικά 

κριτήρια των αδικηµάτων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, αλλά οι πράξεις 

διαπράττονται χωρίς εγκληµατική πρόθεση, παραδείγµατος χάριν όταν το πρόσωπο 

δεν γνωρίζει ότι απαγορεύεται η πρόσβαση ή στην περίπτωση εξουσιοδοτηµένης 

δοκιµής ή προστασίας συστηµάτων πληροφοριών, όπως όταν µια εταιρία ή ένας 

πωλητής αναθέτει σε ένα πρόσωπο να ελέγξει την ισχύ του συστήµατος ασφαλείας 

του. Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, συµβατικές υποχρεώσεις ή συµφωνίες να 

περιορισθεί η πρόσβαση σε συστήµατα πληροφοριών µε τη µέθοδο της πολιτικής 

χρηστών ή όρων παροχής υπηρεσίας, καθώς και εργατικές διαφορές όσον αφορά την 

πρόσβαση και τη χρήση συστηµάτων πληροφοριών του εργοδότη για ιδιωτικούς 

σκοπούς, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται ποινική ευθύνη, όταν η πρόσβαση, υπ’ αυτές 

τις συνθήκες, θα κρινόταν απαγορευµένη και, συνεπώς, θα αποτελούσε τη µοναδική 

βάση για ποινική διαδικασία. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωµα της 

πρόσβασης σε πληροφορίες, όπως ορίζεται στο εθνικό και στο ενωσιακό δίκαιο, ενώ 

την ίδια στιγµή δεν µπορεί να χρησιµεύσει ως αιτιολογία για παράνοµη ή αυθαίρετη 

πρόσβαση σε πληροφορίες. 

(10α) Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο µπορούν να διευκολύνονται από διάφορες 

περιστάσεις, όπως όταν ο δράστης έχει πρόσβαση στα συστήµατα ασφαλείας που 

ενυπάρχουν στα προσβαλλόµενα συστήµατα πληροφοριών, µέσα στο πλαίσιο των 

καθηκόντων του. Στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, τέτοιες περιστάσεις θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη καταλλήλως κατά τη διεξαγωγή ποινικών διαδικασιών. 
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(10β) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέπουν στο εθνικό τους δίκαιο επιβαρυντικές 

περιστάσεις, σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κανόνες περί επιβαρυντικών 

περιστάσεων που προβλέπονται στα νοµικά τους συστήµατα. Θα πρέπει να µεριµνούν 

ώστε αυτές οι επιβαρυντικές περιστάσεις να µπορούν να εξετάζονται από τους 

δικαστές κατά την επιµέτρηση της ποινής των δραστών. Εµπίπτει στη διακριτική 

ευχέρεια του δικαστή να αξιολογεί τις εν λόγω περιστάσεις, µαζί µε τα άλλα γεγονότα 

της συγκεκριµένης υπόθεσης.  

(10γ) Η παρούσα οδηγία δεν διέπει τις προϋποθέσεις κατά την άσκηση δικαιοδοσίας για 

οποιοδήποτε από τα αδικήµατα που αναφέρονται σε αυτή, όπως η κατάθεση από το 

θύµα στον τόπο όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα, η καταγγελία από το κράτος στο 

οποίο διαπράχθηκε το αδίκηµα ή η µη άσκηση δίωξης σε βάρος του δράστη στον 

τόπο όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα. 

(10δ) Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, κράτη και δηµόσιοι φορείς, παραµένουν πλήρως 

υποχρεωµένα να εγγυώνται τον σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των 

θεµελιωδών ελευθεριών, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες διεθνείς υποχρεώσεις. 
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(11) Η παρούσα οδηγία ενισχύει τη σηµασία των δικτύων, όπως το δίκτυο των σηµείων 

επαφής της οµάδας G8 ή του Συµβουλίου της Ευρώπης, που είναι διαθέσιµο σε 24ωρη 

βάση και τις επτά ηµέρες την εβδοµάδα. Τα εν λόγω σηµεία επαφής θα πρέπει να είναι 

