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Ευχαριστώ την Εθνική Σχολή Δικαστών για τη  συμμετοχή μου στο 
σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης 
Δικαστών (European Judicial Training Network –EJTN), στη Μαδρίτη με θέμα 
την εκπαίδευση στο λεξιλόγιο του εγκλήματος στο διαδίκτυο και επίσης 
ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτές και διοργανωτές του ιδιαίτερα χρήσιμου 
και ενδιαφέροντος αυτού σεμιναρίου.    

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Νομικών σπουδών του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ισπανίας με τη συμμετοχή δικαστών και 
εισαγγελέων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Εκ μέρους του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης της Ισπανίας και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκπαίδευσης 
Δικαστών  μας καλωσόρισαν ο διευθυντής του Κέντρου Antonio Zarante 
Conte  και η υπεύθυνη για τη διοργάνωση του σεμιναρίου Carmen Domuda, 
οι οποίοι μας συνέστησαν τους ειδικούς εκπαιδευτές μας και μας εξήγησαν 
τον τρόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου. Ακολούθως οι συμμετέχοντες 
χωρίστηκαν σε 3 ομάδες των 11 ατόμων με γλώσσα εργασίας την Αγγλική. Η 
κάθε ομάδα εργάσθηκε σε ξεχωριστή αίθουσα με ένα ειδικό σε νομικά 
ζητήματα που αφορούν το διαδίκτυο και ένα εξειδικευμένο καθηγητή αγγλικής 
νομικής ορολογίας.  Σε όλους μοιράσθηκαν σε φωτοτυπίες περίληψη των 
παρουσιάσεων, κείμενα εργασίας και ασκήσεις αγγλικής νομικής ορολογίας. 
Στην πρώτη ομάδα υπεύθυνοι εκπαιδευτές ήταν οι Tatiana Tropina (GE) – 
Legal expert και η Eva Samaniego (ES) – Linguist expert, στη δεύτερη ομάδα, 
στην οποία συμμετείχε και η υπογράφουσα,  υπεύθυνοι εκπαιδευτές ήταν οι 
Christiaan Baardman (NL) – Legal Expert και ο   Miguel Angel Campos 
Pardillos (ES) – Linguist και στην τρίτη ομάδα υπεύθυνοι εκπαιδευτές ήταν οι  
José Antonio Díez Rodríguez (ES)– Legal Expert και η  Denisa Petrilakova 
(SK) – Linguist.  

 Οι ομάδες ασχολήθηκαν κυρίως με πρακτικά  νομικά ζητήματα 
εγκλημάτων στο διαδίκτυο και ενδιαφέρουσες υποθέσεις εγκλημάτων του 
κυβερνοχώρου σε διάφορες χώρες της ευρωπαϊκής  ένωσης, με τον εκάστοτε 
εξειδικευμένο νομικό να παρουσιάζει τα ζητήματα  και να αναλύει την 
αντιμετώπισή τους από τα δικαστήρια και τους συμμετέχοντες να εκθέτουν την 
προσωπική τους εμπειρία από τα δικαστήρια της  χώρας προέλευσής τους. 
Ακολουθούσε από τον καθηγητή της αγγλικής γλώσσας εισήγηση σε όρους 
νομικής ορολογίας σχετικά με τα νομικά ζητήματα που εκτίθεντο από το 



νομικό  και οι συμμετέχοντες καλούταν, είτε  παράλληλα, είτε στο τέλος της 
εισήγησης να συμπληρώσουν τις ασκήσεις που τους είχαν μοιρασθεί.    Τις 
δύο πρώτες ημέρες η διαδικασία ήταν σχεδόν η ίδια και τα ζητήματα που 
αναλύθηκαν τόσο σε νομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο νομικής ορολογίας 
ήταν γενικοί όροι και ορισμοί των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, η μέχρι 
σήμερα νομοθεσία στην ευρωπαϊκή ένωση (συμβάσεις και ευρωπαϊκές 
οδηγίες), οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο αυτό, διάφορα  ειδικότερα ζητήματα 
του εγκλήματος της παιδικής πορνογραφίας και της απάτης στο διαδίκτυο και 
ο κοινωνικός αντίκτυπος των εγκλημάτων που διαπράττονται στο διαδίκτυο ή 
μέσω αυτού. Οι εκπαιδευτές με τον τρόπο που διεξήγαγαν το σεμινάριο 
προκαλούσαν την αυθόρμητη συμμετοχή στις συζητήσεις όλων των 
εκπαιδευόμενων,  οι οποίοι διαρκώς αντάλλασσαν απόψεις σε διάφορα 
ζητήματα. Την τρίτη ημέρα όλοι οι συμμετέχοντες  παρουσίασαν προφορικά, 
νομικά ζητήματα τα οποία προέκυψαν στη χώρα τους αναφορικά με διάφορα 
εγκλήματα τελεσθέντα μέσω του διαδικτύου και απάντησαν σε ερωτήσεις των 
υπολοίπων μελών της ομάδας και των εκπαιδευτών, διαδικασία η οποία 
κράτησε περίπου 15 λεπτά για τον καθένα.  Η υπογράφουσα παρουσίασε  
ζητήματα από πρόσφατες επιθέσεις εναντίον πληροφοριακών συστημάτων 
στην Ελλάδα με την μορφή Ddos,  τον  πρόσφατο νόμο 4411/2016 με τον 
οποίο η Ελλάδα επικύρωσε τη σύμβαση για το Κυβερνοχώρο και υιοθέτησε 
την οδηγία 2013/40/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για επιθέσεις σε 
πληροφοριακά συστήματα καθώς και νομικά ζητήματα τα οποία 
αντιμετωπίσθηκαν από Ελληνικά Δικαστήρια αλλά αντιμετώπισε και  η ίδια 
προσωπικά  κατά την εκδίκαση αδικημάτων παιδικής πορνογραφίας.    

Ηταν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σεμινάριο τόσο λόγω των νομικών  
ζητημάτων με τα οποία ασχοληθήκαμε αλλά και λόγω του τρόπου με τον 
οποίο πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο, ήτοι με τη χρήση προτζέκτορα, την  
συνεχή χρήση διαδικτύου και συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών τόσο 
από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόμενους αλλά και με την 
εναλλαγή των θεμάτων μεταξύ των ομιλητών ανά 15 περίπου λεπτά ώστε να 
μην κουράζονται οι εκπαιδευόμενοι και να μπορούν να αφομοιώσουν τα 
πραγματικά περιστατικά και τα εν γένει νομικά ζητήματα.  

Εν κατακλείδι, κοινός τόπος ομιλητών και συμμετεχόντων ήταν ότι θα 
υπάρξει μία κατακόρυφη αύξηση των εγκλημάτων του κυβερνοχώρου εντός 
της επόμενης πενταετίας και ότι εκτός από την εναρμόνιση του ευρωπαϊκού 
δικαίου και τη θέσπιση αυστηρών κανόνων δικαίου, αναγκαία όπλα για την 
καταπολέμησή τους και για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που θα 
προκύψουν είναι η εκπαίδευση των δικαστών, εισαγγελέων και λοιπών 
φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση των εγκλημάτων αυτών, η 
εκπαίδευση ιδίως των πολιτών, των γονέων και η εν γένει αφύπνιση όλων των 
χρηστών του διαδικτύου αλλά πρωτίστως και πάνω από όλα  η συνεργασία 
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο.   
 


