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Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και η κυβερνοασφάλεια:  

μια συνεχιζόμενη μάχη 

 

Ως κυβερνοχώρος χαρακτηρίζεται ένας άπειρος τεχνητός κόσμος μεταξύ των 

υπολογιστών παγκοσμίως, με σκοπό την επικοινωνία και την άντληση πληροφοριών1 που 

εισήχθη τη δεκαετία του 1980 και αρχικά χρησιμοποιείτο από τον στρατό.2 Με την πάροδο 

των ετών, το Διαδίκτυο και κατ’ επέκταση ο κυβερνοχώρος άρχισε να αποτελεί εργαλείο των 

κρατών και, τελικά, αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας όλων των ανθρώπων. 

Ωστόσο, πέραν της αναντίρρητης προσφοράς του κυβερνοχώρου, πρέπει να σημειωθεί ότι ο 

ίδιος αποτελεί πεδίο δραστηριότητας εγκληματιών, δεδομένου ότι είναι ένα άναρχο σύστημα 

με ακαθόριστη και ασαφή δομή.  

Πολλοί άνθρωποι ταυτίζουν λανθασμένα τους όρους Διαδίκτυο και World Wide Web 

(WWW). Το Διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο δίκτυο στο οποίο κάθε υπολογιστής μπορεί να 

επικοινωνεί με οποιονδήποτε άλλον. Από την άλλη, το WWW είναι ένα μοντέλο ανταλλαγής 

πληροφοριών στην κορυφή του Διαδικτύου και αποτελεί απλώς ένα μέρος του. Μία 

παραδοσιακή μηχανή αναζήτησης έχει πρόσβαση περίπου στο 0,03% των πληροφοριών που 

είναι διαθέσιμες και αυτό αποτελεί το Surface Web. Μεγάλο μέρος των υπόλοιπων είναι 

βυθισμένο σε αυτό που ονομάζεται  Deep Web, το οποίο αποτελεί περιεχόμενο του WWW 

και είναι 500 φορές μεγαλύτερο από το Surface Web. To Dark Web είναι το δυσκολότερα 

προσβάσιμο τμήμα του Deep Web. To ΤOR και άλλα παρόμοια προγράμματα πρόσβασης 

στο Deep Web όπως το I2P, επιτρέπει στους χρήστες να διασχίσουν το Διαδίκτυο με σχεδόν 

πλήρη ανωνυμία μέσω της υψηλής κρυπτογράφησης. Οι χρήστες που φοβούνται οικονομικές 

ή πολιτικές διώξεις στρέφονται στο Dark Web για προστασία, ενώ άλλοι επωφελούνται από 

αυτή την ανωνυμία για  κυβερνοεγκλήματα.3 

Ως κυβερνοέγκλημα χαρακτηρίζεται κάθε εγκληματική πράξη που αποσκοπεί στο να 

βλάψει άλλους και γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή του Διαδικτύου.4 H πρώτη 

κατηγορία είναι τα κυβερνοεγκλήματα κατά των ανθρώπων, που τελούνται μέσω υπολογιστή 

ή μέσω του διαδικτύου στοχοποιώντας το άτομο. Ένα παράδειγμα αποτελεί η πορνογραφία 

ανηλίκων, για τη στοιχειοθέτηση της οποίας δεν απαιτείται η αποθήκευση του αντίστοιχου 

αρχείου αλλά αρκεί η πρόσβαση σε αυτό. Μία ακόμα σημαντική μορφή εγκληματικότητας 

είναι η  κλοπή ταυτότητας που συνίσταται σε «όλα τα είδη της εγκληματικότητας στα οποία 

κάποιος αποκτά και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα ενός άλλου ατόμου με κάποιο 

τρόπο που συνεπάγεται απάτη ή παραπλάνηση, συνήθως για οικονομικό κέρδος».5 Έγκλημα 

αυτής της κατηγορίας αποτελεί και ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός (cyberbullying) που 

συνίσταται στην απειλή, παρενόχληση και στοχοποίηση μεταξύ ανηλίκων, ενώ αν οι ίδιες 

