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1. Σχετικά με το προστατευόμενο έννομο αγαθό που  θίγεται με τις 

ανωτέρω πράξεις οι περισσότερες απόψεις κινούνται γύρω από την 

κατάφαση είτε μιας βλαπτικής κατάστασης αφενός για τον πραγματικό  

απεικονιζόμενο ανήλικο και αφετέρου ενός κινδύνου για τους 

πιθανούς ανηλίκους θεατές2 ή για τα πιθανά θύματα της 

«στρατολόγησης» από πλευράς των παραγωγών πορνογραφίας. 

Υποστηρίζεται ότι λειτουργεί συγκεκριμένα μια συγκαλυμμένη πηγή 

κινδύνου για αόριστο αριθμό ανηλίκων που μπορούν να καταλήξουν 

θύματα της ανωτέρω δραστηριότητας3. Προβληματική παραμένει, 

ωστόσο, η εξίσωση από την άποψη των απειλούμενων ποινών, αφενός 

της παραγωγής/διάθεσης του υλικού και αφετέρου της 

προμήθειας/κατοχής για χρήση από τον ίδιο τον κάτοχο. 

 

Σχετικά με την κατάφαση της  έννοιας της «κατοχής» σε ψηφιακό και, ιδίως 

σήμερα πλεον, σε διαδικτυακό περιβάλλον, θα πρέπει να ειπωθούν τα 

ακόλουθα: Aπαραίτητη είναι η δυνατότητα πρόσβασης του δράστη στο 

ψηφιακό πορνογράφημα, ακόμη και αν ο ίδιος είτε δεν έχει αποθηκεύσει, 

προσωρινά ή μόνιμα,  το ίδιο υλικό σε οποιοδήποτε μέσο, είτε δεν κατέχει ο 

 
1 Περίληψη άρθρου δημοσιευμένου σε : Θ. Δαλακούρα (επιμ) Ηλεκτρονικό Εγκλημα, Νομική 
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2 Βλ. αναλυτικά Μ. Καϊαφα-Γκμπάντι, Διαδικτυακες προσβολές της 
ανηλικότητας, ΠοινΧρ 2012, σ.  160 επ. Βλ, από την πρόσφατη νομολογία 
ΣυμβΕφΘεσς 766/2011, ΤΝΠ NOMOS, 
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ίδιος τον υλικό φορέα αποθήκευσης, διότι παρακολουθεί π.χ. ζωντανά ή σε 

μαγνητοσκόπηση την πράξη μέσω της τεχνολογίας «live streaming». To 

ανωτέρω  κριτήριο της δυνατότητας πρόσβασης φαίνεται να υιοθετεί και η 

νομολογία.4 Η απλή θέαση στην οθόνη του Η/Υ υλικού παιδικής 

πορνογραφίας δεν είναι αξιόποινη, κατά την ορθότερη γνώμη, όπως και το 

απλό άνοιγμα mail με αντίστοιχο υλικό, εφόσον δεν προκύπτει πραγματική 

εξουσίασ του υλικού και, άρα, δεν θεμελιώνεται κατοχή. Το ίδιο δεν θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί, ωστόσο, και με την πλοήγηση («σερφάρισμα») στο 

διαδίκτυο και την επίσκεψη σε ιστοσελίδες ή την διαδικτυακή πρόσβαση σε 

πορνογραφικό υλικό που είναι αποθηκευμένο σε άλλες μονάδες Η/Υ, διότι σε 

αυτή την περίπτωση συντελείται προσωρινή αποθήκευση στην κρυφή μνήμη 

του η/υ. Σύμφωνα, εξάλλου, με την πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων 

της ουσίας, για την θεμελίωση της κατοχής5 απαιτείται το «άνοιγμα» ή η 

εκτύπωση των αρχείων και όχι η απλή αποθήκευση των αρχείων 

πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, αν αυτή τελέσθηκε εν αγνοία του 

κατηγορουμένου.6  

 

Ως διάθεση, του πορνογραφικού υλικού θεωρείται, πέραν της πώλησης, και η 

μετακίνηση του πορνογραφικού υλικού, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Κατά την νομολογία 

ως διάθεση θεωρείται η πράξη κυκλοφορίας του πορνογραφικού υλικού στο κοινό. 