σε θέση να προσφέρουν αποτελεσµατική βοήθεια, παραδείγµατος χάριν 

διευκολύνοντας την ανταλλαγή διαθέσιµων σχετικών πληροφοριών και την παροχή 

τεχνικών συµβουλών ή νοµικών πληροφοριών για έρευνες ή διαδικασίες σχετικές µε 

ποινικά αδικήµατα που συνδέονται µε συστήµατα πληροφοριών και συναφή δεδοµένα 

που αφορούν το κράτος µέλος το οποίο υποβάλλει την αίτηση. Προκειµένου να 

διασφαλισθεί η οµαλή λειτουργία των δικτύων, κάθε σηµείο επαφής θα πρέπει να 

διαθέτει την ικανότητα να επικοινωνεί µε τα σηµεία επαφής των άλλων κρατών 

µελών, βάσει επείγουσας διαδικασίας, µε την υποστήριξη, µεταξύ άλλων, 

εκπαιδευµένου και εξοπλισµένου προσωπικού. ∆εδοµένης της ταχύτητας µε την οποία 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν επιθέσεις στον κυβερνοχώρο µεγάλης κλίµακας, τα 

κράτη µέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται αµέσως σε επείγουσες 

αιτήσεις που προέρχονται από το εν λόγω δίκτυο σηµείων επαφής. Στις περιπτώσεις 

αυτές, µπορεί να είναι σκόπιµο η αίτηση πληροφοριών να συνοδεύεται από 

τηλεφωνικό αριθµό επαφής, ώστε να διασφαλίζεται ότι η αίτηση θα διεκπεραιώνεται 

σύντοµα από το κράτος µέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση και να δίνεται 

απάντηση εντός οκτώ ωρών. 
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(11a) Η συνεργασία µεταξύ των δηµόσιων αρχών αφενός, και του ιδιωτικού τοµέα και της 

κοινωνίας των πολιτών αφετέρου, έχει µεγάλη σηµασία για την αποτροπή και την 

καταπολέµηση των επιθέσεων κατά των συστηµάτων πληροφοριών. Είναι αναγκαίο 

να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, 

παραγωγών, οργάνων επιβολής του νόµου και δικαστικών αρχών, µε εκ παραλλήλου 

πλήρη σεβασµό του κράτους δικαίου. Τέτοια συνεργασία θα µπορούσε να 

περιλαµβάνει υποστήριξη από παρόχους υπηρεσιών υπό µορφή βοήθειας για τη 

διατήρηση πιθανών αποδεικτικών στοιχείων, παροχής στοιχείων που βοηθούν στον 

εντοπισµό των δραστών και, ως τελευταία επιλογή, πλήρους ή µερικής παύσης της 

λειτουργίας παρανόµων συστηµάτων ή λειτουργιών που έχουν δεχτεί επίθεση ή έχουν 

χρησιµοποιηθεί για παράνοµους σκοπούς, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και τις 

εθνικές πρακτικές. Τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τη δηµιουργία 

δικτύων εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µε τους παρόχους υπηρεσιών και τους 

παραγωγούς για την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση µε τα αδικήµατα που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 
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(12) Υπάρχει ανάγκη συλλογής συγκρίσιµων δεδοµένων σχετικά µε τα αδικήµατα που 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Τα σχετικά δεδοµένα θα πρέπει να τίθενται στη 

διάθεση των αρµόδιων ειδικευµένων οργανισµών και φορέων της Ένωσης, όπως η 

Ευρωπόλ και ο ENISA, σύµφωνα µε τα καθήκοντά τους και τις ανάγκες 

πληροφόρησης, ώστε να αποκτούν µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα του προβλήµατος 

της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια δικτύων και 

πληροφοριών στο επίπεδο της Ένωσης, συµβάλλοντας έτσι στη διαµόρφωση πιο 

αποτελεσµατικής απάντησης. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποβάλλουν πληροφορίες 

σχετικά µε το modus operandi που χρησιµοποιείται από τους δράστες στην Europol 

και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ηλεκτρονικού εγκλήµατος ώστε να προβαίνουν σε 

αξιολογήσεις περί των απειλών και στρατηγικές αναλύσεις του εγκλήµατος στον 

κυβερνοχώρο σύµφωνα µε την απόφαση 2009/371/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 6ης 

Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)1. Η 

παροχή πληροφοριών µπορεί να διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση των 

σηµερινών και µελλοντικών απειλών και να συµβάλει έτσι στη λήψη καταλληλότερων 

και στοχευµένων αποφάσεων για την καταπολέµηση και την πρόληψη των επιθέσεων 

κατά των συστηµάτων πληροφοριών. 