πράξεις τελεστούν από ενήλικες, στοιχειοθετείται το βαρύτερο έγκλημα του cyberharassment 

                                              
1 Benedickt, M. (1991). Cyberspace: First steps. Cambridge, The MIT Press.  
2 Μαυρόπουλος, Π. (2014), Κυβερνοπόλεµος και Εθνική Στρατηγική , http://www.geetha.mil.gr/media/1.vima-
ell-strat-skepsis/kuvernopolemos.pdf  
3 Chertoff, M., and Simon, T., (2015). The Impact of the Dark Web on Internet Governance and  

Cyber Security, Centre for International Governance Innovation and the Royal Institute for International Affairs 
4 Hill, J. & Marion, N. (2016). Introduction to Cybercrime. Praeger Security International. p. 46. 
5  U.S. Department of Justice, “Identity Theft,” http://www.justice.gov/criminal-fraud/identity-theft/identity-

theft-and-identity-fraud 
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ή cyberstalking.6 Το cyberbullying μπορεί να οδηγήσει σε τραγικές συνέπειες και 

ενδεχομένως σε αυτοκτονίες των θυμάτων. Στην δεύτερη κατηγορία, δηλαδή στα 

κυβερνοεγκλήματα κατά της περιουσίας, περιλαμβάνονται κυβερνοεπιθέσεις κατά 

υπολογιστών που κατά κύριο λόγο διαπράττονται με προσβολή τους από κακόβουλα 

λογισμικά. Για παράδειγμα, Distributed Denial of Service (DDoS) ονομάζονται οι επιθέσεις 

εναντίον μιας υπηρεσίας που προκαλούν αδυναμία πρόσβασης στις ιστοσελίδες της.7 Τέλος, 

διαπράττονται κυβερνοεγκλήματα κατά κυβερνήσεων, όπως η τρομοκρατία μέσω 

υπολογιστή (cyberterrorism) που γίνεται με πολιτικά κίνητρα και πραγματώνεται με εισβολή 

σε κυβερνητικές ιστοσελίδες με σκοπό την πρόκληση τρόμου και βίας.8  

Από την άλλη, γενικώς αποδεκτή γίνεται η οριοθέτηση του κυβερνοπολέμου ως 

πράξης βίας ή σαμποτάζ μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατικών, εταιρικών  ή ιδιωτικών 

“στρατοπέδων”. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι δεν προσδιορίζεται γεωγραφικά και 

χρονικά, απαιτεί ελάχιστο κόστος και διεξάγεται ταχύτατα. Επιπλέον, χαρακτηρίζεται 

ακήρυχτος πόλεμος και ως τέτοιος δεν εμπίπτει στο δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων. 

Ανήκει δε στην κατηγορία του ασύμμετρου πολέμου, ήτοι είναι αόρατος ως προς τα 

χαρακτηριστικά του δρώντος, μη προβλέψιμος και δυσχερώς αντιμετωπίσιμος.9 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κυβερνοπόλεμος που διεξήγαγε η Ρωσία κατά της 

Εσθονίας το 2007 με αποτέλεσμα την παράλυση βασικών υπηρεσιών του κράτους αλλά και 

επιχειρήσεων.10 

Οι απειλές αυτές είναι καινοφανείς και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αναδεικνύεται 

ως πρωταρχικό ζήτημα του 21ου αιώνα. Με τον όρο κυβερνοασφάλεια περιγράφουμε την 

πολιτική των κρατών για προστασία από τυχόν επιθέσεις και εγκλήματα από χρήστες του 

Διαδικτύου∙ αναπτύχθηκε σταδιακά ως ανάγκη αντιμετώπισης των απειλών που 

υποσκάπτουν την κυριαρχία των κρατών και ταλανίζουν την καθημερινότητα των πολιτών.11  

Για την επίτευξη της κυβερνοασφάλειας πολλές χώρες αναγκάσθηκαν να θέσουν 

περιορισμούς στην εμπορική δραστηριότητα των εταιρειών Τεχνολογίας της Πληροφορίας 

