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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

H πανδημία του COVID – 19 που εκδηλώθηκε περί τις αρχές του έτους 2020, συνέβαλε σημαντικά 

στην περαιτέρω μεταφορά της κοινωνικής ζωής σε ψηφιακό περιβάλλον. Ως εκ τούτου το ζήτημα 

του ηλεκτρονικού εγκλήματος, τίθεται πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς εντείνεται 

η σχέση κοινωνικής ζωής και εύρυθμης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων. Η μεταφορά 

της κοινωνικής ζωής σε ψηφιακό περιβάλλον συνεπάγεται και την εμφάνιση εγκληματικών 

φαινομένων σε αυτό. Η πράξη της παράνομης πρόσβασης (hacking) αποκτά, επομένως σήμερα 

περισσότερη σημασία από ποτέ. Συνεπώς θεωρείται επιβεβλημένη η προσπάθεια εννοιολογικής 

προσέγγισης του αδικήματος αυτού, όπως αυτό τυποποιείται στον Ποινικό Κώδικα. Τέλος, 

λαμβάνοντας υπόψη την εκτεταμένη χρήση των προγραμμάτων τηλεδιάσκεψης, εξετάζεται το 

ενδεχόμενο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης στην περίπτωση του φαινομένου 

«zoombombing». 

ABSTRACT 

The COVID – 19 pandemic that occurred at the beginning of 2020, contributed significantly to the 

further transfer of social life to a digital world. Therefore, the issue of cybercrime is again in the 

spotlight, as the relationship between social life and the smooth operation of information systems 

is intensifying. The transfer of social life to a digital world relates to the appearance of criminal 

phenomena in it. Therefore, the act of hacking is becoming today more important than ever 

before. Taking that into account, it is considered necessary to try to conceptually approach this 

offense, as standardized in the Criminal Code. Finally, considering the extensive use of video 

conferencing programs, the possibility of applying this provision in the case of "zoombombing" is 

examined. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι πασιφανές ότι η ανθρωπότητα από τα μέσα του 20ου αιώνα και εντεύθεν βιώνει μια 

ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία έχει επηρεάσει κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής και 

έχει μετασχηματίσει εν πολλοίς τις ισχύουσες κοινωνικές δομές. Το φαινόμενο αυτό έχει 

χαρακτηριστεί ως μετάβαση στην «Εποχή της Πληροφορίας» καθώς, η ανθρωπότητα, ως σύνολο 

πλέον, σταδιακά εγκαταλείπει το παραδοσιακό μοντέλο διάρθρωσης της κοινωνικής ζωής, όπως 

αυτό δημιουργήθηκε μετά την βιομηχανική επανάσταση, και εισχωρεί σε ένα μοντέλο 

οργάνωσης της κοινωνίας στρεφόμενο γύρω από την ίδια την πληροφορία και την υψηλή 

τεχνολογία που απαιτείται για την αποθήκευση, πρόσβαση, επεξεργασία και μετάδοση αυτής. 

Μάλιστα υπό το πρίσμα των ανωτέρω η πληροφορία, δεν έχει μόνον την έννοια της γνώσης, 

αλλά περιλαμβάνει και άλλες έννοιες, ξένες ως τώρα με αυτήν. Στο επίκεντρο της μετάβασης 

αυτής βρίσκεται το διαδίκτυο, μέσω του οποίου η μετάδοση και η επεξεργασία τεράστιου όγκου 

πληροφοριών έχει καταστεί εύκολη και προσιτή στον καθένα.  

Η μεταφορά της κοινωνικής δραστηριότητας στο ψηφιακό περιβάλλον, φυσιολογικώς 

συνεπάγεται και την μεταφορά του εγκληματικού φαινομένου1. Έτσι από πολύ νωρίς ξεκίνησε 

να παρατηρείται τόσο η τέλεση εγκλημάτων του παραδοσιακού ποινικού δικαίου, όσο και νέες 

συμπεριφορές ευρισκόμενες στα όρια του αξιοποίνου2. «Δανειζόμενο» τα χαρακτηριστικά του 

ψηφιακού περιβάλλοντος, εντός του οποίου αναπτυσσόταν, το «ηλεκτρονικό έγκλημα», 

απεδείχθη ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπισθεί καθώς ήταν γρήγορο και εύκολο, με 

αποτέλεσμα την έλλειψη σχετικού αποδεικτικού υλικού, ενώ οι προηγμένες τεχνικές γνώσεις του 

δράστη σε συνδυασμό με την, εγγενή στο ψηφιακό περιβάλλον, δυσκολία ταυτοποίησης του 

δυσχεραίναν ιδιαίτερα τη διαδικασία εξιχνίασης του3. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του Ποινικού 

Δικαίου ήταν πλέον πασίδηλη. Πέραν του γεγονότος ότι οι ήδη υφιστάμενοι κανόνες δεν 

                                                           
1 Κιούπης Δ., «Ο τόπος τέλεσης του διαδικτυακού εγκλήματος» σε Δαλακούρας Θ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα, 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σ. 41. 
2 Κατσογιάννου Μ., «H δυστοπική πραγματικότητα της κρίσης ως θρυαλλίδα έκπτυξης αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς και ανάδυσης αθέατης θυματοποίησης: H περίπτωση της «έμμονης διαδικτυακής 
παρενοχλητικής παρακολούθησης» (“Cyberstalking”)», σε Γασπαρινάτου Μ., Έγκλημα και Ποινική 
Καταστολή σε Εποχή Κρίσης: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα, 2016, σ 1436 επ 
3 Βλ. Αγγελή Ι., «Διαδίκτυο (Internet) και ποινικό Δίκαιο», ΠοινΧρ, 2000 σελ. 675 επ 
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επαρκούσαν για την καταπολέμηση αυτής της νέας μορφής εγκληματικότητας, ο νομοθέτης, 

όφειλε να λάβει υπόψη του την ευρύτερη κοινωνική μεταβολή που συνέβαινε. Όσο περισσότερο 

κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς εξαρτούσαν την λειτουργία τους από την εύρυθμη λειτουργία των 

πληροφοριακών συστημάτων τους τόσο αυξανόταν ο κίνδυνος προσβολής τους4, με 

αποτέλεσμα, να αυξάνεται η ανάγκη για πληρέστερη προστασία της ίδιας της πληροφορίας5 

αλλά και της απρόσκοπτης λειτουργίας των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. 

Η πανδημία του CoVid-19 λειτούργησε ως καταλύτης για την επιτάχυνση της μετάβασης στο 

ψηφιακό περιβάλλον6. Τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση, και η 

εν γένει εξ΄ αποστάσεως λειτουργία πλήθους κρατικών και ιδιωτικών φορέων, καθιστούν 

σήμερα, την ανάγκη κατανόησης και αντιμετώπισης του φαινομένου της ηλεκτρονικής 

εγκληματικότητας πιο επιτακτική από ποτέ. Στο πλαίσιο της παρούσας θα γίνει ανάλυση του 

φαινομένου της παράνομης πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών ή «hacking», το οποίο 

αποτελεί, το βασικότερο ηλεκτρονικό έγκλημα7. Στην συνέχεια, θα εξεταστεί η σχέση του 

αδικήματος αυτού με το φαινόμενο «zoombombing», το οποίο γεννήθηκε και αναπτύχθηκε κατά 

την περίοδο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι αρχικά, είχε 

προγραμματιστεί και η ανάπτυξη του φαινομένου «cyberstalking», σε συνάρτηση με αυτή του 

hacking, καθώς, κατά την άποψη του γράφοντος, η απαγόρευση της κυκλοφορίας και η 

αποξένωση από το κοινωνικό περιβάλλον, έχει ήδη οδηγήσει στην εκρηκτική αύξηση του 

φαινομένου αυτού, ακόμα και αν δεν έχει λάβει ακόμα δημοσιότητα, λόγω άγνοιας των 

θυμάτων8. Όμως, λόγω της παντελούς ελλείψεως νομολογίας για το αδίκημα της παράνομης 

πρόσβασης, των διάφορων απόψεων σχετικά με το περιεχόμενο των στοιχείων της 

αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος και την ανάγκη επεξήγησης ορισμένων τεχνικών 

                                                           
4 Χλούπης Γ., Διασυνοριακό & Υπερεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005, σ. 221 
5 Βλ. Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 62 επ.  
6 Βλ. Πιερρακάκης Κ., «Ο Κορωνοϊός ως ψηφιακός επιταχυντής», Η καθημερινή, 2020. 
7 Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 62 επ. 
8 Κατσογιάννου Μ., «H δυστοπική πραγματικότητα της κρίσης ως θρυαλλίδα έκπτυξης αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς και ανάδυσης αθέατης θυματοποίησης: H περίπτωση της «έμμονης διαδικτυακής 
παρενοχλητικής παρακολούθησης» (“Cyberstalking”)», σε Γασπαρινάτου Μ., Έγκλημα και Ποινική 
Καταστολή σε Εποχή Κρίσης: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα, 2016, σ 1442 επ.  
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ζητημάτων, το φαινόμενο του «cyberstalking» χρειάστηκε να περιοριστεί και θα εξεταστεί 

ακροθιγώς ως συρρέον στο αδίκημα του α. 370Β ΠΚ.  

1.1 Έννοια και Διακρίσεις του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 

Προκειμένου να εξετάσουμε το φαινόμενο της ψηφιακής εγκληματικότητας, δέον όπως 

προσπαθήσουμε αρχικά να οριοθετήσουμε το περιεχόμενο του όρου «Ηλεκτρονικό Έγκλημα». 

Αξίζει να σημειωθεί, δε ότι έως σήμερα δεν έχει επιτευχθεί η διαμόρφωση ενός διεθνούς 

αποδεκτού ορισμού για τον όρο αυτό9. Προκειμένου, να προσεγγίσουμε το εννοιολογικό 

περιεχόμενο του όρου, κατά την ευρύτερα υποστηριζόμενη άποψη, θα πρέπει να διακρίνουμε 

τα ηλεκτρονικά εγκλήματα, ανάλογα με το περιβάλλον τέλεσης τους σε τρείς κατηγορίες. Στην 

πρώτη θα πρέπει να εντάξουμε όλα τα αδικήματα που δύνανται να τελεστούν τόσο στο φυσικό 

περιβάλλον όσο και στο διαδίκτυο. Επομένως στην περίπτωση που κάποιο αδίκημα του 

παραδοσιακού ποινικού δικαίου τελείται σε «περιβάλλον διαδικτύου» θα γίνεται λόγος για 

έγκλημα σχετιζόμενο με τον κυβερνοχώρο (internet related crime). Στην δεύτερη κατηγορία 

εντάσσονται τα εγκλήματα υπολογιστή (computer crimes) τα οποία τελούνται σε ψηφιακό 

περιβάλλον, ή περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς τη χρήση και την συνδρομή του 

διαδικτύου. Η τελευταία κατηγορία είναι τα κυβερνοεγκλημάτα (cybercrimes) ή εγκλήματα 

διαδικτύου (internet crimes), στην οποία εντάσσονται τα εγκλήματα που διαπράττονται 

αποκλειστικά στο διαδίκτυο ή τον κυβερνοχώρο και τα οποία προϋποθέτουν την ύπαρξη 

περισσότερων Η/Υ διασυνδεδεμένων καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε σύστημα πληροφοριών10.  

Το κυβερνοέγκλημα, διακρίνεται περαιτέρω σε τρεις κατηγορίες έχοντας ως κριτήριο τον 

ρόλο που διαδραματίζει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής11 κατά την τέλεση του συγκεκριμένου 

αδικήματος. Σύμφωνα με την διάκριση αυτή το κυβερνοέγκλημα μπορεί να διακριθεί περαιτέρω 

                                                           
9 Αγγελής Ι., «Διαδίκτυο (Internet) και Ποινικό Δίκαιο», ΠοινΧρ, 2000 σελ. 675 επ, Χλούπης Γ., 
Διασυνοριακό & Υπερεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005, σ. 231, Clough J., 
Principles of Cybercrime, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, σ. 9, Waller L., Bailey C., Johnson 
S., Fear of Cybercrime, Ian Randle Publishers, Kingston, 2015, Arifi D., Arifi B., «Cybercrime: A Challenge to 
Law Enforcement», SEEU Review 2020, V. 15 I. 2 p. 44 
10 Αγγελής Ι., «Διαδίκτυο (Internet) και Ποινικό Δίκαιο», ΠοινΧρ 2000, σ. 675 επ.  
11 Η έννοια του ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν ταυτίζεται με την έννοια του προσωπικού υπολογιστή 
(Personal Computer – PC) ή του φορητού υπολογιστή (laptop), αλλά είναι ευρύτερη, καθώς 
περιλαμβάνονται σε αυτήν και «έξυπνες» συσκευές, όπως π.χ τα smartphones, οι smart TVs κ.α. συσκευές 
που επεξεργάζονται δεδομένα βάσει προκαθορισμένων οδηγιών εντολών και ρυθμίσεων, προς επίτευξη 
ενός συγκεκριμένου στόχου.  
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σε γνήσιο πληροφοριακό έγκλημα στην περίπτωση που ο υπολογιστής αποτελεί το βασικό μέσο 

επίθεσης. Περαιτέρω στην περίπτωση που ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται μόνο 

ως ένα βοηθητικό εργαλείο για την διάπραξη της αξιόποινης πράξης γίνεται λόγος για εγκλήματα 

(ψηφιακού) περιεχομένου. Τελευταία υποκατηγορία των κυβερνοεγκλημάτων είναι τα 

εγκλήματα κατά πληροφοριακών συστημάτων, στα οποία ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί 

τον στόχο της εγκληματικής δράσης12. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η ανωτέρω διάκριση 

είναι σχετική, καθώς κάθε αδίκημα τόσο σε επίπεδο αντικειμενικής υπόστασης όσο και σε 

επίπεδο πραγματικών περιστατικών δύναται να εμπίπτει σε περισσότερες από μια κατηγορίες. 

Όμως, η διάκριση δεν καθίσταται άνευ σημασία καθώς η κατανόηση των κατηγοριών και των 

κριτηρίων που χρησιμοποιούντα συμβάλλει πολυεπίπεδα στην ποινική διαδικασία, καθώς 

ενισχύει τις δυνατότητες ορθής νομοθέτησης, αποτελεσματικής αντιμετώπισης και 

διαλεύκανσης των εν λόγω εγκλημάτων. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να φαίνεται κοινότοπη, 

όμως οι πρακτικές του παρελθόντος, έχουν αποδείξει ότι λόγω των τεχνικών όρων που 

αναπόφευκτα συναντάμε στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εγκλήματος και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων αυτού, συχνά, οδηγούμαστε στην θέσπιση και εφαρμογή μέτρων 

απρόσφορων για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος13.  

2. HACKING 

2.1 Έννοια και Σημασία 

Ως hacking ορίζεται παγκοσμίως η πράξη διείσδυσης σε κάποιο σύστημα υπολογιστή ή 

οποιοδήποτε άλλο σύστημα πληροφοριών. Η συγκεκριμένη πράξη ολοκληρώνεται με πρόσβαση 

στο σύστημα πληροφοριών δίχως να εξαρτάται από την επίτευξη οιουδήποτε περαιτέρω 

σκοπού14, όπως την καταστροφή ή την υποκλοπή των δεδομένων. Τούτο βέβαια δεν σημαίνει 

ότι η πράξη είναι ήσσονος σημασίας, καθώς αποτελεί, το θεμελιώδες και σοβαρότερο 

                                                           
12 Δαλακούρας Θ., «Ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ν 
4411/2016)» σε Δαλακούρας Θ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σ. 5 
13 Βλ. ΕΔΠΠΙ 3/2018 [Προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μεγάλης κλίμακας μέσω 
διαδικτύου] (σημ. Γ. Γιαννόπουλος), ΔΙΤΕ, Τεύχος 4/2018 σ. 565επ. 
14 Βασιλάκη Ειρήνη, Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 30, Σπυρόπουλος Φ, Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε 
Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016 σ. 33 Φαραντούρης Ν., 
«Σύγχρονες εγκληματικές δράσεις στο Διαδίκτυο - Εννοιολογική προσέγγιση και ποινική αντιμετώπιση του 
Hacking και του φαινομένου της μόλυνσης με ιούς», ΠοινΔικ, 2003 σ. 191 επ. 
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διαδικτυακό έγκλημα15. Προκειμένου να γίνει κατανοητή η θέση αυτή οφείλουμε να λάβουμε 

υπόψη όσα ανωτέρω εξετέθησαν σχετικά με την σημασία της πληροφορίας στην σύγχρονη 

κοινωνία, την ψηφιοποίηση του κοινωνικού βίου και την διαρκώς εκτεινόμενη εφαρμογή της 

πληροφορικής στην παγκόσμια καθημερινότητα. Είναι δε αντιληπτό, ότι πλείστα διαδικτυακά 

αδικήματα, όπως η διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, η «μπλε φάλαινα16» ή η υπόθεση 

«Jonathan Galindo17», που προσβάλλουν μεταξύ άλλων την ανηλικότητα ή εκμεταλλεύονται την 

παιδική αθωότητα, είναι ιδιαίτερα απεχθή. Τίθεται όμως το εξής ερώτημα, αν ο δράστης δύναται 

να τελέσει τόσο απεχθείς πράξεις αποστέλλοντας πληροφορίες μέσω ενός συστήματος, ποιες θα 

είναι οι δυνατότητες του ιδίου στην περίπτωση που κατορθώσει να υποτάξει πλήρως το 

πληροφοριακό σύστημα αυτό και να το διατηρεί υπό τον πλήρη έλεγχο του;  

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θεωρείται σκόπιμο να παρατεθεί ένα πραγματικό 

γεγονός. To 2015 η εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών Mattel αποφάσισε να εισάγει στην νέα 

ψηφιακή εποχή την γνωστή κούκλα Barbie. Προς τον σκοπό αυτό και υποσχόμενη μια απολύτως 

διαδραστική εμπειρία κατασκεύασε την «Hello Barbie», η οποία θα μπορούσε να «συνομιλεί» 

με το παιδί καθώς διέθετε πρόγραμμα φωνητικής αναγνώρισης και σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

Λίγους μόλις μήνες αργότερα ένας ειδικός ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων κατόρθωσε 

να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα του παιχνιδιού μέσω του διαδικτύου και να ελέγχει 

πλήρως όλες τις λειτουργίες του. Στην συνέχεια κατόρθωσε να αντικαταστήσει την σύνδεση της 

κούκλας με του διακομιστές της εταιρείας συνδέοντας την με διακομιστές, που βρίσκονταν υπό 

τον απόλυτο έλεγχο του, γεγονός που του επέτρεπε να αντικαταστήσει τις κανονικές απαντήσεις 

της κούκλας με οτιδήποτε εκείνος επιθυμούσε18. Εξίσου εφιαλτικό είναι το ενδεχόμενο της 

                                                           
15 Την ίδια άποψη φαίνεται να είχαν και οι συντάκτες της Σύμβασης της Βουδαπέστης και των υπόλοιπων 
Ευρωπαικών Νομοθετικών Κειμένων που προαναφέρθηκαν. Τούτο προκύπτει από την διάρθρωση των 
νομοθετικών κειμένων, όπου το hacking είναι η πρώτη πράξη που ποινικοποιείται, όσο και από την 
Επεξηγηματική Έκθεση της Σύμβασης. [ https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf ] 
ανάκτηση 2-4-2021. 
16 Βλ. Μεταξάκη Ε., «“Γαλάζια φάλαινα”: Το “παιχνίδι αυτοκτονίας” και η ποινική του αξιολόγηση», 
ΠοινΔικ, σ. 486 
17 Bλ. Κοντογαιννίδη Ρ., «Jonathan Galindo: Το παιχνίδι - κίνδυνος για τη ζωή παιδιών», Έθνος, 2021, [ http
s://www.ethnos.gr/ellada/149151_jonathan-galindo-paihnidi-kindynos-gia-ti-zoi-paidion ], ανακτήθηκε 6-
4-2020 
18 Gibbs S., «Hackers can hijack Wi-Fi Hello Barbie to spy on your children», The Guardian, 2015 
[https://www.theguardian.com/technology/2015/nov/26/hackers-can-hijack-wi-fi-hello-barbie-to-spy-on-
your-children], ανάκτηση 3-3-2021, Steinberg Joseph, «This New Toy Records Your Children's Private 
Moments -- Buyer Beware, Forbes, 2015[https://www.forbes.com/sites/josephsteinberg/2015/03/20/this-
new-toy-records-your-childrens-private-moments-buyer-beware/?sh=5f5d8ef3c972 ], ανάκτηση 3-3-2021. 

https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf
https://www.ethnos.gr/ellada/149151_jonathan-galindo-paihnidi-kindynos-gia-ti-zoi-paidion
https://www.ethnos.gr/ellada/149151_jonathan-galindo-paihnidi-kindynos-gia-ti-zoi-paidion
https://www.theguardian.com/technology/2015/nov/26/hackers-can-hijack-wi-fi-hello-barbie-to-spy-on-your-children
https://www.theguardian.com/technology/2015/nov/26/hackers-can-hijack-wi-fi-hello-barbie-to-spy-on-your-children
https://www.forbes.com/sites/josephsteinberg/2015/03/20/this-new-toy-records-your-childrens-private-moments-buyer-beware/?sh=5f5d8ef3c972
https://www.forbes.com/sites/josephsteinberg/2015/03/20/this-new-toy-records-your-childrens-private-moments-buyer-beware/?sh=5f5d8ef3c972
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παράνομης πρόσβασης και για τους ενήλικες, ιδίως στην περίπτωση των «έξυπνων τηλεφώνων». 

Η πρόσβαση σε μια τέτοια συσκευή συνεπάγεται την απόλυτη προσβολή του δικαιώματος στην 

ιδιωτική ζωή και την εξάλειψη της ιδιωτικότητας. Αυτές οι τεχνολογικά προηγμένες συσκευές σε 

περίπτωση παραβίασης τους δίνουν στον δράστη μια πληθώρα πληροφοριών όπως πρόσβαση 

σε όλο το αρχείο κλήσεων και μηνυμάτων της συγκεκριμένης συσκευής, στο μικρόφωνο και στην 

κάμερα αυτής, ακόμα και όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον χρήστη αλλά και της 

γεωγραφικής τοποθεσίας της συσκευής σε πραγματικό χρόνο ενώ παράλληλα θα μπορεί να 

αποκτήσει πρόσβαση σε κάθε είδους λογαριασμό του χρήστη (ηλ. ταχυδρομείου, τραπεζικό, 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, taxisnet κλπ.). Δηλαδή θα μπορεί μέσω μιας και μόνο συσκευής 

να παρακολουθεί κάθε κίνηση και κάθε δραστηριότητα του κατόχου αυτής, είτε αυτή λαμβάνει 

χώρα σε ψηφιακό είτε σε φυσικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να επισημανθεί ότι με την 

εξάπλωση του IoT και την άμεση επίδραση του ψηφιακού περιβάλλοντος στο φυσικό που αυτή 

επιφέρει, ο δράστης της πράξης θα αποκτά απεριόριστες δυνατότητες βλάβης ή διακινδύνευσης 

πληθώρας εννόμων αγαθών19. 

2.2 Oι Δράστες της πράξης 

Με την εξάπλωση του φαινομένου του hacking, το ενδιαφέρον, ιδίως από 

εγκληματολογικής σκοπιάς στράφηκε στους δράστες της πράξης τους επονομαζόμενους 

hackers20, οι οποίοι απασχόλησαν σε μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη. Η αδυναμία του μέσου 

χρήστη του διαδικτύου να κατανοήσει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του και η πιθανότητα να 

πέσει θύμα μιας επίθεσης την οποία ενδεχομένως να μην μπορεί καν να αντιληφθεί, 

δημιούργησε το φόβο της συνεχούς παρουσίας ενός αόρατου εισβολέα21. Έτσι εδραιώθηκε 

σταδιακά ένα αίσθημα ανασφάλειας, στο οποίο συνέβαλε και η ανωνυμία του ψηφιακού 

κόσμου, η οποία θα δυσχέραινέ την ταυτοποίηση του δράστη της επίθεσης, στην περίπτωση που 

                                                           
19 Το Internet of Things, (IoT μετ. Διαδίκτυο των Πραγμάτων) είναι η τεχνολογία αντικειμένων τα οποία 
εφοδιασμένα με το κατάλληλο υλικό και λογισμικό συνδέονται μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου. 
Συναφής είναι και ο όρος Smart Home κατά τον οποίο ένα δίκτυο IoT χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει τις 
λειτουργίες των συσκευών που υπάρχουν μέσα σε ένα σπίτι (ράδιο, ηλ. σκούπα, θερμοστάτες, φώτα, 
συστήματα ασφαλείας κ.α.). Η τεχνολογία IoΤ αν και έχει δεχθεί έντονες επικρίσεις για την ασφάλεια και 
τις πιθανές επιβλαβείς εφαρμογές της, εξαπλώνεται συνεχώς, μάλιστα πρόσφατα ξεκίνησαν οι 
πειραματικές εφαρμογές της και σε αυτοκίνητα.  
20 Βασιλάκη Ειρήνη, Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 35. 
21 Φαραντούρης Ν., «Σύγχρονες εγκληματικές δράσεις στο Διαδίκτυο - Εννοιολογική προσέγγιση και 
ποινική αντιμετώπιση του Hacking και του φαινομένου της μόλυνσης με ιούς», ΠοινΔικ, 2003 σ. 191 επ. 
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αυτός γινόταν αντιληπτός. Επομένως οι hackers, φάνταζαν ως πανίσχυροι εγκληματίες, οι οποίοι 

μελλοντικά θα ανάγονταν σε κυρίαρχοι του ψηφιακού κόσμου, με την ικανότητα να διεισδύουν 

σε οποιοδήποτε σύστημα αποκτώντας  πρόσβαση σε παντός είδους δεδομένα22.  

Ωστόσο, τόσο ο φόβος που είχε διαμορφωθεί γύρω από τους hackers όσο και ο 

χαρακτηρισμός τους ως εγκληματιών, δεν μπορεί να θεωρηθεί αιτιολογημένος. Και τούτο διότι 

οι ίδιοι hackers διακρίνονται μεταξύ τους σε επιμέρους κατηγορίες. Αν και έχουν 

πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες και έχει προταθεί πλήθος κριτήριων23, που οδηγούν σε 

διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις και διαφορετικά συμπεράσματα για τους δράστες, στον χώρο 

των συστημάτων ασφαλείας έχει επικρατήσει η κατηγοριοποίηση των hackers σύμφωνα με τον 

ηθικό κώδικα που ακολουθεί και εφαρμόζει η κάθε ομάδα24. Αυτή η κατηγοριοποίηση θα 

ακολουθηθεί και στο πλαίσιο της παρούσης καθώς κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη αφού 

ακολουθείται και εφαρμόζεται από τους ίδιους τους hackers.  

Στην πρώτη κατηγορία  ενσωματώνεται η αντίληψη της κοινή γνώμης για την έννοια των 

hackers. Πρόκειται για τους  black hats, τους οποίους απαρτίζουν άτομα με εκτεταμένες γνώσεις 

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις οποίες χρησιμοποιούν για ίδιον όφελος ή για άλλο λόγο, 

τελώντας παράνομες πράξεις. Στον αντίποδα βρίσκονται οι white hats, οι οποίοι απασχολούνται 

σε κάποιον φορέα του Δημοσίου ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους 

για την καλύτερη θωράκιση των πληροφοριακών συστημάτων και για άλλους λόγους, όπως π.χ. 

η διενέργεια ανακριτικών πράξεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Στην τρίτη και 

τελευταία κατηγορία κατά την παραδοσιακή κατηγοριοποίηση, εμπίπτουν οι gray hats, οι οποίοι 

αν και εμφανίζονται συνήθως με την ιδιότητα του white hat, ενδέχεται, όμως να τελέσουν κρυφά 

κάποια παράνομη πράξη25. H εξέλιξη του τομέας της ασφάλειας των πληροφοριακών 

                                                           
22Βλ. Αγγελή Ι., «Διαδίκτυο (Internet) και ποινικό Δίκαιο», ΠοινΧρ, 2000 σελ. 675 επ, ο οποίος αναφέρεται 
σε έρευνα για το «ποιον» του μελλοντικού εγκληματία. 
23Για τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί Βλ. Smith A., Rupp W., «Issues in cybersecurity; understanding the 
potential risks associated with hackers/crackers», Information Management & computer Security, 2002 σ. 
179 επ.  
24 Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση είναι έντονα επηρεασμένη από τις αμερικάνικες ταινίες τύπου 
«Γουεστερν», στις οποίες ο ήρωας παρουσιάζεται συνήθως με λευκό καπέλο, ενώ ο κακοποιός με μαύρο, 
Βλ. Σπυρόπουλο Φ., Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 47 
25 Grimes R., «Hacking the Hacker: Learn from the Experts Who Take Down Hackers», John Eiley & Sons Inc., 
Hoboken, New Jersey, 2017, σ. 4., Σπυρόπουλος Φ., Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα 
Πληροφοριών (Hacking), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 47. 
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συστημάτων οδήγησε στην εμφάνιση και άλλων κατηγοριών. Οι green hats, για παράδειγμα 

είναι αρχάριοι hackers, οι οποίοι ακόμα και αν και δεν έχουν διαλέξει τον κώδικα που θα 

ακολουθήσουν, είναι ιδιαιτέρα επικίνδυνοι καθώς λόγω του ενθουσιασμού και της ημιμάθειας 

ενδέχεται να προκαλέσουν, ακουσίως, εκτεταμένες βλάβες. Οι red hats παρουσιάζουν στοιχεία 

τόσο των white hats όσο και των black hats, καθώς τελούν παράνομες πράξεις, καταστρέφοντας 

πολλές φορές το σύστημα στο οποίο εισέρχονται, όμως στόχος των επιθέσεων τους είναι κατ’ 

αποκλειστικότητα συστήματα των black hats. Τέλος, πρόσφατα έχει διαμορφωθεί ο όρος blue 

hats, για να περιγράψει τους hackers οι οποίοι εργάζονται στον τομέα της ασφάλειας δικτύων26 

παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες. 

2.3 Μορφές 

Στη σύγχρονη εποχή το hacking έχει σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιηθεί. Αυτό σημαίνει ότι 

ο εκάστοτε δράστης, αποκτά πρόσβαση μέσω ορισμένων προγραμμάτων που διενεργούν μια 

σειρά αυτοματοποιημένων εντολών, δίχως να απαιτείται κάθε φορά η σύνταξη νέου κώδικα. 

Βέβαια, ακόμα και η λειτουργία των προγραμμάτων αυτών ή η ρύθμιση τους στην εκάστοτε 

συσκευή, απαιτεί υψηλές τεχνικές γνώσεις, ώστε να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα27. Το 

λογισμικό αυτό συνήθως ονομάζεται κακόβουλο λογισμικό (malicious software – malware), και 

μπορεί να εκτελεί πληθώρα αυτοματοποιημένων εντολών. 

2.3.1 Keyloggers (Καταγραφή Πλήκτρων) 

Τα keyloggers είναι προγράμματα καταγραφής πλήκτρων τα οποία επιτρέπουν στον χρήστη 

τους να παρακολουθεί, με ακρίβεια δευτερολέπτου, κάθε πάτημα πλήκτρου της παγιδευμένης 

συσκευής. Παρόλο που ο όρος keylogger αναφέρεται σε πλήκτρα (keys), τα τελευταία χρόνια 

έχουν κυκλοφορήσει σχετικές εφαρμογές και για άλλες συσκευές εισόδου, όπως για παράδειγμα 

οθόνες αφής, πληκτρολόγια οθόνης κ.α.. Τα λογισμικά keylogging, μπορούν να 

χρησιμοποιούνται και για θετικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα για τον έλεγχο της χρήσης 

                                                           
26 Το περιεχόμενο του όρου blue hat είναι διφορούμενο, καθώς παλιότερα χρησιμοποιούνταν για να 
χαρακτηρίσει ένα πρόσωπο με κίνητρο την προσωπική εκδίκηση. Προτού παγιωθεί η έννοια αυτή, όμως, 
η εταιρία Microsoft, διοργάνωσε μια αποκλειστική εκδήλωση, την οποία ονόμασε Blue Hat Microsoft 
Hacker Conference, στη οποία κάλεσε hackers που εργάζονταν ανεξάρτητα στον τομέα της τεχνολογίας. 
Βλ. και InfosecInsights, «Different Types of Hackers: The 6 Hats Explained, 2020 [ 
https://sectigostore.com/blog/different-types-of-hackers-hats-explained/ ] ανάκτηση 10-4-2021. 
27 Σπυρόπουλος Φ., Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 103 

https://sectigostore.com/blog/different-types-of-hackers-hats-explained/
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του η/υ από τα ανήλικα τέκνα του νόμιμου κατόχου ή για την διενέργεια εγκληματολογικών 

ερευνών, καθώς η ταχύτητα και ο τρόπος χειρισμού του πληκτρολογίου του υπολογιστή, 

ενδέχεται να βοηθήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητας του χρήστη του στα πλαίσια μιας 

ποινικής διαδικασίας28. Όμως, η κακόβουλη χρήση των εν λόγω προγραμμάτων, αποτελεί μία 

από τις σημαντικότερες παραβιάσεις που μπορεί να συντελεστεί σε ένα πληροφοριακό σύστημα, 

καθώς ο δράστης λαμβάνει γνώση όλων των συνθηματικών του νομίμου κατόχου καθώς και 

άλλων στοιχείων όπως π.χ. τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών που αυτός χρησιμοποιεί29.  