(12α) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας καθώς και τις αναγκαίες νοµοθετικές προτάσεις οι οποίες θα µπορούσαν να 

οδηγήσουν στη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της, λαµβάνοντας υπόψη τις 

εξελίξεις στον τοµέα του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο. Οι εξελίξεις αυτές µπορούν 

να περιλαµβάνουν τεχνολογικές εξελίξεις, παραδείγµατος χάριν αυτές που επιτρέπουν 

την αποτελεσµατικότερη επιβολή της εφαρµογής του νόµου όσον αφορά τις επιθέσεις 

εναντίον συστηµάτων πληροφοριών ή διευκολύνουν την πρόληψη ή την άµβλυνση 

των επιπτώσεων αυτών των επιθέσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει 

να λαµβάνει υπόψη τις διαθέσιµες αναλύσεις και εκθέσεις που συντάσσονται από 

τους αρµόδιους φορείς, ιδίως την Ευρωπόλ και τον ENISA. 

                                                 
1  ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37. 
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(12β) Προκειµένου να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικά το έγκληµα στον κυβερνοχώρο, 

είναι αναγκαίο να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των συστηµάτων πληροφοριών µε τη 

λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων για να προστατεύονται αποτελεσµατικότερα από 

επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα απαραίτητα 

µέτρα για την προστασία των πληροφοριακών τους συστηµάτων που αποτελούν 

µέρος των υποδοµών ζωτικής σηµασίας από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, ως µέρος 

των οποίων θα πρέπει να εξετάζουν την προστασία των πληροφοριακών τους 

συστηµάτων και των συναφών δεδοµένων. Η εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου 

προστασίας και ασφάλειας των συστηµάτων πληροφοριών από νοµικά πρόσωπα, 

παραδείγµατος χάριν σε συνάρτηση µε την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών διαθέσιµων στο κοινό σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της 

Ένωσης περί ιδιωτικής ζωής, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προστασίας 

δεδοµένων, αποτελεί ουσιώδες µέρος ενός ολοκληρωµένου πλαισίου για 

αποτελεσµατική καταπολέµηση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει να 

παρέχονται κατάλληλα επίπεδα προστασίας έναντι ευλόγως εντοπίσιµων απειλών και 

ευπαθειών σύµφωνα µε την «τελευταία λέξη» της τεχνικής για συγκεκριµένους τοµείς 

και συγκεκριµένες καταστάσεις επεξεργασίας δεδοµένων. Το κόστος και ο φόρτος 

της εν λόγω προστασίας θα πρέπει να αναλογούν µε τη βλάβη που είναι πιθανό να 

προκαλέσει µια επίθεση στον κυβερνοχώρο στα θύµατά της. Τα κράτη µέλη 

παροτρύνονται να προβλέπουν σχετικά µέτρα αναλαµβάνοντας υποχρεώσεις στο 

πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου στις περιπτώσεις που ένα νοµικό πρόσωπο σαφώς 

δεν έχει προβλέψει κατάλληλο επίπεδο προστασίας ενάντια σε επιθέσεις στον 

κυβερνοχώρο. 



 

 
 PE509.957/ 15 

 EL 

(13) Τα σηµαντικά κενά και οι διαφορές ανάµεσα στα δίκαια και τις ποινικές διαδικασίες 

των κρατών µελών στον τοµέα των επιθέσεων κατά των συστηµάτων πληροφοριών ▌ 

µπορούν να παρεµποδίσουν την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της 

τροµοκρατίας και να περιπλέξουν την αποτελεσµατική αστυνοµική και δικαστική 

συνεργασία στον τοµέα αυτό. Ο διεθνικός και χωρίς σύνορα χαρακτήρας των 

σύγχρονων συστηµάτων πληροφοριών σηµαίνει ότι, οι επιθέσεις κατά των συστηµάτων 

αυτών, έχουν διασυνοριακή διάσταση, υπογραµµίζοντας έτσι την επείγουσα ανάγκη να 

ληφθούν περαιτέρω µέτρα για την προσέγγιση του ποινικού δικαίου στον συγκεκριµένο 

τοµέα. Επιπλέον, ο συντονισµός της δίωξης όσον αφορά επιθέσεις κατά συστηµάτων 

πληροφοριών θα πρέπει να διευκολυνθεί µε την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρµογή 

της οδηγίας-πλαισίου 2009/948/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2009, για 

την πρόληψη και τον διακανονισµό συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις1. 

Τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε την Ένωση, θα πρέπει επίσης να επιδιώξουν να 

βελτιώσουν τη διεθνή συνεργασία που αφορά την ασφάλεια των συστηµάτων 

πληροφοριών και των υπολογιστικών δικτύων και δεδοµένων. Σε κάθε διεθνή 

συµφωνία που άπτεται της ανταλλαγής δεδοµένων θα πρέπει να λαµβάνεται δεόντως 

υπόψη η ασφάλεια της µεταφοράς και της αποθήκευσης δεδοµένων. 

                                                 
1  ΕΕ L 328 της 15.12.2009, σ. 42. 
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(13a) Η βελτιωµένη συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων οργάνων επιβολής του νόµου και 

των δικαστικών αρχών, στο σύνολο της Ένωσης, είναι ουσιώδους σηµασίας για την 

αποτελεσµατική καταπολέµηση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο. Στο πλαίσιο 

αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η επιτάχυνση των προσπαθειών να παρασχεθεί η 

κατάλληλη κατάρτιση στις αρµόδιες αρχές, προκειµένου να αυξηθεί η κατανόησή 

τους για το έγκληµα στον κυβερνοχώρο και τις επιπτώσεις του και να ενισχυθεί η 

συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, παραδείγµατος χάριν µέσω των 

αρµόδιων ειδικευµένων οργανισµών και φορέων της Ένωσης. Η κατάρτιση αυτή θα 

πρέπει, µεταξύ άλλων, να στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τα 

διάφορα εθνικά νοµικά συστήµατα, τις ενδεχόµενες νοµικές και τεχνικές προκλήσεις 

που προκύπτουν στις ποινικές έρευνες και την κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των 

αρµόδιων εθνικών αρχών. 

▌ 
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(16) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες 

και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως από τον Χάρτη των Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση περί προάσπισης 

των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, 

συµπεριλαµβανοµένων της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, της 

ιδιωτικής ζωής, της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, του δικαιώµατος δίκαιης 

δίκης, του τεκµηρίου αθωότητας και των δικαιωµάτων της υπεράσπισης, καθώς και των 

αρχών της νοµιµότητας και αναλογικότητας των ποινικών αδικηµάτων και κυρώσεων. 

Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των εν 

λόγω δικαιωµάτων και των αρχών και πρέπει να εφαρµόζεται αναλόγως. 

(16a) Η προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα 

σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ και το άρθρου 8 του Χάρτη των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, κάθε επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως µε το σχετικό δίκαιο της Ένωσης περί 

προστασίας δεδοµένων.  

(17) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και 

της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο 

έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εν λόγω κράτη µέλη γνωστοποίησαν την 

επιθυµία τους να συµµετάσχουν στην έκδοση και την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας 

▌.  
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(18) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση της ∆ανίας, το 

οποίο έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην έκδοση της 

παρούσας οδηγίας και δεν δεσµεύεται από αυτή ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της. 

(18α) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας –ήτοι να υπόκεινται οι επιθέσεις κατά 

των συστηµάτων πληροφοριών, σε όλα τα κράτη µέλη, σε αποτελεσµατικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις και να βελτιωθεί και να ενθαρρυνθεί 

η συνεργασία µεταξύ δικαστικών και άλλων αρµοδίων αρχών, δεν µπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, και δύνανται, συνεπώς, λόγω της κλίµακας 

και των αποτελεσµάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 

Ένωση δύναται να θεσπίζει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την 

αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

(18β) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η τροποποίηση και επέκταση των διατάξεων της 

απόφασης- πλαισίου 2005/222/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για 

