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Περίληψη 

 
Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο 

αποτελούν πλέον ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας στις μέρες 

μας.. Έχουν φέρει τη δική τους επανάσταση στη ανθρωπινή καθημερινότητα, στην 

επιστήμη, στην εκπαίδευση. Οι απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρουν είναι ο 

λόγος για τη συνεχή προσπάθεια του ανθρώπου να ανακαλύψει, να εξελίξει, και να 

εκμεταλλευτεί περαιτέρω δυνατότητες. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο 

είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα βοήθημα  και ένα χρήσιμο εργαλείο για τον 

άνθρωπο. Ωστόσο αν και η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων που παρέχουν 

αμφότεροι ηλεκτρονικός υπολογιστής και διαδίκτυο, είναι ευεργετική για τους 

χρήστες, πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος της εξάρτησης και του εθισμού από αυτά 

ιδιαίτερα για τους ανήλικους χρήστες. 

Εκτός από αυτόν τον κίνδυνο όμως, υπάρχουν και άλλοι τους οποίους δεν είναι 

εύκολο και να φανταστούμε, αφού ο κόσμος στο διαδίκτυο διαφέρει κατά πολύ από 

τον πραγματικό. Έτσι συναντούμε μια σειρά από εγκλήματα που διαπράττονται στο 

διαδίκτυο, που σκοπό έχουν από την εξαπάτηση και υποκλοπή των προσωπικών 

δεδομένων των χρηστών, μέχρι και την κακοποίηση αυτών. Μια ιδιαίτερα ευαίσθητη 

ομάδα είναι αυτή των ανηλίκων, αφού πολλά είναι τα εγκλήματα του διαδικτύου που 

σχετίζονται με αυτούς. Κάποια από αυτά είναι η παιδική πορνογραφία, ο 

διαδικτυακός εκφοβισμός (cyber-bullying) και η διαδικτυακή αποπλάνηση 

(grooming). 

Η νομοθεσία πάνω σε αυτά τα εγκλήματα, έχει προσαρμοστεί και επαρκεί πλέον για 

την τιμωρία και τον σωφρονισμό των παραβατών, τόσο σε Ελλάδα, όσο και στο 

εξωτερικό. Εκτός από τους νόμους βέβαια, ιδιαίτερα σημαντική είναι η τεχνολογική 

ασφάλεια και πρόληψη, αλλά και η ενημέρωση γονέων, εκπαιδευτικών  και παιδιών, 

έτσι ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν η εγκληματικότητα στο διαδίκτυο. 
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Διαδίκτυο, εθισμός, νέοι, ηλεκτρονικό έγκλημα, νομοθεσία, πρόληψη, ασφάλεια, 

παιδική πορνογραφία, διαδικτυακός εκφοβισμός, διαδικτυακή αποπλάνηση 
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Abstract 
 

No one can deny the fact that computers and the Internet are nowadays one of the 

greatest achievements of technology. They have brought their own revolution into 

people’s everyday life, science as well as education. The unlimited possibilities 

offered by them are the reason for man's constant effort to discover, develop, and 

exploit further possibilities. Computers and the Internet are much more than an asset 

and a useful tool for the human being. However, while exploiting these capabilities 

provided by both the computer and the Internet- which is beneficial to users-, there is 

always a risk of addiction, especially for the minors. 

Apart from this danger, however, there are others who are not easy to imagine or 

detect, since the world on the Internet is by far different from the real one. So we 

encounter a series of crimes committed on the internet, which are designed to deceive 

and intercept the users' personal data, even to abuse them. A particularly sensitive 

group is that of minors, since many of the internet crimes are related to them. Some of 

these are child pornography, cyber-bullying, and grooming. 

The legislation on these crimes has been adapted and it is now sufficient so as to 

punish and reform offenders, both in Greece and abroad. In addition to the laws of 

course, technological security and prevention, as well as information for parents, 

teachers and children, is particularly important so as to limit the Internet crime as 

much as possible. 

 

 

Keywords:  

Internet, addiction, youth, electronic crime, legislation, prevention, security, child 

pornography, cyber-bullying, grooming 
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Εισαγωγή  

Πρόβλημα- Σημαντικότητα του θέματος 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη του σύγχρονου και 

ταυτοχρόνως ταχύτατα αυξανόμενου φαινομένου του ηλεκτρονικού εγκλήματος, 

ιδιαιτέρως στους ανήλικους χρήστες του Internet, καθώς και οι μορφές με τις οποίες 

αυτό παρουσιάζεται και επηρεάζει πολλές πτυχές των χρηστών ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και του διαδικτύου αυτής της ηλικίας. Επιπλέον όμως, γίνεται εκτενής 

αναφορά και στα υπόλοιπα είδη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, τις συνέπειες που 

έχουν και το τι ακριβώς ισχύει αναφορικά με τη νομοθεσία στο ψηφιακό κόσμο. 

 

Σκοπός- Στόχοι 

Πρωταρχικός στόχος κάθε βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι να συγκεντρώσει και 

να παρουσιάσει όσο το δυνατόν περισσότερη γνώση από έναν τομέα έρευνας. Στην 

παρούσα εργασία ο κεντρικός στόχος είναι η κριτική παρουσίαση και συγχρόνως η 

κατάθεση στοιχείων από την βιβλιογραφία και το διαδίκτυο για τα είδη του 

ηλεκτρονικού εγκλήματος με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, καθώς και τις 

επιπτώσεις που έχουν σε αυτούς, αλλά και στις οικογένειες τους. Τα εγκλήματα αυτής 

της μορφής, αρχίζουν και παίρνουν τεράστιες διαστάσεις και ειδικότερα στη χώρα 

μας, έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερα κρούσματα. Σε 

αυτό το γεγονός συντελεί η ραγδαία ανάπτυξη χρήσης του διαδικτύου. Επίσης γίνεται 

εκτεταμένη αναφορά στους τρόπους και τις τεχνικές, με τους οποίους ανήλικοι και 

γονείς μπορούν να αντιμετωπίσουν, αλλά και να προλάβουν τυχόν ηλεκτρονικές 

«επιθέσεις». 

 

Διάρθρωση της μελέτης 

Η έρευνα βασίστηκε σε βιβλιογραφικές αναφορές ηλεκτρονικής, αλλά και έντυπης 

μορφής, σε άρθρα και δημοσιεύσεις, καθώς και σε πληροφορίες από sites σχετικού 

περιεχομένου με το αντικείμενο της εργασίας που πρόκειται να παρουσιαστεί. 

Η δομή με την οποία παρουσιάζεται η εργασία περιλαμβάνει 4 κεφάλαια, καθώς και 2 

παραρτήματα. Με αυτή τη μορφή λοιπόν στο 1ο κεφάλαιο, αφού γίνει μια εισαγωγή 

στην έννοια του διαδικτύου, γίνεται αναφορά στη χρήση του από τους νέους, όπως 

και τις επιδράσεις που έχει σε αυτούς και τα αίτια που παρουσιάζεται αυτό το 
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φαινόμενο. Στο 2ο κεφάλαιο, ορίζεται το ηλεκτρονικό έγκλημα, παρουσιάζονται 

εκτενώς τα είδη των εγκλημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που αφορούν 

τους ανήλικους, τους τρόπους με τους οποίους τελούνται τέτοιου είδους επιθέσεις και 

τέλος το προφίλ των ανθρώπων που διαπράττουν τέτοια αδικήματα. Συνεχίζοντας, 

στο 3ο κεφάλαιο, γίνεται εκτενής παρουσίαση της νομοθεσίας που αφορούν τα 

ηλεκτρονικά αδικήματα, ιδιαίτερα στους νεαρούς χρήστες και αναλύεται τι ακριβώς 

ισχύει τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακολούθως, στο 4ο 

κεφάλαιο, περιγράφονται όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που μπορούν να 

παρθούν, καθώς και συμβουλές προς τους μικρούς χρήστες, αλλά και τους γονείς και 

τέλος παρουσιάζεται το έργο της ελληνικής αστυνομίας και της προσπάθειας που έχει 

καταβάλλει τα τελευταία χρόνια για την πάταξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Στη 

συνέχεια της μελέτης, παρουσιάζεται στο παράρτημα Α, μια έρευνα που τελέσθηκε 

σε μαθητές σχολείων, δημοτικού, γυμνασίου, αλλά και λυκείου σχετικά με τη χρήση 

του Internet καθώς και την ενημέρωση που έχουν σε θέματα ασφάλειας και 

προστασίας από επιθέσεις. Κλείνοντας την εργασία, στο παράρτημα Β, 

παρουσιάζονται κάποιες μελέτες περιπτώσεων που αφορούν είδη διαδικτυακών 

εγκλημάτων σε βάρος νεαρών χρηστών. 
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Κεφάλαιο1 

Εισαγωγή στην έννοια του διαδικτύου 

Το διαδίκτυο ή αλλιώς Internet όπως είναι η διεθνής του ονομασία μπορεί να 

περιγραφεί ως ένα πολύ μεγάλο πλέγμα ψηφιακών γραμμών, το οποίο συνδέει 

εκατομμύρια υπολογιστές σε χιλιάδες δίκτυα, διασκορπισμένα παντού σε ολόκληρο 

τον κόσμο, παρέχοντας σε αυτούς μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών και εργαλείων. 

Είναι ένας απέραντος, εικονικός κόσμος στον οποίο μπορούν εύκολα να έχουν 

πρόσβαση χρήστες όλων των ηλικιών. Με τη σημερινή του μορφή (World Wide 

Web-www), εισέβαλε στη ζωή μας πριν από 25 περίπου χρόνια, αλλάζοντας ριζικά το 

μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η «κοινωνία της 

πληροφορίας», όπως χαρακτηρίζουμε τον κόσμο του διαδικτύου, δεν αποτελεί πλέον 

όρο ενός χρονικά φανταστικού πολιτισμού, χαρακτηρίζει την εποχή μας και 

διαμορφώνεται με ταχείς ρυθμούς. (Αργυρόπουλος, 2001) 

Το διαδίκτυο και κατ’ επέκταση οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ), έχουν καταστεί 

αναπόσπαστα κομμάτια της καθημερινής μας ζωής, είτε ως μέσα ψυχαγωγίας, 

ενημέρωσης, είτε, το πιο σημαντικό, ως εργαλεία πληροφόρησης και διεκπεραίωσης 

επαγγελματικών υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων. Η πληροφορία στην εποχή του 

διαδικτύου έχει αποκτήσει τη θέση ενός αυτόνομου αγαθού. Οι ποσότητες 

πληροφοριών-δεδομένων που καθημερινά μεταδίδονται, διαδίδονται και 

επεξεργάζονται είναι ανυπολόγιστες σε όγκο αλλά και σε αριθμό. 

Υπολογίζεται ότι 1,5 δισεκατομμύριο χρήστες, περίπου το 24% του παγκόσμιου 

πληθυσμού, συνδέονται με το διαδίκτυο, για κάθε είδους δραστηριότητα, όπως για 

παράδειγμα αγορές προϊόντων, παροχή υπηρεσιών on line (e-commerce, e-banking 

κλπ), για αναζήτηση πληροφοριών, ειδήσεων (μηχανές αναζήτησης όπως Google, 

Yahoo, blogs, portals εφημερίδων), για επικοινωνία μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου(e-mail). Στις μέρες μας, γίνεται σε μεγάλο βαθμό και η χρήση 

εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, chat rooms). Το σύνολο των 

δικτυακών τόπων στο Internet εκτιμάται ότι έχει ανέλθει στα 156 και πλέον 

εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρήστης έχει δυνατότητα πρόσβασης σε 

τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, υπηρεσιών και άλλων αγαθών που διακινούνται 

μέσω διαδικτύου. Το διαδίκτυο είναι πραγματικά ένα εργαλείο όπου μικρής και 

μεγάλης ηλικίας χρήστες μπορούν να βρεθούν σε έναν απέραντο εικονικό χώρο 

γεμάτο εκατομμύρια πληροφορίες. Μπορούν να ασχοληθούν με παιχνίδια, να 
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αναζητήσουν πληροφορίες, να αλληλογραφήσουν και να συνομιλήσουν, να βρουν 

αρχεία κάθε είδους. Με την συνεχή εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, οι χρήστες του 

διαδικτύου είναι πια σε θέση να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, συναλλαγές 

με το Δημόσιο και τις τράπεζες και να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την 

εργασία εξ αποστάσεως. Όλα τα παραπάνω οι ανήλικοι τα κάνουν συνήθως χωρίς 

επίβλεψη, με μια ελευθερία που δεν υπάρχει στην πραγματική τους ζωή.  Για το θέμα 

των κινδύνων που εγκυμονούν στο διαδίκτυο έχουν γραφεί τα τελευταία χρόνια 

πολλά άρθρα. Κανείς δεν ξέρει που σταματάει η αλήθεια και πού αρχίζει η υπερβολή. 

Αναμφίβολα το διαδίκτυο εξασκεί μεγάλη γοητεία σε άτομα όλων των ηλικιών και οι 

λόγοι είναι κατανοητοί.  Αναμφίβολα ο χρήστης μπορεί να αντλήσει από το διαδίκτυο 

πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Αυτό όμως κρύβει και τις σκοτεινές πλευρές του. Το 

διαδίκτυο επέτρεψε την εμφάνιση νέων μορφών εγκληματικής δράσης και τον 

εκσυγχρονισμό παραδοσιακών εγκλημάτων. (Λάζος, 2001) 

Ένας ενήλικας μπορεί να κρίνει και να αποφύγει τους κινδύνους που κρύβει το 

διαδίκτυο, για ένα παιδί, όμως, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ο ενήλικας, 

γονιός είτε εκπαιδευτικός, έχει μεγάλη ευθύνη να το προστατεύσει και η ευθύνη αυτή 

επεκτείνεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Η προστασία αυτή δεν είναι απλή υπόθεση. 

Η λύση δεν είναι ούτε η πλήρης απαγόρευση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ούτε η 

απουσία οποιασδήποτε επιτήρησης. 

 

 

1.1. Χρήση του διαδικτύου από τους νέους 

Το διαδίκτυο αποτελεί ουσιαστικά ένα καινούργιο εργαλείο της καθημερινότητας μας 

που ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν ανά τον κόσμο. Όλοι 

αντιλαμβάνονται πλέον αυτή τη σπουδαιότητα του μέσου αυτού με την οποία ο 

χρήστης, μπορεί και αντλεί πληροφορίες, επικοινωνεί με ανθρώπους γύρω του και 

γενικότερα γίνεται ένα ενεργό μέλος της παγκόσμιας διαδικτυακής κοινότητας. 

Βέβαια όπως είναι φυσικό επακόλουθο κάθε τεχνολογικής εξέλιξης, η αντίληψη για 

τη σπουδαιότητα και χρησιμότητα του Internet γίνεται περισσότερο αντιληπτή από 

άτομα νεαρότερης ηλικίας, αλλά και από ανήλικους με τα ευεργετικά οφέλη που 

προσφέρει το μέσο αυτό να εξαλείφονται, όταν αυξάνονται οι ώρες χρήσης του 

διαδικτύου, με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε εθισμό με ανυπολόγιστες βλαβερές 

συνέπειες που ακολουθούν τον εθισμό και εκτός από αυτό να βρίσκονται διαρκώς 
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εκτεθειμένοι σε διαδικτυακούς κινδύνους που υπάρχουν σε αφθονία στο διαδίκτυο. 

Στο  γεγονός της υπερβολικής χρήσης συντελεί και η ευκολία με την οποία μπορεί ο 

οποιοσδήποτε να έχει σήμερα πρόσβαση στο διαδίκτυο, αφού το ελεύθερο internet 

υπάρχει από τα σχολεία μέχρι οπουδήποτε μπορεί να βρεθεί ένα παιδί και επίσης με 

τη χρήση smartphones και άλλων μέσων έχει άμεση πρόσβαση σε αυτό. 

 

1.1.1.  Χρήση του διαδικτύου στην Ευρώπη 

Παρουσιάζοντας στη συνέχεια μια έρευνα σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου από 

παιδιά στην Ευρώπη βλέπουμε ότι τα παιδιά στην Ευρώπη βρίσκονται στο διαδίκτυο 

88 λεπτά κάθε μέρα (2 ώρες για τις ηλικίες 15/16 ετών), ξεκινώντας κατά μέσο όρο 

στην ηλικία των 9 ετών, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες τα παιδιά 

ξεκινούν πολύ πιο νωρίς, κατά την προσχολική ηλικία. Το πρώτο ζήτημα που χρήζει 

αντιμετώπισης εξακολουθεί να είναι το ψηφιακό χάσμα, που στο πλαίσιο της 

τρέχουσας οικονομικής κατάστασης απειλεί όλες τις λιγότερο προστατευμένες 

ηλικίες, μεταξύ των οποίων τα παιδιά, με αρνητικές επιπτώσεις για το οικονομικό, 

κοινωνικό και πολιτιστικό τους μέλλον. Η πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο και στο 

λεξιλόγιό του απαιτεί παρακολούθηση, την οποία μόνο μια εκπαιδευτική συμμαχία 

μεταξύ οικογένειας, σχολείου και κοινωνίας μπορεί να προσφέρει. Επιπλέον, το 

Διαδίκτυο είναι σύντροφος των παιδιών, συχνά περισσότερο από την οικογένεια, το 

σχολείο και τους φίλους. Οι ανήλικοι μεταξύ 9 και 16 ετών χρησιμοποιούν τον 

υπολογιστή για τις σχολικές εργασίες και για παιχνίδι (100%) καθώς και για να 

βλέπουν βιντεοκλίπ (86%), για να παίζουν με άλλους, να κατεβάζουν βίντεο και 

μουσική και να ανταλλάσσουν P2P (56%) και τέλος για να ανταλλάσσουν αρχεία, να 

επισκέπτονται ηλεκτρονικούς χώρους συνομιλίας, ιστολόγια και εικονικούς κόσμους 

(23%). Συνεχίζοντας τη μελέτη της έρευνας για τη χρήση του διαδικτύου από παιδιά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνουμε ότι, το 44% των νέων χρηστών υπογραμμίζει 

τις θετικές ευκαιρίες που προσφέρει το Διαδίκτυο, από το οποίο δηλώνουν πολύ 

ικανοποιημένοι. Το 38% των ανηλίκων μεταξύ 9 και 12 ετών, και το 77% εκείνων 

που βρίσκονται μεταξύ 15 και 16 ετών είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο κοινωνικό 

δίκτυο. Από αυτούς, το 16% παρουσιάζουν στο προφίλ τους μια εικονική ταυτότητα 

και το 27% μεταξύ 9 και 12 ετών δηλώνουν μεγαλύτερη ηλικία από την πραγματική. 

Η πλοήγηση τείνει να γίνεται όλο και πιο μεμονωμένα, γιατί το 49% των παιδιών 

συνδέονται στο Διαδίκτυο από το δωμάτιό τους, το 33% από το κινητό τους 
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τηλέφωνο ή την ψηφιακή τους ταμπλέτα, το 87% από το σπίτι και το 63% από το 

σχολείο. Ανησυχητικό είναι το γεγονός βέβαια ότι, το 50% των παιδιών μεταξύ 11 

και 16 ετών δηλώνουν ότι εκφράζονται πιο εύκολα από το διαδίκτυο, παρά πρόσωπο 

με πρόσωπο. Όταν οι άπειροι και αφελείς πλοηγοί του διαδικτύου, μεταξύ των 

οποίων μπορούν να συμπεριληφθούν και οι ανήλικοι, πλοηγούνται έχοντας ελάχιστη 

γνώση του τι κάνουν, χωρίς προστασία και έλεγχο, έρχονται αντιμέτωποι με 

διάφορους κινδύνους, όπως για παράδειγμα η παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής, η 

εμπορική και καταχρηστική χρήση των προφίλ τους, κίνδυνοι για την υγεία, 

φαινόμενα εξάρτησης, στρεβλή σχέση με την πραγματικότητα και την ίδια τους την 

ταυτότητα. 

 

1.1.2. Χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα 

Επιστρέφοντας στην ελληνική πραγματικότητα και αναλύοντας αντίστοιχη έρευνα 

που διεξάγει από το Web ID της Focus Bari, βλέπουμε ότι τα πράγματα 

διαφοροποιούνται αρκετά όσο αναφορά τη χρήση του διαδικτύου από άτομα νεαρής 

ηλικίας. Όπως αναλύει γενικά τη χρήση του Internet στην Ελλάδα, επτά στους δέκα 

Έλληνες χρησιμοποιούν το Ίντερνετ (69.7%), και έξι στους δέκα (60,4%) σε 

καθημερινή βάση. Η χρήση είναι ακόμα μεγαλύτερη στις νεαρές ηλικίες, με τους 

νέους 13-17 ετών να χρησιμοποιούν το Ίντερνετ σε ποσοστό 96,9% (το 87% 

καθημερινά). Επιπλέον, οι νέοι ηλικίας 18-24 ετών αφιερώνουν στο Διαδίκτυο 177 

λεπτά και εκείνοι ηλικίας 13-17 ετών 142 λεπτά. 

