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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Νομοσχέδιο με τίτλο: 

«Ο περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη 

Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2021». 

 

 Το νομοσχέδιο με τίτλο: «ο περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών 

Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», αποσκοπεί στο να θεραπεύσει το κενό 

που είχε παρατηρηθεί, σε σχέση με την ερμηνεία του όρου «παροχέας 

υπηρεσιών» στον βασικό νόμο, η οποία με βάση την υφιστάμενη διατύπωση 

της, έχει ερμηνευθεί ότι δεν περιλαμβάνει τους παρόχους διαδικτυακών 

πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης όπως facebook, twitter κ.α.  

 

2.  Αυτό επιτυγχάνεται, με την συμπερίληψη στις ερμηνευτικές διατάξεις του 

βασικού νόμου του όρου «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» με την 

ερμηνεία του, όπως αυτός απαντάται στην Οδηγία της Ε.Ε. με αρ. 2018/1972. 

 

3. Ειδικότερα, η ανάγκη προέκυψε μετά την γνωμάτευση της Νομικής 

Υπηρεσίας, ότι ο ορισμός «παροχέας υπηρεσιών» στον βασικό νόμο δεν 

περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως η Facebook κ.α., κατά συνέπεια τα αιτήματα της 

Αστυνομίας που αφορούν την άρση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων στην βάση 

του άρθρου (4) του βασικού νόμου δεν μπορούν να τύχουν έγκρισης από την 

Νομική Υπηρεσία για να παρουσιαστούν ενώπιον των Δικαστηρίων. Για την 

έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης, η Νομική υπηρεσία έλαβε υπόψη την 

γνώμη του Γραφείου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΓΕΡΗΕΤ) που λειτουργεί ως θεματοφύλακας του 

Νόμου 112(Ι)2004 ως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. 



 

3. Το νομοσχέδιο με τίτλο ο «περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών 

Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», όπως διαμορφώθηκε μετά και τον 

νομοτεχνικό έλεγχο από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, επισυνάπτεται 

ως Παράρτημα Α και αντίγραφο της Αιτιολογικής Έκθεσης του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β.  

 

4.   Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το πιο πάνω νομοσχέδιο κατά την 

Συνεδρία του ημερομηνίας 31.3.2021.  

 

5.  Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με την παρούσα 

εισηγητική έκθεση καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο με 

τίτλο: «ο περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη 

Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2021».  

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ  

Κ.Κ. 

8 Απριλίου, 2021.  
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