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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την μελέτη του ηλεκτρονικού-οικονομικου 

εγκλήματος υπό χρηματοοικονομικό και νομικό πρίσμα. Αναλυτικότερα προς την 

πραγμάτωση του σκοπού αυτού αρχικώς προσεγγίζονται οι έννοιες αφενός του οικονομικού 

και αφετέρου του ηλεκτρονικού εγκλήματος .Ακολούθως γίνεται αναφορά στην μεταξύ τους 

σχέση καθώς και στις μορφές στις οποίες εδράζονται σωρευτικά.  

Εν συνεχεία παρατίθεται η νομοθεσία που διέπει το ηλεκτρονικό έγκλημα με 

οικονομικό αντίκτυπο. Ειδικότερα παρουσιάζεται η νομοθετική του αντιμετώπιση στις 

διεθνείς έννομες τάξεις, στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη καθώς και σε εθνικό επίπεδο με τις 

πρόσφατες μεταβολές που επήλθαν προς εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό και διεθνές 

νομοθετικό πλαίσιο . 

Ακολουθεί η χρηματοοικονομική ανάλυση του ηλεκτρονικού εγκλήματος στον τομέα 

των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα η ένταξη του στο πλαίσιο του λειτουργικού 

εταιρικού κινδύνου , η ταξινόμησή των κινδύνων αυτών, η οικονομική απόρροια καθώς και η 

διαχείρισή τους από τις επιχειρήσεις. Τέλος με την παράθεση μίας μελέτης περίπτωσης 

επιχειρείται η εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων όσον αφορά τις συνέπειες που δύναται 

να επιφέρει η ηλεκτρονική εγκληματικότητα εν τοις πράγμασι στις εκάστοτε οικονομικές 

οντότητες.  
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ABSTRACT 
 

 

The following dissertation analyzes cyber economic crimes from a financial and legal 

perspective. Initially, the concepts of economic crime and cybercrime will be defined; the 

relationship between them and the forms in which they are mostly met will be explored. 

 Subsequently, cybercrime legislation, that with an economic impact , will be provided. 

The scope will be the legal response of international jurisdictions,  European law and  

treatment in a Greek national context, including the recent changes made in accordance with 

the European and international legislation.  

Afterwards, a financial analysis of cybercrime in the business sector will be provided; 

more specifically, how it is integrated within corporate operational risk, how these risks are 

classified, the financial impacts, and how these risks are managed by companies. Finally, with 

the help of a case study, it will be ventured to draw important conclusions for the subsequent 

changes cyber crime may cause in the practice of businesses.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αναμφισβήτητα η τεχνολογία της πληροφορίας, οι υπολογιστές, το Διαδίκτυο και συλλήβδην 

οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, συνοδεύουν όλους τους τομείς των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. Ειδικότερα τα συστήματα πληροφοριών έχουν καταστεί αναπόσπαστα μέσα 

σχεδόν κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας, διέποντας τις σύγχρονες επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς. Ωστόσο πέρα από την θετική όψη του γεγονότος αυτού , συνυπάρχουν 

αρνητικές απόρροιες καθώς εμφανιστήκαν νέες μορφές εγκληματικών πράξεων. Το 

ηλεκτρονικό έγκλημα αναπτύχτηκε ραγδαία από κοινού με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

θα εξακολουθεί να εξελίσσεται παράλληλα με την τεχνολογία των πληροφοριών. Τα 

οικονομικά εγκλήματα τα οποία τελούνται ηλεκτρονικά έχουν ως αποτέλεσμα τέτοια 

οικονομική απώλεια ετησίως η οποία πλήττει τα άτομα, τις επιχειρήσεις και τους  επενδυτές. 

Καθώς τα περισσότερα ηλεκτρονικά εγκλήματα αποτελούν κατά βάσει μορφές 

ηλεκτρονικών- οικονομικών εγκλημάτων, με το κύριο  κίνητρο των δραστών να καθίσταται η 

αποκόμιση οικονομικού οφέλους, στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρηθεί η 

προσέγγιση των αξιόποινων αυτών πράξεων και η ανάλυση των κινδύνων που ελλοχεύουν 

για τις σύγχρονες οικονομικές οντότητες που αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς της 

σύγχρονης οικονομίας. Αναλυτικότερα οι προσεγγίσεις επί της ψηφιακής ασφάλειας 

,σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

,αποτελούνται κυρίως από την προσέγγιση της τεχνολογίας των πληροφοριών, την 

οικονομική προσέγγιση, την νομική προσέγγιση και από το πρίσμα της διεθνούς και εθνικής 

ασφάλειας. Στο παρόν πόνημα θα διερευνηθούν οι οικονομικές και νομικές πτυχές του 

ηλεκτρονικού εγκλήματος επιχειρώντας να διαλευκανθεί ο ευρύς και σύνθετος χαρακτήρας 

του θέματος παράλληλα με την παρουσίαση της διττής αυτής αντιμετώπισης του.  

Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία για την 

ικανοποίηση των στόχων της είναι η συστηματική και εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Ως προς την διάρθρωση του παρόντος πονήματος, εν πρώτοις αναλύονται οι κύριες 

έννοιες που αφορούν το ηλεκτρονικό και οικονομικό έγκλημα στα οποία και εδράζονται οι 

αναφερόμενες προσεγγίσεις . Έπειτα  ακολουθεί η εκτενής αναφορά στην αντίστοιχη 

νομοθεσία που διέπει το ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα. Τέλος παρατίθεται η 

χρηματοοικονομική ανάλυση του ηλεκτρονικού εγκλήματος με έμφαση στον οικονομικό του 

αντίκτυπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
 

2.1 Εννοιολογικός Προσδιορισμός του Οικονομικού Εγκλήματος 
 

 

Οικονομικό έγκλημα ορίζεται ως το έγκλημα
1
 το οποίο τελείται στο πλαίσιο μίας 

πραγματικής ή απατηλής οικονομικής δραστηριότητας, βλάπτει ή εκθέτει σε κίνδυνο πέρα 

από ένα συγκεκριμένο άτομο την οικονομική ζωή ή το κοινωνικό σύνολο και η εξιχνίαση του 

απαιτεί ειδικές γνώσεις της οικονομικής ζωής.
2
Ειδικότερα η συμπεριφορά η οποία συνίσταται 

στην διάπραξη ενός οικονομικού εγκλήματος δύναται, με βάση την διάκριση των 

εγκλημάτων ως προς το αποτέλεσμα που επιφέρουν στον εξωτερικό κόσμο
3
,να βλάψει ή να 

εκθέσει σε κίνδυνο την οικονομική τάξη ως σύνολο ή επιμέρους στοιχεία της. 

Ο όρος οικονομικό έγκλημα θεωρείται ότι συμπίπτει
4
  με την έννοια του εγκλήματος 

λευκού κολάρου ή λευκού περιλαίμιου (white - collar crime) καθώς τα εγκλήματα λευκού 

κολάρου πραγματώνονται κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο οικονομικών εγκλημάτων . Ο πρώτος 

που όρισε και μελέτησε τα οικονομικά εγκλήματα ήταν από την δεκαετία του 1940 ο 

αμερικανός κοινωνιολόγος/εγκληματολόγος Edwin Sutherland , ο οποίος και συνέτεινε 

σημαντικά στη μετατόπιση της προσοχής των εγκληματολόγων προς τα οικονομικά 

εγκλήματα που διαπράττονται από παραβάτες υψηλής κοινωνικοοικονομικής 

θέσης.
5
Αναλυτικότερα, κατά τον Sutherland το έγκλημα του λευκού κολάρου είναι ισότιμο 

του «εγκλήματος που διαπράττεται από αξιοσέβαστο άτομο υψηλής κοινωνικής θέσης στο 

πλαίσιο ή κατά την ενάσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας».
6
 

Συμφώνα με τους Clinard και Quinney
7
,τα εγκλήματα λευκού κολάρου διακρίνονται 

στα επαγγελματικά εγκλήματα (occupational crimes) ,τα οποία διαπράττονται κατά την 

νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος προς προσωπικό όφελος του δράστη ,και στα εγκλήματα 

                                                             
1Κατά το άρθρο 14 του Ποινικού Κώδικα  ο νομικός  ορισμός του εγκλήματος είναι: «Έγκλημα είναι πράξη 

άδικη και καταλογιστή στο δράστη της, η οποία τιμωρείται από το νόμο».  
2 4 6 Πιτσελά Αγγελική (2011) ,Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, Εκδόσεις  

Σάκκουλα, Αθήνα –Θεσσαλονίκη, σελ 75 κ επ. 
3Μανωλεδάκης Ι. (2005) Μ. Καϊάφα – Γκμπάντι, Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου (επιμ.), Ποινικό Δίκαιο, Επιτομή 

Γενικού Μέρους, Άρθρα 1 – 49 ΠΚ, Εκδόσεις  Σάκκουλα, Αθήνα –Θεσσαλονίκη, σελ.333 
4 Smith Russell G., Grabosky Peter N.and Urbas Gregor F. (2004) Cyber Criminals on Trial, Cambridge University 

Press, σελ. 27. 
5 Κραμβία–Καπαρδή Μαρία, Τσολάκης Χρίστος  (2011), Οικονομικά εγκλήματα στις επιχειρήσεις , Κριτική, 

σελ.25. 
 

7 Λάζος Γρηγόρης (2001) ,Πληροφορική & έγκλημα , Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.56. 



3 
 

των επιχειρήσεων (corporate crimes, business crimes) ,τα οποία τελούνται από επιχειρήσεις 

συνήθως μέσω των διευθυντικών τους στελεχών.  

Κατά τον Ν. Κουράκη , πρώτος γνώμονας για τον προσδιορισμό της έννοιας της 

οικονομικής εγκληματικότητας είναι η προσβολή της καλής λειτουργίας της οικονομίας ή 

λειτουργικά σημαντικών κλάδων και θεσμών της και δεύτερος η παραβίαση κανόνων 

σχετικών με την οικονομική δραστηριότητα. 
8
 

Σύμφωνα με την Σύσταση No. R (81) 12
9
, που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή 

Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 25 Ιουνίου 1981 για το οικονομικό έγκλημα, 

ελλείψη ακριβούς ορισμού ,όπως αναφέρεται στο σώμα του κειμένου, παρατίθονται 16 είδη 

οικονομικών εγκλημάτων: 

1) Εγκλήματα περί τα καρτέλ. 

2) Αθέμιτες ενέργειες και κατάχρηση της οικονομικής κατάστασης από πολυεθνικές 

εταιρείες. 

3) Αθέμιτες προμήθειες και καταχρήσεις χορηγήσεων κρατικών ή διεθνών οργανισμών. 

4) Εγκλήματα στο χώρο της πληροφορικής (π.χ. κλοπή δεδομένων, παραβίαση 

απορρήτων, παρεμβάσεις σε δεδομένα υπολογιστών). 

5) Εταιρίες φαντάσματα. 

6) Πλαστογράφηση ισολογισμών και μη τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

7) Εξαπάτηση αναφορικά με την οικονομική κατάσταση και το εταιρικό κεφάλαιο των 

εταιρειών. 

8) Παραβίαση από εταιρίες των κανόνων ασφάλειας και υγείας των υπαλλήλων τους. 

9) Εξαπάτηση προς ζημία των πιστωτών (π.χ. χρεοκοπία, παραβίαση δικαιωμάτων 

πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας). 

10) Εξαπάτηση καταναλωτών (ιδιαίτερα με χρήση παραποιημένων ή παραπλανητικών 

δηλώσεων επάνω στα προϊόντα, εγκλήματα κατά της δημόσιας υγείας, εκμετάλλευση 

της αδυναμίας ή απειρίας καταναλωτών). 

11) Αθέμιτος ανταγωνισμός (περιλαμβανομένης της δωροδοκίας υπαλλήλου 

ανταγωνίστριας εταιρείας) και παραπλανητική διαφήμιση. 

12) Φορολογικές παραβάσεις και αποφυγή δαπανών με κοινωνικό χαρακτήρα από 

επιχειρήσεις. 

                                                             
8 Πιτσελά Αγγελική (2011) ,Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, Εκδόσεις  

Σάκκουλα, Αθήνα –Θεσσαλονίκη, σελ 76. 
9RECOMMENDATION No. R (81) 12 OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES ON 

ECONOMIC CRIME , Διαθέσιμη στο 

:https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/R(81)12%20on%20economic%20crime_EN.pdf 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/R(81)12%20on%20economic%20crime_EN.pdf
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13) Τελωνειακές παραβάσεις (αποφυγή δασμών, παραβίαση ενδεχομένων περιορισμών). 

14) Εγκλήματα περί το νόμισμα και το συνάλλαγμα. 

15) Εγκλήματα στις χρηματιστηριακές και τραπεζικές συναλλαγές (π.χ. απατηλή 

χρηματιστηριακή συναλλαγή και εκμετάλλευση της απειρίας του κοινού). 

16) Εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος. 

Ωστόσο όπως αναφέρεται  σε υποσημείωση τα μη εξειδικευμένα εγκλήματα (π. χ. στους 

αρ. 3, 4, 9,12, 13,14,15 και 16) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως οικονομικά εγκλήματα 

μόνο όταν προκάλεσαν ή μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη ζημία, προϋποθέτουν ειδικές 

επιχειρηματικές γνώσεις από την πλευρά των δραστών και διαπράχθηκαν από επιχειρηματίες 

κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή των δραστηριοτήτων τους. 

 

2.2  Τα Χαρακτηριστικά του Οικονομικού Εγκλήματος 
 

 

Στην κορωνίδα των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του οικονομικού εγκλήματος βρίσκεται 

το στοιχείο της κατάχρησης εξουσίας και της παραβίασης της εμπιστοσύνης κατά την τέλεση 

της αξιόποινης πράξης , η οποία συνήθως περιλαμβάνει την αποκόμιση οικονομικού κέρδους 

ως κίνητρο. 
10

Επιπρόσθετα, τα οικονομικά εγκλήματα διέπονται από περιορισμένη θεατότητα 

τόσο του δράστη ( πχ. τελούμενη απάτη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή), όσο και του 

θύματος του οποίου η ταυτότητα μπορεί να μην είναι γνωστή αλλά και αριθμός τους μπορεί 

να μην είναι συγκεκριμένος.
11

.  

 

2.3 Ο Δράστης και τα Κίνητρα του Οικονομικού Εγκλήματος 
 

 

Ο δράστης των οικονομικών εγκλημάτων , σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, μπορεί να 

είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κυρίως ανδρικού φύλου, ηλικίας άνω των 40 ετών, έγγαμος, 

                                                             
10 Smith Russell G., Grabosky Peter N.and Urbas Gregor F. (2004) ,Cyber Criminals on Trial, Cambridge 

University Press, σελ. 29. 
11 Πιτσελά Αγγελική (2011) ,Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, Εκδόσεις  

Σάκκουλα, Αθήνα –Θεσσαλονίκη, σελ 78. 
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υπήκοος της χώρας που δρα, με καλή έως πολύ καλή μόρφωση, που εργάζεται ως ελεύθερος 

επαγγελματίας κυρίως σε εμπορικά επαγγέλματα, και συνήθως έχει λευκό ποινικό μητρώο. 
12

  

Ακόμη ,σύμφωνα με την έρευνα της ACFE
13

 (Association of Certified Fraud 

Examiners) για το 2010, σε παγκόσμιο επίπεδο, η κατηγορία των ιδιοκτήτων και των  

στελεχών επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν το 12 % έως και το 18 % των αναφερθέντων 

περιπτώσεων απάτης , με τις  οικονομικές απώλειες που προκαλούν ωστόσο  να είναι 

σημαντικά υψηλότερες από αυτές που προκαλούνται από τους διευθύνοντες υπάλληλους  ή 

τους υπαλλήλους .Για το έτος 2010 το ήμισυ του συνόλου των υποθέσεων απάτης  

τελέστηκαν από άτομα μεταξύ των ηλικιών 31 και 45, τα δυο τρίτα των υποθέσεων 

τελέστηκαν από άνδρες, εργαζόμενους κυρίως στον τομέα της λογιστικής , με υψηλό 

κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο . 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καταδεικνύουν ότι το επαγγελματικό status αλλά και το 

κοινωνικό διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στις ευκαιρίες που ανακύπτουν για την τέλεση 

ενός οικονομικού εγκλήματος. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως οι τεχνολογικές εξελίξεις 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναδείξει  νέους τύπους  προσώπων που είναι σε θέση να 

τελέσουν ένα οικονομικό έγκλημα . Τον δράστη μίας ηλεκτρονικής απάτης, για παράδειγμα, 

δύναται να αποτελεί ένας αυτοδίδακτος έφηβος χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως ένας καταρτισμένος επαγγελματίας στον χώρο εργασίας 

του.
14

 

Ο Coleman εξέτασε την εγκληματική συμπεριφορά των οικονομικών εγκληματιών ως 

συνδυασμό κινήτρων και ευκαιριών που είναι διαθέσιμες σε άτομα που κατέχουν θέσεις 

ισχύος.
15

Αδιαμφισβήτητος παράγοντας για την τέλεση ενός οικονομικού εγκλήματος, 

σύμφωνα με αρκετούς μελετητές αποτελεί το χαρακτηριστικό της απληστίας.
16

 Επιπλέον 

σύμφωνα με τον Gottschalk ο πρώτος λόγος για τον οποίο τελείται ένα οικονομικό έγκλημα 

είναι η ύπαρξη της ευκαιρίας,
17

 λόγω της κατεχόμενης θέσης η οποία προσφέρει την 

δυνατότητα αποκόμισης παράνομου οφέλους.  

                                                             
12 Πιτσελά Αγγελική (2011) ,Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, Εκδόσεις  
Σάκκουλα, Αθήνα –Θεσσαλονίκη, σελ 194. 
13 ACFE  (2010) REPORT TO THE NATIONS O N OCCUPATIONAL FRAUD AND ABUSE 
14 Smith Russell G., Grabosky Peter N.and Urbas Gregor F., (2004) Cyber Criminals on Trial, Cambridge 

University Press, σελ. 29. 
15 Περπέρης Απόστολος (2016), Ο ρόλος των κινήτρων και των ευκαιριών στη δόμηση του προτύπου του 

ηλεκτρονικό-οικονομικού εγκλήματος,  στον Τιμητικό Τόμο για τον καθηγητή Νέστορα Κουράκη: Έγκλημα και 

Ποινική Καταστολή σε Εποχή Κρίσης,  Τόμος Ά, Εκδ. ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ,σελ. 1385. 
16 Grabosky Peter N. and Walkley Sascha (2007), “Computer Crime and White-Collar Crime” στο Geis Gilbert, 

Pontell Henry N. ed’s, International Handbook of White-Collar and Corporate Crime, New York, σελ. 366 
17 Gottschalk Petter (2015), Internal Investigations of Economic Crime Corporate Case Studies and Regulatory 

Policy, Universal-Publishers, σελ.49 κ.επ. 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp_LrPsPrOAhXJXRQKHZtVAHkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acfe.com%2F&usg=AFQjCNFmHL3f6TVKeVhHBgrCkCmOFr5x7g&sig2=3lAxBb-8RNRwRmsGDtjtNQ&bvm=bv.131783435,d.d24
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp_LrPsPrOAhXJXRQKHZtVAHkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acfe.com%2F&usg=AFQjCNFmHL3f6TVKeVhHBgrCkCmOFr5x7g&sig2=3lAxBb-8RNRwRmsGDtjtNQ&bvm=bv.131783435,d.d24
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Εν συνεχεία ο δεύτερος παράγοντας πραγμάτωσης του οικονομικού εγκλήματος 

καθίσταται η ψυχολογική και κοινωνική πίεση όπως η χαμηλή επαγγελματική απόδοση, η 

μειωμένη προσωπική επιτυχία, η σύγκριση της οικονομικής κατάστασης σε σχέση με τον 

εκάστοτε κοινωνικό περίγυρο κ.α. Ιδιαίτερα στον τομέα των επιχειρήσεων ο φόβος της μη 

επαγγελματικής εξέλιξης αλλά και της απόλυσης συμβάλει στην απόκρυψη και στην 

αποσιώπηση συμπεριφορών. Έρευνα του Harvard Business Review αναφέρει ότι τα τέσσερα 

από τα πέντε στελέχη βιομηχανιών θεωρούν τις πρακτικές των εταιριών τους ως ανήθικες και 

τα τέσσερα από τα επτά ότι η συμπεριφορά άλλων στελεχών θα παραβίαζε τους ηθικούς 

κώδικες αν ήξεραν ότι δεν θα αποκαλυφτούν.
18

 

  Ο εξορθολογισμός της αξιόποινης πράξης συμβάλει σε έναν ακόμη παράγοντα που 

οδηγεί στην απόφαση τέλεση του εγκλήματος μέσω της δικαιολόγησης των παραβατικών 

πράξεων υπερβαίνοντας τις κοινωνικές αξίες και τον κοινωνικό έλεγχο. Ο δύσκολος 

εντοπισμός ,ως χαρακτηριστικό της οικονομικής εγκληματικότητας, αποτελεί πολλές φόρες 

κίνητρο ως απόρροια της χαμηλής πιθανότητας αντιμετώπισης των νομικών συνεπειών.  

 

2.4 Το  Θύμα του Οικονομικού Εγκλήματος 

 
 

Τα θύματα της οικονομικής εγκληματικότητας μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά 

πρόσωπα τόσο ιδιωτικού όσο και δημοσίου δικαίου και το ίδιο το κράτος. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στην περίπτωση των εγκλημάτων που τελούνται από ισχυρά κοινωνικό-

οικονομικά στρώματα, όπως την περίπτωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος , επέρχεται μία 

γενική θυματοποίηση των πολιτών.
19

 

Συμφώνα με το προοίμιο της Σύστασης R (81) 12 για το οικονομικό έγκλημα, τα 

οικονομικά εγκλήματα προκαλούν ζημιά σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων (εταιριών, μετόχων, 

υπαλλήλων, ανταγωνιστών, πιστωτών), στην κοινωνία ως σύνολο και ακόμη  στο κράτος, το 

οποίο φέρει ένα μεγάλο οικονομικό βάρος ή υπόκειται σε σημαντική απώλεια εσόδων. 

Επίσης αναφέρεται πως βλάπτει την εθνική και διεθνή οικονομία και προκαλεί απώλεια της 

εμπιστοσύνης στο ίδιο το οικονομικό σύστημα. 

                                                             
18 Περπέρης Απόστολος (2016), Ο ρόλος των κινήτρων και των ευκαιριών στη δόμηση του προτύπου του 

ηλεκτρονικό-οικονομικού εγκλήματος,  στον Τιμητικό Τόμο για τον καθηγητή Νέστορα Κουράκη: Έγκλημα και 

Ποινική Καταστολή σε Εποχή Κρίσης,  Τόμος Ά, Εκδ. ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ,σελ. 1389 . 
19 Πιτσελά Αγγελική (2011) ,Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, Εκδόσεις  

Σάκκουλα, Αθήνα –Θεσσαλονίκη, σελ 204. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
 

3.1 Εννοιολογικός Προσδιορισμός του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
 

 

Συμφώνα με τον ορισμό  που διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1983 από την ειδική ομάδα 

εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
20

,  

«Ηλεκτρονικό έγκλημα είναι μια πράξη που διαπράττεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

μπορεί να χαρακτηριστεί παράνομη, ανήθικη ή μη εγκεκριμένη, η οποία σχετίζεται με την 

αυτόματη επεξεργασία ή/και  την μετάδοση δεδομένων».
21

 

Ο πρώτος μελετητής του ηλεκτρονικού εγκλήματος υπήρξε ο Gerald McKnight με το 

έργο Computer Crime το 1974 και ομοίως ο D.B. Parker το 1976 με την μελέτη Crime by 

Computer. O D. Parker όρισε ότι «ως κατάχρηση υπολογιστή συνιστά κάθε συμβάν που 

συνδέεται άμεσα με την τεχνολογία των υπολογιστών κατά το οποίο ένα θύμα υπέστη ή 

μπορούσε να υποστεί απώλεια, και ο δράστης σκόπιμα αποκόμισε ή θα μπορούσε να 

αποκομίσει κέρδος».
22

 

Το ηλεκτρονικό έγκλημα  (cybercrime, e-crime, computer crime, internet related crime, 

hitech-crime) κατά την τριπλή προσέγγιση του η οποία καθίσταται κρατούσα, είναι μία νέα 

μορφή εγκλήματος, η οποία διαπράττεται με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, αποτελεί 

μία παραλλαγή των ήδη υπαρχόντων εγκλημάτων, τα οποία όμως τελούνται μέσω 

υπολογιστών  και συνιστά μία πράξη στην εκδήλωση της οποίας συμμετέχει κατά 

οποιονδήποτε τρόπο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής.
23

 

Τα ηλεκτρονικά εγκλήματα διακρίνονται κατά τον Barrett N. σε γνήσια πληροφορικά 

εγκλήματα και σε, μη γνήσια πληροφορικά εγκλήματα.
24

 Αναλυτικότερα , τα γνήσια 

πληροφορικά εγκλήματα είναι αυτά στα οποία το αντικείμενο της προσβολής  αποτελούν τα 

ίδια τα συστήματα πληροφορικής ,τελούνται αποκλειστικά με την χρήση της ψηφιακής 

                                                             
20  Organisation for Economic Co-operation and Development, (OECD)  
21  OECD: Computer Related Crime:Analysis of legal policy, 1986. 
22  Λάζος Γρηγόρης (2001) ,Πληροφορική & έγκλημα , Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 38. 
23 Βλαχόπουλος  Κωνσταντίνος (2007) Ηλεκτρονικό έγκλημα : μορφές, πρόληψη, αντιμετώπιση , Νομική 

Βιβλιοθήκη, σελ.9. 
24 Τσουραμάνης Χρ. (2005), Ψηφιακή Εγκληματικότητα , H (Aν)ασφαλής Όψη του Διαδικτύου, Εκδόσεις 

Κατσαρού, σελ. 12, σελ.7. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_7rqHkPvOAhUKI8AKHWD1D9oQFgg6MAM&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOrganisation_for_Economic_Co-operation_and_Development&usg=AFQjCNESxRKiP-XR-UAyq6SZUny1rXLefg&sig2=tjOBIW6VhUdzSVlUcTdbJg
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τεχνολογίας και δεν υπήρχαν πριν την εμφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(πχ.hacking). Αντίθετα τα μη γνήσια ηλεκτρονικά εγκλήματα βαίνουν κατά παραδοσιακών 

εννόμων αγαθών, ωστόσο για την πραγματοποίηση της αξιόποινης πράξης γίνεται χρήση των 

συστημάτων πληροφορικής (πχ. ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που τελείται ηλεκτρονικά) .Εν 

προκειμένω οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα δίκτυα αποτελούν το μέσο τέλεσης του 

εγκλήματος. Οι Grabosky P. και Walkley S. προτείνουν και μία τρίτη κατηγορία διαχωρισμού 

των ηλεκτρονικών εγκλημάτων κατά την οποία ,λόγω της ευρύτατης διάδοσης της ψηφιακής 

τεχνολογίας , υπάρχουν αδικήματα στα οποία η ανάμειξη των συστημάτων πληροφορικής 

είναι συμπτωματική. 
25

 

 

3.2  Τα Χαρακτηριστικά του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

 

 

Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ηλεκτρονικού εγκλήματος, το οποίο και το 

διαφοροποιεί από τα συμβατικά εγκλήματα είναι ότι συνήθως τελείται από μακρινή 

απόσταση
26

, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του δράστη. Επιπρόσθετα, σε σχέση με 

τα συμβατικά εγκλήματα, απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ως προς την διερεύνηση τους 

και τον εντοπισμό του δράστη. Ως εκ τούτου κοινός τόπος με τα οικονομικά εγκλήματα 

αποτελεί το χαρακτηριστικό της δυσκολίας εντοπισμού του δράστη με παράλληλη έλλειψη 

επίσημης καταγραφής τους .Επιπρόσθετα ,όπως συμβαίνει με τα οικονομικά εγκλήματα , 

προκαλούν σημαντικές οικονομικές απώλειες και ο αριθμός των θυμάτων που προκύπτουν 

από αυτά είναι μεγαλύτερος των συμβατικών εγκλημάτων 
27

.  