2.3.2 Screen Capturing (Καταγραφή Οθόνης) 

Ίσως ένα από τα σημαντικότερα «όπλα στην φαρέτρα» του σύγχρονου hacker είναι τα 

λογισμικά screen capture. Η βασική λειτουργία των εν λόγω προγραμμάτων είναι η παροχή στο 

χρήστη – δράστη πρόσβαση στην οθόνη της συσκευής, δηλαδή την σημαντικότερη της συσκευή 

εξόδου (output device). Αν και η ονομασία τους διαφέρει, ανάλογα με τις συσκευές που 

στοχεύουν και τις διάφορες δυνατότητες τους (Screen Capturing, Screen Mirroring, Screen 

Recording, Screen Grabbing30) η λειτουργία τους δεν διαφέρει. Αυτή η μορφή hacking, έχει γίνει 

ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια για δύο λόγους, αφενός τις ταχύτατες διαδικτυακές 

συνδέσεις, οι οποίες επιτρέπουν την ανταλλαγή τεραστίου όγκου δεδομένων, με ιδιαίτερα 

χαμηλό κόστος και αφετέρου διότι οι περισσότερες συσκευές πλέον διαθέτουν ήδη στο 

λειτουργικό τους σύστημα τη δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης (Screen Sharing), επομένως το 

μόνο που έχει να κάνει ο δράστης είναι να ενεργοποιήσει την δυνατότητα αυτή και να δώσει την 

σχετική εντολή ώστε τα δεδομένα να αποστέλλονται στην συσκευή ή στον διακομιστή της 

επιλογής του.  

2.3.3 Spoofing  

To Spoofing αποτελεί μια αρκετά δημοφιλή μέθοδο πρόσβασης σε ένα ξένο σύστημα 

πληροφοριών, η οποία στηρίζεται στην διαστρωμάτωση των πρωτοκόλλων ασφαλείας στο 

                                                           
28 Βλαχόπουλος Κ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα: Μορφές Πρόληψη Αντιμετώπιση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
2007, σ. 88, Goundar S., Bhardwaj A., «Keyloggers: silent cyber security weapons», Network Security, Vol. 
2020, Is. 2 σ. 15 
29 Σπυρόπουλος Φ., Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 113, Waterson D., «How Keyloggers Work and How To Defeat Them», 
ITNOW, Vol. 63, Is. 1, 2021, σ. 40 
30 Porche I., Cyberwarfare: An Introduction to Information – Age Conflict, Norwood, 2020 σ. 333, Waterson 
D., «How Keyloggers Work and How To Defeat Them», ITNOW, Vol. 63, Is. 1, 2021, σ. 40. 
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δίκτυο, με την έννοια ότι ένα σύστημα πληροφοριών ενδέχεται να εκτελεί εντολές που 

εισέρχονται στο σύστημα χωρίς να απαιτεί κωδικό πρόσβασης (password), εφόσον οι εντολές 

προέρχονται μόνο από γνωστούς σε αυτόν υπολογιστές31. Η χρησιμότητα του spoofing για τον 

δράστη είναι τριπλή καθώς α) κατορθώνει να αποκρύψει την πραγματική του ταυτότητα, 

δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό του, β) αποκτά πρόσβαση σε ένα σύστημα, παρακάμπτοντας τα 

μέτρα ασφαλείας που έχουν τεθεί για την προστασία του και γ) μπορεί να εμποδίσει την 

λειτουργία της ήδη παγιδευμένης συσκευής32.  

3. ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

3.1 Νομοθετικό Πλαίσιο 

3.1.1 Διεθνές – Ευρωπαϊκό 

Η εκρηκτική αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εξάρτηση διαφόρων 

φορέων από την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών τους συστημάτων, δεν άφησε, ως 

ήταν φυσικό, αδιάφορη τη Διεθνή Κοινότητα. Άλλωστε ήταν σαφές ότι όσο μεγαλύτερο κομμάτι 

της κοινωνικής δραστηριότητας μεταφερόταν σταδιακά σε ψηφιακό περιβάλλον, τόσο θα 

αυξανόταν το ποσοστό των ηλεκτρονικών και ιδίως των διαδικτυακών εγκλημάτων, έναντι των 

συμβατικών εγκλημάτων33. Για τον λόγο αυτό, πριν ακόμα την έναρξη της νέας χιλιετίας αρκετά, 

ανεπτυγμένα κράτη ξεκίνησαν την προσπάθεια δημιουργίας ενός νομοθετικού πλαισίου για την 

ρύθμιση συμπεριφορών στο διαδίκτυο.  

Ήδη βέβαια υπήρχαν νομοθετήματα, όπως το «Electronic Privacy Act» που θεσπίστηκε το 

1986 στις Η.Π.Α. και το «Computer Misuse Act» του 1990 της Αγγλίας, τα οποία ρύθμιζαν μερικώς 

κάποια ζητήματα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων. Λίγα χρόνια όμως μετά την 

άρση των τελευταίων περιορισμών, και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στο 

                                                           
31 Φαραντούρης Ν., «Σύγχρονες εγκληματικές δράσεις στο Διαδίκτυο - Εννοιολογική προσέγγιση και 
ποινική αντιμετώπιση του Hacking και του φαινομένου της μόλυνσης με ιούς», ΠοινΔικ, 2003, σ. 191 επ. 
32 Clough J., Principles of Cybercrime, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, σ. 111., Βλαχόπουλος 
Κ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα: Μορφές Πρόληψη Αντιμετώπιση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, σ. 41 
33 Κιούπης Δ., «Ο τόπος τέλεσης του διαδικτυακού εγκλήματος» σε Δαλακούρας Θ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα, 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σ. 52. 
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διαδίκτυο34, θεσπίζεται, το καλοκαίρι του 1997 στην Γερμανία, ο Νόμος για τη ρύθμιση των 

γενικών συνθηκών σχετικά με τις υπηρεσία πληροφόρησης και επικοινωνίας, ο οποίος επιφέρει 

και αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα προβλέποντας κυρώσεις για ορισμένες συμπεριφορές στο 

διαδίκτυο, ενώ λίγους μήνες αργότερα ψηφίζεται στις Η.Π.Α. το «No Electronic Theft Act», 

σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων που παραβιάζουν το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας 

στο διαδίκτυο.  

Ως ήταν φυσικό, η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα δεν πέρασε 

απαρατήρητη και από τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωρίζοντας τον διασυνοριακό 

χαρακτήρα του ηλεκτρονικού εγκλήματος και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων 

κρατών μελών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του, το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε 

την Σύσταση No. R (89) 935 για τα εγκλήματα σχετιζόμενα με ηλεκτρονικό υπολογιστή, την 

Σύσταση No. R (95) 1336 για τα προβλήματα του ποινικού δικονομικού δικαίου που συνδέονται 

με την πληροφορική και την Σύσταση REC (2001) 837 σχετικά με την αυτορρύθμιση των παροχών 

υπηρεσιών πληροφοριών και την προστασία των χρηστών από παράνομο ή επιβλαβές υλικό. 

Ωστόσο, στις 23 Νοεμβρίου 2001 γίνεται το πιο σημαντικό βήμα για την διεθνή καταπολέμηση 

της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας. Ύστερα από εργασίες ειδικώς συσταθείσας επιτροπής, οι 

οποίες διήρκησαν περίπου τέσσερα έτη, καταρτίζεται στην Βουδαπέστη η υπ’ αριθμ. 185 

«Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα38», η οποία είχε στόχο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και 

στο προοίμιο αυτής «η προαγωγή, κατά προτεραιότητα, μιας κοινής αντεγκληματικής πολιτικής 

με στόχο την προστασία της κοινωνίας από το κυβερνοέγκλημα, μεταξύ άλλων, υιοθετώντας 

κατάλληλα νομοθετικά κείμενα και προωθώντας την διακρατική συνεργασία». 

                                                           
34 Το πρώτο λειτουργικό «Διαδίκτυο» δημιουργήθηκε αρχικά το στα τέλη της δεκαετίας του 1960 από τον 
Αμερικάνικο Στρατό. Ειδικότερα το Διαδίκτυο ήταν το αποτέλεσμα του προγράμματος ARPANET το οποίο 
είχε ως στόχο την δημιουργία ενός δικτύου εθνικής εμβέλειας που θα συνέχιζε να λειτουργεί ακόμα και 
σε περίπτωση μερικής καταστροφής του. Η χρήση του διαδικτύου έγινε σταδιακά ελεύθερη προς όλους 
την περίοδο 1991-1995. Βλ.κ. Murdoch W., «The Evolution of Internet Legal Regulation in Addressing Crime 
and Terrorism, Journal of Digital Forensics, Security and Law, Vol. 2(2), Johannesburg, 2007, 
[https://commons.erau.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=jdfsl] ανακτήθηκε 31-3-2021. 
35 Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης No. R (89) 9 της 13ης Σεπτεμβρίου 1989 για το σχετιζόμενο με 
υπολογιστή έγκλημα.  
36 Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης No. R (95) 13 της 11ης Σεπτεμβρίου 1995 αναφορικά με τα 
προβλήματα του ποινικού δικονομικού δικαίου που συνδέονται με την πληροφορική. 
37 Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης REC (2001) 8 της 5ης Σεπτεμβρίου 2001 για την αυτορρύθμιση 
αναφορικά με το ψηφιακό περιεχόμενο. 
38Σύμβαση υπ’ αριθμ. 185 του Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα, Βουδαπέστη, 
23-11-2001 
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Ειδικότερα, στην Σύμβαση της Βουδαπέστης περιέχονται διατάξεις που καλύπτουν όλη την 

ποινική διαδικασία και είναι χωρισμένη σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος της Σύμβασης 

περιέχονται διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου στις οποίες τυποποιούνται συγκεκριμένα 

αδικήματα κατά των πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και εγκλήματα σχετιζόμενα με 

ηλεκτρονικού υπολογιστές καθώς και παραβάσεις σχετικές με τα πνευματικά δικαιώματα. 

Μεταξύ αυτών βαρύνουσα σημασία φαίνεται να φέρει το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης 

σε σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο τυποποιείται στο άρθρο 2 της Σύμβασης. Στο 

δεύτερο μέρος περιέχονται διατάξεις δικονομικού δικαίου για την συλλογή αποδεικτικών 

στοιχείων που βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή, όπως τα μέτρα της ταχείας διαφύλαξης και 

μερικής γνωστοποίησης δεδομένων, της διαταγής επίδειξης και της έρευνας και κατάσχεσης 

δεδομένων. Τέλος, η Σύμβαση περιέχει διατάξεις Διεθνούς Δικαστικής συνεργασίας, που 

αφορούν μεταξύ άλλων, την παροχή πληροφορίων, την έκδοση κατηγορουμένων και την 

διατήρηση των κατασχεθέντων δεδομένων39.  

Ο αντίκτυπος της Σύμβασης της Βουδαπέστης για την Διεθνή Κοινότητα είναι τεράστιος, 

γεγονός που καταδεικνύεται από την έως σήμερα προσχώρηση εξήντα πέντε συνολικά κρατών 

σε αυτήν40. Ήδη δε από την προπαρασκευαστική της διαδικασία έχει αναδειχθεί η πρώτη και 

σημαντικότερη ίσως δυσκολία στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και την 

ρύθμιση του διαδικτύου. Η θέσπιση οποιουδήποτε νομοθετήματος, προϋποθέτει την 

εμβάθυνση σε ιδιαίτερα δύσκολες νομοθετικές και τεχνικές έννοιες. Παράλληλα, αναδείχθηκε η 

ανάγκη να θεσπιστούν νέοι νόμοι προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα καινοφανή αυτά 

φαινόμενα, καταδεικνύοντας την ανεπάρκεια του «παραδοσιακού» ποινικού δικαίου να 

ρυθμίσει πλήρως τα ζητήματα του διαδικτύου41. Ακόμη, με την Σύμβαση όροι όπως το «σύστημα 

υπολογιστή», τα «δεδομένα υπολογιστή», ο «πάροχος υπηρεσιών» και τα «δεδομένα κίνησης» 

αποκτούν περιεχόμενο στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εγκλήματος, για πρώτη φορά σε διεθνές 

επίπεδο, ενισχύοντας τις πιθανότητες μελλοντικού γόνιμου διαλόγου. Τέλος, η Σύμβαση και η 

                                                           
39 Αγγελής Ι., «Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο (Convention on Cyber-crime)», ΠοινΔικ, 2001, σ. 1218 επ. 
40 https://www.coe.int/en/web/cybercrime/parties-observers  
41 Βλ. Αγγελή Ι., «Διαδίκτυο (Internet) και ποινικό Δίκαιο», ΠοινΧρ, 2000, σ. 675 επ., ΑΠ 192/2017, ΠοινΔικ, 
2017, σ. 281 επ. που δέχθηκε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη της συκοφαντικής δυσφήμισης δια 
του τύπου, στην περίπτωση των ιστοσελίδων και Μεταξάκη Ε., «Η συκοφαντική δυσφήμηση μέσω 
διαδικτύου και οι στρεβλώσεις της», ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ), 2018 σ. 347. 

https://www.coe.int/en/web/cybercrime/parties-observers
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ευρεία αποδοχή της σε διεθνές επίπεδο, καταστά την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στο 

ψηφιακό περιβάλλον αντικείμενο μόνιμης ενασχόλησης των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης42.  

Λίγους μόλις μήνες αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει την πρόταση απόφασης 

πλαισίου του Συμβουλίου αναφορικά με τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών. 

Μετά από μια σειρά τροποποιήσεων εκδίδεται το 2005 η Απόφαση – Πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά των πληροφοριακών συστημάτων43. Με αυτήν διατυπώθηκε 

για πρώτη φορά το περιεχόμενο των όρων «σύστημα πληροφοριών», «ηλεκτρονικά δεδομένα» 

και της «χωρίς δικαίωμα» πρόσβασης σε αυτά. Για ακόμη μία φορά, η βαρύτητα αποδόθηκε στο 

αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών, στο οποίο εισάγεται για πρώτη 

φορά ο όρος του «μέτρου ασφαλείας». Ειδικότερα, αν και στο αρχικό κείμενο της Απόφασης – 

Πλαίσιο, προβλεπόταν η ποινικοποίηση της εν λόγω συμπεριφοράς στην περίπτωση που το 

τμήμα του συστήματος πληροφοριών προστατευόταν από ειδικά μέτρα, δίχως ωστόσο να είναι 

κρίσιμη η παραβίαση τους, το τελικό κείμενο εισάγει την προϋπόθεση να διαπράττεται η πράξη 

κατά παράβαση μέτρου ασφαλείας. Συνεπώς φαίνεται να απαιτείται κάποια προηγούμενη 

ενέργεια του κατόχου ή διαχειριστή του συστήματος, ενώ παράλληλα επαφίεται στην διακριτική 

ευχέρεια του εθνικού νομοθέτη η ποινικοποίηση περιπτώσεων ήσσονος σημασίας.  

Σε λιγότερο από δέκα έτη η ανωτέρω απόφαση πλαίσιο καταργείται ρητά καθώς η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασίζει να λάβει ακόμα πιο ενεργό ρόλο, στην καταπολέμηση του 

εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Προς τον σκοπό αυτό, εκδίδεται η Οδηγία 2013/40/ΕΕ για τις 

επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών44. Με την εν λόγω οδηγία τονίζεται η σημασία της 

Σύμβασης της Βουδαπέστης, η οποία ανάγεται στο νομοθετικό κείμενο εκείνο που θα 

αποτελέσει το θεμέλιο για τη νομοθετική ρύθμιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. 

Χαρακτηρίστηκα δε στην ως άνω Οδηγία αναφέρεται ότι: «Η σύμβαση αυτή είναι το νομικό 

πλαίσιο αναφοράς για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, 

συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων κατά συστημάτων πληροφοριών. Η παρούσα οδηγία 

                                                           
42 Αναλυτικότερα Βλ. https://www.cybercrimelaw.net/EU.html, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/cybercrime_en  
43 Απόφαση – Πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 24ης Φεβρουαρίου 2005 
για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών, (2005), 32005F0222.  
44 Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  12ηςΑυγούστου  2013 για 
τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 
2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου (2013), 32013L0040. 

https://www.cybercrimelaw.net/EU.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/cybercrime_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/cybercrime_en
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στηρίζεται στην εν λόγω σύμβαση45». Η συγκεκριμένη Οδηγία διευρύνοντας και εξειδικεύοντας 

το περιεχόμενο τόσο της Σύμβασης της Βουδαπέστης όσο και της Απόφασης αποτελεί σήμερα 

το πληρέστερο υπερεθνικό νομοθετικό κείμενο για το ηλεκτρονικό έγκλημα46. Θα πρέπει 

μάλιστα να επισημανθεί ότι τα ανωτέρω κείμενα αποτελούν οδηγό για τον τρόπο 

καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς πέρα από τα κράτη που έχουν 

προσχωρήσει σε αυτήν, υπολογίζεται ότι εκατόν σαράντα κράτη έχουν βασίσει την νομοθεσία 

τους στις συγκεκριμένες διατάξεις47. 

3.1.2 Οι Εθνικές Διατάξεις 

Αποτέλεσμα της ανωτέρω νομοθετικής διαδικασίας υπήρξε η θέσπιση του νόμου 

4411/201648, με τον οποίο η Ελλάδα μετέφερε τις διατάξεις της Σύμβασης και της Οδηγίας στο 

εθνικό δίκαιο. Με τον νόμο αυτό επήλθαν, ως ήταν φυσικό, αρκετές αλλαγές στον Ποινικό 

Κώδικα, προκειμένου να ρυθμιστούν, σε ένα ικανοποιητικό έστω επίπεδο, τα σχετικά αδικήματα. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει, κατά την άποψη του γράφοντος, η εισαγωγή στο α. 13 ΠΚ των ορισμών 

του «πληροφοριακού συστήματος» και των «ψηφιακών δεδομένων». Η σημασία της 

τροποποίησης αυτής είναι διττή, καθώς αφ’ ενός αποτελεί σαφή έκφραση της διαπίστωσης του 

νομοθέτη, ότι το ηλεκτρονικό έγκλημα δεν αποτελεί κάποιο μεμονωμένο φαινόμενο που 

δύναται να ρυθμιστεί με μια σειρά ειδικών διατάξεων και ποινικών νόμων, αλλά μια νέα μορφή 

εγκληματικότητας για την αντιμετώπιση της οποίας, απαιτείται ο εκσυγχρονισμός του Ποινικού 

Δικαίου. Μάλιστα, ένδειξη τούτου αποτελεί και η εισαγωγή του όρου πληροφοριακό σύστημα 

στα α. 348Α και 348Β ΠΚ με σκοπό την εναρμόνιση των παλαιών και νέων διατάξεων49. Αφ’ 

ετέρου, η αυτούσια εισαγωγή των συγκεκριμένων όρων αποτελεί το βασικότερο συνδετικό 

στοιχείο μεταξύ της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που επιτρέπει την ανταλλαγή σκέψεων 

και απόψεων επί των συγκεκριμένων διατάξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο50. 

                                                           
45 Σκέψη 34 
46 Βαγενά Ε. «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος», ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ), 
2017, σ. 28 επ. 
47 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, «Συμβούλιο της Ευρώπης: Διάσκεψη για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο», (2019), [ https://
dikaiosyni.com/enimerwsi/symvoulio-tis-evropis-diaskepsi-gia-egklima-sto-kyvernoxwrp ] ανακτήθηκε 25-
3-2021 
48 ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016) 
49 Βαγενά Ε. «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος», ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ), 
2017, σ. 28 επ.  
50 Δαλακούρας Θ., «Ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης», 
σε Δαλακούρας Θ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019 σ. 7. 

https://dikaiosyni.com/enimerwsi/symvoulio-tis-evropis-diaskepsi-gia-egklima-sto-kyvernoxwrp
https://dikaiosyni.com/enimerwsi/symvoulio-tis-evropis-diaskepsi-gia-egklima-sto-kyvernoxwrp
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Επίσης, με τον νόμο αυτό εισάγεται μια σειρά διατάξεων ειδικού ποινικού δικαίου για την 

προστασία της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριακών 

συστημάτων. Έτσι ποινοκοποιούνται στην ελληνική έννομη τάξη για πρώτη φορά η παρακώληση 

λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων (α. 292Β ΠΚ) και οι σχετικές προπαρασκευαστικές 

πράξεις (α. 292Γ ΠΚ), η παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα (α. 370Γ παρ. 2 ΠΚ), η 

παράνομη παρακολούθηση και υποκλοπή διαβιβάσεων δεδομένων (α. 370Δ ΠΚ) καθώς και οι 

σχετικές με τις προηγούμενες πράξεις προπαρασκευαστικές πράξεις (α.370Ε ΠΚ). Επίσης, 

εισάγεται μια σειρά διατάξεων που έχουν ως σκοπό τον εκσυγχρονισμό του παραδοσιακού 

ποινικού δικαίου και την εφαρμογή των διατάξεων του στο ψηφιακό περιβάλλον. Τέτοιες είναι 

η διάταξη για την προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους (α. 348Β ΠΚ), η διάταξη για την 

φθορά ηλεκτρονικών δεδομένων (α. 381Α ΠΚ) και της προπαρασκευαστικές πράξεις αυτής (α. 

381Β ΠΚ) καθώς και της απάτης με υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό, ο νομοθέτης κατάφερε να 

εξασφαλίσει στον εφαρμοστή και ερμηνευτή του δικαίου ένα πλήρες «νομικό οπλοστάσιο» για 

την ρύθμιση συμπεριφορών στον κυβερνοχώρο, ενώ παράλληλα μεταφέρει το πνεύμα του 

ευρωπαίου νομοθέτη στην εσωτερική έννομη τάξη51 

3.2 Η Νομοτυπική Υπόσταση του α. 370Β ΠΚ 

Μετά την κύρωση του Νέου Ποινικού Κώδικα52 το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε 

σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα εντάχθηκε στο α. 370Β παρ. 1 ΠΚ. Η αναρίθμηση της 

διάταξης όμως δεν είναι η μόνη αλλαγή που επήλθε. Αν και ο νομοθέτης ενέμεινε στην συνειδητή 

επιλογή μιας γενικής διατύπωσης, προκειμένου να είναι δυνατή η υπαγωγής πληθώρας 

συμπεριφορών στη συγκεκριμένη διάταξη, εντούτοις επέφερε μια σειρά αλλαγών σε αυτήν. 

Αρχικά, δεν προστατεύονται πλέον τα «στοιχεία που μεταδίδονται με συστήματα 

τηλεπικοινωνιών» αλλά τα «ηλεκτρονικά δεδομένα». Περαιτέρω, για την στοιχειοθέτηση της 

αντικειμενικής υπόστασης δεν αρκεί πλέον η παραβίαση απαγορεύσεων, αλλά απαιτείται η 

παράβαση μέτρων προστασίας. Επιπλέον, προστέθηκαν στην διάταξη δύο παράγραφοι ακόμα 

στις οποίες προβλέπονται διακεκριμένες μορφές του αδικήματος αυτού.  

                                                           
51 Σημ. οι αριθμοί που παρατίθενται αναφέρονται στην αρχική αρίθμηση των εν λόγω άρθρων πριν την 
κατάργηση του Παλαιού Ποινικού Κώδικα. Βλ. Βαγενά Ε. «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση 
του κυβερνοεγκλήματος», ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ), 2017, σ. 28 επ. 
52 Νόμος 4619/2019 ΦΕΚ 95/Α/ 11-6-2019 
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Όμως αναμένεται ότι υπό το πρίσμα των διατάξεων του Νέου Ποινικού Κώδικα θα 

προκύψουν ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε 

σύστημα πληροφοριών καθώς αυτή πλέον φαίνεται να τιμωρείται σε δύο διαφορετικές 

διατάξεις. Ειδικότερα, στη διάταξη του α. 370Β παρ. 1 ΠΚ προβλέπεται ότι: «Όποιος κατά 

παράβαση μέτρου προστασίας και χωρίς δικαίωμα αποκτά πρόσβαση σε μέρος ή στο σύνολο 

συστήματος πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδομένα τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή 

χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις η πράξη μένει ατιμώρητη». Όμως η διάταξη 

του προϊσχύσαντος α. 370Γ ΠΚ έχει μεταφερθεί αυτούσια στο α. 370Δ ΝΠΚ, στην δεύτερη 

παράγραφο του οποίου ορίζεται ότι: «Όποιος χωρίς δικαίωμα αποκτά πρόσβαση στο σύνολο ή 

τμήμα πληροφοριακού συστήματος ή σε στοιχεία που μεταδίδονται με συστήματα 

τηλεπικοινωνιών, παραβιάζοντας απαγορεύσεις ή μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει ο νόμιμος 

κάτοχος του, τιμωρείται με φυλάκιση». Επομένως, προκαλείται σύγχυση καθώς οι δύο διατάξεις 

φαίνεται να τυποποιούν την ίδια ακριβώς αξιόποινη συμπεριφορά, όσον αφορά την πρόσβαση 

σε σύστημα πληροφοριών. Εξάλλου, η έννοια των στοιχείων, είναι εννοιολογικά συναφής, αν όχι 

ταυτόσημη με αυτή των ψηφιακών δεδομένων53, ως θα αναλυθεί και στην συνέχεια. 

Το φαινόμενο της διπλής ποινικής αξιολόγησης της παράνομης πρόσβασης θα πρέπει να 

αποδοθεί σε παραδρομή του νομοθέτη. Εξάλλου οι διατάξεις του Νέου Ποινικού Κώδικα έχουν 

ήδη δεχθεί έντονη κριτική, για την νομοτεχνική τους διατύπωση54, η οποία πολλές φορές 

προκαλεί σύγχυση οδηγώντας σε ασάφειες ή αδιέξοδα. Αξίζει να επισημανθεί, ότι στην 

αιτιολογική έκθεση του ΝΠΚ στο α. 370Β αναφέρεται ότι: «Στο άρθρο 370Β έχει ενταχθεί το 

έγκλημα που τυποποιείται σήμερα στο άρθρο 370Γ. Τυποποιείται ειδικότερα το έγκλημα της 

παράνομης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα ή σε ηλεκτρονικά δεδομένα (παρ. 1 και 2) 

(όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 13 στ. στ' και ζ') και προβλέπεται αυξημένη ποινή αν η πράξη 

αναφέρεται σε επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (παρ. 

3) και αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νομίμου κατόχου των στοιχείων καθώς και όταν το 

απόρρητο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, οπότε ορίζεται σωρευτικά και χρηματική ποινή, η οποία 

στα εγκλήματα των παρ. 1 και 2 προβλέπεται εναλλακτικά με την ποινή κατά της ελευθερίας 

                                                           
53 Σπυρόπουλος Φ., Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 186., Μυλωνόπουλος Χ., Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ποινικό Δίκαιο, 
εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1991. σ. 87,  
54 Βλ. Σατλάνης Χρήστος, Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο: Ειδικό Μέρος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019. σ. 
50 υποσ. 75, Δικαστικά Νεα, Αρ. Φύλλου 146, στο οποίο εμπεριέχονται έξι άρθρα με εκτενέστατες 
αναφορές και παρατηρήσεις επί των τότε σχεδίων του ΠΚ και ΚΠΔ. 
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(παρ. 4). Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 απαιτείται έγκληση». Επομένως, προκύπτει η 

βούληση του νομοθέτη το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης να τιμωρείται αυτοτελώς  και να 

τυποποιείται στην διάταξη του α. 370Β ΠΚ. Κατά την άποψη του γράφοντος, ο διαχωρισμός των 

δύο αδικημάτων ήταν επιβεβλημένος από νομοτεχνικής απόψεως, λόγω της ετερότητας των 

υλικών αντικειμένων, των προστατευόμενων εννόμων αγαθών, αλλά και των στοιχείων της 

αντικειμενικής υπόστασης των προβλεπόμενων αδικημάτων. Άλλωστε, η σχέση μεταξύ των δύο 

παραγράφων και η συστημική τοποθέτηση της παρ. 1 είχε απασχολήσει στο παρελθόν και την 

θεωρία55. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται ότι ο νομοθέτης ρητώς επεδίωξε την τυποποίηση των 

αδικημάτων σε διαφορετικά άρθρα, προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση για το πεδίο 

εφαρμογής εκάστου και για το προστατευόμενο έννομο αγαθό. Εντούτοις, λόγω παραδρομής, 

διατήρησε αυτούσια την παλαιά διάταξη στο σύνολό της, ενώ όφειλε να διατηρήσει μόνον την 

πρώτη παράγραφο αυτής. Η εκδοχή αυτή υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι το α. 370Δ ΝΠΚ 

έχει ακριβώς την ίδια διατύπωση με το προϊσχύσαν α. 370Γ ΠΚ, ενώ στην αιτιολογική έκθεση 

απλώς επαναλαμβάνεται το κείμενο του Νόμου, δίχως κανένα πρόσθετο ερμηνευτικό σχόλιο. 

Τούτη βέβαια δεν είναι η μόνη δυνατή ερμηνευτική εκδοχή, καθώς θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι τα δύο άρθρα, παρουσιάζουν διαφορές στην αντικειμενική υπόσταση των 

εγκλημάτων που τυποποιούν. Ειδικότερα, το α. 370Δ ΠΚ φαίνεται να τυποποιεί το αδίκημα της 

παράνομης πρόσβασης, ακόμα και στην περίπτωση που δεν παραβιάζονται μέτρα ασφαλείας, 

αλλά απαγορεύσεις του νομίμου κατόχου και επομένως έχει διαφορετική αντικειμενική 

υπόσταση από το αδίκημα του α. 370Β ΠΚ. Ωστόσο, η ερμηνεία αυτή οδηγεί σε αξιολογική 

αντινομία56, καθώς δεν είναι δυνατόν σε περίπτωση παράβαση απλής απαγόρευσης να 

προβλέπεται αυξημένη ποινή, εν συγκρίσει με την περίπτωση παράβασης μέτρου ασφαλείας. 

Ακόμη στο α. 370Δ ΠΚ φαίνεται ότι οι απαγορεύσεις ή τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να έχουν τεθεί 

αποκλειστικά από τον νόμιμο κάτοχο, ενώ στο α. 370Β ΠΚ, δεν ενδιαφέρει το πρόσωπο που έχει 

θέσει τα μέτρα. Ομοίως και στην περίπτωση αυτή δημιουργείται αξιολογική αντινομία, καθώς 

κατά κανόνα τα μέτρα ασφαλείας που τίθενται από τρίτο είναι ισχυρότερα και δυσκολότερα να 

                                                           
55 Βλ. Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 101, Πριλή Σ. – Α., «Η παράνομη πρόσβαση σε 
πληροφοριακό σύστημα κατ’ άρθρο 370Γ παρ. 2 Ποινικού Κώδικα – Hacking», Διπλωματική Εργασία, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017, σ. 12 
56 Σατλάνης Χρήστος, Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο: Γενικό Μέρος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σ. 54 
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παραβιαστούν από αυτά που θέτει ο νόμιμος κάτοχος57, ως θα αναλυθεί και στην συνέχεια. 

Επίσης, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το α. 370Δ σκοπεί στην προστασία των στοιχείων, ήτοι 

των ψηφιακών δεδομένων που μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών, άποψη που αν και 

φαίνεται αρχικά ορθή, δεν εξηγεί αφ’ ενός τον λόγο για τον οποίο τα δεδομένα που μεταδίδονται 

θα πρέπει να προστατεύονται από άλλη διάταξη, αφού στην περίπτωση του α. 370Β ΠΚ δεν 

ενδιαφέρει η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δεδομένα στα οποία αποκτάται πρόσβαση 

και αφ’ ετέρου τον λόγο που το άρθρο επαναλαμβάνει στην αντικειμενική του υπόσταση την 

απαγόρευση πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών. Βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 

άποψη που θέλει το α. 370Δ ΠΚ να προστατεύει τα διαβιβαζόμενα δεδομένα, βρίσκει έρεισμα 

τόσο στην Σύμβαση της Βουδαπέστης όσο και στην Οδηγία 2013/40/ΕΕ, στις οποίες το αδίκημα 

της υποκλοπής δεδομένων τυποποιείται αυτοτελώς, παρόλο που στο ελληνικό δίκαιο 

μεταφέρθηκε ως μια μορφή παράνομης πρόσβασης. Όμως, υπό το πρίσμα του Νέου Ποινικού 

Κώδικα58 η πράξη της υποκλοπής δεδομένων τυποποιείται στο α. 370Ε ΠΚ. 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η επανάληψη της πλήρους διάταξης του α. 370Γ ΠΚ στο α. 

370Δ ΝΠΚ, συνιστά παραδρομή και κατά την άποψη του γράφοντος απαιτείται νομοθετική 

παρέμβαση και συγκεκριμένα τροποποίηση της διάταξης του α. 370Δ ΠΚ. Εξάλλου, οι δύο 

διατάξεις, έχουν όμοια αντικειμενική υπόσταση και προστατεύουν το ίδιο έννομο αγαθό, με 

αποτέλεσμα να μην δύνανται να συρρέουν πραγματικά, καθώς τούτο θα προσέκρουε στην 

απαγόρευση της διπλής αξιολόγησης των ίδιων πραγματικών γεγονότων59 και στην αρχή ne bis 

in idem. Επιπροσθέτως, το έννομο αγαθό προστατεύεται ήδη επαρκώς από την διάταξη του α. 

370Β ΠΚ και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να εστιάσουμε στην ερμηνευτική προσέγγιση της 

διάταξης αυτής.  

3.3 Προστατευόμενο έννομο αγαθό.  