Οι συσκευές πρόσβασης, που χρησιμοποιούνται, πλέον, είναι ο φορητός υπολογιστής 

(41,9%), το κινητό τηλέφωνο (31,1%), ο σταθερός υπολογιστής (30,2%), το tablet με 

10,8%, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό, το 0,6%, συνδέεται μέσω μιας συσκευής smart 

tv. 

Σε ότι αφορά στη χρήση προσωπικού υπολογιστή στις ηλικίες 7-12 ετών, η διείσδυση 

είναι 94,5%, ενώ περισσότερα από τρία στα πέντε παιδιά χρησιμοποιούν υπολογιστή 

σε καθημερινή βάση. Η δε χρήση του διαδικτύου ανέρχεται ποσοστιαία στο 86%. 

Πάνω από ένα στα έξι παιδιά συνδέονται μέσω tablet/iPad (ποσοστό 19,8%), ενώ το 

41,9% επιλέγει το φορητό υπολογιστή και το 39,1% τον σταθερό, με το 5,2% να 

συνδέεται μέσω κινητού τηλεφώνου. 

Επίσης, περισσότερα από δύο στα δέκα παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών έχουν κινητό 

τηλέφωνο. Συγκεκριμένα, το 22,3% των αγοριών και το 19,4% των κοριτσιών 
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ηλικίας 7-12 ετών έχει κινητό τηλέφωνο, ενώ στην κατηγορία 7-9 ετών τα ποσοστά 

χρήσης είναι 10,6% στα αγόρια και 8% στα κορίτσια, ενώ σε εκείνη των 10-12 ετών 

είναι 34% στα αγόρια και 30,8% στα κορίτσια. 

Κλείνοντας λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει υπερβολική και αυξανόμενη χρήση του 

διαδικτύου, τόσο από αγόρια, όσο και από κορίτσια νεαρής ηλικίας στην Ελλάδα, 

χωρίς και οι ίδιοι να γνωρίζουν καλά τους κινδύνους που μπορεί να ενέχει η 

υπερέκθεση και η προβολή προσωπικών στοιχείων, η επαφή με αγνώστων στοιχείων 

άτομα, καθώς και η επισκεψιμότητα σε άγνωστου περιεχομένου sites. Έτσι κρίνεται 

απαραίτητο το γεγονός να υπάρξει καθοδήγηση και σωστή ενημέρωση για τους 

κινδύνους αυτούς για την έγκαιρη πρόληψη των ανηλίκων χρηστών. 

 

 

1.2. Διαδικτυακή εξάρτηση και εθισμός 

Στις  μορφές  εξάρτησης  και  εθισμού που ήδη είναι γνωστές και που αφορούν κατά 

βάση χρήση ουσιών, έρχεται να προστεθεί ο εθισμός σε  ένα  μέσο,  που  μάλιστα  

απαιτεί  έγκαιρη  διάγνωση  και αντιμετώπιση από ειδικούς, καθώς απειλεί κυρίως 

την νεολαία.  

Η διαδικτυακή εξάρτηση, ή αλλιώς σύνδρομο διαδικτυακού εθισμού, εξελίχθηκε  

παράλληλα με τη διάδοση του διαδικτύου. Δεν είναι  τυχαίο ότι τα πρώτα κρούσματα 

τέτοιας εξάρτησης παρατηρήθηκαν τα πρώτα χρόνια της 10ετίας του 90 στις Η.Π.Α. 

Πρώτος ,ο αμερικανός  ψυχίατρος Ivan Goldberg  χαρακτήρισε το φαινόμενο ως 

«διαδικτυακό εξάρτηση» (internet addiction) ενώ το 1995 λειτούργησε  στις Η.Π.Α η 

πρώτη μονάδα απεξάρτησης. Αυτή η καταχρηστική διαδικτυακή ενασχόληση που 

οδηγεί σε εξάρτηση  όπως ήδη αναφέρθηκε αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς και 

ενδέχεται να αποτελέσει  μια από τις σοβαρότερες των επόμενων δεκαετιών. 

Κάποια από τα χαρακτηριστικά της εξάρτησης και του εθισμού είναι τα εξής: 

 ανάγκη για ολοένα μεγαλύτερη ενασχόληση με το αντικείμενο του                         

εθισμού 

 αίσθημα στέρησης 

 ενασχόληση πολύ μεγαλύτερη απ' αυτήν που είχε προγραμματιστεί να γίνει 

 ανεπιτυχείς προσπάθειες ελέγχου 

 αισθητά μεγάλη μείωση των υπόλοιπων δραστηριοτήτων 
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Τα χαρακτηριστικά προδιάθεσης που συχνά οδηγούν στην εξάρτηση αυτή είναι η 

αίσθηση έλλειψης κοινωνικής θέσης και αναγνώρισης, η κοινωνική φοβία, η τάση για 

φαντασία, η ντροπαλότητα και η έντονη συστολή. (Καραπέτσας κ.α., 2012) 

 Πολλοί μελετητές ορίζουν ότι η εξάρτηση από το διαδίκτυο λέγεται η κατάσταση 

στη οποία ο χρήστης εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά : Χαμηλή αυτοπεποίθηση, 

ψυχολογική αναστολή, ψυχαναγκαστική διάθεση σιωπή, σύγκρουση με το 

περιβάλλον του λόγω της χρήσης (καθηγητές, γονείς, φίλοι),απόσυρση στον εαυτό 

του, χαμηλή επίδοση στις σπουδές του και υποτροπή. 

Οι τύποι διαδικτυακής εξάρτησης συνοψίζονται στις εξής κατηγορίες: 

Cyber stalking: Είναι εκφοβισμός κάποιου χρηστή από άλλον μέσω του διαδικτύου 

Cyber-relation: Είναι «ερωτικές» σχέσεις (τις περισσότερες φορές από έγγαμους) που 

έχουν    κάποιοι χρήστες μεταξύ τους 

Online gambling: Εθισμός στον online τζόγο, καζίνο, τυχερά παιχνίδια κ.α.   

Online Software downloading: Εθισμός στην ασυνεχή λήψη προγραμμάτων, 

μουσικών αρχείων, παιχνιδιών   και άλλων αρχείων από το διαδίκτυο. 

Online game: Υπάρχει τεράστια ποικιλία παιχνιδιών στο διαδίκτυο, μικρά σε μέγεθος 

ώστε να   μπορεί κάποιος να τα παίξει από οπουδήποτε και αν βρίσκεται μέσω 

διαδικτύου. Συνήθως είναι μεγαλύτερο κίνδυνος κατασπατάλησης χρόνου σε ώρες 

εργασίας. 

Cyberporn Addiction: Είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για όλους τους χρήστες 

εθισμένους και μη. Η πορνογραφία και οι παιδοφιλία μέσω διαδικτύου  βρίσκεται στο 

επίκεντρο παρακολούθησης πολλών οργανισμών ηλεκτρονικών    εγκλημάτων. 

Online Auction Addiction: Είναι σε απευθείας σύνδεση δημοπρασίες οι οποίες σε ένα 

μεγάλο ποσοστό είναι πλασματικές.  

Obsessive Role Play Gaming: Είναι η μεγαλύτερη απειλή για πολλούς νέους ηλικίας 

13-25. 

Chat Room Addiction: Ο γνωστός εθισμός, γνωστό ως «chatting» όπως το 

περιγράφουν οι νέοι, στο οποίο οι χρήστες επικοινωνούν με άλλους χρήστες από 

οποιοδήποτε μέρος της γης. 

Compulsive Surfing: Είναι το πάθος με την διαρκή  πλοήγηση «αναζήτησης» στο 

διαδίκτυο. 
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Είναι σημαντικό εδώ, να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα έχει συσταθεί από το 2008, 

μία επιστημονική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η Ελληνική Εταιρία 

Μελέτης Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, με σκοπό: 

 την αναγνώριση, τη μελέτη και την καταπολέμηση της διαταραχής του 

εθισμού στο Internet 

 τη πρόληψη των χειρότερων συνεπειών από τη μη έγκαιρη διάγνωση της 

διαταραχής εθισμού στο διαδίκτυο 

 την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, της επιστημονικής 

κοινότητας, αλλά και της πολιτείας στις επιπτώσεις της διαταραχής εθισμού 

στο διαδίκτυο 

 την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των ειδικών για την ψυχική υγεία, 

καθώς και άλλων ειδικοτήτων της ιατρικής 

 την υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης των εθισμένων στο Internet και των 

συγγενών τους 

 τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση διεπιστημονικών ομάδων. 

 

 

1.2.1.Η επίδραση της υπερβολικής χρήσης στους νέους 

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ καλά τους κινδύνους στους οποίους 

εκτίθενται οι ανήλικοι χρήστες του διαδικτύου και πως μπορεί να επηρεάσουν τη 

ψυχοσωματική τους κατάσταση(Αλεξανδροπούλου, 2007) H συνεχής και υπερβολική 

χρήση του υπολογιστή έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία όλων, και ιδίως των 

παιδιών. Η υπερβολή ξεκινά όταν η χρήση του Internet ξεπερνά τις 4 ώρες. Σύμφωνα 

με την εφημερίδα Daily Mail, ένα στα 10 παιδιά έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας 

και το 1/3 των εφήβων αισθάνονται κακόκεφοι, λυπημένοι, τουλάχιστον μία φορά 

την εβδομάδα. Τα προβλήματα ψυχικής  αρχίζουν από οκτώ έως δεκαπέντε ετών. 

Το 50% της κακής ψυχικής υγείας ξεκινά στην ηλικία των δεκατεσσάρων και  το 

10% των παιδιών σήμερα έχουν κάποιο είδος σοβαρού ψυχολογικού προβλήματος.  

Η πρώτη έρευνα στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 2007, προκειμένου να 

καθοριστεί η επίπτωση των συμπεριφορών διαδικτυακής εξάρτησης στο γενικό 

εφηβικό πληθυσμό. Συμμετείχαν έφηβοι με μέσο όρο ηλικίας τα 15 έτη και 

διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά της χρήσης, αλλά κυρίως της κατάχρησης. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 1% των εφήβων είχαν score εθισμού στο 

ερωτηματολόγιο της Young, το οποίο είναι ένα διεθνές εργαλείο για την αξιολόγηση 

του εθισμού, και 12,8% παρουσίασαν borderline, δηλαδή οριακή χρήση, η οποία 

δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε εθισμό. 

Υπάρχουν όμως, πολλές άμεσες αλλαγές που παρατηρούνται στα παιδιά που 

παρουσιάζουν εθισμό στο διαδίκτυο. Αναφορικά κάποιες από αυτές μπορεί να είναι, 

πρώτο και κύριο η μείωση του χρόνου που περνάει ο νέος με την οικογένεια του,, 

ακόμα παρατηρείται μείωση του χρόνου των πραγματικών επαφών με νέους και 

συνομήλικους, επιπλέον παρουσιάζεται αλλαγή στη συμπεριφορά που τείνει να γίνει 

αντικοινωνική, αρνητική διάθεση και επιθετικότητα. Βέβαια υπάρχουν και 

δευτερογενείς επιπτώσεις που δεν είναι καθόλου ασήμαντες, όπως για παράδειγμα, τα 

πρώτα δείγματα κατάθλιψης, εμφάνιση παχυσαρκίας, μυοσκελετικά προβλήματα,  

παθήσεις των ματιών, αλλά και απουσίες στο σχολείο με αποτέλεσμα τις χαμηλές 

επιδόσεις. 

Το προφίλ του εξαρτημένου χρήστη μπορεί να περιγραφεί ως ένα άτομο με χαμηλή 

αυτοπεποίθηση, συνήθως δεν έχει σχέση με το άλλο φύλο, δεν έχει πολλές κοινωνικές 

σχέσεις  και επιδιώκει τον εντυπωσιασμό από τη χρήση του διαδικτύου. Το διαδίκτυο 

επιδρά ψυχολογικά στον χρήστη και ικανοποιεί κάποιες από τις «ανάγκες» του. Δίνει 

την δυνατότητα δημιουργίας μιας νέας ταυτότητας, ίσως και ανώνυμης, και 

δημιουργεί μια μορφή κοινωνικότητας σε μια εικονική πραγματικότητα. 

 

1.2.2.Αιτίες που συμβαίνει το φαινόμενο 

Τα αίτια που παρατηρείται το φαινόμενο του εθισμού των νεαρών ατόμων στο 

διαδίκτυο μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: τα ψυχολογικά, 

τα κοινωνικά και τα οικογενειακά αίτια. Ξεκινώντας λοιπόν την ανάλυση μας σχετικά 

με τα ψυχολογικά αίτια, διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά με αδύναμο χαρακτήρα δεν 

έχουν φίλους ώστε να μπορούν να μοιραστούν τα πάντα μαζί. Επίσης λόγω αυτού του 

χαρακτήρα δεν έχουν την σωματική και ψυχολογική δύναμη να υπερασπιστούν τον 

εαυτό τους με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα παιδιά να τα κοροϊδεύουν λέγοντάς τους ότι 

είναι ανίκανα και πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Εκτός βέβαια του ότι δεν 

μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους δεν μπορούν να υποστηρίξουν και τις 

απόψεις τους διότι φοβούνται μήπως αυτό που θα πουν είναι λάθος και ότι μετά θα 

βρίσκονται πάλι στο στόχαστρο των υπόλοιπων παιδιών. Όλα τα παραπάνω λοιπόν 
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οδηγούν αυτά τα παιδιά στην μοναξιά και κατά ένα τρόπο στην απομόνωση. Έτσι 

λοιπόν βρίσκουν το διαδίκτυο σαν ένα εργαλείο με το οποίο θα μπορούν να μιλήσουν 

και να εκφραστούν ελεύθερα δίχως κανένας να τους σχολιάσει αρνητικά. Πιστεύουν 

πως αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να συνδέονται με τον έξω κόσμο και έτσι 

κάθονται μπροστά από μία οθόνη αμέτρητες ώρες. Η συνέπεια αυτού είναι σιγά-σιγά 

αυτά τα παιδιά να εξαρτούνται ψυχολογικά από το διαδίκτυο δίχως βέβαια να το 

καταλαβαίνουν και να κάθονται ακόμα περισσότερες ώρες μπροστά στον 

υπολογιστή.  

Συνεχίζοντας στις κοινωνικές αιτίες, μπορούμε να πούμε ότι κάποιοι μπορεί να μην 

έχουν τις κοινωνικές δεξιότητες που θα τους βοηθούσαν να γνωρίσουν ανθρώπους 

απευθείας, παρά μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο. Τραυματικές εμπειρίες στο παρελθόν 

από κάποια φιλία, οδηγεί κάποιον να θεωρεί άχρηστη και ασήμαντη τη σημασία της 

φιλίας και στρέφεται προς το ενδιαφέρον που βρίσκει στο διαδίκτυο. Η έλλειψη 

ενδιαφερόντων ή ασχολίας με κάποιο άθλημα είναι ένας τρόπος να σπαταλάει 

κάποιος πολλές ώρες στο διαδίκτυο, χάνοντας το νόημα της πραγματικής ζωής και 

βρίσκοντας ενδιαφέρουσα το νόημα της εικονικής ζωής. 

Τέλος, όσο αναφορά, τις οικογενειακές αιτίες, είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι οι 

γονείς σήμερα εργάζονται περισσότερες ώρες από κάθε άλλη εποχή.  Τα παιδιά, λόγω 

του φορτωμένου προγράμματος των γονέων, δεν επιβλέπονται, με αποτέλεσμα να 

βρίσκουν την ευκαιρία, να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ανεξέλεγκτα. Η πολύωρη και 

κουραστική εργασία των γονέων τους κάνει να μην τους περισσεύει χρόνος για τα 

ίδια τους τα παιδιά και να μην έχουν την διάθεση να τα επιβλέπουν για ό,τι κάνουν 

στο διαδίκτυο. Αυτό προκαλεί επιπτώσεις στα παιδιά για αλόγιστη χρήση του 

διαδικτύου καταλήγοντας σε εξάρτηση από αυτό.  
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Κεφάλαιο 2 

Διαδικτυακό έγκλημα με έμφαση στα εγκλήματα κατά 

ανηλίκων 

Για να εντρυφήσουμε περισσότερο στο τι είναι το διαδικτυακό έγκλημα, πρέπει 

αρχικά να δώσουμε έναν ορισμό σχετικά με το τι είναι έγκλημα. Ως έγκλημα λοιπόν 

μπορεί να νοηθεί κάθε ενέργεια που παρεκκλίνει από αποδεκτούς κοινωνικούς 

κανόνες.  

Σύμφωνα με τον Γάλλο κοινωνιολόγο Durkheim «Το έγκλημα υπάρχει σε όλες τις 

κοινωνίες. Δεν υπάρχει κοινωνία η οποία δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της 

εγκληματικότητας. Εκείνο που αλλάζει είναι η μορφή του. Έτσι οι πράξεις που 

παίρνουν τον χαρακτηρισμό αυτό δεν είναι παντού οι ίδιες, θα υπάρχουν όμως 

παντού και πάντοτε άνθρωποι των οποίων η συμπεριφορά θα επισύρει ποινικές 

κυρώσεις σε βάρος τους. Απλά λοιπόν εκείνο το οποίο θα πρέπει να θεωρηθεί σαν 

κάτι το φυσιολογικό είναι η ύπαρξη της εγκληματικότητας». (Τσουραμάνης, 2003) 

Η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας φανερώνει την μη ύπαρξη ενός κοινού 

ορισμού, γύρω από το έγκλημα, προκειμένου να προσδιοριστεί με σαφήνεια η έννοια 

αυτή. Βασιζόμενοι σε κλάδους που ασχολούνται με το έγκλημα - τέτοιοι κλάδοι 

θεωρούνται κατά κύριο λόγο η νομική επιστήμη και η επιστήμη της 

Εγκληματολογίας- το έγκλημα έχει έννοια νομική και εγκληματολογική. Η πρώτη 

άποψη, η νομική, στηρίζεται στον σχετικό προσδιορισμό που κάνει σε αυτό ο 

εκάστοτε ισχύον Ποινικός Νόμος μιας χώρας ενώ η δεύτερη άποψη, η 

εγκληματολογική, έχει βάση της τις απόψεις της Εγκληματολογίας, η οποία εξετάζει 

το έγκλημα σαν κοινωνικό φαινόμενο, προσπαθεί να το ερμηνεύσει σαν τέτοιο και 

για το λόγο αυτό το ονομάζει «πραγματικό». 

Έτσι η νομική έννοια του εγκλήματος όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 14 & 1 

του Ποινικού μας Κώδικα είναι πως, «έγκλημα είναι πράξη άδικη, η οποία τιμωρείται 

από το νόμο». 

Από τους διάφορους εγκληματολογικούς ορισμούς του εγκλήματος, οι οποίοι 

στηρίζονται σε διαφορετικά κάθε φορά κριτήρια, αναφέρουμε ως περισσότερο 

περιεκτικό εκείνον που δίνει ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., Στέργιος 

Αλεξιάδης και σύμφωνα με τον οποίο: «πραγματικό έγκλημα είναι κάθε εκδήλωση 

ανθρώπινης δράσης η οποία είναι επικίνδυνα αντικοινωνική». 
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2.1. Ορισμός ηλεκτρονικού εγκλήματος και 

κατηγοριοποίηση ηλεκτρονικών εγκλημάτων 

Αν θέλαμε να ορίσουμε το «Ηλεκτρονικό Έγκλημα» θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

γενικότερα είναι κάθε παράνομη δραστηριότητα που για την διάπραξη αλλά και για 

την αντιμετώπισή της απαιτείται η τεχνολογική γνώση. Ο όρος «Ηλεκτρονικό 

Έγκλημα» διακρίνεται σε δύο έννοιες : την στενή και την ευρεία. Η στενή έννοια, 

αναφέρεται σε εγκλήματα όπου ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί το κύριο μέσο 

για την τέλεση τους, όπως για παράδειγμα οικονομικά εγκλήματα (ηλεκτρονική 

απάτη, κατασκοπεία, πειρατεία, παραποίηση δεδομένων κ.α.) ενώ η ευρεία έννοια 

αναφέρεται σε εκείνα τα εγκλήματα για την τέλεση των οποίων ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής αποτελεί βοηθητικό μέσο, όπως για παράδειγμα τα εγκλήματα που 

έχουν σχέση με το Κυβερνοχώρο, τα λεγόμενα Κυβερνοεγκλήματα, η διάδοση 

πορνογραφικών εικόνων, ρατσιστικών διακηρύξεων, πληροφοριών που παροτρύνουν 

σε βία, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.α. 

