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Πεξίιεςε 

Ζ αλά ρείξαο κειέηε απνηειεί κηα απφπεηξα πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν, θαηλφκελν πνπ απνηειεί ηαπηφρξνλα έλα 

ζχγρξνλν λνκηθφ δήηεκα πνπ απαζρνιεί θαζεκεξηλά ηε δεκνζηφηεηα θαη εκθαλίδεη 

ηδηαίηεξε εζηθή θαη θνηλσληθή απαμία. ζνλ αθνξά ζηε δνκή ηεο εξγαζίαο, 

δηαξζξψλεηαη ζε δχν επηκέξνπο άμνλεο: ηνλ θαηλνκελνινγηθφ θαη ηνλ λνκηθφ.  

ην θαηλνκελνινγηθφ ζθέινο -θαη αθνχ γίλεη κηα εηζαγσγή ζην ηη ζπληζηά 

ειεθηξνληθφ έγθιεκα- ηπγράλεη δηαπξαγκάηεπζεο ην θαηλφκελν, δειαδή νη εθθάλζεηο 

ηνπ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ην πεξηερφκελν θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

παξάλνκνπ πιηθνχ, ην πξνθίι ηνπ δξάζηε θαη ηνπ ζχκαηνο, ε επίδξαζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ην 

modus operandi ησλ δξαζηψλ, ε επίδξαζε ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζε ζχκαηα θαη 

ρξήζηεο, θαζψο θαη δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αιιά θαη νξηζκνί.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην λνκηθφ ζθέινο παξνπζηάδεηαη ε επξσπατθή λνκηθή 

ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο θαη ε ειιεληθή εζληθή ξχζκηζε φπνπ αλαιχνληαη ηα επηκέξνπο 

δπζρεξή δεηήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν λνκνζέηεο φπσο, κεηαμχ άιισλ, νη 

κνξθέο αμηφπνηλεο ζπκπεξηθνξάο, ην ζηνηρείν ηεο θεξδνζθνπίαο σο ζηνηρείν ηνπ 

εγθιήκαηνο, αλ νη αλαπαξαζηάζεηο είλαη πξαγκαηηθέο ή εηθνληθέο, ν δφινο πνπ 

απαηηείηαη, ελψ επηπιένλ ηίζεληαη ζην κηθξνζθφπην νη δηαδηθαζίεο ηεο έξεπλαο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, ε αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ, 

αλαιχνληαη ξπζκίζεηο κε δηθαητθέο φπσο ε ιεγφκελε απηνξξχζκηζε ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ελψ δίδνληαη θαη ζπκβνπιέο ζε γνλείο θαη παηδηά πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπο φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν κε ρξήζε ινγηζκηθψλ θίιηξσλ, 

ηζηνζειίδσλ θαη γξακκψλ θαηαγγειίαο. Γίλεηαη δε θαη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία 

άξζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηε δηαθξίβσζε ησλ εγθιεκάησλ απηψλ 

θαη ζηηο πξφζθαηεο θαζνξηζηηθέο γλσκνδνηήζεηο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, θεθάιαην πνπ 

καο πξντδεάδεη γηα ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο. Αμηνζεκείσηε είλαη, θαη γη‟απηφ 

ζπληζηά θαη ρσξηζηφ θεθάιαην, ε ζπκβνιή ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

Τπνδ/ζεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ζηε ρψξα καο. ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο 

εξγαζίαο ε παηδηθή πνξλνγξαθία πξνζεγγίδεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ ζπληαγκαηηθψλ 

δηαηάμεσλ, θαηαιήγνληαο ζ‟ έλαλ αλαγθαίν πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηεο 

πιεξνθφξεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε ηδησηηθή δσή ηνπ αλειίθνπ.



1 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 “Η είζνδνο απηνχ ηνπ καγαδηνχ βξίζθεηαη ζηε κεγάιε Λεσθφξν ηεο 

Πιεξνθνξίαο, φκσο είλαη θαιά θξπκκέλε. Πάλσ απ’ απηή ηελ πφξηα θξέκεηαη πάληα 

κηα πηλαθίδα κε ηε καγηθή ιέμε «sex». Δίλαη έλα καγαδί πνπ πνπιάεη θσηνγξαθίεο, 

ηαηλίεο ζε ςεθηαθή κνξθή, ιέμεηο θαη αληηθείκελα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλζξψπηλε 

ζάξθα ζε θάζε κνξθή ηεο θαη ζε θάζε ρξνληθή ηεο πεξίνδν. Έλαο ακχεηνο πνπ κπαίλεη 

γηα πξψηε θνξά ζην καγαδί, δελ κπνξεί λα θαληαζηεί πφζεο εηθφλεο θαη πφζα θείκελα 

πνπιηνχληαη εθεί ή, πην ζσζηά, ζε πνην βαζκφ θαη κε πφζν δήιν γίλεηαη ε πψιεζε. 

Γηαξθψο λέα πξφζσπα έξρνληαη ζην καγαδί θαη άιια, παιηνί πειάηεο, εμαθαλίδνληαη, 

ρσξίο θαλέλαο λα γλσξίδεη πνχ πάλε. Γηαξθψο μεπξνβάιινπλ πίζσ απφ ηα ξάθηα 

θαηλνχξηνη πειάηεο. Τν θνχλεκα ησλ θεθαιηψλ, νη αγρσκέλεο ρεηξνλνκίεο ησλ 

πξσηάξεδσλ, ην ζνχξζηκν ησλ πνδηψλ ζην ζπλσζηηζκφ, ην ζξφηζκα δηαιεγκέλσλ 

θσηνγξαθηψλ ζηα ρέξηα ελφο ακήραλνπ πηηζηξηθά, ηα αηειείσηα παδάξηα, νη θαζαξίεο, 

δεκηνπξγνχλ κηα αιιφθνηε αηκφζθαηξα. Μηα πεξίεξγε, ζρεδφλ ζπλσκνηηθή θίλεζε 

επηθξαηεί εδψ κέζα. Τν ηακείν δελ έρεη θαη πνιιή δνπιεηά, φπσο ζα πεξίκελε θαλείο. 

Γελ πιεξψλνπλ φινη νη πειάηεο κεηξεηά. Διάρηζηνη πιεξψλνπλ έηζη. Υπάξρνπλ 

πξνθαλψο θη άιιεο δπλαηφηεηεο δηαθαλνληζκνχ. Αξθεί λα μέξεηο ηνλ ηξφπν λα θέξεηο θη 

εζχ εκπφξεπκα ζην καγαδί. Φέξλεηο θάηη θαηλνχξην θαη ην αληαιιάζζεηο κε θάηη πνπ δελ 

έρεηο. Γίλεηο θαη παίξλεηο. Σπιιέγεηο… Απηή είλαη ε ζεκεξηλή απεηθφληζε ηεο 

πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν. Έηζη κεηαθέξεηαη, απφ ην έλα ζεκείν ηνπ πιαλήηε ζην 

άιιν.” 
1
 

Μεηά ηε θηιειεχζεξε έθξεμε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60, νη δπηηθέο θνηλσλίεο 

θαηλφηαλ λα είραλ βξεη κηα ηζνξξνπία. Ζ πνξλνγξαθία
2
 ζεσξήζεθε έθθξαζε-αθξαία 

κελ, αιιά θαζ‟ φια λφκηκε- θαη ηέζεθαλ νη θαλφλεο ζηελ πξφζβαζή ηεο. Πεξηνδηθά, 

βηληενηαηλίεο θαη άιιν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ κε εξσηηθή ζεκαηνγξαθία κπνξνχζε 

                                                           
1
 Mehta M.D. and Dwaine P., 1997, “Content analysis of pornographic images available on the 

internet”, The Information Society 13(2), ςελ. 153επ.,  Ηάννθ Α., 2005, «Media και Ζγκλθμα: Σο 

διαδικτυακό ζγκλθμα», Αντ. Ν. Σάκκουλα, ςελ.69 επ. 
2
 Πορνογραφία, λοιπόν, ορίηεται θ αναπαράςταςθ τθσ ερωτικισ ςυμπεριφοράσ. Αναπαράςταςθ ςε 

βιβλία, πίνακεσ, κινθματογραφικζσ ταινίεσ κ.λπ. Γενικά, θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ (π.χ. φωτογραφικι 

μθχανι, κινθματογράφοσ κ.λπ.) ςυνζβαλε τα μζγιςτα ςτον πολλαπλαςιαςμό και τθ διάδοςθ του 

πορνογραφικοφ υλικοφ. Θ λζξθ πορνογραφία προζρχεται από τθν ελλθνικι λζξθ πόρνθ και τθ λζξθ 

graphein (γράφειν) που ςθμαίνει το γράψιμο. Θ πορνογραφία μεταφράηεται ωσ απεικόνιςθ των 

πράξεων των πορνϊν. Από τθν άλλθ, θ λζξθ erotica παράγεται από τον Ζλλθνα κεό Ζρωσ και 

αναφζρεται ςτθ ςεξουαλικι αγάπθ και ςυχνά ςε μια καλλιτεχνικι δθμιουργία θ οποία ζχει μια 

ςεξουαλικι ποιότθτα.  
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λα πνπιεζεί, αιιά κφλν ζε άηνκα άλσ ησλ 18 εηψλ, ε έθζεζή ηνπο ζε δεκφζην ρψξν 

απαγνξεπφηαλ, θαζψο θαη ε κεηάδνζε εξσηηθψλ ηαηληψλ απφ ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, 

παξά κφλν απφ ζπλδξνκεηηθά θαλάιηα. 

 Απηή ηελ ηζνξξνπία ήξζε λα ηελ αλαηξέςεη ην δηαδίθηπν. Αλάκεζα ζηα 

εθαηνκκχξηα sites ππάξρνπλ θάπνηα πνπ πξνζθέξνπλ 

πνξλνγξαθηθφ πιηθφ. Μεγάια ή κηθξά πεξηνδηθά ηνπ είδνπο 

(Playboy, Penthouse, Hustler θ.ιπ.) έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

WEB ζειίδεο, ηηο δηθέο ηνπο δηαδηθηπαθέο εηαηξίεο 

δηαθίλεζεο video ελψ αλαπηχρζεθαλ εηδηθνί ρψξνη 

ζπδήηεζεο (chat rooms, νκάδεο usnet) φπνπ ρξήζηεο 

θαηαζέηνπλ ηηο εξσηηθέο εκπεηξίεο ηνπο, αιιά θαη 

δηελεξγνχλ ζπδεηήζεηο κε άιινπο πάλσ ζε ζέκαηα κε 

εξσηηθφ πεξηερφκελν.
3
 Οη εκπιεθφκελνη ζην ζέκα 

εθκεηαιιεχνληαη ηε δηαθνξά λνκνζεζίαο απφ θξάηνο ζε 

θξάηνο, θαζφηη αιινχ ε πνξλνγξαθία ζεσξείηαη αδίθεκα κε 

θαζνξηζκέλε αληηθεηκεληθή ππφζηαζε, ελψ αιινχ εκπίπηεη 

ζην γεληθφ λφκν πεξί αζέκλσλ. 

 Οη πξψηεο αληηδξάζεηο παγθνζκίσο, κε πξσηνπφξν ηελ Ακεξηθή ήηαλ ε 

επηινγή ηεο ινγνθξηζίαο κέζσ λνκνζεηηθψλ θαη δησθηηθψλ ξπζκίζεσλ. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε θαη απηή πνπ μεζήθσζε ηε κεγαιχηεξε ζχειια αληηδξάζεσλ ήηαλ ε 

Πξάμε πεξί Δπηθνηλσληαθήο Δππξέπεηαο ησλ ΖΠΑ ην 1996, ε νπνία πξνέβιεπε 

πνηλέο θπιάθηζεο κέρξη πέληε ρξφληα θαη πξφζηηκν 100.000 δνιαξίσλ ζε φπνηνλ 

βάιεη πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ζην Internet. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά αλαβίσζαλ νη 

παιηέο ζπδεηήζεηο γηα ην πνηνο κπνξεί λα θξίλεη έλα έξγν θαη πνχ βξίζθνληαη ηα φξηα 

ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο. Πνηνο κπνξεί, δειαδή, λα βξεη ηα φξηα κεηαμχ ηέρλεο 

θαη πνξλνγξαθίαο; Οη δηθαζηέο, νη λνκνζέηεο ή ην θνηλφ; Πνχ ηειεηψλεη ε ειεπζεξία 

ηεο έθθξαζεο; Πξέπεη λα ηειεηψλεη θάπνπ; Ση νξίδεηαη σο πξνζβιεηηθφ ζεμνπαιηθφ 

πεξηερφκελν;  

                                                           
3
 «Το 86% των ανδρϊν που περιθγείται ςτο διαδίκτυο επιςκζπτεται οπωςδιποτε κάποιο sex site, 

ξοδεφοντασ από μία ζωσ οκτϊ ϊρεσ, κατά μζςο όρο, εβδομαδιαίωσ. Άνω του 70% όλων των εςόδων 

του διαδικτφου προζρχονται από τισ «ιςτοςελίδεσ για ενθλίκουσ» - κάνοντασ τα κζρδθ του 

Amazon.com, τθσ μεγαλφτερθσ εταιρίασ πωλιςεων, να φαντάηουν ςαν ςταγόνα ςτον ωκεανό. Τα 

ακριβι ποςά δεν είναι εφκολο να υπολογιςκοφν, αλλά είναι πολφ πικανό να ξεπζραςαν το 1 

διςεκατομμφριο δολάρια», USA Today/UPI News, 19/11/1997. 

“Για να το ποφμε 

ξεκάθαρα…τώρα με το 

Internet μπορείσ να 

κρατήςεισ τα βίτςια ςου 

μυςτικά ακόμα και από 

τη γυναίκα ςου”, Χ.Νάιπ 

(επικεφαλήσ μιασ από 

τισ πιο κερδοφόρεσ 

πορνογραφικζσ 

ιςτοςελίδεσ) 

Ταχυδρόμοσ, «Πορνό», 

13/5/2000, τεφχοσ 62 
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ια ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα εληάζεθαλ φηαλ ην πεξηνδηθφ TIME (1995) 

δεκνζίεπζε έλα άξζξν πνπ επηβεβαίσλε ηελ ηαρχηαηε δηάδνζε ηεο πνξλνγξαθίαο θαη 

ηεο παηδνθηιίαο ζην δηαδίθηπν. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, νη ππνζέζεηο πνξλνγξαθίαο 

ζην δηαδίθηπν θεξδίδνπλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη δεκηνπξγνχλ έλαλ εζηθφ 

«παληθφ» πνπ έρεη σο ζηφρν, θαηά ηνπο θηιειεπζέξνπο, ηνλ έιεγρν ηνπ δηαδηθηχνπ κε 

λνκνζεηηθά κέηξα, ελψ ζχκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπο αληηπάινπο, ηελ 

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ γπλαηθψλ. 

Ζ παηδηθή πνξλνγξαθία εμειίζζεηαη ζηελ πην ιανπξφβιεηε θαη επηθεξδή 

εγθιεκαηηθή απεηιή απφ ην δηαδίθηπν θαζψο δηαζέηεη ππεξεζληθφ ραξαθηήξα θαη 

ζπγθεληξψλεη ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο. Σν 1996 απνηεινχζε ήδε ηνλ ηξίην 

κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ ηνκέα ζην δηαδίθηπν κε θέξδε πνπ έθηαλαλ ηα 100 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηελ Ακεξηθή.
4
 Πνιιέο απφ ηηο επίζεκεο θπβεξλεηηθέο θαη 

αζηπλνκηθέο αληηδξάζεηο ζην δηεζληθφ εκπφξην γπλαηθψλ θαη παηδηψλ έρνπλ 

επηθεληξσζεί φρη κφλν ζην ξφιν ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Γηαδηθηχνπ 

(World Wide Web-WWW), αιιά, θπξίσο, ζην θξίζηκν ξφιν πνπ έπαημε ην Γηαδίθηπν 

ζηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε παηδνθηιηθά δίθηπα θαη ζε 

πξνκεζεπηέο/θαηαλαισηέο. χκθσλα κε ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο Buchanan 

International, κηαο λέαο ζθνηζέδηθεο εηαηξίαο, ε νπνία δηαθεκίδεη ηηο ππεξεζίεο ηεο 

σο ν αζηπλφκνο ηνπ Γηθηχνπ (εθ κέξνπο ησλ γνληψλ, ησλ ζρνιείσλ θαη άιισλ 

πειαηψλ), πεξίπνπ 20.000 λέεο πνξλνγξαθηθέο ηζηνζειίδεο ηνπνζεηνχληαη ζην Γίθηπν 

θαζεκεξηλά, εθηφο απφ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζηνπο ιάηξεο ηεο 

παηδνθηιίαο.  

ζνλ αθνξά ζηνλ ππεξεζληθφ ραξαθηήξα ηεο, απηφο θαίλεηαη ζε κηα 

ζεκαληηθή αζηπλνκηθή επηρείξεζε ελαληίνλ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κε ηελ 

νλνκαζία «Δπηρείξεζε Οξφζεκν» πνπ δηεμήρζε ην 2001 ζε 19 ρψξεο ηνπ θφζκνπ κε 

ζηφρν ηε ζχιιεςε 130 αηφκσλ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο βξεηαληθήο 

αζηπλνκίαο. Σα άηνκα πνπ ήδε ζπλειήθζεζαλ θαη εθείλα πνπ θαηαδεηνχληαη 

ζεσξνχληαη χπνπηα φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ θφξνπκ ζπδεηήζεσλ ζην δηαδίθηπν γηα λα 

«δεηήζνπλ, αληαιιάμνπλ θαη δηνρεηεχζνπλ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ κε πξσηαγσληζηέο 

παηδηά». Σα 130 άηνκα πνπ εκπιέθνληαλ ζηελ ππφζεζε βξίζθνληαλ εθηφο απφ ηε 
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 Ηάννθ Α., 2005, ό.π. ςελ. 76. 
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Βξεηαλία, ζηελ Απζηξαιία, ην Βέιγην, ηνλ Καλαδά, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ην 

Ηζξαήι, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηαπσλία, ηε Νφηηα Κνξέα, ηελ Οιιαλδία, ηε Νέα Εειαλδία, 

ηελ Πνξηνγαιία, ηε Ρσζία, ηελ Ηζπαλία, ηε νπεδία, ηελ Σατβάλ, ηελ Σνπξθία θαη ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Πξφθεηηαη γηα ηε ζεκαληηθφηεξε ζπλεξγαζία αζηπλνκηθψλ 

δπλάκεσλ φινπ ηνπ θφζκνπ ζε αλάινγε επηρείξεζε.
5
  

 

ΠΡΘΝ ΠΡΟΥΩΡΗΟΤΜΕ, ΟΜΩ, ΣΗΝ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤA ΜΕΛΕΣΗ, Α 

ΔΟΤΜΕ ΣΘ ΟΡΘΖΕΣΑΘ Ω ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ, ΕΘΔΘΚΟΣΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΣΟΤ 

ΟΠΟΘΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΘ ΣΟ ΤΠΟ ΕΞΕΣΑΗ ΘΕΜΑ.  

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΓΚΛΖΜΑ 

ε φια ηα πξνεγκέλα ηερλνινγηθά θξάηε ην θάληαζκα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εγθιήκαηνο πιαλάηαη απεηιεηηθά θηλεηνπνηψληαο δπλάκεηο, δεκηνπξγψληαο λέεο 

ππεξεζίεο, απειεπζεξψλνληαο ηαιέληα κε ξνπή πξνο ην έγθιεκα. Απάηεο κε 

πηζησηηθέο θάξηεο, ειεθηξνληθέο επηζέζεηο ζε θξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη κεγάιεο 

εηαηξείεο, δηαθίλεζε πνξλνγξαθηθνχ θαη παηδνθηιηθνχ πιηθνχ, ειεθηξνληθέο 

κεηαθνξέο ρξεκάησλ θαη μέπιπκα, καδηθέο απνζηνιέο ηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ 

θαηάξξεπζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ειεθηξνληθέο εηζβνιέο ζε ζηξαηησηηθνχο 

ζηφρνπο (Πεληάγσλν θαη άιινπο), παξαπνηήζεηο ειεθηξνληθψλ ζειίδσλ, ηειεαπάηεο 

κε θφζηνο δηζεθαηνκκπξίσλ γηα ηνπο δεκφζηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο νξγαληζκνχο, 

αιιά θαη γηα νηθηαθνχο θαηαλαισηέο θαη εηαηξείεο, δπζθεκήζεηο πξνζψπσλ, 

παξαβηάζεηο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ππνθινπέο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, 

θινπή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πεηξαηεία ινγηζκηθνχ θαη πνιιά άιια.  

Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο ην έγθιεκα ζπληειείηαη 

γηα ηε δηάπξαμε είηε παξαδνζηαθψλ εγθιεκάησλ, είηε λέσλ κνξθψλ εγθιεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. ηαλ κηιάκε γηα ηε ζρέζε ηνπ Γηαδηθηχνπ κε ην έγθιεκα πξέπεη λα 

έρνπκε ζην κπαιφ καο, φρη κφλν ηε ρξήζε ε/π, αιιά φιεο ηηο λέεο ηερλνινγίεο (φπσο 

θηλεηή ηειεθσλία θ.ιπ.) πνπ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. πρλά, θαη γηα 

δηθή καο επθνιία θαη ζηελ παξνχζα κειέηε, ζπγρένληαη νη φξνη «δηαδηθηπαθφ 

έγθιεκα», «πιεξνθνξηθφ έγθιεκα» θαη «ειεθηξνληθφ έγθιεκα» ή «έγθιεκα 

ηεινχκελν κε ε/π».  
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 Απφ ηνπο παξαπάλσ, ν φξνο «πιεξνθνξηθφ έγθιεκα» θαίλεηαη λα είλαη ν 

επξχηεξνο γηαηί αλαθέξεηαη ζε εγθιήκαηα πνπ ηεινχληαη κε ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε 

ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ είηε είλαη γλσζηφ ζήκεξα, είηε ζα δεκηνπξγεζεί ζην 

κέιινλ. 

  Με ηνλ φξν «ειεθηξνληθφ έγθιεκα» ή «έγθιεκα ηεινχκελν κε ε/π» 

νξίδνληαη κε επξεία έλλνηα: φιεο νη αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ ηεινχληαη κε ηε ρξήζε 

ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, φπνπ ν ππνινγηζηήο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βνεζεηηθφ κέζν, θαη κε ζηελή: ηα εγθιήκαηα γηα ηελ ηέιεζε 

ησλ νπνίσλ ν ππνινγηζηήο απνηειεί θχξην κέζν ηέιεζεο είηε ηεινχληαη ζην 

Γηαδίθηπν είηε φρη.  

 ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζε ζρέζε κε ην δηαδίθηπν θαη 

ηνπο ε/π ππάξρνπλ ηα εμήο εγθιήκαηα: 

 Δγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη ηφζν ζε θνηλφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζην 

δηαδίθηπν, π.ρ. ε ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε δηαπξάηηεηαη θαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (απνζηνιή e-mail). Ζ αληηγξαθή ελφο 

πλεπκαηηθνχ έξγνπ π.ρ. κνπζηθνχ ηξαγνπδηνχ ή ελφο πξνγξάκκαηνο 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

 Δγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη κφλν ζε πεξηβάιινλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ρσξίο λα ππάξρεη ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν (π.ρ. αληηγξαθή 

πξνγξάκκαηνο απφ δηζθέηα ή CD-ROM ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή) 

 Δγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη απνθιεηζηηθψο ζην Γηαδίθηπν (γλήζηα 

εγθιήκαηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ: cyber-crimes). Μηα ηέηνηα πεξίπησζε 

είλαη π.ρ. ε κεηαβίβαζε θξππηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ ρσξίο ζρεηηθή άδεηα ή 

ε δηάδνζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ δηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ. 

ηαλ κηιάκε γηα «δηαδηθηπαθφ έγθιεκα» ελλννχκε ην έγθιεκα πνπ 

δηαπξάηηεηαη ζε πεξηβάιινλ Γηαδηθηχνπ, θαη πξφθεηηαη γηα έγθιεκα ζρεηηδφκελν κε 

ηνλ θπβεξλνρψξν ή γηα έγθιεκα πνπ δηαπξάηηεηαη ζηνλ θπβεξλνρψξν ή γηα έγθιεκα 

πνπ δηαπξάηηεηαη κε ηε βνήζεηα απηνχ (internet related crimes).   

Ο φξνο «πιεξνθνξηθφ έγθιεκα», σο επξχηεξνο, πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

πξνζβνιέο θαηά ησλ δεδνκέλσλ πνπ γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ή 

δηαθηλνχληαη απφ ππνινγηζηέο. Θα πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ζε: 

 Δγθιήκαηα πνπ ζηξέθνληαη θαηά ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, φπσο, π.ρ.: 
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i. Γηάξξεμε αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ κε παξάλνκε δηείζδπζε ζε 

δεδνκέλα (hacking, cracking) πνπ κπνξνχλ αθφκε λα επεξεάζνπλ θαη 

ηελ εζληθή αζθάιεηα ηεο ρψξαο 

ii. Καηαζηξνθηθέο πξάμεηο ζε ειεθηξνληθά αξρεία κε δηείζδπζε π.ρ. ηψλ. 

 Δγθιήκαηα πνπ πξνζβάιινπλ ην απφξξεην θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ή έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ παξαβίαζε ηεο 

ηδησηηθήο δσήο φπσο, π.ρ.: 

i. Τπνθινπέο, παξαβίαζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, απνζηνιή 

αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο 

ii. Δγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζβνιή ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

(copyright, θ.ιπ.) 

 Δγθιήκαηα πνπ πξνζβάιινπλ παξαδνζηαθά έλλνκα αγαζά, αιιά πνπ 

απαηηνχλ ηδηαίηεξε ηππνπνίεζε γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπο φπσο δηάξξεμε 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ζθνπφ π.ρ. ηελ ηέιεζε νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ 

απάηεο, μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο θ.ιπ. 

 Δγθιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαθίλεζε πιηθνχ κέζσ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο, φπσο π.ρ.: 

i. Απνζηνιή πβξηζηηθψλ ή ζπθνθαληηθψλ κελπκάησλ, 

ii. Γηαθίλεζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, 

iii. Γηαθίλεζε πιηθνχ πξνπαγάλδαο κίζνπο γηα ππνθίλεζε θπιεηηθψλ 

δηαθξίζεσλ ή εμηξεκηζηηθήο πξνπαγάλδαο. 

 Δγθιήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ε/π σο κέζν γηα ηελ ηέιεζε εγθιεκάησλ 

θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ, φπσο π.ρ.: 

i. Παξάζπξζε ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηε ζεμνπαιηθή ή 

εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε, 

ii. Γηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, 

iii. Σέιεζε ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ. 

Θα πξέπεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη νπνηνδήπνηε έγθιεκα κπνξεί λα ηειεζηεί 

πιένλ θαη κέζσ Γηαδηθηχνπ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κεξηθά εγθιήκαηα 

ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ πνπ ηεινχληαη κέζσ Γηαδηθηχνπ έρνπλ γηα ην ζχκα πνιύ 

ζνβαξόηεξεο ζπλέπεηεο φηαλ απηά ηεινχληαη κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ κέζνπ παξά κε 

ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο, γηαηί, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ν δξάζηεο πνπ 
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ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν (π.ρ. γηα λα παξαζχξεη αλχπνπηα ζχκαηα εκπνξίαο 

αλζξψπσλ ή λα δηαθηλήζεη πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο) κπνξεί λα επηθέξεη ηα 

εγθιεκαηηθά ηνπ απνηειέζκαηα ζε παγθφζκηα θιίκαθα, εχθνια, γξήγνξα θαη 

αλέμνδα, πιήηηνληαο ηελ ίδηα ζηηγκή έλα αδηεπθξίληζην αξηζκφ ζπκάησλ ηαπηφρξνλα 

θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο
6
. 

Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν ζα 

γίλεη εθηελήο πξνζέγγηζε ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζηα πιαίζηα 

ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ εγθιήκαηνο ηεο δηαδηθηπαθήο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄: ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΛΟΓΗΑ 

1) Ζ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ΑΝΑ ΣΟΤ 

ΑΗΧΝΔ 

                                                           
6
 Ακαναςία Συκιϊτου, 2009, «Σο διαδίκτυο ωσ ςφγχρονο όχθμα κυματοποίθςθσ», Εκδόςεισ 

Σάκκουλα, ςελ. 16επ., 59επ.,   Ηάννθ Α., 2005, «Media και Ζγκλθμα: Σο διαδικτυακό ζγκλθμα», 

Σάκκουλα, ςελ.57επ. 
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ζν πην πξνο ηα πίζσ πεγαίλεη ε ηζηνξία, φιν θαη πην βάλαπζε είλαη ε 

παξακέιεζε θαη ε ζθιεξφηεηα θαη φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά έρνπλ ζθνησζεί, 

απνξξηθζεί, ρηππεζεί, ηξνκνθξαηεζεί θαη ζεμνπαιηθά θαθνπνηεζεί απφ ηνπο 

ππεχζπλνπο γηα ηελ θξνληίδα ηνπο. Ο ςπρντζηνξηθφο Lloyd de Mause έρεη γξάςεη 

εθηελψο γηα ηελ θαθνπνίεζε παηδηψλ
7
: 

ηελ «Ηζηνξία Σεο Παηδηθήο Ζιηθίαο», παξαζέηεη ιεπηνκεξψο ηηο εκπεηξίεο 

ηεο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ζηελ Ηλδία θαη ηελ Κίλα. ηελ Ηλδία, ηα παηδηά 

απλαλίδνληαλ απφ ηηο κεηέξεο ηνπο θαη νη ελήιηθνη ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζεμνπαιηθά 

πνιχ πξηλ θζάζνπλ ζηελ ειηθία ησλ δέθα. Σν λα κεγαιψλεη θαλείο ζηελ Κίλα ήηαλ 

εμίζνπ ζθιεξφ. Κνξίηζηα θαη αγφξηα είραλ πέζεη ζχκαηα ζεμνπαιηθήο επίζεζεο θαη ηα 

είραλ αλαγθάζεη λα βγνπλ ζηε πνξλεία. ηελ αξραία Διιάδα θαη Ρψκε, ηα θνξίηζηα 

βηάδνληαλ ζπρλά, ελψ άληξεο ελήιηθεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά κηθξά αγφξηα γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ ηνπο νξέμεσλ. Μέρξη πξφζθαηα, απφ ηηο αξρέο κέρξη 

θαη ηα κέζα ηνπ20νπ αηψλα, ζηηο δπηηθέο ρψξεο ηα παηδηά ζεσξνχληαλ κηθξνί 

ελήιηθνη θαζψο εξγάδνληαλ απφ πνιχ κηθξά ζε ηδηαίηεξα βαξηέο δνπιεηέο. Ζ παηδηθή 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ζαθψο ππήξμε πνιχ πξηλ απφ ην Γηαδίθηπν, σζηφζν 

ρξεηαδφηαλ πνιχ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα λα εληνπίζεη θαλείο θαη λα εκθηινρσξήζεη 

ζε έλα δίθηπν εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ. 

Ζ απμαλφκελε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηνπο έθεβνπο θαη απφ ηα πην κηθξά 

παηδηά κεγηζηνπνίεζε ηελ πηζαλφηεηα ζπκαηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο ελήιηθνπο 

παξαβάηεο. Καζψο φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά ζηξάθεθαλ πξνο ην Γηαδίθηπν ζηε 

δεθαεηία ηνπ '90, νη ελήιηθεο πνπ επηζπκνχζαλ λα ηνπο παξαπιαλήζνπλ ζεμνπαιηθά 

ηνπο ππνδέρζεθαλ κε ραξά. Ση ζπλέβαηλε, φκσο, πξηλ απφ ηελ επξεία ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ; Δάλ έλαο ελήιηθνο ελδηαθεξφηαλ λα έξζεη ζε ζεμνπαιηθή επαθή κε έλα 

παηδί, ζα επηδίσθε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε πνπ ζα ηνπ επέηξεπε επαθή κε παηδηά, 

ή ζα πξνζθεξφηαλ εζεινληηθά λα ζπλεξγαζηεί κε παηδηά, ή ζα απνθηνχζε κε ηνλ έλα 

ή ηνλ άιιν ηξφπν δηθά ηνπ ή ζα γίλνληαλ ηδηαίηεξα θηιηθφο κε ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο. 

Φαληαζηείηε ηελ απέξαληε δηαθνξά ζηελ ηερλνινγία επηθνηλσληψλ πνπ έρεη 

ζεκεησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεηάξηνπ ηνπ αηψλα. Οπνηεδήπνηε 

πξηλ απφ ην 1995, έλα πξφζσπν πνπ επηδίσθε ηε ζεμνπαιηθή επαθή κε έλα παηδί είηε 

                                                           
7
 Investigating Child Exploitation And Pornography: The Internet, The Law And Forensic Science by 

Monique Mattei Ferraro JD CISSP, 2005, Eoghan Casey MS, Michael McGrath MD Contributor, Elsevier 

Academic Press, Κεφάλαιο 1, Ενότθτα 1.2. 
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ζα γηλφηαλ ηεξέαο, ή δάζθαινο, ή θιφνπλ, ή παηέξαο, ή νδεγφο ιεσθνξείσλ ή ζα 

θξπβφηαλ θαη ζα πεξηδηάβαηλε γχξσ απφ ηελ παηδηθή ραξά κηαο γεηηνληάο. 

 

2) ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ 

 Σν εξψηεκα ηη ζεκαίλεη «παηδηθή πνξλνγξαθία» είλαη εμαηξεηηθά 

πνιπζχλζεην. Σα πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε θνηλσλία ή ρψξα είλαη άθξσο 

ππνθεηκεληθά θαη εμαξηψληαη απφ δηάθνξα εζηθά, πνιηηηζηηθά, ζεμνπαιηθά, 

θνηλσληθά θαη ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ πνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα κεηαθξαζηνχλ ζε 

λνκνζεζία. Αθφκα θαη αλ πεξηνξηζηνχκε ζε έλαλ λνκηθφ νξηζκφ ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο, ε έλλνηα ζα είλαη αφξηζηε. Οη λνκηθνί φξνη ηφζν ηνπ «παηδηνχ» φζν 

θαη ηεο «παηδηθήο πνξλνγξαθίαο» δηαθέξνπλ δηεζλψο κεηαμχ ησλ πνηθίισλ ελλφκσλ 

ηάμεσλ, δηθαηνδνζηψλ θαη εζληθψλ νξίσλ. 

 Η. Ο λνκηθφο φξνο «ΠΑΘΔΘ» πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ εζλψλ. Ζ χκβαζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (UNCRC) νξίδεη ην παηδί σο 

άηνκν θάησ ησλ 18 εηψλ. κσο απηφο ν νξηζκφο δελ είλαη παγθνζκίσο απνδεθηφο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε φιεο ηηο Απζηξαιηαλέο Πνιηηείεο, ε λνκνζεζία ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο νξίδεη ην «παηδί» σο άηνκν θάησ ησλ 16 εηψλ. ηνλ Καλαδά, έλαο 

αλήιηθνο, ζηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία είλαη άηνκν θάησ ησλ 18 εηψλ. ε δηάθνξεο 

δηθαηνδνζίεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ(ΖΠΑ), νη αλήιηθνη απφ ηελ ειηθία ησλ 15 

κπνξνχλ λνκίκσο λα ζπλαηλέζνπλ ζε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα κε έλαλ ελήιηθα.  

Χζηφζν, ν ίδηνο απηφο ελήιηθαο δε ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη, λα θαηέρεη ή λα 

δηαλείκεη έλα νπηηθφ αξρείν απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαζφηη ηα νκνζπνλδηαθά 

θαηαζηαηηθά νξίδνπλ γηα ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία σο αλήιηθν έλα άηνκν θάησ απφ 

ηελ ειηθία ησλ 18.
8
 

 ζνλ αθνξά ζηε δηάθξηζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κεηαμχ ησλ φξσλ 

«παηδί» θαη «αλήιηθνο» πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο: ζηα δηεζλή θείκελα 

πηνζεηείηαη ν αγγιηθφο φξνο “child” πνπ αλαθέξεηαη, φπσο πξνθχπηεη κεηαμχ άιισλ 

απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ παξαηίζεληαη ζηε Γηεζλή χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (20.11.1989), θαζψο θαη ζηελ Απφθαζε-Πιαίζην 

                                                           
8
Child pornography: an international perspective, working document for the World Congress against 

Commercial Sexual Exploitation of Children by Margaret A Healy for ECPAT, August 2004. 
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2004/68/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ ηεο 22.12.2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ζε θάζε 

πξφζσπν λεψηεξν ησλ δεθανθηψ εηψλ. ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

Πνηληθφ Κψδηθα, ηελ παξαπάλσ έλλνηα, απηή δειαδή ηνπ πξνζψπνπ πνπ είλαη 

λεψηεξν ησλ δεθανθηψ εηψλ, θέξεη ν φξνο «αλήιηθνο» (βι. άξζξν 121 ΠΚ), ελψ ν 

φξνο «παηδί», θαηά λνκηθή αθξηβνινγία ππνδειψλεη ηνλ αλήιηθν κεηαμχ νθηψ θαη 

δεθαηξηψλ εηψλ (ζεκεησηένλ βέβαηα φηη νη φξνη «λήπην», «παηδί» θαη «έθεβνο» δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ ξεηψο απφ ηνλ πνηληθφ λνκνζέηε). πλεπψο ζηα πιαίζηα ηεο 

ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο, ν αθξηβήο φξνο είλαη «πνξλνγξαθία αλειίθσλ» θαη φρη 

«παηδηθή πνξλνγξαθία», εμ νπ θαη ην παξάηηηιν ηνπ άξζξνπ 348
Α
 ΠΚ. ηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη δχν φξνη («αλήιηθνο» θαη «παηδί») θαη θέξνπλ 

αθξηβψο ηελ ίδηα έλλνηα, ηνπ πξνζψπνπ δειαδή πνπ είλαη λεψηεξν ησλ δεθανθηψ 

εηψλ, θαζψο επίζεο κε ην ίδην πεξηερφκελν, ινηπφλ, θαη ελαιιάμ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

νη φξνη «παηδηθή πνξλνγξαθία» θαη «πνξλνγξαθία αλειίθσλ».
9
 

 ΗΗ. ‟ απηφ ην ζεκείν νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη έρνπλ δηαηππσζεί γηα ην 

ζέκα ηεο «ΠΑΘΔΘΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΘΑ» δηαθνξεηηθέο απφςεηο ηφζν ζηε ζεσξία, 

φζν θαη ζηα λνκνζεηηθά θείκελα πνπ ην πξαγκαηεχνληαη θαη φηη δελ ππάξρεη ηειηθά 

έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο.  

 IIα. Αλαγλσξίδνληαο φηη ν λνκηθφο φξνο «παηδί» κπνξεί λα δηαθέξεη απφ 

ρψξα ζε ρψξα, ν φξνο «παηδηθή πνξλνγξαθία» ζα αλαθέξεηαη ζηε «ζαθή ζεμνπαιηθή 

αλαπαξαγσγή ηεο εηθφλαο ελφο παηδηνχ» θαηά ηνλ Lanning (Ζ.Π.Α.).
10

 Ζ παηδηθή 

πνξλνγξαθία (child pornography) δηαθξίλεηαη απφ θάζε πιηθφ πνπ αθνξά ηα παηδηά 

θαη εμππεξεηεί έλα ζεμνπαιηθφ ζθνπφ γηα έλα δεδνκέλν άηνκν (αγγιηθφο φξνο “child 

erotica”)∙ ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα αληηθείκελα φπσο παηρλίδηα, παηδηθά 

ξνχρα, ζεμνπαιηθά βνεζήκαηα, εγρεηξίδηα, δσγξαθηέο, θαηαιφγνπο θαη κε-

πνξλνγξαθηθέο θσηνγξαθίεο παηδηψλ. Ζ θαηνρή ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ δελ είλαη 

                                                           
9
Δθμ. Κιοφπθσ, 2007, «Η παιδικι πορνογραφία ςτο διαδίκτυο», Κδρυμα Μαραγκοποφλου για τα 

δικαιϊματα του ανκρϊπου, Σειρά ομάδασ νζων (ΙΜΔΑ), Νομικι Βιβλιοκικθ, ςελ 1.   
10

Child Molesters: A Behavioural Analysis by Kenneth V. Lanning (1992), ςελ. 24. 

KennethV. Lanning:πρϊθν Ειδικόσ Ρράκτορασ ςτο Ομοςπονδιακό Γραφείο Ερευνϊν (FBI) και τϊρα 

ςυγγραφζασ-μελετθτισ του φαινομζνου τθσ παιδικισ πορνογραφίασ.  
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παξάλνκε αιιά ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εηζαγγειείο σο επηβαξπληηθή 

έλδεημε ζε πεξηπηψζεηο παηδεξαζηψλ.
11

 

Ο νξηζκφο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζε θάπνηεο ρψξεο βαζίδεηαη ζηε βιάβε 

πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί, γηα παξάδεηγκα, ην δίθαην ησλ Ζ.Π.Α. πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κία πεξίηερλε δέζκεπζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ, έρεη 

αζρνιεζεί κε ην ζέκα ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο απφ ηε ζθνπηά ηεο πξφιεςεο ησλ 

βιαβεξψλ ζπλεπεηψλ γηα ηα παηδηά-ζχκαηα θαη φρη ηεο ινγνθξηζίαο ηεο έθθξαζεο. Ζ 

παηδηθή πνξλνγξαθία έρεη πνηληθνπνηεζεί ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, επεηδή 

αληηπξνζσπεχεη ηε δηαξθή θαηαγξαθή ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ή 

εθκεηάιιεπζεο ελφο πξαγκαηηθνχ παηδηνχ. πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, κπνξεί 

λα είλαη λνκηθά επηηξεπηή ε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα κε έλαλ δεθαεμάρξνλν ή 

δεθαεπηάρξνλν ζε νξηζκέλεο δηθαηνδνζίεο: ε θηλεκαηνγξάθεζε φκσο απηήο ηεο 

ζπλεχξεζεο ζα είλαη παξάλνκε βάζεη ηνπ νκνζπνλδηαθνχ λφκνπ, αιιά ε απεηθφληζε 

δελ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο θαηαγξαθή ηεο θαθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ. Ζ Πξάμε 

γηα ηηο ηαηλίεο, ηα βίληεν θαη ηηο εθδφζεηο πνπ ςεθίζηεθε ζηε Νέα Εειαλδία (1993) 

θάλεη παξφκνηα αλαθνξά ζηελ παηδηθή πνξλνγξαθία σο «κφληκε θαηαγξαθή ηεο 

εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ ή λεαξψλ αηφκσλ γηα ζεμνπαιηθνχο ζθνπνχο». Ζ 

ηερλνινγηθή δπλαηφηεηα λα παξάγεηαη δσληαλή πνξλνγξαθία κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή πξνθαιεί σζηφζν ηέηνηα δεκία, κε βάζε απηφ ηνλ νξηζκφ ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο.
12

 

Πάλησο, νη Taylor θαη Quayle (Ηξιαλδία) καο θαινχλ λα ιάβνπκε ππφςε θαη 

έλα κε-λνκηθφ νξηζκφ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κε ηελ αηηηνινγία φηη έλαο λνκηθφο 

νξηζκφο δελ κπνξεί λα θαηαιακβάλεη φιν ην πιηθφ πνπ έλαο ελήιηθαο κε ζεμνπαιηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα παηδηά κπνξεί λα ζεσξήζεη ζεμνπαιηθφ, θαη απηφ απαηηεί, φπσο 

ππνζηεξίδνπλ, ε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξαγσγήο θαη ζπιινγήο πιηθνχ 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο.
13

 ηεξηδφκελνη ζε κειέηε ζην Κέληξν γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε Γηθηχσλ Παηδνθηιηθψλ Πιεξνθνξηψλ ζηελ Δπξψπε (COPINE), νη 

Taylor θαη Quayle θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ έλαο ελήιηθαο κε 

                                                           
11

Κ. Lanning,ό.π. . 
12

Child pornography: an international perspective, working document for the World Congress against 

Commercial Sexual Exploitation of Children by Margaret A.Healy for ECPAT, August 2004. 
13

Child pornography: an Internet crime, Taylor M.& Quayle E., 2003 (Taylor M: Forensic and Legal 

psychologist, Quayle E: Senior Lecturer in Clinical Psychology at the University of Edinburgh and 

Director of COPINE Research). 
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ζεμνπαιηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά  κπνξεί λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. Σν πιηθφ ζε 

νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο δελ εκπίπηεη ζηνλ λνκηθφ νξηζκφ ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πξψηε θαηεγνξία είλαη κε-εξσηηθέο θαη κε-

ζεμνπαιηθέο εηθφλεο παηδηψλ κε εζψξνπρα ή καγηφ απφ εκπνξηθέο ή ηδησηηθέο πεγέο, 

ε δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη εηθφλεο γπκλψλ ή εκίγπκλσλ παηδηψλ ζε κε-

αθαηάιιειεο γπκλέο ζθελέο, ελψ ε ηξίηε θαηεγνξία αθνξά θξπθά ηξαβεγκέλεο 

θσηνγξαθίεο παηδηψλ ζε παηδηθέο ραξέο ή άιια αζθαιή πεξηβάιινληα ζηηο νπνίεο 

δηαθξίλνληαη παηδηθά εζψξνπρα. Αλ θαη ην πιηθφ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ δελ 

θαηαιακβάλεηαη απφ ηνλ λνκηθφ νξηζκφ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, κπνξεί λα είλαη 

ελδεηθηηθφ ζεμνπαιηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηα παηδηά θαη σο εθ ηνχηνπ δπλεηηθά 

ζεκαληηθφ ζηελ έξεπλα ησλ αδηθεκάησλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο
14

. 

Δπίζεο έρεη ππάξμεη κεγάιε ζπδήηεζε γχξσ απ‟ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

φξνπ «παηδηθή πνξλνγξαθία»
15

. Πνιινί εηδηθνί επί ηνπ ζέκαηνο ππνζηεξίδνπλ φηη ν 

φξνο απηφο επηειίδεη ην ίδην ην αληηθείκελν θαη πξνζδίδεη κηα θάπνηα λνκηκφηεηα ζην 

λφεκα πνπ νη δξάζηεο δίδνπλ ζηε θξάζε, ελψ παξάιιεια νδεγεί ζε αδηθαηνιφγεηε 

ζχγθξηζε κε ηελ πνξλνγξαθία ζπλαηλνχλησλ ελειίθσλ, ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηνλ 

εγγελψο θαηαρξεζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο
16

. Καηά ηνλ Tate (1992) εηθφλεο κε 

βάλαπζν πεξηερφκελν δελ είλαη πνξλνγξαθία κε ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, 

αιιά απιά ε απφδεημε ζνβαξψλ ζεμνπαιηθψλ επηζέζεσλ ζε κηθξά παηδηά.
17

 Χζηφζν, 

νη Taylor θαη Quayle (2003) επηζεκαίλνπλ φηη ν φξνο «παηδηθή πνξλνγξαθία» θέξεη 

δηεζλή ζεκαζία θαη είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκνο, γηα παξάδεηγκα, ε ακεξηθάληθε 

λνκνζεζία ξεηά ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν απηφ (Κψδηθαο  ΖΠΑ 18 § 1466A), ε 

βξεηαληθή Πξάμε γηα ηα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα ηνπ 2003 αλαθέξεηαη ζην «παηδί πνπ 

εκπιέθεηαη ζηελ πνξλνγξαθία» θαη ε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (1990) πεξηγξάθεη ηε «ρξήζε ησλ παηδηψλ ζε 

                                                           
14

Taylor M.& Quayle E.,ό.π. 
15

Anthony R. Beech, Ian A. Elliot et al. (corresponding authors, School of Psychology, University of 

Birmingham) “The Internet and child sexual offending: A criminological review”, Aggression and 

violent behavior 13 (2008), ςελ. 218.  
16

Tate T. “The child pornography industry: International  trade in child sexual abuse.” Pornography: 

women, violence and civil liberties (ςελ. 203-216), 1992. Edwards S.S.M. “Prosecuting child 

pornography: Possession and taking of indecent photos of children” Journal of Social Welfare and 

Family Law,(ςελ.1-21), 2000. TaylorΜ. & Quayle E. “Child pornography: an Internet crime, Hove UK: 

Brunner-Routledge, 2003. 
17

Tate,ό.π.,  ςελ. 203. 
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πνξλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο».
18

 Οη αθαδεκατθνί νξηζκνί επηδηψθνπλ λα ηνλίζνπλ ην 

γεγνλφο φηη ε παξαγσγή ηεο θάζε εηθφλαο απαηηεί θαη 'αλάγθε ηελ εθκεηάιιεπζε 

ελφο παηδηνχ ή πνιιψλ παηδηψλ, θαη κηα ηέηνηα εηθφλα απφ κφλε ηεο είλαη ε απφδεημε 

ελφο ζνβαξνχ ζεμνπαιηθνχ αδηθήκαηνο
19

. Ο Edwards (2000)
20

 νξίδεη ηελ παηδηθή 

πνξλνγξαθία σο ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζπζηεκαηηθνχ βηαζκνχ, ηεο θαθνπνίεζεο θαη 

ηνπ βαζαληζηεξίνπ ησλ παηδηψλ κε θηικ, θσηνγξαθία ή άιια ειεθηξνληθά κέζα. 

Γίδεηαη ηέινο κηα έκθαζε ζηελ εηθφλα σο κφληκν αξρείν γη‟ απηφ θαη ν Lanning
21

 

επηζεκαίλεη φηη, απνδεδεηγκέλα, ηα παηδηά αλαγλσξίδνπλ ηε κνληκφηεηα κηαο εηθφλαο 

θαη φηη αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο παηδηψλ- ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πνπ 

έρνπλ ζπλέιζεη θαη μεθηλνχλ εθ λένπ ηε δσή ηνπο, δελ ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο λα 

«θξπθηνχλ» απφ κηα ηέηνηα κφληκε εηθφλα. 

 Θα πξέπεη λα ηνληζηεί, ηέινο, φηη, εηθφλεο πνπ απνηππψλνπλ αλειίθνπο είηε 

γπκλνχο, είηε ζε ζεμνπαιηθέο ελέξγεηεο, ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηππψλνπλ 

ζεμνπαιηθέο πξάμεηο πξαγκαηνπνηνχκελεο κε ηε ζπλαίλεζε ησλ εηθνληδφκελσλ, 

αληίζεηα είλαη ην νξαηφ απνηέιεζκα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ, θαη ε 

ρξεζηκνπνηνχκελε νξνινγία νθείιεη λα ην θαζηζηά ζαθέο. Γηα ην ιφγν απηφ, σο 

θαηαιιειφηεξεο δηαηππψζεηο έρνπλ πξνηαζεί νη «εηθφλεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο» 

θαζψο θαη «εηθφλεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ».
22

 

ΗΗβ. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα πνξίζκαηα ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ 

εξεπλψλ πνπ έιαβαλ ρψξα παγθνζκίσο, ζπγθιίλνπλ ζην φηη φζνη παξάγνπλ, 

δηαλέκνπλ αιιά ελδερνκέλσο θαη απιά θαηέρνπλ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ αλειίθσλ, 

απνηεινχλ έλα ηεξάζηην θαη δηαξθή θίλδπλν γηα ηελ παηδηθή αζσφηεηα (ιφγσ ηεο 

άκεζεο ή έκκεζεο ζχλδεζεο ησλ πην πάλσ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ θαθνκεηαρείξηζε 

θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αλειίθσλ), δελ ππάξρεη εληαίνο νξηζκφο ηνπ ηη ηειηθά 

ζπληζηά «πνξλνγξαθηθφ πιηθφ». Οχηε θπζηθά εληαία πνηληθή κεηαρείξηζε ησλ 

εγθιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ζηηο έλλνκεο ηάμεηο ησλ Κξαηψλ. Πξάμεηο θαη 

                                                           
18

Taylorm. & Quayle E., ό.π. 
19

Taylorm. & Quayle E., ό.π. 
20

Edwards S.S.M. “Prosecuting child pornography: Possession and taking of indecent photos of 
children” Journal of Social Welfare and Family Law,(ςελ.1-21), 2000. 
21

Lanning K.V. “Child pornography and sex rings” (ςελ. 83-92) Collectors. In A.W. Burgess & M.L. Clark 

(Eds.), Toronto: Lexington Books, 1984. 
22

 Ρρακτικά του ςυνεδρίου με κζμα «Creating a global agenda to combat child pornography», 

International Centre for missing and expoilted children, Δουβλίνο, 2003. 
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ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ζχκθσλα κε ην λνκηθφ ζχζηεκα ελφο θξάηνπο είλαη πνηληθά 

θνιάζηκεο θαη θαηαδηθαζηέεο, ζε άιια θξάηε ζεσξνχληαη θαζ‟ φια λφκηκεο θαη 

αλεθηέο. Λφγσ απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ ππάξρεη ζηα εζληθά δίθηπα αιιά θαη 

ζε δηεζλείο ζπκβάζεηο, γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ηειηθά σο παηδηθή πνξλνγξαθία 

νξίδεηαη ζπλήζσο ε πεξηγξαθή ή πξαγκαηηθή απνηύπσζε ζε νπνηνλδήπνηε πιηθό 

θνξέα ηνπ ζώκαηνο αλειίθνπ πνπ απνζθνπεί ζηε γελεηήζηα δηέγεξζε, θαζώο θαη ε 

θαηαγξαθή ή απνηύπσζε ζε νπνηνλδήπνηε πιηθό θνξέα πξαγκαηηθήο, 

πξνζπνηεηήο ή εηθνληθήο αζειγνύο πξάμεο πνπ ελεξγείηαη γηα ηνλ ίδην ζθνπό από ή 

κε αλήιηθν. Ο νξηζκφο απηφο ζεσξείηαη σο θνηλή ζπληζηακέλε, σο έλα θνηλφ ζεκείν 

αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα νξηζζεί ην πεξηερφκελν ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο
23

.  

ηα δηεζλή θείκελα πξνηάζζνληαη πνηθίινη νξηζκνί γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

φξνπ «παηδηθή πνξλνγξαθία» θαη ζπγθεθξηκέλα: 

ε επίπεδν ΟΖΔ:   

 ην πιαίζην ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ ππεγξάθε ηελ 25
ε
 Μαΐνπ 2000 ην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ηεο 

Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ γηα ηελ Δκπνξία Παηδηψλ, ηελ 

Παηδηθή Πνξλεία θαη ηελ Παηδηθή Πνξλνγξαθία, ην νπνίν έρεη ελζσκαησζεί 

ζην πξφζθαην λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο γηα ηελ εκπνξία 

παηδηψλ, ηελ παηδηθή πνξλεία θαη ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία. ην άξζξν 2 

ζεκεηψλεηαη κεηαμχ άιισλ φηη «παηδηθή πνξλνγξαθία ζεκαίλεη ε θάζε 

αλαπαξάζηαζε, κε νπνηαδήπνηε κέζα, ηνπ παηδηνχ λα επηδίδεηαη ζε πξαγκαηηθή 

ή πξνζνκνησκέλε θαηαθαλψο ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, ή ε θάζε απεηθφληζε 

ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηνπ παηδηνχ γηα πξσηαξρηθψο ζεμνπαιηθνχο 

ζθνπνχο». Σνλίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο απηήο, κε 

ηνλ φξν παηδί λνείηαη θάζε άηνκν ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 18 εηψλ, έζησ θαη 

αλ έρεη θζάζεη ζε θάπνην βαζκφ σξηκφηεηαο. 

ε επίπεδν πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο: 

 Σελ 23
ε
 Ννεκβξίνπ 2001 ππεγξάθε ζηε Βνπδαπέζηε ε Σχκβαζε ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαηά ηνπ Δγθιήκαηνο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ κε ζηφρν, 

κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην 

                                                           
23

 Δθμ. Κιοφπθσ, 2007, Η παιδικι πορνογραφία ςτο διαδίκτυο, ό.π. ςελ. 7. 
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δηαδίθηπν πξνβιέπνληαο ηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ φζνλ 

αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εγθιεκάησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν άξζξν 9 

απηήο πξνζδηνξίδεη σο εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά «ηελ παξαγσγή γηα ζθνπνχο 

δηαλνκήο, ηελ πξνζθνξά ή δηάζεζε, ηε δηαλνκή ή δηαβίβαζε, ηελ εμαζθάιηζε 

θαη ηελ θαηνρή παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κέζσ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή» θαη ζηε 

ζπλέρεηα δίδεη ηνλ εμήο πεξηγξαθηθφ νξηζκφ: «Η παηδηθή πνξλνγξαθία 

πεξηιακβάλεη πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ην νπνίν πεξηγξάθεη νξαηά: 

i. αλήιηθν πνπ εκπιέθεηαη ζε ζεμνπαιηθά ζαθή ζπκπεξηθνξά 

ii. πξφζσπν πνπ θαίλεηαη λα είλαη αλήιηθν εκπιεθφκελν ζε ζεμνπαιηθά 

ζαθή ζπκπεξηθνξά 

iii. πξαγκαηηθέο εηθφλεο πνπ παξνπζηάδνπλ αλήιηθν εκπιεθφκελν ζε 

ζεμνπαιηθά ζαθή ζπκπεξηθνξά» 

ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο:  

 Σελ 24
ε
 Φεβξνπαξίνπ 1997 ππεγξάθε ε Κνηλή Γξάζε θαηά ηεο Δκπνξίαο 

Αλζξψπσλ θαη ηεο Σεμνπαιηθήο Δθκεηάιιεπζεο ησλ Παηδηψλ, 97/154/ΓΔΤ. Ζ 

Κνηλή Γξάζε ηνπ 1997, ηελ νπνία ηελ 19
ε
 Ηνπιίνπ 2002 ε Απφθαζε-Πιαίζην 

2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηξνπνπνίεζε, έδηλε κεηαμχ άιισλ ηνλ νξηζκφ 

ηεο «ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ» σο i) ηελ παξφηξπλζε ή ηνλ 

εμαλαγθαζκφ ηνπ παηδηνχ λα ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε αζέκηηε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ii) ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ κε ηελ εθπφξλεπζή ηνπο ή κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε άιιεο αζέκηηεο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο θαη iii) ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ κε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πνξλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο 

θαη πιηθφ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαγσγήο, πψιεζεο θαη δηαλνκήο, ή άιισλ 

κνξθψλ εκπνξίαο παξφκνηνπ πιηθνχ, θαζψο θαη ηεο θαηνρήο ηέηνηνπ πιηθνχ» 

φπνπ σο αλήιηθνη ζεσξνχληαη άηνκα λεψηεξα ησλ 18 εηψλ. 

 Ζ άλσ πξάμε δελ έδηλε νξηζκφ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη έηζη ηελ 22
α
 

Γεθεκβξίνπ 2003 ην πκβνχιην ΔΔ θξίλνληαο απαξαίηεηε ηελ έθδνζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ ξχζκηζε νξηζκέλσλ πιεπξψλ 

ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ θαη ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζε ηελ Απφθαζε-

Πιαίζην 2004/68/ΓΔΥ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο 

ησλ παηδηψλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, φπνπ σο «παηδηθή πνξλνγξαθία 

λνείηαη πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ην νπνίν απεηθνλίδεη νπηηθά παηδί ζε θαηαθαλψο 



16 

 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά». Οη αμηφπνηλεο δε ζρεηηδφκελεο πξνο ηελ παηδηθή 

πνξλνγξαθία ζπκπεξηθνξέο, είηε γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο είηε φρη είλαη «ε παξαγσγή, ε δηαλνκή, ε δηάδνζε ή ε κεηάδνζε, ε 

πξνζθνξά ή κε άιιν ηξφπν δηάζεζε, ε απφθηεζε θαη ε θαηνρή πιηθνχ παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο» (θαη εδψ κε ηνλ φξν παηδί λνείηαη θάζε πξφζσπν ειηθίαο 

κηθξφηεξεο ησλ 18 εηψλ).
24

 

 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

 Ζ πνηληθνπνίεζε ησλ εηθφλσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δηέπεηαη απφ Δηζαγγειηθά θαη άιια Γηνξζσηηθά Μέηξα 

πνπ έρνπλ ζπλελσζεί ππφ ηελ νλνκαζία PROTECT Act (2003). Ο 

αλαζεσξεκέλνο λφκνο αλαθέξεη ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία σο «ηελ νπηηθή 

απεηθφληζε α) ελφο πξαγκαηηθνχ παηδηνχ λα ζπκκεηέρεη ζε ζεμνπαιηθέο 

πξάμεηο ή β) νπνηαδήπνηε θσηνγξαθία, ηαηλία, εηθφλα ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή θαη ειεθηξνληθά θαηαζθεπαζκέλε εηθφλα πνπ δελ κπνξεί λα 

δηαθξηζεί απφ ηελ εηθφλα ελφο αλειίθνπ ή ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα 

παξνπζηάδεη έλαλ κε αλαγλσξίζηκν αλήιηθν πνπ εκπιέθεηαη θαηαθαλψο ζε 

ζεμνπαιηθήο θχζεσο πξάμε»
25

. 

 Με ηελ παιαηφηεξε ακεξηθάληθε λνκνζεζία, ην Child Pornography Prevention 

Act (CPPA) ηνπ 1996, ν νξηζκφο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζπκπεξηιάκβαλε 

ξεηά θσηνγξαθίεο, ηαηλίεο θαη εηθφλεο ειεθηξνληθά θαηαζθεπαζκέλεο αηφκσλ 

πνπ «θαηλφηαλ ή έδηλαλ ηελ εληχπσζε» φηη είλαη αλήιηθνη ή απεηθνλίζεηο πνπ 

έζησ «ππνδήισλαλ» ζπκκεηνρή αλειίθνπ ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο. Χζηφζν, ην 

Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ ΖΠΑ κε κία απφθαζή ηνπ ην 2002, ζηελ ππφζεζε 

Ashcroft, έθξηλε φηη ε πνηληθνπνίεζε ηεο «εηθνληθήο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο» 

απφ ηελ CPPA ήηαλ αληηζπληαγκαηηθή, σο πεξηνξίδνπζα ην δηθαίσκα ζηελ 

ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ δελ θαθνπνηείηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θάπνηνο αλήιηθνο. κσο ε επξεία νκνζπνλδηαθή 

απαγφξεπζε θαη ζπλάκα πξνζηαζία ηεο CPPA ελάληηα ζηνπο δξάζηεο ηεο 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο απνθαηαζηάζεθε γξήγνξα, φηαλ ην ακεξηθάληθν 

                                                           
24

Δθμ. Κιοφπθσ, 2007, Η παιδικι πορνογραφία ςτο διαδίκτυο, ό.π. ςελ. 42επ. και 50επ. 
25

A.R. Beech et al.,ό.π.ςελ.217 
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Κνγθξέζν ςήθηζε ηελ PROTECT Act ην 2003, πνπ πνηληθνπνίεζε πάιη ηηο 

ζεμνπαιηθέο απεηθνλίζεηο ηφζν πξαγκαηηθψλ φζν θαη εηθνληθψλ παηδηψλ 

θαζψο θαη ηηο ςεπδνθσηνγξαθίεο
26

.   

 Ζ Γηεζλήο Οξγάλσζε Δγθιεκαηνινγηθήο Αζηπλνκίαο (INTERPOL) 

θαζνξίδεη ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία σο «ηελ νπηηθή απεηθφληζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηψλ, κε έκθαζε ζηελ ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά ή ηα γελλεηηθά φξγαλα ηνπ παηδηνχ».
27

 

Διιάδα 

 Ο λφκνο παξέρεη ηνλ νξηζκφ ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ζηελ παξάγξαθν 3 

ηνπ άξζξνπ 348
Α
 ηνπ Πνηληθνχ καο Κψδηθα

28
: «Υιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο 

ζπληζηά ε αλαπαξάζηαζε ή ε πξαγκαηηθή ή εηθνληθή απνηχπσζε ζε ειεθηξνληθφ 

ή άιιν πιηθφ θνξέα ηνπ ζψκαηνο ή κέξνπο ηνπ ζψκαηνο αλειίθνπ θαηά ηξφπν 

πνπ πξνδήισο πξνθαιεί γελεηήζηα δηέγεξζε, θαζψο θαη πξαγκαηηθήο ή 

εηθνληθήο αζειγνχο πξάμεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ή κε αλήιηθν». Ο Έιιελαο 

λνκνζέηεο ινηπφλ αλαθέξεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ:  

Η. ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη ηελ πξαγκαηηθή (ζπνπδαία, αιεζηλή) ή εηθνληθή 

απνηχπσζε (δειαδή κε ζπνπδαία, κε αιεζηλή) ζε ειεθηξνληθφ ή άιιν πιηθφ 

θνξέα ηνπ ζψκαηνο αλειίθνπ θαηά ηξφπν πνπ πξνδήισο πξνθαιεί γελεηήζηα 

δηέγεξζε θαη 

ΗΗ. ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη απνηχπσζε ζε ειεθηξνληθφ ή άιιν πιηθφ θνξέα 

πξαγκαηηθήο ή εηθνληθήο αζειγνχο πξάμεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ή κε αλήιηθν. 

     Αλαιπηηθφηεξα, ν «ειεθηξνληθφο ή άιινο πιηθφο θνξέαο» ζηνλ νπνίν 

κπνξεί λα απνηππσζεί ην πιηθφ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, κπνξεί λα είλαη 

βηβιίν, πεξηνδηθφ, δσγξαθηά, βηληενηαηλία, DVD, εηθφλεο απνζεθεπκέλεο ζε 

                                                           
26

A.R. Beech et al.,ό.π.ςελ.221, Krone T.,ό.π.ςελ. 3.  
27

Συςτάςεισ τθσ Interpol ςχετικά με τα αδικιματα κατά ανθλίκων, INTERPOL 61
θ
 Γενικι 

Συνζλευςθ(1995). 
28

Ππωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο δεφτερο παρ. 10 του Ν. 3625/2007 και οι περ. αϋ και βϋ τθσ 

παρ. 4 αντικαταςτάκθκαν από το άρκρο 3 παρ. 11 και 12 αντίςτοιχα του Αϋ κεφαλαίου του Ν. 

3727/2008. (4 ΜΩΔΙΜΕ, Ποινικόσ Μϊδικασ, Λίλα Καρατηά Δικθγόροσ HRM, 34
θ
 ζκδοςθ, Νομ. 

Βιβλιοκικθ), Τράπεηα νομικϊν πλθροφοριϊν ΝΟΜΟΣ. 



18 

 

δηζθέηα, CD-ROM, ζθιεξνχο δίζθνπο, θσηνγξαθία θαη ηα αξλεηηθά ηεο (αλ 

δελ είλαη ςεθηαθή), θηικ, ηζηνζειίδα, εηθφλεο ζην δηαδίθηπν θ.ά.. 

     Χο αλαπαξάζηαζε θαη απνηχπσζε (ηνπ ζψκαηνο αλειίθνπ ή ηεο αζειγνχο 

πξάμεο) λνείηαη ε απνηχπσζε δηα ιέμεσλ ή άιισλ ηζνδχλακσλ ηξφπσλ 

κεηάδνζεο ηνπ λνήκαηνο κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνζψπνπ, ζψκαηνο, 

θαηάζηαζεο, γεγνλφηνο θ.ιπ., ψζηε λα κπνξεί θάπνηνο λα ζρεκαηίζεη κηα 

παξάζηαζε πεξί ηνπ ζψκαηνο ηνπ αλειίθνπ ή ηεο αζειγνχο πξάμεο πνπ 

ελεξγείηαη απφ ή κε αλήιηθν.  

     ηελ έλλνηα ηεο «εηθνληθήο απνηχπσζεο» κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ε 

πξνζνκνησκέλε εηθφλα ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί κε ειεθηξνληθά κέζα θαη 

δελ απεηθνλίδεη πξαγκαηηθά θαη ππαξθηά πξφζσπα, θαζψο θαη ε απνηχπσζε 

πνπ θαίλεηαη κελ λα απεηθνλίδεη αλειίθνπο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο πξφθεηηαη γηα εηθφλα πνπ έρεη ππνζηεί θάπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ ηα πξφζσπα πνπ απεηθνλίδνληαη λα θαίλνληαη φηη 

είλαη αλήιηθνη, ελψ δελ είλαη. «Δηθνληθή» κπνξεί λα είλαη ε «αζειγήο πξάμε» 

απφ ή κε αλήιηθν, φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο κνηάδνπλ λα είλαη αλήιηθνη αιιά 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είηε ε πξαγκαηηθή ηνπο ειηθία είλαη άγλσζηε, είηε είλαη 

ελήιηθνη, θαζψο επίζεο θαη ε αζειγήο πξάμε ε νπνία δελ ηειείηαη πξαγκαηηθά 

αιιά παξνπζηάδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ζαλ πξαγκαηηθή.
29

 

 Δκθαλίδνληαη ζηελ πξάμε πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβάιιεηαη ε ειεπζεξία ηνπ 

ιφγνπ (π.ρ. Ακεξηθή) θαη ηεο ηέρλεο σο ιφγνο άξζεο ηνπ αδίθνπ ελ αλαθνξά πξνο 

ζπγθεθξηκέλν δεκηνχξγεκα. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο –πνπ 

θξαηνχζε παιαηφηεξα ζηε γεξκαληθή ζεσξία θαη λνκνινγία- ε ηέρλε θαη ε 

πνξλνγξαθία είλαη εληειψο απνθιεηφκελεο έλλνηεο. Οη ηξέρνπζεο φκσο αληηιήςεηο 

πεξί ηεο αηζζεηηθήο αλνρήο θαζηζηνχλ κε παξαδεθηφ έλαλ θιεηζηφ νξηζκφ ηνπ έξγνπ 

ηέρλεο. ηελ ειιεληθή ζεσξία θαη λνκνινγία, έρνπλ αλαπηπρζεί ηξεηο ζεσξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ αζέκλνπ, ε αληηθεηκεληθή, ε ππνθεηκεληθή θαη ε κεηθηή. ηα 

πιαίζηα ηεο αληηθεηκεληθήο ζεσξίαο ππνζηεξίδεηαη φηη έλα δεκνζίεπκα είλαη άζεκλν, 

φηαλ ην πεξηερφκελφ ηνπ πξνθαιεί γελεηήζηα δηέγεξζε θαη πξνζβάιιεη βάλαπζα ην 

αίζζεκα ηεο αηδνχο θαη ηεο εζηθήο. χκθσλα κε ηελ ππνθεηκεληθή ζεσξία έλα 

δεκνζίεπκα ζεσξείηαη άζεκλν αλάινγα κε ην ζθνπφ θαη ηελ πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ 

                                                           
29

Δθμ. Κιοφπθσ, 2007, Η παιδικι πορνογραφία ςτο διαδίκτυο, ό.π. ςελ. 57. 
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ηνπ λα πξνθαιέζεη γελεηήζηα δηέγεξζε ή λα ππνθηλήζεη άκεζα ή έκκεζα ζε κίκεζε 

ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ. χκθσλα ηέινο κε ηε κεηθηή ζεσξία, θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο δεκνζηεχκαηνο σο αζέκλνπ είλαη ην θαηά πφζν απηφ είλαη 

πξφζθνξν λα πξνθαιέζεη ηε γελεηήζηα δηέγεξζε. Ο Έιιελαο λνκνζέηεο θαίλεηαη φηη 

ζηνλ πξνεγνχκελν απφ ηνλ παξφληα νξηζκφ ηνπ ά. 348
Α
 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

αζπαδφηαλ ηελ ππνθεηκεληθή ζεσξία, αθνχ αλαθεξφηαλ ζηελ πξφζεζε ηνπ εθάζηνηε 

δεκηνπξγνχ ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ λα πξνθαιέζεη ηε γελεηήζηα δηέγεξζε, 

γεγνλφο πνπ καξηπξά ε δηαηχπσζε ηεο ηφηε παξ. 2 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ: «πνπ 

απνζθνπεί ζηε γελεηήζηα δηέγεξζε». ήκεξα φκσο, ζηελ παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ν 

Έιιελαο λνκνζέηεο θαίλεηαη φηη αζπάδεηαη πιένλ ηελ αληηθεηκεληθή ζεσξία θαζψο ε 

δηαηχπσζε αλαθέξεηαη ζε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ «πνπ πξνδήισο πξνθαιεί γελεηήζηα 

δηέγεξζε».
30

 

 Καηφπηλ ηεο παξαπάλσ ζχληνκεο ζπγθξηηηθή επηζθφπεζεο ησλ νξηζκψλ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζηηο ηζρχνπζεο λνκνζεζίεο ηφζν ζε επίπεδν 

επξσπατθνχ δηθαίνπ φζν θαη ακεξηθάληθνπ, απζηξαιηαλνχ αιιά θαη ειιεληθνχ 

δηθαίνπ, παξαηεξνχκε φηη ζην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ηεο 25
εο

 Μαΐνπ 2000 δηαηππψλεηαη ν πην επξχο νξηζκφο ηεο 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο πλζήθεο ηεο 

Βνπδαπέζηεο ηνπ 2001 θαηά ηνπ θπβεξλνεγθιήκαηνο, ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

παηδηψλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ηεο νκνζπνλδηαθήο ακεξηθάληθεο αιιά θαη 

απζηξαιηαλήο λνκνζεζίαο γηα δχν ιφγνπο θπξίσο: ‟ απηφλ αθελφο πεξηιακβάλνληαη, 

ειιείςεη ζπγθεθξηκελνπνίεζεο, θαη νη ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο αλειίθσλ 

εκπιεθνκέλσλ ζε εηθνληθέο αιιά θαη πξαγκαηηθέο ζεμνπαιηθέο πξάμεηο, αθεηέξνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο ςεπδνθσηνγξαθίεο, ήηνη ηηο ειεθηξνληθά παξαρζείζεο 

θσηνγξαθίεο αλειίθσλ θαζψο ππάγνληαη ζηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο πξνζνκνησκέλεο 

θαηαθαλψο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ κφλε ελδερνκέλσο αζηνρία ηνπ νξηζκνχ 

ηνπ Πξσηνθφιινπ είλαη φηη δελ πεξηιακβάλεη ζηνλ νξηζκφ ηεο ηηο εηθφλεο πξνζψπσλ 

άλσ ησλ 18 εηψλ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη σο αλήιηθνη, φπσο αληίζεηα ζπκβαίλεη κε 

ηε πλζήθε ηεο Βνπδαπέζηεο θαη ηελ ακεξηθάληθε PROTECT Act. Γηα δε ηνλ 

ειιεληθφ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 348
Α
 ΠΚ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη αξθεηά επξχο 
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Δθμ. Κιοφπθσ, 2007, Η παιδικι πορνογραφία ςτο διαδίκτυο, ό.π. ςελ. 59. 
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θαη εχζηνρνο,  πιεζηάδνληαο κάιηζηα ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Πξναηξεηηθνχ 

Πξσηνθφιινπ ηνπ 2000 αθνχ, αλαθεξφκελνο γεληθά ζηελ «αλαπαξάζηαζε ή 

απνηχπσζε ηνπ ζψκαηνο αλειίθνπ ή ηεο αζειγνχο πξάμεο ζε ειεθηξνληθφ ή άιιν 

θνξέα», ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη δελ πεξηνξίδεηαη 

κνλάρα ζηελ νπηηθή απεηθφληζε, ελψ επηπιένλ κε ηνπο φξνπο «εηθνληθή απνηχπσζε» 

θαη «εηθνληθή αζειγήο πξάμε» θαιχπηεη θαη ηφζν ηηο πεξηπηψζεηο ελειίθσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη σο αλήιηθνη φζν θαη ηηο ςεπδνθσηνγξαθίεο, φπσο είδακε ζηελ 

πξνεγεζείζα αλάιπζε. 

 

3) ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖ ΠΑΗΓΗΚΖ 

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

 θιεξέο εηθφλεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ, δηαζέζηκεο ζην 

δηαδίθηπν, πνηθίινπλ απφ θαζεκεξηλέο ή «ηπραία» γπκλέο απεηθνλίζεηο κέρξη 

απεηθνλίζεηο ρπδαίσλ απξεπψλ πξάμεσλ ελαληίνλ παηδηψλ φπσο ι.ρ. δηεηζδπηηθή 

ζεμνπαιηθή επαθή, ζαδηζηηθέο πξάμεηο βαξβαξφηεηαο θαη θηελσδίεο, κε ηα ζχκαηα 

λα πνηθίιινπλ ζε ειηθία απφ κσξά έσο θαη εθήβνπο.
31

 Ηδηαίηεξα εθηεηακέλεο ζε 

κέγεζνο ζπιινγέο απφ ρηιηάδεο εηθφλεο είλαη ζπρλφ θαηλφκελν, σζηφζν ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά ζαθψο μεπεξλά κφλν ηε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε.
32

 Σέηνηεο εηθφλεο 

κπνξνχλ λα απνηεινχλ θνκκάηη κηαο «ζεηξάο», είλαη δε αμηνζεκείσην φηη ε ζπιινγή 

απηή θαζαπηή κηαο ηέηνηαο «ζεηξάο» είλαη ηφζν ζεκαληηθή γηα έλα άηνκν φζν ε 

ζεμνπαιηθή δηέγεξζε απφ ηηο εηθφλεο ησλ παηδηψλ, ελψ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

άλδξεο αληινχζαλ επραξίζηεζε θαη κφλν κε ηελ -εθηφο δηθηχνπ-δηαδηθαζία ηεο 

ηαμηλφκεζεο ησλ εηθφλσλ ζηα αξρεία ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην πιηθφ 

πξννξηδφηαλ γηα πξνζσπηθή ρξήζε ή γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Σέηνηεο ζεηξέο 

γλσζηέο ζην δηαδίθηπν ήηαλ: ην «Hel-lo
33

»,ζηα ηέιε ηνπ 1980,πνπ απεηθφληδε ηελ 

επηάρξνλε ή νθηάρξνλε Helena ζε βάλαπζεο εηθφλεο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

δχν ελήιηθεο θαη άιια παηδηά, ην «KG» (Kindergarten = λεπηαγσγείν) πνπ απεηθφληδε 

θπξίσο κηθξά θνξίηζηα-ζχκαηα ειηθίαο κεηαμχ ηξηψλ θαη έμη εηψλ, θαη ην «KX», κηα 

                                                           
31

Anthony R. Beech, Ian A. Elliot et al., ό.π. 
32

Taylor & Quayle, “The Internet and abuse images of children: search, precriminal situations and 

opportunity”, New York: Criminal Justice Press/ Willan Publishing, 2006 
33

Μια παράκεςθ τω ν λζξεων “Helena” και “Lolita”. 
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πην ηνικεξή έθδνζε ηνπ «ΚG» πνπ πεξηιάκβαλε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο κεηαμχ 

ελειίθσλ θαη παηδηψλ.
34

 

Σξεηο παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηε ζνβαξφηεηα κηαο ζπιινγήο πνξλνγξαθηθνχ 

πιηθνχ: 1) ην κέγεζφο ηεο θαη ε έθηαζε ηεο νξγάλσζήο ηεο, 2) ε παξνπζία λένπ θαη 

ηδησηηθνχ πιηθνχ πνπ ππνδειψλεη ηελ πηζαλφηεηα λα είλαη ν δξάζηεο παξαγσγφο 

ηέηνηνπ πιηθνχ ή λα έρεη κε θάπνην ηξφπν πξφζβαζε ζε απηφ θαη 3) ε ειηθία ησλ 

παηδηψλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηε ζπιινγή.
35

 ζν κηθξφηεξν κάιηζηα είλαη ην ζχκα, 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη δπζαλαινγία ηεο εμνπζίαο αλάκεζα ζην παηδί θαη ηνλ 

παξαγσγφ αθελφο, θαη αθεηέξνπ, ηφζν πην δχζθνιν είλαη γηα ην παηδί λα απνθαιχςεη 

ή λα αξζξψζεη ηελ θαθνπνίεζή ηνπ.
36

 

Μηα πξψηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ηνπ πιηθνχ πνπ είλαη 

δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν είλαη απηφ πνπ πξννξίδεηαη γηα εκπνξηθή ρξήζε δειαδή γηα 

πψιεζε θαη ην εξαζηηερληθφ («ζπηηηθφ»), πνπ είλαη πην πξφρεηξν θαη πξννξηζκέλν γηα 

πξνζσπηθή ρξήζε. Βέβαηα, ε επξεία δηαζεζηκφηεηα θαη ην ρακειφ θφζηνο ηεο 

ηερλνινγίαο ςεθηαθήο απεηθφληζεο (φπσο ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο θαη 

βηληενθάκεξεο) επέηξεςε ηε ρακεινχ θφζηνπο κελ, πςειψλ πξνδηαγξαθψλ δε, 

παξαγσγή εξαζηηερληθνχ («ζπηηηθνχ») πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ-ρσξίο ηελ αλάγθε 

επαγγεικαηηθψλ κέζσλ- θάλνληάο ην ζηε ζπλέρεηα πξνζηηφ ζην επξχ θνηλφ.
37

 

Πεξαηηέξσ, ην πνξλνγξαθηθφ πιηθφ δηαθξίλεηαη ζε ζθιεξφ (hardcore) θαη ζε 

ειαθξχ (softcore). ην ζθιεξφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ν αλήιηθνο απεηθνλίδεηαη λα 

ζπκκεηέρεη ζε πξαγκαηηθέο ή πξνζπνηεηέο ή εηθνληθέο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

απεηθνλίδνληαη θαηά ηξφπν ρπδαίν κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Αληίζεηα, ην ειαθξχ 

πνξλνγξαθηθφ πιηθφ αθνξά ζε εξσηηθήο θχζεσο εηθφλεο ηνπ αλειίθνπ, γπκλνχ ή 

φρη.
38

 

Οη απεηθνλίζεηο αλειίθσλ πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ησλ 

παξαζηάζεψλ ηνπο θαη δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ην βαζκφ θαθνπνίεζεο πνπ απνηππψλεηαη ζε απηέο. ε θάπνηεο 

                                                           
34

Quayle & Taylor, “Child pornography and the Internet: Perpetuating a circle of abuse. Deviant 

Behavior”, 2002, ςελ. 331-361. 
35

 Taylor Μ., Holnad G. & Quayle E., « Typology of paedophile picture collections» The Police Journal, 

74, ςελ. 97-107, 2001. 
36

TaylorΜ. & Quayle E.,ό.π., 2003. 
37

Lanning K.V.“Child Molesters: A Behavioural Analysis”, 4
th

 ed., 2001 
38

Δθμ. Κιοφπθσ, Η παιδικι πορνογραφία ςτο διαδίκτυο, ό.π. ςελ. 7,   

http://encyclopedia.quickseek.com/index.php/Pornographic 
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πεξηπηψζεηο, νη εηθφλεο δελ έρνπλ θαλεξά πνξλνγξαθηθφ πεξηερφκελν θαη έηζη δελ 

είλαη παξάλνκεο κε ηελ ηππηθή/ηερληθή έλλνηα ηνπ φξνπ: 

1. Δλδεηθηηθέο: εηθφλεο ρσξίο ζεμνπαιηθφ ή εξσηηθφ πεξηερφκελν, νη νπνίεο 

απεηθνλίδνπλ αλειίθνπο κε ηα εζψξνπρά ηνπο, καγηφ θ.ιπ. θαη νη νπνίεο έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί απφ λφκηκεο πεγέο φπσο πεξηνδηθά, δηαθεκηζηηθνχο θαηαιφγνπο 

θιπ.  

2. Γπκληζκνχ: γπκλέο ή εκίγπκλεο απεηθνλίζεηο αλειίθσλ ζε θπζηθφ σο πξνο 

ηνχην πεξηβάιινλ(π.ρ. παξαιία), ρσξίο πξνθαλέο εξσηηθφ 

πεξηερφκελνζπιιεγείζεο απφ λφκηκεο πεγέο.  

3. Δξσηηθέο: εξσηηθέο θσηνγξαθίεο, νη νπνίεο έρνπλ ιεθζεί θξπθά ζηε ζάιαζζα 

ή ζε παηδηθέο ραξέο θαη ζηηο νπνίεο απεηθνλίδνληαη θάπνηα γπκλά ή εκίγπκλα 

ηκήκαηα ηνπ ζψκαηνο ησλ αλειίθσλ.  

4. Πφδεο: ζθφπηκα ζηεκέλεο απεηθνλίζεηο αλειίθσλ κε εθηεζεηκέλα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ ζψκαηφο ηνπο.  

5. Δξσηηθέο πφδεο: απεηθνλίζεηο γπκλψλ ή εκίγπκλσλ αλειίθσλ νη νπνίεο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζθφπηκα ζε ζεμνπαιηθέο ή δηεγεξηηθέο πφδεο.  

6. Δξσηηθψλ ζηάζεσλ: απεηθνλίζεηο γπκλψλ ή εκίγπκλσλ αλειίθσλ νη νπνίεο 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζθνπίκσο θαη δίλνπλ έκθαζε ζηα γελλεηηθά φξγαλα.  

7. Δξσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: απεηθφληζε θάζε κνξθήο ζεμνπαιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (αγγίγκαηα, απηντθαλνπνίεζε, ζηνκαηηθφο έξσηαο, ζπλνπζία) 

κεηαμχ αλειίθσλ, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ελήιηθα.  

8. Δπηζεηηθέο: απεηθνλίζεηο αλειίθσλ πνπ ππφθεηληαη ζε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

απφ ελήιηθν.  

9. Έληνλα επηζεηηθέο: έληνλα ρπδαίεο απεηθνλίζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο νη 

νπνίεο ηειηθά θαηαιήγνπλ ζε νινθιεξσκέλε ζεμνπαιηθή πξάμε, ζηνκαηηθφ 

έξσηα ή απλαληζκφ θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ελήιηθνο. 