τις επιθέσεις κατά των συστηµάτων πληροφοριών1. Επειδή οι τροποποιήσεις που 

πρέπει να επέλθουν είναι ουσιαστικές ως προς τον αριθµό και τη φύση τους, η 

απόφαση- πλαίσιο 2005/222/∆ΕΥ θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να 

αντικατασταθεί στο σύνολό της σε σχέση µε τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στην 

έκδοση της παρούσας οδηγίας, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

                                                 
1  ΕΕ L 69 της 16.3.2005, σ. 67. 
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Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά µε τον ορισµό των ποινικών 
αδικηµάτων και των κυρώσεων στον τοµέα των επιθέσεων κατά των συστηµάτων 
πληροφοριών. Σκοπεύει επίσης να διευκολύνει την πρόληψη των αδικηµάτων αυτών και να 
βελτιώσει τη συνεργασία µεταξύ δικαστικών και άλλων αρµόδιων αρχών. 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί : 

α) «σύστηµα πληροφοριών»: η συσκευή ή οµάδα διασυνδεδεµένων ή σχετικών µεταξύ 

τους συσκευών, εκ των οποίων µια ή περισσότερες εκτελούν, σύµφωνα µε ένα 

πρόγραµµα, αυτόµατη επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδοµένων, καθώς και τα 

ηλεκτρονικά δεδοµένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας, 

ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την οµάδα συσκευών µε 

σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη συντήρησή τους· 
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β) «ηλεκτρονικά δεδοµένα»: η παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε 

µορφή κατάλληλη προς επεξεργασία από σύστηµα πληροφοριών, 

συµπεριλαµβανοµένου προγράµµατος που παρέχει τη δυνατότητα στο σύστηµα 

πληροφοριών να εκτελέσει µια λειτουργία· 

γ) «νοµικό πρόσωπο»: κάθε οντότητα που έχει το καθεστώς του νοµικού προσώπου 

βάσει του εφαρµοστέου δικαίου, αλλά δεν περιλαµβάνει κράτη, ή δηµόσιους φορείς 

κατά την άσκηση της εξουσίας τους ή δηµόσιους διεθνείς οργανισµούς· 

δ) «χωρίς δικαίωµα»:η αναφερόµενη στην παρούσα οδηγία συµπεριφορά, 

συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης, παρεµβολής ή υποκλοπής, που απαγορεύεται 

από τον ιδιοκτήτη ή από άλλο νόµιµο δικαιούχο του συστήµατος ή µέρους του ή που 

δεν επιτρέπεται δυνάµει του εθνικού δικαίου. 

Άρθρο 3 

Παράνοµη πρόσβαση σε συστήµατα πληροφοριών  

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, η απόκτηση 
πρόσβασης εκ προθέσεως και χωρίς δικαίωµα, στο σύνολο ή σε µέρος του συστήµατος 
πληροφοριών, τιµωρείται ως ποινικό αδίκηµα, οσάκις διαπράτεται παραβιάζοντας µέτρο 
ασφαλείας, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος σηµασίας περιπτώσεις. 
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Άρθρο 4 

Παράνοµη παρεµβολή σε σύστηµα 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η ▌σοβαρή 
παρεµπόδιση ή διακοπή της λειτουργίας συστήµατος πληροφοριών, µε την εισαγωγή 
ηλεκτρονικών δεδοµένων, διαβίβαση, ζηµία, διαγραφή, φθορά, αλλοίωση ή εξάλειψη αυτών 
των δεδοµένων ή µε τον αποκλεισµό της πρόσβασης στα δεδοµένα αυτά, εκ προθέσεως και 
χωρίς δικαίωµα, τιµωρείται ως ποινικό αδίκηµα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος 
σηµασίας περιπτώσεις . 