Παρά τη σημασία που διαλαμβάνει το συγκεκριμένο άρθρο, υπάρχουν πολλά ζητήματα τα 

οποία δεν έχουν διευκρινιστεί επαρκώς στην νομική επιστήμη. Το σχετικά μικρό χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο η διάταξη βρίσκεται σε ισχύ, οι περίπλοκοι τεχνικοί όροι, η δυσκολία 

κατανόησης της λειτουργικής δομής και τη; διαστρωμάτωσης των πληροφοριακών συστημάτων, 

                                                           
57 Για παράδειγμα είναι πολύ πιο δύσκολο να αποκτηθεί πρόσβαση σε έναν διακομιστή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τον οποίο διαχειρίζεται μια μεγάλη εταιρία σχετική με τα πληροφοριακά συστήματα, απ’ 
ότι σε έναν όμοιο διακομιστή τον οποίο διαχειρίζεται μια μικρή επιχείρηση με διαφορετικό αντικείμενο.  
58 Νόμος 4619/2019 ΦΕΚ 95/Α/ 11-6-2019. 
59Βλ. Σατλάνη Χ., Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο: Γενικό Μέρος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σ. 460. 
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η αδυναμία αντίληψης της εγκληματικής πράξης εκ μέρους του θύματος και ο μανδύας της 

ανωνυμίας  υπό την προστασία του οποίου ενεργεί ο δράστης, δεν έχουν επιτρέψει την επαρκή 

νομολογιακή και θεωρητική επεξεργασία των συγκεκριμένων διατάξεων. Τοιουτοτρόπως. 

υφίσταται διχογνωμία ακόμα και για το προστατευόμενο έννομο αγαθό της συγκεκριμένης 

διάταξης. Στην συνέχεια θα εξεταστούν οι διάφορες γνώμες που έχουν διατυπωθεί και θα γίνει 

προσπάθεια οριοθέτησης του εννόμου αγαθού της συγκεκριμένης διάταξης60.  

Κατά την μάλλον κρατούσα στην θεωρία άποψη το προστατευόμενο έννομο αγαθό της 

συγκεκριμένης διάταξης είναι το απόρρητο υπό τυπική έννοια. Η ερμηνεία αυτή προκύπτει κατ’ 

αρχάς από την ένταξη της εν λόγω διάταξης στο 22ο Κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα, με τίτλο 

«Εγκλήματα του Προσωπικού Απορρήτου και Επικοινωνίας». Ωστόσο, στην περίπτωση του 

αδικήματος του άρθρου 370Β ΠΚ, δεν γίνεται λόγος για οιουδήποτε είδους επικοινωνία, 

επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η διάταξη σκοπεί στην προστασία του απορρήτου της 

επικοινωνίας. Αντιθέτως, από το πνεύμα του συνόλου των διατάξεων του σχετικού κεφαλαίου 

προκύπτει ότι το προστατευόμενο έννομο αγαθό αποτελεί το δικαίωμα για πληροφοριακή 

αυτοδιάθεση, ως έκφανση του θεμελιώδους δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής. 

Σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό, κάθε άτομο είναι ελεύθερο να προσδιορίζει το ίδιο τις σχετικές 

με αυτό πληροφορίες που θα γνωστοποιούνται σε τρίτους, τις συνθήκες υπό τις οποίες θα 

λαμβάνει χώρα η γνωστοποίηση αυτή και κυρίως τα πρόσωπα στα οποία θα επιλέξει να 

δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες αυτές61. Η άποψη αυτή άλλωστε βρίσκει και συνταγματικό 

έρεισμα στα α. 5, 18 και 19 Σ. Στα άρθρα αυτά προστατεύεται η ελευθερία ανάπτυξης της 

προσωπικότητας, ο ιδιωτικός και οικογενειακός βίος και το απόρρητο των ανταποκρίσεων. 

Μάλιστα η διατύπωση του α. 19 Σ στο οποίο προβλέπεται ότι «Το απόρρητο των επιστολών και 

της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα 

απαραβίαστο.» δείχνει την πρόθεση του νομοθέτη για την προστασία του απορρήτου των 

επικοινωνιών παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβολές που αυτές θα επιφέρουν στον 

τρόπο της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Έτσι, το απόρρητο προστατεύεται ανεξαρτήτως του 

μέσου της επικοινωνίας, υπό την προϋπόθεση, ότι τα πρόσωπα που επικοινωνούν, έλαβαν τα 

                                                           
60Για την μεθοδολογία του δικαίου τα κριτήρια ερμηνείας και τις μεθόδους ερμηνείας που θα 
χρησιμοποιηθούν Βλ. Σατλάνη Χ., Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο: Γενικό Μέρος, Νομική Βιβλιοθήκη, 2019, 
Αθήνα, σ. 32 επ. 
61 Σατλάνης Χ., Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο: Ειδικό Μέρος, Νομική Βιβλιοθήκη, 2019, Αθήνα, σ.367. 
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απαραίτητά μέτρα για την διασφάλιση του62. Όπως έχει ήδη επισημανθεί στην περίπτωση του 

α. 370Β ΠΚ δεν εμπεριέχεται οιασδήποτε μορφή επικοινωνίας, όμως θεωρείται ότι η ανωτέρω 

ανάλυση μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμη και για την διασφάλιση του απορρήτου της ιδιωτικής 

ζωής αλλά και του δικαιώματος για πληροφοριακή αυτοδιάθεση, καθώς εξυπηρετεί και την 

γραμματική ερμηνεία του Νόμου, που προϋποθέτει την ύπαρξη μέτρου ασφαλείας. Σημειοτέον, 

ότι δεν ενδιαφέρει η ύπαρξη ουσιαστικού απορρήτου και ως εκ τούτου δεν ενδιαφέρει και το 

περιεχόμενο των δεδομένων ή του πληροφοριακού συστήματος αλλά το δικαίωμα του 

προσώπου να γνωστοποιεί το περιεχόμενό αυτό κατά το δοκούν. Για το λόγο αυτό, γίνεται λόγος 

για προστασία του τυπικού απορρήτου63. 

Ακολουθώντας την ίδια περίπου συλλογιστική, έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι το έννομο 

αγαθό που σκοπεί να προστατεύσει η συγκεκριμένη διάταξη είναι αυτό του απορρήτου των 

ηλεκτρονικών δεδομένων. Η άποψη αυτή συντάσσεται με την προηγούμενη υπό την έννοια ότι 

ομοίως θεωρεί το προστατευόμενο έννομο αγαθό ως αυτό του τυπικού απορρήτου 

διαφοροποιείται όμως σημαντικά στο σημείο που κρίνει το απόρρητο ως χαρακτηριστικό των 

ίδιων των ηλεκτρονικών δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό, 

ακολουθείται η συλλογιστική ανεξαρτητοποίησης της έννοιας του απορρήτου από αυτήν του 

ιδιωτικού βίου ως αναγκαία λογική προϋπόθεση για την καλύτερη και πληρέστερη έννομη 

προστασία του. Η ανάπτυξη αυτοτελούς απορρήτου για τα ηλεκτρονικά δεδομένα ενδέχεται 

ωστόσο να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του δικαιώματος για πληροφοριακή αυτοδιάθεση. 

Ειδικότερα, καθίσταται σαφές ότι φορέας του δικαιώματος του απορρήτου των ηλεκτρονικών 

δεδομένων μπορεί να είναι μόνο ο εκάστοτε κάτοχος αυτών. Η ερμηνεία αυτή είναι σύμφωνη με 

το γράμμα του νόμου, σύμφωνα με το οποίο η πράξη της πρόσβασης τιμωρείται μόνο στην 

περίπτωση που τελείται χωρίς δικαίωμα. Ωστόσο, παραβλέπεται η πιθανότητα τα δεδομένα 

αυτά να αφορούν τον προσωπικό και ιδιωτικό βίο τρίτου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, ο 

                                                           
62 Χρυσόγονος Κ., Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, Αθήνα, σ. 257, όπου 
υποστηρίζεται ότι η επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου δεν εμπίπτει στο άρθρο αυτό καθώς είναι εξ 
ορισμού επικοινωνία σε δημοσιότητα. Κατά την άποψη του γράφοντος η δήλωση αυτή αναφέρεται στον 
τρόπο επικοινωνίας μέσω δημοσίων αναρτήσεων και όχι σε οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας μέσω του 
Διαδικτύου.  
63 Φαραντούρης Ν., «Σύγχρονες εγκληματικές δράσεις στο Διαδίκτυο - Εννοιολογική προσέγγιση και 
ποινική αντιμετώπιση του Hacking και του φαινομένου της μόλυνσης με ιούς», ΠοινΔικ, 2003 σ. 191 επ, 
Μυλωνόπουλος Χ., Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ποινικό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 1991, σ. 92. 
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κάτοχος των δεδομένων θα έχει τη δυνατότητα να τα διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα κατά βούληση, 

παραβιάζοντας τα αντίστοιχα δικαιώματα του προσώπου το οποίο αυτά αφορούν. Μάλιστα, Θα 

τυχόν οικειοθελής μεταβίβαση των δεδομένων από τον κάτοχο τους, σε καμία περίπτωση δε 

μπορεί να τιμωρηθεί επί τη βάση του άρθρου 370 ΠΚ και τούτο διότι ο τρίτος δεν αποκτά 

πρόσβαση χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση του μέτρου ασφαλείας. Επομένως, δεν 

πληρούται η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος αυτού χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

δύναται να στοιχειοθετείται αστική και ποινική ευθύνη του σύμφωνα με άλλες διατάξεις64. 

Επίσης, έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι η συγκεκριμένη διάταξη (συμ)προστατεύει και το 

έννομο αγαθό της περιουσίας65. Σύμφωνα με την άποψη αυτή το έννομο αγαθό της περιουσίας 

έχει σημασία ιδίως όταν ο νόμιμος κάτοχος του πληροφοριακού συστήματος είναι νομικό 

πρόσωπο, καθώς υποστηρίζεται ότι η παράνομη πρόσβαση στα πληροφοριακά του συστήματα 

θα έχει για αυτό σοβαρές οικονομικές συνέπειες καθώς, ούτως η άλλως θα οφείλει να βελτιώσει 

τα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει. Η άποψη αυτή δεν φαίνεται ορθή καθότι δεν μπορεί να 

στηριχθεί στο γράμμα του νόμου. Ως ήδη ανωτέρω αναφέρθηκε το α. 370Β ΠΚ τυποποιείται η 

πράξη της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών, δίχως να ενδιαφέρει ποινικά, η 

αποκόμιση οιουδήποτε οφέλους ή η πρόκληση βλάβης. Η θέση όμως αυτή δεν, όμως δεν βρίσκει 

έρεισμα και σε καμία μέθοδο ερμηνείας της ποινικής διάταξης, αλλά ούτε και στην αντικειμενική 

υπόσταση του εγκλήματος. Αντιθέτως, αναγάγει την περιουσία σε προστατευόμενο έννομο 

αγαθό, με κριτήριο ενδεχόμενες μελλοντικές ενέργειες του θύματος. Είναι σαφές ότι το 

κυβερνοέγκλημα έχει τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο66, όμως η αναγωγή της περιουσίας σε 

έννομο αγαθό των σχετικών διατάξεων ενδέχεται να περιορίσει το εύρος των συμπεριφορών 

που μπορούν να υπαχθούν σε αυτές και να οδηγήσει σε ατιμωρησία των δραστών.  

                                                           
64 Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 91. 
65Μαρκοπούλου Π., «Η Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα», Intellectum 4/2008, σ. 45 
[http://www.intellectum.org/articles/issues/intellectum4/ITL04P043052_Kybernoegklima.pdf] ανάκτηση 
30-3-2021 με περαιτέρω παραπομπές σε Carr I. and Williams S. K., Draft Cybercrime Convention, 
Criminalization  and  the  Council  of  Europe  (Draft)  Convention  on  Cybercrime, Computer Law & Security 
Report 2002, σ. 84 επ. 
66Weber Α., «The Council of Europe’s Convention on Cybercrime», Berkeley Technology Law Journal. Annual 
Review 2003, Vol. 18 Issue 1, σ. 426. 

http://www.intellectum.org/articles/issues/intellectum4/ITL04P043052_Kybernoegklima.pdf
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Κατ’ άλλη άποψη το έννομο αγαθό που προστατεύει η εν λόγω διάταξη είναι η ασφάλεια 

των ηλεκτρονικών συστημάτων67. Ως ασφάλεια δε στην περίπτωση αυτή νοείται η προστασία 

του πληροφοριακού συστήματος από απώλεια η βλάβη, η οποία επιτυγχάνεται με την είσοδο 

μόνο εξουσιοδοτημένων προς τούτο προσώπων. Η άποψη αυτή συνδέεται αρρήκτως με τις 

έννοιες της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών 

δεδομένων και συστημάτων υπολογιστών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην επεξηγηματική 

έκθεση της Σύμβασης της Βουδαπέστης68. Ειδικότερα, η ασφάλεια των δικτύων από τεχνική 

άποψη στρέφεται γύρω από τις τρεις ανωτέρω έννοιες, τις οποίες χρησιμοποιεί για την 

αξιολόγηση οποιουδήποτε προγράμματος και συστήματος ασφαλείας. Σε αυτό το εννοιολογικό 

πλαίσιο, η εμπιστευτικότητα των δεδομένων επιτυγχάνεται όταν αποκλείεται η πρόσβαση και η 

χρήση των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η ακεραιότητα των δεδομένων 

διασφαλίζεται με την εφαρμογή μέτρων που εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα θα είναι ολόκληρα, 

πλήρη, και αναλλοίωτα ή που έστω ειδοποιούν τον διαχειριστή σε περίπτωση τροποποίησης 

τους. Τέλος, η προσβασιμότητα των δεδομένων εξασφαλίζεται όταν οι εξουσιοδοτημένοι προς 

τούτο χρήστες μπορούν να τα ανακτήσουν, στην απαιτούμενη μορφή, χωρίς παρεμβολές ή 

εμπόδια69. Με την άποψη αυτή διευκολύνεται και ο διεπιστημονικός διάλογος μεταξύ των 

επιστημών της νομικής και πληροφορικής καθότι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων 

καθίσταται κοινό αντικείμενο προστασίας. Φαίνεται όμως, ότι η άποψη αυτή διευρύνει 

αδικαιολόγητα το πεδίο εφαρμογής του άρθρου, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία της 

εμπιστευτικότητας αποκλειστικά. Τούτο δε καθότι η ακεραιότητα των δεδομένων 

προστατευόταν αυτοτελώς, μέχρι την ψήφιση του Νέου Ποινικού Κώδικα70, από το α. 381Α, το 

οποίο καταργήθηκε αδικαιολογήτως και αυθαιρέτως71. Η προσβασιμότητα των δεδομένων 

                                                           
67 Σπυρόπουλος Φ., Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016 σ. 180, Αναλυτικά για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο Βλ. Αγγελή Ι. «Το 
νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου κατά το ελληνικό δίκαιο», ΠοινΔικ, 2001, σ 1293 επ. 
68 Convention on Cybercrime (ETS No. 185) Explanatory Report par. 44 p.11 [https://www.oas.org/
juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf] ανακτήθηκε 31-3-2021 
69 Whitman M., «Security Policy: From Design to maintenance» σε Straub D., Goodman S. και Baskerville R. 
(Ed.), Information Security, Routledge, New York, 2008 p. 124, Death D., Information Security Handbook, 
Packt Publishing, Birmingham, 2017 p. 13. 
70 Νόμος 4619/2019 ΦΕΚ 95/Α/ 11-6-2019. 
71 Μυλωνόπουλος Χ. «Μεταξύ αναγκαιότητος και συγκυρίας», Η Καθημερινή, 2019 [https://www.kathi
merini.gr/society/1014947/christos-ch-mylonopoylos-metaxy-anagkaiotitos-kai-sygkyrias/], ανάκτηση 20-
3-2021 Σαλάτας Ν. Βεργώνη Ε., Ερμίδου Α., Παπάρη Β. «Παρατηρήσεις και σχόλια στο σχέδιο Νόμου του 
ΠΚ και ΚΠΔ», Δικαστικά Νεα, 2019, [ https://ende.gr/wp-content/uploads/2019/07/146.pdf ], ανάκτηση 
20-3-2021. 

https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf
https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf
https://www.kathimerini.gr/society/1014947/christos-ch-mylonopoylos-metaxy-anagkaiotitos-kai-sygkyrias/
https://www.kathimerini.gr/society/1014947/christos-ch-mylonopoylos-metaxy-anagkaiotitos-kai-sygkyrias/
https://ende.gr/wp-content/uploads/2019/07/146.pdf
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συνεχίζει να προστατεύεται αυτοτελώς από το α. 282Β ΠΚ. Η κατάργηση του άρθρου 381Α ΠΚ σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα περί κάλυψης του εν λόγω 

αδικήματος από άλλες διατάξεις, αλλά αντιθέτως επιβεβαιώνει την θέση, ότι η ασφάλεια των 

συστημάτων και δικτύων, υπό την τεχνική έννοια του όρου δεν έχει αναχθεί σε αυτοτελές έννομο 

αγαθό για τον Έλληνα νομοθέτη72. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζει ή άποψη ότι η εν λόγω διάταξη προστατεύει την 

πληροφορία αυτοτελώς73. Σύμφωνα με αυτή, η προστασία των δεδομένων δεν αποτελεί 

αυτοσκοπό αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία της πληροφορίας που αυτά 

εμπεριέχουν. Ειδικότερα, θεωρείται ότι σκοπό αποτελεί η προστασία του δικαιώματος στη 

διάθεση των πληροφοριών που προκύπτουν από τα στοιχεία αυτά κατά τη βούληση του νόμιμου 

κατόχου τους καθώς επίσης και το δικαίωμα να μην παρενοχλούνται τα δεδομένα σε χώρους 

που βρίσκονται υπό την εποπτεία αυτού. Η άποψη αυτή ανεξαρτητοποιεί την κυριότητα των 

υλικών φορέων και την εξουσία διάθεσης των ψηφιακών δεδομένων. Είναι δε ρηξικέλευθή 

ακόμη και σήμερα πολλώ δε μάλλον πριν από 30 χρόνια, ότε και διατυπώθηκε για πρώτη φορά, 

καθώς εισάγει στην έννομη τάξη ένα εκ βάθρων νέο έννομο αγαθό, μία νέα αξία την οποία ο 

νομοθέτης και ιδίως ο μελλοντικός νομοθέτης θα οφείλει να λαμβάνει υπόψη κατά την άσκηση 

της νομοθετικής εξουσίας. Άλλωστε, τούτο επιβάλλεται και από το γεγονός ότι η πληροφορία 

στη σύγχρονη εποχή και ιδίως στο καπιταλιστικό σύστημα των δυτικών κοινωνιών συνδέεται με 

κάθε μορφή κοινωνικής δραστηριότητας και επηρεάζει κάθε πτυχή του ανθρώπινου βίου. Ως εκ 

τούτου, η άποψη αυτή κρίνεται καταρχάς ως βάσιμη. 

Η ελάχιστη νομολογιακή επεξεργασία του συγκεκριμένου αδικήματος δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή κάποιου συμπεράσματος αναφορικά με την ερμηνεία του εν λόγω ζητήματος, ούτε 

είναι δυνατόν να προβλεφθεί ποια από τις ανωτέρω απόψεις επρόκειτο να επικρατήσει στην 

νομολογία των ελληνικών Δικαστηρίων. Σε κάθε περίπτωση όμως όλες οι ανωτέρω απόψεις, 

θέτουν τη βάση για την οριοθέτηση των στόχων που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε τυχόν 

μεταγενέστερες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός του 

Ποινικού Δικαίου που θα οδηγήσει στην ομαλή προσαρμογή και ενσωμάτωσή του στον χώρο του 

Διαδικτύου. Ειδικότερα, η άποψη που αναφέρεται στο έννομο αγαθό της περιουσίας, φαίνεται 

                                                           
72 Αγγελή Ι. «Το νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου κατά το ελληνικό δίκαιο», ΠοινΔικ, 
2001, σ 1293 επ. 
73 Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις 
Αντ.Ν.Σακκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 62, σ. 83, ΝαυτΠειτ 530/2003, ΠοινΧρ 2004, σ. 75. 
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να εστιάζει στον οικονομικό αντίκτυπο του κυβερνοεγκλήματος, ο οποίος αν και ιδιαιτέρως 

σημαντικός, δεν ενδιαφέρει στην περίπτωση του α. 370Β ΠΚ. Επομένως, η άποψη αυτή πρέπει 

να απορριφθεί. Περαιτέρω, η άποψη που αναφέρεται στην προστασία του τυπικού απορρήτου 

του ιδιωτικού βίου, αν και είναι αυτή που διαθέτει ίσως τα πιο σημαντικά νομικά θεμέλια, 

κρίνεται επίσης απορριπτέα καθότι η αυτονόμηση του απορρήτου από την έννοια του ιδιωτικού 

βίου, ιδιαιτέρως σε μια περίοδο που αυτός γίνεται όλο και πιο «διαφανης74», κρίνεται 

απαραίτητη για την πληρέστερη προστασία του απορρήτου. Εξ’ άλλου, αυτή η άποψη ενδέχεται 

να οδηγήσει σε δυσανάλογα αποτελέσματα75, ενώ παραβλέπει το γεγονός ότι η διάταξη θεωρεί 

κρίσιμη την συγκατάθεση του νομίμου κατόχου και όχι αυτού τον οποίον αφορούν τα δεδομένα. 

Από την άλλη πλευρά, η δημιουργία νέων εννόμων αγαθών τα οποία το ποινικό δίκαιο οφείλει 

να προστατεύει αποτελεσματικά, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την τεχνολογική πρόοδο της 

ανθρώπινης κοινωνίας. Επομένως, η άποψη κατά την οποία η ασφάλεια των πληροφοριών 

οφείλει να αναχθεί αυτοτελές έννομο αγαθό είναι κατ’ αρχάς ορθή, ωστόσο η κατάργηση της 

διάταξης για την φθορά των ηλεκτρονικών δεδομένων και η σύγχυση τεχνικών όρων που συχνά 

παρατηρείται σε νομικά κείμενα, δεν επιτρέπει την διαπίστωση ότι η αναγωγή αυτή έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί. Ομοίως, η άποψη που θέλει ως αυτοτελώς προστατευόμενο το έννομο αγαθό 

της πληροφορίας, αναγνωρίζοντας την σημασία της τελευταίας στο σύγχρονο «παγκόσμιο 

χωρίο», εκκινεί από ορθά νομικά θεμέλια και κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, ενδεχομένως 

όμως να δημιουργήσει εννοιολογική σύγχυση στον εκάστοτε εφαρμοστή του δικαίου, καθώς, 

κατά την άποψη του γράφοντος, δεν υφίσταται πρόσφορο έδαφός για την αυτοτελή προστασία 

της πληροφορίας την παρούσα χρονική στιγμή. Για τον λόγο αυτό, ορθότερη είναι άποψη ότι η 

                                                           
74Αγγελής Ι., «Το νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου κατά το ελληνικό δίκαιο», ΠοινΔικ, 
2001 σ. 1293 επ., Κατσογιάννου Μ., «H δυστοπική πραγματικότητα της κρίσης ως θρυαλλίδα έκπτυξης 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς και ανάδυσης αθέατης θυματοποίησης: H περίπτωση της «έμμονης 
διαδικτυακής παρενοχλητικής παρακολούθησης» (“Cyberstalking”)», σε Γασπαρινάτου Μ., Έγκλημα και 
Ποινική Καταστολή σε Εποχή Κρίσης: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2016, σ 1444. 
75Ας σκεφτούμε για παράδειγμα την περίπτωση του ο Α ο οποίος αποκτά χωρίς δικαίωμα πρόσβαση στο 
πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας στην οποία δουλεύει η σύζυγος του Β, καθώς έχει υποψίες ότι τον 
απατά. Με τον τρόπο αυτό πιστεύει ότι θα αποκτήσει πρόσβαση στους λογαριασμούς μέσω κοινωνικής 
δικτύωσης που διατηρεί η Β, επαληθεύοντας ή διαψεύδοντας τις υποψίες του. Με την πράξη του αυτή, 
όμως, αποκτά πρόσβαση και στα στοιχεία των υπολοίπων εργαζομένων, τις εταιρίας, με αντίστοιχη 
δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασμούς τους, γεγονός για το οποίο ο Α αδιαφορεί. Αν δεχθούμε ότι 
πράγματι το έννομο είναι αυτό της προστασίας του τυπικού απορρήτου του ιδιωτικού βίου, θα πρέπει να 
δεχθούμε ότι στην περίπτωση αυτή υφίσταται αληθινή, κατ’ ιδέαν συρροή, καθώς ο Α έβλαψε 
διαφορετικές μονάδες του ίδιο εννόμου αγαθού, τόσες όσοι είναι και οι εργαζόμενοι στην εταιρία.  
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συγκεκριμένη διάταξη σκοπεί να προστατεύσει το έννομο αγαθό του τυπικού απορρήτου ως 

έκφανση των ηλεκτρονικών δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων.  

Συνεπώς, το έννομο αγαθό που προστατεύει η διάταξη του α. 370Β ΠΚ είναι προσωποπαγές 

και φορέας του μπορεί να είναι μόνον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα έχει την κατοχή ή 

την διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος και των ηλεκτρονικών δεδομένων. Στην 

περίπτωση που τα δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα σε έναν υλικό φορέα τότε φορέας του 

εννόμου αγαθού θα πρέπει να θεωρείται ο κάτοχος αυτού. Βέβαια, στην περίπτωση νεότερων 

μορφών τεχνολογίας, όπως η υπολογιστική νέφους76, ο φορέας του εννόμου αγαθού είναι πιο 

δύσκολο να προσδιοριστεί. Κατά την άποψη του γράφοντος, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

θεωρείται ως φορέας του δικαιώματος και κάτοχος των ηλεκτρονικών δεδομένων ο χρήστης του 

νεφελώδους χώρου αποθήκευσης (cloud storage), ο οποίος έχει τις ίδιες εξουσίες που θα είχε 

και εάν τα αποθήκευε σε ένα τοπικό αποθηκευτικό μέσο, καθώς μπορεί να τα διαχειριστεί κατά 

τη βούλησή του και όχι ο εκάστοτε πάροχος77.  

3.4 Χαρακτηρολογικά Γνωρίσματα του Εγκλήματος 

Το έγκλημα της παράνομης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα ή ηλεκτρονικά δεδομένα 

συνιστά πλημμέλημα, καθώς σε οποιαδήποτε μορφή και αν τελεστεί απειλείται μόνο η ποινή της 

φυλάκισης. Αποτελεί έγκλημα ενέργειας καθότι για την πραγμάτωση της αντικειμενικής 

υπόστασης απαιτείται κάποια θετική ενέργεια του δράστη, αντιληπτή στον φυσικό κόσμο, η 

οποία θα καταστήσει τα μέτρα ασφαλείας, ανίσχυρα και θα οδηγήσει στην παραβίαση τους78. 

Χαρακτηρίζεται δε ως τέτοιο, καθώς νοείται ως αδύνατη η παραβίαση ισχυρού και 

λειτουργούντος μέτρου ασφαλείας με παράλειψη79. Περαιτέρω, πρόκειται για έγκλημα 

                                                           
76 Με τον όρο cloud computing, που αποδίδεται στα ελληνικά ως «υπολογιστική νέφους», υποδηλώνεται 
η χρήση υπολογιστικής ισχύος που βρίσκεται σε απομακρυσμένα συστήματα. Ιδιαίτερη μορφή αυτού 
αυτής της τεχνολογίας αποτελεί ο νεφελοειδής χώρος αποθήκευσης (cloud storage), Βλ. ΣυμβΠλημΑθ 
613/2016, ΠοινΔικ, 2016, σ. 424 επ., ΔΙΤΕ (π.ΔΙΜΕΕ), 2016, σ. 315 επ. 
77 Βλ. ΣυμβΠλημΑθ 613/2016, ΠοινΔικ, 2016, σ. 424 επ., ΔΙΤΕ (π.ΔΙΜΕΕ), 2016, σ. 315 επ., Σπυρόπουλος 
Φώτης, Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, 2016, σ. 203 
78 Κωστάρας Α., Ποινικό Δίκαιο: Επιτομή Ειδικού Μέρους, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 σ. 1153, Λαμπάκης Χ. 
σε Χαραλαμπάκη Α., Ποινικός Κώδικας: Ερμηνεία κατ’ άρθρο Τόμος II, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2014, 
σ. 2987, για τις διακρίσεις των εγκλημάτων Βλ. Σατλάνη Χρήστο, Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο: Γενικό 
Μέρος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σ. 109. 
79 Σπυρόπουλος Φ., Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 183 
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συμπεριφοράς ή τυπικό καθότι ο νομοθέτης δεν εξαρτά την αντικειμενική υπόσταση του 

εγκλήματος από την επέλευση οποιασδήποτε βλάβης ή κινδύνου για το έννομο αγαθό, αλλά 

περιορίζει την εγκληματική συμπεριφορά στην χωρίς δικαίωμα απόκτηση πρόσβασης80. Το 

αδίκημα που τυποποιείται στην παρ. 1 και στην δεύτερη περίπτωση της παρ. 4 είναι κοινό καθώς 

μπορεί να τελεστεί από οποιονδήποτε. Αντίθετα η πράξη της πρώτης περίπτωσης της παρ. 4 είναι 

μη γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα, καθώς ο δράστης οφείλει να είναι στην υπηρεσία του νόμιμου 

κατόχου των στοιχείων. Επίσης, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το αδίκημα αυτό είναι απλό81, 

ορθότερο όμως θα ήταν να χαρακτηριστεί ως πολύπρακτο καθώς για την πλήρωση της 

αντικειμενικής υπόστασης απαιτείται αφ’ ενός η παράβαση μέτρου ασφαλείας και αφ’ ετέρου η 

απόκτηση πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών. Επίσης, πρόκειται για υπαλλακτικώς μικτό 

αδίκημα, οπότε σε περίπτωση διαδοχικής πραγμάτωσης των διαφόρων τρόπων τέλεσης θα 

υφίσταται φαινομενική συρροή, η οποία αίρεται με την αρχή της διάζευξης, υπό την 

προϋπόθεση ότι πλήττεται η ίδια μονάδα έννομου αγαθού.82. Οι πράξεις που προβλέπονται στην 

παρ. 1 και 4 διώκονται μόνον κατ’ έγκληση σύμφωνα με την ρητή διάταξη της παρ. 5, ενώ 

αντίθετα η διακεκριμένη περίπτωση της παραγράφου 3 διώκεται αυτεπαγγέλτως. 

Η έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς περί κινδύνου στην λεκτική διατύπωση του άρθρου, 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτός τεκμαίρεται και εικάζεται κατά τρόπο αμάχητο. Επομένως, 

γίνεται λόγος για έγκλημα αφηρημένης διακινδύνευσης, αν και έχουν διατυπωθεί και αντίθετες 

απόψεις προς τούτο83. Η θέση ότι πρόκειται για έγκλημα διακινδύνευσης επιρρωνύεται και από 

την αιτιολογική έκθεση του Ν. 1805/1988, με τον οποίον προστέθηκε για πρώτη φορά η σχετική 

διάταξη στον ελληνικό Ποινικό Κώδικα στην οποία αναφέρεται ότι «τιμωρείται ως έγκλημα 

διακινδύνευσης η πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί σε υπολογιστή ...». 

                                                           
80 Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ.86 Βασιλάκη Ε., «Τα φαινόμενα “Phishing”, “Pharming” και η 
ποινική τους αξιολόγηση, ΠοινΧρ, 2007, σ. 860 επ., Σπυρόπουλος Φ., Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε 
Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 183. 
81 Κωστάρας Α., Ποινικό Δίκαιο: Επιτομή Ειδικού Μέρους, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 σ. 1153.  
82 Σατλάνης Χ., Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο: Γενικό Μέρος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σ. 456 επ. 
83 Βλ. Σπυρόπουλο Φ., Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 184, ο οποίος κάνει λόγο για έγκλημα βλάβης, θεωρώντας ως βλάβη 
την απόκτηση πρόσβασης και Κωστάρα Α., Ποινικό Δίκαιο: Επιτομή Ειδικού Μέρους, Νομική Βιβλιοθήκη, 
2014 σ. 1153, ο οποίος το χαρακτηρίζει ως έγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης, δίχως να εμβαθύνει 
περαιτέρω.  



34 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον με μια σειρά από πρακτικές συνέπειες παρουσιάζει ο χαρακτηρισμός 

του εγκλήματος ως στιγμιαίο ή διαρκές. Η διάκριση αυτή επιδρά άμεσα στον χρόνο παραγραφής 

του εγκλήματος καθότι στα διαρκή εγκλήματα ο χρόνος παραγραφής ξεκινά από τότε που 

έπαυσε η παράνομη κατάσταση, ενώ είναι δυνατή η κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας κατά 

του υπαιτίου, για όσο χρονικό διάστημα αυτή συνεχίζει να υφίσταται84. Από την γραμματική 

ερμηνεία του άρθρου προκύπτει ότι το συγκεκριμένο αδίκημα είναι στιγμιαίο. Η διαπίστωση 

αυτή εδράζεται στο γεγονός ότι ο νομοθέτης τυποποιεί ως στοιχείο της αντικειμενικής 

υπόστασης του εγκλήματος μόνο την απόκτηση παράνομης πρόσβασης, δίχως να αναφέρεται 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην διατήρηση της πρόσβασης αυτής. De lege ferenda, θα έπρεπε να 

τιμωρείται και η διατήρηση της πρόσβασης, καθώς η απόκτηση της πρόσβασης αποτελεί απλώς 

το πρώτο βήμα για την παρακολούθηση του συστήματος, η οποία είναι διαρκής. Επομένως, 

κρίνεται ότι ο χαρακτηρισμός του αδικήματος αυτού ως διαρκούς αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποτελεσματική θωράκιση του προστατευόμενου έννομου αγαθού. Άλλως 

η κίνηση της αυτόφωρης ποινικής διαδικασίας κατά του υπαιτίου, κρίνεται σχεδόν αδύνατη στην 

πράξη, γεγονός που επιτρέπει την συνέχιση της παρακολούθησης του συστήματος, ενώ 

καθυστερεί η συλλογή του αποδεικτικού υλικού και αυξάνεται η πιθανότητα καταστροφής ή 

αλλοίωσης του85.  