10. Σαδηζκνχ/θηελνβαζίαο: απεηθνλίζεηο αλειίθσλ νη νπνίνη είηε ππφθεηληαη ζε 

ζσκαηηθφ πφλν (π.ρ. ιφγσ δαξκνχ, καζηηγψκαηνο, δεζίκαηνο), είηε 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε δψα.
39

 

                                                           
39

Wortley R. &Smallbone S., 2006, “Child pornography on the Internet”, U.S. Department of Justice: 

Problem-oriented Guides for Police, No.41, ςελ.4 επ., Κιοφπθσ, 2007, ό.π. ςελ.8. 
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ε έλαλ επξχηεξν νξηζκφ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ππνζηεξίδεηαη φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ, εθηφο απφ ηηο θσηνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο, θαη νη 

ιεθηηθέο πεξηγξαθέο ζεμνπαιηθψλ πξάμεσλ κε αλήιηθνπο, αλεμάξηεηα ηνπ αλ ηα 

πεξηγξαθφκελα πξφζσπα είλαη ππαξθηά ή κε, θαζψο θαη ηα θηλνχκελα ζρέδηα 

(cartoons) κε ζρεηηθφ πεξηερφκελν.
40

 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο νξηζκψλ, ε παηδηθή πνξλνγξαθία 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο κνξθνπνηεκέλεο εηθφλεο ή ςεπδνθσηνγξαθίεο νη νπνίεο 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο: α) ηηο ςεθηαθά επεμεξγαζκέλεο 

θσηνγξαθίεο, φπνπ ζε θσηνγξαθίεο ρσξίο ζεμνπαιηθφ ραξαθηήξα ή ππαηληγκφ δίδεηαη 

κε θαηάιιειε επεμεξγαζία ζεμνπαιηθή ρξνηά θαη έκθαζε ζην παηδηθφ ζψκα π.ρ. ε 

απεηθφληζε αλειίθνπ κε καγηφ ζηελ παξαιία, απφ ην νπνίν έρεη αθαηξεζεί ςεθηαθά 

ην καγηφ, ή θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ αιινησζεί ςεθηαθά ψζηε ζε κηα ζεμνπαιηθή 

εηθφλα ελφο ελήιηθα λα δίδνληαη παηδηθέο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. ςεθηαθή 

κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηήζνπο, ή αθαίξεζε ηνπ ηξηρσηνχ ζηελ εβηθή πεξηνρή, 

β)ηε ζχλζεζε ζε έλα εληαίν ζχλνιν (θνιιάδ) δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο θσηνγξαθηψλ 

φπσο π.ρ. ε ζχλζεζε ηεο απεηθφληζεο ελφο παηδηνχ πνπ θξαηάεη ζην ρέξη ηνπ έλα 

παηρλίδη κε ηε θσηνγξαθία ελφο αλδξηθνχ κνξίνπ, κε απνηέιεζκα λα θαίλεηαη ην 

παηδί λα θξαηάεη ην αλδξηθφ γελλεηηθφ φξγαλν θαη γ) ηε ζπξξαθή (κνληάδ) 

θηλνχκελσλ εηθφλσλ, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ, π.ρ. ην 

κνληάξηζκα παηδηθψλ πξνγξακκάησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ∙ 

ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ν θαη‟ εμαθνινχζεζε αλζξσπνθηφλνο θαη βηαζηήο 

Απζηξαιφο Lenny Lawson
41

, ζην θειί ηνπ νπνίνπ βξέζεθαλ βηληενθαζέηεο, νη νπνίεο 

πεξηείραλ ζθελέο απφ ηελ παηδηθή εθπνκπή «Sesame Street» ζπλδπαζκέλα κε 

απνζπάζκαηα απφ πνξλνγξαθηθέο ηαηλίεο κε αλήιηθνπο, πνπ πξφδηδαλ θαηά ηνλ 

ςπρνιφγν ησλ θπιαθψλ ηηο «εδνλνβιεπηηθέο ζεμνπαιηθέο θαληαζηψζεηο ηνπ θαη ηε 

ζεμνπαιηθή δηαζηξνθή ηνπ κε ηα παηδηά».
42 

                                                           
40

Οριςμόσ παιδικισ πορνογραφίασ των Lore Stone and David Finkelhor ςφμφωνα με τουσ οποίουσ, 

«Ραιδικι πορνογραφία είναι… θ απεικόνιςθ ι αναπαράςταςθ παιδιϊν με ςκοπό τον ςεξουαλικό 

ερεκιςμό, τόςο ςτθν εικονογραφθμζνθ παιδικι πορνογραφία όςο και ςε κείμενα, με γραπτζσ 

περιγραφζσ ςεξουαλικϊν πράξεων οι οποίεσ αφοροφν ςε ανιλικουσ», http://www.lustfreeliving.org 
41

  (1927-2003) από τουσ πιο διάςθμουσ Αυςτραλοφσ δθμιουργοφσ κόμικσ, επιτυχθμζνοσ εμπορικόσ 
καλλιτζχνθσ και φωτογράφοσ. 
42

  Krone T., «A typology of online child pornography offending», ό.π., Anthony R. Beech, Ian A. Elliot 

et al. “The Internet and child sexual offending: A criminological review”,ό.π. 
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4) ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Χ ΣΟΠΟ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΠΑΗΓΗΚΖ 

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ 

 Καζνξηζηηθφ ξφιν, αδηακθηζβήηεηα, γηα ηελ κε γεσκεηξηθή πξφνδν 

παξαηεξνχκελε αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο έπαημε ε 

αμηνζαχκαζηε ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη εηδηθφηεξα ε 

εηζαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

καο. Τπνινγίδεηαη
43

, θαηφπηλ πξφζθαησλ κεηξήζεσλ (2012), φηη ην 65% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο είλαη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κε έξεπλα πνπ θαιχπηεη γηα 

πξψηε θνξά ηε ρξήζε ηνπ Internet ζε ηέζζεξηο ζπζθεπέο: ππνινγηζηή, θηλεηφ 

ηειέθσλν, tablets, παηρληδνθνλζφιεο. ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία κειεηψλ ηνπ «Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» πνπ 

δηεμήρζεζαλ ην 2005, ην 2008 θαη ην 2010
44

, είλαη αμηνζεκείσην ην φηη ελψ ην 2005 

κφιηο ην 24% ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ είραλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ην 2008 ην 

πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 31% θαη ην 2010 ζθαξθαιψλεη ζην 46%. Γηα δε ην 

2012 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ θηάλεη ην 53,6%
45

 ησλ Διιήλσλ ηε ζηηγκή πνπ θαηά ην 

ίδην έηνο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ Δπξσπαίσλ είλαη 65% πεξλψληαο 

14,8 ψξεο ηελ εβδνκάδα online
46

. Αθφκα, ην 2005 ην 18% ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ 

δήισλε φηη ρξεζηκνπνηεί ηαθηηθά ην δηαδίθηπν, πνζνζηφ πνπ ην 2008 εθηηλάρζεθε 

ζην 33% θαη ην 2010 ζην 41%. Δλδηαθέξνπζα είλαη ε αλάιπζε βάζεη ησλ ειηθηαθψλ 

νκάδσλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίνακασ 1. 

Ηλικία 
Ποςοςτό χριςθσ Η/Τ Ποςοςτό χριςθσ Διαδικτφου 

2005 2008 2005 2008 

16-24 80,6% 95% 56,6% 75,5% 

25-34 53,3% 80% 37,3% 56,9% 
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 www.saferinternet.gr και Mediascope Europe 2012 
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Βλ. ζρευνεσ «Ταυτότθτα χρθςτϊν Internet ςτθν Ελλάδα» και «Μζτρθςθ των δεικτϊν 

eEurope/’Εκκεςθ Αποτελεςμάτων ζρευνασ ςε Ιδιϊτεσ και Νοικοκυριά», Απρίλιοσ 2006, «Μελζτθ για 

τθ μζτρθςθ των δεικτϊν του ςχεδίου δράςθσ i2010 για το ζτοσ 2008», Νοζμβριοσ 2008, «Θ χριςθ του 

διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ», Μάιοσ 2011, Παρατθρθτιριο για τθν Μοινωνία τθσ Πλθροφορίασ 

www.observatory.gr. 
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  Ελ.ΣΤΑΤ (2012)  
46

  Mediascope Europe 2012 

http://www.saferinternet.gr/
http://www.observatory.gr/
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35-44 40,4% 66% 25,6% 41,7% 

45-54 26,8% 45% 14,6% 25,4% 

55-64 10,1% 25% 5,5% 10,9% 

65-74 2,6% 9% 1,3% 2,3% 

Σν δηαδίθηπν-απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αλζξψπηλα επηηεχγκαηα- πξαγκαηψλεη ζε 

έλα ζχγρξνλν θξάηνο δηθαίνπ ηα ζεκειηψδε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα 

ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο (άξζξν 5
Α
 

ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο
47

) ελψ ην θξάηνο κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ κέζσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Σν δηαδίθηπν έδσζε 

ηεξάζηηα ψζεζε ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο γλψζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. 

Σαπηφρξνλα φκσο ππξνδφηεζε θαη απηφλ ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ, θπξίσο δηφηη ε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ
48

: 

 Δπηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πνξλνγξαθηθνχ 

πιηθνχ απφ φινλ ηνλ θφζκν αλά πάζα ζηηγκή, απφ νπνπδήπνηε, θαη κε 

ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο, ελίνηε παληειψο αλέμνδα. 

 Δμαζθαιίδεη αλσλπκία θαη κπζηηθφηεηα, αθνχ ν ρξήζηεο κπνξεί 

εχθνια λα απνθξχςεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. 

 Γηεπθνιχλεη ηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή 

πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ αλειίθσλ φισλ ησλ εηδψλ (θσηνγξαθίεο, 

ηαηλίεο, ερεηηθά αξρεία θ.ιπ.) κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ∙ νη εηθφλεο θαη 

γεληθά ηα αξρεία πνπ ζπληζηνχλ ην απαγνξεπκέλν πιηθφ είλαη πςειήο 

ςεθηαθήο πνηφηεηαο, δελ αιινηψλνληαη θαη απνζεθεχνληαη εχθνια∙ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ε παξαγσγή απηνχ ηνπ πιηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη 

ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, κε ηε βνήζεηα φκσο ηνπ νπνίνπ ην 

πιηθφ απηφ θπθινθνξεί απφ ρξήζηε ζε ρξήζηε θαη έηζη θαζίζηαηαη 

                                                           
47

Ραρ.1 «Κακζνασ ζχει δικαίωμα ςτθν πλθροφόρθςθ, όπωσ νόμοσ ορίηει.», παρ. 2 «Κακζνασ ζχει 

δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ. Θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ 

πλθροφορίεσ που διακινοφνται θλεκτρονικά, κακϊσ και τθσ παραγωγισ, ανταλλαγισ και διάδοςισ 

τουσ αποτελεί υποχρζωςθ του Κράτουσ, …».  
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 Muir D., “Violence against children in cyberspace: a contribution to the United Nations study on 

violence against children”, End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for 

Sexual Purposes-ECPAT International, September 2005 ςελ. 24, Wortley R. &Smallbone S., “Child 

pornography on the Internet”, 2006, U.S. Department of Justice:Problem-oriented Guides for Police 
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εθηθηή ε δεκηνπξγία ηεξάζηησλ ζπιινγψλ ρσξίο ηδηαίηεξν θφπν (ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην έλαο θαηεγνξνχκελνο βξέζεθε λα έρεη ζηελ θαηνρή 

ηνπ 450.000 θσηνγξαθίεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο)
49

. 

 Δπηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο-

θαθνκεηαρείξηζεο αλειίθσλ απφ παηδφθηινπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

παξέρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα δηαδξαζηηθψλ εκπεηξηψλ.  

 Απνηειεί ην θαηεμνρήλ κέζν πξφζβαζεο ζε ςεθηαθέο εηθφλεο πνπ 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ζχλζεησλ ή εηθνληθψλ εηδψισλ 

(morphing). 

Ζ δεκηνπξγία θαη ε δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγάιε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ εμαξηεκάησλ ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, δηεπθφιπλαλ ηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ νδεγψληαο ηελ ζε ξαγδαία αχμεζε θαη 

επηηξέπνληαο ηε δηακφξθσζε ηζρπξφηαησλ νξγαλσκέλσλ θπθισκάησλ. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πιένλ «επηηπρεκέλα πξντφληα» ηνπ Internet. Σα πνζά 

ησλ εηήζησλ θεξδψλ δελ είλαη εχθνιν λα ππνινγηζζνχλ επαθξηβψο, δεδνκέλεο θαη 

ηεο ηδηάδνπζαο θχζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, σζηφζν, ζχκθσλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

εθηηκήζεηο θπκαίλνληαη απφ δηαθφζηα εθαηνκκχξηα σο ηξία δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα εηεζίσο δηεζλψο, κε δηαξθείο ηάζεηο αχμεζεο. Ζ παηδηθή πνξλνγξαθία ζην 

δηαδίθηπν απνηειεί πηα νξγαλσκέλε «επηρεηξεκαηηθή» δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία 

«επηδίδνληαη» ηζρπξφηαηα νηθνλνκηθά νξγαλσκέλα θπθιψκαηα, είηε εμεηδηθεπκέλα ζε 

απηήλ, είηε αζρνινχκελα γεληθφηεξα κε ην trafficking θαη ηελ εκπνξία αλζξψπσλ.  

Οη άζιηεο βηνηηθέο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο πιήζνπο θξαηψλ 

αλά ηελ πθήιην, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε αθφκε θαη ηεο ζηνηρεηψδνπο παηδείαο, 

θαζηζηνχλ ηνπο αλειίθνπο εχθνιε ιεία ησλ θπθισκάησλ δηαθίλεζεο πξνζψπσλ θαη 

ησλ νξγαλσκέλσλ «επηρεηξήζεσλ» ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο αλειίθσλ θαη 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. πρλά, νη δηαθηλεηέο πξνζψπσλ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ 

πνηθίισλ ζρεηηθψλ θπθισκάησλ ππφζρνληαη νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα ζε 

εμαζιησκέλεο νηθνγέλεηεο γηα λα «αγνξάζνπλ» θάπνην παηδί ή απιψο παξηζηάλνπλ 
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ηνπο ππνςήθηνπο ζεηνχο γνλείο πνπ ζα παξάζρνπλ ζηνλ αλήιηθν θαιχηεξεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο. 

Ζ παηδηθή πνξλνγξαθία ζην δηαδίθηπν απνηειεί ζπλεπψο κηα επηθεξδέζηαηε 

επηρείξεζε αθνχ, θαηά θαλφλα, ν επίδνμνο ρξήζηεο ησλ ζρεηηθψλ παξερφκελσλ ζην 

δηαδίθηπν «ππεξεζηψλ», νθείιεη λα θαηαβάιεη δηφινπ επθαηαθξφλεηα πνζά 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην πιηθφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη
50

. 

 

5) Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΧΝ ΗΓΗΑΗΣΔΡΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

 Παξφιν πνπ ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν ππήξρε πνιχ πξηλ εκθαληζζνχλ νη 

ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν, ν θπβεξλνρψξνο θαίλεηαη λα εμειίζζεηαη ζε θπξίαξρν 

κέζν γηα ηε δηαλνκή ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη ηελ επέθηαζε ηνπ αγνξαζηηθνχ 

θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα είλαη εχθνιν λα απαληεζεί ην εξψηεκα αλ ην 

δηαδίθηπν νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε κηαο ηερλνινγηθά εμειηγκέλεο κνξθήο 

εθδήισζεο ελφο θαηλνκέλνπ πνπ νχησο ή άιισο ζα ππήξρε ή είλαη ην κέζν πνπ 

ππξνδφηεζε ηε δήηεζε ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

πνηθηιίαο θαη ηνπ φγθνπ ηεο. Έλα είλαη ζίγνπξν: φηη ην δηαδίθηπν θαη ελ γέλεη νη 

ππνινγηζηέο δηεπθφιπλαλ ηε δξάζε φζσλ ελδηαθέξνληαη ζεμνπαιηθά γηα ηα παηδηά, 

επηηξέπνληαο ηε ζέαζε, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αληαιιαγή ηνπ παηδηθνχ 

πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ
51

. 

Σν Γηαδίθηπν, θαηά θάπνην ηξφπν, θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί έλα θαηλφκελν 

ρηνλνζηηβάδαο: Έλαο ηεξάζηηνο φγθνο πιηθνχ είλαη εθεί έμσ, απνζεθεπκέλνο ζε 

ππνινγηζηέο, ζπλερψο πξνζβάζηκνο, θαη δπλάκελνο λα δηαλεκεζεί θαη λα 

αλαδηαλεκεζεί ζην δηελεθέο. Σν ππάξρνλ πιηθφ ζπλερψο εκπινπηίδεηαη θαη ζπάληα ζα 

κπνξεί λα αθαηξεζεί κφληκα, θαζψο θηάλεη ζε φιν θαη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο νη 

νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο θάλνπλ ηε δηθή ηνπο πξνζζήθε. Ζ ζπιινγή, ε αξρεηνζέηεζε, 

ε εκπνξία θαη ε αληαιιαγή εηθφλσλ θαθνπνίεζεο είλαη κέξνο ηεο επραξίζηεζεο γηα 

πνιινχο απφ ηνπο άλδξεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία ζην 

δηαδίθηπν, θαη νη ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν ηνπο παξέρνπλ έλα απαξάκηιιν πξνο 
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Αντωνίου Δϊρα, «Ρολυπλόκαμθ θ παιδικι πορνογραφία», Θ Κακθμερινι 22.10.2005, 

http://news.kathimerini.gr. 
51

Κιοφπθ, ό.π. ςελ. 13 

http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html
http://news.kathimerini.gr/


28 

 

ηνχην πεξηβάιινλ. Μέζσ ησλ πνιιαπιψλ αληαιιαγψλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο νη 

δξάζηεο αηζζάλνληαη κέξνο κηαο θνηλφηεηαο νκντδεαηψλ, κηαο θνηλφηεηα ζπληξφθσλ, 

πνπ θαηά θάπνην ηξφπν «λνκηκνπνηεί» ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Μάιηζηα, ε θαθνπνίεζε 

φιν θαη πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ, ε θαηαγξαθή ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηε επίδεημή ηεο 

ζηνλ θπβεξλν-θχθιν ηνπο, απμάλεη ην «θχξνο» ηνπο κέζα ζ‟ απηφλ θαη ηνπο 

αλαδεηθλχεη ζε ήξσεο, ζε έλαλ θφζκν πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα ηνπο έδηλε θακία 

ζεκαζία ή, αλ ήμεξε ηελ αιήζεηα, ζα ηνπο απνκφλσλε ή ζα ηνπο ζθφησλε.
52

 

Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηνπο Taylor θαη Quayle
53

, ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη ηηο 

θνηλσληθέο, αηνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο γηα λα αλαπηπρζεί ε παηδηθή 

πνξλνγξαθία δηεζλψο: 

1. Πξψηνλ, ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηνηρεηνζεηεί ε δεκηνπξγία on-line 

θνηλνηήησλ κεηαμχ ησλ παηδφθηισλ, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ηε δπλακηθή ησλ 

νκάδσλ πνπ εθδειψλεηαη –κεηαμχ άιισλ- κέζα απφ θαηαζηάζεηο 

«θνηλσληθνχ γνήηξνπ» θαη επηδεμηφηεηαο: κέζα ζηελ θνηλφηεηα, ν 

παηδφθηινο απηνλνκηκνπνηεί ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ 

παηδηθή πνξλνγξαθία σο κέζν ζπλαιιαγήο παζρίδνληαο παξάιιεια κέζα 

απφ ηηο ζπιινγέο ηνπ λα δηαηεξήζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε ζηα πιαίζηα 

πάληα απηήο ηεο δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηαο. Μηα ζεκαληηθή δπλαηφηεηα ηνπ 

δηαδηθηχνπ κε ςπρνινγηθή ζεκαζία γηα ηνλ παηδφθηιν είλαη ην αίζζεκα ηνπ 

αλήθεηλ ζε κηα εηθνληθή θνηλφηεηα. Οη εηθνληθέο θνηλσληθέο επαθέο πνπ 

απνθηψληαη ζηα δίθηπα ησλ δξαζηψλ απμάλνληαη θαη κάιηζηα δπζαλάινγα 

ησλ πξαγκαηηθψλ θνηλσληθψλ ηνπο επαθψλ. Έηζη, ην άηνκν απμάλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπ, αθνχ κέζα απφ ην δηαδίθηπν θαηαθέξλεη πην εχθνια λα 

θάλεη θίινπο κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδεηαη θνηλά «ελδηαθέξνληα», 

«επαλαθνηλσληθνπνηείηαη» θαηά θάπνην ηξφπν, απνθηψληαο ην αίζζεκα ηεο 

δέζκεπζεο ζε κηα θνηλφηεηα ηεο νπνίαο είλαη κέινο. Δθηφο απφ ηελ αζθάιεηα 

πνπ ληψζεη, απνθηά «θνηλσληθφ θχξνο» ζηνπο θφιπνπο ηεο ελ ιφγσ νκάδαο 

θαη ηνπ επηηξέπεηαη λα δηαρεηξίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ν ίδηνο επηιέγεη ηελ 

απφζηαζε ή ηε ζηελφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλάπηεη . 
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  Έηζη, αλαπηχζζεηαη έλα δίθηπν αιιεινυπνζηήξημεο θαη αιιεινθάιπςεο 

κεηαμχ ησλ κειψλ αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο on-line 

θνηλφηεηεο
54

.     

2.      Γεχηεξνλ, ζε αηνκηθφ επίπεδν, ην δηαδίθηπν επηηξέπεη ζηνλ παηδφθηιν-

ρξήζηε λα απνθηήζεη έλα απνιχησο πξνζσπηθφ πεξηβάιινλ έθθξαζεο ησλ 

ζεμνπαιηθψλ ηνπ θαληαζηψζεσλ, ηηο νπνίεο κάιηζηα δχλαηαη λα 

αληαιιάζζεη κε άιινπο, κε ηνπο νπνίνπο επηθνηλσλεί. Δπηπιένλ, νη φπνηεο 

θαληαζηψζεηο ηνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ έλα ηεξάζηην ζε φγθν πνξλνγξαθηθφ 

πιηθφ, ε ζπιινγή ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε εμάξηεζε θαη 

απηνζθνπφ. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, ε ζεμνπαιηθή απφθιηζε βξίζθεη 

«λφκηκε» ζέζε, ζε αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη παηδφθηινη παξαδνζηαθά βξίζθνληαη 

ζην πεξηζψξην.  

     Παξάιιεια, ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ην δηαδίθηπν ζηνπο παηδφθηινπο λα 

δηαηεξνχλ ηελ αλσλπκία ηνπο, ηνπο πξνζθέξεη αθελφο ηελ ηθαλνπνίεζε φηη 

ηα θαηαθέξλνπλ πνιχ θαιά ζην λα θξχβνληαη θαη αθεηέξνπ κηα πεξηζζφηεξν 

ζπκβνιηθή ηθαλνπνίεζε φηη ππνδχνληαη δηαθνξεηηθνχο ξφινπο
55

. Δπηπιένλ, 

ε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο κεηψλεη, αλ φρη θαηαξγεί, νπνηεζδήπνηε 

ζεμνπαιηθέο αλαζηνιέο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ην άηνκν, πξνζθέξνληαο θαη 

πάιη ηελ ηθαλνπνίεζε φηη «ζπάεη» ηφζν εμσηεξηθά επηβαιιφκελα φξηα φζν 

θαη πξνζσπηθά εζσηεξηθά εκπφδηα
56

.  

3.      Σξίηνλ, νη ελ γέλεη ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ επηηξέπνπλ 

ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο -εθηφο απφ ηελ 

αλακθηζβήηεηε πξνζβαζηκφηεηα ζε πιηθφ πνπ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ 

γίλεηαη φιν θαη πην ζθιεξφ, κε πξσηαγσληζηέο παηδηά λεαξφηεξσλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ-λα εληνπίδνπλ παηδηά-ππνςήθηα ζχκαηα παξελφριεζεο, 

λα επηθνηλσλνχλ απξεπψο κε απηά θαη κε άιινπο παηδφθηινπο θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε «δσληαλέο» ζπδεηήζεηο κε παηδηά πνπ πνιιέο θνξέο 
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θαηαιήγνπλ ζε ζπλαληήζεηο off-line
57

. Σα λέα ηερλνινγηθά κέζα, φπσο νη 

θάκεξεο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο παηδφθηινπο λα παξαθνινπζήζνπλ on-

line ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ελφο παηδηνχ απφ ελήιηθα, ηε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ αλειίθσλ θ.ά. Ζ ηερλνινγία, γίλεηαη κέξνο ηεο 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη φζν πην θαηλνχξηα, πην γξήγνξε θαη πην 

εμειηγκέλε, ηφζν «θαιχηεξεο» νη ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο ζηνλ 

θπβεξλνρψξν
58

. Ζ ρξήζε δε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνυπνζέηεη έλα αξθεηά 

θαιφ επίπεδν ηερληθψλ γλψζεσλ, θαη απηνχ ηνπ είδνπο ε δηαξθψο 

απμαλφκελε θπξηαξρία ζηνλ θπβεξλνρψξν δίλεη ζην άηνκν ηελ αίζζεζε ηεο 

εμνπζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ, αίζζεζε πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη κέζα απφ ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ παηδηψλ κε ζθνπφ λα ηνπο «δηδάμνπλ» ηνλ έξσηα. Ζ 

αίζζεζε φηη είλαη θαινί ζε θάηη αθνχ «δελ ηνπο πηάλνπλ», θαη ζπλάκα ε 

αίζζεζε παξαβίαζεο ηνπ λφκνπ, είηε ηνπ ζεζπηζκέλνπ λφκνπ ηνπ Κξάηνπο, 

είηε ηνπ εζηθνχ «λφκνπ», κε ηελ έλλνηα ησλ εζηθψλ επηηαγψλ θαη αμηψλ, 

ηνπο πξνζθέξεη φρη κφλν ςπρνινγηθή ηθαλνπνίεζε αιιά θαη ζεμνπαιηθή.   

     Οη λέεο ηερλνινγίεο δηεπθνιχλνπλ, επίζεο, θαη ην πέξαζκα απφ ηε ρξήζε 

ζηελ παξαγσγή παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, κε άιια ιφγηα πνιχ εχθνια έλαο 

ζπιιέθηεο γίλεηαη θαη παξαγσγφο
59

. Mε ςεθηαθή επεμεξγαζία, άιισζηε, ν 

δξάζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο ιεγφκελεο «ςεπδνθσηνγξαθίεο»
60

, 

απνκαθξχλνληαο, ιφγνπ ράξηλ, απφ ηε θσηνγξαθία ην καγηφ πνπ θνξάεη έλα 

παηδί ζηελ παξαιία, ή θάλνληαο κνληάδ θαη πξνζδίδνληαο κία ζεμνπαιηθή 

δηάζηαζε ζην πεξηερφκελν πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εηθφλσλ θ.ά.  

     Σν δηαδίθηπν παξέρεη πξφζβαζε κέζσ ζπλδέζκσλ (links) θαη ζε πνιιέο 

άιιεο ζειίδεο παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ, κε απνηέιεζκα ε ζπλερήο 

αλαδήηεζε εθ κέξνπο ησλ παηδφθηισλ γηα θαηλνχξην, αλαλεσκέλν θαη 

δηαθνξεηηθφ πιηθφ λα απνθηά ππεξβνιηθέο δηαζηάζεηο, εμ αηηίαο αθελφο ηνπ 
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φγθνπ ηνπ πιηθνχ πνπ είλαη πξνζβάζηκν on-line θαη αθεηέξνπ ησλ πνιιψλ 

σξψλ πνπ πεξλά ν παηδφθηινο ζην δηαδίθηπν. Σα φξηα ηνπ παηδφθηινπ, 

επνκέλσο, αλάκεζα ζηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο θαη ζηελ εμαξηεκέλε 

ζπκπεξηθνξά είλαη πνιχ εχθνιν λα θαηαξγεζνχλ
61

.  

Να κελ μερλάκε, ηέινο, φηη ην δηαδίθηπν απνηειεί ζήκεξα ηνλ πην νηθνλνκηθό 

ηξόπν ηφζν ζε ρξήκα φζν θαη ζε θφπν γηα λα απνθηήζεη θαλείο έλαλ ηεξάζηην φγθν 

πιεξνθνξηψλ αθνχ εθκεδελίδεη ηηο απνζηάζεηο θαη θαζηζηά άρξεζηεο ηηο 

κεηαθηλήζεηο ή δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ παηδνθηιηθψλ «ζηεθηψλ». 

Ζ αζθάιεηα πνπ ην ζπγθεθξηκέλν κέζν πξνζθέξεη ζηνλ παηδφθηιν είλαη θαη ην 

κεγάιν πιενλέθηεκά ηνπ, θαζψο, αθελφο, δελ κπνξεί λα ειεγρζεί θαη λα 

αζηπλνκεπζεί πιήξσο ε δηαθίλεζε πιηθνχ φπσο ε παηδηθή πνξλνγξαθία κέζα απφ ηνλ 

θπβεξλνρψξν, θαη αθεηέξνπ γηαηί κπνξεί κε πνιινχο ηξφπνπο λα θξχςεη ηεξάζηηεο 

ζπιινγέο πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ απέθηεζε απφ ην Internet ζε κηθξνζθνπηθέο 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο
62

.  

 

6) MODUS OPERANDI 

 Σν πξφβιεκα ηεο δηαδηθηπαθήο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο απνηειείηαη απφ ηξεηο 

επηκέξνπο ζπληζηψζεο/δξαζηεξηφηεηεο: ηελ παξαγσγή, ηε δηαθίλεζε θαη ηε 

κεηαθόξησζε- θαηέβαζκα (downloading) ηέηνηνπ είδνπο πιηθνχ. Σν δηαδίθηπν 

πξνζθέξεη κηα ηεξάζηηα πνηθηιία ηξφπσλ γηα ηε δεκηνπξγία, ηε δηαθίλεζε θαη ηε 

ζπιινγή αξρείσλ θαη θαθέισλ, ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ νη παξαγσγνί θαη νη 

δηαλνκείο παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ είηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πάζνπο ηνπο 

ή/θαη ηελ απνθνκηδή θέξδνπο
63

. 

 α) Παξαγσγή: έρεη λα θάλεη κε ηε δεκηνπξγία παηδηθψλ πνξλνγξαθηθψλ 

εηθφλσλ θαη, θαζψο κεγάιν κέξνο ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνχ ζην δηαδίθηπν είλαη παιαηφ 

(ζπλήζσο εηθφλεο απνζπαζκέλεο απφ ηαηλίεο ή πεξηνδηθά πνπ είραλ θπθινθνξήζεηο 

δεθαεηίεο πξηλ), πνιινί ζπιιέθηεο πξνθεξχζζνπλ θαη δίδνπλ ακνηβή ζε φπνηνλ 

αλαξηήζεη ζηνλ θπβεξλνρψξν λέν παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ. Οη θαηλνχξηεο 
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εηθφλεο παξάγνληαη είηε απφ επαγγεικαηίεο θαη απεηθνλίδνπλ ηε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε παηδηψλ απφ ρψξεο ηνπ ιεγφκελνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, είηε ζπλεζέζηεξα 

απφ εξαζηηέρλεο, νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ηελ θαθνπνίεζε αλειίθσλ απφ ηνπο ίδηνπο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ηαηλίεο ή θσηνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο πςειήο πνηφηεηαο κε ηε 

ρξήζε ςεθηαθψλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, φπσο θάκεξεο θαη θσηνγξαθηθέο κεραλέο, νη 

νπνίεο ζπλδεφκελεο κε ηνλ Ζ/Τ κε έλα USB θαιψδην, δίδνπλ ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο 

θαη γξήγνξεο αλάξηεζεο ζην δηαδίθηπν, ηνπ απνζεθεπκέλνπ ζε απηέο πιηθνχ. 

Δχρξεζηα πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία θσηνγξαθηψλ π.ρ. ην 

photoshop, επηηξέπνπλ ζηνλ νπνηνλδήπνηε ρξήζηε ηε ζχλζεζε λέσλ κνξθνπνηεκέλσλ 

εηθφλσλ θαη ςεπδνθσηνγξαθηψλ απφ ην ήδε ππάξρνλ πιηθφ, δεκηνπξγψληαο λέεο 

απεηθνλίζεηο. Δηθφλεο απνγχκλσζεο θαη απλαληζκνχ ηνπ αλειίθνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλνκηιίαο ηνπ κε ηνλ παηδφθηιν ζηα δηαδηθηπαθά δσκάηηα επηθνηλσλίαο 

θαηαγξάθνληαη κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο θάκεξαο, απνζεθεχνληαη κέζσ εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ ζηνλ Ζ/Τ ηνπ ρξήζηε θαη ζηε ζπλέρεηα αλαξηψληαη ζε ζρεηηθέο 

ηζηνζειίδεο. Ζ λέα ηερλνινγία ζηα θηλεηά ηειέθσλα επηηξέπεη ζηνπο θαηφρνπο ηνπο 

λα ηξαβήμνπλ θσηνγξαθίεο νηνλδήπνηε ηξίην ζε αλχπνπηε ζηηγκή θαη κε ηε ρξήζε 

3G/wi-fi  λα ηηο αλαξηήζνπλ ζην δηαδίθηπν. Σα θηλεηά «ηξίηεο γεληάο» πνπ έρνπλ 

θπθινθνξήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα έρνπλ 

θαηαζηήζεη αγαπεκέλν κέζσ παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο παηδηθψλ πνξλνγξαθηθψλ 

εηθφλσλ ζην internet. Φσηνγξαθίεο θαη κηθξήο ή κεγάιεο δηάξθεηαο βίληεν καζεηψλ 

θαη καζεηξηψλ, ιεθζέληα κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζε ηνπαιέηεο ζρνιείσλ θαη 

ρψξσλ ςπραγσγίαο αλειίθσλ, θαζψο θαη θσηνγξαθίεο ή βίληεν ιεθζέληα απφ 

παηδφθηινπο ρξήζηεο θηλεηνχ θαηά ηελ εξσηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ ελειίθσλ θαη 

παηδηψλ, αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε USB θαισδίσλ θαη 3G/wi-fi εχθνια, 

γξήγνξα θαη αλέμνδα.
64

  

β) Δηαθίλεζε: Οη παηδφθηινη ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

i. είηε κέζα απφ ζπζηήκαηα πνπ πξνσζνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο 

ζπδεηήζεηο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ,  

ii. είηε κέζα απφ δίθηπα αληαιιαγήο πιηθνχ θαη αξρεηνζέηεζεο 

ζπιινγψλ,  

                                                           
64

WortleyR. &SmallboneS., ό.π. ςελ. 9. 



33 

 

iii. είηε αθφκε κέζα απφ ηζηνζειίδεο πνπ δηαθεκίδνπλ δηάθνξεο κνξθέο 

ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, φπσο εηθφλεο ή βίληεν
65

.  

Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ δηαθηλείηαη ζην 

δηαδίθηπν είλαη δηαζέζηκν κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο 

ε πξφζβαζε απαηηεί πιεξσκή κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο θαη απφδεημε ειηθίαο. Οη 

ηζηνζειίδεο(“webpages”, “websites”) απηέο πεξηιακβάλνπλ “galleries” κε πινχζην 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ηζηνξίεο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ κε πξσηαγσληζηέο παηδηά, 

αιιά θπξίσο πξνσζνχλ ηε ζχλδεζε κε άιινπο ζπλδέζκνπο, φπσο ειεθηξνληθά 

πεξηνδηθά παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, δίθηπα ζπδεηήζεσλ θαη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο 

(“emails”), φπνπ ελζαξξχλεηαη ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία. Γηα ην ιφγν φηη νη 

ηζηνζειίδεο δελ πξνζθέξνπλ πιήξε θάιπςε θαη αλσλπκία ζηνπο θαηφρνπο ηνπο, νη 

παηδφθηινη θξνληίδνπλ λα κελ εθζέηνπλ άκεζα ηηο «ζθιεξέο» θσηνγξαθίεο, πιηθφ ην 

νπνίν βξίζθεη θαλείο ζε αθζνλία ζηηο ιεγφκελεο νκάδεο 

ζπδεηήζεσλ(“newsgroups”θαη“e-groups”)θαη ζηηο ζεμνπαιηθέο βηβιηνζήθεο (“sex 

stories libraries”). Ζ δηαθίλεζε ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ κέζα απφ απηά ηα δίθηπα 

ζε δηεζλή πηα θιίκαθα γίλεηαη κέζα απφ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (“Remailer 

services”), κε ην νπνίν νη παηδφθηινη δηαηξέρνπλ ιηγφηεξν θίλδπλν λα αληρλεπηνχλ.  

Άιιε κηα ζεκαληηθή πεγή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, ηφζν ζε θείκελα φζν θαη 

ζε εηθφλεο, είλαη ηα “Usenet Networks”, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. 

Δηδηθφηεξα, νη παηδφθηινη ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα δίθηπα γηα λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο, λα αληαιιάζζνπλ ζπκβνπιέο γηα ηερληθά πξνβιήκαηα ηνπ ππνινγηζηή, λα 

αληαιιάζζνπλ παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ή λα ελεκεξψλνληαη γηα θαηλνχξηνπο 

ειεθηξνληθνχο ηφπνπο φπνπ ζα βξνπλ θαηλνχξην δηαζέζηκν πιηθφ. Παξφκνην δίθηπν 

είλαη θαη ην “Bulletin Board Systems” (BBS), κέζα απφ ην νπνίν ε θνηλφηεηα ησλ 

παηδφθηισλ αληαιιάζζεη θείκελα, εκπιέθεηαη ζε «δσληαλέο» ζπδεηήζεηο, δηαζέηεη 

θαη απνζεθεχεη αξρεία κε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ. Ζ πξφζβαζε ζε απηά ηα δίθηπα εθηφο 

απφ ηα αλψλπκα ειεθηξνληθά κελχκαηα (“emails”) πξνυπνζέηεη θαη θσδηθνχο 

αζθαιείαο (“passwords”) νη νπνίνη βέβαηα δηαλέκνληαη ζηα κέιε ηεο παηδνθηιηθήο 

θνηλφηεηαο θαη κέζα απφ ηα newsgroups
66
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 Σα ιεγφκελα “Internet Relay Chat” (IRC), ηα νπνία είλαη fora «δσληαλψλ» 

ζπδεηήζεσλ θαη επηθνηλσλίαο είλαη άιινο έλαο αξθεηά δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηελ παηδνθηιηθή θνηλφηεηα. Οη παηδφθηινη δχλαληαη λα 

αληαιιάζζνπλ άκεζα πιηθφ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν λα 

«επηζθεθζεί» ηε ζπιινγή θάπνηνπ άιινπ (ε νπνία είλαη απνζεθεπκέλε ζην ζθιεξφ 

δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ηνπ) θαη αληίζηνηρα λα «επηζθεθζνχλ» ηε δηθή ηνπ. Έηζη, νη 

παηδφθηινη πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ην «θχξνο» ηνπο ζηελ 

θνηλφηεηα, ζην νπνίν αλαθεξζήθακε λσξίηεξα, κέζα απφ ηελ επίδεημε κηαο κεγάιεο 

ή/θαη απζηεξά θαηεγνξηνπνηεκέλεο ζπιινγήο.  

 Ζ θπθινθνξία ηνπ παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ έμσ απφ ηα ζχλνξα ηεο 

παηδνθηιηθήο θνηλφηεηαο γίλεηαη κε ηελ απνζηνιή αλψλπκσλ ειεθηξνληθψλ 

κελπκάησλ ζε κεγάια δίθηπα (“newsgroups”) κε κε ζεμνπαιηθφ ελδηαθέξνλ, ζε 

δηάθνξεο ηζηνζειίδεο, ή κε ηελ παξέκβαζε θαη ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ απνπιάλεζεο 

εθ κέξνπο ησλ παηδφθηισλ ζε παηδηθά ειεθηξνληθά δσκάηηα ζπδεηήζεσλ ή αιιηψο 

δηαχινπο ζπλνκηιηψλ (“chatrooms”). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηα πνιχ 

δηαδεδνκέλα ζε παηδηά θαη εθήβνπο δίθηπα πνπ επηηξέπνπλ δσξεάλ ηελ απφθηεζε 

κνπζηθήο ή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ (“peer-to-peer networks”-

ηζηνζειίδεο/πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο αξρείσλ), φπνπ ν ζθνπφο ηεο επίζθεςεο 

είλαη ακηγψο κε ζεμνπαιηθψο, εθηίζεηαη θαη παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ. Ζ αθνχζηα 

έθζεζε παηδηψλ αιιά θαη ελειίθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ζηελ παηδηθή 

πνξλνγξαθία είλαη, φπσο θαίλεηαη, ζπρλά αλαπφθεπθηε.  

Πίνακασ 2: Οι κυριότερεσ μζκοδοι διακίνθςθσ υλικοφ παιδικισ πορνογραφίασ67. 

ΜΖΘΟΔΟ ΧΡΉΗ 

Webpages, 

Websites 

(ιςτοςελίδεσ, 

διαδικτυακοί 

     Ιςτοςελίδεσ παιδικισ πορνογραφίασ μποροφν να δθμιουργθκοφν ι εικόνεσ παιδικισ 

πορνογραφίασ μποροφν να ενςωματωκοφν ςε ιςτότοπουσ πορνογραφίασ ενθλίκων. Με 

τθ βοικεια των «κυβερνοπυλϊν» (portals), όπωσ είναι π.χ. τα Yahoo και Google, μπορεί 

οποιοςδιποτε, με τθν πλθκτρολόγθςθ ςτο πεδίο αναηιτθςθσ τθσ ςχετικισ λζξθσ ι 
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τόποι) φράςθσ, να βρεκεί ςε ζνα τζτοιο site με πορνογραφικό υλικό που αφορά ςε ανιλικουσ, 

εφκολα, γριγορα και δωρεάν. Ωςτόςο, λόγω τθσ επαγρφπνιςθσ των ISPs68 και τθσ 

αςτυνομίασ ςτον εντοπιςμό και το κλείςιμο ιςτοςελίδων παιδικισ πορνογραφίασ, είναι 

μάλλον απίκανο μια αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο χρθςιμοποιϊντασ λζξεισ-κλειδιά όπωσ 

childporn να οδθγιςει ςε γνιςια παιδικι πορνογραφία. Αντ’ αυτοφ μια τζτοια ζρευνα 

είναι πικανό να οδθγιςει ςε νόμιμουσ ιςτότοπουσ πορνογραφίασ με ενθλίκουσ να 

παριςτάνουν τουσ ανθλίκουσ, ι ςε επιχείρθςθ «τςιμπιματοσ» παιδόφιλων, ι ςε 

ιςτότοπο «επαγρφπνθςθσ». Μία ςτρατθγικι των διανομζων τζτοιου υλικοφ είναι να 

αναρτοφν προςωρινά sites που ςτθ ςυνζχεια διαφθμίηονται ςε πίνακεσ ανακοινϊςεων 

παιδόφιλων. Για τθν παράταςθ τθσ φπαρξισ τουσ, τουσ δίνονται ακϊα ονόματα (π.χ. 

volley) ι άλλουσ κωδικοφσ (π.χ. ch*ldp*rn) για να περάςουν το λογιςμικό ελζγχου, και 

αμζςωσ να ςυγκεντρϊςουν εκατοντάδεσ «χτυπιματα» προτοφ να κλείςουν. Συνικωσ οι 

ιςτοςελίδεσ αυτζσ περιζχουν αρχεία Zip και ο κωδικόσ πρόςβαςισ τουσ αργότερα 

αναρτάται ςε πίνακα ανακοινϊςεων (bulletin board). Στθν πράξθ οι παιδόφιλοι 

προτιμοφν τισ ιςτοςελίδεσ που διαςφαλίηουν καλφτερα τθν ανωνυμία και τθν 

προςταςία των ςυλλεκτϊν και επιςκεπτϊν τουσ και είναι αυτζσ που με χρθματικι 

ςυνδρομι προςφζρουν πρόςβαςθ ςε πολφ περιςςότερεσ και πιο εξεηθτθμζνεσ 

φωτογραφίεσ ι ταινίεσ. Ρολλά τζτοια sites επιτρζπουν τθν πρόςβαςθ ςτο 

πορνογραφικό υλικό που φιλοξενοφν, μόνο ςτουσ χριςτεσ εκείνουσ, που με τθ ςειρά 

τουσ αναρτοφν (upload) ςτθ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα νζεσ εικόνεσ με παιδικι 

πορνογραφία. 

Web cam 

(κάμερα 

υπολογιςτι) 

     Εικόνεσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ μποροφν να μεταδοκοφν και ςε πραγματικό 

χρόνο. Σε μια τζτοια «ηωντανι» επικοινωνία, ο κεατισ μπορεί να ηθτιςει απευκείασ on-

line τθ ςυγκεκριμζνθ ςεξουαλικι δραςτθριότθτα που επικυμεί να πραγματοποιθκεί ςτο 

ανιλικο κφμα. 

E-mail 

(θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) 

     Τα e-mails, γενικά, είναι θ παλαιότερθ και ςυνθκζςτερα χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ 

για τθν αποςτολι και ανταλλαγι φακζλων και αρχείων ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ και 

μορφισ. Θ μεγάλθ χωρθτικότθτα και δυνατότθτα αποκικευςθσ που προςφζρουν οι 

ειδικοί φάκελοι ειςερχομζνων (inbox) των θλεκτρονικϊν διευκφνςεων, κακϊσ και θ 

δυνατότθτα ταυτόχρονθσ αποςτολισ αρχείων ςε περιςςότερουσ του ενόσ χριςτεσ, 

επιτρζπει ςτουσ παιδόφιλουσ τθ μεταφορά, ανταλλαγι και διατιρθςθ αρχείων με 

φωτογραφίεσ και ταινίεσ μεγάλου μικουσ με υλικό παιδικισ πορνογραφίασ. Ωςτόςο, 

ςπάνια χρθςιμοποιοφνται από επαγγελματίεσ διανομείσ τζτοιου υλικοφ, ενϊ 

χρθςιμοποιοφνται ςυχνότερα από τουσ διάφορουσ χριςτεσ για να ανταλλάςςουν 

εικόνεσ μεταξφ τουσ ι για να τισ αποςτζλλουν ςτα πικανά κφματα ωσ μζροσ τθσ 

διαδικαςίασ αποπλάνθςισ τουσ. Ωςτόςο, θ μζκοδοσ αυτι κεωρείται επικίνδυνθ από 

τουσ ζμπειρουσ χριςτεσ λόγω του κινδφνου ανεπικφμθτθσ αποςτολισ e-mail ςτθ 

μυςτικι αςτυνομία που παριςτάνουν τουσ παιδεραςτζσ ι τα υποψιφια κφματα. Δεν 
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αποκλείεται βζβαια, προκειμζνου να μθ γίνουν αντιλθπτοί, οι χριςτεσ του διαδικτφου 

να αποςτζλλουν θλεκτρονικά μθνφματα κρυπτογραφθμζνα, ιτοι δεδομζνα που ζχουν 

μετατραπεί με τθ χριςθ κωδικϊν κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να μποροφν να διαβαςτοφν 

μόνο από ςυγκεκριμζνο παραλιπτθ με τθ χριςθ ενόσ «κλειδιοφ». 

Newsgroups,  

e-groups 

(ομάδεσ 

ςυηιτθςθσ) 

     Τα newsgroups είναι ειδικζσ ομάδεσ διάδοςθσ ειδιςεων γφρω από τθν παιδικι πορνογραφία, 
οι οποίεσ παρζχουν ςτα μζλθ τουσ ζνα forum, ςτα πλαίςια του οποίου ςυηθτοφν τα ςεξουαλικά 
τουσ ενδιαφζροντα για παιδιά, ανταλλάηουν εμπειρίεσ, ςυμβουλζσ, διακινοφν πορνογραφικό 
υλικό και ταχυδρομοφν παιδικι πορνογραφία ςε παιδιά. Ρροχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτθν ομάδα 
είναι θ εγγραφι ς’ αυτι και θ ςυνδρομι ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία κεμάτων. Τα άρκρα που 
αποςτζλλονται από τουσ χριςτεσ αποκθκεφονται ςε υπολογιςτζσ των παροχζων πρόςβαςθσ 
(παροχείσ νζων-news servers). Κάκε παροχζασ νζων ζχει και ζνα διαχειριςτι που επιλζγει τα 
κατάλλθλα άρκρα. Πταν αποςτζλλεται ζνα άρκρο ςε μια ομάδα ςυηιτθςθσ, ο παροχζασ νζων 
κρατά ζνα αντίγραφο του άρκρου και ςτθ ςυνζχεια το διανζμει ςε άλλουσ παροχείσ ςε όλο τον 
κόςμο. Μετά από λίγεσ μζρεσ τα άρκρα καταςτρζφονται. Ρολλοί εμπορικοί διακομιςτζσ 
μπλοκάρουν τθν πρόςβαςθ ςε τζτοιεσ ιςτοςελίδεσ, ενϊ οριςμζνοι άλλοι παρζχουν τθ 
δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε αυτζσ, πλθν όμωσ ο χριςτθσ διατρζχει τον κίνδυνο να εντοπιςκεί και 
να ςυλλθφκεί είτε μζςω των πλθρωμϊν του δια των πιςτωτικϊν καρτϊν, θ φπαρξθ των οποίων 
απαιτείται για τθν απόκτθςθ του δικαιϊματοσ θλεκτρονικισ πρόςβαςθσ, είτε μζςω του 
προςωπικοφ του μθτρϊου που φυλάςςεται από τον διακομιςτι του. Ράντωσ, ζνασ καλά 
γνωρίηων χριςτθσ Θ/Υ μπορεί να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε αυτζσ τισ ομάδεσ χρθςιμοποιϊντασ 
τεχνικζσ που αποκρφπτουν τθν ταυτότθτά του λ.χ. παραποιϊντασ τθν διεφκυνςθ IP του69. Τζτοιεσ 
ομάδεσ με κζμα τθν παιδικι πορνογραφία χρθςιμοποιοφν παραπλανθτικά κεματικά ονόματα 
για να μθ γίνουν αντιλθπτζσ οι δραςτθριότθτζσ τουσ όπωσ BlueOrchid, Candyman, WOonderland 
Club κ.ά., ενϊ μερικζσ newsgroups παιδικισ πορνογραφίασ είναι πολφ γνωςτζσ, τόςο ςτουσ 
χριςτεσ όςο και ςτισ αρχζσ επιβολισ του νόμου, όπωσ λ.χ. θ abpep-+ ι θ erotica pre-teen group.  
     Τα e-groups είναι κι αυτά κυβερνο-ομάδεσ, οι οποίεσ μοιράηονται τα ίδια ενδιαφζροντα, ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ το πάκοσ για τθν παιδικι πορνογραφία, ςτα πλαίςια των οποίων 
ςτζλλονται και διανζμονται πορνογραφικζσ εικόνεσ, κακϊσ και πλθροφορίεσ για νζεσ 
ιςτοςελίδεσ με ςχετικό περιεχόμενο. Και γι’ αυτζσ προχπόκεςθ είναι θ ςυνδρομι. Υπάρχουν 
διαδικτυακζσ ομάδεσ (e-groups) για κάκε λογικό ενδιαφζρον αλλά και για κάκε αςφλλθπτο. Μια 
ςυνοπτικι αναςκόπθςθ μερικϊν από το -ςχεδόν απεριόριςτο-Yahoo ομάδων, αποκαλφπτουν ζνα 
μεγάλο αρικμό ομάδων που τροφοδοτοφν άλλεσ που είναι αφιερωμζνεσ ςτθν διανομι εικόνων 
με ανκρϊπουσ, από παιδιά μζχρι ενθλίκουσ. Μια ομάδα που ζχει μόλισ δθμιουργθκεί 
περιγράφεται παρακάτω από τον δθμιουργό τθσ: 
“Γεια ςου φίλε μου, ζχω δθμιουργιςει αυτιν τθν ομάδα για εμζνα και για άλλουσ πατεράδεσ 
που το κάνουν αλθκινά με τισ προ-εφθβικζσ κόρεσ τουσ και μοιράηονται εικόνεσ, βιντεάκια και 
διάφορεσ ιςτορίεσ. Δεν με ενδιαφζρει ο αρικμόσ των μελϊν αυτισ τθσ ομάδασ, αρκεί όλα τα μζλθ 
τθσ να μοιράηονται τα ίδια ενδιαφζροντα”. 
Ζνασ άλλοσ μεςολαβθτισ ομάδων για τθν απόκτθςθ νζων μελϊν, χαιρετά τα προςδοκόμενα νζα 
μζλθ με αυτιν τθν διλωςθ: “Αυτι είναι μια ομάδα για τθ διανομι περαςμάτων ςε προεφθβικζσ 
και εφθβικζσ ιςτοςελίδεσ (για παράδειγμα, christinamodel.com, Daniela- Model.net, κ.λ.π...) Εάν 
πρόκειται να υποβάλετε εικόνεσ ι ταινιοφλεσ, υπόκειςκε αποκλειςτικά ςτθν δικι μου 
διακριτικότθτα για το αν εγκρίνεςτε ι όχι”. 

     Ραρόλο που θ λειτουργία των δφο αυτϊν ομάδων διακόπτεται άμεςα όταν αυτζσ γίνουν 
αντιλθπτζσ από τουσ διανομείσ (servers), ςφντομα επαναλειτουργοφν με νζο όνομα ςυνικωσ, το 
οποίο χρθςιμεφει ωσ κάλυψθ ςτισ παράνομεσ δραςτθριότθτζσ τουσ.  

Chatrooms 

(δωμάτια 

ανοιχτισ 

     Τα chatrooms είναι το πλζον προτιμϊμενο μζςο διαδικτυακισ επικοινωνίασ τόςο για 

τα παιδιά όςο και για τουσ ενιλικουσ, κακϊσ επιτρζπει τθ ςφγχρονθ επικοινωνία με 

περιςςότερουσ και άγνωςτουσ χριςτεσ ςε πραγματικό χρόνο. Ραράλλθλα όμωσ 
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επικοινωνίασ) χρθςιμεφει και ωσ μζςο ανταλλαγισ πορνογραφικοφ υλικοφ, κυρίωσ φωτογραφιϊν και 

μικρισ διάρκειασ ταινιϊν, ςυνομιλίασ μεταξφ των ςυλλεκτϊν παιδικισ πορνογραφίασ, 

κακϊσ και ωσ τόποσ εντοπιςμοφ υποψθφίων κυμάτων και γνωριμίασ μεταξφ παιδιϊν 

και παιδόφιλων ι παραγωγϊν τζτοιου υλικοφ. Τα δωμάτια ανοιχτισ επικοινωνίασ 

φζρνουν ςε επαφι ανκρϊπουσ με τα ίδια ενδιαφζροντα, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 

με το ίδιο πάκοσ για τθν παιδικι πορνογραφία, οι οποίοι ςυνομιλοφν μεταξφ τουσ, 

διακθρφςςουν τον τρόπο ηωισ τουσ, αλλθλοδικαιϊνονται ωσ προσ τισ επιλογζσ τουσ, 

ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ για τθν αποτροπι αποκάλυψθσ των 

δραςτθριοτιτων τουσ και διακινοφν ςε πραγματικό χρόνο και δωρεάν αποτυπϊςεισ 

παιδικισ πορνογραφίασ. 

Instant 

messages 

(ςτιγμιαία 

μθνφματα)  

     Με το ςτιγμιαίο μινυμα (IM) θ επικοινωνία γίνεται ςε πραγματικό χρόνο ανάμεςα ςε άτομα 
που δακτυλογραφοφν μθνφματα μεταξφ τουσ. Το ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του 
Στιγμιαίου Μθνφματοσ είναι ότι είναι μια ανταλλαγι μθνυμάτων των ςυνομιλοφντων 
επιτρζποντασ παράλλθλα και τθ μεταφορά αρχείων (εικόνων, βίντεο κ.λπ.).Χαρακτθριςτικά 
τζτοια προγράμματα είναι τα MSN Messenger, Yahoo Messenger κ.ά. Το εν λόγω λογιςμικό 
διατθρεί ζναν κατάλογο ανκρϊπων-χρθςτϊν "ςτιγμιαίου μθνφματοσ", ο οποίοσ ςυχνά 
ονομάηεται "κατάλογοσ φίλων ". Κάκε ζνασ που βρίςκεται ςε αυτόν τον κατάλογο μπορεί να 
ςτείλει ςε κάκε άλλο χριςτθ ζνα ςτιγμιαίο μινυμα. Εάν ο αποςτολζασ δεν είναι ςτον κατάλογο 
φίλων και ςτείλει ζνα μινυμα ςε ζνα χριςτθ του καταλόγου τότε δθλϊνεται ςτθν οκόνθ το 
όνομα που ςτζλνει το ςτιγμιαίο μινυμα μαηί με τθν ερϊτθςθ εάν ο παραλιπτθσ επικυμεί να το 
δεχτεί. Αν απλά επιλζξει τθν επιλογι να μθν παραλθφκεί το μινυμα τότε μπορεί να εμποδίςει το 
ςτιγμιαίο μινυμα. Οι κατάλογοι φίλων είναι ςθμαντικοί επειδι θ φπαρξθ ςε αυτόν κατάλογο 
κάποιου επιτρζπει πρόςβαςθ ςτο πρόςωπο αυτό. Το ίδιο το όνομα, "κατάλογοσ φίλων" υπονοεί 
μια άμεςθ οικειότθτα. Ράρα πολλά παιδιά δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και πιο μικρά ζχουν 
κυριολεκτικά εκατοντάδεσ ανκρϊπουσ ςτουσ καταλόγουσ φίλων τουσ. Ο τρόποσ που αποκτοφν 
τόςουσ πολλοφσ φίλουσ είναι από αντιγραφι των καταλόγων τουσ και αποςτολι των ςτοιχείων 
τουσ ςτουσ φίλουσ τουσ. Ζτςι, τα παιδιά μπορεί να ζχουν εκατοντάδεσ φίλουσ ςτον κατάλογο 
τουσ και να μθν ξζρουν ποιοι είναι. Αυτό κάνει τθν πρόςβαςθ ςε ανιλικουσ μια αρκετά απλι 
υπόκεςθ για ζναν παραβάτθ κακϊσ μπορεί να πάρει τα ονόματα τθσ οκόνθσ τουσ από ζναν 
κατάλογο φίλων. Πντασ ανοικτόσ ο κατάλογοσ των φίλων επιτρζπει τθν μετζπειτα επικοινωνία 
μζςω του ςτιγμιαίου μθνφματοσ – μια ιδιωτικι ςυνομιλία μεταξφ του παραβάτθ και του εν 
δυνάμει κφματοσ. Δεδομζνου ότι ο παραβάτθσ κρατά ιδθ τθ κζςθ του πικανοφ κφματοσ ςτο 
κατάλογο του, θ υπόλοιπθ διαδρομι είναι πολφ ομαλότερθ. Το ςτιγμιαίο μινυμα 
χρθςιμοποιείται ςυχνά από κοινοφ με τα δωμάτια ςυνομιλίασ για να προςελκφςει τουσ 
ανθλίκουσ να ςυμμετάςχουν ςτθ ςεξουαλικι δραςτθριότθτα. Οι παραβάτεσ χρθςιμοποιοφν τθν 
τεχνολογία για να προςελκφςουν οποιοδιποτε αρικμό πικανϊν κυμάτων για μια χρονικι 
περίοδο. Κάποια εποχι, οι παραβάτεσ ιταν γνωςτοί για τθν προςζλκυςθ τουλάχιςτον πενιντα ι 
εξιντα πικανϊν κυμάτων. 

Peer-to-peer 

(P2P) 

     Τα τελευταία πζντε χρόνια ζχουν γνωρίςει μεγάλθ άνκιςθ τα δίκτυα αμοιβαίασ 

ανταλλαγισ αρχείων, με πρωτοπόρο το Napster και δθμοφιλζςτερα πλζον τα Ε-mule, 

Bearshare, Gnutella, Limewire, Kazaa κ.α. Τα δίκτυα αυτά παρζχουν ςτουσ χριςτεσ τουσ, 

μζςω ειδικοφ προγράμματοσ τθ δυνατότθτα να ψάξουν μζςω λζξεων-κλειδιϊν, τα 

αρχεία των υπόλοιπων χρθςτϊν του ίδιου προγράμματοσ και να «κατεβάςουν» (να 

κάνουν download) οποιοδιποτε αρχείο αυτοί επικυμοφν. Συνικωσ, ςτα πλαίςια τθσ 

αμοιβαιότθτασ του προγράμματοσ, για να κατεβάςει κάποιοσ ζνα αρχείο ςτον 

υπολογιςτι του οφείλει να ζχει κι ο ίδιοσ αρχεία προσ διανομι ςτον «κοινό φάκελο» 

(shared folder). Ρεραιτζρω, τα δίκτυα αυτά παρζχουν ςτουσ χριςτεσ τουσ τθ 

δυνατότθτα να ςυνομιλιςουν με τον κάτοχο του αρχείου το οποίο επικυμοφν να 

κατεβάςουν, μζςω προγράμματοσ άμεςθσ ςυνομιλίασ (instant messenger program). 
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Στθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων τα προγράμματα αυτά χρθςιμοποιοφνται για το 

downloading μουςικισ ςε ψθφιακι μορφι (mp3), εικόνων και κινθματογραφικϊν ι 

τθλεοπτικϊν ταινιϊν. Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ όμωσ που διακινθτζσ ι ςυλλζκτεσ 

παιδικισ πορνογραφίασ κατεβάηουν με τθ βοικεια των δικτφων αμοιβαίασ ανταλλαγισ 

αρχείων πορνογραφικό υλικό ςε μορφι εικόνων ι ταινιϊν, απλά με τθν πλθκτρολόγθςθ 

τθσ κατάλλθλθσ λζξθσ-κλειδιοφ ι επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, μζςω ενόσ ςυςτιματοσ 

που λόγω του αποκεντρωμζνου του χαρακτιρα, κακιςτά πολφ δυςκολότερο τον 

εντοπιςμό των ιχνϊν τουσ. 

     Θ παιδικι πορνογραφία βρίςκεται εφκολα και μεταφορτϊνεται από P2P εφαρμογζσ. 

Σε μια και μόνο αναηιτθςθ όπου χρθςιμοποιικθκαν 12 λζξεισ κλειδιά που είναι γνωςτζσ 

ότι ςυνδζονται με τθ παιδικι πορνογραφία ςτο διαδίκτυο, το GAO (Γραφείο Γενικισ 

Λογιςτικισ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν Αμερικισ) προςδιόριςε 1.286 τίτλουσ και ονόματα 

αρχείων, δθλϊνοντασ ότι 543 (περίπου 42%) ιταν ςυνδεδεμζνα με παιδικζσ 

πορνογραφικζσ εικόνεσ. Από τα υπόλοιπα, το 34% ταξινομικθκε ωσ ενιλικθ 

πορνογραφία ενϊ μόλισ το 24% ιταν μθ-πορνογραφικζσ. Σε μια άλλθ αναηιτθςθ με 3 

λζξεισ κλειδιά, ζνασ αναλυτισ τελωνείου μεταφόρτωςε 341 εικόνεσ, των οποίων οι 149 

(περίπου το 44%) ςυμπεριλάμβαναν παιδικι πορνογραφία. 

 

 γ) Καηέβαζκα (downloading): είλαη ε πξφζβαζε ζε πιηθφ παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη εηθφλεο θαη ηα βίληεν ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο, είηε απνζεθεχνληαη ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ή ζε θάπνην απνζπψκελν 

ηκήκα ηνπ ππνινγηζηή κεηά ηε δηαδηθαζία ηνπ downloading, είηε γίλεηαη απιά 

πξνβνιή ηνπο ρσξίο ζηε ζπλέρεηα λα απνζεθεπηνχλ. πρλά θάπνηνο αλππνςίαζηνο 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη, λα ιάβεη, αθφκα θαη λα 

θαηεβάζεη αθνχζηα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ εηθφλεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, κέζσ 

αλεπηζχκεησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ (spam advertising), ηα νπνία ιακβάλεη 

ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε κε ηε κνξθή αλαδπφκελεο ζχλδεζεο ζε θάπνηα 

άιιε άζρεηε κε ηελ πνξλνγξαθία ηζηνζειίδα (pop-up link), ή ηέινο κε ηελ αθνχζηα 

παξαπνκπή ηνπ ρξήζηε ζε ηζηνζειίδα κε παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, κέζσ κίαο 

ιέμεο- θιεηδηνχ πνπ θακία ζρέζε δελ έρεη κε ηελ πνξλνγξαθία, ζε κεραλή 

αλαδήηεζεο, π.ρ. Google. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ φκσο, ε εχξεζε 

πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ αλειίθσλ γίλεηαη ζθφπηκα, απφ ρξήζηεο νη νπνίνη αλαδεηνχλ 

ηέηνην πιηθφ ζηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν, πιεξψλνληαο ηελ αλάινγε 

ζπλδξνκή ή ζπκκεηέρνληαο ζε νκάδεο φπσο ηηο πεξηγξάςακε παξαπάλσ, νη νπνίεο 

κνηξάδνληαη ην ίδην πάζνο, θαζψο είλαη γεγνλφο φηη εηθφλεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο 

ζπάληα απαληψληαη ζε αλνηρηά πξνζβάζηκεο πεξηνρέο ηνπ θπβεξλνρψξνπ. Ζ 
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πιεηνλφηεηα ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, πάλησο, είλαη πξνζβάζηκε θαη θαηεβαίλεη 

κέζα απφ νκάδεο ζπδήηεζεο θαη δσκάηηα αλνηρηήο επηθνηλσλίαο, φπσο ηα 

αλαπηχμακε αλσηέξσ, θαη ε πξφζβαζε ζ‟ απηέο ηηο ηζηνζειίδεο ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο απαηηεί ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθήο ζπλδξνκήο ή ηε ρξήζε εηδηθνχ ζπλζήκαηνο. 

Έηζη, απηνί πνπ επηζπκνχλ λα βξνπλ θαη λα θαηεβάζνπλ ην πιηθφ, γλσξίδνπλ πνχ θαη 

πψο λα ην αλαδεηήζνπλ θαη δηαζέηνπλ θαη ηηο αλάινγεο θαιέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πξνο ηνχην.
70

 

 

 

7) ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΟΤ ΘΤΜΑΣΟ 

 Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε ηνπ παξφληνο 

ππνθεθαιαίνπ, πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ-ζπκάησλ ππάξρνπλ 

κεξηθά ζαθή δεδνκέλα: θακία πξαγκαηηθή εηθφλα 

παηδηνχ πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ δελ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ρσξίο ην παηδί λα πνλέζεη ζσκαηηθά 

ή/θαη ςπρηθά, ή γεληθφηεξα ρσξίο λα έρεη 

απνηειέζεη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο.
71

 Δπίζεο, 

ζχκαηα ηεο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν είλαη 

παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

βξεθψλ, λεπίσλ θαη εθήβσλ. Έλα επηπιένλ 

δεδνκέλν είλαη φηη νπνηνζδήπνηε αλήιηθνο 

δχλαηαη λα ζπκαηνπνηεζεί, αθνχ ζε απηφ 

βνεζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λεαξήο 

ειηθίαο: ε αθέιεηα, ε εκπηζηνζχλε, ε πεξηέξγεηα, 

ε αλάγθε γηα πξνζνρή θαη ζηνξγή θαη ε επηζπκία 

γηα πεξηπέηεηα. Σα ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο ζην δηαδίθηπν πξνέξρνληαη απφ 

νπνηνδήπνηε νηθνγελεηαθφ ή θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, σζηφζν ππάξρνπλ κεξηθά 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δχλαληαη λα κεηαηξέςνπλ θάπνηνπο 
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Α) 9 ςτα 10 παιδιά 8 - 16 

χρονών, ζχουν δει 

πορνογραφικό υλικό ςτο 

internet. 

 Β) Το 70% των παιδιών 15 

- 17 χρονών ςυνάντηςαν 

κατά λάθοσ πορνογραφικό 

υλικό.  

Γ) Η παιδική πορνογραφία 

ζχει αυξηθεί κατά 41,5%. 

Χαρακτήρεσ καρτοφν και 

παιχνιδιών αλλά και 

ιςτοςελίδεσ, 

χρηςιμοποιοφνται ωσ 

ςυνδζςεισ ςε ιςτοςελίδεσ 

με ςκληρό πορνογραφικό 

περιεχόμενο.  

Δ) Στισ ΗΠΑ οι 2 ςτισ 5 

απαγωγζσ παιδιών 15 - 17 

ετών ζγιναν εξαιτίασ του 

internet και του ότι η 

διαδικτυακή ςεξουαλική 

παρενόχληςη αυξάνεται 

κάθε μήνα. 
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αλήιηθνπο ζε επθνιφηεξν ζηφρν γηα ηνπο απηνπξγνχο εγθιεκάησλ on line
72

 παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο θαη εθκεηάιιεπζεο. 

 ε αδξέο γξακκέο παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα αχμεζε ηνπ παηδηθνχ 

πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ θησρέο ρψξεο, φπσο απηέο ηεο λφηηαο 

Ακεξηθήο θαη ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Δηξήζζσ ελ παξφδσ φηη, έξεπλα γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο UNICEF έδεημε πσο ην 80% ησλ εξεπλψλ γηα ζέκαηα παηδνθηιίαο 

αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο, δειαδή νη παξαγσγνί, νη δηαθηλεηέο, νη 

θάηνρνη θαη νη ρξήζηεο απηνχ ηνπ πιηθνχ δελ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ρψξα. ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα παηδηά απηά είλαη κέιε νηθνγελεηψλ πνπ θαηά θαλφλα 

δνπλ θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο, ζπλήζσο έθεβνη, πνπ είηε κε ηε ζπλαίλεζε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο, είηε θαηφπηλ πψιεζήο ηνπο, είηε κεηά απφ απαγσγή ηνπο, 

αλαγθάδνληαη λα πάξνπλ κέξνο ζηε πνιπδαίδαιε βηνκεραλία ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο θαη αλαπφθεπθηα ζε έλα επξχηεξν θαχιν θχθιν ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο. Υαξαθηεξηζηηθά κεγάινο, αλ θαη δπζρεξψο πξνζδηνξίζηκνο κε 

αθξίβεηα, είλαη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθηπαθή 

πνξλνγξαθία απφ ηνλ παηέξα ηνπο.
73

 

 Α. ηηο γεληθά «εκθαλείο» πεξηπηψζεηο ζπκαηνπνίεζεο, αλήθνπλ παηδηά ήδε 

πεξηζσξηνπνηεκέλα, φπσο ηα παηδηά ησλ δξφκσλ, παηδηά θησρά ή παηδηά ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, πνπ απνηεινχλ «εχθνιε ιεία» γηα ηνπο επαγγεικαηίεο 

παξαγσγνχο πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ. Παηδηά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ «δηαιπκέλεο» 

νηθνγέλεηεο  

Β. Απφ ηελ άιιε, φιν θαη πεξηζζφηεξνη αλήιηθνη παγθνζκίσο ζε 

αλαπηπζζφκελεο ή αλεπηπγκέλεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν, κε θίλδπλν 

απηνζπκαηνπνίεζεο. πλήζσο νη αλήιηθνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ελ δπλάκεη 

ζχκαηα παηδηθήο πνξλνγξαθίαο έρνπλ ειάρηζηε έσο θαζφινπ επαθή κε ηνπο γνλείο 

ηνπο, πξνέξρνληαη απφ δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο, δελ έρνπλ απζηεξά 

πξνζδηνξηζκέλε ψξα χπλνπ, κπνξεί λα ιείπνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο ρσξίο λα γλσξίδεη 

θαλείο πνχ βξίζθνληαη ή έρνπλ απνθιεηζηηθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε ηδησηηθή 

πεξηνρή ρσξίο έιεγρν. Αληίζεηα, έλαο άξηζηνο καζεηήο κε κεγάιε απηνπεπνίζεζε θαη 
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κηα ζαπκάζηα νηθνγελεηαθή δσή δελ απνηειεί εμαίξεζε απφ κία ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε. Γεληθά, ηα ζχκαηα είλαη αλήιηθνη πνπ πξνηηκνχλ λα απνθηνχλ θίινπο 

κέζα απφ ην δηαδίθηπν, ελίνηε είλαη ήζπρα, κνλαρηθά ή ληξνπαιά, ελδέρεηαη λα κελ 

έρνπλ πνιινχο θίινπο ζην ζρνιείν θαη, φπσο νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη, έρνπλ ηελ 

πεξηέξγεηα λα αλαθαιχςνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο θαη πξνηηκνχλ λα ζπδεηνχλ 

απηέο ηνπο ηηο αλεζπρίεο κε θίινπο θαη κέζα απφ ην δηαδίθηπν. πλήζσο ηα ζχκαηα 

εκπηζηεχνληαη εχθνια ηνπο εηθνληθνχο ηνπο θίινπο, κπνξεί λα είλαη «αληηδξαζηηθά», 

αιιά ελδέρεηαη λα ζπκβαίλεη θαη ην αληίζεην, λα έρνπλ δειαδή πνιχ ρακειή 

απηνπεπνίζεζε. ε θάζε πεξίπησζε, βέβαηα, νη δξάζηεο είλαη επηιεθηηθνί ζηα ζχκαηά 

ηνπο θαη πξνηηκνχλ ηνπο επάισηνπο αλειίθνπο.
74

 

 Δλδεηθηηθά, “κηα δεθαηξηάρξνλε καζήηξηα απφ ηε Μηλεζφηα γλψξηζε έλα άηνκν 

πνπ λφκηδε φηη ήηαλ 18 ζε έλα δσκάηην ζπλνκηιίαο AOL πξηλ απφ ηα Φξηζηνχγελλα 

(2003). Μίιεζαλ ζην ηειέθσλν πξηλ απφ ηελ παξακνλή ηνπ λένπ έηνπο θαη 

ζπκθψλεζαλ λα ζπλαληεζνχλ θνληά ζην ζπίηη ηεο. Αληί γηα ηνλ δεθανρηάρξνλν, 

ζπλάληεζε έλα ζαξαληαελφο εηψλ άηνκν πνπ ηελ πήγε ζε έλα κνηέι ηεο έδσζε βίληεν-

παηρλίδηα γηα λα παίμνπλ θαη θξαζί γηα λα πηεη. Ο άληξαο ζηε ζπλέρεηα βίαζε ην θνξίηζη 

φηαλ αληηζηάζεθε ζηηο νξέμεηο ηνπ, ελψ έλα δεθαπεληάρξνλν θνξίηζη βξέζεθε ζε έλα 

θξαηηθφ πάξθν ηεο Νέαο Υφξθεο κε έλα ζαξαληαηξηάρξνλν θαζεγεηή ςπρνινγίαο λα 

έρεη ζεμνπαιηθή επαθή ζην απηνθίλεην ηνπ. Ο θαζεγεηήο θαη ην ζχκα είραλ γλσξηζηεί 

ζην Γηαδίθηπν (2003)”. 

 χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ησλ γνλέσλ ε 

θπβέξλεζε ηεο Alberta (Καλαδάο), 4 ζηα 10 παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν 

ρσξίο ηελ επίβιεςε ελειίθσλ, ελψ 8 ζηα 10 ζπκκεηέρνπλ ζε chat rooms. 

Δπηπιένλ 7 ζηα 10 παηδηά είλαη θνξίηζηα, ελψ 8 ζηα 10 παηδηά είλαη άλσ ησλ 14 

εηψλ θαη 2 ζηα 10 κεηαμχ 10-13 εηψλ.
75

 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχεη ην Σκήκα Δθαξκνζκέλεο 

Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cork ηεο Ηξιαλδίαο ζην πξφγξακκα “COPINE”, 

1 ζηα 5 παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαινχληαη ζε θαηά πξφζσπν 
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επαθή κε έλαλ άγλσζην θαη 34% απηψλ έρεη δεη κηα ηζηνζειίδα βίαηνπ 

πεξηερνκέλνπ είηε εθνχζηα είηε θαηά ιάζνο. 

 Οη Livingstone θαη Bober (2005) αλαθέξνπλ πςειά επίπεδα έθζεζεο ζε 

δσληαλή δηαδηθηπαθή πνξλνγξαθία (57%), πιηθφ ζην νπνίν εθηέζεθαλ παξά ηε 

ζέιεζή ηνπο, κέζα απφ δηαθεκηζηηθά πνπ παξεκβάιινληαη ζε άιιεο ηζηνζειίδεο 

άζρεηνπ κε ηελ πνξλνγξαθία πεξηερνκέλνπ ή πνπ έρνπλ ζηαιεί κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
76

 

 Δπίζεο, έξεπλα πνπ δεκνζίεπζε ην 2000 ην “Center for Missing and Exploited 

Children” (ΖΠΑ) έδεημε φηη 1 ζηνπο 5 αλειίθνπο ειηθίαο 10 έσο 17 εηψλ (απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δηεξεπλήζεθαλ), κέζα ζε πεξίνδν ελφο κφλν έηνπο έρεη 

απνπιαλεζεί ζεμνπαιηθά ή έρεη πξνζεγγηζζεί κε απηφ ην ζθνπφ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. χκθσλα κε ην Κέληξν Έξεπλαο γηα ηα εγθιήκαηα θαηά ησλ 

παηδηψλ, ηα αλήιηθα θνξίηζηα ζηνρνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν ζε δηπιάζην βαζκφ 

απφ ηα αγφξηα.
77

 

Παξάιιεια, νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη δξάζηεο πξνζεγγίδνπλ ηνπο αλειίθνπο 

κε ηερλάζκαηα, πηνζεηψληαο ηε γιψζζα ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη ή 

επηδηψθνληαο ζηαδηαθά λα νηθνδνκήζνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο καδί ηνπο, ι.ρ. 

καζαίλνληαο ηηο ζπλήζεηεο θαη ηα ρφκπη ηνπο. Οη γνλείο, απφ ηελ άιιε, ζπρλά είλαη 

πνιχ ιηγφηεξν θαηαξηηζκέλνη ζηνπο ππνινγηζηέο απφ ηα παηδηά ηνπο, κε απνηέιεζκα 

ηελ αίζζεζή ηνπο φηη ε φπνηα επίβιεςε ησλ δηαδηθηπαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

παηδηψλ ηνπο είλαη αλέθηθηε. 

 Πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ New Hampshire θαηέδεημε φηη ην 

95% ησλ δξαζηψλ ήηαλ ελήιηθνη, ελψ ην 80% παξαδερφηαλ αλνηρηά ζηνπο 

εθήβνπο πνπ πξνζέγγηδαλ φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ήηαλ ζεμνπαιηθφ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θνιαθεία θαη ην ξνκαληηζκφ. 

 Έξεπλα ηνπ O‟Connell (2002) έδεημε φηη ελψ ην 91% ησλ παηδηψλ πνπ 

κειέηεζε γλψξηδαλ φηη ην λα δίλεηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζε αγλψζηνπο ζην 

δηαδίθηπν είλαη επηθίλδπλν, κφιηο ην 40% απηψλ πνπ ζπλνκηινχζαλ ηαθηηθά 
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κέζσ δηαδηθηχνπ γλψξηδε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εηθνληθνχ ηνπο θίινπ (π.ρ. φηη 

πξφθεηηαη γηα έλαλ έκπηζην ελήιηθα). 
78

 

ζνλ αθνξά ηα ζχκαηα ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ησλ νπνίσλ νη εηθφλεο 

δηαλέκνληαη απφ ην Γηαδίθηπν είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ
79

: Σα ζχκαηα απηά είλαη πηζαλφλ 

λα δηακέλνπλ ζην ζπίηη, αλ θαη απηφ δελ εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ηνπο. Τπάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ είλαη ππφ εθκεηάιιεπζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θεδεκφλεο ηνπο, ζχκαηα ζηα νπνία πξνζθέξνληαη νηλφπλεπκα ή/θαη λαξθσηηθά θαη 

βηληενζθνπνχληαη ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο είηε ελ αγλνία ηνπο είηε επεηδή απεηινχληαη 

ή εθβηάδνληαη. Ζ εζηθή θαηάξξεπζε εθείλσλ πνπ επηζπκνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ δελ 

έρεη θαλέλα φξην. Αθφκα, ππάξρνπλ ιέζρεο πνπ απνηεινχληαη απφ γνλείο(!) πνπ 

αληαιιάζζνπλ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ ηνπο κε άιινπο 

νκντδεάηεο. Έρεη αλαθεξζεί φηη ππάξρεη αθφκα θαη δσληαλφ ζφνπ κε ζεμνπαιηθέο 

πξάμεηο φπνπ ιακβάλνπλ κέξνο παηδηά ην νπνίν ζηέιλεηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε 

θάζε ελδηαθεξφκελν, δηαβηβάδνληαο παξάιιεια νδεγίεο ζηνπο ελήιηθνπο 

ζπκκεηέρνληεο φζνλ αθνξά απηφ πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα δνπλ λα ζπκβαίλεη κε ηνπο 

αλήιηθνπο. 

Πνιιά απφ ηα παηδηά πνπ παξαζχξνληαη απφ ηηο online ζπλνκηιίεο δελ είλαη 

θαη εληειψο αζψα παηδηά πνπ έθαλαλ ηελ εξγαζία ηνπο κέζσ ππνινγηζηή. Οη 

πεξηζζφηεξνη είλαη πεξίεξγνη, επαλαζηαηηθνί, ή πξνβιεκαηηθνί έθεβνη πνπ αλαδεηνχλ 

ζεμνπαιηθέο πιεξνθνξίεο ή ζεμνπαιηθή επαθή. Ο Lanning(2001) θαζηζηά ζαθέο φηη 

απηνί νη έθεβνη είλαη κελ ζχκαηα ηνπ ζεμνπαιηθνχ παξαβάηε κε ηνλ νπνίν 

αιιειεπηδξνχλ, αιιά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ζπκκεηάζρεη κέρξη ελφο νξηζκέλνπ 

βαζκνχ ζην ζελάξην (ελδερνκέλσο κε ηελ αληαιιαγή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ κε ηνλ 

παξαβάηε ή απνδερφκελνη ρξήκαηα ή  δψξα πνπ ηνπ πξνζέθεξε ν παξαβάηεο) κπνξεί 

λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλεηιηθξίλεηά ηνπο πξνο ηηο αξρέο ή θαη ηελ πιήξε άξλεζε 

ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην λφκν. Δλψ έλα παηδί ζε ειηθία πξνεθεβηθή ζα βξίζθεηαη 

πάληα ππφ ην πξνζηαηεπηηθφ πέπιν ηεο «ζπκαηνπνίεζήο» ηνπ (σο έλα αλππεξάζπηζην 

ζχκα), δε ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηνπο εθήβνπο νη νπνίνη, θηάλνληαο πην θνληά ζηελ 

ειηθία ηεο ελειηθφηεηαο, αηζζάλνληαη φηη θέξνπλ θαη νη ίδηνη επζχλε γηα ηελ 

δπζάξεζηε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Αιιά πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη 
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ελψ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο κπνξεί λα είρε ζπκβάιεη ζηε ζπκαηνπνίεζή ηνπο, απηφ δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη σο νξζνινγηθή εμήγεζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο 

ησλ παξαβαηψλ.
80

 

Δίλαη ζίγνπξα δχζθνιν γηα ηνπο αλαθξηηέο θαη ηνπο θαηήγνξνπο λα 

αλαθξίλνπλ ή λα απνζπάζνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία απφ έλα ζχκα φπσο απηφ 

πεξηγξάθεθε ακέζσο παξαπάλσ, θαζψο ζεσξείηαη δηφινπ θαιφο κάξηπξαο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ γηα ην πξνζσπηθφ επηβνιήο ηνπ λφκνπ λα θαηαιάβεη φηη ην λα είλαη 

επηθξηηηθνί θαη απζηεξνί κε ην ζχκα δελ ζα ηνπο σθειήζεη θαη λα δερηνχλ ην γεγνλφο 

φηη γηα ηελ απνθφκηζε θέξδνπο απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζχκαηνο κπνξεί λα ρξεηαζηεί 

έλα ηδηαίηεξα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο, φξγαλα επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη 

ππεξεζίεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ νθείινπλ λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαη γηα 

έλαλ αθφκα ιφγν: ζηα παηδηά δελ πξέπεη λα ππελζπκίδεηαη ζπλερψο ε θαθνπνίεζε πνπ 

έρνπλ ππνζηεί. Σφζν νη αξρέο φζν θαη νη δηθεγφξνη ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα 

ζπληνλίδνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ απφ ηε δηαξθή 

θαη εμαληιεηηθή εμηζηφξεζε ηεο ηξαπκαηηθήο ηνπο εκπεηξίαο ζε έλαλ αξηζκφ 

ελειίθσλ επαλεηιεκκέλα. Μφλν έηζη ζα θαηαθέξνπλ λα πξνζεγγίζνπλ νπζηαζηηθά ηα 

παηδηά ψζηε λα επηηχρνπλ ηε κεγαιχηεξε γηα εθείλνπο πξφθιεζε, πνπ δελ είλαη άιιε 

απφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δξαζηψλ θαζψο θαη 

ινηπψλ παηδηψλ πνπ θαθνπνηήζεθαλ, ψζηε λα ηνπο πξνζθεξζεί ε δένπζα ζεξαπεπηηθή 

βνήζεηα θαη ππνζηήξημε γηα λα μεπεξάζνπλ ην ηξαχκα ηεο θαθνπνίεζεο απηήο 

θαζεαπηήο αιιά θαη ηεο γλψζεο φηη νη εηθφλεο θαθνπνίεζεο πνπ ηα απεηθνλίδνπλ ζα 

είλαη ζε ζπλερή θπθινθνξία ζην δηαδίθηπν. Γηαηί, κηα εηθφλα ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο ελφο παηδηνχ κπνξεί λα θπθινθνξεί ζηνλ θπβεξλνρψξν επ‟ αφξηζηνλ 

θαη ην παηδί απηφ ζα αηζζάλεηαη θαθνπνηεκέλν θάζε θνξά πνπ ε ζπγθεθξηκέλε 

εηθφλα ζα απνζεθεχεηαη ζε έλαλ ππνινγηζηή.
 81

 

 

8) ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΟΤ ΓΡΑΣΖ 

 Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη ζπιινγήο παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ είλαη 

θπξίσο ςπρνινγηθή, κε ηελ έλλνηα φηη ην πιηθφ πνπ απνηειεί ζεμνπαιηθφ εξέζηζκα γηα 

θάπνηνλ ελήιηθν δε ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα θαη ζπλνιηθά κε ην πεξηερφκελν, αιιά κε 
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ηνλ ηξφπν πνπ ζα ην αληηιεθζεί ην άηνκν θαη ζα ην λνεκαηνδνηήζεη.
82

 Γηα 

παξάδεηγκα, κηα θσηνγξαθία πνπ απεηθνλίδεη έλα παηδί πνπ θνξάεη εζψξνπρα, δελ 

έρεη εκθαλψο ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν, αιιά κπνξεί λα εμάξεη ηε θαληαζία ελφο 

παηδφθηινπ θαη λα ιεηηνπξγήζεη γη‟ απηφλ δηεγεξηηθά.  

 Γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο θαη ην ζρεδηαζκφ θάζε είδνπο πξαθηηθήο αληηκεηψπηζεο (πξφιεςε, 

ελεκέξσζε, λνκνζεηηθή ξχζκηζε, εθπαίδεπζε, απνθαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο, ζεξαπεία 

ηνπ δξάζηε) είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηνπ πξνθίι ηνπ δξάζηε.  