Σύμφωνα με τον Τσουραμάνη «ψηφιακό έγκλημα είναι κάθε παράνομη πράξη για τη 

διάπραξη αλλά και για την αντιμετώπιση της οποίας θεωρείται απαραίτητη η γνώση 

της ψηφιακής τεχνολογίας». (Τσουραμάνης, 2005) 

Υπάρχουν εγκλήματα, που διαπράττονται τόσο σε κοινό, όσο και σε ηλεκτρονικό 

περιβάλλον. Άλλα εγκλήματα διαπράττονται μόνο σε περιβάλλον ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, χωρίς δηλαδή να υπάρχει σύνδεση των υπολογιστών με το διαδίκτυο (ή 

ακόμα και εάν υπάρχει δεν χρησιμοποιείται). Μία άλλη δε κατηγορία ηλεκτρονικών 

εγκλημάτων διαπράττονται αποκλειστικώς σε περιβάλλον του κυβερνοχώρου. Με το 

παραπάνω κριτήριο γίνεται η ακόλουθη διάκριση: 

Α) Σε εγκλήματα που διαπράττονται τόσο σε «κοινό» περιβάλλον, όσο και στο 

διαδίκτυο (internet), π. χ η συκοφαντική δυσφήμηση διαπράττεται και με την χρήση 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή e-mail). Η αντιγραφή ενός πνευματικού 

έργου π.χ. μουσικού τραγουδιού (άρθρ. 66 ν.2121/93) ή ενός προγράμματος 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τέτοιας φύσεως αδικήματα είναι και η απάτη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και ειδικότερα, με την προσπάθεια αλίευσης 

οικονομικών δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για παράνομες δραστηριότητες 

(phishing) ή οι «νιγηριανές επιστολές». Οι συμπεριφορές αυτές εμπίπτουν στην κοινή 

απάτη (άρθρο 386 ΠΚ). Όταν το έγκλημα αυτό τελεστεί σε «περιβάλλον internet» 

τότε πρόκειται για έγκλημα σχετιζόμενο με τον κυβερνοχώρο ή για έγκλημα που 
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διαπράττεται με την βοήθεια του κυβερνοχώρου (internet related crime). (Ιγγλεζάκης, 

2008) 

Β) Σε εγκλήματα που διαπράττονται μόνο σε περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(χωρίς την χρήση του διαδικτύου). Τέτοια είναι τα εγκλήματα που προβλέπονται από 

το άρθρο 370 Γ παράγραφος 1 του Π.Κ., π.χ. η χωρίς δικαίωμα αντιγραφή 

προγράμματος από δισκέτα ή cd-Rom σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Γ) Σε «Γνήσια εγκλήματα κυβερνοχώρου» (cybercrimes) με την έννοια της 

ποινικοποίησης συμπεριφοράς που αποκλειστικώς να έχει σχέση με τον 

κυβερνοχώρο. Μια τέτοια αξιόποινη συμπεριφορά θα μπορούσε να είναι π. χ η 

μεταβίβαση κρυπτογραφικών κειμένων χωρίς σχετική άδεια ή η διάδοση 

πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, η διαδικτυακή τρομοκρατία (cyber terrorism), ο 

κυβερνοπόλεμος (cyberwarfare), η παρενόχληση (cyber-stalking), η διάδοση 

κακόβουλου λογισμικού (λ.χ. ιών, κατασκοπευτικού λογισμικού, κ.λ.π.). (Ιγγλεζάκης, 

2008) 

Μία βασική διευκρίνιση η οποία πρέπει να γίνει όσον αφορά τη σχέση Διαδικτύου με 

το έγκλημα είναι ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όχι μόνο τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά όλες τις νέες τεχνολογίες (π.χ. κινητή τεχνολογία) 

που επιτρέπουν τη χρήση του Διαδικτύου. (Συκιώτου, 2009) 

 

 

2.1.1. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ηλεκτρονικού εγκλήματος 

Το Ηλεκτρονικό Έγκλημα, ανεξάρτητα από το εάν προσεγγιστεί από την στενή ή την 

ευρεία έννοια του, εμπεριέχει ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που το 

διαχωρίζουν από το παραδοσιακό έγκλημα. Τέτοια σημεία είναι τα εξής : 

 Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι αρκετά γρήγορο, διαπράττεται σε 

πραγματικό χρόνο, ακόμα και σε δευτερόλεπτα, και πολλές φορές δεν μπορεί 

να το αντιληφθεί ούτε το ίδιο το θύμα. 

 Είναι εύκολο στη τέλεσή του για όσους το γνωρίζουν, ενώ τα ίχνη που αφήνει 

είναι ψηφιακά. 

 Για την διάπραξή  του απαιτούνται άριστες και εξειδικευμένες γνώσεις. 

 Οι κυβερνο-εγκληματίες πολλές φορές δεν εμφανίζονται με την πραγματική 

τους ταυτότητα, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) με ψευδή 

στοιχεία. 
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 Μπορεί να διαπραχθεί από οποιοδήποτε μέρος, καθώς δεν απαιτείται η 

μετακίνηση του δράστη, και τα αποτελέσματά του να γίνονται ταυτόχρονα 

αισθητά σε πολλούς στόχους ανεξαρτήτου εδαφικού περιορισμού. Για αυτό, 

άλλωστε, και το αποκαλούν «έγκλημα χωρίς πατρίδα». 

 Ο εντοπισμός ενός ψηφιακού εγκληματία, κατά κανόνα, είναι πολύ δύσκολος 

(αλλά όχι ακατόρθωτος) να προσδιοριστεί καθώς επίσης και ο (πραγματικός) 

τόπος τέλεσής του και αυτό γιατί μπορεί ο δράστης να εντοπιστεί σε ένα 

συγκεκριμένο τόπο, τα αποδεικτικά στοιχεία, όμως, να βρίσκονται σε 

διαφορετική και απομακρυσμένη χώρα ή και να βρίσκονται ταυτόχρονα σε 

πολλές διαφορετικές χώρες. 

 Καθώς ο κίνδυνος ανακάλυψης του ηλεκτρονικού δράστη είναι μικρός, το 

ηλεκτρονικό έγκλημα αποδίδει μεγάλα κέρδη. 

 Ο αριθμός των θυμάτων τους συγκρινόμενος με εκείνο των παραδοσιακών 

εγκλημάτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. 

 Οι οικονομικές απώλειες που προξενούνται στα «ψηφιακά» εγκλήματα είναι 

πολύ μεγαλύτερες από εκείνες των θυμάτων των παραδοσιακών εγκλημάτων. 

 Καθώς για την διάπραξή του δεν απαιτείται φυσική μετακίνηση του δράστη, 

δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με ορισμένες ιδιαιτερότητες, όπως για 

παράδειγμα παιδόφιλοι, να επικοινωνούν γρήγορα ή και σε πραγματικό χρόνο, 

χωρίς μετακίνηση, εύκολα, ανέξοδα, να βρίσκονται μαζί στις ίδιες ομάδες 

συζήτησης ( π.χ. Newsgroups) ή μέσα από διαδικτυακά άμεσα 

αναμεταδιδόμενες συζητήσεις (π.χ. Internet Relay Chat). 

 Η καταγραφή της εγκληματικότητας στον Κυβερνοχώρο δεν ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα γιατί ελάχιστες περιπτώσεις κυβερνο-εγκλημάτων 

καταγγέλλονται διεθνώς με άμεση συνέπεια, το μέγεθος της 

εγκληματικότητας στο χώρο του διαδικτύου να χαρακτηρίζεται ακόμα πιο 

«σκοτεινό» από ότι το έγκλημα του πραγματικού κόσμου. 

 Η αστυνομική διερεύνηση του είναι πολύ δύσκολη και απαιτεί άριστη 

εκπαίδευση και εξειδικευμένες γνώσεις. 

 Οι οποίες εξειδικευμένες γνώσεις απαιτούνται και σε όσους, εκτός 

αστυνομίας, ασχολούνται με τη συγκεκριμένη μορφή εγκλήματος, όπως είναι 

οι εισαγγελείς, οι δικαστές, οι δικηγόροι. 
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 Για την διερεύνησή του απαιτείται συνεργασία τουλάχιστον δύο κρατών: του 

κράτους που γίνεται αντιληπτή η εξωτερίκευση του εγκλήματος και του 

κράτους όπου βρίσκονται αποθηκευμένα τα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

2.2. Είδη διαδικτυακού εγκλήματος 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα καταγράψουμε, αλλά και θα αναλύσουμε τα κυριότερα 

εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο ή χαρακτηρίζονται απλά ως 

ηλεκτρονικά, χωρίς απαραίτητα τη χρήση του διαδικτύου. Υποστηρίζεται από 

πολλούς, ότι το διαδίκτυο, αφού έχει κατασκευασθεί από ανθρώπους που ανήκουν σε 

μία συγκεκριμένη κοινωνία, δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί αντανάκλαση της 

εικόνας που δίνει η κοινωνίας αυτή. Έτσι λοιπόν, «αφού στην πραγματική κοινωνία 

συναντά κανείς τόσο ευκτήριους οίκους, όσο και οίκους ανοχής, άλλο τόσο φυσικό 

είναι να συναντά κανείς τα εικονικά αντίγραφα των οίκων αυτών, στην εικονική 

πραγματικότητα του κυβερνοχώρου». (Τσουραμάνης, 2002) 

Είναι γνωστό πως οι μορφές του ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι ποικίλες και με την 

συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου πολλαπλασιάζονται. Για αυτό 

και ρυθμίζονται και τιμωρούνται ξεχωριστά από άλλα ειδικότερα νομοθετήματα τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εξωτερικό γενικότερα. 

Ειδικότερα, αναλύονται οι εξής μορφές: 

 

Η χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση είσοδος σε Η/Υ(hacking ή cracking) 

Η μορφή αυτή του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει να κάνει με την πρόσβαση σε 

ολόκληρο ή σε μέρος συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς δικαίωμα, με 

παράνομους σκοπούς. Αυτούς τους «εγκληματίες του Κυβερνοχώρου» μπορούμε να 

τους διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο διείσδυσης και το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: στους hackers και στους crackers (criminal hackers). 

Με τον όρο hackers χαρακτηρίζονται εκείνα τα άτομα που έχουν εξειδικευμένες 

τεχνικές γνώσεις για τους υπολογιστές γενικότερα αλλά έχουν και προχωρημένες 

γνώσεις προγραμματισμού, μπορούν να εντοπίσουν αδυναμίες σε συστήματα 

υπολογιστών και να συνεργάζονται για την επίλυση των προβλημάτων των 

υπολογιστών, χωρίς να προξενούν ζημιά με απώτερο σκοπό για κάποιους από αυτούς 

την αμοιβή τους ή ακόμα και την πρόσληψη τους από τον οργανισμό που εντόπισαν 
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οποιοδήποτε πρόβλημα και βοήθησαν στην επίλυση του . Οι ίδιοι θεωρούν ότι 

προσφέρουν κοινωνικό έργο καθώς η παράνομη πρόσβαση και η χωρίς δικαίωμα 

διείσδυση σε υπολογιστικά συστήματα δεν γίνεται με σκοπό την δολιοφθορά ή την 

καταστροφή, την υποκλοπή ή την κατασκοπεία αλλά κυρίως την προσωπική τους 

ικανοποίηση από την επιτυχία παράκαμψης των συστημάτων ασφαλείας των Η/Υ. Οι 

hackers εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα τηλεπικοινωνιακά δρώμενα τη δεκαετία 

του 1970 στις Η.Π.Α. 

Οι crackers , από την άλλη μεριά, είναι εκείνα τα άτομα τα οποία τα χαρακτηρίζουν 

ως κακόβουλους hackers  αφού η παράνομη εισβολή τους στα υπολογιστικά 

συστήματα γίνεται με στόχο την πρόκληση ζημιάς σε δίκτυα υπολογιστών, την 

δημιουργία ιών, την παραβίαση κωδικών ασφαλείας, την άρση της προστασίας των 

προγραμμάτων που καθιστά δυνατή την παράνομη αντιγραφή τους, τις ενέργειες 

εκείνες που θα τους αποκομίσουν οικονομικά οφέλη, για παράδειγμα μεταφορά σε 

προσωπικό λογαριασμό τραπέζης μεγάλων χρηματικών ποσών από υποκλοπή 

αριθμού πιστωτικής κάρτας. 

Η ουσία του προβλήματος του cracking δεν εντοπίζεται σε επιθέσεις που γίνονται 

στην αρχική ιστοσελίδα (Home Page) του δικτυακού τόπου μιας δημόσιας υπηρεσίας 

ή ενός μεγάλου οργανισμού, κάτι που είναι πολύ εύκολο να γίνει αντιληπτό, αλλά 

στις ύπουλες επιθέσεις. Στη τροποποίηση, δηλαδή, χωρίς να γίνει αντιληπτό 

σημαντικών δεδομένων που τηρούνται από δημόσιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα 

η αλλαγή της σειράς επιτυχίας σε έναν διαγωνισμό, στη πιστή αντιγραφή ολόκληρων 

διαδικτυακών τόπων μεγάλων εταιρειών που κάνουν πωλήσεις μέσω διαδικτύου ή και 

μεγάλων οργανισμών ή δημόσιων υπηρεσιών και στην εξαπάτηση ανυποψίαστων 

χρηστών των διαδικτυακών τόπων. 

 

Spamming 

Με τον όρο spam εννοούμε την απρόκλητη, εμπορική και μαζική αποστολή μεγάλου 

αριθμού ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τα οποία απευθύνονται σε ένα σύνολο χρηστών 

του διαδικτύου, χωρίς αυτοί να έχουν ζητήσει ή να επιθυμούν κάτι τέτοιο και χωρίς 

να έχουν συνειδητά προκαλέσει την επικοινωνία με τον αποστολέα των μηνυμάτων. 

Τα μηνύματα των spam e-mails είναι συνήθως ενημερωτικού ή διαφημιστικού 

περιεχομένου για προϊόντα και υπηρεσίες αμφίβολης ποιότητας. Οι εταιρείες που 

στέλνουν μαζικά διαφημιστικά e-mails αποκαλούνται spammers και μερικές από 

αυτές διακινούν το 90% των spam e-mails. Επίσης, έχουν την δυνατότητα να 
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στείλουν εκατομμύρια e-mails με μια κίνηση ενώ οι εταιρείες που διαφημίζονται 

μέσω τέτοιων μηνυμάτων πληρώνουν βάσει συμφωνίας κάποια ποσά για κάθε 

παραγγελία που δέχονται. 

 

Διασπορά κακόβουλων προγραμμάτων 

Μια ιδιαίτερη και επικίνδυνη μορφή εγκληματικότητας που εμφανίζεται στο 

διαδίκτυο είναι η αλλοίωση ή διαγραφή των δεδομένων με ιούς. Οι ιοί είναι ειδικά 

προγράμματα που έχουν την ικανότητα να μεταδίδονται μεταξύ υπολογιστών και 

δικτύων και να δημιουργούν αντίγραφα του εαυτού τους χωρίς φυσικά να το γνωρίζει 

ή να το εγκρίνει ο τελικός χρήστης. Διακρίνονται στους ιούς των συστημάτων και 

των προγραμμάτων. Σκοπός των ιών είναι η δυσλειτουργία ή ακόμα και η 

καταστροφή ολόκληρων συστημάτων, η διαγραφή αρχείων ή ακόμα και το σβήσιμο 

του συνόλου του περιεχομένου σκληρών δίσκων. Άλλες μορφές ιών είναι τα 

σκουλήκια (worms), τα οποία είναι προγράμματα Η/Υ που χρησιμοποιούνται σαν ένα 

μηχανισμός μεταφοράς άλλων προγραμμάτων, οι Δούρειοι Ίπποι (Trojan Horses), τα 

οποία επίσης είναι προγράμματα Η/Υ που ενώ φαίνεται ότι λειτουργούν κανονικά 

παράλληλα εκτελούν και κάποιες άλλες μη επιτρεπόμενες ενέργειες. Ένα τέτοιο 

πρόγραμμα έχει τη μορφή παιχνιδιού, αυτό που, όμως, κάνει στην πραγματικότητα 

είναι να κλέβει τα ονόματα (usernames) και τους κωδικούς (passwords) των 

ανυποψίαστων χρηστών του διαδικτύου. Τέλος, μια ακόμη μορφή «κακόβουλου 

λογισμικού» που τείνει να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο είναι εκείνα τα 

προγράμματα που καλούν τηλεφωνικούς αριθμούς για την πρόσβαση σε ορισμένες 

υπηρεσίες υψηλής χρέωσης και ονομάζονται dialers. 

Η ζημιά που κάνει ένας ιός μπορεί να κυμαίνεται από την εμφάνιση ενός ενοχλητικού 

μηνύματος στην οθόνη του υπολογιστή μέχρι και την διαγραφή όλων των δεδομένων 

του σκληρού δίσκου του υπολογιστή που έχει μολύνει. Ο συνηθέστερος τρόπος 

μόλυνσης ενός υπολογιστή είναι μέσω e-mail με απατηλά μηνύματα από άγνωστο, τις 

περισσότερες φορές, αποστολέα που περιέχουν ένα συνημμένο αρχείο με το 

πρόγραμμα του ιού, το οποίο εκτελείται αυτόματα και μολύνει τον υπολογιστή του 

χρήστη. Γνωστοί ιοί υπολογιστών που άφησαν εποχή είναι ο Melissa, o 

Michelangelo, o I Love You, o Blaster κ.α. 
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Απάτη μέσω διαδικτύου 

Από την σκοπιά του ποινικού δικαίου κατά την χρήση του διαδικτύου είναι δυνατόν 

να τελεστούν απάτες μέσω υπολογιστή όπου ο υπολογιστής είναι απλώς το μέσο 

τέλεσης της κοινής απάτης αλλά και απάτες με υπολογιστή όπου το οικονομικό 

όφελος ή η ζημιά προκύπτει με απευθείας παρέμβαση στον υπολογιστή, στο 

πρόγραμμα και στα δεδομένα του. Οι μορφές των πλέον διαδεδομένων απατών που 

τελούνται τα τελευταία χρόνια μέσω του διαδικτύου είναι οι ακόλουθες: 

 Η απάτη με τα Νιγηριανά μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(Nigerian e-mail fraud). Στην περίπτωση αυτή το υποψήφιο θύμα λαμβάνει 

ένα e-mail με το οποίο ο απατεώνας του υπόσχεται μεγάλη χρηματική αμοιβή 

αν τον βοηθήσει να μεταφέρει χρήματα από τον τραπεζικό του λογαριασμό 

στο λογαριασμό του θύματος. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο απατεώνας 

για την μεταφορά αυτή ποικίλλουν κατά περίπτωση συνήθως, όμως, αφορούν 

γνωστούς διπλωμάτες, επιχειρηματίες ή γόνους πλούσιων οικογενειών που θα 

πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα τους εξαιτίας πολιτικών συγκρούσεων. 

Προτού, όμως, το θύμα εισπράξει το χρηματικό ποσό που του υποσχέθηκε ο 

απατεώνας, θα πρέπει να καταβάλλει ορισμένα χρήματα για τα έξοδα 

μεταφοράς ή να δώσει για το λόγο αυτό τα στοιχεία του τραπεζικού του 

λογαριασμού. Στην πρώτη περίπτωση, μετά την αποστολή των χρημάτων θα 

διακοπεί η επικοινωνία με τον απατεώνα, ενώ στη δεύτερη το θύμα είναι πολύ 

πιθανό να χάσει όλα τα χρήματα του τραπεζικού του λογαριασμού είτε 

έχοντας ο απατεώνας στη διάθεση του τα στοιχεία ταυτότητας του θύματος να 

τον χρεώνει μεγάλα χρηματικά ποσά. Τα Νιγηριανά e-mail ονομάζονται 

επίσης και «419» από το άρθρο του Νιγηριανού Ποινικού Κώδικα που 

παραβιάζουν. 

 Η απάτη με το phishing mail (ηλεκτρονικό μήνυμα «ψαρέματος»). Στην 

περίπτωση αυτή, ο απατεώνας προσπαθεί μέσω των μηνυμάτων που στέλνει, 

να αποσπάσει από το θύμα του προσωπικά του οικονομικά δεδομένα. Στην 

αρχή το υποψήφιο θύμα λαμβάνει ένα e-mail, αποστολέας του οποίου 

φαίνεται να είναι η τράπεζα με την οποία συναλλάσετε. Με αυτό του ζητείται 

να επιβεβαιώσει το username και το password του τραπεζικού του 

λογαριασμού που διακινεί μέσω του διαδικτύου (Web Banking). Η σχετική 

αιτιολογία αναφέρεται σε προβλήματα στους Η/Υ της τράπεζας ή σε υποψίες 
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ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός έχει ήδη παραβιασθεί και αν δεν γίνει η 

επιβεβαίωση του θα κλειδωθεί. Το e-mail αυτό έχει σύνδεσμο (link) προς τον 

δικτυακό τόπο της εν λόγω τράπεζας, ο οποίος όμως δεν είναι πραγματικός 

και μιμείται απλά τον αυθεντικό και έτσι το θύμα στέλνει τα στοιχεία που του 

έχουν ζητηθεί κατευθείαν στον απατεώνα. 

 Άλλος ένας τρόπος ψηφιακής απάτης είναι εκείνος που αφορά την λήψη από 

το υποψήφιο θύμα ενός e-mail ή ενός pop-up window που του εμφανίζεται 

κατά την περιήγηση του στον Ιστό, με το οποίο του γνωστοποιείται ότι 

κέρδισε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό σε κάποια κλήρωση. Για να το πάρει 

αυτό, θα πρέπει είτε να καταβάλλει ένα χρηματικό ποσό σε συγκεκριμένο 

λογαριασμό. Φυσικά, μετά την καταβολή των χρημάτων ο απατεώνας 

εξαφανίζεται και τα θύματα τους δεν λαμβάνουν κανένα νέο e-mail το οποίο 

θα τους γνωστοποιεί τον τρόπο με τον οποίο θα εισπράξουν το χρηματικό 

έπαθλο. 