3.5 Στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της παρ. 1 

3.5.1 Σύστημα πληροφοριών και ηλεκτρονικά δεδομένα 

Ως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν στον 

ποινικό κώδικα με τον Ν. 4411/2016 ήταν η ένταξη της έννοιας του συστήματος πληροφοριών 

και των ψηφιακών δεδομένων στον Ποινικό Κώδικα. Έτσι ορίζεται ρητά πλέον στις περιπτώσεις 

στ και ζ του α. 13 ΠΚ ότι «στ) Πληροφοριακό σύστημα είναι συσκευή ή ομάδα διασυνδεδεμένων 

ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων μία ή περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με 

ένα πρόγραμμα, αυτόματη επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδομένα 

που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την 

εν λόγω συσκευή ή την ομάδα συσκευών με σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και 

                                                           
84 Σατλάνης Χ., Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο: Γενικό Μέρος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σ. 135. 
85 Σατλάνης Χ., Εισαγωγή στην Ποινική Δικονομία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2018, σ. 354. Ποια θα είναι 
η ποινική μεταχείριση του Α ειδικού στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας και ικανού «χάκερ», ο οποίος 
αποφασίζει να διεισδύσει σε ένα σύστημα πληροφοριών και διατηρεί την σύνδεσή του με αυτό αδιάκοπα 
επί μια δεκαετία; Θα μπορούσε πάντως να θεωρηθεί ότι ο δράστης αποκτά εκ νέου πρόσβαση κάθε φορά 
που τα δεδομένα εντός του συστήματος υφίστανται κάποια μεταβολή.  
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τη συντήρηση των συσκευών αυτών. ζ) Ψηφιακά δεδομένα είναι η παρουσίαση γεγονότων, 

πληροφοριών ή εννοιών σε μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία από πληροφοριακό σύστημα, 

συμπεριλαμβανομένου προγράμματος που παρέχει τη δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστημα 

να εκτελέσει μια λειτουργία.» Οι ανωτέρω ορισμοί διατηρούν την απαραίτητη τεχνολογική 

ουδετερότητα, ώστε να παραμένουν επίκαιροι και ισχυροί παρά την τεχνολογική πρόοδο και τις 

αλλαγές που αυτή θα επιφέρει, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ευρύτητα ώστε 

να είναι δυνατή η υπαγωγή σε αυτούς πληθώρας διαφορετικών δομημένων συστημάτων86. Οι 

ιδιότητες τους αυτές όμως συμβάλλουν στην δημιουργία σύγχυσης σχετικά με την έννοια των 

ανωτέρω όρων και για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια προσπάθεια διασάφησης 

τους. 

3.5.1.1 Σύστημα Πληροφοριών 

Μέχρι την τροποποίηση του με τον Ν. 4411/2016 στην αντικειμενική υπόσταση του 370Γ 

παρ. 2 ΠΚ αναφέρονταν αντί του συστήματος πληροφοριών και των ψηφιακών δεδομένων ο 

όρος «στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή ή σε περιφερειακή μνήμη υπολογιστή ή 

μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών». Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήδη από τη Σύμβαση της 

Βουδαπέστης, γινόταν λόγος και για ηλεκτρονικά δεδομένα, όμως αντί του όρου σύστημα 

πληροφοριών συναντάται ο όρος σύστημα υπολογιστή 87. Ο όρος σύστημα πληροφοριών 

χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην πρόταση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου για τις 

επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών88. Στο προοίμιο αυτής και ειδικότερα στην Σκέψη 

υπ’ αριθμ. 8 αναφέρεται ότι «Για τους σκοπούς αυτών των νομικών μέσων, το έγκλημα 

πληροφορικής πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει επιθέσεις κατά των συστημάτων 

πληροφοριών όπως ορίζεται στην παρούσα απόφαση πλαίσιο η οποία εξασφαλίζει ένα πολύ 

μεγαλύτερο επίπεδο προσέγγισης των στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασης αυτών των 

αδικημάτων.». Άπαντα τα ανωτέρω εμπεριέχονται και στο τελικό κείμενο της Απόφασης Πλαίσιο 

                                                           
86 Τα δύο αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα για την ρύθμιση οποιοδήποτε θέματος σχετικού με το 
ηλεκτρονικό έγκλημα Βλ. Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, 1993, σελ. 76 Μυλωνόπουλο Χ., Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και Ποινικό δίκαιο, 1991, σελ. 
39, Ναζίρης Γ., «Η κατάσχεση των ψηφιακών δεδομένων (ΜΕΡΟΣ Α΄: Εννοιολογικό και ευρύτερο 
κανονιστικό πλαίσιο)», ΠοινΔικ, 2021 σ. 178 επ. 
87 Ο όρος σύστημα πληροφοριών (information system) αναφέρεται μόνο μια φορά στην επεξηγηματική 
έκθεση της Σύμβασης, Βλ. Convention on Cybercrime (ETS No. 185) Explanatory Report [ 
https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf ] ανακτήθηκε 2-4-2021 
88 Απόφαση – Πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 24ης Φεβρουαρίου 
2005 για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών, (2005), 32005F0222. 

https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf
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2005/222/ΔΕΥ, με την οποία οι έννοιες αυτές ορίζονται για πρώτη φορά. Επομένως, θα πρέπει 

να θεωρηθεί ότι η έννοια του πληροφοριακού συστήματος είναι ευρύτερη της έννοιας του 

συστήματος υπολογιστή. Η ερμηνεία αυτή άλλωστε είναι απολύτως σύμφωνη και με την ρητώς 

εκπεφρασμένη βούληση του ευρωπαίου νομοθέτη για πληρέστερη προστασία των 

πληροφοριακών συστημάτων και για υπαγωγή πληθώρας αξιοποίνων συμπεριφορών στις 

σχετικές ποινικές διατάξεις.  

Κρίνεται επιπλέον σκόπιμο να εξεταστεί η απόδοση του νοήματος του όρου του 

πληροφοριακού συστήματος και στα πλαίσια άλλων επιστημών, όπου αυτός έκανε την εμφάνιση 

του αρκετά νωρίτερα. Ειδικότερα στο πλαίσιο της Διοίκησης Επιχειρήσεων ο όρος σύστημα 

πληροφοριών χρησιμοποιείται ήδη από το 1960 περίπου. Στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα 

πληροφοριών περιλαμβάνει το υλικό, το λογισμικό, τα δεδομένα, τις διεργασίες και τα άτομα 

που βρίσκονται στην διάθεση μιας επιχείρησης89. Προφανώς, ο ορισμός αυτός δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου διότι, από νομικής απόψεως, δεν μπορεί να 

νοηθεί πρόσωπο ως μέρος ενός συστήματος πληροφοριών. Περισσότερο επεξηγηματικός 

φαίνεται να είναι όρος του πληροφοριακού συστήματος που βασίζεται σε υπολογιστή, ο οποίος 

αποτελείται από πέντε στοιχεία, ήτοι το υπολογιστικό υλικό, το υπολογιστικό λογισμικό, τις 

βάσεις δεδομένων, το δίκτυο σύνδεσης των υπολογιστών και τις εντολές – διεργασίες90. Ο όρος 

αυτός είναι αρκετά ευρύς και συμφωνεί με την βούληση του νομοθέτη για ευρεία εφαρμογή των 

σχετικών διατάξεων. Κατά την άποψη του γράφοντος, κρίνεται απαραίτητο, οι τεχνικοί αυτοί 

όροι να μην καθορίζονται αυτοτελώς και αυθαιρέτως από την νομική επιστήμη, αλλά να υπάρχει 

διάλογος με περισσότερα επιστημονικά πεδία, προκειμένου να διευκολύνεται το έργο του 

εκάστοτε ερμηνευτή ή εφαρμοστή του δικαίου. Άλλως, αποδεικτικά μέσα όπως τα έγγραφα, ή η 

πραγματογνωμοσύνη θα έχουν μικρή πρακτική σημασία, καθώς οι όροι που αναφέρονται σε 

αυτά θα έχουν διαφορετικό περιεχόμενο δυσχεραίνοντας την αποδεικτική διαδικασία.  

Σε κάθε περίπτωση, είναι βέβαιο ότι στην έννοια των πληροφοριακών συστημάτων 

εντάσσονται πέραν του ηλεκτρονικού υπολογιστή και συσκευές όπως τα έξυπνα κινητά 

(“smartphones”) και οι ταμπλέτες (“tablets”), τα οποία έχουν παρόμοιες δυνατότητες. Κατά την 

άποψη του γράφοντος, όλες οι ανωτέρω συσκευές ενέπιπταν στην αντικειμενική υπόσταση του 

                                                           
89 Silver M., Markus L. and Beath C., «The Information Technology Interaction Model: A Foundation for the 
MBA Core Course», MIS Quarterly, 1995, σ. 373  
90 Okwaro I.-O., Information Systems for Business, Society Publishing, Oakland, 2019, p. 11  
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370 Γ παρ. 2 ΠΚ και πριν ακόμα από την τροποποίηση του με τον Ν. 4411/2016, καθώς η έννοια 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδέεται με τις δυνατότητες της συσκευής και όχι με την 

μορφολογία του υλικού από το οποίο αυτή αποτελείται91. Ωστόσο, μετά την ενσωμάτωση του 

όρου του πληροφοριακού συστήματος δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία περί του ότι στην 

έννοια αυτή εμπίπτουν πλήθος νέων συσκευών και τεχνολογιών, όπως είναι τα συστήματα 

υπολογιστικής νέφους και οι έξυπνες συσκευές ή συσκευές IoT. Ως ένα ενιαίο σύστημα 

πληροφοριών μπορεί να θεωρηθεί και ένα πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συσκευών, που 

μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους είτε ενσύρματά είτε ασύρματα, δηλαδή με ραδιοκύματα 

υπέρυθρα ή δορυφορικά. Η συσκευή ή η ομάδα συσκευών μπορεί να αποτελούν μέρος ενός 

γεωγραφικά τοπικού ή και ευρύτερου δικτύου, αρκεί μέσω αυτών να εκτελείται αυτόματη 

επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που αποτελούν ένα σύστημα 

μπορεί να είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο είτε ως τερματικά σημεία είτε ως μέσα υποβοήθησης92. 

Επομένως, ως πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να θεωρείται ένα δίκτυο συσκευών αλλά και 

κάθε συνδεδεμένη συσκευή μεμονωμένα.  

3.5.1.2 Ηλεκτρονικά Δεδομένα 

Με τον Νέο Ποινικό Κώδικα93 τροποποιήθηκε η διάταξη του προισχύσαντος 370Γ παρ. 2 ΠΚ, 

το οποίο αναριθμήθηκε σε 380Β, αναφορικά με το αντικείμενο παράνομης πρόσβασης. 

Συγκεκριμένα, αντί των στοιχείων που προβλέπονταν υπό το προηγούμενο καθεστώς, πλέον ο 

νομοθέτης κάνει ρητά λόγο για ηλεκτρονικά δεδομένα. Σημαντικό είναι ότι πλέον αρκεί η χωρίς 

δικαίωμα πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα, ανεξαρτήτως του αν κατά την στιγμή της 

πρόσβασης αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, ανακτώνται 

ή διαβιβάζονται μεταξύ συσκευών. Στην έννοια των δεδομένων συμπεριλαμβάνονται και τα 

προγράμματα που παρέχουν τη δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστημα να εκτελέσει μια 

λειτουργία. 

                                                           
91 Σπυρόπουλος Φώτης, Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 186. 
92 Βλ. Καμπέρου Ε., σε Α. Χαραλαμπάκη, Ποινικός Κώδικας: Ερμηνεία κατ’ άρθρο Τόμος Ι, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2019, σ.109 
93 Νόμος 4619/2019 ΦΕΚ 95/Α/ 11-6-2019 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο ελληνικό δίκαιο, ο όρος δεδομένα υπολογιστή, ηλεκτρονικά 

δεδομένα και ο όρος ψηφιακά δεδομένα είναι, κατά την άποψη του γράφοντος, ταυτόσημοι94. 

Η χρήση τριών διαφορετικών όρων με το ίδιο περιεχόμενο οφείλεται προφανώς σε αβλεψία και 

σε μια προσπάθεια απόδοσης του αγγλικού όρου «computer data» στην ελληνική. Υπέρ αυτής 

της άποψης συμβάλλει το γεγονός ότι στο κείμενο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά ο όρος ηλεκτρονικά δεδομένα. Πάρα ταύτα κατά την μεταφορά της στο ελληνικό 

δίκαιο, συναντώνται και οι δύο όροι καθώς στο α. 13 ΠΚ γίνεται λόγος για ψηφιακά δεδομένα, 

ενώ το α. 292Β ΠΚ και 381Α ΠΚ. αναφέρονται σε ηλεκτρονικά δεδομένα, δίχως ποτέ να 

αιτιολογείται η διαφοροποίηση αυτή. Αντίθετα, στην κύρωση της Σύμβασης της Βουδαπέστης 

και την μεταφορά της στο ελληνικό δίκαιο, ο όρος «computer data» μεταφράζεται ως «δεδομένα 

υπολογιστή». Η αυθεντική ερμηνεία και των όρων αυτών στα αντίστοιχα νομοθετικά κείμενα, 

ήτοι την Σύμβαση της Βουδαπέστης, την Οδηγία 2013/40/ΕΕ και τον Ν. 4411/2016 με τις 

τροποποιήσεις που αυτός επέφερε στον Ποινικό Κώδικα, επιβεβαιώνουν αυτή την θέση καθώς 

σε κάθε περίπτωση στον αντίστοιχο όρο αποδίδεται το ίδιο εννοιολογικό περιεχόμενο95.  

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, προστατεύονται τα δεδομένα που βρίσκονται στην 

πρωτεύουσα μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή άλλου παρόμοιου συστήματος, η οποία 

αποτελείται από τους καταχωρητές του επεξεργαστή (Processor Registers), την κρυφή μνήμη του 

επεξεργαστή (Processor Cache), την μνήμη τυχαίας προσπέλασης, (Random Access Memory – 

RAM), και την μνήμη μόνο για ανάγνωση, (Read Only Memory). Επίσης, προστατεύονται 

δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα στην δευτερεύουσα μνήμη του υπολογιστή, η οποία 

αποτελείται από περιφερειακές συσκευές, όπως η μονάδα σκληρού δίσκου (Hard Disk Drive - 

HDD), η μονάδα στερεάς κατάστασης (Solid-State Drive – SSD) και η μονάδα οπτικού δίσκου 

(Optical Disc Drive). Επίσης, εφόσον ο νόμος δεν απαιτεί τα δεδομένα να είναι συνδεδεμένα σε 

κάποιο σύστημα πληροφοριών θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι προστατεύονται αυτοτελώς και 

μονάδες αποθήκευσης εκτός σύνδεσης ή εξωτερικής αποθήκευσης ακόμα και όταν αυτές δεν 

είναι συνδεδεμένες σε κάποιον υπολογιστή, όπως οι μονάδες μνήμης USB («φλασάκια» ή 

«στικάκια» - USB Flash Drives) ή άλλες επανεγγράψιμες μονάδες αποθήκευσης (SD cards, flash 

                                                           
94 Βλ. Καμπέρου Ε., σε Α. Χαραλαμπάκη, Ποινικός Κώδικας: Ερμηνεία κατ’ άρθρο Τόμος Ι, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2019, σ.109, όπου αναφέρεται η χρήση του όρου ψηφιακά δεδομένα στο α. 370Β, το οποίο 
κάνει λόγο για ηλεκτρονικά δεδομένα.  
95 Βλ. Ν. 4411/2016 ΦΕΚ 142/Α/3-8-2016  
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memories κλπ.), οι οπτικοί δίσκοι (Compact Discs - CDs), αλλά και ο νεφελοειδής αποθηκευτικός 

χώρος (cloud storage)96. Τέλος, μέσο αποθήκευσης θα πρέπει να θεωρήσουμε και τις «έξυπνες 

κάρτες» (smart cards) καθότι τα ενσωματωμένα σε αυτές κυκλώματα περιέχουν κάποιες 

πληροφορίες, που αφορούν συνήθως τον κάτοχο τους, όπως όνομα, διεύθυνση κλπ97. Στην 

περίπτωση που οι ανωτέρω υλικοί φορείς είναι συνδεδεμένοι σε κάποιον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, αποτελούν μέρος του πληροφοριακού συστήματος, όμως με την τροποποίηση που 

επήλθε με την εφαρμογή του Νέου Ποινικού Κώδικα98, τα αποθηκευμένα σε αυτούς δεδομένα 

προστατεύονται και αυτοτελώς.  

3.5.2 Πρόσβαση 

Εν συνεχεία, οφείλουμε να ορίσουμε την έννοια της πρόσβασης, ως στοιχείο της 

αντικειμενικής υπόστασης του προβλεπόμενου στο α. 370Β ΠΚ αδικήματος. Η έννοια της 

πρόσβασης, μπορεί να φαίνεται απλή αρχικά, όμως η σαφής οριοθέτηση του όρου αυτού, 

αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της διάταξης. Η δυσκολία σαφούς 

οριοθέτησης καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι η έννοια αυτή ερμηνεύεται διαφορετικά σε 

κάθε έννομη τάξη99. Για παράδειγμα, η αποστολή ενός τηλεομοιότυπου (fax) σε μια συσκευή, 

μεταβάλει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτή. Ομοίως, η σύνδεση μιας 

συσκευής σε ένα δίκτυο στο οποίο βρίσκονται ήδη συνδεδεμένες συσκευές επιφέρει μια 

αυτοματοποιημένη αλλαγή στις αποθηκευμένες πληροφορίες, αφού πλέον οι συσκευές 

«αναγνωρίζουν» την σύνδεση της νέας συσκευής στο ίδιο δίκτυο. Επομένως, αμφισβητείται αν 

η επίδραση στα δεδομένα που εμπεριέχονται σε ένα πληροφοριακό σύστημα είναι 

αποτελεσματικό κριτήριο προκειμένου να προσδιορίσει την έννοια της πρόσβασης. Ακόμα 

αμφισβητείται αν μόνη η πράξης της σύνδεσης μια συσκευής σε ένα σύστημα πληροφοριών, 

είναι αρκετή για την απόκτηση πρόσβασης σε αυτό. Σύμφωνα με την Επεξηγηματική Έκθεση της 

Σύμβασης της Βουδαπέστης η έννοια της πρόσβασης περιλαμβάνει την είσοδο στο σύνολο ή σε 

μέρος ενός συστήματος υπολογιστή το οποίο αποτελείται από το υλικό, τα εξαρτήματα, τα 

αποθηκευμένα δεδομένα του εγκατεστημένου συστήματος, χωρίς να περιλαμβάνει την απλή 

                                                           
96 Σπυρόπουλος Φώτης, Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 187 
97 Βλ. Καμπέρου Ε., σε Α. Χαραλαμπάκη, Ποινικός Κώδικας: Ερμηνεία κατ’ άρθρο Τόμος Ι, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2019, σ.109 
98 Νόμος 4619/2019 ΦΕΚ 95/Α/ 11-6-2019. 
99 Βλ. Clough J., Principles of Cybercrime, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, σ. 59 επ. 
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αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αρχείου προς το σύστημα100. 

Επομένως ήδη από τις εργασίες της προπαρασκευαστικής επιτροπής για την Σύμβαση της 

Βουδαπέστης, είχε γίνει αντιληπτή η σημασία της έννοιας της πρόσβασης αλλά και η δυσκολία 

σαφούς οριοθέτησης της.  

Έχει υποστηριχθεί101 ότι η έννοια της πρόσβασης πρέπει να συνδεθεί με την διαδικασία 

σύνδεσης (login process) σε έναν υπολογιστή. Η διαδικασία σύνδεσης στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή παραδοσιακά συντελούνταν σε τρία στάδια. Μόλις ένας ηλεκτρονικό υπολογιστής 

ετίθετο σε λειτουργία απαιτούνταν η εισαγωγή ενός ονόματος χρήστη (username) και ενός 

κωδικού ασφαλείας (password). Εάν τα στοιχεία αυτά εισάγονταν σωστά εμφανιζόταν στην 

οθόνη του υπολογιστή σχετικό μήνυμα και το λειτουργικό σύστημα εμφάνιζε την γραμμή 

εντολών ή εμφάνιζε τον κατάλογο με τις πιθανές διεργασίες, αναμένοντας την εισαγωγή 

δεδομένων από τον χρήστη. Εν συνεχεία, ο χρήστης μπορούσε να εισάγει εντολές ή δεδομένα 

στον υπολογιστή προκειμένου να εκτελέσει τις επιθυμητές εφαρμογές ή προγράμματα. Κατά την 

άποψη αυτή, η πρόσβαση αποκτάται κατά το δεύτερο στάδιο. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι το 

πρώτο στάδιο συνιστά την προσπάθεια απόκτησης πρόσβαση, στο οποίο οι όποιες επεμβάσεις 

στο σύστημα γίνονται με σκοπό την διείσδυση του δράστη σε αυτό. Αντίθετα, κατά το τρίτο 

στάδιο ο δράστης έχει ήδη εισέλθει στο σύστημα και έχει την δυνατότητα να ανακτήσει 

πληροφορίες από αυτό.  

Επίσης έχει υποστηριχθεί ότι η έννοια της πρόσβασης στο σύστημα πληροφοριών θα πρέπει 

να θεωρείται στον ψηφιακό κόσμο ως έννοια αντίστοιχη εκείνης της παράνομης εισόδου για την 

παραβίαση οικιακής ειρήνης στο φυσικό περιβάλλον102. Κατά την άποψη αυτή, η σελίδα στην 

οποία ο χρήστης καλείται να θέσει το ορθό όνομα χρήστη και τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης 

πρέπει να νοείται ως η «κλειδαριά», ενώ τα ορθά στοιχεία εισόδου αποτελούν το κλειδί για την 

είσοδο του δράστη στο σύστημα. Επομένως, ο χρήστης που εισαγάγει τα ορθά στοιχεία εισόδου 

αποκτά πρόσβαση ενώ αντίθετα η πρόσβαση απαγορεύεται σε αυτούς που εισάγουν 

                                                           
100Convention on Cybercrime (ETS No. 185) Explanatory Report [ https://www.oas.org/
juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf ] ανακτήθηκε 2-4-2021, παρ. 46 σ. 9 
101 Βασιλάκη Ε. , Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις 
Αντ.Ν.Σακκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 62, σ. 88 
102 Πριλή Σταυρούλα - Αντιγόνη, «Η παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα κατ’ άρθρο 370Γ παρ. 
2 Ποινικού Κώδικα – Hacking», Διπλωματική Εργασία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
2017, σ.33, Κιούπης Δ. «Αλλοίωση ηλεκτρονικών δεδομένων και αθέμιτη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά 
δεδομένα. Κενά και αδυναμίες της ποινικής νομοθεσίας», Υπεράσπιση, 2000, σ. 970,  

https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf
https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf
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λανθασμένα στοιχεία εισόδου. Μάλιστα τονίζεται ότι και στις δύο περιπτώσεις ενδιαφέρει η 

είσοδος του δράστη στον χώρο ή στο σύστημα, καθώς αυτή από μόνη της, αρκεί για την πλήρωση 

της αντικειμενικής υπόστασης των τυποποιούμενων αδικημάτων. Και στις δύο ως άνω 

περιπτώσεις ο σκοπός του δράστη είναι ποινικά αδιάφορος. Άλλωστε κατά μια ερμηνευτική 

εκδοχή αμφότερες οι διατάξεις σκοπούν στην προστασία του ίδιου εννόμου αγαθού, ήτοι του 

ιδιωτικού βίου. Επομένως, κατά την άποψη αυτή το σύστημα πληροφοριών συνιστά ένα είδος 

χώρου, που επιτρέπει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του χρήστη του103.  

Κατ’ άλλη άποψη, ως πρόσβαση θα πρέπει να νοείται η είσοδος πληροφοριών που 

αποστέλλονται από τον υπολογιστή ή το πληροφοριακό σύστημα του δράστη στο πληροφοριακό 

σύστημα στο οποίο επιχειρείται η πρόσβαση104. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η πρόσβαση 

αποκτάται την στιγμή που το πληροφοριακό σύστημα που αποτελεί τον στόχο της επίθεσης 

εκτελέσει επιτυχημένα την πρώτη εντολή που του δίνει ο δράστης. Η άποψη αυτή μπορεί εκ 

πρώτης όψεως να φαίνεται ότι μεταθέτει το σημείο της πρόσβασης στο τρίτο προαναφερθέν 

στάδιο, όμως στην πραγματικότητα την μεταφέρει στο πρώτο. Η πρώτη εντολή που εκτελεί ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής ή το πληροφοριακό σύστημα είναι η εμφάνιση της σελίδας ή του 

παραθύρου στο οποίο ο χρήστης καλείται να εισαγάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό 

ασφαλείας του.  

Στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγεί και η άποψη που θεωρεί ότι η πρόσβαση αποκτάται τη στιγμή 

που ο δράστης δίνει στο υπολογιστή μια εντολή, η οποία συνίσταται στην αποστολή 

πληροφοριών σε εκείνον, και το σύστημα την εκτελεί επιτυχώς105. Τοιουτοτρόπως, η πρόσβαση 

αποκτάται με την πρώτη επιτυχή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του συστήματος του δράστη και 

του συστήματος - στόχου της επίθεσης και φαίνεται να προσεγγίζει εννοιολογικά τον όρο της 

πρόσβασης υπό την τεχνική του διάσταση. Για να κατανοήσουμε την έννοια αυτή της πρόσβασης 

θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα, την διαδικασία που απαιτείται προκειμένου να 

επισκεφθούμε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Απλοποιώντας την διαδικασία θα μπορούσαμε να 

                                                           
103 Βλ. Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993 σ. 82-83, η οποία αν και υποστηρίζει την πρώτη άποψη, 
αναφέρεται στον εν λόγω παραλληλισμό 
104 Kerr O., «Cybercrime’s Scope: interpreting “Access” and “Authorization” in Computer Misuse Statutes, 
New York University Law Review, 2003, p. 1619 
105 Kerr O., «Cybercrime’s Scope: interpreting “Access” and “Authorization” in Computer Misuse Statutes, 
New York University Law Review, 2003, p. 1621. 
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πούμε ότι ο υπολογιστής μας στέλνει ένα αίτημα στον Διαδικτυακό Διακομιστή για να εμφανίσει 

την αιτούμενη σελίδα. Στην περίπτωση που το αίτημα μας είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, μας 

αποστέλλει τα απαραίτητα δεδομένα, τα οποία έπειτα από μια αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή με την μορφή ιστοσελίδας106. Επομένως, η πρόσβαση 

υπό την μορφή της εισόδου στοιχείων, φαίνεται να προηγείται χρονικά της πρόσβασης στην 

ιστοσελίδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άποψη αυτή παρά την κριτική που έχει δεχθεί107, φαίνεται 

να έχει επικρατήσει στην νομολογία των αμερικάνικων δικαστηρίων108.  

Προτού κρίνουμε τις ανωτέρω απόψεις, θεωρείται σκόπιμο να τονισθεί η διπλή ιδιότητα 

του hacking ως έγκλημα υπολογιστή και ως διαδικτυακό έγκλημα. Ειδικότερα, στην 

επεξηγηματική έκθεση της Σύμβασης της Βουδαπέστης επισημαίνεται ότι η πρόσβαση 

περιλαμβάνει την είσοδο σε άλλο σύστημα υπολογιστή συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο δημοσίων 

τηλεπικοινωνιών ή σε ένα σύστημα υπολογιστή στο ίδιο δίκτυο, όπως λ.χ. σε ένα τοπικό δίκτυο 

(Local Area Network – LAN) ή ενδοδίκτυο (Intranet) ενός οργανισμού, ενώ στην συνέχεια 

αναφέρεται ρητά ότι ο τρόπος επικοινωνίας των δύο υπολογιστών είναι ποινικά αδιάφορος109. 

Η ανωτέρω θέση είναι σωστή, αν θεωρήσουμε το hacking ως διαδικτυακό έγκλημα. Όμως δεν 

πρέπει να παραβλέπεται ότι αυτή δεν είναι η μόνο μορφή υπό την οποία μπορεί να εμφανιστεί 

το φαινόμενου του hacking. Παράνομη πρόσβαση ενδέχεται να αποκτηθεί και με την φυσική 

παρουσία του δράστη και την απευθείας επέμβαση του στο πληροφοριακό σύστημα, ή στον 

υλικό φορέα που περιέχει τα ηλεκτρονικά δεδομένα110. Έτσι θα γίνεται λόγος για διαδικτυακό 

έγκλημα όταν ο δράστης, χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ή άλλη παρόμοια συσκευή 

                                                           
106 Βέβαια, η διαδικασία είναι πολύ πιο περίπλοκή στην πραγματικότητα, καθώς αρχικά στον υπολογιστή 
μας πρέπει να εκτελείται ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser), στο οποίο στην γραμμή 
διευθύνσεων (address bar) o χρήστης εισάγει το όνομα της διεύθυνσης Ενιαίου Εντοπιστή Πόρων (Uniform 
Resource Locator – URL) της σελίδας που θέλει να επισκεφθεί ( www.example.com ). Στην συνέχεια το 
πρόγραμμα περιήγησης στέλνει εντολή σε έναν διακομιστή Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου 
(Domain Name System – DNS) προκειμένου αυτός να βρει την διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου 
(Internet Protocol – IP) της σελίδας. Στην συνέχεια ο Διαδικτυακός Διακομιστής βρίσκει την σελίδα και 
αποστέλλει τα απαιτούμενα δεδομένα στο πρόγραμμα περιήγησης, τα οποία εμφανίζονται πλέον σε 
μορφή ολοκληρωμένης ιστοσελίδας. 
107 Σπυρόπουλος Φώτης, Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 188 
108 Kerr O., «Cybercrime’s Scope: interpreting “Access” and “Authorization” in Computer Misuse Statutes, 
New York University Law Review, 2003, p. 1621, Σπυρόπουλος Φώτης, Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε 
Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 189 
109 Convention on Cybercrime (ETS No. 185) Explanatory Report, σ. 9 παρ. 46 [ 
https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf ] ανακτήθηκε 2-4-2021 
110 ΝαυτΠειτ 530/2003, ΠοινΧρ 2004, σ. 75 

https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf
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προκειμένου να τελέσει το αδίκημα του α. 370Β ΠΚ. Αντιθέτως, στην περίπτωση που ο δράστης, 

προσεγγίζει στον φυσικό κόσμο το πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο θέλει να διεισδύσει και 

εισάγει κατά τρόπο άμεσο δεδομένα στο σύστημα αυτό ή ασκεί φυσική εξουσία πάνω στον υλικό 

φορέα που περιέχονται τα ηλεκτρονικά δεδομένα το hacking θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως 

έγκλημα υπολογιστή111. Η διάκριση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική διότι η έννοια της 

πρόσβασης σε θα πρέπει να είναι πρόσφορη να καλύψει κατ’ αρχάς και τις δύο μορφές 

εμφάνισης του εγκλήματος. 

Κατόπιν τούτων θα γίνει μια προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης του όρου πρόσβαση. 

Η πρώτη άποψη που προσπαθεί να εξηγήσει την έννοια της πρόσβασης είναι ορθή στην 

περίπτωση που το αδίκημα του α. 370Β ΠΚ τελείται ως έγκλημα υπολογιστή, όμως αδυνατεί να 

καλύψει την περίπτωση που αυτό τελείται ως διαδικτυακό έγκλημα. Ειδικότερα, στην περίπτωση 

του hacking με την χρήση άλλου πληροφοριακού συστήματος, ή συσκευής σκοπός του δράστη, 

είναι η εξεύρεση των κατάλληλων τρόπων και προγραμμάτων που θα εξουδετερώσουν πλήρως 

τα μέτρα ασφαλείας του συστήματος – στόχου. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι ο δράστης θα 

αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα δίχως ποτέ να του εμφανιστεί η εν λόγω οθόνη. Αντιθέτως, 

με την χρήση κάποιας μεθόδου όπως του «IP Spoofing» θα γίνει προσπάθεια απόκτησης 

πρόσβασης του συστήματος μέσω σημείων που δεν προστατεύονται επαρκώς112, ή ακόμα πιο 

πιθανό είναι να δοθεί η εντολή σε ένα πρόγραμμα μέσω της χρήσης ειδικού αλγορίθμου να κάνει 

σε κλάσματα δευτερολέπτου επανειλημμένες τυχαίες προσπάθειες με σκοπό να βρει τα ορθά 

στοιχεία πρόσβασης. Επομένως, η θέση αυτή μόνον αναλογικά μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτήν 

την περίπτωση. 

Ο παραλληλισμός δε της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφορίων με την 

παράνομη είσοδο στην οικία, μπορεί να φανεί χρήσιμη στον εφαρμοστή του Δικαίου για την 

περιπτωσιολογική κρίση περί υπάρξεως πρόσβασης ή μη, όμως θωρείται ότι δεν δύναται να 

οδηγήσει στην διαμόρφωση ενός ασφαλούς κριτηρίου για την οριοθέτηση της έννοιας αυτής. 