 Βέβαηα, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ νκάδα ησλ 

δξαζηψλ, απηή δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε νκνηνγελήο, φπσο επίζεο 

νκνηνγέλεηα δελ ππάξρεη θαη ζηα θίλεηξά ηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηνπο 

ζπιιέθηεο θαη δηαρεηξηζηέο παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ζην δηαδίθηπν 

πεξηιακβάλνληαη: 

1. άηνκα κε ςπρνζεμνπαιηθή δηαηαξαρή θαη ζπγθεθξηκέλα παηδνθηιία,
83

  

2. «πειάηεο» ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ αλαδεηνχλ θαηλνχξηεο ζεμνπαιηθέο 

εκπεηξίεο, 

3. άηνκα πνπ δελ έρνπλ ζεμνπαιηθή πξνηίκεζε γηα παηδηά, αιιά πνπ έρνπλ 

δεη ην θάζκα ηεο πνξλνγξαθίαο ελειίθσλ θαη ςάρλνπλ γηα πην πεξίεξγν, 

πην «άξξσζην» πιηθφ
84

, αιιά θαη  

4. «επαγγεικαηίεο» πνπ θεξδνζθνπνχλ δηαθηλψληαο θαη (αλα)παξάγνληαο 

παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ θαζψο θαη άιινη.  

Δπνκέλσο, ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γελίθεπζεο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δξαζηψλ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή.
85

 

 Οη εκπιεθφκελνη ζηελ παξαγσγή, θαηνρή θαη δηαθίλεζε παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο  κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ θνηλσληθνχ 
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ζπλφινπ θαη λα είλαη νπνηαζδήπνηε ειηθίαο, θχινπ, θαηαγσγήο θαη εζληθφηεηαο. 

Δίλαη σο επί ην πιείζηνλ άλδξεο. χκθσλα κε έξεπλεο, είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ κία 

ζηαζεξή εξσηηθή ζρέζε, κφληκε εξγαζία, πςειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν δείθηε 

επθπΐαο, λα έρνπλ παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε θαη λα κελ έρνπλ βεβαξπκκέλν πνηληθφ 

κεηξψν. Αλαδεηνχλ δε ζπρλά επαγγέικαηα πνπ λα ηνπο θέξλνπλ ζε επαθή κε παηδηά. 

Αλάκεζα ζε ζπιιεθζέληεο γηα ηα αδηθήκαηα απηά κέρξη ηψξα, ηφζν ζηελ Διιάδα 

αιιά θαη δηεζλψο, επξίζθνληαη θαη δηθαζηέο, δηθεγφξνη, θαζεγεηέο, δάζθαινη, 

δηαζεκφηεηεο θ.ά. Απφ ηα ειάρηζηα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη, ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο, πξφθεηηαη γηα ιεπθνχο άλδξεο, κεηαμχ 26 θαη 40 εηψλ, ζπλήζεηο 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, γεγνλφο κάιηζηα, ην νπνίν ζπρλά επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή 

ηνπο δσή θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο επαθέο. Άιια ραξαθηεξηζηηθά φηη αλαδεηνχλ 

επάισηα παηδηά, φηη θιεξηάξνπλ κε θάκπνζα παηδηά ηαπηφρξνλα, είλαη πνιχ 

ππνκνλεηηθνί (κπνξεί ε πξνζπάζεηα ηεο απνπιάλεζεο λα θξαηήζεη εβδνκάδεο ή 

κήλεο) θαη –ζπρλά, φρη πάληα- ςεχδνληαη γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπο (ειηθία, θχιν, 

εκθάληζε, δηεχζπλζε, δνπιεηά, ζρνιείν, θίινπο, ρφκπη), ελ νιίγνηο θάλνπλ ν,ηηδήπνηε 

γηα λα πξνζειθχζνπλ ην ζχκα ηνπο.
86

 Αθφκα, άιιν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ηα 

άηνκα απηά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ελζπλαίζζεζε, κε άιια ιφγηα, ζην λα 

«ληψζνπλ» ηνλ πφλν ηνπ άιινπ. Πνιινί παηδφθηινη ππήξμαλ νη ίδηνη ζην παξειζφλ 

ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, επαλαιακβάλνληαο ηνλ θαχιν θχθιν ηεο 

ζπκαηνπνίεζήο ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο παηδφθηισλ 

παξνπζηάδεη ηέηνηα ςπρνινγηθή αλσξηκφηεηα, φζε θαη ηα παηδηά-ζχκαηά ηνπο 

αξγφηεξα.
87

 

 ζνλ αθνξά ζηελ ειηθία ησλ εκπιεθνκέλσλ δηεζλψο γηα ζρεηηθά κε ηελ 

παηδηθή πνξλνγξαθία αδηθήκαηα ζην δηαδίθηπν πνηθίιεη απφ 10 έσο 65 εηψλ: 

 χκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ New Hampshire (2003), 

πνζνζηφ 3% ησλ ζπιιεθζέλησλ γηα ηηο παξαπάλσ πξάμεηο είλαη ειηθίαο θάησ 

ησλ 17 εηψλ, ην 11% είλαη ειηθίαο 18 έσο 25 εηψλ, ην 45% αλήθεη ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα ησλ 26 έσο 39 θαη ην 41% είλαη 40 εηψλ θαη άλσ. 

 χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ην 99% ησλ θαηεγνξνπκέλσλ είλαη άλδξεο, ζηελ 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα ιεπθνί (πνζνζηφ 92%), νη νπνίνη δξνπλ κφλνη 
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ηνπο (θαηά 97%), αλήθνπλ ζηε κέζε ή αλψηεξε νηθνλνκηθή ηάμε, ελψ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «ππεξάλσ 

ππνςίαο», ζπρλά δε ζεσξνχλην πξφηππα γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζην νπνίν 

δηαβηνχζαλ. 

 Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπιιεθζέλησλ, ην 67% απιά θαηείρε ζε ςεθηαθή κνξθή ην 

πιηθφ, ελψ ην 22% ην δηέλεηκε ζην internet, ελψ έλαο ζηνπο δέθα 

θαηεγνξνπκέλνπο γηα αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία έρεη 

ζπιιεθζεί θαη παιαηφηεξα γηα θάπνην αδίθεκα ζεμνπαιηθήο θχζεσο ελαληίνλ 

αλειίθνπ. 

 Απφ ηνπο εκπιεθνκέλνπο ζηηο παξαπάλσ πξάμεηο ην 91% ρξεζηκνπνηνχζε 

νηθηαθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ην 7% είρε πξφζβαζε ζην πνξλνγξαθηθφ πιηθφ 

απφ Ζ/Τ επξηζθφκελν ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο, ελψ ην 2% ρξεζηκνπνηνχζε 

ππνινγηζηή επξηζθφκελν ζε άιιν κέξνο, ζπλήζσο δεκφζηα βηβιηνζήθε. 

 Δίλαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζνχλ πνιινί κχζνη θαη ζηεξεφηππα ζρεηηθά κε 

ην πξνθίι ησλ δξαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζπλδέεηαη ζπρλά ν δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ 

εγθιεκάησλ ζε βάξνο παηδηψλ ζην δηαδίθηπν κε θάπνηνλ άγλσζην παηδφθηιν πνπ 

θαηαθέξλεη λα ηα εμαπαηήζεη πξνθεηκέλνπ λα ηα απαγάγεη ή λα αζειγήζεη εηο βάξνο 

ηνπο.  

 Πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ New Hampshire, ζε εζληθφ δείγκα 

πεξηπηψζεσλ ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ ελαληίνλ παηδηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

νη νπνίεο νδεγήζεθαλ ζηε δηθαηνζχλε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, έδεημε φηη νη 

δξάζηεο δελ ήηαλ παηδφθηινη, ζε γεληθέο γξακκέο δελ παξαπιάλεζαλ ηα ζχκαηά 

ηνπο πξνζπνηνχκελνη φηη ήηαλ ζπλνκήιηθνί ηνπο, αθνχ είραλ νη πεξηζζφηεξνη 

απφ απηνχο γλσζηνπνηήζεη ηελ ειηθία ηνπο θαη δελ ζεσξνχληαλ άγλσζηνη ζηα 

παηδηά-ζχκαηα, αθνχ είραλ αλαπηχμεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κέζα απφ ηε ζπρλή 

επηθνηλσλία.  

Νεφηεξν κάιηζηα “hardcore” πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο πνπ παξάγεηαη ζηηο 

ΖΠΑ, ηελ Απζηξαιία θαη ηε Γπηηθή Δπξψπε θαη δηαθηλείηαη ζην δηαδίθηπν αθνξά 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά εηθφλεο αζέιγεηαο παηδηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ θνπδίλα, 

ζην ζαιφλη, ζηελ θξεβαηνθάκαξα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ ή ηνπ 

θσηνγξάθνπ. Αλεμάξηεηα, σζηφζν, απφ ηνλ ηφπν, ην ρξφλν ή ην πεξηερφκελν ηεο 

εηθφλαο, θάζε θνξά πνπ ε θσηνγξαθία ή ε εηθφλα (ζηελ πεξίπησζε επεμεξγαζκέλεο 
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θσηνγξαθίαο) ελφο παηδηνχ γίλεηαη πξνζβάζηκε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ζεμνπαιηθψλ 

ζθνπψλ θάπνησλ ελειίθσλ ην παηδί ζπκαηνπνηείηαη εθ ησλ πξαγκάησλ, φπσο ήδε 

έρνπκε αλαθέξεη παξαπάλσ.
88

 

Αξθεηφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ηππνινγία
89

 ησλ εγθιεκάησλ ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν, πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ην Ηλζηηηνχην 

Δγθιεκαηνινγίαο ηεο Απζηξαιίαο, θαηαηάζζνληαο ηνπο δξάζηεο, αλάινγα κε ηα 

θίλεηξά ηνπο, ζε κία ζπλερή θαηάηαμε, απφ απηνχο πνπ δελ εκπιέθνληαη άκεζα κε ην 

παηδί έσο θαη απηνχο πνπ αλαπηχζζνπλ άκεζεο ζεμνπαιηθέο επαθέο. Δλλνείηαη φηη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε δελ είλαη πεξηνξηζηηθή, ελψ θάπνηνο δξάζηεο κπνξεί λα αλήθεη ζε 

παξαπάλσ απφ έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο. Πεξηγξάθνληαη ελλέα ηύπνη 

δξαζηώλ: 

1. Ο πξψηνο αλαθέξεηαη ζε απηφλ πνπ «ζεξθάξεη» ζην δηαδίθηπν 

(“browser”), ζπλαληά αθνχζηα (γηα παξάδεηγκα κέζσ spam
90

) πιηθφ 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη απνθαζίδεη λα ην θξαηήζεη. Σν εάλ ν 

ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο ζπλέιεμε ην πιηθφ ζπκπησκαηηθά ζα θαλεί απφ 

ην θαηά πφζν ζα ζπλερίζεη απηή ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ μεθίλεζε ηπραία.   

2. Ο δεχηεξνο ηχπνο ρξήζηε αλαθέξεηαη ζην άηνκν πνπ έρεη πξνζσπηθέο 

ζεμνπαιηθέο θαληαζηώζεηο θαη κφλν κε παηδί, ηηο νπνίεο απνηππψλεη ζε 

θείκελα ςεθηαθήο κνξθήο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, ή ρξεζηκνπνηεί 

ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο γηα πξνζσπηθή ηνπ ρξήζε, ρσξίο σζηφζν λα έρεη 

ηελ πξφζεζε λα ηηο κνηξαζηεί κε άιινπο.  

3. Ο ηξίηνο ηχπνο είλαη ν ιεγφκελνο «αιηεπηήο» (“trawler”), ν νπνίνο 

αλαδεηά ελεξγά πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ρξεζηκνπνηψληαο θαη 

άιινπο ρξήζηεο κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα. Ο Taylor πεξηγξάθεη ηξεηο 

εθδνρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ δξάζηε: i. ηνλ ζεμνπαιηθά «πακθάγν» 

ρξήζηε πνξλνγξαθίαο, φπνπ ε παηδηθή πνξλνγξαθία είλαη απιά ηκήκα 

ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ θαη φρη απηνζθνπφο, ii. ηνλ ρξήζηε πνπ 

πεηξακαηίδεηαη ζεμνπαιηθά, αιιά δελ ην επηδηψθεη πεξαηηέξσ θαη iii. ηνλ 
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«θηιειεχζεξν» ρξήζηε πνπ επηβεβαηψλεη κε ηελ αλαδήηεζε παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο ην δηθαίσκά ηνπ λα έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε φπνην 

πιηθφ επηζπκεί.  

4. Ο ηέηαξηνο ηχπνο ραξαθηεξίδεηαη σο ν «επηζθαιήο» (“non-secure”) 

ζπιιέθηεο, ν νπνίνο αγνξάδεη, ζπιιέγεη θαη αληαιιάζζεη πνξλνγξαθηθφ 

πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη ζε ηζηνζειίδεο ή chat rooms, πνπ δελ απαηηνχλ 

θσδηθνχο αζθαιείαο, εγγξαθέο θαη ν,ηηδήπνηε άιιν δηαζθαιίδεη ηέηνηα 

δξαζηεξηφηεηα. Δίλαη πξνθαλέο ην ξίζθν πνπ παίξλεη απηφο ν ρξήζηεο λα 

απνθαιπθζεί. 

5. Ο πέκπηνο ηχπνο είλαη ν αληίζεηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ, δειαδή απηφο πνπ 

ελεξγά αλαδεηά, ζπιιέγεη θαη αγνξάδεη παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, 

αιιά ρξεζηκνπνηψληαο πάληα απζηεξέο δηθιείδεο αζθαιείαο (ν αζθαιήο 

–“secure”- ζπιιέθηεο). Γηα παξάδεηγκα, θάπνηα δίθηπα αληαιιαγήο 

πιηθνχ απαηηνχλ, πξηλ απφ ηελ εγγξαθή λέσλ κειψλ, απηά λα θαηαζέζνπλ 

κέξνο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζπιινγψλ, «θιεηδψλνληαο» έηζη ηα κέιε 

ηνπο.  

6. Ο έθηνο ηχπνο είλαη ν ιεγφκελνο “groomer”, ν ρξήζηεο δειαδή πνπ 

μεθηλά κηα δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε ην παηδί κε ζθνπφ λα αλαπηχμεη 

ζεμνπαιηθή ζρέζε καδί ηνπ, δηαδηθηπαθά ή θπζηθά. Ζ παηδηθή 

πνξλνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε γηα λα 

«πξνεηνηκάζεη» ην παηδί γηα ηελ εηδηθή πεξίζηαζε θαη λα κεηψζεη ηηο 

αλαζηνιέο ηνπ. 

7. Ο έβδνκνο ηχπνο είλαη απηφο πνπ δηαπξάηηεη θπζηθά ζεμνπαιηθά 

εγθιήκαηα ζε βάξνο παηδηψλ θαη γηα ηνλ νπνίν ε παηδηθή πνξλνγξαθία 

πιαηζηψλεη ηε ζεμνπαιηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. πλήζσο ζε απηφλ ηνλ 

ηχπν, ε πνηληθή δίσμε γηα θαηνρή παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ζε 

ςεθηαθή κνξθή, ζπλνδεχεη ηε δίσμε γηα ηελ θαθνπνίεζε ηνπ αλειίθνπ.  

8. Ο παξαγσγόο είλαη απηφο πνπ εκπιέθεηαη θπζηθά ζηε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ θαη δηαθηλεί έπεηηα ηηο εηθφλεο απηέο ζην 

δηαδίθηπν (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θσηνγξάθνη, νη εθδφηεο, νη δεκηνπξγνί 
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ησλ βίληεν ζην ζπίηη). Δλδέρεηαη λα παξαθηλεί παηδηά ζην λα δηαζέηνπλ ηα 

ίδηα ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο. 

9. Ο ηειεπηαίνο ηχπνο είλαη απηφο πνπ δηαλέκεη ην πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ζε 

φινπο ηνπο παξαπάλσ γηα λα θεξδίζεη ρξήκαηα (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

δηαθεκηζηέο θαη νη έκπνξνη). Ο ίδηνο κπνξεί λα ελδηαθέξεηαη ζεμνπαιηθά 

γηα παηδηά, αιιά κπνξεί θαη φρη. Αλάκεζα ζηνλ ηχπν 8 θαη 9 κεζνιαβνχλ 

ελίνηε νη ιεγφκελνη «κεζάδνληεο», ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εδψ ησλ 

πξναγσγψλ, αθφκα θαη ησλ ίδησλ ησλ γνλέσλ.  

Πίνακασ 3:  Η τυπολογία των εγκλθμάτων τθσ παιδικισ πορνογραφίασ ςτο διαδίκτυο 

Σφποι δραςτών 
Επίπεδο δικτφωςθσ 

του δράςτθ 
Αςφάλεια Φφςθ τθσ κακοποίθςθσ 

1οσ τφποσ:  ο 

«περιθγθτισ»  

(browser) 

 Καμία  Πχι Ζμμεςθ 

2οσ τφποσ:  ο τφποσ των 

ιδιωτικϊν 

φανταςιϊςεων 

Καμία Πχι  Ζμμεςθ 

3οσ τφποσ:  ο 

«αιηεπηήο» (trawler) 
Χαμθλό Πχι  Ζμμεςθ 

4οσ τφποσ:  ν 

«επηζθαιήο» (non-

secure) ζπιιέθηεο 

Υψθλό Πχι  Ζμμεςθ 

5οσ τφποσ:  ο 

«αςφαλισ» (secure) 

ςυλλζκτθσ 

Υψθλό Ναι Ζμμεςθ 

6οσ τφποσ:  ν 

ιεγφκελνο “groomer” 

Ροικίλλει- online 

επικοινωνία με παιδιά   
Εξαρτάται από το παιδί Άμεςθ 

7οσ τφποσ:  ο φυςικόσ 

δράςτθσ  

Ροικίλλει- φυςικι 

επαφι με παιδιά 
Εξαρτάται από το παιδί Άμεςθ 

8οσ τφποσ:  ο 

παξαγσγφο 

Ροικίλλει- εξαρτάται 

από το εάν είναι και 

διανομζασ 

Εξαρτάται από το παιδί Άμεςθ 
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9οσ τφποσ:  ο διανομζασ 

του παράνομου υλικοφ 
Ροικίλλει 

Συνικωσ τείνει να 

είναι αςφαλισ 
Ζμμεςθ 

 

Πξνθχπηνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο αλάκεζα ηελ επξύηεξε νκάδα ησλ 

παηδόθηισλ θαη ζε απηή ησλ παηδόθηισλ ηνπ δηαδηθηύνπ εηδηθφηεξα. Χζηφζν, νη 

παηδφθηινη ηνπ δηαδηθηχνπ εκθαλίδνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο 

δηαθνξνπνηνχλ θαη ζρεηίδνληαη κε ην ίδην ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Δηδηθφηεξα, 

εκθαλίδνπλ πνιιέο δηαθπκάλζεηο ζηε δηάζεζή ηνπο, επηζπκία απηνπξνβνιήο, 

ππνκνλή, ζπκπηψκαηα ππνρψξεζεο θαη ηαπηφρξνλα ζχγθξνπζεο θαη ππνηξνπήο. Ο 

Taylor (2002) αλαθέξεηαη θαη ζην «ζχλδξνκν ηνπ ζπιιέθηε» ραξαθηεξίδνληαο ηελ 

παζνινγηθή εμάξηεζε ζπιιεθηψλ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν. Ζ 

δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ κέζα απφ ην δηαδίθηπν θαη ε 

πεξαηηέξσ αλαπαξαγσγή θαη δηαθίλεζή ηνπ, αθελφο δηαθνξνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία παηδεξαζηψλ απφ φζνπο δηαπξάηηνπλ ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα ζε παηδηά 

γεληθφηεξα θαη αθεηέξνπ απνηειεί ηελ έθθαλζε ζεκαληηθψλ ςπρνινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ην δξάζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαη‟ επηινγή ζπιινγή 

πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ απνζθνπεί, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δξαζηψλ, ζηε 

δηέγεξζε ηεο θαληαζίαο ηνπο, ζηε ζεμνπαιηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε κέζσ ηνπ 

απλαληζκνχ, δειαδή ζηελ αχμεζε ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απηά βέβαηα 

κέζα απφ εηθφλεο παηδηψλ θαη ην κνίξαζκα ησλ θαληαζηψζεσλ κε άιινπο on-line.
91

 

Χζηφζν, νη Quayle θαη Taylor (2001) έδεημαλ ζε έξεπλά ηνπο ζε δείγκα 

αλδξψλ πνπ είραλ θαηεγνξεζεί γηα θαηνρή παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ φηη ε 

ζπιινγή παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ δε ζπλδέεηαη απφιπηα κε ηε 

ζεμνπαιηθή δηέγεξζε θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπιιέθηε. Με άιια ιφγηα, πνιιέο θνξέο, 

θαίλεηαη φηη ν ρξήζηεο ζπιιέγεη πιηθφ (“downloading”), πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζεη 

θαη κφλν ηε ζπιινγή ηνπ κε θάηη θαηλνχξην. Απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπιιέθηε 

αλαδεηθλχεη ην ξφιν ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο σο εκπνξεχζηκνπ πξντφληνο θαη 

ζπλάκα σο «ηξνπαίνπ», δηθαηνινγψληαο έηζη ηελ απφζηαζε πνπ παίξλεη ν ζπιιέθηεο 

απφ ην πεξηερφκελν ηεο θσηνγξαθίαο, δειαδή ην παηδί («δελ ήηαλ παξά κφλν κηα 

ειεθηξνληθή εηθφλα, έλα ηίπνηα», δηαηείλεηαη ν ζπιιέθηεο). Έλα άιιν εμίζνπ 

ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη νη αηνκηθέο δηαθνξέο ζηα 
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θίλεηξα ησλ ζπιιεθηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπιινγή παηδηθήο πνξλνγξαθίαο γηα 

θάπνηνπο κπνξεί λα απνηειεί ππνθαηάζηαην ελφο πξαγκαηηθνχ εγθιήκαηνο, ελψ γηα 

άιινπο κπνξεί λα είλαη εξέζηζκα ή αθφκε πξνζρέδην ελφο ζεμνπαιηθνχ εγθιήκαηνο 

κε επαθή. Ζ ζρέζε, επνκέλσο, αλάκεζα ζηε ζπιινγή παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη 

ζην έγθιεκα πνπ πξνυπνζέηεη επαθή, παξακέλεη αζαθήο. Μάιηζηα, πξηλ απφ ηελ 

εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ, είρε δηαπηζησζεί φηη κφιηο ην έλα ηξίην κε έλα πέκπην 

φζσλ ζπιιακβάλνληαλ γηα θαηνρή παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ είραλ αλάκεημε 

θαη ζε πξαγκαηηθέο θαθνπνηήζεηο παηδηψλ. Σν δηαδίθηπν, φκσο, δηεπθφιπλε ηελ 

πξφζβαζε ζε ηέηνην πιηθφ απφ ρξήζηεο, νη νπνίνη πνηέ πξηλ δελ ην αλαδήηεζαλ 

ελεξγά ππφ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο ηνπ, αιιά κέζσ ηεο επθνιίαο θαη ηεο αλσλπκίαο 

ηνπ internet ηθαλνπνηνχλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο, ίζσο δε κάιηζηα λα θαηαιήμνπλ ζε 

ζπρλή ρξήζε ή αθφκα θαη ζε εζηζκφ ζε ηέηνηεο εηθφλεο. Αληίζεηα, φζνη έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί γηα ζεμνπαιηθά αδηθήκαηα ζε βάξνο αλειίθσλ, δελ είλαη απηνλφεην φηη 

δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ζπιινγή εηθφλσλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο 

[ζχκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα, ην πνζνζηφ δξαζηψλ ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ κε 

ελδηαθέξνλ ζηελ παηδηθή πνξλνγξαθία θπκαηλφηαλ (ην 2005-6) ζην 10% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θαηαδηθαζζέλησλ].
92

 

Μπνξεί λα εθπιαγείηε αλ κάζεηε φηη κεξηθνί παξαβάηεο είλαη ζρεδφλ 

πεπεηζκέλνη φηη φρη κφλν δελ βιάπηνπλ ηα παηδηά αιιά πξαγκαηηθά ηα βνεζάλε 

παξέρνληαο ηνπο ζπληξνθηθφηεηα θαη κηα "αγάπε" πνπ απνηειεί ηελ εηζαγσγή ζηε 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα πνιινχο παξαβάηεο απηνί πνπ έρνπλ ην πξφβιεκα 

είκαζηε εκείο (ην θνηλφ) θαη φρη νη ίδηνη. Αθξηβψο φπσο έλαο βηαζηήο κπνξεί λα 

πξνζπαζήζεη λα δηθαηνινγήζεη ην βηαζκφ ηζρπξηδφκελνο φηη ην ίδην ην ζχκα ην 

πξνθάιεζε είηε κέζσ ηνπ πξνθιεηηθνχ ηνπ ελδχκαηνο είηε κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ, ν παηδφθηινο ππνζηεξίδεη ζπρλά φηη είλαη ην ζχκα ελφο ζεμνπαιηθά δξαζηήξηνπ 

παηδηνχ. Απηέο νη αηηηνινγήζεηο θαινχληαη «γλσζηηθέο δηαζηξεβιψζεηο» θαη είλαη κηα 

πξνζπάζεηα ησλ παηδεξαζηψλ λα λνκηκνπνηήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη ην ξφιν 

ηνπ δηαδηθηχνπ ζ‟ απηφ. Άιια παξαδείγκαηα είλαη νη εθινγηθεχζεηο ηνπ ηχπνπ «ε 

παηδηθή πνξλνγξαθία ζε θάπνηεο ρψξεο είλαη λφκηκε», ή ε πεξηνξηζκέλε αίζζεζε 

ελνρήο, φπσο «εγψ απιά ζπιιέγσ πιεξνθνξίεο». Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν 

ηζρπξηζκφο θάπνησλ παηδεξαζηψλ φηη ηα παηδηά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο 
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ην «δηαζθεδάδνπλ» θαη ην «απνιακβάλνπλ», γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηα 

«ρακνγειαζηά ηνπο πξφζσπα».
93

 

Οη Granic θαη Lamey (1999) αλαθέξνπλ φηη ε εκπεηξία ηνπ δηαδηθηχνπ σζεί 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο θνηλσλίαο, ησλ ζρέζεσλ θαη ηνπ 

εαπηνχ ηνπο. Απηή ε αιιαγή απνηππψλεηαη κε ελάξγεηα ζηνπο δηαδηθηπαθνχο δξάζηεο 

θαη εηδηθφηεξα ζηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα γλσζηηθά ηνπο ζρήκαηα. Με άιια 

ιφγηα, ν ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ δχλαηαη λα «πεγαίλεη» φπνπ ζέιεη, λα «ιέεη» φ,ηη 

ζέιεη ρσξίο λα απνθαιχςεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα, κε απνηέιεζκα πνιινί 

απφ απηνχο λα βηψλνπλ γηα πξψηε θνξά ηελ εκπεηξία λα μεπεξλνχλ ηα φξηα ησλ 

θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ, ζπκπιεξψλνπλ νη ίδηνη ζπγγξαθείο.
94

 

πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη έλα νκνηνγελέο πξνθίι δξάζηε θαη 

ζην κφλν πνπ ζα κπνξνχζακε λα θαηαιήμνπκε ρσξίο ακθηβνιία είλαη φηη ζηε 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία πξφθεηηαη γηα άλδξεο. Έλαο ιφγνο ηεο αλνκνηνγέλεηαο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο είλαη νη αηνκηθέο δηαθνξέο ζηα θίλεηξά ηνπο. Πάλησο, λα 

ππνγξακκίζνπκε φηη δελ παξνπζηάδνπλ φινη ζεμνπαιηθέο δηαηαξαρέο, φπσο ε 

παηδνθηιία, γεγνλφο πνπ νθείιεη λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή καο ζηα ζηεξεφηππα ηνπ 

πξνθίι ηνπ δξάζηε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν.  

 

9) Ζ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΟΦΗΛΧΝ 

Χο παηδνθηιία αλαθέξεηαη κία κνξθή παξαθηιίαο
95

, κία δηαζηξνθή, ε νπνία 

πεξηγξάθεη επαλαιακβαλφκελεο θαη επίκνλεο ζεμνπαιηθέο ηάζεηο θαη θαληαζηψζεηο πνπ 
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 Mε τον όρο παραφιλία ςτθν ψυχολογία και τθ ςεξολογία αναφζρεται μία ςειρά από εκφράςεισ 

τθσ ανκρϊπινθσ ςεξουαλικότθτασ, που χαρακτθρίηεται από ςεξουαλικι διζγερςθ που προκαλείται 

από ενζργειεσ ι καταςτάςεισ που δεν ςχετίηονται άμεςα με τον ςυνθκιςμζνο τρόπο ςεξουαλικισ 

ςυνεφρεςθσ. Ο όροσ μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για να καταδείξει μθ «κανονικζσ» 

ςεξουαλικζσ πρακτικζσ, χωρίσ απαραίτθτα να ςυνεπάγεται ότι είναι και «λανκαςμζνεσ». Στθν 

πραγματικότθτα ο όροσ επινοικθκε για να αντικαταςτιςει, ςε μια πιο αυςτθρι επιςτθμονικι 

ταξινόμθςθ, τον παλιό οριςμό τθσ ςεξουαλικισ διαςτροφισ ι ςεξουαλικισ απόκλιςθσ, μεταξφ των 

οποίων ςτο παρελκόν περιλαμβανόταν και θ ομοφυλοφιλία κακϊσ και άλλεσ μορφζσ 

ςεξουαλικότθτασ όπωσ θ ομαδικι ςυνουςία. (από τθ Βικιπαίδεια, τθν ελεφκερθ εγκυκλοπαίδεια 
http://el.wikipedia.org). Ο όροσ αναφζρεται πάντα ςε ψυχοςεξουαλικζσ διαταραχζσ και όχι ςε 

ςεξουαλικά εγκλιματα.  

http://el.wikipedia.org/
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αθνξνχλ ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα κε παηδηά, ηηο νπνίεο ζπρλά πξαγκαηνπνηνχλ. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή θαηαιακβάλεη έλα κεγάιν κέξνο απφ ηελ ελέξγεηα θαη ηε δσή 

ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, ε παηδνθηιία αθνξά άηνκα ηα νπνία 

δηαζέηνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο ηάζεηο, έζησ θη αλ νπδέπνηε έρνπλ επηρεηξήζεη λα ηηο 

πξαγκαηψζνπλ, είηε απφ εζηθέο αλαζηνιέο, είηε απφ ηνλ θφβν ηεο επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ. H παηδνθηιία έρεη ηαμηλνκεζεί μερσξηζηά απφ ηελ εθεβνθηιία (αθνξά έιμε 

πξνο παηδηά πεξηεθεβηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο) θαη ηε λεπηνθηιία (έιμε πξνο λήπηα 

0 - 3 εηψλ). 

Υαξαθηεξηζηηθά: Ζ επίζεκε πεξηγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ ηεο παηδνθηιίαο, 

ζχκθσλα κε ην DSM-IV
96

, είλαη ε χπαξμε ησλ παξαθάησ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 6 

κελψλ: Οη επαλαιακβαλφκελεο ζεμνπαιηθέο θαληαζηψζεηο, νξκέο ή ζπκπεξηθνξέο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηδφκελε κε παηδηά (αγφξηα ή 

θνξίηζηα) πξνεθεβηθήο ειηθίαο (κηθξφηεξα ησλ 13 εηψλ). Απηέο νη θαληαζηψζεηο 

θ.ιπ. δηαηαξάζζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε πξνζσπηθφ ή 

θνηλσληθφ επίπεδν θαη απνθιίλνπλ απφ ηελ αλακελφκελε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

βάζεη ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Ο παηδφθηινο επίζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

16 εηψλ θαη ηνπιάρηζηνλ θαηά 5 ρξφληα κεγαιχηεξνο απφ ην παηδί πνπ εκπιέθεηαη 

ζηηο ζεμνπαιηθέο νξκέο ηνπ. Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή δελ είλαη λνκηθνχ ραξαθηήξα 

θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνδειψλεη πσο γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο παηδεξαζηήο 

απφ ην λφκν ζα πξέπεη λα έρεη απηή ηε ζπκπεξηθνξά γηα έμη νιφθιεξνπο κήλεο. Ζ 

ζπκπησκαηνινγία αθνξά θαζαξά ηνλ ςπρνινγηθφ νξηζκφ ηεο παηδνθηιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

Αλ θαη ε παηδνθηιία αθνξά θαη ζηα δχν θχια, ελ ηνχηνηο ε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ παηδφθηισλ είλαη άλδξεο (ζπλήζσο 35-45 εηψλ), ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο εηεξνθπιφθηινη. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο έιθνληαη απφ θνξίηζηα (θπξίσο 

ειηθίαο 8 - 10 εηψλ), ιηγφηεξνη έιθνληαη απφ αγφξηα (ζπλήζσο κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

ησλ 10 εηψλ), αιιά ππάξρνπλ θαη πνζνζηά παηδφθηισλ πνπ έιθνληαη θαη απφ ηα δχν 

θχια, θαζψο θαη πνζνζηά πνπ έιθνληαη ηαπηφρξνλα απφ παηδηά θαη ελειίθνπο. 

                                                           
96

 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders:  Ζνα διαγνωςτικό εγχειρίδιο για τθν 

ταξινόμθςθ των ψυχιατρικϊν διαταραχϊν που εκδίδεται από τθν Αμερικανικι Ψυχιατρικι Ζνωςθ. Το 
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χρθςιμοποιείται περιςςότερο ςτθν Ευρϊπθ και ςε όλο τον δυτικό κόςμο. (από το http://e-

psychology.gr  και το http://eidikiagogimeaplalogia.blogspot.gr) 
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Οη ζχηεο, πξνεξρφκελνη απφ φια ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, 

αλήθνπλ θαηά πιεηνςεθία ζην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ (κε πνζνζηφ έσο θαη 70%) θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. πρλά, κάιηζηα, επηιέγνπλ επαγγέικαηα πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηα παηδηά. Αλάκεζα ζηνπο παηδφθηινπο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη άηνκα 

εθεβηθήο ειηθίαο, ελψ έρεη απνδεηρζεί πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ 

πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθνχο θαη φρη πεξηζηαζηαθνχο παηδφθηινπο. Σν παηδί κπνξεί λα 

είλαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, νπφηε ε παηδνθηιία απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη 

αηκνκημία, ή μέλν πξνο απηφ
.
 Έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε δηάθνξεο ρψξεο, 

δείρλνπλ φηη πάλσ απφ ηα 2/3 ησλ ζπηψλ έρνπλ θαη νη ίδηνη ππνζηεί θαηά ηελ παηδηθή 

ηνπο ειηθία ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε
97

. 

ε φηη αθνξά ην ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ, ν ιφγνο είλαη φηη ε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε ζηε παηδηθή ειηθία εκπνδίδεη ηελ επαθή κε ηε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απηνλνκία. Γεκηνπξγεί κηα πιεπξά ηνπ ςπρηζκνχ αλψξηκε, αηειή -γη‟ απηφ βιέπνπκε 

αλζξψπνπο, πνπ ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο έρνπλ πεηχρεη. Δληνχηνηο κηα 

πιεπξά ηνπ ςπρηζκνχ πάζρεη. Δπίζεο ε πξψηκε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε σζεί ζηελ 

αιινίσζε ηεο ζπλείδεζεο, ζηε δηακφξθσζε παζνινγηθψλ ςπρηθψλ ακπλψλ θαη ζηελ 

ηαχηηζε κε ηνλ επηηηζέκελν, πνπ ζεκαίλεη, αζπλείδεηα βέβαηα, «γηα λα ληψζσ ζηέξενο 

θαη δπλαηφο ζα πξέπεη λα γίλσ ζαλ απηφλ πνπ κε θαθνπνίεζε». Απηφ βέβαηα δε 

ζεκαίλεη αλαγθαία φηη φζνη θαθνπνηήζεθαλ ζηε παηδηθή ειηθία γίλνληαη θαη 

παηδεξαζηέο
98

. 

Οη πεξηζζφηεξνη παηδεξαζηέο έρνπλ παξαλντθέο ηδέεο, φπσο φηη ηα παηδηά πνπ 

θαθνπνίεζαλ ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξάμε κε ηε ζέιεζή ηνπο, φηη ε εκπεηξία 

απηή ζα είλαη ρξήζηκε γηα ηα παηδηά, φηη ηα παηδηά δελ ζπκνχληαη ηίπνηα γηαηί δελ 

θαηάιαβαλ ηη έγηλε θηι. Φπζηθά απηέο νη ηδέεο δελ είλαη ηίπνηα άιιν πέξα απφ 

κεραληζκνχο άκπλαο ηνπ “Δγψ” ηνπ παηδεξαζηή πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ ήδε δηαηαξαγκέλν ςπρηζκφ ηνπ αηφκνπ. 

’ απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ηελ παηδνθηιία απφ ηελ 

παηδεξαζηία. Παηδφθηινο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θάπνηνο πνπ δηεγείξεηαη 

ζεμνπαιηθά απφ αλήιηθα παηδηά, έρεη εξσηηθέο θαληαζηψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 
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 Ορζςτθσ Γιωτάκοσ, εξουαλικι επικετικότθτα και παραφιλίεσ, Εκδόςεισ Βιτα, Ακινα 2004, ςελίδεσ 

37-42 ςτθ Βικιπαίδεια, τθν ελεφκερθ εγκυκλοπαίδεια http://el.wikipedia.org/wiki  
98

 Δθμιτρθσ Σεφεριάδθσ, Ψυχολόγοσ-Ψυχοκεραπευτισ, Επιςτθμονικό Υπεφκυνοσ του Κζντρου 

Ψυχολογίασ  και Ψυχοκεραπείασ (ΚΨΨ), άρκρο «Παιδοφιλία-Παιδεραςτία», δθμοςιευμζνο ςτθν 

Αυριανι τθσ Μυριακισ, από το ςφνδεςμο http://www.dimseferiadis.com  

http://el.wikipedia.org/wiki
http://www.dimseferiadis.com/
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παηδηά θαη φια φζα αλαθέξακε ζηνλ γεληθφηεξν νξηζκφ ηεο παηδνθηιίαο. Απφ ηε 

ζηηγκή φκσο πνπ ην ελ ιφγσ άηνκν αζειγήζεη πάλσ ζε αλήιηθν ηφηε ζεσξείηαη θαη 

παηδεξαζηήο θαη φρη απιά παηδφθηινο. Με δπν ιφγηα ε δηαθνξά ηνπ ελφο 

ραξαθηεξηζκνχ απφ ηνλ άιιν είλαη φηη ν φξνο “παηδνθηιία” δελ πεξηιακβάλεη 

απαξαίηεηα ηελ πξνζπάζεηα ζεμνπαιηθήο επαθήο κε αλήιηθν, ελψ ν πην εηδηθφο φξνο 

“παηδεξαζηία” αλαθέξεηαη αθξηβψο ζηελ ζεμνπαιηθή πξάμε
99

. Έλα είλαη ζίγνπξν: 

φηη ε παηδηθή πνξλνγξαθία ρξεζηκεχεη θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο. Ηδίσο νη 

«πξνζεθηηθνί» παηδφθηινη, απηνί δειαδή πνπ δελ ελεξγνχλ παξνξκεηηθά, αιιά 

πεξηνξίδνληαη ζηελ απιή θαληαζίσζε ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε 

παηδηά, ζπρλά επξίζθνληαη κε κεγάιεο ζπιινγέο πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, 

ζρνιαζηηθά αξρεηνζεηεκέλνπ θαη πξνζεθηηθά θπιαγκέλνπ. 
100

 

Θεξαπεία: Απαηηείηαη καθξφρξνλε ςπρνζεξαπεία κε ζηφρν ηελ επεμεξγαζία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ αλαδφκεζε, ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ 

παξνξκήζεσλ θαη ηελ αιιαγή ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ ζεξαπεία είλαη 

καθξφρξνλε γηαηί ζπλήζσο ζπλππάξρνπλ θαη άιιεο δηαηαξαρέο, φπσο απηέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα, αιιά θαη άιιεο δηαζηξνθέο. πλήζσο βέβαηα, απηά ηα 

άηνκα δελ επηζθέπηνληαη ςπρνζεξαπεπηέο εμαηηίαο ηνπ θφβνπ φηη «ζα καζεπηεί ην 

                                                           
99 Από τον ιςτότοπο Ψυχολογείν του ψυχολόγου Δθμθτρίου Αγοραςτοφ 

http://psychologein.dagorastos.net/2007/12/08/pedophilia/, κακϊσ και Lanning K., 2002, Cyber 

“pedophiles”: A behavioral perspective”, in J. Peters ed., US Department of Justice, USA Book (chapter 

4). 
100

 Αίτια: Οι παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθν εμφάνιςθ τθσ παιδοφιλίασ είναι κυρίωσ 

περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί: 

 Άτομα που μεγάλωςαν ςε ζνα περιβάλλον με πατζρα αυταρχικό και απαγορευτικό, με τρόπο 

που εμποδίςτθκε θ φυςιολογικι ςεξουαλικι τουσ ανάπτυξθ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τα 

άτομα αυτά να είναι επιρρεπι ςε διαςτροφζσ.  

 Άτομα που δεν οριοκετικθκαν ϊριμα, κυρίωσ ςτθν θλικία μεταξφ 2 ζωσ 7 ετϊν. Θ οριοκζτθςθ 

ιταν ι πολφ αυςτθρι ι πολφ χαλαρι. 

 Θ φπαρξθ ματαιϊςεων ςτθν ενιλικθ ςεξουαλικι ηωι. 

 Ρρόκλθςθ αιςκιματοσ κυριαρχίασ, εξουςίασ.  

 Αίςκθςθ φόβου ι ανεπάρκειασ απζναντι ςε ενιλικο ερωτικά αντικείμενο ωκοφν ςυχνά ςτθν 

επιλογι ανιλικων, αδφναμων και άβουλων ερωτικϊν αντικειμζνων ωσ υποκατάςτατα. Θ 

επιλογι τζτοιων αντικειμζνων είναι λιγότερο απειλθτικι ςτον ψυχιςμό τουσ. 

 Επίςθσ ςε κοινωνικζσ καταςτάςεισ όπου χαλαρϊνουν οι επίςθμεσ απαγορεφςεισ και θ τιρθςθ 

των νόμων. Τότε θ διαςτροφικι ςυμπεριφορά γίνεται επιτρεπτικι για το άτομο.  

Συνικωσ ςυναντάμε δφο ι και περιςςότερεσ αιτίεσ από τισ παραπάνω να ςυνυπάρχουν ςε ζναν 

παιδεραςτι. Να ςθμειϊςουμε εδϊ ότι ςε όλουσ υπάρχουν χαρακτθριςτικά διαςτροφισ τα οποία 

όμωσ δεν δομοφν οργανωμζνθ διαταραχι και εντζλει υπθρετοφν τθ φυςιολογικι ςεξουαλικι ηωι.  

http://psychologein.dagorastos.net/2007/12/08/pedophilia/
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κπζηηθφ ηνπο», ή θαη φηαλ αθφκα θαηαθέξλνπλ λα πάλε, γξήγνξα ζηακαηάλε. ΓΔΝ 

ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΟ ΑΚΑΣΑΛΟΓΗΣΟ ΓΗΑΣΗ ΔΥΟΤΝ ΠΛΖΡΖ ΔΠΗΓΝΧΖ ΣΟΤ 

ΠΑΘΟΤ ΣΟΤ, ΓΗ‟ ΑΤΣΟ ΔΥΟΤΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΘΤΝΖ ΝΑ ΕΖΣΖΟΤΝ 

ΒΟΖΘΔΗΑ ΑΦΟΤ ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΑΦΟΡΑ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΚΑΗ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΠΟΤ 

ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΤΝΔΗΓΖΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ 

ΔΠΗΛΟΓΖ
101

. 

ζνλ αθνξά ην εξψηεκα ηνπ αλ ηειηθά ε παηδνθηιία (άξα θαη ε παηδεξαζηία) 

γηαηξεχεηαη, ε απάληεζε κάιινλ ηείλεη λα είλαη αξλεηηθή, ρσξίο πνηέ λα 

απνθιείνληαη νη εμαηξέζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή είλαη ζεμνπαιηθή, γη‟ απηφ 

θαη είλαη βαζηά ξηδσκέλε κέζα ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ αηφκνπ, φπσο φιεο νη ζεμνπαιηθέο 

επηζπκίεο θαη ζπλήζεηεο ησλ αλζξψπσλ. Πξφζθαηεο έξεπλεο, κάιηζηα, έδεημαλ φηη 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο εγθεθαιηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ παηδεξαζηψλ θαη αηφκσλ 

απφ ηνλ κέζν πιεζπζκφ (βι. Pedophilia May Be The Result Of Faulty Brain Wiring). 

πγθεθξηκέλα ε έξεπλα απηή ππνζηεξίδεη φηη νη εγθέθαινη ησλ παηδεξαζηψλ έρνπλ 

ιηγφηεξε ιεπθή νπζία (white matter) απφ ηνπο “θαλνληθνχο” εγθεθάινπο. Με ηνλ φξν 

ιεπθή νπζία νλνκάδνπκε φιεο εθείλεο ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ζηηο νπνίεο 

ππάξρνπλ θπξίσο νη άμνλεο θαη νη δελδξίηεο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ (ηα “θαιψδηα 

ζχλδεζεο” θαη “επηθνηλσλίαο” κεηαμχ ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ θαη ησλ εγθεθαιηθψλ 

πεξηνρψλ γεληθφηεξα). Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο, 

ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε πσο ίζσο ηειηθά ε παηδεξαζηία λα νθείιεηαη θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε εγθεθαιηθή αλάπηπμε θαη άξα ίζσο λα ππάξρεη πξνδηάζεζε γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή
102

. 

 

10) ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΘΔΜΑΣΑ 

α. Οη δπζθνιίεο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θπβεξλνπαξαβαηψλ
103

 :  

Σα ζηαηηζηηθά πξνθίι ησλ παξαβαηψλ πξνζθέξνπλ ιίγε βνήζεηα ζε κηα 

έξεπλα θαη κπνξνχλ αθφκε λα είλαη θαη παξαπιαλεηηθά. Σέηνηεο ιίζηεο κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ κηα εηθφλα ελφο "ραξαθηεξηζηηθνχ" παξαβάηε, αιιά νη πιεξνθνξίεο 

ράλνπλ ηελ εμεηαζηηθή ρξεζηκφηεηά ηνπο φηαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πξαγκαηηθφ 
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 Δθμιτρθσ Σεφεριάδθσ, ό.π. 
102

 Από τον ιςτότοπο Ψυχολογείν, ό.π.  
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 M. M. Ferraro, 2005, ό.π. Κεφάλαιο 4.  
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θφζκν. Σν πξφβιεκα είλαη φηη κπνξεί θάπνηνο λα έρεη έλα ή πεξηζζφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε παξαβαηψλ, λα θαθνραξαθηεξηζηεί 

θαη φκσο λα κελ είλαη παξαβάηεο. Δάλ ζέηνπκε πνιχ επξέα ραξαθηεξηζηηθά, 

δηαηξέρνπκε ηνλ θίλδπλν λα ραξαθηεξίδνπκε πνιινχο αλζξψπνπο παξαβάηεο ελψ 

κπνξεί λα είλαη θάπνηνο απφ απηνχο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ νλνκάδεηαη «ιάζνο 

ζεηηθφηεηα», ελλνψληαο φηη είρακε κηα ζεηηθή πηζαλφηεηα λα βξνχκε απηφ πνπ 

αθνινχζσο απνδείρηεθε ιάζνο. Δάλ, φκσο, ζέζνπκε ηα θξηηήξηά καο πάξα πνιχ 

ιεπηνκεξψο, δηαηξέρνπκε ηνλ θίλδπλν ν παξαβάηεο λα μεθχγεη. Απηφ νλνκάδεηαη 

«ιάζνο αξλεηηθφηεηα» ελλνψληαο φηη ζεσξήζακε δελ ππήξμε ιφγνο αλεζπρίαο, φηαλ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππήξμε. Απηά ηα δεηήκαηα κνιχλνπλ φιε ηελ ελδερφκελε 

ηερληθή ηνπ πξνθίι.
 
 

 Οπφηε, πνην είλαη ην πξνθαλέζηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ πνπ θαθνπνηνχλ 

ζεμνπαιηθά ηα παηδηά; αθψο, ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα παηδηά, αιιά απηφ πψο καο 

βνεζά; Ζ Ferraro ζέηεη κε γιαθπξφηεηα ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: Φπιαθίδνπκε 

πξνιεπηηθά φινπο ηνπο εγέηεο ησλ πξνζθφπσλ; Σνπο αξρεγνχο ησλ θαηαζθελψζεσλ; 

Σνπο δαζθάινπο; Πξνθαλψο φρη. Απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα δερηνχκε φηη 

δελ ππάξρεη θακία εχθνιε απάληεζε αιιά θαη θαλέλαο θαηάινγνο πξαγκάησλ φπνπ 

πέληε ή πεξηζζφηεξα ζα καο επηηξέςνπλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηνπο παξαβάηεο. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, έλα πξάγκα κπνξεί λα θάλεη έληνλε εληχπσζε θαη ζπλεηξκηθά λα 

νδεγήζεη ζε έλαλ ηέηνην πξνζδηνξηζκφ: ην έληνλν -ειηθηαθά αθαηάιιειν- ελδηαθέξνλ 

γηα παηδηά ή εθήβνπο. Καη θπζηθά, δελ κηιάκε γηα θάπνηνλ πνπ απιά ηνπ αξέζεη λα 

πξνπνλεί ηελ νκάδα θνιχκβεζεο. Αιιά κηιάκε γηα θάπνηνλ πνπ λαη κελ ζέιεη λα 

πξνπνλεί ηελ νκάδα θνιχκβεζεο αιιά έρεη πάληα κηα δηθαηνινγία γηα λα πξνζέρεη ηα 

παηδηά ηελ ψξα πνπ αιιάδνπλ ξνχρα ή καγηφ, ρατδεχεη ηηο πιάηεο θαη ηνπο ιαηκνί ηνπο 

ηελ ζηηγκή πνπ ηνπο κηιάεη, θ.ιπ. Ρσηήζηε ηα παηδηά. Θα ζαο πνπλ κε πνηνπο δελ 

αηζζάλνληαη άλεηα. Ο ιφγνο πνπ ζπρλά δελ πξνζθέξνληαη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο είλαη 

φηη νη ελήιηθνη ηείλνπλ λα θάλνπλ ιηγφηεξν ζεκαληηθά ηα ζεκάδηα ηεο αθαηάιιεινπ 

επαθήο. Έλαο ηξηαληαελφο εηψλ άληξαο πνπ επηθνηλσλεί online κε παηδηά ή λένπο 

εθήβνπο ζε θαλνληθή βάζε έρεη πξφβιεκα, κέρξη λα απνδεηρζεί ην αληίζεην. Μπνξεί 

λα είλαη αλψξηκνο ή λα έρεη παξφκνηα ελδηαθέξνληα, αιιά εθηφο θαη αλ ππάξρεη έλαο 

θαιφο ιφγνο γηα απηή ηελ ζπλνκηιία, απηφ είλαη έλα ζέκα αλεζπρίαο. Μεξηθέο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πεγαίλνπλ ζηα δηθαζηήξηα κπνξεί λα καο εθπιήμνπλ αιιά απηφ δίλεη 

έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ηα ζηαηηζηηθά πξνθίι, ελδερνκέλσο, έρνπλ πεξηνξίζεη ηελ 
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φπνηα ρξεζηκφηεηα ζηελ πξφβιεςε ηνπ πνηνο κπνξεί λα θαθνπνηήζεη ζεμνπαιηθά 

παηδηά. 

 Μηα πεξίπησζε πνπ δίλεη έκθαζε ζηε δπζθνιία λα αλαγλσξηζηεί έλαο πηζαλφο 

θπβεξλνπαξαβάηεο είλαη απηή ηνπ Patrick Naughton, ελφο ηξηαληαηεηξάρξνλνπ 

αλψηεξνπ ππαιιήινπ. Δθηφο απφ ην φηη δελ ηαίξηαδε κε ηα πξνθίι εθείλσλ πνπ έρνπλ 

παηδφθηια ελδηαθέξνληα, ν Naughton επέδεημε απίζηεπηε αθέιεηα. Δπεηδή ήηαλ έλαο 

απφ ηνπο θαιχηεξνπο πξνγξακκαηηζηέο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Java θαη 

εθηειεζηηθφο αληηπξφεδξνο ηεο εηαηξίαο Infoseek, φπνπ ήηαλ αξκφδηνο γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ δηθηχνπ ηεο Walt Disney, έδσζε ηνπο αξηζκνχο ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο 

εξγαζίαο ηνπ ζε έλαλ πξάθηνξα πνπ πξνζπνηήζεθε φηη ήηαλ έλα δεθαηξηάρξνλν 

θνξίηζη ζε έλα δσκάηην ζπλνκηιίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ο Naughton έδεημε επίζεο ζηνλ 

πξάθηνξα κηα ηζηνξία (κε κηα θσηνγξαθία) ζρεηηθά κε ηνλ ίδην ζην Forbes.com, φπσο 

ηζρπξίζηεθε ην FBI. Καηά ηξφπν ελδηαθέξνληα, νη δηθεγφξνη ηνπ Naughton 

ππνζηήξημαλ φηη ν πειάηεο ηνπο έπαηδε απιά έλα παηρλίδη θαληαζίαο ρσξίο λα έρεη 

ηελ πξφζεζε λα θάλεη νηηδήπνηε παξάλνκν. Γπζηπρψο γηα ηνλ Naughton, είρε 

μεπεξάζεη ηα φξηα φηαλ ηαμίδεςε ζε δηαθνξεηηθή πνιηηεία γηα λα ζπλαληεζεί κε κηα 

αζηπλνκηθφ πνπ είρε πάξεη ηε ζέζε ηεο ππνηηζέκελεο δεθαηξηάρξνλεο θίιεο ηνπ. Οη 

δηθεγφξνη ηνπ Naughton είπαλ φηη ήηαλ απιά κηα ππνθξηηηθή ξφισλ ζηνλ θαληαζηαθφ 

θφζκν ησλ δσκαηίσλ ζπλνκηιίαο θαη πνηέ δελ πίζηεςε πξαγκαηηθά φηη επξφθεηην λα 

ζπλαληεζεί κε έλα θνξίηζη πνπ ήηαλ κφλν 13 εηψλ. ηε δίθε ν Naughton βξέζεθε 

έλνρνο γηα θαηνρή παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, αιιά ην δηθαζηήξην δελ 

κπνξνχζε λα θζάζεη ζε κηα απφθαζε ζρεηηθά κε ην γεγνλφο φηη ηαμίδεςε ζε άιιε 

πνιηηεία γηα λα έξζεη ζε ζεμνπαιηθή επαθή κε έλαλ αλήιηθν. Σελ εβδνκάδα κεηά ηελ 

θαηαδίθε, έλαο δηθαζηήο εθεηείνπ φξηζε φηη ε ςεθηαθή παηδηθή πνξλνγξαθία δελ 

ήηαλ παξάλνκε, θαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξνχζε ην πιηθφ ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο αλαηξάπεθε. ηε δεχηεξε δίθε, ν Naughton βξέζεθε έλνρνο γηα ην 

ηαμίδη πνπ έθαλε γηα λα έξζεη ζε ζεμνπαιηθή επαθή κε έλαλ αλήιηθν θαη 

θαηαδηθάζηεθε ζε απειεπζέξσζε ππφ επηηήξεζε θαη ππφζρεζε θαιήο δηαγσγήο.
104

 

 β. Πψο δξνπλ νη on line παξαβάηεο
105

 : Ο online παηδηθφο ζεμνπαιηθφο 

θαθνπνηφο αλαδεηά πεξηνρέο πνπ πηζαλψο ζπρλάδνπλ ηα ζχκαηα. ηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν ηέηνηεο πεξηνρέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη έλα ζρνιείν, έλαο ρψξνο δηαζθέδαζεο, 
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105

 M. M. Ferraro, 2005, ό.π. Κεφάλαιο 4.  



60 

 

ή έλα εκπνξηθφ θέληξν. ηνλ εηθνληθφ θφζκν κηα ηέηνηα πεξηνρή ζα ήηαλ έλα δσκάηην 

ζπλνκηιίαο φπνπ ζπρλάδνπλ παηδηά ή έθεβνη. ε ηέηνηεο νκάδεο έλα άηνκν 45 εηψλ 

κπνξεί λα πξνζππνγξάςεη σο "Molly" ή "Skeet" θαη λα αξρίζεη κηα ζπλνκηιία κε 

άιια κέιε ηεο νκάδαο θαη φηαλ δεηεζεί ε ειηθία ή θάπνηα άιια πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, κπνξεί εχθνια λα δψζεη 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο έθεβνπ θνξηηζηνχ ή αγνξηνχ. Σν 

δφισκα γηα ηα ζχκαηα κπνξεί λα είλαη ηφζν εχθνιν 

φπσο ε δαθηπινγξάθεζε ελφο παξφκνηνπ κελχκαηνο : 

«Μφιηο ηζαθψζεθα κε ηελ κακά κνπ. Σελ κηζψ ηφζν 

πνιχ. Οη γνλείο κνπ πνηέ δελ κε θαηαιαβαίλνπλ». Μέζα 

ζε ιίγα ιεπηά ν παξαβάηεο ζα δεη ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή ηνπ απαληήζεηο απφ παηδηά πνπ 

αληαλαθινχλ παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα : «Ξέξσ αθξηβψο 

ηη ζεκαίλεη!» «Μηζψ ηνπο γνλείο κνπ επίζεο!» θ.ι.π. Ο 

παξαβάηεο κε απηφ ην κήλπκα ρηχπεζε επαίζζεηεο 

ςπρνινγηθέο ρνξδέο ησλ εθήβσλ. Βέβαηα, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα κεξηθέο απφ ηηο 

απαληήζεηο λα είλαη απφ άιινπο παξαβάηεο πνπ έρνπλ κπεη ζην ίδην δσκάηην 

ζπλνκηιίαο ή απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο πνπ παξηζηάλνπλ ηα πηζαλά ζχκαηα γηα λα 

κπνξέζνπλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο θαη ελ ηέιεη λα ζπιιάβνπλ ηνπο παξαβάηεο. Απηφ 

δεκηνπξγεί έλαλ θίλδπλν γηα ηνπο παξαβάηεο, αιιά παξάδνμα, ε πηζαλφηεηα ελφο 

ηέηνηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα απμήζεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο.  

Μηα πξνζθηιήο θαηεγνξία ησλ παξαβαηψλ είλαη απηή ησλ λέσλ αγνξηψλ πνπ 

είλαη αβέβαηα γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπο. Ο παξαβάηεο κπνξεί λα πξνζθεξζεί λα 

νξγαλψζεη εηεξνθπινθηιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο αιθνφι θαη 

λαξθσηηθά γηα ην ζχκα κε απψηεξν ζθνπφ λα ην εθκεηαιιεπηεί ζεμνπαιηθά κέζα απφ 

ηε ρξήζε ηεο πνξλνγξαθίαο. ηαλ νη ελδνηαζκνί ηνπ ζχκαηνο ραιαξψζνπλ, ε 

πξνζπάζεηα λα εκπιαθεί ζεμνπαιηθά κε ην ζχκα εκθαλίδεηαη είηε ζαλ πξφηαζε, είηε 

ζαλ εμαλαγθαζκφο, είηε κέζσ ρξεζηκνπνίεζεο θπζηθήο δχλακεο. Δλαιιαθηηθά, εάλ 

ην ζχκα αλαξσηηέηαη εάλ έρεη ή φρη έλαλ νκνθπινθηιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ν 

παξαβάηεο κπνξεί λα ελεξγήζεη ζαλ ζχκβνπινο κε ζηφρν ηε κχεζε ηνπ ζχκαηνο ζε 

νκνθπινθηιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μφιηο ην ζχκα ζπκκεηάζρεη ζηε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε έλαλ παξαβάηε, ν θφβνο ηνπ λα γίλεη γλσζηφ δίδεη ηζρπξή δχλακε 

ΣΑ ΔΤΟ ΣΡΙΣΑ ΣΩΝ 

ΕΞΟΤΑΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΕΓΓΙΕΩΝ 

ΓΙΝΟΝΣΑΙ Ε ΔΩΜΑΣΙΑ 

ΑΝΟΙΥΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (CHAT 

ROOMS). ΣΟ ΕΝΑ 

ΣΕΣΑΡΣΟ ΜΕΩ 

ΣΙΓΜΙΑΙΩΝ 

ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ (INSTANT 
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ζηνλ παξαβάηε. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ηνπ Frank Bauer
106

, ελφο 

εηθνζηελληάρξνλνπ δάζθαινπ ηέρλεο, πνπ ζπλειήθζε λα εθβηάδεη έλαλ 

δεθαπεληάρξνλν καζεηή ηνπ γηα λα θαηαγξάςεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζεμνπαιηθφ βίληεν. 

Ο δάζθαινο είρε αξρίζεη, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο, κηα online αιιεινγξαθία κε 

έλαλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, παξνπζηάδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ σο γπλαίθα. Σν αγφξη θαη 

«ε γπλαίθα» αληάιιαδαλ ειεθηξνληθά κελχκαηα θαη θσηνγξαθίεο. Αξγφηεξα, 

επηθνηλσλψληαο θάησ απφ ην γπλαηθείν πξνζσπείν, ν Bauer απείιεζε φηη ζα 

ηξνπνπνηήζεη κηα θσηνγξαθία ηνπ αγνξηνχ ψζηε λα ηνλ θάλεη λα εκθαλίδεηαη φηη 

αλακείρζεθε ζε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ην δηαλείκεη ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ αγνξηνχ, εάλ απηφο δελ δερφηαλ λα θαηαγξάςεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε 

βίληεν. Ο καζεηήο έθαλε ην βίληεν θαη έπεηηα «ε γπλαίθα» απαίηεζε θαη έλα δεχηεξν. 

Σφηε ην αγφξη απεπζχλζεθε ζε έλαλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεπφηαλ θαη ζπδήηεζε ηελ 

θαηάζηαζε. Ο ελήιηθνο ήηαλ ν δάζθαινο, ν ίδηνο ν εθβηαζηήο ηνπ. Σειηθά, ην αγφξη 

είπε ζηνπο γνλείο ηνπ ηη ζπλέβαηλε θαη ε αζηπλνκία εληφπηζε ηα ειεθηξνληθά 

κελχκαηα ηνπ Bauer. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα μεθηλήζεη ε επηθνηλσλία κε ην ζχκα, ν παξαβάηεο 

θνηηάεη πσο ζα ην θαινπηάζεη. Απηφ επηηπγράλεηαη θεξδίδνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 

ζχκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ν παξαβάηεο γίλεηαη ζηγά ζηγά γλσζηφο ζην ζχκα, απηφ 

παξαπιαλάηαη ςπρνινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, κεηψλνληαο ηνπο ελδνηαζκνχο ηνπ, 

θαη ιέγνληαο ζηνλ παξαβάηε φιν θαη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπο 

βαζχηεξνπο θφβνπο θαη ηα κπζηηθά ηνπ, ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπ 

ζθέςεηο (θαζψο πξφθεηηαη γηα άηνκα εθηφο νηθνγελεηαθνχ θαη ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ δελ ηνπο βιέπεη θαζεκεξηλά ψζηε λα ηνπο ληξέπεηαη). Απηφ 

κπνξεί λα ζπκβεί αξθεηά γξήγνξα online. Αλ θαη κεξηθά ζχκαηα κπνξνχλ λα 

αηζζαλζνχλ θάπσο άβνια ζ‟ απηφ ην ζηάδην, ππάξρνπλ θαη άιια πνπ δελ αηζζάλνληαη 

έηζη θαη πξφζπκα δίλνπλ πξνζσπηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο, ηνπο θίινπο θαη ην ζρνιείν ηνπο, ηα κέξε πνπ ζπρλάδνπλ. Μεξηθέο θνξέο ν 

παξαβάηεο κπνξεί λα θάλεη ην ζχκα λα ηνλ αηζζαλζεί ζαλ ηνλ "ψξηκν θίιν ηνπ" -θαη 

φρη ζαλ θάπνην ζπλνκήιηθν- ν νπνίνο είλαη πξφζπκνο λα θαηαλνήζεη ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ θαη λα ηνπ δψζεη ζπκβνπιέο. Δάλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν κία έθεβε κπνξεί λα 

βγεη ξαληεβνχ κε έλαλ ηξηαληάρξνλν γηαηί λα κελ αιιειεπηδξάζεη κε έλα ηέηνην 

άηνκν online, φηαλ κάιηζηα ν ηξφπνο απηφο επηθνηλσλίαο εκθαλίδεηαη λα είλαη 
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αζθαιέζηεξνο; χκθσλα κε ηνλ Lanning(2001) πνιινί online παηδφθηινη είλαη 

εηιηθξηλείο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη κεξηθνί ζηέιλνπλ αθφκε θαη 

αλαγλσξίζηκεο θσηνγξαθίεο ηνπο ζην ελ δπλάκεη ζχκα. 

Κάπνηνη παξαβάηεο, αξρίδνπλ ζρέζεηο κε γπλαίθεο κφλν θαη κφλν γηα λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηα παηδηά ηνπο. Αλακελφκελν απφ ηνπο παξαβάηεο λα αλαδεηήζνπλ ηηο 

κεηέξεο-ζχκαηα κέζα απφ ην internet, αθνχ ην δηαδίθηπν ηείλεη λα γίλεη ν θαη‟ εμνρήλ 

ηφπνο γλσξηκηψλ. Μφιηο αξρίζεη ε πξνζέγγηζε θαη μεθηλήζεη ε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε, ην ζχκα κπνξεί λα δηραζηεί αλάκεζα ζηελ επηζπκία ηνπ λα δηαηεξεί ε 

κεηέξα ηνπ ζρέζε κε ηνλ παξαβάηε θαη ζηελ επηζπκία ηνπ λα κελ απνγνεηεπζεί ε 

κεηέξα ηνπ. Έηζη, κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ δεηήκαηα αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπ 

ζχκαηνο θαη ηεο κεηέξαο ηνπ γηα ηελ πξνζνρή ηνπ παξαβάηε, ελνρή γηα ηελ 

θαθνπνηεηηθή ζρέζε κε ηνλ παξαβάηε, ακθηζπκία γηα ηελ παξνπζία ηνπ παξαβάηε 

ζην ζπίηη, ε αίζζεζε ηεο επζχλεο λα πξνζηαηεχζεη ηπρφλ άιια παηδηά κε ην λα 

θαθνπνηείηαη ην ίδην θ.ιπ. Σα δεηήκαηα είλαη πνιπδηάζηαηα θαη ν παλνχξγνο 

παξαβάηεο είλαη ζε ζέζε λα ηα εθκεηαιιεχεηαη πξνο φθειφο ηνπ.  

Οη παξαβάηεο είλαη ηδηαίηεξα επηδέμηνη ζην λα θαινπηάλνπλ ηα ζχκαηα ηνπο. 

ε έλα πξαγκαηηθφ ζελάξην, έλαο παξαβάηεο ζα πξνζπαζήζεη αξρηθά λα ρηίζεη κηα 

θηιία κε έλα παηδί γηα λα ην θάλεη λα ηνλ εκπηζηεπζεί. Αλ θαη ην ζχκα αξρηθά κπνξεί 

λα έρεη ελδνηαζκνχο γηα ηε πξνζνρή πνπ δέρεηαη απφ έλαλ ελήιηθν, ζηαδηαθά απηφ 

δίδεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ελδερνκέλσο αθφκα θαη ζηε ζηνξγή εθ 

κέξνπο ηνπ ζχκαηνο.  

ηελ πξάμε: Ο online παξαβάηεο «θαινπηάλεη» ην ζχκα νπνηαδήπνηε ψξα ηεο 

εκέξαο, αθφκε θαη ζην ίδην ηνπ ην ζπίηη. Δίλαη δηαζέζηκνο λα ζπδεηήζεη θαη λα 

αιιειεπηδξάζεη κε ην ζχκα, λα ην ζηεξίμεη θαη λα ην ζπκβνπιεχζεη. Ο παξαβάηεο 

κπνξεί (κέζσ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ ή αιιηψο) λα 

πξνεηδνπνηείηαη πφηε ην ζχκα είλαη online. Μφιηο ην ζχκα ηνλ εκπηζηεπζεί ζε έλαλ 

νξηζκέλν βαζκφ, ν δξάζηεο ζα ηνπ δεηήζεη λα κεηαθηλεζεί ε ζπλνκηιία ηνπο απφ ηνπο 

δεκφζηνπο θπβεξλνρψξνπο ζπδεηήζεσλ (chatrooms)
107

 ζε έλαλ ηδησηηθφ, 

απνθιεηζηηθά δηθφ ηνπο, ρψξν ζπλνκηιίαο. Δθεί ε ζπλνκηιία κπνξεί λα αθνινπζήζεη 

δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο: Αξρηθά, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ν δξάζηεο ζα 

πξνζπαζήζεη λα γίλεη θίινο κε ην ζχκα, λα ηνπ απνζπάζεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα 
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εθείλν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θ.ιπ. Πξνο ηνχην ζα 

ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο ηνπ ζχκαηνο, ελψ 

ζα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνο γηα φιεο ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο ηεο κφδαο, ηεο 

κνπζηθήο, ησλ αζιεκάησλ θαη ρφκπη ησλ λέσλ.
108

 Ο δξάζηεο κπνξεί, ζηε ζπλέρεηα, 

λα δεηήζεη θσηνγξαθίεο ηνπ ζχκαηνο, ην νπνίν κπνξεί αξρηθά λα θαίλεηαη αζψν, 

αξγφηεξα φκσο απνθηά εξσηηθφ-πνξλνγξαθηθφ ραξαθηήξα. Καηαπιήζζεη ην γεγνλφο 

πνχ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηέηνηα αηηήκαηα: Αλ έλα ζχκα αληαπνθξηζεί ζε έλα αίηεκα 

θαη απνζηείιεη κηα θσηνγξαθία απφ ην θαινθαίξη κε καγηφ, ζα αθνινπζήζεη ην 

αίηεκα γηα κηα θσηνγξαθία ηνπ ζχκαηνο ηφπιεο. Αλ ην ζχκα αξλεζεί, ηφηε ν 

παξαβάηεο ζα ην απεηιήζεη φηη κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα ην αιινηψζεη 

ςεθηαθά ψζηε λα ην θάλεη λα θαίλεηαη γπκλφ θαη ζα ην αλαξηήζεη ζην Γηαδίθηπν 

θαζψο επίζεο ζα ην απνζηείιεη θαη ζηνλ παηέξα ηνπ/ηεο. Φνβνχκελν έλα ηέηνην 

ζελάξην, ην ζχκα αλαγθάδεηαη λα ζπκκνξθσζεί ζην αίηεκα ηνπ παξαβάηε. Δλψ ν 

κέζνο άλζξσπνο κπνξεί λα ζεσξήζεη απίζαλν έλα ηέηνην ζελάξην, γηα έλα λέν θνξίηζη 

(ή αγφξη), ε ζπκκφξθσζε  ζηελ απεηιή ηνπ παξαβάηε κπνξεί λα θαληάδεη σο ην κφλν 

ην ινγηθφ πξάγκα πνπ κπνξεί θάλεη, θαη αληίζεηα λα ηνπ/ηεο θαίλεηαη αδηαλφεηε ε 

εθκπζηήξεπζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζηνπο γνλείο ηνπ/ηεο. Γεδνκέλνπ φηη νη ηζηνθάκεξεο 

θαη νη θζελέο ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο, ε εχθνιε 

πξφζβαζε ζην θσηνγξαθηθφ εμνπιηζκφ θαη ε απνπζία ηεο αλάγθεο εμεηδηθεπκέλσλ 

γλψζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηαηληψλ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν ζχιιεςεο ηνπ παξαβάηε 

θαη κπνξεί λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα ζπκκφξθσζεο ηνπ ζχκαηνο σο πξνο ηα 

αηηήκαηά ηνπ. πρλά νη δξάζηεο απηνί δελ ελδηαθέξνληαη ζεμνπαιηθά γηα παηδηά, 

αιιά απνζθνπνχλ ζην λα θεξδίζνπλ ρξήκαηα πνπιψληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζην 

δηαδίθηπν ζε θπθιψκαηα παηδηθήο πνξλνγξαθίαο.  

Φπζηθά, φπσο έρνπκε ππνγξακκίζεη αξθεηέο θνξέο, επεηδή νη δξάζηεο 

απνδεηνχλ ηε κπζηηθφηεηα θαη ηελ αλσλπκία, θξνληίδνπλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη ν 

ππνινγηζηήο ηνπ ζχκαηνο είλαη ζε κέξνο ηνπ ζπηηηνχ φπνπ δελ 

παξαθνινπζείηαη/ειέγρεηαη απφ θάπνηνλ ελήιηθν, θαζψο θαη φηη ηα ζχκαηα 

δηαγξάθνπλ φια ηα αξρεία ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ζε πεξίπησζε πνπ θάηη «πάεη ζηξαβά». Αθφκα, εθθνβίδνπλ ηα ζχκαηά ηνπο 

φηη εάλ νη γνλείο ηνπο πιεξνθνξεζνχλ ηε ζρέζε ηνπο ζα αληηδξάζνπλ άζρεκα θαη ζα 
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ηα ηηκσξήζνπλ, νπφηε ηα ζχκαηα ηεξνχλ κπζηηθφηεηα θνβνχκελα ηελ αληίδξαζε ησλ 

κεγάισλ.  

Σν Γηαδίθηπν δίλεη ζηνπο παξαβάηεο ηε δπλαηφηεηα λα δηαπξάμνπλ έλα 

αδίθεκα ρσξίο πνηέ λα έρνπλ έξζεη ζε θπζηθή επαθή κε ην ζχκα. Έλαο 

ζαξαληαεπηάρξνλνο απφ ην Οράην ησλ Ζ.Π.Α. πνπ παξίζηαλε ηνλ δεθαπεληάρξνλν 

θαη επηθνηλσλνχζε online κε έλα θνξίηζη δεθαηεζζάξσλ εηψλ, ην έπεηζε λα ηνπ 

ζηέιλεη θσηνγξαθίεο θαη βίληεν ηεο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ. Απηή ε “ζρέζε” 

ζπλερίζηεθε γηα ελάκηζε ρξφλν, απφ ηφηε πνπ ην θνξίηζη ήηαλ δψδεθα εηψλ. Ο 

παξαβάηεο νκνιφγεζε ηελ ελνρή ηνπ γηα πξνηξνπή αλειίθνπ ζε παξαγσγή παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο. 

Μεξηθνί παξαβάηεο βξίζθνπλ επραξίζηεζε θαη αξθνχληαη ζηελ 

απηντθαλνπνίεζε κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ησλ ζπκάησλ ηνπο ή κέζσ ησλ 

εηθφλσλ ηνπο. Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη παξαβάηεο πνπ ζέινπλ λα ζπλαληήζνπλ ηα 

ζχκαηα ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν κε ζηφρν ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. Απηφ 

ην βήκα είλαη ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη ν παξαβάηεο εγθαηαιείπεη ηελ (ππνηηζέκελε) 

αλσλπκία ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη απνθαιχπηεηαη. Σν ζχκα κπνξεί λα κελ 

εληππσζηαζηεί κε ηνλ παξαβάηε φπσο φηαλ επηθνηλσλνχζαλ online. Πξνζδνθψληαο 

κηα ηέηνηα αληίδξαζε, πνιινί παξαβάηεο έρνπλ ζπιιεθζεί λα θαηέρνπλ ρεηξνπέδεο ή 

ζρνηληά φηαλ πήγαηλαλ λα ζπλαληήζνπλ έλα ζχκα. Μεξηθά ζχκαηα λνκίδνπλ φηη ζα 

ζπλαληήζνπλ έλα ζπλνκήιηθφ ηνπο, αιιά θάπνηα άιια γλσξίδνπλ θαη δέρνληαη λα 

ζπλαληεζνχλ κε έλαλ ελήιηθν, ράξε ζηελ πξνεγνχκελε έληερλε πξνπαξαζθεπή (ην 

ιεγφκελν “θαιφπηαζκα”) απφ ηνλ παξαβάηε. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηελ ηθαλφηεηα 

ελφο παξαβάηε ζην λα “θαινπηάζεη” έλα ζχκα, κεξηθέο θνξέο ην ίδην ην ζχκα είλαη 

πξφζπκν λα αθνινπζήζεη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά αγάπεο ή πξνζνρήο, σο ηξφπνο 

δηαθπγήο απφ κηα δπζιεηηνπξγηθή νηθνγέλεηα. Μεξηθά ζχκαηα, κάιηζηα, 

πξνγξακκαηίδνπλ λα θχγνπλ κε ην πξφζσπν πνπ γλσξίδνπλ online γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Τπάξρνπλ, φκσο θαη θάπνηα πνπ απάγνληαη αθνχζηα. Σνλ Μάην 

ηνπ 2002, ην ζψκα ηεο δεθαηξηάρξνλεο Christine Long βξέζεθε ζε έλα θαξάγγη ζην 

Κνλέθηηθαη. Έλαο βξαδηιηάλνο κεηαλάζηεο πνπ είρε γλσξίζεη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

ηελ ζηξαγγάιηζε. ηελ έθηε ηάμε ηνπ θαζνιηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείν, ε Christine είρε 

αλαπηχμεη ηε θήκε ηνπ ζξήζθνπ θνξηηζηνχ, ηεο καδνξέηαο θαη ηεο θαιήο καζήηξηαο, 

ζχρλαδε, φκσο, ζε δηάθνξα δσκάηηα ζπλνκηιίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηψληαο 

πξνθιεηηθά ςεπδψλπκα θαη ζπκκεηέρνληαο ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο κε άηνκα πνπ 
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γλψξηδε online
109

. Ζ Christine Long είλαη ην παξάδεηγκα ελφο δεθαηξηάρξνλνπ 

δηαηαξαγκέλνπ εθήβνπ πνπ αλαδεηνχζε επηθίλδπλεο επαθέο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Λίγν κεηά ην ζάλαην ηεο, δηάθνξνη επηθξηηέο ππνλφεζαλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

ζπλέβαιε ζην ζάλαηφ ηεο. Ζ δηαθνξεηηθφηεηά ηεο απφ ηα ζπλεζηζκέλα 

δεθαηξηάρξνλα παηδηά πνπ μέξνπκε, ίζσο καο θάλεη λα αηζζαλφκαζηε θάπσο 

αζθαιέζηεξνη, απηφ, φκσο, δελ αιιάδεη ην γεγνλφο φηη ήηαλ δεθαηξηψλ εηψλ θαη ζχκα 

ησλ αλδξψλ πνπ γλψξηζε θαη πνπ ηειηθά θάπνην απφ απηά ηε δνινθφλεζε. 

Αθφηνπ ν δξάζηεο έξζεη ζε θπζηθή ζεμνπαιηθή επαθή κε ην ζχκα, ζπλήζσο 

παίξλεη δηάθνξεο πξνθπιάμεηο γηα λα απνθχγεη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ: Μπνξεί λα πείζεη 

ην παηδί ή ηνλ έθεβν φηη ην/ηνλ αγαπάεη, θαη ην αληίζηξνθν. Μπνξεί λα πεη ζην ζχκα 

φηη εάλ ε ζεμνπαιηθή ηνπο επαθή γίλεη γλσζηή, (ν παξαβάηεο) ζα πάεη θπιαθή. Σν 

παηδί ή ν έθεβνο δελ κπνξεί λα δηαλνεζεί φηη ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηε θπιάθηζε 

θάπνηνπ πνπ ζεσξεί φηη λνηάδεηαη γηα εθείλν θαη γη‟ απηφ ζα παξακέλεη ζησπειφ. Αλ, 

ηψξα, ην παηδί ή ν έθεβνο δελ κπνξεί λα θξαηήζεη ηελ απαγνξεπκέλε ζρέζε κπζηηθή, 

ηφηε νη απεηιέο είλαη ην θιεηδί: Ο δξάζηεο κπνξεί λα απεηιήζεη ην ζχκα φηη ζα 

δηαδψζεη πσο (απηφ) απφιαπζε ηε ζεμνπαιηθή επαθή καδί ηνπ. Ή αθφκα κπνξεί λα 

πείζεη ην ζχκα φηη θαλέλαο δελ πξφθεηηαη λα ην πηζηέςεη, εηδηθά αλ ν παξαβάηεο είλαη 

θάπνην πξφζσπν κε ζεκαληηθή ζέζε εμνπζίαο, φπσο έλαο αζηπλνκηθφο ή θιεξηθφο ή 

γηαηξφο ή γνληφο. Δάλ φια ηα παξαπάλσ απνηχρνπλ, μεθηλάλε νη θπζηθέο απεηιέο θαηά 

ηνπ ζχκαηνο, ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ή αθφκα θαη ηνπ θαηνηθίδηνπ δψνπ ηνπ ζχκαηνο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ γίλεη γλσζηέο πξνεγνπκέλσο ζηνλ 

δξάζηε απφ ην ίδην ην ζχκα, ν δξάζηεο κπνξεί λα θάλεη ηηο απεηιέο ηνπ λα θαίλνληαη 

πνιχ πεηζηηθέο ζε έλα παηδί ή ζε έλαλ έθεβν.
110

 

ήκεξα κε ηελ ηφζν δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (Twitter, 

Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, WhatsApp θ.ά) κε επηθξαηέζηεξν ην 

Facebook
111

, ν δξάζηεο «θξαηάεη ζην ρέξη» ην ζχκα ηνπ, απεηιψληαο ην κε 
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 CBSnews.com.2001 
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M. M. Ferraro, 2005, ό.π ομοίωσ, “Profile of a predator” ςτo 

http://www.getwebwise.ca/parent_profile_predator.cfm#victim 
111

 Με αφορμι τθν Θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου, 5 Φεβρουαρίου 2013 θ ΜΚΟ Ν.Ε.Ο.Ι. ζδωςε ςτθ 
δθμοςιότθτα τα κυριότερα ςτοιχεία πανελλαδικισ ζρευνασ που διεξιγαγε ςτθ διάρκεια του 2012 
μζςω ερωτθματολογίων. Σφμφωνα με τθν ζρευνα (www.kidsatsafety.gr): 
• το 74% των νζων επιςκζπτεται το προφίλ του ςτο Facebook κάκε μζρα 

• το 53% παραμζνει ςυνδεδεμζνο πάνω από 2 με 3 ϊρεσ τθν θμζρα ςτο Internet και 

http://www.getwebwise.ca/parent_profile_predator.cfm#victim
http://www.wind.com.gr/gr/wind/upostirixi/asfalis-hrisi-kinitou-internet/kidssafety
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δεκνζηνπνίεζε ησλ θσηνγξαθηψλ ή ησλ βίληεν ή ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπο, πνπ ζα 

καξηπξνχλ ηελ «απηφβνπιε» ζπκκεηνρή ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ εθζέηνληάο ην έηζη 

αλεπαλφξζσηα ζε φινπο ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηνπ «θίινπο» θαη «αθφινπζνπο». Έηζη 

ην παηδί θξαηάεη ην ζηφκα ηνπ θιεηζηφ ή αθφκα ελδίδεη ζε πεξαηηέξσ αιιειεπίδξαζε 

θαη έθζεζε πξνο ηνλ ζχηε (π.ρ. δέρεηαη λα ηνπ ζηείιεη θη άιιεο γπκλέο θσηνγξαθίεο ή 

βίληεν). Σν ηξαχκα ζην κπαιφ θαη ηνλ ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ θαη ην ζηξεο πνπ ηνπ 

πξνθαιεί κηα ηέηνηα λνζεξή θαηάζηαζε κπνξνχλ λα είλαη θαηαζηξνθηθά. 

 

γ. Υξήζεηο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο απφ ηνλ παξαβάηε. 

ην ζεκείν απηφ ηεο εξγαζίαο θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε αλάιπζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζπκάησλ θαη δξαζηψλ, κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηνπο δηάθνξνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα ζπιιέγνπλ πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, 

βαζηδφκελνη πάληα ζηηο έξεπλεο θαη γλψκεο ησλ εηδηθψλ:  

1.  Γηέγεξζε θαη ηθαλνπνίεζε: Σα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πνξλνγξαθία γηα 

ηελ ηφλσζε ηεο ζεμνπαιηθήο νξκήο ηνπο θαη γηα λα ηνπο βνεζήζεη ζηε 

ζεμνπαιηθή δηέγεξζε. Οξηζκέλνη κπνξεί κφλν λα θαληαζηψλνληαη, άιινη φκσο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηέηνην πιηθφ σο «πξννίκην» γηα ηελ πξαγκαηηθή 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα κε αλειίθνπο.  

2. Ννκηκνπνίεζε θαη αηηηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδεξαζηψλ: Ο 

παηδφθηινο ρξεζηκνπνηεί ηελ πνξλνγξαθία γηα λα πείζεη ηνλ εαπηφ ηνπ φηη ε 

                                                                                                                                                                      
• το 76% ζχει από 100 ζωσ 1500 διαδικτυακοφσ φίλουσ, ενϊ οι πιο ςυχνζσ ενζργειεσ των νζων είναι ο 

ζλεγχοσ αναρτιςεων φίλων (70%) και θ ανάρτθςθ προςωπικών φωτογραφιών (63%) 

Η πλειονότθτα των νζων δείχνει εμπιςτοςφνθ ςτα νζα μζςα όπωσ προκφπτει από το βακμό 

ειλικρίνειασ που υιοκετοφν ςτθν παρουςία τουσ ςτο διαδίκτυο: το 85% των χρθςτών δθλώνουν 

ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ το πραγματικό τουσ όνομα, το 75% δθμοςιεφουν το προςωπικό e-

mail τουσ και το 66% δθλώνουν τθν πραγματικι τουσ θλικία. Δεν αποκαρρφνονται οφτε από το 

γεγονόσ ότι οι εμπειρίεσ τουσ δεν είναι πάντα ευχάριςτεσ κακώσ από τθν ίδια ζρευνα προκφπτει 

ότι το 1/3 των νζων ζχει βιώςει τθν παρενόχλθςθ μζςα από τισ ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ 

ενώ ζνασ ςτουσ 10 παραδζχεται ότι ζχει δθμιουργιςει λογαριαςμό με ψευδι ςτοιχεία, προκειμζνου 

να παραπλανιςει ι να καταςκοπεφςει κάποιο άτομο. 