 Η απάτη με τις ιστοσελίδες – μαϊμούδες. Σε αυτήν την περίπτωση ο 

απατεώνας προσπαθεί να οδηγήσει το θύμα του να κάνει μια οικονομική 

συναλλαγή στο πιστό αντίγραφο της τράπεζας του ή του ηλεκτρονικού 

καταστήματος που επισκέπτεται, το οποίο το έχει δημιουργήσει ο ίδιος και το 

ελέγχει απόλυτα. Το ανυποψίαστο θύμα, νομίζοντας ότι βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα της τράπεζας του ή ενός υπεράνω πάσης υποψίας ηλεκτρονικού 

καταστήματος δίνει όλα τα απαιτούμενα για την συναλλαγή στοιχεία (αριθμό 

πιστωτικής κάρτας, λογαριασμού, κωδικούς πρόσβασης κ.τ.λ.), τα οποία ο 

απατεώνας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια είτε για να αδειάσει 

τον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος είτε για να επιβαρύνει την πιστωτική 

του κάρτα με αγορές που ποτέ δεν πραγματοποίησε το ίδιο το θύμα. 

 Η απάτη με τις επιταγές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας απατεώνας 

αγοραστής σε μια δικτυακή δημοπρασία είναι δυνατό να συμφωνήσει με τον 

πωλητή να πληρώσει με επιταγή. Το υποψήφιο θύμα καταθέτει την επιταγή 

και ο πωλητής στέλνει το εμπόρευμα, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

τράπεζες εμφανίζουν τα χρήματα στο λογαριασμό του θύματος προτού να 

ελεγχθεί η γνησιότητα της επιταγής. Λίγες μέρες μετά η τράπεζα διαπιστώνει 

ότι η επιταγή είναι ακάλυπτη ή πλαστή και αφαιρεί το αντίστοιχο χρηματικό 

ποσό από το λογαριασμό του θύματος. 
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Τηλεχειρισμός (κατασκοπεία) του υπολογιστή 

Υπάρχουν ειδικά προγράμματα που δίνουν την δυνατότητα σε ένα χρήστη του 

internet να τηλεχειρίζεται τον υπολογιστή ενός άλλου χρήστη που είναι ταυτόχρονα 

συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, όταν ο πρώτος καταφέρνει να υποκλέψει την IP 

διεύθυνση του δευτέρου. Αυτή η δυνατότητα σημαίνει την υποκλοπή αρχείων και 

προγραμμάτων, την διαγραφή του σκληρού δίσκου του υπολογιστή ή ακόμα και την 

ενεργοποίηση περιφερειακών συσκευών, όπως για παράδειγμα Web Camera. Η 

κατασκοπεία είναι μια ανερχόμενη μορφή ηλεκτρονικού εγκλήματος που μπορεί να 

φύγει από τη σφαίρα της επίθεσης σε μεμονωμένους χρήστες και να λάβει 

σοβαρότερη έννοια εάν χρησιμοποιηθεί εναντίων κρατών, στρατών κ.τ.λ. 

 

Τα Cookies 

Τα cookies είναι ένα είδος αρχείων τα οποία δημιουργούνται και αποθηκεύονται στον 

σκληρό δίσκο του υπολογιστή από τα Web sites που επισκέπτονται οι χρήστες στο 

internet με απώτερο σκοπό την αναγνώριση τους από τα ίδια τα Web sites την 

επόμενη φορά που θα τα επισκεφθούν. Υποτίθεται ότι εξυπηρετούν χρήσιμους 

σκοπούς για τους χρήστες του διαδικτύου, καθώς συγκεντρώνουν πληροφορίες 

σχετικά με τις καταναλωτικές τους συνήθειες, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν 

sites μεγάλων εταιρειών για να εξειδικεύσουν έτσι ή και να βελτιώσουν τα προϊόντα 

ή τις υπηρεσίες τους. Παρ’ όλα αυτά, η σημαντικότερη χρήση των cookies είναι η 

παρακολούθηση και η καταγραφή των κινήσεων των χρηστών στο internet, συνήθως 

τις καταναλωτικές, τις προτιμήσεις στα sites που επισκέπτονται, το χρόνο που μένουν 

σε αυτά, τις φορές που τα επισκέπτονται κ.τ.λ. Τα cookies αποτελούν ένα από τα πιο 

αμφιλεγόμενα θέματα του διαδικτύου καθώς έχουν να κάνουν με τα προσωπικά 

δεδομένα και το προσωπικό απόρρητο των χρηστών του. 

 

Υποκλοπή αρχείων Η/Υ 

Αποκτώντας πρόσβαση σε ένα δίκτυο ο ψηφιακός εγκληματίας έχει την δυνατότητα 

να κλέψει, να μεταβάλλει ή να καταστρέψει αρχεία πληροφοριών ή προγραμμάτων 

και γενικά να κάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η οποία θα αχρηστέψει, μόνιμα ή 

προσωρινά, επιφέροντας με τον τρόπο αυτό ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές στα 

θύματα του. 
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Πειρατεία λογισμικού 

Αυτού του είδους η πειρατεία ουσιαστικά συνιστά κλοπή λογισμικού, προγραμμάτων 

Η/Υ δηλαδή, και γίνεται με σκοπό να χρησιμοποιήσει ο δράστης είτε για τον εαυτό 

του είτε για να πουλήσει σε τρίτους το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κάθε πρόγραμμα 

Η/Υ έχει άδεια χρήσης η οποία πιστοποιείται κατά την εγκατάσταση του ή με την 

έναρξη της λειτουργίας του από συγκεκριμένο κωδικό που δίνεται στο νόμιμο κάτοχο 

του. Ο δράστης κατά το downloading (κατέβασμα) του προγράμματος από το site της 

επιχείρησης στην οποία ανήκει η εμπορική του εκμετάλλευση, «σπάει» αυτό το 

κωδικό καταφέρνοντας έτσι να έχει την πλήρη χρήση του και την δυνατότητα να το 

χρησιμοποιήσει όπως ο ίδιος επιθυμεί. Η οικονομική ζημιά που υφίσταται το θύμα 

από την παράνομη κυκλοφορία του προϊόντος είναι τόση όσος και ο αριθμός των 

πωλήσεων που πραγματοποιούνται με αυτό τον τρόπο. 

 

Πλαστογραφία 

Ηλεκτρονική πλαστογραφία διαπράττει εκείνος που από πρόθεση και χωρίς δικαίωμα 

προβαίνει στην εισαγωγή, μεταβολή, διαγραφή ή απόκρυψη δεδομένων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών με σκοπό τα δεδομένα αυτά να θεωρούνται ή να 

χρησιμοποιούνται για νόμιμους σκοπούς σαν να ήταν αυθεντικά. 

 

Κυβερνοπόλεμος 

Ο Κυβερνοπόλεμος δεν αποτελεί απαραίτητα «θερμό επεισόδιο» αλλά περιλαμβάνει 

πολεμικές επιθέσεις ενάντια στο στρατιωτικό σώμα ενός έθνους, ένα παράδειγμα μιας 

τέτοιας επίθεσης μπορεί να είναι διακοπή κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών διαύλων, και 

επιθέσεις ενάντια σε άμαχο πληθυσμό. Οι Κυβερνοεπιθέσεις έχουν ως στόχο την 

υποδομή, είτε αυτή αφορά τις πληροφορίες γενικότερα τα αποτέλεσμα των οποίων 

μπορεί να είναι πιο επιζήμια για τις χώρες που διαθέτουν σημαντικές υποδομές 

δικτύων Η/Υ, είτε αφορά δίκτυα κοινά σε όλους τους πολίτες ενός κράτους, όπως για 

παράδειγμα δίκτυα ενέργειας, μεταφορών, επικοινωνιών κ.τ.λ. 

 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μορφές ηλεκτρονικών εγκλημάτων που μπορούν να 

τελεστούν από οποιονδήποτε και έχουν στόχο οποιονδήποτε. Στο επόμενο κεφάλαιο 
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θα αναλυθούν συγκεκριμένα τα είδη των εγκλημάτων που διαπράττονται στο Internet 

και έχουν ως πρωταρχικό στόχο τους ανήλικους χρήστες.  

 

2.2.1. Εγκλήματα που αφορούν αποκλειστικά τους ανήλικους 

Τα τρία πιο διαδεδομένα εγκλήματα που αφορούν τους ανήλικους και διαπράττονται 

στο διαδίκτυο είναι αυτά της παιδικής πορνογραφίας, του διαδικτυακού εκφοβισμού 

(cyber-bullying) και τέλος της διαδικτυακής αποπλάνησης (grooming). Έτσι στη 

συνέχεια, θα αναλύσουμε τα τρία αυτά είδη των εγκλημάτων προκειμένου να 

κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τους όρους αυτούς. 

 

Η παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο 

Ο όρος "πορνογραφία" καθορίστηκε αρχικά το 1857 στο αγγλικό λεξικό της 

Οξφόρδης και παραπέμφθηκε νωρίτερα στο γαλλικό γράψιμο για να αναφερθεί στην 

πορνεία, στην αισχρολογία, και στις άσεμνες εικόνες. Η πορνογραφία που επιδεικνύει 

τα παιδιά είναι το αποτέλεσμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή η σεξουαλική 

κακοποίηση ενός παιδιού. Σύμφωνα με το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

Ελλάδος, παιδική πορνογραφία σημαίνει οποιαδήποτε αντιπροσώπευση με 

οποιαδήποτε μέσα, ενός παιδιού που συμμετέχει σε πραγματικές ή προσομοιωμένες 

ρητές σεξουαλικές δραστηριότητες ή οποιαδήποτε αντιπροσώπευση των 

σεξουαλικών μελών ενός παιδιού για πρώτιστα σεξουαλικούς σκοπούς. Ενώ 

πορνογραφικό υλικό συνιστά κάθε περιγραφή είτε πραγματική είτε εικονική 

αποτύπωση, σε οποιονδήποτε υλικό φορέα, του σώματος ανηλίκου που αποσκοπεί 

στην γενετήσια διέγερση, καθώς και η καταγραφή  η αποτύπωση , σε οποιονδήποτε 

υλικό φορέα, πραγματικής, προσποιητής ή εικονικής ασελγούς πράξης που ενεργείται 

για τον ίδιο σκοπό από η με ανήλικο.   Τέλος, ανήλικος σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 121 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Νόμο 

3189/2003, νοείται κάθε πρόσωπο ηλικίας από οκτώ (8) έως δεκαοκτώ (18) ετών, ενώ 

οι μικρότερες ηλικίες, υπάγονται στην έννοια του παιδιού. 

Η παιδική πορνογραφία δεν είναι σημερινό φαινόμενο, δεδομένου ότι εμφανίστηκε 

παράλληλα με την εφεύρεση της φωτογραφίας. Το διαδίκτυο ωστόσο, ενέτεινε το 

πρόβλημα, αφού σε ελάχιστο χρόνο από την εμφάνιση του, ως μέσο επικοινωνίας και 

αναζήτησης πληροφοριών, αύξησε ραγδαία το  σύνολο του διαθέσιμου υλικού 

παιδικής πορνογραφίας, τις δυνατότητες παραγωγής και διανομής του, καθώς και την 
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ευκολία πρόσβασης σε αυτό, καθιστώντας τον κυβερνοχώρο το κυρίαρχο μέσο 

διανομής τέτοιου υλικού. 

Ειδικότερα, το διαδίκτυο προσέφερε τις κατάλληλες συνθήκες για την διεθνή 

ανάπτυξη και διάδοση της παιδικής πορνογραφίας, συνθήκες όχι μονάχα 

τεχνολογικές, αλλά και ατομικές και κοινωνικές. Έτσι, τα τεχνικά  χαρακτηριστικά 

και οι εν γένει τεχνολογικές δυνατότητες, τις οποίες προσφέρει το διαδίκτυο, 

επιτρέπουν την πρόσβαση σε ανεξάντλητες ποσότητες παιδικού πορνογραφικού 

υλικού από ολόκληρο τον κόσμο, υλικό το οποίο καθίσταται άμεσα θεατό και 

διαθέσιμο σε οποιονδήποτε χρήστη εξασφαλίζοντας την ανωνυμία του, σε 

οποιονδήποτε χρόνο ή τόπο, χωρίς ανάγκη μετακίνησης, είτε δωρεάν είτε 

καταβάλλοντας κάποια χρηματική αμοιβή. Παράλληλα, διευκολύνει τη μεταξύ 

χρηστών ανταλλαγή εικόνων και αναπαραστάσεων υψηλής ψηφιακής ευκρίνειας, οι 

οποίες μάλιστα δεν φθείρονται με το πέρασμα του χρόνου, όπως θα συνέβαινε με μία 

συμβατική/εκτυπωμένη φωτογραφία, απεικονίσεις οι οποίες αποθηκεύονται εύκολα 

και σε περιορισμένο χώρο στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή, ή σε αποσπώμενα 

μέρη αυτού, επιτρέποντας τη δημιουργία και την εύκολη απόκρυψη τεράστιων 

συλλογών πορνογραφικού υλικού. Επιπρόσθετα, το διαδίκτυο προσφέρει πληθώρα  

μορφών τέτοιου υλικού, φωτογραφικού, ηχητικού και οπτικοαουστικού, ενώ παρέχει 

και τη δυνατότητα ζωντανής αλληλεπιδρώσης (interactive) εμπειρίας, κατά την οποία 

ο χρήστης μπορεί σε πραγματικό χρόνο να παρακολουθήσει την σεξουαλική 

κακοποίηση ενός παιδιού και να συμμετάσχει σε αυτήν, εκφράζοντας τις επιθυμίες 

του και δίδοντας οδηγίες για την on-line πραγματοποίησή τους, αλλά και τη 

δυνατότητα ζωντανών διαδικτυακών συζητήσεων με παιδιά, υποψήφια θύματα 

κακοποίησης, οι οποίες συχνά καταλήγουν σε πραγματικές συναντήσεις. Τέλος, το 

διαδίκτυο προσφέρει άπειρες δυνατότητες δημιουργίας και πρόσβασης σε ψηφιακά  

μορφοποιημένες εικόνες, όπως τις ορίσαμε παραπάνω. 

Πέραν των τεχνολογικών αυτών δυνατοτήτων, το διαδίκτυο επιτρέπει στον παιδόφιλο 

σε ατομικό επίπεδο, τη δημιουργία και διατήρηση ενός απόλυτα προσωπικού, 

ανώνυμου και κρυφού περιβάλλοντος έκφρασης των ερωτικών του φαντασιώσεων, 

τόσο μέσω της δυνατότητας συγκέντρωσης και διατήρησης μίας τεράστιας σε όγκο 

συλλογής πορνογραφικού υλικού, όπως είδαμε ανωτέρω, όσο και παρέχοντας του τη 

δυνατότητα να προσεγγίσει ανήλικους-υποψήφια θύματα κακοποίησης, υποδυόμενος 

πληθώρα διαφορετικών ρόλων, μέσα από τη σιγουριά και την ανωνυμία του 

κυβερνοχώρου. Εξάλλου, μέσα στο ιδιωτικό αυτό διαδικτυακό περιβάλλον 
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μειώνονται ή και αναιρούνται εντελώς οποιεσδήποτε σεξουαλικές αναστολές των 

χρηστών, αφού δεν υπάρχει ο εξωτερικός έλεγχος, ενώ παράλληλα μέσα από τις 

κοινωνικές συνθήκες τις οποίες προσφέρει ο κυβερνοχώρος, νομιμοποιείται η 

σεξουαλική τους απόκλιση. Δημιουργούνται on-line κοινότητες παιδόφιλων, μέσα 

από τις οποίες οι χρήστες με την ανταλλαγή εικόνων, πληροφοριών και εμπειριών 

αυτονομιμοποιούν ως ομάδα τις σεξουαλικά αποκλίνουσες δραστηριότητες τους, 

αλληλοκαλύπτονται, αλληλοϋποστηρίζονται και κυρίως νιώθουν ότι ανήκουν σε ένα 

κοινωνικό σύνολο, το οποίο μοιράζεται τα ενδιαφέροντα τους και τους προσφέρει  

αίσθημα ασφάλειας και δέσμευσης. 

 

Τρόποι εγκληματικής δράσης 

Με βάση το άρθρο 348Α του Ποινικού Κώδικα, οι τρόποι εγκληματικής δράσης 

είναι: 

1. Κατασκευή υλικού πορνογραφίας (κινηματογραφική λήψη, μοντάζ, 

επεξεργασία εικόνων κλπ). 

2. Κατοχή πορνογραφικού υλικού δηλαδή φυσική εξουσίαση επί του υλικού. 

3. Προμήθεια και αγορά υλικού (πραγματική μετακίνηση του πορνογραφικού 

υλικού στην κατοχή του δράστη). 

4. Μεταφορά πορνογραφικού υλικού. 

5. Κυκλοφορία πορνογραφικού υλικού (διακίνηση, διάθεση, πώληση) 

 

Έχουμε λοιπόν δύο εκφάνσεις της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο: από τη μία 

τη βιομηχανοποιημένη δημιουργία και διακίνηση πορνογραφικού υλικού με στόχο 

την πραγματοποίηση κέρδους και από την άλλη την ατομοκεντρική εκδοχή προς 

ικανοποίηση της προσωπικής διαστροφής του δράστη. 

Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι  η διαδικτυακή πορνογραφία και εκμετάλλευση 

ανηλίκων, παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες κατά την διερεύνηση και αντιμετώπισή 

του, εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του γνωρισμάτων. (Αγγελής, 2000) 

 

Διαδικτυακός εκφοβισμός (cyber-bullying) 

Το φαινόμενο του Διαδικτυακού εκφοβισμού ή αλλιώς Cyber bullying αποτελεί μια  

νέα μορφή θυματοποίησης η οποία καταχρώμενη την εξέλιξη των τεχνολογιών 

επικοινωνίας (διαδίκτυο και κινητά τηλέφωνα),έχει γίνει εξαιρετικά διαδεδομένη 
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.Όπως αναφέρει και ο καθηγητής King:«Δεν χρειάζεται να είναι κανείς δυνατός ή 

γρήγορος αρκεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και η επιθυμία να τρομοκρατήσει». 

 Ως Διαδικτυακός εκφοβισμός ονομάζεται το νέο φαινόμενο, που πλέον απασχολεί 

όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, ειδικότερα τις μαθητικές κοινότητες. Πιο συγκεκριμένα 

αφορά τον εκφοβισμό, την ταπείνωση, την παρενόχληση και την εκτόξευση απειλών 

κατά ατόμων νεαρής ηλικίας, που δέχονται αυτή τη μορφή ψυχικής βίας μέσω της 

χρήσης του Διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών 

συνήθως από τους συνομήλικους τους.  

Σε περίπτωση που στις παραπάνω καταστάσεις συμμετέχουν και ενήλικοι, τότε 

ονομάζεται διαδικτυακή παρενόχληση και όχι διαδικτυακός εκφοβισμός. Το 

Διαδίκτυο με τις άπειρες δυνατότητες που προσφέρει δίνει την ευκαιρία σε άτομα με 

ιδιαίτερες ικανότητες και ταυτόχρονα εγκληματική προσωπικότητα να τελέσουν 

εντυπωσιακά και ιδιαίτερα επικίνδυνα εγκλήματα. (King, 2010) 

 

Μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού 

Κάποιες μορφές στις οποίες θα μπορούσε να διακριθεί ο διαδικτυακός εκφοβισμός 

είναι οι εξής: 

 Ανάφλεξη (Flaming): Ένα σκόπιμα εχθρικό και προκλητικό μήνυμα, που 

αποστέλλεται από κάποιο χρήστη σε ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων. 

Λέγοντας ανάφλεξη εννοείται η αποστολή βίαιων, αγενών και χυδαίων 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχει ως στόχο την πρόκληση λεκτικών 

διαπληκτισμών μεταξύ δύο ή περισσότερων χρηστών, εντός του Διαδικτύου. 

 Παρενόχληση (Harassment): Η συνεχής και επαναλαμβανόμενη αποστολή 

προσβλητικών ή απειλητικών μηνυμάτων σε ένα άλλο άτομο μέσω e-mail, 

γραπτών μηνυμάτων, ή σε δωμάτια συζήτησης (chat rooms), αποστολή ιών 

και διαδικτυακοί διαπληκτισμοί. Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν 

συναισθηματική υπερφόρτωση και ψυχική ταραχή. Το θύμα προσπαθεί με 

ανεπιτυχή ,ως επί το πλείστον τρόπο, να πείσει τον θύτη να σταματήσει να τον 

ενοχλεί. 

 Διαδικτυακή καταδίωξη (Cyber stalking): Ένα σύνολο επίμονων και 

καταδιωκτικών συμπεριφορών, που πραγματώνονται μέσω Διαδικτύου ή των 

κινητών τηλεφώνων. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως προκαλούνται πολύ πιο 

βίαιες μορφές επιθετικότητας (π.χ. βία, εκβιασμός). 
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 Δυσφήμιση (Denigration): Η έκθεση κι αποστολή σε άλλα πρόσωπα χωρίς την 

έγκριση του θύματος προσωπικών δεδομένων, προσβλητικών φημών, βίντεο 

φωτογραφιών με χλευαστικό περιεχόμενο και στην χειρότερη περίπτωση 

ψεύτικων – παραποιημένων εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου(εννοείται το 

αποκαλούμενο sexting). 