Συγκεκριμένα, έστω ότι ένας hacker αποκτά πρόσβαση σε ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο 

έχει την μορφή δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η αποδοχή της άποψης στην απόλυτη 

εκδοχή της θα οδηγούσε στην παραδοχή ότι το αδίκημα δεν τελέστηκε διότι αυτός δεν εισήλθε 

                                                           
111 Αγγελής Ι., «Διαδίκτυο (Internet) και Ποινικό Δίκαιο», ΠοινΧρ 2000, σ. 675 επ. 
112 Φαραντούρης Ν., «Σύγχρονες εγκληματικές δράσεις στο Διαδίκτυο - Εννοιολογική προσέγγιση και 
ποινική αντιμετώπιση του Hacking και του φαινομένου της μόλυνσης με ιούς», ΠοινΔικ, 2003, σ. 191 επ. 
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στην «οικία» αλλά βρισκόταν απλώς στην «γειτονιά», παραβλέποντας το γεγονός ότι το δίκτυο 

των υπολογιστών συνιστά και αυτοτελώς πληροφοριακό σύστημα που προστατευόμενο από την 

συγκεκριμένη διάταξη113. Δηλαδή, παραβλέπει ή άποψη αυτή τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του 

ψηφιακού χώρου ο οποίος δομείται από αλληλοσυνδεόμενα, αλληλεξαρτόμενα και 

διαστρωματωμένα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία παίρνουν την μορφή «οικίας εντός της 

οικίας» κατά τον παραλληλισμό αυτό.  

Περαιτέρω, η συσχέτιση της πρόσβασης με την εκτέλεση κάποιας οποιασδήποτε εντολής 

δεν μπορεί να είναι ορθή διότι στην περίπτωση αυτή φαινόμενα επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών 

(Denial of Service - DoS) θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πρόσβαση ενώ στην 

πραγματικότητα ο δράστης στις περιπτώσεις αυτές σπανίως αποκτά πρόσβαση114. Ορθότερη, 

επομένως κρίνεται η θεωρία περί ανταλλαγής πληροφοριών. Έτσι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 

πρόσβαση σε ένα πληροφοριακό σύστημα υπάρχει όταν ο δράστης είναι σε θέση να λάβει 

οποιασδήποτε μορφής ανατροφοδότηση (feedback) από το σύστημα αυτό. Δηλαδή απαιτείται 

μια επιτυχής διάδραση (interaction), μεταξύ δράστη και συστήματος η οποία συνίσταται στην 

εκτέλεση εντολών που αποσκοπούν στην αποστολή πληροφοριών προς τον δράστη115. Δεν 

ενδιαφέρει άλλωστε το είδος και μέγεθος της πληροφορίας που αυτός θα λάβει από το σύστημα 

– στόχο. Επομένως, η πρόσβαση αποκτάται την χρονική στιγμή που ο δράστης λαμβάνει τις 

ελάχιστες δυνατές πληροφορίες για την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ή για τα 

ψηφιακά δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και εννοιολογική προσέγγιση μεταξύ του 

νομικού και τεχνικού όρου της πρόσβασης. Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι, παρά την 

κριτική που έχει ασκηθεί σε αυτή την άποψη, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η αποδοχή της να 

οδηγήσει σε υπερβολική διεύρυνση του αξιοποίνου. Τούτο δε διότι η πρόσβαση εφόσον δεν 

γίνεται κατά παράβαση του μέτρου ασφαλείας και χωρίς δικαίωμα δεν είναι αυτοτελώς 

                                                           
113 Kerr O., «Cybercrime’s Scope: interpreting “Access” and “Authorization” in Computer Misuse Statutes, 
New York University Law Review, 2003, p. 1620 
114 Σπυρόπουλος Φ., Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 106, Βλαχόπουλος Κ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα: Μορφές Πρόληψη 
Αντιμετώπιση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, σ. 43,  
115 Moise A. C., «Considerations of Criminal Law and Forensic Science Regarding the illegal Access to a 
Computer System», AGORA International Journal of JuridicalSciences, No 2, 2017, σ. 49 επ., Clough J., 
Principles of Cybercrime, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, σ. 69, Clough J., Principles of 
Cybercrime, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, σ. 37 επ, με αρκετές παραπομπές στην 
νομολογία άλλων κρατών Kerr O., «Cybercrime’s Scope: interpreting “Access” and “Authorization” in 
Computer Misuse Statutes, New York University Law Review, 2003, p. 1646, με παραπομπές στην 
αμερικάνικη νομολογία  
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παράνομη. Έτσι στην περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος μπαίνει στην ιστοσελίδα μιας 

εταιρείας και εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα για την εισαγωγή των ορθών στοιχείων εισόδου, 

προφανώς και υπάρχει πρόσβαση στους υπολογιστές αυτής, καθώς άλλωστε σε αντίθετη 

περίπτωση δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων εισόδου, πλην όμως η 

πρόσβαση λαμβάνει χώρα με σχετικό δικαίωμα του χρήστη, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί 

να γίνει λόγος για παραβίαση κανενός μέτρου ασφαλείας.  

Η σαφής οριοθέτηση του όρου πρόσβαση, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την 

διάκριση μεταξύ απόπειρας και τετελεσμένης πράξης στο εν λόγω αδίκημα καθότι ως ήδη 

ανωτέρω εξετέθη για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του εν λόγω αδικήματος αρκεί 

η απόκτηση πρόσβασης σε ηλεκτρονικό σύστημα, δίχως να ενδιαφέρει οποιαδήποτε επόμενη 

ενέργεια επ’ αυτού. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται ότι το εν λόγω ζήτημα θα απασχολήσει 

ιδιαίτερα και την νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Συνεπώς, κάθε περίπτωση οφείλει να 

εξετασθεί μεμονωμένα λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά προκειμένου 

να εξεταστεί αν πράγματι υπήρχε πρόσβαση του δράστη στο σύστημα. Για τον λόγο αυτό, 

κρίνεται σκόπιμο να εξετασθούν ορισμένες περιπτώσεις μεμονωμένα, σύμφωνα με την έννοια 

της πρόσβασης όπως αυτή διατυπώθηκε ανωτέρω. Επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί 

πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ως σύστημα πληροφορίας απλώς και μόνο η σύνδεση 

ενός αποθηκευτικού μέσου. Αντίθετα, η ίδια πράξη συνιστά πρόσβαση στα δεδομένα που 

βρίσκονται εντός του εν λόγω αποθηκευτικού χώρου, διότι ο χρήστης αποκτά πληροφορίες 

σχετικές με αυτά. Δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποκτά πρόσβαση, όποιος στέλνει ένα μήνυμα 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας (fax), ή με οποιοδήποτε άλλο μέσω καθώς 

δεν συνιστά πρόσβαση η απλή εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών, αλλά 

απαιτείται διάδραση μεταξύ συστήματος και δράστη. Στην περίπτωση που περισσότεροι 

υπολογιστές ή συσκευές βρίσκονται συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο (τοπικό δίκτυο – ενδοδίκτυο), 

είτε αυτό είναι ενσύρματο είτε είναι ασύρματο κάθε μεμονωμένη συσκευή έχει πρόσβαση στο 

δίκτυο ως αυτοτελές πληροφοριακό σύστημα, δίχως τούτο να συνεπάγεται απαραίτητα ότι έχει 

πρόσβαση και στις υπόλοιπες συσκευές που βρίσκονται στο δίκτυο. Στην περίπτωση δε που έχει 

πρόσβαση σε άλλη συσκευή συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο, υπάρχει περίπτωση αυτή να είναι 

ποινικά αδιάφορη αν γίνεται με δικαίωμα και δίχως να παραβιαστεί μέτρο ασφαλείας.  
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3.5.3 Χωρίς Δικαίωμα 

Προκειμένου να χαρακτηριστεί η πρόσβαση ως αξιόποινη, πρέπει αυτή να γίνεται «χωρίς 

δικαίωμα». Ο όρος χωρίς δικαίωμα, ή οι ταυτόσημοι με αυτόν όροι «αυθαίρετη» και «δίχως 

εξουσιοδότηση»116, εμπεριέχονται σε κάθε νομοθετικό κείμενο, όχι μόνο για το αδίκημα του 

hacking αλλά για κάθε αδίκημα σχετικό με συστήματα υπολογιστών ή πληροφοριών, από τη 

Σύμβαση και έπειτα σε διεθνές επίπεδο117. Αμφισβήτηση είχε προκύψει στην θεωρία αναφορικά 

με την φύση του συγκεκριμένου όρου και ειδικότερα για το αν αποτελεί στοιχείο της 

αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, ή αν πρόκειται για λόγο άρσης του αδίκου. Στην 

πρώτη περίπτωση, ο δόλος του δράστη πρέπει να καλύπτει και το εν λόγω στοιχείο, δηλαδή 

πρέπει ο δράστης να γνωρίζει ότι αποκτά πρόσβαση χωρίς δικαίωμα, άλλως δεν στοιχειοθετείται 

το αδίκημα και δεν μπορεί να γίνει λόγος για άδικη πράξη, ενώ στην δεύτερη περίπτωση, ο δόλος 

του δράστη δεν χρειάζεται να καλύπτει το στοιχείο αυτό, καθώς η πράξη του σε κάθε περίπτωση 

είναι άδικη αρχικά, όμως αν γίνεται κατ’ ενάσκηση σχετικού δικαιώματος αίρεται ο άδικος 

χαρακτήρας της. 

Για να γίνει κατανοητή η αμφιβολία που είχε ανακύψει, δέον όπως αναφερθεί 

επιγραμματικά η διάκριση μεταξύ συγκατάθεσης και συναίνεσης στον πλαίσιο του Ποινικού 

Δικαίου. Η συγκατάθεση στο Ποινικό Δίκαιο εντάσσεται στην αντικειμενική υπόσταση του 

εγκλήματος, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δύναται αυτό να τελεστεί, μόνον στην περίπτωση που η 

περιγραφόμενη πράξη λαμβάνει χώρα δίχως την βούληση του παθόντος. Αντιθέτως, επί 

συναινέσεως, η περιγραφόμενη συμπεριφορά νοείται ως αρχικά άδικη, όμως ο άδικος 

χαρακτήρας της αίρεται στην περίπτωση που το θύμα συναινεί σε αυτήν. Η σημασία της 

διάκρισης έγκειται στο γεγονός ότι η συγκατάθεση έχει αμιγώς πραγματικό χαρακτήρα, 

αντιμετωπίζεται δηλαδή ως γεγονός και ειδικότερα ως η «φυσική βούληση» του θύματος. Στην 

περίπτωση της συναίνεσης, όμως, και δεδομένου ότι ο χαρακτήρας αυτής είναι πραγματικός και 

νομικός οφείλει να εξεταστεί η συνδρομή μιας σειράς προϋποθέσεων προκειμένου αυτή να είναι 

ισχυρή. Ειδικότερα, απαιτείται να είναι ο δηλών φορέας του έννομου αγαθού και να έχει την 

εξουσία διάθεσης αυτού, να έχει ικανότητα συναίνεσης, δηλαδή την ικανότητα να αντιληφθεί 

                                                           
116 Οι όροι χρησιμοποιούνται κυρίως στα ευρωπαϊκά νομοθετήματα (Βλ. 7. Οδηγία 2013/40/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  12ηςΑυγούστου  2013 για τις επιθέσεις κατά 
συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(2013), 32013L0040., Σκέψη υπ’ αρ. 17.)  
117 Clough J., Principles of Cybercrime, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, σ. 70 επ. 
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πλήρως την σημασία της προσβολής και θα πρέπει να έχει εξωτερικευθεί πριν από την τέλεση 

της πράξης και να διαρκή μέχρι αυτήν. Επίσης, πρέπει να είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης και 

να είναι απαλλαγμένη από βουλητικά ελαττώματα118. Επομένως, η αμφισβήτηση έγκειται στην 

φύση της παραχώρησης δικαιώματος σε συγκατάθεση ή συναίνεση119.  

Προς επίλυση του ζητήματος αυτού ορθώς έχει επισημανθεί ότι πρέπει να εξεταστεί η 

βούληση του νομοθέτη120. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πληροφορία κατ’ αρχήν είναι, 

ή έστω οφείλει να είναι ελεύθερη σε κάθε κοινωνό, ενώ κατ’ εξαίρεση προστατεύεται το 

απόρρητο συγκεκριμένων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών δεδομένων θα πρέπει να 

γίνει δεκτό ότι ο νομοθέτης επιδιώκει με την συγκεκριμένη διάταξη να προστατεύσει αυτά και 

μόνο τα δεδομένα ή στοιχεία επί των οποίων ο νόμιμος κάτοχος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 

διαθέσεως τους121. Άλλωστε, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η αντικειμενική 

υπόσταση του περιορίζεται στην «κατά παράβαση του μέτρου ασφαλείας πρόσβαση» και 

επομένως θα μπορούσε να γίνεται λόγος για αρχικά άδικη συμπεριφορά ακόμα και όταν αυτή 

επιχειρείται με την ρητή συναίνεση του νόμιμου κατόχου τους, αντιβαίνοντας στους κανόνες της 

λογικής αλλά και των αρχών που εκφράζει μια δικαιοκρατούμενη δημοκρατική πολιτεία, 

δημιουργώντας ένα εν τοις πράγμασι μονοπώλιο της πληροφορίας122. Στο ίδιο συμπέρασμα 

καταλήγουμε και από την ανάγνωση της Επεξηγηματική Έκθεσης της Σύμβασης της 

Βουδαπέστης, όπου αναφέρεται ότι η τυποποιούμενη συμπεριφορά ενδέχεται να μην είναι 

πάντοτε αξιόποινη. Επομένως, τονίζεται δεν θα πρέπει να ποινικοποιείται η εκάστοτε τελούμενη 

πράξη αν αυτή τελείται κατ’ ενάσκηση σχετικού δικαιώματος καθώς στην περίπτωση αυτή η 

πράξη είναι νόμιμη123. Τέλος αξίζει να επισημανθεί ότι η άποψη αυτή έχει υποστηριχθεί και από 

                                                           
118Βαθίωτης Κ. σε Χαραλαμπάκη Α., Ποινικός Κώδικας: Ερμηνεία κατ’ άρθρο Τόμος I, Νομική Βιβλιοθήκη, 
2014, σ. 222 επ. και αναλυτικότερα για της προϋποθέσεις της συναίνεσης Βλ. Σατλάνη Χρήστο, Εισαγωγή 
στο Ποινικό Δίκαιο: Ειδικό Μέρος, Νομική Βιβλιοθήκη, 2019, Αθήνα, σ. 248 επ. 
119 Βλ. Μυλωνόπουλο Χ., Ποινικό Δίκαιο: Γενικό Μέρος, Π. Ν. Σάκκουλας, 2007, σ. 515. 
120 Βασιλάκη Ε. Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 90. 
121 Σπυρόπουλος Φώτης, Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 196. 
122 Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 90 
123 Convention on Cybercrime (ETS No. 185) Explanatory Report [ https://www.oas.org
/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf ] ανακτήθηκε 2-4-2021, παρ. 38, σ .10, όπου αναφέρεται ρητώς 
ότι η με δικαίωμα τέλεση δεν ταυτίζεται με την έννοια της συναίνεσης, αλλά είναι ευρύτερη.  

https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf
https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf
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την νομολογία124, ενώ φαίνεται να είναι η κρατούσα και στην θεωρία125. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 

να γίνει δεκτό ότι ο όρος «χωρίς δικαίωμα» δηλώνει την έλλειψη συγκατάθεσης του νομίμου 

κατόχου του πληροφοριακού συστήματος ή ψηφιακών δεδομένων, η οποία αποκλείει την 

αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. 

Εν συνεχεία κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί το περιεχόμενο του όρου «χωρίς δικαίωμα», ως 

στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξεταστεί πότε 

υπάρχει δικαίωμα για την απόκτηση πρόσβαση, καθώς και το πρόσωπο που έχει την δυνατότητα 

να χορηγήσει το σχετικό δικαίωμα. Δεδομένου του εννόμου αγαθού που σκοπεί να 

προστατεύσει η διάταξη, αλλά και της ρητής αναφοράς του νόμιμου κατόχου των δεδομένων 

στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η πρόσβαση τελείται χωρίς 

δικαίωμα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει συγκατάθεση του νόμιμου κατόχου. Έτσι, δεν 

μπορεί να γίνεται λόγος, για χωρίς δικαίωμα πρόσβαση, στην περίπτωση που ένα σύστημα 

πληροφοριών έχει τεθεί ελεύθερα στην διάθεση του κοινού, όπως λ.χ. μια ιστοσελίδα, ή ένας 

υπολογιστής βιβλιοθήκης, στην περίπτωση που η πρόσβαση περιορίζεται στο μέρος του 

συστήματος που είναι ανοιχτό στο κοινό126.  

Επομένως, το βασικό στοιχείο που θα πρέπει να εξεταστεί είναι η θέληση του νόμιμου 

κατόχου, υπό την έννοια της συγκατάθεσης, ήτοι της «φυσικής βουλήσεως» αυτού. Το πρώτο 

στοιχείο που θα πρέπει αν εξεταστεί σχετικά με το ζήτημα αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα 

πρέπει να εκφράζεται η σχετική βούληση. Αρχικά, δέον όπως σημειωθεί ότι η βούληση αυτή 

δύναται να εξωτερικεύεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να γίνεται γνωστή στο δράστη. Η 

εξωτερίκευση δε της βούλησης του δράστη μπορεί αρχικά να γίνεται απευθείας προς τον 

αποκτούντα την πρόσβαση προφορικώς ή εγγράφως. Επίσης, αυτή δύναται να προκύπτει τόσο 

από τους υλικούς φορείς του πληροφοριακού συστήματος ή των ψηφιακών δεομένων, όπως 

                                                           
124 ΝαυτΠειτ 530/2003, ΠοινΧρ 2004, σ. 75 
125 Δαλακούρας Θ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019 σ. 8, Μυλωνόπουλος Χρ.. 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ποινικό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1991, σελ. 94 επ., 
Λαμπάκης Χ, σε Χαραλαμπάκη Α., Ποινικός Κώδικας: Ερμηνεία κατ’ άρθρο Τόμος II, Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, 2014, σ. 2987, Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 90, Φιλόπουλος Π., Ποινική 
Προστασία του απορρήτου: Συστηματική Ερμηνεία Άρθρων 370-371 ΠΚ, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, 2015, σ. 176. 
126 Πρβλ. Convention on Cybercrime (ETS No. 185) Explanatory Report [ https://www.oas.org
/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf ] ανακτήθηκε 2-4-2021, παρ. 47 σ. 9, που αναφέρει ότι στην 
περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υφίσταται πρόσβαση χωρίς δικαίωμα.  

https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf
https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf
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συμβαίνει λ.χ. στην περίπτωση που πάνω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε μονάδα 

αποθηκευτικού χώρου αναγράφονται φράσεις όπως «απαγορεύεται η χρήση σε μη 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό», ακόμα και να αποτελούν μέρος αυτού, όπως συμβαίνει στην 

περίπτωση που το σχετικό μήνυμα εμφανίζεται μέσω αναδυόμενου (pop-up) παραθύρου στην 

οθόνη, πριν την απόκτηση της πρόσβασης. Η απαίτηση, να υπάρχει και να αποδεικνύεται 

πάντοτε κατά τρόπο ρητό η βούληση εκ μέρους του νόμιμου κατόχου να απαγορεύσει την 

σχετική πρόσβαση, θα περιόριζε αναιτιολόγητα το πεδίο εφαρμογής της σχετικής διάταξης, ιδίως 

στην περίπτωση που το hacking τελείται ως διαδικτυακό έγκλημα, καθώς στην περίπτωση αυτή 

ο δράσης, δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με τους υλικούς φορείς, ενώ η χρήση αυτοματοποιημένων 

προγραμμάτων hacking συνήθως αποκλείει, συνήθως, την δυνατότητα εμφάνισης 

οποιουδήποτε μηνύματος και εκτέλεσης οιασδήποτε σχετικής εντολής. Επομένως, θα πρέπει να 

αναπτυχθούν κριτήρια τα οποία θα επιτρέπουν την κατά περίπτωση ερμηνεία της υποθετικής 

θέλησης του νομίμου κατόχου127.  

Τέτοια κριτήρια θα μπορούσαν να αφορούν την σχέση του αποκτώντος την πρόσβαση με 

τον νόμιμο κάτοχο. Η σχέση αυτή άλλωστε, έχει απασχολήσει το ευρωπαϊκό νομοθέτη ήδη από 

την κατάρτιση της Σύμβασης, όπως προκύπτει από την σχετική επεξηγηματική έκθεση128, ενώ 

δεν άφησε αδιάφορο και τον εθνικό νομοθέτη, καθώς αναφέρεται ρητώς στις παράγραφούς 2 

και 4 του άρθρου. Επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως χωρίς δικαίωμα πρόσβαση η, 

προσπάθεια του ειδικού ασφαλείας συστημάτων να εισέλθει σε αυτό προκειμένου να αναδείξει 

τα ελαττώματα στον σχεδιασμό και στην λειτουργία του, στα πλαίσια εκπλήρωσης συμβατικής 

υποχρέωσης, όπως συχνά συμβαίνει στην πράξη. Ομοίως, δεν μπορεί να θεωρηθεί κατ’ αρχάς 

χωρίς δικαίωμα η πρόσβαση σε οικιακό ηλεκτρονικό υπολογιστή, από μέλος της οικογένειας του 

νόμιμου κατόχου, θα μπορούσε όμως να πληρούται αυτό το στοιχείο σε περίπτωση πρόσβασης 

σε προσωπικούς λογαριασμούς (λ.χ. μέσων κοινωνικής δικτύωσης) άλλου μέλους. Ακόμα θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα που έχει λάβει ο νόμιμος κάτοχος για την διασφάλιση 

                                                           
127 Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 87, Λαμπάκης Χ, σε Χαραλαμπάκη Α., Ποινικός Κώδικας: 
Ερμηνεία κατ’ άρθρο Τόμος II, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2014, σ. 2987, Σπυρόπουλος Φώτης, Χωρίς 
Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
2016, σ. 198, , Μυλωνόπουλος Χρ.. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ποινικό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
Αθήνα – Κομοτηνή 1991, σ. 96 
128 Convention on Cybercrime (ETS No. 185) Explanatory Report [ https://www.oas.org/juridico
/english/cyb_pry_explanatory.pdf ] ανακτήθηκε 2-4-2021, παρ. 58 σ. 11 

https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf
https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf
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του απορρήτου τους. Επομένως, χωρίς δικαίωμα θα τελείται η πρόσβαση και στην περίπτωση 

που το σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή βρίσκεται σε χώρο, στον οποίο δύναται να 

εισέλθουν συγκεκριμένα άτομα, γεγονός που υποδηλώνει ότι απαγορεύεται η χρήση του από 

οποιονδήποτε τρίτο129. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το σχετικό δικαίωμα δύναται να 

καθιερώνεται και νομοθετικά, ή να ασκείται ως έκφανση της εκτελεστικής εξουσίας του κράτους, 

όπως συμβαίνει λ.χ. στην διενέργεια έρευνας επί κλειδωμένου υπολογιστή ή σκληρό δίσκο, ή η 

αποκρυπτογράφηση αρχείων για την διαπίστωση ύπαρξης υλικού παιδικής πορνογραφίας στα 

πλαίσια σχετικής ποινικής διαδικασίας130. Κατά την άποψη του γράφοντος, κατά κανόνα θα 

πρέπει να θεωρείται ότι ο νόμιμος κάτοχος δεν επιθυμεί την πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα και 

τα ανωτέρω κριτήρια να εφαρμόζονται προς απόδειξη του αντιθέτου. 

Τούτο βέβαια δεν συνεπάγεται ότι το σχετικό δικαίωμα του νόμιμου κατόχου είναι 

απεριόριστο. Δηλαδή ο νόμιμος κάτοχος των στοιχείων δεν δύναται αυτοβούλως και αυθαιρέτως 

να εμποδίζει την ελεύθερή πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία, άλλως, το σχετικό δικαίωμά 

του να εξουσιάζει και να ελέγχει την διάθεση των δεδομένων δεν είναι απόλυτο και απεριόριστο 

και ως εκ τούτου δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να ασκείται καταχρηστικά. Οι ειδικές 

συνθήκες οι οποίες θα οδηγήσουν στον συμπέρασμα περί θεμιτής ή αθέμιτης απαγόρευσης της 

ροής των πληροφοριών θα πρέπει να κρίνονται κατά περίπτωση131. Δηλαδή το Ποινικό Δίκαιο 

οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τον κατ’ αρχήν ελεύθερο, ανοικτό και διασυνοριακό χαρακτήρα 

του διαδικτύου, που έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την ελεύθερη ροή της πληροφορίας, καθώς 

σε αντίθετη περίπτωση υποβιβάζεται σε εργαλείο ευρισκόμενο στα χέρια συγκεκριμένων 

μονοπωλιακών επιχειρήσεων, με σκοπό την διαιώνιση σχέσεων βιοεξουσίας με αντικείμενο την 

ψηφιακή πληροφορία132. Κρίνεται σκόπιμο προς πλήρη κατανόηση και θεμελίωση των ανωτέρω 

θέσεων ότι στις Η.Π.Α. η επώνυμη χρήση του διαδικτύου κρίθηκε αντισυνταγματική133, ενώ έχει 

επισημανθεί ότι η συνεχής ηλεκτρονική επιτήρηση των πολιτών, κατά το Οργουελικό πρότυπο 

                                                           
129 ΝαυτΠειτ 530/2003, ΠοινΧρ 2004, σ. 75. 
130 Σπυρόπουλος Φώτης, Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 201 
131 Βασιλάκη Ειρήνη, Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 88, Kerr O., «Cybercrime’s Scope: interpreting “Access” and 
“Authorization” in Computer Misuse Statutes, New York University Law Review, 2003, p. 1650 
132 Νούσκαλης Γ., «Βιοεξουσία και πανοπτισμός στη σύγχρονη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας», 
ΠοινΔικ, 2003 σ. 981 επ. 
133 Αγγελής Ι., «Το νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου κατά το ελληνικό δίκαιο», ΠοινΔικ, 
2001, σ. 1218 επ. 
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του «Μεγάλου Αδελφού», θα ήταν αντίθετη με το δικαίωμα στην προστασία του ιδιωτικού και 

οικογενειακού βίου, όπως αυτό κατοχυρώνεται από το α. 9 παρ. 1 Σ134. Επομένως, αν η σχετική 

νομοθεσία περί αποκλεισμού της ανωνυμίας στον διαδίκτυο βρισκόταν σε ισχύ, δεν θα έπρεπε 

να θεωρείται ως χωρίς δικαίωμα η ανώνυμη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ακόμα και στην 

περίπτωση παράβασης μέτρου ασφαλείας. 

3.5.4 Μέτρο ασφαλείας 

Η θέσπιση του Ν. 4411/2016135 και η μεταφορά της Οδηγίας136 στην εθνική έννομη εισήγαγε 

ένα νέο στοιχείο στην αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της παράνομης πρόσβασης, όπως 

αυτό προβλεπόταν στα α. 370Γ παρ. 2 του τότε ισχύοντος Ποινικού Κώδικα. Ειδικότερα, αν και η 

παράβαση μέτρου ασφαλείας αναφερόταν ήδη από την Σύμβαση της Βουδαπέστης137, ως εν 

δυνάμει στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, ο Έλληνας νομοθέτης είχε 

διατυπώσει ρητά την βούληση του να είναι δυνατή η τέλεση του ε λόγω αδικήματος ακόμα και 

αν δεν παραβιάζονταν μέτρα ασφαλείας, καθώς αρκούσε η παραβίαση απαγορεύσεων. Τέτοια 

περίπτωση θα συνιστούσε η χωρίς δικαίωμα πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που δεν 

προστατεύεται από κάποιο κωδικό ασφαλείας, αλλά εμφανίζει σχετικό μήνυμα κατά την θέση 

του σε λειτουργία. Με την θέση του Νέου Ποινικού Κώδικα138 σε ισχύ εξαλείφθηκε και η λέξη 

«απαγορεύσεις» με αποτέλεσμα το εν λόγω αδίκημα να δύναται να τελεστεί μόνον κατά 

παράβαση σχετικού μέτρου ασφαλείας.  

Η σκοπιμότητα της ένταξης του συγκεκριμένου όρου στην αντικειμενική υπόσταση του 

συγκεκριμένου αδικήματος, κατά τρόπο δεσμευτικό για τα κράτη μέλη έχει ήδη απαντηθεί από 

τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Ειδικότερα, στην επεξηγηματική έκθεση της Σύμβασης αναφέρεται ότι 

ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης φαινομένων μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης είναι η 

εφαρμογή και ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων ασφαλείας139. Η θέση αυτή 

επαναδιατυπώνεται και στο Προοίμιο της Οδηγίας στην Σκέψη 26, όπου αναφέρεται η 

                                                           
134Χρυσόγονος Κώστας, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2006, σ. 251. 
135 Νόμος 4411/2016 ΦΕΚ 142/Α/3-8-2016. 
136 Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  12ηςΑυγούστου  2013 για 
τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 
2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου (2013), 32013L0040. 
137 Σύμβαση υπ’ αριθμ. 185 του Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα, Βουδαπέστη, 
23-11-2001. 
138 Νόμος 4411/2016 ΦΕΚ 142/Α/3-8-2016. 
139 Convention on Cybercrime (ETS No. 185) Explanatory Report [ https://www.oas.org/juridico
/english/cyb_pry_explanatory.pdf ] ανακτήθηκε 2-4-2021παρ. 45 

https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf
https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf
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υποχρέωση των κρατών να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία 

των συστημάτων πληροφοριών από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: 

«Η εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου προστασίας και ασφάλειας των συστημάτων 

πληροφοριών από νομικά πρόσωπα, παραδείγματος χάριν σε συνάρτηση με την παροχή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία της Ένωσης περί ιδιωτικής ζωής, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προστασίας 

δεδομένων, αποτελεί ουσιώδες μέρος μιας συνεκτικής προσέγγισης για την αποτελεσματική 

καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο»140. Επομένως, αναγνωρίζεται, έμμεσα, ότι 

στις περιπτώσεις του ηλεκτρονικού εγκλήματος εν γένει, δεν αρκεί η προστασία που δύναται να 

παρέχει, την δεδομένη χρονική στιγμή η ποινικοποίηση συγκεκριμένων συμπεριφορών.  

Η ένταξη της παράβασης μέτρου ασφαλείας στην αντικειμενική υπόσταση του εν λόγω 

αδικήματος, κρίνεται θετικά καθώς αναγνωρίζει την σημασία τους για την θωράκιση του 

προστατευόμενου εννόμου αγαθού. Εξάλλου, είναι γνωστό, ότι οι ποινικές διατάξεις, δύναται 

να λειτουργήσουν ως επί το πλείστον, κατασταλτικά στις περιπτώσεις αυτές και για τον λόγο 

αυτό πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη των επιθέσεων141. Εξ’ άλλου η 

δυσκολία ταυτοποίησης του δράστη, ελαχιστοποιεί την πιθανότητα επιβολής ποινικών 

κυρώσεων142, η οποία αποτελεί, έναν από τους βασικότερους παράγοντες γενικής πρόληψης. 

Άλλωστε, δεν πρέπει να λησμονείται και η κατ’ αρχήν ελεύθερη και ανεμπόδιστη 

κυκλοφορία της πληροφορίας στον κυβερνοχώρο. Επομένως, τυχόν διατάξεις με τις οποίες θα 

ποινικοποιούνταν λ.χ. προπαρασκευαστικές πράξεις για την τέλεση των σχετικών αδικημάτων ή 

για τον πλήρη κρατικό ή ιδιωτικό έλεγχο στην χρήση του διαδικτύου δικαίως θα 

αντιμετωπίζονταν με καχυποψία και θα ασκούνταν σε αυτές εύλογη κριτική. Επομένως, στις 

περιπτώσεις του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο ο ρόλος του Ποινικού Δικαίου περιορίζεται, εκ 

των πραγμάτων αισθητά και ο νομοθέτης οφείλει να προστατεύσει τα έννομα αγαθά των 

                                                           
140 Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  12ηςΑυγούστου  2013 για 
τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 
2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου (2013), 32013L0040, Σκέψη 26. 
141 Βαγενά Ε. «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος», ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ), 
2017, σ. 28 επ. 
142 Πιπύρος Κ., Μήτρου Λ., «Κυβερνοεπίθεση ή Κυβερνοπόλεμος», ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ), 2018 σ. 192 επ., 
Maurushat A., Ethical Hacking, University of Ottawa Press, Ottawa, 2019, κεφ. 4 με παραπομπές σε διεθνή 
νομολογία. 
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πολιτών υπό την προϋπόθεση ότι τα εκάστοτε θύματα έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την 

αποτελεσματική προστασία και διαφύλαξη των απορρήτων τους143. Δεν θα μπορούσε επομένως 

να γίνεται λόγος για παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα στην περίπτωση που το θύμα έχει το ίδιο 

αποβάλλει τον απόρρητο χαρακτήρα αυτών δημοσιοποιώντας τα λ.χ. στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης144.  