και Επικοινωνιών (ΙCT), που θέλησαν να επεκταθούν σε διεθνές επίπεδο. Η αύξηση όμως 

του κρατικού παρεμβατισμού στην επιχειρηματική δραστηριότητα, επηρεάζει αρνητικά την 

αποτελεσματικότητα του διεθνούς εμπορίου. Οι περιορισμοί τίθενται εκ μέρους των χωρών 

υποδοχής των αλλοδαπών εταιρειών. Ο Οργανισμός Βιομηχανίας Ημιαγωγών ισχυρίζεται ότι 

κρατική πιστοποίηση ασφάλειας κρυπτογραφημένων προϊόντων πρέπει να δικαιούνται μόνο 

εγχώριες εταιρείες. Όρια επιβάλλουν όμως και οι χώρες προέλευσής τους. Ως ενδεικτικό 

παράδειγμα αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι η Ε.Ε., που δίνει προτεραιότητα στην προστασία 

ιδιωτικότητας των δεδομένων των πολιτών, απαγορεύει στις εταιρείες που υπάγονται στη 

δικαιοδοσία της να δραστηριοποιούνται σε χώρες με χαλαρότερα συστήματα. Γι’ αυτό, οι 

ευρωπαϊκές εταιρείες εμποδίζονται να επεκταθούν σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως στην 

                                              
6 Hill, J. & Marion, N. (2016). Introduction to Cybercrime. Praeger Security International. p.52. 
7 Hill, J. & Marion, N. (2016). Introduction to Cybercrime, Praeger Security International, p.63. 
8 Lee, N. (2015). Counterterrorism and Cybersecurity: Total Information Awareness, Springer, p. 226. 
9 Γιαννακόπουλος, Β. (2010), Κυβερνοπόλεμος: Υπαρκτή Παγκόσμια Ασύμμετρη Απειλή , 
http://www.geostrategy.gr/pdf/20110102%20Cyberwarfare.pdf   
10 http://gr.euronews.com/2013/12/11/nato-launches-cyber-attack-exercises  
11 Για τους σκοπούς του παρόντος κειμένου υιοθετούμε τον παραπάνω ορισμό. Σύμφωνα με το Oxford 
Dictionary, ως κυβερνοασφάλεια περιγράφεται η προστασία από ποινική ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση 
ηλεκτρονικών δεδομένων, ή τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη του στόχου αυτού. Για άλλους 

ορισμούς δείτε εδώ: https://ccdcoe.org/cyber-definitions.html  

http://www.geostrategy.gr/pdf/20110102%20Cyberwarfare.pdf
http://gr.euronews.com/2013/12/11/nato-launches-cyber-attack-exercises
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Ινδία. Οι περιορισμοί δύνανται επιπλέον να προέρχονται εμμέσως, όπως στην περίπτωση που 

η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις Google, 

Microsoft και Yahoo, λόγω του ότι συμφώνησαν με την κινεζική κυβέρνηση να λογοκρίνουν 

την χρήση του διαδικτύου στην Κίνα, αναστέλλοντας φυσικά την λειτουργία των 

εταιρειών.12 Επομένως, τα όρια στην επιχειρηματική πρωτοβουλία και στο διεθνές εμπόριο 

είναι πολλά, χάριν της εθνικής ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων. Όμως πρέπει 

πάντοτε να τελούν σε αναλογία με τους κινδύνους, καθώς χάνονται παγκοσμίως 

δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, λόγω των περιορισμών.13 

Ωστόσο, η αναγκαιότητα των περιοριστικών μέτρων είναι αδιαμφισβήτητη. Ήδη από 

τα μέσα της δεκαετίας του 1990, έρευνα του FBI  κατέδειξε ότι από 173 έθνη, τα 57 

επιχειρούσαν κεκαλυμμένα να αποκτήσουν ανεπτυγμένες τεχνολογίες από αμερικάνικες 

εταιρείες, με ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά. Η Αμερική συνειδητοποίησε ότι 

σοβαρότερη απειλή κι από τον Ψυχρό Πόλεμο, ήταν οι κατασκοπευτικές κυβερνοεπιθέσεις 

των αλλοδαπών ανταγωνιστικών της εταιριών. Δικαιολογημένα, λοιπόν, έδωσε εθνική 

προτεραιότητα στη διαφύλαξη μυστικότητας των καινοτομιών που εισήγαγε.  

Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την εγκαθίδρυση ενός πλαισίου μέτρων 

κυβερνοασφάλειας, οι ΗΠΑ δεν έχουν σχετική αποτελεσματική νομοθεσία.14 Το 2013, ο 

Μπαράκ Ομπάμα εξέδωσε Εκτελεστικό Διάταγμα, με τίτλο “Improving Critical 

Infrastructure Cybersecurity”, ώστε να ανταποκριθεί στις ραγδαία αναπτυσσόμενες 

κυβερνοαπειλές.15 Το Διάταγμα προκρίνει τη συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για 

την κοινή χρήση των πληροφοριών και τη χάραξη ελάχιστων απαιτήσεων ασφάλειας για 

επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το 2015 εισήχθη στις ΗΠΑ η Cybersecurity Information 

Sharing Act (CISA)16, που αποτελεί έναν ομοσπονδιακό νόμο σχεδιασμένο για τη βελτίωση 

του επιπέδου της κυβερνοασφάλειας μέσω του καλύτερου διαμοιρασμού πληροφοριών για 

κυβερνοαπειλές μεταξύ της κυβέρνησης και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η CISA εμπεριέχει 

διατάξεις που προβλέπουν τη μη κοινή χρήση πληροφοριών άμεσα συνδεδεμένων με την 

ταυτότητα προσώπων και άσχετων με την κυβερνοασφάλεια. Εντούτοις, επικριτές της 

ισχυρίζονται ότι θα επιφέρει ισχυρό πλήγμα στην ιδιωτικότητα και τις ατομικές ελευθερίες. 

Τον Φεβρουάριο του 2016, ο Πρόεδρος Ομπάμα έδωσε εντολή για εφαρμογή ενός «Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για την Κυβερνοασφάλεια». Αυτό περιλαμβάνει μέτρα όπως η δημιουργία 

Επιτροπής Βελτίωσης της Εθνικής Κυβερνοασφάλειας, με σκοπό την πρόταση δράσεων  για 

την προστασία της ιδιωτικότητας, τη χάραξη πολιτικών και τη βελτίωση της συνεργασίας 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Προβλέπει, ακόμα, τον εκσυγχρονισμό των κυβερνητικών 

συστημάτων (fund $3.1 δις.), την εκπαίδευση των Αμερικανών σε θέματα κυβερνοασφάλειας 

σε συνεργασία με μεγάλες εταιρίες, όπως Google και Facebook (π.χ. για χρήση ισχυρών 

κωδικών) και την επένδυση $19 δις. από τον προϋπολογισμό του 2017 στο πεδίο της 

κυβερνοασφάλειας.17 

                                              
12 Kshetri, N. (2016). The Quest to Cyber Superiority, Springer, pp. 123-140 
13 https://www.ft.com/content/2a11ee92-3cbc-11e4-871d-00144feabdc0  
14 Kshetri, N. (2016). The Quest to Cyber Superiority, Springer, pp. 75-85. 
15 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/12/executive-order-improving-critical-

infrastructure-cybersecurity  
16 https://blog.appknox.com/a-glance-at-the-united-states-cyber-security-laws/  
17 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/02/09/fact-sheet-cybersecurity-national-action-

plan  
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https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/12/executive-order-improving-critical-infrastructure-cybersecurity
https://blog.appknox.com/a-glance-at-the-united-states-cyber-security-laws/
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/02/09/fact-sheet-cybersecurity-national-action-plan
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/02/09/fact-sheet-cybersecurity-national-action-plan
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Σε αντίθεση με το αποσπασματικό νομοθετικό πλαίσιο των ΗΠΑ, που προάγει την 