Οι γονείσ από τθν άλλθ πλευρά: 

• Μόνο ζνασ ςτουσ τρεισ γονιοφσ χρθςιμοποιεί κάποιο λογιςμικό προςταςίασ του παιδιοφ από 

ακατάλλθλεσ ιςτοςελίδεσ. Μάλιςτα το 20%των γονζων δθλϊνει ότι «εμπιςτεφεται πωσ το παιδί του 

ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ του και δεν μπαίνει ςε ιςτοςελίδεσ που είναι ακατάλλθλεσ» 

• Εάν το παιδί τουσ ςτθν 6θ Δθμοτικοφ κελιςει να δθμιουργιςει προφίλ ςτο Facebook, 6 ςτουσ 

10 γονείσ κα το επζτρεπαν και οι 2 ςτουσ 6 κα γίνονται φίλοι του για να παρακολουκοφν τουσ φίλουσ 

του. 
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ζπκπεξηθνξά ηνπ ή ε εκκνλή ηνπ είλαη θπζηνινγηθή, θαζφηη ππάξρνπλ 

ρηιηάδεο άιινη επαίζζεηνη, έμππλνη θαη ζηνξγηθνί άλζξσπνη κε ηηο ίδηεο 

πξνηηκήζεηο.  

3. Γηα ηε κείσζε ησλ αλαζηνιψλ ελφο παηδηνχ: Παηδεξαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

εηθφλεο άιισλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζεμνπαιηθή πξάμε γηα λα 

απνπιαλήζνπλ έλα παηδί ή γηα λα ελζαξξχλνπλ δηζηαθηηθά παηδηά ζε 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. Δηθφλεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα λα δείμεη ν δξάζηεο ζην ζχκα ηη επηζπκεί απφ 

εθείλν λα θάλεη. Ζ πνξλνγξαθίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο θάησ απφ 

ην πξφζρεκα ηεο «ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο» γηα λα πξνθαιέζεη 

ζεμνπαιηθή δηέγεξζε ζην παηδί.  

4. Απεηθφληζε- δηαηήξεζε ηεο λεφηεηαο ηνπ παηδηνχ: Ζ παηδηθή πνξλνγξαθία 

δηαζθαιίδεη φηη ζα ππάξρεη πάληα κηα εηθφλα παηδηνχ ζηελ ειηθία ηεο 

ζεμνπαιηθήο πξνηίκεζεο ηνπ δξάζηε. 

5. Δθβηαζκφο: εμνπαιηθέο εηθφλεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δξάζηεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηα βίνπ ζησπήο ηνπ παηδηνχ-ζχκαηνο, απεηιψληαο ην κε ηελ 

απνθάιπςε ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ ην απεηθνλίδνπλ ζηνπο γνλείο ηνπ, ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ ή ζε άιινπο. Σα παηδηά-ζχκαηα αθφκα θη αλ αλαθέξνπλ 

ζηνπο γνλείο ηνπο, ζηηο αξρέο ή αιινχ ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ζπλήζσο 

δελ ζα αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε εηθνλνγξαθηθψλ αξρείσλ, επεηδή ληξέπνληαη 

γηα φ,ηη ζπλέβε ζε απηά θαζψο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πνξλνγξαθία.  

6. Μέζν αληαιιαγήο: Ζ παηδηθή πνξλνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπληξνθηθφηεηαο κεηαμχ παηδφθηισλ 

θαη παηδεξαζηψλ θαη σο απφδεημε ησλ θαιψλ πξνζέζεψλ ηνπο φηαλ έξζνπλ ζε 

επαθή κε άιινπο εθκεηαιιεπηέο αλειίθσλ. Υξεζηκεχεη σο κέζν επηθνηλσλίαο 

κε ηνπο «ζπλαδέιθνπο» ηνπο ζηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο αγνξέο ηνπ ζεμ.  

7. Μέζν πξφζβαζεο: Κάπνηνη εθκεηαιιεπηέο αλειίθσλ δηαθηλνχλ πιηθφ 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο γηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε άιιεο αγνξέο θαη ζε 

άιια παηδηά. 

8. Κέξδνο: Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη δελ πσινχλ πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, 

ππάξρνπλ παηδφθηινη θαη παηδεξαζηέο πνπ πσινχλ ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα 

άηνκα θαη θαηφπηλ πξνζεθηηθήο επηινγήο, εξαζηηερληθά βίληεν θαη 

θσηνγξαθίεο πνπ νη ίδηνη έθηηαμαλ. Μεξηθνί, κάιηζηα, πσινχλ ηέηνην 
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εξαζηηερληθφ πιηθφ γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηα ηαμίδηα ηνπο ζην εμσηεξηθφ 

ζε δεκνθηιείο πξννξηζκνχο ζεμνπαιηθνχ ηνπξηζκνχ.  

Βέβαηα, ε παηδηθή πνξλνγξαθία δελ ζπλεπάγεηαη απιψο ηελ αηνκηθή 

θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ-ζχκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη θάζε θνξά, αιιά ζπκβάιιεη ζηε 

δηαηψληζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη άιισλ παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ γίλεη 

αθφκα αληηθείκελν πνξλνγξαθηθήο εθκεηάιιεπζεο. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ε παηδηθή πνξλνγξαθία ρξεζηκεχεη ζηελ απεπαηζζεηνπνίεζε ηεο 

θνηλσλίαο, ζηέιλνληαο ζαθέο κήλπκα φηη ηα παηδηά απνηεινχλ λφκηκνπο 

ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο
112

. 

 

11) ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ Δ ΘΤΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΥΡΖΣΔ 

1. Δπίδξαζε ζηα αλήιηθα ζχκαηα. 

1.1. Έθζεζε ζε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ: Ζ ζπλερήο έθζεζε ησλ αλειίθσλ ρξεζηψλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζε παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ φηαλ δελ ηαπηίδεηαη κε ηε 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ίδησλ, ελδέρεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αλειίθνπ θαη λα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά 

ζηελ αλάπηπμε ζεμνπαιηθψλ δηαηαξαρψλ, θαζψο ν αλήιηθνο 

απεπαηζζεηνπνηείηαη θαη παξαζχξεηαη λα πηζηέςεη φηη ε πνξλνγξαθηθή 

δξαζηεξηφηεηα είλαη θπζηνινγηθή γηα ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ. Μέζσ ηέηνησλ 

απεηθνλίζεσλ θαη πξνηχπσλ επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αλειίθσλ πνπ 

θαηαιήγνπλ λα ζπλδένπλ –ηφζν ελδφκπρα φζν θαη ελζπλείδεηα- ην ζεμ κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε, ηε δχλακε ή ηε βία. Ζ ζπρλή έθζεζε ηνπ παηδηνχ ζε ηέηνην 

πιηθφ δχλαηαη επηπιένλ λα νδεγήζεη ζηελ απηνζπκαηνπνίεζή ηνπ, κε ηελ 

απηνκαγλεηνζθφπεζε ή απηνθσηνγξάθεζε ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

πεξαηηέξσ δηαθίλεζή ηνπ πάιη απφ ηνλ ίδην ζην δηαδίθηπν.
113
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 Healy M., 2004, ό.π. ςελ. 10. 
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 Healy M., 2004, ό.π. ςελ. 13, Wortley R. & Smallbone S., 2006, ό.π. ςελ. 17, Κιοφπθσ, 2007, ό.π. 

ςελ. 29. 
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1.2. Σεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε γηα ηελ παξαγσγή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ: Οη 

ζπλέπεηεο, ηψξα, ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ απνηειεί άιινηε ην 

ζεκέιην θαη άιινηε ην επαθφινπζν ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο επί ησλ 

αλειίθσλ ζπκάησλ θξίλνληαη ζνβαξφηεξεο έσο θαηαζηξνθηθέο γηα ηε 

ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ηνπ αλειίθνπ. Σν ίδην ην 

πνξλνγξαθηθφ πιηθφ καξηπξεί ηε βία θαη ηε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε (π.ρ. 

ζπρλφηαηα είλαη ηα εγθαχκαηα). Σα ζχκαηα αλαθέξνπλ πφλνπο ζηελ πεξηνρή 

ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ, πξνεξρφκελνπο απφ θαθψζεηο, ελψ ζπρλά ππνθέξνπλ 

απφ πνλνθεθάινπο, αυπλίεο ή θαη απψιεηα ηεο φξεμεο. Άιιεο ζπλήζεηο 

ζπλέπεηεο είλαη νη αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο ή ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα 

λνζήκαηα, κε θπξηφηεξν ην ζχλδξνκν ηεο επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο 

(AIDS).  

     ε ςπρνινγηθφ επίπεδν, ηα ζχκαηα παξνπζηάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθή 

απνκφλσζε, άγρνο θνβίεο, αγσλία, κνλαμηά, ρακειή απηνεθηίκεζε, 

απηνθηνληθέο ζθέςεηο θαη ηάζεηο, παζεηηθή ή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, 

θαηάζιηςε, κειαγρνιία, εθηάιηεο, αληθαλφηεηα λα εκπηζηεπζνχλ ή λα 

αγαπήζνπλ ηνπο άιινπο, ελνρέο, απηνηξαπκαηηζκνχο θαη απηνθαηαζηξνθηθή 

ζπκπεξηθνξά. ε φια ηα παξαπάλσ πξνζηίζεηαη θαη ε πίεζε θαη ην άγρνο πνπ ε 

πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ ληψζνπλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην δξάζηε 

θαη λα κελ απνθαιχςνπλ ην αδίθεκα, ηφζν απφ ππαθνή ζε απηφλ, φζν θη απφ 

ληξνπή γηα ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Παηδηά πνπ έρνπλ ππνζηεί ηέηνηα 

ζπλαηζζεκαηηθή βιάβε θαη θαθνπνίεζε ζπλήζσο επαλαιακβάλνπλ ηνλ θχθιν 

ζπκαηνπνίεζήο ηνπο θαη γίλνληαη θαη νη ίδηνη δξάζηεο.
114

 Χο ελήιηθεο πηα 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηηο ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, ελψ 

έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα γίλνπλ ρξήζηεο νπζηψλ, λα εκθαλίζνπλ 

θαηάζιηςε ή λα έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζία ηνπο.  

Δθείλνη πνπ αξέζθνληαη ζην παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ζπρλά επηζπκνχλ 

λα απεηθνλίζνπλ ηελ πξάμε ηνπο σο έλα έγθιεκα ρσξίο ζχκαηα. Αιιά απηφ 

                                                           
114 Βζβαια, να ςθμειϊςουμε εδϊ, ότι υπάρχουν και εκείνοι που απορρίπτουν τθ κεωρία του “κφκλου 

τθσ κυματοποίθςθσ”, επειδι είναι οι γυναίκεσ αυτζσ που κακοποιοφνται πιο ςυχνά ςεξουαλικά και 

όμωσ άντρεσ είναι υπεφκυνοι για τθν πλειοψθφία τθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ παιδιϊν ςτισ 

περιςςότερεσ κοινωνίεσ, Healy M., 2004, ό.π. ςελ. 13 που παραπζμπει ςε Liz Kelly, et al., Splintered 

Lives: Sexual Exploitation of Children in the Context of Children's Rights and Child Protection, 16 

(1995). 
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ζαθψο θαη δελ είλαη έηζη ζε πνιιά επίπεδα. ε έλα πξψην επίπεδν ηίζεηαη απιά 

ην ζέκα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ πνπ 

κεγαιψλνπλ θαη πνπ έρνπλ απέλαληί ηνπ κία ζρέζε ζεκαηνθχιαθα. Αθξηβψο 

φπσο έλαο γνλέαο δελ πξέπεη λα πνπιήζεη ην παηδί ηνπ γηα ηε δηάπξαμε 

ζεμνπαιηθήο πξάμεο, δελ ζα πξέπεη θαη λα ην θσηνγξαθίζεη γηα ζεμνπαιηθφ 

φθεινο άιισλ. Με ην λα αλαξηήζεη αθφκε θαη ηηο πην "αζψεο" θσηνγξαθίεο ή 

λα ηηο θαηαζηήζεη δηαζέζηκεο ζε άιινπο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, γλσξίδνληαο φηη 

ν απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε, ν γνλέαο ή ν θεδεκφλαο 

νπζηαζηηθά θαη αλεπαλφξζσηα έρεη θαηαδείμεη κία πιήξε έιιεηςε θαηαλφεζεο 

ηνπ ξφινπ ηνπ. ε έλα άιιν επίπεδν, ν -κε ηε δήζελ ζπλαίλεζή ηνπο- 

εμαλαγθαζκφο ησλ παηδηψλ ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο κε άιια παηδηά ή κε 

ελήιηθεο, είλαη κία θαηάζηαζε γηα ηελ νπνία δελ είλαη ςπρνινγηθά (ζπρλά νχηε 

θαη ζσκαηηθά) πξνεηνηκαζκέλα θαη ε νπνία ζα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή βιάβε 

ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμή ηνπο θαζψο θαη ζηηο κειινληηθέο ζρέζεηο ηνπο 

κε άιινπο γεληθφηεξα.
115

 

     ε κία έξεπλα 100 αηφκσλ-ζπκάησλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, εξσηψκελνη 

νη εξεπλψκελνη ζε απψηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα  ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θαθνπνίεζεο ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο, αλέθεξαλ φηη ε αξρηθή αίζζεζε ληξνπήο 

θαη αγσλίαο δε κεηξηάζζεθε κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, αληίζεηα ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο έγηλε εληνλφηεξε θαη κεηαηξάπεθε ζε απειπηζία, απφγλσζε θαη 

ρακειή απηνπεπνίζεζε. Ζ εκπεηξία απηή, εμάιινπ, ηνπο νδήγεζε ζε 

ζρεκαηηζκφ δηεζηξακκέλνπ πξνηχπνπ ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ζε αδπλακία 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο κηαο πγηνχο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο 

ζρέζεο κειινληηθά.  

     Ζ ρξήζε σζηφζν ηνπ δηαδηθηχνπ απνηειεί εηδνπνηφ παξάγνληα πνπ 

δηαθξίλεη ηα ζχκαηα ηφζν έλαληη ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκάησλ ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο, φζν θαη έλαληη ηνπ επξχηεξνπ θχθινπ ησλ αλειίθσλ-ζπκάησλ 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Σν παηδί πνπ απεηθνλίδεηαη ζε κηα εηθφλα ή έλα 

πνξλνγξαθηθφ βίληεν, φπσο έρνπκε ήδε ηνλίζεη παξαπάλσ, έρεη ζπκαηνπνηεζεί 

γηα πάληα, αθνχ ην πιηθφ απηφ αλεμέιεγθηα δηαθηλείηαη κέζα ζην δηαδίθηπν θαη 

θαζίζηαηαη πξνζβάζηκν ζε έλα δηαξθψο δηεπξπλφκελν «θνηλφ». Απηφ ην πιηθφ, 

ζπλεπψο, κπνξεί λα απνηειέζεη «φπιν» εθβηαζκνχ γηα ηνλ δξάζηε, κέζν 

                                                           
115

 M. M. Ferraro, 2005, ό.π. Κεφάλαιο 3. 
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απεηιήο θαηά ηνπ αλειίθνπ, αθφκε θαη πνιχ αξγφηεξα απφ ηελ πεξίνδν 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζήο ηνπ. Σν δηαδίθηπν, κε άιια ιφγηα, απνηειεί έλα 

νξαηφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Μάιηζηα, απηή ηνπ ε 

δπλαηφηεηα ίζσο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο αξκνδίνπο θνξείο 

θάζε ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζζνχλ ηα παηδηά-ζχκαηα θαη λα 

εληαρζνχλ ζε πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο, πξνηείλεη ν M. 

Taylor.
 116

 

 

2. Δπίδξαζε ζηνπο ρξήζηεο 

Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε πηζαλά κνληέια επίδξαζεο ηεο ζέαζεο 

πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ζηνπο ρξήζηεο: 

 Ζ ρξήζε ηεο πνξλνγξαθίαο σο έθθξαζε ήδε ππάξρνπζαο ζεμνπαιηθήο 

δηαζηξνθήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηνο, ν νπνίνο θαθνπνηεί ζεμνπαιηθά 

αλήιηθνπο, αλαδεηά ζρεηηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ σο έλα θνκκάηη ηεο 

ζεμνπαιηθήο ηνπ επραξίζηεζεο. Ζ ζεμνπαιηθή δηαζηξνθή ηνπ ρξήζηε, 

δειαδή, πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ θη 

φρη ην αληίζηξνθν.  

 Ζ πνξλνγξαθία σο δηεγεξηηθφ πξηλ ηε δηάπξαμε ζεμνπαιηθνχ 

εγθιήκαηνο ζε βάξνο αλειίθνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηνο ήδε 

απνθαζηζκέλνο λα δηαπξάμεη ην ζρεηηθφ αδίθεκα ρξεζηκνπνηεί παηδηθφ 

πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ζθφπηκα θαη ακέζσο πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεσο, 

πξνθεηκέλνπ λα εξεζηζηεί θαη λα πξνεηνηκάζεη εαπηφλ.  

 Ζ ρξήζε ηεο πνξλνγξαθίαο έρνπζα δηαβξσηηθφ ραξαθηήξα. Κάπνηνο 

κε απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ζηελ παηδηθή πνξλνγξαθία, δειαδή, αξρίδεη λα 

ειθχεηαη απφ ηηο εηθφλεο απηέο, αλαδεηψληαο δηαξθψο πην ζθιεξέο θαη 

βίαηεο ηέηνηεο απεηθνλίζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο κε αλειίθνπο, κε 

απνηέιεζκα ηελ θιηκαθνχκελε απεπαηζζεηνπνίεζή ηνπ απέλαληη ζηνλ 

πφλν θαη ηελ βιάβε ησλ εηθνληδφκελσλ παηδηψλ. Δθηεηακέλε ζέαζε 

ηέηνηνπ πιηθνχ δχλαηαη καθξνπξφζεζκα λα επηηείλεη ηνλ θίλδπλν 

θαθνπνίεζεο αλειίθνπ απφ ηνλ ρξήζηε.  
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 Ζ πνξλνγξαθία δξνχζα εμαγληζηηθά. Ζ παξαθνινχζεζε απνηππψζεσλ 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο δξα σο θάζαξζε γηα ηνλ ρξήζηε, ν νπνίνο βξίζθεη 

ζε απηήλ ηελ κνλαδηθή δηέμνδν γηα ηελ εθδήισζε ηεο δηαζηξνθήο ηνπ, 

ππνθαζηζηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ επηζπκία πξαγκαηηθήο 

θαθνπνίεζεο αλειίθνπ.  

 Ζ πνξλνγξαθία σο πξντφλ παηδνθηιίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε 

παηδηθή πνξλνγξαθία απνηειεί ηελ απνηχπσζε ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο 

εθείλε ηε ζηηγκή θαθνπνίεζεο ηνπ αλειίθνπ, ή ρξεζηκνπνηείηαη 

πξνθείκελνπ λα πξνεηνηκάζεη ηνλ αλήιηθν γηα απηήλ. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο ε πνξλνγξαθία έρεη δεπηεξεχνπζα ζεκαζία ζε ζρέζε κε ηελ 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε.  

ε θάζε πεξίπησζε νη επηπηψζεηο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ηνλ ρξήζηε θαη φιεο νη αλσηέξσ ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο δχλαληαη 

αλαινγηθά λα επαιεζεπηνχλ ή λα δηαςεπζζνχλ.
117

 

 

12) Ζ ΥΔΖ ΣΖ ΑΠΛΖ ΚΑΣΟΥΖ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΑΝΖΛΗΚΧΝ 

 Έσο ηψξα έρνπλ γίλεη θάπνηεο ζθφξπηεο αλαθνξέο ζην εμεηαδφκελν απφ ηελ 

παξνχζα παξάγξαθν ζέκα, σζηφζν ζ‟ απηφ ην ζεκείν ζα ην πξνζεγγίζνπκε 

αλαιπηηθφηεξα. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ελ πξνθεηκέλσ, είλαη γηαηί έγθξηηνη λνκηθνί, 

ζπγγξαθείο θαη πνιινί εξεπλεηέο, ζεσξνχλ φηη ε θνηλσλία θαη νη αλήιηθνη 

θηλδπλεχνπλ απφ ηνπο απινχο θαηφρνπο πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ αλειίθσλ θαη 

επηρεηξεκαηνινγνχλ  ππέξ ηεο πνηληθνπνίεζεο ηεο απιήο θαηνρήο ρσξίο 

νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο. Πξφθεηηαη γηα αληηπνξλνγξαθηθφ αθηηβηζκφ κε 

καμηκαιηζηηθνχο ζηφρνπο ή γηα επηηαθηηθή αλάγθε; 

 Απνηειεί, πάλησο, θνηλφ ηφπν φηη ε θαηνρή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ αλειίθσλ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαθνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αλειίθσλ. Δίλαη φκσο απηφ 

αξθεηφ γηα λα ζεσξεζεί παξάλνκε ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα θαζ΄εαπηή;
 118

 

ε αληίζεζε κε ηα δηεζλψο θξαηνχληα -παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηηο ΖΠΑ ε 

θαηνρή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ αλειίθσλ είλαη παξάλνκε ζε φιεο ηηο πνιηηείεο, ζην 
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 Wortley R. & Smallbone S., 2006, ό.π. ςελ. 18. 
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 Κιοφπθσ, 2007, ό.π. ςελ. 31επ.  
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Ζλσκέλν Βαζίιεην ε απιή θαηνρή πνηληθνπνηήζεθε ην 1988, ελψ ζηελ Απζηξαιία 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90-  ζηελ Διιάδα κέρξη πξφζθαηα (πξηλ ηελ αιιαγή 

πνπ επέθεξε ην άξζξν 2§10 ηνπ λ.3625/2007, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ) ην λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ θαηνρή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ αλειίθσλ πεξηφξηδε ην αμηφπνηλν ηεο 

παξάλνκεο πξάμεο, ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηα θίλεηξα ηνπ δξάζηε θαη 

ηηκσξψληαο ηελ κφλν φηαλ απηή ηεινχληαλ «απφ θεξδνζθνπία».
119

 

Δίλαη γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο γχξσ απφ ηα θίλεηξα ησλ 

θαηφρσλ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ αλειίθσλ. ζεο φκσο έρνπλ δεη ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο αλαθέξνπλ φηη απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξν ηκήκα ηεο θνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία γηα δηάθνξνπο ιφγνπο.
120

 Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη άηνκα ηα νπνία: 

 ελδηαθέξνληαη ζεμνπαιηθά γηα αλειίθνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην 

πνξλνγξαθηθφ πιηθφ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ ηνπο 

θαληαζηψζεσλ, 

 δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο θαη αλαδεηνχλ 

θαηλνχξηεο θαη δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, 

 πξνζπαζνχλ απιψο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο, 

 επηζπκνχλ νηθνλνκηθφ φθεινο κέζσ ηεο πψιεζεο ηέηνηνπ πιηθνχ. 

Μεηά απφ θιηληθή παξαθνινχζεζή ηνπο, απνδεηθλχεηαη φηη αθφκα θαη νη ίδηνη 

νη παηδφθηινη πηζηεχνπλ φηη ε αλαδήηεζε θαη θαηνρή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ απμάλεη 

ηηο πηζαλφηεηεο γηα ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε-θαθνκεηαρείξηζε αλειίθσλ. Σελ 

παξνκνηάδνπλ κάιηζηα κε έλα «ρξήζηκν εξγαιείν» ή κε έλα «κνλνπάηη», ην νπνίν 

νδεγεί ηειηθά ζε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε: 

                                                           
119 Το άρκρο 348Α του Ροινικοφ Κϊδικα, όπωσ ίςχυε πριν τον ν. 3625/2007, ανζφερε: «Πποιοσ από 

κερδοςκοπία παραςκευάηει, κατζχει, προμθκεφεται, αγοράηει, μεταφζρει, διακινεί, διακζτει, πωλεί 

ι κζτει με οποιονδιποτε τρόπο ςε κυκλοφορία πορνογραφικό υλικό τιμωρείται με φυλάκιςθ 

τουλάχιςτον 1 ζτουσ και χρθματικι ποινι 10.000 ζωσ 1000.000 ευρϊ. Ρορνογραφικό υλικό κατά τθν 

ζννοια τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςυνιςτά κάκε περιγραφι ι πραγματικι ι εικονικι 

αποτφπωςθ, ςε οποιονδιποτε υλικό φορζα, του ςϊματοσ ανθλίκου που αποςκοπεί ςτθ γενετιςια 

διζγερςθ, κακϊσ και θ καταγραφι ι αποτφπωςθ, ςε οποιονδιποτε υλικό φορζα, πραγματικισ, 

προςποιθτισ ι εικονικισ αςελγοφσ πράξθσ που ενεργείται για τον ίδιο ςκοπό από ι με ανιλικο.» 
120

 Klain, κ.ά., 2001, “Child Pornography: the criminal-justice system response”, Taylor, Quayle, 2003, 

“Child pornography: an Internet crime”. 
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 21% ησλ παηδεξαζηψλ παξαδέρζεθαλ φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ πνξλνγξαθηθφ 

πιηθφ αλειίθσλ γηα λα εμαπαηήζνπλ ην ππνςήθην ζχκα ηνπο θαη λα 

κεηψζνπλ ηηο αληηζηάζεηο ηνπ, 

 πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην ησλ παηδεξαζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε άιιε 

έξεπλα δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ ην πνξλνγξαθηθφ πιηθφ σο εξέζηζκα 

γηα λα θαθνπνηήζνπλ αλειίθνπο, 

 35% θαηά ηνλ Carr θαη 40% θαηά ηνλ Wolak απηψλ πνπ ζπλειήθζεζαλ γηα 

θαηνρή παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαθνπνηνχζαλ αλειίθνπο, 

 83% είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο απεηθνλίζεηο αλειίθσλ θαη ην 80% 

αλαπαξαζηάζεηο ζεμνπαιηθψλ πξάμεσλ κε αλειίθνπο, 

 21% ησλ ζπιιεθζέλησλ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο απεηθνλίζεηο άζθεζεο 

ζεμνπαιηθήο βίαο θαηά αλειίθσλ (βηαζκνχο, βαζαληζηήξηα θ.ιπ.).
 121

 

Πάγηα ζέζε πνιιψλ ζπγγξαθέσλ, είλαη φηη ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πνπ 

ειινρεχεη γηα ηα αλήιηθα άηνκα είλαη νη πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο απηψλ πνπ 

αξέζθνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο πιηθφ. πσο θαλεξψλνπλ νη έξεπλεο, έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ, ζπιιέγνπλ ή απιά έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο 

πνξλνγξαθηθφ πιηθφ αλειίθσλ, θαθνπνηεί ζεμνπαιηθά αλειίθνπο. Οη Edwards θαη 

Tate ζπκθσλνχλ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαηφρσλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο είλαη 

παηδφθηινη, νη νπνίνη, φπσο ζπκπιεξψλεη ν Sullivan, επηζπκνχλ άπαληεο ηε 

ζεμνπαιηθή ζπλεχξεζε κε αλήιηθα άηνκα, αιιά κεξηθνί απφ απηνχο δελ ην έρνπλ 

αθφκε ζπλεηδεηνπνηήζεη.  

Άιινη ζπγγξαθείο δειψλνπλ φηη ην πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηνπο παηδεξαζηέο γηα εμαπάηεζε ησλ αλειίθσλ, θαζψο θαη γηα εθβίαζή ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ή θαη κεηά ην ηέινο ηεο θαθνπνίεζεο. πσο ηνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά ν 

Lanning, φηαλ έλαο παηδεξαζηήο πξνζεγγίζεη έλα αλήιηθν είλαη πνιχ πην εχθνιν λα 

ηνλ εμαπαηήζεη θαη λα ηνλ θαθνκεηαρεηξηζζεί ζεμνπαιηθά, αλ ηνλ πείζεη φηη θαη άιινη 

αλήιηθνη ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

Πέξαλ απηνχ, φκσο, ε θαηνρή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ νδεγεί θαη ζε νηνλεί 

λνκηκνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδεξαζηψλ, θαιιηεξγψληαο ηνπο ηελ άπνςε 
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 Elliot κ.ά., 1995, “Child sexual abuse prevention: What Offenders tell us”,   Marshall, 1998, “The use 

of sexually explicit stimuli by rapists, child molesters and non-offenders”,   Carr J., 2004, ό.π.,   Wolak J. 

κ.ά., 2005, “Child-Pornography possessors arrested in internet-related crimes: findings from the 

national Juvenile online victimization study”. 
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φηη δελ θάλνπλ θάηη παξάλνκν ή θαηαθξηηέν, αθνχ ππάξρνπλ πνιινί ζαλ θη απηνχο 

πνπ αξέζθνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζεάκαηα. Γελ είλαη επίζεο ηπραίν ην γεγνλφο φηη νη 

αλήιηθνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απεηθνλίδνληαη ρακνγειαζηνί ή κε νπδέηεξεο 

εθθξάζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε ηεο εθνχζηαο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζε ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δμάιινπ, φπσο ζπκπιεξψλεη ν Renvoize, «ε 

απεηθφληζε αλειίθσλ κε πξνθιεηηθή ελδπκαζία, λα θνηηάδνπλ ην θσηνγξαθηθφ θαθφ 

θηιήδνλα θαη κε ζεμνπαιηθά ππνλννχκελα, ελζαξξχλεη ηνπο παηδεξαζηέο, αθνχ ηνπο 

δεκηνπξγείηαη ε πεπνίζεζε φηη νη αλήιηθνη επηδηψθνπλ ηε ζεμνπαιηθή επαθή κε 

ελήιηθα άηνκα».
122

 

Δθηφο φκσο ηεο πηζαλφηεηαο ε παηδηθή πνξλνγξαθία Η. λα ελδπλακψζεη ηηο 

θαληαζηψζεηο απηψλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη/θαθνκεηαρεηξίδνληαη ηνπο αλειίθνπο θαη 

ΗΗ. λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζνδνο εμαπάηεζεο αιιά θαη λνκηκνπνίεζεο απηνχ ηνπ 

είδνπο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νδεγεί ζε άκεζε θαη πξαγκαηηθή 

βιάβε ησλ αλειίθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο, 

ππνλνκεχνληαο ην δηθαίσκά ηνπο ζηε δσή, ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα θαζψο θαη 

ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Ζ απιή θαηνρή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, αλακθηζβήηεηα δελ 

νδεγεί ζε άκεζε βιάβε ησλ αλειίθσλ. Σνπο βιάπηεη φκσο εκκέζσο, αθνχ ελζαξξχλεη 

θαη ππνζάιπεη ηελ θαθνπνίεζή ηνπο. Ο παξαγσγφο βξίζθεηαη ζε κηα «νηνλεί 

επηθνηλσλία» κε ηνλ θάηνρν ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ ππνδεηθλχεη (έζησ 

θαη ππνζπλείδεηα) φηη ηα αλήιηθα άηνκα δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ζεμνπαιηθά 

αληηθείκελα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ζεμνπαιηθέο νξέμεηο θαη θαληαζηψζεηο ησλ ελειίθσλ. 

Σν πην αλεζπρεηηθφ, φκσο, είλαη φηη ε θαηνρή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ζπληεξεί 

θαη εληζρχεη ηελ αγνξά ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ζεκέιηνο ιίζνο ηεο νπνίαο είλαη ε 

θαθνκεηαρείξηζε θαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ησλ αλειίθσλ. πσο ζρνιίαζε ν 

Γηθαζηήο McLachlin ζηελ ππφζεζε R. V. Sharpe
123

, «ε παξαγσγή ηεο παηδηθήο 
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 Edwards S., 2002, Journal of social welfare and family law, “Prosecuting child pornography: 

possession and taking of indecent photographs”,  Tate T., 1990, “Child pornography: an investigation”,  

Lanning K., 1984, “Collectors in Child pornography and sex rings”,  O’Connell R., 2001, “Untangling the 
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 Ross J., Forum Constitutionnel (2001/2002), “R. V. Sharpe and the defence of artistic merit” :  “It 

was argued in Sharpe that child pornography may change possessors’ attitudes in ways that makes 

them more likely to sexually abuse children… McLachlin C.J.C. commented: Some studies suggest that 
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πνξλνγξαθίαο εληζρχεηαη ιφγσ ηεο χπαξμεο αγνξάο θαη ε αγνξά κε ηε ζεηξά ηεο 

εληζρχεηαη, ιφγσ ηεο επηζπκίαο αηφκσλ λα απνθηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο πιηθφ». Κάζε 

άιιν παξά ππεξβνιηθφο είλαη επνκέλσο ν ραξαθηεξηζκφο απηψλ πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ζεμνπαιηθά ηνπο αλειίθνπο σο πιεξεμνπζίσλ ησλ θαηφρσλ, αθνχ νη 

ηειεπηαίνη δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα απνιαχζνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ην πιηθφ, αλ δελ 

ππήξραλ νη πξψηνη.  

Αβίαζηα ζπκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη αλ θαη ν ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο απιήο 

θαηνρήο πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ αλειίθσλ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο-

εθκεηάιιεπζήο ηνπο δελ είλαη πάληνηε αηηηψδεο, ε πνηληθνπνίεζε θαη ηεο πξψηεο 

(αθφκε θαη φηαλ δελ επηδηψθεηαη νηθνλνκηθφ φθεινο), απνηειεί αδήξηηε αλάγθε θαη 

απαξαίηεην φπιν ζηνλ πφιεκν ηεο (δηεζλνχο γεληθά θαη ηεο ειιεληθήο εηδηθφηεξα) 

έλλνκεο ηάμεο θαηά ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ. 

 

13) ΘΔΧΡΖΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ 

 

1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ - ΑΝΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ON LINE ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ ΣΗ ΤΠΑΡΥΟΤΔ 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. 

Δληφο ηνπ δηαδηθηχνπ δηακνξθψλνληαη νκνηψκαηα ηεο αιεζηλήο θνηλσλίαο 

(θνηλφηεηεο, αληζφηεηεο, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα). Ζ πνιηηηθή ηνπ δηαδηθηχνπ αθνξά 

ηφζν εθείλνπο πνπ δνπλ εληφο, φζν θαη απηνχο πνπ είλαη εθηφο ηνπ. Ζ πνιηηηθή ηνπ 

επεξεάδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηξεηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο φπνπ, αλά 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, απνθηνχλ θπξίαξρν ξφιν: α) ε θπβεξλν-νπηνπηθή, 

β)  ε ηερλν-θνβηθή θαη γ) ε ηερλν-ξεαιηζηηθή.
124

 

α. Γηα ηνπο θπβεξλν-νπηνπηζηέο, ην δηαδίθηπν είλαη έλα πιέγκα απφ εμσηηθέο 

ππνζρέζεηο θαη κειινληνινγηθέο πξνβνιέο. Ζ ζρνιή απηή πνπ βιέπεη ηελ ηερλνινγία 

σο κέζν ρεηξαθέηεζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη θνηλσληθήο αλαβάπηηζεο, ζπγθεληξψλεη 

θηινζφθνπο ηεο ηερλνινγίαο (Mumford, McLuchan), κειινληνιφγνπο (Toffler, 

                                                                                                                                                                      
child pornography, like other forms of pornography, will fuel fantasies and may incite offences in the 

case of certain individuals.” 
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 Ηάννθ Α., 2005, «Media και Ζγκλθμα: Σο διαδικτυακό ζγκλθμα», Αντ. Ν. Σάκκουλα, ςελ. 49-56. 
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Negrpeponte), ππεξβαηηζηέο (Chardin, Leary), αθηηβηζηέο εηθνληθψλ θνηλνηήησλ 

(Stone, Rheingold), ζεσξεηηθνχο ηεο αξηζηεξάο (Touraine, Enzenberger). Πάγηα ζέζε 

φισλ φηη ην δηαδίθηπν είλαη έλαο κεηακνληέξλνο παξάδεηζνο, φπνπ φινη 

απειεπζεξψλνληαη απφ ηνλ ρψξν, ην ρξφλν, ηελ θνηλσλία θαη, ελ γέλεη, ηνλ εαπηφ 

ηνπο. Ο θπβεξλνρψξνο είλαη κηα ακφιπληε ζθαίξα πξαγκαηηθφηεηαο, φπνπ ζέκαηα 

εμνπζίαο, πάιεο, αληζφηεηαο έρνπλ μεπεξαζηεί κέζα απφ ην ζπλεξγαηηθφ ήζνο πνπ 

θπξηαξρεί.
125

 ην Γηαδίθηπν ην άηνκν έρεη ηνλ έιεγρν, ην κήλπκα είλαη 

εμαηνκηθεπκέλν θη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. Οη επηθνηλσληαθέο δηαδηθαζίεο, κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ, κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ έηζη δηαδηθαζίεο ινγηθήο, ζε αληίζεζε 

κε ηελ απνραχλσζε πνπ απνδίδεηαη ζηε καδηθή επηθνηλσλία. Οη παξαπάλσ ζέζεηο 

πηνζεηήζεθαλ απφ κηα νκάδα απφ λέεο εηαηξίεο θαη πξντφληα, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηηο 

ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ καο. Δίλαη νη εγέηεο ηνπ ηερλνθαπηηαιηζκνχ, 

ή αιιηψο, ην «Κφκκα ηνπ Ναη» (“The party of Yeah”), φπνπ θαζνδεγείηαη απφ 

αλζξψπνπο φπσο ηνλ Steven Jobs (ηεο Apple), ηνλ Jef Bezos (ηεο Amazon.com) θαη 

ηνλ Stephen Case (ηεο American Online). Ζ νκάδα απηή ππφζρεηαη λα δψζεη ζε 

φινπο ίζε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία θαη ζηελ αγνξά θαη, αθφκα, λα 

θέξεη ηνπο αλζξψπνπο θνληά δεκηνπξγψληαο ηηο «ειεθηξνληθέο γεηηνληέο» κε βάζε 

φρη ηε γεσγξαθία αιιά ηα θνηλά ελδηαθέξνληα.
126

  

Κάλνληαο, ηψξα, κηα πξνζπάζεηα λα εθαξκφζνπκε απηή ηε ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαηαιήγνπκε ζηα εμήο: Κάζε ρξήζηεο 

είλαη απφιπηα ειεχζεξνο λα πξάηηεη φπσο επηζπκεί ζην εηθνληθφ απηφ πεξηβάιινλ ηνπ 

θπβεξλνρψξνπ, πνπ είλαη απαιιαγκέλν απφ ζπκβαηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη κέηξα, 

θαζψο θαη λα επηζθέπηεηαη, λα ζπιιέγεη θαη λα αλαξηά ζην δηαδίθηπν νπνηαζδήπνηε 

θχζεο πιηθφ επηζπκεί ρσξίο απηφ λα είλαη θαηαθξηηέν ή παξάλνκν. Γελ ππάξρεη 

ζπλεπψο παξάλνκε δηαδηθηπαθή ζπκπεξηθνξά – φπσο π.ρ. ε δηαθίλεζε εηθφλσλ 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο- θαη δηαδηθηπαθή εγθιεκαηηθφηεηα, αθνχ ν ρψξνο ηνπ 
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internet είλαη κηα «ακφιπληε ζθαίξα» απφιπηα ειεχζεξε απφ ηε ζπκβαηηθή offline 

εμνπζία.  

β. Ο αληίινγνο ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θπβεξλν-νπηνπηζκνχ 

ζεσξείηαη ν ηερλν-θνβηζκόο (κε θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνλ George Orwell, ηνπο 

κεηακνληέξλνπο Lyotard, Baudrillard, Neil Postman θαη νκάδεο φπσο ε Critical Art 

Ensemble ή ε Interrogate the Internet). Σν δηαδίθηπν γηα ηνπο ηερλν-θνβηθνχο 

ζεσξείηαη έλα κέζν επηηεξεηηθήο εηζβνιήο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ ηελ 

εμαθάληζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηελ απψιεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ εγθαζίδξπζε 

ελφο παλνπηηθνχ ειεθηξνληθνχ θαζηζκνχ. Απηή ε ζρνιή ζπγθξνηεί ην «Κφκκα ηνπ 

ρη» (“The Party of Nah”) θαη επηδηψθεη ηελ ππνηίκεζε ηεο ηερλνινγίαο ζρεηηθά κε 

ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρεη ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Πηζηεχνπλ φηη νη 

απειεπζεξσκέλεο αγνξέο θαη ε πθηζηάκελε ηερλνινγία θαηαζηξέθνπλ ηηο αμίεο, ελψ 

νη νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαθηήζεηο ηεο Νέαο Οηθνλνκίαο ζπλνδεχνληαη απφ 

ππεξβνιηθφ θνηλσληθφ θαη εζηθφ θφζηνο. Αληηκεησπίδνπλ ην δηαδίθηπν κε ηξφπν 

αθνξηζηηθφ πνπ ηνπο αλαγθάδεη λα απνδερηνχλ φηη ν άλζξσπνο είλαη έλα άβνπιν 

έξκαην θαη ηπθιφο εθηειεζηήο ησλ λνζεξψλ πξνζέζεσλ ησλ ηερλνθξαηψλ.
127

  

Καηά ηε ζρνιή απηή, ε ειεθηξνληθή εγθιεκαηηθφηεηα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

ε δηαδηθηπαθή πνξλνγξαθία θαη ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ησλ αλειίθσλ κέζσ ηνπ 

internet είλαη θπζηθφ επαθφινπζν ηεο «εζηθήο απνηεικάησζεο θαη εμαρξείσζεο», 

πνπ επέθεξε ε λέα ηερλνινγία θαη εηδηθφηεξα ην δηαδίθηπν. 

γ.  Ζ ηξίηε πξνζέγγηζε πνπ πξνζπαζεί λα ζπγθεξάζεη ηηο δχν πξνεγνχκελεο 

νλνκάδεηαη ηερλν-ξεαιηζκόο θαη ζέηεη ην ςεπηνδίιεκκα: «Η ηερλνινγία είλαη θαιή ή 

θαθή;». Οη ηερλν-ξεαιηζηέο, αθνινπζνχλ ηε κέζε νδφ θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ε 
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ηερλνινγία θαη, θαηά ζπλέπεηα, ην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ κφλν κέζα 

απφ ηε γλψζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, πνπ ζα πξνέιζεη κέζα απφ έλαλ δεκφζην, 

λεθάιην θαη νξζνινγηζηηθφ δηάινγν πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ θαηάξξεπζε θάζε είδνπο 

ςεπδαηζζήζεσλ. Ο ηερλν-ξεαιηζκφο απαηηεί λα ζθεθηφκαζηε θξηηηθά θαη λα 

θαηαλνήζνπκε φηη ην ησξηλφ θχκα ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ, φπσο θαη ηα 

άιια πξνεγνχκελα θχκαηα αιιαγήο ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία, αλακέλεηαη λα θέξεη 

αλάκηθηεο απνιαβέο θαη αλαπάληερεο ζπλέπεηεο πνπ πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη κε 

βαζπζηφραζην ζρεδηαζκφ θαη θαηάιιειε ρξήζε. ηφρνο ησλ ηερλν-ξεαιηζηψλ δελ 

είλαη λα ρεηξνθξνηήζνπλ ή λα απνξξίςνπλ ηελ ηερλνινγία, αιιά λα ηελ θαηαλνήζνπλ 

θαη λα ηελ εθαξκφζνπλ κε ηξφπν ζπλεπή πξνο ηηο βαζηθέο αλζξψπηλεο αμίεο. Ζ 

θξηηηθή πνπ δέρνληαη είλαη φηη ε θηινζνθία ηνπο είλαη απιψο κηα δηαθήξπμε ηνπ 

πξνθαλνχο. ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα εθηηκεζεί ζσζηά ην κέγεζνο ηεο πξνφδνπ 

ρξεηάδεηαη ε ςπρξαηκία ηνπ ρξφλνπ θαη κφλν φηαλ νη γελεέο πνπ, εμ απαιψλ νλχρσλ, 

εκπνηίζηεθαλ κε ηε ινγηθή ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 

απνηειέζνπλ ηνλ θνξκφ ηεο θνηλσλίαο, ζα έρνπκε πιήξε επίγλσζε ηεο ζπλνιηθήο 

επίδξαζεο.
128

 

Πξνζεγγίδνληαο ηε δηαδηθηπαθή εγθιεκαηηθφηεηα κε ηελ σο άλσ ζεσξία, 

θαηαιήγνπκε ζην φηη είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θαθήο ρξήζεο ηνπ internet θαη 

απνηειεί θνκκάηη ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είλαη 

θπζηθφ λα ελππάξρνπλ ζε θάζε λέν ηερλνινγηθφ επίηεπγκα. Έηζη, θαηαλνψληαο θαη 

αμηνινγψληαο κε βάζε ηελ αλζξψπηλε αμία ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν, 

ζα γίλεη δπλαηή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε κείσζε ή αθφκα θαη ε εμάιεηςε ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε online παηδηθή πνξλνγξαθία θαη 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε αλειίθσλ. 

 

2. ΘΔΧΡΖΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ ΓΔΝΗΚΑ 

ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ. 

Γηα ηελ πνξλνγξαθία έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο θαη κεηαμχ ηνπο αληηθαηηθέο 

απφςεηο: ε πνξλνγξαθία εθηηκάηαη σο ειεπζεξία ιφγνπ, αιιά θαη σο εκπφδην ζε 
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απηφλ. Τπνζηεξίδεηαη σο θεκηληζηηθή δηεθδίθεζε, αιιά θαηεγνξείηαη θαη φηη ππνηηκά 

ηε γπλαίθα. Έρεη δερηεί θξηηηθέο φηη παξνπζηάδεη κε ιαλζαζκέλν ηξφπν ηνπο 

ζεμνπαιηθνχο ξφινπο/ζρέζεηο, αιιά επηζεκαίλνληαη θαη νη εθπαηδεπηηθέο ηεο 

ιεηηνπξγίεο. Καηεγνξείηαη σο ππνθηλεηήο ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο αιιά, παξάιιεια, 

εθηηκάηαη φηη απμάλεη ηηο ζεηηθέο δηεμφδνπο πνπ κεηψλνπλ ηε ζεμνπαιηθή βία.  

Οη ζρνιέο πνπ αληηπαξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηελ πνξλνγξαθία είλαη θαη απηέο 

πνπ ηεο επηβάιινπλ ηνπο λνκνζεηηθνχο πεξηνξηζκνχο ή ηελ ειεπζεξία ηεο. Ζ 

παξνπζίαζή ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα λα αληηιεθζνχκε ην ζφξπβν πνπ ππάξρεη 

γχξσ απφ απηφ ην ζέκα θαη, παξάιιεια, ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο λνκνζεηηθήο 

αληηπαξάζεζεο:
129

 

α. Ζ ζπληεξεηηθή ζρνιή αληηιακβάλεηαη ηε δσή ζαλ έλα αγψλα κάρεο 

αλάκεζα ζηα αηνκηθά, εγσηζηηθά θαη πξσηφγνλα αλζξψπηλα θίλεηξα θαη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ. Απηφ ην πξφηππν απαηηεί φηη ε 

θνηλσλία έρεη ην «δηθαίσκα» λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ αηαμία θαη ηελ εζηθή 

απνζχλζεζε, ηα νπνία είλαη απνηειέζκαηα αδηθαηνιφγεηεο ελαζρφιεζεο κε ην 

ζεμνπαιηθφ. Ζ κνλνγακία απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε ζπλζήθε γηα νπνηνδήπνηε 

ηχπν ζεμνπαιηθήο ζρέζεο. Ζ δηαηήξεζε θαη ε ππνζηήξημε ηεο ζεμνπαιηθήο 

επραξίζηεζεο κέζα ζην γάκν θξίλεηαη απαξαίηεηε απφ ηνπο ζπληεξεηηθνχο, 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε επίδεημε ηνπ ζεμ ζηελ πνξλνγξαθία.  

β.  Ζ ζεσξία ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ θεκηληζκνχ ππνζηεξίδεη φηη απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ε δχλακε είλαη δηαλεκεκέλε άληζα ζηελ θνηλσλία, νη άλδξεο είλαη ηθαλνί λα 

αλαγθάζνπλ ηηο γπλαίθεο ζε ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο πνπ επλννχλ ηνπο ίδηνπο θαη λα ηνπο 

ππαγνξεχζνπλ πψο ζα αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο. Ζ ζρνιή απηή 

ππνζηεξίδεη φηη ε πνξλνγξαθία ζεμνπαιηθνπνηεί ην βηαζκφ, ηε ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε, ηελ πνξλεία, ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ελψ νη 

ζπληεξεηηθνί θαη ν ξηδνζπαζηηθφο θεκηληζκφο μεθηλνχλ απφ εληειψο δηαθνξεηηθφ 

ηδενινγηθφ ππφβαζξν, ζπγθιίλνπλ ζηελ απαγφξεπζε ηεο πνξλνγξαθίαο.  

γ. Οη θηιειεχζεξνη είλαη ε ηξίηε ζρνιή πνπ έξρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ 

ηηο δχν πξνεγνχκελεο. Θεσξείηαη ην θίλεκα ησλ θεκηληζηξηψλ, ην νπνίν ππνζηεξίδεη 

ηελ ειεπζεξία ησλ γπλαηθψλ λα δηαζέηνπλ ην ζψκα ηνπο φπσο απηέο ζέινπλ. Σν 
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ζεσξεηηθφ ηνπο ππφβαζξν εδξάδεη ζηε ζεσξία ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαηά ηελ νπνία ε 

αιήζεηα πξνέξρεηαη φηαλ φιεο νη ηδέεο είλαη ειεχζεξεο λα παξνπζηάδνληαη, θαζψο θαη 

ζηελ θαηνρχξσζε ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ, φπσο 

απνηππψλεηαη ζηα πεξηζζφηεξα ζπληάγκαηα ησλ πνιηηηζκέλσλ θξαηψλ. Έηζη, ε 

γπλαίθα κπνξεί, αλ ην ζέιεη, λα πάξεη κέξνο ζηελ πνξλνγξαθία ρσξίο λα ζεσξείηαη 

ζχκα θαη λα έρεη αλάγθε πξνζηαζίαο. Ζ πνξλνγξαθία κε απηή ηελ έλλνηα, ιακβάλεη 

ηε ζεκαζία ηεο αγάπεο ηεο γπλαίθαο γηα ην ζεμνπαιηθφ ηεο εαπηφ, κέζα απφ ηνλ 

νπνίν αγθαιηάδεη ην πλεχκα ηεο, δηαζθεδάδεη θαη ζεξαπεχεη ηνλ θφζκν. 

ην ζέκα ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, φκσο, έξρνληαη φιεο νη ζρνιέο ζε 

ζπκθσλία. Σελ θαηαδηθάδνπλ σο κηα κνξθή παηδηθήο θαθνπνίεζεο, φκσο πξνηείλνπλ 

δηαθνξεηηθά κέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο. Έηζη, ε πξψηε ζρνιή ππνζηεξίδεη ηηο 

απζηεξέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ζε φπνηνπο ρψξνπο θαη κε φπνηα κέζα θαη αλ 

πξνβάιιεηαη. Ζ ηξίηε ζρνιή, επηθαινχκελε ηελ πξνζπάζεηα κε θαηαπάηεζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, επηδηψθεη έλα έιεγρν ηνπ ρψξνπ κέζα απφ ηδησηηθέο 

πξσηνβνπιίεο απηνξξχζκηζεο (ζπκβνπιέο ησλ γνληψλ, θίιηξα, ζπζηήκαηα θαη 

πξνγξάκκαηα πεξηνξηζκνχ πξφζβαζεο), ελψ ε δεχηεξε νκάδα ζεσξεί φηη ζα πξέπεη 

λα ππάξμεη έλαο ζπγθεξαζκφο ησλ δχν άιισλ πξνηάζεσλ κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ παηδηνχ θαη ηε κε παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
130
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 Ηάννθ Α., 2005, ό.π. 
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“CHILD PORNOGRAPHERS ALSO TAKE A CHILD’S 

INNOCENCE, SELF ESTEEM AND DIGNITY” 

 

 

 

«Η παηδηθή πνξλνγξαθία θιέβεη ηελ αζσφηεηα ελφο παηδηνχ, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ 

αμηνπξέπεηά ηνπ». Αθίζα ηεο εθζηξαηείαο θαηά ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο απφ ην “National 

Center for Missing & Exploited Children”. 
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ΜΔΡΟ Β΄: ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

 

Α. ΓΤΥΔΡΔΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ 

Σν ειεθηξνληθφ έγθιεκα θαη ηδηαίηεξα ην θπβεξλνέγθιεκα, θνκκάηη ηνπ 

νπνίνπ είλαη ε δηαδηθηπαθή πνξλνγξαθία θαη εθκεηάιιεπζε αλειίθσλ, παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ δηεξεχλεζε θαη αληηκεηψπηζή ηνπ, εμαηηίαο ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γλσξηζκάησλ. 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ ςεθηαθψλ εγθιεκάησλ (digital forensics) απνζθνπεί ζηελ 

εμαζθάιηζε θαη αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ-ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, κε 

ζθνπφ λα γίλεη ε κεηαγελέζηεξε επίθιεζή ηνπο ζηελ πνηληθή δηθαηνζχλε. Ζ 

απνηειεζκαηηθή εμηρλίαζε ησλ ςεθηαθψλ εγθιεκάησλ, άιισζηε, θαη ε ζσζηή 

απφδνζε δηθαηνζχλεο είλαη ε θαηαιιειφηεξε πξνζέγγηζε θαη γηα ηελ απνηξνπή ηνπο. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, απαηηείηαη ε αλαγλψξηζε ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ, ε 

ζπιινγή, ε ελδειερήο παξαηήξεζε θαη ε αζθαιήο δηαηήξεζή ηνπο θαη ε αλάιπζε θαη 

πξνζεθηηθή επαιήζεπζή ηνπο. 

Γηα λα μεθηλήζεη ε δηεξεχλεζε ησλ ςεθηαθψλ εγθιεκάησλ, απαηηείηαη λα 

πξνεγεζεί θαηαγγειία γηα ηελ ηέιεζή ηνπο θαη λα εθδνζεί έληαικα εηζαγγειηθήο 

έξεπλαο. Ο εηδηθφο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ εηζαγγειέα θαη ηνπο αζηπλνκηθνχο, ζα πξέπεη 

λα αλαγλσξίζεη ηα ςεθηαθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππφ έξεπλα 

ρψξν, λα ηα θαηαγξάςεη ιεπηνκεξψο επηηφπνπ, λα ηα αθαηξέζεη απφ εθεί πνπ 

βξίζθνληαλ, πξνζέρνληαο παξάιιεια λα κελ ηα αρξεζηεχζεη ή ηα παξαπνηήζεη 

θάλνληαο θάπνην ιάζνο ρεηξηζκνχ θαη λα ηα ζπλνδέςεη ζηνλ ηνκέα εμέηαζεο 

ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ γηα αλάγλσζε, εμέηαζε, αξρεηνζέηεζε θαη αμηνιφγεζε.   

1. ΓΤΥΔΡΔΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

Σν έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρψξν είλαη γξήγνξν, δηαπξάηηεηαη ζε ρξφλν 

δεπηεξνιέπησλ, θαη πνιιέο θνξέο δελ ην αληηιακβάλεηαη νχηε ην ίδην ην ζχκα. Δίλαη 

εχθνιν ζηε δηάπξαμή ηνπ, θπζηθά γηα φζνπο ην γλσξίδνπλ, ελψ ηα ίρλε πνπ αθήλεη 

είλαη ςεθηαθά. Γηα ηελ ηέιεζή ηνπ απαηηνχληαη άξηζηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, 

είλαη δε πην πξνεγκέλν θαη απφ ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα. Μπνξεί λα δηαπξαρζεί ρσξίο 

ηελ κεηαθίλεζε ηνπ δξάζηε, ν νπνίνο ελεξγεί απφ ην γξαθείν ή ην ζπίηη ηνπ, 
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ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ  ππνινγηζηή ηνπ. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε άηνκα κε  

ηδηαηηεξφηεηεο φπσο νη  παηδφθηινη (child pornography) λα επηθνηλσλνχλ γξήγνξα ή 

θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ρσξίο κεηαθίλεζε, εχθνια, αλέμνδα, λα βξίζθνληαη πνιινί 

καδί ζηηο ίδηα νκάδεο ζπδεηήζεσο (News groups) ή κέζα ζε chat rooms, ελψ νη 

δξάζηεο, ηδηαίηεξα ησλ ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ, απνθξχπηνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα θαη απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά κελχκαηα κε ςεπδή ζηνηρεία. Δίλαη 

έγθιεκα “ρσξίο παηξίδα” θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ηαπηφρξνλα ζε πνιινχο ηφπνπο, ή, ιφγνπ ράξηλ, ε εμσηεξίθεπζή ηνπ λα εληνπίδεηαη 

ζηελ Α ρψξα, αιιά ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία λα βξίζθνληαη ζην άιιν άθξν ηεο γεο ή 

θαη λα βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα ζε πνιινχο ηφπνπο. Αθφκα ν «εγθιεκαηίαο ηνπ 

θπβεξλνρψξνπ» δηαθέξεη  απφ ηνλ «θνηλφ εγθιεκαηία» θαζψο δελ κπνξεί ν θαζέλαο 

λα δηαπξάμεη έγθιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δηαδίθηπν∙ ν δξάζηεο πξέπεη λα δηαζέηεη  

γλψζεηο Internet, Ζ/Τ θαη ηερληθή επηδεμηφηεηα. Σέινο ε αζηπλνκηθή δηεξεχλεζή ηνπ 

είλαη πνιχ δχζθνιε, απαηηεί δε άξηζηε εθπαίδεπζε θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 

ε θάζε δηαδηθηπαθή έξεπλα, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, γίλεηαη πξνζπάζεηα 

εληνπηζκνχ ηνπ «ειεθηξνληθνχ ίρλνπο» ηνπ δξάζηε, ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία ζην δηθαζηήξην. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

«ειεθηξνληθψλ ηρλψλ» ε έξεπλα κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ έλα κήλα έσο θαη δχν 

ρξφληα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη δηεξεπλψκελνη ρξήζηεο ηνπ internet ιακβάλνπλ 

κέηξα πξνζηαζίαο, ηα νπνία θαζηζηνχλ ηνλ εληνπηζκφ ηνπο ηδηαίηεξα δχζθνιν. Ζ 

ιεγνκέλε ειεθηξνληθή απφδεημε (electronic evidence) σζηφζν, δελ ηαπηίδεηαη κε ηα 

παξαδνζηαθά απνδεηθηηθά κέζα. Σα ηειεπηαία έρνπλ θαηά θαλφλα πιηθή ππφζηαζε 

θαη κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν, ελψ αληίζεηα ηα 

ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα είλαη θαηά θαλφλα «κε ρεηξνπηαζηά», κπνξεί λα ηα 

θαηεπζχλεη ή θαη λα ηα δηαρεηξίδεηαη θάπνηνο απφ καθξηά, λα αιιάδεη ηε κνξθή θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο ή αθφκα θαη λα ηα εμαθαλίδεη κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ, κπνξεί 

δε λα επξίζθνληαη παξάιιεια απνζεθεπκέλα ζε πιήζνο ππνινγηζηψλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Σα ςεθηαθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία βξίζθνληαη, εθηφο απφ ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ παξαβάηε, ζε απνζεθεπηηθά κέζα, φπσο νη ζθιεξνί δίζθνη, νη 

δηζθέηεο, ηα CD-ROM θαη ηα DVD, αιιά κπνξεί λα βξίζθνληαη θαη ζε ιηγφηεξν 

πξνθαλή κέζα, φπσο compact flash cards, PCMCIA
131

 θάξηεο, USB memory sticks 

                                                           
131

 Personal Computer Memory Card International Association: Κάρτα επζκταςθσ αποκικευςθσ, 

ςχεδιαςμζνθ για φορθτοφσ υπολογιςτζσ. 
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θ.ά. θαζψο θαη ζε βνεζεηηθέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια κε 

ηνλ Ζ/Τ γηα ηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, φπσο 

ςεθηαθέο θάκεξεο, θσηνγξαθηθέο κεραλέο, θηλεηά ηειέθσλα, ζπζθεπέο ζηηο θάξηεο 

κλήκεο ησλ νπνίσλ θαηαγξάθνληαη νη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θη απφ ηηο νπνίεο 

ζπλήζσο γίλεηαη uploading ζην δηαδίθηπν.  

Ζ αλαθξηηηθή ηερληθή, φπσο είλαη ε ζπιινγή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ε 

ιήςε ησλ καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ, ε δηελέξγεηα ησλ εξεπλψλ θ.ιπ., απαηηεί 

δηαθνξεηηθή ηερληθή απφ εθείλε ησλ «θνηλψλ» εγθιεκάησλ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ζπιινγήο θαη εθηίκεζεο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη φηη νη λνκηθέο γλψζεηο 

ηνπ (πξν)αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ δελ επαξθνχλ γηα ηελ έξεπλα ηεο ππνζέζεσο. Οη 

θαηάιιειεο θαη επαξθείο εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο είλαη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο 

λνκηθέο. Π.ρ. ε εζθαικέλε απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, 

ζηνλ νπνίν είλαη «απνζεθεπκέλα» ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

εμαθάληζε απηψλ. Ζ παξαηεξεηηθφηεηα επίζεο ηνπ (πξν)αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ 

είλαη ζεκαληηθή, π.ρ. ν ζπλδπαζκφο αξηζκψλ, πνπ κπνξεί κελ λα εκθαλίδνληαη 

(εμσηεξηθψο) σο αξηζκνί ηειεθψλσλ, ελδερνκέλσο λα απνηεινχλ ηα «θιεηδηά» 

(passwords) πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα ή αθφκα θαη ηνπο θσδηθνχο 

απνθξππηνγξάθεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία (data) ηεξνχληαη 

θξππηνγξαθεκέλα. Καη κεηά, φκσο, απφ ηε ζπιινγή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζεκαληηθή είλαη ε γλψζε ηνπ (πξν)αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο. Ζ 

έθζεζή ηνπο π.ρ. ζε ήιην, πγξαζία, ζθφλε θ.ιπ., ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζηελ 

θαηαζηξνθή ηνπο. Σα δεδνκέλα ησλ ζθιεξψλ δίζθσλ, επξηζθφκελα ζε 

επαλεγγξάςηκα κέζα, πξέπεη λα αληηγξαθνχλ ζε άιινπο δίζθνπο θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ πξέπεη λα γίλεη επαλεθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή πνπ θαηαζρέζεθε. Καηά 

ηελ εθθίλεζε, έλαο ππνινγηζηήο ελεκεξψλεη δηάθνξα ζηνηρεία ζηα αξρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζβήλεη δηάθνξα πξνζσξηλά αξρεία, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ θαηαζηξνθή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ή ζε ηζρπξηζκνχο, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο ζην δηθαζηήξην, πεξί κεηαβνιήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.
132
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 Ρροκειμζνου να αναγνωριςτοφν τα δεδομζνα από το αντίγραφο του δίςκου, μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν προγράμματα, όπωσ το Forensic Toolkit, το Cyber Security Technologies P2P 

Marshal Field Edition και το Technology Pathways ProDiscover Incident Response τα οποία παρζχουν 

τθ δυνατότθτα να διαβαςτεί το αντίγραφο ενόσ δίςκου και να βρεκοφν ςυγκεκριμζνα αρχεία, αλλά 

και να επαναφερκοφν ςβθςμζνα αρχεία. Ρρβλ. Τςουραμάνθ Χ., 2005, Ψθφιακι Εγκλθματικότθτα. Η 

(αν)αςφλαισ όψθ του Διαδικτφου, Ακινα, εκδ.Κατςαροφ, ςελ. 143-145. 
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Παξάιιεια, ε έξεπλα απαηηεί θαηά θαλφλα ζπλεξγαζία δχν ηνπιάρηζηνλ 

θξαηψλ, δειαδή ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε εμσηεξίθεπζε ηνπ 

εγθιήκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο φπνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, θαζηζηψληαο ζπρλά πξνβιεκαηηθή ηελ Γηθαζηηθή θαη Αζηπλνκηθή 

ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Πεξηπηψζεηο πνπ ην 

έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν (cyber-crime) πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ελφο κφλνλ θξάηνπο 

είλαη ειάρηζηεο θαη ζπάληεο. ε φια ηα αλσηέξσ πξνζηίζεηαη θαη ε δπζθνιία 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηφπνπ ηειέζεσο ηνπ δηαδηθηπαθνχ εγθιήκαηνο θαη ζπλαθφινπζα 

πξνβιεκαηηζκφο σο πξνο ην εθαξκνζηέν δίθαην θαη ηελ θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηα σο 

πξνο ηελ εθδίθαζε ηεο πξάμεσο, θαζψο ππάξρεη ην ελδερφκελν ν δξάζηεο λα ελεξγεί, 

λα εληνπηζζεί θαη λα ζπιιεθζεί ζε κία ρψξα, ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία λα επξίζθνληαη 

ζε άιιε, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξάμεο ηνπ λα επήιζαλ ζε δηαθνξεηηθή ή ζε 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηαπηφρξνλα. Βέβαηα, θαη λα πξνζδηνξηζηεί ν ηφπνο 

ηέιεζεο, ζηε ζπλέρεηα είλαη αξθεηά δχζθνιε ε δηεξεχλεζε θαη ν εληνπηζκφο ηνπ 

δξάζηε. Ζ έλλνηα ησλ γεσγξαθηθψλ ζπλφξσλ είλαη άγλσζηε ζηα εγθιήκαηα ηνπ 

θπβεξλνρψξνπ. Δηδηθφηεξα, φηαλ νη ππνινγηζηέο είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο 

(κέζσ internet), νιφθιεξνο ν πιαλήηεο απνηειεί «κηα ρψξα». Χο εθ ηνχηνπ, 

Αζηπλνκηθή θαη Γηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηνπ 

θπβεξλνρψξνπ, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, πξέπεη λα είλαη ηαρχηαηε.  

Σέινο, ε θαηαγξαθή ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηφηη ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο εγθιεκάησλ ηνπ 

θπβεξλνρψξνπ θαηαγγέιινληαη φρη κφλν ζηνλ Διιεληθφ, αιιά θαη ζηνλ δηεζλή ρψξν. 

Απηφ γίλεηαη γηα λα κελ ακθηζβεηείηαη ε αμηνπηζηία ησλ παζφλησλ, νη νπνίνη θαηά 

θαλφλα είλαη εηαηξείεο. Καηά ζπλέπεηα, ην κέγεζνο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζην ρψξν 

ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη «αθφκα πην ζθνηεηλφ», απφ φηη ζηνλ θνηλφ εγθιεκαηηθφ ρψξν. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη online 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο αλειίθσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ππάξρεη ηεξάζηηνο ζθνηεηλφο αξηζκφο, ν νπνίνο νθείιεηαη θπξίσο ζην θφβν 

επαλαζπκαηνπνίεζεο ηνπ ήδε ζπκαηνπνηεκέλνπ αλειίθνπ, ζηηο πηέζεηο ηεο 

νηθνγέλεηαο πξνο απνθπγή ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ζηελ πίζηε ησλ ζπκάησλ φηη 

θηλδπλεχεη ε ππφιεςή ηνπο, ζην θφβν ηνπο γηα ελδερφκελν «θνηλσληθφ» ζηηγκαηηζκφ, 

αιιά θαη ζηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνηληθήο 

δηθαηνζχλεο. 



87 

 

ιεο νη παξαπάλσ δπζρέξεηεο εληνπηζκνχ, ειέγρνπ θαη επηηπρνχο 

αληηκεηψπηζεο ησλ θπβεξλνεγθιεκάησλ, εληείλνληαη απφ ηελ ζπλερή πξφνδν θαη 

ηειεηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ κέζσλ θαη κεζφδσλ ησλ δηαδηθηπαθψλ εγθιεκαηηψλ, ζηηο 

νπνίεο αληηπαξαηίζεληαη ε ζπρλή έιιεηςε εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίαο θαη 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ησλ δησθηηθψλ αξρψλ αιιά θαη ε έιιεηςε ζηνηρεησδψλ 

ηερληθψλ γλψζεσλ Ζ/Τ θαη δηαδηθηχνπ απφ ηηο Γηθαζηηθέο αξρέο. Ζ «Δπηηξνπή 

πξφβιεςεο θαη πξφιεςεο εγθιήκαηνο» (Foresight Crime Prevention Panel) κάιηζηα, 

κε βάζε εηδηθή έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Μ. Βξεηαλία, νδεγήζεθε ζηελ δηαπίζησζε φηη 

ην έηνο 2020 νη θαθνπνηνί ζα γλσξίδνπλ ζηελ εληέιεηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη ησλ ηερληθψλ αλαγλψξηζεο θαη ζα κπνξνχλ λα 

μεπεξάζνπλ νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ εκπφδην.
 133

 

 

2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΡΔΤΝΑ 

ηε δηεξεχλεζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαη δηαδηθηπαθψλ εγθιεκάησλ, ην 

βαζηθφηεξν είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ ηρλψλ ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ γηα 

ηα νπνία γίλεηαη έξεπλα κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη αλάιπζεο. ε θάζε 

δηαδηθηπαθή έξεπλα γίλεηαη πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ ίρλνπο ηνπ 

δξάζηε, ην νπνίν γηα θάζε ρξήζηε ηνπ internet είλαη κνλαδηθφ θαη απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία ζην δηθαζηήξην: Απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ν ρξήζηεο ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν έρεη έλα κνλαδηθφ ειεθηξνληθφ ίρλνο. Γελ 

ππάξρεη θακία πεξίπησζε δχν άηνκα λα έρνπλ ηα ίδηα ίρλε ζε φιν ηνλ θφζκν. Άξα, 

εδψ κηιάκε γηα δαθηπιηθφ απνηχπσκα. πσο έρνπκε κνλαδηθφ δαθηπιηθφ 

απνηχπσκα, έηζη έρνπκε θαη κνλαδηθφ ειεθηξνληθφ απνηχπσκα. Δθφζνλ εληνπηζηεί 

ην ειεθηξνληθφ ίρλνο, κεηά ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ είλαη κνλφδξνκνο.
134

 

                                                           
133

 Αγγελόπουλοσ Δ. – Ράςχοσ Ι., «Ματάςχεςθ - Ανάλυςθ ψθφιακϊν πειςτθρίων», ΡΟΙΝΙΚΘ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘ, 4/2003, Απρίλιοσ, ΣΤϋ ΕΕΥΝΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΙΑ, ς. 438,   Αγγελισ Ι., «Διαδίκτυο 

(internet) και ποινικό δίκαιο», «Ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο (Cybercrime- Internet Crime)», Ο/2000, 

ςελ. 675 επ.,   Αγγελισ Ι., «Ηλεκτρονικό ζγκλθμα και απονομι τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ», ΡΟΙΝΙΚΘ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘ, 8-9/2005, Αφγουςτοσ-Σεπτζμβριοσ, Θ' ΕΕΥΝΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ς. 1062,   Αγγελισ Ι., «Σο 

νομικό πλαίςιο για τθν αςφάλεια του κυβερνοχϊρου κατά το ελλθνικό δίκαιο», ΡΟΙΝΙΚΘ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘ, 12/2001, Δεκζμβριοσ, Θ' ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΘΣΕΙΣ, ς. 1293,    Ανκ/μοσ Κωνςταντίνοσ 

Γ. Κοφροσ «Ηλεκτρονικό Ζγκλθμα» ςτο www.astynomia.gr. 
134

 Σφακιανάκθσ Εμμανουιλ (Διευκυντισ Τμιματοσ Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ τθσ ΕΛ.ΑΣ.), 

Ειςιγθςθ: «Η παιδικι πορνογραφία ςτο διαδίκτυο» από τθν Θμερίδα με κζμα «Θ προςταςία του 

ανιλικου καταναλωτι ςτο διαδίκτυο», Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Ακθνϊν-Συνιγοροσ του Καταναλωτι, 

http://www.astynomia.gr/
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2.1. Αλάιπζε ειεθηξνληθψλ ηρλψλ κέζσ ISP: ISP είλαη ηα Internet Services 

Providers
135

, δειαδή, νη Παξνρείο Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ, νη νπνίνη δίδνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο 

ρξεζηψλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, κέζσ ελφο κνλαδηθνχ γηα θάζε ρξήζηε ςεθηαθνχ 

αξηζκνχ ηαπηφηεηαο, ηνπ ΗΡ, ν νπνίνο εθηφο απφ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ 

ηδηνθηήηε ηνπ φλνκα δηεχζπλζε θιπ, δίδεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηζηνζειίδεο θαη ηα 

αξρεία ηα νπνία επηζθέθζεθε. Απιά αιιά γιαθπξά πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ν θ. 

Δκκαλνπήι θαθηαλάθεο, Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο 

ηεο ΔΛ.Α.: «Τα ίρλε πνπ ζα βξνχκε αληηζηνηρνχλ ζε θάπνην θπζηθφ πξφζσπν ή ζε 

εηαηξεία. Σηελ Διιάδα ISP είλαη ε ΟΤΔNET, ε Forthnet, θιπ. Απηά ηα ίρλε αλήθνπλ ζε 

κία απφ ηηο εηαηξείεο απηέο. Άξα, εκείο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα έρνπκε θάλεη άξζε 

απνξξήηνπ κέζσ ηνπ Γηθαζηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηφηε κε ηελ άξζε απνξξήηνπ θαη κε ηα 

ίρλε καδί απεπζπλφκαζηε ζηελ ΟΤΔΝΔΤ ή FORTHNET, ε νπνία ζα καο πεη, φηη απηά 

ηα ειεθηξνληθά ίρλε αληηζηνηρνχλ ζην ηάδε θπζηθφ πξφζσπν.»
136

 Μέρξη πξφζθαηα δελ 

πθίζηαην λνκνζεζία ζηε ρψξα καο πνπ λα ππνρξεψλεη ηνπο ISP ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 

ηήξεζεο ςεθηαθψλ αξρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαιεχθαλζε ειεθηξνληθψλ 

εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. κσο κεηά ηνλ Ν. 

3917/2011
137

 νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ 

ζηνηρεία ζπλδξνκεηψλ θαη δεδνκέλα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ειεθηξνληθά ίρλε γηα 

δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ.
138

    

    

2.2. Δληνπηζκφο νλφκαηνο ρψξνπ θαη δηεχζπλζεο IP (Internet Protocol Address):  

                                                                                                                                                                      
Ακινα 2008, επίςθσ, Σφακιανάκθσ Εμμ., Ειςιγθςθ: «φγχρονεσ μορφζσ εγκλθματικότθτασ», ςτα 

πλαίςια του 2
ου

  Ρανελλθνίου Συνεδρίου τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Νομικϊν e-ΘΕΜΙΣ με κζμα 

«Αντιμζτωποι με τισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ: Ρροςωπικά Δεδομζνα-Θλεκτρονικό Ζγκλθμα- 

Θλεκτρονικό Εμπόριο», Αράχωβα, Φεβρουάριοσ 2011. 
135

 Οράτε Γλωςςάρι 
136

 Σφακιανάκθσ Ε., από τθν Ειςιγθςι του (2008) «Η παιδικι πορνογραφία ςτο διαδίκτυο» ςτθν 

Θμερίδα με κζμα «Θ προςταςία του ανιλικου καταναλωτι ςτο διαδίκτυο», ό.π.  
137

 Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

15
θσ

 Μαρτίου για τθ διατιρθςθ δεδομζνων που παράγονται ι υποβάλλονται ςε επεξεργαςία ςε 

ςυνάρτθςθ με τθν παροχι διακζςιμων ςτο κοινό υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι δθμοςίων 

δικτφων επικοινωνιϊν και για τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 2002/58/ΕΚ 
138

 «Θ αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο είναι υπόκεςθ όλων μασ», από το 1
ο
 Συνζδριο για τθν 

αςφαλι πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο τθσ Υποδιεφκυνςθσ Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ, 2012.  
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1. Ζ δηεχζπλζε IP είλαη ν αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο (ηαπηφηεηα) πνπ ιακβάλεη θάζε 

ππνινγηζηήο (ζηαζεξφο ή θνξεηφο), ηζηνζειίδα ή ινηπέο ζπζθεπέο (π.ρ. θηλεηά 

ηειέθσλα, tablets) πνπ απνθηνχλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Ζ θπξίαξρε κνξθή 

δηεχζπλζεο IP (IPv4) είλαη έλαο αξηζκφο 32-bit πνπ απνηειείηαη απφ 4 ηκήκαηα 

αξηζκψλ δεθαδηθήο κνξθήο, πνπ δηαρσξίδνληαη απφ ηειείεο θαη έρνπλ ηελ 

αθφινπζε κνξθή:  XXX.XXX.XXX.XXX φπνπ ΥΥΥ απφ 000 έσο 255  π.ρ. 

128.32.0.24 

2. Ζ δηεχζπλζε IP ππάξρεη  αθφκα θαη φηαλ δελ γίλεηαη αληηιεπηή. Έηζη κία 

δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο (π.ρ. www.astynomia.gr) αληηζηνηρεί ζε κία δηεχζπλζε IP. 

3. Οη δηεπζχλζεηο IP δηακνηξάδνληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο ζηνπο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ Internet (Internet Service Providers – ISPs) νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο, 

ηνπο απνδίδνπλ ζηνπο ρξήζηεο. Οη ISPs δηαζέηνπλ παθέηα ζπλερφκελσλ 

δηεπζχλζεσλ IP, γλσζηά σο IP blocks. Π.ρ. 66.249.64.0 – 66.249.95.255. 

4. Οη θπξίαξρνη ηξφπνη απφδνζεο κίαο δηεχζπλζεο IP είλαη δχν:  

1)  Φηινμελία ηζηνζειίδαο: ηαλ κία ηζηνζειίδα θηινμελείηαη απφ έλαλ 

πάξνρν ππεξεζηψλ Internet (ISP), ιακβάλεη κία ζηαζεξή δηεχζπλζε IP: 

www.astynomia.gr  222.32.0.323  

2)  χλδεζε πξφζβαζεο ζην Internet: ηαλ έλαο ρξήζηεο απνθηά 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ε ζχλδεζή ηνπ ιακβάλεη έλαλ αξηζκφ 

δηεχζπλζεο IP. Αλ ε ζχλδεζε είλαη «ζηαηηθνχ» ηχπνπ (πεξηπηψζεηο 

κηζζσκέλεο γξακκήο ή static ADSL) ηφηε ε δηεχζπλζε είλαη ζηαζεξή. 

Αλ ε ζχλδεζε είλαη «δπλακηθνχ» ηχπνπ (PSTN, dynamic ADSL) ηφηε 

ε ζχλδεζε ιακβάλεη δηαθνξεηηθή δηεχζπλζε IP θάζε θνξά πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχλδεζε.     

5. Παξαδείγκαηα απφδνζεο δηεχζπλζεο IP: 

 χλδεζε (δπλακηθή) ζην Internet 

O ρξήζηεο θαιεί κέζσ ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο ηνλ πάξνρν (ISP) 

θαη ιακβάλεη κία απφ ηηο δηαζέζηκεο δηεπζχλζεηο IP (π.ρ 

222.125.17.333.). Ο ππνινγηζηήο ηνπ ρξήζηε (γηα φζν δηάζηεκα 

παξακέλεη ελεξγή ε ζχλδεζή ηνπ) αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο  

ππφινηπνπο ππνινγηζηέο ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ ηεο ιεθζείζαο 

δηεχζπλζεο IP. 
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Αμφίδρομθ 
επικοινωνία του 
χριςτθ με άλλουσ 
υπολογιςτζσ και 
ιςτοχϊρουσ, 
φζροντασ το 
αναγνωριςτικό 
222.125.17.333 

  

Κλιςθ προσ ISP και 
αίτθμα πρόςβαςθσ 
ςτο διαδίκτυο 

 
Απόδοςθ IP 
222.125.17.333 
 

 

    Χριςτθσ Internet                ISP 

 

 

 Απφδνζε IP ζε ηζηνζειίδα 

Ζ ηζηνζειίδα www.ccu.gr αληηζηνηρεί ζηε δηεχζπλζε IP 

195.167.155.253 ε νπνία αλήθεη π.ρ.. ζηελ Otenet θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην IP block 195.167.0.0 – 195.167.127.255. Κάζε επηζθέπηεο ηεο 

ηζηνζειίδαο «ζπλδέεηαη» κε ηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε γηα φζν 

δηάζηεκα δηαξθεί ε επίζθεςε απηή.
139

 

 

 

 

Αίτθμα επίςκεψθσ 
www.astynomia.gr 

 
 
Σφνδεςθ με 195.167.155.253 
 
 

 

 

    Χριςτθσ Internet 
     (195.167.155.253) 

               Otenet 

 

Ο εληνπηζκφο ηεο δηεχζπλζεο IP, απνηειεί βαζηθή ελέξγεηα ησλ δησθηηθψλ 

αξρψλ γηα ηελ εμηρλίαζε πνιιψλ ππνζέζεσλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ζε έλα 

δίθηπν. ηηο επηζέζεηο απηέο νη εηζβνιείο ρξεζηκνπνηνχλ πιαζηέο δηεπζχλζεηο IP, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαπιαλήζνπλ ηηο δησθηηθέο αξρέο. Κάζε δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν 

έρεη έλαλ αληίζηνηρν αξηζκφ IP. Σν ζχζηεκα πνπ έρεη αλαιάβεη ηε δηαηήξεζε ησλ 

                                                           
139

 Σφακιανάκθσ Ε., Ειςιγθςθ (2011) «φγχρονεσ μορφζσ εγκλθματικότθτασ», ςτα πλαίςια του 2
ου

  

Ρανελλθνίου Συνεδρίου τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Νομικϊν e-ΘΕΜΙΣ, ό.π. 

http://www.astynomia.gr/
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αληηζηνηρηψλ κεηαμχ κηαο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ IP είλαη ην 

DNS (Domain Name System). Καηά ηελ εθδήισζε κηαο επίζεζεο, ν επηηηζέκελνο 

πιαζηνγξαθεί ηε δηεχζπλζή ηνπ γηα λα θαίλεηαη φηη είλαη λφκηκνο ρξήζηεο, δελ 

πιαζηνγξαθεί φκσο (ή δελ κπνξεί λα πιαζηνγξαθήζεη) ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ IP. 

πλήζσο, ζπζθεπέο φπσο ηα firewalls
140

, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ αλ κηα 

δηεχζπλζε είλαη αιεζηλή ή φρη θαη αλάινγα λα επηηξέπνπλ ή λα απαγνξεχνπλ ηελ 

πξφζβαζε ελφο ρξήζηε. Δθφζνλ ην firewall δελ έρεη ξπζκηζηεί θαηάιιεια, ν 

εξεπλεηήο ζα θιεζεί λα ειέγμεη ηηο δηεπζχλζεηο φισλ φζνη απέθηεζαλ πξφζβαζε, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη απφ πνηνλ πξνήιζε ε θαθφβνπιε επίζεζε. Ζ εξγαζία 

απηή κπνξεί λα δηεθπεξαησζεί κε δηάθνξα εξγαιεία ινγηζκηθνχ, ηα νπνία ειέγρνπλ 

αλ νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο αλαινγνχλ ζε ζσζηνχο αξηζκνχο IP. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ θαη δηθηπαθνί ηφπνη πνπ επηηεινχλ on-line ηελ εξγαζία απηή. Γηα 

παξάδεηγκα ζην www.dnsreport.com κπνξεί λα δνζεί κηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ή 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη λα ιεθζνχλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα 

απηή, φπσο ην IP, ν server θ.ά.
141

 

 

3. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ Χ ΠΡΟ ΣΖ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΓΗΚΑΣΖΡΗΧΝ 

Έλα εηδηθφηεξν δήηεκα είλαη θαη απηφ ηεο δηθαηνδνζίαο (πνηνο λφκνο 

εθαξκφδεηαη) θαη ηεο δσζηδηθίαο (πνην δηθαζηήξην είλαη αξκφδην) γηα ηελ θξίζε ηνπ 

αμηφπνηλνπ κηαο πξάμεο ζην Γηαδίθηπν. Ζ δνκή ηνπ κέζνπ απηνχ είλαη ηέηνηα, ψζηε 

επηηξέπεη ζηνλ νπνηνλδήπνηε λα πξνβαίλεη ζε εηζαγσγή πιεξνθνξηψλ απφ 

νπνηνδήπνηε γεσγξαθηθφ ζεκείν, ελψ επηπξνζζέησο ε πιεξνθνξία είλαη εμίζνπ 

πξνζβάζηκε απφ θάζε ζεκείν πνπ είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν θαζίζηαηαη δχζθνινο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο δηθαηνδνζίαο θαη ηεο 

δσζηδηθίαο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ είλαη 

εμαξηεκέλε απφ ηνλ ηφπν ηέιεζεο ηνπ εγθιήκαηνο, ην νπνίν νχηε πξαθηηθά νχηε θαη 
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λνκηθά είλαη ηφζν εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ζηελ πεξίπησζε απηή. Πξφθεηηαη γηα έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δησθηηθέο αξρέο θαηά ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν, δεδνκέλνπ φηη ε ίδηα 

αμηφπνηλε πξάμε κπνξεί λα δηαπξάηηεηαη ηαπηφρξνλα ζε εθαηνληάδεο ή αθφκε θαη 

ρηιηάδεο ηφπνπο ηειέζεσο. 

Γηα ηελ αλεχξεζε δηθαηνδνζίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πξέπεη λα θαζνξηζηεί ν ηφπνο ηέιεζεο ηνπ αδηθήκαηνο. Γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ηφπνπ ηειέζεσο ηνπ αδηθήκαηνο ππνζηεξίδνληαη ηέζζεξηο ζεσξίεο: 

Α) Η ζεσξία ηνπ ηφπνπ ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία σο ηφπνο ηέιεζεο 

ηνπ αδηθήκαηνο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ν ηφπνο φπνπ εηειέζζε ε ελέξγεηα πνπ έηεηλε 

ζην άδηθν απνηέιεζκα θαη αλ ε ελέξγεηα έιαβε ρψξα ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε, 

ν ηφπνο φπνπ νινθιεξψζεθε. 

Β) Η ζεσξία ηνπ ηφπνπ ηνπ απνηειέζκαηνο, φπνπ σο ηφπνο ηειέζεσο ηνπ 

αδηθήκαηνο ζεσξείηαη ν ηφπνο φπνπ εθδειψζεθε ην δεκηνγφλν απνηέιεζκα. 

Γ) Η κηθηή ζεσξία, φπνπ σο ηφπνο ηειέζεσο ηνπ αδηθήκαηνο ζεσξείηαη ηφζν ν 

ηφπνο ελέξγεηαο φζν θαη ν ηφπνο ηνπ απνηειέζκαηνο κε δηθαίσκα επηινγήο ηνπ 

παζφληνο. 