 

3.3 Ο Δράστης και τα Κίνητρα του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

 

 

Κατά τον Aderson J. οι ηλεκτρονικοί εγκληματίες ιδιαίτερα στον χώρο των επιχειρήσεων , 

διακρίνονται  σε εξωτερικούς και εσωτερικούς δράστες. Οι εξωτερικοί δράστες προέρχονται 

                                                             
25  Grabosky P. N. and Walkley S., (2007), “Computer Crime and White-Collar Crime” στο Geis Gilbert, Pontell 

Henry N. ed’s, International Handbook of White-Collar and Corporate Crime, New York, σελ. 359. 
 

26 27Τσουραμάνης Χρ. (2005), Ψηφιακή Εγκληματικότητα , H (Aν)ασφαλής Όψη του Διαδικτύου, Εκδόσεις 

Κατσαρού, σελ. 12. 
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από τον εξωτερικό χώρο της προσβαλλομένης επιχείρησης και βάλλουν κατά του 

συστήματός της χωρίς να έχουν εξουσιοδότηση ,με κύριες μορφές επίθεσης να αποτελούν οι 

επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης και η διασπορά κακόβουλου λογισμικού.
28

 Οι εσωτερικοί 

δράστες ανήκουν στο εσωτερικό ενός οργανισμού, κατέχουν εξουσιοδότηση  για την 

πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησης , πλην όμως αναπτύσσουν μία παράνομη δράση ως 

προς αυτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγαλύτερη απειλή συνιστά η επίθεση από έναν 

εσωτερικό χρήστη και ιδιαίτερα από υπάλληλους των διευθυντικών θέσεων ,η οποία 

καταλαμβάνει το 75 % των επιθέσεων συμφώνα με εγκληματολογικές έρευνες.
29

 

Συλλήβδην οι ηλεκτρονικοί εγκληματίες διακρίνονται σε:
30

α) Ερασιτέχνες οι οποίοι δεν 

κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στην πλειονότητα τους 

συνιστούν εσωτερικούς δράστες και προκαλούν το μεγαλύτερο μέρος των επιθέσεων, β) 

Hackers οι οποίοι είναι άριστοι χείριστες και γνώστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και για 

τους οποίους η επίθεση στο σύστημα πληροφορικής συχνά αποτελεί αυτοσκοπός, γ) Crackers 

οι οποίοι έχουν ως σκοπό την αποκόμιση οφέλους διά μέσου των επιθέσεων,  δ) 

Επαγγελματίες εισβολείς οι οποίοι αποτελούν hackers οι οποίοι βιοπορίζονται μέσω των 

επιθέσεων. 

Όσον αφορά τα κίνητρα του ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

καθώς το ηλεκτρονικό έγκλημα συχνά συνιστά μετάλλαξη των συμβατικών εγκλημάτων τα 

οποία όμως τελούνται υπό νέες μεθόδους, τα κίνητρα των ηλεκτρονικών εγκλημάτων 

παραμένουν τα ίδια και διαφοροποιούνται σε συνάρτηση με την προσωπικότητα του δράστη 

και την περίσταση.  

Αναλυτικότερα τα  συνήθη κίνητρα του δράστη ηλεκτρονικού εγκλήματος ,τα οποία 

μπορούν και να διαπλέκονται , μπορεί να είναι:
31

 α) Το οικονομικό όφελος  σε συνδυασμό με 

την απληστία του ατόμου τα οποία αποτελούν το κύριο κίνητρο του ηλεκτρονικό-

οικονομικού εγκληματία, β) Ο Ενθουσιασμός  και η περιέργεια ως προς το προσβαλλόμενο 

υλικό αποτελούν στοιχεία τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα   παραβιάσεις  συστημάτων 

πληροφοριών ιδιαίτερα από τους hackers , γ) Πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα  τα οποία 

ωθούν  τρομοκράτες ή οι κυβερνήσεις να προχωρούν σε κυβερνοεπιθέσεις με στόχο να  

                                                             
28Furnell S. (2006), Κυβερνοέγκλημα: Καταστρέφοντας την κοινωνία της πληροφορίας, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 

31. 
29 30Βλαχόπουλος  Κωνσταντίνος (2007) , Ηλεκτρονικό έγκλημα : μορφές, πρόληψη, αντιμετώπιση , Νομική 

Βιβλιοθήκη, σελ. 27. 
 

31 Livanis Efstratios  (2016), Financial Aspects of Cyber Risks and Taxonomy for the Efficient Handling of these 

Risks, 14th International Scientific Conference on Economic and Social Development Belgrade, Serbia, 13-14 

May 2016. 
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προάγουν ή να επιβάλουν πολιτικές ή θρησκευτικές  πεποιθήσεις,  δ) Η εκδίκηση δύναται να 

αποτελεί αιτία επίθεσης σε μία εταιρεία ή οργανισμό από πρώην  ή νύν εργαζομένους οι 

οποίοι αισθάνονται αδικημένοι , ε) Η επίθεση ακόμη μπορεί να αποτελεί μία μορφή 

διαμαρτυρίας , η οποία αποτελεί κύριο κίνητρο των hacktivists
32

, στ) Η απόκτηση 

στρατηγικού πλεονεκτήματος από ανταγωνίστριες εταιρίες έναντι της επιτιθέμενης, εφόσον 

καταστεί εφικτή η πρόσβαση σε ψηφιακές εμπιστευτικές πληροφορίες και δεδομένα με  

παράλληλη υποβάθμιση της εταιρικής φήμης της προσβαλλόμενης εταιρίας, ζ) Η  

προσέλκυση του ενδιαφέροντος της διοίκησης της προσβαλλομένης εταιρίας μέσω της 

επίθεσης με στόχο την απόκτηση μίας θέσης εργασίας στον τομέα των πληροφοριακών  

συστημάτων του οργανισμού αποτελεί ένα ακόμα υπάρχον κίνητρο στην σύγχρονη 

πραγματικότητα, η) Σεξουαλικά κίνητρα μπορούν να αποτελέσουν τα κύρια κίνητρα 

διάπραξης ενός ηλεκτρονικού εγκλήματος και ειδικότερα της λήψης και διάδοσης υλικού 

παιδικής πορνογραφίας. 
33

 

 

3.4 Το  Θύμα του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

 
 

Θύματα του ηλεκτρονικού εγκλήματος δύναται να αποτελούν πολίτες, επιχειρήσεις, 

οργανισμοί αλλά και κράτη. Κύριο χαρακτηριστικό των θυμάτων των ηλεκτρονικών 

εγκληματών, το οποίο και θέτει εμπόδια στην ποινική δίωξή τους ,είναι η παράλειψη 

καταγγελίας στις διωκτικές αρχές. Ειδικότερα,  το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται ως προς 

τα φυσικά πρόσωπα στην άγνοια επί της επίθεσης που έχουν δεχτεί και επί της παραβίασης 

του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή.
34

Προς επίρρωση αυτού αξίζει να αναφερθεί πως 

σύμφωνα με την έρευνα του 2016 της Pwc για το οικονομικό έγκλημα
35

κατέδειξε ότι το 56 % 

των οποίων δηλώνουν πως δεν έχουν πέσει θύματα κυβερνοεπιθέσεων, πολλοί από αυτούς 

πιθανόν να έχουν παραβιαστεί χωρίς να το γνωρίζουν .Όσον αφορά τον τομέα των 

επιχειρήσεων ,σύμφωνα με τους Smith , Grabosky και Urbas το μεγαλύτερο μέρος του, 

                                                             
32 Hacktivist (ουσιαστικο hakivism) : προέρχεται από τις λέξεις hacker και activist, και αποτελεί μία 

ηλεκτρονική απείθεια κατά των αρχών που πραγματώνεται στον κυβερνοχώρο. 
33 Περπέρης Απόστολος (2016), Ο ρόλος των κινήτρων και των ευκαιριών στη δόμηση του προτύπου του 

ηλεκτρονικό-οικονομικού εγκλήματος,  στον Τιμητικό Τόμο για τον καθηγητή Νέστορα Κουράκη: Έγκλημα και 

Ποινική Καταστολή σε Εποχή Κρίσης,  Τόμος Ά, Εκδ. ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ,σελ. 1391. 
34 Smith Russell G., Grabosky Peter N.,and Urbas Gregor F., (2004), Cyber Criminals on Trial, Cambridge 

University Press, σελ. 60. 
35 Pwc, Global Economic Crime Survey 2016 , Adjusting the Lens on Economic Crime Preparation brings 

opportunity back into focus. 
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παραλείπει να αναφέρει την επίθεση στις διωκτικές αρχές , λόγω του φόβου της κακής 

δημοσιότητας και της οικονομικής απώλειας που συνοδεύει την ποινική δίωξη.
36

  

Σύμφωνα με την έρευνα της Europol για το 2015
37

, η θυματοποίηση των ηλεκτρονικών 

εγκλημάτων αποτελεί συνάρτηση των κατεχόμενων κεφαλαίων των θυμάτων αλλά και το 

επίπεδο ασφαλείας που έχουν αναπτύξει. Ειδικότερα, ο μεγάλος όγκος των θυμάτων δεν έχει 

αναπτύξει τεχνικές ασφαλείας, ενώ μικρότερος αριθμός θυμάτων έχει αναπτύξει δέσμες 

ασφαλείας και επομένως είναι δυσκολότερο να αποτελεί στόχο επίθεσης.  

Στα στατιστικά στοιχεία της Safe line, καταγράφεται ο καταμερισμός των καταγγελιών 

ηλεκτρονικών προσβολών για το 2015 στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα το μεγαλύτερο ποσοστό 

καταλαμβάνεται από τις οικονομικές απάτες (21 %)  και την προσβολή των προσωπικών 

δεδομένων ομοίως (21 %).Το 17 % των καταγγελθέντων επιθέσεων κατέχει η παιδική 

πορνογραφία, το 15 % οι επιθέσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας, το 9 % το spamming
38

 και 

phising
39

, το 8 % η ηλεκτρονική απειλή, το 5 % η παραβίαση του απορρήτου των 

επικοινωνιών, το 3 % η εξύβριση και η συκοφαντική δυσφήμηση και το 1% η προσβολή των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

 

Διάγραμμα 1. Καταμερισμός των Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων που Καταγγέλθηκαν για το 

Έτος 2015 Σύμφωνα με την SafeLine
40

 

                                                             
 

36 Smith Russell G., Grabosky Peter N.,and Urbas Gregor F., (2004), Cyber Criminals on Trial, Cambridge 

University Press, σελ. 60. 
37 Europol (2015) THE INTERNET ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT (IOCTA) . 
38 Ως spamming ορίζεται η χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου για την αποστολή ανεπιθύμητων 

μηνυμάτων σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Βλαχόπουλος  Κωνσταντίνος, (2007) Ηλεκτρονικό έγκλημα : μορφές, 

πρόληψη, αντιμετώπιση , Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 55. 
39 Ως phising ορίζεται η παράνομη απόσπαση ηλεκτρονικών προσωπικών πληροφοριών του θύματος. 

Βλαχόπουλος  Κωνσταντίνος (2007) ,Ηλεκτρονικό έγκλημα : μορφές, πρόληψη, αντιμετώπιση , Νομική 

Βιβλιοθήκη, σελ. 58. 
40 http://www.safeline.gr/kataggelies/statistika-stoiheia 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
 

4.1  Η Σχέση Μεταξύ Οικονομικού και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

 

 

H σχέση μεταξύ του ηλεκτρονικού και του οικονομικού εγκλήματος αξίζει να διερευνηθεί 

καθώς ο μεγαλύτερος όγκος των ηλεκτρονικών εγκλημάτων υπάγεται στην κατηγορία του 

ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, για κάθε 12 

περιπτώσεις ηλεκτρονικό-οικονομικού εγκλήματος που τελείται , αντιστοιχεί μονό μία 

περίπτωση ηλεκτρονικού εγκλήματος που δεν είναι παράλληλα οικονομικό.
41

 

Ο Ν. Κουράκης περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό έγκλημα και το έγκλημα στο διαδίκτυο 

στο φάσμα του οικονομικού εγκλήματος ανάμεσα σε εγκλήματα όπως οι τελωνειακές απάτες, 

η φοροδιαφυγή, οι απάτες, οι απάτες στο χρηματιστήριο, η μόλυνση του περιβάλλοντος, το 

εμπόριο προσωπικών δεδομένων.
42

Επιπλέον ο κατάλογος των οικονομικών εγκλημάτων της 

Σύστασης No. R (81) 12 περιλαμβάνει και τα εγκλήματα στο χώρο της πληροφορικής.
43

  

Ωστόσο η διαπλοκή μεταξύ του οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος καθίσταται 

περίπλοκη , διότι τα περισσότερα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας 

τελούνται τα τελευταία χρόνια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή , κυρίως λόγω της ευρύτατης 

χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας που καθίσταται απαραίτητη ιδιαίτερα στον τομέα των 

επιχειρήσεων.
44

 Ως προς την σχέση αυτή ,υποστηρίζεται δύο απόψεις .Η πρώτη άποψη 

θεωρεί  ότι το οικονομικό έγκλημα συμπίπτει με το έγκλημα λευκού κολάρου , ενώ η δεύτερη 

αντιτείνει ότι το ηλεκτρονικό έγκλημα είναι τόσο διαφορετικό με το έγκλημα λευκού 

κολάρου όσο και με τα λεγόμενα «εγκλήματα του δρόμου».
45

  

                                                             
41 Λάζος Γρηγόρης (2001), Πληροφορική & έγκλημα , Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.121. 
42 Περπέρης Απόστολος (2016), Ο ρόλος των κινήτρων και των ευκαιριών στη δόμηση του προτύπου του 

ηλεκτρονικό-οικονομικού εγκλήματος,  στον Τιμητικό Τόμο για τον καθηγητή Νέστορα Κουράκη: Έγκλημα και 

Ποινική Καταστολή σε Εποχή Κρίσης,  Τόμος Ά, Εκδ. ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σελ. 1377. 
43 Recommendation No.R(81) 12 Of The Committee Of Ministers to Member States on Economic Crime 

,Council of Europe. 
44 Smith Russell G., Grabosky Peter N., Urbas Gregor F., (2004) ,Cyber Criminals on Trial, Cambridge 

University Press, σελ. 27. 
45 Λάζος Γρηγόρης (2001) Πληροφορική & έγκλημα , Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.55. 
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Το Σχήμα 2 καταδεικνύει την εικόνα των σχέσεων μεταξύ των εννοιών του 

οικονομικού εγκλήματος, του εγκλήματος λευκού κολάρου και του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος.
46

  

 

Σχήμα 1. Σχέση Ηλεκτρονικού-Οικονομικού Εγκλήματος
47

 

Διαφαίνεται ότι το ηλεκτρονικό έγκλημα  έχει συνδέσεις τόσο με το έγκλημα λευκού 

κολάρου όσο και με το οικονομικό έγκλημα. Μόνο ένα υποσύνολο των ηλεκτρονικών 

εγκλημάτων δεν έχει καμία οικονομική συνιστώσα όπως οι περιπτώσεις απειλών μέσω του 

διαδικτύου. Ωστόσο πολλές περιπτώσεις hacking πραγματοποιούνται για την αποκόμιση 

οικονομικού οφέλους. Οι κατηγορίες των εγκλημάτων της απάτης , ή οικονομικά εγκλήματα 

της ανεντιμότητας , διασταυρώνονται  τόσο με το έγκλημα λευκού κολάρου, το οικονομικό 

έγκλημα και το ηλεκτρονικό έγκλημα.
48

 

Συμπερασματικά, ο ορισμός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 

προσδιορίσει το ηλεκτρονικό-οικονομικο έγκλημα είναι : «Ηλεκτρονικό-οικονομικό έγκλημα 

συνιστά η επέμβαση τρίτου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχει ως αποτέλεσμα, εκτός των 

άλλων και την προσβολή οικονομικών έννομων αγαθών».
49

 

 

                                                             
46 47 Smith Russell G., Grabosky Peter N.and Urbas Gregor F., (2004) ,Cyber Criminals on Trial, Cambridge 

University Press, σελ. 28. 
 

48 Smith Russell G., Grabosky Peter N. and Urbas Gregor F., (2004) ,Cyber Criminals on Trial, Cambridge 

University Press, σελ. 28. 
49Περπέρης Απόστολος (2016), Ο ρόλος των κινήτρων και των ευκαιριών στη δόμηση του προτύπου του 

ηλεκτρονικό-οικονομικού εγκλήματος,  στον Τιμητικό Τόμο για τον καθηγητή Νέστορα Κουράκη: Έγκλημα και 

Ποινική Καταστολή σε Εποχή Κρίσης,  Τόμος Ά, Εκδ. ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σελ. 1376. 
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4.2 Μορφές του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Οικονομικού Εγκλήματος 

 
 

Ακολουθώντας  την ανωτέρω προαναφερθείσα κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών 

εγκλημάτων σε γνήσια και μη γνήσια ηλεκτρονικά εγκλήματα, πρόκειται να αναφερθούν 

σύγχρονες μορφές του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εν συνεχεία γίνεται εξειδίκευση των 

μορφών των ηλεκτρονικών οικονομικών εγκλημάτων, τα οποία και αποτελούν την 

μεγαλύτερη ποσοτικά υποκατηγορία των ηλεκτρονικών εγκλημάτων. 

 

4.2.1. Γνήσια Ηλεκτρονικά Εγκλήματα
50

 

 

 

Γνήσια ηλεκτρονικά εγκλήματα αποτελούν :  

1)  Η κακόβουλη εισβολή σε δίκτυα (Hacking), η οποία έχει ως στόχο την απομακρυσμένη 

διαχείριση επί του επιτιθέμενου συστήματος προς επιδίωξη υποκλοπών ή άλλων παράνομων 

πράξεων.  

2)   Οι επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DoS/DDoS), στοχεύουν στην εξάντληση των πόρων 

ενός υπολογιστή, ώστε να καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση άλλων υπολογιστών και κατά 

συνέπεια μίας ή πολλών υπηρεσιών που παρέχει ένας οργανισμός .Συμφώνα με την μελέτη 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA , 

European Union Agency for Network and Information Security) για το έτος 2016 ,όσον 

αφορά το κόστος των επιθέσεων κατά πληροφοριακών συστημάτων, οι επιθέσεις  DoS/DDoS 

αποτελούν τη συνηθέστερη μορφή επιθέσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
51

 

3)  Το κακόβουλο λογισμικό, το οποίο είναι από τα πιο συνήθη ηλεκτρονικά εγκλήματα , 

αποτελείται από έναν κακόβουλο κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος δημιουργείται 

με σκοπό να προκαλέσει ζημιά σε άλλο ηλεκτρονικό υπολογιστή ή να εισχωρήσει σε αυτόν 

με σκοπό την υποκλοπή ,αλλοίωση ή διαγραφή δεδομένων και προγραμμάτων. Κατά τον 

Sinrod διακρίνεται στις κατηγορίες των ιών (viruses), των σκουληκιών (worms) και των 

δούρειων ίππων (trojan horses).  

                                                             
50 Βλαχόπουλος  Κωνσταντίνος (2007) ,Ηλεκτρονικό έγκλημα : μορφές, πρόληψη, αντιμετώπιση , Νομική 

Βιβλιοθήκη. 
51 ENISA (2016),  The cost of incidents affecting CIIs  Systematic review of studies concerning the economic 

impact of cyber-security incidents on critical information infrastructures (CII). 
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4)  Η ανεπιθύμητη αλληλογραφία (Spamming), είναι η χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού 

μέσου για αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, κυρίως μέσω e-mail σε πολύ μεγάλη 

ποσότητα . 

5)   Η επίθεση σε δικτυακούς τόπους, η οποία γίνεται από βανδάλους (vandals) και στρέφεται 

κυρίως κατά κυβερνητικών οργανισμών και υπηρεσιών .  

6) Επιθέσεις τύπου Phishing και Pharming  είναι η παράνομη απόσπαση ηλεκτρονικών 

προσωπικών πληροφοριών ,κυρίως μέσω e-mail ,του θύματος ώστε να χρησιμοποιηθούν για 

την πραγμάτωση μίας άλλης παράνομης πράξης.  

7) Η πειρατεία λογισμικού, αποτελεί την διάθεση και αναπαραγωγή προγραμμάτων 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ,τα οποία προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του δημιουργού τους.  

8) Η πειρατεία ονομάτων χώρου, η οποία συνίσταται στον σφετερισμό των ονομάτων 

ιστοσελίδων. 

 

4.2.2  Μη Γνήσια Ηλεκτρονικά Εγκλήματα
52

 

 

 

1) Η παιδική πορνογραφία ,όπως αναφέρεται και στο άρθρο 9 της  Σύμβασης της 

Βουδαπέστης για το Κυβερνοέγκλημα, αποτελεί η παράγωγη, κατοχή, διανομή υλικού 

παιδικής πορνογραφίας ή η παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτές τις πράξεις.
53

 

2)  Η διαδικτυακή τρομοκρατία. 

3)  Επιθέσεις παρενόχλησης (Cyberstalking), αποτελεί ο εκφοβισμός, η απειλή, ο εκβιασμός 

θυμάτων μέσω διαδικτύου όπου και οι παρεχόμενες δυνατότητες επικοινωνίας με αυτά 

καθίστανται ευχερέστερες με αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη μορφή εγκλήματος να τελείται 

κατά ένα μεγάλο ποσοστό διαδικτυακά.
54

 

 

 

                                                             
52 54 Βλαχόπουλος  Κωνσταντίνος (2007), Ηλεκτρονικό έγκλημα : μορφές, πρόληψη, αντιμετώπιση , Νομική 

Βιβλιοθήκη, σελ.69 εκ επ. 
53Conventionon Cybercrime, Budapest, 23.11.2001, Διαθέσιμο στο: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800815

61 

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680081561
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680081561
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4.2.2.1 Μορφές Ηλεκτρονικού -Οικονομικού Εγκλήματος 

 

 
 

1)  Απάτη με υπολογιστή, ακολουθώντας την διατύπωση του άρθρου 386 Α του Ποινικού 

κώδικα ,είναι ο επηρεασμός στοιχείων ηλεκτρονικού υπολογιστή, με την μη ορθή 

διαμόρφωση του προγράμματος , ή με την χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών στοιχείων ή 

με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με σκοπό παράνομου περιουσιακού οφέλους.
55

Περιλαμβάνει 

μεγάλο εύρος αδικημάτων που περιλαμβάνονται στο φάσμα του οικονομικού εγκλήματος. 

Αποτελεί την πλειονότητα των υποθέσεων της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το 

2015.
56

 Σύμφωνα με τον Λάζο στην απάτη μέσω υπολογιστή εμπεριέχονται τα εξής 

επιμέρους εγκλήματα: 

Α) Η παραποίηση λογιστικών λογαριασμών
57

 που αφορά την αλλοίωση δεδομένων και 

πληροφοριών ,μίας επιχείρησης ή ενός ιδιώτη, κυρίως χρηματικών καταθέσεων, οικονομικών 

τίτλων και λογιστικών καταστάσεων και λογαριασμών. Η παραποίηση των οικονομικών 

στοιχείων γίνεται είτε προς όφελος του ατόμου  είτε της επιχείρησης που διαπράττει την 

απάτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η λογιστική απάτη και η απάτη σε υπαλληλικό 

επίπεδο. 

Β) Αντίστοιχα η παραποιημένη εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών αναφέρεται στην 

παρέμβαση στο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης .Στον 

τομέα των επιχειρήσεων η παρέμβαση αναφέρεται κυρίως σε θέματα μισθών, συντάξεων και 

τραπεζικών καταθέσεων. Συνήθεις μορφές παραποίησης αποτελούν η παραβίαση καρτών 

συναλλαγής (ΑΤΜ cards), αλλά και η ηλεκτρονική υποκλοπή αριθμών πιστωτικών καρτών. 

Γ) Η οικονομική κατασκοπεία, 
58

η οποία τελείται κυρίως πλέον ηλεκτρονικά, στον τομέα των 

επιχειρήσεων ,αναφέρεται στην πρόσβαση σε μυστικά δεδομένα και στοιχεία μίας 

επιχείρησης από έναν συνήθως δωροδοκούμενο ή εκβιαζόμενο υπάλληλο με στόχο την 

ιδιοποίηση τους από μία ανταγωνίστρια επιχείρηση ,με σκοπό την απόκτηση έτσι 

συγκριτικών εταιρικών πλεονεκτημάτων έναντι της επιτιθέμενης. 

                                                             
55 Καραγιαννάκος Η. (2009),Ποινικό Δίκαιο, Εδικό Μέρος, Ιδιωτική Έκδοση 
56www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=49980&Itemid=1426

&lang= 
57 58Λάζος Γρηγόρης (2001), Πληροφορική & έγκλημα , Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.127, σελ.131 

 

https://www.ebooks.gr/gr/εκδοσεις-ιδιωτικη-εκδοση-59
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Επιπρόσθετα ,το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Εγκληματολογίας
59

, αναφέρει πως όσο το 

ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο , η εφαρμογή της ψηφιακής 

τεχνολογίας σε απάτες θα είναι μεγαλύτερη. Οι δόλιες πωλήσεις οικοπέδων, οι  

παραπλανητικές φιλανθρωπικές, ή οι ψεύτικες επενδυτικές ευκαιρίες καθίστανται όλο και πιο 

συχνά φαινόμενα. 

Το FBI, 
60

 περιλαμβάνει ακόμη στις κοινές απάτες μέσω διαδικτύου , την απάτη 

διαδικτυακών δημοπρασιών, τις επενδυτικές απάτες , τις απάτες που αφορούν την μη 

παράδοση εμπορευμάτων τα οποία όμως έχουν χρεωθεί και τις άπατες «419» ή «Νιγηριανές 

Απάτες» .
61

Συγκεκριμένα όσον αφορά τις τελευταίες συμφώνα με την Ελληνική Αστυνομία , 

αποστέλλονται, μηνύματα σε τυχαίους χρήστες του διαδικτύου, με τα οποία τους 

πληροφορούν ότι καθίστανται κληρονόμοι μίας μεγάλης περιουσίας , ή άτομα από τη Νιγηρία 

αναζητούν τη βοήθεια επιχειρηματιών ή ελεύθερων επαγγελματιών με σκοπό να μεταφέρουν 

τα κεφάλαιά τους, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές πράξεις υποσχόμενοι για τη 

συνεργασία αυτή υψηλό ποσοστό αμοιβής.
62

  

2) Το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», είναι η νομιμοποίηση εσόδων από προηγούμενη 

εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος αποτελεί ένα 

οικονομικό έγκλημα το οποίο μπορεί να αποτελεί ένα δευτερογενές φαινόμενο, οφειλόμενο 

στα κέρδη που προκύπτουν από το πεδίο της οργανωμένης εγκληματικότητας.
63

Την  

νομοθετική αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα αποτελεί Ν. 