 Πλαστοπροσωπία (Impersonation):Ο θύτης δημιουργεί μια πλαστή ταυτότητα, 

στα πλαίσια της διαδικασίας της μίμησης, με το όνομα ενός γνωστού ατόμου, 

και χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία του με τη δημιουργία ενός νέου, 

παράλληλου προφίλ, έτσι ώστε :α)χρησιμοποιώντας τη μάσκα του άλλου 

προσώπου, στη συνέχεια είτε να μιλήσει άσχημα και προσβλητικά για 

κάποιον είτε να καταφέρει να μάθει πράγματα και πληροφορίες, β) εάν δε έχει 

το username και τον κωδικό του θύματος, μπορεί να στέλνει μηνύματα για 

λογαριασμό του προς άλλο άτομο, το οποίο δεν θα γνωρίζει ότι τα μηνύματα 

που έλαβε στην πραγματικότητα δεν έχουν αποσταλεί από τον/την φίλο 

του/της αλλά από ένα τρίτο άτομο, το οποίο έκλεψε την ταυτότητα του/της 

και γ) Σε ακραίες περιπτώσεις ο θύτης αλλάζει τον κωδικό του θύματος, 

παρεμποδίζοντας την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο 

λογαριασμό του(σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως εμπλέκονται πρώην 

ερωτικοί σύντροφοι). 

 Εξαπάτηση ή Ξεμπρόστιασμα (Tricky): Σε αυτή την περίπτωση ως ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό έχουμε το ξεγέλασμα ή εξαπάτηση του θύματος (tricky). 

Μερικές φορές, ο θύτης παρουσιάζεται αρχικά ως φίλος, με σκοπό να 

εκμαιεύσει από το θύμα προσωπικές πληροφορίες, προσωπικές εμπειρίες ή 

και φωτογραφίες του σε εντελώς προσωπικές στιγμές (outing). Αφού πάρει 

στην κατοχή του όλα τα παραπάνω τα διακινεί μέσω του Διαδικτύου και των 

γραπτών μηνυμάτων. 

 Αποκλεισμός (Exclusion): Είναι ο στοχευμένος αποκλεισμός ενός ατόμου από 

την ομάδα φίλων, από δωμάτια συζήτησης (chat rooms) ή από διαδικτυακά 

ομαδικά παιχνίδια (multi player games). Αποτελεί μια σοβαρή προσβολή, η 

οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την φήμη του θύματος στην ομάδα των 

συνομήλικων και να μειώσει την επιρροή του θύματος σε αυτή την ομάδα. 

(Τενεκετζή,2015) 

 

 



34 

 

Κάποια από τα χαρακτηριστικά των παιδιών, που εκφοβίζουν άλλους ανηλίκους 

μέσω Διαδικτύου είναι, τα παρακάτω:  

 Διαθέτουν κυριαρχική προσωπικότητα,  

 έχουν έντονη προσωπικότητα  

 παρουσιάζουν περισσότερες βίαιες συμπεριφορές από ότι άλλα παιδιά  

 παρουσιάζουν δυσκολία στο να ακολουθήσουν κανόνες  

 σχετίζονται με ενηλίκους με επιθετικούς τρόπους έκφρασης ή συμπεριφοράς  

 είναι καλοί στο να μιλάνε για τον εαυτό τους όταν βρίσκονται σε δύσκολες 

καταστάσεις. 

Διαδικτυακή αποπλάνηση (grooming) 

Το φαινόμενο του grooming αποτελεί την σύγχρονη εκδοχή της προσέλκυσης 

ανηλίκων από παιδόφιλους. Η προσέλκυση αυτή παλιότερα γινόταν με την 

προσέγγιση των παιδιών από τους παιδόφιλους έξω από τα σχολεία ή σε άλλα 

κεντρικά σημεία με την προσφορά δώρων ή γλυκών. (Krahe B., 2013) 

Στη σημερινή εποχή γίνεται λόγος για «ψηφιακές καραμέλες», οι οποίες κρίνονται ως 

πολύ πιο επικίνδυνες κι αποτελεσματικές αφού οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα το 

διαδίκτυο μέσα από τα δωμάτια ανοιχτής επικοινωνίας, τις ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης ή τα παιχνίδια συγκαλύπτουν εύκολα εκείνους οι οποίοι πλησιάζουν τους 

ανηλίκους.  

Στις περισσότερες των περιπτώσεων εμφανίζονται ως συνομήλικοι κι αφού πλέον 

μάθουν τα ενδιαφέροντα και τις συνήθειες τους , έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη 

τους, την κατάλληλη στιγμή κάνουν μαζί τους συζητήσεις σεξουαλικής φύσεως ή 

τους στέλνουν σχετικό υλικό, προσπαθώντας να τους αποδεσμεύσουν από τις 

αναστολές τους και να τους πείσουν ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουν χωρίς κανένα 

πρόβλημα. Παράλληλα, φροντίζουν να μην αποκαλύπτουν την επαφή τους μαζί τους 

οι ανήλικοι στους γονείς τους. 

Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι, στα ηλεκτρονικά εγκλήματα χαρακτηριστικό είναι 

ότι υπάρχει περίπτωση το θύμα να μην έχει, τουλάχιστον άμεσα, συνείδηση της 

θυματοποίησης του. Για να μπορέσει να καταγγείλει τη θυματοποίηση του ένα θύμα, 

εκτός του ότι αυτή θα πρέπει να μπορεί να πιστοποιηθεί, θα πρέπει και το ίδιο το 

θύμα να την αντιλαμβάνεται ως τέτοια. (Συκιώτου, 2009) 
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2.3. Το προφίλ ενός ψηφιακού εγκληματία 

Οι δράστες των γνήσιων ψηφιακών εγκλημάτων δραστηριοποιούνται αποκλειστικά 

στον κυβερνοχώρο και χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο την ψηφιακή 

τεχνολογία για να παραβούν το νόμο. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι που διαπράττουν τα 

εγκλήματα υπολογιστών διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τις δεξιότητες, τη 

γνώση, τους πόρους  και τα κίνητρά τους, έχουν διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων που 

στηρίζονται στη βασική τους εκπαίδευση, τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις και 

στην εμπειρία τους στη χρήση των  ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Υπάρχουν τρεις 

κατηγορίες ψηφιακών εγκληματιών: οι κατασκευαστές εργαλείων, οι χρήστες 

εργαλείων και οι συγγραφείς προγραμμάτων. Τα κίνητρά τους περιλαμβάνουν την 

πλεονεξία, την ανάγκη (για να λύσουν τα προσωπικά τους προβλήματα), την 

αδυναμία να κατανοήσουν τη ζημιά που προξενούν σε άλλους, την προσωποποίηση 

των υπολογιστών (πολλοί τους θεωρούν ως αντιπάλους τους σε κάποιο παιχνίδι) και 

το σύνδρομο του Robin Hood, που τους κάνει να βλέπουν τις εταιρίες τόσο πλούσιες 

ώστε οι οικονομικές ζημιές που τους προκαλούν να δικαιολογούνται ηθικά.  Πολλοί 

ψηφιακοί εγκληματίες θεωρούν ότι η απλή εισβολή σε συστήματα, ο βανδαλισμός 

τους ή η προφανής παραβίαση της εμπιστευτικότητας  τους είναι ένα αβλαβές και 

ηθικά αποδεκτό χόμπι ενώ υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν ότι η εισβολή σε 

συστήματα έχει και τη θετική της πλευρά με την έννοια ότι με αυτό τον τρόπο αυτό 

συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειάς τους.  Οι περισσότεροι ενεργοί ψηφιακοί 

εγκληματίες είναι νέοι άνθρωποι ηλικίας 12 έως 24 ετών και συνήθως η οικογένεια 

τους δεν έχει καμία ιδέα για το τι κάνουν. Βεβαίως, υπάρχουν και κάποιο 

υποστηρικτές κυρίως των hackers που κατηγορούν τα θύματα τους για τα ανεπαρκή 

μέτρα ασφάλειας που έχουν λάβει και ελαχιστοποιούν τα ηθικά ζητήματα που τυχόν 

προκύπτουν ενώ υπάρχουν και αυτοί που περιγράφουν τις επιθέσεις τους ως 

δικαιολογημένες διαμαρτυρίες ή άμεση δράση ενάντια στους εχθρούς του 

περιβάλλοντος ή της κοινωνίας γενικά. Η επικινδυνότητα  των εισβολέων στα 

ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα  εξαρτάται από τα κίνητρά τους. Αν  τα  

κίνητρά τους  είναι η  διασκέδαση  ή  η  επιθυμία τους  να αναγνωριστούν  στον  

κύκλο  τους  ως αυθεντίες  στους  Η/Υ  ή  να  μάθουν  τον  τρόπο λειτουργίας  του  

συστήματος  μιας  επιχείρησης ή ενός οργανισμού, η παράνομη πρόσβασή τους  λήγει 

σε εκείνο το σημείο και στην πραγματικότητα, αυτό που υφίσταται βλάβη δεν είναι 

τίποτα άλλο από το γόητρο του συστήματος ασφαλείας  της συγκεκριμένης  
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επιχείρησης ή οργανισμού. Αν όμως το κίνητρό τους είναι το προσωπικό οικονομικό 

όφελος, το οποίο  μπορούν  να  επιτύχουν  βλάπτοντας   με οποιοδήποτε τρόπο το 

σύστημα ή  τα αρχεία  δεδομένων των θυμάτων τους ή πουλώντας σε τρίτους  τις 

πληροφορίες που αποκόμισαν από αυτά, τότε οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. 

Αν θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε επιγραμματικά τα συνηθέστερα κίνητρα ενός 

ψηφιακού εγκληματία μπορούμε να πούμε ότι είναι: 

 Η διασκέδαση   

 Τα χρηματικό όφελος  

 Ο θυμός, η  εκδίκηση και άλλου τύπου συναισθήματα 

 Τα πολιτικά κίνητρα 

 Τα σεξουαλικά κίνητρα 

 Οι σοβαρές ψυχικές ασθένειες 
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Κεφάλαιο 3 

Νομοθετική προσέγγιση ηλεκτρονικών εγκλημάτων με 

έμφαση στα εγκλήματα κατά ανηλίκων 

Η προσέγγιση των νομικών θεμάτων που αφορούν τον κυβερνοχώρο ενέχει πολλές 

δυσκολίες καθώς προϋποθέτει όχι μόνο νομικές αλλά, μέχρι ένα βαθμό τουλάχιστον, 

και τεχνικές γνώσεις. Ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτός που 

ασχολείται με τη νομική πλευρά του θέματος από ποινική άποψη είναι η έλλειψη 

επαρκούς βιβλιογραφίας και σχετικών άρθρων και αυτή οφείλεται στο γεγονός πως 

το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αποτελεί μια νέα μορφή εγκλήματος. Ένα επιπλέον 

πρόβλημα έχει να κάνει με την ελληνική νομική ορολογία. Τόσο η τεχνική όσο και η 

νομική ορολογία στο συγκεκριμένο θέμα είναι διατυπωμένη, κατά κανόνα, στην 

αγγλική γλώσσα και η αντίστοιχη μεταφορά αυτών των όρων στα ελληνικά δεν είναι 

ούτε εύκολη ούτε δόκιμη. Το πρόβλημα αυτό της ορολογίας παρουσιάζεται όχι μόνο 

στο πεδίο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου αλλά και στο αντίστοιχο του ποινικού 

δικονομικού δικαίου. Αυτό που έχει αποφασισθεί από τα κρατικά νομικά μέσα για 

την αντιμετώπιση αυτού του θέματος είναι να ακολουθηθεί η παραδοσιακή 

δικονομική ορολογία και μόνο όπου και όταν κριθεί αναγκαίο να ακολουθηθεί μια 

μικτή, δηλαδή σε μια υπόθεση ηλεκτρονικού εγκλήματος να αναφερθούν τόσο οι 

παραδοσιακοί όροι όσο και οι τεχνικοί, για παράδειγμα οι όροι έρευνα ή παρόμοια 

πρόσβαση (search or similar access), κατάσχεση ή παρόμοια διαφύλαξη (size or 

similar secure). Τέλος, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά μέσα δεν μπορούν σε καμία 

περίπτωση να ταυτιστούν με τα παραδοσιακά αποδεικτικά μέσα και αυτό γιατί οι 

αποδείξεις ενός εγκλήματος που λαμβάνει χώρα στο «φυσικό» κόσμο έχουν, κατά 

κανόνα, υλική υπόσταση και μπορούν να εντοπιστούν σε συγκεκριμένο τόπο και 

χρόνο. Αντίθετα, οι ηλεκτρονικές αποδείξεις, δεν είναι χειροπιαστές, μπορεί να τις 

κατευθύνει ή να τις διαχειριστεί κάποιος από μακριά, να αλλάξει τη μορφή και το 

περιεχόμενο τους ακόμα και να τις εξαφανίσει με το πάτημα ενός πλήκτρου. 

Έως σήμερα, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που να ρυθμίζουν συνολικά τις 

προσφερόμενες, μέσω του Διαδικτύου, υπηρεσίες. Επιπλέον, οποιαδήποτε 

προσπάθεια ρύθμισης, συναντά φραγμούς, που ανάγονται στις απόψεις δυο 

αντιμαχόμενων παρατάξεων: αυτών που είναι υπέρ και αυτών που είναι κατά της 

οποιαδήποτε προσπάθειας ρύθμισης του Διαδικτύου. 

Τα επιχειρήματα υπέρ της ρύθμισης του Διαδικτύου είναι τα ακόλουθα: 
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 Το Διαδίκτυο είναι ανοιχτό σε όλους και απαιτείται η ρύθμιση του για τον 

έλεγχο του παράνομου περιεχομένου του. 

 Δεν αποτελεί διαφορετικό μέσο επικοινωνίας, σε σχέση με το ραδιόφωνο και 

την τηλεόραση, τα οποία υπόκεινται ήδη σε νομοθετικές ρυθμίσεις. 

 Υπάρχει πολύ επιβλαβές υλικό σε αυτό, όπως και αυξανόμενη εγκληματική 

δραστηριότητα, που γεννά την υποχρέωση της πολιτείας για τον έλεγχο και 

την αντιμετώπιση της. 

 Οι περισσότεροι χρήστες, απαιτούν κάποια μορφή ρύθμισης για την 

προστασία των δεδομένων τους και των περιουσιακών δικαιωμάτων τους, 

έναντι επιθέσεων κακόβουλων χρηστών. (Ζάννη,2005) 

 

Τα επιχειρήματα εναντίον οποιασδήποτε μορφής ρύθμισης συνοψίζονται στα 

ακόλουθα: 

 Η ελευθερία του λόγου που προσφέρεται μέσω του Διαδικτύου είναι απόλυτο 

δικαίωμα κάθε πολίτη, προστατευόμενο από συνταγματικές διατάξεις. 

 Το Διαδίκτυο είναι διαφορετικό από τα άλλα μέσα επικοινωνίας, διαθέτοντας 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως η ελευθερία, η ειλικρίνεια και ο 

πειραματισμός. 

 Το Διαδίκτυο δεν μπορεί να ρυθμιστεί, διότι είναι τεράστιο και παγκόσμιο και 

οποιαδήποτε προσπάθεια, θα έρχεται πάντα αντιμέτωπη με το ζήτημα της 

λογοκρισίας. 

 Υπάρχει ένας υπερβάλλων ζήλος στις προσπάθειες ρύθμισης του και οι 

ρυθμίσεις αυτές είναι οι πιο αυστηρές που θα μπορούσαν να τεθούν. 

 Οι γονείς και οι δάσκαλοι είναι υπεύθυνοι για να προστατεύσουν τα παιδιά 

από το παράνομο περιεχόμενο του Διαδικτύου και όχι τα κράτη με 

νομοθετικές ρυθμίσεις. (Ζάννη, 2005) 

 

 

Διαδίκτυο και Ποινική Νομοθεσία 

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, η νομοθεσία αδυνατεί να 

την προφτάσει. Και εδώ είναι που γεννιέται το ερώτημα αν τελικά ο παγκόσμιος 

ιστός μπορεί να ελεγχθεί από την άποψη της ποινικής συμπεριφοράς. Για την 

αντιμετώπιση του εγκλήματος στο διαδίκτυο απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις 

τόσο σε νομικό όσο και τεχνικό επίπεδο κάτι που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
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προβλήματα κάθε κράτους καθώς ελάχιστοι νομικοί τις διαθέτουν. Όπως παρατηρεί 

και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 

Διεύθυνσης Αττικής, Αστυνόμος Α’, κύριος Εμμανουήλ Σφακιανάκης, «οι 

νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το ηλεκτρονικό έγκλημα παρουσιάζουν εγγενείς 

αδυναμίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αυτό συμβαίνει διότι το 

Ηλεκτρονικό Έγκλημα αποτελεί εγκληματική δραστηριότητα αρκετά εξειδικευμένη 

και ανεπτυγμένη τεχνολογικά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα στην 

οριοθέτηση των πράξεων που θα πρέπει να διώκονται ποινικά. Επιπλέον, οι 

νομοθέτες είναι αναγκασμένοι να ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις στον 

τομέα της τεχνολογίας των υπολογιστών, προκειμένου να εξοικειωθούν με τον τρόπο 

διάπραξης αδικημάτων μέσω αυτών. Μάλιστα, σε ειδική έρευνα που έγινε στη 

Βρετανία, διαπιστώθηκε ότι το έτος 2020 οι κακοποιοί θα γνωρίζουν στην εντέλεια 

τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας των τραπεζικών κωδικών και των 

τεχνικών αναγνώρισης και θα έχουν την τεχνογνωσία να υπερκεράσουν  οποιοδήποτε 

ηλεκτρονικό εμπόδιο».  Στο ποινικό πεδίο οι έννομες τάξεις έρχονται κατά κανόνα εκ 

των υστέρων να ρυθμίσουν νομοθετικά τις καταστάσεις πιεζόμενες από τα πράγματα. 

Πριν από δύο δεκαετίες περίπου η συμβατική νομοθεσία δεν επαρκούσε για την 

αντιμετώπιση τους. Τη σημερινή εποχή οι προηγμένες χώρες έχουν καταρτίσει 

σχετική νομοθεσία για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων της πληροφορικής.  

 

Δικαιοδοσία στο Διαδίκτυο 

Το πρόβλημα της δικαιοδοσίας στα εγκλήματα που τελούνται στο Διαδίκτυο δεν είναι 

απλό καθώς το Διαδίκτυο λόγω της παγκοσμιότητάς του επιτρέπει στον οποιοδήποτε 

να εισάγει και να καταστήσει προσβάσιμη από όλα τα σημεία του πλανήτη 

οποιαδήποτε πληροφορία θελήσει. Μέσω της δυναμικής εισβολής του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και της λειτουργίας του Διαδικτύου αναπτύσσονται αναρίθμητες 

δυνατότητες χρήσης και κατάχρησης που αφορούν την ηλεκτρονική επεξεργασία 

δεδομένων. Η ηλεκτρονική εγκληματικότητα συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες 

εκφάνσεις και καθίσταται σαφές ότι μεμονωμένες προσπάθειες εκ μέρους του 

νομοθέτη ή των ιδιωτών δεν αρκούν για να δώσουν λύσεις. Για την καταπολέμηση 

της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας απαιτείται συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών 

όπως αναφέρεται σε πολλά νομοθετικά κείμενα. Για την ανεύρεση της αρμοδιότητας 

του δικαστηρίου πρέπει να καθοριστεί ο τόπος τέλεσης του αδικήματος. Για τον 

καθορισμό του τόπου τελέσεως του αδικήματος υποστηρίζονται τέσσερις θεωρίες: 
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 Η θεωρία του τόπου ενέργειας, σύμφωνα με την οποία ως τόπος τέλεσης του 

αδικήματος θα πρέπει να θεωρηθεί ο τόπος όπου συνέβη η ενέργεια που έτεινε 

στο άδικο αποτέλεσμα και αν η ενέργεια έλαβε χώρα σε περισσότερα από ένα 

κράτη, ο τόπος όπου ολοκληρώθηκε. 

 Η θεωρία του τόπου του αποτελέσματος, όπου ως τόπος τελέσεως του 

αδικήματος θεωρείται ο τόπος όπου εκδηλώθηκε το ζημιογόνο αποτέλεσμα. 

 Η μικτή θεωρία, όπου ως τόπος τελέσεως του αδικήματος θεωρείται τόσο ο 

τόπος ενέργειας όσο και ο τόπος του αποτελέσματος με δικαίωμα επιλογής 

του αδικηθέντος. 

 Η θεωρία του βαρύνοντος τόπου, σύμφωνα με την οποία ο τόπος του 

αδικήματος εντοπίζεται στο κράτος όπου το έγκλημα εκδηλώθηκε κατά την 

κύρια σημασία του. Βέβαια υπάρχουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή της 

θεωρίας δεδομένου ότι είναι δύσκολο να καθοριστεί ο βαρύνων τόπος για την 

τέλεση της διαδικτυακής αδικοπραξίας. Η κρατούσα θεωρία στην Ελλάδα και 

στην Ευρώπη είναι η θεωρία του βαρύνοντος τόπου. 