Αναφέροντας ενδεικτικά κάποια μέτρα ασφαλείας κρίνεται σκόπιμο να προβούμε σε μια 

σχετική κατηγοριοποίηση αυτών για την ευκολότερη κατανόηση της λειτουργίας και του σκοπού 

τους. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να προβούμε σε μια διπλή διάκριση χρησιμοποιώντας ως κριτήριο 

αφ’ ενός την λειτουργία του μέσου στο ψηφιακό ή στο φυσικό περιβάλλον και αφ’ ετέρου τον 

σκοπό που το εκάστοτε μέτρο εξυπηρετεί δηλαδή την πρόληψη, την ανίχνευση ή την 

αντιμετώπιση της παραβίασης. Βασική ψηφιακή μέθοδος πρόληψης παραβιάσεων αποτελεί η 

λειτουργία τείχους προστασίας (firewall). Έτερο μέτρο ασφαλείας που συμβάλει στην πρόληψη 

των παραβιάσεων είναι οι διάφορες μέθοδοι αυθεντικοποίησης (authentication) ή επαλήθευσης 

ταυτότητας του χρήστη, οι οποίες μπορεί να είναι ψηφιακές, να βασίζονται δηλαδή στην 

λειτουργία κάποιου προγράμματος, όπως είναι η χρήση κωδικού πρόσβασης, ή η 

κρυπτογράφηση δεδομένων, ή να βασίζονται σε υλικούς φορείς, όπως συμβαίνει στην 

περίπτωση βιομετρικών τεχνικών (σάρωση δακτυλικού αποτυπώματος, αναγνώριση προσώπου 

κ.α.) ή στην περίπτωση χρήσης υλικών φορέων οι οποίοι περιέχουν τα στοιχεία του λογαριασμού 

του χρήστη (έξυπνες κάρτες, στικάκια κ.α.). Τη βασικότερη μέθοδο ανίχνευσης επιθέσεων 

αποτελούν τα Συστήματα Ανίχνευσης Επιθέσεων ή ΣΑΕ (Intrusion Detection System – IDS), τα 

οποία αποτελούνται από διάφορες εφαρμογές και έχουν ως στόχο τον εντοπισμό ανωμαλιών 

στο δίκτυο, σε υπολογιστές ή σε προγράμματα. Άλλη σημαντική μέθοδος εντοπισμού επιθέσεων 

είναι η δημιουργία και ο έλεγχος (audit) των αρχείων καταγραφής (log files) του συστήματος. η 

αντίδραση στις επιθέσεις μπορεί να πάρει πολλές μορφές, όπως η ενημέρωση (update) και η 

αναβάθμιση (upgrade) των λοιπών συστημάτων, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά στο μέλλον 

ή η θέση αρχείων σε καραντίνα για να περιοριστούν οι συνέπειες της επίθεσης145.  

                                                           
143 Φιλόπουλος Π., Ποινική Προστασία του απορρήτου: Συστηματική Ερμηνεία Άρθρων 370-371 ΠΚ, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2015, σ. 27 
144.Βλ. ΜΕφΘες 1065/2020, ΕφΑΔ, 2020, σ. 1299 με παρατηρήσεις Μ. Ράμμου, 5. ΜΕφΘες 
1302/2020 ΤΝΠ Ισοκράτης 
145 Αναλυτικότερα για τα μέτρα ασφαλείας Βλ. Βλαχόπουλο Κ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα: Μορφές Πρόληψη 
Αντιμετώπιση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, σ 79 επ. 
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Η ως άνω διάκριση είναι όλως ενδεικτική καθότι ένα μέτρο δύναται να συγκεντρώνει 

περισσότερα από τα ανωτέρω στοιχεία, όπως συμβαίνει λ.χ. στην περίπτωση πρόσβασης του 

πληροφοριακού συστήματος με συγκεκριμένο υλικό φορέα (π.χ. έξυπνη κάρτα), η οποία είναι 

εφοδιασμένη με έναν επιπλέον κωδικό ή την περίπτωση της χρήσης μεμονωμένων λογαριασμών 

για κάθε υπάλληλο η οποία μπορεί να συμβάλλει ταυτόχρονα στην πρόληψη, στον εντοπισμό 

και στην αντιμετώπιση της παραβίασης, αν έχει εγκατασταθεί σύστημα που ειδοποιεί τον νόμιμο 

κάτοχο στην περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης ενός λογαριασμού.  

Ένα ζήτημα το οποίο αναμένεται, κατά την άποψη του γράφοντος, να απασχολήσει είναι η 

σημασία των μη τεχνικών μέτρων ασφαλείας για την στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής 

υπόστασης του αδικήματος αυτού. Τα μη τεχνικά μέτρα ασφαλείας, ή φυσικά μέτρα, ασφαλείας, 

δεν αποσκοπούν στην προστασία του συνόλου του πληροφοριακού συστήματος, αλλά στην 

προστασία του υλικού, δηλαδή των συσκευών, που το απαρτίζουν. Τα μέτρα αυτά είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά καθώς ακόμα και η λειτουργία των πλέον προηγμένων τεχνικών μέτρων δεν είναι 

αρκετή να προστατεύσει το σύστημα ή τα δεδομένα, στην περίπτωση που ο επίδοξος δράστης 

καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό αυτό146. Ο Ευρωπαίος νομοθέτης δεν κάνει καμία 

αναφορά στα μέτρα αυτά, γεγονός εύλογο αφού το ενδιαφέρον του εξαντλείται στην 

καταπολέμηση της διαδικτυακής και ως εκ τούτου κατά κανόνα διασυνοριακής παράνομης 

πρόσβασης147. Στο εθνικό δίκαιο, όμως, ο νόμος δεν διακρίνει μεταξύ φυσικών και τεχνικών 

μέτρων θεωρείται ορθότερο να συμπεριληφθούν και τα δύο είδη μέτρων148. Επομένως, θα 

μπορούσε να νοηθεί τέλεση του αδικήματος του α. 370Β ΠΚ με παράβαση φυσικών μέτρων που 

έχουν ως σκοπό να απαγορεύσουν την πρόσβαση στο σύστημα ή στα δεδομένα, όπως για 

παράδειγμα στην περίπτωση που ο δράστης αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα εντός 

εξωτερικού σκληρού δίσκου, ο οποίος δεν προστατεύεται από κωδικό ασφαλείας, αλλά 

φυλασσόταν σε κλειδωμένο συρτάρι149. 

                                                           
146 Βλαχόπουλος Κ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα: Μορφές Πρόληψη Αντιμετώπιση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
2007, σ. 100. 
147 Βλ. Επεξηγηματική Έκθεση στην Συνθήκη της Βουδαπέστης παρ. 50 
148 Φιλόπουλος Π., Ποινική Προστασία του απορρήτου: Συστηματική Ερμηνεία Άρθρων 370-371 ΠΚ, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2015, σ. 183, ο οποίος κάνει λόγο για οικοδομικά μέτρα 
ασφαλείας, ο όρος όμως είναι μάλλον αδόκιμος 
149 Βλ. ΝαυτΠειρ 530/2003, όπου υπό το τότε ισχύον καθεστώς η είσοδος του κατηγορουμένου στον χώρο 
που βρισκόταν ο υπολογιστής θεωρήθηκε ότι πληροί το στοιχείο της χωρίς δικαίωμα πρόσβασης.  
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Κατά την κρατούσα άποψη στην θεωρία, σε συνάρτηση με τα θυματολογικές στοιχεία150 

που ανωτέρω αναφέρθηκαν, το απόρρητο των δεδομένων και των συστημάτων οφείλει να 

προστατεύεται, μόνο στην περίπτωση που τα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί από τον ίδιο τον 

νόμιμο κάτοχο. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η άποψη αυτή σχηματίσθηκε και εκφράστηκε 

κυρίως υπό το προισχύσαν νομικό καθεστώς που η διάταξη αναφερόταν ρητά σε «απαγορεύσεις 

ή μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει ο νόμιμος κάτοχός του». Άξιο αναφοράς είναι επίσης ότι η εν 

λόγω άποψη φαίνεται να είναι επηρεασμένη από το γερμανικό δίκαιο στο οποίο για την 

στοιχειοθέτηση του αδικήματος απαιτείται η υπέρβαση ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας151. Κατά 

την άποψη του γράφοντος, η άποψη αυτή δεν είναι ορθή καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε 

υπερβολικό περιορισμό της εφαρμογής του αδικήματος. Την άποψη αυτή φαίνεται να έχει 

υιοθετήσει και ο εθνικός νομοθέτης καθώς στον Νέο Ποινικό Κώδικα152, αναφέρεται ότι η πράξη 

πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά παράβαση μέτρου ασφαλείας, δίχως να εξειδικεύει περαιτέρω. 

Επομένως και θα πρέπει να θεωρηθεί, ότι εφόσον ο νόμος δεν προβαίνει σε ουδεμία διάκριση 

αρκεί η ύπαρξη μέτρων ασφαλείας, δίχως να ενδιαφέρει το πρόσωπο κατ’ εντολή του οποίου 

αυτά τέθηκαν. Εξάλλου στις περιπτώσεις του διαδικτυακού hacking, ο νόμιμος κάτοχος δεν έχει 

κατά κανόνα τις απαιτούμενες γνώσεις για να προστατεύσει το σύστημα του, αλλά βασίζεται στις 

υπηρεσίες εταιρειών που εξειδικεύονται στους τομείς της πληροφορικής. Τέτοιες υπηρεσίες, δεν 

παρέχουν μόνο οι εταιρείες ασφαλείας συστημάτων πληροφοριών, καθώς κάθε εταιρία 

ανάπτυξης ενός λειτουργικού συστήματος (operating system – OS), περιλαμβάνει στο σύστημα 

μέτρα ασφαλείας για την διαφύλαξη της λειτουργίας της συσκευής και την διασφάλιση 

δεδομένων του χρήστη.  

3.5.4.1 Απαγορεύσεις. 

Αν και οι απαγορεύσεις δεν περιέχονται πλέον ως στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης 

του τυποποιούμενου από το α. 370Β ΠΚ εγκλήματος, θεωρείται ότι πρέπει να γίνει μια σύντομη 

ανάλυση τους, προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η αξιολογική αντινομία στη οποία 

αναφερθήκαμε ανωτέρω153. Ως απαγορεύσεις νοούνται οι, ρητές κυρίως, εντολές γραπτές ή 

                                                           
150 Βλ. Φιλόπουλος Π., Ποινική Προστασία του απορρήτου: Συστηματική Ερμηνεία Άρθρων 370-371 ΠΚ, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2015,σ. 155 σ. 183 
151 α. 202a StGB, Φιλόπουλος Π., Ποινική Προστασία του απορρήτου: Συστηματική Ερμηνεία Άρθρων 370-
371 ΠΚ, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2015, σ. 183, Σπυρόπουλος Φώτιος, Χωρίς Δικαίωμα 
Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 192 
152 Νόμος 4619/2019 ΦΕΚ 95/Α/11-6-2019 
153 Βλ. κεφ. 3.2 
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προφορικές, σχετικά με την αποτροπή μη δικαιούχων από την πρόσβαση σε πληροφοριακό 

σύστημα ή σε δεδομένα154. Ως εκ τούτου, οι απαγορεύσεις έχουν σημασία, κυρίως, στην 

περίπτωση της φυσικής πρόσβασης του δράστη στο σύστημα πληροφοριών155, δεδομένου ότι 

στην περίπτωση της διαδικτυακής πρόσβασης είναι δύσκολο να καταστούν αυτές γνωστές στο 

δράστη. Οι απαγορεύσεις δεν είναι απαραίτητο να εκφράζονται επί του υλικού φορέα του 

συστήματος ή των δεδομένων, αλλά απαιτείται απλώς να γίνουν γνωστές στο δράστη πριν την 

πρόσβαση156. Ως απαγορεύσεις επομένως πρέπει να νοούνται σχετικές εκφράσεις επί των 

υλικών φορέων ή μηνύματα που εμφανίζονται στον χρήστη του συστήματος πριν την πρόσβαση 

σε αυτό ή στα ψηφιακά δεδομένα. Ωστόσο, δεν εμποδίζουν με κανένα τρόπο την πρόσβαση στο 

σύστημα, σε αντίθεση με τα μέτρα ασφαλείας. Αντιθέτως, αποτελούν απλώς την εκπεφρασμένη 

βούληση του νόμιμου κατόχου και για τον λόγο αυτό η παράβαση τους είναι ήσσονος σημασίας 

σε σχέση με εκείνη των μέτρων ασφαλείας και ως εκ τούτου δεν δύναται να τιμωρείται 

βαρύτερα.  

3.5.5 Ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις 

Με τον Νέο Ποινικό Κώδικα157, επήλθε ακόμα μια αλλαγή στη διάταξη για το αδίκημα της 

παράνομης πρόσβασης, καθώς προβλέφθηκε για πρώτη φορά ότι «Σε ιδιαίτερα ελαφρές 

περιπτώσεις η πράξη μένει ατιμώρητη.». Η μη ποινικοποίηση των ιδιαίτερα ελαφρών 

περιπτώσεων hacking είχε διατυπωθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη με την 

Απόφαση – Πλαίσιο158. Η βούληση περί μη ποινικοποίησης όλων των περιπτώσεων του hacking 

προκύπτει ήδη από την σχετική πρόταση της Επιτροπής. Η πρόθεση αυτή συναντάται και στο 

κείμενο της Οδηγίας159 όπου προβλέπεται ότι «Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να 

καθορίζουν τι συνιστά περίπτωση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις 

                                                           
154 Φιλόπουλος Π., Ποινική Προστασία του απορρήτου: Συστηματική Ερμηνεία Άρθρων 370-371 ΠΚ, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2015, σ. 183. 
155 Σπυρόπουλος Φώτης, Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 198. 
156 Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 87 
157 Νόμος 4619/2019 ΦΕΚ 95/Α/ 11-6-2019 
158 Απόφαση – Πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 24ης Φεβρουαρίου 
2005 για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών, (2005), 32005F0222. 
159 Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  12ηςΑυγούστου  2013 για 
τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 
2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου (2013), 32013L0040. 
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εθνικές τους πρακτικές. Η περίπτωση μπορεί να θεωρείται ήσσονος σημασίας όταν, 

παραδείγματος χάριν, οι ζημίες που προκαλεί το αδίκημα και/ή ο κίνδυνος για το δημόσιο ή το 

ιδιωτικό συμφέρον, όπως η ακεραιότητα ενός συστήματος υπολογιστών ή ηλεκτρονικών 

δεδομένων, ή η σωματική ακεραιότητα, τα δικαιώματά ή άλλα συμφέροντα ενός προσώπου, 

είναι αμελητέα ή τέτοιας φύσης ώστε δεν είναι απαραίτητη η επιβολή ποινικής κύρωσης εντός 

του νομικού ορίου ή η απόδοση ποινικής ευθύνης160».  

Η σιωπή του εθνικού νομοθέτη, αναφορικά με τις περιπτώσεις που δύνανται να 

χαρακτηριστούν ως ήσσονος σημασίας, αφήνει υπερβολική ενδεχομένως ελευθερία στον 

εφαρμοστή του Δικαίου να κρίνει κατά περίπτωση το περιεχόμενο του όρου. Για το λόγο αυτό, 

κρίνεται ότι η ερμηνεία του από τον Ευρωπαίο νομοθέτη θα πρέπει να αποτελεί την αφετηρία 

οποιασδήποτε προσπάθειας συγκεκριμενοποίησης του. Ακόμα ένα ερμηνευτικό επιχείρημα θα 

μπορούσε να συναχθεί από την συνδυαστική ερμηνεία της διάταξης αυτής με την διάταξη του α. 

104Β ΠΚ, στο οποίο προβλέπονται οι λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής. Ειδικότερα, στο α. 

104Β παρ. 1 περ. γ ΠΚ προβλέπεται ότι το Δικαστήριο δύναται να μην επιβάλει ποινή αν «η βλάβη 

ή ο κίνδυνος που προκλήθηκαν από την πράξη του ήταν ιδιαιτέρως μικρής βαρύτητας». Η 

διατύπωση αυτή του εν λόγω άρθρου, το οποίο δύναται να εφαρμοστεί και στην περίπτωση του 

hacking επιτρέπει μια διπλή ερμηνευτική προσέγγιση. Η πρώτη συνίσταται στο ότι παρά την 

διαφορετική λεκτική τους διατύπωση οι διατάξεις αυτές ταυτίζονται εννοιολογικά και η διπλή 

νομοθετική πρόβλεψη οφείλεται σε αστοχία, παραδρομή ή τίθεται για να υπενθυμίσει την 

εφαρμογή του α. 104Β ΠΚ. Κατ’ άλλη άποψη, η οποία υποστηρίζεται εν προκειμένω, ο νομοθέτης 

θέλησε να υπαγάγει στο πλαίσιο του α. 370Β ΠΚ περιπτώσεις, οι οποίες δεν θα ήτο δυνατόν να 

ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής του α. 104Β ΠΚ. Επομένως, στην περίπτωση του α. 370Β ΠΚ θα 

πρέπει να γίνει δεκτό ότι η επιβολή ποινής δεν εξαρτάται μόνο από το αποτέλεσμα της πράξης, 

όπως συμβαίνει στην περίπτωση του α. 104Β ΠΚ, αλλά η πράξη δύναται να θεωρηθεί ως ήσσονος 

σημασίας από μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι μόνο κατά περίπτωση θα μπορούσαν να 

εξεταστούν. Θα πρέπει να γίνει δεκτό δε, ότι και η έννοια της βλάβης ή του κινδύνου που 

προκλήθηκε από την συγκεκριμένη πράξη είναι ιδιαίτερα διευρυμένη. Στο συμπέρασμα αυτό 

οδηγούμαστε και από την ενδεικτική απαρίθμηση ήσσονος σημασίας περιπτώσεων που έχει 

επιχειρηθεί από τον Ευρωπαίο νομοθέτη, ο οποίος ρητά αναφέρει ότι μπορεί να θεωρηθεί 

                                                           
160 Σκέψη 11. 
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ήσσονος σημασίας η περίπτωση παράνομης πρόσβασης, που οδήγησε στην βλάβη ή στην 

διακινδύνευση της σωματικής ακεραιότητας κάποιου προσώπου.  

Επομένως, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ποιες θα είναι εκείνες οι περιπτώσεις που 

παρά την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης και την υποβολή εγκλήσεως, τα ελληνικά 

Δικαστήρια θα δεχθούν ότι συνιστούν περιπτώσεις ήσσονος σημασίας. Μια περίπτωση που θα 

έπρεπε να υπαχθεί σε αυτές είναι, κατά την άποψη του γράφοντος, εκείνη κατά την οποία η 

πράξη τελείται μεταξύ οικείων χάριν αστεϊσμού. Άλλη περίπτωση θα πρέπει να θεωρηθεί η 

πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών με σκοπό την προσωρινή χρήση του δίχως να επέλθει 

κάποια βλάβη σε αυτό. Ενδεχομένως δε να υποστηριχθεί ότι περιπτώσεις ήσσονος σημασίας 

συνιστούν και εκείνες κατά τις οποίες δεν παραβιάζεται κάποιο ιδιαίτερο μέτρο ασφαλείας, 

σύμφωνα και με την αντίστοιχη διάταξη του § 202a Abs. 1 StGB. Είναι δε ιδιαίτερα δύσκολο να 

φανταστούμε κάποια περίπτωση παράνομης πρόσβασης, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα έστω 

τον ελαφρύ τραυματισμό ατόμου και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ήσσονος σημασίας. Σε κάθε 

περίπτωση, απαραίτητο θα ήταν, κατά την άποψη του γράφοντος, το επιβλαβές αποτέλεσμα να 

αποδίδεται σε αμέλεια του δράστη, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στην διάταξη 

του α. 314 παρ. 1 εδ. 2 ΠΚ κατά την οποία η όλως ελαφρά σωματική βλάβη εξ αμελείας κρίνεται 

αξιόποινη προκειμένου να μην προκύψουν αξιολογικές αντινομίες161. 

3.6 Δράστης στην Υπηρεσία του Νόμιμου Κατόχου - Η περίπτωση της παρ. 2  

Στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου τυποποιείται η περίπτωση που ο δράστης βρίσκεται 

στην υπηρεσία του νόμιμου κατόχου του συστήματος, επομένως το αδίκημα που προβλέπεται 

στην διάταξη αυτή είναι μη γνήσιο ιδιαίτερο. Με την διάταξη αυτή περιορίζεται η αντικειμενική 

υπόσταση του εγκλήματος, προκειμένου να μην δύνανται να εμπίπτουν σε αυτήν συμπεριφορές 

που λαμβάνουν χώρα κατ’ εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Αν και η διάταξη δεν αναφέρει κάτι 

σχετικό, ορθότερο θα ήταν να θεωρηθεί ότι αυτή εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση παροχής 

εξαρτημένης εργασίας καθώς, ο εσωτερικός κανονισμός δεν δύναται να ισχύει σε οποιαδήποτε 

άλλη σχέση162. Βέβαια δέον όπως η διάταξη αυτή ερμηνευτεί συσταλτικά, καθώς ο νομοθέτης 

προφανώς θέλησε να αποφύγει την πιθανότητα εφαρμογής της διάταξης της παρ. 1 στην 

                                                           
161 Βλ. Σατλάνης Χ., Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο: Γενικό Μέρος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σ. 32 
επ. και σ. 54. 
162 Φιλόπουλος Π., Ποινική Προστασία του απορρήτου: Συστηματική Ερμηνεία Άρθρων 370-371 ΠΚ, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2015, σ. 191. 
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περίπτωση που το σύστημα ή τα δεδομένα έχουν τεθεί στην διάθεση του εργαζομένου163. 

Επομένως, κατά την άποψη του γράφοντος, όταν ο εργαζόμενος, εκ της θέσεως του δεν είχε 

πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών, θα πρέπει να εφαρμοσθεί η διάταξη αυτή. Στο ίδιο 

συμπέρασμα θα πρέπει να καταλήξουμε και αν η πρόσβαση αφορά άλλο σύστημα, από αυτό 

που παρασχέθηκε στον εργαζόμενο, όπως λ.χ. στην περίπτωση που ο εργαζόμενος αποκτά 

πρόσβαση στον προσωπικό υπολογιστή του νομίμου κατόχου. Η πράξη αυτή, συνιστά 

διακεκριμένη μορφή του βασικού αδικήματος, καθώς τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική 

ποινή σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 4. Εννοείται, ότι ομοίως θα πρέπει και αυτή η 

διάταξη να ερμηνευτεί συσταλτικά και η αυξημένη ποινή να εφαρμόζεται μόνον στην περίπτωση 

που η πράξη συνδέεται με την εργασιακή σχέση164.  

3.7 Επιστημονικά ή Επαγγελματικά απόρρητα – Η περίπτωση της παρ. 3  

Στην παράγραφο 3 εισάγεται έτερη διακεκριμένη μορφή του αδικήματος, κρινόμενη αυτή 

την φορά από το αντικείμενο των δεδομένων. Συγκεκριμένα, η διάταξη προβλέπει ότι: «Αν η 

πράξη της παραγράφου 1 αναφέρεται σε επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα επιχείρησης 

του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή». Η 

περίπτωση της παραγράφου 3 είναι η μόνη η οποία διώκεται αυτεπαγγέλτως. Ιδιαίτερη 

εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο νομοθέτης εξάρτησε την αυτεπάγγελτη κίνηση της ποινικής 

δίωξης από το περιεχόμενο των απορρήτων και στον ιδιωτικό τομέα, την στιγμή που στην 

περίπτωση της ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής αξίας αυτών απαιτείται έγκληση σύμφωνα με τις 

παρ. 4 και 5. Η έννοια των επιστημονικών ή επαγγελματικών απορρήτων ταυτίζεται με την έννοια 

που είχαν οι όροι αυτοί στο προϊσχύσαν α. 370Β ΠΚ και νυν α. 370Γ ΝΠΚ.  

Επομένως, ως επιστημονικά απόρρητα θα πρέπει να κρίνονται εκείνα που περιέχουν 

συστηματικές γνώσεις αναγόμενες σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο. Επαγγελματικά απόρρητα 

είναι αυτά που αναφέρονται στην κάτοχο τους επιχείρηση165. Στην έννοια του επαγγελματικού 

απορρήτου έχει κριθεί ότι εντάσσονται τα λογιστικά στοιχεία της επιχείρησης και ιδίως αυτά που 

αφορούν συναλλαγές της, τα έγγραφα που αναφέρονται στη διάρθρωση του μετοχικού της 

                                                           
163 Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 93. 
164 Σπυρόπουλος Φ., Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 200. 
165 ΑΠ 121/2003 ΤΝΠ Ισοκράτης και ΠοινΔικ, 2003 σ. 619 επ., με παρατηρήσεις Γ. Νούσκαλη. 
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κεφαλαίου, σε επιταγές ή σε ισοζύγια, οι καταστάσεις που αφορούν σε λήξη επιταγών, οι 

καρτέλες λογαριασμών, καθώς και έγγραφα που σχετίζονται με το θέμα του διακανονισμού του 

ΦΠΑ166 και το πελατολόγιο επιχείρησης167 δίχως το απόρρητο να αφορά τα στοιχεία που είναι 

καταχωρημένα σε αυτό, αλλά την ιδιότητα των ατόμων αυτών ως πελατών168. Τέλος, στο πλαίσιο 

του α. 370Β του προισχύσαντος ΠΚ, έχει υιοθετηθεί η μικτή θεωρία περί απορρήτου σύμφωνα 

με την οποία για να χαρακτηριστεί ένα γεγονός ως απόρρητο απαιτείται να είναι από τη φύση 

του γνωστό σε περιορισμένο αριθμό προσώπων και να υπάρχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον για 

την διατήρηση του απορρήτου εκ μέρους του φορέα του, το οποί να πηγάζει από την ύπαρξη του 

ίδιου του απορρήτου και την βούληση του φορέα του να διατηρηθεί το απόρρητο169. Η άποψη 

αυτή θα πρέπει να γίνει δεκτή και στο πλαίσιο του α. 370Β παρ. 3, προκειμένου να δικαιολογήσει 

την αυξημένη προβλεπόμενη ποινή.  

Θα πρέπει να σημειωθεί, όμως ότι η συγκεκριμένη διάταξη κρίνεται ιδιαίτερα 

προβληματική, καθώς το πλαίσιο εφαρμογής της επιβαρυντικής περίστασης διευρύνεται 

ανεπίτρεπτα. Δηλαδή, η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί, ακόμα και στην περίπτωση που ο 

δράστης αποκτά πρόσβαση σε οικιακό υπολογιστή, στον οποίο όμως περιέχονται έγγραφα που 

αφορούν την επιχείρηση του νομίμου κατόχου. Αντιθέτως, δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί, στην 

περίπτωση πρόσβασης σε σύστημα πληροφορίων σχετιζόμενο με την επιχείρηση, το οποίο όμως 

δεν περιέχει επαγγελματικά ή επιστημονικά απόρρητα170. Δεδομένου ότι για την τέλεση του 

αδικήματος αρκεί και ο ενδεχόμενος δόλος, de lege ferenda, θα έπρεπε να αναφερόμαστε σε 

σκοπό πρόσβασης σε επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα, ο οποίος θα συνιστά 

υποκειμενικό στοιχείο του αδίκου, καθιστώντας το προβλεπόμενο αδίκημα έγκλημα 

υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης. Άλλωστε, κατά την άποψη του γράφοντος, τούτο 

συμπίπτει και με το πραγματικό πνεύμα της διάταξης.  

                                                           
166 ΑΠ 1294/2007 ΤΝΠ Ισοκράτης 
167 ΑΠ 121/2003 ΤΝΠ Ισοκράτης και ΠοινΔικ, 2003 σ. 619 επ., με παρατηρήσεις Γ. Νούσκαλη 
168 Φιλόπουλος Π., Ποινική Προστασία του απορρήτου: Συστηματική Ερμηνεία Άρθρων 370-371 ΠΚ, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2015, σ. 151. 
169 Λαμπάκης Χ, σε Χαραλαμπάκη Α., Ποινικός Κώδικας: Ερμηνεία κατ’ άρθρο Τόμος II, Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, 2014, σ. 2979, Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ.165, Μυλωνόπουλος Χ., 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ποινικό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1991, σ. 72. 
170 Βλ. Σπυρόπουλο Φ., Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 200. 
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3.8 Η Διακεκριμένη Περίπτωση της παρ. 4  

Στην παράγραφο αυτή προβλέπεται η ποινή της περίπτωσης της παραγράφου 2 για την 

οποία έγινε λόγος ανωτέρω. Η ίδια ποινή επιβάλλεται και στην περίπτωση που τα απόρρητα 

είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής αξίας. Η αξία του απορρήτου πρέπει να γίνεται με βάση 

αντικειμενικά κριτήρια και όχι με υποκειμενικές εκτιμήσεις του θύματος171. Κατά την κρατούσα 

στην θεωρία και νομολογία άποψη σημαντική για τον καθορισμό της αξίας του απορρήτου είναι 

η οικονομική βλάβη της επιχείρησης και όχι το οικονομικό όφελος του δράστη172. Ομοίως, 

θεωρείται ότι η διάταξη αυτή διευρύνει ανεπίτρεπτα την εφαρμογή της διακεκριμένης μορφής 

του εγκλήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα. 

3.9 Η Υποκειμενική Υπόσταση του Εγκλήματος 

Η διάταξη δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με το είδος της υπαιτιότητας που απαιτείται για την 

τέλεση της συγκεκριμένης πράξης. Δεδομένου, όμως, ότι το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης, 

σε όλες τις μορφές του είναι πλημμέλημα θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η πράξη τιμωρείται, μόνο 

στην περίπτωση που τελείται με δόλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα α. 26 και 18 ΠΚ. Υπό την 

ερμηνεία αυτή προκύπτει ότι αρκεί οποιοδήποτε είδος δόλου, άρα και ο ενδεχόμενος173. Ωστόσο 

έχει υποστηριχθεί, η άποψη ότι ο ενδεχόμενος δόλος δεν αρκεί καθώς απαιτείται γνώση 

ορισμένου περιστατικού174.  

3.10 Απόπειρα 

Η διάκριση μεταξύ απόπειρας και τετελεσμένης πράξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 

έννοια της πρόσβασης. Κάθε πράξη που τελείται πριν από την πρόσβαση κινείται στο πλαίσιο 

της απόπειρας. Έτσι, σύμφωνα με τον ορισμό που έγινε δεκτός στα πλαίσια της παρούσης, θα 

                                                           
171 ΣυμβΕφΑθ 2949/2003, ΠοινΔικ, 2004, με παρατηρήσεις Γ. Νούσκαλη 
172 Λαμπάκης Χ. σε Χαραλαμπάκη Α., Ποινικός Κώδικας: Ερμηνεία κατ’ άρθρο Τόμος II, Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, 2014, σ. 2981, Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ.184, Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., «Ποινική 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και η νομολογιακή της αποτύπωση (ΜΕΡΟΣ Β΄)», ΠοινΔικ, 2019, 
σ. 1257 επ., ΣυμβΕφΑθ 2011/2002, ΠοινΔικ, 2002, σ 1153 επ. με παρατ. Γ. Νούσκαλη, Πρβλ. Φιλόπουλο Π., 
Ποινική Προστασία του απορρήτου: Συστηματική Ερμηνεία Άρθρων 370-371 ΠΚ, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2015, σ. 157. 
173 Σπυρόπουλος Φ., Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 204, Φιλόπουλο Π., Ποινική Προστασία του απορρήτου: Συστηματική 
Ερμηνεία Άρθρων 370-371 ΠΚ, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2015, σ. 189 
174 Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 93. 
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πρέπει να δεχθούμε ότι η αποστολή εντολής προς το πληροφοριακό σύστημα, συνιστά απόπειρα 

πρόσβασης, στην περίπτωση που η εντολή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς175. Έτσι, η περίπτωση 

εισαγωγής λανθασμένου κωδικού θα συνιστά απόπειρα του εγκλήματος176. Σύμφωνα με τον 

ορισμό αυτό. δεν υφίσταται αξιόποινη πράξη, έστω και σε απόπειρα, όταν ο δράστης, αποκτά 

πρόσβαση σε μέρος του συστήματος, έχοντας σχετικό δικαίωμα, ακόμα και στην περίπτωση που 

συντελείται με σκοπό τέλεσης της εν λόγω πράξης, όπως συμβαίνει π.χ. στην περίπτωση που ο 

δράστης εξερευνά το ανοιχτό σε αυτόν μέρος του κώδικα μίας ιστοσελίδας, ή ενός 

προγράμματος, προκειμένου να εντοπίσει πιθανά κενά ασφαλείας. Κατά κανόνα το αδίκημα θα 

βρίσκεται σε στάδιο απόπειρας, όταν ο δράστης έχει ξεκινήσει να βάλλει κατά των μέτρων 

ασφαλείας, δίχως να έχει καταφέρει να τα εξουδετερώσει ή να τα παραβιάσει177. Είναι αδιάφορο 

δε αν ο δράστης κατάφερε η πρόλαβε να λάβει γνώση των απορρήτων, καθώς η εγκληματική 

συμπεριφορά περατώνεται με την απόκτηση πρόσβασης178.  