3691/2008, με τις τροποποιήσεις των νόμων  Ν. 3875/2010 ,Ν. 3932/2011, Ν. 4170/2013, Ν. 

4174/2013, ο οποίος ενσωματώνει τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής που αποτελεί εφαρμοστικό μέτρο της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ. 
64

 

Αναμφισβήτητα οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αναδείξει νέα εργαλεία στην φαρέτρα 

των εγκληματιών της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις.
65

Αναλυτικότερα, οι 

τεχνικές νομιμοποίησης έχουν μεταφερθεί πλέον από τον φυσικό κόσμο ,οπού τα παράνομα 

                                                             
59 Grabosky P. and Smith R. (1998), Crime in the Digital Age by Sydney: Federation Press, (co-published with 

the Australian Innstitute of Criminology) 
60 Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (Federal Βureau οf Ιnνestigatiοn, FBI) των ΗΠΑ 
61 www.fbi.gov/scams-and-safety/common-fraud-schemes/internet-fraud 
62 www.astynomia.gr/index.php?Itemid=128&id=3686&option=ozo_content&perform=view 
63 Δημήτραινας Γιώργος (2002) ,Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.19 κ. επ. 
64www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/moneyl/legislation.aspx 
65 Haines J. and Johnstone P. (1999),"Global Cybercrime: New Toys for the Money Launderers", Journal of 

Money Laundering Control, Vol. 2 Iss 4 pp. 317 – 325. 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Ν.3691-5.8.2008-Πρόληψη_και_καταστολή_της_νομιμοποίησης_εσόδων.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Ν.3691-5.8.2008-Πρόληψη_και_καταστολή_της_νομιμοποίησης_εσόδων.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N.3875_2010.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Ν.3932_2011.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N_4170-2013.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Ν_4174-2013.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Κοινοτική_Οδηγία.60-26.10.2005-Πρόληψη_του_χρηματοπιστωτικού_συστήματος_από_παράνομες_δραστηριότητες.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Κοινοτική_Οδηγία.60-26.10.2005-Πρόληψη_του_χρηματοπιστωτικού_συστήματος_από_παράνομες_δραστηριότητες.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
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έσοδα  μεταφέρονταν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κυρίως μέσω της αγοράς 

αυτοκινήτων, πολύτιμων μέταλλων,  κοσμημάτων και της κατοχής εστιατόρων, ξενοδοχείων, 

καταστημάτων και καζίνο, στον κυβερνοχώρο. Ειδικότερα η ανάγκη παράκαμψης των 

θεσμικών και νομοθετικών κατασταλτικών δομών, έκανε τους  εγκληματίες να προσπαθούν 

με κάθε δυνατό μέσο να ξεπλύνουν χρήματα ψηφιακά μέσω του ηλεκτρονικού χρήματος, του 

internet banking και των διαδικτυακών καζίνο. 
66

 

3)  Κλοπή υπηρεσιών συνιστά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών με 

στόχο την κλοπή υπηρεσιών από μία εταιρία ή την χρονοκλοπή. Η χρονοκλοπή αποτελεί την 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών  για επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων από 

εργαζόμενους έκτος του εργασιακού τους πλαισίου με στόχο το προσωπικό όφελος.
67

 

 

4)   Η εκβίαση
68

, μπορεί να τελεστεί έχοντας ως μέσο τα πληροφοριακά συστήματα αλλά και 

ως αντικείμενο, ιδιαίτερα στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων οπού το σύνολο 

σχεδόν της λειτουργίας της είναι σε ψηφιακή μορφή. Το αδίκημα μπορεί να στρέφεται κατά 

των πληροφοριακών συστημάτων μίας επιχείρησης ή ατόμου , αλλά και μέσω αυτών να 

τελείται η εκβίαση με την παράλληλη αποκόμιση περιουσιακού οφέλους για τον δράστη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Ping H., (2005),"New trends in money laundering - from the real world to cyberspace", Journal of Money 

Laundering Control, Vol. 8 Iss 1 pp. 48 – 55. 
67 68Λάζος Γρηγόρης (2001), Πληροφορική & έγκλημα , Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.135,136. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
 

5.1 Διεθνείς Προσπάθειες Αντιμετώπισης  
 

 

Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα των ηλεκτρονικών εγκλημάτων αλλά και γενικότερα 

των νομικών θεμάτων που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο η 

τελέσφορη αντιμετώπιση αυτών θα πρέπει να αναζητηθεί σε διεθνές επίπεδο. Ορισμένα 

αξιοσημείωτα παραδείγματα διεθνών οργανισμών, οι οποίοι συνεισέφεραν στην 

αντιμετώπιση  του ηλεκτρονικού εγκλήματος, είναι μεταξύ άλλων τα Ηνωμένα Έθνη, η 

ομάδα των G8,η Interpol και ο ΟΟΣΑ . 

 

5.1.1 Ο.Η.Ε.  (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών) 

 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το ψήφισμα 45/121 των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τις 

συστάσεις του όγδοου Συνέδριου των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη του εγκλήματος 

και την μεταχείριση των παραβατών καλώντας τα μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 

την καταπολέμηση του πληροφοριακού εγκλήματος. Το 2001, ακολούθησαν τα ψηφίσματα 

της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 55/63 και 56/121 για  την καταπολέμηση της 

εγκληματικής κατάχρησης των τεχνολογιών των πληροφοριών θέτοντας ένα παγκόσμιο 

πλαίσιο για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον οι αποφάσεις 

57/239 το 2002 και 58/199 το 2004 ενθαρρύνουν  τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα 

παγκόσμιο πλαίσιο  ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να αναλάβουν δράση για την 

προστασία ιδιαίτερα των υποδομών ζωτικής σημασίας.
69

  

 

                                                             
69 Kshetri N. (2010) ,The Global Cybercrime Industry- Economic, Institutional and Strategic Perspectives, 

Springer, σελ 18. 
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5.1.2 Η ομάδα G8  

 

 

Στην Σύνοδο  Κορυφής του Χάλιφαξ της Ομάδας των G8
70

  το 1995, οι αρχηγοί κρατών 

δημιούργησαν μια διεπιστημονική ομάδα ανώτερων κυβερνητικών στελεχών για την 

αντιμετώπιση των μεθόδων και την καταπολέμηση του  διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. 

Το 1996, διατύπωσε 40 προτάσεις κατευθυνόμενες προς την ενίσχυση της έρευνας και της  

δίωξης των ηλεκτρονικών εγκλημάτων και στην πιο αποτελεσματική  καταστολή και 

διασυνοριακή συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Μέχρι το 2004, 40 χώρες ακόμη 

ενστερνίστηκαν αυτές τις προτάσεις. 
71

 Παράλληλα το 1997 ιδρύθηκε από την G8 η ομάδα  

του Εγκλήματος Υψηλής Τεχνολογίας (Subgroup of High-Tech Crime) με στόχο την 

αναχαίτιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. 
72

 

 

5.1.3 Interpol 

 

 

H Διεθνής Οργάνωση Εγκληματολογικής Αστυνομίας (International Criminal Police 

Organization ICPO, INTERPOL ), που αποτελείται από 181 κράτη, ήταν ο πρώτος διεθνής 

οργανισμός που προσέγγισε το έγκλημα της  πληροφορικής  στο Τρίτο Διεθνές Συμπόσιο για 

την Απάτη στο Παρίσι το 1979, τονίζοντας ότι η φύση του εγκλήματος πληροφορικής είναι 

διεθνής, λόγω της σταθερά αυξανόμενης επικοινωνίας με τηλέφωνα, δορυφόρους κλπ.
73

 

.Συλλήβδην  θέτει στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της, όπως έχει τονίσει, το οικονομικό 

και ηλεκτρονικό έγκλημα  μαζί με τα εγκλήματα σχετικά με τα ναρκωτικά, την  τρομοκρατία, 

το λαθρεμπόριο ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος. Επιπρόσθετα η Γενική 

Γραμματεία της Interpol έχει υποστηρίξει τον σχηματισμό σε περιφερειακού επίπεδου 

οργανωμένων δομών που να περιλαμβάνουν τοπικούς εμπειρογνώμονες του εγκλήματος 

                                                             
70 Αποτελείται από τις περισσότερο βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου και περιλαμβάνει τον 

Καναδά, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και από το 1995 την  

Ρωσία. 
71 Broadhurst R. (2006),"Developments in the global law enforcement of cyber-crime", Policing: AnInternational 

Journal of Police Strategies & Management, Vol. 29 Iss 3 pp. 408 – 433. 
72 Kshetri N. (2010) ,The Global Cybercrime Industry- Economic, Institutional and Strategic Perspectives, 

Springer, σελ. 19. 
73 Schjolberg Stein (2008), The History of Global Harmonization on Cybercrime Legislation - The Road to 

Geneva, σελ.3. 
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πληροφορικής οι οποίοι να συνέρχονται περιοδικά για να ανταλλάσουν εμπειρίες και να 

αναπτύσσουν βέλτιστες πρακτικές.
74

  

 

5.1.4 ΟΟΣΑ 

 

 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ,που Ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1960 

από 20 χώρες και σήμερα αριθμεί  30 μέλη, έχει ως στόχο του την προώθηση της οικονομικής 

και κοινωνικής ευημερίας, βοηθώντας τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους 

για να βοηθήσουν τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Ο ΟΟΣΑ έχει δραστηριοποιηθεί στον 

τομέα της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και της ασφάλειας στο διαδίκτυο, ιδίως σε 

ό,τι αφορά την τεχνολογία κρυπτογράφησης, και το 1997 εξέδωσε μια σειρά από 

κατευθυντήριες γραμμές. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι 

φορείς του ΟΟΣΑ έχουν αναπτύξει μία σειρά κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν 

στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο, των ιών, του "hacking" και άλλων 

απειλών σχετικών με τον κυβερνοχώρο.
75

 Παρά το γεγονός ότι οι συστάσεις δεν είναι νομικά 

δεσμευτικές, αντανακλούν την διεθνή  συναίνεση σε σχέση με τα ανακύπτοντα θέματα 

πληροφορικής ασφάλειας. 

 

5.2 Νομοθετική Αντιμετώπιση του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε 

Αλλοδαπές Έννομες Τάξεις 
 

5.2.1 Η.Π.Α. 
 

 

Σε πολιτειακό επίπεδο ,η Πολιτεία της Florida εξέδωσε πρώτη το 1978 νομοθέτημα με 

εγκλήματα σχετιζόμενα με υπολογιστές.
76

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, το πρώτο  νομοθετικό 

έργο για το ηλεκτρονικό έγκλημα ήταν ο νόμος “Computer Fraud and Abuse Act”(CFAA) 

                                                             
74 Broadhurst R.(2006),"Developments in the global law enforcement of cybercrime", Policing: An International 

Journal of Police Strategies & Management, Vol. 29 Iss 3 pp. 408 – 433. 
75 Broadhurst R.(2006),"Developments in the global law enforcement of cybercrime", Policing: An International 

Journal of Police Strategies & Management, Vol. 29 Iss 3 pp. 408 – 433. 
76 Λάζος Γρηγόρης (2001), Πληροφορική & έγκλημα , Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.62. 
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που εκδόθηκες το 1984.
77

Τροποποιήσεις δέχτηκε από τότε το  1989, 1994, 1996  και το 2001 

από το νόμο USA PATRIOT Act, το 2002, και το 2008 από το νομοθέτημα Identity Theft 

Enforcement and Restitution Act. Οι μόνοι υπολογιστές, στη θεωρία, που καλύπτονται από 

τον νόμο αυτό είναι οι "προστατευόμενοι υπολογιστές". Ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 

U.S.C. § 1.030 (e) ,(2) ότι προστατευόμενος υπολογιστής είναι ο υπολογιστής  αποκλειστικά 

για τη χρήση ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή της κυβέρνησης των Ηνωμένων 

Πολιτειών, ή οποιονδήποτε υπολογιστή, όταν η συμπεριφορά που συνιστά το αδίκημα 

επηρεάζει τη χρήση του υπολογιστή, είτε για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή την κυβέρνηση, 

είτε επηρεάζουν το διαπολιτειακό ή εξωτερικό εμπόριο ή την επικοινωνία, 

συμπεριλαμβανομένου ενός υπολογιστή που βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, που 

χρησιμοποιείται κατά τρόπο που επηρεάζει το διαπολιτειακό ή εξωτερικό εμπόριο ή την  

επικοινωνία των Ηνωμένων Πολιτειών .Στην πράξη, οποιοσδήποτε συνηθισμένος 

υπολογιστής υπόκειται στην δικαιοδοσία του νόμου.
78

 

 

 5.2.2 Αυστραλία 

 

 

Όπως αναφέρουν οι Αυστραλοί Smith, Grabosky και Urbas, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο 

το οποίο τυποποιείται στο αυστραλιανό δίκαιο στο “The Cyber Crime Act 2001” (Cth) , 

τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2001,με σκοπό  να εκσυγχρονίσει την αντιμετώπιση των 

ηλεκτρονικών εγκλημάτων από την Κοινοπολιτεία ,που στο παρελθόν σε μεγάλο βαθμό 

περιλαμβάνονταν τα εγκλήματα αυτά στο νομοθέτημα “Crime Act 1914” και να παρέχει ένα 

μοντέλο για τα κράτη να υιοθετήσουν.
79

 Ο νόμος “The Cyber Crime Act 2001” καλύπτει 

επιπρόσθετες παράνομες πράξεις όπως  η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον υπολογιστή, η 

τροποποίηση των δεδομένων και η δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Αξιοσημείωτη προσθήκη αποτελεί το γεγονός ότι  καλύπτεται και  η χρήση του Διαδικτύου 

για τη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων.
80

 

 

                                                             
77 Βλαχόπουλος  Κωνσταντίνος, (2007), Ηλεκτρονικό έγκλημα : μορφές, πρόληψη, αντιμετώπιση , Νομική 

Βιβλιοθήκη, σελ.129. 
78 https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Fraud_and_Abuse_Act#Protected_computers 
79 80Smith Russell G., Grabosky Peter N.and Urbas Gregor F. (2004) Cyber Criminals on Trial, Cambridge 

University Press,σελ 188,186. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act


23 
 

5.2.3 Ηνωμένο Βασίλειο 
 

 

Το βασικό νομοθέτημα  του Ηνωμένου Βασιλείου για το ηλεκτρονικό έγκλημα, το οποίο 

εκδόθηκε το 1990 και ισχύει μέχρι σήμερα, μετά από τροποποιήσεις, είναι ο νόμος 

“Computer Misuse Act 1990”. Το εν λόγω νομοθέτημα βρίσκεται σε ισχύ στην Αγγλία, στην 

Ουαλία, την Σκοτία και την Βόρειο Ιρλανδία. Περιλαμβάνει τρεις βασικές κατηγορίες 

αδικημάτων κατάχρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως αναφέρεται. Αναλυτικότερα, 

τυποποιείται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο υλικό του υπολογιστή, η μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με την πρόθεση να διαπραχθεί ή να διευκολυνθεί η διάπραξη 

νέων αδικημάτων και τέλος η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του υλικού του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή .
81

 

 

5.3  Αντιμετώπιση του Ηλεκτρονικού-Οικονομικου Εγκλήματος σε 

Ενωσιακό Επίπεδο 

 

 

Η ευρωπαϊκή απαρχή για το ηλεκτρονικό έγκλημα προήλθε από το  Συμβούλιο της Ευρώπης 

,στο Συνέδριο για τις Εγκληματολογικές πλευρές του Οικονομικού Εγκλήματος, στο 

Στρασβούργο το 1976. Συγκεκριμένα, στο Συνέδριο προσεγγιστήκαν και παρουσιαστήκαν οι 

κατηγορίες του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εν συνεχεία συστάθηκε από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης το 1985 μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων προκειμένου να συζητηθούν τα νομικά 

ζητήματα του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μια περίληψη των κατευθυντήριων γραμμών για 

τις εθνικές νομοθεσίες, παρουσιάστηκε στη σύσταση του 1989. Αναλυτικότερα η Σύσταση 

No. R. (89) 9 περιελάμβανε έναν ενδεικτικό κατάλογο ηλεκτρονικών εγκλημάτων όπως η 

ηλεκτρονική απάτη, η  πλαστογραφία μέσω υπολογιστή, η βλάβη στα δεδομένα του 

υπολογιστή ή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, το σαμποτάζ υπολογιστών, η  μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η μη εξουσιοδοτημένη διακοπή, η μη εξουσιοδοτημένη 

αναπαραγωγή του προστατευόμενου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και η μη 

εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή της τοποθεσίας
82

. 
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Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε στις 11 Σεπτεμβρίου 1995, την 

Σύσταση No. R (95) 13 σχετικά με προβλήματα του ποινικού δικονομικού δικαίου που 

συνδέονται με την τεχνολογία των υπολογιστών. 
83

Οι Συστάσεις No. R. (89)9 και No. R 

(95)13 αποτέλεσαν την βάση για την Σύμβαση για το Έγκλημα στον  Κυβερνοχώρο 

(Convention on Cybercrime) του 2001.
84

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει διάφορες νομοθετικές δράσεις που συμβάλλουν 

στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή
85

 , η νομοθετική αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνει 

τις Οδηγίες 2013/40/ΕΕ, 2011/93/ΕΕ, 2009/136/ΕΚ και την απόφαση-πλασιο 2001/413/ΔΕΥ. 

Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη εισαγωγή στον τομέα της προστασίας προσωπικών 

δεδομένων , του Κανονισμού  (ΕΕ) 2016/679 και της Οδηγίας  2016/680/ΕΕ. 

 

5.3.1 Η Σύμβαση για το Έγκλημα στον  Κυβερνοχώρο86
 

 

 

Σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο το πιο ολοκληρωμένο εργαλείο για τη διεθνή 

καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο αποτελεί η Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για το Έγκλημα στον  Κυβερνοχώρο. Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της δεν 

αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης, όλα τα κράτη μέλη της έχουν υπογράψει, ενώ 

τα περισσότερα από αυτά έχουν ήδη επικυρώσει.
87

 Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 23 

Νοεμβρίου 2001 στην Βουδαπέστη από τα περισσότερα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

και από τις Η.Π.Α.,τον Καναδά, την Νότιο Αφρική και την Ιαπωνία.
88

Η έναρξη ισχύος της 

σύμβασης ήταν η 01.07.2004. Η Σύμβαση συμπληρώθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 

σχετικά με την Ποινικοποίηση πράξεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας που διαπράττονται μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή,  που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 28.01.2003.
89
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Η Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα υπογράφηκε από την Ελλάδα το 2001 και 

κυρώθηκε με τον Ν.4411/2016 .Αναλυτικότερα στις 3 Αυγούστου 2016 κυρώθηκε από την 

Ελλάδα η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και το 

Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής.
90

  

Σκοπός της Σύμβασης είναι η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών σε σχέση με το 

ηλεκτρονικό έγκλημα και η παροχή νομοθετικού πλαισίου στον τομέα του ποινικού 

δικονομικού δικαίου για την αποτελεσματική διερεύνηση και ποινική δίωξη του. Επιπλέον 

θέτει τα θεμέλια της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας για τα ηλεκτρονικά εγκλήματα. 

Το κείμενο της Σύμβασης χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. 
91

Ειδικότερα το πρώτο 

κεφάλαιο αποτελείται από την ορολογία που χρησιμοποιείται στην Σύμβαση με την 

ενδεικτική αναφορά, ώστε να συνάδουν τόσο με τις τρέχουσες όσο και με τις μελλοντικές 

τεχνολογικές εξελίξεις
92

, τεσσάρων όρων: υπολογιστικό σύστημα (computer system), 

ηλεκτρονικά δεδομένα (computer data), παροχέας υπηρεσιών (service provider) και 

μεταδιδόμενα δεδομένα (traffic data).
93

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε εθνικό 

επίπεδο για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. 
94

Ειδικότερα στο πρώτο μέρος 

παρατίθενται οι διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου που αφορούν τέσσερεις κατηγορίες 

ηλεκτρονικού εγκλήματος. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη κατηγορία ηλεκτρονικών εγκλημάτων 

είναι τα εγκλήματα κατά της εμπιστευτικότητας , της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας 

των δεδομένων και των συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ως τέτοια αδικήματα 

αναφέρονται η παράνομη πρόσβαση ,η υποκλοπή, η επέμβαση σε δεδομένα, η επέμβαση σε 

συστήματα και η κακή χρήση συσκευών. Εν συνεχεία, η δεύτερη κατηγορία εγκλημάτων 

είναι τα εγκλήματα σχετιζόμενα με υπολογιστές όπως πλαστογραφία και  η απάτη σχετική με 

υπολογιστές. Την τρίτη κατηγορία εγκλημάτων αποτελούν τα εγκλήματα σχετικά με το 

περιεχόμενο, με το άρθρο 9 της Σύμβασης να αναφέρεται αποκλειστικά στα αδικήματα 

παράγωγης, διάθεσης  ή προσφοράς, διανομής ή μετάδοσης ,προμήθειας  ή κατοχής υλικού 

παιδικής πορνογραφίας. Η τελευταία κατηγορία αφορά τα αδικήματα σχετικά με παραβιάσεις 

πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων . 

                                                             
90https://www.e-nomothesia.gr/nomikes-plirofories/n44112016-kyrosi-tis-symvasis-gia-to-egklima-

stonyvernochoro.html 
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Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις διατάξεις ποινικού δικονομικού δικαίου που 

αναφέρονται σε θέματα όπως η κατεπείγουσα διαφύλαξη δεδομένων αποθηκευμένων σε 

σύστημα υπολογιστή, η κατεπείγουσα διαφύλαξη και γνωστοποίηση διακινούμενων 

δεδομένων, η εντολή παροχής πληροφοριών, η έρευνα και κατάσχεση αποθηκευμένων 

στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, η συλλογή σε πραγματικό χρόνο διακινουμένων 

δεδομένων και η άρση του απορρήτου. Επιπλέον καθορίζεται από το άρθρο 22 της  Σύμβασης 

η έκταση της δικαιοδοσίας των συμβαλλόμενων μερών.  

Οι διατάξεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας του τετάρτου κεφαλαίου της Σύμβασης 

αναφέρονται στην έκδοση, σε γενικές αρχές σχετικές με την αμοιβαία συνδρομή, σε παροχή 

αυθόρμητων πληροφοριών, σε διαδικασίες που αφορούν αιτήματα για παροχή αμοιβαίας 

συνδρομής ελλείψει εφαρμοστέων διεθνών συμφωνιών, σε  θέματα εμπιστευτικότητας και 

περιορισμών στη χρήση όταν δεν υφίσταται διεθνής σύμβαση ή ρύθμιση αμοιβαίας 

συνδρομής και τέλος περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι συμφώνα με την Σύμβαση ,τα αδικήματα πρέπει να 

διαπράττονται εκ προθέσεως για να προβλέπεται ποινική ευθύνη. Αναλυτικότερα, η εκ 

προθέσεως  πράξη εννοείται η εκ δόλου ή εν γνώσει πράξη, γεγονός που  επαφίεται στην 

ερμηνεία της εκάστοτε εθνικής έννομης τάξης. Μόνο σε ορισμένα αδικήματα τίθενται 

επιπρόσθετα στοιχεία δόλου , όπως για παράδειγμα, η απάτη υπολογιστή θα πρέπει να 

συνοδεύεται με την ανέντιμη πρόθεση της εξασφάλισης οικονομικού οφέλους. Επιπλέον τα 

αδικήματα πρέπει να διαπράττονται χωρίς δικαίωμα. Αυτό μπορεί να αναφέρεται σε 

συμπεριφορές που έχουν αναληφθεί, χωρίς δικαίωμα ή δεν καλύπτονται από νομική άμυνα , ή 

σχετικές αρχές βάσει του εσωτερικού δικαίου. 
95

 

Επιπρόσθετα, το Προσθετό Πρωτόκολλο σχετικά με την Ποινικοποίηση πράξεων 

Ρατσισμού και Ξενοφοβίας που διαπράττονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή προτείνει την 

υιοθέτηση νομοθετικών μέτρων ώστε να ποινικοποιηθεί: α) Η διάδοση ρατσιστικού και 

ξενοφοβικού υλικού, με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, β) Η διάδοση ρατσιστικών 

και ξενοφοβικών απειλών υβριστικών συνθημάτων, μέσω τέτοιων συστημάτων και γ) Η  

χρησιμοποίηση τέτοιων συστημάτων, για την διάδοση υλικού, το οποίο αρνείται, 

ελαχιστοποιεί, εγκρίνει ή δικαιολογεί πράξεις γενοκτονίας, ή εγκλημάτων ενάντια στην 

ανθρωπότητα, όπως αυτά ορίζονται από ην διεθνή νομοθεσία.
96
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5.3.2  Η Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου για τις Επιθέσεις κατά Συστημάτων Πληροφοριών 
 

 

Σε Ενωσιακό επίπεδο οι επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών ρυθμίζονται από την 

Οδηγία 2013/40/ΕΕ
97

 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Αυγούστου 2013 για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου . Η μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο 

της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 

επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών έγινε με τον Ν. 4411/2016 παράλληλα με την 

κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και 

του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της. 

Η οδηγία 2013/40/ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, καθιερώνει κανόνες σχετικά με 

τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων που αφορούν επιθέσεις κατά 

συστημάτων πληροφοριών
98

.  Η οδηγία έχει δύο βασικούς στόχους, αφενός την εναρμόνιση 

του ποινικού δικαίου στον τομέα των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών και 

αφετέρου την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών,
99 κάνοντας έκκληση για 

περισσότερη διεθνή συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του 

νόμου. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ορισμός του συστήματος πληροφοριών, ο οποίος 

στοιχειοθετείται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ, περιλαμβάνει αναμφισβήτητα και τις 

συσκευές κινητών τηλεφώνων μεταξύ άλλων ,οι οποίες αποτελούν πλέον κύριοι στόχοι των 

επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. 
100

Ειδικότερα κατά το άρθρο 2 σύστημα πληροφοριών 

αποτελεί : «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». 