αυτονομία των εταιρειών, η ΕΕ έχει πιο αυστηρή και συγκεντρωτική προσέγγιση. Τα 

θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στον 

τομέα του Διαδικτύου προέβησαν στην έκδοση Οδηγιών με εναρκτήριο νομοθετικό 

λάκτισμα την υπ’ αριθμόν 95/45/ΕΟΚ Οδηγία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Η τελευταία κρίθηκε ανεπαρκής, καθώς δεν ανταποκρινόταν στην εξελισσόμενη πορεία του 

Διαδικτύου. Διάδοχος ως πιο εμπεριστατωμένη υπήρξε η Οδηγία 2013/40 σχετικά με την 

διάκριση - ποινικοποίηση των κυβερνοεπιθέσεων. Τέλος, η πιο πρόσφατη 2016/114818 ήρθε 

να συμπληρώσει το παζλ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης προσφέροντας λύσεις, που αφορούν 

προληπτικά μέτρα για τους κινδύνους που αναφύονται κατά τη χρήση του Διαδικτύου. Για 

την εποπτεία των προβλεπόμενων νομικών επιταγών η Ε.Ε. έχει καταστήσει ως υπεύθυνο τον 

Οργανισμό Ασφαλείας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), προκειμένου να παρακολουθεί 

αν εξυπηρετούνται οι στόχοι των Οδηγιών και να προβαίνει σε υποδείξεις. Όπως έχει 

διαμορφωθεί μέχρι στιγμής η νομική φαρέτρα της Ε.Ε., η αγορά της διέπεται από μια 

εσωστρέφεια, καθώς απώτερος σκοπός της είναι η ενίσχυση του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού 

στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν το Διαδίκτυο.19  

Από την άλλη, το νομικό πλαίσιο της Κίνας χαρακτηρίζεται από αναχρονιστικότητα 

και ελλειμματικότητα. Τα ληφθέντα μέτρα από το κράτος αποσκοπούν στη διαφύλαξη της 

εθνικής ασφάλειας, κάτι που έχει και επιπτώσεις στην επενδυτική δραστηριότητα των ξένων 

εταιριών στην χώρα.20 Σημαντική είναι και η δράση των ΜΚΟ, ενώ στην Cyberspace 

Administration of China απονεμήθηκαν σημαντικές αρμοδιότητες εποπτείας και έγκρισης 

της δράσης των επιχειρήσεων. Με νόμο του 2016, θεσπίζεται η υποχρέωση των παρόχων 

υπηρεσιών διαδικτύου να συνεργάζονται με τις αστυνομικές αρχές, αλλά και να ελέγχουν τα 

υπολογιστικά συστήματα. Πρόκειται για νόμο ασαφή και μη προστατευτικό των προσωπικών 

δεδομένων των πολιτών.21 22 Αξιοσημείωτη είναι επίσης, η πρόσφατη συμφωνία της Κίνας 

με τη Facebook για την απομάκρυνση δημοσιεύσεων μέσω της ανάλυσης λέξεων-κλειδιών 

που ορίζει ότι αυτή η ανάλυση θα γίνεται από τρίτες εταιρίες. Αυτή χρησιμοποιείται από την 

κινεζική κυβέρνηση ως μέσο λογοκρισίας. Ωστόσο, η Facebook εξέφρασε δισταγμό αρχικά 

ως προς την εφαρμογή της.23 

Παρόμοια συγκεντρωτική συμπεριφορά επιδεικνύει και η ρωσική κυβέρνηση. Η 

Ρωσία θεωρεί την κυβερνοασφάλεια μέσο διαχείρισης των εξωτερικών απειλών και 

προάσπισης της εθνικής ασφάλειας της χώρας και γι’ αυτό εφαρμόζεται μυστικότητα 

διαχείρισης των πληροφοριών. Σημαντικά νομικά κείμενα, που αφορούν τους ξένους 

παρόχους υπηρεσιών,  εγγυώνται την αποτροπή στρατιωτικής, πυρηνικής, τρομοκρατικής 

αλλά και εκ των έσω (αντικαθεστωτικής) απειλής π.χ. απαγόρευση του iCloud από το 2014.24 