3.11 Συρροή 

Η ευρύτητα του πεδίου εφαρμογής της διάταξης και η εξάρτηση διαφόρων τομέων του 

κοινωνικού βίου από την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων πληροφορίας, καθιστά δυνατή 

την συρροή του εν λόγω αδικήματος με πληθώρα άλλων αδικημάτων. Σημειώνεται όμως, ότι το 

περιβάλλον τέλεσης της πράξης είναι καθοριστικό για τα πιθανώς συρρέοντα αδικήματα. Έτσι 

στην περίπτωση της τέλεσης του εγκλήματος ως έγκλημα υπολογιστή, η οποία συνεπάγεται την 

φυσική παρουσία του δράστη στο χώρο που βρίσκεται το πληροφοριακό σύστημα, η πράξη 

δύναται να συρρέει με αδικήματα, όπως αυτό της κλοπής (α. 372 ΠΚ), της φθοράς ξένης 

ιδιοκτησίας (α. 381 ΠΚ) και της διατάραξης οικιακής ειρήνης (α. 344 ΠΚ). Αντίθετα, στην 

περίπτωση της διαδικτυακής τέλεσης της πράξης ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η συρροή με το 

αδίκημα της παράνομης παρακολούθησης (α. 370Ε ΠΚ), της παρακώλυσης λειτουργίας 

πληροφοριακών συστημάτων (α. 292Β ΠΚ) και της, μη τυποποιούμενης πλέον στον ΠΚ, φθοράς 

ηλεκτρονικών δεδομένων.  

                                                           
175Clough Jonathan, Principles of Cybercrime, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, σ. 70.  
176Kerr O., «Cybercrime’s Scope: interpreting “Access” and “Authorization” in Computer Misuse Statutes», 
New York University Law Review, 2003, p. 1664 
177 Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 88 
178 Σπυρόπουλος Φ., Χωρίς Δικαίωμα Πρόσβαση Σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληροφοριών (Hacking), 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2016, σ. 190 
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3.11.1 Απειλή (α. 333 ΠΚ) 

Με τον N. 4531/2018179 προστέθηκε στο α. 333 παρ. 1 ΠΚ δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με το 

οποίο «Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή 

άλλης παράνομης πράξης, προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία με την επίμονη καταδίωξη ή 

παρακολούθησή του, όπως ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό, 

κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την εκφρασμένη αντίθετη βούλησή του.» Με 

την διάταξη αυτή τιμωρείται η πράξη της επίμονης παρακολούθησης ή stalking. Η ανωτέρω 

πράξη, δύναται να συρρέει με το αδίκημα του α. 370Β ΠΚ όταν λαμβάνει την μορφή της  έμμονης 

διαδικτυακής παρακολούθησης (Cyberstalking)180. 

Η σχέση των δύο αδικημάτων, έγκειται στις δυνατότητα πρόσβασης σε σύστημα 

πληροφοριών και ιδίως στα λεγόμενα «έξυπνα» τηλέφωνα (smartphones), τα οποία βρίσκονται 

ανά πάσα στιγμή στο άμεσο περιβάλλον του νομίμου κατόχου τους και επεξεργάζονται πληθώρα 

δεδομένων. Με την απόκτηση πρόσβασης σε μια τέτοια συσκευή, ο δράστης δύναται να συλλέξει 

πληροφορίες για την τοποθεσία της συσκευής σε πραγματικό χρόνο, σε όλες τις συνομιλίες, 

προφορικές και έγγραφες που διενεργούνται μέσω της συσκευής, να χρησιμοποιεί την συσκευή 

ως «κοριό» καταγράφοντας ήχους του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και να παρακολουθεί 

οποιαδήποτε δραστηριότητα τελείται μέσω της συσκευής, κάνοντας δυνατή μέχρι και την σε 

πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των χαρακτήρων που πληκτρολογεί ο δράστης, 

αποκαλύπτοντας όλους τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιεί.  

Με τον τρόπο αυτό, δεν παραβιάζεται μόνον το δικαίωμα του θύματος για πληροφοριακή 

αυτοδιάθεση, αλλά ο δράστης, αποκτώντας πρόσβαση σε άπασες τις ανωτέρω πληροφορίες 

                                                           
179 Ν. 4531/2018 ΦΕΚ 62/Α/5-4-2018. 
180 Ως έμμονη διαδικτυακή παρενοχλητική παρακολούθηση (cyberstalking) νοείται η –διά της χρήσεως 
οιουδήποτε πρόσφορου διαδικτυακού μέσου– απρόκλητη, σταθερή, έντονη και επανειλημμένη 
προσπάθεια προσεγγίσεως ενός ατόμου, παρά την αντίθετη θέληση του τελευταίου και, εν γένει, η –κατά 
τρόπον επίμονο και διαρκή– αυθαίρετη επιδίωξη επικοινωνίας και επιτεύξεως μακρόθεν επαφής με αυτό, 
συνοδευόμενη δυνητικώς με εξαπόλυση απειλών· συμπεριφορά, η οποία, ορώμενη εν συνόλω, εμποιεί 
δικαιολογημένα τον φόβο στον υποστάντα αυτήν για την ασφάλεια του ιδίου ή των οικείων του 
προσώπων. Βλ. Κατσογιάννου Μ., «H δυστοπική πραγματικότητα της κρίσης ως θρυαλλίδα έκπτυξης 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς και ανάδυσης αθέατης θυματοποίησης: H περίπτωση της «έμμονης 
διαδικτυακής παρενοχλητικής παρακολούθησης» (“Cyberstalking”)», σε Γασπαρινάτου Μ., Έγκλημα και 
Ποινική Καταστολή σε Εποχή Κρίσης: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2016, σ 1475 επ.  
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εισβάλλει στην προσωπική σφαίρα του παρακολουθούμενου και οδηγεί το θύμα σε μια 

κατάσταση διαρκούς αγωνίας και έντονου φόβου, με αποτέλεσμα να διαβιεί υπό καθεστώς 

«ψυχολογικής τρομοκρατίας». Η πρόσβαση του δράστη στην συσκευή την καθιστά μέσο 

παρακολούθησης του νομίμου κατόχου και παρέχει στον δράστη απεριόριστες δυνατότητες για 

την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση του θύματος με φυσική παρουσία του δράστη στον ίδιο 

χώρο με αυτό και επίτευξη οπτικής επαφής, που αποτελεί συνήθως και τον στόχο της 

συμπεριφοράς αυτής181. 

4. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

4.1 Κορωνοϊός και Τηλεδιασκέψεις 

H Πανδημία του COVID – 19 που εκδηλώθηκε περί τις αρχές του έτους 2020, αποτέλεσε 

καταλυτικό παράγοντα για την περαιτέρω μεταφορά της κοινωνικής ζωής σε ψηφιακό 

περιβάλλον182. H αδυναμία των πολιτών να μετακινηθούν ελεύθερα επέτεινε τον βαθμό 

διείσδυσης της τεχνολογίας και του διαδικτύου, επιφέροντας αισθητές αλλαγές, στους τομείς 

της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης, της εργασίας και σε πλείστες άλλες πτυχές 

της ανθρώπινης ζωής. Μια από τις εντονότερες αλλαγές στην καθημερινότητα των πολίτων ήταν 

αδιαμφισβήτητα η καθολική απαγόρευση των συναθροίσεων, σε δημόσιους ή και ιδιωτικούς 

χώρους, η οποία επιβλήθηκε για μακρό χρονικό διάστημα κατόπιν λήψεως έκτακτων κρατικών 

μέτρων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας. Ως εναλλακτική στις εκ του 

σύνεγγυς συναντήσεις, μια διαρκώς αυξανόμενη μερίδα του πληθυσμού, ξεκίνησε να 

χρησιμοποιεί τις διάφορες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης (video conference), όπως το ZOOM, το 

Microsoft Teams, το Webex και διάφορα άλλα προγράμματα, τα οποία επιτρέπουν την 

ταυτόχρονη επικοινωνία μεγάλου αριθμού ατόμων, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα και το 

απόρρητο αυτής.  

                                                           
181 Αναλυτικότερα για το Cyberstalking Βλ. Κατσογιάννου Μ., «H δυστοπική πραγματικότητα της κρίσης ως 
θρυαλλίδα έκπτυξης αντικοινωνικής συμπεριφοράς και ανάδυσης αθέατης θυματοποίησης: H περίπτωση 
της «έμμονης διαδικτυακής παρενοχλητικής παρακολούθησης» (“Cyberstalking”)», σε Γασπαρινάτου Μ., 
Έγκλημα και Ποινική Καταστολή σε Εποχή Κρίσης: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2016, σ 1422 επ. 
182 Πιερρακάκης Κ., «Ο Κορωνοϊός ως ψηφιακός επιταχυντής», Η καθημερινή, 2020. 
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Στα πλαίσια της παρούσης θεωρείται σκόπιμο να αναλυθεί ο τρόπος λειτουργίας των 

σχετικών προγραμμάτων. Σε πρώτο στάδιο, θα πρέπει να εξεταστεί η αρχιτεκτονική 

(architecture) του δικτύου, η οποία αποτελεί την ουσιώδης διαφορά των διαφόρων 

προγραμμάτων αναφορικά με τον τρόπο που διαχειρίζονται τις τηλεδιασκέψεις. Η 

αρχιτεκτονική, δηλαδή ο τρόπος που τα διάφορα τερματικά (endpoints) είναι συνδεδεμένα 

μεταξύ τους, βοηθάει στην κατανόηση της δομής του πληροφοριακού συστήματος και της 

έννοιας της πρόσβασης σε αυτό. Τα τερματικά μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους με τρεις 

τρόπους183. Στην πρώτη περίπτωση, όλα τα τερματικά είναι συνδεδεμένα ξεχωριστά, δηλαδή, το 

κάθε ένα είναι συνδεδεμένο με όλα τα υπόλοιπα σχηματίζοντας ένα πλέγμα (mesh184), δίχως να 

υπάρχει κάποιο κεντρικό σύστημα. Στην δεύτερη περίπτωση, όλα τα δεδομένα διέρχονται από 

ένα σύστημα διακομιστή (server) το οποίο είναι ο «οικοδεσπότης» (host) της τηλεδιάσκεψης. και 

ο χρήστης του οποίου έχει αυξημένα δικαιώματα σε σχέση του χρήστη του απλού τερματικού185. 

Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται η λειτουργία μιας Μονάδας Ελέγχου Πολλών Σημείων 

(Multipoint Control Unit – MCU), στην οποία συνδέονται όλα τα τερματικά αποστέλλοντας τα 

δεδομένα τους και ύστερα από αυτοματοποιημένη επεξεργασία, κάθε τερματικό λαμβάνει τα 

δεδομένα που το αφορούν. Η Μονάδα Ελέγχου Πολλών Σημείων μπορεί να έχει την μορφή 

ανεξάρτητης συσκευής (υλικού) ή προγράμματος (λογισμικού) εγκατεστημένου σε κάποιον 

υπολογιστή, την οποία και ελέγχει τουλάχιστον ένας από τους χρήστες, αποκτώντας αυξημένα 

δικαιώματα έναντι των υπολοίπων, όπως στην περίπτωση του διακομιστή.  

Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η τρίτη μορφή, καθώς αυτή αποτελεί την πλέον διαδεδομένη 

σήμερα μέθοδο. Για τον λόγο αυτό, η ανάλυση μας θα εστιαστεί σε τηλεδιασκέψεις που 

ακολουθούν αυτήν τη μορφή. Εξάλλου η διάδοση της νεφοϋπολογιστικής, έχει επιτρέψει την 

απομακρυσμένη λειτουργία Μονάδων Ελέγχου Πολλών Σημείων, με αποτέλεσμά στις 

τηλεδιασκέψεις πλέον ο οικοδεσπότης ή διαχειριστής να μην απαιτείται να διαθέτει προηγμένο 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όπως στο παρελθόν, αλλά αρκεί μια ταχεία σύνδεση στο διαδίκτυο. 

                                                           
183 Βλ. BSI, Kompendium Videokonfernsysteme (KoViKo), Βόννη, 2020, σ. 24 [ https://www.bsi.bund.de/
SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Themen/Kompendium-Videokonferenzsysteme.pdf?__
blob=publicationFile&v=4 ], ανάκτηση 12-4-2021 
184 H αρχιτεκτονική αυτή μοιάζει με τα δίκτυα peer to peer (P2P), αλλά δεν είναι ίδια 
185 Ο χρήστης του server μπορεί λ.χ. να αποβάλει κάποιον από την τηλεδιάσκεψη να κλείσει τον ήχο ή την 
εικόνα κ.α. 

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Themen/Kompendium-Videokonferenzsysteme.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Themen/Kompendium-Videokonferenzsysteme.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Themen/Kompendium-Videokonferenzsysteme.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Μέσω αυτής καθίσταται δυνατός ο απομακρυσμένος έλεγχος του συστήματος, ο οποίος 

επιτρέπει στον χρήστη να διευθύνει και να ελέγχει την τηλεδιάσκεψη. 

Σημειοτέον δε, ότι κάθε εταιρία, ακόμα και αν χρησιμοποιεί τον ίδιο τύπο αρχιτεκτονικής 

εφαρμόζει τα δικά της πρωτόκολλά με αποτέλεσμα η λειτουργία των διάφορων προγραμμάτων 

να παρουσιάζει τις δικές του τεχνικές ιδιαιτερότητες, η ανάλυση των οποίων κρίνεται αδύνατη 

στα πλαίσια της παρούσης. Η ομοιότητα της δομής του δικτύου, αρκεί για την ποινική εξέταση 

του φαινομένου. Η διαδικασία δημιουργίας μιας αίθουσας τηλεδιάσκεψης, επίσης διαφέρει από 

εφαρμογή σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο της παρούσης θα παρουσιαστεί ο τρόπος λειτουργίας της 

εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας186. Το εν λόγω πρόγραμμα 

γνώρισε ευρεία εφαρμογή στην Ελλάδα καθώς χρησιμοποιήθηκε για την εξ αποστάσεως 

σύγχρονη εκπαίδευση κατά την περίοδο απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Διαθέτοντας την 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ο καθηγητής ανοίγει την εφαρμογή και βρίσκει τον σύνδεσμο 

που αντιστοιχεί στον ίδιο. Στην συνέχεια αποστέλλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον 

σύνδεσμο αυτόν στους μαθητές του, μαζί με το πρόγραμμα των μαθημάτων. Την ώρα του 

μαθήματος ο καθηγητής ξεκινά την τηλεδιάσκεψη και οι μαθητές για να συμμετάσχουν σε αυτήν 

πρέπει να πατήσουν πάνω στον σχετικό σύνδεσμο, προκειμένου να μεταφερθούν στην αίθουσα 

αναμονής. Τέλος, ο καθηγητής βλέποντας τα ονόματα των αναμενόντων επιτρέπει ή απαγορεύει 

την είσοδο εκάστου εξ’ αυτών στην τηλεδιάσκεψη. 

Θα πρέπει να γίνουν κάποιες επισημάνσεις σχετικά με την ως άνω διαδικασία. Αρχικά, 

πρέπει να τονισθεί ότι ο σύνδεσμος είναι μοναδικός για κάθε καθηγητή και δεν αλλάζει καθ’ όλη 

την περίοδο εφαρμογής του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο καθηγητής έχει 

δικαιώματα διαχειριστή – οικοδεσπότη της τηλεδιάσκεψης και επομένως μπορεί να σταματήσει 

τον ήχο ή την εικόνα, ή ακόμα και να αποβάλλει κάποιον από τους συμμετέχοντες187. Επομένως 

ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να ελέγξει και τον διαμοιρασμό της οθόνης των 

συμμετεχόντων. Επίσης, η αίθουσα αναμονής και η σχετική διαδικασία, είναι ενεργοποιημένη 

κατά κανόνα, καθώς η τηλεδιάσκεψη είναι «κλειδωμένη», όμως ο καθηγητής έχει την 

                                                           
186 Βλ. Οδηγίες χρήσης εφαρμογής τηλε-εκπαίδευσης (Webex Meetings) για τον καθηγητή [ 
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_2.%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%
B9%CC%81%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%B7%CC%81%CF%83%CE%B7%CF%82_Webex_%CE%B
3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%8
4%CE%B7%CC%81.pdf ] ανάκτηση 8-4-2021 
187 https://help.webex.com/en-us/oprvt9/Host-and-Co-host-Roles-and-Privileges-on-Webex-Rooms  

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_2.%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%B7%CC%81%CF%83%CE%B7%CF%82_Webex_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B7%CC%81.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_2.%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%B7%CC%81%CF%83%CE%B7%CF%82_Webex_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B7%CC%81.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_2.%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%B7%CC%81%CF%83%CE%B7%CF%82_Webex_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B7%CC%81.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_2.%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%B7%CC%81%CF%83%CE%B7%CF%82_Webex_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B7%CC%81.pdf
https://help.webex.com/en-us/oprvt9/Host-and-Co-host-Roles-and-Privileges-on-Webex-Rooms
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δυνατότητα να «ξεκλειδώσει» την αίθουσα. Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές πατώντας τον 

σχετικό σύνδεσμο αποκτούν απευθείας πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη, δίχως να απαιτείται 

κάποια επιπλέον ενέργεια188. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο αναμένων, δεν μπορεί να 

λάβει γνώση της τηλεδιάσκεψης καθώς στην οθόνη του εμφανίζεται μόνον το όνομα του 

οικοδεσπότη και η ένδειξη ότι αναμένεται η αποδοχή του από εκείνον189.  

4.2 Το Φαινόμενο του “Zoombombing” 

Σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, εγκληματικές συμπεριφορές άρχισαν να εμφανίζονταν 

και στο πλαίσιο των τηλεδιασκέψεων. Συγκεκριμένα οι ίδιες οι τηλεδιασκέψεις και οι χρήστες 

τους έχουν ξεκινήσει να δέχονται πληθώρα επιθέσεων, καθώς άτομα, δίχως να έχουν κάποιο 

σχετικό δικαίωμα καταφέρνουν να αποκτούν πρόσβαση σε αυτές. Το φαινόμενο αυτό 

ονομάστηκε «Zoombombing»190. Το πρώτο συνθετικό του όρου (Zoom-) προέκυψε από την 

πλατφόρμα Zoom, η οποία γνώρισε ευρεία εφαρμογή στην περίοδο της πανδημίας, αν και 

παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί σε κάθε παρόμοια πλατφόρμα. To δεύτερο συνθετικό 

(-bombing) προφανώς προέρχεται από το photobombing, φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο 

μπαίνει στο πλάνο μιας φωτογραφίας, δίχως να ειδοποιήσει τον φωτογράφο ή τους 

εικονιζόμενους191. Η έκταση που έχει πάρει το φαινόμενο είναι τεράστια και οφείλεται εν 

πολλοίς σε ύστερες ενέργειες των δραστών. Απρεπείς εκφράσεις και άσεμνες χειρονομίες, 

προσβολές της γενετήσιας ελευθερίας ακόμα και προβολή υλικού παιδικής πορνογραφίας ήταν 

μερικές από τις πράξεις που λαμβάνουν χώρα ακόμα και ενώπιον ανηλίκων, καθώς πολλές φορές 

οι δράστες δεν διστάζουν να εισβάλλουν μέχρι και σε τηλεδιασκέψεις της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

                                                           
188 https://help.webex.com/en-us/n6k2l9y/Lock-your-Personal-Room-Meetings-on-Webex-Boards-Room-
and-Desk-Devices  
189 https://help.webex.com/en-us/vjfafi/Lock-or-Unlock-Your-Webex-Meeting  
190 Το φαινόμενο είναι επίσης γνωστό και με το όνομα «Zoomraiding», Βλ. μεταξύ άλλων Marotti A., «Zoom 
video meetings are being interrupted by hackers spewing hate speech and showing porn. It’s called 
‘Zoombombing.’ Here’s how to prevent it», Chicago Tribune, 2020, [ 
https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-coronavirus-zoombombing-20200401-
wf2pvzqhbngitankuokvinvk2m-story.html ] ανάκτηση 30-3-2020, Lorenz T, Alba D., «‘Zoombombing’ 
Becomes a Dangerous Organized Effort», The New York Times, 2020, [ 
https://www.nytimes.com/2020/04/03/technology/zoom-harassment-abuse-racism-fbi-warning.html ] 
ανάκτηση 30-3-2020 
191 Βλ. photobombing, σε Cambridge Dictionary, [ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english
/photobombing ] 

https://help.webex.com/en-us/n6k2l9y/Lock-your-Personal-Room-Meetings-on-Webex-Boards-Room-and-Desk-Devices
https://help.webex.com/en-us/n6k2l9y/Lock-your-Personal-Room-Meetings-on-Webex-Boards-Room-and-Desk-Devices
https://help.webex.com/en-us/vjfafi/Lock-or-Unlock-Your-Webex-Meeting
https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-coronavirus-zoombombing-20200401-wf2pvzqhbngitankuokvinvk2m-story.html
https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-coronavirus-zoombombing-20200401-wf2pvzqhbngitankuokvinvk2m-story.html
https://www.nytimes.com/2020/04/03/technology/zoom-harassment-abuse-racism-fbi-warning.html
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/photobombing
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/photobombing
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4.3 Ποινική αξιολόγηση 

4.3.1 Εφαρμογή του ελληνικού Ποινικού Δικαίου  

Προκειμένου να μπορέσουμε να κρίνουμε το ανωτέρω φαινόμενο, υπό το πρίσμα του 

ελληνικού ποινικού δικαίου, καθώς ενδέχεται η πράξη να εμφανίζει στοιχεία αλλοδαπότητας. 

Είναι εμφανές ότι στην περίπτωση που οι ως άνω πράξεις είναι αξιόποινες, θα γίνεται λόγος για 

κυβερνοέγκλημα, καθώς, για την τέλεση τους απαιτείται η ύπαρξη περισσότερων συστημάτων 

συνδεδεμένων σε δίκτυο. Κάθε μορφή κυβερνοεγκλήματος συνιστά κατά κανόνα έγκλημα 

αποστάσεως, καθώς το διαδίκτυο δεν περιορίζεται από τοπικά όρια ή σύνορα. Επομένως, η 

αξιόποινη συμπεριφορά κατά κανόνα ξεκινά, αναπτύσσεται και περατώνεται σε διαφορετικό 

σημείο, και πολλές φορές σε διαφορετικό κράτος, από αυτό που επέρχεται ή δύναται να επέλθει 

το αξιόποινο αποτέλεσμά της192.  

Τούτο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ποινικής απόψεως, καθώς σχετίζεται με το 

ζήτημα της διεθνούς δικαιοδοσίας κάθε κράτους, ως έκφανση της εθνικής κυριαρχίας193. 

Προκειμένου κάθε κράτος, να έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει οποιαδήποτε πραγματική 

κατάσταση, απαιτείται η συνδρομή ενός νομιμοποιητικού συνδετικού στοιχείου. Στα πλαίσια του 

διεθνούς ποινικού δικαίου έχουν αναπτυχθεί διαφορά τέτοια στοιχεία, τα οποία καθιερώνονται 

στην ελληνική έννομη τάξη ως βασικές αρχές του Ποινικού Δικαίου και προβλέπονται στα α. 5 -

8 ΠΚ. Μεταξύ αυτών, σημαντικότερη θεωρείται η αρχή της εδαφικότητας, η οποία διατυπώνεται 

στο α. 5 ΠΚ και σύμφωνα με αυτήν το ελληνικό κράτος έχει την δυνατότητα να ρυθμίζει 

συμπεριφορές, οι οποίες λαμβάνουν χώρα ολικά ή μερικά στο έδαφος του. Η αρχή της 

εδαφικότητας εξασφαλίζει την κρατική κυριαρχία τόσο θετικά όσο και αρνητικά, καθώς παρέχει 

το δικαίωμα για την δίωξη εκάστης αξιόποινης πράξης μόνον στο κράτος στο έδαφος του οποίου 

αυτή έλαβε χώρα, ενώ υποχρεώνει τα υπόλοιπα κράτη να μην παρεμβαίνουν σχετικά194. 

Μάλιστα, το εν λόγω ζήτημα έχει αποκτήσει και πάλι ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική 

έννομη τάξη, καθώς στις διατάξεις του Νέου Ποινικού Κώδικα195 αναφορικά με τα τοπικά όρια 

                                                           
192 Κιούπης Δ., «Ο τόπος τέλεσης του διαδικτυακού εγκλήματος», σε Δαλακούρα Θ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα, 
Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019 σ. 41. 
193 Βλ. Σατλάνη Χ., Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο: Γενικό Μέρος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σ. 88επ. 
194 Κιούπης Δ., «Ο τόπος τέλεσης του διαδικτυακού εγκλήματος», σε Δαλακούρα Θ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα, 
Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019 σ. 42. 
195 Ν4619/2019 ΦΕΚ Α 95/11-06-2019 
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ισχύος των ελληνικών ποινικών νόμων παραλείφθηκε (σκοπίμως196) η προϊσχύσασα διάταξη του 

α. 5 παρ. 3 ΠΚ που διεύρυνε υπερβολικά τα όρια εφαρμογής των ελληνικών ποινικών νόμων, 

χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο από την ελληνική 

επικράτεια.  

Ο τόπος τέλεσης της πράξης οριοθετείται σύμφωνα με την αρχή της ενότητας, όπως αυτή 

διατυπώνεται στο α. 16 ΠΚ. Αρχικά, ως τόπος τέλεσης της πράξης νοείται ο τόπος στον οποίο 

λαμβάνει χώρα η αξιόποινη συμπεριφορά, ολικά ή μερικά. Επισημαίνεται δε ότι ως 

συμπεριφορά, νοείται τόσο η πράξη όσο και η παράλειψη του δράστη. Περαιτέρω, ως τόπος 

τέλεσης της πράξης νοείται και ο τόπος όπου επήλθε, ή σε περίπτωση απόπειρας έπρεπε να 

επέλθει σύμφωνα με την πρόθεσή του δράστη, το αξιόποινο αποτέλεσμα197. Ωστόσο, ζήτημα 

γεννάται σχετικά με την οριοθέτηση του τόπου επέλευσης του αξιόποινου αποτελέσματος στον 

διαδίκτυο, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα του. 

Σχετικά με το ζήτημα αυτό στην περίπτωση της παράνομης πρόσβασης λεκτέα τα εξής. Ως 

αναφέρθηκε ανωτέρω198, το αδίκημα του α. 370Β ΠΚ είναι έγκλημα συμπεριφοράς και 

αφηρημένης διακινδύνευσης. Ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνεται στην αντικειμενική υπόσταση 

του εγκλήματος κάποιο αξιόποινο αποτέλεσμα, αλλά αρκεί η ύπαρξη μιας γενικώς επικίνδυνης 

συμπεριφοράς199. Επομένως, ο τόπος τέλεσης του εγκλήματος στην περίπτωση αυτή 

περιορίζεται στον τόπο που ενήργησε ο δράστης200. Τούτο βέβαια δεν συνεπάγεται αδυναμία 

εφαρμογής του ελληνικού Ποινικού Δικαίου, στην περίπτωση που ο δράστης εκδήλωσε την 

                                                           
196 Ειδικότερα η εν λόγω διάταξη προέβλεπε ότι «Όταν η πράξη τελείται μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου 
επικοινωνίας, τόπος τέλεσης θεωρείται και η ελληνική επικράτεια, εφόσον στο έδαφός της παρέχεται 
πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους.» και είχε δεχθεί έντονη 
κριτική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο Βλ. Κιούπη Δ., «Ο τόπος τέλεσης του διαδικτυακού εγκλήματος» σε 
Δαλακούρας Θ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σ. 52 επ. με περαιτέρω 
παραπομπές, Καμπέρου Ε., σε Α. Χαραλαμπάκη, Ποινικός Κώδικας: Ερμηνεία κατ’ άρθρο Τόμος Ι, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2019, σ. 52 
197 Βλ. Σατλάνη Χ., Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο: Γενικό Μέρος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σ. 27 επ. 
και Καμπέρου Ε., σε Α. Χαραλαμπάκη, Ποινικός Κώδικας: Ερμηνεία κατ’ άρθρο Τόμος Ι, Νομική Βιβλιοθήκη, 
2019, σ. 173 επ., Καράκωστας Ι., Δίκαιο & Internet: Νομικά ζητήματα του Διαδικτύου, Δίκαιο & Οικονομία 
Π. Ν. Σάκκουλας, 2001, σ. 238 επ. 
198 Βλ. κεφ. 3.4 της παρούσης  
199 Κιούπης Δ., «Ο τόπος τέλεσης του διαδικτυακού εγκλήματος», σε Δαλακούρα Θ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα, 
Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019 σ. 44. 
200 Βλ. Κιούπη Δ., «Ο τόπος τέλεσης του διαδικτυακού εγκλήματος», σε Δαλακούρα Θ., Ηλεκτρονικό 
Έγκλημα, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019 σ. 62 που καταλήγει ότι ως τόπος τέλεσης, μπορεί να θεωρηθεί 
ο τόπος του αξιοποίνου αποτελέσματος μόνο στην περίπτωση των αδικημάτων αποτελέσματος και 
συγκεκριμένης διακινδύνευσης.  
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αξιόποινη συμπεριφορά του στο εξωτερικό καθώς το προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι 

προσωποπαγές. Συνεπώς, η πράξη δύναται να τιμωρηθεί σύμφωνα με τη αρχή της παθητικής 

προσωπικότητας (α. 7 ΠΚ), αν ο φορέας του εννόμου αγαθού είναι Έλληνας πολίτης. Η 

διαπίστωση αυτή, ενισχύει την σημασία της προσπάθειας ομοιόμορφης ρύθμισης του 

αδικήματος της παράνομης πρόσβασης σε διεθνές επίπεδο, καθώς για να είναι δυνατή η κίνηση 

ποινικής δίωξης κατά αλλοδαπού απαιτείται η πράξη να είναι αξιόποινη, με τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά της, και κατά τους νόμους της χώρας όπου τελέστηκε. 

4.3.2 Υπαγωγή στην διάταξη του α. 370Β ΠΚ 

Εφόσον, κατά το «Zoombombing» ο δράστης αποκτά παράνομη πρόσβαση σε μια 

τηλεδιάσκεψη, πρέπει να εξεταστεί αν το συγκεκριμένο φαινόμενο εμπίπτει στην νομοτυπική 

υπόσταση του α. 370Β ΠΚ, ως αυτό αναλύθηκε ανωτέρω. Είναι βέβαιο, ότι ο δράστης της πράξης 

με την είσοδο του στην τηλεδιάσκεψη, η οποία συνίσταται σε πλήθος ψηφιακών δεδομένων, 

αποκτά πρόσβαση σε αυτά. Ωστόσο, κατά την άποψη του γράφοντος, η τηλεδιάσκεψη κατά το 

χρόνο διεξαγωγής συνιστά και ένα αυτοτελές πληροφοριακό σύστημα. Ειδικότερα, μέσω της 

ανάλυσης των μορφών αρχιτεκτονικής που δύναται να εφαρμόζονται στην περίπτωση της 

τηλεδιάσκεψης, κατέστη σαφές ότι πρόκειται για ομάδα διασυνδεμένων συσκευών εκ των 

οποίων τουλάχιστον μια εκτελεί αυτόματη επεξεργασία ψηφιακών δεομένων. Στην περίπτωση 

δε της τηλεδιάσκεψης κάθε τερματικό εκτελεί κάποια επεξεργασία δεδομένων, καθώς όλα 

κρυπτογραφούν, αποκρυπτογραφούν, αποστέλλουν και λαμβάνουν δεδομένα. Με την σύνδεση 

ενός τερματικού στο σύστημα της τηλεδιάσκεψης, ο νόμιμος κάτοχος αυτής, αποκτά την 

δυνατότητα να αποστέλλει συγκεκριμένες εντολές στο τερματικό. Μια τέτοια περίπτωση είναι η 

ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συνδεδεμένων σε αυτό συσκευών, όπως η κάμερα, ή το 

μικρόφωνο, ή ο έλεγχος ορισμένων λειτουργιών, όπως ο διαμοιρασμός οθόνης201. Η δυνατότητα 

άσκησης ελέγχου επί συγκεκριμένης συσκευής, ενισχύει την άποψη ότι η τηλεδιάσκεψη συνιστά 

πληροφοριακό σύστημα, καθώς υποδεικνύει την συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

συσκευών. Εξάλλου, ο ορισμός του συστήματος πληροφοριών σύμφωνα με το α. 13 ΠΚ δεν 

διακρίνει συγκεκριμένους τρόπους διασύνδεσης συσκευών, επομένως πρέπει να θεωρηθεί ότι 

αρκεί έστω και η προσωρινή ασύρματη σύνδεση, εφόσον εξυπηρετεί την χρήση των συσκευών 

αυτών202. Ακόμα όμως και αν αυτή η άποψη δεν γίνει δεκτή, δεν εξαιρείται η τηλεδιάσκεψη από 

                                                           
201 https://help.webex.com/en-us/oprvt9/Host-and-Co-host-Roles-and-Privileges-on-Webex-Rooms  
202 Βλ. Καμπέρου Ε., σε Α. Χαραλαμπάκη, Ποινικός Κώδικας: Ερμηνεία κατ’ άρθρο Τόμος Ι, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2019, σ.109  

https://help.webex.com/en-us/oprvt9/Host-and-Co-host-Roles-and-Privileges-on-Webex-Rooms
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το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης καθώς προστατεύονται αυτοτελώς τα ψηφιακά 

δεδομένα που την απαρτίζουν και διαβιβάζονται μεταξύ των συσκευών.  