Γ) Η ζεσξία ηνπ βαξχλνληνο ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ηφπνο ηνπ 

αδηθήκαηνο εληνπίδεηαη ζην θξάηνο φπνπ ην έγθιεκα εθδειψζεθε θαηά ηελ θχξηα 

ζεκαζία ηνπ. Βέβαηα ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο 

δεδνκέλνπ φηη είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί ν βαξχλσλ ηφπνο γηα ηελ ηέιεζε ηεο 

δηαδηθηπαθήο αδηθνπξαμίαο. Ζ θξαηνχζα ζεσξία ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε είλαη 

ε ζεσξία ηνπ βαξχλνληνο ηφπνπ.
142

 

 

4. ΓΤΥΔΡΔΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ ΣΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ  

Γπζθνιίεο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαδηθηπαθνχ εγθιήκαηνο πξνθχπηνπλ 

θαη κεηά ηελ εμηρλίαζε ησλ θπβεξλνεγθιεκάησλ, θαηά ην ζηάδην ηεο απνλνκήο ηεο 

δηθαηνζχλεο. Σν πξψην ζνβαξφ πξφβιεκα, ην νπνίν αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα ν 

Έιιελαο λνκηθφο (Γηθαζηήο, Δηζαγγειέαο αιιά θαη Γηθεγφξνο) είλαη φηη, ε 

πξνζέγγηζε ησλ λνκηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα ελέρεη ηε 

δπζθνιία φηη, πξνυπνζέηεη φρη κφλν λνκηθέο, αιιά κέρξη έλα βαζκφ ηνπιάρηζηνλ θαη 

ηερληθέο γλψζεηο ζε ζέκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (computers) θαη δηαδηθηχνπ 
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(internet). Δίλαη ζρεδφλ αδχλαην λα αληηιεθζεί θάπνηνο ηα ζπκβαίλνληα ζην πεδίν 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο ρσξίο ηελ θαηνρή απηψλ ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ. Σφζν 

ε ηερληθή φζν θαη ε λνκηθή νξνινγία ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη δηαηππσκέλε - 

θαηά θαλφλα - ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ζ αληίζηνηρε κεηαθνξά ησλ φξσλ απηψλ ζηα 

ειιεληθά, δελ είλαη νχηε εχθνιε, νχηε δφθηκε. Βέβαηα θαηά ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή 

πνιινί φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ μελφγισζζε δηάζηαζή ηνπο, θαηά ηξφπν πνπ 

ηείλνπλ λα ελζσκαησζνχλ θαη ζην ειιεληθφ λνκηθφ ιεμηιφγην. 

 Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη απηφο πνπ αζρνιείηαη κε 

ηε λνκηθή πιεπξά ηνπ ζέκαηνο απφ πνηληθή άπνςε είλαη ε έιιεηςε επαξθνχο 

λνκνινγίαο, βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο. Δίλαη επλφεην φηη ε έιιεηςε απηή 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν απνηειεί λέα κνξθή 

εγθιήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ν κειεηεηήο ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ 

θπβεξλνρψξν ζεκάησλ ζα πξέπεη λα θαηαθεχγεη ζηα δηάθνξα (πνιππιεζή) ηερληθά 

πεξηνδηθά γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, θαζψο θαη ζε δεκνζηεχκαηα ηνπ 

εκεξήζηνπ Σχπνπ. Άιισζηε θαη ην ίδην ην δηαδίθηπν απνηειεί πεγή αληιήζεσο 

πιεξνθνξηψλ (ίζσο ηελ ζεκαληηθφηεξε), αλαηξέρνληαο ζηηο εηδηθέο ηζηνζειίδεο 

(sites). 

Δμάιινπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ απφ κεξηάο ηνπ Δηζαγγειέα, δελ είλαη ζπάληεο νη 

πεξηπηψζεηο, φπνπ γηα ηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά αζθείηαη δηαθνξεηηθή πνηληθή 

δίσμε, ε νπνία δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλε δηθαζηηθή απφθαζε. Σέινο, θαηά 

ην ζηάδην ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ειιείςεη ησλ ηερληθψλ απηψλ γλψζεσλ απφ 

κέξνπο ησλ Γηθαζηψλ θαη Δηζαγγειέσλ, νη πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη νη θαηαζέζεηο 

καξηχξσλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα, ηφζν 

θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ, φζν θαη γηα ηελ έθδνζε ησλ δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ. Δκθαλήο ινηπφλ, είλαη ν θίλδπλνο, έθδνζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ 

ηππηθψο κελ απφ Γηθαζηέο, νπζηαζηηθψο φκσο απφ ηνπο κάξηπξεο θαη ηνπο 

πξαγκαηνγλψκνλεο ή ειινρεχεη ν θίλδπλνο έθδνζεο ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ, ιφγσ 

κε θαηαλφεζεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ απφ ην Γηθαζηήξην, αθνχ γηα λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο (ζε ηερληθά ζέκαηα) είλαη απηνλφεην φηη, 

απαηηνχληαη βαζηθέο γλψζεηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

Γηα λα παχζνπκε λα κηιάκε γηα Γηθαζηέο θαη Δηζαγγειείο, πνπ «δελ 

επαξθνχλ» ζε ζέκαηα ειεθηξνληθήο εγθιεκαηηθφηεηαο, επηβάιιεηαη ε άκεζε 
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εθπαίδεπζε απηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα νξγαλσζνχλ, ζε πξψηε θάζε, 

ηαρχξξπζκα ζεκηλάξηα απφ λνκηθνχο θαη ηερληθνχο ζηα κεγάια δηθαζηήξηα ηεο 

ρψξαο. Σα ζεκηλάξηα απηά ζα απνβιέπνπλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ Γηθαζηηθψλ θαη 

Δηζαγγειηθψλ Λεηηνπξγψλ κε ηηο βαζηθέο ηερληθέο έλλνηεο, πνπ ζπλαληψληαη ζηα ήδε 

ππάξρνληα λνκηθά θείκελα. Οη ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο Γηθαζηψλ δελ δηδάζθνληαλ 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο κέρξη πξφζθαηα. 

Δμαίξεζε απνηειεί ε εθπαηδεπηηθή ζεηξά (έηνο 2005-2006) θαηά ηελ νπνία άξρηζε λα 

δηδάζθεηαη σο κάζεκα ε λνκηθή πιεξνθνξηθή.
 143
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Εμαηηίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο ηδηαίηεξεο θύζεο ηνπ 

θπβεξλνεγθιήκαηνο, όπσο αλαπηύρζεθαλ παξαπάλσ, είλαη αδύλαηε ε πιήξεο 

εμάιεηςε ησλ εγθιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαδίθηπν θαη εηδηθόηεξα ηεο 

παηδηθήο δηαδηθηπαθήο πνξλνγξαθίαο. Ωζηόζν, είλαη δπλαηή ε κείσζε ηνπ όγθνπ 

ηνπ δηαθηλνύκελνπ on line πιηθνύ θαζώο θαη ε αύμεζε ησλ πηζαλνηήησλ 

αλαγλώξηζεο, εληνπηζκνύ, ζύιιεςεο θαη ηηκσξίαο όζσλ παξάγνπλ, θαηέρνπλ θαη 

δηαθηλνύλ ηέηνην πιηθό ζην δηαδίθηπν. Πξνο ην ζθνπό απηό ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη εθαξκόδνληαη κέηξα, ηόζν δηθαηηθήο όζν θαη κε 

δηθαηηθήο θύζεσο . 

 

Β. ΖΠΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ - ΜΖ ΓΗΚΑΗΗΚΔ 

ΡΤΘΜΗΔΗ  

ηα πιαίζηα κηαο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, είλαη επξχηαηεο νη δπλαηφηεηεο 

γηα πξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο νη δπλαηφηεηεο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ην πλεχκα ησλ δηαθξαηηθψλ θεηκέλσλ ελ γέλεη, φπσο απηά ζα 

παξαηεζνχλ θαησηέξσ, θαη θπξίσο δχν ζεκαληηθψλ πζηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, ελ κέξεη επηθαιππηφκελσλ κεηαμχ ηνπο: ηε χζηαζε R(2000)11, κε 

αληηθείκελν ηε εμνπαιηθή Δθκεηάιιεπζε, Πνξλνγξαθία, Πνξλεία θαη Δκπνξία 

Παηδηψλ θαη Νεαξψλ Δλειίθσλ θαη ηε χζηαζε R(2001)16, κε αληηθείκελν ηελ 

Πξνζηαζία ησλ Παηδηψλ ελάληηα ζηε εμνπαιηθή Δθκεηάιιεπζε. Πξνθχπηνπλ νη 

εμήο ηδέεο-δξάζεηο-πξνηάζεηο:  

1. «ΑΤΣΟΡΡΤΘΜΗΖ» ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Ζ/Τ ΚΑΗ ΗΝΣΔΡΝΔΣ 

Ο ξφινο ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη 

πνηθηινηξφπσο ζηελ παξνρή δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα 

ηελ άκεζε ή βξαρππξφζεζκε δηεπζέηεζε ησλ εγθιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζην δηαδίθηπν, κέζσ ηεο «απηνξξύζκηζεο» (self-regulation), δειαδή 

ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ νη ξπζκηζηέο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε ηερλνινγηθφ θαη 

δενληνινγηθφ επίπεδν κπνξνχλ λα επηβάινπλ. Ζ «απηνξξχζκηζε» κπνξεί θαη πξέπεη, 

θαηά ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο απηήο, λα ιεηηνπξγήζεη σο ππνζηεξηθηηθή 

πνιηηηθή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, πνπ είηε ήδε πθίζηαληαη, είηε πξφθεηηαη λα 

ζεζπηζζνχλ, δεδνκέλνπ, κάιηζηα, φηη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ππάξρνπλ ηνκείο ηνπ 
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δηαδηθηχνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε «λνκηθφ θελφ», ή, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ν λφκνο 

ππαγνξεχεηαη απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. ηηο ΖΠΑ, γηα παξάδεηγκα, κεγάιν 

κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο γηα κείσζε ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν έρεη 

αλαηεζεί ζηελ Απηνξξχζκηζε ηεο Βηνκεραλίαο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 

(Computer Industry Self Regulation), θαζψο ζηηο ΖΠΑ δεκηνπξγήζεθε θαη 

αλαπηχρζεθε ξαγδαία απηφο ν πιεξνθνξηθφο θιάδνο. ε κηα ηέηνηα πξνεγκέλε ρψξα, 

ηα κέηξα πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ εληππσζηάδνπλ κε ηελ 

εμεηδίθεπζή ηνπο, πιελ φκσο εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ελφο δηαθνξεηηθνχ λνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ επηθπιιάζζεη εληειψο δηαθνξεηηθνχο ζεζκηθνχο ξφινπο ζηα φξγαλα 

επηβνιήο ηνπ πνηληθνχ, θπξίσο, λφκνπ. Μάιηζηα, απφ ην 1996 θαη κεηά, νη ππεξεζίεο 

ηεο C.I.S.R. ζηηο ΖΠΑ έρνπλ αθαηξέζεη πεξίπνπ 20.000 πνξλνγξαθηθέο εηθφλεο 

παηδηψλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο, ελψ γχξσ ζηα 1.000 άηνκα ζπιιακβάλνληαη εηεζίσο 

ζηηο ΖΠΑ γηα ηέιεζε εγθιεκάησλ ηεο δηαδηθηπαθήο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο.
144

 

1.α. Πάξνρνη Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (ISP) 

φμφωνα με το άρκρο 1 παρ. 2 περ. δ του Ο. 2246/1994 (τροποποιικθκε με τουσ 

Ο.2867/2000 και Ο.3431/2006), φορείσ παροχήσ τηλεπικοινωνιακών υπηρεςιών είναι φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα τα οποία παρζχουν ςτο κοινό τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ υπό κακεςτϊσ 

ελεφκερου ανταγωνιςμοφ με βάςθ τθν άδεια ι διλωςθ ι ζγκριςθ. Αποτελοφν, δθλαδι, 

τθλεπικοινωνιακι επιχείρθςθ, για τθ λειτουργία τθσ οποίασ απαιτείται άδεια παροχήσ 

τηλεπικοινωνιακήσ υπηρεςίασ. Άδεια παροχισ τθλεπικοινωνιακισ υπθρεςίασ είναι θ ατομικι 

διοικθτικι πράξθ, βάςει τθσ οποίασ επιτρζπεται ςε οριςμζνθ τθλεπικοινωνιακι επιχείρθςθ να 

παρζχει ελεφκερα και ςε εμπορικι βάςθ, κακοριςμζνεσ τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και να 

αναλαμβάνει κάκε αναγκαία δραςτθριότθτα για τθν ίδρυςθ, ανάπτυξθ ι επζκταςθ, εγκατάςταςθ και 

λειτουργία των απαιτουμζνων για τθν εν λόγω παροχι διευκολφνςεων. Ρριςμζνοι παροχείσ 

υπθρεςιϊν είναι πολυεκνικζσ επιχειριςεισ, που παρζχουν πρόςβαςθ ςε πολλζσ τοποκεςίεσ - κζςεισ. 

Ρ παροχζασ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν καλείται και φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν (service 

provider) ι απλϊσ «φορζασ πρόςβαςθσ» (access provider).
145

 

 

Ο ξφινο ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ (ISP) ζηελ αζθάιεηα ηνπ δηαδηθηχνπ 

γεληθφηεξα θαη ζηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ φπσο ε πνξλνγξαθία αλειίθσλ ζην 

δηαδίθηπν εηδηθφηεξα, κέζα ζ‟ απηφ ην πιαίζην ηεο «απηνξξχζκηζεο», είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο. Απνηειεί, κάιηζηα, θνκβηθφ ζεκείν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαλνκηψλ, 
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  Δθμόπουλοσ Χ., 2006, ό.π. ςελ. 26. 
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 Ηάννθ Α., 2005, ό.π. ςελ. 158,  Αγγελισ Ι., ΠοινΔικ 12/2001, ό.π. 
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ηελ απνκάθξπλζε ηζηνζειίδσλ παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ απφ ηνλ θπβεξλνρψξν, ηελ 

εηδνπνίεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ηε ζπιινγή θαη παξνρή ζηηο δησθηηθέο 

αξρέο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, δεδνκέλνπ φηη φια ηα ζηνηρεία (data) «πεξλνχλ» 

απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.
146

 Οη απηνξξπζκηζηηθέο κέζνδνη πνπ πξνηείλνληαη ζηνπο 

παξνρείο είλαη: 

α. Ζ αθαίξεζε ησλ παξάλνκσλ ειεθηξνληθψλ ζειίδσλ. Απηφ κπνξεί λα 

ζπκβεί κέζσ ηεο θαζηέξσζεο θαλφλσλ-πεξηνξηζκψλ απφ ηηο ελψζεηο παξφρσλ 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ πνπ λα απαγνξεχνπλ ζηα κέιε ηνπο λα δέρνληαη παξάλνκν 

πεξηερφκελν ζηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο πνπ θηινμελνχλ θαη λα ηηο αθαηξνχλ φηαλ 

ελεκεξψλνληαη γηα ηελ χπαξμή ηνπο. Οη ISP κπνξνχλ, ζηα πιαίζηα αληίζηνηρεο 

λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο, φπσο ζηηο ΖΠΑ, λα δηελεξγνχλ  «θπβεξλνπεξηπφινπο» γηα 

ηελ εμηρλίαζε παξάλνκσλ ειεθηξνληθψλ ζειίδσλ.  

β.   Ζ δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ ζειίδσλ δηακαξηπξηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα θαηαγγέιινπλ ηζηνζειίδεο κε παξάλνκν πεξηερφκελν, ελψ νη 

παξνρείο ζα ηηο δηαβηβάδνπλ ελ ζπλερεία ζηηο αξκφδηεο αξρέο.   

γ. Φηιηξάξηζκα κεραλψλ αλαδήηεζεο. Οη ISP, ρξεζηκνπνηψληαο θίιηξα γηα 

ηελ αθχξσζε νξηζκέλσλ χπνπησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, κπνξνχλ λα απνθιείζνπλ ζηα 

απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ηζηνζειίδσλ ησλ πειαηψλ ηα sites κε παξάλνκν 

πνξλνγξαθηθφ πιηθφ.  

δ. Ζ δηαθχιαμε ησλ κεηξψσλ ησλ θαηαλαισηψλ/πειαηψλ δηαδηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ γηα αλαθξηηηθνχο θαη δηθαζηηθνχο ζθνπνχο.  

ε. πκκεηνρή ησλ εηαηξηψλ πνπ ρνξεγνχλ πηζησηηθέο θάξηεο (ι.ρ.ηξάπεδεο) κε 

ην κπινθάξηζκα ησλ θαξηψλ, φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη κέζσ απηψλ πξφθεηηαη λα 

απνπιεξσζεί πνξλνγξαθηθφ πιηθφ 
147

. 

 

1.β. Κψδηθαο δενληνινγίαο 

 Υσξίο λα ππάξρεη κέρξη ζήκεξα θάπνηνο, επίζεκνο, θψδηθαο δενληνινγίαο 

πνπ λα έρεη ζεζπηζηεί απφ ηε βηνκεραλία ηνπ δηαδηθηχνπ, έρνπλ εκθαληζηεί άηππνη, 

πξνεξρφκελνη ηφζν απφ δεκφζηεο φζν θαη απφ ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο, νη νπνίνη 

απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρξήζηεο 

ζρεηηθά κε ηελ πεξηήγεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν. 
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 Ηάννθ Α., 2005, ό.π. ςελ. 152 επ. 
147

 Δθμόπουλοσ Χ., 2006, ό.π. ςελ. 27. 
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 Σν επηέκβξην ηνπ 1997 ππήξμε κία ζεκαληηθή πξσηνβνπιία απφ ην 

Σειεπηθνηλσληαθφ πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ζχζηαζε ελφο θψδηθα 

δενληνινγίαο ησλ παξφρσλ θαη ησλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη ηε ζχληαμε ελφο θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ ζα κπνξεί λα πεξηνξίζεη ην παξάλνκν πιηθφ. ηα 

ηέιε ηνπ 1997, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ παξνρείο ππεξεζηψλ ζπλέηαμε έλαλ 

άηππν θψδηθα δενληνινγίαο, πνπ νλνκάζηεθε «zero tolerance policy» (πνιηηηθή 

κεδεληθή αλνρήο) ελάληηα ζηελ παηδηθή πνξλνγξαθία θαη δεζκεπηήθαλ λα 

απνκαθξχλνπλ ην παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςή ηνπο 

θαη ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρφ ηνπο θαη λα ζπλεξγάδνληαη πιήξσο κε ηνπο αλψηεξνπο 

ππαιιήινπο επηβνιήο λφκνπ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην 

δηαδίθηπν, ππφ ηνλ φξν ησλ ζπληαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο 

κπζηηθφηεηαο.
148

 

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρεηηθά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα. Τπάξρεη π.ρ. ην Διιεληθφ ξγαλν Απηνξξχζκηζεο γηα ην Πεξηερφκελν 

ηνπ Γηαδηθηχνπ SAFENET, κία κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία ππνζηεξηδφκελε απφ 

γλσζηνχο θνξείο
149

 πνπ έρεη πξνηείλεη θάπνηα κέηξα θαη παξνπζηάδεη ζρεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο μέλσλ θνξέσλ. 

  

2. ΤΜΒΟΤΛΔ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ 

ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ  

Πνιχηηκε είλαη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ή πξνζψπσλ/νξγαλψζεσλ πνπ 

έρνπλ ηαθηηθή επηθνηλσλία κε αλειίθνπο, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, απφ 

θξαηηθέο αξρέο ή ΜΚΟ
150

 γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο δηαδηθηπαθήο ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο αλειίθσλ θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πεξηνξηζκνχ ηεο πξφζβαζεο ζε 

πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, π.ρ. κέζσ εηδηθψλ θίιηξσλ (χζηαζε πκβνπιίνπ Δπξψπεο ηεο 

31.10.2001, αξ. 26 θαη 47
151

). Αμηνζεκείσην είλαη εδψ φηη ην γαιιηθφ Τπνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο "αλέβαζε" απφ ην 2001 εηδηθή ηζηνζειίδα (https://www.internet-
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 Ηάννθ Α., 2005, ό.π. ςελ. 160 επ. 
149

 FORTHNET, OTEnet, COMPULINK, GROOVY, HELLAS ON LINE, IDEAL TELECOM, ΕΔΕΤ Α.Ε. (ελλθνικό 

Δίκτυο Ζρευνασ και Τεχνολογίασ), ΕΕΧΙ (Ζνωςθ Ελλινων Χρθςτϊν Internet), ΕΚΡΟΙΗΩ (Ζνωςθ 

Καταναλωτϊν για τθν Ροιότθτα τθσ Ηωισ), ACROPOLIS NET, HELLAS NET, πρβλ. www.safenet.gr   
150

 Ρ.χ. θ εκελοντικι οργάνωςθ ALPO (Anti-Child Porn Org.: www.antichildporn.org), που ζχει κζςει 

ωσ αποςτολι τθσ τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ ανθλίκων μζςω του διαδικτφου 
151

 Ρρβλ. ά. 9 §§2,5 του Ρροαιρετικοφ Ρρωτοκόλλου και ά. 5§1, α. 6, α. 8, α. 9 τθσ Σφμβαςθσ τθσ 

25.10.2007 του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. 

http://www.safenet.gr/
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signalement.gouv.fr/), φπνπ ελεκεξψλεη γνλείο θαη παηδηά γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη γηα ηα δηαζέζηκα κέζα πξνζηαζίαο. Με ηελ ίδηα ηζηνζειίδα παξέρεηαη 

κάιηζηα ε δπλαηφηεηα γηα αλψλπκε θαηαγγειία χπνπησλ ηζηνζειίδσλ. Με αλάινγν 

ζθεπηηθφ, ζπληζηάηαη απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ε δεκηνπξγία ηειεθσληθψλ 

γξακκψλ γηα θαηαγγειίεο πεξηπηψζεσλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ή ππνθίλεζεο ζε 

παηδηθή πνξλεία κέζσ ηζηνζειίδσλ (χζηαζε ηεο 31.10.2001, αξ. 27), θαζψο θαη ε 

πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ δηψμεσλ θαη θαηαδηθψλ γηα 

πνξλνγξαθία αλειίθσλ, έζησ θαη αλ πξφθεηηαη γηα απιή θαηνρή ηέηνηνπ πιηθνχ, αιιά 

κε εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ αλειίθσλ (χζηαζε ηεο 9.9.1991, 

αξ. 4 θαη χζηαζε ηεο 31.10.2001, αξ. 46). 

 

2.α. πκβνπιέο πξνο ηνπο γνλείο 

Έξεπλεο απφ φινλ ηνλ θφζκν δείρλνπλ φηη νη λένη αηζζάλνληαη πνιχ 

κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα παξακείλνπλ αζθαιείο 

ελψ βξίζθνληαη ζηνλ θπβεξλνρψξν, απ‟ φηη νη γνλείο ηνπο. Έξεπλεο ην 2009 ζηελ 

Δπξψπε έδεημαλ φηη, φηαλ θαη νη ίδηνη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν, αλεζπρνχλ 

πνιχ ιηγφηεξν γηα ηα παηδηά ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα ην 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, κε ζπλέπεηα λα είλαη πνιχ πην ελήκεξνη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πεξηθιείεη. 

ζν γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηπρφλ παξελνριήζεηο, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ πνιχ 

θαζαξά, φηη ηα παηδηά πνιχ ζπρλά δελ θαηαθεχγνπλ πξψηα ζηνπο γνλείο, φηαλ 

αληηκεησπίζνπλ ζεμνπαιηθνχ ηχπνπ πξνζέγγηζε. Σν επίπεδν ηεο αλάκεημεο ησλ 

γνλέσλ πνηθίιεη αλάινγα κε παξάγνληεο, φπσο ε ρψξα, ε ειηθία, θαη ην επίπεδν 

ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά δελ θαηαθεχγνπλ 

ζηνπο γνλείο γηα πξνζηαζία απφ ςεθηαθέο παξελνριήζεηο, πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πεπνίζεζε ησλ παηδηψλ φηη νη γνλείο ηνπο δελ αληηιακβάλνληαη ηνλ ςεθηαθφ 

θφζκν, ηνλ θφβν ηνπο φηη ζα ηνπο αθαηξέζνπλ ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα ή ζα 

πεξηνξίζνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, απεηιέο απφ ηνλ θαθνπνηφ, 

ληξνπή θαη εμεπηειηζκφ. ζν θαη αλ ην επηζπκνχλ νη γνλείο, κεξηθνί έθεβνη δελ 

ζέινπλ ηελ αλάκεημε ησλ ελειίθσλ. Ζ εθεβεία είλαη έλα ζηάδην αλάπηπμεο πνπ 

πεξηιακβάλεη εξεπλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη απνζηαζηνπνίεζε, σο έλα βαζκφ, απφ 

ηνπο γνλείο. Έηζη κπνξεί λα αληηιακβάλνληαη ηελ παξνπζία ησλ γνλέσλ θαη ηελ 
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επέκβαζή ηνπο σο πξνο ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην δηαδίθηπν, ζαλ αλάκεημε θαη εκπινθή 

ζηελ θνηλσληθή ηνπο δσή. 

Παξφια απηά, απφ έλα θαη φιν κεγαιχηεξν αξηζκφ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ 

πηζηνπνηείηαη φηη ν πην ηζρπξφο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο ησλ παηδηψλ είλαη νη 

ελεξγά ζπκκεηέρνληεο γνλείο, νη νπνίνη κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ δηαδηθηχνπ κε 

ηα παηδηά ηνπο θαη είλαη πξφζπκνη λα ζπδεηήζνπλ ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Ο 

ζεβαζκφο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηνλ θπβεξλνρψξν, 

πηζαλφλ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί παξάγνληεο απφ ηνπο απζηεξνχο ή/θαη ηνπο 

ζσθξνληζηηθνχο ειέγρνπο. Δπηπιένλ, νη έξεπλεο δείρλνπλ, φηη πνιιά παηδηά θαη λένη 

ζα ήζειαλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ηνπο. Γηα πνιιά παηδηά, ε 

παξάθακςε ησλ γνλέσλ, δελ πξνέξρεηαη απαξαηηήησο απφ απξνζπκία λα δερηνχλ ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ αληίιεςε ηνπ παηδηνχ φηη νη γνλείο 

δελ κπνξνχλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο λα ηνπο πξνζηαηέςνπλ απνηειεζκαηηθά. 

Άιισζηε, ζχλεζεο είλαη νη αλήιηθνη λα ρεηξίδνληαη ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

θαη ηηο παξερφκελεο απφ ην δηαδίθηπν ππεξεζίεο κε κεγαιχηεξε άλεζε απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο, νη νπνίνη σζηφζν, θέξνπλ ηελ πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ηελ επαθή θαη ηελ έθζεζε ζε βιαβεξφ θαη πξνζβιεηηθφ γηα ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο πιηθφ ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη θάζε απφπεηξα πξνζέγγηζήο ηνπο 

απφ παξαγσγνχο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, παηδφθηινπο θαη θάζε είδνπο εθκεηαιιεπηέο 

αλειίθσλ, φπσο ηνπο ζθηαγξαθήζακε παξαπάλσ. 

 Έπεηηα, ηα παηδηά θαη νη λένη ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο «πξνζηάηεο» 

άιισλ παηδηψλ. Σα παηδηά ηείλνπλ λα ζηξέθνληαη πξψηα ην έλα ζην άιιν, φηαλ 

ρξεηάδνληαη βνήζεηα. Σα λεαξά άηνκα παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα ελδηαθέξνληνο 

θαη επίγλσζεο ησλ θηλδχλσλ νη νπνίνη απεηινχλ κηθξά αδέιθηα, θίινπο θαη άιινπο, 

πνπ ηνπο ζεσξνχλ σο πεξηζζφηεξν επάισηνπο απφ ηνλ εαπηφλ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ηα παηδηά είλαη πηζαλφλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εθπαηδεπηέο, κέληνξεο θαη 

ζχκβνπινη γηα ηα θηιαξάθηα, ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.  

 Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα παηδηά, ε ζπκπεξηθνξά θαη ε ηξσηφηεηα ηνπο 

κέζα ζηνλ θπβεξλνρψξν, δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία: 

 ζν παξάμελν θαη αλ αθνχγεηαη, ν ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνο ηνκέαο 

ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

Πνιιά παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν ζην ζρνιείν ζε ειηθία 6 
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εηψλ, νπφηε πηζαλφλ λα ζέινπλ λα ζπλδεζνχλ ζην Γηαδίθηπν απφ ην 

ζπίηη ζε απηήλ ηελ ειηθία πεξίπνπ. Χζηφζν ηα παηδηά  ειηθίαο θάησ 

ησλ 10 εηψλ, ζπλήζσο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν 

κφλα ηνπο, γη‟ απηφ ζπλήζσο ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα ησλ 

κεγαιπηέξσλ.
152

 

 Παηδηά 11-13 εηψλ: έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηελ ηερλνινγία θαη 

αλαπηχζζνπλ δηθά ηνπο ζπζηήκαηα αμηψλ πνπ πνιιέο θνξέο 

δηαθέξνπλ απφ εθείλα ησλ γνληψλ ηνπο. Ζ θξηηηθή ηνπο ζθέςε δελ έρεη 

θηάζεη ζηα αλψηεξα επίπεδα θαη έηζη είλαη εθηεζεηκέλα ζε online 

θηλδχλνπο θαη πνιιέο θνξέο δίλνπλ πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα ζε 

αγλψζηνπο. Ζ ειηθία απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε αλάπηπμε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο θαη έηζη πνιιέο θνξέο, εηδηθά ηα αγφξηα, 

πινεγνχληαη ζε αθαηάιιεια sites θαη δεκηνπξγνχλ «ζρέζεηο» online. 

 Παηδηά 14-17 εηψλ: είλαη αλνηρηά ζε λέεο ηδέεο αιιά δελ έρνπλ ηελ 

εκπεηξία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα κπνξνχλ θξηηηθά λα ηηο θαηαηάζζνπλ. 

Ζ ελαζρφιεζή ηνπο κε ην δηαδίθηπν έγθεηηαη ζην λα θαηεβάδνπλ 

κνπζηθή θαη ηαηλίεο, λα ζηέιλνπλ e-mail, λα παίδνπλ παηρλίδηα online. 

Σα παηδηά ζε απηή ηελ ειηθία είλαη ηδηαίηεξα επηδέμηα ζηε ρξήζε 

κεραλψλ αλαδήηεζεο ζην internet θαη ζηε ρξήζε ηνπ chat. Ηδηαίηεξα 

ηα αγφξηα αξέζθνληαη λα μεπεξλνχλ ηα φξηα θαη πνιιέο θνξέο 

εκπιέθνληαη ζε αθαηάιιεια sites. ‟ απηή ηελ ειηθία ηα παηδηά έρνπλ 

πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε θξηηηθή ζθέςε, σζηφζν είλαη πην επάισηα 

ζην λα δερηνχλ ζεμνπαιηθψο αθαηάιιεια ζρφιηα ζην δηαδίθηπν θαη 

κεγαιχηεξν φγθν αθαηάιιεινπ πιηθνχ. Γεκηνπξγνχλ εχθνια ζρέζεηο 

ζην internet θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα ηνικήζνπλ λα δεηήζνπλ θαη 

ζπλάληεζε κε ην άηνκν πνπ ζπλνκηινχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
153

 

 Πψο ζα αληηιεθζνχλ νη γνλείο φηη θάηη πεξίεξγν ζπκβαίλεη : 

                                                           
152

 Στο  www.0-6.gr, άρκρο «Παιδιά και Διαδίκτυο». 
153

 Ελλθνικι Εκνικι Επιτροπι Unicef, 2011, «Η αςφάλεια των παιδιϊν ςτον κυβερνοχϊρο: 

Παγκόςμιεσ προκλιςεισ και ςτρατθγικζσ», The Gallup Organisation, October 2008, “Towards a Safer 

Use of the Internet for Children in the EU - a parent’s perspective” (Eurobarometer), 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_248_en.pdf  

http://www.0-6.gr/
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_248_en.pdf
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1. Σν παηδί ιακβάλεη ηειεθσλήκαηα απφ ελήιηθνπο ή απφ κεγαιχηεξνπο εθήβνπο 

πνπ δελ γλσξίδνπλ, 

2. Σν παηδί μνδεχεη ηδηαίηεξα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην δηαδίθηπν, 

3. Σν παηδί γξήγνξα αιιάδεη ην «παξάζπξν» πνπ έρεη αλνηρηφ ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή ηνπ ή ηνλ θιείλεη ηειείσο θαζψο κπαίλεη ν γνληφο ζην δσκάηην ηνπ, 

4. Σν παηδί ιακβάλεη αλεμήγεηα θαη χπνπηα δψξα, ηδηαίηεξα ςεθηαθά, φπσο 

θσηνγξαθηθέο κεραλέο, θηλεηά ηειέθσλα, ηειεθσληθέο θάξηεο, ππνινγηζηέο ή 

ιεθηά, απφ αλζξψπνπο πνπ δελ γλσξίδνπλ ή δελ έρνπλ αθνχζεη πνηέ 

5. Σν παηδί γίλεηαη επηζεηηθφ, ηξέρεη καθξηά απφ ην ζπίηη ή μεθηλάεη θάπνηα 

εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

6. Οη ζπλήζεηεο θαιισπηζκνχ ηνπ παηδηνχ ή νη ζπλήζεηεο πγηεηλήο αιιάδνπλ. 

Αιιαγέο ζην ληχζηκν έηζη ψζηε λα θξχβνπλ ην παηδηθφ ηνπ ζψκα ή λα ην θάλνπλ 

λα εκθαλίδεηαη κε ειθπζηηθφ ζα πξέπεη λα πξνζερζνχλ. 

 
 

 Οδεγίεο πξνο ηνπο γνλείο
154

 : 

1. Κξαηήζηε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζε ρψξνπο φπσο ην ζαιφλη θαη φρη ζε 

ππλνδσκάηηα. Αζρνιεζείηε κε ην πσο δνπιεχεη ην δηαδίθηπν θαη αθηεξψζηε ρξφλν 

λα πεξηεγεζείηε καδί κε ηα παηδηά ζαο ζηνλ θπβεξλφρσξν θαη κάζεηε απφ απηά. 

2. ηγνπξεπηείηε φηη ηα παηδηά ζαο είλαη ελήκεξα φηη πξέπεη λα αλεζπρνχλ γηα 

αγλψζηνπο πνπ ζπλαληνχλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. πσο αθξηβψο 

είκαζηε αλήζπρνη φηαλ άγλσζηνη ρηππάλε ηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ καο, έηζη δελ 

πξέπεη ηα παηδηά λα δίλνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο. 

3. Να είζηε ηδηαίηεξα πξνζερηηθνί φηαλ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηα chatrooms 

(δσκάηηα ζπλνκηιίαο), ρσξίο ηελ επίβιεςε ζαο. Δπηκείλεηε ζην λα παξακέλνπλ ζε 

δεκφζηα chatrooms. Μελ αθήζεηε πνηέ ηα παηδηά ζαο λα ζπλαληήζνπλ θάπνηνλ 

πνπ γλψξηζαλ κέζσ δηαδηθηχνπ ρσξίο λα είζηε θαη εζείο καδί. 

4. Να γλσξίδεηε ηνπο δηαδηθηπαθνχο θίινπο ησλ παηδηψλ ζαο, φπσο αθξηβψο θάλεηε 

κε ηνπο θίινπο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

                                                           
154

 Βλαχόπουλοσ, 2007, ό.π. ςελ.229, Κοφροσ, ό.π. ςτο www.astynomia.gr, Κζντρο αςφάλειασ & 

προςταςίασ Microsoft: «10 πράγματα για να κινοφνται τα παιδιά αςφαλζςτερα ςτο Διαδίκτυο» ςτο 

www.microsoft.com/hellas/protect/family_rules.aspx, κακϊσ και Greenfield P., 2004, “Inadvertent 

exposure to pornography on the Internet: Implications of peer-to-peer file-sharing networks for child 

development and families”, Applied Developmental Psychology 25 ςελ. 746-748,  Κιοφπθσ, 2007, ό.π. 

ςελ. 25 και www.saferinternet.gr,. 

http://www.astynomia.gr/
http://www.microsoft.com/hellas/protect/family_rules.aspx
http://www.saferinternet.gr/
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5. Κάληε ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν κηα νηθνγελεηαθή δξαζηεξηφηεηα. 

Υξεζηκνπνηείζηε ηνλ Ζ/Τ καδί κε ηα παηδηά ζαο. Δλζαξξχλεηέ ηα λα πξνηηκνχλ 

ηηο ηζηνζειίδεο πνπ εζείο ζέιεηε θαη φρη απηέο πνπ ζεσξείηε αλάξκνζηεο. 

6. Απζηεξφο πεξηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πνπ πεξλάεη έλα παηδί κπξνζηά ζηελ νζφλε. 

Γηα ηα παηδηά δε πνπ έρνπλ επηδείμεη αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο είλαη 

ζεκαληηθφ λα πεξηνξηζηεί ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ελ γέλεη. 

7. Δγθαηαζηήζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θάπνην ινγηζκηθφ θίιηξν πνπ απαγνξεχεη 

ηελ πξνζπέιαζε ζε κε επηζπκεηέο ζειίδεο (βία, πνξλνγξαθία). Ο γνληθφο έιεγρνο 

ζα ζαο βνεζήζεη λα θηιηξάξεηε ην επηθίλδπλν πεξηερφκελν, λα θαηαγξάθεηε ηηο 

ηνπνζεζίεο πνπ επηζθέπηεηαη ην παηδί ζαο θαη λα κάζεηε ηη θάλνπλ εθεί. Ζ 

πξφζβαζε ζην ινγηζκηθφ απηφ πξέπεη λα επηηξέπεηαη κφλν ζηνπο γνλείο θαη φρη 

ζηα παηδηά. 

8. πδεηήζηε κε ηα παηδηά ζαο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. πδεηψληαο ηνπο 

κειινληηθνχο θηλδχλνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηα παηδηά ρξεηάδεηαη λα δείμεηε 

επαηζζεζία θαη έγλνηα έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαη ηα ίδηα ηνπο θηλδχλνπο. 

9. Γηδάμηε ηνπο λα κε δίλνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ρσξίο ηελ άδεηά ζαο 

(επίζεην, φλνκα, ειηθία, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφ ηειεθψλνπ, σξάξηα 

ζρνιείνπ, νλφκαηα θίισλ, νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θ.ιπ.). 

10. Γλσξίζηε πνηνπο πξέπεη λα ελεκεξψζεηε θαη ελ αλάγθε λα θαηαγγείιεηε ζε 

πεξίπησζε πνπ ζπλαληήζεηε βιαβεξφ θαη παξάλνκν πεξηερφκελν ζην δηαδίθηπν. 

11. Καιφ είλαη λα επνπηεχεηε νηηδήπνηε αληαιιάζζεηαη on-line θαζψο θαη λα 

ειέγρεηε ην πεξηερφκελν ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ (cd, dvd, δηζθέηεο θ.α.) 

πνπ αγνξάδνπλ ηα παηδηά ή πνπ αληαιιάζζνπλ κε ηνπο θίινπο ηνπο 

12. Καζηεξψζηε κηα ακνηβαία αξκνληθή ζρέζε θαη εληζρχζηε ηα λα ζαο κηινχλ θαη λα 

ζαο ζπκβνπιεχνληαη γηα θάζε ελνριεηηθή, πξνζβιεηηθή ή πεξίεξγε εκπεηξία πνπ 

είραλ θαηά ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν. Δάλ νη γνλείο δελ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ 

κε ηα παηδηά ηνπο γηα ηηο on-line δξαζηεξηφηεηεο, ζα πξέπεη λα βξνπλ έλαλ 

ελήιηθα πνπ εκπηζηεχνληαη γηα λα ηνπο κηιήζεη. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ζρέζεο, 

κηιήζηε ηνπο θαη δηαπαηδαγσγήζηε ηα ζσζηά ζεμνπαιηθά γηαηί είλαη πνιχ εχθνιν 

λα βξεζνχλ αληηκέησπα κε αθαηάιιειν πιηθφ. 

Αλ ζέινπκε λα πεξηνξίζνπκε ηνπο θηλδχλνπο ζηνλ θπβεξλνρψξν, ζα πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε ζηα παηδηά ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 
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επίδξαζε αλζξψπσλ πνπ γλψξηζαλ ςεθηαθά, παξά λα πξνζπαζήζνπκε λα επηβάινπκε 

απαγνξεχζεηο. Δίλαη αξθεηά δχζθνιν λα εθπαηδεπηνχλ ηα κηθξά παηδηά ζηνλ φξν ηνπ 

«μέλνπ» θαηά ηελ νκηιία ζην δηαδίθηπν. Έλαο μέλνο είλαη θάπνηνο πνπ ην παηδί δελ 

ηνλ μέξεη. Ζ θάιπςε πνπ παξέρεη ε ιέμε «μέλνο» εχθνια μεπεξληέηαη απφ απηφλ πνπ 

ζέιεη λα ην θαθνπνηήζεη ζεμνπαιηθά. Σν λα καζαίλεηο έλα παηδί λα "ειέγμεη κε ηε 

κακά, ηνλ κπακπά ή έλαλ ελήιηθν πνπ εκπηζηεχεηαη" απφ ην λα πεγαίλεη λα δεηάεη 

ζπκβνπιέο απφ ηνλ νπνηνδήπνηε, είλαη πνιχ θαιχηεξν απφ ηελ γεληθφηεξε νδεγία 

"κελ κηιάηε ζηνπο μέλνπο". 

 

2.β. πκβνπιέο πξνο ηα παηδηά 

Ζ ζεηηθή επίδξαζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε ζεκεξηλή εθπαίδεπζε είλαη 

γεγνλφο αδηαθηινλίθεην. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαηαθέξλεη λα ελεξγνπνηεί ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Ο 

ακθίδξνκνο ραξαθηήξαο δηδαζθαιίαο, ε επηινγή πινήγεζεο κέζα ζην πξφγξακκα 

αιιά θαη ε εμαηνκηθεπκέλε εθπαίδεπζε κε ηνλ απεξηφξηζην πεηξακαηηζκφ είλαη απφ 

ηα ζηνηρεία πνπ ζαγελεχνπλ ηα παηδηά. Σν δηαδίθηπν έρεη θαηαξγήζεη θάζε εκπφδην 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη έηζη 

κηθξνί θαη κεγάινη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ 

δηαθφξσλ πεγψλ, φπσο εγθπθινπαίδεηεο, βηβιηνζήθεο, εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία 

θαη πνιινχο άιινπο νξγαληζκνχο. Ζ θχζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ηέηνηα πνπ ειθχεη ηα 

παηδηά. Με ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο 

αιιά θαη ηελ αλάγθε ηνπο γηα επηθνηλσλία θαη άκεζε αληαπφθξηζε. Δμάιινπ, ν 

απζνξκεηηζκφο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηδηψλ, ηδηαίηεξα ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο. 

Πέξα φκσο απφ ηελ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ην 

δηαδίθηπν ππνθξχπηεη ζνβαξφηαηνπο θηλδχλνπο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα αραλέο 

δίθηπν ην νπνίν, ζηελ νπζία, δελ ειέγρεηαη απφ θαλέλαλ. Πάκπνιια πεξηζηαηηθά 

εμαπάηεζεο ή θαη θαθνπνίεζεο παηδηψλ έρνπλ θαηαγξαθεί παγθνζκίσο, απφ 

επηηήδεηνπο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλσλπκία ηνπ δηαδηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Δπηπιένλ, ηα παηδηά κπνξεί λα επηζθεθηνχλ ζειίδεο 

αθαηάιιειεο γηα εθείλα ή ζειίδεο πνπ πξνσζνχλ ηε βία, ην κίζνο θαη ηελ 

πνξλνγξαθία, ελψ κπνξεί εχθνια λα πέζνπλ ζχκαηα έληνλεο, θαινζηεκέλεο 

δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο. Σέινο, δε ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ν θίλδπλνο ηεο 

θνηλσληθήο απνκφλσζεο ησλ παηδηψλ, φηαλ εθείλα μνδεχνπλ πάξα πνιιέο ψξεο ζην 
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internet, ράλνληαο πνιχηηκν ρξφλν ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηχμνπλ 

θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο.  

 Οδεγίεο γηα ηνπο αλήιηθνπο
155

 : 

1. Μηιήζηε ζηνπο γνλείο ζαο γηα ηα φζα βιέπεηε θαη δείηε φηαλ «ζεξθάξεηε» ζην 

internet. 

2. Πάληα λα κηιάηε ζηνπο γνλείο ζαο ή ζηνπο δαζθάινπο ζαο γηα εηθφλεο ή θείκελα 

πνπ βξήθαηε ζην internet θαη ζαο αλεζπρνχλ ή ζαο θνβίδνπλ. 

3. Γηαθπιάζζεηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο πιεξνθνξίεο. Πνηέ κελ δίλεηε ην φλνκα ζαο, 

ηελ δηεχζπλζε ζαο, ηελ δηεχζπλζε θαη ην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ ζαο, ην ηειέθσλν 

ζαο, θσηνγξαθίεο ζαο ζε αγλψζηνπο πνπ ζπλαληάηε ζην internet αθφκε θαη αλ 

ζαο ην δεηήζνπλ επίκνλα. 

4. Κξαηάηε ηνλ θσδηθφ εηζφδνπ ζηνλ ππνινγηζηή ζαο κπζηηθφ. Δίλαη ζαλ ην θιεηδί 

ηνπ ζπηηηνχ ζαο: δελ ζα ην δαλείδαηε ζε θαλέλαλ. 

5. Ρπζκίζηε ηελ αζθάιεηα ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο (ζην facebook , myspace , 

friendster θ.ιπ.), ψζηε λα κπνξνχλ κφλν νη «θίινη» ζαο λα δνπλ ιεπηνκέξεηεο ηνπ 

πξνθίι ζαο. 

6. Μελ θάλεηε «θίινπο» άηνκα πνπ δελ έρεηε γλσξίζεη πξνζσπηθά. Έρεηε ζην λνπ 

ζαο φηη νη άλζξσπνη πνπ γλσξίδεηε ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα ιέλε ςέκαηα γηα ην 

πνηνη είλαη. 

7. Μφλν κε ηελ άδεηα θαη ηελ παξνπζία ησλ γνληψλ ζαο κπνξείηε λα ζπκθσλήζεηε 

λα ζπλαληήζεηε θάπνηνλ-α πνπ γλσξίζαηε ζην internet. ε θάζε πεξίπησζε, εάλ 

έρεηε απνθαζίζεη κηα ηέηνηα ζπλάληεζε κε ην «δηαδηθηπαθφ ζαο θίιν», 

ελεκεξψζηε ηνπο γνλείο ή θάπνηνλ πνπ εκπηζηεχεζηε θαη θξνληίζηε λα γίλεη ζε 

δεκφζην ρψξν θαη κφλν. 

8. Πξνζέρεηε φηαλ κηιάηε ζην δηαδίθηπν κέζσ δσκαηίσλ ζπλνκηιίαο ή 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Γηαθφςηε ηε ζπλνκηιία φηαλ θάπνηνη ζαο θάλνπλ λα 

ληψζεηε άβνια. 

9. Μελ εκπηζηεχεζηε φ,ηη δηαβάδεηε ζην internet. Μάζεηε λα βιέπεηε ην πεξηερφκελν 

κε θξηηηθφ κάηη. 
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 Βλαχόπουλοσ, 2007, ό.π. ςελ. 230,  Livingston C., 2000, Protecting Children Online: An ECPAT 

Guide, ςελ.27επ., όπωσ και «Αςφάλεια ςτο διαδίκτυο: Ενθμερωτικόσ κόμβοσ Πανελλινιου χολικοφ 

Δικτφου» ςτο http://internet-safety.sch.gr/ και «υμβουλζσ για τθν προςταςία των παιδιϊν από 

πράξεισ αςζλγειασ ι κακοποίθςθσ», 28/3/2013, ςτο http://www.naftemporiki.gr/story/657598  
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10. Πάληα λα είζηε ν εαπηφο ζαο: κελ πξνζπνηείζηε φηη είζηε θάπνηνο ή θάηη άιιν απ‟ 

απηφ πνπ πξαγκαηηθά είζηε.  

 

2.γ. Σερλνινγηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ πιεξνθνξηθή αζθάιεηα- Λνγηζκηθά 

θίιηξα 

Σν ινγηζκηθφ θίιηξν είλαη έλα παθέην ινγηζκηθνχ ην νπνίν κπνξεί λα 

απνθιείζεη ηελ πξφζβαζε ζε ηζηφηνπνπο κε παξάλνκν ή επηβιαβέο πεξηερφκελν. Σα 

θίιηξα πξνζηαζίαο αλαγλσξίδνπλ ιέμεηο-θιεηδηά, (φπσο sex, βία, ξαηζηζκφο, 

θαληβαιηζκφο, ηπρεξά παηρλίδηα, θαδίλν), ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αξρείσλ θαη 

θσδηθνχο πξνγξακκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο θαη 

αλάινγα κε ηε ξχζκηζε επηηξέπνπλ ή δηαθφπηνπλ ηε ζχλδεζε. H απνηειεζκαηηθφηεηα 

ελφο θίιηξνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επηλνεηηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη απφ ην 

πφζν αλαλεσκέλεο είλαη νη ιίζηεο κε ηνπο απαγνξεπκέλνπο ηφπνπο. Γηαθνξεηηθά 

θίιηξα είλαη απνηειεζκαηηθά ζην λα απνθιείνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ηφπνπο κε 

δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν, γηα παξάδεηγκα, θάπνην θίιηξν κπνξεί λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθφ ζην λα απνθιείεη ηελ πξφζβαζε ζε ηφπνπο κε πνξλνγξαθηθφ 

πεξηερφκελν, ελψ θάπνην άιιν λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ζε πεξηερφκελν κε βία ε 

ξαηζηζκφ. Δπίζεο, ηα πεξηζζφηεξα θίιηξα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα «ξχζκηζεο», ψζηε 

λα απνθιείεηαη ε πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο κε αθαηάιιειν πεξηερφκελν αλάινγα κε 

ηηο ξπζκίζεηο πνπ ζα επηιερζνχλ. Με ηα θίιηξα κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε πξφζβαζε 

ελφο αλήιηθνπ ρξήζηε ζε φια ηα chatrooms θαη ζε άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη θξχβνπλ θηλδχλνπο. Σα θίιηξα είλαη ζρεηηθά νηθνλνκηθά, 

εγθαζίζηαληαη κε επθνιία θαη παξέρνπλ δπν αθφκε εμαηξεηηθά ρξήζηκεο ππεξεζίεο: 

πξνζηαζία απέλαληη ζηνλ θίλδπλν αθνχζηαο ζχλδεζεο κε «ξνδ» ηζηνζειίδεο κε 

απνηέιεζκα λα ρξεσζεί ν ινγαξηαζκφο ηειεθψλνπ κε ππέξνγθα πνζά θαη πξνζηαζία 

απέλαληη ζε ηνχο πνπ απεηινχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή.
156

 

ηελ πξάμε, νη πεξηνρέο ή/θαη νη ιέμεηο εληνπίδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο πξνγξακκάησλ θαη απφ ηνπο γνλείο θαη θαηαρσξνχληαη ζε κία ιίζηα. 

ηαλ ην παηδί πξνζπαζήζεη λα εηζέιζεη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ή/θαη πιεθηξνινγήζεη 

απηέο ηηο ιέμεηο ην πξφγξακκα πξνζηαζίαο ην απαγνξεχεη. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη 

θάπνηνη απφ ηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ Internet έρνπλ ήδε εγθαηαζηήζεη ινγηζκηθά 

θίιηξα ζηηο ππεξεζίεο ηνπο (ηα ιεγφκελα ratings, ηα ζπνπδαηφηεξα απ‟ απηά είλαη ην 

                                                           
156

 www.astynomia.gr  

http://www.astynomia.gr/


107 

 

PICS θαη ην RSACi). ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ είλαη αλαγθαία ε εγθαηάζηαζε 

άιισλ θίιηξσλ. 

Οη πην δηαδνκέλνη browsers
157

, φπσο γηα παξάδεηγκα ν Internet Explorer, 

δηαζέηνπλ εηδηθή ξχζκηζε, ε νπνία θαζνξίδεη ηνλ βαζκφ αλνρήο ηφζν γηα αθαηάιιειν 

ιεμηιφγην, φζν θαη γηα πξνθιεηηθέο θσηνγξαθίεο. Έηζη, ι.ρ., ν γνληφο κπνξεί λα 

ξπζκίζεη ηνλ Internet Explorer έηζη ψζηε λα ειέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφλ θαη ζην παηδί ηνπ. Ο χκβνπινο (Content Advisor) 

είλαη ην εξγαιείν ηνπ Explorer πνπ επηηξέπεη, κε εχθνιν ηξφπν, ηε κε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε δηεπζχλζεηο «αθαηάιιεισλ» web sites.
158

 Μάιηζηα, θπθινθνξνχλ ζην 

Internet –θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη εληειψο δσξεάλ- πξνγξάκκαηα πνπ 

δηαζέηνπλ έλα θαηάιιειν γηα παηδηά πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο θαη δελ επηηξέπνπλ 

ηελ πινήγεζε ζε «ζθνηεηλέο πεξηνρέο». Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηνπο browsers πνπ 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνη εηδηθά γηα παηδηά, Kiddonet, Surf Monkey, Chibrow, AT Kids 

Browser.  

Λνγηζηηθά θίιηξα κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ νη γνλείο θαη απφ ηα επίζεκα 

δίθηπα πψιεζεο ινγηζκηθνχ ζηε ρψξα καο. Σν ινγηζκηθφ ηνπ εκπνξίνπ κπνξεί λα 

ειέγμεη ηηο ζε απεπζείαο ζχλδεζε ζπκπεξηθνξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ησλ δσκαηίσλ ζπλνκηιίαο, ησλ ζηηγκηαίσλ κελπκάησλ, 

ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο θαη ηηο επηζθέςεηο ηζηνρψξσλ ή αθφκα θαη λα θαηαγξάςεη 

ηηο πιεθηξνινγήζεηο. Σα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά επηηξέπνπλ ζηνλ εθαξκνζηή λα 

θξνπξήζεη ηελ πξφζβαζε ζε απηφ κε έλαλ θσδηθφ, θαη ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη ελ 

αγλνία ηνπ ρξήζηε, ελψ ππάξρνπλ εηδηθά firewalls ηα νπνία «θιεηδψλνπλ ζειίδεο κε 

χπνπην πεξηερφκελν αθφκα θαη φηαλ γίλεηαη κηα γεληθή αλαδήηεζε ζε δηαδηθηπαθέο 

κεραλέο αλαδήηεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην www.Google.com.
159
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 Ρρβλ. Γλωςςάρι 
158

 Για τθ ρφκμιςθ του Συμβοφλου πρζπει να ακολουκθκοφν (ςτθν ελλθνικι ζκδοςθ) οι επιλογζσ: 

Εργαλεία > Επιλογζσ Internet > Καρτζλα Ρεριεχόμενο > Ρλικτρο Ενεργοποίθςθ. Στθν οκόνθ κα 

εμφανιςτοφν τζςςερα ρυκμιςτικά ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθ βία, τθ γλϊςςα, το γυμνό και το 

ςεξ. Με αυτζσ τισ ρυκμίςεισ μπορεί να οριςτεί το επικυμθτό μζγεκοσ του αντίςτοιχου περιεχομζνου 

που δεν επιτρζπεται να εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ. Αφοφ πατθκεί το πλικτρο ΟΚ, κα ηθτθκεί ζνασ 

κωδικόσ αςφαλείασ. Αν δοκεί ο ίδιοσ κωδικόσ δφο φορζσ και πατθκεί το ΟΚ, κα ζχει ενεργοποιθκεί ο 

ςφμβουλοσ περιεχομζνου. Οι ρυκμίςεισ δεν μποροφν να παρακαμφκοφν, εκτόσ και αν γίνει 

απεγκατάςταςθ και εγκατάςταςθ του Internet Explorer ξανά. Άλλα χαρακτθριςτικά τζτοια 

προγράμματα, εκτόσ από το Microsoft Internet Explorer (www.microsoft.com), είναι το Net Nanny 

(www.netnanny.com) και το Cyber Patrol (www.cyberpatrol.com).   
159

 M. M. Ferraro, 2005, ό.π. Κεφάλαιο 6. 

http://www.google.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.netnanny.com/
http://www.cyberpatrol.com/
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Πξνθεηκέλνπ λα πξνθπιάμνπλ ηα ηέθλα ηνπο απφ ηπρφλ δπζάξεζηεο 

πεξηπέηεηεο, νη γνλείο κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ζηε βνήζεηα κηαο λέαο ππεξεζίαο 

(έθαλε ην ληεκπνχην ηεο ζηηο 23 Ηνπλίνπ 2010), κε ηελ νλνκαζία FamilyShield 

(«νηθνγελεηαθή αζπίδα» ειιεληζηί). Γεκηνχξγεκα ηεο εηαηξείαο αληηηηθψλ OpenDNS, 

ε ελ ιφγσ αζπίδα (πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζηε δηεχζπλζε: www.opendns.com/family 

shield) έξρεηαη ζε ξφιν εηδηθνχ θίιηξνπ αζθαιείαο λα κπινθάξεη ηελ εκθάληζε φισλ 

ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ έλα παηδί. Ζ FamilyShield θέξεηαη 

λα «απνθξνχεη» ηξεηο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ: ηζηνρψξνπο κε πνξλνγξαθηθφ ή άιινπ 

ηχπνπ πξνζβιεηηθφ πεξηερφκελν, phishing websites (ζειίδεο-δφισκα πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ ππνθινπή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ), malware websites (πεγέο κφιπλζεο κε 

ηνχο) θαη Proxy/anonymizer websites (ιεηηνπξγνχλ σο ελδηάκεζνο ζηαζκφο κεηαμχ 

ρξήζηε θαη δηαθνκηζηή, επηηξέπνληαο ζηα ηερλνινγηθά θαηαξηηζκέλα πηηζηξίθηα λα 

παξαθάκπηνπλ ηερλεέλησο ηηο φπνηεο γνληθέο απαγνξεχζεηο). Να ζεκεησζεί κάιηζηα 

πσο ε OpenDNS παξακέλεη πάληνηε ελήκεξε γηα ηηο λέεο απεηιέο, θαζψο δελ ζηακαηά 

νχηε γηα κία ζηηγκή λα αλαλεψλεη ηε ιίζηα ηεο κε ηνπο απαγνξεπκέλνπο ηζηφηνπνπο. 

ε αληίζεζε κε άιια παξφκνηα γνληθά θίιηξα (φπσο ηα NetNanny.com θαη 

CyberPatrol.com), ε FamilyShield δελ απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε νηνπδήπνηε 

ινγηζκηθνχ εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ επηβξαδχλεη ηελ ηαρχηεηα 

πινήγεζεο ζηνλ Ηζηφ (αληηζέησο κάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο, 

θέξεηαη λα ηε βειηηψλεη). Ήδε πάλσ απφ 18 εθαη. πνιίηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη πάλσ 

απφ 40.000 ζρνιεία πξνζηαηεχνληαη επί ηνπ παξφληνο απφ ηελ εηαηξεία OpenDNS, 

δεκηνπξγφ ηεο αζπίδαο FamilyShield.
160

 

Δίλαη απηνλφεην φηη ηα σο άλσ ζπζηήκαηα ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ  

λα ζεσξεζνχλ παλάθεηα νχηε κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε γνλετθή επίβιεςε, ηελ 

νξζή δηαπαηδαγψγεζε ή ηα ηζρχνληα λνκνζεηηθά πιαίζηα. 

 

2.δ. Ηζηνζειίδεο θαη γξακκέο θαηαγγειίαο 

 ε απάληεζε πξνο ηηο ρηιηάδεο ηζηνζειίδεο κε παξάλνκν πιηθφ, θπξίσο 

πνξλνγξαθηθνχ ραξαθηήξα, ηδξχζεθαλ νξγαλψζεηο πνπ επηδηψθνπλ λα εληζρχζνπλ ηηο 

κε δηθαηηθέο ξπζκίζεηο κέζα απφ ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ζρεδηάζνπλ θαη 

πινπνηήζνπλ. 
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 Ηάννθ, 2005, ό.π. ςελ. 164, επίςθσ, Ζκνοσ, 20/10/2005, «Ξοναδικι προςταςία τα λογιςμικά 

φίλτρα» και Ζκνοσ, 3/7/2010, «Διαδικτυακι αςπίδα για τα παιδιά». 
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Πάλσ απφ 300 εηαηξείεο θαη νξγαληζκνί απ‟ φιν ηνλ θφζκν
161

 έρνπλ 

αλαιάβεη, θπξίσο, ην ξφιν ηνπ δηαθεκηζηή ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο απφ παξάλνκν 

πεξηερφκελν
162

, ελψ πνιιέο απ‟ απηέο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζαλ ηζηνζειίδεο 

ή γξακκέο παξαπφλσλ θαη θαηαγγειηψλ ησλ ρξεζηψλ, αλαθέξνληαο πεξηνρέο 

παξάλνκνπ πιηθνχ θαη ιεηηνπξγψληαο σο θσλέο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηνπο 

ππφινηπνπο.
163

 Απηέο ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Παξνρείο 

ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δίλνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ internet ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαθέξνπλ πηζαλέο παξάλνκεο εηθφλεο πνπ εληνπίδνπλ ζην internet, αλαθνξέο νη 

νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ, απφ ηελ νπνία πξνσζνχληαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαηαζηνιήο ή ζε αλνηθηέο γξακκέο άιισλ ρσξψλ. 

Ζ πξψηε γξακκή θαηαγγειίαο γηα ηζηνζειίδεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν 

θαη online ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο αλειίθσλ, μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1997 ζηε Ννξβεγία (απφ ηελ “Save the Children Norway”) θαη κέζα 

ζηα δχν πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο έιαβε πάλσ απφ 6.000 θαηαγγειίεο.
164

 

Αλνηθηέο γξακκέο δηαδηθηπαθήο θαηαγγειίαο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα, ζε πνιιέο 

Δπξσπατθέο ρψξεο, αιιά θαη ζε ρψξεο εθηφο Δ.Δ., φπσο ε Απζηξαιία, ν Καλαδάο, ε 

Ηαπσλία, νη Ζ.Π.Α. θ.ά, ε δξάζε ησλ πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο νπνίεο ζπληνλίδεηαη απφ 

ηνλ Παγθφζκην χλδεζκν Αλνηθηψλ Γξακκψλ Internet, INHOPE. Οξηζκέλεο απφ ηηο 

πην γλσζηέο ηζηνζειίδεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ζην 

δηαδίθηπν, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ θαη σο δίθηπα θαηαγγειίαο, είλαη: 

Childnet International, CyberAngels Internet Safety Organization, Enough is Enough, 

Focus on the Family, National Coalition for the Protection of Children & Families, 
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 Στθν Ελλάδα θ πρωτοβουλία αυτι υποςτθρίηεται από τισ Megabit SA, PC Magazine και CHIP 

Magazine,  πρβλ. www.worldwidesecure.org 
162

 Ππωσ π.χ. θ Cyber Patrol που παρζχει φίλτρα λογιςμικοφ, θ Internet Watch Foundation που 

αςχολείται με τθν παροχι φίλτρων λογιςμικοφ για τθν προςταςία των παιδιϊν από πορνογραφικό 

υλικό. Στο διαδίκτυο επίςθσ, υπάρχουν δωρεάν φίλτρα ςτισ διευκφνςεισ www.wiasa.org, 

www.childsafe.com, www.safeline.gr  
163

 Ηάννθ Α., 2005, ό.π. ςελ. 162 επ. 
164

 Το Save the Children είναι ζνα διεκνζσ κίνθμα για τα δικαιϊματα των παιδιϊν, που ςιμερα 

αποτελείται από 30 οργανϊςεισ, που εκτείνονται ςε πζντε θπείρουσ και λειτουργεί ςε περιςςότερεσ 

από 100 χϊρεσ. Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990 το Save the Children ζχει εμπλακεί ενεργά ςτθν 

καταπολζμθςθ τθσ ψθφιακισ διανομισ υλικοφ παιδικισ πορνογραφίασ και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ 

και ενθμζρωςθ γφρω από τθ ςεξουαλικι κακοποίθςθ και εκμετάλλευςθ μζςω του διαδικτφου, 

περιλαμβάνοντασ τθ λειτουργία ανοικτϊν γραμμϊν επικοινωνίασ ςτο διαδίκτυο, μζλθ του διεκνοφσ 

δικτφου των ανοιχτϊν γραμμϊν INHOPE (www.inhope.org). Θ διεκνισ εντολι για το ζργο αυτό 

κακορίηεται ςτα άρκρα 19 και 341 τθσ Σφμβαςθσ του ΟΘΕ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ του 1989. 

http://www.worldwidesecure.org/
http://www.wiasa.org/
http://www.childsafe.com/
http://www.safeline.gr/
http://www.inhope.org/
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National Center of Missing and Exploited Children, FBI, Inter Crime Complaint 

Center, Internet Watch Foundation (IWF), Movement Against Paedophilia on the 

Internet, End Child Prostitution and Trafficking for Sexual Purposes (ECPAT) θ.ά.
165

 

 ηελ Διιάδα ε πην γλσζηή ηζηνζειίδα θαη αλνηθηή γξακκή 

θαηαγγειηψλ γηα δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, newsgroups θαη peer to peer ππεξεζίεο, πνπ 

πεξηέρνπλ εηθφλεο θαθνπνίεζεο παηδηψλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θφζκνπ θαη 

γεληθά παξάλνκν πιηθφ, είλαη ε SafeLine. Πξσηαξρηθφο ηεο ζηφρνο είλαη ε 

πξνζηαζία ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο ησλ παηδηψλ θαη ε εμάιεηςε ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο, ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο αιιά θαη ηεο απνπιάλεζεο αλειίθσλ 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Καηαγγειίεο ππνβάιινληαη κέζσ internet, ζηε δηεχζπλζε 

www.safeline.gr, κε e-mail, ηειεθσληθά, ή ηαρπδξνκηθά, ελψ ν θαηαγγέιισλ δχλαηαη 

είηε λα απνθξχςεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, είηε λα επηιέμεη λα ηα παξέμεη 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηελ εμέιημε ηεο θαηαγγειίαο ηνπ. Ζ SafeLine κεηά 

ηελ ιήςε ηεο θαηαγγειίαο, πξνρσξεί ζε ηππηθή επαιήζεπζε ηεο, φηη δειαδή ην 

πεξηερφκελν ηεο θαηαγγειίαο φλησο ππάξρεη θαη κπνξεί ελδερνκέλσο λα 

ραξαθηεξηζηεί παξάλνκν, έπεηηα εληνπίδεη ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηφπνπ κε ηε ρξήζε ηερληθψλ κέζσλ θαη αλ ην πεξηερφκελν πξνέξρεηαη απφ ηελ 

Διιάδα, ελεκεξψλεη ηελ ειιεληθή αζηπλνκία, άιισο ελεκεξψλεη ηελ αληίζηνηρε 

αλνηθηή γξακκή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, ελψ αλ ηέηνηα γξακκή δελ ππάξρεη, 

ελεκεξψλεηαη ε ειιεληθή αζηπλνκία, πξνθεηκέλνπ απηή κε ηε ζεηξά ηεο λα 

ελεκεξψζεη ηελ Interpol. Ήδε ην έηνο 2006 ην πιήζνο ησλ θαηαγγειηψλ ηηο νπνίεο 

έιαβε ε SafeLine ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλν ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο. 

πγθεθξηκέλα, επεμεξγάζηεθε 375 θαηαγγειίεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ 

νπνίσλ ήηαλ αλψλπκεο θαη απφ ηηο νπνίεο, νη 175 αθνξνχζαλ ηελ εθκεηάιιεπζε 

παηδηψλ. Απφ ηηο θαηαγγειίεο ζπλνιηθά, νη 49 πξνσζήζεθαλ ζηελ ειιεληθή 

αζηπλνκία, 113 ζε αλνηθηέο γξακκέο θαηαγγειίαο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο θαη 138 ζε 

άιινπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο. Ζ πξνέιεπζε ησλ θαηαγγειηψλ πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ εθκεηάιιεπζε παηδηψλ ήηαλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο (θαηά 64,6%) 

απφ ηηο Ζ.Π.Α., ην 16% απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην 9% απφ ηελ 
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 “Position paper on child pornography and Internet-related sexual exploitation of Children”, Save 

the Children Europe Group, Ιοφνιοσ 2003 



111 

 

ππφινηπε Δπξψπε θαη ην 10% απφ ηελ Αζία.
166

 πσο ζα δνχκε θαη πην αλαιπηηθά 

παξαθάησ, ε Safeline είλαη επίζεκν κέινο ηνπ INHOPE δειαδή ηνπ Γηεζλνχο 

πλδέζκνπ ησλ 48 Αλνηρηψλ Γξακκψλ θαηαγγειηψλ πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 43 ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Απφ ην 2010 δηαζέηεη έλα ππεξζχγρξνλν 

ζχζηεκα δηαρείξεζεο θαηαγγειηψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνσζνχληαη θαη 

επεμεξγάδνληαη κε ηξφπν αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθφ φιεο νη θαηαγγειίεο πνπ 

ιακβάλεη. Xξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά 

κε δηεζλείο νξγαληζκνχο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο εγθιεκάησλ φπσο ηελ Ηληεξπφι 

θαη ηελ Δπξσπφι θαζψο θαη κε νξγαληζκνχο θιεηδηά ηεο βηνκεραλίαο ηνπ Ίληεξλεη, 

φπσο ην Facebook, ην Twitter θαη ηε Microsoft.  

 

INHOPE ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2010: 

 Πάνω από 24.000 καταγγελίες κακοποίησης παιδιών επεξεργάστηκαν οι 

Ανοιχτές Γραμμές του INHOPE το 2010.167 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014: 

 Ο Inhope έλαβε συνολικά 83.644 καταγγελίες για παιδική πορνογραφία, 

έναντι 48.910 καταγγελιών που είχε λάβει το 2013 και 33.821 που έλαβε το 

2012.  

 χεδόν όλες οι καταγγελίες (το 98%) προωθήθηκαν στις αστυνομικές αρχές 

μέσα σε 24 ώρες, ενώ το 93% του παράνομου περιεχομένου «κατέβηκε» μέσα 

σε 72 ώρες, γεγονός που συνέβαλε αποφασιστικά στην προστασία των 

θυμάτων και τον περιορισμό του φαινομένου της παιδικής πορνογραφίας 

στο Ίντερνετ.168 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ SAFELINE169 
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  http://www.safeline.gr/  
167

 «24.000 καταγγελίεσ με περιεχόμενο παιδικισ πορνογραφίασ», 22/3/2011, ςτο http://www.dart-

ngo.gr/prevention/55-privacy/181-24000  
168

 http://www.tanea.gr/news/greece/article/5230981/diplasiasthkan-perysi-oi-kataggelies-gia-
paidikh-pornografia-sto-internet/ 
169

 http://www.safeline.gr/kataggelies/statistika-stoiheia,  

http://www.tanea.gr/news/greece/article/5230981/diplasiasthkan-perysi-oi-kataggelies-gia-paidikh-

pornografia-sto-internet/ 

http://www.safeline.gr/
http://www.dart-ngo.gr/prevention/55-privacy/181-24000
http://www.dart-ngo.gr/prevention/55-privacy/181-24000
http://www.tanea.gr/news/greece/article/5230981/diplasiasthkan-perysi-oi-kataggelies-gia-paidikh-pornografia-sto-internet/
http://www.tanea.gr/news/greece/article/5230981/diplasiasthkan-perysi-oi-kataggelies-gia-paidikh-pornografia-sto-internet/
http://www.safeline.gr/kataggelies/statistika-stoiheia
http://www.tanea.gr/news/greece/article/5230981/diplasiasthkan-perysi-oi-kataggelies-gia-paidikh-pornografia-sto-internet/
http://www.tanea.gr/news/greece/article/5230981/diplasiasthkan-perysi-oi-kataggelies-gia-paidikh-pornografia-sto-internet/
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Σο 2012 η Safeline έλαβε 2.598 καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο στο  

διαδίκτυο. Σο μεγαλύτερο ποσοστό καταγγελιών ανήκε στην κατηγορία των 

προσωπικών δεδομένων (34%), ενώ το 11% των καταγγελιών αφορούσε στην παιδική 

πορνογραφία. Η έλλειψη σεβασμού της διαδικτυακής ταυτότητας καθώς και της 

ιδιωτικής ζωής των χρηστών του διαδικτύου αποδεικνύεται και από τον αριθμό των 

καταγγελιών που αφορούσαν το Facebook (845 καταγγελίες), οι οποίες 

περιελάμβαναν περιπτώσεις δημιουργίας ψεύτικων προφίλ, διαδικτυακό εκφοβισμό 

(cyber bulling) κ.ά. 

Σο 2014 ο αριθμός καταγγελιών που έλαβε η SafeLine, ήταν 3.435. 

Σο μεγαλύτερο ποσοστό των καταγγελιών αυτών και πάλι αφορούσε την παραβίαση 

προσωπικών δεδομένων (35%), ενώ οι καταγγελίες για παιδική πορνογραφία 

έφτασαν στο 20% κι ήταν περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες αυξημένο συγκριτικά με 

το 2013!   

Σα κοινωνικά δίκτυα, με επικρατέστερο το Facebook έκαναν από το 2014 

ιδιαίτερα έντονη την παρουσία τους στη γραμμή των καταγγελιών, καθώς το 30% 

των αναφορών σχετίζονταν με παραβιάσεις και παράνομες δραστηριότητες μέσα σε 

αυτούς τους ιστοτόπους. Δημοφιλή και διαδραστικά όπως είναι, ελκύουν τους 

χρήστες να δημιουργήσουν εύκολα ένα προφίλ και μέσα από εκεί να 

δραστηριοποιούνται ποικιλοτρόπως.   
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Γ. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ απφςεσλ 

πεξί δηθαηηθνχ ειέγρνπ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε αλαγθαηφηεηα ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ σο 

αξρηθνχ ξπζκηζηή θαη ηειηθνχ θξηηή ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κπβεξλνρψξνπ 

απνηειεί ηελ θνηλή ζπληζηακέλε, σο ηελ πιένλ ξεαιηζηηθή επηινγή, αιιά θαη φξν 

απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν επηδησθφκελνο ζθνπφο ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

δηθαίνπ ζηνλ Κπβεξλνρψξν πξνο φθεινο, πάλσ απ‟φια, ησλ ρξεζηψλ.
170  

1. ΔΠΗΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ
171

: 

Με ην Ν.3064/2002 (άξζξν 6) εηζήρζε ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ην άξζξν 348Α. 

Ζ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Ν.3064/2002 δήισλε ηελ επηδίσμε ηεο πξνζαξκνγήο ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο  πξνο ηηο δηαηάμεηο: 

 ηεο χκβαζεο ηεο 21
εο

 Μαξηίνπ 1950 ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πεξί 

ηεο θαηαζηνιήο ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

πνξλείαο άιισλ  

 ηεο χκβαζεο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο 182
172

 πεξί ηεο 

απαγφξεπζεο ησλ ρεηξφηεξσλ κνξθψλ ηεο εξγαζίαο παηδηψλ θαη ηεο άκεζεο 

δξάζεο πξνο ηελ εμάιεηςή ηνπο.  

 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο χκβαζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηνπ 

Τπεξεζληθνχ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο πεξί ηεο πξφιεςεο, ηεο 

θαηαζηνιήο θαη ηεο ηηκψξεζεο ηεο δηαθίλεζεο πξνζψπσλ, ησλ γπλαηθψλ θαη 

ησλ παηδηψλ a fortiori  

 ηεο χκβαζεο ηεο Βνπδαπέζηεο ηεο 23
εο

 Ννεκβξίνπ 2001 ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο πεξί ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν. 

 

εκαληηθέο επίζεο θαη νη πζηάζεηο: 

 R (1996) 1099 πεξί ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ 

 R (2000) 11 πεξί ηεο δξάζεο έλαληη ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ πξνο ηε 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζή ηνπο 

                                                           
170

 Κρικαράσ Θ., 2009, ό.π., ςελ. 18. 
171

 Κιοφπθσ, 2007, ό.π. ςελ. 35 επ. 
172

 Κυρϊκθκε με το Ν. 2918/2001, ΦΕΚ Αϋ 119 τθσ 15
θσ

 Ιουνίου 2001. 



114 

 

 R (2001) 16 πεξί ηεο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ έλαληη ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο.  

 

Παξάιιεια πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3064/2002, εθαξκφδνληαη: 

 νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.5060/1931 πεξί ησλ αζέκλσλ δεκνζηεπκάησλ, ηδίσο
173

 ην 

άξζξν 29 απηνχ 

 ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 233/2003
174

 πξνο ηελ αξσγή ησλ ζπκάησλ θαη ηε 

δηαζθάιηζή ηνπο, ηνπ νπνίνπ ηελ έθδνζε είρε αλαγγείιεη ν Ν.3064/2002. 

 

Ζ επηηαγή ηεο πξνζηαζίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηελ νπνία ε δηάηαμε ηεο 

παξ.1 άξζξνπ 21 πληάγκαηνο 1975/1986/2001 πξνβιέπεη, ε αληίζηνηρε γεληθφηεξε 

ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ ηεο παξ. 1 άξζξνπ 2,
175

 ππαγφξεπαλ βεβαίσο 

ηε δηαρείξηζε ηεο παζνινγίαο ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο αλειίθσλ, σζηφζν, 

έλα δηεζλέο, θαη θνηλνηηθφ αληηζηνίρσο, πιέγκα δηαηάμεσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

εηζαγσγή ησλ δηαηάμεσλ. Ηδηαηηέξσο ζα πξέπεη λα ηνληζζνχλ: 

 ε χκβαζε ηεο 20
εο

 Ννεκβξίνπ 1989 ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
176

 

πεξί ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, θαη θπξίσο ην άξζξν 34 απηνχ, πεξί ηεο 

ππνρξέσζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ έλαληη ηεο νηαζδήπνηε κνξθήο ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο. Καζψο θαη ην 

Πξφζζεην Πξσηφθνιιν απηήο, ηεο 25
εο

 Μαΐνπ 2000
177

 πεξί ηεο πψιεζεο 

παηδηψλ, ηεο παηδηθήο πνξλείαο θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο.  

                                                           
173

 Θ νομολογία, θ δθμοςιευμζνθ, φαίνεται δεχόμενθ τθν αλθκι ςυρροι του άρκρου 29 Ν. 

5060/1931 προσ αυτό του 348
Α
 ΡΚ, ΣυμβΡλθμΑκ 2826/2001 ΡοινΔικ 2005,959, ωςτόςο θ 

αμφιςβιτθςθ αυτισ δεν ελλείπει. 
174

 ΦΕΚ Αϋ 204 τθσ 28
θσ

 Οκτωβρίου 2003. 
175

 Θ διάταξθ δεν διακθρφττει μόνον, τθν υποχρζωςθ τθσ προςταςίασ∙ θ νομολογία επιςθμαίνει 

πλζον τθν απολυτότθτα τθσ πολιτειακισ δζςμευςθσ αίτια τθσ διάταξθσ. 
176

 Ο Ν.2101/1992 τθσ 2ασ Δεκεμβρίου 1992 τθν ζχει κυρϊςει. 
177

 Θ Ελλάδα υπζγραψε το Ρρόςκετο Ρρωτόκολλο τθν 7
θ
 Σεπτεμβρίου και εν όςω θ κφρωςι του 

υπολειπόταν (κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα τθν 24 Δεκεμβρίου 2007), 2 ψθφίςματα, το 2003 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και το 2006 τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν, απθφκυναν 

ζκκλθςθ προσ τα κράτθ για κφρωςθ του Ρρωτοκόλλου, με κφριο χαρακτθριςτικό του νεϊτερου 

ςχεδίου νόμου θ απάλειψθ του ηθτουμζνου τθσ κερδοςκοπίασ ωσ ςτοιχείου τθσ αντικειμενικισ 

υπόςταςθσ του εγκλιματοσ.  
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 ε παιαηφηεξε χκβαζε ηεο 21
εο

 Μαξηίνπ 1950 ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ πνπ έρεη πξαγκαηεπζεί ηελ θαηαζηνιή ηεο ζσκαηεκπνξίαο θαη ηεο 

καζηξνπείαο  

 ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν πεξί ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο –ην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Παιέξκν- πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ πξφιεςε, ηελ εμάιεηςε 

θαη ηελ ηηκψξεζε ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ, γπλαηθψλ θαη παηδηψλ
178

 

 ε αθφκα πξνγελέζηεξε χκβαζε ηνπ 1921 ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ πεξί ηεο 

θαηαζηνιήο ηεο ζσκαηεκπνξίαο γπλαηθψλ θαη παηδηψλ, ηελ νπνία ε Διιάδα 

θχξσζε φςηκα
179

 

 ην Γηεζλέο χκθσλν πεξί ησλ Αηνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Γηθαησκάησλ
180

 

 

Αθφκε, ζπλζέηνπλ ην πιέγκα ηεο πξνζηαζίαο ηα εμήο: 

 ε Δπξσπατθή χκβαζε ηνπ 1950 πεξί ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ -ε 

ΔΓΑ-  

 ε Δπξσπατθή χκβαζε ηνπ 1975 πεξί ηεο έθδνζεο
181

  

 ε Δπξσπατθή χκβαζε ηνπ 1959 πεξί ηεο δηαθξαηηθήο αξσγήο θαη ηα 

Πξσηφθνιια απηήο 

 ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο ηνπ 1961 θαη ν Αλαζεσξεκέλνο 

Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο ηνπ 1996 

 ε Δπξσπατθή χκβαζε ηεο 24
εο

 Ννεκβξίνπ 1983 πεξί ηεο απνθαηάζηαζεο 

ησλ ζπκάησλ ησλ εγθιεκάησλ βίαο 

 ε χκβαζε ηνπ 1990 πεξί ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, ηεο θαηάζρεζεο θαη ηεο 

δήκεπζεο ησλ πξντφλησλ εγθιήκαηνο 

 ε Δπξσπατθή χκβαζε ηνπ 1996 πεξί ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ
182

 

 

Ζ ζηνρνζεζία ηνπ Σξίηνπ Ππιψλα πιένλ –νη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 29 

πλζήθεο Δπξσπατθήο Έλσζεο- θαηαιακβάλεη ηελ θαηαζηνιή ηεο εκπνξίαο, θαηφπηλ 

                                                           
178

 Θ ειςθγθτικι ζκκεςθ του Ν.3064/2002 αναφζρει τθν προςαρμογι του τελευταίου προσ αυτό inter 

alia. 
179

 Μόλισ το 1992, ΦΕΚ Αϋ 220/1992, ΡΔ τθσ 20
θσ 

.10.1992. 
180

 Ο Ν. 2462/1997 το ζχει κυρϊςει –ιδίωσ το άρκρο 24 αυτοφ μασ ενδιαφζρει. 
181

 Ο Ν. 4165/1960 τθν ζχει κυρϊςει. 
182

 Ο Ν. 2502/1997 τθν ζχει κυρϊςει. 
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ηεο εηζαγσγήο ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ, θαη νη Αξρέο ηεο Europol θαη ηεο 

Eurojust, θαζίζηαληαη αξκφδηεο. Σν άξζξν 5 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο –άξζξν ΗΗ-65 ηεο πλζήθεο πξνο ζέζπηζε 

πληάγκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήδε- απνθιείεη ηελ εκπνξία πξνζψπσλ, ηεο 

νπνίαο ε έλλνηα ιακβάλεηαη επξέσο.  

Πην πξφζθαηα: 

 ε χκβαζε ηεο Βνπδαπέζηεο ηεο 23
εο

 Ννεκβξίνπ 2001 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο πεξί ηνπ θπβεξλνεγθιήκαηνο θαη 

 ε χκβαζε ηεο 16
εο

 Μαΐνπ 2005 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο
183

 πεξί ηεο 

αλάιεςεο δξάζεο έλαληη ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ, αλαθέξνληαη θαη ζην 

δήηεκα ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Ζ δεχηεξε δηαρεηξίδεηαη, πξνερφλησο, 

ηελ εκπνξία σο θαηλνκελνινγία θαη παζνινγία πξνζβνιήο, πξαγκαηεπφκελε 

ηελ πξφιεςε, ηελ πξνζηαζία ηνπ ζχκαηνο θαη ηελ αξσγή ηνπ. (Σν 

Πξσηφθνιιν ηνπ Παιέξκν πξαγκαηεχεηαη ηελ θαηαζηνιή ηεο θπξίσο σο 

ηχπνπ δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο, φπσο είδακε παξαπάλσ) 

 νη Απνθάζεηο-Πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:  

 2001/220/ΓΔΤ ηεο 15
εο

 Μαξηίνπ 2001 πεξί ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

ζπκάησλ
184

 

 2002/629/ΓΔΤ ηεο 19
εο

 Ηνπιίνπ 2002 πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

εκπνξίαο πξνζψπσλ
185

 

 2002/946/ΓΔΤ ηεο 28
εο

 Ννεκβξίνπ 2002 πεξί ηεο ελίζρπζεο ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο θαηαζηνιήο ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ 

πξνο ρψξα θαη ηεο δηακνλήο εθεί
186

 

 2004/68/ΓΔΤ ηεο 22
αο

 Γεθεκβξίνπ 2003 πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ θαη ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο
187

.  

 

                                                           
183

 Θ Ελλάδα υπζγραψε τθ Σφμβαςθ τθν 17
θ
 Νοεμβρίου 2005. 