 

 

3.1. Παγκόσμια νομοθεσία για το ηλεκτρονικό έγκλημα 

Όσο αναφορά τις διεθνείς προσπάθειες η Interpol ήταν ο πρώτος διεθνής οργανισμός 

που προσέγγισε το ηλεκτρονικό έγκλημα και την ποινική νομοθεσία σε σχέση με 

αυτό το 1979 στο Τρίτο ∆ιεθνές Συμπόσιο για την απάτη που πραγματοποιήθηκε στο 

Παρίσι. Επίσης ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) παρουσίασε ένα ψήφισμα 

σχετικό με τη νομοθεσία γύρω από το ηλεκτρονικό έγκλημα στο 8ο Συνέδριο για την 

Πρόληψη του Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Παραβατών. Πρόκειται για το 

Εγχειρίδιο για την πρόληψη και τον έλεγχο του ηλεκτρονικού εγκλήματος που 

εκδόθηκε το 1994. Στο συγκεκριμένο κείμενο αναλύεται το φαινόμενο της 

ηλεκτρονικής εγκληματικότητας, οι βασικότερες μορφές του και η σχετική νομοθεσία 

διαφόρων χωρών. Αναπτύσσονται προτάσεις για την πληρέστερη και 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση. Αποτελεί την πρώτη μεθοδική διεθνή 

προσπάθεια προσέγγισης νομοθετικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό έγκλημα και έτσι 

θεωρείται βάση πάνω στην οποία μπορούν να γίνουν περεταίρω αναθεωρήσεις και 

τροποποιήσεις ανάλογα με τις τρέχουσες κάθε φορά τεχνολογικές αλλά και νομικές 

εξελίξεις. 
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρώτη προσπάθεια νομικής προσέγγισης του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος πραγματοποιήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο το 

1976 στις εργασίες του Συνεδρίου για τις Εγκληματολογικές πλευρές του 

οικονομικού εγκλήματος, όπου για πρώτη φορά παρουσιάζονται οι μορφές του 

ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το 1996 το Συμβούλιο της Ευρώπης προέβη στην έκδοση 

τριών Συστάσεων οι οποίες παρά το γεγονός ότι δεν έχουν δεσμευτική ισχύ για τα 

κράτη- μέλη, παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές και υποδείξεις προς την υιοθέτηση 

μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Πρόκειται για τη Σύσταση Νο R (1989)9 που 

αναφέρεται στο έγκλημα που διαπράττεται με τον Η/Υ. Έπεται μια Σύσταση μεγάλης 

σπουδαιότητας γιατί καθιερώνονται για πρώτη φορά σε διεθνές νομικό κείμενο 

γενικές δικονομικές αρχές που πρέπει να ισχύουν κατά την έρευνα των ηλεκτρονικών 

εγκλημάτων. Είναι η Σύσταση No R(1995)13 για τα δικονομικά ζητήματα που 

σχετίζονται με την τεχνολογία των πληροφοριών. Ακολουθεί η πιο πρόσφατη 

Σύσταση No R(2001)8 σχετικά με την αυτορρύθμιση σε θέματα διαδικτύου. Οι 

συστάσεις αυτές αποτέλεσαν συστατικά κομμάτια για την σύνταξη της Σύμβασης 

στον Κυβερνοχώρο. 

 

Στις Η.Π.Α. το 1984 θεσπίζεται ο πρώτος νόμος για το ηλεκτρονικό έγκλημα. 

Πρόκειται για τον Computer Fraud and Abuse Act, ο οποίος δεν κατάφερε 

ικανοποιητικά να θέσει ένα βασικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής 

εγκληματικότητας. Οι λόγοι ήταν αρκετοί όπως η αδυναμία προσδιορισμού της 

δικαιοδοσίας των δικαστηρίων και η έλλειψη ορολογίας σχετιζόμενης με την 

τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Επιπλέον, ο νόμος 

περιοριζόταν στην προστασία αποκλειστικά και μόνο των κρατικών υπολογιστικών 

συστημάτων από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και που είχε ως άμεσο σκοπό την 

απόκτηση απόρρητων πληροφοριών που θα μπορούσαν να απειλήσουν τις Η.Π.Α. Η 

πρώτη τροποποίηση έγινε δύο χρόνια αργότερα, το 1986, παρά το γεγονός ότι 

αναφερόταν πάλι σε κρατικά υπολογιστικά συστήματα, με σαφέστερη πλέον τεχνική 

ορολογία. Στη συνέχεια έγιναν και άλλες αναθεωρήσεις με πιο ουσιαστική αυτή του 

1994. Το νομοθετικό πλαίσιο επεκτείνεται και σε Η/Υ του διαπολιτειακού εμπορίου. 

Ενέργειες όπως επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης και διασπορά κακόβουλου 

λογισμικού κρίνονται παράνομες. 

Τον Οκτώβριο του 1996, ο νόμος Computer Fraud and Abuse Act συμπληρώνεται με 

την National Information Infrastructure Protection Act (NIIPA). Είναι μια σειρά 
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νόμων θεσπιζόμενη από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. Η σημαντικότερη διάταξη αυτού 

του νομοθετήματος προβλέπει ότι ο κάθε μεμονωμένος χρήστης, εισερχόμενος σε 

έναν Η/Υ προστατευμένο, είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του αλλά και για τις 

συνέπειες αυτών. Στην περίπτωση που η πρόσβαση του είναι εξουσιοδοτημένη 

ευθύνεται ποινικά μόνο όταν σκοπίμως προσπαθεί να προκαλέσει βλάβη στο θύμα. 

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και σήμερα με κάποιες μικρές τροποποιήσεις και 

έχουν ενσωματωθεί στο κεφάλαιο 18 παράγραφος 1030 του Ποινικού Κώδικα των 

Η.Π.Α. (18 U.S.C. §1030 Fraud and Related Activity in Connection with Computers). 

 

Ο πρώτος νόμος για το ηλεκτρονικό έγκλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο ψηφίστηκε από 

το Κοινοβούλιο είναι ο «Computer Misuse Act» και αποτέλεσε οδηγό για τις 

νομοθεσίες πολλών άλλων χωρών όπως του Καναδά και της Ιρλανδίας. 

∆ιακρίνονται τρείς βασικές κατηγορίες εγκλημάτων: 

1. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με σκοπό διάπραξη αδικημάτων. 

2. Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε 

υπολογιστικό σύστημα. 

3. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε 

Η/Υ. 

Στο «Computer Misuse Act» περιλαμβάνονται και διατάξεις που αναφέρονται στον 

τρόπο απονομής της δικαιοσύνης αλλά και στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων. 

 

 

3.1.1. Η σύμβαση για τον Κυβερνοχώρο 

Η ∆ιεθνής Σύμβαση για τον Κυβερνοχώρο, με αντικείμενο την καταπολέμηση της 

εγκληματικής δραστηριότητας στους κόλπους του διαδικτύου, καταρτίστηκε στις 

23/11/2001 στη Βουδαπέστη. Ήδη οι εργασίες για τη δημιουργία αυτής της σύμβασης 

ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 1997, με τη σύσταση μιας επιτροπής ειδικών στον τομέα 

του ηλεκτρονικού εγκλήματος, με αρχικό χρονοδιάγραμμα περάτωσης τα τέλη του 

1999. Λόγω όμως των ιδιαίτερων προβλημάτων που προέκυψαν (ταχύτατη εξέλιξη 

της τεχνολογίας),οι εργασίες της σύμβασης παρατάθηκαν έως το τέλος του 2000 και 

τελικά ολοκληρώθηκε ακόμα πιο μετά (Νοέμβριος 2001). 

Η Σύμβαση έως σήμερα έχει υπογραφεί από τα περισσότερα μέλη του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, καθώς και από τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Ιαπωνία και τη Νότια 
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Αφρική. Ο βασικότερος σκοπός της «Σύμβασης για το Έγκλημα στον κυβερνοχώρο» 

είναι η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών των κρατών-μελών που έχουν 

υπογράψει, στον τομέα της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. Επίσης, με τη 

σύμβαση παρέχεται το νομοθετικό πλαίσιο του δικονομικού δικαίου που είναι 

απαραίτητο για τη διερεύνηση και τη δίωξη των εγκλημάτων του κυβερνοχώρου. Με 

τη σύμβαση αυτή θέτονται οι βάσεις για μια αποτελεσματική συνεργασία για το 

ηλεκτρονικό έγκλημα. 

Η «Σύμβαση για το Έγκλημα στον κυβερνοχώρο» περιλαμβάνει: 

1. ∆ιατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου 

 διατάξεις που αναφέρονται σε εγκλήματα κατά της εμπιστευτικότητας, 

ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων και συστημάτων 

 διατάξεις για εγκλήματα σχετιζόμενα με υπολογιστές 

 διατάξεις για εγκλήματα σχετικά με το περιεχόμενο 

 διατάξεις για αδικήματα σχετικά με παραβιάσεις πνευματικών και συγγενικών 

δικαιωμάτων 

 

 

2. ∆ιατάξεις ποινικού δικονομικού δικαίου 

 Ταχεία διαφύλαξη δεδομένων αποθηκευμένων σε σύστημα υπολογιστή 

 Ταχεία διαφύλαξη και γνωστοποίηση διακινουμένων δεδομένων 

 Εντολή παροχής πληροφοριών 

 Έρευνα και κατάσχεση αποθηκευμένων στοιχείων σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή 

 Πραγματικός χρόνος συλλογής διακινουμένων δεδομένων 

 Παγίδευση και υποκλοπή περιεχομένου δεδομένων 

 

3. ∆ιατάξεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας 

 Έκδοση 

 Γενικές αρχές σχετικές με την αμοιβαία συνδρομή 

 Παροχή αυθόρμητων πληροφοριών 

 Ταχεία διαφύλαξη δεδομένων αποθηκευμένων σε σύστημα υπολογιστών 

 Ταχεία γνωστοποίηση των διαφυλαγμένων διακινούμενων δεδομένων 
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3.1.2. Η Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 

τις επιθέσεις κατά των πληροφοριακών συστημάτων  

Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι επιθέσεις κατά των συστημάτων 

πληροφοριών ρυθμίζονται από την Οδηγία 2013/40/ΕΕ. Η μεταφορά της στο 

ελληνικό δίκαιο έγινε με τον ν. 4411/2016 παράλληλα με την κύρωση της Σύμβασης 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο. Η οδηγία αυτή 

σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, θέτει κανόνες που αφορούν τον ορισμό ποινικών 

αδικημάτων και κυρώσεων που έχουν να κάνουν με επιθέσεις στα συστήματα 

πληροφοριών. 

Η οδηγία αυτή έχει σαν βασικούς της στόχους, πρώτον την εναρμόνιση του ποινικού 

δικαίου στον τομέα επιθέσεων στα πληροφοριακά συστήματα και δεύτερον τη 

βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών. 

Ακόμα η οδηγία εισάγει την ευθύνη των νομικών προσώπων για την τέλεση των 

προβλεπόμενων σε αυτήν αδικημάτων και αναφέρει τις κυρώσεις που μπορούν να 

εφαρμοστούν. Όσο αναφορά τη δικαιοδοσία των χωρών, εφαρμόζεται για αδικήματα 

που τελούνται εντός των συνόρων τους ή για υπηκόους που βρίσκονται έκτος από τις 

χώρες αυτές. Σε περίπτωση που εμπλέκεται η δικαιοδοσία περισσότερων χωρών, 

αυτές οφείλουν να συνεργαστούν, με σκοπό να αποφασιστεί  ποια χώρα θα ασκήσει 

τη δίωξη του δράστη. (Ρίζου, 2016) 

 

 

3.2. Ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα 

Στην ελληνική έννομη τάξη δεν υπάρχει νόμος που να αναφέρεται αποκλειστικά σε 

θέματα διαδικτύου και ειδικότερα να ρυθμίζει την συμπεριφορά των χρηστών του 

διαδικτύου από άποψη ποινικού δικαίου. Στον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα, του οποίου 

η τελευταία τροποποίηση έγινε με το ν. 4411/2016,  εκτός από τα εγκλήματα κατά 

ανηλίκων, που θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο,  υπάρχουν και οι διατάξεις του 

άρθρου 292Β και 292Γ για παρακώλυση λειτουργίας των πληροφοριακών 

συστημάτων. Επιπλέον υπάρχει το άρθρο 173Ατου ΠΚ που αναφέρεται στον κατ’ 

οίκων περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, το άρθρο 370Γ και 381Β που αφορούν 

την παραβίαση προγραμμάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης το άρθρο 

381Α αφορά τη φθορά των ηλεκτρονικών δεδομένων. Τέλος το άρθρο 386Α του ΠΚ 

αναφέρεται στην απάτη που τελεί κάποιος με υπολογιστή.  
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Ακόμα είναι γνωστό ότι για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στο Κυβερνοχώρο, 

απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η χρήση των τηλεπικοινωνιών, η οποία 

επιτυγχάνεται με τη σύνδεση του χρήστη με μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Ο 

ρόλος του παροχέα υπηρεσιών (ISP – Internet Service Provider) στην ασφάλεια και 

στη μυστικότητα του διαδικτύου είναι πολύ σημαντικός καθώς αποτελεί κομβικό 

σημείο για τον εντοπισμό των παρανομιών και τη συλλογή των αποδεικτικών 

στοιχείων δεδομένου ότι όλα τα δεδομένα περνούν από τις εγκαταστάσεις του. Κατά 

συνέπεια, οι σχετικοί με τις τηλεπικοινωνίες νόμοι έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με 

τη χρήση του διαδικτύου, όπως ο πρόσφατος ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», που τροποποίησε 

το ν. 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο ν. 2225/20.7.94 για την 

προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας, ο ν. 3471/2006 που 

αναφέρεται στην προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 

ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

 

Ωστόσο, είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι στην Ελλάδα, λειτουργούν τρείς 

ανεξάρτητες αρχές που εποπτεύουν σε ζητήματα ασφάλειας και προστασίας στο 

διαδίκτυο και στις επικοινωνίες γενικότερα και σε αυτές μπορούν να αναφερθούν 

σχετικά προβλήματα. Αυτές είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) και 

η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) . Και οι τρείς 

αυτοί φορείς έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν ιδιαίτερους όρους σχετικά με την 

τήρηση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών στις εταιρείες που διαθέτουν άδεια 

χρήσης τηλεπικοινωνιών δραστηριοτήτων και σε αυτές υπάγονται και οι Πάροχοι 

Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP ’s).  

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, λειτουργεί από το 1977 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/1997 και έχει ως αποστολή την εποπτεία της 

τήρησης του προσωπικού απορρήτου και στο Διαδικτύου. Σύμφωνα με το νόμο για 

την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», 

ν.2774/1999, οι ιστοσελίδες που συγκεντρώνουν προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών 

τους, όπως για παράδειγμα ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις e-mail, έχουν νομική 

υποχρέωση να τους ενημερώνουν για τον σκοπό που συλλέγονται αυτά τα στοιχεία 

καθώς και για το αν αυτά τα στοιχεία διατίθενται σε τρίτους. Να σημειώσουμε τέλος, 
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πως κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει μία αντίστοιχη Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων και όλες μαζί συνεργάζονται μεταξύ τους σε θέματα 

άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. (Αλεξανδροπούλου,2016) 

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) λειτουργεί από 

το 2003 ως ανεξάρτητη αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3115/2003. Σκοπός της 

Α.Δ.Α.Ε. είναι η προστασία του απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης 

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στην έννοια της 

προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της 

τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου. 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Ε.Τ.) αποτελεί 

σημαντική αρχή στο χώρο του διαδικτύου καθώς αποτελεί την εθνική ρυθμιστική 

αρχή σε θέματα τηλεπικοινωνιών. Είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την 

Αθήνα και απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Τα μέλη της 

Ε.Ε.Ε.Τ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά 

από προηγούμενη επιλογή τους από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με την 

αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Ως μέλη της Ε.Ε.Ε.Τ. 

επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, που απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής 

αποδοχής και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την 

επαγγελματική τους ικανότητα στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα. Κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Τ. δεσμεύονται από το νόμο, 

έχουν δε υποχρέωση τήρησης των αρχείων αντικειμενικότητας και αμεροληψίας. 

Επίσης, υποχρεούνται στην τήρηση εμπιστευτικότητας, εμπορικών πληροφοριών για 

τέσσερα χρόνια μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρηση τους από την Ε.Ε.Ε.Τ. . Η 

Ε.Ε.Ε.Τ. χορηγεί άδειες σε Πάροχους Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, στους οποίους 

ανήκουν και οι Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP ’s), ενώ ρυθμίζει τον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών, ασκώντας παράλληλα και έλεγχο σε αυτό, και εποπτεύεται την 

τηλεπικοινωνιακή αγορά. Η ΕΕΤΤ ιδρύθηκε το 1992 με το ν.2075/1992 υπό την 

επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ), καθώς οι αρμοδιότητές της 

αρχικά επικεντρώνονταν στην εποπτεία της απελευθερωμένης αγοράς των 

τηλεπικοινωνιών. Η λειτουργία της ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1995. Με την ψήφιση 

του ν.2668/1998, ο οποίος καθόριζε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της 

αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανατέθηκε στην ΕΕΤ η επιπρόσθετη ευθύνη 

για την εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η Αρχή 

μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 
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Με το ν.2867/2000 ενισχύθηκε ο ρυθμιστικός, εποπτικός και ελεγκτικός ρόλος της 

ΕΕΤΤ, ενώ με το ν.3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ενσωμάτωσε 

νεότερες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, καθορίστηκε το πλαίσιο παροχής δικτύων και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών εντός της ελληνικής 

επικράτειας και διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητές της. (www.eett.gr) 

 

 

3.2.1. Νομοθεσία που αφορά αποκλειστικά τους ανήλικους 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα άρθρα του Ποινικού Κώδικα 

τα οποία σχετίζονται με τα εγκλήματα του διαδικτύου που αφορούν τους ανήλικους, 

τα οποία αναλύσαμε στο κεφάλαιο 2.2.1, δηλαδή τη παιδική πορνογραφία, το 

διαδικτυακό εκφοβισμό (cyber-bullying) και τη διαδικτυακή αποπλάνηση 

(grooming). 

Όσο αναφορά την παιδική πορνογραφία, ισχύει το άρθρο 348Α του Ποινικού Κώδικα 

το οποίο αναφέρει τα παρακάτω: 

«1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην 

Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο δια 

θέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή 

διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων 

έως εκατό χιλιάδων ευρώ.  

2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, 

διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας 

ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω 

πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και 

χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ.  

3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων, 

συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση, σε ηλεκτρονικό ή 

άλλο υλικό φορέα, των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, 

κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής 

ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο.  
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4. Οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και 

χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ: α. αν τελέσθηκαν 

κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια,  

β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την 

εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της 

σωματικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή 

απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει 

συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής 

πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο και γ. αν δράστης της 

παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι ένα από τα αναφερόμενα στις 

περιπτώσεις α' έως και στ' της παρ. 2 του άρθρου 342 πρόσωπα. Αν η πράξη των 

περιπτώσεων β' ή γ' είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, 

επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή τριακοσίων 

χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, 

επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.  

5. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω 

πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους».  

 

Συμπληρωματικά να σημειώσουμε ότι ισχύει και το 348Γ του ΠΚ το οποίο 

αναφέρεται στις πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων και σύμφωνα με το οποίο: 

1.΄Oποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειμένου να συμμετάσχει σε 

πορνογραφικές παραστάσεις ή διοργανώνει αυτές, τιμωρείται ως εξής: α) αν ο παθών 

δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, β) αν ο παθών 

συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, 

γ) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα και μέχρι τα δεκαπέντε έτη, με φυλάκιση 

τουλάχιστον δύο ετών και δ) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, με φυλάκιση 

τουλάχιστον ενός (1) έτους. Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλλει σχετικό αντίτιμο, 

παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση στην οποία συμμετέχουν ανήλικοι 

τιμωρείται στις περιπτώσεις α' και β' του προηγούμενου εδαφίου με φυλάκιση 

τουλάχιστον δύο ετών και στις περιπτώσεις γ' και δ' με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

έτους.  
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2. Εφόσον οι πράξεις της προηγούμενης παραγράφου τελέστηκαν με τη χρήση 

εξαναγκασμού ή βίας ή απειλής, προκειμένου να συμμετάσχει ανήλικος σε 

πορνογραφικές παραστάσεις ή με σκοπό την επιδίωξη οικονομικού οφέλους από 

αυτές, επιβάλλεται: α) στην περίπτωση α' της προηγούμενης παραγράφου κάθειρξη 

τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, β) στην περίπτωση β' κάθειρξη μέχρι δεκαπέντε ετών,  

γ) στην περίπτωση γ' κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και  

δ) στην περίπτωση δ' κάθειρξη μέχρι οκτώ ετών.  

3. Πορνογραφική παράσταση, κατά την έννοια των προηγουμένων παραγράφων, 

συνιστά η οργανωμένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για θέαση ή ακρόαση, 

μεταξύ άλλων και με χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών: α) 

ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγματική ή εικονική πράξη γενετήσιου χαρακτήρα ή β) 

των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου κατά τρόπο που 

προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση. 

