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         Προκλήσεις
της Ψηφιακής Εποχής 
   Η Προσαρμογή του Ελληνικού
         Ποινικού Δικαίου
   στην Διαδικτυακή Πραγματικότητα
μέσα από ένα Φοιτητικό Σεμινάριο

Είναι γνωστό ότι η πληροφορία είναι ένα τρίτο μέγεθος, 
πέραν της ύλης και της ενέργειας και ορίζεται, κατά την κυβερ-
νητική,  ως κάθε είδηση που μεταβάλει σημαντικά τις αντιλήψεις 
και επηρεάζει το περιεχόμενο των αποφάσεων του αποδέκτη 
της. Τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά έχει και η ψηφιακή πλη-
ροφορία, πλην όμως ως τέτοια νοείται μόνο αυτή που παράγε-
ται και διακινείται με ψηφιακό τρόπο. Η ψηφιακή πληροφορία 
είναι το κυρίαρχο στοιχείο ανάπτυξης στις μεταβιομηχανικές 
κοινωνίες. «Γεννιέται» και «ζει» σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή και διαδικτύου, δομώντας όχι σχέσεις κατοχής/ιδι-
οκτησίας/εκμετάλλευσης, αλλά σχέσεις πρόσβασης και δίκτυα 
διακίνησης, καταλαμβάνοντας χρόνο παρά χώρο, μέσω της δυ-
νατότητας διάχυσής της σε περισσότερα άτομα. Η ψηφιοποίη-
ση της πληροφορίας συνέτεινε στην επιτάχυνση της αυτονόμη-
σής της από το Πρόσωπο που αφορά, αποτελώντας ξεχωριστό 
αντικείμενο συναλλαγών και σχέσεων στη διαδικτυακή εποχή. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά της ψηφιακής πληροφορίας έχουν 
άμεση λειτουργική σύνδεση με την ανάπτυξη του ύστερου, ή 
πολυεθνικού, (δια)δικτυακού καπιταλισμού που διανύουμε. 
Έτσι η ψηφιακή πληροφορία καθίσταται, σταδιακά, το σπου-
δαιότερο αντικείμενο συναλλαγής και αυτονομείται. Το δίκαιο, 
σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας με τη σειρά 
του αυτή την πραγματικότητα επιδιώκει να τη ρυθμίσει. 

Ταυτόχρονα, από την πιο πάνω λειτουργία της ψηφια-
κής πληροφορίας αφενός εμφανίζονται νέα έννομα αγαθά, 
όπως π.χ. η ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των συστημά-
των πληροφοριών και αφετέρου αναπτύσσονται το πρώτον  
διαδικτυακοί-ψηφιακοί τρόποι προσβολής παραδοσιακών 

των Μαρίας Καϊάφα-
Γκμπάντι 
Καθηγήτριας Ποινικού Δικαίου 
στο ΑΠΘ

& Γιώργου Νούσκαλη
Λέκτορα Ποινικού Δικαίου ΑΠΘ

| Φάκελος

Φ.Κ.



42

εννόμων αγαθών, όπως π.χ. της ανηλικότητας σε περιβάλλον 
internet ή του ηλεκτρονικού-ψηφιακού χρήματος. Η από το 
2001, υπογραφείσα και από την Ελλάδα, Σύμβαση του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο 
αναγνωρίζει τα νέα δεδομένα της ψηφιακής πληροφορίας και 
του διαδικτύου τόσο ως προς τα καινοφανή όσο και ως προς 
τα κλασικά έννομα αγαθά, όπως π.χ. η περιουσία. Στα περισ-
σότερα από τα πιο πάνω ζητήματα ο έλληνας νομοθέτης φαί-
νεται να ακολουθεί ασθμαίνοντας είτε την τεχνολογική εξέλι-
ξη είτε τις διεθνείς νομοθετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της 
Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών, όπως πολύ πρόσφατα 
συνέβη με τον νόμο 3625/2007 για την προστασία του παιδιού 
από τη γενετήσια εκμετάλλευση και την πορνογραφία.1 

Προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες 
προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και μέσα από την εκπαι-
δευτική διαδικασία, οργανώσαμε στον Τομέα Ποινικών και 
Εγκληματολογικών Επιστημών φοιτητικό σεμινάριο με θέμα 
«Το ηλεκτρονικό έγκλημα», το αποτέλεσμα των εργασιών 
του οποίου παρουσιάστηκε σε δημόσια εκδήλωση στο Τμή-
μα Νομικής του ΑΠΘ στις 19.12.2007.

Τα χαρακτηριστικά του σεμιναρίου, που περιλάμβανε 
μια εξαμηνιαία προετοιμασία των φοιτητών, ήταν τρία: η εθε-
λοντική και ανεξάρτητη από κάθε βαθμολογικό αντίκρυσμα 
συμμετοχή τους, η μη ύπαρξη στεγανών συμμετοχής μεταξύ 
των εξαμήνων και η στόχευσή της από την πλευρά των φοιτη-
τών ομαδικής εργασίας και παρουσίασης της επιστημονικής 
τους προσπάθειας σε ένα μονοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας, την οποία στήριξε με 
αφιέρωση μια ομάδα εργασίας για το ηλεκτρονικό έγκλημα, και 
συγκεκριμένα οι κ.κ. Κ. Χατζηκώστας, Δρ. Ν.- Ειδικός Επιστή-
μονας του ΑΠΘ- Δικηγόρος, Κ. Θεοδωρίδης και Κ. Χατζηιω-
άννου, Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τομέα Ποινικών και Εγκλη-
ματολογικών Επιστημών-Δικηγόροι, έχουμε τη χαρά να σας 
παρουσιάσουμε σ’ αυτό και το επόμενο τεύχος του Intellectum. 
Στη συντακτική του επιτροπή ανήκουν οι θερμές μας ευχαριστί-
ες για τη φιλοξενία της δημοσίευσης των κειμένων.

Σημείωση Τέλους
1. Ο Ν. 3625/2007 ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο τόσο το Προαιρετι-
κό Πρωτόκολλο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
όσο και την απόφαση πλαίσιο 2004/68 Ε.Ε. για την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και την παιδική πορνογραφία.
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