Δεν απαιτείται, πάντως, η διανομή σε αόριστο  αριθμό ατόμων, αρκεί η ύπαρξη 

περισσότερων του ενός, όπως π.χ. η ανάρτηση σε ψηφιακό διαδικτυακό πίνακα 

(Βulletin Board πServer).  Αρκετούς προβληματισμού γεννά η  αναπτυχθείσα τα 

τελευταία χρόνια τεχνολογία του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και διακίνησης 

σύντομων μηνυμάτων («τιτιβισμάτων-twitts) twitter, μέσω του οποίου ένας χρήστης  

μπορεί απλώς να αναφέρει στη σελίδα του δικού του λογαριασμού-προφιλ ότι τρίτος 

χρήστης «ανέβασε» στο λογαριασμό του  πορνογραφικού περιεχομένου μήνυμα, το 

 
4 Βλ. βλ. ΑΠ 628/2006,ΠοινΔικ 2006.1249, και από την πρόσφατη νομολογία ΑΠ 602/2019, ΤΝΠ 

NOMOS 
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πλαίσιο της νέας Οδηγίας 2011 /93/ΕΕ και η εθνική έννομη τάξη», ΠοινΔικ 2013, σελ. 1014 

επ,  Γ. Μπουρμά, Προσπάθειες εννοιολογικού προσδιορισμού της κατοχής ηλεκτρονικών  

δεδομένων με χαρακτήρα παιδικής πορνογραφίας, ΠοινΔικ 2009, 322). 
6 Βλ.ΕφΠειρ 1189/2011, ΤΝΠ NOMOS 



λεγόμενο «retweet», στο οποίο έχουν πρόσβαση οι χρήστες-ακόλουθοι εκείνου που 

προέβη στην πράξη του retwitt (επανάληψη μηνύματος-«τιτιβίσματος»). Η κατοχή 

είναι αμφισβητήσιμη στην περίπτωση αυτή, ενόψει του ότι την εξουσία διαχείρισης 

του «επανατιτιβίσματος», εν προκειμένω μηνύματος με πορνογραφικό υλικό, την έχει 

ο αρχικός παραγωγός του, διότι αν ο τελευταίος το διαγράψει από τον δικό του 

λογαριασμό, διαγράφεται αυτόματα και από τον χρήστη που έκανε «retweet»  

 

2. Σχετικά με τις διακεκριμένες μορφές πορνογραφίας ανηλίκων, θα 

πρέπει να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: Οι τιμωρούμενες στην 

παράγραφο 4 του ανωτέρω άρθρου, κατά κανόνα συνδυάζονται με την 

παραγωγή του υλικού παιδικής πορνογραφίας.  Η αμέσως παραπάνω 

άποψη έχει υποστηριχθεί σποραδικά στη νομολογία των δικαστηρίων 

της ουσίας και προσφάτως του Αρείου Πάγου, στην περίπτωση της 

σποραδικής επίσκεψης σε πορνοιστοσελίδες του υλικού αλλά χωρίς 

σκοπό διάθεσής ή βελτίωσης του υλικού και χωρίς καμμια επαφή του 

κατόχου του υλικού με το ανήλικο απεικονιζόμενο θύμα7, ενώ 

κρατούσα είναι η αντίθετη γνώμη.8 Η κρατούσα, ωστόσο, άποψη στη 

νομολογία, όχι μόνο μπορεί να οδηγήσει στην ποινικοποίηση της 

χρήσης του διαδικτύου, και μάλιστα με την μορφή κακουργήματος9, 

αλλά έρχεται και σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας.  