 

Όσον αφορά το cyber bullying ο νομοθέτης έχει θεσπίσει το άρθρο 312 του ΠΚ το 

οποίο αναφέρεται γενικά στον εκφοβισμό. Το άρθρο αυτό με τον τίτλο «Πρόκληση 

βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά» ορίζει ότι:. 

 

1.Αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με 

φυλάκιση, όποιος με συνεχή σκληρή συμπεριφορά προξενεί σε τρίτον σωματική 

κάκωση ή άλλη βλάβη της σωματικής ή ψυχικής υγείας. Αν η πράξη τελείται μεταξύ 

ανηλίκων δεν τιμωρείται εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη 

από τρία (3) έτη, οπότε επιβάλλονται μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα. 2. 

Αν το θύμα δεν συμπλήρωσε ακόμη το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του ή δεν 

μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του και ο δράστης το έχει στην επιμέλεια ή στην 

προστασία του ή ανήκει στο σπίτι του δράστη ή έχει μαζί του σχέση εργασίας ή 

υπηρεσίας ή το έχει αφήσει στην εξουσία του ο υπόχρεος για την επιμέλεια του ή του 

το έχουν εμπιστευθεί για ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη έστω 

προσωρινή, αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης, επιβάλλεται 

φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος με 

συστηματική παραμέληση των υποχρεώσεων του προς τα προαναφερόμενα πρόσωπα 

γίνεται υπαίτιος να πάθουν σωματική κάκωση ή βλάβη της σωματικής ή ψυχικής τους 

υγείας. 
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Τέλος για το grooming ισχύει το 348Β που αφορά τη προσέλκυση παιδιών για 

γενετήσιους λόγους. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όποιος με πρόθεση, μέσω 

πληροφοριακών συστημάτων, προτείνει σε ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 

δεκαπέντε έτη, να συναντήσει τον ίδιο ή τρίτο, με σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του 

ανηλίκου των αδικημάτων των άρθρων 339 παράγραφοι 1 και 2 ή 348Α, όταν η 

πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν σε μία τέτοια 

συνάντηση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή 

πενήντα χιλιάδων έως διακοσίων χιλιάδων ευρώ.  

 

Συναφές είναι και το άρθρο 337 Ποινικού Κώδικα, κατά το οποίο «Ενήλικος, ο 

οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, αποκτά επαφή με πρόσωπο 

που εμφανίζεται ως ανήλικο κάτω των δεκαπέντε ετών και, με χειρονομίες ή 

προτάσεις ασελγείς, προσβάλλει την αξιοπρέπειά του στο πεδίο της γενετήσιας ζωής 

του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν η πράξη τελείται κατά 

συνήθεια ή αν επακολούθησε συνάντηση με το εμφανιζόμενο ως ανήλικο πρόσωπο, 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών». 
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Κεφάλαιο 4 

Βασικές έννοιες ασφάλειας 

Η αλματώδης εξέλιξη του διαδικτύου μέσα στην τελευταία δεκαετία έχει ανοίξει 

νέους ορίζοντες στις έννοιες πολιτισμός και κοινωνία και μας έχει φέρει 

αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις αλλά και με την ανάγκη της προσαρμογής των 

συμβάσεων και των κανόνων συμπεριφοράς που ισχύουν στον πραγματικό κόσμο, 

στο νέο καθεστώς της ψηφιακής κοινωνίας. Μια από τις κοινώς αποδεκτές ως 

θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης κοινωνίας είναι η προστασία του απαραβίαστου 

της προσωπικής ζωής, των προσωπικών δεδομένων και του απόρρητου της 

αλληλογραφίας, που είναι κατοχυρωμένες συνταγματικά στα περισσότερα κράτη του 

κόσμου και προστατεύονται από διεθνείς οργανισμούς. Το διαδίκτυο, που αυτή τη 

στιγμή «στεγάζει» δεκάδες εκατομμύρια χρήστες και είναι χώρος επικοινωνίας, 

κοινωνικοποίησης, εκπαίδευσης και οικονομικής δραστηριότητας με μια διαρκώς 

αυξανόμενη δύναμη , είναι η νέα ψηφιακή κοινωνία στην οποία ο κάθε χρήστης 

πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Ένα πληροφοριακό σύστημα για να θεωρείται 

ασφαλές θα πρέπει να διαθέτει : 

α) Εμπιστευτικότητα (Confidentiality), δηλαδή τα διακινούμενα δεδομένα να 

αποκαλύπτονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα 

β) Ακεραιότητα (Integrity), δηλαδή πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή ή 

διαγραφή, συμπεριλαμβανομένης και της μη εξουσιοδοτημένης δημιουργίας 

δεδομένων 

γ) Διαθεσιμότητα (Availability) δηλαδή οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μην 

αντιμετωπίζουν προβλήματα άρνησης εξυπηρέτησης όταν επιθυμούν να 

προσπελάσουν τους πόρους του συστήματος. Με την απουσία αυτών των ιδιοτήτων 

ένα πληροφοριακό σύστημα καθίσταται ανασφαλές, με αποτέλεσμα να σχετίζεται με 

την εγκληματικότητα που αναπτύσσεται στους κόλπους του. 

Μερικές από τις βασικότερες αρχές του Δικαίου, αποτελούν η ελεύθερη διακίνηση 

των ιδεών, ο σεβασμός της αξίας και η προστασία του ατόμου, η ελεύθερη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας, το απόρρητο και το απαραβίαστο των επικοινωνιών. Έτσι, κάθε 

άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την μη διαρροή των στοιχείων αυτών σε τρίτα 

πρόσωπα και απαιτεί τα στοιχεία αυτά να κινούνται με ασφάλεια και μυστικότητα. η 

εφαρμογή, όμως, των αρχών αυτών στο διαδίκτυο είναι ένα από τα πλέον δύσκολα 

και περίπλοκα θέματα, τόσο από τεχνικής όσο και από νομικής άποψης. Από τεχνική 
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άποψη γιατί κάθε τεχνικός που αποβλέπει στην ασφάλεια του διαδικτύου μπορεί να 

εξουδετερωθεί, και συνήθως εξουδετερώνεται, από ένα άλλο τρόπο «αντιασφάλειας» 

και από νομική άποψη γιατί ο νομοθέτης δεν προλαβαίνει να παρακολουθεί τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και τις κοινωνικές επιπτώσεις και συνέπειες τους ώστε να 

μπορέσει να τις ρυθμίσει. Με άλλα λόγια, οι αλλαγές στην τεχνική δομή του 

κυβερνοχώρου και κατά συνέπεια στη νομική αντιμετώπιση του, είναι τόσο ραγδαίες 

που εάν το θέμα δεν σταθεροποιηθεί κάπου από τεχνολογικής απόψεως, ο νομοθέτης 

δεν θα καταφέρει να λάβει οποιοδήποτε μέτρο σε ουσιαστικό ή δικονομικό επίπεδο. 

 

 

4.1. Μέτρα πρόληψης 

Κατά την πλοήγηση των χρηστών στους χώρους του Διαδικτύου καλό είναι να 

λαμβάνονται κάποια μέτρα ασφαλείας. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να αποφεύγεται: 

 Η αποκάλυψη των προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων σε τρίτους 

 Να μην υπάρχει εμπιστοσύνη σε e-mails ή ιστοσελίδες που δεν έχουν 

αποδείξει την ταυτότητα τους 

 Να αποφεύγεται η συμπλήρωση φορμών με οικονομικά στοιχεία, αριθμό 

ταυτότητας, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης και λοιπά προσωπικά στοιχεία και 

η αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να είναι 

κρυπτογραφημένες. 

 Να αποφεύγεται η επίσκεψη σε ύποπτα sites.   

 Όσο για τις on-line συναλλαγές, οι χρήστες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι το 

ηλεκτρονικό κατάστημα που συναλλάσσονται είναι αξιόπιστο (ψηφιακά 

υπογεγραμμένο από κάποιο ανεξάρτητο φορέα ή αρχή πιστοποίησης), έχει 

καλή φήμη και εφαρμόζει μηχανισμούς ασφαλείας όπως κρυπτογραφημένη 

επικοινωνία μέσω του πρωτοκόλλου SSL (Secure Socket Layer) 

 Εφόσον κριθεί αναγκαία η χρησιμοποίηση κάποιας οικονομικής κάρτας, καλό 

είναι αυτή η χρήση  να γίνεται μέσω χρεωστικών καρτών ή προπληρωμένων 

πιστωτικών καρτών 

 Οι χρήστες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τις 

πληροφορίες που αποκαλύπτουν. Υπάρχουν μέθοδοι υποκλοπής προσωπικών 

δεδομένων που δεν στηρίζονται σε τεχνολογικές αδυναμίες αλλά στην 

ικανότητα ενός επίδοξου hacker να αντλήσει προσωπικά στοιχεία από έναν 
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ανυποψίαστο χρήστη. Ο πιο διάσημος hacker που χρησιμοποίησε τέτοιες 

μεθόδους είναι ο Kevin Mitnick ο οποίος μέσω τις πειθούς κατάφερνε να 

αποκαλύπτει ονόματα χρήσης (user names) και κωδικούς (passwords) από 

ανυποψίαστους χρήστες όπως γραμματείς και τεχνικούς. 

Τέλος, καλό θα ήταν να συντάσσονται λίστες από ιστοσελίδες κατάλληλες για 

ανηλίκους και εφεξής η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε αυτές. Αποτελεί ίσως τον 

ασφαλέστερο τρόπο προστασίας των παιδιών. (Edwards L., 2000) 

 

 

4.1.1. Κρυπτογραφία 

Η κρυπτογραφία (cryptography) αποτελεί μέρος της κρυπτολογίας (cryptology), της 

επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη της ασφαλούς επικοινωνίας. Ο έτερος κλάδος 

της κρυπτολογίας, είναι η κρυπτανάλυση, που ασχολείται με την ανάλυση και το 

σπάσιμο των αλγορίθμων κρυπτογράφησης. Η κρυπτογραφία, σύμφωνα με τον 

ορισμό που δίνεται στη wikipedia, είναι η επιστήμη που ασχολείται με τους 

μαθηματικούς μετασχηματισμούς για την εξασφάλιση της ασφάλειας της 

πληροφορίας. Με την κρυπτογράφηση επιχειρείται η μετατροπή της πληροφορίας, 

από μια κατανοητή μορφή σε ένα γρίφο, ο οποίος παραμένει ακατανόητος. Με την 

αντίθετη διαδικασία, δηλαδή την αποκρυπτογράφηση, ο γρίφος αυτός επανέρχεται 

στην αρχική του μορφή και η πληροφορία μπορεί να αναγνωστεί. 

Τα βασικά στοιχεία, που αποτελούν ένα σύγχρονο σύστημα κρυπτογράφησης είναι 

τέσσερα: 

α) Το αρχικό μήνυμα (plaintext) 

β) Το κρυπτογραφικό σύστημα (cryptosystem) το οποίο αποτελείται από έναν 

αλγόριθμο κρυπτογράφησης και ένα αλγόριθμο αποκρυπτογράφησης. 

γ) Το κρυπτογραφημένο κείμενο (ciphertext) το οποίο είναι το αποτέλεσμα της 

εφαρμογής του αλγορίθμου κρυπτογράφησης στο αρχικό μήνυμα, πριν αυτό σταλεί 

στον παραλήπτη. 

δ) Ένα κλειδί (key), το οποίο είναι μια συμβολοσειρά, η οποία χρησιμοποιείται από 

τους αλγόριθμοι στην διαδικασία κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης. 
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4.1.2. Κωδικοί πρόσβασης 

Τα συστήματα, που χρησιμοποιούν κωδικούς, απαιτούν την εισαγωγή από το χρήστη 

ενός ονόματος χρήστη (user ID) και ενός κωδικού πρόσβασης (password) για να 

επιτρέψουν την είσοδο. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων, το σύστημα κάνει έλεγχο 

των κωδικών με τη βάση δεδομένων από κωδικούς, που έχει από πριν αποθηκευτεί, 

και εφόσον διαπιστωθεί ταύτιση επιτρέπεται η είσοδος του χρήστη. 

Η μέθοδος αυτή, είναι από τις πιο παλιές και λόγω της απλότητάς της αλλά και της 

μεγάλης ασφάλειας που προσφέρει (εφόσον βέβαια τηρούνται οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις), τυγχάνει ευρείας εφαρμογής. Σήμερα, οι κωδικοί πρόσβασης 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι οποιουδήποτε λειτουργικού συστήματος. 

Η διατήρηση της αξιοπιστίας ενός συστήματος, που χρησιμοποιεί κωδικούς 

πρόσβασης, εξαρτάται από ένα βασικό παράγοντα: κατά πόσο οι κωδικοί πρόσβασης 

μπορούν να παραμείνουν μυστικοί. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους ένας 

κωδικός πρόσβασης μπορεί να αποκαλυφθεί, όπως για παράδειγμα, με την χρήση 

απλών εργαλείων λογισμικού. Επιπλέον, ο ίδιος ο χρήστης, με τις πράξεις και 

παραλείψεις του, μπορεί άθελα του να συμβάλει στην αποκάλυψη των κωδικών του. 

Οι βασικότεροι κίνδυνοι εναντίον της ασφάλειας ενός τέτοιου συστήματος, που 

βασίζεται στην χρήση κωδικών πρόσβασης, είναι: 

Η επιλογή των κωδικών πρόσβασης: Η ορθή επιλογή του κωδικού πρόσβασης είναι 

πολύ σημαντική. Όταν οι χρήστες αφήνονται μόνοι τους να επιλέξουν τους κωδικούς 

που επιθυμούν, προτιμούν κωδικούς που μπορούν εύκολα να θυμούνται (π.χ. 

ονόματα, ημερομηνίες γέννησης κ.λ.π.), με αποτέλεσμα κάποιος κακόβουλος να 

μπορεί να τους μαντέψει. Όταν η επιλογή των κωδικών δεν αφήνεται στους χρήστες, 

αλλά πραγματοποιείται από τους διαχειριστές ενός συστήματος, τότε επιτυγχάνεται 

μεγαλύτερη ασφάλεια, ενδέχεται όμως ο χρήστης, εάν ο κωδικός που του χορηγήθηκε 

είναι δύσκολο να απομνημονευτεί, να τον γράψει σε ένα κομμάτι χαρτί, 

διευκολύνοντας την διαρροή του εφόσον το χαρτί απολεσθεί ή κλαπεί. 

Διαμοιρασμός των κωδικών πρόσβασης: Πολλές φορές, ένας υπάλληλος μπορεί να 

δώσει τον κωδικό του σε άλλο υπάλληλο, προκειμένου αυτός να έχει πρόσβαση στα 

αρχεία του, στην συνέχεια, να δοθεί για τον ίδιο λόγο σε κάποιο τρίτο κ.ο.κ. Τέτοιου 

είδους διαμοιρασμός των κωδικών πρόσβασης εγκυμονεί κίνδυνους προερχόμενοι 

κυρίως, από το social engineering, οπότε κάποιος προσποιούμενος ότι είναι 

υπάλληλος μίας π.χ. θυγατρικής εταιρείας, επιτυγχάνει την απόκτηση των κωδικών. 
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Παρακολούθηση πακέτων: Η παρακολούθηση των πακέτων που διακινούνται στο 

δίκτυο, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάκτηση κωδικών πρόσβασης. Για 

παράδειγμα, η σύνδεση ενός απομακρυσμένου υπολογιστή με ένα κεντρικό 

υπολογιστή ενός προστατευμένου δικτύου, απαιτεί την εισαγωγή από το χρήστη 

κωδικών πρόσβασης, οι οποίοι, θα διακινηθούν μέσω του δικτύου. 

Πρόσβαση στο αρχείο αποθήκευσης των κωδικών: Οι κωδικοί πρόσβασης 

αποθηκεύονται σε ένα αρχείο του διακομιστή, προκειμένου, να είναι δυνατή η 

διαδικασία ταυτοποίησης. Εφόσον το αρχείο αυτό δεν φυλάσσεται καλά ή δεν είναι 

κρυπτογραφημένο με μία hash function, ο επιτιθέμενος μπορεί να το ανακτήσει και 

να έχει, πλέον, στην κατοχή του όλους τους κωδικούς ενός οργανισμού. 

 

 

4.1.3. Λογισμικό ασφαλείας 

Η χρήση πακέτων λογισμικού κατά τον σχεδιασμό της ασφάλειας ενός συστήματος, 

αποτελεί πρωταρχική μέριμνα των διαχειριστών των συστημάτων. Οι πιο 

διαδεδομένες εφαρμογές είναι τα antivirus και firewalls. 

Λογισμικό Antivirus 

Όπως έχει αποδειχθεί από πολλές έρευνες, η διασπορά ιών είναι η πιο διαδεδομένη 

μορφή επιθέσεων στο Διαδίκτυο. Καθημερινά, δημιουργούνται χιλιάδες νέοι ιοί, που 

απειλούν, ποικιλοτρόπως, τα υπολογιστικά συστήματα. Η πιο σημαντική μέθοδος 

αντιμετώπισης των ιών είναι η χρήση αντιβιοτικών προγραμμάτων (antivirus 

software). Το λογισμικό αντιμετώπισης ιών, είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα εργαλεία 

λογισμικού. Ένα τέτοιο λογισμικό, επιτελεί τρεις βασικές λειτουργίες:  

Ανίχνευση των ιών: για να εξακριβωθεί, εάν έχει μολυνθεί από ιούς. Η διαδικασία 

αυτή, μπορεί να γίνει είτε κατόπιν ενέργειας του χρήστη, που επιλέγει μέσω του 

λογισμικού τον έλεγχο του σκληρού του δίσκου για ιούς, είτε, όπως συμβαίνει με τα 

σύγχρονα λογισμικά, πραγματοποιείται αυτόματα, καθώς, το λογισμικό φορτώνεται 

στην μνήμη RAM του συστήματος και ελέγχει όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται. 

Προσδιορισμός της ταυτότητας των ιών: Εάν το σύστημα έχει προσβληθεί από 

κάποιο ιό, το λογισμικό θα ενημερώσει το χρήστη για την ταυτότητά του. Η 

δυνατότητα αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί επιτρέπει να εκτιμηθεί το μέγεθος της 

ζημιάς που έχει προκληθεί, όσο και να εκτελεσθούν οι απαραίτητες ενέργειες, για την 

αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος. 
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Καθαρισμός των ιών: Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, αφού έχουν εντοπιστεί οι ιοί 

που μόλυναν το σύστημα, θα πρέπει να αφαιρεθούν. Τα περισσότερα λογισμικά, όταν 

έχουν εντοπίσει έναν ιό, προτείνουν στον χρήστη τι ακριβώς να κάνει. Οι πιο 

συνηθισμένες επιλογές είναι τρεις: 

 Να επιδιορθώσει το αρχείο που έχει μολυνθεί με τον ιό 

 Να θέσει το αρχείο σε καραντίνα, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

 Να διαγράψει το αρχείο. 

 

Firewalls 

Στην επιστήμη των υπολογιστών, ο όρος Firewall προσδιορίζει μια συσκευή ή 

εργαλείο λογισμικού (ή και συνδυασμό των ανωτέρω), που παρακολουθεί και 

φιλτράρει τα πακέτα που επιχειρούν είτε να εισέλθουν, είτε να εξέλθουν από ένα 

εσωτερικό προστατευμένο δίκτυο ή υπολογιστή. Είναι εργαλεία που ξεχωρίζουν ένα 

«ασφαλές» δίκτυο (π.χ. το Intranet μιας επιχείρησης), από ένα εξωτερικό μη ασφαλές 

δίκτυο, όπως είναι το Internet.Τα περισσότερα Firewalls επιτελούν δυο βασικές 

λειτουργίες ασφαλείας: 

 Φιλτράρισμα πακέτων (packet filtering) το οποίο βασίζεται στο να επιτρέπει ή 

να απαγορεύει (permit or deny) την κίνηση των πακέτων που διακινούνται 

στο δίκτυο, με βάση την υιοθετημένη πολιτική ασφαλείας 

 Πύλες εφαρμογών (Application proxy gateways), που προσφέρουν υπηρεσίες 

στους εσωτερικούς χρήστες και ταυτόχρονα προστατεύουν τους hosts από 

εξωτερικές απειλές. 

 

 

 

 

4.2. Συμβουλές για τους γονείς και τους νέους 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα παραθέσουμε κάποιες ενδεικτικές, αλλά ωστόσο πολύ 

σημαντικές συμβουλές, όσο αναφορά τη χρήση του διαδικτύου. Οι συμβουλές αυτές 

αφορούν τόσο τους γονείς, όσο και τους νέους. 

Συμβουλές για γονείς 

 Οι γονείς θα πρέπει να κρατήσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε χώρους 

όπως το σαλόνι και όχι σε υπνοδωμάτια. Να ασχοληθούν με τον τρόπο που 
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δουλεύει το Διαδίκτυο και να ξοδέψουν χρόνο να περιηγηθούν μαζί με τα 

παιδιά στον Κυβερνοχώρο. 