                                                             
97 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0040&from=EL 
98Ιγγλεζάκης Ι. (2013) ,Επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών. Η νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου που αφορά τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και την κατάργηση της 

απόφασης-πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, Συνήγορος τεύχος 98/2013 , σελ. 69-73. 
99Freitas ,P. M. F. and Gonçalves ,N. (2015), "Illegal access to information systems and the Directive 

2013/40/EU", International Review of Law, Computers & Technology, 29:1, pp. 50-62. 
100 Jougleux,P , Synodinou,T and Mitrou,L ,(2014), "New forms of cyber Attacks", In Proceedings of the 4th 

International Conference on Information Law and Ethics (ICIL), May 2014, Thessaloniki, Greece. 
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Η απόφαση πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ,η οποία αντικαταστάθηκε, προέβλεπε την 

ποινικοποίηση τριών κατηγοριών αξιοποίνων πράξεων και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 2, 3 

και 4 αντίστοιχα ,την παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ,την  παράνομη 

παρεμβολή σε σύστημα και την παράνομη παρεμβολή σε δεδομένα. Τα νέα είδη ποινικών 

αδικημάτων που εισάγονται από την ισχύουσα οδηγία 2013/40/ΕΕ  είναι οι επιθέσεις κατά 

των συστημάτων πληροφοριών, που περιλαμβάνουν επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών με σκοπό 

να τεθεί εκτός λειτουργίας ένας εξυπηρετητής, η υποκλοπή δεδομένων και οι επιθέσεις 

botnet.
101

 Αναλυτικότερα το άρθρο 7 ποινικοποιεί την χρήση εργαλείων για την διάπραξη 

αδικημάτων, και πιο συγκεκριμένα  προγραμμάτων  υπολογιστή  και συνθηματικού κωδικού 

υπολογιστή ή κωδικού πρόσβασης. Τα εργαλεία στα οποία αναφέρεται το άρθρο 7 

περιλαμβάνουν  και το κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την 

διάπραξη κυβερνοεπιθέσεων με τη δημιουργία botnet, τα οποία αποτελούν  δίκτυα η/υ που 

έχουν μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό και ελέγχονται από έναν άλλο η/υ, συχνά χωρίς να 

το γνωρίζει ο κάτοχός τους (υπολογιστές «ζόμπι»).
102

 Επιπλέον τιμωρείται η ηθική 

αυτουργία, η υποβοήθηση, η συνέργεια και η απόπειρα διάπραξης για οποιοδήποτε από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην οδηγία.  

Περαιτέρω η Οδηγία εισάγει την ευθύνη των νομικών προσώπων για την διάπραξη των 

αναφερόμενων σε αυτήν αδικημάτων και καθορίζει τις κυρώσεις που μπορούν να 

εφαρμοστούν σε περίπτωση νομικής ευθύνης. Ως προς την δικαιοδοσία των χωρών, ασκείται 

για τα αδικήματα που διαπράττονται στο έδαφός της ή από κάποιον από τους υπηκόους της 

εκτός του εδάφους της. Σε περίπτωση που πολλές χώρες έχουν δικαιοδοσία για κάποιο 

αδίκημα, οφείλουν να συνεργαστούν, προκειμένου να αποφασιστεί ποια χώρα θα ασκήσει 

την δίωξη κατά του δράστη του εν λόγω αδικήματος.
103

 

 

 

 

 

                                                             
101 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3Al33193 
102 Ιγγλεζάκης Ι. (2013) ,Επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών. Η νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και την 

κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, Συνήγορος τεύχος 98/2013 , σελ. 69-73. 
103 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3Al33193 
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5.3.3  Η Απόφαση-πλαίσιο 2001/413 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την Καταπολέμηση της Απάτης και της Πλαστογραφίας που 

Αφορούν τα Μέσα Πληρωμής Πλην των Μετρητών 

 

 

Σύμφωνα με αυτή την απόφαση-πλαίσιο της 28ης Μαΐου 2001, κάθε μορφή απάτης 

όσον αφορά τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών αναγνωρίζεται ως ποινικό αδίκημα και 

τιμωρείται σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης με κυρώσεις αποτελεσματικές, ανάλογες και 

αποτρεπτικές.
104

  

Στην απόφαση-πλαισιο τυποποιούνται οι παράνομες συμπεριφορές που στρέφονται 

κατά του μέσου πληρωμής αυτού καθαυτού ή της κατασκευής του μέσου πληρωμής, ή αν 

στρέφονται κατά μίας ή περισσοτέρων πράξεων πληρωμής, ή κατά του συστήματος που 

χρησιμοποιείται για την παραγγελία, την συλλογή, την επεξεργασία, την εκκαθάριση και τον 

διακανονισμό πράξεων πληρωμής. 
105

Η ανάπτυξη ορισμένων μορφών απάτης που αφορούν 

τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών και ιδιαίτερα ,όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 , τα 

αδικήματα που σχετίζονται με τους υπολογιστές μετέβαλλαν κατά πολύ το τοπίο 

αντιμετώπισης της απάτης. Η μεγάλης κλίμακας απάτη μπορεί να διαπραχθεί πλέον 

διαδικτυακά με μέσα όπως η κλοπή ταυτότητας ,το phishing ,το spam και του κακόβουλου 

κώδικα όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
106

 

Ειδικότερα, εισάγεται στο άρθρο 3 η ποινικοποίηση της διενέργειας, άμεσης ή έμμεσης, 

μεταφοράς χρημάτων ή νομισματικής αξίας, με την οποία επέρχεται σε άλλο πρόσωπο, χωρίς 

τη συγκατάθεσή του, περιουσιακή απώλεια με πρόθεση την εξασφάλιση παράνομου 

οικονομικού οφέλους υπέρ του διαπράττοντος το αδίκημα ή τρίτου προσώπου. Ο τρόπος 

διενέργειας του άρθρου 3 θα πρέπει να συνίσταται στην εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή ή 

εξάλειψη χωρίς δικαίωμα δεδομένων υπολογιστή ή στην παρεμβολή χωρίς δικαίωμα στην 

λειτουργία προγράμματος ή συστήματος υπολογιστή. 

 

 

 

                                                             
104 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001F0413 
105http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24212&from=EN&isLegissum=true 
106http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human 

trafficking/cybercrime/index_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001F0413:EL:HTML
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human
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5.3.4 Η Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 

 

 

Η Οδηγία 2009/136/ΕΚ τροποποιεί την Οδηγία 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και 

τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

και την Οδηγία 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και τον Κανονισμό (ΕΚ) 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών 

αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των 

καταναλωτών.  

Η Οδηγία 2009/136/ΕΚ αφορά την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στους τελικούς χρήστες. Σκοπός της Οδηγίας είναι να εξασφαλισθεί η διάθεση, 

σε ολόκληρη την Κοινότητα, διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών καλής ποιότητας μέσω 

πραγματικού ανταγωνισμού και επιλογών, καθώς και να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις 

όπου οι ανάγκες των τελικών χρηστών δεν καλύπτονται ικανοποιητικά από την αγορά.
107

 Η 

ενσωμάτωση της Οδηγίας έγινε στην Ελλάδα με τον νόμο 4070/2012. 

Συλλήβδην στην Οδηγία καθορίζονται τα δικαιώματα των τελικών χρηστών καθώς και 

οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που παρέχουν διαθέσιμα στο κοινό δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα , η Οδηγία 2009/136/ΕΚ εντείνει 

τις προσπάθειες για την προστασία των δεδομένων του χρήστη στο διαδίκτυο, καθότι κατά 

την προηγούμενη Οδηγία 2002/58/ΕΚ αρκούσε η σαφής και εκτενής ενημέρωση του χρήστη 

,συνήθως μέσω των όρων πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας, και η μη εναντίωσή του για 

την εγκατάσταση «cookies»
108

 ενώ πλέον καθίσταται υποχρεωτική η προηγούμενη 

συγκατάθεση του χρήστη 
109

, η οποία θα δίνεται με βάση σαφείς και εκτενείς πληροφορίες 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 . 

 

                                                             
107 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0136 
108 Σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα cookies είναι μικρά 

αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο 

χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο 

χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. 
109Ενσωμάτωση της τροποποιημένης Οδηγίας e-Privacy στο ελληνικό δίκαιο με τον ν.4070/2012, Διαθέσιμο στο 

http://www.lawnet.gr/news/ensomatosi-tis-tropopoiimenis-odigias-eprivacy-sto-elliniko-dikaio-me-ton-

n40702012-26931.html 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL85CIBV551Ig7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijLdLEujYx6QwDnl7MK0fSCBFUv1_Z2IMKFvm4ZFaV1ZC
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5.3.5 O Kανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και η Οδηγία 2016/680/ΕΕ για την 

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 
 

 

 

Η ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα  επήλθε με τον Κανονισμό  (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβούλιου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) και παράλληλα με την Οδηγία 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές 

για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή 

της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών  

 και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.  

Όσον άφορα το είδος των δεσμευτικών πράξεων του δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου 

που επιλέχθηκαν, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κανονισμός ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος 

,είναι δεσμευτικός στο σύνολο του και έχει αποδέκτες τα θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη και 

τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν την έδρα τους εντός ΕΕ. Αντίθετα 

η Οδηγία απευθύνεται μόνο σε κράτη μέλη, μονό το αποτέλεσμα της είναι δεσμευτικό και 

απαιτείται μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.
110

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία 

σχετικά με ένα άτομο, που είτε σχετίζεται με την ιδιωτική, επαγγελματική ή δημόσια ζωή. Ο 

Κανονισμός ισχύει εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο επεξεργαστής ή το υποκείμενο των 

δεδομένων  έχει έδρα στην Ε.Ε. Επιπλέον και σε αντίθεση με την προϋπάρχουσα Οδηγία  

95/46/ΕΚ ,ο Κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε οργανισμούς που εδρεύουν εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αφορά κατοίκους 

της Ε.Ε. 
111

,διευρύνοντας κατά πολύ το πεδίο εφαρμογής της.  Σκοπός του Κανονισμού είναι 

η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και η θέσπιση κανόνων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.  

                                                             
110 Σαχπεκίδου Ευγενία, (2011),Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη ,σελ.458 κ. επ. 
111 Boban Marija, (2016), Digital single market and EU Data Protection reform with regard to the processing of 

Personal Data as the challenge of the modern world ,16th International Scientific Conference on Economic and 

Social Development – The Legal Challenges of Modern World – Split, 1-2 September 2016 . 
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Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνιστά κατά το άρθρο 4 του 

Κανονισμού : «η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, 

απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία». Σε 

περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 33 , «ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που 

αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 

εποπτική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 55, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες των φυσικών προσώπων». Επομένως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 

αξιολογεί το επίπεδο της ζημίας ως προς την κοινοποίηση μίας παραβίασης, μεριμνώντας 

βεβαίως για την τεκμηρίωση των ενεργειών του, ως προς τους μελλοντικούς ελέγχους.
112

 

Στον Κανονισμό  τίθεται η γενική απαγόρευση της επεξεργασίας  ευαίσθητων 

δεδομένων, στην παρ. 1 του άρθρου 9 .
113

 Ειδικότερα, ευαίσθητα δεδομένα αποτελούν η 

φυλετική ή ενθετική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις ή η συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία 

γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 

προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή 

φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. 

Επιπλέον ο Κανονισμός διευρύνει το «δικαίωμα στη λήθη και στην διαγραφή» καθώς 

και για την διόρθωση στο άρθρο 17. Αυτό συνεπάγεται ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει 

το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς 

αδικαιολόγητη εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 17 .
114

 

Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός και η Οδηγία αναγνωρίζουν το δικαίωμα των υποκειμένων 

των δεδομένων να υποβάλλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή καθώς και το δικαίωμά τους για 

δικαστική προσφυγή και αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση που το πρόσωπο έχει υποστεί 

υλική ζημία ή ηθική βλάβη εξαιτίας αθέμιτης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Ακόμη τίθενται εταιρικοί κανόνες κατά το άρθρο 47, νομικά δεσμευτικοί 

εσωτερικά και εξωτερικά του νομικού προσώπου που δημιουργούν αξίωση για αποζημίωση. 

                                                             
 
112 113 Hert d. P. and Papakonstantinou V. ,(2016), "The new General Data Protection Regulation: Still a sound 
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Κάθε αρχή έλεγχου έχει δικαίωμα επιβολής διοικητικών προστίμων, σε περίπτωση 

παραβάσεων του Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο  83 , τα οποία δύναται να φτάσουν έως 

20.000.000 ευρώ ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4 % του συνολικού παγκόσμιου 

ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι 

υψηλότερο. Όπως γίνεται αντιληπτό οι εταιρίες ,τόσο αυτές που έχουν έδρα εντός της Ε.Ε., 

όσο και αυτές που δεν έχουν αλλά άπτονται του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού ,θα 

έρθουν αντιμέτωπες με νέα δεδομένα συμπεριλαμβανομένου της συμμόρφωσης στον 

σχεδιασμό των προϊόντων τους, του επιχειρησιακού τους σχεδιασμού, της πολιτικής 

προστασίας προσωπικών δεδομένων και των συστημάτων ασφαλείας.
115

 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 κατά το 

άρθρο 99 .Η  Οδηγία 2016/680/ΕΕ τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαΐου 2016 και τα κράτη μέλη της 

Ε.Ε. πρέπει να την μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Μαΐου 2018 κατά το άρθρο 

63 της Οδηγίας. Στην Ελλάδα εκδόθηκε υπουργική απόφαση για την σύσταση Ειδικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΦΕΚ Β’ 1913/27-6-2016) με αντικείμενο την κατάρτιση 

σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ  και 

την εξέταση του ενδεχόμενου λήψης νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679.
116

 

 

5.4 Η Ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία  

 

5.4.1 Η Ποινική Αντιμετώπιση του Ηλεκτρονικού-Οικονομικού 

Εγκλήματος από τις Διατάξεις του Ποινικού Κώδικα 
 

 

Ο πρόσφατος Ν.4411/2016
117

 ,ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 3  Αυγούστου 2016, μετέβαλλε 

σημαντικά το τοπίο της νομοθετικής αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην 

Ελλάδα .Αναλυτικότερα , όπως αναφέρθηκε και παραπάνω με τον Ν.4411/2016 κυρώθηκε 

και τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον 

Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της  και μεταφέρθηκε  στο ελληνικό δίκαιο 

η Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις 

                                                             
115 Blackmer W.S. (2016),GDPR:Getting Ready for the New EU General Data Protection Regulation , 

Information Law Group 
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κατά συστημάτων πληροφοριών .Παράλληλα ο Ν.4411/2016 εισάγει νέες και τροποποιεί 

υπάρχουσες διατάξεις του Ποινικού Κώδικά που αφορούν εγκλήματα που διαπράττονται με 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές ώστε να επέλθει η εναρμόνιση τόσο με την Οδηγία 2013/40/ΕΕ 

όσο και με την Σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο .Τα περισσότερα εγκλήματα 

σχετιζόμενα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην Ελλάδα αντιμετωπίζονταν μέχρι 

πρότινος με τις εμβόλιμες διατάξεις στον Ποινικό Κώδικα του Ν.1805/1988.
118

 

Καταρχάς, με τον Ν.1805/1988 διευρύνθηκε ο νομοθετικός ορισμός της έννοιας του 

εγγράφου. Κατά το άρθρο 13 στοιχείο ΄γ εδ. δεύτερο , «Έγγραφο είναι και κάθε μέσο στο 

οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, 

μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων, που 

δεν μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό 

στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε 

συνδυασμό, εφ' όσον τα μέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν 

γεγονότα που έχουν έννομη σημασία». Συνεπώς στην έννοια του εγγράφου περιλαμβάνοντα 

σκληροί και εύκαμπτοι δίσκοι, μαγνητοταινίες ,χαρτί εκτυπωτή, μαγνητικές ταινίες 

πιστωτικών καρτών, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά αρχεία κ.α. Βάση της διευρυμένης 

έννοιας του εγγράφου, είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν εγκλήματα 

σχετικά με υπομνήματα, περιλαμβάνοντας και την πλαστογραφία (Άρθρο 216 Π.Κ).
119

 

 Επιπρόσθετα , με τον Ν.4411/2016  προστίθενται στο άρθρο 13 του Π.Κ. τα  στοιχεία 

η' και θ', εισάγοντας δύο νέους όρους στον Κώδικα ,του πληροφοριακού συστήματος και των 

ψηφιακών δεδομένων, οι οποίοι περιέχονται στην Σύμβαση και την Οδηγία και είναι 

απαραίτητοι για την ερμηνεία τόσο των νέων διατάξεων που εισάγονται στον Ποινικό 

Κώδικα, όσο και εκείνων που τροποποιούνται από τον Ν.4411/2016. «η) Πληροφοριακό 

σύστημα είναι συσκευή ή ομάδα διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των 

οποίων μία ή περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, αυτόματη επεξεργασία 

ψηφιακών δεδομένων, καθώς και τα ψηφιακά 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 συντήρηση των συσκευών 

αυτών. θ) Ψηφιακά δεδομένα είναι η παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε 

μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία από πληροφοριακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου 
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προγράμματος που παρέχει τη δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστημα να εκτελέσει μια 

λειτουργία». Αναμφισβήτητα τόσο το πληροφοριακό σύστημα όσο και τα ψηφιακά δεδομένα 

αυτών  καθίστανται σήμερα άξια έννομης προστασίας.   

Εισήχθη το άρθρο 292Β Π.Κ μετά το άρθρο 292Α, στο οποίο σε εναρμόνιση με την 

Οδηγία τυποποιείται το αδίκημα της παρακώλυσης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων. 

Συγκεκριμένα, «1.Όποιος χωρίς δικαίωμα παρεμποδίζει σοβαρά ή διακόπτει τη λειτουργία 

συστήματος πληροφοριών με την εισαγωγή, διαβίβαση, διαγραφή, καταστροφή, αλλοίωση 

ψηφιακών δεδομένων ή με αποκλεισμό της πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, τιμωρείται με 

φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών.». Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία προβλέπεται 

αυστηρότερο πλαίσιο ποινής με κατώτατο όριο το ένα έτος, στις περιπτώσεις όπου η 

αξιόποινη συμπεριφορά προκαλεί ζημία σε σημαντικό αριθμό πληροφοριακών συστημάτων 

μεγάλης έκτασης ή για μεγάλο χρονικό διάστημα διατάραξη των υπηρεσιών των συστημάτων 

πληροφοριών, οικονομική ζημιά ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή σημαντική απώλεια δεδομένων 

και μέσω της χρήσης εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τον σκοπό αυτόν, και όταν 

προκαλείται ιδιαίτερα μεγάλη ζημία ή πλήττονται πληροφοριακά συστήματα τα οποία 

αποτελούν μέρος υποδομής που παρέχει ζωτικής σημασίας αγαθά ή υπηρεσίες για την 

κοινωνία και το κράτος όπως η εθνική άμυνα, η υγεία, οι συγκοινωνίες, οι μεταφορές και η 

ενέργεια. Κλιμακούμενη αύξηση του πλαισίου ποινής ,με κατώτατο όριο τα δύο έτη, 

προβλέπεται για την  τέλεση των αναφερόμενων πράξεων στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής 

οργάνωσης, σε συνδυασμό με το άρθρο 187 Π.Κ.
120

 

Μετά το άρθρο 292Β προστίθεται το νέο άρθρο 292Γ ,σύμφωνα και με το άρθρο 7 της 

Οδηγίας, το οποίο ποινικοποιεί την παραγωγή, πώληση, διανομή, προμήθεια προς χρήση, 

εισαγωγή, κατοχή προγραμμάτων ή συσκευών υπολογιστή, συνθηματικών ή κωδικών 

πρόσβασης κυρίως για το σκοπό της διάπραξης των εγκλημάτων του άρθρου 292Β. Ως εκ 

τούτου ποινικοποιούνται οι προπαρασκευαστικές πράξεις  των εγκλημάτων κατά της 

λειτουργίας των πληροφορικών συστημάτων. 

Επιπρόσθετα, στην κατηγορία των ηλεκτρονικών εγκλημάτων υπάγονται και τα 

εγκλήματα προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας (Άρθρο 337 παρ. 3 και 4 Π.Κ.) ,της 

πορνογραφίας ανηλίκων (Άρθρο 348Α Π.Κ.) και της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους 

λόγους (Άρθρο 348Β Π.Κ.) ,όπως αντικαταστάθηκαν με τον νόμο Ν.4411/2016, και των  
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πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων (Άρθρο 348Γ  Π.Κ.), τα οποία αποτελούν 

εγκλήματα που βαίνουν κατά της γενετήσιας ελευθερίας.  

Όσον άφορα τα ηλεκτρονικά εγκλήματα που αφορούν την παραβίαση των απορρήτων 

(Άρθρα 370Β ,370Γ ,370Δ, 370Ε Π.Κ.), σύμφωνα τον νόμο Ν.4411/2016, αντικαταστάθηκε 

το άρθρο 370Γ και εισήχθησαν στον Π.Κ. τα άρθρα 370Δ ΚΑΙ 370Ε. Η ειδική προστασία του 

απόρρητου που σχετίζεται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές τυποποιείται στο 370Β και 

συγκεκριμένα : «1.Όποιος αθέμιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει σε 

τρίτον ή οπωσδήποτε παραβιάζει στοιχεία ή προγράμματα υπολογιστών, τα οποία συνιστούν 

κρατικά, επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης του δημοσίου ή 

ιδιωτικού τομέα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Ως απόρρητα θεωρούνται 

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

απόρρητα, ιδίως όταν έχει λάβει μέτρα για να παρεμποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση τους.».  

Όσον αφορά τον ορισμό του απορρήτου, κατά την μεικτή θεωρία, γίνεται δεκτό ότι τα 

στοιχεία του υπολογιστή θεωρούνται απόρρητα όταν: α) είναι προσιτά σε περιορισμένο 

κύκλο προσώπων χωρίς να είναι κοινώς γνωστά, β) συνδέονται με την λειτουργία μίας 

επιχείρησης, γεγονός που είναι γνωστό στα ανωτέρω πρόσωπα και γ) η πρόσβαση σε αυτά 

είναι δυσχερής και τηρούνται απόρρητα με την βούληση του κατόχου τους, οποίος έχει 

δικαιολογημένο ενδιαφέρον για αυτό.
121

 

Το Άρθρο 370Γ , το οποίο αναφέρεται στην παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό 

σύστημα , ποινικοποιεί στην δεύτερη παράγραφο το «hacking» το οποίο αποτελεί την χωρίς 

δικαίωμα πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήμα ενός πληροφοριακού συστήματος, 

παραβιάζοντας απαγορεύσεις ή μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει ο νόμιμος κάτοχός του. 

Ακόμη η αναφορά στο άρθρο 1 «χωρίς δικαίωμα αντιγράφει ή χρησιμοποιεί προγράμματα 

υπολογιστών» αποτελεί την βάση για την ποινική προστασία του λογισμικού. Η χωρίς 

δικαίωμα πράξη νοείται ως αυτή της οποίας ο νόμιμος κάτοχος δεν συναινεί στην απόκτηση 

πρόσβασης. Προστατευόμενο έννομο αγαθό του άρθρου αποτελεί το απόρρητο, υπό τυπική 

έννοια, δηλαδή το τυπικό δικαίωμα του νόμιμου κατόχου των δεδομένων να αποκλείει  

άλλους από την πρόσβαση σε αυτά. 
122

 

Η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω πληροφοριακών συστημάτων και 

η χρήση των πληροφοριών αυτών τυποποιείται ως αδίκημα με την εισαγωγή στον Π.Κ του 
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άρθρου 370Δ. Αναλυτικότερα, με την νέα διάταξη του άρθρου 370Δ Π.Κ. τιμωρείται 

αυτοτελώς η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω πληροφοριακών 

συστημάτων ,αλλά και της και της χρήσης της πληροφορίας ή του υλικού φορέα με ποινές 

αντίστοιχες της παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών που 

προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 370Α Π.Κ. (κάθειρξη μέχρι δέκα ετών) σύμφωνα με 

την αιτιολογική έκθεση του Ν.4411/2016.
123

 Αν οι πράξεις αυτές συνεπάγονται παραβίαση 

στρατιωτικού ή διπλωματικού απορρήτου ή αφορούν απόρρητο που αναφέρεται στην 

ασφάλεια του κράτους σε καιρό πολέμου τιμωρούνται κατά το άρθρο 146 Π.Κ. 

Επιπλέον εισήχθη η διάταξη του άρθρου 370Ε Π.Κ., η οποία επίσης αναφέρεται στην 

τέλεση προπαρασκευαστικών πράξεων, με την οποία τιμωρείται αυτοτελώς η εισαγωγή, 

πώληση, διανομή ,κατοχή και διάθεση προγραμμάτων, προμήθεια προς χρήση ή διάκριση με 

άλλον τρόπο  συσκευών ή τεχνικών μέσων, με τα οποία θα ήταν δυνατή η πρόσβαση σε 

πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να διαπραχθούν τα εγκλήματα που αναφέρονται στα 

άρθρα 370Β, 370Γ παράγραφοι 2 και 3 και άρθρο 370Δ Π.Κ. 

      Όσον αφορά τα εγκλήματα του Π.Κ. κατά της ιδιοκτησίας, εισήχθη το  νέο άρθρο 

38ΙΑ Π.Κ. , το οποίο αφορά την φθορά των ηλεκτρονικών δεδομένων με το οποίο 

εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 4 της Σύμβασης και το άρθρο 5 της 

Οδηγίας.
124

 Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την νέα διάταξη : « 1. "Όποιος χωρίς δικαίωμα 

διαγράφει, καταστρέφει, αλλοιώνει ή αποκρύπτει ψηφιακά δεδομένα ενός συστήματος 

πληροφοριών, καθιστά ανέφικτη τη χρήση τους ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκλείει την 

πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη. Σε ιδιαίτερα ελαφρές 

περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί, εκτιμώντας τις περιστάσεις τέλεσης, να κρίνει την πράξη 

ατιμώρητη.». Ειδικότερα συμφώνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου με τη νέα διάταξη 

αυτή καλύπτεται ένα κενό της ελληνικής νομοθεσίας και προστατεύονται πλέον αυτοτελώς τα 

ψηφιακά δεδομένα και όχι στα πλαίσια που πλήττεται ο υλικός τους φορέας (σκληρός δίσκος, 

φορητή μνήμη κ.λπ.) από πράξεις καταστροφής, διαγραφής αλλοίωσής ,απόκρυψης ή 

καθιστώντας ανέφικτη τη χρήση τους ή την πρόσβαση σε αυτά. Στις παραγράφους 2 και 3 της 

διάταξης προβλέπονται διακεκριμένες παραλλαγές του αδικήματος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 

της Οδηγίας, ενώ στην παρ. 4 προβλέπεται ότι το βασικό έγκλημα της παρ. 1 διώκεται κατ’ 

έγκληση.
125
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Περαιτέρω μετά το άρθρο 381Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται νέο άρθρο 381Β ,με 

το οποίο η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με το άρθρο 7 της Οδηγίας,
126

 και απαγορεύει 

τις προπαρασκευαστικές πράξεις της παραγωγής, πώλησης, προμήθειας για χρήση, 

εισαγωγής, κατοχής, διανομής ή άλλης διάθεσης συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη 

διάπραξη οποιουδήποτε από τα αδικήματα της φθοράς των ψηφιακών δεδομένων.
127

  

Ως προς την ποινική προστασία της απάτης μέσω του Διαδικτύου είναι δυνατόν να 

τελεστούν απάτες μέσω υπολογιστή, αφενός μέσου της κοινής απάτης του άρθρου 386 Π.Κ. 