3. Σχετικά με την θεώρηση ως παράνομων αποδεικτικών μέσων  των 

κατασχεθέντων μηνυμάτων μέσω του προγράμματος αποθήκευσης 

στον κυβερνοχώρο « dropbox», (αποθηκευτικό κουτί) «cloud» (νέφος) 

και «messenger» (κομιστής μηνυμάτων) λόγω μη εφαρμογής της 

 
7 Βλ. ΑΠ 1648/2016, ΤΝΠ NOMOS, ΣυμβΕφΚερκ 14/2012, ό.π., ΔιαρκΣτρατΑθ 

111/2015. Βλ. επίσης στην ίδια κατεύθυνση την άποψη της μειοψηφίας τριων μέλων, 

ήτοι του Προέδρου Χ.Σεβαστίδη και τριών ενόρκων, στην ΜΟΔΑθ 881/2015, 

2016.1214,   

 
8 Βλ. ΑΠ 1648/2016, ΤΝΠ NOMOS ΣυμβΕφΘες 80/2012, ό.π., ΜΟΔΚατερ 19/2009, ό.π., ΜΟΔ 

881/2015 (πλειοψ.), ό.π.,. 

9 Βλ. ΣυμβΕφΚερκ 97/2011, ΠοινΧρ 2013.59 

 



διαδικασίας του Ν 2225/1994 περί απορρήτου των επικοινωνιών ,  θα 

πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα: 

 

 

Σύμφωνα με τη  διάταξη του άρθρου 1 ΠΔ 47/2005 -«Διαδικασίες καθώς και 

τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των 

επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του»- : «Για την άρση του απορρήτου 

των επικοινωνιών και την καταγραφή σε ενιαίο κείμενο των όρων και της 

διαδικασίας αυτής καθώς και των τεχνικών και οργανωτικών μεθόδων με τις 

οποίες μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί και να διασφαλισθούν τα 

αποτελέσματά της, έτσι ώστε να μην θίγεται η ιδιωτική ζωή και η 

προσωπικότητα του πολίτη, παρά μόνο στο μέτρο και για όσο χρονικό 

διάστημα είναι αναγκαίο, χάριν της προστασίας της εθνικής ασφάλειας, της 

διακρίβωσης των εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν 

2225/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν 3115/2003 και των 

εν γένει ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, εφαρμόζονται οι διαδικασίες 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος». Κατά  δε τη διάταξη του 

άρθρου 3 παρ. 1 του ιδίου ΠΔ «Η άρση του απορρήτου δεν αφορά την διά 

ζώσης επικοινωνία, αλλά κάθε είδους επικοινωνία, η οποία διεξάγεται μέσω 

δικτύου επικοινωνίας ή παρόχου υπηρεσιών επικοινωνιών και την οποία 

χρησιμοποιεί ο συνδρομητής ή χρήστης κατά του οποίου λαμβάνεται το μέτρο 

της άρσης», ενώ στην παρ. 2 αναφέρονται τα είδη και οι μορφές επικοινωνίας, 

οι οποίες υπόκεινται στην άρση του απορρήτου, μεταξύ δε αυτών 

αναφέρονται και η τηλετυπική επικοινωνία (συνδρομητική), η τηλεφωνική 

επικοινωνία, η επικοινωνία δεδομένων μέσω δικτύων δεδομένων, οι 

επικοινωνίες μέσω διαδικτύου (internet) κ.λπ. Από την τελευταία αυτή 

διάταξη συνάγεται ότι ο σκληρός δίσκος ενός υπολογιστή, εξαρτήματα και 

σύνεργα αυτού, ως και πειστήρια ήχου, δεν αποτελούν είδος επικοινωνίας. Τα 

στοιχεία, τα οποία ευρίσκονται αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε εξαρτήματα αυτών, σε ψηφιακή φωτογραφική 

μηχανή ή σε άλλο υλικό φορέα, ο οποίος ανήκει στον ύποπτο τελέσεως 



ορισμένου εγκλήματος και τα οποία δεν αναφέρονται σε κάποιας μορφής 

ανταπόκριση ή επικοινωνία με οποιονδήποτε τρόπο, δεν εμπίπτουν στην 

προστατευτική σφαίρα του απορρήτου της επικοινωνίας, με αποτέλεσμα για 

την εργαστηριακή επεξεργασία των στοιχείων αυτών να μην απαιτείται (κατ’ 

αρχήν) η διαδικασία άρσεως του απορρήτου των επικοινωνιών. Εάν όμως τα 

αποθηκευμένα στοιχεία αναφέρονται σε κάποιας μορφής ανταπόκριση ή 

επικοινωνία, το απόρρητο των επικοινωνιών καταλαμβάνει και τα στοιχεία 

αυτά και ως εκ τούτου για την επεξεργασία και χρήση αυτών απαιτείται η 

τήρηση των όρων και της διαδικασίας της άρσεως απορρήτου επικοινωνιών, 

όπως προβλέπονται στο Ν 2225/1994, το Ν 3115/2003 και το ΠΔ 47/200510 . 