 Να σιγουρευτούν ότι τα παιδιά είναι ενήμερα και ότι πρέπει να ανησυχούν για 

αγνώστους που συναντούν μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ότι δεν 

πρέπει τα παιδιά να δίνουν προσωπικές πληροφορίες για τους εαυτούς τους. 

 Να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν τα chatrooms 

(δωμάτια συνομιλίας), χωρίς επίβλεψη. 

 Τα παιδιά να προτιμούν τις ιστοσελίδες που εγκρίνουν οι γονείς και όχι αυτές 

που θεωρούνται ανάρμοστες. 

 Να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή κάποιο λογισμικό φίλτρο που 

απαγορεύει την προσπέλαση σε συγκεκριμένες σελίδες του Διαδικτύου. 

 Να συζητήσουν με τα παιδιά για την ασφάλεια του Διαδικτύου. 

 Να γνωρίζουν ποιους πρέπει να ενημερώσουν και εν ανάγκη να καταγγείλουν 

σε περίπτωση που συναντήσουν βλαβερό και παράνομο περιεχόμενο στο 

Διαδίκτυο. 

 

Συμβουλές για νέους 

 Οι νέοι θα πρέπει να μην δίνουν σε κανέναν, ακόμη και στον καλύτερό τους 

φίλο, τον κωδικό πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Τα μόνα άτομα που θα πρέπει να 

γνωρίζουν τον κωδικό είναι οι γονείς τους. 

 Ακόμα θα πρέπει να μην απαντούν σε ηλεκτρονικά μηνύματα που τους 

κάνουν να αισθάνονται «άβολα». Σε περίπτωση που λάβουν ένα τέτοιο 

μήνυμα, να μη διστάσουν να το πουν στους γονείς ή σε κάποιο πρόσωπο που 

εμπιστεύονται. 

 Επίσης αν αισθάνονται άβολα την ώρα που συνομιλούν μέσω chatroom, θα 

πρέπει διακόψουν αμέσως τη συνομιλία. 

 Να αποφεύγουν να στέλνουν τη φωτογραφία  και τα προσωπικά στοιχεία τους 

μέσω Διαδικτύου σε άγνωστους. 

 Να σκεφτούν πολύ καλά πριν αποφασίσουν να συναντηθούν με κάποιο άτομο 

που γνώρισαν στο Διαδίκτυο.  

 Σε περίπτωση που αποφασίσουν να συναντηθούν με τον «διαδικτυακό φίλο», 

να ενημερώσουν τους γονείς ή κάποιο άτομο που εμπιστεύονται και να 

φροντίσουν αυτή η συνάντηση να γίνει σε δημόσιο χώρο. 

 Να αναπτύξουν κριτική διάθεση σε ότι διαβάζουν στο Διαδίκτυο. 
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 Να μιλήσουν στους γονείς τους για τα όσα βλέπουν όταν «σερφάρουν» στο 

Internet. 

 

 

4.3. Το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας 

Η αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας 

για τις αστυνομικές αρχές, όπως άλλωστε και τα κοινά διαπραχθέντα εγκλήματα. 

Συγκεκριμένα, όσο αφορά τα ηλεκτρονικά εγκλήματα, που έχουν εισέλθει στην 

καθημερινότητα μας τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον της αστυνομίας εστιάζεται 

περισσότερο στις ασταμάτητες αλλαγές που προκύπτουν στους κόλπους της 

τεχνολογίας και έτσι καθιστούν το ηλεκτρονικό έγκλημα ένα σχετικά δύσκολα 

ανιχνεύσιμο έγκλημα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στον Ελλαδικό χώρο. Έτσι, αυτό 

που φαίνεται να κάνει αποτελεσματικότερο το έργο των διωκτικών αρχών είναι η 

συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της αστυνομικής αρχής σε 

θέματα κυρίως τεχνικής φύσεως σχετικά με τη διερεύνηση και τη δίωξη του 

ηλεκτρονικού εγκλήματος. Στην Ελλάδα, η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), έχει 

προχωρήσει στη σύσταση Υπηρεσίας ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με 

εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι καταγγελίες των πολιτών που 

διαπιστώνουν ότι έχουν παραβιαστεί προσωπικά τους δεδομένα ή ότι έπεσαν θύματα 

κάποια ηλεκτρονικής απάτης ή γενικότερα έχουν αντιληφθεί κάτι ύποπτο σχετικά με 

το διαδίκτυο ή τη χρήση Η/Υ, θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στην αρμόδια αρχή. 

Επιπλέον στην Ελλάδα, σχετικός με καταγγελίες για το ηλεκτρονικό έγκλημα είναι 

και ο ιστότοπος www.saferinternet.gr. Στο συγκεκριμένο ιστότοπο ∆ράσης, 

Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου (υπό 

την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπάρχουν πολλές, χρήσιμες πληροφορίες και 

συμβουλές για την ορθή χρήση του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και άλλων 

διαδραστικών τεχνολογιών. 

 

 

 

 

 

http://www.saferinternet.gr/
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Επίλογος 

Σύνοψη και συμπεράσματα 

Η πληροφορία δε γνωρίζει σύνορα αλλά ούτε και το έγκλημα πια. Ο χρήστης του 

διαδικτύου είναι περισσότερος ευάλωτος από οποιονδήποτε άλλον να πέσει θύμα 

κάποιας εγκληματικής πράξης δεδομένου ότι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και από την 

πιο απλή χρήση του διαδικτύου είναι αναρίθμητοι και πολλαπλασιάζονται 

καθημερινά με γεωμετρική πρόοδο, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας. Οι δράστες 

εκμεταλλευόμενοι την ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο μπορούν να τελέσουν 

ακόμα και εγκλήματα που με τον παραδοσιακό τρόπο δε θα τολμούσαν καν να 

σκεφτούν. Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 

διαδικτύου καθώς και οι γενικότερες αλλαγές που επέφεραν οι καινοτόμες 

τεχνολογίες, έχουν δώσει νέες διαστάσεις στη συμβατική εγκληματικότητα 

καθιστώντας την απειλητική και επικίνδυνη ιδιαίτερα στους ανήλικους χρήστες του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, μιας και οι τρόποι τέλεσης των εγκλημάτων αυξάνεται, 

αλλά και η συγκεκριμένη ομάδα χρηστών είναι η πιο ευάλωτη. Οι σύγχρονες 

εγκληματικές απειλές χαρακτηρίζονται από τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας 

εξελιγμένων συστημάτων και υψηλής τεχνογνωσίας. Η αντιμετώπιση τους είναι 

ζήτημα καίριας σημασίας για την πρόληψη εκδήλωσης επιθέσεων, αλλά και την 

ελαχιστοποίηση τους, με σκοπό την προστασία και την ασφαλέστερη χρήση του 

διαδικτύου. Η όλη πολιτική ασφαλείας επιβάλλει συνδυασμό τεχνολογικών μέτρων, 

συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης τόσο των γονέων και των εκπαιδευτικών, 

όσο και των νεαρότερων χρηστών σε θέματα ασφαλείας. Επιπλέον, οι χώρες πρέπει 

να συμβάλλουν στην εξάλειψη της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας, μέσω της 

νομοθεσίας που θεσπίζουν και τις ποινές που ορίζουν. Τέλος, όσο αφορά το έργο των 

αρμόδιων διωκτικών αρχών, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, αλλά να γίνει 

και εκπαίδευση του ανάλογου προσωπικού στις νέες μεθόδους τέλεσης των 

εγκλημάτων, με σκοπό την προστασία του κοινωνικού συνόλου. 
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Παράρτημα Α 

Έρευνα βασισμένη σε ερωτηματολόγιο σε μαθητές σχολείων 

Στη συνέχεια ακολουθεί ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να 

ρωτήσουμε περισσότερους ανήλικους χρήστες σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου 

και τι γνωρίζουν για τους κινδύνους που αυτό κρύβει. Το δείγμα (82 ατόμων) είναι 

από μαθητές σχολείων της Θεσσαλονίκης όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου. 

Παρατίθενται  οι ερωτήσεις με τα ποσοστά των απαντήσεων που δόθηκαν από τους 

ανήλικους χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

Ερωτήσεις                 

1. Φύλο 

Αγόρι:  51 άτομα  (62,2%) 

Κορίτσι: 31 άτομα  (37,8%) 

2. Ηλικία 

12-17 χρονών 

3. Ποιες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιείς; 

Σταθερό υπολογιστή:  67 άτομα  (81,7%) 

Φορητό υπολογιστή:  22 άτομα  (26,8%) 

Smartphone:  68 άτομα  (82,9%) 

Tablet:  43 άτομα  (52,4%) 

Smart TV:  11 άτομα  (13,4%) 

4. Που χρησιμοποιείς το διαδίκτυο; 

Δωμάτιο σπιτιού: 74 άτομα  (90,2%) 

Σχολείο:  36 άτομα  (43,9%) 

Σπίτια φίλων:  42 άτομα  (51,2%) 

Internet cafe:  39 άτομα  (47,6%) 

Άλλους δημόσιους χώρους:  18 άτομα  (21,9%) 

5. Πόσο χρονών ήσουν όταν το χρησιμοποίησες πρώτη φορά; 

<7:  18 άτομα  (21,9%) 

<10:  29 άτομα  (35,4%) 

<14:  35 άτομα  (42,7%) 

6. Πόσο συχνά κάνεις χρήση του διαδικτύου; 

Κάθε μέρα:  46 άτομα  (56%) 
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Μια- δύο φορές την εβδομάδα:  29 άτομα  (35,4%) 

Λιγότερο από μια φορά το μήνα:  7 άτομα  (8,5%) 

7. Πόση ώρα το χρησιμοποιείς όταν συνδέεσαι; 

Λίγα λεπτά:  15 άτομα  (18,3%) 

Μία ώρα:  30 άτομα  (36,6%) 

Δύο- τρεις ώρες:  24 άτομα  (29,3%) 

Πάνω από τρεις ώρες:  13 άτομα  (15,9%) 

8. Πιστεύεις ότι η μεγάλη χρήση του προκαλεί εθισμό; 

Καθόλου:  6 άτομα  (7,3%) 

Λίγο:  27 άτομα  (32,9%) 

Αρκετά:  36 άτομα  (43,9%) 

Πολύ:  13 άτομα  (15,9%) 

9. Χρησιμοποιείς το Internet για: 

Σχολική εργασία:  19 άτομα  (23,1%) 

«Κατέβασμα» μουσικής- βίντεο (ταινίες):  46 άτομα  (56%) 

«Επίσκεψη» σε κοινωνικά δίκτυα:  63 άτομα  (76,8%) 

Αποστολή e-mails:  16 άτομα  (19,5%) 

Παιχνίδια στο διαδίκτυο:  49 άτομα  (59,8%) 

10. Ποιο κοινωνικό δίκτυο χρησιμοποιείς; 

Facebook:  61 άτομα  (74,4%) 

Instagram:  43 άτομα  (52,4%) 

Twitter:  14 άτομα  (17%) 

Snapchat:  37 άτομα  (45,1%) 

Κανένα:  16 άτομα  (19,5%) 

11. Αν χρησιμοποιείς κάποιο από τα παραπάνω τι πληροφορίες έχεις σε αυτό; 

Προσωπικές πληροφορίες:  49 άτομα  (74,2%) 

Φωτογραφίες:  55 άτομα  (83,3%) 

Βίντεο:  22 άτομα  (33,3%) 

Τίποτα από τα παραπάνω:  9 άτομα  (13,6%) 

12. Έχεις λάβει ποτέ μηνύματα από άγνωστο αποστολέα; 

Ποτέ:  55 άτομα  (83,3%) 

Μία φορά:  7 άτομα  (10,6%) 

Περισσότερες από μία φορά:  4 άτομα  (6%)  
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13. Εάν έχεις λάβει τι τα έκανες; 

Απάντησα:  2 άτομα  (18,1%) 

Τα έσβησα:  8 άτομα  (72,7%) 

Τα προώθησα αλλού:  1 άτομα  (9%) 

14. Έχεις πέσει ποτέ ο ίδιος ή έχεις αντιληφθεί κάποιον να πέφτει θύμα 

εκφοβισμού στο διαδίκτυο; 

Ποτέ:  62 άτομα  (75,6%) 

Λίγες φορές:  17 άτομα  (20,7%) 

Αρκετές φορές:  3 άτομα  (3,7%) 

15. Οι γονείς ελέγχουν τα sites που επισκέπτεσαι; 

Ποτέ:  42 άτομα  (51,2%) 

Σπάνια:  29 άτομα  (35,4%) 

Πάντα:  11 άτομα  (13,4%) 

16. Θεωρείς το διαδίκτυο ασφαλές; 

Καθόλου:  10 άτομα  (12,1%) 

Λίγο:  23 άτομα  (28%) 

Αρκετά:  41 άτομα  (50%) 

Πολύ:  8 άτομα  (9,8%) 

17. Έχεις διαβάσει οτιδήποτε σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο; 

Όχι:  19 άτομα  (23,1%) 

Ναι:  23 άτομα  (28%) 

Μερικά πράγματα:  40 άτομα  (48,8%) 

 

 

 

 

Συμπεράσματα  

Αναλύοντας, εν συνεχεία, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως χρησιμοποιούν την τεχνολογία και 

το διαδίκτυο με κυρίαρχη θέση να κατέχουν ο σταθερός υπολογιστής και το 

smartphone με ποσοστά που ξεπερνούν το 80%. Όσον αφορά τη χρήση του 

διαδικτύου για πρώτη φορά, οι περισσότεροι απάντησαν ότι αυτή έγινε μέχρι τα 14 

τους (42,7%) και αμέσως μετά απάντησαν ότι μέχρι τα 10 είχαν κάνει έστω και μία 

φορά χρήση του internet. Από την έρευνα φαίνεται ακόμη ότι όλοι οι μαθητές το 
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χρησιμοποιούν σε όλους τους χώρους όπου έχουν πρόσβαση όπως σχολεία, σπίτια 

φίλων, internet cafe και φυσικά στο δωμάτιο τους όπου σχεδόν όλοι έχουν πρόσβαση. 

Επίσης, πάνω από τους μισούς κάνουν χρήση αυτού καθημερινά σε ποσοστό 56%, 

ενώ αμέσως μετά το 35,4% κάνει χρήση μία με δύο φορές την εβδομάδα. Το 

μεγαλύτερο δείγμα, δηλαδή 54 άτομα ο χρόνος που «ξοδεύει» στο διαδίκτυο είναι 

από 1-3 ώρες, ενώ πάνω από τρεις ώρες απάντησαν ότι περνούν οι 13. Ακόμη σχεδόν 

όλο το δείγμα πιστεύει ότι η υπερβολική χρήση του internet προκαλεί εθισμό με πάνω 

από τους μισούς να απαντούν από αρκετά έως πολύ μεγάλο εθισμό. Οι πιο 

δημοφιλείς λόγοι που χρησιμοποιούν οι μαθητές το internet είναι για να 

«κατεβάζουν» μουσική και ταινίες, για να παίζουν on line games και φυσικά οι 

περισσότεροι για να επισκέπτονται κοινωνικά δίκτυα. Η επόμενη ερώτηση αφορούσε 

τα κοινωνικά δίκτυα και αν διαθέτουν κάποιο λογαριασμό σε αυτά, όπου το 74,4% 

απάντησε ότι έχει facebook, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και στη συνέχεια 

δεύτερο έρχεται το instagram με ποσοστό 52,4% που σημαίνει ότι αρκετοί έχουν 

λογαριασμό σε περισσότερα από ένα κοινωνικά δίκτυα. Μόλις οι 16 από αυτούς δεν 

έχουν πουθενά λογαριασμό. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν ανεβάζουν 

φωτογραφίες και έχουν προσωπικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, τόπο 

διαμονής, σχολείο, δραστηριότητες, κλπ. Στη συνέχεια, σε ερώτηση αν έχουν λάβει 

ποτέ μηνύματα από άγνωστο αποστολέα, μόνο 11 απάντησαν είτε μία, είτε 

περισσότερες φορές και οι 8 από αυτούς τα έσβησαν αμέσως. Σε άλλη ερώτηση το 

75,6% του δείγματος ούτε έχει πέσει, ούτε έχει αντιληφθεί κάποιον άλλον να πέφτει 

θύμα εκφοβισμού στο διαδίκτυο. Όσον αφορά το γονικό έλεγχο πάνω από τους 

μισούς παραδέχονται ότι δεν γίνεται ποτέ στα sites που επισκέπτονται, ενώ μόλις το 

13,4% απάντησε ότι γίνεται πάντα. Κλείνοντας την έρευνα οι μαθητές ερωτήθηκαν 

κατά πόσο θεωρούν το διαδίκτυο ασφαλές και 49 άτομα του δείγματος το θεωρούν 

είτε αρκετά, είτε πολύ ασφαλές και ακολούθως σε ερώτηση για το αν γνωρίζουν κάτι 

περί την ασφάλεια στο διαδίκτυο, οι 63 απάντησαν ότι γνωρίζουν, ενώ μόλις οι 19 

δεν έχουν κάποια γνώση επί του θέματος. 
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Παράρτημα Β 

Μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων ηλεκτρονικών 

εγκλημάτων 

Ακολουθούν συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων που αφορούν διαδικτυακά 

εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε ανήλικους στη χώρα μας, από το 2005 μέχρι και 

σήμερα. 

 

Α) Στις 19-3-2005 σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός  15χρονου μαθητή, ο 

οποίος διακινούσε από τις 18-2-2005 μέσω  προγράμματος internet, υλικό παιδικής 

πορνογραφίας με μικρά παιδιά σε  σεξουαλική δραστηριότητα με ενήλικους. Στην 

οικία του βρέθηκε και  κατασχέθηκε ένα cd-rom με το διακινηθέν υλικό, ενώ ο ίδιος 

αποδέχτηκε τις σε βάρος του κατηγορίες και απέδωσε την συμπεριφορά του αυτή σε 

προσπάθεια εντυπωσιασμού των συνομήλικων του. 

Β) Το 2005, στα πλαίσια αστυνομικής επιχείρησης με την  κωδική ονομασία 

«STORM» σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος είκοσι Ελλήνων χρηστών του 

διαδικτύου, κατηγορούμενοι μεταξύ άλλων και για πορνογραφία  ανηλίκων κατ’ 

εξακολούθηση. Από ψηφιακή έρευνα, η οποία διήρκησε έξι  μήνες προέκυψε, ότι 

χρήστες του διαδικτύου διακινούσαν τουλάχιστον από το  έτος 2004 σκληρότατο 

υλικό παιδικής πορνογραφίας, 

Γ) Στη Χαλκίδα το 2006 συνελήφθη από αστυνομικούς του  Τμήματος Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής,  32χρονος Έλληνας καθηγητής 

Φυσικής, που ζούσε και εργαζόταν στη  Γερμανία, ο οποίος είχε δημιουργήσει 

ιστοσελίδα με υλικό  παιδικής πορνογραφίας, το οποίο διακινούσε μέσω δικτυακών 

διευθύνσεων  με σκοπό το κέρδος. 

Δ) Το 2007 απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον πέντε Ελλήνων  ηλικίας από 35-60 

χρόνων, κατοίκων Αθηνών και επαρχιακών πόλεων, οι οποίοι δεν  συνελήφθησαν 

λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, μελών διεθνούς  κυκλώματος παιδικής 

πορνογραφίας, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία  εμπλέκονται σε υπόθεση 

διακίνησης βίντεο σκληρότατου παιδικού πορνογραφικού υλικού, η οποία 

εξιχνιάστηκε πριν από λίγους μήνες στην Ιταλία. 

Ε) Πριν από λίγους μήνες μία νέα μόδα ενός παιχνιδιού ονόματι «μπλε φάλαινα» που 

κάνει θραύση στο εξωτερικό, ήρθε και στη χώρα μας με σκοπό την αποπλάνηση 

ανηλίκων και την οδήγηση τους στην αυτοκτονία. Η «Μπλε Φάλαινα» αποτελείται 
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από διάφορες δοκιμασίες που λαμβάνουν χώρα σε περίοδο 50 ημερών. Ξεκινά με 

απλά βήματα ζητώντας από τους συμμετέχοντες να ζωγραφίσουν ένα ζώο, να 

ξυπνήσουν αργά τη νύχτα ή να παρακολουθούν ταινίες τρόμου για μια ολόκληρη 

μέρα. Στη συνέχεια ξεκινούν πιο σκοτεινές δοκιμασίες. Ο αόρατος διαχειριστής 

διατάζει τον παίχτη να υποβληθεί στην δοκιμασία του πνιγμού ή σε αυτήν της μπλε 

φάλαινας. Ο παίκτης λαμβάνει τις προσταγές από έναν άγνωστο διαχειριστή που 

απειλεί τους συμμετέχοντες να μην σταματήσουν το παιχνίδι. 

Στην χώρα μας, μία 15χρονη από την Κατερίνη λίγο έλειψε να αποτελέσει τα πρώτο 

θύμα του παιχνιδιού. Η νεαρή νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου αφού 

σύμφωνα με την αστυνομία μεταφέρθηκε εκεί από τους γονείς της. Η ίδια αποκάλυψε 

πως μέσω του παιχνιδιού κάποιος της ζήτησε να πάρει μεγάλη ποσότητα χαπιών. 
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