184
 EE L 82/1 τθσ 22

ασ
.3.2001 

185
 EE L 203/1 τθσ 1

θσ
.8.2002 

186
 EE L 328/1 τθσ 5

θσ
.12.2002 

187
 EE L 13/44 20

θσ
 .1.2004 
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Δπηπιένλ, πιεζψξα Κνηλψλ Γξάζεσλ, Απνθάζεσλ, Γειψζεσλ θαη 

Φεθηζκάησλ θαηαδεηθλχνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε ζε επξσπατθφ επίπεδν, απφ ηηο νπνίεο, 

νη θπξηφηεξεο θαη άκεζα ζρεηηδφκελεο κε ην παξφλ ζέκα είλαη νη εμήο: 

 ε Κνηλή Γξάζε 96/700/ΓΔΤ ηεο 29
εο

 Ννεκβξίνπ 1996 ηνπ πκβνπιίνπ
188

 πεξί 

ηεο θαηάξηηζεο πξνγξάκκαηνο ελζάξξπλζεο θαη αληαιιαγψλ πξνο ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο 

παηδηψλ –ην πξφγξακκα STOP, 

 ε Κνηλή Γξάζε 97/154/ΓΔΤ ηεο 24
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1997 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί 

ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ, ηελ νπνία ε Απφθαζε-Πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηεο 

19
εο

 Ηνπιίνπ 2002 πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ, 

ηξνπνπνίεζε,  

 ε Απφθαζε 276/1999/ΔΚ ηεο 25
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1999
189

 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηεο ζέζπηζεο πξνγξάκκαηνο 

Κνηλνηηθήο Γξάζεο πξνο πξνψζεζε ηεο αζθαιέζηεξεο ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ –ην πξφγξακκα Safer Internet,  

 ε Απφθαζε ηεο 29
εο

 Μαΐνπ 2000 ηνπ πκβνπιίνπ
190

 πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ηνπ δηαδηθηχνπ, 

 ε Απφθαζε 293/2000/ΔΚ ηεο 24
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2002
191

 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηεο ζέζπηζεο πξνγξάκκαηνο 

Κνηλνηηθήο Γξάζεο πεξί πξνιεπηηθψλ κέηξσλ έλαληη ηεο βίαο έλαληη 

παηδηψλ, εθήβσλ θαη γπλαηθψλ –ην πξφγξακκα Daphne ησλ εηψλ 2000 έσο 

2003- ηνπ νπνίνπ ηελ ηζρχ ε Απφθαζε ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ 2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ παξέηεηλε επί ηέζζεξα έηε. 

 

                                                           
188

 EE L 322 τθσ 12
θσ

.12.1996, ςελ.7 
189

 Θ Απόφαςθ 1151/2003/ΕΚ τθσ 16
θσ

 Ιουνίου 2003 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου παρζτεινε τθν ιςχφ του προγράμματοσ ζωσ τθν 31.12.2004∙ Το Συμβοφλιο ειςιγαγε 

ζπειτα νεϊτερο πρόγραμμα του οποίου θ διάρκεια ζωσ το 2008 –το πρόγραμμα Safer Internet Plus. 
190

 EE L 138/1 τθσ 9
θσ

.6.2000. 
191

 EE L 34 τθσ 9
θσ

.2.2000, ςελ.1. 
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2. ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
192

 

 ε δηεζλέο επίπεδν, ζην πιαίζην ηνπ ΟΖΔ, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηε δηακφξθσζε ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ πιέγκαηνο πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ, κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην Internet. 

 Αθεηεξία ηεο πξνζπάζεηαο απηήο απνηειεί ε ύκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ 

Εζλώλ γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ (Convention on the Rights of the Child), ε 

νπνία πηνζεηήζεθε νκφθσλα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηελ 

20
ή 

Ννεκβξίνπ 1989. Έσο ζήκεξα έρεη θπξσζεί απφ 191 ρψξεο, ελψ ππνιείπεηαη ε 

θχξσζε ηεο χκβαζεο απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηε νκαιία, νη νπνίεο φκσο ηελ έρνπλ 

ππνγξάςεη. Ζ Διιάδα ηελ θχξσζε ηελ 2
α
 Γεθεκβξίνπ 1992 κε ηνλ Ν. 2101/1992.  

 Ζ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πεξηέρεη 

κηα ζεηξά ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο 

ηεο δσήο ηνπο. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξεη ηε κειέηε καο ην άξζξν 34: 

Άξζξν 34 

Τα Σπκβαιιφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχζνπλ ην     

παηδί απφ θάζε κνξθή ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ζεμνπαιηθήο βίαο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφλ, ηα Κξάηε, εηδηθφηεξα, παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα ζε εζληθφ, δηκεξέο θαη 

πνιπκεξέο επίπεδν γηα λα εκπνδίζνπλ: 

    α) Τελ παξαθίλεζε ή ηνλ εμαλαγθαζκφ ησλ παηδηψλ ζε παξάλνκε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

    β) Τελ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ γηα πνξλεία ή γηα άιιεο παξάλνκεο ζεμνπαιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

    γ) Τελ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ γηα ηελ παξαγσγή ζεακάησλ ή πιηθνχ    

πνξλνγξαθηθνχ ραξαθηήξα. 

 ηε ζπλέρεηα, ζην πιαίζην απηήο ηεο χκβαζεο, πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηελ 25
ε
 Μαΐνπ 2000 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 18

ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2002 ην Πξναηξεηηθό Πξσηόθνιιν ηεο ύκβαζεο γηα ηα Δηθαηώκαηα 

                                                           
192

 Κιοφπθσ, 2007, ό.π. ςελ. 41 επ.,  πρβλ. επίςθσ ιςτοςελίδα “EUR-Lex Θ πρόςβαςθ ςτο δίκαιο τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ” http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm κακϊσ και ιςτοςελίδα “EUROPA Σφνοψθ 

τθσ νομοκεςίασ τθσ ΕΕ”  http://europa.eu/legislation_summaries/index_el.htm 

http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/index_el.htm
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ηνπ Παηδηνύ, γηα ηελ Εκπνξία Παηδηώλ, ηελ Παηδηθή Πνξλεία θαη ηελ Παηδηθή 

Πνξλνγξαθία, ην νπνίν ραξάζζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνζηαζίαο ελάληηα 

ζηελ παηδηθή πνξλνγξαθία ζην δηαδίθηπν. Ζ Διιάδα ην θχξσζε ηελ 24
ε
 Γεθεκβξίνπ 

2007 κε ηνλ Ν.3625/2007. Σν άξζξν 2 πεξ.γ΄ ηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ δίδεη ηνλ 

εμήο νξηζκφ: «Παηδηθή πνξλνγξαθία ζεκαίλεη θάζε αλαπαξάζηαζε, κε νπνηνδήπνηε 

κέζν, ελφο παηδηνχ πνπ εκπιέθεηαη ζε πξαγκαηηθέο ή πξνζνκνησκέλεο γελεηήζηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ή νπνηαδήπνηε αλαπαξάζηαζε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ελφο παηδηνχ 

πξσηαξρηθά γηα γελεηήζηνπο ζθνπνχο.» (“Any representation, by whatever means, of a 

chikd engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of 

the sexual parts of a child for primarily sexual purposes”). 

 Δπίζεο, ε ύκβαζε ηεο Δηεζλνύο Οξγάλσζεο Εξγαζίαο ηνπ 1999 

(Ννύκεξν 182) γηα ηελ απαγόξεπζε ησλ ρεηξόηεξσλ κνξθώλ εξγαζίαο ησλ παηδηώλ 

θαη ηελ άκεζε δξάζε κε ζθνπό ηελ εμάιεηςή ηνπο (Κπξψζεθε ζηελ Διιάδα κε ηνλ 

Ν.2918/2001), ζην άξζξν 3 πεξ. β΄ νξίδεη φηη: «Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Σχκβαζεο απηήο, 

ε έθθξαζε "νη ρεηξφηεξεο κνξθέο εξγαζίαο ησλ παηδηψλ" πεξηιακβάλεη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε, ηε δέζκεπζε θαη ηελ πξναγσγή παηδηνχ ζηελ πνξλεία θαη ζηελ 

παξαγσγή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ». 

 Ζ ύκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο θαηά ηνπ Εγθιήκαηνο κέζσ 

ηνπ Δηαδηθηύνπ (Convention on Cybercrime) πνπ ππεγξάθε ζηε Βνπδαπέζηε ηελ 

23
ε
 Ννεκβξίνπ 2001, απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δηεζλή θείκελα φζνλ αθνξά 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν. θνπφο ηεο ζχκβαζεο 

είλαη ε πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο απφ ην έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν κε ηε ζέζπηζε 

θαηάιιειεο λνκνζεζίαο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη θαζηεξψλεη ηελ 

ππνρξέσζε ελαξκφληζεο ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ ζε ζέκαηα εγθιεκάησλ ζηνλ 

θπβεξλνρψξν, ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο θαη ζίγεη ην πνιχ 

ζεκαληηθφ ζέκα ηεο αξκνδηφηεηαο θαη δηθαηνδνζίαο ησλ δηθαζηεξίσλ ζρεηηθά κε ηα 

εγθιήκαηα απηά
193

. Ηδηαίηεξα, ην άξζξν 9 πεξηέρεη κηα πην εμεηδηθεπκέλε ξχζκηζε ζε 
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 Θ Συνκικθ αυτι ζχει υπογραφεί μεν από τθν Ελλάδα (τθν υπζγραψαν 26 υπουργοί ευρωπαϊκϊν 
κρατϊν), πλθν όμωσ δεν ζχει ενταχκεί με τθν ψιφιςθ ςχετικοφ νόμου ςτο ελλθνικό δίκαιο μζχρι 
ςιμερα. 
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ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ: 

Άξζξν 9 

Αδηθήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ παηδηθή Πνξλνγξαθία 

Ι. Κάζε  Κξάηνο-Μέινο πηνζεηεί ηέηνηα λνκνζεηηθά θαη άιια κέηξα, φπσο είλαη 

αλαγθαίν, γηα λα θαζνξίζεη σο πνηληθά αδηθήκαηα κε  βάζε ηελ εζληθή ηνπ 

λνκνζεζία, φηαλ δηαπξάηηνληαη εθ πξνζέζεσο θαη άλεπ δηθαηψκαηνο, ηηο αθφινπζεο 

ζπκπεξηθνξέο: 

i. ηελ παξαγσγή παηδηθήο πνξλνγξαθίαο γηα ζθνπνχο δηαλνκήο ηεο κέζσ 

ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή, 

ii. ηελ πξνζθνξά ή δηάζεζε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κέζσ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή, 

iii. ηε δηαλνκή ή δηαβίβαζε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κέζσ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή, 

iv. ηελ εμαζθάιηζε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κέζσ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή γηα ηνλ 

ίδην ηνλ δξάζηε ή γηα άιινλ, 

v. ηελ θαηνρή παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζε ζχζηεκα ππνινγηζηή ή ζε κέζνλ 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ππνινγηζηή. 

ΙΙ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξ.1 ε «παηδηθή πνξλνγξαθία» πεξηιακβάλεη 

πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ην νπνίν πεξηγξάθεη νξαηά: 

α. αλήιηθν πνπ εκπιέθεηαη ζε ζεμνπαιηθά ζαθή ζπκπεξηθνξά, 

β. πξφζσπν πνπ θαίλεηαη λα είλαη αλήιηθν εκπιεθφκελν ζε ζεμνπαιηθά ζαθή 

ζπκπεξηθνξά, 

γ. πξαγκαηηθέο εηθφλεο πνπ παξνπζηάδνπλ αλήιηθν εκπιεθφκελν ζε ζεμνπαιηθά 

ζαθή ζπκπεξηθνξά. 

 Η Απόθαζε ηεο 29
εο

 Μαΐνπ 2000 ηνπ πκβνπιίνπ ΕΕ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην Internet ηνλίδεη φηη παξά ηα 

δηάθνξα κέηξα πνπ επηηξέπνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα θαηαπνιεκήζεη ηε 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ (Κνηλή Γξάζε 1997 θ.ιπ.) ή ηε δηάδνζε 

κελπκάησλ κε παξάλνκν θαη βιαβεξφ πεξηερφκελν ζην δηαδίθηπν (θνηλνηηθφ 

πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε αζθαιέζηεξεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ), έρεη 

θαηαζηεί πιένλ απαξαίηεην λα ζπζηαζεί έλαο εηδηθφο θνξέαο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν, δεδνκέλεο ηεο έθηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Δηδηθφηεξα, ηα Κξάηε-Μέιε ζα ιάβνπλ κέηξα γηα λα: 
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 ελζαξξχλνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ λα ελεκεξψλνπλ ηηο αξρέο εάλ 

ππνπηεπζνχλ φηη πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο δηαθηλείηαη ζην δηαδίθηπν, 

 δηαζθαιίζνπλ φηη ηα αδηθήκαηα εξεπλψληαη θαη ηηκσξνχληαη, ηδξχνληαο 

εηδηθεπκέλεο κνλάδεο κέζα ζηηο δησθηηθέο αξρέο γηα παξάδεηγκα, 

 δηαζθαιίζνπλ φηη νη δησθηηθέο αξρέο αληηδξνχλ γξήγνξα φηαλ ιάβνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ππνζέζεηο παξαγσγήο, δηαθίλεζεο, δηαλνκήο θαη θαηνρήο 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. 

Σα Κξάηε-Μέιε θαινχληαη λα εξεπλήζνπλ φια ηα πηζαλά κέηξα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ εμάιεηςε ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν. 

 Θεκειηψδνπο ζεκαζίαο είλαη ε Απόθαζε-Πιαίζην 2004/68/ΔΕΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ΕΕ ηεο 22
αο 

Δεθεκβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηώλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Απηή ε 

Απφθαζε-Πιαίζην ζηνρεχεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ 

δηαηάμεσλ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ φζνλ αθνξά ηελ αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή 

ζπλεξγαζία ζηνλ πνηληθφ ηνκέα, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο ησλ αλζξψπσλ, 

ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηψλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Απηή 

πεξηιακβάλεη ηε ζέζπηζε ζε επξσπατθφ επίπεδν πιαηζίνπ θνηλψλ δηαηάμεσλ επί 

νξηζκέλσλ ζεκάησλ, φπσο νη πνηληθνί ραξαθηεξηζκνί, νη πνηλέο, νη επηβαξπληηθέο 

πεξηζηάζεηο θαη ε έθδνζε. 

Σν πξψην άξζξν ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ πεξηέρεη ηνπο νξηζκνχο νξηζκέλσλ 

βαζηθψλ φξσλ, φπσο «παηδί», «παηδηθή πνξλνγξαθία», «ειεθηξνληθφ ζχζηεκα» θαη 

«λνκηθφ πξφζσπν», ηνπο δχν πξψηνπο εθ ησλ νπνίσλ πεξηγξάςακε αλαιπηηθά ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Σα Κξάηε-Μέιε νθείινπλ λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα 

ψζηε λα ηηκσξείηαη ε ππνθίλεζε δηάπξαμεο ελφο απφ ηα εθεί απαξηζκνχκελα 

αδηθήκαηα, θαζψο θαη ε απφπεηξα δηάπξαμεο κηαο απαγνξεπκέλεο ζπκπεξηθνξάο.  

Οη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε Κξάηνο-Μέινο πξέπεη λα είλαη 

«απνηειεζκαηηθέο, αλάινγεο θαη απνηξεπηηθέο». Ζ θπιάθηζε γηα ηα αδηθήκαηα, φπσο 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 2, 3 θαη 4 ηεο Απφθαζεο, είλαη δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 

κεηαμχ ελφο θαη ηξηψλ εηψλ. Ζ θπιάθηζε ζηελ πεξίπησζε δηαθεθξηκέλσλ 

παξαιιαγψλ ησλ βαζηθψλ εγθιεκάησλ είλαη δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ πέληε θαη 

δέθα εηψλ. Σν άξζξν 5 παξνπζηάδεη θαηάινγν ησλ αθφινπζσλ επηβαξπληηθψλ 
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πεξηζηάζεσλ, ππφ ηελ επηθχιαμε άιισλ πεξηζηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ζεζπηζηνχλ 

απφ ην εζληθφ δίθαην:  

1ν. Σν γεγνλφο δηάπξαμεο αδηθήκαηνο εηο βάξνο αλειίθνπ λεσηέξνπ ηεο 

ειηθίαο ζεμνπαιηθήο ζπλαίλεζεο βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, 

2ν. Ο απηνπξγφο εθ πξνζέζεσο ή εμ ακειείαο έζεζε ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ 

παηδηνχ, 

3ν. Τπήξμε πξνζθπγή ζε ζνβαξή βία ή πξνθιήζεθε ζνβαξή βιάβε ζην 

παηδί, 

4ν. Σν αδίθεκα δηαπξάηηεηαη ζην πιαίζην εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο Κνηλήο Γξάζεο 98/733/ΓΔΤ. 

Κάζε Κξάηνο-Μέινο κπνξεί λα ζεζπίδεη δηαηάμεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

απαγφξεπζε ζε θπζηθά πξφζσπα, πνπ αλαγλσξίδνληαη έλνρα γηα έλα απφ ηα 

απαξηζκνχκελα αδηθήκαηα, άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θχιαμε 

ησλ παηδηψλ. 

Δπηπιένλ, ε Απφθαζε-Πιαίζην ζεζπίδεη ηελ πνηληθή ή αζηηθή επζχλε ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. Ζ επζχλε απηή είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο επζχλεο ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ. Σν λνκηθφ πξφζσπν είλαη ππεχζπλν εάλ ην αδίθεκα δηαπξάηηεηαη πξνο 

φθειφο ηνπ απφ έλα νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ ελεξγεί είηε αηνκηθά είηε σο 

κέινο νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή αζθεί εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ. Οη 

θπξψζεηο γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη «απνηειεζκαηηθέο, αλάινγεο θαη 

απνηξεπηηθέο», είηε είλαη πνηληθέο, είηε κε πνηληθέο, είηε εηδηθέο, φπσο ε πξνζσξηλή ή 

ε νξηζηηθή απαγφξεπζε άζθεζεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε δηθαζηηθή επηβνιή 

επνπηείαο ή ν απνθιεηζκφο απφ δεκφζηεο παξνρέο θαη εληζρχζεηο. 

Γηα λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν λα κελ ηηκσξεζεί ην έγθιεκα ιφγσ 

ζχγθξνπζεο αξκνδηνηήησλ, ε απφθαζε ζεζπίδεη θξηηήξηα δηθαηνδνζίαο. Έλα Κξάηνο 

ζεκειηψλεη ηε δηθαηνδνζία ηνπ φηαλ: 

1ν. Σν αδίθεκα δηαπξάηηεηαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπ (αξρή ηεο 

εδαθηθφηεηαο), 

2ν. Ο δξάζηεο ηνπ αδηθήκαηνο είλαη ππήθννο ηνπ Κξάηνπο απηνχ (αξρή 

ηεο ελεξγεηηθήο πξνζσπηθφηεηαο), 

3ν. Σν αδίθεκα δηαπξάηηεηαη πξνο φθεινο λνκηθνχ πξνζψπνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ ζην έδαθνο απηνχ ηνπ Κξάηνπο-Μέινπο. 
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Σν δεχηεξν θξηηήξην είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηα Κξάηε πνπ αξλνχληαη 

ηελ έθδνζε ππεθφσλ ηνπο, ηα νπνία πξέπεη λα ζεζπίζνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε 

λα δηψθνληαη νη ππήθννί ηνπο γηα αδηθήκαηα πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί εθηφο ηεο 

επηθξάηεηάο ηνπο. 

Αθφκα ηα Κξάηε-Μέιε πξέπεη λα εθαξκφζνπλ πξνγξάκκαηα αξσγήο πξνο ηα 

ζχκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Απφθαζε-Πιαίζην 

2001/220/JAI.  

 εκαληηθή ε ύζηαζε ηεο 9.9.1991, αξ. 3 θαη ά. 6 θαη 10§1 ηνπ 

Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο πξνο 

εληνπηζκό εηαηξεηώλ, ελώζεσλ (επζύλε λνκηθώλ πξνζώπσλ) ή θαη αηόκσλ ζε δύν 

ε πεξηζζόηεξεο ρώξεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλειίθνπο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ ελ 

ζπλερεία δηαθίλεζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ. Δπίζεο αλαγθαία θξίλεηαη ε ζπλεξγαζία 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ "εμππεξεηεηή" (server), δει. ηνπ θνξέα φπνπ απνζεθεχεηαη ην 

πιηθφ, δεδνκέλνπ φηη αξθεηέο θνξέο ε απνζήθεπζε απηή γίλεηαη ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο φπνπ ε Interpol δελ έρεη δηθαηνδνζία. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη Αξρέο 

παξεκβαίλνπλ ζηνλ ηφπν δηαρείξηζεο ηεο ηζηνζειίδαο (πξβι. ά. 17 ηεο Οδεγίαο 

2011/93/ΕΕ
194

ηεο 13.12.2011 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πνπ αληηθαηέζηεζε 

ηελ  Απόθαζε-Πιαίζην 2004/68/ΔΕΤ). Ζ θαηάξγεζε ηέηνησλ ηζηνζειίδσλ ή ε θξαγή 

ζηελ πξφζβαζή ηνπο απνηεινχλ πεξαηηέξσ πξφζθνξα κέηξα πξνο αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο (ά. 25 ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο). 

 Δπηπιένλ, ηα ά. 10§§2,3 ηεο Οδεγίαο 2011/93/ΕΕ ηεο 13.12.2011 ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ε χζηαζε ηεο 31.10.2001, αξ. 25, πξνβιέπνπλ ηε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ εληνπηζκό όζσλ κεηέξρνληαη δηαθίλεζε θ.ιπ. παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο (π.ρ. κε απφθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην πνηληθφ ηνπο κεηξψν θαη ην 

γελεηηθφ ηνπο πξνθίι, θαζψο θαη κε γεληθφηεξε αμηνπνίεζε ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ). 

Δπίζεο, επηβνιή ζηνπο (θεξφκελνπο σο) δξάζηεο κέηξσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο επαθήο ηνπο κε παηδηά (π.ρ. απαγφξεπζε άζθεζεο ζπλαθψλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: ά. 10§1 ηεο Οδεγίαο ηεο 13.12.2011) αιιά θαη πνπ 

ηνπο βνεζνχλ, κε ζπλαίλεζή ηνπο, λα εληαρζνχλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάιιεια γηα ηελ 

                                                           
194

 Το κείμενο τθσ Οδθγίασ ςτθν ιςτοςελίδα “EUR-Lex Θ πρόςβαςθ ςτο δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ” http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:EL:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:EL:PDF
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πξφιεςε θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ επαλάιεςεο αδηθεκάησλ ζεμνπαιηθνχ 

ραξαθηήξα εηο βάξνο αλειίθσλ (ά. 24 ηεο Οδεγίαο ηεο 13.12.2011).  

 Αθφκε, ηα ά. 19 θαη 20 ηεο Οδεγίαο ηεο 13.12.2011 θαη ηα ά. 8§1δ θαη 9§3 

ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ (πξβι. θαη ηα ά. 352Α §§3-5 ηνπ δηθνχ καο 

Πνηληθνχ Κψδηθα) πξνβιέπνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο ζηήξημεο ησλ αλειίθσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζε θπθιψκαηα παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, 

νη νπνίνη επίζεο ρξήδνπλ επιφγσο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, ψζηε λα 

(επαλ)απνθηήζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ζπλαίζζεζε ηεο αμίαο ηνπο 

 

 Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα Γξάζεο 

Απφ ην 1996, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη λα επηδείμεη κηα ζεηξά απφ 

πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, 

είηε άκεζα είηε έκκεζα ζην πιαίζην ηνπ αγψλα θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ λεαξψλ αηφκσλ θαη ησλ γπλαηθψλ: 

α) Σν Πξφγξακκα STOP:
195

  Πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα Κνηλήο Γξάζεο πνπ πηνζεηήζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 29
ε
 Ννεκβξίνπ 1996 κε αληηθείκελν ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ θαη ηειηθφ ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζπληνληζκέλσλ 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο), ηεο 

εμαθάληζεο αλειίθσλ θαη ηεο ρξήζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ γηα ζθνπνχο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ. 

      Σν πξφγξακκα, ε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νξίζζεθε αξρηθά ζε ηέζζεξα ρξφληα (1996-2000), 

πεξηιάκβαλε κέηξα φπσο ε επηκφξθσζε ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξήζεθαλ επηθνξηηζκέλα κε ην 

ζηφρν ηεο Κνηλήο Γξάζεο (δηθαζηέο, εηζαγγειείο, αζηπλνκηθνί, δεκφζηνη ππάιιεινη), ε 

δηελέξγεηα δηεζλψλ ζπλαληήζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ, νη κειέηεο θαη ε έξεπλα, ε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θ.ιπ. Ζ αμηνιφγεζε θαη ηα επηηεχγκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

θαηαγξάθνληαλ ζε εηήζηεο αλαθνξέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο ΔΔ. 

                                                           
195

 2001/514/ΔΕΤ: Απόφαςθ του υμβουλίου, τθσ 28θσ Ιουνίου 2001, για τθ κζςπιςθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ του 

προγράμματοσ ενκάρρυνςθσ, ανταλλαγϊν, κατάρτιςθσ και ςυνεργαςίασ που απευκφνεται ςτα πρόςωπα που 

είναι υπεφκυνα για τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και τθσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ των 

παιδιϊν (STOP II), από τθν ιςτοςελίδα “EUR-Lex Θ πρόςβαςθ ςτο δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ” http://eur-

lex.europa.eu/el/index.htm, και Κιοφπθσ, 2007, ό.π. ςελ. 46. 

 

http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
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      Σν 2001, ην πκβνχιην ηεο ΔΔ κε απφθαζή ηνπ (2001/514/ΓΔΤ), πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο STOP, επεμέηεηλε ηε δηάξθεηά ηνπ γηα δχν αθφκε 

ρξφληα (ην πξφγξακκα STOP II). Ζ δεχηεξε απηή θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηεχξπλε ηε 

ζηνρνζεζία ηνπ ζηελ “αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη εθηίκεζε κηαο επξσπατθήο πνιηηηθήο”, ζηελ 

ελζάξξπλζε θαη βειηίσζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο έξεπλαο” θαη ζηε “δηεπθφιπλζε 

ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη, ρσξψλ ππφ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε αιιά θαη κε ελσζηαθψλ ρσξψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ”. ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα βνεζείηαη πιένλ απφ ηελ «Δπηηξνπή 

STOP II», πνπ απνηειείηαη απφ αληηπξνζψπνπο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ. 

β)  Ζ Κνηλή Γξάζε 1997:
196

  Σν πκβνχιην ηεο ΔΔ πηνζέηεζε ηελ 24
ε
 Φεβξνπαξίνπ 1997 

Κνηλή Γξάζε κε ζθνπφ λα θαζηεξψζεη θνηλνχο θαλφλεο γηα δξάζε θαηά ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ, λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ αγψλα ελαληίνλ 

νξηζκέλσλ κνξθψλ παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη λα βειηηψζεη ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε 

πνηληθά δεηήκαηα. Ζ Κνηλή Γξάζε θαζνξίδεη ηα είδε ηεο εθ πξνζέζεσο ζπκπεξηθνξάο θαη ηα 

Κξάηε-Μέιε αλαιακβάλνπλ, ζε αξκνλία κε ηνπο ζπληαγκαηηθνχο ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

λνκηθέο ηνπο παξαδφζεηο, λα επαλεμεηάζνπλ ηνπο ζρεηηθνχο εζληθνχο ηνπο λφκνπο πνπ 

αθνξνχλ: 

1ν. Σε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ελφο ελήιηθνπ αηφκνπ γηα θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο, ε 

νπνία γίλεηαη κε εμαλαγθαζκφ, ήηνη κε βία ή απεηιέο ή κε εμαπάηεζε, θαζψο θαη 

φπνπ ππάξρεη θαηάρξεζε εμνπζίαο ή άιιε ηέηνηα πίεζε, ψζηε ην πξφζσπν δελ έρεη 

θακία επηινγή παξά λα ππνθχςεη θαη, επηπιένλ, ηελ εκπνξία ελειίθσλ γηα 

θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο κε ζηφρν ηε ζεμνπαιηθή ηνπο απηή εθκεηάιιεπζε 

2ν. Σε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ή ζεμνπαιηθή «θαηάρξεζε παηδηψλ» θαη ηελ εκπνξία 

παηδηψλ κε ζθνπφ απηή ηελ εθκεηάιιεπζε ή θαηάρξεζε. 

      Κάζε κέινο ινηπφλ πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ην ππάξρνλ δίθαηφ ηνπ θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη ζε εζληθφ επίπεδν απηά ηα είδε ζπκπεξηθνξψλ 

ραξαθηεξίδνληαη σο πνηληθά αδηθήκαηα, φηη ηα αδηθήκαηα, ε ζπκκεηνρή ζε απηά θαη ε 

απφπεηξά ηνπο είλαη ηηκσξεηέα κε απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο πνηλέο, φηη 

θαη λνκηθά πξφζσπα κπνξνχλ λα έρνπλ αζηηθή ή πνηληθή επζχλε φηαλ ηέηνηα αδηθήκαηα 

δηαπξάρζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Δπίζεο, θάζε κέινο πξέπεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηθαλέο εμνπζίεο δίσμεο θαη ηερληθέο πνπ ζα εγγπψληαη φηη ηα 

αδηθήκαηα απηά ζα εξεπλψληαη θαη ζα δηψθνληαη απνηειεζκαηηθά, ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

δηθαηψκαηα άκπλαο ησλ αηφκσλ πνπ ζα ππφθεηληαη ζηα κέηξα απηά. ‟ απηά ηα πιαίζηα, είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο ε ππνρξέσζε ησλ Κξαηψλ-Μειψλ λα παξέρνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ επξχηεξε 

                                                           
196

 ΜΡΙΟΗ ΔΡΑΗ τθσ 24
θσ

 Φεβρουαρίου 1997 που ενζκρινε το υμβοφλιο με βάςθ το άρκρο Μ.3 τθσ ςυνκικθσ 

για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και τθσ ςεξουαλικισ 

εκμετάλλευςθσ παιδιϊν (97/154/ΔΕΥ), από τθν ιςτοςελίδα “EUR-Lex Θ πρόςβαςθ ςτο δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ” http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm , και Κιοφπθσ, 2007, ό.π. ςελ. 47. 

http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
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δπλαηή δηθαζηηθή ζπλεξγαζία. Ζ ελ ιφγσ Απφθαζε, ηέινο, ζχζηεζε ηα θξηηήξηα 

δηθαηνδνζίαο πνπ κεηαγελέζηεξα ζχζηεζε ε Απφθαζε 2004/68/ΓΔΤ, ζηελ νπνία 

παξαπέκπνπκε. 

γ) Σν Πξφγξακκα DAPHNE:
197

  Απηφ ην πξφγξακκα θνηλνηηθήο δξάζεο, απνηέιεζκα 

απφθαζεο 293/2000/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 

Ηαλνπαξίνπ 2000, είρε σο ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο 

ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ, ησλ εθήβσλ θαη ησλ γπλαηθψλ θαηά ηεο βίαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βίαο ππφ κνξθή ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη θαθνπνίεζεο), 

κέζσ ηεο ιήςεο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηα ζχκαηα ηεο βίαο κε 

ζθνπφ ηδίσο ηελ πξφιεςε ηεο πεξαηηέξσ έθζεζήο ηνπο ζηε βία.  

      Γηάξθεηαο ηεζζάξσλ εηψλ (2000-2003), ην πξφγξακκα ελζάξξπλε θαη πξνψζεζε ηελ 

αμηνπνίεζε κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) θαη εζεινληηθψλ νξγαληζκψλ θαη ζηε 

ζπλεξγαηηθή δξάζε ηνπο κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο. Ζ εθαξκνγή πξσηνπνξηαθψλ πηινηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ε δηελέξγεηα ελεκεξσηηθψλ εθζηξαηεηψλ γηα ηε κεγαιχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο θνηλήο γλψκεο, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ε εγθαζίδξπζε δηθηχσλ αλά ηελ Δπξψπε 

ζπγθαηαιέγνληαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηεο 

Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην πκβνχιην, φζνλ αθνξά ηα πεπξαγκέλα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηε δηεηία 2000-2001, ην πξφγξακκα αληαπνθξίζεθε ηθαλνπνηεηηθά ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ, ρξεκαηνδνηψληαο 73 πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε φισλ ησλ κνξθψλ 

βίαο. Έηζη, ην  Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην απνθάζηζαλ ηελ 21.4.2004 ηε 

ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα αθφκα 4 ρξφληα (2004-2008), ην “DAPHNE II”. 

 ηε ζπλέρεηα, κε ηελ απφθαζε 779/2007/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Ηνπλίνπ 2007, ζεζπίζηεθε γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ην πξφγξακκα 

“DAPHNE III”, σο ζπλέρεηα ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ είραλ ζέζεη ηα δχν 

πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα (Daphne θαη Daphne II). Απνζθνπεί θπξίσο ζηελ πξφιεςε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε φισλ ησλ κνξθψλ βίαο (ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή, ζεμνπαιηθή) ζηε δεκφζηα 

ή ηδησηηθή ζθαίξα, ζε βάξνο ησλ παηδηψλ, ησλ λέσλ (12-25 εηψλ) θαη ησλ γπλαηθψλ θαη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ, ζην πιαίζην ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο «ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη 

δηθαηνζχλε». Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο, ην DAPHNE III απνβιέπεη επηπιένλ ζηελ 

εθπφλεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζηα ζχκαηα θαη ηα άηνκα πνπ 

θηλδπλεχνπλ λα ππνζηνχλ βία, θαζψο θαη πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο γηα ηνπο  δξάζηεο, ελψ 

                                                           
197

 ΑΠΡΦΑΗ αρικ. 293/2000/ΕΜ ΣΡΤ ΕΤΡΩΠΑΛΜΡΤ ΜΡΙΟΡΒΡΤΝΙΡΤ ΜΑΙ ΣΡΤ ΤΞΒΡΤΝΙΡΤ τθσ 24θσ Ιανουαρίου 

2000 για τθ κζςπιςθ προγράμματοσ κοινοτικισ δράςθσ (πρόγραμμα Δάφνθ) (2000-2003) περί προλθπτικϊν 

μζτρων κατά τθσ βίασ εισ βάροσ παιδιϊν, εφιβων και γυναικϊν,  ΑΠΡΦΑΗ αρικ. 779/2007/ΕΜ ΣΡΤ ΕΤΡΩΠΑΛΜΡΤ 

ΜΡΙΟΡΒΡΤΝΙΡΤ ΜΑΙ ΣΡΤ ΤΞΒΡΤΝΙΡΤ τθσ 20ισ Ιουνίου 2007 ςχετικά με τθ κζςπιςθ, για τθν περίοδο 2007-2013, 

ειδικοφ προγράμματοσ για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ εισ βάροσ παιδιϊν, νζων και γυναικϊν 

και τθν προςταςία των κυμάτων και των ομάδων κινδφνου (Πρόγραμμα «Δάφνθ ΙΙΙ») ςτο πλαίςιο του γενικοφ 

προγράμματοσ «Θεμελιϊδθ δικαιϊματα και δικαιοςφνθ», οι Αποφάςεισ από τθν ιςτοςελίδα “EUR-Lex Θ 

πρόςβαςθ ςτο δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ” http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm , πρβλ. επίςθσ τθν 

ιςτοςελίδα “EUROPA Σφνοψθ τθσ νομοκεςίασ τθσ ΕΕ”  http://europa.eu/legislation_summaries/index_el.htm και 

Κιοφπθσ, 2007, ό.π. ςελ. 48. 

http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
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απεπζχλεηαη ζε νκάδεο ζηφρνπο φπσο νη νηθνγέλεηεο, νη δηδάζθνληεο, νη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί, ε αζηπλνκία, ην ηαηξηθφ θαη δηθαζηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη δεκφζηεο αξρέο.  

δ) Σν Πξφγξακκα Safer Internet:
198

 Ίζσο ην πην γλσζηφ, δξαζηήξην θαη αμηνζεκείσην 

θνηλνηηθφ πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αζθαιέζηεξεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ θιάδσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην δηαδίθηπν, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο αζθαινχο 

ρξήζεο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ παξάλνκνπ θαη επηβιαβνχο πεξηερνκέλνπ 

ηνπ. Σν πξφγξακκα απηφ ηέζεθε ζε ηζρχ κε ηελ Απφθαζε 276/1999/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1999. Σν πξφγξακκα θάιπςε ηελ 

ηεηξαεηή πεξίνδν απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1999 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2002, κε 

πξνυπνινγηζκφ αλαθνξάο 25.000.000 επξψ. Ζ απφθαζε ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Απφθαζε 

1151/2003/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16
εο

 Ηνπλίνπ 2003, κε 

ηελ νπνία παξαηάζεθε ε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έσο ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2004. Σν 

πξφγξακκα πινπνηήζεθε κέζα απφ ηξεηο θχξηεο γξακκέο δξάζεο: 

1ν. Σε δεκηνπξγία αζθαιέζηεξνπ πεξηβάιινληνο (δεκηνπξγία επξσπατθνχ δηθηχνπ 

αλνηθηψλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο θαη ελζάξξπλζε ηεο απηνξξχζκηζεο θαη ησλ 

θσδίθσλ δενληνινγίαο) 

2ν. Σελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θηιηξαξίζκαηνο θαη δηαβάζκηζεο 

3ν. Σελ ελζάξξπλζε δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο 

      Σνλ Μάην ηνπ 2005, ην πκβνχιην εμέδσζε απφθαζε (854/2005/ΔΚ) γηα ηε ζέζπηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Safer Internet Plus» κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο αζθαιέζηεξεο ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ επηγξακκηθψλ
199

 ηερλνινγηψλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηειηθνχ 

ρξήζηε απφ ην αλεπηζχκεην πεξηερφκελν. Σν πξφγξακκα ζα θάιππηε ηελ πεξίνδν 2005-2008 

θαη απνηεινχζε ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Safer Internet» (1999-2004). ε ζρέζε κε ην 

αξρηθφ πξφγξακκα, ην Safer Internet Plus επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο, φπσο γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη παηδηά. Να ζεκεηψζνπκε φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηε ζπκβαηφηεηα θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηά ηνπ κε ηηο 

ινηπέο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο, θαη ηδίσο κε ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα DAPHNE. Οη 

                                                           
198 ΑΠΡΦΑΗ αρικ. 276/1999/ΕΜ ΣΡΤ ΕΤΡΩΠΑΛΜΡΤ ΜΡΙΟΡΒΡΤΝΙΡΤ ΜΑΙ ΣΡΤ ΤΞΒΡΤΝΙΡΤ τθσ 25

θσ
 

Ιανουαρίου 1999 για ζνα πολυετζσ κοινοτικό πρόγραμμα δράςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ 

αςφαλζςτερθσ χριςθ του Κντερνετ μζςω τθσ καταπολζμθςθσ του παράνομου και βλαβεροφ 

περιεχομζνου ςτα παγκόςμια δίκτυα,  ΑΠΡΦΑΗ αρικ. 854/2005/ΕΜ ΣΡΤ ΕΤΡΩΠΑÏΜΡΤ 

ΜΡΙΟΡΒΡΤΝΙΡΤ τθσ 11θσ Ξαΐου 2005 ςχετικά με τθν κακιζρωςθ πολυετοφσ κοινοτικοφ 

προγράμματοσ για προαγωγι αςφαλζςτερθσ χριςθσ του Κντερνετ και νζων επιγραμμικϊν 

τεχνολογιϊν, οι Αποφάςεισ από τθν ιςτοςελίδα “EUR-Lex Θ πρόςβαςθ ςτο δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ”  http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm , πρβλ. επίςθσ τθν ιςτοςελίδα “EUROPA Σφνοψθ τθσ 

νομοκεςίασ τθσ ΕΕ”  http://europa.eu/legislation_summaries/index_el.htm, και  Κιοφπθσ, 2007, ό.π. 

ςελ. 49. 
199

 Επιγραμμικόσ= επί γραμμισ, μια κυριολεκτικι μετάφραςθ του όρου on line. 

http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/index_el.htm
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαλέκνληαη ζε ηέζζεξηο γξακκέο 

δξάζεο: 

1ν.  Καηαπνιέκεζε παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ: 

      Γεκηνπξγήζεθαλ αλνηθηέο γξακκέο έθηαθηεο αλάγθεο («hotlines») ψζηε ην θνηλφ λα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα επηζεκαίλεη πεξηπηψζεηο παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ θαη νη πιεξνθνξίεο λα 

δηαβηβάδνληαη ζην αξκφδην γηα αλάιεςε δξάζεο φξγαλν (π.ρ. ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ 

Γηαδηθηχνπ (ISP) ή ζηελ αζηπλνκία). Με ην πξφγξακκα Safer Internet (1999-2004) θαηέζηε 

δπλαηφ λα εληζρπζεί ην δίθηπν ησλ αλνηθηψλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο θαη λα απνθηήζεη δηεζλή 

δηάζηαζε. Γηα λα αλαπηπρζεί πιήξσο ην δπλακηθφ ησλ γξακκψλ απηψλ ρξεηάδεηαη 

απαξαηηήησο θάιπςε θαη ζπλεξγαζία ζε επξσπατθή θιίκαθα, θαζψο θαη αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζσ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη εκπεηξίαο. 

Σν λέν πξφγξακκα δξαζηεξηνπνηείηαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ελδεηθηηθά 

 κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλνηθηψλ γξακκψλ έθηαθηεο αλάγθεο («hotlines») κε ζηφρν 

ηε δξάζε ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηε ζπλεξγαζία κε άιια θέληξα ζηα πιαίζηα ηνπ 

επξσπατθνχ δηθηχνπ αλνηθηψλ γξακκψλ έθηαθηεο αλάγθεο, 

 κε ηε ζηήξημε εηδηθψλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά ζα κπνξνχλ 

λα αλαθέξνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε παξάλνκν θαη επηβιαβέο πεξηερφκελν ζην 

Γηαδίθηπν,  

 κε ηελ εγθαηάζηαζε ελφο θφκβνπ ζπληνληζκνχ ψζηε νη αλνηθηέο γξακκέο λα 

πξνβιεζνχλ πεξηζζφηεξν ζε επξσπατθή θιίκαθα. 

2ν. Αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεηνπ θαη επηβιαβνχο πεξηερνκέλνπ: 

      Με ην πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχληαη ηερλνινγηθά κέηξα πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο λα πεξηνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ κε επηζπκεηνχ θαη επηβιαβνχο πεξηερνκέλνπ, 

θαζψο θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα αλεπηζχκεηα κελχκαηα πνπ ιακβάλνπλ. Σνχην πεξηιακβάλεη: 

 αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ θηιηξαξίζκαηνο, 

 δηεπθφιπλζε θαη ζπληνληζκφ ησλ αληαιιαγψλ πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, 

 ελίζρπζε ηεο πηνζέηεζεο ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη πνηνηηθψλ 

ζεκάησλ, 

 εθφζνλ απαηηεζεί, ζπκβνιή ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ηερλνινγηψλ θηιηξαξίζκαηνο, 

ηδίσο ζηηο γιψζζεο πνπ δελ θαιχπηνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηελ αγνξά. 

Θα ελζαξξπλζεί ε πξνζθπγή ζε ηερλνινγηθά κέηξα πνπ εληζρχνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο δσήο.  

3ν. Πξναγσγή αζθαιέζηεξνπ πεξηβάιινληνο 

      Ζ ζπγθξφηεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο απηνξξχζκηζεο ζπληζηά βαζηθφ 

ζηνηρείν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξνήο αλεπηζχκεηνπ, επηβιαβνχο θαη παξάλνκνπ 

πεξηερνκέλνπ. Ζ απηνξξχζκηζε ζπλεπάγεηαη δηάθνξα ζηνηρεία: ελδεδεηγκέλε δηαβνχιεπζε 

θαη εθπξνζψπεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, θαζηέξσζε θαη ηήξεζε θσδίθσλ 
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δενληνινγίαο, χπαξμε εζληθψλ νξγαληζκψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία ζε θνηλνηηθφ 

επίπεδν θαη αμηνιφγεζε ζε εζληθφ επίπεδν ησλ πιαηζίσλ απηνξξχζκηζεο. 

Γηα λα εληζρπζεί ε απηνξξχζκηζε ηνπ ηνκέα, ε Δπηηξνπή ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ 

νξγαληζκψλ ζπξξχζκηζεο ή απηνξξχζκηζεο ην «Φφξνπκ γηα αζθαιέζηεξν Γηαδίθηπν»
200

, 

ην νπνίν πξνσζεί ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ. Σν θφξνπκ απηφ ζπγθξνηήζεθε ην 2004 ζην 

πιαίζην ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα αζθαιέζηεξν Γηαδίθηπν. 

Σν Φφξνπκ γηα αζθαιέζηεξν Γηαδίθηπν επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ζηφρσλ: 

 ηφλσζε ηεο δηθηχσζεο ησλ θαηάιιεισλ δνκψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

αλάπηπμε ησλ δεζκψλ κε ηνπο νξγαληζκνχο απηνξξχζκηζεο εθηφο Δπξψπεο, 

 ελζάξξπλζε ηεο απηνξξχζκηζεο ζε δεηήκαηα φπσο ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ ζην Γηαδίθηπν, πνιπκεζηθή δηαβάζκηζε πεξηερνκέλσλ, δηαβάζκηζε θαη 

ηερληθέο θηιηξαξίζκαηνο, θαη επέθηαζή ηνπο ζε λένπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ (on line 

παηρλίδηα, θηλεηά ηειέθσλα θ.ιπ.), 

 ελζάξξπλζε ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ λα θαηαξηίδνπλ θψδηθεο δενληνινγίαο, 

 πξνψζεζε ηεο έξεπλαο γηα απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ έξγσλ δηαβάζκηζεο θαη ησλ 

ηερλνινγηψλ θηιηξαξίζκαηνο. 

4ν. Δπαηζζεηνπνίεζε 

      Οη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο αθνξνχλ ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο παξάλνκνπ, 

αλεπηζχκεηνπ θαη επηβιαβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηα ζπλαθή δεηήκαηα φπσο 

ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ 

θαη δηθηχσλ (ηνί, αλεπηζχκεηα κελχκαηα θ.ιπ.). Σν πξφγξακκα ππνζηεξίδεη νξγαληζκνχο πνπ 

επηιέγνληαη, έπεηηα απφ πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, σο θφκβνη επαηζζεηνπνίεζεο 

ζε θάζε θξάηνο κέινο θαη ζε θάζε ππνςήθηα ρψξα. Σν πξφγξακκα επηθεληξψλεη ηε δξάζε 

ηνπ ηδίσο ζ‟ έλα θέληξν ζπληνληζκνχ, ζε επξσπατθφ επίπεδν, πνπ ζα επλνεί ηελ αληαιιαγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
201

 

 Ήδε ηελ 6
ε
 Ννεκβξίνπ 2006, κε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 

[COM(2006)661] ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιπεηνχο θνηλνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο Safer Internet Plus, παξνπζηάζηεθαλ νη θπξηφηεξεο δξάζεηο 

                                                           
200

 http://www.saferinternet.gr/  
201

 “Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Οοεμβρίου 2006, ςχετικά με τθν εφαρμογι του πολυετοφσ 

κοινοτικοφ προγράμματοσ για τθν προαγωγι τθσ αςφαλζςτερθσ χριςθσ του Διαδικτφου και των νζων 

επιγραμμικϊν τεχνολογιϊν (Safer Internet plus)” [COM(2006) 661],   “Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ 

18θσ Φεβρουαρίου 2009 ςτο Ευρωπαϊκό Μοινοβοφλιο, το υμβοφλιο, τθν Ρικονομικι και Μοινωνικι 

Επιτροπι και τθν Επιτροπι των Περιφερειϊν με τίτλο «Σελικι αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του 

πολυετοφσ κοινοτικοφ προγράμματοσ για προαγωγι αςφαλζςτερθσ χριςθσ του Κντερνετ και νζων 

επιγραμμικϊν τεχνολογιϊν» [COM(2009) 64] από τθν ιςτοςελίδα “EUR-Lex Θ πρόςβαςθ ςτο δίκαιο 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ”  http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm 

http://www.saferinternet.gr/
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
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πνπ αλειήθζεζαλ ζην πιαίζην απηνχ, κε έκθαζε ζηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ 

είραλ νη δξάζεηο απηέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ 

ζην Γηαδίθηπν, θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο: 

 δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ δηθηχνπ εζληθψλ γξακκψλ αλνηθηήο 

επηθνηλσλίαο νη νπνίεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 

επηζεκαίλνπλ πεξηπηψζεηο παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ ζην Γηαδίθηπν: ν 

κεγάινο αξηζκφο αλαθνξψλ πνπ έιαβαλ νη αλνηθηέο γξακκέο 

επηθνηλσλίαο ην 2005 δείρλεη πφζν απαξαίηεηε είλαη κηα ηέηνηνπ είδνπο 

ππεξεζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ παξάλνκνπ on line πεξηερνκέλνπ, 

 δηνξγάλσζε ηεο Ζκέξαο Αζθαιέζηεξνπ Γηαδηθηχνπ, ε νπνία πξνζειθχεη 

κεγάιε ζπκκεηνρή ζε εζληθφ επίπεδν θαη εθηελή θάιπςε απφ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο ζηα θξάηε κέιε, 

 δεκηνπξγία εζληθψλ θφκβσλ επαηζζεηνπνίεζεο νη νπνίνη δηνξγαλψλνπλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξεο ζηνρνζεηεκέλεο εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ παηδηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ. 

      Ζ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2009 

[COM(2009)64] ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή 

θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ απνηεινχζε ηελ 

“ηειηθή αμηνιφγεζε”, ηνλ απνινγηζκφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Safer Internet Plus (2005-2008). Οη αμηνινγεηέο δηαπίζησζαλ φηη νη ζηφρνη 

έρνπλ επηηεπρζεί. Πξάγκαηη, ην πξφγξακκα κπφξεζε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο, λα ζπκπεξηιάβεη ηα λέα θξάηε κέιε ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ, ηδίσο εληφο ησλ δηθηχσλ INHOPE θαη INSAFE
202

. Έγηλε 

ζπιινγή πνιχηηκσλ δεδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ επέηξεςε ηε βειηίσζε ηεο 

                                                           
202

 INHOPE είναι ο Διεκνισ Σφνδεςμοσ Ανοικτϊν Γραμμϊν Διαδικτφου. Συντονίηει ζνα δίκτυο 

ανοικτϊν γραμμϊν επικοινωνίασ του διαδικτφου ςε όλον τον κόςμο, βοθκϊντασ τουσ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ των καταγγελιϊν παράνομου περιεχομζνου, με ςκοπό να καταςτιςει αςφαλζςτερο το 

διαδίκτυο.  

      INSAFE είναι ζνα ευρωπαϊκό δίκτυο Κζντρων Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ για τθν προϊκθςθ 

τθσ αςφαλοφσ και υπεφκυνθσ χριςθσ του διαδικτφου και των κινθτϊν ςυςκευϊν για τουσ νζουσ. 

Συγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Safer Internet. 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ Safer Internet, INHOPE και INSAFE εργάηονται μαηί για να 

προςφζρουν ζνα καλφτερο και αςφαλζςτερο διαδικτυακό περιβάλλον, κακϊσ δραςτθριοποιοφνται 

για τον εντοπιςμό και τθν αφαίρεςθ παράνομου περιεχομζνου ςτο διαδίκτυο ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και 

πζραν αυτισ, πρβλ επίςθσ τισ ιςτοςελίδεσ http://www.inhope.org/gns/home.aspx, 

http://www.saferinternet.org/  

http://www.inhope.org/gns/home.aspx
http://www.saferinternet.org/
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αζθάιεηαο ζην Γηαδίθηπν. Πξνσζήζεθε ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ελζαξξχλζεθαλ νη πξσηνβνπιίεο απηνξξχζκηζεο ησλ 

θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο θηλεηψλ δηθηχσλ γηα ηελ πξνζηαζία αλειίθσλ. Ζ 

έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπζηήλεη λα δνζεί έκθαζε ζην κέιινλ, κεηαμχ άιισλ: 

 ζηελ πξνζηαζία θαη πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο 

ησλ παηδηψλ, 

 ζηελ ελεξγφ ζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ φινπο ηνπο θνξείο ζε εζληθφ 

επίπεδν, 

 ζηε ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ εμάιεηςε 

εηθφλσλ παηδηθήο θαθνπνίεζεο, 

 ζηε δηεχξπλζε ηεο γλψζεο, ηδηαίηεξα πάλσ ζηελ on line ζπκπεξηθνξά ησλ 

λέσλ. 

 ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

      Ζ αλνηρηή γξακκή SafeLine, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Safer Internet ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, μεθίλεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζηηο 14 Απξηιίνπ 2003. Δίλαη ε κνλαδηθή αλνηθηή γξακκή 

θαηαγγειηψλ παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ ζην Γηαδίθηπν θαη επίζεκν κέινο ηνπ 

INHOPE απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2005. Βαζηθή ηεο κέξηκλα είλαη ε εμάιεηςε 

θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν πνπ απεηθνλίδνπλ θαθνπνίεζε αλειίθσλ, θαζψο θαη 

ε πξνάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αζθαινχο πινήγεζεο ηνπ παηδηνχ ζην 

Γηαδίθηπν. ηα παξαπάλσ πξνζηίζεηαη θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο παξελφριεζήο 

ηνπ κέζσ ηνπ θπβεξλνρψξνπ ή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ αιιά θαη ε 

αληηκεηψπηζε πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξά ηε βία, ην ξαηζηζκφ, ηελ μελνθνβία 

θαη γεληθά θαζεηί ην νπνίν αληηβαίλεη ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Ζ 

πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο έρεη αλαηεζεί ζην Ηλζηηηνχην Πιεξνθνξηθήο 

ηνπ Ηδξχκαηνο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο θαη ζην Διιεληθφ ξγαλν 

Απηνξξχζκηζεο γηα ην Πεξηερφκελν ηνπ Γηαδηθηχνπ SAFENET. πλεξγάδεηαη 

κε ηνπο Φνξείο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ, ην Αθαδεκατθφ Γίθηπν 

ΔΓΔΣ θαη ην ρνιηθφ Γίθηπν, Δξεπλεηηθά θαη Πνιηηηζηηθά Ηδξχκαηα, Δλψζεηο 

Καηαλαισηψλ θαη, θπζηθά, ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. 
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      Σν 2008, ε SafeLine έλσζε ηηο δπλάκεηο ηεο κε ηνλ Διιεληθφ Κφκβν 

Δπαγξχπλεζεο (ην saferinternet
203

), ελψ παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε ε 

Γξακκή Βνεζείαο ΤπνΣΗΡΘΖΩ
204

 (helpline) ηεο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ «Αγιαΐα Κπξηαθνχ». Οη ηξεηο δξάζεηο δεκηνχξγεζαλ ηνλ 

Διιεληθφ Κφκβν Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ κε ζηφρν κηα πην πνιχπιεπξε θαη 

νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα πνπ ελζσκαηψλεη ηελ ελεκέξσζε θαη αθχπληζε ηνπ 

θνηλνχ, ηελ θαηαγγειία, θαζψο θαη ηελ πξφιεςε θαη βνήζεηα θάησ απφ ην ίδην 

θνηλφ έξγν. Παξαπάλσ είδακε αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ην έξγν 

ηεο Safeline
205

. 

 

3. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΝΝΟΜΖ ΣΑΞΖ 

3.1. ΣΟ ΑΡΘΡΟ 348Α ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΠΟΗΝΗΚΟΤ ΚΧΓΗΚΑ 

Πορνογραφία ανθλίκων 

 1. Πποιοσ με πρόκεςθ παράγει, διανζμει, δθμοςιεφει, επιδεικνφει, ειςάγει ςτθν Επικράτεια ι εξάγει από αυτιν, 
μεταφζρει, προςφζρει, πωλεί ι με άλλον τρόπο διακζτει, αγοράηει, προμθκεφεται, αποκτά ι κατζχει υλικό παιδικισ 
πορνογραφίασ ι διαδίδει ι μεταδίδει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν τζλεςθ των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με 
φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ και χρθματικι ποινι δζκα χιλιάδων ζωσ εκατό χιλιάδων ευρϊ. 

 2. Πποιοσ με πρόκεςθ παράγει, προςφζρει, πωλεί ι με οποιονδιποτε τρόπο διακζτει, διανζμει, διαβιβάηει, αγοράηει, 
προμθκεφεται ι κατζχει υλικό παιδικισ πορνογραφίασ ι διαδίδει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν τζλεςθ των παραπάνω 
πράξεων, μζςω τθσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν, τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον δφο ετϊν και 
χρθματικι ποινι πενιντα χιλιάδων ζωσ τριακοςίων χιλιάδων ευρϊ. 

3. Υλικό παιδικισ πορνογραφίασ, κατά τθν ζννοια των προθγοφμενων παραγράφων, ςυνιςτά θ αναπαράςταςθ ι θ 
πραγματικι ι εικονικι αποτφπωςθ, ςε θλεκτρονικό ι άλλο υλικό φορζα, των γεννθτικϊν οργάνων ι του ςϊματοσ εν 
γζνει του ανθλίκου, κατά τρόπο που προδιλωσ προκαλεί γενετιςια διζγερςθ, κακϊσ και τθσ πραγματικισ ι εικονικισ 
αςελγοφσ πράξθσ που διενεργείται από ι με ανιλικο. 

 4. Οι πράξεισ των παραγράφων 1 και 2 τιμωροφνται με κάκειρξθ μζχρι δζκα ετϊν και χρθματικι ποινι εκατό χιλιάδων 
ζωσ πεντακοςίων χιλιάδων ευρϊ:  α) αν τελζςκθκαν κατ’ επάγγελμα ι κατά ςυνικεια, β) αν θ παραγωγι του υλικοφ τθσ 
παιδικισ πορνογραφίασ ςυνδζεται με τθν εκμετάλλευςθ τθσ ανάγκθσ, τθσ ψυχικισ ι τθσ διανοθτικισ αςκζνειασ ι τθσ 
ςωματικισ δυςλειτουργίασ, λόγω οργανικισ νόςου ανθλίκου ι με τθν άςκθςθ ι απειλι χριςθσ βίασ ανθλίκου ι με τθ 
χρθςιμοποίθςθ ανθλίκου που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το δζκατο πζμπτο ζτοσ ι αν θ παραγωγι του υλικοφ τθσ παιδικισ 
πορνογραφίασ εξζκεςε τθ ηωι του ανθλίκου ςε ςοβαρό κίνδυνο και  γ) αν δράςτθσ τθσ παραγωγισ του υλικοφ παιδικισ 
πορνογραφίασ είναι ζνα από τα αναφερόμενα ςτισ περιπτϊςεισ α` ζωσ και ςτ` τθσ παρ. 2 του άρκρου 342 πρόςωπα.  

Αν θ πράξθ των περιπτϊςεων β` ι γ` είχε ωσ αποτζλεςμα τθ βαριά ςωματικι βλάβθ του πακόντοσ, επιβάλλεται 
κάκειρξθ τουλάχιςτον δζκα ετϊν και χρθματικι ποινι τριακοςίων χιλιάδων ζωσ πεντακοςίων χιλιάδων ευρϊ, αν δε 
αυτι είχε ωσ αποτζλεςμα το κάνατο, επιβάλλεται ιςόβια κάκειρξθ.  

                                                           
203

 http://www.saferinternet.gr/  
204

 http://www.saferinternet.gr/helpline Θ Γραμμι αυτι, απευκφνεται ςε παιδιά & εφιβουσ και τισ 

οικογζνειζσ τουσ, παρζχοντασ υποςτιριξθ και ςυμβουλζσ για κζματα που ςχετίηονται με τθ χριςθ 

του Διαδικτφου, του κινθτοφ τθλεφϊνου και των θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν (παρενόχλθςθ, εξάρτθςθ, 

επιβλαβζσ περιεχόμενο, παιδοφιλία, κ.α.). Αρικμόσ τθλεφϊνου 800 11 800 15, χωρίσ χρζωςθ. 
205

 ςελ. 110 

http://www.saferinternet.gr/
http://www.saferinternet.gr/helpline
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5.Πποιοσ εν γνϊςει αποκτά πρόςβαςθ ςε υλικό παιδικισ πορνογραφίασ μζςω τθσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν και 
επικοινωνιϊν, τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ. 

 
*** Το άρκρο 348Α προςτζκθκε  με το άρκρο 5 Ν.3064/2002 (ΦΕΚ Α 248/15.10.2002) και αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με 
τθν παρ.10 άρκρου δεφτερου Ν.3625/2007 (ΦΕΚ Α 290/24.12.2007).  
Οι παράγραφοι 2, 3 και 4, όπωσ θ τελευταία είχε τροποποιθκεί με το άρκρ.3 Ν.3727/2008 (ΦΕΚ Α 257), 
αντικαταςτάκθκαν ωσ άνω με το άρκρο 8 Ν.4267/2014, ΦΕΚ Α 137/12.6.2014 (εναρμόνιςθ με άρκρα 2, 5 
παράγραφοσ 3 και 9 Οδθγίασ 2011/93/ΕΕ). Ομοίωσ θ παράγραφοσ 5 προςτζκθκε με το ίδιο άρκρο 8 Ν.4267/2014 
(εναρμόνιςθ με Οδθγία 2011/93/ΕΕ ). 
 
 

 

Σν έγθιεκα, έηζη φπσο δηαξζξψλεηαη ζην άξζξν 348
Α
 ηνπ ΠΚ,  έρεη δχν 

βαζηθέο κνξθέο πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε παξάγξαθν, ελψ 

ζηελ ηέηαξηε εηζάγνληαη επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο. ηελ ηξίηε παξάγξαθν δίλεηαη 

ε έλλνηα ηνπ πιηθνχ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αμηφπνηλεο ζπκπεξηθνξάο, θνηλφ ηφζν γηα ηηο δχν βαζηθέο κνξθέο φζν 

θαη γηα ηηο πξνβιεπφκελεο επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο. Σέινο λενεηζαρζείζα είλαη ε 

πέκπηε παξάγξαθνο γηα ηελ ελ γλψζεη θηήζε πξφζβαζεο ζε παξάλνκν πιηθφ.  

Σν άξζξν 348Α ΠΚ
206

 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3064/2002
207

 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο γελεηήζηαο 

ειεπζεξίαο, ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ θαη αζέιγεηαο κε αλήιηθν θαη γεληθφηεξα 

ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο θαη ηελ αξσγή ζηα ζχκαηα ησλ 

πξάμεσλ απηψλ. Δίρε δε ην αθφινπζν πεξηερφκελν: «1. Όπνηνο απφ θεξδνζθνπία 

παξαζθεπάδεη, θαηέρεη, πξνκεζεχεηαη, αγνξάδεη, κεηαθέξεη, δηαθηλεί, δηαζέηεη, πσιεί ή 

ζέηεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε θπθινθνξία πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ έσο εθαηφ 

ρηιηάδσλ επξψ. 2. Πνξλνγξαθηθφ πιηθφ θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ζπληζηά θάζε πεξηγξαθή ή πξαγκαηηθή ή εηθνληθή απνηχπσζε, ζε 

νπνηνλδήπνηε πιηθφ θνξέα, ηνπ ζψκαηνο αλειίθνπ πνπ απνζθνπεί ζηε γελεηήζηα 

δηέγεξζε, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ή απνηχπσζε, ζε νπνηνλδήπνηε πιηθφ θνξέα, 

πξαγκαηηθήο, πξνζπνηεηήο ή εηθνληθήο αζειγνχο πξάμεο πνπ ελεξγείηαη γηα ηνλ ίδην 

ζθνπφ απφ ή κε αλήιηθν. 3. Αλ θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ αθνξά 

πνξλνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αλάγθεο, ηεο πλεπκαηηθήο 

                                                           
206

 Χαραλαμπάκθσ Α., 2011, Ποινικόσ Μϊδικασ – Ερμθνεία κατ’ άρκρο, τόμοσ 2
οσ

 (άρκρα 207-473), 

Νομικι Βιβλιοκικθ, άρκρο 348Α ςελ. 1519-1525. 
207

  Ρρβλ. ςελ. 115 
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αδπλακίαο, ηεο θνπθφηεηαο ή ηεο απεηξίαο αλειίθνπ ή κε ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο 

θαη` απηνχ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα 

ρηιηάδσλ έσο εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ θαη αλ ε πξάμε είρε σο απνηέιεζκα ηε βαξηά 

ζσκαηηθή βιάβε ηνπ παζφληνο, επηβάιιεηαη θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ θαη 

ρξεκαηηθή πνηλή εθαηφ ρηιηάδσλ έσο πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ». 

Ζ ηζρχνπζα κνξθή ηνπ άξζξνπ ζήκεξα έιαβε ηα βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά 

κε ην άξζξν 2 παξ. 10 ηνπ Ν.3625/2007, ζπκκνξθνχκελε έηζη ε Διιάδα κε ηηο 

δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο φπσο απηέο απνξξένπλ απφ λνκνζεηηθά θείκελα ηφζν ζηα 

πιαίζηα ηεο Δ.Δ. φζν θαη ηνπ Ο.Ζ.Δ
208

 (Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ λφκνπ, ΚΝνΒ 2007, 

2941-2942), θαζψο εθπιήξσζε ηελ αλάγθε επέθηαζεο ησλ κέηξσλ πνπ έπξεπε λα 

ιάβεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ παηδηνχ έλαληη ηεο εκπνξίαο παηδηψλ, ηεο παηδηθήο 

πνξλείαο θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Ζ λέα απηή δηάηαμε, θαηά ην κέηξν πνπ 

πξνέβιεπε απζηεξφηεξεο πνηλέο ή λέν αμηφπνηλν ζε ζρέζε κε ην πξντζρχζαλ 

λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, εθαξκνδφηαλ σο απζηεξφηεξε (άξζξν 2 ΠΚ) γηα πξάμεηο πνπ 

ηειέζηεθαλ κεηά ηελ 24.1.2007 (έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3625/2007). Κπξηφηεξε 

αιιαγή πνπ επήιζε κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3625/2007 είλαη ε πνηληθνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη θπθινθνξίαο πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ αλειίθσλ αθφκα θαη φηαλ 

δελ ηεινχληαη κε ζθνπφ ηνλ πνξηζκφ θέξδνπο, ε δηάηαμε δειαδή δηεπξχλζεθε 

ζεκαληηθά, ψζηε λα πεξηιακβάλεη πιένλ απφ πιεπξάο αμηνπνίλνπ, θάζε πξάμε 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, αλεμαξηήησο δειαδή ηνπ ζηνηρείνπ ηεο θεξδνζθνπίαο, 

άξα αθφκε θαη κε ζθνπφ απνθιεηζηηθά ηδίαο ρξήζεο. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθή είλαη 

ε πξνβιεπφκελε ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή κε ηε 

ρξήζε δηαδηθηχνπ σο επηβαξπληηθή κνξθή (επηβνιή απζηεξφηεξεο πνηλήο) θαζψο 

πξφθεηηαη γηα ηνλ πην ζπλεζηζκέλν, εχθνιν αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηνλ πην επηθίλδπλν 

ηξφπν θπθινθνξίαο ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ζήκεξα, φπσο έρνπκε ήδε αλαιχζεη. 

Χο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ζεσξεζεί, εμάιινπ, θαη ην θηλεηφ ηειέθσλν, 

δεδνκέλεο ηεο ηερλνινγηθήο ηνπ εμέιημεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πνπ πξνζθέξεη γηα 

πινήγεζε ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο, κεηαβάιιεηαη ην ειηθηαθφ φξην ηνπ αλειίθνπ 

ζχκαηνο απφ ην δέθαην ζην δέθαην πέκπην έηνο. Κξίζεθε δε θαηά ηελ Αηηηνινγηθή 

Έθζεζε ηνπ Νφκνπ απηνχ (ΚΝνΒ 2008, 2716) ε αχμεζε ηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ σο 

                                                           
208 Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ (20 Νοεμβρίου 1989), Ρρόςκετο Ρρωτόκολλο για τθ 

Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ τθσ 25θσ Μαΐου 2003. 
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«αλαγθαία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε απνηξνπή απφ ηελ ηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ 

αδηθήκαηνο θαη, επνκέλσο, γηα ηε κεγαιχηεξε πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ». Χο 

απζηεξφηεξε ξχζκηζε ηζρχεη, θαη‟ άξζξν 2 ηνπ ΠΚ, γηα πξάμεηο πνπ ηειέζηεθαλ κεηά 

ηελ ηζρχ ηνπ λένπ λφκνπ (ήηνη κεηά ηελ 18.12.2008). 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ά. 348Α ΠΚ πξέπεη ε αλαπαξάζηαζε θ.ιπ. ηνπ 

πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ λα γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε δηαηχπσζε απηήο ηεο δηάηαμεο, 

"θαηά ηξόπν πνπ πξνδήισο πξνθαιεί γελεηήζηα δηέγεξζε" (αληίζηνηρν επίξξεκα, 

απαξαίηεην γηα ηελ νξηνζέηεζε ανξίζησλ ελλνηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο απφ ην ά. 

2 πεξ. γ' ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ: "… in explicit sexual activities… for 

primarily sexual purposes"). Ήδε ινηπφλ κε ηε ξχζκηζε απηή πεξηνξίδεηαη ε 

εθαξκνγή ηεο αληίζηνηρεο πνηληθήο δηάηαμεο κφλν ζηηο αδηακθηζβήηεηα ηηκσξεηέεο 

πεξηπηψζεηο ηνπ αδηθήκαηνο, φηαλ δει. δελ απνιείπεηαη θακία ακθηβνιία φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε απεηθφληζε δελ είλαη απιψο εξσηηθνχ ή αηζζεζηαθνχ ραξαθηήξα, αιιά 

σο εθ ηνπ πξννξηζκνχ ηεο πξνθαιεί φλησο κε νινθάλεξν ηξφπν ("πξνδήισο") ηε 

γελεηήζηα δηέγεξζε
209

. 

 Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.4267/2014 (ΦΔΚ Α' 137/12-6-14, 

ελαξκφληζε κε Οδεγία 2011/93/ΔΔ)
210

 ηξνπνπνηήζεθαλ πξφζθαηα νη παξ. 2, 3 θαη 4 

ηνπ άξζξνπ 348Α ηνπ ΠΚ. Δηδηθφηεξα, ζηελ ηζρχνπζα σο ηφηε παξ. 2 ηνπ ά. 348Α 

ηνπ ΠΚ αληηθαζίζηαηαη ν φξνο «δηα ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή κε ηε 

ρξήζε δηαδηθηχνπ» κε ηνλ φξν «κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ» ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί θαη ε Οδεγία 2011/93/ΔΔ ζηνλ αληίζηνηρν 

νξηζκφ γηα ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία. Ζ αληηθαηάζηαζε απηή δηαζθαιίδεη ηελ 

ππαγσγή πεξηζζφηεξσλ κέζσλ ζηελ ηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγθιήκαηνο θαη 

θαιχπηεη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ε νπνία ζπλερψο παξέρεη 

                                                           
209

 Ραρ' όλθ τθν "αντικειμενικοποίθςθ" τθσ αξιολόγθςθσ οριακϊν περιπτϊςεων μζςω του όρου 

"προδιλωσ", παραμζνουν ςοβαρά περικϊρια υποκειμενιςμοφ από πλευράσ του εφαρμοςτι του 

δικαίου, ιδίωσ ωσ προσ τα κριτιρια με βάςθ τα οποία κεωρείται ωσ πρόδθλθ θ διζγερςθ. Ρρβλ. 

Κουράκθ Ν., 2012, “Η ΠΡΡΟΡΓΡΑΦΙΑ ΑΟΗΝΙΜΩΟ ΣΡ ΔΙΑΔΙΜΣΤΡ (ά. 348Α ΠΜ): Σα όρια μιασ 

δικαιοκρατικισ και εφικτισ ποινικισ καταςτολισ τθσ”, από τθν Ειςιγθςι του ςτθν θμερίδα με κζμα 

«Αντιμετϊπιςθ του Εγκλιματοσ τθσ Ραιδικισ Ρορνογραφίασ» που διοργανϊκθκε από τθν Ελλθνικι 

Εταιρεία Εγκλθματολογίασ, το Εργαςτιριο Ροινικϊν και Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν και τον Τομζα 

Εγκλθματολογίασ του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου τθν 22/2/2012 και Κωνςταντινίδου Δ., «Η Ζννοια του 

πορνογραφικοφ υλικοφ ανθλίκων», θλεκτρονικό διαδικτυακό περιοδικό Intellectum, τεφχοσ 

04/Μάιοσ 2008 (www.intellectum.org).  
210 Από τθν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ςτο ςχζδιο νόμου «Καταπολζμθςθ τθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ 

και εκμετάλλευςθσ παιδιϊν και τθσ παιδικισ πορνογραφίασ» (Ν.4267/2014) 

http://www.intellectum.org/
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λέα κέζα θαη άξα λένπο ηξφπνπο ηέιεζεο. Αληηθαηαζηάζεθε αθφκε ε πεξηέρνπζα ηνλ 

νξηζκφ ηνπ πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 348Α ΠΚ κε ηελ 

πξνζζήθε ζε απηήλ ηεο θξάζεο «ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ή ηνπ ζψκαηνο ελ γέλεη 

ηνπ αλειίθνπ». Με ηελ αιιαγή απηή πξνζαξκφδεηαη ν νξηζκφο ηνπ πιηθνχ παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο κε ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ Οδεγία νξηζκφ θαη ηαπηφρξνλα 

εμεηδηθεχεηαη κε ηελ αλαθνξά ζηα γελλεηηθά φξγαλα ν φξνο «ηεο γελεηήζηαο 

δηέγεξζεο» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ίδην άξζξν. Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ «ηνπ ζψκαηνο ελ 

γέλεη ηνπ αλειίθνπ» επηρεηξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη πεξηπηψζεηο απεηθφληζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζψκα ηνπ αλειίθνπ θαη ζπλεπψο ζε κέξε απηνχ ρσξίο λα 

πεξηιακβάλνπλ ηα γελλεηηθά φξγαλα. 

Με ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 348Α ηνπ ΠΚ ελαξκνλίζηεθε ε 

ηζρχνπζα δηάηαμε κε ηηο ηππνπνηνχκελεο ζηελ Οδεγία επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπη. β΄ πξνζηίζεηαη ε έθζεζε ηεο δσήο ηνπ αλειίθνπ ζε 

ζνβαξφ θίλδπλν, θαη εηζάγεηαη λέα πεξίπη. γ΄ γηα ηελ ηππνπνίεζε σο επηβαξπληηθήο 

πεξίζηαζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο νξηζκέλεο ηδηφηεηαο απφ ην δξάζηε ή νξηζκέλεο 

ζέζεο ηνπ ζχκαηνο. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πθηζηάκελεο 

ξπζκίζεηο ηνπ ΠΚ γηα ηνλ θίλδπλν δσήο αιιά θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θχθινπ 

ησλ πξνζψπσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη κηα ηδηφηεηα ηνπο ή κηα ηδηαίηεξε θαηάζηαζε 

ηνπ ζχκαηνο. Σέινο, κε δηνξζσηηθή παξέκβαζε ζηελ ηζρχνπζα παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

348Α ηνπ ΠΚ επηρεηξείηαη επζπγξάκκηζε ησλ πιαηζίσλ ηεο απεηινχκελεο ρξεκαηηθήο 

πνηλήο κε ηε βαξχηεηα ηεο πξάμεο (αχμεζε).  

Πξνζηέζεθε λέα παξ. 5 ζην άξζξν 348Α ΠΚ πξνθεηκέλνπ λα πνηληθνπνηεζεί 

ε ελ γλψζεη απφθηεζε πξφζβαζεο ζε πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, φπσο ε Οδεγία 

2011/93/ΔΔ απαηηεί. Γηεπθξηλίδεηαη βέβαηα φηη δελ πνηληθνπνηείηαη γεληθά ε απιή 

ζέαζε αιιά, γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγθιήκαηνο, απαηηείηαη ξεηά 

ε ελ γλψζεη απφθηεζε πξφζβαζεο ζε ηέηνην πιηθφ, ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

θαηαβνιή ζρεηηθνχ αληηηίκνπ ή ηελ θαηά ζπλήζεηα ηέιεζε ηεο πξάμεο, κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ. Ζ ζεσξία άιισζηε επηζεκαίλεη 

νξζά φηη ε απιή ζέαζε ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ π.ρ. ζε κηα νζφλε Ζ/Τ ή ελφο 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ, δελ απνηειεί πξαγκαηηθή εμνπζίαζε επί ηνπ πιηθνχ θνξέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ ή επ' απηνχ θαη δε κπνξεί λα ζεσξείηαη θαηνρή, ελψ αθφκα 

θαη ην άλνηγκα κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή αξρείνπ πνπ πεξηέρεη (κε 
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εκθαλψο) ηέηνην πιηθφ δε ζπληζηά θαηνρή ηνπ, αθνχ αθφκε θαη αλ ζεσξεζεί πξάμε 

εμνπζίαζεο, δελ θαιχπηεηαη απφ ζρεηηθφ δφιν
211

.  

 

 Πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ 

 Σν έγθιεκα ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ ά. 348Α ΠΚ είλαη έγθιεκα αθεξεκέλεο 

δηαθηλδχλεπζεο, δεδνκέλνπ φηη ν λνκνζεηηθφο ιφγνο ζέζπηζεο ηνπ νηθείνπ 

εγθιήκαηνο ζπλίζηαηαη ζηελ ηππηθή επηθηλδπλφηεηα ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

δει. ζην φηη επηδεηθλχεηαη απφ ηνλ δξάζηε κία ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία εθηηκά 

αθεξεκέλα ν λνκνζέηεο σο επηθίλδπλε. πλαθφινπζα σο πξνζηαηεπφκελν έλλνκν 

αγαζφ ζην έγθιεκα ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ αλαδεηθλχεηαη φρη απιψο ε 

πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλειίθσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, αιιά ην ίδην ην αγαζφ ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο αιιά θαη ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο, ηεο αλειηθφηεηαο θαη ηεο λεφηεηαο in abstracto, φπσο απηφ νξίδεηαη 

εηδηθφηεξα ζην ά. 21 §§1 θαη 3 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο. Αθνξά, επνκέλσο, ε 

πξνζηαζία πνπ απνξξέεη απφ ηε δηάηαμε ηνχηε θαη θάζε αλήιηθν ελ γέλεη πνπ ζα 

κπνξνχζε ζην κέιινλ λα θαηαζηεί ζχκα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο. Καη ηνχην, δηφηη ε 

δεκνζηνπνίεζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ αλειίθσλ κέζσ δηαδηθηχνπ ελδέρεηαη λα 

ζπληειεί θαζνξηζηηθά ζηε ραιάξσζε ησλ αλαζηνιψλ άιισλ αλειίθσλ πνπ βιέπνπλ 

απηφ ην πιηθφ θαη ζηελ επρεξέζηεξε, άξα, ζπκαηνπνίεζή ηνπο.
212

 

 

 Γηθαηνινγεηηθφο ιφγνο ηηκψξεζεο 

Δίλαη γεληθψο αδηακθηζβήηεηε ε κεγάιε εζηθή απαμία ηνπ εγθιήκαηνο ηεο 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, σζηφζν, πξνβιεκαηηζκνί ππάξρνπλ σο πξνο ηνλ αθξηβή 

ζεκειησηηθφ ιφγν ηηκψξεζήο ηνπ –ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα απιή θαηνρή πιηθνχ
213

. 

Καηά κία άπνςε, ε θαηνρή θαη δηαθίλεζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ απνηειεί έκκεζε 

κνξθή εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλειίθνπ. Ο ηειεπηαίνο θαζίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε απηή 

αληηθείκελν θαη εξγαιείν ηθαλνπνίεζεο ζεμνπαιηθψλ νξέμεσλ θαη πξνζβάιιεηαη έηζη 
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 Μ.Καιάφα-Γκμπάντι, Διαδικτυακζσ προςβολζσ τθσ ανθλικότθτασ, ΡοινΧρ ΞΒ/2012, ςελ. 168-169 
212

 Κουράκθσ Ν., 2012, ό.π. 
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 Κατά οριςμζνεσ ζρευνεσ, π.χ. εκείνθν των J. Wolak /D. Finkelhor/ K.J. Mitchell, “Child Pornography 

Possessors Arrested in Internet Related Crimes, Findings from the National Juvenile Online 

Victimization Study”. επί 1713 ςυλλιψεων που ζγιναν ςτισ ΘΡΑ το 2000 για το αδίκθμα τθσ 

πορνογραφίασ ανθλίκων, θ κατοχι τζτοιου υλικοφ είναι θ ςυνθκζςτερθ μορφι, κακϊσ το 53% των 

υποκζςεων ςτισ οποίεσ υπιρξε εμπλοκι του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ αφοροφςαν τζτοια κατοχι. 
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βάλαπζα ζηε γελεηήζηα ειεπζεξία ηνπ, ηελ αμηνπξέπεηα θαη πξνζσπηθφηεηά ηνπ (ά. 2 

§1 θαη ά. 21 πλη.). Καηά δεχηεξε άπνςε, ε θαηνρή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ζπληειεί 

ζηε ζπληήξεζε κηαο επξχηεξεο αιπζίδαο πνπ παξάγεη θαη δηνρεηεχεη ην 

πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ζηηο επηκέξνπο αγνξέο θξαηψλ, θπξίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε 

δε παξαγσγή ηνπ πιηθνχ απηνχ πξνθαλψο πξνυπνζέηεη ηελ αλεχξεζε θαη ηε 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ή εκπνξία αλειίθσλ. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα κεησζεί 

ζηηο αγνξέο ε δήηεζε ηνπ πξντφληνο (market reduction argument) ή, έζησ, λα 

απνηξαπεί ε πεξαηηέξσ αλαδήηεζε λένπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ απφ θαηφρνπο, 

απαηηείηαη  θαηά ηελ άπνςε απηή λα αληηκεησπηζζνχλ κε πνηληθέο δηαηάμεηο φινη νη 

θξίθνη απηήο ηεο αιπζίδαο, αθφκε θαη απηφο ηεο θαηνρήο
214

. Άιινο έλαο ιφγνο 

ζρεηίδεηαη κε ηα ακέζσο αλσηέξσ πεξί πξνζηαηεπφκελνπ ελλφκνπ αγαζνχ, φηη 

δειαδή ε θαηνρή γηα πξνζσπηθή ρξήζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαπάηεζε ηνπ 

ππνςεθίνπ ζχκαηνο, φηαλ απηφ είλαη αλήιηθν πξφζσπν, θαη ηε κείσζε ηεο 

αληίζηαζήο ηνπ. Γηφηη είλαη επθνιφηεξν, ν δξάζηεο λα εμαπαηήζεη ην παηδί αλ ην 

πείζεη φηη θαη νη άιινη αλήιηθνη ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

λα ην νδεγήζεη ζηελ ηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο πξάμεο. 

 

 Τιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο 

  Ζ ηξίηε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 348
Α
 δίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο, φπσο άιισζηε αλαιχζακε θαη παξαπάλσ ζηε ζειίδα 18 ηνπ παξφληνο. 

Δίλαη δε πάγηα ε ζέζε ηεο λνκνινγίαο φηη πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ζπληζηά «θάζε 

πεξηγξαθή ή πξαγκαηηθή ή εηθνληθή απνηχπσζε, ζε νπνηνδήπνηε πιηθφ θνξέα ηνπ 

ζψκαηνο αλειίθνπ πνπ απνζθνπεί ζηε γελεηήζηα δηέγεξζε, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ή 

απνηχπσζε ζε νπνηνλδήπνηε πιηθφ θνξέα, πξαγκαηηθήο, πξνζπνηεηήο ή εηθνληθήο 

αζειγνχο πξάμεο, πνπ ελεξγείηαη κε ηνλ ίδην ζθνπφ απφ ή κε αλήιηθν. Καηά ηελ έλλνηα 

ηεο σο άλσ δηαηάμεσο δελ αξθεί απιψο ην πιηθφ λα είλαη πνξλνγξαθηθφ κε ηε γεληθή 

ηνπ έλλνηα, αιιά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην ζψκα ηνπ αλειίθνπ, δειαδή πξνζψπνπ 

αλεμαξηήησο θχινπ πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ» (ΑΠ 

810/2007 ΠνηλΓηθ 2007,813, ΑΠ 1141/2008 ΠΛνγ 2008,685, ΑΠ 1145/2008 ΠΛνγ 

2008,689). 
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 Κουράκθσ Ν., 2012, ό.π. 
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Χο αζειγήο πξάμε λνείηαη εθείλε ε ζπκπεξηθνξά πνπ θαηά ηα εμσηεξηθά ηεο 

γλσξίζκαηα ζπληζηά εθδήισζε ηεο γελεηήζηαο δσήο, απνβιέπεη ζε εδνληζκφ, δειαδή 

ζε δηέγεξζε ή ηθαλνπνίεζε ηεο γελεηήζηαο νξκήο, θαη θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο πξνζβάιιεη ηε γελεηήζηα ειεπζεξία θη έηζη θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, δειαδή ηνπ ζχκαηνο. Αλαπαξάζηαζε ή απνηχπσζε είλαη ε 

δηα ιέμεσλ ή άιισλ ηζνδχλακσλ ηξφπσλ κεηάδνζε ηνπ λνήκαηνο κέζσ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνζψπνπ, ζψκαηνο, θαηάζηαζεο, γεγνλφηνο θ.ιπ., ψζηε λα 

κπνξεί θάπνηνο λα ζρεκαηίζεη κηα παξάζηαζε πεξί ηνπ ζψκαηνο ηνπ αλειίθνπ ή ηεο 

αζειγνχο πξάμεο πνπ ελεξγείηαη απφ ή κε αλήιηθν. Απνηχπσζε (πξαγκαηηθή ή 

εηθνληθή) είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο ίδηαο θαηάζηαζεο ή γεγνλφηνο.
215

 

 

 Ζ κνξθή ηνπ βαζηθνχ εγθιήκαηνο ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ 

i. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΖ ΤΠΟΣΑΖ: Γηα ηελ πιήξσζε ηεο αληηθεηκεληθήο 

ππφζηαζεο απηήο ηεο κνξθήο απαηηείηαη ε παξαγσγή, πξνζθνξά, πψιεζε ή κε 

άιινλ ηξφπν δηάζεζε, δηαλνκή, δηαβίβαζε, αγνξά, πξνκήζεηα ή θαηνρή πιηθνχ 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ή δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηέιεζε ησλ πξάμεσλ 

απηψλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. Χο παξαγσγή 

(παξαζθεπή) πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ πξέπεη λα λνεζεί ε δεκηνπξγία απηνχ, ελψ σο 

πξνκήζεηα ε εμαζθάιηζή ηνπ αθφκα θαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε ηνπ δξάζηε. Καηνρή 

λνείηαη ε θπζηθή εμνπζία ηνπ δξάζηε ψζηε λα κπνξεί λα εμαθξηβψζεη κε δηθή ηνπ 

ζέιεζε ηελ χπαξμε ηνπ πιηθνχ θαη λα ην δηαζέζεη πξαγκαηηθά θαη αλ αθφκε 

πξννξίδεηαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε ηνπ δξάζηε, ελψ ε πψιεζε θαη ε αγνξά 

λννχληαη κε ηελ θνηλή ηνπο έλλνηα. Γηάζεζε, είλαη ε απνμέλσζε ηνπ δξάζηε απφ ην 

πνξλνγξαθηθφ πιηθφ θαη ε κεηαβίβαζε ζε άιινλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία, επαρζή ή 

ραξηζηηθή
216

. Δλψ σο δηαλνκή, δηαβίβαζε (κε ηελ έλλνηα ηνπ παιαηφηεξνπ φξνπ 

ζέζε ζε θπθινθνξία) ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε πξάμε δηάζεζεο ηνπ πιηθνχ ζην 

θνηλφ. Χζηφζν ν πξνβιεκαηηζκφο έγθεηηαη ζην εάλ απαηηείηαη έλαο ειάρηζηνο 

αξηζκφο αηφκσλ, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα δηαθηλεζεί γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε 

θπθινθνξία ή αξθεί θαη ε δηάζεζή ηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν; Δλφςεη ηνπ φηη 

ηππνπνηείηαη μερσξηζηά ε πψιεζε/δηάζεζε ηνπ αληίζηνηρνπ πιηθνχ, σο 
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 Μαργαρίτθσ Μ., 2009, Ερμθνεία Ροινικοφ Κϊδικα, ςελ. 951. 
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 Μαργαρίτθσ Μ., 2009, ό.π., ςελ. 952, Κιοφπθσ, 2007, ό.π. ςελ.56. 
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δηαλνκή/δηαβίβαζε, ζα πξέπεη λα λνεζεί κάιινλ ε πξάμε πνπ ην θαζηζηά 

πξνζβάζηκν αλ φρη ζε αφξηζην αξηζκφ αλζξψπσλ, πάλησο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 

έλαλ (π.ρ. αλάξηεζε ζε ςεθηαθφ-δηαδηθηπαθφ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ). Άιινη 

ηξφπνη ηέιεζεο είλαη ε πξνζθνξά θαη ε απιή δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ηέιεζε ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ, έζησ θη αλ πξφθεηηαη κφλν γηα πξνθνξηθή 

εμηζηφξεζε
217

. 

      Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε δηαθίλεζεο πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ κέζσ δηζθεηψλ 

Ζ/Τ, cd-rom θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, απνηειεί ε ΑΠ 1141/2008 (ΠΛνγ 2008,685), 

θαηά ηελ νπνία ν θαηεγνξνχκελνο θχιαζζε ζε 292 δηζθέηεο Ζ/Τ, 27 cd-rom αιιά 

θαη ζε αξρεία ζε ζπγθεθξηκέλν δηθηπαθφ ηφπν θσηνγξαθίεο κε πνιχ κηθξά παηδηά 

ειηθίαο 3-12 εηψλ λα ελεξγνχλ αζειγείο πξάμεηο κε ελειίθνπο, ηα νπνία θαη 

δηαθηλνχζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο. 

ii. ΓΡΑΣΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ: Γξάζηεο 

είλαη «φπνηνο» (άληξαο ή γπλαίθα) θάλεη κηα απφ ηηο παξαπάλσ πξάμεηο ζε βάξνο 

αλειίθνπ ζχκαηνο άξξελνο ή ζήιενο (πνπ δελ έρεη δειαδή ζπκπιεξψζεη ηα 18 

έηε).  

      ζνλ εηδηθφηεξα αθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ «θαηφρνπ»- δξάζηε, έρεη νξζψο 

δηαηππσζεί ε άπνςε φηη δε ζπλδέεηαη ε θαηνρή πνξλνγξαθηθψλ ειεθηξνληθψλ 

δεδνκέλσλ κε ηελ αλαγθαζηηθή θαηνρή ησλ πιηθψλ θνξέσλ εγγξαθήο θαη 

ζηαζεξήο απνζήθεπζήο ηνπο, αιιά κφλν κε ην αιεζψο απνθαζηζηηθφ ζηνηρείν ηεο 

πξαγκαηηθήο δπλαηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ ηνπο ζηελ πξφζβαζε, δηαρείξηζε θαη 

δηάζεζε απηψλ. Έηζη θαηά ηε ζσζηή απηή εξκελεία ηεο θαηνρήο νπδφισο κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζζεί σο θάηνρνο θαη ν ηδηνθηήηεο εηαηξείαο πιεξνθνξηθήο, εθφζνλ 

αγλνεί είηε ηελ θαζεαπηή χπαξμε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ζηε κλήκε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηεο εηαηξίαο ηνπ, είηε ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο, ελ 

αληηζέζεη κε ππάιιειφ ηνπ πνπ έρεη απνζεθεχζεη ην πιηθφ απηφ ή έρεη πξνβεί ζε 

πξάμε κεηάδνζεο έζησ θαη κέξνπο απηνχ ζε άιινπο Ζ/Τ.
218

 Πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή θαη ε ΑΠ 810/2007 (ΠνηλΓηθ 2007,813), ε νπνία θξίλεη φηη σο θαηνρή λνείηαη 

ε θπζηθή εμνπζία ηνπ δξάζηε, ψζηε λα κπνξεί λα  εμαθξηβψζεη κε δηθή ηνπ ζέιεζε 

                                                           
217

 Γκαμπζτθ Ε., «Σρόποι τζλεςθσ του εγκλιματοσ τθσ πορνογραφίασ ανθλίκων», θλεκτρονικό 

διαδικτυακό περιοδικό Intellectum, τεφχοσ 04/Μάιοσ 2008 
218

 Μπουρμάσ Γ., Προςπάκειεσ εννοιολογικοφ προςδιοριςμοφ τθσ κατοχισ θλεκτρονικϊν δεδομζνων 

με χαρακτιρα παιδικισ πορνογραφίασ, ΡοινΔικ 2009, 326 και 327. 
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ηελ χπαξμε ηνπ πιηθνχ θαη λα δηαζέζεη πξαγκαηηθψο απηφ, θη αλ αθφκε πξννξίδεηαη 

γηα πξνζσπηθή ηνπ ρξήζε, θξίλνληαο έλνρν κε ηελ παξνχζα δηάηαμε ηνλ 

θαηεγνξνχκελν πνπ πξνκεζεχηεθε θαη θαηείρε κε δηθή ηνπ ζέιεζε θαη βνχιεζε 

πξαγκαηηθήο δηάζεζεο αξρεία κε 15 θσηνγξαθίεο αγλψζησλ αλήιηθσλ θνξηηζηψλ 

λα επηδίδνληαη ζε αζειγείο πξάμεηο θαη άζεκλεο ζηάζεηο, απνηππσκέλα θαη 

θαηαγεγξακκέλα ζε πιηθνχο θνξείο, δηζθέηεο Ζ/Τ, δίζθνπο cd-rom θαη ζθιεξνχο 

δίζθνπο Ζ/Τ. Σν ελ ιφγσ πιηθφ πνπ θαηείρε, πψιεζε θαη έζεζε ζε θπθινθνξία 

κέζσ ηζηνζειίδαο ζην δηαδίθηπν, ρξεζηκνπνηψληαο ςεπδψλπκν θαη ζπγθεθξηκέλν 

θσδηθφ.   

      Καη' αληηδηαζηνιή –θαη απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα φξηα έσο ηα νπνία 

κπνξεί λα θζάζεη ε επηβνιή πνηλψλ θαη' ά. 348Α ΠΚ- δελ απνηειεί "θαηνρή" ε 

απιή on-line ζέαζε ή πινήγεζε (ζεξθάξηζκα) πνξλνγξαθηθνύ πιηθνύ, ρσξίο 

δει. "θαηέβαζκα" θαη ζπλαθφινπζε απνζήθεπζε (downloading) πιηθνχ απφ 

ηζηνζειίδεο (websites). Πξάγκαηη, ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ππάξρεη ζηαζεξή 

ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθφ ή άιιν θνξέα (π.ρ. εμειηγκέλν 

θηλεηφ ηειέθσλν) θαη, επνκέλσο, δελ πθίζηαηαη πξαγκαηηθή εμνπζίαζε ηνπ 

πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ
219

. Σν ίδην ζπκβαίλεη αθφκε θαη φηαλ, ρσξίο εληνιή ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ παξαθνινπζεί ην πιηθφ ή πινεγείηαη ζε απηφ, ζπληειείηαη κε 

απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηνπ πιηθνχ απηνχ ζηε κλήκε 

RAM (κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο) ή ζηε ιαλζάλνπζα κλήκε (cache memory) 

ηνπ ππνινγηζηή ή, αθφκε, ζε πξνζσξηλνχο θαθέινπο δηαδηθηχνπ (temporary 

internet files) ή ζε κηθξφ αξρείν γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ ηζηφηνπν 

(cookie), θαη άξα ζηηο ηξείο ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο, απνζήθεπζε ζηνλ ζθιεξφ 

δίζθν ηνπ ππνινγηζηή. Καη εδψ δει. δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα "θαηνρή", αθνχ 

πξφθεηηαη γηα αθνχζηα απνζήθεπζε πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα, ε νπνία πξνθαλψο 

δελ νδεγεί ζε ζηαζεξή ελζσκάησζε δεδνκέλσλ, νχηε, άξα, θαη ζε εμνπζίαζή ηνπο 

απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ πιηθνχ
220

. 

                                                           
219

 Ωςτόςο από άποψθ αντεγκλθματικισ πολιτικισ επιβάλλεται και εδϊ θ τιμϊρθςθ τθσ απλισ 

κζαςθσ πορνογραφικοφ υλικοφ όταν μζςω των λεγομζνων αντανακλαςτικϊν ιςτοςελίδων (reflector 

sites) οι χριςτεσ θ/υ ςυνδζονται με περιφερειακι κάμερα θ/υ και παρακολουκοφν ηωντανά, μζςω 

αυτισ, τθν κακοποίθςθ ι ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ ανθλίκων.  
220

 Κουράκθσ Ν., 2012, ό.π.  
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iii. ΟΗ ΔΠΗΒΑΡΤΝΣΗΚΔ ΠΔΡΗΣΑΔΗ: Με ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ ελ 

ιφγσ άξζξνπ εηζάγεηαη ε θαθνπξγεκαηηθή κνξθή ηνπ εγθιήκαηνο, κε ηηο εμήο 

ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ ηηκσξνχληαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ θαη ρξεκαηηθή 

πνηλή εθαηφ ρηιηάδσλ έσο πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ: 

       α) Αλ ηειέζηεθαλ νη πξάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 θαη‟ επάγγεικα ή θαηά 

ζπλήζεηα, αξθνχκελεο ηεο ηέιεζεο κηαο εθ ησλ δχν επηβαξπληηθψλ πεξηζηάζεσλ.  

Χο πξνο ηελ πνηληθή κεηαρείξηζε, ζα πξέπεη ε επηβαξπληηθή πεξίζηαζε ηεο θαηά 

ζπλήζεηα θαηνρήο λα ζπζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηε λνκηθή έλλνηα πνπ απνδίδεη 

ην πνηληθφ καο δίθαην ζηνλ φξν "θαηά ζπλήζεηα": ηη δει. πέξα απφ ηελ 

επαλεηιεκκέλε ηέιεζε, ζα απνδεηθλχεηαη ζηελ εθάζηνηε ππφ θξίζε ππφζεζε θαη 

ζηαζεξή ξνπή ηνπ δξάζηε γηα ηέιεζε απηνχ ηνπ εγθιήκαηνο σο ζηνηρείν ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, επί ηε βάζεη επίζεκεο ςπρηαηξηθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο 

θαη' ά. 352Α ΠΚ
221

. Γηα ηα ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο θαη ςπρνζχλζεζεο ελφο 

παηδφθηινπ νξάηε παξαπάλσ ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν (ζει.53επ.), ελψ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην ελδερφκελν ε ζπρλή ρξήζε ησλ 

δηαδηθηπαθψλ πνξλνγξαθηθψλ ηφπσλ λα πξνθαιεί ζηνλ ρξήζηε εμάξηεζε, ε νπνία 

είηε παίξλεη ηε κνξθή θαηαλαγθαζηηθήο θαηαλάισζεο πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, είηε 

εμάξηεζεο απφ δηαδηθηπαθέο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο (cybersex relationships)
222

. 

       β) Αλ ε παξαγσγή ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ζπλδέεηαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηεο αλάγθεο, ηεο ςπρηθήο ή ηεο δηαλνεηηθήο αζζέλεηαο ή ζσκαηηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο ιφγσ νξγαληθήο λφζνπ αλειίθνπ ή κε ηελ άζθεζε ή απεηιή 

ρξήζεο βίαο αλειίθνπ ή κε ηε ρξεζηκνπνίεζε αλειίθνπ πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη 

ην δέθαην πέκπην έηνο. 

                                                           
221

 Τοφτο ςθμαίνει ότι κα πρζπει μζςω τθσ εν λόγω πραγματογνωμοςφνθσ να διαγνωςκεί ότι ο 

δράςτθσ λόγω τθσ ςυχνισ επανάλθψθσ «ζχει ςυνθκίςει και εξοικειωκεί τόςο πολφ με τθν διάπραξθ 

του ςυγκεκριμζνου εγκλιματοσ, ϊςτε κάκε επανάλθψθ *να+ είναι για αυτόν απολφτωσ 

"φυςιολογικι"/αυτονόθτθ, χωρίσ αναςτολζσ ι ςκζψθ» –βλ. Χρ. Ξυλωνόπουλου, Ροιν. Δίκαιο, Γεν. 

Μζροσ ΙΙ, Ακινα: Δίκαιο και Οικονομία, 2008, §32.Ι.2.2.3, ςελ. 334 και ςθμ. 24. 
222

 Ορ. Γιωτάκου, Πορνογραφία και Διαδίκτυο, εισ: Αρτ. Σςίτςικα/ Γεωρ. Μορμά (επιμ.), Διαδίκτυο και 

Εφθβεία, Ακινα: Εκδ. Ραςχαλίδθ, 2012, ςελ. 63-70 από Ειςιγθςθ Κουράκθ Ν. (2012) “Η 

ΠΡΡΟΡΓΡΑΦΙΑ ΑΟΗΝΙΜΩΟ ΣΡ ΔΙΑΔΙΜΣΤΡ (ά. 348Α ΠΜ). Γενικότερα για το πρόβλθμα του εκιςμοφ 

ςτο διαδίκτυο βλ. και τθ φερϊνυμθ μελζτθ Μουράκθ Ο. ςτο θλεκτρονικό εγκλθματολογικό περιοδικό 

www.theartofcrime.gr, τχ 16, Νοζμβριοσ 2010. 
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       γ) Αλ ν δξάζηεο ηεο παξαγσγήο ηνπ πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο είλαη έλα 

απφ ηα αλαθεξφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο α` έσο ζη` ηεο §2 ηνπ άξζξ. 342 ΠΚ
223

 

πξφζσπα.  

      Αλ ε πξάμε ησλ πεξηπηψζεσλ β` ή γ` είρε σο απνηέιεζκα ηε βαξηά ζσκαηηθή 

βιάβε ηνπ παζφληνο, επηβάιιεηαη θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ θαη ρξεκαηηθή 

πνηλή ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ έσο πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ, αλ δε απηή είρε σο 

απνηέιεζκα ην ζάλαην, επηβάιιεηαη ηζφβηα θάζεηξμε  

 

iv. ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΗΚΖ ΤΠΟΣΑΖ: Απαηηείηαη δφινο (αξθεί θαη ν 

ελδερφκελνο), ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηε γλψζε θαη ζηε ζέιεζε ηεο παξαγσγήο, 

πξνζθνξάο, πψιεζεο, δηάζεζεο θ.ιπ. ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ζε 

αλήιηθν. Πξηλ ην λφκν 3625/2007 (πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 12.12.2007) νη πξάμεηο 

απηέο έπξεπε λα πεγάδνπλ απφ θεξδνζθνπία (ππεξρεηιήο ππνθεηκεληθή ππφζηαζε). 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ε ΑΠ 1141/2008 (ΠΛνγ 2008, 685), φπνπ σο πξνο 

ηελ ππνθεηκεληθή ππαηηηφηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα αληαιιαγή πνξλνγξαθηθνχ 

πιηθνχ θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν αλειίθσλ κέζσ δηαδηθηχνπ κε θεξδνζθνπηθφ 

πιηθφ, θάλεη ιφγν φηη «ηελ πξάμε ηνπ απηή ηελ ηεινχζε απφ θεξδνζθνπία, 

δεδνκέλνπ φηη νη θιήζεηο ησλ επηζθεπηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ κε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ 

ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ζπλδένληαλ κε παξνρέα ππεξεζηψλ ίληεξλεη ζην εμσηεξηθφ, κε 

απνηέιεζκα λα ρξεψλνληαη νη ινγαξηαζκνί ηνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν 

θαηεγνξνχκελνο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ εηζέπξαηηαλ πνζνζηά θαη θεξδνζθνπνχζαλ ζε 

βάξνο ησλ επηζθεπηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ». 

                                                           
223  "Άρθρο 342. Κατάχρηςη ανηλίκων ςε αςζλγεια: 1) Ρ ενιλικοσ ο οποίοσ ενεργεί αςελγείσ 

πράξεισ με ανιλικο, τον οποίον του ζχουν εμπιςτευκεί για να τον επιβλζπει ι να τον φυλάςςει, 

ζςτω και προςωρινά, τιμωρείται ωσ εξισ: α. αν ο πακϊν δεν ςυμπλιρωςε τα δεκατζςςερα ζτθ, με 

Μάκειρξθ τουλάχιςτον δζκα ετϊν, β. αν ο πακϊν ςυμπλιρωςε τα δεκατζςςερα, όχι όμωσ και τα 

δεκαοκτϊ ζτθ, με Μάκειρξθ. 2) Συνιςτά επιβαρυντική περίςταςη η τζλεςη τησ πράξησ τησ πρώτησ 

παραγράφου:  α. από οικείο,  β. από πρόςωπο που ςυνοικεί με τον ανιλικο ι διατθρεί φιλικζσ 

ςχζςεισ με τουσ οικείουσ του, γ. από εκπαιδευτικό, παιδαγωγό, γυμναςτι ι άλλο πρόςωπο που 

παραδίδει μακιματα ςτον ανιλικο, δ. από πρόςωπο που δζχεται τισ υπθρεςίεσ του ανθλίκου, ε. 

από κλθρικό με τον οποίο ο ανιλικοσ διατθρεί πνευματικι ςχζςθ, ςτ. από ψυχολόγο, ιατρό, 

νοςοκόμο ι από ειδικό επιςτιμονα που παρζχει τισ  υπθρεςίεσ του ςτον ανιλικο, η. από πρόςωπο 

που καταχράται τθ διανοθτικι ι ςωματικι αναπθρία του ανθλίκου". 
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       Γξήγνξα πξνέθπςαλ ζνβαξά εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα κε ηε δηαηχπσζε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 348
Α
 φπσο εηζήρζε αξρηθά κε ηνλ λφκν 

3064/2002 θαη έλα απφ ηα πξνβιήκαηα ήηαλ ε ρξήζε ηνπ φξνπ «απφ θεξδνζθνπία» 

ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηεο αξρηθήο κνξθήο ηνπ. ζνλ αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο 

ιέμεο, ηφζν ε λνκνινγία, φζν θαη ε ζεσξία, ζπκθσλνχλ πσο φηαλ έλα έγθιεκα 

ηειείηαη απφ θεξδνζθνπία, ηφηε ν δξάζηεο ηνπ επηδηψθεη ηνλ πξνζπνξηζκφ 

αζέκηηνπ πεξηνπζηαθνχ νθέινπο, πνπ σο επί ην πιείζηνλ κεηαθξάδεηαη ζε 

ρξήκαηα, φρη απαξαίηεηα θαηά ηξφπν δηαξθή αιιά θαη πεξηζηαζηαθά. Χο ηξφπνη 

απνθφκηζεο θέξδνπο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ, θαηά βάζε, νη εμήο: φζνλ αθνξά 

ζηελ εθηφο ηνπ δηαδηθηχνπ πεξίπησζε, απηή επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πψιεζεο κε 

ρξεκαηηθφ αληίηηκν, ελψ ζηελ εληφο ηνπ δηαδηθηχνπ πεξίπησζε, είηε κε πξφζβαζε 

έλαληη ρξεκάησλ, είηε κε εκπνξηθή αμηνπνίεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο κηαο 

ηζηνζειίδαο κε αληίζηνηρν πεξηερφκελν (traffic trading). 

      Ζ έληαμε ηεο θεξδνζθνπίαο ζηε λνκνηππηθή κνξθή ηνπ άξζξνπ 348 Α ΠΚ 

νδεγνχζε, ζε κηα ππφ φξνπο πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ, αθνχ ν δξάζηεο δελ 

ηηκσξείηαη αλ δελ απνβιέπεη ζηελ απνθφκηζε θέξδνπο κέζσ ηεο πνξλνγξαθίαο 

αλειίθσλ. Ο δξάζηεο ηνπ εγθιήκαηνο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, δειαδή, δελ 

ηηκσξείηαη επεηδή πξνζέβαιε θάπνην έλλνκν αγαζφ, αιιά επεηδή θεξδνζθνπεί. 

Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3625/2007 δελ πεξηιακβάλεηαη πιένλ ζηελ 

λνκνηππηθή κνξθή ηνπ άξζξνπ 348
Α
 ΠΚ ην ζηνηρείν ηεο θεξδνζθνπίαο θαη 

ζπλεπψο δελ απαηηείηαη ε επηδίσμε θέξδνπο γηα ηελ ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο 

πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ
224

. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ε ΔΦ ΘΔΑΛ 

80/2012
225

: «ε βαζηθφηεξε ηξνπνπνίεζε πνπ επέθεξε ν λφκνο απηφο ήηαλ ε 

απάιεηςε απφ ην θείκελν ηνπ άξζξνπ 348Α ηνπ φξνπ “απφ θεξδνζθνπία”, ε νπνία 

απαηηνχληαλ σο ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν ηνπ αδίθνπ λα δηέπεη φιεο ηηο πξάμεηο ηεο 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, πξνθεηκέλνπ απηή λα είλαη αμηφπνηλε. Δθεμήο ν λνκνζέηεο 

αξθείηαη ζηελ χπαξμε ελδερφκελνπ δφινπ («κε πξφζεζε») σο πξνο ηα ζηνηρεία ηεο 

αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηνπ εγθιήκαηνο ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ. Δπίζεο 

εηζήρζε ε § 2, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε απζηεξφηεξε ηηκσξία ελφο ζπλφινπ 

ζπκπεξηθνξψλ (παξαγσγή, πξνζθνξά, πψιεζε ή γεληθφηεξα δηάζεζε, δηαλνκή, 

                                                           
224

 Κιόςθ Γ., Η λειτουργία τθσ ζννοια τθσ κερδοςκοπίασ ςτθν πορνογραφία ανθλίκων, θλεκτρονικό 
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δηαβίβαζε, αγνξά, πξνκήζεηα ή θαηνρή πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, θαζψο θαη 

δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηέιεζή ηνπο) φηαλ απηέο ηεινχληαη “δηα 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή κε ηε ρξήζε δηαδηθηχνπ”». 

      ηελ πξάμε, γηα ηελ πιήξσζε ηεο ππνθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηνπ εγθιήκαηνο 

ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί, σο πξνο ην ειηθηαθφ φξην, εάλ ν θεξφκελνο σο δξάζηεο 

πείζζεθε απφ ηηο ηπρφλ δηαβεβαηψζεηο ησλ δηαθηλεηψλ ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ 

φηη νη απεηθνλίζεηο ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ αθνξνχζαλ πξφζσπα άλσ ησλ 18 εηψλ 

(πάλησο ε εμέηαζε απηή επηβάιιεηαη λα ζπλδπαζζεί θαη κε ην θαηά πφζνλ είλαη 

αληηθεηκεληθά βάζηκε ε εληχπσζε φηη ην απεηθνληδφκελν πξφζσπν είλαη ελήιηθν, 

ζχκθσλα κε φζα ηνλίζζεθαλ αλσηέξσ). Δπίζεο, σο πξνο ηελ εηθνληθφηεηα ν 

θεξφκελνο σο δξάζηεο ζα πξέπεη λα εθιακβάλεη, θαη' αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ηελ 

απεηθφληζε σο αιεζνθαλή θαη επηπιένλ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνδείμεη φηη ηα 

απεηθνληδφκελα πξφζσπα είλαη ελήιηθα. Πεξαηηέξσ σο πξνο ηελ "θαηνρή", 

απαηηείηαη λα απνδεηρζεί, απφ ππνθεηκεληθή άπνςε, ε βνχιεζε ηνπ θεξφκελνπ σο 

δξάζηε γηα εμνπζίαζε θαη αθψιπηε πξφζβαζε ζην πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, ππφ ηελ 

έλλνηα ηεο γλψζεο θαη βνχιεζεο γηα ζηαζεξή απνζήθεπζε θαη δηαηήξεζε ησλ 

επίκαρσλ δεδνκέλσλ. Αληίζηξνθα, δελ αξθεί ζηελ πεξίπησζε θαηνρήο ε απιή 

γλψζε χπαξμεο ηνπ πιηθνχ, νχηε θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θαηνρή ε 

απνζήθεπζε πιηθνχ γηα επηζηεκνληθνχο ή θαιιηηερληθνχο ιφγνπο
226

.  

 

 πξξνή 

 ρεηηθφο κε ην δήηεκα ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ έλλνκνπ αγαζνχ είλαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε ζπξξνή αλάκεζα ζηελ πνξλνγξαθία αλειίθσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. Με ηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο πξνζβάιιεηαη ε αλειηθφηεηα, ρσξίο λα 

απνθιείεηαη ε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηφζν ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο φζν θαη ηεο 

ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ν αλήιηθνο πξνζβάιιεηαη είηε σο ζχκα 

εθκεηάιιεπζεο ππφ ηελ έλλνηα φηη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πιηθνχ 

είηε ιφγσ ηνπ φηη βιέπνληαο ην πνξλνγξαθηθφ πιηθφ κε άιινπο αλειίθνπο-

«πξσηαγσληζηέο» αληηιακβάλεηαη ην αλήιηθν άηνκν σο ζεμνπαιηθφ αληηθείκελν θαη 

ηξαπκαηίδεηαη ςπρηθά. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ε ΔΦ ΘΔΑΛ 80/2012
227

: «Τν 

έλλνκν αγαζφ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νπνίνπ ζεζπίζηεθε ην άξζξν 348
Α
 ΠΚ είλαη ε 
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γελεηήζηα ειεπζεξία θαη (απηνηειψο) ε παηδηθή ειηθία θαη αλειηθφηεηα. Καη` άιιε 

άπνςε ε πνξλνγξαθία αλειίθσλ πξνζβάιεη ηε δεκφζηα ηάμε, θαηά ην πξφηππν ηνπ 

άξζξνπ 184 ΠΚ, σο κηα κνξθή πξφθιεζεο ή δηέγεξζεο ζε πξνζβνιή ηεο αλειηθφηεηαο. 

Τφζν ην Δπξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην φζν θαη απηφ ην άξζξν 348Α ΠΚ ζεσξείηαη φηη 

απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο γελεηήζηαο δσήο απφ ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε 

θαη ησλ αλειίθσλ απφ ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ή, αθφκα, θαη ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο. Καη` αθξίβεηα πξφθεηηαη θαη εδψ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ έλλνκνπ αγαζνχ 

ηεο ζεμνπαιηθήο απηνδηάζεζεο ησλ αλειίθσλ, ππφ ηελ εηδηθφηεξε φςε ηεο αθψιπηεο 

θαη αδηαηάξαθηεο ζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο ηνπο. Τνχην δε ηδίσο φηαλ γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη πξαγκαηηθά αλήιηθα άηνκα ηα 

νπνία θαζίζηαληαη έηζη ζχκαηα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο
228

».  

Σα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ζπξξνήο είλαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ηε ζπλδξνκή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ππφ εμέηαζε άξζξνπ 348
Α
 ΠΚ θαη α) αθελφο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 

5060/1931 πεξί αζέκλσλ δεκνζηεπκάησλ, β) αθεηέξνπ ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

ζσκαηεκπνξίαο ζε βάξνο αλειίθσλ θαη ηνπ άξζξνπ 351 παξ. 4 πεξ. α΄ ΠΚ. 

α) χκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ λ. 5060/1931, σο άζεκλα δεκνζηεχκαηα 

πεξηγξάθνληαη ηα ρεηξφγξαθα, έληππα, εηθφλεο θαη ινηπά αληηθείκελα, φηαλ ζχκθσλα 

κε ην θνηλφ αίζζεκα πξνζβάιινπλ ηελ αηδψ. Δπνκέλσο εδψ ηππνπνηνχληαη 

πξνζβνιέο ηεο αηδνχο, ε νπνία σο αφξηζηε λνκηθή έλλνηα ρξήδεη εξκελείαο. ηελ 

απφθαζε ΑΠ 1055/1998 απνδίδεηαη ζηελ αηδψ ε έλλνηα ηνπ δπζάξεζηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο απνζηξνθήο πνπ πξνθαινχλ αληηθείκελα ηα νπνία 

αλαπαξηζηνχλ θαη πεξηγξάθνπλ γελεηήζηεο απνθαιχςεηο θαη πξάμεηο, ελψ ε απφθαζε 

ΑΠ 1415/1988 αλαθέξεηαη ζηε ζεκλφηεηα θαη ηε ζπζηνιή ηνπ αηφκνπ πξνο φ,ηη 

αλάγεηαη ζηε ζθαίξα ηεο γελεηήζηαο δσήο ζχκθσλα κε ην κέζν αίζζεκα ηνπ ιανχ. 

Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί, ινηπφλ, φηη πξνζβαιιφκελν έλλνκν αγαζφ απφ ηηο 

πξάμεηο πνπ ηππνπνηνχληαη ζην άξζξ. 29 ηνπ λ. 5060/1931 είλαη ε γελεηήζηα 

αμηνπξέπεηα αφξηζηνπ αξηζκνχ πξνζψπσλ. 

ην άξζξ. 348Α ΠΚ πξνζηαηεχεηαη θαηά βάζε, ε αλειηθφηεηα, κε φπνην 

ηξφπν θαη αλ ηειεζηεί ε πξάμε, αθφκα θαη κε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο. Χζηφζν 
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πέξα απφ ηελ πξνζβνιή ηεο αλειηθφηεηαο πξφθεηηαη γηα πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ην 

νπνίν πξνζβάιιεη ηε γελεηήζηα αμηνπξέπεηα ησλ απνδεθηψλ ηνπ θαη ελδερνκέλσο 

πξφθεηηαη γηα εληνλφηεξε πξνζβνιή απφ απηή ησλ γεληθψο αζέκλσλ δεκνζηεπκάησλ, 

αθνχ εδψ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε παηδηθή πνξλνγξαθία. Γερφκελνη ηα 

παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπξξνή κεηαμχ ηνπ εγθιήκαηνο 348 

Α ΠΚ θαη ηνπ αλσηέξσ εγθιήκαηνο ηνπ λφκνπ πεξί αζέκλσλ είλαη θαηλνκεληθή. Σν 

πνξλνγξαθηθφ πιηθφ αλειίθσλ φπσο απηφ νξίδεηαη ζην 348Α απνηειεί εηδηθφηεξε 

κνξθή ηνπ άζεκλνπ δεκνζηεχκαηνο ηνπ λφκνπ 5060/1931. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο 

παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζε πεξίπησζε ζπξξνήο 

ην άξζξν 348Α ΠΚ σο εηδηθφηεξε δηάηαμε απσζεί ηε γεληθή δηάηαμε ηνπ λ. 

5060/1931 πεξί αζέκλσλ δεκνζηεπκάησλ. Απηφ άιισζηε δέρεηαη θαη ν Άξεηνο Πάγνο 

ζηελ απφθαζε ηνπ ΑΠ 628/2006. 

β) Χο πξνο ηε ζπξξνή ηνπ άξζξνπ 348Α ΠΚ κε ην άξζξν 351 ΠΚ 

(ζσκαηεκπνξία ζε βάξνο αλειίθσλ) έρνπλ ππνζηεξηρζεί δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζηε 

ζεσξία, αλάινγα κε ην έλλνκν αγαζφ, ην νπνίν ζεσξείηαη φηη πξνζβάιιεηαη ζην 

άξζξν 348Α ΠΚ. χκθσλα, κε ηελ θξαηνχζα άπνςε, ζα πξέπεη θαλείο λα ζεσξήζεη 

φηη ζηε δηάηαμε πεξί ζσκαηεκπνξίαο αλειίθσλ έρεη ζπλαμηνινγεζεί ε απαμία ηεο 

πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ. πλεπψο, ζχκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνζβνιήο ηνπ ίδηνπ ελλφκνπ αγαζνχ ζηηο δχν δηαηάμεηο, ζα γίλεηαη ιφγνο γηα 

θαηλνκεληθή ζπξξνή κεηαμχ ηνπο. Δηδηθφηεξα: ζην αξζξ. 351 παξ. 6 ΠΚ 

πεξηγξάθνληαη πξάμεηο ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη θαη ε παξαγσγή πνξλνγξαθηθνχ 

πιηθνχ θαηά ην ά. 348
Α
 παξ. 3 ΠΚ. Οη πξάμεηο απηέο ηηκσξνχληαη ζην αξζξ. 351 παξ. 

4 πεξ. α΄ ΠΚ κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ φηαλ ζηξέθνληαη θαηά αλειίθσλ. 

Βάζεη ηεο παξαπάλσ ζπιινγηζηηθήο θαηαιήγνπκε φηη, ζε πεξίπησζε ζπξξνήο, ε 

πνξλνγξαθία ζε βάξνο ζπγθεθξηκέλνπ αλειίθνπ θαηά ην ά. 348Α παξ. 3 ΠΚ ζα 

απνξξνθεζεί απφ ηε ζσκαηεκπνξία θαηά ην ά. 351 παξ. 4 πεξ. α΄ ΠΚ.
229

 

 Λνηπά δεηήκαηα  

χκθσλα κε ην άξζξν 11  παξ. 6 ηνπ Ν. 3064/2002: «Ζ έθδνζε ηειεζίδηθεο 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο γηα θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 348Α, 349 θαη 351 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πνπ ηειέζηεθε ζε θαηάζηεκα ή επηρείξεζε γλσζηνπνηείηαη, κε 
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κέξηκλα ηεο αξκφδηαο εηζαγγειηθήο αξρήο, ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο 

κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. Ο ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα 

κήλα απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο λα αθαηξέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο φπνπ ηειέζηεθε ην αδίθεκα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελφο κέρξη ηξηψλ εηψλ, κπνξεί δε, ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο ινηπέο πεξηζηάζεηο, λα 

επηβάιεη ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή, αλ ηέηνηα άδεηα δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο. Μέρξηο εθδφζεσο ηεο 

ηειεζίδηθεο απφθαζεο, απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο κπνξεί πξνζσξηλά λα επηβιεζεί ππφ 

ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ακέζσο κεηά ηελ άζθεζε 

πνηληθήο δίσμεο. 

Αθφκε, κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3625/2007, νξίδεηαη φηη: «Τπνζέζεηο αλειίθσλ 

ζπκάησλ ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα (…) 348Α (…) αλαθξίλνληαη θαη 

εθδηθάδνληαη ζε φινπο ηνπο βαζκνχο δηθαηνδνζίαο εληφο δχν εηψλ απφ ηελ ηέιεζε 

ηεο πξάμεο ή ηε δηαπίζησζε ηέιεζεο ηεο». 

 

3.2. ΣΟ ΑΡΘΡΟ 348Β
 
ΣΟΤ ΠΟΗΝΗΚΟΤ ΚΧΓΗΚΑ 

Προςζλκυςθ παιδιών για γενετιςιουσ λόγουσ 

Πποιοσ με πρόκεςθ, μζςω τθσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν, προτείνει ςε ανιλικο που δεν 

ςυμπλιρωςε τα δεκαπζντε ζτθ, να ςυναντιςει αυτόν ι τρίτον, με ςκοπό τθ διάπραξθ ςε βάροσ του των αδικθμάτων 

των άρκρων 339 παράγραφοι 1 και 2 ι 348Α, όταν θ πρόταςθ αυτι ακολουκείται από περαιτζρω πράξεισ που 

οδθγοφν ςε μια τζτοια ςυνάντθςθ, τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον δφο ετϊν και χρθματικι ποινι πενιντα 

χιλιάδων ζωσ διακοςίων χιλιάδων ευρϊ. 

 

 

Με ην άξζξν 9 ηνπ λ.4267/14 (άξζξν 6 παξ.1 ηεο Οδεγίαο 2011/93/ΔΔ) 

ηξνπνπνηείηαη ε ήδε πθηζηάκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 348Β ΠΚ
230

, ε νπνία 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ θεθαιαίνπ Α ηνπ λ. 3727/2008, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηνπ 2007 γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαηά ηεο γελεηήζηαο εθκεηάιιεπζεο θαη θαθνπνίεζεο, 

ηελ νπνία θχξσζε ε ρψξα καο κε ηνλ ίδην λφκν. Ζ δηάηαμε απηή θαιχπηεη ηελ άγξα 

παηδηψλ γηα ζεμνπαιηθνχο ιφγνπο, απνδίδεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν κε ηνλ φξν 
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«grooming», θαη κάιηζηα κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θπξίσο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ζηα νπνία νη αλήιηθνη έρνπλ δηαξθψο 

απμαλφκελε πξφζβαζε (ΚΝνΒ 2008, 2716).  

Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηππνπνηείηαη σο αμηφπνηλε ε πξνζέιθπζε αλειίθνπ 

θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ απφ ελήιηθν, κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη σο αλαγθαία ε κεζνιάβεζε θαη άιινπ 

ελειίθνπ, φπσο κέρξη ηψξα πξνέβιεπε ε λνκνηππηθή κνξθή ηεο δηάηαμεο. Ζ 

πξνζέιθπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ ηέιεζε ησλ εγθιεκάησλ ησλ άξζξσλ 

339 παξάγξαθνη 1 θαη 2 (Απνπιάλεζε παηδηψλ) θαη 348Α ΠΚ ζε βάξνο ηνπ 

αλήιηθνπ, απαηηνχληαη δειαδή ζπγθξηκέλα ζθνπνχκελα εγθιήκαηα θαη δελ 

δηεπξχλεηαη γεληθά ην αμηφπνηλν. Αθφκε, αληηθαζίζηαηαη ε θξάζε ηεο ηζρχνπζαο 

δηαηχπσζεο ηνπ άξζξνπ 348Β ΠΚ «πξάμεηο πνπ νδεγνχλ ζηε δηάπξαμε ησλ 

αδηθεκάησλ απηψλ» κε ηε θξάζε «πξάμεηο πνπ νδεγνχλ ζε κηα ηέηνηα ζπλάληεζε», ε 

νπνία πξνζδηνξίδεη ηηο πεξαηηέξσ πξάμεηο πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηελ πξφηαζε 

πξνο ηνλ αλήιηθν γηα ζπλάληεζε γηα λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά απηή αμηφπνηλε: «ε 

πξφηαζε απηή αθνινπζείηαη απφ νπζηαζηηθέο πξάμεηο πνπ νδεγνχλ ζε κία ηέηνηα 

ζπλάληεζε. Γηα ηελ έλλνηα ησλ νπζηαζηηθψλ πξάμεσλ πνπ νδεγνχλ ζε κία ηέηνηα 

ζπλάληεζε απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν δξάζηεο λα 

έρεη κεηαβεί ζην ζεκείν ζπλάληεζεο (ΚΝνΒ 2008, 2716-2717)».  

 Γηα ηελ πιήξσζε ηεο ππνθεηκεληθήο ππφζηαζεο (ππεξρεηιήο) απαηηείηαη δφινο 

(αξθεί θαη ν ελδερφκελνο), πνπ ζπλίζηαηαη ζηε γλψζε ηεο ειηθίαο ηνπ αλήιηθνπ 

ζχκαηνο, ήηνη φηη δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηα δεθαπέληε έηε θαη επηπξνζζέησο ζθνπφο 

ηνπ δξάζηε λα δηαπξαρζεί ζε βάξνο ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ ά. 339 ΠΚ (απνπιάλεζε παηδηψλ) θαη 348Α ΠΚ 

(πνξλνγξαθία αλειίθσλ).
231

 

 

3.3. ΣΟ ΑΡΘΡΟ 348Γ
 
ΣΟΤ ΠΟΗΝΗΚΟΤ ΚΧΓΗΚΑ 

Πορνογραφικζσ παραςτάςεισ ανθλίκων 

  1. Πποιοσ εξωκεί ι παραςφρει ανιλικο προκειμζνου να ςυμμετάςχει ςε πορνογραφικζσ παραςτάςεισ ι 
διοργανϊνει αυτζσ, τιμωρείται ωσ εξισ: 

  α) αν ο πακϊν δεν ςυμπλιρωςε τα δϊδεκα ζτθ, με κάκειρξθ τουλάχιςτον δζκα ετϊν, β) αν ο πακϊν ςυμπλιρωςε 
τα δϊδεκα αλλά όχι τα δεκατζςςερα ζτθ, με κάκειρξθ μζχρι δζκα ετϊν, γ) αν ο πακϊν ςυμπλιρωςε τα δεκατζςςερα 
και μζχρι τα δεκαπζντε ζτθ, με φυλάκιςθ τουλάχιςτον δφο ετϊν και δ) αν ο πακϊν ςυμπλιρωςε τα δεκαπζντε ζτθ, 
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με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ.  
Πποιοσ εν γνϊςει, ζχοντασ καταβάλλει ςχετικό αντίτιμο, παρακολουκεί πορνογραφικι παράςταςθ ςτθν οποία 
ςυμμετζχουν ανιλικοι τιμωρείται ςτισ περιπτϊςεισ α` και β` του προθγοφμενου εδαφίου με φυλάκιςθ τουλάχιςτον 
δφο ετϊν και ςτισ περιπτϊςεισ γ` και δ` με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ. 

  2. Εφόςον οι πράξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου τελζςτθκαν με τθ χριςθ εξαναγκαςμοφ ι βίασ ι απειλισ, 
προκειμζνου να ςυμμετάςχει ανιλικοσ ςε πορνογραφικζσ παραςτάςεισ ι με ςκοπό τθν επιδίωξθ οικονομικοφ 
οφζλουσ από αυτζσ, επιβάλλεται: α) ςτθν περίπτωςθ α` τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου κάκειρξθ τουλάχιςτον 
δεκαπζντε ετϊν, β) ςτθν περίπτωςθ β` κάκειρξθ μζχρι δεκαπζντε ετϊν, γ) ςτθν περίπτωςθ γ` κάκειρξθ μζχρι δζκα 
ετϊν και δ) ςτθν περίπτωςθ δ`κάκειρξθ μζχρι οκτϊ ετϊν. 

  3. Ρορνογραφικι παράςταςθ, κατά τθν ζννοια των προθγουμζνων παραγράφων, ςυνιςτά θ οργανωμζνθ 
απευκείασ ζκκεςθ, που προορίηεται για κζαςθ ι ακρόαςθ, μεταξφ άλλων και με χριςθ τθσ τεχνολογίασ των 
πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν: α) ανθλίκου που επιδίδεται ςε πραγματικι ι εικονικι πράξθ γενετιςιου 
χαρακτιρα ι β) των γεννθτικϊν οργάνων ι του ςϊματοσ εν γζνει του ανθλίκου κατά τρόπο που προδιλωσ προκαλεί 
γενετιςια διζγερςθ.» 

 

Με ην άξζξν 10 ηνπ λ. 4267/2014 εηζάγεηαη λέν άξζξν 348Γ
232

 ζηνλ Πνηληθφ 

Κψδηθα πξνθεηκέλνπ ε εζληθή έλλνκε ηάμε λα ελαξκνληζηεί κε ηελ επηινγή ηεο 

Οδεγίαο γηα ζέζπηζε αμηνπνίλνπ ησλ πξάμεσλ πνπ ζπλδένληαη κε πνξλνγξαθηθέο 

παξαζηάζεηο. Ζ Οδεγία 2011/93/ΔΔ νξηνζεηεί ελλνηνινγηθά ηηο «πνξλνγξαθηθέο 

παξαζηάζεηο» θαη ζέηεη ζην επίθεληξν ηεο έλλνηαο απηψλ ηελ νξγαλσκέλε 

απεπζείαο έθζεζε αλειίθσλ (είηε ζε δσληαλή -«live»- παξάζηαζε είηε δηα 

ζχγρξνλσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο- φπσο «skype»), ε νπνία είλαη πξννξηζκέλε γηα 

αθξναηήξην. Πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο απηήο ζπληζηά ε πξνβνιή είηε αλειίθνπ 

πνπ επηδίδεηαη ζε πξάμεηο γελεηήζηνπ ραξαθηήξα (πξαγκαηηθέο ή εηθνληθέο), είηε 

ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ή ηνπ ζψκαηνο απηνχ κε ηξφπν πνπ λα πξνθαιεί 

γελεηήζηα δηέγεξζε. ηελ έλλνηα ηεο νξγαλσκέλεο έθζεζεο είλαη πξνθαλέο φηη 

εκπίπηεη ε απεπζείαο έθζεζε ηνπ αλειίθνπ, ε νπνία κπνξεί λα γίλεηαη είηε ελψπηνλ 

θνηλνχ θαη ρσξίο ηε ρξήζε ηεο πξναλαθεξφκελεο ηερλνινγίαο, είηε κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο απηήο κε απεπζείαο κεηάδνζε πνπ δελ απνηππψλεηαη ζε πιηθφ θνξέα 

(νπφηε θαη ζα ζπληζηνχζε πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο). πλεπψο, ζχκθσλα κε ηνλ 

αλσηέξσ νξηζκφ, γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ αδηθήκαηνο, δελ είλαη 

απαξαίηεηε νπνηνπδήπνηε είδνπο άκεζε πξνζσπηθή επηθνηλσλία ηνπ εθηηζέκελνπ 

αλειίθνπ κε ηνπο ζεαηέο ή ησλ ζεαηψλ κεηαμχ ηνπο.  

Οη ηππνπνηνχκελεο κε ην άξζξν απηφ αμηφπνηλεο ζπκπεξηθνξέο αθνξνχλ ζηελ 

εμψζεζε, ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή, ή ζηελ παξάζπξζε ηνπ αλειίθνπ γηα ζπκκεηνρή 

ζε ηέηνηνπ είδνπο παξαζηάζεηο, ζηε δηνξγάλσζε απηψλ, αιιά θαη ζηελ ελ γλψζεη, 
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κεηά απφ θαηαβνιή αληηηίκνπ, παξαθνινχζεζή ηνπο. ηαλ, γηα ηελ ηέιεζε ησλ 

αλσηέξσ ζπκπεξηθνξψλ, γίλεηαη ρξήζε εμαλαγθαζηηθψλ ή βίαησλ κέζσλ ή 

επηδηψθεηαη απφ απηέο νηθνλνκηθφ φθεινο, ζεζπίδεηαη ζην πξνο εηζαγσγή ζηνλ ΠΚ 

άξζξν επηβαξπληηθή πεξίζηαζε. Σέινο, γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πιαηζίσλ ηεο 

απεηινχκελεο πνηλήο ιακβάλεηαη ππφςε σο θξηηήξην ε ειηθία ηνπ αλειίθνπ θαηά ην 

ρξφλν ηέιεζεο ηεο πξάμεο θαζψο θαη ε απαμία ηεο θάζε ζπκπεξηθνξάο θαη ε 

αληίζηνηρε κε απηή πξφβιεςε ηεο Οδεγίαο, ψζηε εθείλνο πνπ παξαθνινπζεί ηέηνηα 

παξάζηαζε λα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. 

 

 3.4. ΑΛΛΔ ΑΛΛΑΓΔ ΠΟΤ ΔΠΖΛΘΑΝ ΜΔ ΣΟΝ Ν.4267/2014
233

 

 Άξζξν 67 ΠΚ πξνζζήθε εδαθίσλ σο εμήο (ά.4 λ.4267/14, ά.10 παξ.1 Οδεγίαο):   

«ε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα νπνηαδήπνηε αμηφπνηλε πξάμε ησλ άξζξσλ (…) 348Α, 348Β, 

348Γ, (…) πνπ ηειέζζεθε ζε βάξνο αλειίθνπ, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη ζηνλ 

θαηαδηθαζκέλν ηελ απαγφξεπζε άζθεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ 

απηή πεξηιακβάλεη ηαθηηθέο επαθέο κε αλειίθνπο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κέρξη πέληε 

εηψλ. 

ε πεξίπησζε δεχηεξεο θαηαδίθεο γηα νπνηαδήπνηε αμηφπνηλε πξάμε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ, ην δηθαζηήξην επηβάιιεη ππνρξεσηηθά κφληκε απαγφξεπζε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη ηα αλαθεξφκελα ζην εδάθην απηφ ραξαθηεξηζηηθά.» 

 
 Άξζξν 113 παξ. 6 ΠΚ αληηθαηάζηαζε σο εμήο (ά.5 λ.4267/14, ά.15 παξ. 2 

Οδεγίαο): 

«Ζ πξνζεζκία παξαγξαθήο ησλ εγθιεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα (…) 348Α, 

348Β, 348Γ (…) φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά αλειίθσλ, αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ 

ελειηθίσζε ηνπ ζχκαηνο θαη γηα έλα έηνο κεηά, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πιεκκέιεκα, θαη γηα 

ηξία έηε κεηά, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θαθνχξγεκα.» 

 
 Άξζξν 226Α παξ.1 ΚΠΓ αληηθαηάζηαζε σο εμήο (ά.13 λ.4267/14, ά.20 Οδεγίαο): 

«1. Καηά ηελ εμέηαζε σο κάξηπξα ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα άξζξα (…) 348Α, 348Β, 348Γ (…) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (…) δηνξίδεηαη θαη 

παξίζηαηαη, σο πξαγκαηνγλψκσλ, παηδνςπρνιφγνο ή παηδνςπρίαηξνο θαη ζε πεξίπησζε 

έιιεηςήο ηνπο, ςπρνιφγνο ή ςπρίαηξνο, ρσξίο λα εθαξκφδνληαη θαηά ηα ινηπά νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 204 έσο 208. Ζ εμέηαζε σο κάξηπξα ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο δηελεξγείηαη ρσξίο 
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ππαίηηα θαζπζηέξεζε θαη ζε ρψξνπο εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο θαη πξνζαξκνζκέλνπο γηα ην 

ζθνπφ απηφλ θαη κε φζν ην δπλαηφλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζπλεληεχμεσλ.» 

 

 Άξζξν 253Α ΚΠΓ αληηθαηάζηαζε ηίηινπ θαη παξ. 1 θαη 2 σο εμήο (ά.14 

λ.4267/14, ά.15 παξ. 3 θαη 4 Οδεγίαο): 

«Δηδηθέο αλαθξηηηθέο πξάμεηο επί νξηζκέλσλ εγθιεκάησλ». 

«1. Δηδηθά γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο (…) ησλ άξζξσλ 348Α, 348Β, 348Γ (…) ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα, ε έξεπλα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηε δηελέξγεηα: γ) άξζεο ηνπ 

απνξξήηνπ, κε ηελ ηήξεζε ησλ εγγπήζεσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ 

θαη φπσο θαηά ηα ινηπά ε άξζε απηή πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν. 2225/1994 (Α` 

121), φπσο ηζρχεη. 

 

 Άξζξν 4 παξ. 1 Ν. 2225/1994 αληηθαηάζηαζε σο εμήο (ά.15 λ.4267/14, ά.15 παξ. 3 

θαη 4 Οδεγίαο): 

«1. Ζ άξζε ηνπ απνξξήηνπ είλαη επηηξεπηή γηα ηε δηαθξίβσζε ησλ θαθνπξγεκάησλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ: α) ηα άξζξα (…) 348Α παξ. 4, 348Γ παξ. 1 πεξηπηψζεηο α` θαη β` (…) 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (…). 

Δπίζεο, επηηξέπεηαη ε άξζε ηνπ απνξξήηνπ γηα ηε δηαθξίβσζε ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 

πξάμεσλ γηα ην έγθιεκα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 348Α, ηνπ άξζξνπ 348Β, 

ηεο παξ. 1 πεξηπηψζεηο γ` θαη δ` ηνπ άξζξνπ 348Γ (…) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.» 

 
 

 Άξζξν 18 λ.4267/14 (ά. 25 ηεο Οδεγίαο) 

1. Με δηάηαμε ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ ή ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ, εάλ ε 

ππφζεζε εθθξεκεί ζην εθεηείν, δηαηάζζεηαη ε θαηάξγεζε ηζηνζειίδαο, ε νπνία 

θηινμελείηαη ζηελ Διιάδα θαη πεξηέρεη ή δηαδίδεη πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Ζ δηάηαμε 

απηή πξέπεη λα είλαη εηδηθψο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε, θνηλνπνηείηαη ζηνλ πάξνρν 

ππεξεζηψλ θηινμελίαο ηεο ελ ιφγσ ηζηνζειίδαο θαη εθηειείηαη ακέζσο. 

2. Με δηάηαμε ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ ή εηζαγγειέα εθεηψλ, εάλ ε ππφζεζε 

εθθξεκεί ζην εθεηείν, δηαηάζζεηαη ε πξνζσξηλή απελεξγνπνίεζε ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ, γηα 

δηάζηεκα δχν (2) κελψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί εάλ ε ηζηνζειίδα 

πνπ πεξηέρεη ή δηαδίδεη πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, θηινμελείηαη ζηελ Διιάδα ή εθηφο 

Διιάδνο θαη βξίζθεηαη ζε ρψξν ή ππνρψξν νλνκάησλ ρψξνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηελ 

Διιάδα. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, κπνξεί ν θάηνρνο ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ λα αζθήζεη 

πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο εηζαγγειίαο πξσηνδηθψλ ή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

εηζαγγειίαο εθεηψλ αληίζηνηρα, ν νπνίνο εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απνθαίλεηαη επί 
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ηεο νξηζηηθήο θαηάξγεζεο ή ηεο εθ λένπ ελεξγνπνίεζεο ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ. ε 

πεξίπησζε παξέιεπζεο άπξαθηεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ην φλνκα ρψξνπ θαηαξγείηαη. 

Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο πξέπεη λα είλαη εηδηθψο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο, θνηλνπνηνχληαη 

ζηνλ θάηνρν ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ θαη ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ.Σ.) θαη εθηεινχληαη ακέζσο.  

3. Με δηάηαμε ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ ή ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ, εάλ ε 

ππφζεζε εθθξεκεί ζην εθεηείν, δηαηάζζεηαη ε θξαγή ηεο πξφζβαζεο ζε ηζηνζειίδα, πνπ 

πεξηέρεη ή δηαδίδεη πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ε νπνία δελ θηινμελείηαη ζηελ Διιάδα 

θαη δελ αλήθεη ζε ρψξν ή ππνρψξν πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηελ Διιάδα. Ο θάηνρνο ηεο 

ηζηνζειίδαο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο εηζαγγειίαο 

πξσηνδηθψλ ή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο εηζαγγειίαο εθεηψλ αληίζηνηρα, εληφο πξνζεζκίαο δχν 

(2) κελψλ. Ο πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο εηζαγγειίαο απνθαίλεηαη εληφο ηεο ίδηαο 

πξνζεζκίαο. Οη εηζαγγειηθέο δηαηάμεηο πξέπεη λα είλαη εηδηθψο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο 

θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θάηνρν ηεο ηζηνζειίδαο, εθφζνλ έρεη εληνπηζζεί, θαη ζηελ 

Δ.Δ.Σ.Σ.. Ζ Δ.Δ.Σ.Σ. θνηλνπνηεί ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη δεηά ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ρξεζηψλ. Πάξνρνη ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν λννχληαη φινη νη εγγεγξακκέλνη 

ζην Μεηξψν Παξνρψλ Γηθηχσλ θαη Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, πνπ ηεξεί ε 

Δ.Δ.Σ.Σ., ζχκθσλα κε ην Ν. 4070/2012 (Α` 82), φπσο ηζρχεη. 

 

4. ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ, Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

Δξψηεκα γελλάηαη γηα ην θαηά πφζν ν ίδηνο ν πάξνρνο κπνξεί λα ππέρεη πνηληθή 

επζχλε, απφ ακέιεηα ή θαη απφ (ελδερφκελν) δφιν, γηα ηηο παξαλνκίεο πνπ «πεξλνχλ» 

απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςή ηνπ θαη νπδέλ πξάηηεη γηα λα 

ζηακαηήζεη ηε δηάπξαμή ηνπο. 
234

  

 

4.1. Ζ Πξνβιεκαηηθή γχξσ απφ ηελ «απηνξξχζκηζε» θαη ην ξφιν ησλ 

Παξφρσλ ππεξεζηψλ (ISPs) 

 Απφ ηηο απαξρέο ηεο πνξείαο ηνπ Γηαδηθηχνπ κε ηε ζεκεξηλή ππάξρνπζα 

κνξθή ηνπ, ππήξμαλ –θαη ππάξρνπλ αθφκα- ηζρπξέο θσλέο πνπ δηαθεξχζζνπλ ηελ 
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 Αγγελισ Ι., «Σο νομικό πλαίςιο για τθν αςφάλεια του κυβερνοχϊρου κατά το ελλθνικό δίκαιο», 
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αλάγθε πιήξνπο ειεπζεξίαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Κπβεξλνρψξνπ θαη απνθεξχζζνπλ 

νπνηαδήπνηε θξαηηθή παξέκβαζε. 

 Ζ “Γηαθήξπμε γηα ηελ Αλεμαξηεζία ηνπ Κπβεξλνρψξνπ” ηνπ John Perry 

Barlow απνηειεί ηελ επηηνκή ησλ «Κπβεξλναλαξρηθψλ», νη νπνίνη απνζηξέθνληαη 

νπνηαδήπνηε ππφλνηα εκπινθήο θαη ειέγρνπ ηνπ Κξάηνπο επί ηνπ Γηαδηθηχνπ
235

. 

Απεπζπλφκελνο ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπ βηνκεραληθνχ θφζκνπ, ν Barlow δηεθήξπηηε: 

«Ο Κπβεξλνρψξνο δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζχλνξά ζαο… Δίλαη κηα θπζηθή ελέξγεηα θαη 

εμειίζζεηαη αθ’ εαπηνχ… Τα λνκηθά ζαο “θαηαζθεπάζκαηα” πεξί ηδηνθηεζίαο, 

έθθξαζεο, ηαπηφηεηαο, θίλεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζε εκάο… ζηνλ 

δηθφ καο θφζκν, νηηδήπνηε ην αλζξψπηλν κπαιφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, κπνξεί λα 

αλαπαξαρζεί θαη λα δηαηεζεί απεξηφξηζηα θαη ρσξίο θφζηνο… Πνιιά απφ ηα 

πξνβιήκαηα (πνπ εζείο ζέηεηε) δελ πθίζηαληαη… φπνπ ππάξρνπλ πξαγκαηηθέο δηαθνξέο, 

φπνπ ππάξρνπλ ιάζε, εκείο ζα ηα εληνπίζνπκε θαη ζα ηα αληηκεησπίζνπκε κε ηα δηθά 

καο κέζα. Γηακνξθψλνπκε ην δηθφ καο θνηλσληθφ ζπκβφιαην… ηε δηθή καο 

Κπβέξλεζε». 

 Καη λαη κελ ε Γηαθήξπμε απηή θηλείηαη ζηα φξηα ηνπ νπηνπηθνχ θαη 

αλέθηθηνπ, αλαδεηθλχεη σζηφζν εχγιππηα ηηο απμεκέλεο πξνζδνθίεο γηα κεγαιχηεξε 

δεκνθξαηία θαη ειεπζεξία ηνπ πνιίηε, έζησ θαη κέζα ζ‟ έλα πεξηβάιινλ ηερλεηφ, πνπ 

γέλλεζε πξηλ απφ ιίγα κφιηο ρξφληα, απηφ ην λέν κέζν πνπ ιέγεηαη δηαδίθηπν. 

 Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ην δηαδίθηπν εμειίζζεηαη έρεη νδεγήζεη ζην λα 

γίλεηαη ιφγνο γηα δεκηνπξγία εζίκνπ ζηηο on-line δξαζηεξηφηεηεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

δεκηνπξγνχληαη γεληθψο παξαδεδεγκέλεο πξαθηηθέο θαη ζπλαιιαθηηθέο ζπλήζεηεο. 

χκθσλα δε κε κηα ζεσξία, ζηνλ Κπβεξλνρψξν εμειίζζεηαη θαη δηακνξθψλεηαη έλα 

πιαίζην εζηκηθνχ δηθαίνπ θαηά ην παξάδεηγκα ηεο lex mercatoria, ε ιεγφκελε “lex 

cybernetoria ή lex informatica”. Ζ ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη φηη ηα πξνβιήκαηα 

δηθαίνπ πνπ αλαθχπηνπλ ζην Γηαδίθηπν κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ 

κέζσλ πνπ ε ίδηα ε ηερλνινγία παξέρεη. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί είηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα εζηκηθφ, ηξφπνλ ηηλά, θαλνληζηηθφ πιαίζην ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ηαηξηάδεη ζηε θχζε ηνπ δηαδηθηχνπ ή, ελαιιαθηηθά, ε ίδηα ε “lex informatica” λα 

ιεηηνπξγήζεη σο ρξήζηκν εξγαιείν πνπ ζα ζπκβηβάζεη ηα δηαθνξεηηθά ή θαη 

αληηθξνπφκελα δηθαηηθά ζπζηήκαηα, θαη ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε 

ελφο επέιηθηνπ δηθαηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην δηαδίθηπν. 
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 Ζ ζεσξία απηή βαζίζηεθε ζε εκπεηξηθέο θπξίσο παξαηεξήζεηο πάλσ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκά ηεο είλαη φηη πξνζδίδεη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο εθαξκνγέο ηεο ίδηαο ηεο ηερλνινγίαο θαη θπξίαξρν 

ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ζην δηαδίθηπν (ISPs). Οη 

Πάξνρνη Τπεξεζηψλ ζην Γηαδίθηπν, κέζσ ζπκβαηηθψλ φξσλ, «εμνπζηνδνηνχληαη» ή, 

άιισο, απνθηνχλ ην δηθαίσκα λα επηβάιινπλ «θπξψζεηο» ζε εθείλνπο ηνπο ρξήζηεο 

πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θνηλνχο παξαδεδεγκέλνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. 

Αξσγφο ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ε ίδηα ε ηερλνινγία. Έηζη, κπνξνχλ λα 

κπινθάξνπλ ηζηνζειίδεο, ιφγνπ ράξε κε πνξλνγξαθηθφ πεξηερφκελν, λα απνθιείζνπλ 

θάπνην πξφζσπν απφ κία νκάδα ζπδήηεζεο (chat room) ή λα θαηαξγήζνπλ 

νιφθιεξεο νκάδεο ρξεζηψλ. 

Μήπσο, φκσο, έηζη αληηθαζίζηαηαη ην δίθαην απφ ηελ ηερλνινγία; Καη πψο 

λνκηκνπνηνχληαη νη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ λα δηαδξακαηίδνπλ ηέηνην ξφιν πνπ ηνπο 

αλάγεη ζε ξπζκηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ δηαδηθηχνπ; Καη, ζπλεπαθφινπζα, πψο ζα 

πξνζηαηεπζνχλ νη ρξήζηεο θαη ην ελ γέλεη δεκφζην ζπκθέξνλ απφ ελδερφκελε 

παξάλνκε ρξήζε ή θαηάρξεζε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο Παξφρνπο; Πεξαηηέξσ, ε 

δηακφξθσζε ελφο εζηκηθνχ δηθαίνπ θαηά ηα πξφηππα ηεο lex mercatoria πξνυπνζέηεη 

ηε δεκηνπξγία ζπλαιιαθηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη πξαθηηθψλ ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ 

γηα δηάζηεκα ηθαλφ λα απνθξπζηαιιψζεη έλα ζαθέο θαη θνηλψο απνδεθηφ πιαίζην 

θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο. 

Μηα πην ψξηκε άπνςε ζρεηηθά κε ηελ απηνξξχζκηζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη 

εθείλε πνπ εθθηλεί απφ ηελ παξαδνρή φηη ην δηαδίθηπν δηαζέηεη δηθή ηνπ 

«ηνπηθφηεηα» πνπ ην θαζηζηά πιήξσο δηαθξηηφ απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν. Ζ είζνδνο ζε 

απηφ ηνλ θφζκν ησλ απνζεθεπκέλσλ (stored) δεδνκέλσλ θαη online ηειεπηθνηλσληψλ, 

γίλεηαη κέζα απφ κηα νζφλε θαη, ζπλήζσο, δηα κέζνπ ηεο εηζαγσγήο ελφο θσδηθνχ 

πξφζβαζεο (password), ζπλεηδεηά θαη ελ γλψζεη ηνπ ρξήζηε-ππνθεηκέλνπ. Ζ γξακκή 

πνπ δηαρσξίδεη ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο κε εθείλεο ηνπ «πξαγκαηηθνχ» θφζκνπ 

είλαη ζρεδφλ ηφζν επδηάθξηηε φζν θαη ηα θπζηθά ζχλνξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζηνλ 

θπζηθφ θφζκν. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη ην δηαδίθηπν λα εηδσζεί σο μερσξηζηή 

θνηλσλία πνπ θπβεξλάηαη θαη νξίδεηαη απφ δηθνχο ηεο θαλφλεο, αλεμάξηεηα απφ ην 

δίθαην ησλ θξαηψλ. Έηζη ζα εμππεξεηείηαη θαιχηεξα θαη ε αξρή ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

δηθαίνπ, αιιά ζπλάκα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ελ γέλεη 

ζπκβαιινκέλσλ ζην δηαδίθηπν λα γλσξίδνπλ επαθξηβψο ηη ηζρχεη ζε απηφ, δειαδή 
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πνην λνκηθφ πιαίζην θαιχπηεη θαη νξίδεη ζπκπεξηθνξέο, θαζψο απηφ είλαη πνιχ πην 

απιφ θαη εχθνιν απφ ην λα δεζκεχεηαη ιφγνπ ράξε έλαο ηδηνθηήηεο ζειίδαο γηα ην 

πεξηερφκελφ ηεο απφ εθαηνληάδεο ελ δπλάκεη δηαθνξεηηθέο έλλνκεο ηάμεηο.
236

 

 Όια ηα παξαπάλσ ζεκαίλνπλ φηη ε απηνξξχζκηζε είλαη ε ιχζε; Αλ 

ζεσξήζνπκε ην δηαδίθηπν σο έλα λέν θαηλφκελν ζε εκβξπαθφ αθφκα ζηάδην, λαη, 

ίζσο θαη λα ήηαλ κηα πξνζσξηλή, κεηαβαηηθή ιχζε. Οθείινπκε, πάλησο, λα ιάβνπκε 

ππφςε φηη νη ζέζεηο πεξί απηνξξχζκηζεο ρξνλνινγνχληαη, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, απφ 

κία δεθαπεληαεηία έσο πεξίπνπ 7 κε 8 ρξφληα παιαηφηεξα. Σν δηαδίθηπν, φκσο, 

γηγαληψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε γεσκεηξηθή αθξίβεηα. Πξηλ αθφκα κπεη ε 

λέα ρηιηεηία κηινχζακε ζηελ Διιάδα γηα ην δηαδίθηπν θαη ην ζεσξνχζακε εμίζνπ 

καθξηλφ φζν θαη ν πιαλήηεο Άξεο απφ ηελ Γε. Μέζα, φκσο, ζε ιηγφηεξν απφ κία 

δεθαεηία, ν Άξεο «ήξζε» πην θνληά ζηελ Γε… θαη ην δηαδίθηπν έρεη γίλεη γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ ζρεδφλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 

Δθφζνλ θάλνπκε ιφγν γηα απηνξξχζκηζε, πξνθαλψο αλαθεξφκαζηε ζε θαλφλεο 

«δηθαίνπ» κε κε δεζκεπηηθή ηζρχ, θαηά ηελ έλλνηα πνπ παξαδνζηαθά ηελ 

αληηιακβαλφκαζηε.  

Ζ απηνξξχζκηζε, φκσο, εγθαζηδξχεη πξαγκαηηθά έλα θαζεζηψο αζθάιεηαο 

δηθαίνπ; Πνηνο, άξαγε, ζα πξνζηαηεχζεη έλαλ on line θαηαλαισηή απφ 

θαηαρξεζηηθνχο φξνπο ζπλαιιαγήο; Ο ίδηνο ν πσιεηήο; Πψο ζα εμαζθαιηζηεί έλα 

minimum εμαηξέζεσλ γηα ηελ ειεχζεξε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε πλεπκαηηθψλ 

δεκηνπξγεκάησλ; Καη θαηά πφζνλ, άξαγε, κπνξεί έλα ζχζηεκα απηνξξχζκηζεο λα 

θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ αλζξσπίλσλ ζπκπεξηθνξψλ ζην δηαδίθηπν; Γηφηη ζην 

δηαδίθηπν δελ ελεξγνχκε κφλνλ σο ζπκβαιιφκελνη ζε εκπνξηθέο-θαηαλαισηηθέο 

ζπλαιιαγέο, αιιά δξνχκε πνηθηινηξφπσο. Πνηνο, ιφγνπ ράξε, νξίδεη ηη είλαη 

«απαγνξεπκέλν πεξηερφκελν» ζε κηα ηζηνζειίδα; ρη πάλησο ε θαιή ζέιεζε ηνπ 

δεκηνπξγνχ ηεο ηζηνζειίδαο… Άξα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν Νφκνο, θαη 

πξνθαλψο θάπνηνο παξαδνζηαθφ δηθαηηθφ ζχζηεκα ζα έρεη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν. Ήδε, 

πάλησο, αλ θαλείο αλαηξέμεη ζηελ παγθφζκηα αξζξνγξαθία θαη βηβιηνγξαθία ζα 

δηαπηζηψζεη φηη απηέο νη, κάιινλ νπηνπηθέο, ζεσξίεο πνπ άλζηδαλ ζηα κέζα θαη ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 έρνπλ αξρίζεη λα ππνρσξνχλ αηζζεηά θαη λα παξαρσξνχλ ηε 
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ζέζε ηνπο ζε πην ξεαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ζην 

δηαδίθηπν.
237

 

 

4.2. Ννκηθφ πιαίζην 

 i)  Οη ξπζκίζεηο ηεο Οδεγίαο 2000/31/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 

“Ηιεθηξνληθό Εκπόξην” 

 Ζ Οδεγία έρεη ελζσκαησζεί ζην εζληθφ καο δίθαην δηα ηεο ζέζπηζεο θαη 

ζέζεσο ζε ηζρχ ηνπ Π.Γ. 131/2003, ην νπνίν κεηαθέξεη απηνχζηεο ηηο δηαηάμεηο πεξί 

επζχλεο ησλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ γηα δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο πνπ ηίζεληαη ζην 

δηαδίθηπν απφ ηξίηνπο, ηνπο απνδέθηεο δειαδή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Ζ Οδεγία δελ 

νξίδεη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο εγθαζηδξχεηαη επζχλε ηνπ Παξφρνπ, αιιά αληίζεηα 

πξνζδηνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο απ’ απηήλ. Ρπζκίδεη ην 

πξαγκαηηθφ ησλ δηαηάμεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απαιιαγή επζχλεο, αλεμαξηήησο ηνπ 

θιάδνπ δηθαίνπ, θαιχπηνληαο, ζπλεπψο, θαη ηελ ηπρφλ χπαξμε πνηληθήο επζχλεο ηνπ 

Παξφρνπ, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ εθαξκνδφκελσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, πνηληθψλ 

δηαηάμεσλ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επζχλεο ηνπ Παξφρνπ είλαη ε θαη‟ αξρήλ 

απνπζία γεληθήο ππνρξέσζεο ειέγρνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππνρξενχηαη de lege 

λα ειέγρεη ηελ ηπρφλ χπαξμε παξαλφκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

δηαδίθηπν ή πιεξνθνξηψλ πνπ απνζεθεχνληαη ή κεηαδίδνληαη απφ ηνπο απνδέθηεο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν, δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαδεηεί ή λα 

εξεπλά ν ίδηνο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδέρεηαη λα είλαη παξάλνκεο. Πξνβιέπεηαη, 

φκσο, δπλεηηθά ε επηβνιή ηέηνηαο ππνρξέσζεο ζηνλ Πάξνρν, θαηφπηλ δηθαζηηθήο 

απφθαζεο ή δηάηαμεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη 

πξαγκαηνπνηνχληαη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο απφ απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Παξφρνπ.
238

 

                                                           
237

 Κρικαράσ Θ., 2009, ό.π., ςελ. 14. 
238

 Ρρβλ. άρκρα 12 παρ. 3, 13 παρ.2 και 14 παρ. 3 τθσ Οδθγίασ και άρκρα 11 παρ. 3, 12 παρ. 2 και 13 

παρ.3 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 17 του Ρ.Δ. 131/2003 που προβλζπει ότι «εφόςον πικανολογείται 

προςβολι δικαιωμάτων προερχομζνων από τισ υπθρεςίεσ τθσ  κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ, το 

Ξονομελζσ Πρωτοδικείο διατάςςει ωσ αςφαλιςτικό μζτρο οποιοδιποτε πρόςφορο μζτρο, ιδίωσ τθ 

ςυντθρθτικι κατάςχεςθ των αντικειμζνων που κατζχονται από τον κακ` ου ι από τρίτον και 

αποτελοφν μζςο τζλεςθσ ι προϊόν ι απόδειξθ τθσ προςβολισ. τθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηεται 

υποχρεωτικά το άρκρο 687 παρ. 1 του Μ.Πολ.Δ. και χορθγείται υποχρεωτικϊσ προςωρινι διαταγι 

κατά το άρκρο 691 παρ. 2 του Μ.Πολ.Δ.». 
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ii) Οη δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο γηα ην Κπβεξλνέγθιεκα
239

 

 Με ηε χκβαζε απηή, φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, θιήζεθαλ ηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε λα εηζαγάγνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο δίθαην δηαηάμεηο πνπ ζα 

θαζηζηνχλ εγθιεκαηηθή πξάμε δησθφκελε πνηληθά ηελ πξνζθνξά, δηάζεζε θ.ιπ. 

πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο δηα κέζνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηψλ. 

 Με εξκελεπηηθή δηάηαμε ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο χκβαζεο 

επηζεκαίλεηαη φηη νη ξπζκίζεηο ζθνπφ έρνπλ λα ειέγμνπλ ην ελεξγεηηθφ ππνθείκελν 

ηεο πξάμεο, δειαδή ην πξφζσπν, ην νπνίν εζειεκέλα, κε δφιν πξνβαίλεη ζε απηέο. 

πλεπψο, εηζάγεηαη απαιιαγή ηνπ Παξφρνπ απφ ηελ επζχλε, ππφ ηνλ φξν φηη δελ έρεη 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο σο άλσ πεξηγξαθφκελεο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, αιιά απιψο 

ελεξγεί «παζεηηθά» ζπκκεηέρνληαο ζε θαζαξά ηερληθφ θαη απηνκαηνπνηεκέλν 

επίπεδν ζηε δηάδνζε ηνπ παξάλνκνπ πιηθνχ.  Ζ χκβαζε, αθφκα, επηβάιιεη πνηληθέο 

θπξψζεηο ζε φπνηνλ ζπλεξγεί ή παξαθηλεί ηε δηάπξαμε φρη κφλν ηεο δηάζεζεο 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, αιιά θαη άιισλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπεη 

(παξάλνκε πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ, επηζέζεηο κε ηνχο, hacking, 

δηάδνζε μελνθνβηθνχ κίζνπο). Ζ επξεία δηαηχπσζε ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο κπνξεί 

θάιιηζηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηνπο Παξφρνπο, θαζψο απηνί παξέρνπλ ηα ηερληθά 

κέζα θαη ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα ζε θάπνην ηξίην πξφζσπν λα δηαπξάμεη παξάλνκεο 

εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ζην δηαδίθηπν. Χζηφζν, ζρεηηθή εξκελεπηηθή δηάηαμε ζηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο πλζήθεο επηζεκαίλεη φηη ν Πάξνρνο πνπ δελ έρεη 

εγθιεκαηηθή πξφζεζε δελ ππέρεη πνηληθή επζχλε. Δπίζεο, δελ εγθαζηδξχεηαη 

ππνρξέσζε ηνπ Παξφρνπ λα ειέγρεη ελεξγά (“actively”) ην πεξηερφκελν ησλ 

κεηαδηδφκελσλ δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ην ελδερφκελν ηπρφλ έγεξζεο 

πνηληθήο επζχλεο εθ κέξνπο ηνπ.  

iii) Ζ θχζε ηεο πνηληθήο επζχλεο ηνπ Παξφρνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ειιεληθνχ ΠΚ 

 Γνγκαηηθά, ζην εζληθφ καο δίθαην δελ πθίζηαηαη σο έλλνηα ε πνηληθή επζχλε 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαζ‟ εαπηνχ
240

. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ηάζε 
                                                                                                                                                                      
Αρμόδια διοικθτικι αρχι ςτθν Ελλάδα είναι θ Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων 

(Ε.Ε.Τ.Τ.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 12 Ν 3431/2006 (ΦΕΚ Αϋ13) 
239

 Council of Europe Convention on Cybercrime (Βουδαπζςτθ 08.11.2001) διακζςιμθ ςτο site 

www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/185/htm. Θ Σφμβαςθ, εκτόσ των χωρϊν τθσ Ε.Ε., 

ζχει υπογραφεί και από τισ Θ.Ρ.Α., τον Καναδά, Ιαπωνία, Μεξικό και τθ Νότιο Αφρικι, 

προςλαμβάνοντασ, ζτςι, ςταδιακά παγκόςμιο χαρακτιρα.  

http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/185/htm
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αλαγλψξηζεο πνηληθήο επζχλεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη επεθηαζεί ζηνπο 

θφιπνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κφλνλ ε Γεξκαλία θαη ε Διιάδα δείρλνπλ 

αθφκα δηζηαθηηθέο λα εηζαγάγνπλ απηή ηελ θαηλνηνκία ζηα εζληθά ηνπο δίθαηα. 

Μπξνζηά ζην θαηλφκελν απηφ, ε Δ.Δ., ζηα πιαίζηα ηεο ελίζρπζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ 

ηεο πιαηζίνπ θαη ηεο ελαξκφληζεο ησλ εζληθψλ δηθαίσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζηελ πηνζέηεζε 

ηεο πνηληθήο επζχλεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε λνκηθά θείκελα πνπ είλαη 

δεζκεπηηθά γηα ηε ρψξα καο. Βέβαηα, ζε φια ηα ζρεηηθά λνκνζεηηθά θείκελα 

πξνβιέπεηαη ε επηβνιή «πνηληθψλ θπξψζεσλ» πνπ θαη‟ νπζίαλ έρνπλ ηε κνξθή 

δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ (επηβνιή πξνζηίκσλ, πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο, απαγφξεπζε άζθεζεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζέζε ππφ 

δηθαζηηθή επνπηεία). 

 ε φ,ηη αθνξά ηελ επζχλε ησλ Παξφρσλ γηα δεδνκέλα πνπ ηίζεληαη ζην 

δηαδίθηπν απφ ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 

131/2003 (ελζσκάησζε Οδεγίαο 2000/31/ΔΚ), φπσο παξαπάλσ ππφ ζηνηρείν (i) 

αλαιχζακε. Έηζη, ε επζχλε ζα θξηζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνχ καο 

δηθαίνπ θαη κε ηηο ηζρχνπζεο αξρέο θαη ηε δνγκαηηθή κε ηελ νπνία πξνζεγγίδεη ην 

δήηεκα ηεο θαηάθαζεο ηεο επζχλεο, θαζψο ην Π.Γ.(θαη ε Οδεγία) δελ πξνβιέπεη ηελ 

χπαξμε «πνηληθψλ θπξψζεσλ» ζε βάξνο ησλ Παξφρσλ σο λνκηθψλ πξνζψπσλ.  

 πλνςίδνληαο, δχν είλαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απαιιαγή ηνπ 

Παξφρνπ απφ ηελ επζχλε: α) Ζ κε γλψζε ηνπ επηιήςηκνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ-πιεξνθνξηψλ πνπ νη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κεηαδίδνπλ ζην 

δηαδίθηπν θαη β) ε άκεζε απφζπξζε ή απαγφξεπζε πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα απηά, 

επζχο κφιηο ε χπαξμή ηνπο πεξηέιζεη εηο γλψζε ηνπ Παξφρνπ.  

Με ην Π.Γ., πιένλ, εγθαζηδξχεηαη ηδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε ηνπ Παξφρνπ 

λα απνηξέςεη ηελ επέιεπζε ηνπ αμηφπνηλνπ απνηειέζκαηνο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

αληηιεθζεί ηελ χπαξμε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο. Άξα, ε επζχλε ηνπ Παξφρνπ 

έγθεηηαη ζηελ παξάιεηςή ηνπ λα απνηξέςεη ηελ επέιεπζε ηνπ αμηφπνηλνπ απηνχ 

απνηειέζκαηνο πνπ πξαγκαηψλεηαη κε ηε δηάδνζε/δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα 

παξάλνκα δεδνκέλα-πιεξνθνξίεο. Άιισζηε, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα επζχλε κε 

                                                                                                                                                                      
240

 Κακϊσ οι πολυδαίδαλεσ οργανωτικζσ δομζσ των επιχειριςεων πολφ ςυχνά κακιςτοφν ιδιαίτερα 

δυςχερι ι και αδφνατθ τθν κατάγνωςθ του άδικου χαρακτιρα τθσ πράξθσ ςτουσ πραγματικοφσ 

υπαιτίουσ. 
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ζεηηθή ελέξγεηα ηνπ Παξφρνπ, θαζψο, φπσο είδακε, ζπκκεηέρεη ζηε δηάδνζε ησλ 

δεδνκέλσλ κε θαζαξά απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν.
241

  

Μάιηζηα, εθφζνλ ν Πάξνρνο, ηειψληαο ελ γλψζεη ηεο χπαξμεο παξάλνκνπ 

πεξηερνκέλνπ ζηνλ server ηνπ, παξαιείπεη ζθνπίκσο λα ην απνζχξεη ή λα απνηξέςεη 

ηελ πξφζβαζε ζε απηφ, επζχλεηαη γηα ηελ ηέιεζε ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο σο 

άκεζνο ζπλεξγόο, θαη‟ άξζξα 46 παξ.1 β΄ θαη 15 Π.Κ.
242

 

 

4.3. Οη ηξεηο θαζνξηζηηθέο γλσκνδνηήζεηο ηνπ Άξεηνπ Πάγνπ γηα ην 

απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ ζην δηαδίθηπν 

Τθηζηάκελε λνκνζεζία ελ ζπληνκία: Ο Ν. 2225/1994, σο εθηειεζηηθφο λφκνο ηνπ άξζξνπ 

19 παξ.1
243

 ηνπ πληάγκαηνο, πξνζδηνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηνπο φξνπο γηα ηελ άξζε ηνπ 

απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο, ελψ ν Ν. 3115/2003, σο εθηειεζηηθφο ηνπ άξζξνπ 19 παξ.2 ., κεξηκλά 

γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ΑΓΑΔ (Αξρή Γηαηήξεζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ). χκθσλα κε 

ηνλ πξψην λφκν, ε άξζε απνξξήηνπ επηηξέπεηαη κφλν γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο θαη γηα 

δηαθξίβσζε ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ εγθιεκάησλ. Γελ επηηξέπεηαη επνκέλσο γηα ζπλεζηζκέλνπο 

ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο, απιήο δηεπθφιπλζεο ηνπ έξγνπ ηεο αζηπλνκίαο ή άιισλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ. 

Σα ηδηαηηέξσο ζνβαξά εγθιήκαηα απαξηζκνχληαη ζην ά. 4 ηνπ Ν.2225/1994. Αθνινχζεζε ην Π.Γ. 

47/2005 ην νπνίν αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο, ηερληθέο θαη νξγαλσηηθέο εγγπήζεηο γηα ηελ άξζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηε δηαζθάιηζή ηνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηειεπηθνηλσληαθνί 

πάξνρνη ππνρξενχληαη λα άξνπλ ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο κφλν γηα 

ζπγθεθξηκέλα αδηθήκαηα θαη κε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ν λφκνο, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη 

κε αθξίβεηα θαη πνηα ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο εληάζζνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ απνξξήηνπ. Ο λφκνο 

εθαξκφζηεθε γηα ζεηξά εηψλ απφ φιεο ηηο αξρέο θαη ηνπο παξφρνπο, ελψ ε εθαξκνγή ηνπ επνπηεχεηαη 

θαη δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε ΑΓΑΔ. Μφιηο ην 2008 κε ηνλ Ν.3666/2008 αξ. 2
ν
 παξ. 7 

ζπγθαηαιέρζεθαλ ζηα εγθιήκαηα ηνπ ά. 4 ηνπ Ν.2225/1994 θαη εθείλα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 348
Α
 ηνπ ΠΚ, ελψ ε επέθηαζε ηνπ θαηαιφγνπ απηψλ απνδεηθλχεη φηη ν λνκνζέηεο ζεσξεί ηε 

ζπγθεθξηκέλε αλαθξηηηθή πξάμε φιν θαη πην ζεκαληηθή γηα ηελ πνηληθή δηαδηθαζία. 