Το πεδίο εφαρμογής του Ν 2225/1994 περί άρσης απορρήτου επικοινωνιών 

αποτέλεσε θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν θεωρητικοί αλλά και η νομολογία. 

Μετά τη θέση σε ισχύ Ν 3917/2011 φαίνεται να έχει επικρατήσει η άποψη ότι 

τα εξωτερικά δεδομένα ταυτοποίησης προστατεύονται ως απόρρητη 

επικοινωνία με τις εγγυήσεις του άρθρου 19 του Συντ. μετά την ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ με το Ν 3471/2006 και την έκδοση του ΠΔ 

47/200511 Η ταύτιση αυτή οφείλεται στην τεχνολογική εξομοίωση των 

πληροφοριών που αφορούν το περιεχόμενο της επικοινωνίας με εκείνα που 

αναφέρονται στα εξωτερικά δεδομένα αυτής. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται 

μετά από το Ν 3917/2011 από τους παρόχους για 12 μήνες και παρέχεται σε 

αυτά δικαίωμα πρόσβασης στη δικαστική αρχή μετά την έκδοση 

βουλεύματος, σε αντιστοιχία δηλαδή με την άρση του απορρήτου των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τους όρους του Ν 2225/1994 κατά το άρθρο 4 

του Ν 3917/2011 και μετά την πρόσφατη νομολογία του Ανωτάτου 

Ακυρωτικού μας12.  Σχετικά με το ανωτέρω θέμα έχουν διατυπωθεί  

διαφορετικές απόψεις αναφορικά με το αν πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία 

περί άρσης απορρήτου των επικοινωνιών για την ανεύρεση και ακολούθως τη 

χρήση τους σε δίκη αρχείων - δεδομένων, η κατοχή και διακίνηση των οποίων 

συνιστά καθεαυτή ποινικό αδίκημα από το υποκείμενο των δεδομένων - 

 
10 ΓνωμΕισΑΠ 6/2008 ΠοινΔικ 2009, 185 
11 βλ. Νούσκαλη, Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων, β΄ έκδοση, 2007, σ. 123 
12 ΑΠ 924/2009 ΝΟΜΟΣ, contra ΓνωμΕισΑΠ 9/2011 ΠοινΔικ 2011, 590 



χρήστη και τα οποία είναι αποθηκευμένα σε cloud storage, με τα οποία είναι 

συνδεδεμένοι υπολογιστές και ειδικές συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smart 

phones). Κατά την ορθότερη άποψη  πρέπει και σε αυτές τις περιπτώσεις να 

τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 4 και 5 του Ν 2225/1994 (βλ. άρθρο 

253Α παρ. 1 εδ. γ΄ του ΚΠΔ), σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου 

Πλημμελειοδικών Αθηνών του έτους 2016,  ενόψει του ότι αυτά εντάσσονται 

στην έννοια της «επικοινωνίας»13. Σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν 

να κατασχεθούν και αξιοποιηθούν στο δικαστήριο χωρίς τις εγγυήσεις του Ν 

2225/1994. 14 

 

 

 

 
13 Βλ. ΣυμβΠλημΑθ 613/2016(πλειοψ), ΠοινΔικ 2016.424,  
14 Πρβλ  Π. Ανδρέαδη-Παπαδημητρίου, Η πορνογραφία ανηλίκων στην εποχή του 
υπολογιστικού νέφους. Σκέψεις με αφορμή το Ν 4267/2014, ΠοινΔικ 2015.454 επ 