Άρθρο 5 

Παράνοµη παρεµβολή σε δεδοµένα 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η ▌διαγραφή, ζηµία, 
φθορά, αλλοίωση ή εξάλειψη ηλεκτρονικών δεδοµένων ενός συστήµατος πληροφοριών ή ο 
αποκλεισµός της πρόσβασης στα δεδοµένα αυτά εκ προθέσεως και χωρίς δικαίωµα, τιµωρείται 
ως ποινικό αδίκηµα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος σηµασίας περιπτώσεις . 
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Άρθρο 6 

Παράνοµη υποκλοπή 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η ▌υποκλοπή µε 
τεχνικά µέσα, µη δηµόσιων διαβιβάσεων ηλεκτρονικών δεδοµένων από, προς ή µέσα σε ένα 
σύστηµα πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών από ένα 
σύστηµα πληροφοριών που περιέχει τέτοια ηλεκτρονικά δεδοµένα, εκ προθέσεως και χωρίς 
δικαίωµα, τιµωρείται ως ποινικό αδίκηµα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος 
σηµασίας περιπτώσεις .  

Άρθρο 7 

Εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τη διάπραξη των αδικηµάτων  

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ προθέσεως 

παραγωγή, πώληση, προµήθεια προς χρήση, εισαγωγή, ▌ διανοµή ή µε άλλο τρόπο διάθεση 

ενός εκ των ακόλουθων εργαλείων χωρίς δικαίωµα και µε την πρόθεση να χρησιµοποιηθούν 

προς διάπραξη οποιουδήποτε εκ των αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6, 

τιµωρείται ως ποινικό αδίκηµα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος σηµασίας 

περιπτώσεις: 

α) ▌ πρόγραµµα υπολογιστή, που έχει σχεδιασθεί ή προσαρµοσθεί κατά κύριο λόγο µε 

σκοπό τη διάπραξη οιουδήποτε εκ των αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6· 
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β) συνθηµατικού κωδικού υπολογιστή, κωδικού πρόσβασης ή παρόµοιων στοιχείων µέσω 

των οποίων µπορεί να αποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή σε µέρος συστήµατος 

πληροφοριών. 

Άρθρο 8 

Ηθική αυτουργία, υποβοήθηση,▌συνέργεια και απόπειρα 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η ηθική αυτουργία, ή η υποβοήθηση και η 
συνέργεια προς διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 7 τιµωρείται 
ως ποινικό αδίκηµα. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η απόπειρα διάπραξης αδικήµατος που αναφέρεται 

στα άρθρα 4 και 5 να τιµωρείται ως ποινικό αδίκηµα. 

Άρθρο 9 

Κυρώσεις  

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα αδικήµατα 

που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8 τιµωρούνται µε αποτελεσµατικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις. 

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα αδικήµατα 

που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 τιµωρούνται µε στερητική της ελευθερίας ποινή 

το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη, τουλάχιστον για 

περιπτώσεις που δεν είναι ήσσονος σηµασίας. 
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2α. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, οσάκις τα 

αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 διαπράττονται εκ προθέσεως, και 

εφόσον έχει πληγεί σηµαντικός αριθµός συστηµάτων πληροφοριών µέσω της 

χρήσης εργαλείου αναφεροµένου στο άρθρο 7, τιµωρούνται µε στερητική της 

ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον τρία έτη. 

2β. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 

αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 τιµωρούνται µε στερητική της 

ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη, 

εφόσον: 

α) διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης κατά την έννοια της 

απόφασης-πλαισίου 2008/841/∆ΕΥ, ανεξαρτήτως της κύρωσης που ορίζεται 

σε αυτή,  

β) προκαλούν σηµαντικές ζηµίες, ή 

γ) διαπράττονται κατά συστήµατος πληροφοριών που αποτελεί µέρος ζωτικής 

σηµασίας υποδοµής. 
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2γ. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσουν ότι εφόσον τα 

αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 διαπράττονται µε υφαρπαγή 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα άλλου προσώπου, προκειµένου να αποκτηθεί η 

εµπιστοσύνη τρίτων, και, ως εκ τούτου, προκαλούν ζηµία στο νόµιµο δικαιούχο της 

ταυτότητας, το γεγονός αυτό µπορεί, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, να 

εκλαµβάνεται ως επιβαρυντική περίσταση, εκτός εάν οι εν λόγω περιστάσεις 

καλύπτονται ήδη από άλλο αδίκηµα που τιµωρείται σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.  