Θα πρέπει να σημειωθεί δε ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να λάβει χώρα υπό 

αρκετές διαφορετικές μορφές και περιστάσεις. Ειδικότερα δε για τις ανάγκες της παρούσης θα 

πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο δράστης έχει λάβει γνώση του σχετικού συνδέσμου που οδηγεί στην 

συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη, δίχως να μας απασχολήσει ο τρόπος, με τον οποίο αυτός έλαβε 

γνώση του συγκεκριμένου συνδέσμου. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Απ’ ότι αποδείχθηκε 

από την διερεύνηση των σχετικών περιστατικών ο δράστης στο μεγαλύτερο ποσοστό των 

περιπτώσεων είχε λάβει γνώση όλων των στοιχείων σύνδεσης από κάποιο από τα πρόσωπα που 

θα συμμετείχαν σε αυτήν203. Εν προκειμένω, θα εξεταστεί το φαινόμενο, μόνο της άμεσης 

πρόσβασης. Ως άμεση πρόσβαση νοείται η απευθείας σύνδεση του δράστη στην τηλεδιάσκεψη, 

χρησιμοποιώντας το δικό του πληροφοριακό σύστημα ως τερματικό. Επομένως, δεν θα εξεταστεί 

το ενδεχόμενο κατά το οποίο ο δράστης απόκτα πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη, 

χρησιμοποιώντας ως ενδιάμεσο το τερματικού κάποιου εξουσιοδοτημένου χρήστη ή την ΜΕΠΣ, 

ανεξαρτήτως αν έχει απλή πρόσβαση σε αυτό ή αν το ελέγχει πλήρως. Άλλωστε στα πλαίσια του 

φαινομένου zoombombing δεν φαίνεται να έχει αναφερθεί κάποια τέτοια περίπτωση. Επίσης, 

δεν εξετάζεται στα πλαίσια της παρούσης η υποκλοπή των σχετικών δεδομένων. Η υποκλοπή 

δεδομένων, τυποποιείται στο α. 370Ε ΠΚ και τελείται στην περίπτωση που ο δράστης λαμβάνει 

γνώση των δεδομένων, όπως αυτά μεταδίδονται επεμβαίνοντας στην σύνδεση μεταξύ πομπού 

και δέκτη204. Αντίθετα, στην περίπτωση του zoombombing ο δράστης αποκτά πρόσβαση στο 

σύστημα πληροφοριών συνδέοντας σε αυτό άλλο ένα τερματικό, επομένως δεν λαμβάνει χώρα 

επέμβαση επί της σύνδεσης των υπολοίπων συσκευών.  

 Αρχικά, θα πρέπει να δεχθούμε ότι ο δράστης αποκτά πρόσβαση στο σύστημα 

πληροφοριών ή στα δεδομένα. Μάλιστα στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπάρξει 

αμφισβήτηση καθώς οποιαδήποτε από τις απόψεις που αναπτύχθηκαν περιλαμβάνει την 

ανωτέρω περιγραφόμενη συμπεριφορά, αφού ο δράστης αποστέλλει δεδομένα και εντολές στο 

σύστημα, έχει ήδη προβεί σε κάποιου είδους σύνδεση (login), ενώ, σύμφωνα δε και με τον 

                                                           
203 Lorenz T, Alba D., «‘Zoombombing’ Becomes a Dangerous Organized Effort», The New York Times, 2020, 
[ https://www.nytimes.com/2020/04/03/technology/zoom-harassment-abuse-racism-fbi-warning.html ] 
ανάκτηση 30-3-2020 
204Convention on Cybercrime (ETS No. 185) Explanatory Report, παρ. 53 σ. 10 
[https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_explanatory.pdf] ανακτήθηκε 2-4-2021. 

https://www.nytimes.com/2020/04/03/technology/zoom-harassment-abuse-racism-fbi-warning.html
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ορισμό της πρόσβασης που έγινε αποδεκτός στα πλαίσια της παρούσης, ο δράστης δίνει εντολές 

στο σύστημα, με την εκτέλεση των οποίων αποστέλλονται σε αυτόν πληροφορίες, με 

αποτέλεσμα να υφίσταται διάδραση μεταξύ των δύο. Οι εντολές εν προκειμένω αποστέλλονται 

αυτόματα από το σύστημα του δράστη, όμως καλύπτονται από την βούληση του να εισέλθει 

στην τηλεδιάσκεψη. Θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η πρόσβαση αποκτάται την στιγμή εισόδου του 

δράστη, στο δωμάτιο αναμονής, αν αυτό είναι ενεργοποιημένο και όχι την στιγμή εισόδου του 

στην τηλεδιάσκεψη. Εξάλλου, στο σημείο αυτό έχει ήδη εκτελεστεί επιτυχώς η πρώτη εντολή και 

ο δράστης έχει ήδη αποκτήσει κάποιες πληροφορίες σχετικές με το σύστημα, αφού στην οθόνη 

του εμφανίζεται το όνομα του οικοδεσπότη. Όμως, θεωρείται ότι στην περίπτωση αυτή δεν έχει 

τελεστεί το αδίκημα καθώς ακόμα και αν η πρόσβαση έχει αποκτηθεί χωρίς δικαίωμα, δεν έχει 

παραβιαστεί κάποιο μέτρο ασφαλείας. Αντιθέτως, η συμπεριφορά του δράστη κινείται στα όρια 

της «παρενόχλησης» του συστήματος205. 

Αναφορικά με το στοιχείο της χωρίς δικαίωμα πρόσβασης, είναι σαφές ότι ο δράστης της 

πράξης δεν μπορεί να βρίσκεται στην διδακτική αίθουσα, επομένως δεν μπορεί να γίνει δεκτό 

ότι δεν έχει νόμιμο δικαίωμα να παρακολουθεί την σχετική τηλεδιάσκεψη. Απαιτείται επομένως 

να εξεταστεί η συγκατάθεση του νόμιμου κατόχου, υπό την μορφή της «φυσικής βούλησης» 

αυτού. Αρχικά, μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτή εκφράζεται με την αποστολή του σχετικού 

συνδέσμου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε συγκεκριμένο αριθμό προσώπων. Στην 

περίπτωση δε που κάποιος τρίτος μη συμπεριλαμβανόμενος στην λίστα αποδεκτών του σχετικού 

μηνύματος εισέλθει στην τηλεδιάσκεψη θα πληρούται το στοιχείο της χωρίς δικαίωμα 

πρόσβασης206. Μάλιστα, υπό αυτή την ερμηνευτική εκδοχή, η είσοδος του δράστη, ακόμα και 

στην αίθουσα αναμονής λαμβάνει χώρα δίχως δικαίωμα. Επιπλέον, μπορεί να υποστηριχθεί ότι 

η βούληση του νόμιμου κατόχου εκφράζεται την στιγμή που ο νόμιμος κάτοχος αποδέχεται τον 

αναμένοντα προκειμένου να συμμετάσχει στη τηλεδιάσκεψη. Επομένως, δεν θα μπορεί να γίνει 

λόγος για χωρίς δικαίωμα πρόσβαση στην περίπτωση που επετράπη στον δράστη η 

παρακολούθηση, μέσω της διαδικασίας της αίθουσας αναμονής. Άλλωστε, δεχόμενοι την 

κρατούσα στην θεωρία και εδώ υποστηριζόμενη άποψη που θέλει την βούληση του νομοθέτη 

                                                           
205 Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 88, Kerr O., «Cybercrime’s Scope: interpreting “Access” and 
“Authorization” in Computer Misuse Statutes, New York University Law Review, 2003, p. 1647 
206 Clough Jonathan, Principles of Cybercrime, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, σ. 79 
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να έχει την μορφή συγκατάθεσης και όχι συναίνεσης207, τυχόν ισχυρισμός περί εξαπάτησης ή 

πλάνης του καθηγητή κατά την αποδοχή δεν ευσταθεί, καθώς η συγκατάθεση έχει την έννοια 

της «φυσικής βουλήσεως» του νόμιμου κατόχου και δεν εξαρτάται από την έλλειψη βουλητικών 

ελαττωμάτων, εκτός και αν τούτο αναφέρεται ρητά στο κείμενο του νόμου208. Επομένως, στην 

περίπτωση αυτή η πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη γίνεται με δικαίωμα και ως εκ τούτου δεν 

πληρούται το συγκεκριμένο στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος.  

Αναφορικά με το ζήτημα της παράβασης κάποιου μέτρου ασφαλείας δέον όπως εξεταστεί 

αρχικά η προστασία της τηλεδιάσκεψης με την χρήση κωδικού πρόσβασης. Σε περίπτωση που η 

τηλεδιάσκεψη, προστατεύεται από κάποιον κωδικό ασφαλείας, τον οποίο ο δράστης γνωρίζει 

και εισάγει τότε το συγκεκριμένο στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης θα πληρούται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, ακόμα και αν δεχθούμε ότι η πρόσβαση αποκτάται χωρίς δικαίωμα, δεν θα 

υπάρχει παράβαση κάποιου σχετικού μέτρου ασφαλείας και ως εκ τούτου δεν δύναται να 

στοιχειοθετηθεί το προβλεπόμενο από το α. 370Β ΠΚ αδίκημα, αν η τηλεδιάσκεψη είναι ανοιχτή. 

Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί η λειτουργία της αίθουσας αναμονής ως μέτρο ασφαλείας. 

Ειδικότερα είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη λειτουργία, έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την 

αποτροπή της είσοδού τρίτων στην τηλεδιάσκεψη209. Εννοείται, ότι για να γίνει δεκτή αυτή η 

εκδοχή οφείλει ο νόμιμος κάτοχος να αντιμετωπίζει την εν λόγω λειτουργία υπό την μορφή αυτή, 

γεγονός που συμβαίνει όταν ελέγχει τα ονόματα των προσώπων που βρίσκονται στην αίθουσα 

αναμονής και επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε εκείνους που επιθυμεί και όχι στη περίπτωση 

που επιτρέπει την πρόσβαση σε κάθε αναμένοντα αδιακρίτως. Υπό αυτή την έννοια μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι αυτή λειτουργεί και ως μέτρο ασφαλείας, αφού κατά την κρατούσα στο 

γερμανικό δίκαιο άποψη, τα μέτρα ασφαλείας δεν είναι ανάγκη να έχουν αποκλειστικά ως σκοπό 

την ασφάλεια του συστήματος, αρκεί να εξυπηρετούν και αυτήν210. Τέλος, ως μέτρο ασφαλείας, 

                                                           
207 Βλ. Σατλάνη Χρήστο, Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο: Ειδικό Μέρος, Νομική Βιβλιοθήκη, 2019, Αθήνα, σ. 
248 επ. Μυλωνόπουλο Χ., Ποινικό Δίκαιο: Γενικό Μέρος, Π. Ν. Σάκκουλας, 2007, σ. 515, Βασιλάκη Ε. Η 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 90 και στο κεφάλαιο 3.5.3 της παρούσης 
208 Βαθίωτης Κ. σε Χαραλαμπάκη Α., Ποινικός Κώδικας: Ερμηνεία κατ’ άρθρο Τόμος I, Νομική Βιβλιοθήκη, 
2014, σ. 222 επ 
209 Βλ. Οδηγίες χρήσης εφαρμογής τηλε-εκπαίδευσης (Webex Meetings) για τον καθηγητή [ 
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_2.%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%
B9%CC%81%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%B7%CC%81%CF%83%CE%B7%CF%82_Webex_%CE%B
3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%8
4%CE%B7%CC%81.pdf ] ανάκτηση 8-4-2021 
210 Bundestag - Drucksache 16/3656, σ. 10 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_2.%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%B7%CC%81%CF%83%CE%B7%CF%82_Webex_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B7%CC%81.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_2.%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%B7%CC%81%CF%83%CE%B7%CF%82_Webex_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B7%CC%81.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_2.%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%B7%CC%81%CF%83%CE%B7%CF%82_Webex_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B7%CC%81.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_2.%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%B7%CC%81%CF%83%CE%B7%CF%82_Webex_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B7%CC%81.pdf
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υπό την ερμηνεία αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί και η αποστολή του συνδέσμου σε 

συγκεκριμένο αριθμό προσώπων, καθώς η είσοδος στην τηλεδιάσκεψη, δίχως τον σχετικό 

σύνδεσμο είναι πρακτικά αδύνατη. Κατά την άποψη του γράφοντος, όμως, η άποψη αυτή δεν 

είναι ορθή διότι σκοπός του συνδέσμου είναι η εύρεση του σχετικού υλικού και όχι η αποτροπή 

πρόσβασης σε αυτό. 

Η ευρύτητα των συμπεριφορών οι οποίες δύνανται να τυποποιηθούν από την διάταξη του 

α. 370Β ΠΚ αποδεικνύεται και στην περίπτωση αυτή, καθώς η διασταλτική ερμηνεία των όρων 

χωρίς δικαίωμα και μέτρο ασφαλείας επιτρέπει την εφαρμογή της διάταξης και στην περίπτωση 

του «zoombombing». Επί τη βάσει των ανωτέρω, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το στοιχείο 

της συγκατάθεσης του νόμιμου κατόχου, ήτοι του οικοδεσπότη - καθηγητή, προκύπτει από την 

αποστολή των στοιχείων σύνδεσης σε συγκεκριμένο αριθμό προσώπων. Άλλως ότι ο νόμιμος 

κάτοχος παρέχει την συγκατάθεση του για απόκτηση πρόσβασης, μόνο στα συγκεκριμένα άτομα 

στα οποία αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία σύνδεσης. Επομένως, ακόμα και αν μεταβιβαστούν 

αυτά σε τρίτους, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο νόμιμος κάτοχος έχει παράσχει την συγκατάθεση 

του και σε εκείνους. Περαιτέρω, το σύστημα της αίθουσας αναμονής μπορεί να θεωρηθεί ως 

μέτρο ασφαλείας, στην περίπτωση που ο νόμιμος κάτοχος ελέγχει τα ονόματα των προσώπων 

που βρίσκονται στην αίθουσα αναμονής και επιτρέπει την είσοδο μόνον σε άτομα των οποίων 

τα ονόματα αναγνωρίζει. Έστω λοιπόν ότι κάποιος εισέρχεται στην αίθουσα αναμονής 

χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη το όνομα κάποιου εκ των μαθητών και καταφέρνει με αυτό 

τον τρόπο να αποκτήσει πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη, δεν μπορεί να γίνει λόγος για πρόσβαση 

στην τηλεδιάσκεψη με δικαίωμα, ούτε για συγκατάθεση του καθηγητή. Η «φυσική βούληση» 

του νομίμου κατόχου, άλλωστε έχει ήδη εκφραστεί με την ενέργεια της αποστολής των στοιχείων 

σύνδεσης. Αντιθέτως, η αποδοχή του δράστη από το νόμιμο κάτοχο δύναται να θεωρηθεί στην 

περίπτωση αυτή ως, παράβαση μέτρου ασφαλείας. Άλλωστε, ο δράστης έχει ήδη εκφράσει τη 

βούλησή του για την παράβαση του μέτρου αυτού υπό τη μορφή της χρήσης της ταυτότητας 

έτερου προσώπου211. Άλλως, ο δράστης δεν θα είχε λόγο να χρησιμοποιήσει ψευδές όνομα αν 

                                                           
211 Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η ερμηνεία αυτή θα πρέπει να φανταστούμε ένα αντίστοιχο 
παράδειγμα στο φυσικό περιβάλλον. Έστω λοιπόν ότι η τηλεδιάσκεψη είναι μια κανονική συνάντηση σε 
φυσικό περιβάλλον. Η βούληση του διοργανωτή αναφορικά με τα άτομα που επιθυμεί να παρευρεθούν 
σε αυτήν εκφράζεται με την αποστολή σχετικών προσκλήσεων. Αν οι προσκεκλημένοι φθάνοντας στον 
ενδεδειγμένο χώρο πρέπει να δώσουν το ονοματεπώνυμο τους, προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος, 
τότε τούτο συνιστά αναμφίβολα μέτρο ασφαλείας. Άλλωστε τόσο στο ανωτέρω παράδειγμα, όσο και στην 
περίπτωση της τηλεδιάσκεψης, το μόνο που μπορεί να ελεγχθεί είναι το όνομα του ατόμου.  
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είχε την πεποίθηση ότι θα του παρεχόταν ούτως ή άλλως πρόσβαση, αλλά η προσπάθειας 

απόκρυψης της πραγματικής του ταυτότητας γίνεται με σκοπό την επίτευξη εισόδου στην 

τηλεδιάσκεψη. Επομένως, ακόμα και αν ο νόμιμος κάτοχος, δεν επιτρέψει την είσοδο του 

δράστη, αντιλαμβανόμενος το γεγονός ότι η ταυτότητα του δεν είναι αυτή που ο εκείνος 

προβάλλει, θα μπορεί να γίνεται λόγος για έγκλημα σε απόπειρα, καθώς ο δράστης ήδη έχει 

ξεκινήσει την προσπάθεια του να παραβεί το σχετικό μέτρο ασφαλείας212.  

Ακόμα και αν η ανωτέρω ερμηνεία δεν γίνει δεκτή, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς 

αποδεικνύει το εύρος του πεδίου εφαρμογής της σχετικής διάταξης, ενισχύοντας την θέση ότι η 

περαιτέρω διεύρυνση του μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβής. Άλλωστε θα πρέπει αν σημειωθεί 

ότι παρόλο που διάφορα δημοσιεύματα απέδιδαν τις επιθέσεις σε τηλεδιασκέψεις στη δράση 

των hackers. εν τούτοις κατά την έρευνα των σχετικών υποθέσεων από τις αρμόδιες αρχές, 

προέκυψε, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιθέσεις οργανώθηκαν εκ των έσω, με την 

διαρροή των στοιχείων σύνδεσης και της χρονικής στιγμής που θα διεξάγονταν η 

τηλεδιάσκεψη213. Επομένως, οι δράστες δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να 

χαρακτηρισθούν ως hackers, με την έννοια που ανωτέρω ανελύθη, καθώς όλα τα απαιτούμενα 

στοιχεία για την σύνδεση ήταν ήδη στην διάθεση τους, πριν από την έναρξη της επίθεσης, ενώ 

για την τέλεση της πράξης δεν απαιτούνται σε καμία περίπτωση ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. 

Εξάλλου, ακόμη και το ενδιαφέρον για το φαινόμενο αυτό δεν προκλήθηκε από την πρόσβαση 

τρίτων στις τηλεδιασκέψεις, αλλά από ύστερες πράξεις τους, οι οποίες παραμένουν αξιόποινες 

ακόμα και στην περίπτωση μη εφαρμογής του α. 370Β ΠΚ. Για τους λόγους αυτούς, δεν κρίνεται 

απαραίτητη οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση, η οποία άλλωστε ενδεχομένως να οδηγήσει 

σε αδικαιολόγητη διεύρυνση της αντικειμενικής υπόστασης και την ποινικοποίηση 

                                                           
212 Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 88, Kerr O., «Cybercrime’s Scope: interpreting “Access” and 
“Authorization” in Computer Misuse Statutes, New York University Law Review, 2003, p. 1647 
213 Marotti A., «Zoom video meetings are being interrupted by hackers spewing hate speech and showing 
porn. It’s called ‘Zoombombing.’ Here’s how to prevent it», Chicago Tribune, 2020, [ 
https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-coronavirus-zoombombing-20200401-
wf2pvzqhbngitankuokvinvk2m-story.html ] ανάκτηση 30-3-2020, Lorenz T, Alba D., «‘Zoombombing’ 
Becomes a Dangerous Organized Effort», The New York Times, 2020, [ 
https://www.nytimes.com/2020/04/03/technology/zoom-harassment-abuse-racism-fbi-warning.html ] 
ανάκτηση 30-3-2020 

https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-coronavirus-zoombombing-20200401-wf2pvzqhbngitankuokvinvk2m-story.html
https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-coronavirus-zoombombing-20200401-wf2pvzqhbngitankuokvinvk2m-story.html
https://www.nytimes.com/2020/04/03/technology/zoom-harassment-abuse-racism-fbi-warning.html
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συμπεριφορών, περιορίζοντας την ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή της πληροφορίας στο 

διαδίκτυο214.  

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εξέλιξη της κοινωνίας σε «Κοινωνία της πληροφορίας», απαιτεί την μελέτη και κατανόηση 

του φαινομένου του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η μεταφορά της κοινωνικής ζωής στο ψηφιακό 

περιβάλλον συνεπάγεται αύξηση του ποσοστού εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών σε 

αυτό215. Ο νομοθέτης, οφείλει να είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει την ηλεκτρονική 

εγκληματικότητα, παρέχοντας τα κατάλληλα εφόδια στις διωκτικές αρχές. Άλλως θα προσπαθεί 

ασθμαίνοντας να συμβαδίσει με την ραγδαία τεχνολογική αύξηση, δίχως ποτέ να επιτυγχάνει να 

ρυθμίσει επαρκώς τις νέες απειλές που εμφανίζονται216. 

Υπό το πρίσμα αυτό, θεωρείται ότι ανεδείχθη από το σύνολο της παρούσης, η σημασία του 

α. 370Β ΠΚ. Η τεχνολογική ουδετερότητα των όρων που χρησιμοποιεί ο νομοθέτης, επιβεβαιώνει 

την δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης, παρά τις επερχόμενες τεχνικές μεταβολές. Το γεγονός 

αυτό, σε συνάρτηση με το ευρύ πεδίο εφαρμογής της διάταξης, επιβεβαιώνει την επαρκή 

θωράκιση του προστατευόμενου έννομου αγαθού από πιθανούς κινδύνους. Ομοίως, θετικά 

κρίνεται και η σταδιακή συμμόρφωση του νομοθέτη με τις επιταγές του διεθνούς και του 

ευρωπαϊκού δικαίου. Η επίδραση των ευρωπαϊκών νομοθετικών κειμένων είναι εμφανής, ακόμα 

και στις ελάχιστες αλλαγές που επήλθαν στην διάταξη με τον Νέο Ποινικό Κώδικα217. Οφείλει δε 

να επισημανθεί ότι επιβεβλημένη θεωρείται και η μεταφορά των δικονομικών διατάξεων της 

Συνθήκης της Βουδαπέστης στην εσωτερική έννομη τάξη. Το διαδικτυακό έγκλημα είναι 

διασυνοριακό και μόνον ως τέτοιο δύναται να αντιμετωπιστεί. Η διακρατική συνεργασία, σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς, είναι ο μόνος τρόπος αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης του. Προς τούτο, η εναρμόνιση των διατάξεων των διαφόρων εννόμων τάξεων 

κρίνεται επιβεβλημένη218. Επομένως κινήσεις όπως η προετοιμασία τoυ δεύτερου πρωτοκόλλου 

                                                           
214 Βασιλάκη Ε., Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 90 
215 Κιούπης Δ., «Ο τόπος τέλεσης του διαδικτυακού εγκλήματος» σε Δαλακούρας Θ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα, 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σ. 52 
216 Βενιζέλος Ε., «Σύνταγμα και νέες τεχνολογίες», ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ), 2020, σ. 542 επ. 
217 Νόμος 4619/2019 ΦΕΚ 95/Α/ 11-6-2019. 
218 Χλούπης Γ., Διασυνοριακό & Υπερεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005, σ. 
232 επ. 
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της Σύμβασης της Βουδαπέστης, όχι μόνον κρίνονται θετικά, αλλά επιβάλλουν η ενεργή 

συμμετοχή των αρμοδίων οργάνων της χώρας μας σε αυτές.  

Ωστόσο, αν και ο νομοθέτης κινείται γενικότερα στην σωστή κατεύθυνση, δεν ελλείπουν 

στοιχεία, που καταδεικνύουν το γεγονός ότι η διαδικασία ποινικοποίησης των σχετικών με το 

ηλεκτρονικό έγκλημα παραβατικών συμπεριφορών είναι αποσπασματική. Βασικότερες ενδείξεις 

του γεγονός αυτού, θεωρούνται αυτή της κατάργησης του α. 381Α ΠΚ περί φθοράς ηλεκτρονικών 

δεδομένων και της διατήρησης του προισχύσαντος α. 370Γ παρ. 2 ΠΚ, παρά την τυποποίηση του 

ιδίου αδικήματος από το α. 380Β ΝΠΚ. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η προσθήκη των 

παραγράφων 3 και 4 στη διάταξη περί παράνομης πρόσβασης καθώς οι διατάξεις των άρθρων 

αυτών προέρχονται από το προϊσχύσαν α. 380Β ΠΚ. Το πρόβλημα, εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι 

δύο διατάξεις, αποσκοπούν στην προστασία διαφορετικών εννόμων αγαθών, καθώς η μία 

προστατεύει το ουσιαστικό ενώ η άλλη το ποινικό απόρρητο219. Κατά την άποψη του γράφοντος, 

η προσπάθεια μεταφοράς αυτούσιων διατάξεων από την μία περίπτωση στην άλλη έχει ύψιστη 

σημασία, καθώς εκφράζει το ενδιαφέρον και την αγωνία του νομοθέτη για την πληρέστερη 

προστασία του εννόμου αγαθού και καταδεικνύει την δυσκολία ρύθμισης των θεμάτων του 

διαδικτύου.  

Η δυσκολία αυτή, προέρχεται από δύο κυρίως παράγοντες. Ο πρώτος, ο οποίος συναντάται 

σε κάθε έννομη τάξη, συνίσταται στην δυσκολία κατανόησης των σχετικών τεχνικών όρων. 

Ωστόσο, αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νομοθετική ρύθμιση των σχετικών 

συμπεριφορών. Ακόμα δεν μπορεί να υποβαθμιστεί η σημασία της ελλιπούς νομολογιακής 

επεξεργασίας των σχετικών διατάξεων. Είναι δε ασύλληπτο το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουδεμία 

δημοσιευμένη δικαστική απόφαση για το βασικότερο ηλεκτρονικό έγκλημα, αυτό της 

παράνομης πρόσβασης σε βάθος δεκαετίας. Κατά την άποψη του γράφοντος το ζήτημα τούτο 

οφείλει να ερευνηθεί διεξοδικά καθώς στα ηλεκτρονικά εγκλήματα και ιδίως στην περίπτωση 

της παράνομης πρόσβασης υπάρχει μεγάλος ποσοστό «σκοτεινού αριθμού 

εγκληματικότητας»220 αφού η πράξη συνήθως δεν γίνεται αντιληπτή από το θύμα. Ακόμα, όμως 

και στις ελάχιστες περιπτώσεις που αυτή γίνεται αντιληπτή, θα όφειλε να υπάρχει κάποια 

σχετική δικανική κρίση. Επομένως, το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί παρά να αποδοθεί σε κάποια 

                                                           
219 Βλ. Λαμπάκης Χ, σε Χαραλαμπάκη Α., Ποινικός Κώδικας: Ερμηνεία κατ’ άρθρο Τόμος II, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2014, σ. 2977, 2985 με περαιτέρω παραπομπές.  
220 Βλ. Κουφού Α., «Εγκληματικότητα Αφανής» σε Σπινέλλη Κ., Κουράκης Ν., Κρανιδιώτη Μ.(επιμ.), «Λεξικό 
Εγκληματολογίας» , εκδόσεις Τόπος, 2018 σ. 345 επ. 
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αδυναμία της ποινικής διαδικασίας, η οποία ελλείψει δημοσιευμένων σχετικών στατιστικών 

στοιχείων είναι αδύνατο να εντοπιστεί. 

Επίσης, κρίνεται επιβεβλημένη η τροποποίηση του κυρωτικού μέρους της διάταξης. Αν και 

η πιθανότητα επιβολής της επαπειλούμενης ποινής κρίνεται σημαντικότερη από το ύψος αυτής, 

όσον αφορά την γενική πρόληψη του εγκλήματος, δεν δύναται τούτο να οδηγεί στην νομοθετική 

πρόβλεψη ιδιαιτέρως επιεικών ποινών. Ειδικότερα στην περίπτωση του αδικήματος της 

παράνομης πρόσβασης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν προβλέπεται για αυτό η ποινή 

της καθείρξεως. Η εξάρτηση του κράτους από ορισμένα κρίσιμα συστήματα πληροφοριών, όπως 

λ.χ. το σύστημα TaxisNet είναι δεδομένη. Δεδομένο, επίσης θεωρείται το γεγονός ότι προϊόντος 

του χρόνου η εύρυθμη λειτουργία του κράτους, θα θεμελιώνεται ακόμα περισσότερο σε 

παρόμοια συστήματα. Τίθεται επομένως το ζήτημα αν η επαπειλούμενη ποινή της φυλάκισης 

κρίνεται επαρκής, στην περίπτωση παράνομης πρόσβασης σε κάποιο από τα συστήματα αυτά. 

Η απάντηση είναι προφανής. Το ζήτημα είναι η αιτία πίσω από την συγκεκριμένη νομοθετική 

επιλογή. Κατά την άποψη του γράφοντος, δύο είναι οι πιθανές ερμηνείες επ’ αυτού. Η πρώτη 

είναι ότι ο Έλληνας νομοθέτης, δεν έχει αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος της ενδεχόμενης 

προσβολής από την συγκεκριμένη πράξη και για τον λόγο αυτό δεν έχει τυποποίηση κάποια 

σχετική διακεκριμένη περίπτωση. Στην έτερη περίπτωση, θεωρείται ότι το μέγεθος του κινδύνου 

έχει γίνει αντιληπτό, όμως είναι αδύνατο, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή να αποφασιστούν οι 

κατάλληλες επιβαρυντικές περιστάσεις για την τυποποίηση της ιδιαίτερα διακεκριμένης 

περίπτωσης, δίχως να ελλοχεύει ο κίνδυνος διευρυμένης εφαρμογής της. Όποια από τις δύο 

ερμηνείες και αν γίνει δεκτή είναι βέβαιο ότι και πάλι η έλλειψη νομολογιακής επεξεργασίας 

έχει ιδιαίτερη σημασία. 

Σημαντική θεωρείται εξάλλου και η ποινικοποίηση της διατήρησης της πρόσβασης, 

προκειμένου να καταστεί το εν λόγω αδίκημα διαρκές. Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται 

απαραίτητή για την ταχεία συλλογή του αποδεικτικού υλικού η οποία αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του διαδικτυακού εγκλήματος221. Εξάλλου, 

η απόκτηση της πρόσβασης αποτελεί απλώς το πρώτο βήμα για την παρακολούθηση του 

συστήματος, η οποία είναι διαρκής και συνίσταται στην διατήρηση της πρόσβασης. Ήτοι, με την 

απόκτηση της πρόσβασης, δημιουργείται μια παράνομη κατάσταση, η οποία συνεχίζει να 

                                                           
221 Βλ. Χλούπης Γ., Διασυνοριακό & Υπερεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005, 
σ. 234 
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υφίσταται για όσο χρόνο αυτή διατηρείται. Ως εκ τούτου θεωρείται ότι και η διατήρηση οφείλει 

να είναι αξιόποινη.  

Ωστόσο, η δημιουργία ενός ισχυρού νομικού οπλοστασίου δεν αρκεί. Αρχικά θα πρέπει να 

τονισθεί η σημασία πρόληψης της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας, η οποία εμφανίζεται με δύο 

μορφές. Η πρώτη, είναι ήδη γνωστή, καθώς ταυτίζεται με την έννοια της πρόληψης του 

παραδοσιακού ποινικού δικαίου222. Η δεύτερη, αφορά τα διαθέσιμα τεχνικά μέτρα και ομοιάζει 

με την έννοια της επιτήρησης223. Στο διαδίκτυο, η ροή της πληροφορίας, οφείλει να είναι κατά 

κανόνα ελεύθερη και προσβάσιμα στον καθένα. Η προστασία του απορρήτου εκάστου χρήστη, 

οφείλει να εξαρτάται από το δικαιολογημένο συμφέρον του προς τούτο. Επομένως, η εποπτεία 

του νόμιμου κατόχου επί των δεδομένων και η βούληση περί εξουσιαστής τους, αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία τους. Ειδάλλως, τα όρια που θα τίθενται στην 

λειτουργία του διαδικτύου προβλέπεται ότι θα ελαχιστοποιήσουν την αξία, περιορίζοντας 

υπέρμετρα την πρόσβαση στην πληροφορία224. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να διοργανώνονται 

υπό την αιγίδα δημοσίων φορέων δράσεις με σκοπό την πρόληψη της ηλεκτρονικής 

εγκληματικότητας αλλά και την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους κατά την χρήση συστημάτων πληροφοριών. 

Ανακεφαλαιώνοντας, είναι σαφές ότι η μέχρι σήμερα πορεία της ελληνικής έννομης τάξης 

προς την ρύθμιση των ζητημάτων του διαδικτύου και γενικότερα του ψηφιακού περιβάλλοντος 

είναι θετική. Η ύπαρξη παραδρομών, ασαφειών και έτερων προβλημάτων, δεν δύναται να 

υποδαυλίζει την συνεχή πρόοδο στον τομέα αυτό. Σε αντίθεση με άλλες παραβατικές 

συμπεριφορές που χρονολογούνται από την εμφάνιση του ανθρώπινου είδους, η ηλεκτρονική 

εγκληματικότητα είναι ένα ιδιαίτερα σύγχρονο φαινόμενο. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη περιθωρίων 

προόδου τόσο σε επίπεδο, πρόληψης όσο και σε επίπεδο καταστολής δεν πρέπει να 

αποθαρρύνει, ούτε να ξενίζει. Αντιθέτως, οφείλει να αποτελεί πηγή ενδιαφέροντος και μελέτης 

στοχευμένων προς την πληρέστερη θωράκιση των εννόμων αγαθών στην «Κοινωνία της 

Πληροφορίας».   

                                                           
222 Βαγενά Ε., «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος», ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ), 
2017, σ. 28 επ. 
223 Μπακιρλή Ε., Σύγχρονη Τεχνολογία & Αντεγκληματική Πολιτική, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σ.5 
224 Βασιλάκη Ε. Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σ. 90. 
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2. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/cybercrime_en  

3. https://help.webex.com/en-us/  

4. https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention  

5. https://www.cybercrimelaw.net/EU.html 

6. Οδηγίες χρήσης εφαρμογής τηλε-εκπαίδευσης (Webex Meetings) για τον καθηγητή [ 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_2.%CE%9F%CE%B4%CE

%B7%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%B7%CC%81%CF

%83%CE%B7%CF%82_Webex_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%C

E%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B7%CC%81.pdf ] 
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