όπου ο υπολογιστής είναι απλώς το μέσο τέλεσης και αφετέρου απάτες με υπολογιστή, όπου 

το οικονομικό όφελος ή ζημία προκύπτει με απευθείας παρέμβαση στον υπολογιστή, στο 

πρόγραμμα και τα δεδομένα του και διέπονται από το άρθρο 386Α Π.Κ. Ως προς το άρθρο 

386 Π.Κ., προστατευόμενο έννομο αγαθό αποτελεί η περιουσία ως σύνολο στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται το λογιστικό αλλά και το ηλεκτρονικό χρήμα ,οι απατήσεις και τα 

δικαιώματα που προέρχονται από την επεξεργασία στοιχείων υπολογιστή. Προκειμένου να 

εφαρμοστεί η διάταξη της απάτης του άρθρου 386 Π.Κ. στις περιπτώσεις μεθόδευσης 

στοιχείων μέσω υπολογιστή, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον η παράνομη συμπεριφορά 

του δράστη είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία πλάνης σο θύμα. Ως εκ τούτου το άρθρο 386 

Π.Κ. δεν εφαρμόζεται στις περισσότερες μεθοδεύσεις σε έναν υπολογιστή.
128

 

Τα κενά στην αντιμετώπιση της απάτης μέσω υπολογιστή εισήχθη για να καλύψει το 

άρθρο 386Α Π.Κ. με τον Ν.1851/1988.
129

 Κατά το άρθρο 386 Π.Κ., όπως ισχύει σήμερα μετά 

την τροποποίηση του Ν. 4411/2016, «Όποιος, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 

άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων είτε με τη μη ορθή διαμόρφωση 

προγράμματος υπολογιστή είτε με χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών στοιχείων είτε με τη 

χωρίς δικαίωμα χρήση δεδομένων είτε με τη χωρίς δικαίωμα παρέμβαση σε πληροφοριακό 

σύστημα, τιμωρείται με τις ποινές του προηγούμενου άρθρου. Περιουσιακή βλάβη υφίσταται και 

αν τα πρόσωπα που την υπέστησαν είναι άδηλα. Για την εκτίμηση του ύψους της ζημίας είναι 

αδιάφορο αν οι παθόντες είναι ένα ή περισσότερα άτομα». Η αντικατάσταση του 386Α Π.Κ. 

έγινε σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της Σύμβασης. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη 

περιλαμβάνεται πλέον ρητά στις περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή και η χρήση ορθών 
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δεδομένων που γίνεται χωρίς δικαίωμα, όπως π.χ. στην περίπτωση του δράστη που έχει 

αποκτήσει παράνομα το όνομα χρήστη και τον κωδικό χρήσης του δικαιούχου. 

Προστατευόμενο έννομο αγαθό του άρθρου 386Α Π.Κ. είναι η περιουσία κατά 

κρατούσα άποψη. Συλλήβδην το άρθρο 386Α Π.Κ. καλύπτει κάθε είδους διαδικτυακής 

απάτης.
130

Η διάταξη του άρθρου 386Α Π.Κ. ακολουθεί την διάταξη του άρθρου 386 Π.Κ., 

υιοθετώντας όμως την συμπεριφορά που συνιστά «επηρεασμό» των ψηφιακών δεδομένων 

του υπολογιστή, και όχι πράξη εξαπάτησης που προβλέπει το άρθρο 386 Π.Κ. Η απάτη με 

υπολογιστή επομένως συνιστά ένα ιδιώνυμο έγκλημα σε σχέση με την απάτη ,χωρίς να 

αποτελεί ειδικότερη μορφή της.
131

 

 

5.4.2 Η Ποινική Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από τους Ν. 

2472/1997 και Ν.3471/2006 

 

 
Ο Ν. 2472/1997 αφορά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Σκοπός του Ν. 2472/1997 είναι κατά το άρθρο 1 η θέσπιση των 

προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της 

ιδιωτικής ζωής. Προστατευόμενο έννομο αγαθό συνιστά  η ιδιωτικότητα του ατόμου στην 

οποία εντάσσεται και η έννοια του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού, με την έννοια ότι το 

δικαίωμα του ατόμου να αποφασίσει ή όχι την θέση σε επεξεργασία πληροφοριών που το 

αφορούν ,υπάγεται στην ιδιωτική του ζωή του.
132

  

Το άρθρου 22 παρ. 4 Ν 2472/1997 ποινικοποιεί το αδίκημα της παρέμβασης σε αρχείο 

χωρίς δικαίωμα, το οποίο τυποποιείται με τη μορφή τεσσάρων μορφών τέλεσης. Η πρώτη 

μορφή τέλεσης του αδικήματος προϋποθέτει την ύπαρξη αρχείου δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, επέμβαση στο αρχείο αυτό καθώς και ανυπαρξία δικαιώματος. Η δεύτερη μορφή 

τέλεσης προϋποθέτει την ύπαρξη δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αρχείο, την λήψη 

γνώσης των δεδομένων και την ανυπαρξία δικαιώματος. Η τρίτη μορφή τέλεσης του 

αδικήματος απαιτεί αφενός την ύπαρξη δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αρχείο και 

αφετέρου την αφαίρεση, αλλοίωση, βλάβη, καταστροφή, επεξεργασία, μετάδοση, 
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ανακοίνωση, δημιουργία δυνατότητας πρόσβασης από μη δικαιούμενα πρόσωπα ή 

δημιουργία δυνατότητας για λήψη γνώσης των δεδομένων από τα μη δικαιούμενα πρόσωπα 

και παράλληλα τέλεση των προηγηθέντων χωρίς δικαίωμα. Και τέλος, η τέταρτη μορφή 

τέλεσης του αδικήματος απαιτεί την  ύπαρξη δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αρχείο, την 

εκμετάλλευσή τους με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς δικαίωμα.
133

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. ε΄ Ν. 2472/1997,  αρχείο δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα αποτελεί «κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 

οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια.». Η επιταγή του νόμου ώστε το 

αρχείο δεδομένων να είναι διαρθρωμένο ,σύμφωνα με ειδικά κριτήρια, αποσκοπεί στην 

ευχερή πρόσβαση των ατόμων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο Ν. 3471/2006 επεκτείνει την προσπάθεια προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

του Ν. 2472/1997 και στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σκοπός του νόμου, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1, είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων και ιδίως 

της ιδιωτικής ζωής και η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών στον τομέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αποτελεί την πράξη προσαρμογής της κοινοτικής Οδηγίας 

2002/58.
134

Στον Ν. 3471/2006 υπάγονται υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας, υπηρεσίες που 

παρέχονται μέσω Διαδικτύου και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητών ψηφιακών 

τηλεφώνων κ.α. Συγκεκριμένα, ο Ν.3471/2006 ρυθμίζει μεταξύ άλλων θεμάτων την 

ανεπιθύμητη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μέσων και  τα αρχεία «cookies».  

Σε αντιστοιχία με τον Ν. 2472/1997 ,στο άρθρο 15 παρ.1  του  3471/2006 προβλέπονται 

οι ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής των διατάξεων του. Αναλυτικότερα κατά 

την παρ.1 τιμωρείται η κατά παράβαση του νόμου, χρησιμοποίηση, συλλογή, αποθήκευση, 

απόκτηση γνώσης, αφαίρεση, αλλοίωση, καταστροφή, μετάδοση, ανακοίνωση, 

δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνδρομητών ή χρηστών, ή το να  

καθίστανται προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή να επιτρέπεται στα πρόσωπα αυτά να 

λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο. Οι εν 

λόγω αξιόποινες πράξεις τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός  έτους και παράλληλα 

επιβολή χρηματικής ποινής τουλάχιστον 10.000 € μέχρι και εκατό χιλιάδων ευρώ 100.000 €. 

 

                                                             
133 Ιγγλεζάκης Ι. (2013), Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (γνωμ.), ΠΟΙΝΙΚΗ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ,Τεύχος 10/2013, σελ. 929-933. 
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5.4.3 Ειδικότερες Διατάξεις που Σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό Έγκλημα 

 

 

Α) Στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου , βρίσκονται σε ισχύ  το Π.Δ. 131/2003, το οποίο 

θεσπίστηκε σε εφαρμογή Κοινοτικής Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και αναφέρεται 

στην ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία (spam mail) και στην ευθύνη των παρόχων 

υπηρεσιών Διαδικτύου για τις πράξεις των χρηστών τους,
135

και το Π.Δ. 150/2001  που αφορά 

την προσαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 99/93/ΕΕ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο των 

ηλεκτρονικών υπογραφών. 

Β) Ως προς τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες , βρίσκουν εφαρμογή ο νόμος 2867/2000 για την 

«Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις»», ο νόμος 3431/2006 

«Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» και ο νόμος 3783/2009 για την 

«Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και 

άλλες διατάξεις.»
136

 

Γ) Ως προς την πνευματική ιδιοκτησία και ειδικότερα την προστασία των βάσεων δεδομένων 

, προστατεύονται από τον Ν. 2819/2000,όπως τροποποίησε τον Ν. 2121/1993. 

Δ) Στον τομέα της προστασίας των απορρήτων των επικοινωνιών, ο νόμος 2225/1994 για την 

«προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις», ο 

Ν.3674/2008 για την «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της 

τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» και το Π.Δ. 47/2005 που αφορά τις 

«Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου 

των επικοινωνιών και για τη διασφάλιση του». 

Ε) Ακόμη όσον αφορά την διατήρηση των δεδομένων, ο Ν.3917/2011 άφορα την  

«Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με 

την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων 

δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή 

εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις». 
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5.5  Το Πρόβλημα της Δικαιοδοσίας στο Διαδίκτυο 

 

 

Η δικαιοδοσία συνίσταται στην αρμοδιότητα ενός δικαστηρίου να δικάσει μία συγκεκριμένη 

υπόθεση, καθώς και στην αρμοδιότητα των διωκτικών αρχών να διερευνήσουν μία 

εγκληματική συμπεριφορά.
137

 

Η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου αποτελεί συλλήβδην ένα από τα δυσκολότερα 

ζητήματα στο δίκαιο, και καθίσταται ακόμη δυσχερέστερη όταν πρόκειται για ηλεκτρονικά 

εγκλήματα που τελούνται στο Διαδίκτυο.
138

 Αναλυτικότερα, τα κριτήρια με τα οποία γίνεται 

ο προσδιορισμός της εκάστοτε δικαιοδοσίας ποικίλουν. Ο προσδιορισμός της δικαιοδοσίας 

γίνεται συνήθως βάσει γεωγραφικών κριτηρίων, και πιο συγκεκριμένα υφίσταται απόλυτη 

δικαιοδοσία του κράτους  επί των εγκλημάτων που διαπράττονται στο έδαφος του, αλλά και 

βάσει εθνικών κριτηρίων, σύμφωνα με τα οποία ένα κράτος έχει δικαιοδοσία για τα 

εγκλήματα που τελούνται από τους πολίτες του. Ωστόσο, όσον αφορά τα ηλεκτρονικά 

εγκλήματα που τελούνται μέσω του Διαδικτύου καθίσταται δύσκολος ο προσδιορισμός της 

δικαιοδοσίας ενός κράτους, καθώς στον κυβερνοχώρο η έννοια της γεωγραφικής κυριαρχίας 

δεν υφίσταται. Ειδικότερα οι διακινούμενες ψηφιακές πληροφορίες, μέσω του Παγκοσμίου 

Ιστού αλλά και άλλων υπηρεσιών του Διαδικτύου, δεν στοχεύουν σε έναν συγκεκριμένο 

αποδέκτη αλλά διανέμονται ταυτόχρονα σε παγκόσμιο επίπεδο , επηρεάζοντας φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που υπάγονται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες και επομένως διαφορετικό 

νομικό πλαίσιο.
139

 

Το ζήτημα της Δικαιοδοσίας στο Διαδίκτυο καθορίζεται με βάσει διαφορετικές πηγές 

του δικαίου. Αναλυτικότερα, ισχύουν οι εθνικές νομοθεσίες, οι διεθνείς συμβάσεις καθώς και 

η νομολογία. Παρόλο που η νομολογία δεν καθίσταται τυπική πηγή του δικαίου ο ρόλος της 

στην διαμόρφωση του δικαίου που καθορίζει την δικαιοδοσία είναι πολύ σημαντικός. 

Η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου στο Διαδίκτυο δύναται να γίνει με βάσει τους εξής 

παράγοντες:
140

 

A) Το δίκαιο της χώρας στην οποία βρίσκεται ο server-διακομιστής μπορεί να αποτελεί έναν 

παράγοντα αναφοράς του εφαρμοστέου δικαίου και αναφέρεται στο δίκαιο του τόπου 
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φυσικής παρουσίας των βλαπτικών ψηφιακών δεδομένων. Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί πως η 

παρουσία των ψηφιακών δεδομένων σε έναν server είναι προσωρινή, μπορεί να αλλάξει πολύ 

γρήγορα και ο τόπος του server μπορεί να μην είναι γνωστός ούτε στον ίδιο τον χρήστη των 

δεδομένων. 

Β) Επίσης το δίκαιο της χώρας όπoυ είναι κατοχυρωμένη η διεύθυνση της ιστοσελίδας του 

παροχέα , μπορεί να υποδείξει την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου με την έννοια ότι 

δημιουργείται το τεκμήριο ότι η εταιρεία, η οποία έχει την  ηλεκτρονική της διεύθυνση σε μία 

χώρα, έχει και την πραγματική της έδρα εκεί. 

Γ) Επιπλέον το δίκαιο της χώρας στην οποία ο χρήστης παροχέας ασκεί την εμπορική του 

ιδιότητα μπορεί  να αποτελέσει το εφαρμοστέο. 

Δ)Το δίκαιο της χώρας του συναλλασσόμενου-χρήστη μπορεί να αποτελεί τέλος το 

εφαρμοστέο δίκαιο . 

 

5.5.1 Το Ζήτημα του Τόπου Τέλεσης των Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων   

 

 

Όσον αφορά τον προσδιορισμό του τόπου τέλεσης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, και 

ειδικότερα ως προς τα διεθνή ποινικά αδικήματα , κριτήριο δεν αποτελεί η φυσική παρουσία 

του δράστη σε κάποια χώρα, αλλά τα στοιχεία του εγκλήματος στις διάφορες μορφές 

εμφάνισής του. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 Π.Κ. ο τόπος τέλεσης του εγκλήματος  αποτελεί προϋπόθεση 

για την εφαρμογή των ελληνικών ποινικών νόμων και ταυτόχρονα κριτήριο άσκησης της 

ελληνικής ποινικής δικαιοδοσίας. Σε περίπτωση κατά την οποία λοιπόν τελείται ένα έγκλημα 

στην ημεδαπή ακόμη και από αλλοδαπούς θεμελιώνεται η ποινική εξουσία του εν λόγω 

κράτους στην αρχή της εδαφικότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία ο τόπος 

τέλεσης βρίσκεται στην αλλοδαπή ,η τιμώρηση της πράξης γίνεται μόνο κατ’εξαιρεση στην 

ημεδαπή, σε περίπτωση που συντρέχει κάποιο εύλογο συνδετικό στοιχειό προς την 

ημεδαπή.
141

 

Ως προς το ζήτημα αυτό, κρατούσα θεωρία διεθνώς , η οποία υιοθετείται και από το 

άρθρο 16 του ελληνικού Π.Κ., είναι η θεωρία της ενότητας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη 

θεωρία αυτή τόπος τέλεσης ενός εγκλήματος καθίσταται τόσο ο τόπος όπου εκδηλώθηκε η 

εγκληματική συμπεριφορά, όσο και ο τόπος που πραγματώθηκε το αξιόποινο αποτέλεσμα. 

                                                             
141 Καρακώστας Ιωάννης Κ. ,(2009), Δίκαιο & Internet-Νομικά Ζητήματα του Διαδικτύου , Π.Ν. Σάκκουλας, 

σελ 268 κ επ. 
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Πιο συγκεκριμένα ως προς τα εγκλήματα απόστασης όπως είναι τα διαδικτυακά εγκλήματα, 

τόπος τέλεσης του εγκλήματος εν όλω είναι αφενός ο τόπος που εκδηλώθηκε η εγκληματική 

συμπεριφορά ,ο οποίος μπορεί να είναι ο τόπος εισαγωγής των δεδομένων στο Διαδίκτυο, και 

αφετέρου ο τόπος επέλευσης του αξιόποινου αποτελέσματος, όπως αποτελεί ο τόπος όπου 

βρίσκονται τα ψηφιακά αρχεία του θύματος. 
142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
142Καρακώστας Ιωάννης Κ.,(2009), Δίκαιο & Internet-Νομικά Ζητήματα του Διαδικτύου , Π.Ν. Σάκκουλας, σελ 

268 κ επ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
 

6.1   Οι Κίνδυνοι του Κυβερνοχώρου στον Τομέα των Επιχειρήσεων  

 

 

Τα τελευταία χρόνια τα συστήματα πληροφοριών, και η ευρεία χρήση του Διαδικτύου, έχουν 

καταστεί αναπόσπαστοι αρωγοί για τη λειτουργία της οικονομίας καθώς και βασική 

κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις 

εξαρτούν εν όλω ή εν μέρει την λειτουργία τους από τα πληροφοριακά συστήματα, γεγονός 

που τις καθιστά επιρρεπείς σε κυβερνοεπιθέσεις οι οποίες δύναται να προξενήσουν 

σημαντικές οικονομικές απώλειες,  βλάβες στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, καθώς και 

στην εταιρική φήμη . Ο Barack Obama , όντας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε 

πως η κυβερνοαπειλή για τις Η.ΠΑ. είναι μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις της 

οικονομικής και εθνικής ασφάλειας .Παράλληλα υπογράμμισε ότι τα πρότυπα ασφάλειας 

στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να αναπτυχτούν  σε συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και της 

βιομηχανίας.
143

 Αξίζει λοιπόν να γίνει αναφορά στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις από ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις στο πλαίσιο διαχείρισης του εταιρικού 

λειτουργικού κινδύνου. 

 

6.1.1 Εννοιολογικός Προσδιορισμός και Διάκριση των Εταιρικών Κίνδυνων 

 

Καταρχήν , ο όρος κίνδυνος αναφέρεται στην πιθανότητα ότι κάποιο μη ευνοϊκό γεγονός θα 

συμβεί. Υπό το πρίσμα της χρηματοοικονομικής διοίκησης, ο όρος κίνδυνος χρησιμοποιείται 

για να καταδείξει  την πιθανή μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων γύρω από κάποια 

                                                             
143 THE  WHITE HOUSE, President Barack Obama (2012) ,Taking the Cyberattack Threat Seriously , 

http://www.whitehouse.gov/blog/2012/07/20/taking-cyberattack-threat seriously?utm_source=related 

http://www.whitehouse.gov/blog/2012/07/20/taking-cyberattack-threat
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αναμενόμενη αξία.
144

 Συμφώνα με τον ΟΟΣΑ «κίνδυνος είναι η επίδραση των αβεβαιοτήτων 

στους στόχους».
145

 Επιπλέον ο κίνδυνος είναι η κατάσταση στην οποία τα αποτελέσματα της 

απόφασης δεν είναι πλήρως γνωστά αλλά πιθανολογείται ότι θα κυμανθούν σε ένα εύρος 

αποτελεσμάτων.
146

 

Όσον άφορα την διάκριση των κίνδυνων , οι οποίοι επηρεάζουν μία επιχείρηση 

μπορεί μεταξύ άλλων να διακριθούν σε επιχειρηματικούς κίνδυνους , χρηματοοικονομικούς 

και στρατηγικούς.
147

 Αναλυτικότερα οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι αφορούν τεχνολογικά ή 

λειτουργικά προβλήματα, εμπορικές αποτυχίες, ανεπιτυχή σχεδιασμό προϊόντων ή πολιτικής 

marketing, απροσδόκητες πολιτικές μεταβολές ή φυσικές καταστροφές. Οι στρατηγικοί 

κίνδυνοι αποτελούν το αποτέλεσμα θεμελιωδών μεταβολών στο οικονομικό περιβάλλον ή 

στο πολιτικό σκηνικό. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι συνδέονται με τις διακυμάνσεις των 

χρηματοοικονομικών αγορών και εξαρτώνται από την έκθεση των επιχειρήσεων σε αυτές. 

Ορισμένες από τις σημαντικότερες μορφές χρηματοοικονομικού κίνδυνου είναι οι 

ακόλουθες: 

 

1)   O Κίνδυνος ρευστότητας
148

εμφανίζεται όταν υπάρχει ετεροχρονισμός μεταξύ απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων. Περαιτέρω μπορεί να διακριθεί σε κίνδυνο ρευστότητας της αγοράς ,ο 

οποίος συνίσταται στον κίνδυνο  που αντιμετωπίζει ο κάτοχος ενός συγκεκριμένου τίτλου 

από την έλλειψη δυνατότητας να ρευστοποιήσει το συγκεκριμένο τίτλο γρήγορα σε μία τιμή 

κοντά στην τρέχουσα αγοραία τιμή του, και στον κίνδυνο χρηματοδότησης ρευστότητας ο 

οποίος σχετίζεται με την ανικανότητα άντλησης κεφαλαίων για να ανταποκριθεί ένας 

επενδυτής στις υποχρεώσεις ταμειακών ροών. 

2) O Κίνδυνος της αγοράς αντανακλάται στην μεταβλητότητα της αξίας του χαρτοφυλακίου 

τίτλων, η οποία οφείλεται στις αλλαγές των αγοραίων τιμών των στοιχείων του 

ενεργητικού.
149

Αναλυτικότερα,  περιλαμβάνει  τον κίνδυνο απώλειας από μεταβολές της 

αξίας κινητών περιουσιακών στοιχείων, όπως χρεόγραφα, εμπορεύματα, επιτόκια, 

συναλλάγματα , ομόλογα, πολύτιμα μέταλλα. 

 

                                                             
144 146Λαζαρίδης Γιάννης Τ., Παπαδόπουλος Δημήτρης Λ. (2005), Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Ά,΄Β 

Έκδοση, Θεσσαλονίκη, σελ. 216 κ. επ. 
145 OECD (2015), Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity ,OECD 

Recommendation and Companion Document, OECD Publishing 
 

147 148 149Προβόπουλος Γ., Καπόπουλος Π. (2001),Η δυναμική του χρηματοοικονομικού συστήματος, Εκδόσεις 

Κριτική, σελ.145 κ επ. 
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3) Ο Πιστωτικός κίνδυνος προέρχεται από το ενδεχόμενο αδυναμίας των αντισυμβαλλόμενων 

να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
150

Αναλυτικότερα,  σχετίζεται με την 

πιθανότητα ότι οι πελάτες και άλλες οντότητες στις οποίες η επιχείρηση έχει δανείσει 

κεφάλαια, να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στην εκπλήρωση της αποπληρωμής των 

δανεισθέντων. Παράλληλα το εν λόγω είδος κινδύνου υφίσταται για τους δανειστές της 

επιχείρησης, όταν αυτή πραγματοποιεί δανεισμό από τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς. Ο υπερδανεισμός είναι δυνατό να οδηγήσει την επιχείρηση σε κατάσταση 

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας ή πτώχευσης.
151

 

 

4) Ο Λειτουργικός κίνδυνος συνίσταται στον κίνδυνο ζημίας μίας επιχείρησης προερχόμενος 

από την καθημερινή της δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον ορισμό του λειτουργικού κινδύνου 

από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basel Committee on Banking 

Supervision) ,συνίσταται στον κίνδυνο άμεσης ή έμμεσης ζημίας που προκύπτει από 

ανεπάρκειες ή αποτυχίες εσωτερικών διαδικασιών, ατόμων και συστημάτων ή εξωτερικών 

γεγονότων.
152

Ο λειτουργικός κίνδυνος μπορεί να απορρέει από διάφορους παράγοντες όπως 

το ανθρώπινο σφάλμα, η βλάβη του συστήματος, η παραβίαση των κανόνων εσωτερικού 

ελέγχου καθώς και η απάτη.
153

Ειδικότερα ένα σημαντικό είδος λειτουργικού κινδύνου αφορά 

στον τεχνολογικό κίνδυνο. Πιο συγκεκριμένα, ο τεχνολογικός κίνδυνος συνίσταται στον 

κίνδυνο βλάβης ή ανεπάρκειας των συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής. Ως εκ τούτου 

καθίσταται προφανές ότι υπάρχει η ανάγκη προστασίας των συστημάτων από ενδογενείς 

δυσχέρειες ή εξωτερικές επεμβάσεις. Παράλληλα άλλες όψεις του λειτουργικού κινδύνου 

εμπεριέχουν  γεγονότα όπως πυρκαγιές, σεισμούς ή άλλες φυσικές καταστροφές.
154

 

 

5) Ο Νομικός κίνδυνος περιλαμβάνει πιθανές απώλειες που μπορεί να προκύψουν από 

νομικές παραλείψεις των επιχειρήσεων και γενικότερα στην μη συμμόρφωση με το 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης. Επιπλέον οι 

εσφαλμένες  νομικές συμβουλές ή η πλημμελής νομική τεκμηρίωση ,η οποία βασίζεται σε 

                                                             
150 Νούλας Γ. Αθανάσιος (2015), Χρήμα και Τράπεζες, Θεσσαλονίκη, σελ. 409. 
151 Λαζαρίδης Γιάννης Τ., Παπαδόπουλος Δημήτρης Λ. (2005), Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Ά,΄Β 

Εκδοση, Θεσσαλονικη, σελ.236. 
152 Basel Committee on Banking Supervision (2001) , Operational Risk: Supporting Document to the New Basel 

Capital Accord Document. https://www.bis.org/publ/bcbsca07.pdf 
153 Νούλας  Γ. Αθανάσιος (2015), Χρήμα και Τράπεζες, Θεσσαλονίκη, σελ 409. 
154 Προβόπουλος Γ.,Καπόπουλος Π. (2001),Η δυναμική του χρηματοοικονομικού συστήματος, Εκδόσεις 

Κριτική, σελ 160.  
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αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να οδηγήσουν σε υποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και 

του παθητικού της επιχείρησης.
155

 

 

6.1.2 Οι Κίνδυνοι του Κυβερνοχώρου ως Λειτουργικοί Εταιρικοί Κίνδυνοι 

 

 

Οι κίνδυνοι από κυβερνοεπιθέσεις στον τομέα των επιχειρήσεων εντάσσονται στο πλαίσιο 

των λειτουργικών κινδύνων.
156

Ωστόσο ,όπως αναφέρει η Επιτροπή της Βασιλείας για την 

Εποπτεία των Τραπεζών, ορισμένες τράπεζες έχουν αναπτύξει σενάρια που αφορούν τους 

κινδύνους από κυβερνοεπίθεσεις για την αξιολόγηση ,όχι μόνο των ανοιγμάτων στον 

λειτουργικό κίνδυνο, αλλά και άλλων κινδύνων όπως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 

αγοράς καθώς και τις γενικές οικονομικές συνθήκες.
157

  

Σύμφωνα με την Οδηγία του ΟΟΣΑ για την Διαχείριση των Κινδύνων της Ψηφιακής 

Ασφάλειας για την Οικονομική και Κοινωνική Ευημερία
158

, «ο κίνδυνος της ψηφιακής 

ασφάλειας  είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία κατηγορία κινδύνου 

που σχετίζεται με τη χρήση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του ψηφιακού περιβάλλοντος 

κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δραστηριότητας. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από 

τον συνδυασμό των απειλών και των τρωτών σημείων στο ψηφιακό περιβάλλον. Μπορούν να 

υπονομεύσουν την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων μέσω της διατάραξης 

της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δραστηριοτήτων ή / και 

του περιβάλλοντος».  