▌ 

Άρθρο 11  

Ευθύνη νοµικών προσώπων 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι 

νοµικά πρόσωπα είναι δυνατόν να υπέχουν ευθύνη για τα αδικήµατα που αναφέρονται 

στα άρθρα 3 έως 8 τα οποία έχουν τελεσθεί προς όφελός τους από οιοδήποτε 

πρόσωπο, ενεργώντας είτε ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου του νοµικού προσώπου και 

κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νοµικού αυτού προσώπου, βάσει µιας από τις εξής 

εξουσίες: 

α) εξουσία εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου· 



 

 
 PE509.957/ 26 

 EL 

β) εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασµό του νοµικού προσώπου· 

γ) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου. 

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι 

νοµικά πρόσωπα µπορούν να θεωρούνται υπεύθυνα οσάκις η έλλειψη εποπτείας ή 

ελέγχου εκ µέρους ενός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχει 

επιτρέψει τη διάπραξη οποιουδήποτε εκ των αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 

3 έως 8 προς όφελος του εν λόγω νοµικού προσώπου από πρόσωπο που τελεί υπό την 

εξουσία του.  

3. Η ευθύνη των νοµικών προσώπων δυνάµει των παραγράφων 1 και 2 δεν αποκλείει την 

ποινική δίωξη φυσικών προσώπων που είναι αυτουργοί ή ηθικοί αυτουργοί ή 

συνεργοί στη διάπραξη αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8. 

Άρθρο 12 

Κυρώσεις εις βάρος νοµικών προσώπων 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι το 

νοµικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 1 

τιµωρείται µε αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες 

περιλαµβάνονται χρηµατικές ποινές ή πρόστιµα και οι οποίες µπορούν να 

περιλαµβάνουν και άλλες κυρώσεις, όπως: 

α) αποκλεισµό από δηµόσιες παροχές ή ενισχύσεις· 
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β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης εµπορικών δραστηριοτήτων· 

γ)  θέση υπό δικαστική εποπτεία·  

δ) δικαστική εκκαθάριση· 

ε) προσωρινό ή οριστικό κλείσιµο των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιήθηκαν για 

τη διάπραξη του αδικήµατος. 

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι το 

νοµικό πρόσωπο το υπέχει ευθύνη δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 2 τιµωρείται 

µε αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις ή άλλα µέτρα. 

Άρθρο 13 

∆ικαιοδοσία  

1. Τα κράτη µέλη θεµελιώνουν τη δικαιοδοσία τους για τα αδικήµατα που αναφέρονται 

στα άρθρα 3 έως 8, εφόσον το αδίκηµα έχει διαπραχθεί: 

α) εν όλω ή εν µέρει στο έδαφος τους· ή 
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β) από υπήκοό τους, τουλάχιστον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η πράξη 

θεωρείται αδίκηµα στον τόπο όπου έχει διαπραχθεί. 

▌ 

2. Κράτος µέλος, κατά τη θεµελίωση της δικαιοδοσίας του σύµφωνα µε την παράγραφο 

1 στοιχείο α), εξασφαλίζει ότι διαθέτει δικαιοδοσία, οσάκις: 

α)  ο δράστης διέπραξε το αδίκηµα, όταν ευρίσκετο στο έδαφος του, ανεξάρτητα 
από το εάν το αδίκηµα στρεφόταν κατά συστήµατος πληροφοριών στο έδαφός 
του· ή 

β) το αδίκηµα στρέφεται κατά συστήµατος πληροφοριών στο έδαφός του 
ανεξάρτητα από το εάν όταν ο δράστης διέπραξε το αδίκηµα ευρίσκετο στο 
έδαφός του. 
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2α. Το κράτος µέλος ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή οσάκις αποφασίζει να 

θεµελιώσει δικαιοδοσία για αδίκηµα που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 8, το οποίο 

διαπράττεται εκτός του εδάφους του, οσάκις, µεταξύ άλλων: 

α) ο δράστης του αδικήµατος έχει τη συνήθη κατοικία του στο έδαφος του, ή 

β) το αδίκηµα διαπράττεται προς όφελος νοµικού προσώπου εγκατεστηµένου 

στο έδαφος του. 