                                                           
241

 Εξάλλου, όπωσ προαναφζραμε, ο Ράροχοσ είναι απαλλαγμζνοσ από τθ γενικι υποχρζωςθ 

ελζγχου (άρκρο 14 ΡΔ).   
242

 Κρικαράσ Θ., 2009, ό.π., ςελ. 15επ. και 50επ., Κιοφπθσ Δ., 1998, «Ροινικι ευκφνθ των εταιρειϊν 

παροχισ πρόςβαςθσ ςτο Internet», ΡοινΧρ ΜΘ’ ςελ. 712. 
243

 Αρκρο 19:  1) Σο απόρρθτο των επιςτολϊν και τθσ ελεφκερθσ ανταπόκριςθσ ι επικοινωνίασ με 

οποιονδιποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαςτο. Οόμοσ ορίηει τισ εγγυιςεισ υπό τισ οποίεσ θ 

δικαςτικι αρχι δεν δεςμεφεται από το απόρρθτο για λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ ι για διακρίβωςθ 

ιδιαίτερα ςοβαρϊν εγκλθμάτων. 2) Οόμοσ ορίηει τα ςχετικά με τθ ςυγκρότθςθ, τθ λειτουργία και τισ 

αρμοδιότθτεσ ανεξάρτθτθσ αρχισ που διαςφαλίηει το απόρρθτο τθσ παραγράφου 1. 
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 Γηαδηθαζία γηα άξζε απνξξήηνπ γηα ηε δηαθξίβσζε εγθιεκάησλ:  Ζ άξζε ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο είλαη επηηξεπηή κφλν αλ αηηηνινγεκέλα ην αξκφδην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην 

δηαπηζηψζεη φηη ε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο ή ε εμαθξίβσζε ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

είλαη αδχλαηε ή νπζησδψο δπζρεξήο ρσξίο απηήλ. Ζ άξζε ζηξέθεηαη κφλν θαηά ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ππφζεζε πνπ εξεπλάηαη ή γηα ηα νπνία, βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθψλ, πξνθχπηεη φηη ιακβάλνπλ ή κεηαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα κελχκαηα πνπ 

αθνξνχλ ή πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν ή ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζχλδεζκνί ηνπ. Ζ άξζε ηνπ 

απνξξήηνπ επηβάιιεηαη κε δηάηαμε ηνπ πκβνπιίνπ Δθεηψλ ή Πιεκκειεηνδηθψλ ζηελ θαζ` χιελ θαη 

θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε δηαθξίβσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγθιήκαηνο κε ην 

νπνίν ζρεηίδεηαη ε άξζε (εθηφο απφ ηηο εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε άξζε δηαηάζζεηαη 

απφ ηνλ εηζαγγειέα θαη ηνλ ηαθηηθφ αλαθξηηή, νη νπνίνη φκσο ππνρξενχληαη λα εηζαγάγνπλ ην δήηεκα 

κε ζρεηηθή αίηεζε ζην πκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ εκεξψλ). Σελ αίηεζε γηα ηελ άξζε 

ππνβάιιεη ζην πκβνχιην ν θαζ` χιελ θαη θαηά ηφπν αξκφδηνο εηζαγγειέαο, ν νπνίνο επνπηεχεη ή 

ελεξγεί πξναλάθξηζε ή πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε θαη ν αλαθξηηήο, ν νπνίνο ελεξγεί ηαθηηθή αλάθξηζε 

γηα ηα πην πάλσ εγθιήκαηα. Σν πκβνχιην απνθαζίδεη κέζα ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο γηα ηελ άξζε 

ή φρη ηνπ απνξξήηνπ, κε δηάηαμή ηνπ.
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Ζ αξρή γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζθεληθνχ έγηλε κε ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ Γ. αληδά (αξηζ. 9/2009), πνπ ακθηζβήηεζε ηε λνκηκφηεηα ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ θξίλνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 47/2005 σο αλίζρπξεο, αληηζπληαγκαηηθέο θαη εθδνζείζεο 

θαζ' ππέξβαζε λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο.  

Με ηηο γλσκνδνηήζεηο 9/2009, 12/2009 θαη ηελ πην πξφζθαηε 9/2011 –νη 

νπνίεο θαη‟αξρήλ ΓΔΝ είλαη δεζκεπηηθέο- ν Άξεηνο Πάγνο θαηέιεμε, κέζσ ησλ 

εηζαγγειηθψλ ιεηηνπξγψλ ηνπ, ζην φηη ε Γηθαηνζχλε κπνξεί λα δεηά απφ ηνπο 

παξφρνπο ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε παξάλνκεο πξάμεηο ζην 

δηαδίθηπν, ρσξίο λα απαηηείηαη άδεηα απφ ηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ 

Δπηθνηλσληψλ (Α.Γ.Α.Δ.), φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Ν. 3115/2003.
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 Ζ αληηπαξάζεζε ζε λνκηθφ επίπεδν, κεηαμχ ησλ Δηζαγγειέσλ ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ θαη ηεο ΑΓΑΔ έρεη σο εμήο:  
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 Καράκωςτασ Ι., 2009, ό.π. ςελ. 153επ., “Άρςθ απορριτου επικοινωνιϊν ςτα πλαίςια τθσ 

ανάκριςθσ” του Καδιρ Αϊκοφτ ςτο www.judex.gr   
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 ΓνωμΕιςΑΡ(Γ.Σανιδά) 9/2009, ΑΠΡΡΡΗΣΡ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ, ΡοινΔικ 8-9/2009, ςελ.923 /   

ΓνωμΕιςΑΡ(Ι.Τζντε) 12/2009, ΑΠΡΡΡΗΣΡ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ, ΡοινΔικ 10/2009, ςελ.1089 και Τράπεηα 

Νομικϊν Ρλθροφοριϊν ΝΟΜΟΣ / ΓνωμΕιςΑΡ(Α.Κατςιρϊδθ) 9/2011, ΑΡΗ ΑΠΡΡΡΗΣΡΤ ΠΡΡ 

ΔΙΑΜΡΙΒΩΗ ΕΓΜΝΗΞΑΣΙΜΩΟ ΠΡΑΠΕΩΟ, ΡοινΔικ 2011, ςελ.590 / “Γνωμοδότθςθ ΑΡ για άρςθ 

ανωνυμίασ των blogs”, 31/5/2011, ςτο http://newpost.gr/post/50297/gnomodotisi-areioy-pagoy-gia-

arsi-anonymias-ton-blogs,  

 

http://www.judex.gr/
http://newpost.gr/post/50297/gnomodotisi-areioy-pagoy-gia-arsi-anonymias-ton-blogs
http://newpost.gr/post/50297/gnomodotisi-areioy-pagoy-gia-arsi-anonymias-ton-blogs


162 

 

Σν δήηεκα ηεο άξζεο ηνπ απνξξήηνπ αλαθηλήζεθε απφ ηνλ Δηζαγγειέα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, θ. Γεψξγην αληδά, κε ηελ ππ' αξηζ. 9/2009 Γλσκνδφηεζή ηνπ. Με 

απηήλ ν Δηζαγγειέαο ηνπ ΑΠ επηρείξεζε λα θαιχςεη ηελ ειιηπή λνκηθή πξνζηαζία 

ησλ πνιηηψλ απφ πβξηζηηθά, απεηιεηηθά ή ηειεθσλήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απάηεο θαηά ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη απφ φζνπο αλαξηνχλ 

πβξηζηηθά, απεηιεηηθά ή εθβηαζηηθά δεκνζηεχκαηα ή θσηνγξαθίεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο ή δηαπξάηηνπλ ελ γέλεη εγθιήκαηα, θαζφηη ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην (άξζξν 4 ηνπ λ. 2225/1994, φπσο ηζρχεη, θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 47/2005 

θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ απηνχ) δελ πξνβιέπεη δπλαηφηεηα άξζεο ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, παξά κφλν γηα θαθνπξγήκαηα θαη άιια ηδηαηηέξσο 

ζνβαξά αδηθήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ, κεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε επηρεηξεκαηνινγία, 

ν Δηζαγγειέαο ηνπ ΑΠ ζηελ σο άλσ Γλσκνδφηεζή ηνπ θαηέιεμε ζηα θάησζη 

ζπκπεξάζκαηα : 

"...1) Σν απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ δελ θαιύπηεη: α) ηελ επηθνηλσλία κέζσ 

ηνπ δηαδηθηύνπ (Internet) θαη β) ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο 

[νλνκαηεπώλπκα θαη ινηπά ζηνηρεία ζπλδξνκεηώλ, δηεπζύλζεηο IP (ηα 

ειεθηξνληθά ίρλε πνπ βνεζνύλ ζηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε κε ηνλ 

εμνπιηζκό ηνπ, όπσο είλαη ην MacAdress ηνπ modem/router), αξηζκνί 

ηειεθώλσλ, ρξόλνο θαη ηόπνο θιήζεσο, δηάξθεηα ζπλδηάιεμεο θ.ιπ.].  

2) ηελ πεξίπησζε ηειέζεσο νπνηνπδήπνηε εγθιήκαηνο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ 

(Internet) θαη ελ όςεη ηνπ όηη ηα ζπλζέηνληα απηό (ην έγθιεκα) ζηνηρεία 

(δεκνζίεπκα πβξηζηηθό, θσηνγξαθίεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, απόθαζε ή 

εθδήισζε βνπιήζεσο αλειίθνπ γηα απηνθηνλία θ.ιπ.), έρνπλ θαηαζηεί θνηλά 

θαη πξνζηηά ζε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε ή δηαρεηξηζηή ηζηνζειίδαο, δελ 

απαηηείηαη άδεηα νπνηαζδήπνηε αξρήο, θαη πξνερόλησο ηεο αξρήο πξνζηαζίαο 

ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί θαη λα 

εληνπηζζεί ηόζν ην ειεθηξνληθό ίρλνο ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεσο όζν θαη ην 

πξόζσπν, ην νπνίν θξύπηεηαη πίζσ από ην ειεθηξνληθό ίρλνο. πλεπώο, νη 

εηζαγγειηθέο, αλαθξηηηθέο θαη πξναλαθξηηηθέο αξρέο, πνιύ δε πεξηζζόηεξν ηα 

Δηθαζηηθά πκβνύιηα θαη ηα Δηθαζηήξηα, δηθαηνύληαη λα δεηνύλ από ηνπο 

παξόρνπο ησλ ππεξεζηώλ Επηθνηλσλίαο, κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ (Internet), ηα 

ειεθηξνληθά ίρλε κηαο εγθιεκαηηθήο πξάμεσο, ηελ εκεξνρξνλνινγία θαη ηα 
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ζηνηρεία ηνπ πξνζώπνπ ζην νπνίν αληηζηνηρεί ην ειεθηξνληθό ίρλνο, από ηνπο 

ινηπνύο δε παξόρνπο ησλ ππεξεζηώλ επηθνηλσλίαο ηα «εμσηεξηθά ζηνηρεία» 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ν πάξνρνο ππνρξενύηαη λα ηα παξαδίδεη ρσξίο λα είλαη 

αλαγθαίν λα πξνεγεζεί άδεηα θάπνηαο Αξρήο θαη ηδία ηεο Αξρήο Δηαζθάιηζεο 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Επηθνηλσληώλ.  

    Αληίζεηε εθδνρή ζα νδεγεί ζηελ ππόζαιςε ησλ εγθιεκαηηώλ θαη ησλ 

εγθιεκάησλ, ηα νπνία ηεινύληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ (Internet), ην νπνίν έηζη 

ζα θαζίζηαηαη ν παξάδεηζνο ηνπ ειεθηξνληθνύ εγθιήκαηνο. Πέξαλ ηνύηνπ 

δεκηνπξγεί θαη ζα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία, κε αζηπλνκηθέο 

αξρέο άιισλ ρσξώλ, νη νπνίεο (αζηπλνκηθέο αξρέο) δηαβηβάδνπλ κέζσ ηεο 

Interpol θαη ηεο Europol αηηήκαηα πνπ αθνξνύλ ππνζέζεηο αδηθεκάησλ 

ηεινπκέλσλ ή ηειεζζέλησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή. 

3) Η Αξρή Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Επηθνηλσληώλ αιιά θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε Αλεμάξηεηε Αξρή νύηε λνκηκνπνηείηαη νύηε δηθαηνύηαη λα 

ειέγμεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ακέζσο ή εκκέζσο, ην εάλ ε πεξί άξζεσο ή κε 

ηνπ απνξξήηνπ απόθαζε ησλ νξγάλσλ ηεο Δηθαηνζύλεο είλαη ζύλλνκε ή όρη. 

Απηό θξίλεηαη από ηα ίδηα ηα όξγαλα ηεο Δηθαηνζύλεο. Ούηε όκσο πεξαηηέξσ 

ε ξεζείζα Αξρή κπνξεί λα ειέγμεη ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ επηθνηλσλίαο γηα 

ηε, ζε θάζε πεξίπησζε, ζπκκόξθσζε ηνπο πξνο ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ 

ηεο Δηθαηνζύλεο. Εάλ πξάμεη ηνύην ελεξγεί θαζ` ππέξβαζε ηεο δηθαηνδνζίαο 

ηεο." 

Ζ Α.Γ.Α.Δ. απφ ηελ πιεπξά ηεο απάληεζε κε ηελ ππ' αξηζκ. πξση. 1604 απφ 

13.7.2009 επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ζηελ νπνία επί ηεο 

νπζίαο δηαθψλεζε κε ηελ σο άλσ εηζαγγειηθή Γλσκνδφηεζε, αλαγλψξηζε εκκέζσο 

φηη  ππάξρεη λνκνζεηηθφ θελφ, ε θάιπςε ηνπ νπνίνπ ελαπφθεηηαη ζηελ Πνιηηεία, θαη 

ελ ηέιεη δήηεζε πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο γηα ην ίδην δήηεκα ηεο άξζεο ηνπ 

απνξξήηνπ.  

Ζ απάληεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ λένπ ηφηε Δηζαγγειέα ΑΠ, θ. Ησάλλε Σέληε, 

ήιζε κε ηελ ππ' αξηζ. 12/2009 Γλσκνδφηεζή ηνπ, κε ηελ νπνία παγηψζεθε ε ζέζε 

ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ ΑΠ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Δηδηθφηεξα ζηελ ελ ιφγσ 

Γλσκνδφηεζε αλαθέξνληαη ηα εμήο ελδηαθέξνληα : 
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"...Οη πεξηπηώζεηο πνπ ελδηαθέξνπλ ζην πξνθείκελν, ήηνη νη 

πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο νη αλαθξηηηθέο αξρέο γηα ηελ εληόπηζε ηνπ δξάζηε 

εμπβξηζηηθώλ, ζπθνθαληηθώλ, απεηιεηηθώλ ή άιινπ εγθιεκαηηθνύ ραξαθηήξα 

ηειεθσληθώλ θιήζεσλ ή κελπκάησλ, θαηά ηελ δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο 

εμεηάζεσο, πξναλαθξίζεσο ή θπξίαο αλαθξίζεσο, θαηόπηλ εγθιήζεσο θαηά 

θαλόλα ηνπ παζόληνο, δεηνύλ ηελ αλαθνίλσζε εθ κέξνπο ησλ παξόρσλ 

ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ (ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ – Internet) ζηνηρείσλ ζρεηηθώλ κε ηελ 

ηαπηόηεηα ή ηε ζέζε ηεο ζπλδέζεσο ή ηνπ ρξήζηε, εθθεύγνπλ ηνπ 

πξνζηαηεπηηθνύ πεδίνπ ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 19 § 1 ηνπ πληάγκαηνο. 

ηηο πξναλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο δελ πξόθεηηαη γηα επηθνηλσλία ή 

αληαπόθξηζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζπληαγκαηηθήο δηαηάμεσο. Οη επαθέο απηέο 

σο, εθ ηνπ ζθνπνύ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ην νπνίν είλαη επζέσο 

εγθιεκαηηθό (Καξξάο, Πνηληθό Δηθνλνκηθό Δίθαην αξηζ. 705), αθελόο δελ 

ζπληζηνύλ "αληαιιαγή απόςεσλ, δηαλνεκάησλ θιπ." θαη αθεηέξνπ δελ 

γίλνληαη ζην πιαίζην ζρέζεσο νηθεηόηεηαο θαη εκπηζηεπηηθόηεηαο 

(Υξπζνγόλνο, αλση. ζει. 260, Σζαθπξάθεο, αλση. ζει. 997, 998). Επνκέλσο, 

δελ ζπληξέρεη ν δηθαηνινγεηηθόο ιόγνο πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ, δειαδή ε 

δηαθύιαμε ηνπ πξνζώπνπ από ηνλ θίλδπλν παξαβηάζεσο ηεο ελ επξεία έλλνηα 

πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο ηνπ θαη ηεο παγηδεύζεώο ηνπ κε ηελ έθζεζή ηνπ ζε 

θάζε είδνπο ζπλέπεηεο από ηπρόλ ππεξβνιηθέο θαη αζηόραζηεο εθθξάζεηο θαηά 

ηελ ηδησηηθή θαη εκπηζηεπηηθή επηθνηλσλία ηνπ, θαη, θαη` αθνινπζίαλ, ε 

επηθνηλσλία απηνύ ηνπ είδνπο δελ πξνζηαηεύεηαη σο ηνηαύηε από ην ύληαγκα 

θαη, ζπλαθνινύζσο, από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 § 1 ηνπ Ν. 3471/2006.  

πλεπώο πξνο ηα αλσηέξσ, νη αλαθξηηηθέο αξρέο, αληαπνθξηλόκελεο 

ζην πξνζηαηεπηηθό θαζήθνλ ηνπ Κξάηνπο, εθδεινύκελν σο ζεηηθή ππνρξέσζε 

απηνύ πξνο δηαζθάιηζε ηεο αλεκπόδηζηεο θαη απνηειεζκαηηθήο αζθήζεσο 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αηόκνπ, θαη` άξζξν 25§1 ηνπ πληάγκαηνο, θαη 

ελεξγνύζεο ζύκθσλα κε ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή γηα παξνρή έλλνκεο 

πξνζηαζίαο (άξζξν 20 ηνπ πληάγκαηνο) θαη ηηκσξήζεσο ησλ εγθιεκάησλ 

(άξζξα 96§1 θαη 87§1 ηνπ πληάγκαηνο) κπνξνύλ, ζηα πιαίζηα ηνπ 

δηθαηώκαηόο ηνπο λα ζπγθεληξώλνπλ ηα αλαγθαία απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε 

βεβαίσζε ηνπ εγθιήκαηνο (άξζξα 251, 239 §§ 1-2 θαη 248 ΚΠΔ), λα δεηνύλ ηα 
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πξναλαθεξόκελα ζηνηρεία, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

άξζεσο ηνπ απνξξήηνπ ηνπ εθηειεζηηθνύ ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξ. 19 § 1 εδ. 

β΄ ηνπ πληάγκαηνο Ν. 2225/1994, αθνύ, όπσο ειέρζε, δελ πξόθεηηαη γηα 

απόξξεην.  

  Είλαη απηνλόεην, όηη πξέπεη λα δηελεξγείηαη θπξία αλάθξηζε ή 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ή πξναλάθξηζε κεηά από παξαγγειία εηζαγγειέα 

θαζώο θαη όηη ν ηαθηηθόο αλαθξηηήο ή ν παξαγγέιισλ εηζαγγειέαο, ζύκθσλα 

κε βαζηθή αξρή ηζρύνπζα επί ησλ αλαθξίζεσλ, ζα δεηήζεη ηα ζηνηρεία γηα ηα 

νπνία γίλεηαη ιόγνο αθνύ, κεηά ηήξεζε ησλ αξρώλ ηεο αλαινγηθόηεηαο, θξίλεη 

όηη, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε δηαζέηεη, είλαη δπλαηόλ λα 

ππνηεζεί επιόγσο όηη κόλν κε απηό ην κέζν ζα γίλεη δπλαηή ε βεβαίσζε ηνπ 

εγθιήκαηνο θαη ε αλαθάιπςε ηνπ δξάζηε (Καξξάο, αλση., αξηζ. 44). ..." 

Σα παξαπάλσ επαλέιαβε ην 2011 κε λέα Γλσκνδφηεζή ηνπ ν αληεηζαγγειέαο 

ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ Αζαλάζηνο Καηζηξψδεο (9/2011) πνπ επαλήιζε ζην 

ζέκα απηφ χζηεξα απφ λέν εξψηεκα ηνπ Σκήκαηνο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ 

Δγθιήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο Αζθαιείαο Αηηηθήο. Δηδηθφηεξα, ην εξψηεκα ήηαλ εάλ 

ηζρχνπλ νη δχν γλσκνδνηήζεηο (9 θαη 12/2009) ησλ θ.θ. αληδά θαη Σέληε γηα ηελ 

άξζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηε ρνξήγεζε δεδνκέλσλ επηθνηλσληψλ ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο, κεηά ηελ επηθχξσζε ηεο νδεγίαο 2008/24/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ κε ην λφκν 3917/2011
246

. Ο αληεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

επηζήκαλε φηη ν Ν. 3917/2011 δελ εηζήγαγε λέν πεξηνξηζηηθφ θαζεζηψο ζρεηηθά κε 

ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο. «Έηζη, νη πάξνρνη ππεξεζηώλ 

Δηαδηθηύνπ, ζην πιαίζην πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ή πξναλάθξηζεο κεηά από 

παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέα, ππνρξενύληαη λα γλσζηνπνηνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

πξνζώπνπ ζηα νπνία αληηζηνηρνύλ ειεθηξνληθά ίρλε ή ηειεθσληθνί αξηζκνί 

θιήζεσο εγθιεκαηηθήο πξάμεσο, ζπγθεθξηκέλεο εκεξνρξνλνινγίαο, ρσξίο ηελ 

ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο άξζεσο ηνπ απνξξήηνπ». Άιισζηε, νη γλσκνδνηήζεηο ηνπ 

2009 «δελ αθνξνχλ αηηήκαηα νπνησλδήπνηε ''αξκφδησλ αξρψλ'' αιιά αηηήκαηα 

αλαθξηηηθψλ αξρψλ, πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο γηα παξνρή 

έλλνκεο πξνζηαζίαο (άξζξν 20 ηνπ Σπληάγκαηνο) θαη ηηκψξεζε ησλ εγθιεκάησλ 
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 Ρρβλ. και ςελ. 89, κατά τον νόμο αυτό, οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν Διαδικτφου 

υποχρεοφνται να διατθροφν ςτοιχεία ςυνδρομθτϊν και δεδομζνα που αντιςτοιχοφν ςε θλεκτρονικά 

ίχνθ για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν 
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(άξζξα 96 παξάγξαθνο 1 θαη 67 παξάγξαθνο 1 ηνπ Σπληάγκαηνο), ηα νπνία (αηηήκαηα) 

αλαθέξνληαη ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ πξφθεηηαη γηα απφξξεην θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 19 παξάγξαθνο 1 ηνπ Σπληάγκαηνο». 

Ζ αληηπαξάζεζε απηή ζε λνκηθφ επίπεδν έθεξε ζην πξνζθήλην κε εκθαηηθφ 

ηξφπν ηηο δπζθνιίεο ζηελ ζηάζκηζε ησλ αγαζψλ ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο 

(άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο) ζε ζρέζε κε απηφ ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο (άξζξν 20 

ηνπ πληάγκαηνο). 
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Γ. 1.- Ζ ΓΗΧΞΖ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ 

ΜΑ 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ππνζέζεσλ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο απφ ηελ Διιεληθή 

Αζηπλνκία, νπζηαζηηθά, αξρίδεη κε ηελ ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο Γίσμεο 

Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο (ζηελ Αζθάιεηα Αηηηθήο) ην 2004. Έσο ηφηε, νη 

ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ θαζ‟ νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

αληηκεησπίδνληαλ απφ ην Σκήκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο. Σν Σκήκα 

Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ηεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο ηδξχζεθε κε ην π.δ. 

100/2004, έρνληαο αξκνδηφηεηα ηελ δίσμε ησλ εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη ζην 

δηαδίθηπν ή κε ηε ρξήζε απηνχ εληφο ηεο πεξηνρήο ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο Γηεχζπλζεο 

Αζθάιεηαο Αηηηθήο, θαζψο θαη ηελ επί 24ψξνπ βάζεσο παξαθνινχζεζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, πξνο δηαπίζησζε εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ πνπ ηεινχληαη ζηε ρψξα θαη ηε 

δηαβίβαζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζπλαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

Δπίζεο, κε ην π.δ. 48/2006 ηδξχζεθε Σκήκα Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο 

ζηελ Τπνδηεχζπλζε Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο 

Γηεχζπλζεο Θεζζαινλίθεο, κε αξκνδηφηεηεο ηελ εληφο ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο 

ηεο Γηεχζπλζεο Αζθαιείαο Θεζζαινλίθεο, δίσμε ησλ εγθιεκάησλ πνπ 

δηαπξάηηνληαη ζην δηαδίθηπν ή κε ηε ρξήζε απηνχ.  

Ζ Τπεξεζία Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο θαη Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ 

Δγθιήκαηνο (ΤΠ.Ο.Α.Γ.Ζ.Δ.) πνπ άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011, 

είλαη απηνηειήο Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε απνζηνιή ηε 

δηεξεχλεζε, εμηρλίαζε θαη δίσμε εγθιεκάησλ πνπ ηειέζηεθαλ ζε βάξνο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηελ Δζληθήο Οηθνλνκίαο ή έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ νξγαλσκέλνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε εγθιήκαηα 

δηαπξάηηνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ ΤΠ.Ο.Α.Γ.Ζ.Δ. απνηειείηαη απφ ην 

Δπηηειείν, θαζψο θαη απφ ηνπο δχν επηρεηξεζηαθνχο ηνκείο αζηπλνκηθήο δξάζεο, ηελ 

Τπνδηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηελ Τπνδηεχζπλζε Γίσμεο 

Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο. Ζ απνζηνιή ηεο Τπνδηεχζπλζεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ 

Δγθιήκαηνο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξφιεςε, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηαζηνιή 

εγθιεκάησλ ή αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ δηαπξάηηνληαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ή άιισλ κέζσλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. Γηεπζπληήο ηεο είλαη ν 

Αζηπλνκηθφο Γηεπζπληήο θαθηαλάθεο Δκκαλνπήι.  

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=8195&Itemid=378&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=8194&Itemid=378&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=8194&Itemid=378&lang=
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Σν έξγν ηεο: Ζ Τπεξεζία Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο δηεζλείο ππεξεζίεο πξαγκαηνπνηεί ςεθηαθή αλάιπζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ γηα 

εληνπηζκφ δηαθίλεζεο πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Γηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν 

ινγηζκηθφ, ην νπνίν, κε ηελ αδεηνδφηεζε ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 24σξε αλίρλεπζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 

πνιπάξηζκεο δηεζλείο επηρεηξήζεηο (storm, purity, myosis, coala, carousel I–II, 

spiderweb, charly, twins, icarus). Δπηπξνζζέησο, έρεη ζηελή ζπλεξγαζία, κε δηεζλείο 

ζπλαξκφδηνπο θνξείο (Interpol, Europol), Δηζαγγειηθέο Αξρέο, Μ.Κ.Ο, φπσο ην 

«Υακφγειν ηνπ παηδηνχ», εθπξνζψπνπο „hotline‟ γξακκψλ θ.ιπ. γηα επφδσζε ηνπ  

επηδησθνκέλνπ ζθνπνχ θαζψο, φπσο είλαη θπζηθφ, κε ηε Safeline θαη ηνλ INHOPE. 

Έρεη δεκηνπξγήζεη ην Cyber Alert, ηελ εθαξκνγή γηα άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ 

Γίσμε Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ελψ νη γξακκέο θαηαγγειηψλ 

είλαη δηαζέζηκεο επί 24ψξνπ βάζεσο (11188). 

Καηά ηελ πεξίνδν 2004-2008 ην παξαπάλσ Σκήκα αζρνιήζεθε κε 130 

ππνζέζεηο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, απφ ηηο νπνίεο νη ηξεηο κεγαιχηεξεο ήηαλ: α) ε 

ππφζεζε “Storm”: Ζ δηαθίλεζε πιηθνχ εληνπίζηεθε ζηηο πφιεηο Αζήλα, 

Θεζζαινλίθε, Λάξηζα, Διαζζφλα, Γξάκα, Νάνπζα, Βέξνηα, έξξεο, Άγην Νηθφιαν 

θαη Υαληά Κξήηεο. ε απηή ηελ επηρείξεζε νη δξάζηεο-δηαθηλεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ 

δψα πνπ βίαδαλ λήπηα, θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο, είραλ 

κάιηζηα ζηξαηνινγήζεη κέζσ chat rooms ηξεηο αλήιηθνπο, νη νπνίνη ελεξγνχζαλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο, δηαθηλψληαο κέξνο ηνπ άζεκλνπ πιηθνχ. Έγηλαλ πέληε ζπιιήςεηο 

ζηα πιαίζηα ηνπ απηνθψξνπ, ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο δεθαπέληε, ζρεκαηίζηεθε ζε 

βάξνο ηνπο δηθνγξαθία, 

β) ε επηρείξεζε “Purity”: εκπινθή νγδφληα Διιήλσλ ρξεζηψλ internet ζε δηεζλέο 

θχθισκα online εκπνξίαο πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Σα αξρεία απηά ήηαλ 

ζθιεξφ πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, πξνζβάζηκν ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν 

ρξήζηε ηνπ internet. Απφ φινπο απηνχο ηνπο νγδφληα, κφλν γηα ηνπο είθνζη επηά 

βξέζεθαλ ζηνηρεία, εθφζνλ νη πάξνρνη δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα θπιάζζνπλ ηα 

αξρεία. Οη θαηεγνξνχκελνη ήηαλ απφ Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Υαληά, Μχθνλν, Λάξηζα 

θαη Γξάκα. Έγηλαλ νθηψ ζπιιήςεηο θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο δεθαελληά 

ζρεκαηίζηεθαλ δηθνγξαθίεο, ελψ πέληε πξνθπιαθίζηεθαλ. Δθηφο απφ ηελ παηδηθή 

πνξλνγξαθία είρακε θαη αζέιγεηα κεηαμχ ζπγγελψλ (παηέξα κε θφξε), 
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γ) θαη κηα γεληθεπκέλε επηρείξεζε («Δπηρείξεζε Οξφζεκν»), ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

19 ρψξεο θαη ε Europol, θαη ε νπνία θαηέιεμε ζε 150 ζπιιήςεηο. ην θχθισκα 

βξέζεθαλ 2.500 πειάηεο (6 εθ ησλ νπνίσλ Έιιελεο), νη νπνίνη είραλ αγνξάζεη 

ζπλνιηθά έλα εθαηνκκχξην αξρεία κε βίληεν θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ. 

Απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Τπεξεζίαο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο έρεη 

πξνθχςεη, θαηά ηα έηε 2004-2011, εκπινθή 680 ρξεζηψλ Internet ζε ππνζέζεηο on-

line δηαθίλεζεο πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. ην πιηθφ πνπ βξέζεθε θαηά ηηο 

έξεπλεο πεξηέρνληαη αλήιηθα παηδηά ειηθίαο απφ κφιηο κεξηθψλ κελψλ έσο 17 εηψλ. 

Σν πιηθφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα ζθιεξφ θαη πεξηειάκβαλε έληνλεο 

ζθελέο θαθνπνίεζεο.
247

 

 

2.- ΠΡΟΦΑΣΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΟΤ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΟΠΧ ΣΑ ΚΑΣΔΓΡΑΦΔ Ζ ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ 

 ΔΛΛΑΓΑ 

15.09.2004 

Πνηληθή δίσμε ζε βάξνο 27ρξνλνπ ηδησηηθνχ ππαιιήινπ αζθήζεθε απφ ηνλ 

Δηζαγγειέα κε ηελ θαηεγνξία ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ θαη’ εμαθνινχζεζε. 

Δηδηθφηεξα, ην Τκήκα Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ηεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο απνθάιπςε 

ππφζεζε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κέζσ Internet κε δξάζηε ηνλ 27ρξνλν, ηνλ νπνίν θαη 

ζπλέιαβε ζην ζπίηη ηνπ ζηνλ Λπθαβεηηφ. Ο 27ρξνλνο θαηεγνξείηαη φηη θξπβφηαλ πίζσ 

απφ ζάκλνπο θαη έπαηξλε θσηνγξαθίεο αγνξηψλ απφ 3-13 εηψλ, ηηο νπνίεο 

θαηαρσξνχζε ζην δηαδίθηπν. Πνιιέο απφ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ βξέζεθαλ ζην ζπίηη ηνπ 

27ρξνλνπ ηηο είρε ηξαβήμεη ην δηάζηεκα πνπ ήηαλ νκαδάξρεο ζε θαηαζθελψζεηο. Σην 

ζπίηη ηνπ ζπιιεθζέληα βξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ πνιιά ειεθηξνληθά αληηθείκελα. 

12.01.2005 

Σηνλ εηζαγγειέα νδεγήζεθε 29ρξνλνο Έιιελαο, ν νπνίνο δηαηεξνχζε κία απφ 

ηηο πην γλσζηέο ειιεληθέο πνξλνγξαθηθέο ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν. Η ζχιιεςε ηνπ 

29ρξνλνπ, θάηνηθνπ Αζήλαο, έγηλε χζηεξα απφ απνθάιπςε ηνπ Τκήκαηνο Γίσμεο 

Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο, χζηεξα απφ πιεξνθνξίεο θαη έξεπλεο. Ο ζπιιεθζείο 

θέξεηαη σο ν δεκηνπξγφο θαη δηαρεηξηζηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδαο κέζσ ηεο 

νπνίαο δηαθηλνχζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, αιιά θαη 
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 Συκιϊτου, 2009, ό.π. ςελ. 152, Βλαχόπουλοσ, 2007, ό.π. ςελ. 188, άρκρο Σφακιανάκθ Εμμ. «Το 

φαινόμενο τθσ παιδικισ πορνογραφίασ ςτο διαδίκτυο» Εγκλθματολογία 1/2012, ςελ. 27 ςτο 

http://www.nb.org/blog/?p=3507, Ειςιγθςθ Εμμ. Σφακιανάκθ από τθν θμερίδα με κζμα «Θ 

προςταςία του ανιλικου καταναλωτι ςτο διαδίκτυο», Ακινα 2008 

http://www.nb.org/blog/?p=3507
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ηδησηηθψλ ζηηγκψλ αλππνςίαζησλ πνιηηψλ. Δηδηθφηεξα, ν 29ρξνλνο θαηέγξαθε κε ηελ 

θάκεξα ηνπ ππνινγηζηή ηνπ αλήιηθα θνξίηζηα απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, κε 

ηηο νπνίεο επηθνηλσλνχζε ζην Internet, ζε άζεκλεο ζηάζεηο, ελψ επίζεο δηαθηλνχζε 

πιηθφ απφ εξσηηθέο θαη ηδησηηθέο ζηηγκέο ελειίθσλ, ην νπνίν είρε απνθηήζεη κε θξπθέο 

θάκεξεο ζε μελνδνρεία, παξαιίεο αιιά αθφκα θαη δνθηκαζηήξηα θαηαζηεκάησλ ή 

ηνπαιέηεο. 

08.04.2005 

Σπλειήθζε έλαο 42ρξνλνο δηθεγφξνο απφ ηε Λάξηζα, ν νπνίνο θαηεγνξείηαη φηη 

κέζσ ηζηνζειίδσλ ηνπ εμσηεξηθνχ δηαθηλνχζε παγθνζκίσο εδψ θαη έλα ρξφλν πιηθφ 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Η απνθάιπςε ηεο ππφζεζεο έγηλε απφ ην ηκήκα δίσμεο 

ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο ηεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο. Ο θαηεγνξνχκελνο δηαθηλνχζε ζην 

Internet θσηνγξαθίεο (είρε πέληε ηζηνζειίδεο κε αλάινγν πιηθφ) ζηηο νπνίεο 

απεηθνλίδνληαλ αλήιηθα κέρξη θαη λήπηα ζε άζεκλεο ζηάζεηο θαη ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ελήιηθνπο. Ο 42ρξνλνο θαηεγνξείηαη φηη θεξδνζθνπνχζε απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή, θαζψο ε πξφζβαζε ζην πιηθφ πνπ δηαηεξνχζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

γηλφηαλ κε ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

04.06.2010 

Σπλειήθζε ζηα Δζψβαιηα Πέιιαο θαηφπηλ έξεπλαο ηεο αζηπλνκίαο ζην 

απηνθίλεηφ ηνπ, 32ρξνλνο, πνπ θαηεγνξείηαη φηη θσηνγξάθηδε γπκλά αλήιηθα θνξίηζηα, 

έλαληη ακνηβήο, θαη ζηε ζπλέρεηα δεκνζίεπε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο ζην δηαδίθηπν. Καηά 

ηνλ έιεγρν, νη αξρέο εληφπηζαλ κία θνξεηή ζπζθεπή απνζήθεπζεο ςεθηαθψλ 

δεδνκέλσλ, πνπ πεξηείρε γπκλέο θαη εκίγπκλεο θσηνγξαθίεο θνξηηζηψλ. Γχν απφ ηα 

θνξίηζηα, ειηθίαο 16 εηψλ, ηαπηνπνηήζεθαλ, ελψ απφ ηελ Αζθάιεηα ζπλερίδνληαη νη 

έξεπλεο. Ο ζπιιεθζείο πξνζέγγηδε ηα αλήιηθα θνξίηζηα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο facebook, φπνπ είραλ αληαπνθξηζεί ζεηηθά ζε αίηεκα θηιίαο ηνπ 

πεξηζζφηεξα απφ 1.500 θνξίηζηα. Σηε ζπλέρεηα, πξνζπνηνχκελνο θσηνγξάθν 

πξαθηνξείνπ θσηνκνληέισλ, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη ππνζρφκελνο πςειή 

ρξεκαηηθή ακνηβή, ηηο θσηνγξάθηδε γπκλέο. Δπηπιένλ, ν 32ρξνλνο θαηεγνξείηαη φηη είρε 

έξζεη θαη ζε εξσηηθή επαθή κε νξηζκέλεο απφ ηηο αλήιηθεο. Σε έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απνζήθε θαη ζην ζπίηη ηνπ, βξέζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, άικπνπκ 

θσηνγξαθηψλ κε 155 γπκλέο θαη εκίγπκλεο θσηνγξαθίεο θνξηηζηψλ θαη γπλαηθψλ. 

15.04.2013 

Μεηά απφ έξεπλεο ηεο Γίσμεο Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο 

Αζηπλνκίαο πνπ δηήξθεζαλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ κήλα, ζπλειήθζεζαλ ηξία «άηνκα 

ππεξάλσ ππνςίαο»: έλαο 41ρξνλνο ηδησηηθφο ππάιιεινο απφ ηε Θεζζαινλίθε, έλαο 

49ρξνλνο ζπληαμηνχρνο απφ ηελ Αζήλα θαη έλαο 52ρξνλνο λαπηηθφο απφ ηε Σχξν. Τα 

επξήκαηα ηεο νξγαλσκέλεο έξεπλαο ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία 

«Δπηρείξεζε Γξέπαλν», μεπεξλνχλ αθφκε θαη ηελ πην αξξσζηεκέλε θαληαζία. Αθφκε 

θαη νη πην ζθιεξνί αζηπλνκηθνί έκεηλαλ άθσλνη απφ ηα ακέηξεηα βίληεν θαη ηηο 

θσηνγξαθίεο κε πεξηερφκελν παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, πνπ βξήθαλ ζηελ θαηνρή ησλ 
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παηδφθηισλ, ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη κηθξά παηδηά- αθφκα θαη βξέθε έμη κελψλ!-ζε 

άζεκλεο θαη αλαηξηρηαζηηθέο πφδεο 

Σηελ θαηνρή ησλ ηξηψλ δξαζηψλ βξέζεθαλ δψδεθα ζθιεξνί δίζθνη ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ κε 7.000 GB πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, απφ ηα νπνία ηα 4.000 GB 

αλήθαλ ζηνλ έλαλ ζπιιεθζέληα απφ ηε Σχξν, πέληε θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

θαη δχν εμσηεξηθέο κνλάδεο απνζήθεπζεο (USB sticks). Οη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ εθαηφ δηαθνξεηηθέο IP δηεπζχλζεηο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

Γηαδηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαθηλνχλ κέζσ ίληεξλεη εηθφλεο θαη βίληεν κε ζθιεξφ 

πεξηερφκελν παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπο ε Δηζαγγειία 

Πξσηνδηθψλ Αζελψλ έδσζε παξαγγειία γηα άξζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ 

κέζσ Γηαδηθηχνπ, ελψ ηαπηφρξνλα μεθίλεζαλ θαη ζπληνληζκέλεο έξεπλεο ηεο 

αζηπλνκίαο ζην Γηαδίθηπν, νη νπνίεο δηήξθεζαλ πεξίπνπ έλαλ κήλα. 

28.5.2014 

Απφ ηε Γηεχζπλζε Γίσμεο Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

ζρεκαηίζηεθε δηθνγξαθία ζε βάξνο 23ρξνλνπ απφ ηελ Ινξδαλία,  γηα πνξλνγξαθία 

αλειίθσλ, χζηεξα απφ θαηαγγειία 38ρξνλεο εκεδαπήο, κεηέξα αλήιηθεο, ζηε 

Γηεχζπλζε Γίσμεο Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία άγλσζην άηνκν 

είρε έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ηελ αλήιηθε θφξεο ηεο, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο «Facebook», ελψ ηεο απέζηεηιε άζεκλεο θσηνγξαθίεο ηνπ, παξνηξχλνληάο 

ηελ λα θάλεη θαη απηή ην ίδην. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα θαηαγγειιφκελα, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο πνπ 

είραλ κεηαμχ ηνπο, ην άηνκν απηφ επηρείξεζε λα αζειγήζεη ζε βάξνο ηεο αλήιηθεο. 

Σην πιαίζην άξζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, χζηεξα απφ βνχιεπκα πνπ 

εθδφζεθε απφ ηηο αξκφδηεο εηζαγγειηθέο Αξρέο, ηαπηνπνηήζεθαλ ηα ειεθηξνληθά ίρλε 

ηνπ 23ρξνλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα φηη είλαη δηαρεηξηζηήο ηνπ επίκαρνπ πξνθίι ζην 

«facebook» θαη θάηνρνο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο πνπ είρε έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ηελ 

αλήιηθε. 

25.06.2014 

Σηε δεκνζηόηεηα, χζηεξα απφ ζρεηηθή δηάηαμε ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ 

Λάξηζαο, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, νη θσηνγξαθίεο, θαζψο θαη ν ινγαξηαζκφο «πξνθίι» 

πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ζην Facebook o 47ρξνλνο, ν νπνίνο ζπλειήθζε απφ ηελ 

Υπνδηεχζπλζε Αζθάιεηαο Βφινπ, γηα πνξλνγξαθία αλειίθσλ. Ο 47ρξνλνο 

πξνζπνηνχκελνο ηνλ 19ρξνλν επηθνηλσλνχζε κέζσ chat, αιιά θαη κέζσ ηειεθψλνπ κε 

αλήιηθεο πνπ εληφπηδε θαη πιεζίαδε κέζσ ηνπ Facebook. Η ζπγθεθξηκέλε 

δεκνζηνπνίεζε, ρξνληθήο δηάξθεηαο ηξηψλ  κελψλ, απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη πξνο επρεξέζηεξε πξαγκάησζε ηεο αμίσζεο ηεο Πνιηηείαο γηα 

ηνλ θνιαζκφ ηνπ παξαπάλσ αδηθήκαηνο.  

30.11.2014 

Απφ ηε Γηεχζπλζε Γίσμεο Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ζρεκαηίζηεθε δηθνγξαθία 

ζε βάξνο δπν εκεδαπψλ, ζην πιαίζην ζηνρεπκέλσλ εξεπλψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη ζην «Σθνηεηλφ Γηαδίθηπν». Πξφθεηηαη γηα δπν εκεδαπνχο, 



172 

 

33 θαη 35 εηψλ, νη νπνίνη δηαηεξνχζαλ ινγαξηαζκφ ζε ηζηνζειίδα ηνπ «Σθνηεηλνχ 

Γηαδηθηχνπ» ( Darknet ), κε πιηθφ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ.Οη ζηνρεπκέλεο 

δξάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Europol θαη ην FBI. 

05.02.2015 

Απφ ηε Γηεχζπλζε Γίσμεο Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ζρεκαηίζηεθε δηθνγξαθία 

ζε βάξνο 55ρξνλνπ εκεδαπνχ, ν νπνίνο θαηεγνξείηαη γηα πνξλνγξαθία αλειίθσλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Μεηά απφ ςεθηαθή αλάιπζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, πξνέθπςε φηη ν 

55ρξνλνο επηζθεπηφηαλ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ, ελψ παξάιιεια 

ζπκκεηείρε ζε εηθνληθά δσκάηηα επηθνηλσλίαο (chat), ππνζηεξίδνληαο φηη έρεη πξνβεί 

ζηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ. Δπίζεο, φπσο πξνέθπςε, απέζηεηιε ζε ρψξα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, κέζσ θνχξηεξ, ρξεκαηηθφ πνζφ, σο ζπλδξνκή ζε ηζηνζειίδα παηδφθηισλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε έγγξαθν απφ ην Κέληξν Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ηνπ 

Τεισλείνπ ησλ Η.Π.Α. (ICE), ν 55ρξνλνο, αθνχ άιιαμε ηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπ, απέζηεηιε ζε ηξίηνπο ηξηάληα ελλέα (39) θσηνγξαθίεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο. 

Τελ 17-01-2015 ν 55ρξνλνο ζπλειήθζε ζηελ Πάηξα, θαζψο είρε εθδνζεί ζε 

βάξνο ηνπ έληαικα ζχιιεςεο απφ ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Τξηθάισλ. Σε έξεπλα 

πνπ έγηλε ζηνλ θνξεηφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ, αλεπξέζεθαλ 

(12.031) αξρεία πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ, ζπλνιηθνχ κεγέζνπο πνπ μεπεξλά ηα 3,5 

Gigabyte απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. Ο 55ρξνλνο νδεγήζεθε ζηηο αξκφδηεο εηζαγγειηθέο 

αξρέο θαη κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ εληάικαηνο ζχιιεςεο, θξίζεθε πξνθπιαθηζηένο. 

 

 ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΚΟΜΟ 

04.10.2004 

Πάλσ απφ 200 Απζηξαιηαλνί θαηεγνξνχκελνη γηα παηδηθή πνξλνγξαθία 

Σην πιαίζην κηαο κεγάιεο επηρείξεζεο ησλ Απζηξαιηαλψλ αξρψλ γηα ηελ 

θαηαδίσμε ππφπησλ γηα δηαθίλεζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ κε αλειίθνπο κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, πάλσ απφ 200 άηνκα ζπλειήθζεζαλ. Έλαο 33ρξνλνο παληξεκέλνο 

δάζθαινο εκθαλίζηεθε ζε Γηθαζηήξην ηνπ Σίληλετ, αληηκεησπίδνληαο 22 θαηεγνξίεο γηα 

παηδηθή πνξλνγξαθία, ελψ άιινη 11 νδεγήζεθαλ ζε Γηθαζηήξην ηνπ Πέξζ, 

θαηεγνξνχκελνη γηα δηαθίλεζε ζρεηηθνχ πιηθνχ ζην Internet. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο 

νη 200 ζπιιεθζέληεο αληηκεησπίδνπλ ζπλνιηθά 2000 πεξίπνπ θαηεγνξίεο. Μεηαμχ ησλ 

θαηεγνξνχκελσλ βξίζθνληαη θαζεγεηέο, αζηπλνκηθνί, ππάιιεινη βνπιεπηψλ θαη έλαο 

ηδηνθηήηεο παηδηθνχ ζηαζκνχ, ελψ νη αξρέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζπιιεθζέληεο ελδέρεηαη 

ηειηθά λα μεπεξάζνπλ ηνπο 500. Τέζζεξηο απφ ηνπο ζπιιεθζέληεο Απζηξαινχο 

απηνθηφλεζαλ κεηά ηε ζχιιεςή ηνπο. 

17.01.2005 
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Έθδνζε ζηηο ΖΠΑ γηα δχν Λεπθνξψζνπο πνπ θαηεγνξνχληαη γηα δηαθίλεζε 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο 

Γχν Λεπθνξψζνη 26 θαη 27 εηψλ εθδφζεθαλ ζηηο ΗΠΑ πξνθεηκέλνπ λα 

δηθαζηνχλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο δηαθίλεζεο πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Καη νη δχν δηαηεξνχζαλ ηζηνζειίδεο κε ζρεηηθφ πιηθφ, ελψ επίζεο είραλ 

εηαηξία κε ηελ νλνκαζία Regpay Co. πνπ παξείρε ππεξεζίεο παξνρήο Internet ζε 50 

άιιεο ηζηνζειίδεο κε πνξλνγξαθηθφ πεξηερφκελν αλειίθσλ. Βάζεη εξεπλψλ ζηα αξρεία 

ηεο εηαηξίαο έρνπλ ζπιιεθζεί πάλσ απφ 1.000 άηνκα ζε φιν ηνλ θφζκν πνπ πιήξσλαλ 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ web sites. Μεηαμχ απηψλ είλαη έλαο 

δάζθαινο, έλαο αζηπλνκηθφο, έλαο ηεξέαο θαη ν δηεπζπληήο ηνπ παηδηαηξηθνχ ηκήκαηνο 

λνζνθνκείνπ ηεο Νέαο Υφξθεο. Οη δχν Λεπθνξψζνη ζπλειήθζεζαλ ζην Παξίζη ηνλ 

Ινχιην ηνπ 2003, εθδφζεθαλ ζηελ Ακεξηθή ζηηο 5 Ιαλνπαξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη 

ηελ επφκελε κέξα αζθήζεθε ζε βάξνο ηνπο πνηληθή δίσμε.  

17.02.2005  

Δμαξζξψζεθε ζηελ Ηζπαλία θχθισκα δηαθίλεζεο πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ κε 

αλειίθνπο ζην δηαδίθηπν 

Σπλειήθζεζαλ 18 άλζξσπνη κε ηελ θαηεγνξίαο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

αλειίθσλ θαη ηεο δηαθίλεζεο ηνπ ζρεηηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ θαηέγξαθαλ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Η φιε επηρείξεζε μεθίλεζε χζηεξα απφ θαηαγγειία κηαο κεηέξαο 

φηη άγλσζηνο είρε επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 12ρξνλν γην ηεο κέζσ ηνπ Internet θαη ηνπ είρε 

πξνζθέξεη δψξα θαη ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα έρεη ζεμνπαιηθή επαθή καδί ηνπ. Ο 

29ρξνλνο άλδξαο ζπλειήθζε ηνλ πεξαζκέλν Σεπηέκβξην ζε μελνδνρείν ηεο Μαδξίηεο, 

φπνπ επξφθεηην λα ζπλαληήζεη ην παηδί, ελψ πξνρψξεζαλ ζε θαηάζρεζε ηνπ 

πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ δηαηεξνχζε ν λεαξφο. Οη ζπιιήςεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

δηάθνξεο πφιεηο ηεο Ιζπαλίαο, φπσο ζηε Μαδξίηε, ηελ Βαιέλζηα, ηελ Λα Κνξνχληα θ.α. 

Τνλ πξνεγνχκελν δε Ννέκβξην είραλ νδεγεζεί ελψπηνλ ηεο ηζπαληθήο δηθαηνζχλεο 90 

άλζξσπνη κε ηελ ίδηα θαηεγνξία. 

04.05.2010 

Πξχηαλεο θαηεγνξείηαη γηα παξελφριεζε αλειίθνπ ζην internet 

Γηα ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη απφπεηξα αζέιγεηαο ζε βάξνο αλειίθνπ 

θαηεγνξήζεθε ν πξχηαλεο ηνπ ηερλνινγηθνχ ηλζηηηνχηνπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Ατφβα 

ησλ ΗΠΑ. Τελ ππφζεζε έθεξε ζην θσο επξεία έξεπλα ζην δηαδίθηπν απφ ηελ αξκφδηα 

πξνο ηνχην ππεξεζία ηνπηθήο θνκεηείαο. Σχκθσλα κε ηα έσο ηψξα ζηνηρεία, ν 

54ρξνλνο πξχηαλεο ζπλειήθζε γηαηί απνπεηξάζεθε λα πξνζεγγίζεη άηνκν 16 εηψλ κε ηε 

ρξήζε ςεπδσλχκνπ. Απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ κεηαμχ ηνπο δηαιφγσλ, ν ζεξίθεο ηεο 

θνκεηείαο απεθάιπςε φηη ν πξχηαλεο είρε πξνηείλεη ζπλάληεζε κε ην αλήιηθν άηνκν, 

γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ νπνίνπ δελ έρνπλ δνζεί πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, κε ζθνπφ λα 

έιζνπλ ζε ζεμνπαιηθή επαθή.  

27.12.2012 

Βξεηαλία: Κιείζηκν ινγαξηαζκψλ Twitter πνπ πεξηείραλ πιηθφ παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο  
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Τν βξεηαληθφ ηκήκα CEOP (Child Exploitation and Online Protection Centre) 

θηλεηνπνηήζεθε γηα ην ζέκα, αθνχ έιαβε πεξίπνπ 25-30 θαηαγγειίεο πνιηηψλ γηα ηελ 

χπαξμε ησλ ινγαξηαζκψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν. Γελ είλαη ζαθέο αλ ηηο 

θσηνγξαθίεο αλέβαζαλ Βξεηαλνί ή άιινη ρξήζηεο. Τν Twitter έρεη απελεξγνπνηήζεη 

ηνπο επίκαρνπο ινγαξηαζκνχο, ελψ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα κεηαβηβαζηνχλ ζην 

ακεξηθαληθφ θέληξν NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children). 

Σηε ζπλέρεηα ην θέληξν NCMEC ζα πξνσζήζεη ηα ζηνηρεία ζηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο 

αξρέο ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ. 
248
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 Από τουσ ιςτότοπουσ www.lawnet.gr, www.stoxos.gr, www.newsit.gr, www.iguru.gr, 
www.ethemis.gr, www.lifo.gr  

http://www.lawnet.gr/
http://www.stoxos.gr/
http://www.newsit.gr/
http://www.iguru.gr/
http://www.ethemis.gr/
http://www.lifo.gr/
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ΜΔΡΟ Γ΄: ΔΗΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

Α. ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ: Ο ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

(ΑΡΘΡΟ 5Α ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ) Χ ΠΡΟ ΣΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

ΣΔΛΟΤΜΔΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΗΓΗΧ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ 

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ
249

 

 I. Σν θξίζηκν άξζξν:  

Άρκρο 5Α  

  1. Κακζνασ ζχει δικαίωμα ςτθν πλθροφόρθςθ, όπωσ νόμοσ ορίηει. Ρεριοριςμοί ςτο δικαίωμα αυτό 

είναι δυνατόν να επιβλθκοφν με νόμο μόνο εφόςον είναι απολφτωσ αναγκαίοι και δικαιολογοφνται 

για λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ, καταπολζμθςθσ του εγκλιματοσ ι προςταςίασ δικαιωμάτων και 

ςυμφερόντων τρίτων. 

  2. Κακζνασ ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ: Θ διευκόλυνςθ τθσ 

πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ που διακινοφνται θλεκτρονικά, κακϊσ και τθσ παραγωγισ, ανταλλαγισ 

και διάδοςισ τουσ αποτελεί υποχρζωςθ του Κράτουσ, τθρουμζνων πάντοτε των εγγυιςεων των 

άρκρων 9, 9Α και 19. 

 

 Ζ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 5
Α
 θαζηεξψλεη ην γεληθφ δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε, ην 

νπνίν θπξίσο ζπλδπάδεηαη κε ηελ ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ, ελψ ε παξ.2 ην εηδηθφηεξν 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ Κπβεξλνρψξν, κε ηαπηφρξνλε ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο 

λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ηελ δηαθίλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Παξφιν πνπ απηά ηα δηθαηψκαηα πξνζεηέζεζαλ ζην χληαγκα κε ηελ αλαζεψξεζε 

ηνπ 2001, δελ ζεσξνχληαη θαηλνχξηα, θαζψο πξνυπήξραλ ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ. Οπζηαζηηθά, απηφ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ πξνζζήθε ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ κεηά ηελ αλαζεψξεζε 

ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο πξψηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κέζα ζην νπνίν εθθξάδνληαη 

εηδηθφηεξα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα. Ζ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ είλαη ζεκαληηθή, δηφηη δεκηνπξγείηαη έηζη θνηλσληθφ θεθηεκέλν, 

ζπλεπψο ν (ζπληαθηηθφο) λνκνζέηεο δελ κπνξεί λα εμαιείςεη νινθιεξσηηθά ην 

δηθαίσκα, αλ πξνεγνπκέλσο δελ ην αληηθαηαζηήζεη επαξθψο απφ θάπνην άιιν. 

                                                           
249

 Κιοφπθσ, ό.π. ςελ. 82 επ., Χρυςόγονοσ Κ., 2002, «Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιϊματα», Σάκκουλασ, 

ςελ. 196 επ., Δαγτόγλου Ρ.Δ., 1991, «Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιϊματα», Τόμοσ Αϋ, 

Σάκκουλασ, ςελ. 324 επ. 
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 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε θξίζηκε δηάηαμε είλαη απηή ηεο παξ. 2, δηφηη 

απηή θάλεη ξεηά αλαθνξά ζε ειεθηξνληθή δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ, είηε απηή γίλεηαη 

κέζσ ηνπ ιεγφκελνπ ειεθηξνληθνχ Σχπνπ, είηε γεληθφηεξα κέζσ δηαδηθηχνπ. 

 

II. Οη πεξηνξηζκνί ηνπ Γηθαηψκαηνο: 

 πσο αλαθέξζεθε, ην δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε, γεληθφ θαη εηδηθφ, δελ 

είλαη ακηγψο «λέν» δηθαίσκα. Ζ ελδηαθέξνπζα θαηλνηνκία ηεο αλαζεψξεζεο έγθεηηαη 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ ζην δηθαίσκα. Απηνί είλαη πξψηνλ 

κηα γεληθή επηθχιαμε ππέξ ηνπ λφκνπ θαη δεχηεξνλ θάπνηεο εηδηθφηεξεο πεξηπηψζεηο: 

1) Οη πεξηνξηζκνί ηνπ γεληθνχ δηθαηψκαηνο 5Α παξ. 1 : 

o Ζ εζληθή αζθάιεηα: ν φξνο απηφο πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζηελά ψζηε λα έρεη 

ηελ έλλνηα φηη δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εζληθή αζθάιεηα, πιεξνθνξίεο πνπ ε δηαξξνή ηνπο ζα ζπληζηνχζε 

ζνβαξή εμσηεξηθή απεηιή γηα ην θξάηνο.  

o Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο: ζηφρνο ηνπ πεξηνξηζκνχ απηνχ είλαη λα 

κελ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζε (επίδνμνπο) εγθιεκαηίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνιεθζνχλ εγθιήκαηα, θπξίσο θαθνπξγήκαηα, δηαθνξεηηθά ε ελ ιφγσ 

πιεξνθφξεζε ζα ελεξγνχζε σο βνεζεηηθφο παξάγσλ ζηελ ηέιεζε ηνπ 

εγθιήκαηνο. 

o Ζ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηξίησλ: πξφθεηηαη 

γηα έκκεζε παξαπνκπή ζην άξζξν 9 , γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

θαη ηδησηηθνχ βίνπ. 

2) Οη πεξηνξηζκνί ηνπ εηδηθνχ δηθαηψκαηνο 5Α παξ. 2 : αλαθέξνληαη σο εγγπήζεηο 

ησλ νπνίσλ ε ηήξεζε ζεσξήζεθε απφ ην ζπληαθηηθφ λνκνζέηε απαξαίηεηε γηα ηελ 

νκαιή άζθεζή ηνπ. Απηνί αληηζηνηρνχλ ζηα άξζξα 9, 9
Α
 θαη 19 ηνπ πληάγκαηνο θαη 

είλαη: 

o Ο ηδησηηθφο θαη νηθνγελεηαθφο βίνο: ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα δηαηεξεί 

κπζηηθή ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, θαζψο απφ απηήλ εμαξηψληαη ζεκαληηθά 

ζπκθέξνληά ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζσπηθή ή νηθνγελεηαθή εξεκία 

θαη γαιήλε. 

o Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα: ην άηνκν δηθαηνχηαη λα αμηψλεη ηελ απνρή ηνπ 

θξάηνπο αιιά θαη ηδησηψλ απφ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ 
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ζθιεξφ ππξήλα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ζ απνρή δελ είλαη απφιπηε, 

δηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ην δηθαίσκα ηνπ 5
Α
 , αιιά 

δεκηνπξγείηαη έλα ζεζκηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν θαη κφλνλ κπνξεί λα 

γίλεη ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δεκνζηνπνίεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ.  

o Σν απφξξεην ηεο επηθνηλσλίαο: ην θάζε άηνκν δηθαηνχηαη λα επηθνηλσλεί κε 

ηα ππφινηπα άηνκα κε ηε δηαβεβαίσζε ηεο πνιηηείαο φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

αληαιιάζζεη κε απηά δελ δεκνζηνπνηνχληαη, νχηε ππνβάιινληαη ζε θάπνηνπ 

είδνπο έιεγρν. Σν απφξξεην θαιχπηεη φια ηα είδε επηθνηλσλίαο, απφ ηα 

παιαηφηεξα, φπσο ε αιιεινγξαθία, έσο θαη ηα λεψηεξα, φπσο ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θαη θάζε είδνπο πξνζσπηθή επηθνηλσλία κέζσ ηζηνζειίδσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, My Space 

θ.ά.) 

 

III. Ζ παηδηθή πνξλνγξαθία ζην δηαδίθηπν ππφ ην θσο ησλ 

ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ: 

 Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ην άξζξν 5
Α
 παξ.2 , πνπ θαηνρπξψλεη ξεηά ην 

δηθαίσκα ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, πεξηνξίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί 

ε ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ηνπ πξνζψπνπ (9 ), ελ πξνθεηκέλσ ε ηδησηηθή 

δσή
250

 ηνπ αλειίθνπ, φπσο επίζεο θαη γηα λα δηαζθαιηζζεί ην δηθαίσκα ηνπ 

πξνζψπνπ- ελ πξνθεηκέλσ ηνπ αλειίθνπ- ζηνλ πιεξνθνξηαθφ ηνπ απηνθαζνξηζκφ 

(9
Α
 ).  

Δλ ζπλερεία, ν ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο ζην άξζξν 21 αλάγεη ζε ππνρξέσζε 

ηνπ Κξάηνπο ηελ πξνζηαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο λεφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα 

ζχγρξνλα δηθαηψκαηα θνηλσληθήο παξνρήο, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ έλα θνηλσληθφ 

θεθηεκέλν πνπ σο ηέηνην δελ κπνξεί πνηέ λα εμαιεηθζεί νινθιεξσηηθά. Σν 

ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα ιεηηνπξγεί δηηηά: πξψηνλ, ππνρξεψλεη ην Κξάηνο λα 

ιακβάλεη φια ηα πξφζθνξα κέηξα γηα λα βνεζά ζηελ νκαιή αλάπηπμε θαη εμέιημε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ, απηφο είλαη ν θαζαξά ζεηηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ δηθαηψκαηνο. Χζηφζν, ε ππνρξέσζε έρεη ηαπηφρξνλα θαη έλαλ 

αξλεηηθφ ραξαθηήξα, επίζεο κε δηηηή ιεηηνπξγία: αθελφο ην Κξάηνο πξέπεη λα 

ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα πξνζηαηεχεη ηνπο αλειίθνπο απφ ηπρφλ 
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 «Ιδιωτικι ηωι είναι εκείνθ που περιορίηεται ςτο ίδιο το άτομο, τθν οικογζνεια και τον ςτενό κφκλο 

των φίλων και γνωςτϊν του» Δαγτόγλου, 1991, ό.π. 
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απεηιέο (π.ρ. λαξθσηηθά, παηδηθή πνξλεία θ.ιπ.), αθεηέξνπ δε λα θξνληίδεη ψζηε θαη 

νη ίδηνη νη αλήιηθνη λα κελ κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε πξάγκαηα ή λα ηειέζνπλ 

πξάμεηο κε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ην ίδην ην Κξάηνο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο ψζηε νη 

λένη λα κελ κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε άηνκα πνπ ζθνπφ έρνπλ λα ηνπο 

εθκεηαιιεπηνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ. 

Δπηπιένλ, ζην άξζξν 5 ζεζκνζεηείηαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή, σο κέζν αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, κε 

πεξηνξηζκφ, σζηφζν, ηελ ηήξεζε ηνπ πληάγκαηνο, δειαδή ηε κε πξνζβνιή ησλ 

ππνινίπσλ δηθαησκάησλ θαη ην ζεβαζκφ ησλ ρξεζηψλ εζψλ. Χο ρξεζηά ήζε λνείηαη 

ε κέζε θνηλσληθή εζηθή, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζε θάζε θνηλσλία. ηα πιαίζηα 

απηά, ην παξαπάλσ δηθαίσκα ηνπ αλειίθνπ, απηφ δειαδή ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζίγεηαη βάλαπζα απφ ηελ εγθιεκαηηθή παξέκβαζε ηνπ δξάζηε 

ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Δίλαη πέξαλ απφ πξνθαλέο, φηη φηαλ έλαο αλήιηθνο 

εμαλαγθάδεηαη ζε ζπκκεηνρή ζε πξντφληα παηδηθήο πνξλνγξαθίαο (δνζέληνο κάιηζηα 

φηη θαη ε φπνηα «ζπλαίλεζε» ηνπ αλειίθνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ πξνβιεκαηηθή, αλ φρη 

αδηάθνξε, δεδνκέλνπ φηη θαηά θαλφλα δελ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε θξίζε πξνο 

ζρεκαηηζκφ έγθπξεο ζπλαίλεζεο) θάζε άιιν παξά ειεχζεξα αλαπηχζζεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ.  

Σέινο ζα πξέπεη λα ηνληζζεί γηα κία αθφκε θνξά θαη ε θαηαζηαηηθή αξρή ηεο 

έλλνκεο ηάμεο καο, ην άξζξν 2 παξ. 1 , πνπ επηηάζζεη ην ζεβαζκφ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. Πξάμεηο ηέηνηνπ είδνπο νπζηαζηηθά ππνβηβάδνπλ 

ηνλ άλζξσπν ζε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θαη πινπηηζκνχ, πιήηηνληαο βάλαπζα 

ηελ αλζξψπηλε αμία.  

Δίλαη πξνθαλέο θαη απηαπφδεηθην φηη ε παηδηθή πνξλνγξαθία, αλ 

κπνξνχζε πνηέ λα ζεσξεζεί έθθαλζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

γεληθφηεξα ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δξάζηε, ζα 

εξρφηαλ ζε ζχγθξνπζε κε φια ηα πξναλαθεξζέληα δηθαηψκαηα, εθφζνλ ζπληζηά 

πξάμε θνηλσληθά απνδνθηκαζηέα, ε νπνία πξνζβάιιεη θαηάθσξα ηφζν ηελ αμία 

ηνπ αλζξψπνπ, ηνλ νπνίν αλάγεη ζε ζεμνπαιηθφ αληηθείκελν, φζν θαη ηα 

δηθαηψκαηα ζηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή θαη ηνλ πιεξνθνξηαθφ 

απηνθαζνξηζκφ, θαζψο θαη ηελ ζεζκνζεηεκέλε αμίσζε πξνζηαζίαο ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο θαη λεφηεηαο.  
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Με δεδνκέλν φηη θαλέλα ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα δελ είλαη αμηνινγηθά 

αλψηεξν απφ ηα άιια, δειαδή φια έρνπλ ηελ ίδηα ηππηθή ηζρχ, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα 

in concreto ζηάζκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ. Γελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε 

πσο ζηα πιαίζηα κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ηξίησλ απνηειεί ην απψηαην φξην δξάζεο ηνπ αηφκνπ, αξρή πνπ ζπκκεξίδεηαη θαη ην 

δηθφ καο χληαγκα (άξζξν 25 ).  

 πκπέξαζκα: πλεπψο, ην άξζξν 5
Α
 παξ. 2 ζα πξέπεη λα εξκελεχεηαη ππφ 

ην θσο  

 ηνπ άξζξνπ 9 , πνπ πξνζηαηεχεη ηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή,  

 ηνπ 9
Α
 , πνπ ζεκειηψλεη ην δηθαίσκα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

απηνθαζνξηζκνχ,  

 ηνπ 21 , ην νπνίν επηβάιιεη ηελ πξνζηαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη 

ελφηεηαο,  

 ηνπ 5 , πνπ θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο  

 θαη βέβαηα ηεο θαηαζηαηηθήο αξρήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 .   

Οη δηαηάμεηο απηέο δελ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην Κξάηνο, 

αιιά θαη ζηνπο ηδηψηεο, νη νπνίνη κπνξνχλ επίζεο λα πξνζβάιινπλ ηα δηθαηψκαηα 

ησλ αλειίθσλ. Έηζη, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο θνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, 

απηφο πνπ δηαθηλεί πιηθφ, πξέπεη λα ηεξεί ηφζν ηηο εγγπήζεηο πνπ ξεηά αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 5
Α
 παξ. 2, φζν θαη απηέο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ινηπέο πξναλαθεξζείζεο 

ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο. πλεπψο, ην εθάζηνηε δηαθηλνχκελν πιηθφ δελ ζα πξέπεη 

λα πξνζβάιιεη ηνλ ηδησηηθφ βίν (πεξηνρή φπνπ εληάζζεηαη ε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ), ην δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ κέζσ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απηφ επηιέγεη λα πξνβάιιεη πξνο ηνπο ηξίηνπο, ην δηθαίσκά 

ηνπ ζηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, θαζψο θαη απηήλ ηελ 

ίδηα ηελ παηδηθή ή λεαληθή ππφζηαζή ηνπ θαη απηνλνήησο ηεο αλζξψπηλε αμία 

ηνπ. Μφλν ηφηε κπνξεί θαλείο λα αμηψζεη ηελ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηνπ 

άξζξνπ 5
Α
 παξ. 2, δηαθνξεηηθά νη δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίεο, φπσο ζπκβαίλεη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ απεηθνλίδεη αλειίθνπο, δελ 

ραίξνπλ πξνζηαζίαο.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ 

 Ζ πιεξνθνξία δε γλσξίδεη ζχλνξα αιιά νχηε θαη ην έγθιεκα πηα. Ο ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ είλαη πεξηζζφηεξν επάισηνο απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ λα 

ζπκαηνπνηεζεί δεδνκέλνπ φηη νη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ θαη απφ ηελ πην απιή 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη αλαξίζκεηνη θαη πνιιαπιαζηάδνληαη θαζεκεξηλά κε 

γεσκεηξηθή πξφνδν. H ειεθηξνληθή εγθιεκαηηθφηεηα δηνγθψλεηαη θαζεκεξηλά 

θαη απνηειεί ηελ νπζία ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο 

ζχγρξνλεο ςεθηαθήο θνηλσλίαο.  

 Ζ νινέλα θαη απμαλφκελε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαζψο θαη νη γεληθφηεξεο αιιαγέο πνπ επέθεξαλ νη θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο, έρνπλ δψζεη λέεο δηαζηάζεηο ζηε ζπκβαηηθή εγθιεκαηηθφηεηα 

θαζηζηψληαο ηελ απεηιεηηθή θαη επηθίλδπλε αθφκα θαη ζηνπο κέζνπο θαη 

ελεκεξσκέλνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Απηή ε ξαγδαία 

εμειηζζφκελε πξαγκαηηθφηεηα φπσο επίζεο θαη ε ππεξεζληθή δηάζηαζε πνπ 

παίξλνπλ θάπνηα απφ ηα ειεθηξνληθά εγθιήκαηα –φπσο ην ππφ εμέηαζε 

έγθιεκα- είλαη νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηνπ 

λνκνζέηε ζρεηηθά κε ηε δίσμε θαη ηελ πνηληθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ 

πεξηζηαηηθψλ. 

 Αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδηθήο  πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν, 

πξέπεη, ηειεηψλνληαο, λα πξνηαρζεί ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη πεξί θαζαξά 

θεξδνζθνπηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κηαο απφ ηηο πιένλ επηθεξδείο παξάλνκεο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηελ νπνία 

επηδίδνληαη νξγαλσκέλα θπθιψκαηα, ηζρπξφηαηα νηθνλνκηθά θαη εμνπιηζκέλα κε 

ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αληαπνθξίλνληαη επρεξέζηεξα ζηηο «απαηηήζεηο» ηεο νινέλα δηεπξπλφκελεο 

«αγνξάο» ηνπο. Μελ μερλάκε φηη ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο είλαη απηή πνπ ηελ αλάγεη απφ ην επίπεδν ηεο πξνζσπηθήο 

δηαζηξνθήο θαη ηεο κεκνλσκέλεο εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο, ζε απηφ ηεο 

νξγαλσκέλεο κάζηηγαο πνπ απεηιεί ηα ζεκέιηα ησλ θνηλσληψλ. 

 Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε παηδηθή πνξλνγξαθία ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 

trafficking, ηε δηαθίλεζε δειαδή θαη εκπνξία αλζξψπσλ, δεδνκέλνπ φηη ην 

ζρεηηθφ πιηθφ απεηθνλίδεη παηδηά πνπ βξέζεθαλ ζηα δίθηπα ησλ θπθισκάησλ 
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δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη ππέζηεζαλ θάζε κνξθήο ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, 

κε απψηεξν ζηφρν ηελ επίηεπμε θέξδνπο ηνπ εθκεηαιιεπηή.  

 ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο νπνησλδήπνηε εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λνκνζεηψλ, δησθηηθψλ αξρψλ, κε θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ, εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, εξεπλεηψλ θαη πνιιψλ άιισλ αθφκε, ζην 

αθαλζψδεο θαηλφκελν ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν νθείινπλ λα 

είλαη νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ-ζπκάησλ, ε ππνζηήξημή ηνπο ζε φια ηα επίπεδα θαη 

ζαθψο ε πξνζηαζία ηνπο, ζηφρνο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ζπλεξγαζία 

φισλ ησλ αλσηέξσ, ζε εζληθφ, αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 Μία νξζή πνιηηηθή αζθαιείαο επηβάιιεη ζπλδπαζκφ ηερλνινγηθψλ κέηξσλ, 

ζπλερνχο επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δησθηηθψλ αξρψλ 

φπσο θαη ησλ απιψλ νηθηαθψλ ρξεζηψλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο. Σέινο, φζν αθνξά 

ην έξγν ησλ αξκφδησλ δησθηηθψλ αξρψλ, ρξεηάδεηαη εθζπγρξνληζκφο ησλ 

πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ δίσμεο ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο θαζψο θαη 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ζηε κεζνδνινγία δηεξεχλεζεο 

εγθιεκάησλ ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ε ςεθηαθή 

ηερλνινγία.  

 Έκθαζε δε, ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ εμσλνκηθή-εμσπνηληθή πξφιεςε δειαδή 

ηελ εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ζέκα, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε 

παηδεία ησλ θνηλσλψλ, ηα νπνία επηηπγράλνληαη κέζσ θνηλσληθψλ ζεζκψλ φπσο 

απηνί ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Μία ζρέζε επηθνηλσλίαο θαη 

εκπηζηνζχλεο κε ηνλ γνληφ είλαη ε ζεκαληηθφηεξε αζπίδα πξνζηαζίαο απέλαληη 

ζε επηηήδεηνπο ζχηεο/ρξήζηεο. 

 ζνλ αθνξά ηηο πνηληθέο ξπζκίζεηο, νθείινπλ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

επξχηεξεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ ηαρχηαηε πξφνδν ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλσλίαο. Καζφηη, αλ 

θαη κέρξη ζηηγκήο έρεη ζεκεησζεί πιεζψξα λνκηθψλ δξάζεσλ, δελ έρνπλ ηελ 

πξνζδνθψκελε επηηπρία, αθνχ νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζπλήζσο πξνεγνχληαη 

ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, θαζηζηψληαο ζπρλά ηηο ηειεπηαίεο νπξαγνχο θαη 

πεπεξαζκέλεο ήδε ελ ηε γελέζεη ηνπο. 

 ε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν έρεη δηακνξθσζεί έλα λνκηθφ πιέγκα 

πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαδηθηπαθήο 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο:  
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 Ζ χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαζψο θαη ην Πξφζζεην 

Πξσηφθνιιφ ηεο γηα ηελ εκπνξία παηδηψλ, ηελ παηδηθή πνξλεία θαη ηελ 

παηδηθή πνξλνγξαθία,  

 ε χκβαζε ηεο Βνπδαπέζηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαηά ηνπ 

εγθιήκαηνο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ,  

 ε Απφθαζε-Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ 2004/68/ΓΔΤ θαη πιεζψξα 

άιισλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ θεηκέλσλ,  

 θαζψο θαη ηα αμηνζεκείσηα πξνγξάκκαηα Κνηλήο Γξάζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο,  

δηακνξθψλνπλ κηα λνκηθή πξσηνπνξία θαη ζπλάκα ιεηηνπξγνχλ σο θαηαιχηεο 

λνκνζεηηθψλ εμειίμεσλ θαη ζε επίπεδν εζληθψλ λνκνζεζηψλ  

 ε επίπεδν εζληθψλ λνκνζεζηψλ θαη δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη πεξί ιίαλ 

ζχγρξνλνπ θαηλνκέλνπ, ιίγεο είλαη νη ρψξεο πνπ έρνπλ ζεζκνζεηήζεη ξπζκίζεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Πιεξέζηεξεο δε ξπζκίζεηο απαληψληαη ζε ρψξεο κε πςειφηεξν δείθηε 

αλάπηπμεο, αληίζεηα ζηηο ρψξεο απ‟ φπνπ ζπρλά πξνέξρνληαη ηα ζχκαηα ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θξίλεηαη αλχπαξθηε. Ζ γεληθφηεξε δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίζεη ε πιεηνλφηεηα ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

ξπζκίζεσλ ζηα λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα.  

 Απφ ηε ζθνπηά ηνπ ειιεληθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ ην δήηεκα αληηκεησπίδεηαη κε ην 

άξζξν 348
Α
 ΠΚ, ελψ ην νπζηαζηηθφ βήκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο θξάζεο «απφ 

θεξδνζθνπία» κε ηε θξάζε «κε πξφζεζε» έιαβε ρψξα κε ηνλ λ.3625/07 

δηεπξχλνληαο ηελ παξερφκελε πξνζηαζία. ηε ρψξα καο κάιηζηα ε Τπεξεζία 

Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ηεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο, βξαβεπκέλε 

δηεζλψο, έρεη θαηνξζψζεη λα εμαξζξψζεη πιήζνο θπθισκάησλ, θαηαθέξνληαο 

απνθαζηζηηθά πιήγκαηα ζην εκπφξην ησλ παηδηθψλ ςπρψλ. 

 Οινθιεξψλνληαο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζεί ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ 

θαζεγεηή Ν. Μπηηδηιέθε
251

 ζρεηηθά κε ηνλ ππνθξηηηθφ εθεζπραζκφ ηεο 

θνηλσλίαο κεηά ηελ ηηκσξία ηνπ δξάζηε: «Γηαηί ζα πξέπεη, γηα παξάδεηγκα, λα 

ζπληεξείηαη ε θνηλσλία κέζα ζηελ εζηθή ηεο απνηεικάησζε θαη λα κελ αλαδεηά 

δηαξθψο, κέζα απφ ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο θαη ξήμεηο, ηνλ ππαξθηφ ηεο 

                                                           
251

 Ν. Μπιτηιλζκθσ, Θ θκικι νομιμοποίθςθ του ποινικοφ δικαίου, ΡοινΧρ 2003,396 
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πξννξηζκφ; Τν θξίζηκν ζπλεπψο δελ είλαη ε θνηλσληθή εηξήλε, αιιά ην πνηα 

θνηλσληθή εηξήλε καο ελδηαθέξεη. Γελ κπνξνχκε ινηπφλ λα κηιάκε γηα θνηλσληθή 

εηξήλε, ρσξίο λα αλαξσηεζνχκε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο θνηλσλίαο πνπ 

δεηάκε λα εηξελεχεη».   

 

 

 

 

 

«Τν πνπιί αγσλίδεηαη γηα λα βγεη από ην απγό. Τν απγό είλαη ν θόζκνο ηνπ. 

Απηόο πνπ ζέιεη λα γελλεζεί, πξέπεη πξώηα λα θαηαζηξέςεη έλαλ θόζκν.» 

Herman Hesse, 1877-1962, Γεξκαλόο ζπγγξαθέαο 

«Η ηέρλε ηεο πξνόδνπ είλαη λα δηαηεξείο ηελ ηάμε κέζα ζηελ αιιαγή θαη λα 

δηαηεξείο ηελ αιιαγή κέζα ζηελ ηάμε.» Alfred North Whitehead, 1861-

1947, Βξεηαλόο θηιόζνθνο & καζεκαηηθόο 

«Οη ππνινγηζηέο είλαη ζαλ ηνπο ζενύο ηεο Παιηάο Γηαζήθεο: πνιινί θαλόλεο, 

θαλέλα έιενο.» Joseph Campbell, 1904-1987, Ακεξηθαλόο θαζεγεηήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1451
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=947
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=947
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1015
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ΓΛΩΑΡΙ ΟΡΩΝ 

Browser (Φυλλομετρθτισ) : Συντομία του Web browser. Ζνα πρόγραμμα, το οποίο 

χρθςιμοποιείται για τον εντοπιςμό και τθν απεικόνιςθ ςελίδων  του Web. Δφο από 

τουσ δθμοφιλζςτερουσ browsers είναι ο Netscape Navigator και ο Microsoft Internet 

Explorer. Και οι δφο είναι «graphical browsers», δθλαδι μποροφν να επεικονίςουν, 

εκτόσ από κείμενο και γραφικά. Οι πρϊτοι browsers δεν είχαν τθ δυνατότθτα 

απεικόνιςθσ γραφικϊν, αφοφ και θ δομι του Internet ιταν διαφορετικι και δεν 

υπιρχε ο multimedia χαρακτιρασ που ζχει λάβει.  

Chat :  Συνδιάλεξθ ςε πραγματικό χρόνο μζςω υπολογιςτι. Πταν κάποιοσ 

πλθκτρολογιςει μια γραμμι κειμζνου και μετά πατιςει το πλικτρο Enter, οι λζξεισ 

εμφανίηονται ςτισ οκόνεσ όλων των άλλων που ςυμμετζχουν, οι οποίοι μποροφν να 

απαντιςουν ανάλογα. Οι περιςςότερεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ άμεςθσ 

επικοινωνίασ υποςτθρίηουν ςυνομιλία ςτο Διαδίκτυο.  

Chat room : Ο ανεπίςθμοσ όροσ για το κανάλι επικοινωνίασ δεδομζνων που ςυνδζει 

υπολογιςτζσ επιτρζποντασ  ςε χριςτεσ να ςυνομιλοφν ςτζλνοντασ μθνφματα 

κειμζνου ςε πραγματικό χρόνο.  

Firewall : Το firewall είναι ζνα λογιςμικό ι μια ςυςκευι που προςτατεφει του 

πόρουσ του δικτφου από τουσ χριςτεσ άλλων δικτφων. Ραρακολουκεί και φιλτράρει 

τα πακζτα που επιχειροφν είτε να ειςζλκουν, είτε να εξζλκουν από ζνα εςωτερικό 

προςτατευόμενο δίκτυο ι υπολογιςτι. Είναι εργαλεία που ξεχωρίηουν ζνα 

εςωτερικό «αςφαλζσ» κα λζγαμε δίκτυο (π.χ. το intranet μιασ επιχείρθςθσ) από ζνα 

εξωτερικό μθ αςφαλζσ δίκτυο, όπωσ είναι το Internet. 

IP Address : Είναι το μζςο τθσ αναγνϊριςθσ ενόσ υπολογιςτι ςε ζνα δίκτυο TCP/IP. 

Τα δίκτυα που κάνουν χριςθ του πρωτοκόλλου TCP/IP, κατευκφνουν τα μθνφματα 

βαςιηόμενα ςτθ διεφκυνςθ IP του υπολογιςτι. Θ μορφι μιασ διεφκυνςθσ IP είναι 

τζςςερισ αρικμοί, οι οποίοι διαχωρίηονται με τελείεσ (000.111.222.333) και μπορεί 

να ζχουν τιμι από ο ζωσ 255. Σε ζνα τοπικό, αυτόνομο δίκτυο μπορεί να 

αποδοκοφν διευκφνςεισ IP ςε οποιαδιποτε τυχαία μορφι. Πταν, όμωσ, ςυνδζεται 

ζνα ιδιωτικό δίκτυο ςτο Internet, απαιτείται να γίνεται χριςθ ςυγκεκριμζνων, 

προκακοριςμζνων αρικμϊν για τθν αποφυγι διπλοεγγραφϊν.  

ISP (Internet Service Provider) : Μια εταιρεία που παρζχει ςτουσ ςυνδρομθτζσ τθσ 

πρόςβαςθ ςτο Internet (παροχζασ). Με κάποιο προκακοριςμζνο, ςυνικωσ μθνιαίο 

αντίτιμο, ο παροχζασ παραχωρεί  ςτο χριςτθ ζνα κωδικό όνομα και ζνα 

ςυνκθματικό (password) πρόςβαςθσ, μζςω των οποίων ο τελευταίοσ πιςτοποιεί τθν 

ταυτότθτά του και ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει τισ τθλεπικοινωνιακζσ 
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γραμμζσ. Θ πρόςβαςθ του χριςτθ μπορεί να γίνει είτε με τθλεφωνικι κλιςθ είτε με 

μόνιμθ ςφνδεςθ με τον παροχζα.  

Peer-to-Peer : Μοντζλο δικτφωςθσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, όπου κάκε μζλοσ 

του δικτφου είναι ιςότιμο με τα υπόλοιπα. Αυτι είναι θ ειδοποιόσ διαφορά τθσ 

δικτφωςθσ Peer-to-peer από τθ δικτφωςθ Client-Server. Στθν τελευταία, ζνασ 

υπολογιςτισ, ο οποίοσ αποκαλείται Server, ζχει μεγαλφτερθ υπολογιςτικι ιςχφ και 

πόρουσ. Ο Server αναλαμβάνει να εξυπθρετεί τουσ υπόλοιπουσ υπολογιςτζσ του 

δικτφου, οι οποίοι ςυνικωσ ζχουν μζτρια ιςχφ και αποκαλοφνται Clients. 

Server (Διακομιςτισ) : Αποτελεί το κεντρικό, υψθλισ δυναμικότθτασ ςφςτθμα ενόσ 

τοπικοφ ι απομακρυςμζνου δικτφου, το οποίο προςφζρει είτε υπθρεςίεσ είτε τουσ 

πόρουσ του ςτουσ χριςτεσ του δικτφου.  

Spam :  Σπαμ ονομάηεται θ μαηικι αποςτολι θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ι άλλων, ςε 

μια προςπάκεια προϊκθςθσ προϊόντων ι ιδεϊν. Λόγω του χαμθλοφ κόςτουσ 

αποςτολισ, θ αποςτολι γίνεται ςε μεγάλο αρικμό αποδεκτϊν. Ρρόκειται για 

παγκόςμιο φαινόμενο και υπάρχουν εκτιμιςεισ για επτά τριςεκατομμφρια 

ανεπικφμθτα μθνφματα spam ςτο 2011. Σε αρκετζσ χϊρεσ θ αποςτολι ςπαμ 

διϊκεται δικαςτικά. Το 1998 το New Oxford Dictionary of English το περιζλαβε με 

τθν ζννοια των «αςχζτων ι μθ αποδεκτϊν μθνυμάτων που ςτζλνονται ςτο Internet 

ςε μεγάλο αρικμό ομάδων ειδιςεων ι χρθςτϊν». 

TCP/IP (Transmission Control Protocol over Internet Protocol) : Μια ομάδα 

πρωτοκόλλων που ζχει ςχεδιαςτεί για να κάνει εφικτι τθν επικοινωνία μζςω 

διαςυνδεμζνων και πολλζσ φορζσ ανόμοιων δικτφων. Το TCP/IP υποςτθρίηεται από 

όλα ςχεδόν τα δίκτυα. Βρίςκεται ςτθν καρδιά των επικοινωνιϊν του Internet.           
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