Εν κατακλείδι οι λειτουργικοί κίνδυνοι του κυβερνοχώρου ορίζονται ως οι λειτουργικοί 

κίνδυνοι των τεχνολογικών και πληροφοριακών περιουσιακών στοιχείων οι οποίοι 

επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα, ή την ακεραιότητα των πληροφοριών ή 

των συστημάτων πληροφοριών.
159

  

                                                             
155 Προβόπουλος Γ.,Καπόπουλος Π. (2001),Η δυναμική του χρηματοοικονομικού συστήματος, Εκδόσεις 

Κριτική, σελ 161 
156 Livanis Efstratios  (2016), Financial Aspects of Cyber Risks and Taxonomy for the Efficient Handling of 

these Risks, 14th International Scientific Conference on Economic and Social Development Belgrade, Serbia, 

13-14 May 2016. 
157Basel Committee on Banking Supervision (2014), Review of the Principles for the Sound Management of 

Operational Risk, http://www.bis.org/publ/bcbs292.pdf 
158 OECD (2015), Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity ,OECD 

Recommendation and Companion Document, OECD Publishing 
159Cebula ,J.J, Popeck ,M.E. and Young ,L.R (2014), “A Taxonomy of Operational Cyber Security Risks 

Version 2”, TECHNICAL NOTE, CERT ,Division,Carnegie Mellon University. 
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Αναλυτικότερα υπάρχουν αντίστοιχα, όπως αναφέρθηκε, τρεις ανεξάρτητοι τρόποι με 

τους οποίους μία επίθεση στον κυβερνοχώρο μπορεί να βλάψει μια οικονομική οντότητα ή 

ένα άτομο. Ιδιαίτερα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, και τα τρία είδη επιθέσεων είναι δυνατό 

να συμβούν. Εν πρώτοις , η παραβίαση της ακεραιότητας αναφέρεται στην χειραγώγηση 

ορθών δεδομένων τα οποία κατέχει η επιχείρηση . Για παράδειγμα, στην επίθεση Carbanak 

κατά των τραπεζών, η οποία ήρθε στο φως το 2015 από το Kaspersky Lab , 
160

οι δράστες 

κατάφεραν να μιμηθούν το προσωπικό και να διαχειριστούν τις διεργασίες των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στην συνέχεια, προγραμμάτισαν τα ΑΤΜ ώστε να κάνουν 

ανάληψη μεγάλων ποσών σε μετρητά. Επιπλέον , ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο 

πραγματώνεται μία επίθεση συνιστά η κλοπή των προσωπικών δεδομένων, η οποία 

αναφέρεται ως παραβίαση της εμπιστευτικότητας. Τέλος , τον τρίτο τρόπο τέλεσης μιας 

κυβερνοεπίθεσης αποτελεί η  παράβαση της διαθεσιμότητας. Για παράδειγμα, έχει συχνά 

αναφερθεί η διακοπή της λειτουργίας online τραπεζικών υπηρεσιών, των ΑΤΜ ή άλλων 

υποδομών που τροφοδοτούνται από διακομιστές. Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι  οι επιθέσεις 

στον κυβερνοχώρο μπορεί να βλάψουν και την φήμη της εταιρίας , πέραν των περιουσιακών 

στοιχείων που ήδη αναφέρθηκαν.
161

 

Από την άλλη μεριά, παρόλο που οι κίνδυνοι από κυβερνοεπιθέσεις στον τομέα των 

επιχειρήσεων αντιμετωπίζονται ως μέρος του συνολικού πλαισίου διαχείρισης του 

λειτουργικού κινδύνου , έχουν χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν την διαχείρισή τους υπό 

αυτό το γενικό πρίσμα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών εγκλημάτων που 

εκτέθηκαν παραπάνω αξίζει να εξειδικευτούν ως προς τον τομέα των επιχειρήσεων καθώς 

διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην διαχείρισή τους.  

Πρώτον, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εξελιγμένων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο  

είναι η επίμονη φύση της επίθεσης η οποία τελείται από έναν δράστη με ισχυρά κίνητρα. Το 

γεγονός ότι η επίθεση δύναται να είναι επίμονη , συνεχής και παράλληλα εξελιγμένη, καθιστά 

τις κακόβουλες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο δύσκολες ως προς τον εντοπισμό ,ως προς την 

πλήρη εξάλειψη τους  και το εύρος των ζημιών δύσκολο να προσδιοριστεί σε αντίθεση με τις 

περισσότερες άλλες πηγές κινδύνου στις επιχειρήσεις.  

Δεύτερον, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα των σημείων εισόδου μέσω των οποίων μπορεί μία 

επιχείρηση να τεθεί σε κίνδυνο. Αναλυτικότερα, ως αποτέλεσμα της διασύνδεσής των 

επιχειρήσεων, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορούν να εισβάλουν στις επιχειρήσεις μέσω 

                                                             
160 https://en.wikipedia.org/wiki/Carbanak 
161 Dombret A. (2016),  Building a Safe and Resilient Digital Economy - Success Factors for an Agile Cyber 

Security Management, at the Cybersecurity Conference Munich, 11 February 2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaspersky_Lab


50 
 

των παρόχων υπηρεσιών, των πωλητών αλλά και των προϊόντων των προμηθευτών. Επίσης 

είναι εφικτή η διάδοση του κακόβουλου προγράμματος μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, στο εσωτερικό της επιχείρησης υπάρχει ο κίνδυνος της απειλής από τους ίδιους 

τους εργαζομένους.  

Τρίτον, ορισμένες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορεί να καταστήσουν  την διαχείριση 

του κινδύνου αναποτελεσματική και να βλάψουν την επιχειρηματική συνέχεια. Συνολικά, μία 

επίθεση στον κυβερνοχώρο δύναται να προκαλέσει σημαντικές διαταραχές υπηρεσιών στον 

ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα υπαγορεύοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της 

διαχείρισής της.  

Τέταρτον, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορούν  να διαδοθούν ταχύτατα μέσα σε 

ένα δίκτυο συστημάτων, αξιοποιώντας  τις άγνωστες ευπάθειες των αδύναμων στοιχείων των 

συστημάτων πληροφοριών προκαλώντας διαταραχές υπηρεσιών. 
162

 

Περαιτέρω, οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου περιλαμβάνουν μία υποκατηγορία κινδύνου 

που άφορα τον κίνδυνο ο οποίος μπορεί να προκύψει από το outsourcing, δηλαδή την 

εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους
163

, καθώς αποτελεί έναν συχνό τρόπο 

επίθεσης κατά των μεγάλων επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα ιδιαίτερα οι εταιρείες παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αναθέτουν σε τρίτους συχνά κρίσιμες λειτουργίες τους 

,όπως η επεξεργασία πληρωμών, η διαχείριση ιστοσελίδων , τα συστήματα πληροφοριών 

τους κ.λπ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων μιας 

επιχείρησης να εξαρτάται εν μέρει από την ποιότητα της πληροφορικής ασφάλειας των 

παρόχων της υπηρεσίας αυτής. Ως εκ τούτου οι πάροχοι έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα 

δεδομένα καθώς και στα συστήματα της επιχείρησης. Ειδικότερα εάν ένας πάροχος αυτών 

των υπηρεσιών υποστεί εισβολή από hackers ή έχει παραβιαστεί με κακόβουλο λογισμικό 

,σημαίνει ότι καθίσταται πιθανή η έκθεση των δεδομένων ή των συστημάτων της επιχείρησης 

η οποία προέβει στην ανάθεση, στους εν λόγω κινδύνους.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επίθεση που δέχτηκε το 2013 η Target 

Corporation, η δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα λιανεμπορίου στην Αμερική, κατά την οποία 40 

εκατομμύρια χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες πελατών κλάπηκαν, καθώς και προσωπικά 

δεδομένα 70 εκατομμύριων πελατών, μέσω κενών ασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών 

της εταιρίας η οποία της παρείχε  συστήματα ψύξης και κλιματισμού. Γίνεται φανερό λοιπόν 

πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδιώξουν την αντιστάθμιση του κινδύνου του outsourcing 

                                                             
162 Committee on Payments and Market Infrastructures (2015) Guidance on cyber resilience for financial market 

infrastructures – Consultative report , http://www.bis.org/cpmi/publ/d138.pdf 
163http://www.bankofgreece.gr 
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με την προσεκτική επιλογή ,την διαχείριση των φορέων παροχής υπηρεσιών και με την 

ενσωμάτωση απαιτήσεων ασφάλειας που αφορούν τον κυβερνοχώρο και την προστασία των 

δεδομένων ειδικότερα  σε συμβάσεις με τρίτους.
164

 

 

6.1.3 H Ταξινόμηση των Κινδύνων  του Κυβερνοχώρου 

 

 

Αναμφισβήτητα για την τελέσφορη χρηματοοικονομική διαχείριση των κινδύνων του 

κυβερνοχώρου από μία εταιρία , απαραίτητο βήμα αποτελεί η  αναγνώριση αυτών των 

κινδύνων. Εν γένει αρκετές ταξινομήσεις των κυβερνοεπιθέσεων κατηγοριοποιούν τις 

ευπάθειες των συστημάτων πληροφοριών, τις ηλεκτρονικές και διαδικτυακές επιθέσεις, τις  

απειλές για την ασφάλεια, καθώς και τα ίδια τα γεγονότα.
165

 Ως προς τα στελέχη των  

επιχειρήσεων που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης  θα 

πρέπει εν πρώτοις να εξετάζουν τα χαρακτηριστικά των κινδύνων αυτών και τη σχέση τους 

με τον οργανισμό.  Η  παρακάτω ταξινόμηση αποτελείται από έξι πυλώνες που αφορούν 

στους φορείς των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, τα κίνητρα, τους στόχους, τις  μεθόδους, τα 

περιουσιακά στοιχεία που διατρέχουν κίνδυνο καθώς  και τις επιπτώσεις τους.
166

 

                                                             
164Roux  C. (2015) , Cybersecurity and cyber risk, to the Society of Actuaries in Ireland Risk Management 

Conference , Dublin 30 September 2015. 
165Simmons ,C.B., Shiva ,S.G, Bedi ,H.and Dasgupta, D.(2014), AVOIDIT: A Cyber Attack Taxonomy, 

Proceedings of the 9th Annual Symposium on Information Assurance (ASIA ’14) Academic track of the 17th 

Annual 2014 NYS Cyber Security Conference held on June 3-4, 2014, Albany, NY, USA. 
166 Livanis Efstratios  (2016), Financial Aspects of Cyber Risks and Taxonomy for the Efficient Handling of 

these Risks, 14th International Scientific Conference on Economic and Social Development Belgrade, Serbia, 

13-14 May 2016. 

 



52 
 

 

 

Σχήμα 2.Οι έξι Πυλώνες των Κινδύνων του Κυβερνοχώρου 
167

 

Αναλυτικότερα , ως προς τον πρώτο πυλώνα ο οποίος αναφέρεται στους φορείς του 

κινδύνου  μπορούν να διακριθούν σε εσωτερικούς και τους εξωτερικούς.  Οι εσωτερικοί 

προέρχονται από τον οργανισμό και σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό ,τα συστήματα 

πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, ενώ οι εξωτερικοί από το εξωτερικό περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιείται η οργάνωση. Ο δεύτερος πυλώνας, αναφέρεται στα κύρια κίνητρα 

τα οποία έχουν καταγραφεί σε διάφορες έρευνες ή προέρχονται από τα καταγεγραμμένα 

                                                             
167 Livanis Efstratios  (2016), Financial Aspects of Cyber Risks and Taxonomy for the Efficient Handling of 

these Risks, 14th International Scientific Conference on Economic and Social Development Belgrade, Serbia, 

13-14 May 2016. 
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περιστατικά παραβίασης δεδομένων. Ο τρίτος πυλώνας περιλαμβάνει τους στόχους των 

κινδύνων του κυβερνοχώρου. Ο τέταρτος πυλώνας  αποτελείται από τις διάφορες μεθόδους 

που χρησιμοποιούνται  για την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη,  

διατάραξη, τροποποίηση ή καταστροφή των δεδομένων και των συστημάτων πληροφοριών 

και επικοινωνιών ενός οργανισμού. Στον πέμπτο πυλώνα παρατίθενται τα περιουσιακά 

στοιχειά ενός οργανισμού, για τα οποία καθίσταται κρίσιμο να είναι γνωστή αφενός η αξία 

τους και αφετέρου ο βαθμός της έκθεσής τους στους κινδύνους του κυβερνοχώρου. Στον έκτο 

και τελευταίο πυλώνα απεικονίζονται οι επιπτώσεις των κινδύνων του κυβερνοχώρου που 

δύναται να είναι, σύμφωνα με την παραπάνω ταξινόμηση  ,οικονομικές, νομικές, 

λειτουργικές , ή να προκύπτει ένας αρνητικός αντίκτυπος στη φήμη του οργανισμού ενώ 

υπάρχουν και ορισμένες επιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται με τα ειδικά χαρακτηριστικά του  

εκάστοτε οργανισμού. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί πως αν ένας οργανισμός αντιλαμβάνεται 

τις επιπτώσεις των κυβερνοεπιθέσων, τότε ο προσδιορισμός του πιθανού κόστους αυτών των 

κινδύνων καθίσταται ευχερέστερος.
168

 

 

6.2 Οι Οικονομικές Επιπτώσεις του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στον Τομέα 

των Επιχειρήσεων 

 

 
Συμφώνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 

(ENISA ,European Union Agency for Network and Information Security) ,σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε το 2016 
169

,το κόστος της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο μπορεί 

να φτάσει για μία επιχείρηση τα 15 εκατομμύρια  ευρώ ανά  έτος και σε επίπεδο χώρας να 

αποτελέσει το 1,6% του Α.Ε.Π. για ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες .Το Ινστιτούτο Ponemon , 

το οποίο διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα για την προστασία της ιδιωτικότητας, της προστασίας 

των δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών, αναφέρει σε παγκόσμια έρευνα του για 

το έτος 2015 ότι τα εγκλήματα του κυβερνοχώρου εξακολουθούν να είναι σε άνοδο για τους 

οργανισμούς. Επίσης αναφέρει ότι το μέσο ετήσιο κόστος των διαδικτυακών επιθέσεων ,για 

                                                             
168 Livanis Efstratios  (2016), Financial Aspects of Cyber Risks and Taxonomy for the Efficient Handling of 

these Risks, 14th International Scientific Conference on Economic and Social Development Belgrade, Serbia, 

13-14 May 2016. 
169 ENISA, (2016),  The cost of incidents affecting CIIs  Systematic review of studies concerning the economic 

impact of cyber-security incidents on critical information infrastructures (CII). 
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ένα δείγμα 252 οργανισμών, είναι 7,7  εκατομμύρια δολάρια, με εύρος μεταξύ 0.31 έως 65 

εκατομμυρίων δολαρίων.
170

 

Καθώς οι οικονομικές οντότητες  αυξάνουν την εξάρτησή της από το Διαδίκτυο, είναι 

εκτεθειμένες σε όλες τις εκφάνσεις των ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Αναλυτικότερα ,οι 

μετοχές μίας επιχείρησης δύναται να διαπραγματεύονται μέσω του Διαδικτύου, ομοίως με τις 

τραπεζικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Διαδικτύου και παράλληλα οι 

αγορές προϊόντων και υπηρεσιών γίνονται με τη χρήση πιστωτικής κάρτας μέσω του 

Διαδικτύου. Όλες οι περιπτώσεις απάτης σε τέτοιου είδους συναλλαγές μεταξύ άλλων 

επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της προσβεβλημένης εταιρείας και ως εκ τούτου 

δύναται να επηρεάσουν την οικονομία συλλήβδην. Καθίσταται σαφές ότι οι επιπτώσεις των 

ηλεκτρονικών εγκλημάτων στις επιχειρήσεις δύναται να είναι πολλές και σε πολλά επίπεδα 

διάρθρωσης ενός επιχειρηματικού οργανισμού. Στην παρούσα εργασία θα  γίνει η διάκριση 

τους σε οικονομικές ,επιπτώσεις στην εταιρική φήμη και την χρηματιστηριακή αξία της τιμής 

της μετοχής της εταιρίας.
171

 

 

6.2.1 Το Οικονομικό Κόστος των Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων 

 

 

1) Σε παγκόσμια κλίμακα η διατάραξη των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών θα 

μπορούσε να είναι μία από τις επιπτώσεις των ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Λόγω της 

αλληλεξάρτησης του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος μια διαταραχή  σε μια περιοχή 

του κόσμου μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιδράσεις σε υπερεθνικές αγορές. 
172

Αξίζει 

να αναφερθεί ότι οι εταιρίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα 

ετήσια κόστη ως απόρροια ηλεκτρονικών εγκλημάτων, σε σχέση με άλλους κλάδους 

επιχειρήσεων, τα όποια τοποθετούνται κατά μέσο όρο στα 13,5 εκατομμύρια δολάρια όπως 

καταδεικνύει και το παρακάτω διάγραμμα.
173

 

                                                             
170 Ponemon Institute (2015),Cost of Cyber Crime Study: Global. 
171 172Saini ,Η., Rao ,Y.S and Panda, T.C. (2012), "Cyber-Crimes and their Impacts: A Review", International 

Journal of Engineering Research and Applications, ,Vol. 2, Issue 2,Mar-Apr 2012, pp.202-209. 
 

173 Ponemon Institute, (2015), Cost of Cyber Crime Study: Global. 

 



55 
 

 

Διάγραμμα 2. Μέσο Eτήσιο Kόστος του Hλεκτρονικού Eγκλήματος ανά Επιχειρηματικό 

Kλάδο για το Έτος 2015.
174

 

 

2) Συμφώνα με την Εταιρεία Mcfee και τον οργανισμό CSIS (Center for Strategic and 

International Studies), η πιο μεγάλη οικονομική απώλεια των ηλεκτρονικών εγκλημάτων 

είναι η απώλεια των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπιστευτικών 

επιχειρηματικών πληροφοριών που άπτονται της οικονομικής κατασκοπείας. Ωστόσο  ο 

προσδιορισμός της εκτιμούμενης απώλειας στην περίπτωση αυτών των απωλειών καθίσταται 

δύσκολος. Η εταιρία μπορεί να μην γνωρίζει  πότε έγινε η επίθεση επί των δεδομένων της 

αλλά και να αγνοεί και το ίδιο το γεγονός της επίθεσης.
175

 

 

 3) Όπως προαναφέρθηκε η απώλεια που προέρχεται από την επίθεση στις εμπιστευτικές 

επιχειρηματικές πληροφορίες είναι εκ των σημαντικότερων. Η γραμμή που βρίσκεται μεταξύ 

των εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών και των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας είναι δυσδιάκριτη καθώς και το κόστος που απαιτείται για την αποκατάσταση 

αυτών είναι αντίστοιχο. Οι εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες περιλαμβάνουν 
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εμπορικά μυστικά ή «know how», τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ένα επιχειρηματικό 

συγκριτικό πλεονέκτημα. 
176

 

 

4) Μία από τις πιο κύριες επιπτώσεις των ηλεκτρονικών εγκλημάτων είναι οι άμεσες 

οικονομικές ζημίες που υφίσταται μία εταιρία μέσω της τέλεσης ενός ηλεκτρονικό-

οικονομικού εγκλήματος , μέσω της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή άλλων μεθόδων 

προσβολής συστημάτων πληροφοριών. Επιπλέον, άμεση οικονομική απώλεια ,στην 

περίπτωση μίας κυβερνοεπίθεσης σε μία εταιρία, υφίστανται και οι μέτοχοι από την πτώση 

της μετοχής της.
177

 

 

5)  Επιπλέον μια σημαντική οικονομική επίπτωση μιας κυβερνοεπίθεσης αποτελεί η απώλεια 

της παραγωγικότητας μίας εταιρίας. Αναλυτικότερα επιθέσεις όπως τα κακόβουλα λογισμικά, 

η υπολειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και η μη διαθεσιμότητα των δικτύων 

μπορούν να στερήσουν τον παραγωγικό χρόνο μίας εταιρίας και έως εκ τούτου να 

επηρεάσουν την συνολική παραγωγικότητά της. Παράλληλα, οι επιθέσεις μπορούν σαφώς να 

δυσχεραίνουν ή να καταστήσουν αδύνατη την εξυπηρέτηση των πελατών.
178

 

 

7)  Ειδικότερα όσον αφορά την απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως αποτέλεσμα 

τέλεσης ενός ηλεκτρονικού εγκλήματος ,οι οικονομικές επιπτώσεις για την προσβαλλόμενη 

επιχείρηση, περιλαμβάνουν ένα σύνολο νομικών επιπτώσεων. Ειδικότερα  η διοίκηση της 

εταιρίας αλλά και οι μέτοχοι αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο κόστος δικαστικών εξόδων , 

ειδικότερα σε αυτόν τον τύπο ηλεκτρονικής απειλής  για την αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης στην εταιρία και τις αποζημιώσεις.
179

 Η απώλεια, η αποκάλυψη, τροποποίηση 

ή καταστροφή των ψηφιακών δεδομένων μπορεί να επισύρει αγωγές από τους μετόχους, τους 

εργαζόμενους, τους πελάτες και άλλα τρίτα μέρη με πιθανές νομικές επιπτώσεις χιλιάδων 

δολαρίων για τις εταιρίες.
180
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177 Livanis Efstratios  (2016), Financial Aspects of Cyber Risks and Taxonomy for the Efficient Handling of 
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6.2.2 Οι Eπιπτώσεις του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Εταιρική Φήμη 

 

 

Ενώ οι οικονομικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών εγκλημάτων ή άλλα άμεσα οικονομικά 

κόστη μπορούν να διαχειριστούν σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, η βλάβη της 

εταιρικής φήμης μπορεί να είναι δύσκολο να ξεπεραστεί και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και 

σε πτώχευση.
181

 Το κόστος της δημόσιας γνωστοποίησης του γεγονότος ότι μία εταιρία έπεσε 

θύμα ενός ηλεκτρονικού εγκλήματος επιφέρει αρνητική δημοσιότητα η οποία  μπορεί να 

βλάψει την φήμη της εταιρίας , το εμπορικό της σήμα, ή να συμβάλει στην απώλεια της 

εμπιστοσύνης των πελατών της. Παράλληλα οι εν λόγω  επιπτώσεις μπορούν  να 

προσδώσουν στους ανταγωνιστές  ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
182 

Αναλυτικότερα, στον τομέα των επιχειρήσεων, η βλάβη της φήμης έχει σοβαρό 

αντίκτυπο στις σχέσεις με τους πελάτες. Πιο συγκεκριμένα η βλάβη της εταιρικής φήμης 

είναι δυνατό αφενός να επιδεινώσει τις σχέσεις με τους πελάτες που προϋπήρχαν και 

αφετέρου να προκαλέσει την αδυναμία δημιουργίας νέων πελατών. 
183

Επιπλέον, η απώλεια 

της εμπιστοσύνης των πελατών στην αξιοπιστία της εταιρίας αποτρέπει μια σημαντική μερίδα 

αγοραστών από το να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τα έσοδα μίας εταιρίας 

λοιπόν προερχόμενα από την άσκηση του ηλεκτρονικού εμπορίου φαίνονται να μειώνονται 

καθώς οι καταναλωτές αμφιβάλουν για την ασφάλεια των συναλλαγών ,σε περίπτωση που 

έχει προηγηθεί ένα περιστατικό διατάραξης ή απώλειας δεδομένων που αφορά τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές.
184

Αντίστοιχα η βλάβη της εταιρικής φήμης μπορεί να επηρεάσει 

και τις σχέσεις με τους προμηθευτές . 

Όσον αφορά την επιρροή της μείωσης της εταιρικής φήμης και της απώλειας της 

εμπιστοσύνης στους εργαζόμενους της εταιρίας, μπορεί να συμβάλει στην μειωμένη 

παραγωγικότητα ,λόγω της μειωμένης παρακίνησης των εργαζομένων, έως μία γενική 

απόρροια της απώλειας της εμπιστοσύνης στην εταιρία. Επιπλέον, η βλάβη της φήμης μπορεί 

να οδηγήσει σε αποχωρήσεις προσωπικού προκειμένου να εργαστούν σε άλλες 
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ανταγωνίστριες εταιρίες .
185

Παράλληλα ,ένα περιστατικό παραβίασης δύναται να βλάψει τους 

εργαζομένους και σε ατομικό επίπεδο. Ειδικότερα ένα περιστατικό ηλεκτρονικής επίθεσης 

μπορεί να επηρεάσει την βλάβη της επαγγελματικής υπόληψης του διευθύνοντος συμβούλου, 

του  διευθύνοντος συμβούλου στρατηγικής αλλά και άλλων στελεχών και εργαζομένων που 

σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και άλλων τομέων της 

οργάνωσης της εταιρίας.
186

 

 

6.2.3 Οι Επιπτώσεις του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην 

Χρηματιστηριακή Αξία της Μετοχής της Επιχείρησης 

 

Μια ακόμη προσέγγιση στην αξιολόγηση των επιπτώσεων του κινδύνου του κυβερνοχώρου 

άφορα τον αντίκτυπο της παραβίασης στην αγοραία αξία της επιχείρησης. Η αγοραία αξία 

αποτυπώνεται μεταξύ άλλων  και στις προσδοκίες της κεφαλαιαγοράς επί των ζημιών που 

προκύπτουν από την παραβίαση της ασφάλειας.
187

 Οποιοδήποτε συμβάν που αλλάζει τις 

προσδοκίες των επενδυτών για το μελλοντικό ρεύμα εισοδημάτων είναι πιθανό να 

επηρεάσουν την τιμή της μετοχής.
188 Ως εκ τούτου, η κατανόηση του αντίκτυπου της 

επίθεσης στον κυβερνοχώρο σε σχέση με τις χρηματιστηριακές αποδόσεις διαδραματίζει 

σπουδαίο ρόλο στην ανάληψη επενδυτικών αποφάσεων. 

Στην έρευνα των Arcuri, Brogi και Gandolfi
189

 εκτιμήθηκαν οι συνέπειες για τις 

εισηγμένες εταιρείες μετά την ανακοίνωση των παραβιάσεων της ασφάλειας των 

πληροφοριών τους για την περίοδο 1995-2012 . Το δείγμα τους περιλάμβανε 128 επιθέσεις 

στον κυβερνοχώρο που επηρέασαν 81 επιχειρήσεις. Από αυτές τις 128 παραβιάσεις, οι  34 

αφορούσαν 17 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα αποτελέσματα τους γενικά καταδεικνύουν 

ότι οι ανακοινώσεις επιθέσεων στον κυβερνοχώρο επηρεάζουν τις αποδόσεις του 

χρηματιστηρίου. Συγκεκριμένα, απέδειξαν ότι υπήρχε μία αρνητική αντίδραση της 
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χρηματιστηριακής αγοράς σε δημόσιες ανακοινώσεις των παραβιάσεων της ασφάλειας των 

πληροφοριών. Επιπλέον, απόρροια της έρευνας τους ήταν πως η αντίδραση της 

χρηματιστηριακής αγοράς διαφέρει ανάλογα με τον οικονομικό τομέα των επιχειρήσεων.  

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα τους δείχνουν ότι οι ανακοινώσεις επιθέσεων στον 

κυβερνοχώρο  δεν οδηγούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε αρνητικές αποδόσεις. 