Άρθρο 14  

Ανταλλαγή πληροφοριών 

1. Για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τα αδικήµατα που 

αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8, ▌τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν ένα 

λειτουργικό εθνικό σηµείο επαφής και κάνουν χρήση του υφιστάµενου δικτύου 

επιχειρησιακών σηµείων επαφής που είναι διαθέσιµο σε 24ωρη βάση και τις επτά 

ηµέρες της εβδοµάδας. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι διαθέτουν διαδικασίες 

ώστε, σε περιπτώσεις επειγουσών αιτήσεων συνδροµής, η αρµόδια αρχή ναµπορεί 

να δηλώσει, εντός οκτώ ωρών από την παραλαβή, τουλάχιστον εάν θα απαντήσει 

στην αίτηση, καθώς και τη µορφή και τον εκτιµώµενο χρόνο της απάντησης αυτής. 
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2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα σηµεία επαφής που έχουν ορίσει µε 

σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για αδικήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στα άλλα κράτη µέλη και τους 

αρµόδιους ειδικευµένους οργανισµούς και φορείς της Ένωσης. 

2α. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι 

διατίθενται οι κατάλληλοι δίαυλοι αναφοράς προκειµένου να διευκολυνθεί η 

υποβολή αναφορών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά µε αδικήµατα που 

αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6 στις αρµόδιες εθνικές τους αρχές.  

Άρθρο 15 

Παρακολούθηση και στατιστικές  

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ένα σύστηµα ευρίσκεται σε ετοιµότητα για την 

καταγραφή, την παραγωγή και την παροχή στατιστικών στοιχείων για τα αδικήµατα 

που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7. 

2. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 στατιστικά στοιχεία καλύπτουν κατ' ελάχιστον τα 

υφιστάµενα δεδοµένα ως προς τον αριθµό των αδικηµάτων που αναφέρονται στα 

άρθρα 3 έως 7, τα οποία καταγράφονται από τα κράτη µέλη, καθώς και ▌ τον αριθµό 

των προσώπων τα οποία διώχθηκαν και καταδικάστηκαν για τα αδικήµατα που 

αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7. 
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3. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που συγκεντρώνουν σύµφωνα 

µε το παρόν άρθρο. Η Επιτροπή µεριµνά ώστε να δηµοσιεύεται και να υποβάλλεται 

στις αρµόδιους ειδικευµένους οργανισµούς και φορείς της Ένωσης συγκεντρωτική 

επισκόπηση αυτών των στατιστικών εκθέσεων. 

Άρθρο 16 

Αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2005/222/∆ΕΥ 

Η απόφαση-πλαίσιο 2005/222/∆ΕΥαντικαθίσταται όσον αφορά τα κράτη µέλη που 
συµµετέχουν στην έκδοση της παρούσας οδηγίας, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των 
κρατών µελών ως προς τις προθεσµίες µεταφοράς της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό τους 
δίκαιο. 

Όσον αφορά τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στην έκδοση της παρούσας οδηγίας, οι 
παραποµπές στην απόφαση-πλαίσιο 2005/222/∆ΕΥ θεωρούνται ως παραποµπές στην παρούσα 
οδηγία. 

Άρθρο 17  

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο έως 

...*▌. 

 

                                                 
*  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: δύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας.  
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2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείµενο των ▌µέτρων µε τα οποία 

µεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας. 

2α. Τα εν λόγω µέτρα, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν αναφορά στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη 

δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος πραγµατοποίησης της αναφοράς αυτής καθορίζεται 

από τα κράτη µέλη. 

Άρθρο 18  

Υποβολή εκθέσεων 

▌Η Επιτροπή υποβάλλει, µέχρι ...* έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε 
την οποία αξιολογείται κατά πόσον τα κράτη µέλη έχουν λάβει τα αναγκαία µέτρα για να 
συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, συνοδευόµενη, εφόσον απαιτείται, από 
νοµοθετικές προτάσεις. Η Επιτροπή λαµβάνει επίσης υπόψη τις τεχνικές και νοµικές 
εξελίξεις στον τοµέα του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο, ιδίως σε σχέση µε το πεδίο 
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 

▌ 

                                                 
*  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: τέσσερα έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 19 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 20 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις Συνθήκες. 

..., 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συµβούλιο,  

Ο Πρόεδρος       Ο Πρόεδρος  

 

 
_______________ 

 