                                              
18 Holzleitner, M. and Reichl, J. (2017). European Provisions for Cyber Security in the Smart Grid – an 
Overview of the NIS-Directive, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00502-017-0473-7  
19 Kshetri, N. (2016). The Quest to Cyber Superiority, Springer, pp. 107-120. 
20 Haour, G., (2016). Why China’s New Cybersecurity law is Bad News for Business, 

https://techcrunch.com/2016/11/06/chinas -new-cybersecurity-law-is-bad-news-for-business/  
21 https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-07/china-passes-cybersecurity-law-despite-strong-
foreign-opposition  
22 http://www.cybercrimelaw.net/Cybercrimelaw.html  
23 http://worldcrunch.com/true-fiction-1/the-china-deal-zuckerberg-couldnt-refuse  
24 Sharikov, P. (2016), What is behind Russia’s new information security doctrine , http://www.russia-

direct.org/opinion/what-behind-new-russias-information-security-doctrine  

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00502-017-0473-7
https://techcrunch.com/2016/11/06/chinas-new-cybersecurity-law-is-bad-news-for-business/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-07/china-passes-cybersecurity-law-despite-strong-foreign-opposition
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-07/china-passes-cybersecurity-law-despite-strong-foreign-opposition
http://www.cybercrimelaw.net/Cybercrimelaw.html
http://worldcrunch.com/true-fiction-1/the-china-deal-zuckerberg-couldnt-refuse
http://www.russia-direct.org/opinion/what-behind-new-russias-information-security-doctrine
http://www.russia-direct.org/opinion/what-behind-new-russias-information-security-doctrine
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Επιβάλλονται ως κυρωτικά μέτρα η διαγραφή ιστοσελίδων, αρχειοθετούνται δεδομένα ώστε 

να είναι στη διάθεση των αρμόδιων αστυνομικών αρχών και απαγορεύεται η πρόσβαση σε 

κάποιες ιστοσελίδες.25 

Σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, οι κανόνες για το κυβερνοέγκλημα μπορεί να είναι δύο 

ειδών: εθιμικοί κανόνες και διεθνείς συνθήκες. Βέβαια, η στοιχειοθέτηση εθίμου είναι 

μάλλον απίθανη,  δεδομένου ότι το κυβερνοέγκλημα είναι σύγχρονο φαινόμενο. Στο πεδίο 

των διεθνών συνθηκών υπάρχουν ενδιαφέροντα παραδείγματα. Καταρχάς, έχει υποστηριχθεί 

ότι οι κυβερνοεπιθέσεις μεταξύ κρατών απαγορεύονται ήδη με βάση τον Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος καταδικάζει τη χρήση βίας μεταξύ κρατών.26 27 Ακόμα, 

σημαντικότατη είναι η Διεθνής Συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 

Κυβερνοέγκλημα, η οποία υπεγράφη στη Βουδαπέστη το 2001 και τέθηκε σε ισχύ το 2004, 

έχοντας μέχρι σήμερα υπογραφεί από 56 κράτη. Η Ρωσία, η Βραζιλία και η Ινδία έχουν 

αρνηθεί να υπογράψουν τη Συνθήκη, ενώ έχει επιδοκιμαστεί η ανεπιφύλακτη αποδοχή της 

Συνθήκης από τις ΗΠΑ. Οι στόχοι της Συνθήκης είναι τρεις: εναρμόνιση των εθνικών 

νομοθεσιών για το κυβερνοέγκλημα, θέσπιση δικονομικών κανόνων για τη διερεύνηση και 

δίωξη του κυβερνοεγκλήματος και, τέλος, εγκαθίδρυση γρήγορου και αποτελεσματικού 

καθεστώτος διεθνούς συνεργασίας. Τα αδικήματα που προσδιορίζονται από τη Συνθήκη 

περιλαμβάνουν την παράνομη πρόσβαση, υποκλοπή και παρακώλυση συστημάτων, την 

κυβερνοαπάτη και την πορνογραφία ανηλίκων.28 Τέλος, πιο πρόσφατη είναι η Συνθήκη της 

Αφρικανικής Ένωσης για το Κυβερνοέγκλημα (2014).  29 Οι παραπάνω διεθνείς συνθήκες 