Αντίθετα οι εταιρίες που ανήκουν σε άλλους τομείς της οικονομίας, οδηγήθηκαν σε 

αρνητικές αποδόσεις .Τα ευρήματά τους συνάδουν με προηγούμενες έρευνες που αναφέρουν 

ότι οι ανακοινώσεις έχουν συχνά, αλλά όχι πάντα, σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. 

Ακολούθως άλλη παλαιότερη έρευνα , των Cavusoglu, , Mishra και Raghunathan
190

 

μελετώντας στο σύνολο 66 παραβιάσεων από το 1996 έως το 2001, έδειξε ότι η αξία των 

μετοχών των επιχειρήσεων επηρεάζεται αρνητικά από παραβιάσεις της ασφάλειας στο 

Διαδίκτυο.  

Ομοίως οι Campbell, Gordon, Loeb και Zhou
191 εξετάζοντας 43 επιθέσεις, που 

επηρέασαν 38 επιχειρήσεις, οι οποίες σημειώθηκαν μεταξύ 1995 και 2000, σε διάστημα 

τριών ημερών με κέντρο αναφοράς την ημέρα της επίθεσης, βρήκαν ότι υπήρχε μια 

σημαντική, αν και μέτρια, υποχώρηση στην αγοραία αξία των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, 

ως αποτέλεσμα της επίθεσης. 

 Οι Garg, Curtis και Halper
192

μελέτησαν 22 παραβάσεις που συνέβησαν μεταξύ του 

1996 και του 2002 και κατέληξαν  στο συμπέρασμα ότι, ως αποτέλεσμα των 

κυβερνοεπιθέσεων, οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις παρουσίασαν μείωση 2,7% των τιμών των 

μετοχών τους σε σχέση με την συνολική αγορά για την επόμενη ημέρα μετά από την επίθεση. 

Τρεις ημέρες μετά την επίθεση οι τιμές των μετοχών των πληγεισών επιχειρήσεων είχαν 

μειωθεί κατά 4,5%, σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά. 

Στον αντίποδα η δεκαπενταετής έρευνα των Hovav και D’Arcy
193

, η οποία 

περιελάμβανε 224 ανακοινώσεις ηλεκτρονικών επιθέσεων που τελέστηκαν με ιούς, αναφέρει 

ότι σε γενικές γραμμές η αγορά δεν τιμωρεί τις εταιρείες που έχουν πέσει θύματα από 

επιθέσεις ιών. Αυτά τα αποτελέσματα , από το 1988 έως το 2002 είναι αντιφατικά σε σχέση 
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με άλλες έρευνες ,όπως αναφέρεται, που  δείχνουν ότι η αγορά αντιδρά αρνητικά κατά των 

εταιριών που σχετίζονται με γεγονότα που αφορούν αρνητικές πληροφορίες. Επίσης 

υπογραμμίζεται ότι οι η αγορά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γνώμονας για τον έλεγχο 

των παραβιάσεων της ασφάλειας, ούτε οι αντιδράσεις της μπορούν να συνεισφέρουν στην 

αύξηση της αξιοπιστίας των συστημάτων πληροφοριών. 

Όσον αφορά τις επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης επιθέσεις (DoS) ,η μελέτη των Hovav 

και D’Arcy, συνεπής με τις προηγούμενες μελέτες, κατέδειξε  ότι συνολικά η αγορά δεν 

τιμωρεί τις εταιρείες των οποίων ο ιστότοπος καθίσταται θύμα μίας επίθεσης που προκαλεί 

την άρνηση της εξυπηρέτησης. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι  υπάρχει μια ένδειξη ότι η 

αγορά δεν τιμωρεί εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο  ως δευτερεύων στοιχείο 

στην άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ενώ οι επιχειρήσεις των οποίων η 

βασική επιχειρηματική δραστηριότητα αφορά την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου 

(πχ.Yahoo, E-bay) υπέστησαν αρνητικές αποδόσεις  στις μετοχές τους ,μεγαλύτερες από 

εκείνες των έτερων εταιριών. Ως εκ τούτου  συνάγεται ότι οι εταιρείες που βασίζονται σε 

ιστοσελίδες για την άσκηση της βασικής επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οφείλουν να 

εξασφαλίσουν ότι τηρούν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφύγουν τις αρνητικές 

συνέπειες στην απόδοση των μετοχών τους.
194

 

Ως προς τις παραβιάσεις δεομένων , όπως αναφέρουν οι Kvochko και  Pant στο 

Harvard Research Review 
195

, κατά τα τελευταία χρόνια οι τιμές των μετοχών κατά τη 

διάρκεια και μετά από παραβιάσεις δεδομένων ασφαλείας μειώνονται ελαφρώς και 

ανακάμπτουν γρήγορα μετά την παραβίαση. Συνεπώς διαφαίνεται μία αναντιστοιχία μεταξύ 

της χρηματιστηριακής τιμής και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην κερδοφορία των 

εταιρειών που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την καλύτερη ενημέρωση των μέτοχων επί  

των γεγονότων που αφορούν τις παραβιάσεις  ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν τον 

αντίκτυπο των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο για τις επιχειρήσεις . 

Ειδικότερα, ως προς τον τραπεζικό τομέα, η εμπειρική έρευνα των Fiordelisi, Soana και 

Schwizer, επιλέγοντας ως δείγμα έναν μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών τραπεζών και τραπεζών 

των Η.Π.Α. από το  2003 έως και το 2008, κατέδειξε ότι η απώλεια των μετοχών , σε 

περίπτωση λειτουργικής ζημίας, ήταν μεγαλύτερη για τις  κερδοφόρες τράπεζες σε σχέση με 

τις μη κερδοφόρες .Αναφέρουν λοιπόν ότι η αντίδραση της αγοράς είναι εντονότερη όταν οι 

μεγαλύτερες τράπεζες υπέστησαν λειτουργικές ζημίες, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται 

                                                             
194 Hovav, A. and  D’Arcy, J.  (2003) , " The impact of denial-of-service attack announcements on the market 

value of firms" ,Risk Management and Insurance Review, , Vol. 6, No. 2,pp 97-121 
195 Kvochko ,E. and  Pant, R. ,(2015),Why Data Breaches Don’t Hurt Stock Prices ,Harvard Research Review 
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στην μεγαλύτερη έκπληξη των επενδυτών στην απρόσμενη λειτουργική ζημία ενός μεγάλου 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος .
196

 

Στην πρόσφατη έρευνα του Σπανού και Αγγελή
197

, της οποίας αντικείμενο είναι η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση των επιπτώσεων της ασφάλειας των πληροφοριών στις 

χρηματιστηριακές τιμές,  αναφέρεται ότι η πλειοψηφία (75,6%) από τις μελέτες αναφέρουν 

ότι υπάρχει στατιστική σημαντικότητα των επιπτώσεων των συμβάντων ασφαλείας με τις 

τιμές των μετοχών των επιχειρήσεων. Συλλήβδην φαίνεται λοιπόν ότι η χρηματιστηριακή 

αξία μίας επιχείρησης επηρεάζεται αρνητικά από ανακοινώσεις που μαρτυρούν ότι έχει πέσει 

θύμα ηλεκτρονικής επίθεσης. Ανεξάρτητα πάντως από την αντίδραση της αγοράς απέναντι σε 

μία κυβερνοεπίθεση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε ένα τέτοιο γεγονός όχι μόνο τα 

βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα αλλά να αξιολογείται και ο αντίκτυπος του σε άλλους 

παράγοντες, όπως τα συνολικά σχέδια ασφαλείας, η αποδοτικότητα, οι  ταμειακές ροές, το 

κόστος του κεφαλαίου, τα νομικά έξοδα που σχετίζονται με την παραβίαση, και οι πιθανές 

αλλαγές στη διοίκηση. Εφόσον πλέον οι μεγάλες παραβιάσεις της ασφάλειας των εταιριών 

έχουν καταστεί αναπόφευκτο κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι εταιρείες θα 

πρέπει να θέσουν σε ισχύ  ισχυρά συστήματα ασφαλείας για τα συστήματα πληροφοριών 

τους και τα δεδομένα τους, όπως ακριβώς προστατεύονται και από τους άλλους τύπους 

λειτουργικών κινδύνων.
198

 

 

6.3  Η Διαχείριση των Οικονομικών Κίνδυνων του Κυβερνοχώρου από τις 

Επιχειρήσεις 

 

 

Όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ
199

 ο ψηφιακός κίνδυνος δεν μπορεί να εξαλειφθεί  αλλά μπορεί να 

διαχειριστεί προκειμένου να προστατεύονται και να προωθούνται οι οικονομικές 

δραστηριότητες. Σύμφωνα με την Οδηγία του ΟΟΣΑ για την Διαχείριση των Κινδύνων της 

Ψηφιακής Ασφάλειας για την Οικονομική και Κοινωνική Ευημερία  (VII. 2), η διαχείριση 

των ψηφιακών κινδύνων της ασφάλειας είναι το σύνολο των συντονισμένων δράσεων που 

                                                             
196 Fiordelisi, F., Soana,  M.G. and  Schwizer ,P.  (2013) ," The determinants of reputational risk in the banking 

sector", ,Journal of Banking & Finance ,Vol. 37,pp 1359–1371. 
197 Spanos ,G.and Angelis, L.  (2016) ,"The impact of information security events to the stock market: A 

systematic literature review", Computers & Security, Vol 58, pp.216–229 
198 Kvochko ,E. and  Pant, R.  (2015), "Why Data Breaches Don’t Hurt Stock Prices" ,Harvard Research Review 
199 OECD (2015), Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity ,OECD 

Recommendation and Companion Document, OECD Publishing 
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αναλαμβάνονται στο πλαίσιο ενός οργανισμού ή μεταξύ των οργανισμών, για την 

αντιμετώπιση τους, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιούνται και οι ευκαιρίες. Αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε ένα συνολικό πλαίσιο για την 

διαχείριση των κίνδυνων  στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
200

  

Η Internet Security Alliance (ISA) σε συνδυασμό με το American National Standards 

Institute (ANSI) εισήγαγαν το 2008 μία πρακτική μεθοδολογία , με την οποία θα μπορούν οι 

επιχειρήσεις ευχερώς να χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν τόσο τους κινδύνους όσο 

και τις πιθανές οικονομικές απώλειες που δημιουργούνται από την έλλειψη εκτίμησης των 

αλληλεξαρτήσεων των κινδύνων του κυβερνοχώρου.
201

 Η εν λόγω μεθοδολογία 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης των κινδύνων του κυβερνοχώρου διαρθρώνεται σε έξι 

βήματα,
202

 τα οποία θα παρατεθούν αμέσως παρακάτω. 

 

Βήμα 1
ο
 : Κατανόηση του Προβλήματος. 

Επί του παρόντος σε κάθε σχεδόν επιχείρηση έχουν ενσωματωθεί τα θαύματα της 

ψηφιακής επανάστασης στο επιχειρηματικό της σχέδιο όσον αφορά την τήρηση των 

μητρώων, την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις online πωλήσεις, και πολλές άλλες 

επιχειρησιακές δραστηριότητες. Μια αρνητική απόρροια της ψηφιοποίησης, η οποία 

σχετίζεται με την ασφάλεια των δεδομένων της επιχείρησης, έχει υποβιβαστεί σε μεγάλο 

βαθμό σε ένα απομονωμένο, και συχνά υποχρηματοδοτούμενο, επιχειρησιακό τμήμα.  

Τα ανώτερα στελέχη με διατμηματικές εξουσίες, όπως οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή οι 

Οικονομικοί Διευθυντές πρέπει να ασκούν στρατηγικό έλεγχο στα ψηφιακά συστήματά τα 

οποία αποτελούν το νευραλγικό κέντρο της εταιρικής λειτουργίας. Τα εν λόγω στελέχη 

λοιπόν θα πρέπει να εκτιμήσουν τον πραγματικό ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη 

σύγχρονη επιχειρηματική οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών κινδύνων που 

προκαλεί η χρήση της τεχνολογίας στην επιχείρηση καθώς και τα μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν ώστε να τους διαχειριστούν κατάλληλα.  

 

Βήμα 2
ο
 : Διορισμός μίας Ομάδας Διαχείρισης των Κινδύνων του Κυβερνοχώρου. 

                                                             
200 OECD (2015), Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity ,OECD 

Recommendation and Companion Document, OECD Publishing 
201 Internet Security Alliance (ISA) / American National Standards Institute (ANSI),( 2010) ,The financial 

management of cyber risk- An Implementation Framework for CFOs, Published by ANSI 
202 Internet Security Alliance (ISA) / American National Standards Institute (ANSI),( 2010) ,The financial 

management of cyber risk- An Implementation Framework for CFOs, Published by ANSI 
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Δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένεται ότι τα ανώτερα στελέχη θα είναι σε θέση να 

χειρίζονται όλα τα ζητήματα που αφορούν τους κινδύνους του κυβερνοχώρου, λαμβάνοντας 

μάλιστα υπόψη την πολλαπλότητα των θεμάτων που δημιουργούνται μέσα στα επιμέρους 

τμήματα των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η οικονομική σημασία της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρου και οι πολλές συνέπειες αυτού έχουν ως αποτέλεσμα ότι τα ανώτερα 

διευθυντικά στελέχη δεν μπορούν να αναθέσουν την διαχείριση εξ ολοκλήρου σε ειδικούς ή 

σε κατώτερα διευθυντικά στελέχη.  

Ως εκ τούτου τα ανώτερα στελέχη θα πρέπει να προσχωρούν στην δημιουργία και 

καθοδήγηση μιας ομάδας  διαχείρισης των κινδύνων του κυβερνοχώρου η οποία θα μπορέσει 

να αντιμετωπίσει τα ανακύπτοντα ζητήματα υπό στρατηγικό πρίσμα.  Αυτή η ομάδα ,η οποία 

θα πρέπει να αποτελείται από προσωπικό συναφών επαγγελμάτων  ,θα αξιολογεί τα 

δεδομένα, θα ανατροφοδοτεί με  πληροφορίες, και θα λαμβάνει βασικές στρατηγικές 

αποφάσεις υπό ένα ευρύ εταιρικό πρίσμα .  

 

Βήμα 3
ο
 : Τακτές Συνεδριάσεις της Ομάδας Διαχείρισης των Κινδύνων του 

Κυβερνοχώρου. 

Καταρχάς θα πρέπει να κανονιστεί μία πρώτη συνεδρίαση της εν λόγω ομάδας , η οποία 

μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης όταν η φυσική συνάντηση καθίσταται 

δυσχερής. Εν συνεχεία θα πρέπει να πραγματοποιούνται τακτές προγραμματισμένες 

συνεδριάσεις  , κατά προτίμηση ανά τρεις μήνες. Οι τακτικές διαπροσωπικές συνεδριάσεις 

είναι σημαντικές, δεδομένου ότι οι απειλές και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, καθώς και οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης ,μεταβάλλονται συνεχώς. Ακόμη οι συνεδριάσεις καθίστανται 

ιδιαίτερα χρήσιμες για την αντιμετώπιση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν τα επιμέρους 

επιχειρησιακά τμήματα που δεν έρχονται σε επαφή.  

 

Βήμα 4
ο
: Ανάπτυξη και Υιοθέτηση Σχεδίου Διαχείρισης των  Κινδύνων του  

Κυβερνοχώρου σε Όλα τα Τμήματα της Επιχείρησης.  

Η ομάδα διαχείρισης του κινδύνου του κυβερνοχώρου  θα καθορίσει τις ενέργειες και 

τους ρόλους, είτε υφιστάμενους ή νέους, που θα  κατανεμηθούν σε κάθε τμήμα της 

επιχείρησης και θα καθορίσει τα μέσα με τα οποία θα επικοινωνούν και θα συντονίζονται 

μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι καλά καθορισμένο, και δομημένο εν όλω για την 

εξασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών.  

Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των 

εργαζομένων ως προς την κρισιμότητα των ψηφιακών συστημάτων και των δεδομένων. Οι 
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εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν κατανοήσει τις πολιτικές της εταιρείας σε σχέση με την 

κατηγοριοποίηση και την διατήρηση των δεδομένων της , καθώς και την αντιμετώπιση των 

περιστατικών ψηφιακής ασφάλειας. Το σχέδιο της επιχείρησης πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει διατάξεις για την διασφάλιση των σχέσεων με τους επιχειρηματικούς εταίρους, 

και τους προμηθευτές.  

Το σχέδιο πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα επίσημα τεκμηριωμένο πλάνο 

αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης  , καθώς επίσης και το πλάνο ενημέρωσης για το 

περιστατικό προς τα ενδιαφερόμενα μέρη ,όπως αποτελούν τα μέσα ενημέρωσης, δεδομένου 

ότι ακόμη και οι καλύτερα προστατευόμενες εταιρείες δεν μπορούν να εξαλείψουν τον 

κίνδυνο μίας επίθεσης στον κυβερνοχώρο, γεγονός που καθιστά  απαραίτητη και την 

διαχείριση μίας κρίσης. Στον απόηχο μιας επίθεσης στον κυβερνοχώρο, μια αποτελεσματική 

στρατηγική ενημέρωσης για το γεγονός της επίθεσης μπορεί να ελαχιστοποιήσει την 

οικονομική ζημία, συμπεριλαμβανόμενου και του έμμεσου κόστους των πιθανών ζημιών ως 

προς την φήμη μιας εταιρείας, το εμπορικό σήμα , την εμπιστοσύνη των πελατών της καθώς 

και το ηθικό των εργαζομένων της. Επιπλέον όλοι αυτοί οι παράγοντες ,όπως αναφέρθηκε 

,δύναται να έχουν επίπτωση και στην αξία των μετοχών.  

 

Βήμα 5
ο
: Ανάπτυξη και Υιοθέτηση Προϋπολογισμού για το Συνολικό Κόστος των 

Κυβερνοεπιθέσεων. 

Καταρχήν η ομάδα διαχείρισης του εν λόγω κίνδυνου , θα πρέπει με βάσει το σχέδιο 

διαχείρισης το οποίο καταρτίστηκε να υπολογίσει τον μεικτό οικονομικό κίνδυνο για την 

επιχείρηση. Πρώτον, είναι σημαντικό για τα ανώτερα στελέχη να κατανοήσουν την πιθανή 

οικονομική επίπτωση μιας επίθεσης στον κυβερνοχώρο. Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από το 

είδος της επιχείρησης και το είδος του περιστατικού, διότι το συνολικό κόστος ορισμένων 

τύπων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο είναι πιο εύκολο να εκτιμηθεί από ότι σε  άλλους. 

Η πιο συνηθισμένη τεχνική μέτρησης του κινδύνου του κυβερνοχώρου μεταξύ των 

επαγγελματιών της ασφάλειας των πληροφοριών,όπως αναφέρεται στην μεθοδολογία, είναι η 

μέθοδος ALE (Annual Loss Expectancy). Η μέθοδος ALE , η οποία μετρά την ετήσια 

αναμενόμενη απώλεια ,αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 από το National 

Institute for Standards and Technology (NIST). Αναλυτικότερα η εν λόγω μέθοδος συνδυάζει 

την πιθανότητα και την σοβαρότητα των επιθέσεων σε ένα αριθμό, ο οποίος αντιπροσωπεύει 



65 
 

το ποσό που μία επιχείρηση στην πραγματικότητα αναμένει να χάσει σε ένα δεδομένο έτος
203

. 

Η μέθοδος ALE παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα: 

    

 

Σχήμα 3. H Μέθοδος ALE για την Μέτρηση των Κινδύνων του Κυβερνοχώρου
204

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ποσοτικός προσδιορισμός των ανωτέρω παραγόντων (απειλή, 

επιπτώσεις  και ευπάθεια) πρέπει να πραγματοποιείται με ακρίβεια. Διαφαίνεται λοιπόν ότι 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στον υπολογισμό του κόστους του κίνδυνου, η πιθανότητα της 

απώλειας και αφετέρου η εκτίμηση της πιθανότητας της απώλειας. Εφόσον οι μεταβλητές του  

ανωτέρω τύπου υπολογισμού του κινδύνου έχουν εκτιμηθεί με ακρίβεια, τίθεται μία σταθερή 

βάση για την καθοδήγηση όλων των αποφάσεων για τη διαχείριση των κινδύνων του 

κυβερνοχώρου. 

 Περαιτέρω εργαλεία ανάλυσης υπάρχουν επίσης στην  βιβλιογραφία , όπως των 

Gordon και Loeb, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην διαχείριση της διαδικασίας 

αξιολόγησης του κόστους και των οφελών . Επιπλέον ,υπάρχουν γενικευμένες προσεγγίσεις 

του κόστους των κινδύνων του κυβερνοχώρου , όπως ότι αποτελεί το 5% με 6% του 

προϋπολογισμού για τα συστήματα πληροφοριών , ή ότι αποτελεί το 1,5% των εσόδων μιας 

επιχείρησης.  

Εν κατακλείδι, όποιον τρόπο μέτρησης του κινδύνου του κυβερνοχώρου επιλέγει μία 

επιχείρηση, είναι σημαντικό να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό, μέσω μίας διατμηματικής 

ομάδας διαχείρισης του κινδύνου ,ώστε να εξαχθεί μία πραγματική συνολική εικόνα για όλη 

την επιχείρηση, η οποία να προκύπτει κατόπιν ομόφωνης απόφασης. 

                                                             
203 CRS Report for Congress (2004) ,Cashell B., Jackson W. D., Jickling M.  and Webel B. ,Government and 

Finance Division, The Economic Impact of Cyber-Attacks 
204 Internet Security Alliance (ISA) / American National Standards Institute (ANSI),( 2010) ,The financial 

management of cyber risk- An Implementation Framework for CFOs, Published by ANSI 
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Βήμα 6
ο
: Εφαρμογή, Ανάλυση, Έλεγχος και Ανατροφοδότηση 

Είναι σημαντικό το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων στον κυβερνοχώρο να καταρτίζεται 

αφενός βάσει σαφών μετρήσεων και αφετέρου ότι αυτές οι μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 

των ελέγχων και των δοκιμών διείσδυσης, να επανεξετάζονται τακτικά τόσο από την άποψη 

της διαχείρισης του κινδύνου στον κυβερνοχώρο όσο και του προϋπολογισμού τους. Τα 

αποτελέσματα της επανεξέτασης και των δοκιμών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 

ανατροφοδότηση για την ενημέρωση και αναβάθμιση κάθε τμήματος του σχεδίου διαχείρισης 

των κινδύνων στον κυβερνοχώρο. 

Επιπλέον είναι επίσης σημαντικό το σχέδιο διαχείρισης να καλύπτει τα βασικά 

ζητήματα της ασφάλειας από το να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε μεμονωμένους και 

εξειδικευμένους τύπους επιθέσεων. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

παρακολουθούν και να βελτιώνουν συνεχώς την πολιτική ασφάλειας τους στον κυβερνοχώρο 

ώστε με την πάροδο του χρόνου να μεγιστοποιήσουν την ασφάλειά τους και, εν τέλει την 

κερδοφορία τους.
205

 

 

6.3.1 Η Ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Επιχειρηματικού Κινδύνου 

 

 

Ως ασφάλιση για τους κινδύνους του κυβερνοχώρου, έχει οριστεί στη βιβλιογραφία, η 

μεταβίβαση του χρηματοοικονομικού κίνδυνου, ο οποίος σχετίζεται με περιστατικά δικτύων 

και υπολογιστών, στον ασφαλιστή.
206

Η κατηγορία της ασφάλισης των εν λόγω κινδύνων 

εντάσσεται στην ασφάλιση των επιχειρηματικών κινδύνων. Οι ασφαλιστικές συμβάσεις για 

την προστασία από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990 κυρίως  λόγω της ανικανότητας των ήδη υφιστάμενων ειδών ασφάλισης 

για την κάλυψη των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών κινδύνων. Αναλυτικότερα, η ανάπτυξη 

της ασφάλισης των ηλεκτρονικών κινδύνων οφείλεται αφενός στα αυξανόμενα περιστατικά 

ηλεκτρονικής εγκληματικότητας και στην ευρεία χρήση του Διαδικτύου τα τελευταία χρόνια 

                                                             
205 Internet Security Alliance (ISA) / American National Standards Institute (ANSI),( 2010) ,The financial 

management of cyber risk- An Implementation Framework for CFOs, Published by ANSI. 
206 Tοndel, I. A., Meland, P. H., Omerovic, A., Gjære, E. A., and  Solhaug, B. (2015),Using Cyber-Insurance as a 

Risk Management Strategy: Knowledge Gaps and Recommendations for Further Research. 
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και αφετέρου στις επιταγές της νομοθεσίας για αυξημένη ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

δεδομένων.
207

 

Όσον αφορά την αγορά των ασφαλιστικών προϊόντων για την κάλυψη από τους 

ηλεκτρονικούς επιχειρηματικούς κινδύνους, είναι γεγονός ότι επί του παρόντος εκτιμάται σε 

2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ είναι ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη.
208

Αναλυτικότερα η μελέτη 

του Ινστιτούτου Ponemon  (Managing cyber security as a business risk: Cyber insurance in 

the digital age ) διαπίστωσε ότι το 31 % των επιχειρήσεων έχουν ήδη καθιερώσει πολιτικές 

κυβερνοασφάλισης, ενώ ένα άλλο 39 % είχε προγραμματίσει να προβεί σε αυτές τις πολιτικές 

στο εγγύς μέλλον.
209

 

Αναμφισβήτητα αυτό που απασχολεί μία επιχείρηση ,ως προς την σύναψη της 

ασφαλιστικής σύμβασης είναι η έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης σε σχέση με τους 

ηλεκτρονικούς κινδύνους που δύναται να αντιμετωπίσει.  

 Εν πρώτοις η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να καλύψει τις απώλειες της ίδιας της 

ασφαλισμένης εταιρίας από την διακοπή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας καθώς και 

των επιπρόσθετων εξόδων που προκύπτουν από ένα περιστατικό ηλεκτρονικού 

εγκλήματος.
210

 Παραδείγματα της προσωπικής ασφαλιστικής κάλυψης της εκάστοτε εταιρίας 

που αποτελεί θύμα της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας αποτελούν η κάλυψη των εξόδων 

από την διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα έξοδα των δημοσίων σχέσεων, τα 

έξοδα που προκύπτουν από την απώλεια του συστήματος πληροφοριών, η διαταραχή , 

απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και  τα έξοδα που συνεπάγονται από την παραβίαση της 

ιδιωτικότητας.
211

 

Δεύτερον η  ασφαλιστική κάλυψη, δύναται να  επέρχεται και στην ευθύνη του 

ασφαλισμένου έναντι τρίτων μερών. Αναλυτικότερα, η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να 

καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι των αξιώσεων τρίτων προς αυτόν λόγω των 

ζημιών που προκλήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η κάλυψη 

έναντι ζημιών σε τρίτους μπορεί να περιλαμβάνει περιστατικά όπως η ακουσία διάδοση ιών , 
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η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ,η παραβίαση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα  κ. α.
212

 

Επιπρόσθετα αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες, σε συνδυασμό με την ασφαλιστική 

κάλυψη των ηλεκτρονικών εταιρικών κινδύνων ,παρέχουν υπηρεσίες όπως η αξιολόγηση της 

έκθεσης στους κινδύνους του κυβερνοχώρου , η παροχή συμβουλών για τη διαχείριση και τον 

περιορισμό των κινδύνων καθώς και για την διαχείριση της απώλειας.
213

 

Όσον αφορά τους μη καλυπτόμενους κινδύνους από την ασφαλιστική σύμβαση , όπως 

είναι προφανές, διαφέρουν από ασφαλιστικό φορέα σε ασφαλιστικό  φορέα, αλλά γενικά δεν 

συνεπάγεται καμία ασφαλιστική ασφάλιση ο ασφαλισμένος ο οποίος δεν πληροί τις ελάχιστες 

απαιτήσεις ασφαλείας, δεν παρέχει ενημέρωση στον ασφαλιστή ως προς μία σημαντική 

μεταβολή στις πληροφορίες που παρέχονται στην ασφαλιστική σύμβαση και προβαίνει σε 

παραβίαση των όρων που αναφέρονται στο ασφαλιστικό συμβόλαιο. 
214

 

 

6.4 Μελέτη Περίπτωσης: Η Παραβίαση των Δεδομένων της Target 

Corporation  
 

 

Οι παραβιάσεις δεδομένων καθίστανται όλο και πιο συχνές αλλά και επιζήμιες για την 

επιχειρηματική λειτουργία πολλών εταιριών. Η παραβίαση των δεδομένων της Target 

Corporation στα τέλη του 2013 σηματοδότησε την έναρξη του αυξημένου έλεγχου των 

πρακτικών των επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο και παράλληλα αποτέλεσε ένα ηλεκτρονικό 

έγκλημα με μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο. Ειδικότερα στο παρελθόν, οι παραβιάσεις 

δεδομένων θεωρούνταν κατά έναν μεγάλο βαθμό ως ένα επιπλέον κόστος της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το περιστατικό της παραβίασης των δεδομένων της Target 

και ειδικότερα η κλίμακα της απώλειας των δεδομένων που παραβιάστηκαν ,ανάγκασε τις 

επιχειρήσεις και τα δικαστήρια να αξιολογήσουν εκ νέου τις τρέχουσες πρακτικές και τα 

ρυθμιστικά πλαίσια του ηλεκτρονικού εγκλήματος .
215

 

Καταρχάς η Target Corporation (γνωστή ως Target) είναι μία εταιρία που 

δραστηριοποιείται στον τομέα του λιανεμπορίου στις Η.Π.Α. ,όντας η δεύτερη μεγαλύτερη 
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επιχείρηση στον κλάδο μετά την Walmart.
216

 Αναλυτικότερα πωλεί καθημερινά προϊόντα 

πρώτης ανάγκης και τρόφιμα στους πελάτες της μέσω φυσικών και ηλεκτρονικών 

καταστημάτων.
217

 Ιδρύθηκε το 1902 και εδρεύει στην πόλη Minneapolis της αμερικάνικης 

πολιτείας της Minnesota. Αποτελεί τμήμα του Δείκτη Standard & Poor’s 500 και 

διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange).
218

 

Στις 19 Δεκεμβρίου του 2013 η Target επιβεβαίωσε δημοσίως ότι περίπου 40 

εκατομμύρια λογαριασμοί πιστωτικών και χρεωστικών καρτών πελατών της βρίσκονταν 

εκτεθειμένοι λόγω της παραβίασης του δικτύου της.
219

 Το  δελτίο τύπου της Target 

δημοσιεύθηκε μετά από την αναφορά  του Brian Krebs , ενός ανεξάρτητου ρεπόρτερ για 

θέματα της ασφαλείας του Διαδικτύου, ο οποίος για πρώτη φορά  στις 18 Δεκεμβρίου του 

2013 ανέφερε ότι η Target διερευνά ένα περιστατικό παραβίασης της ασφαλείας της
220

. 

Στελέχη της Target έχουν καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου ότι δεν γνώριζαν το γεγονός της 

παραβίασης  μέχρι να έρθουν σε επαφή με το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 12 Δεκέμβριου 

του 2013 οπότε και ενημερώθηκαν ότι σημειώθηκαν ύποπτες δραστηριότητες σχετιζόμενες 

με κάρτες πληρωμών που χρησιμοποιήθηκαν στα καταστήματα της Target.
221

 Η παραβίαση 

επηρέασε σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Target κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν στα 

καταστήματα της Target των Η.Π.Α. μεταξύ 27 Νοεμβρίου 2013 και 18 Δεκεμβρίου του 

2013.
222

 Επιπλέον στις 10 Ιανουαρίου του 2014 η Target ανακοίνωσε ότι πέρα από 

οικονομικά δεδομένα ,δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων των 

ονομάτων, των  διευθύνσεων, των αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου έως 70 εκατομμύριων πελατών, έχουν κλαπεί κατά τη διάρκεια της παραβίασης 

δεδομένων.
223

 

Όσον άφορα το περιστατικό της επίθεσης και το χρονικό αυτής, θα πρέπει να τονιστεί 

ότι οι εταιρείες που έχουν πέσει θύμα της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας και ειδικότερα 

των παραβιάσεων δεδομένων σπάνια δημοσιοποιούν λεπτομερή χρονοδιαγράμματα. Σε 
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αντιδιαστολή με αυτό η Target, λαμβανομένου υπόψη ότι τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της 

κατέθεσαν ενώπιον του Κογκρέσου για την επίθεση, είναι μια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. 

Σύμφωνα με μαρτυρία του John J. Mulligan, εκτελεστικού αντιπρόεδρου και επικεφαλής των 

οικονομικών υπηρεσιών της  Target, στις 12 Νοέμβριου του  2013 εισβολείς παραβίασαν το 

σύστημα πληροφοριών της . 
224

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισβολή τελέστηκε λίγες μέρες πριν 

από την Ημέρα των Ευχαριστιών αλλά και λίγες εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα οπότε 

και οι πωλήσεις της εταιρίας είναι αυξημένες ώστε να επέλθει η μεγαλύτερη αποκόμιση 

οικονομικών και προσωπικών στοιχείων πελατών.
225

  

Αναλυτικότερα ,ως προς τον τρόπο τέλεσης της παραβίασης, οι δράστες όπως 

πιθανολογείται, απέκτησαν  πρόσβαση στο σύστημα της Target μέσω των διαπιστευτηρίων 

που αποκόμισαν εγκαθιστώντας ένα κακόβουλο λογισμικό malware παράνομα στο σύστημα 

της εταιρείας  Fazio Mechanical, η οποία χειριζόταν τις υπηρεσίες κλιματισμού της Target.
226

 

Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι η Target δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ότι η 

εταιρία Fazio Mechanical καθώς και άλλοι προμηθευτές και τρίτα μέρη δεν θα είχαν 

πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών της. Ως αποτέλεσμα, οι δράστες μπόρεσαν να 

χρησιμοποιήσουν αυτήν την σύνδεση για να μεταδώσουν κακόβουλο λογισμικό malware στα 

συστήματα πληρωμών όλων των καταστημάτων  της Target από τα οποία και έκλεβαν τα 

στοιχεία των καρτών των πελατών.
227

Επιπλέον οι δράστες εγκατέστησαν περαιτέρω 

κακόβουλο κώδικα στα συστήματα της ώστε να αποστέλλονται τα παράνομα αποκτηθέντα 

δεδομένα σε server που βρισκόταν στις Η.Π.Α. πριν καταλήξουν σε server της Μόσχας. Τα 

πρώτα παράνομα αποκτηθέντα δεδομένα φαίνεται ότι αποστάλθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου 2013 

σε ρωσικό server.
228

 

Εν συνεχεία, μετά την ενημέρωση στις 12 Δεκεμβρίου 2013 από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης για τις ύποπτες κινήσεις καρτών , στις 13 Δεκεμβρίου 2013 επήλθε η συνάντηση 

των εκπροσώπων της Target με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τις Μυστικές Υπηρεσίες των 

Η.Π.Α. Μετά από την συνάντηση και τις απαραίτητες έρευνες η Target επιβεβαίωσε στις 15 
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Δεκεμβρίου 2013 ότι έχει μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό το οποίο κατά ένα μεγάλο μέρος 

αφαίρεσε με την ολοκληρωτική του εξάλειψη του να γίνεται στις 18 Δεκεμβρίου 2013.
229

 

Η πραγμάτωση των τελεσθέντων αδικημάτων των δραστών ολοκληρώθηκε με την 

πώληση των στοιχείων των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στην μαύρη αγορά. 

Αναλυτικότερα οι δράστες που αποκόμισαν παράνομα τα στοιχεία των καρτών ήταν σε θέση 

να τα πωλούν μέσω online ιστοσελίδων γνωστών και ως «καταστήματα καρτών». Αυτές οι 

ιστοσελίδες περιείχαν τα στοιχεία των καρτών συμπεριλαμβανομένου το είδος των καρτών, 

την ημερομηνία λήξης, τα στοιχεία των λογαριασμών που είναι αποθηκευμένα στην 

μαγνητική ταινία των καρτών, την χώρα προέλευσης, την  εκδότρια τράπεζα καθώς και το 

επιτυχές χρονικό διάστημα χρήσης των εκάστοτε καρτών .Αξίζει να αναφερθεί ότι η νεότερη 

παρτίδα καρτών είχε υψηλότερη τιμή  διότι οι εκδότριες τράπεζες συχνά δεν είχαν αρκετό 

χρόνο για να τις εντοπίσουν και να τις ακυρώσουν.  Ένας παράνομος πωλητής,  προσέφερε 

ακόμη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων υπό την αίρεση της ακύρωσης των καρτών. 

Παράλληλα οι κάτοχοι των παράνομα αποκτηθέντων στοιχείων των καρτών συχνά τις 

χρησιμοποιούσαν για να πραγματοποιούν αγορές πολλών δολαρίων αλλά και για την 

αποκόμιση μετρητών, εφόσον οι αριθμοί PIN ήταν διαθέσιμοι, απ 'ευθείας από ένα ATM. 
230

 

Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά των επιπτώσεων που είχε η παραβίαση των 

προσωπικών και οικονομικών δεδομένων επί των πελατών της Target για την ίδια. Στο τέλος 

του 2015, η Target αποκάλυψε ότι το κόστος που είχε επωμιστεί σε σχέση με την παραβίαση 

που δέχτηκε το 2013 είχε φθάσει τα 290 εκατομμύρια δολάρια. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

αναφερθεί ότι  90 εκατομμύρια δολάρια από το αναφερθέν κόστος καλύφθηκαν από 

ασφαλιστικές συμβάσεις , και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες φορολογικές μειώσεις των 

συναφών εξόδων με την παραβίαση, το καθαρό κόστος της Target από το περιστατικό της 

παραβίασης έχει υπερβεί τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Επιπρόσθετα το τρίμηνο μέχρι τις 1 

Φεβρουαρίου του 2014,την περίοδο που έπεσε θύμα της ηλεκτρονικής επίθεσης ,τα κέρδη της 

μειώθηκαν 46 % κατά την περίοδο των διακοπών σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 

προηγούμενου έτους.
231

  

Παράλληλα οι δαπάνες που οφείλονται στην παραβίαση του 2013 συνεχίζουν να 

αυξάνονται ιδιαίτερα λόγω των δικαστικών εξόδων αλλά και των επιδικαζόμενων 
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αποζημιώσεων τα οποία θα αναφερθούν στην συνέχεια. Ακόμη ,το γεγονός της παραβίασης 

των δεδομένων των πελατών έπληξε την εμπιστοσύνη όχι μόνον των πελατών, αλλά και των 

επενδυτών και δανειστών.
232

Το κόστος της παράβασης επεκτάθηκε ακόμη  και στους 

εργαζόμενους της Target. Πιο συγκεκριμένα υψηλόβαθμα στελέχη έχασαν τις δουλειές τους, 

συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Διευθυντή συστημάτων 

πληροφορικής και παράλληλα  τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απειλήθηκαν με 

απομάκρυνση από την θέση τους. 
233

  

Αξίζει περαιτέρω να αναφερθεί η απόρροια της παραβίασης των προσωπικών και 

οικονομικών δεδομένων των πελατών της Target στα τέλη του 2013 στην τιμή της μετοχής 

της.  

   

           Πηγή: www.ycharts.com 

Διάγραμμα 3. Η Πορεία της Μετοχής της Target Corporation  (19/12/2013-19/12/2014)  

Το παραπάνω διάγραμμα καταδεικνύει ότι η μετοχή της Target παρουσίασε σημαντική 

πτώση της τάξεως του 11% στον απόηχο της παραβίασης της ασφάλειας και πιο 

συγκεκριμένα στις 5 Φεβρουαρίου του 2014 ,με την τιμή της μετοχής της να φτάνει τα 55,07 

$ όταν η τιμή της στις 19 Δεκεμβρίου του 2013 ήταν 62,15 $ οπότε και επήλθε η δημόσια 

παραδοχή της Target ότι έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος με παραβιάσεις δεδομένων 

εκατομμυρίων πελατών. Ωστόσο μετά την μεγάλη πτώση της μετοχής ,μέσα στον ίδιο μήνα  
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μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η μετοχή της Target είχε βιώσει το υψηλότερο ημερήσιο 

ποσοστό κέρδους των τελευταίων πέντε ετών.
234

 Αναλυτικότερα στις 26 Φεβρουαρίου του 

2014 η μετοχή της Target, αυξήθηκε 7 % αγγίζοντας την τιμή των  60.49 $, σηματοδοτώντας 

την μεγαλύτερη ποσοστιαία ημερήσια άνοδο της από το 2009. Μέχρι εκείνη την στιγμή η 

μετοχή έχει υποχωρήσει 4,4 % συνολικά για το 2014, σημειώνοντας ότι 5 % πτώση της 

μετοχής της βίωσε ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της η  Wal-Mart Stores Inc. και 0,2 % 

μείωση σημειώθηκε για τον Δείκτη Standard & Poors 500 την ίδια περίοδο.
235

Τα παραπάνω 

καταδεικνύουν ότι η μετοχή της Target επανέκαμψε γρήγορα υπογραμμίζοντας ότι οι 

παραβιάσεις στα συστήματα  πληρωμών των εταιριών δεν συνεπάγονται μακροχρόνιες 

επιπτώσεις στην τιμή της μετοχής της εταιρείας.
236

  

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούν τα κόστη τα οποία επωμίστηκαν οι τράπεζες ως 

συνέπεια της κλοπής των δεδομένων των πιστωτικών καρτών. Αναλυτικότερα οι 

εμπλεκόμενες τράπεζες έπρεπε να επιστρέψουν τα χρήματα που είχαν κλαπεί από τους 

πελάτες τους μέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και παράλληλα να επωμιστούν 

το κόστος αντικατάστασης των καρτών των πελατών τους , το οποίο ξεπέρασε τα  200 

εκατομμύρια δολάρια.
237

  

Συμφώνα με μελέτη του American Bankers Association 
238

,το μέσο κόστος, το οποίο 

οφειλόταν στην κλοπή των δεομένων, ανά πιστωτική κάρτα ήταν 331 $ ενώ ανά χρεωστική 

κάρτα ήταν 530 $.Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει το ποσοστό των χρεωστικών και 

πιστωτικών καρτών που επλήγησαν από την κλοπή των δεδομένων και η αποκατάσταση των 

ζημιών τους αποτέλεσε κόστος για τις τράπεζες. Καθίσταται σαφές ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό ζημίας για τις τράπεζες επήλθε από την κλοπή των στοιχείων των χρεωστικών 

καρτών σε ποσοστό 64 % έναντι του 5 % των πιστωτικών καρτών. 
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Πηγή: American Bankers Association 

Διάγραμμα 4. Ποσοστό των Καρτών των Τραπεζών που Υπέστησαν Απώλεια λόγω Απάτης 

που Σχετίζεται με την Παραβίαση Δεδομένων κατά της Target Corporation 

Εκτός από το κόστος της ικανοποίησης της χρηματικής απώλειας που υπέστη ο 

εκάστοτε πελάτης , οι τράπεζες αντιμετώπισαν και το κόστος της επανέκδοσης των καρτών, 

και όπως αναφέρει η έρευνα , 4,1 εκατομμύρια χρεωστικές κάρτες και 2,7 εκατομμύρια 

πιστωτικές κάρτες αντικαταστάθηκαν.
239

 Όπως δείχνει και το παρακάτω διάγραμμα, το μέσο 

κόστος επανέκδοσης ανά χρεωστική κάρτα ήταν 9,72 $ ενώ το μέσο κόστος επανέκδοσης ανά 

πιστωτική κάρτα υπολογίστηκε σε 8,11 $ . 

 

Πηγή: American Bankers Association 

Διάγραμμα 5. Μέσο Κόστος Επανέκδοσης ανά Κάρτα Σχετιζόμενη με την Παραβίαση 

Δεδομένων κατά της Target Corporation 
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Όσον αφορά την νομική ευθύνη της Target ,θα πρέπει να αναφερθεί ότι έκτοτε της 

επίθεσης   οι πελάτες και οι τράπεζες έχουν καταθέσει περισσότερες από 90 αγωγές κατά της 

Target.Αναλυτικότερα  οι αγωγές ως επί το πλείστον περιείχαν δύο βασικές αιτιάσεις που 

αναφέρονταν πρώτον στην παράλειψη της Target να ενεργήσει ορθά σχετικά με την παροχή 

εγγυήσεων που θα εμπόδιζαν την παραβίαση και δεύτερον ότι η Target δεν κοινοποίησε 

στους επηρεαζόμενους καταναλωτές αρκετά γρήγορα το γεγονός της παραβίασης των 

δεδομένων.
240

 

Μέχρι σήμερα δικαστικά έχουν επιλυθεί οι επίδικες διαφορές της Target με τους 

καταναλωτές, τις τράπεζες και με την εταιρία Visa Inc. Αναλυτικότερα, μετά τη  κατάθεση 

της συλλογικής αγωγής των καταναλωτών των οποίων οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες ή 

τα προσωπικά δεδομένα παραβιάστηκαν λόγω της επίθεσης στην Target, επήλθε στις 17  

Νοεμβρίου του 2015 η τελική έγκριση ,από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Πολιτείας της 

Μινεσότα ,του διακανονισμού της αγωγής σύμφωνα με τον οποίο η Target υποχρεώθηκε σε 

καταβολή 10 εκατομμυρίων δολαρίων συν τα έξοδα δικηγόρων που ανέρχονται σε 6,75 

εκατομμύρια δολάρια .Η απόφαση της τελικής έγκρισης του διακανονισμού, επιτρέπει στους 

καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να τεκμηριώσουν τις ζημίες τους ,να καταβληθούν μέχρι και  

10.000 δολάρια στον καθένα. Όπως αναφέρει η δικαστική απόφαση οι καταναλωτές που δεν 

έχουν καμία τεκμηριωμένη απόδειξη της απώλειας τους θα λάβουν ίση ικανοποίηση από το 

ποσό του διακανονισμού αφού ικανοποιηθούν πρώτα οι καταναλωτές που υπέστησαν 

τεκμηριωμένη απώλεια.
241

 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ομοσπονδιακοί νόμοι των Η.ΠΑ. προστατεύουν τους 

καταναλωτές από την προσωπική ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις. Συγκεκριμένα ο 

νόμος  Fair Credit Billing Act (FCBA) περιορίζει την προσωπική ευθύνη των καταναλωτών 

για τις μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις στις πιστωτικές τους κάρτες σε  50 δολάρια .Ως προς 

την απώλεια του κατόχου χρεωστικής κάρτας ή απώλεια από μηχάνημα  ΑΤΜ , η ευθύνη 

περιορίζεται σε 50 δολάρια εάν αναφερθεί η κλοπή στον εκδότη της κάρτας εντός δύο 

εργάσιμων ημερών, ενώ η απώλεια του κατόχου της κάρτας μπορεί να φτάσει μέχρι και  500 

δολάρια αν η κλοπή αναφερθεί εντός 60 ημερών, ενώ καθίσταται απεριόριστη μετά από τις 

60 ημέρες. 
242
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Ως προς την συλλογική αγωγή που κατέθεσαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά της 

Target ,στις 12 Μαΐου του 2016
 
ο δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Πολιτείας της 

Μινεσότα έδωσε την τελική έγκριση του διακανονισμού της αγωγής σύμφωνα με τον οποίο η 

Target θα πληρώσει 20 εκατομμύρια δολάρια σε ένα συνολικό λογαριασμό του 

διακανονισμού  και πάνω από  19 εκατομμύρια δολάρια σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα 

αποκατάστασης των ζημιών που προκληθήκαν στην εταιρία MasterCard Inc. Επιπλέον όπως 

διατάσσει η τελική έγκριση του διακανονισμού η Target υποχρεούται σε καταβολή 19,9 

εκατομμυρίων δολαρίων σε έξοδα δικηγόρων και 100.000 δολάρια στους εκπροσώπους της 

κατηγορίας
243

. Συλλήβδην, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ευθύνονται νομικά τόσο για το 

κόστος επανέκδοσης των καρτών όσο και για τις δόλιες χρεώσεις αυτών. Οι τράπεζες που 

επωμίστηκαν το κόστος της παραβίασης των καρτών ενήγαγαν στην συνέχεια την Target 

αξιώνοντας αποζημίωση,  για τις δαπάνες που συνδέονται με την ειδοποίηση των πελατών για  

θέματα που σχετίζονται με την παραβίαση δεδομένων, το κλείσιμο και το άνοιγμα νέων 

λογαριασμών στους πελάτες τους, την επανέκδοση καρτών και τις απώλειες που πρόεκυψαν 

στους κατόχους των καρτών από την μη εξουσιοδοτημένη χρεώσεις στις κάρτες τους
244

 

Εκτός από τον διακανονισμό των συλλογικών αγωγών, η  Target κατέληξε σε 

διακανονισμό με τη Visa Inc. τον Αύγουστο του 2015.Το πόσο του διακανονισμού που 

διέρρευσε στην δημοσιότητα ήταν  67 εκατομμύρια δολάρια τα οποία θα καταβληθούν στις 

τράπεζες που εκδίδουν κάρτες Visa, καλύπτοντας τα έξοδα που οι τράπεζες υπέστησαν από 

την παραβίαση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της επανέκδοσης των καρτών 

και κάθε απάτη που προέκυψε από το συμβάν.
245

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο διακανονισμός αποτελεί την πιο συχνή 

επίλυση των αστικών αγωγών στις Η.ΠΑ., χωρίς δηλαδή το δικαστήριο να προχωρήσει σε 

τελική κρίση. Συμφώνα με το άρθρο 23 του Κώδικα Πολίτικης Δικονομίας των Η.Π.Α. 

(Federal Rules of Civil Procedure) οι διακανονισμοί επί συλλογικών αγωγών θα πρέπει να 

υπόκειται σε έγκριση του δικαστηρίου και επομένως δεν διέπονται από εμπιστευτικότητα 

όπως οι περισσότεροι διακανονισμοί. 
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Ως αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού εγκλήματος με μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο που 

υπέστη η Target , το Κογκρέσο, το οποίο ασκεί την νομοθετική εξουσία των Η.Π.Α., 

διεξήγαγε ακροάσεις σχετικά με την ασφάλεια και τις  παραβιάσεις δεδομένων. 

Αναλυτικότερα μετά από την επίθεση κατά της Target διάφορα μέλη του Κογκρέσου έθεσαν 

το θέμα της εισαγωγής ενός ομοσπονδιακού νόμου που θα αφορά ειδικότερα την 

γνωστοποίηση επί της παραβίασης των δεδομένων εκείνων των οποίων τα δεδομένα 

βρίσκονται σε κίνδυνο. Παράλληλα η Ερευνητική Υπηρεσία του Κογκρέσου (Congressional 

Research Service) εξέδωσε μία αναφορά σχετική με την παραβίαση δεδομένων της Target
 246

.  

Εν κατακλείδι, η παραβίαση δεδομένων της Target αποτέλεσε αρωγός στην εστίαση 

των επιχειρήσεων αλλά και των θεσμικών οργάνων στα ηλεκτρονικά εγκλήματα λόγω του 

μεγάλου οικονομικού  αντίκτυπου μεταξύ άλλων που προκάλεσε. Τα περιστατικό της Target 

τελεσφόρησε ως προς την κατανόηση των εταιρειών ότι πρέπει να ασκούν προληπτική δράση 

για την προστασία των δεδομένων τους, της φήμη τους, καθώς και της κερδοφορίας τους. 

Γίνεται φανερό λοιπόν πως οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να υιοθετούν τις βέλτιστες 

πρακτικές για την ηλεκτρονική τους ασφάλεια καθώς και να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους 

τους κατάλληλα ώστε να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απειλές του κυβερνοχώρου.
247

 

Από την άλλη μεριά, η νομοθετική αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών εγκλημάτων, όπως 

προέκυψε και στην υπόθεση της Target , θα πρέπει να διέπεται από ομοιομορφία καθώς τα 

ηλεκτρονικά εγκλήματα δύναται να τελεστούν οπουδήποτε και να επιφέρουν το ζημιογόνο 

αποτέλεσμα σε ένα μεγάλο εύρος θυμάτων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Οι στόχοι της παρούσας διπλωματικής επετεύχθησαν με την διαλεύκανση της 

αλληλεξαρτούμενης σχέσης μεταξύ των σύγχρονων ηλεκτρονικών και οικονομικών 

εγκλημάτων, την παρουσίαση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου το οποίο διέπει τα εν 

λόγω αδικήματα καθώς και την θέασή τους υπό το πρίσμα των οικονομικών οντοτήτων. 

Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο ,το οποίο παρατέθηκε, συλλήβδην τόσο σε εθνικό όσο 

και σε υπερεθνικό επίπεδο, αξίζει να σημειωθεί πως καθίσταται μεταβαλλόμενο διαρκώς 

ώστε να υπερκεράσει τα κενά που δημιουργούνται από την γένεση νέων μορφών 

ηλεκτρονικής εγκληματικότητας των οποίων η εξέλιξη ακολουθεί τους αλματώδεις 

τεχνολογικούς ρυθμούς. 

Παράλληλα, το παρόν πόνημα επιχείρησε να αναδείξει την σημασία της τοποθέτησης 

των ηλεκτρονικών εγκλημάτων στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων, μέσω 

της παράθεσης του μεγέθους των οικονομικών συνεπειών τους, αφενός για τα φυσικά 

πρόσωπα και αφετέρου για τα νομικά. Η χρηματοοικονομική ανάλυση των κινδύνων ,που 

αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις ως απόρροια των ηλεκτρονικών εγκλημάτων που 

ενέχουν οικονομικό κόστος, κατέδειξε την ανάγκη της  συστηματικής αντιμετώπισής τους . 

Εν κατακλείδι , οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα πρέπει να βρίσκονται σε 

θέση, να αντιμετωπίζουν και παράλληλα να προλαμβάνουν ηλεκτρονικές επιθέσεις ,προς 

αποτροπή εκτεταμένων οικονομικών απωλειών αλλά και δεδομένων ,μέσω της ορθής 

διαχείρισης των κινδύνων που δημιουργούνται. Παράλληλα το θεσμικό και νομοθετικό 

πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές επιθέσεις σε βάρος νομικών και φυσικών προσώπων, 

οφείλει να ενστερνίζεται τις νέες απαιτήσεις στην αντιμετώπισή των ηλεκτρονικών επιθέσεων 

και να τελεσφορεί ως προς την πρόληψη και όχι την καταστολή τους. 

Προς επίρρωση των ανωτέρω σκοπών, έγινε μία εκτενής και συστηματική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία αποσκοπεί στην σφαιρική θέαση του ηλεκτρονικού 

οικονομικού εγκλήματος. 
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