είναι μεν σημαντικά νομικά κείμενα, που δείχνουν ότι ο κυβερνοχώρος δεν χαρακτηρίζεται 

από απόλυτη ανομία, όμως αφενός καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος κυβερνοεγκλημάτων, 

αφετέρου έχουν υιοθετηθεί από πολύ λίγα κράτη. Εκτός αυτού, δεν υπάρχει σαφές νομικό 

πλαίσιο για κρατικές κυβερνοεπιθέσεις, πράγμα που οφείλεται εν πολλοίς στην απροθυμία 

των κρατών να εφαρμόσουν το διεθνές δίκαιο στο πεδίο των κυβερνοεπιθέσεων. 

Η Ελλάδα υπέγραψε το 2001 τη Συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 

Κυβερνοέγκλημα στη Βουδαπέστη, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4411/20163031 περί 

κυβερνοεγκληματικότητας. Επίσης, ο νόμος αυτός μεταφέρει στο ελληνικό δίκαιο την 

Οδηγία 2013/40/ΕΕ. Η νέα Οδηγία 2016/1148 δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί στο ελληνικό 

δίκαιο, πράγμα που υποχρεωτικά πρέπει να γίνει μέχρι το 2018. Σε επίπεδο φορέων, η 

Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί 

                                              
25 Kshetri, N. (2016), The Quest to Cyber Superiority, Ελβετία: Springer, pp. 123-143. 
26 Άρθρα 2 παρ. 4 και 39-51 Χάρτη Ηνωμένων Εθνών. 
27 Buchan, R. and Tsagourias, N. (2012), Cyber War and International Law, 

https://academic.oup.com/jcsl/article/17/2/183/852780/Cyber-War-and-International-Law  
28 Claderoni, F., The European Legal Framework on Cybercrime: Striving for an Effective Implementation,  
http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/27731/ssoar-clsc-2010-5-calderoni-

the_european_legal_framework_on.pdf?sequence=1  
29 Mačák, K., Is the International Law of Cyber Security in Crisis? , 

https://ccdcoe.org/sites/default/files/multimedia/pdf/Art%2009%20Is%20the%20International%20Law%20of%
20Cyber%20Security%20in%20Crisis.pdf  
30 https://www.e-nomothesia.gr/nomikes-plirofories/n44112016-kyrosi-tis-symvasis-gia-to-egklima-ston-

yvernochoro.html 
31 Με το νόμο αυτόν τροποποιήθηκε το 13ΠΚ στοιχεία η’, θ’ (ορισμοί πληροφοριακών συστημάτων, ψηφιακών 
δεδομένων), το 348Β (πορνογραφία ανηλίκων), το 370Γ ΠΚ (παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά 

συστήματα-hacking), το 386Α (απάτη με υπολογιστή), το 348Β (πορνογραφία ανηλίκων). 

https://academic.oup.com/jcsl/article/17/2/183/852780/Cyber-War-and-International-Law
http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/27731/ssoar-clsc-2010-5-calderoni-the_european_legal_framework_on.pdf?sequence=1
http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/27731/ssoar-clsc-2010-5-calderoni-the_european_legal_framework_on.pdf?sequence=1
https://ccdcoe.org/sites/default/files/multimedia/pdf/Art%2009%20Is%20the%20International%20Law%20of%20Cyber%20Security%20in%20Crisis.pdf
https://ccdcoe.org/sites/default/files/multimedia/pdf/Art%2009%20Is%20the%20International%20Law%20of%20Cyber%20Security%20in%20Crisis.pdf
https://www.e-nomothesia.gr/nomikes-plirofories/n44112016-kyrosi-tis-symvasis-gia-to-egklima-ston-yvernochoro.html
https://www.e-nomothesia.gr/nomikes-plirofories/n44112016-kyrosi-tis-symvasis-gia-to-egklima-ston-yvernochoro.html
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υπόδειγμα για τα ευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια δεδομένα και ασχολείται με την πάταξη 

του κυβερνοεγκλήματος κατά των ιδιωτών. 

 
Παράλληλα δραστηριοποιείται και το CERT32, που υπάγεται στην ΕΥΠ33, ως 

θεματοφύλακας της εθνικής ασφάλειας, λειτουργώντας αφενός προληπτικά μέσω 

ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων, αφετέρου εποπτικά μέσω ελέγχου της διακίνησης 

πληροφοριών στο Διαδίκτυο.34 

Καταληκτικά, για την αποτελεσματικότερη προστασία του κυβερνοχώρου, προτείνεται ο 

καθορισμός κρατικής πολιτικής που θα επιτρέπει στα κράτη να επιβληθούν στον 

κυβερνοχώρο περιορίζοντας το κενό ισχύος που υπάρχει. Στρατηγικά35 αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της διακρατικής συνεργασίας, της δημιουργίας νομικού πλαισίου σχετικά με 

τους όρους χρήσης του κυβερνοχώρου και της συνεχούς εκπαίδευσης ειδικευόμενων στην 

                                              
32 Computer Emergency Response Team. 
33 Εθνική Υπηρεσία πληροφοριών. 
34 http://www.nis.gr/portal/page/portal/NIS/NCERT  
35http://www.globalsciencecollaboration.org/public/site/PDFS/cyber/Cyber%20Security%20white%20paper%2

0final.pdf  

http://www.nis.gr/portal/page/portal/NIS/NCERT
http://www.globalsciencecollaboration.org/public/site/PDFS/cyber/Cyber%20Security%20white%20paper%20final.pdf
http://www.globalsciencecollaboration.org/public/site/PDFS/cyber/Cyber%20Security%20white%20paper%20final.pdf
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πληροφορική για την αποκατάσταση ζημιών από κυβερνοεπιθέσεις και την δημιουργία 

κυβερνοδυνατοτήτων. Ως προς την αντιμετώπιση δε των επιθέσεων, τα κράτη μπορούν να 

υιοθετήσουν είτε πολιτική προστασίας είτε πολιτική διεξαγωγής επίθεσης36. Στρατηγικά, μια 

αμυντική πολιτική μπορεί να περιλαμβάνει την ύπαρξη εκπαιδευμένου προσωπικού 

αντιμετώπισης επιθέσεων για άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τη θέσπιση κέντρων 

κυβερνοασφάλειας ή τη δημιουργία φορέων από τα ΥΠ.ΕΘ.Α. για έλεγχο του 

κυβερνοχώρου, και θέσπιση κριτηρίων για απειλές και παρακολούθηση των θεωρημένων 

εχθρών. Βέβαια, ακολουθώντας έναν πιο επιθετικό στρατηγικό σχεδιασμό, τα κράτη 

μπορούν να επιλέξουν τη δημιουργία ιών με σκοπό την εξουδετέρωση των εχθρικών 

συστημάτων, και τη συγκρότηση ενός συστήματος αποτροπής μέσω αντιποίνων δια της 

απόκτησης κυβερνοδυνατοτήτων. 

Πάντως, η κύρια προβληματική έγκειται στο ότι το ζήτημα ενδέχεται να λάβει διαστάσεις 

που ακόμη είναι σχετικά απρόβλεπτες. Παρά ταύτα, η σταδιακή και μεθοδική προσπάθεια 

αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων είναι επιτακτική, διότι όλα τα κράτη που στηρίζονται 

σε δίκτυα είναι πιθανοί στόχοι. Όπως κάθε κοινωνία, έτσι και αυτή του κυβερνοχώρου χρήζει 

θέσπισης κανονιστικού πλαισίου για την εύρυθμη λειτουργία της, ώστε τα πλεονεκτήματα 

του Διαδικτύου να μην υπερκαλύπτονται από τους κινδύνους που ελλοχεύουν δια της 

χρήσεως του. Σε κάθε περίπτωση, πυρήνας της καταπολέμησης του προβλήματος είναι η 

ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών.   

                                              
36 https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/itl/Cybersecurity_Green-Paper_FinalVersion.pdf   

https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/itl/Cybersecurity_Green-Paper_FinalVersion.pdf

