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«Το ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο είναι βασισμένο στην Πτυχιακή  Εργασία με τίτλο 

“Ανάπτυξη εφαρμογής για την ασφάλεια των παιδιών και την ενημέρωση των 

γονέων σε φορητές συσκευές”»  του φοιτητή Μιχαήλου Γεώργιου στο ΑΤΕΙ 

Θεσσαλίας. 
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Περίληψη 
 

Το συγκεκριμένο φυλλάδιο έχει ως στόχο να ενημερώσει τους χρήστες των 

ψηφιακών μέσων και του διαδικτύου για τις πιο διαδεδομένες απειλές, καθώς και 

για τις απάτες που υπάρχουν και που ενδέχεται να συναντήσουν σε αυτά. 

Επιπρόσθετα προτείνει ενέργειες και τρόπους ασφαλούς χρήσης και αντιμετώπισης 

των παραπάνω αρνητικών στοιχείων που δραστηριοποιούνται στον παγκόσμιο 

ιστό. Επίσης αναφέρονται μερικές από τις μεγαλύτερες ενέργειες που 

πραγματοποιούνται στην Ελλάδα με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων, την 

ενημέρωση και την αναφορά παράνομου και ακατάλληλου περιεχομένου, οι οποίες 

σχετίζονται με τον χώρο του διαδικτύου.   



4 
 

1 Εισαγωγή 
 

Το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο διασύνδεσης υπολογιστών και ένα  

σύγχρονο θαύμα του κόσμου. Ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί καθημερινά στην ζωή 

του και έχει επηρεάσει τον τρόπο δουλειάς, τις συνήθειες του και προσφέρει 

τεράστιες δυνατότητες και υπηρεσίες σε αυτόν. 

Η πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό μέσω του διαδικτύου, προσφέρει δυνατότητες 

στον άνθρωπο που δεν είναι εύκολα εφικτές στην πραγματική ζωή, από θέμα 

κόστους μέχρι δυσκολίας. Η πληθώρα πληροφοριών, η ευκολία μάθησης και 

εύρεσης συγγραμμάτων, διαδικτυακές αγορές, επικοινωνία με συνανθρώπους σε 

όποιο μέρος του πλανήτη και αν βρίσκονται και πολλές ακόμα υπηρεσίες είναι 

αυτές που στο σύνολο παρέχουν στον άνθρωπο κυριολεκτικά ένα καταπληκτικό 

εργαλείο που με σωστή χρήση θα τον βοηθήσει σε ότι και αν κάνει. 

 Η χρήση των νέων τεχνολογιών δεν περιορίζεται μόνο σε νεαρά ηλικίας άτομα 

αλλά προορίζονται για όλες τις ηλικίες. Μάλιστα σύμφωνα με έρευνες το διαδίκτυο 

συμβάλει στην βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας και έχει θετική επίδραση στην 

κατάθλιψη και στην μοναξιά σε τρίτης ηλικίας άτομα.  

Οι Έλληνες χρήστες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κυρίως για τους παρακάτω 

λόγους: 

 Το 96% για αναζήτηση πληροφοριών. 

 Το 36,7% για ανάγνωση ελληνικών ειδήσεων. 

 Το 22,6% για ανάγνωση ξένων ειδήσεων. 

 Το 8,6% για ενημέρωση σχετικά με εξελίξεις της οικονομίας. 

 Το 55,7% για ανάγνωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Το 32,5% για κατέβασμα μουσικής. 

 Το 21,4% για παιχνίδια. 

 Το 20,8% για να συνομιλήσει σε δωμάτια επικοινωνίας. 

 

Γενικά όμως σε παγκόσμιο επίπεδο οι βασικότεροι λόγοι χρήσης του διαδικτύου 

είναι : 

 Πρόσβαση σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 

 Τραπεζικές συναλλαγές. 

 Χρήση των μηχανών αναζήτησης. 

 Παρακολούθηση μουσικής και βίντεο. 

 Διαδικτυακά ραντεβού. 
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Πέρα όμως από τα θετικά που δεν είναι λίγα για το καταπληκτικό μέσω 

επικοινωνίας που ονομάζεται διαδίκτυο, μερικοί κακόβουλοι χρήστες και 

απατεώνες προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την ραγδαία αύξηση προς όφελος 

τους. Έτσι χάρη σε αυτούς υπάρχουν και αρνητικά που με ιδιαίτερη ευαισθησία 

όμως σε μερικά θέματα και ενημέρωση μπορεί να απολαμβάνει άφοβα ο χρήστης 

την περιήγηση του. 

Απάτες όπως κλοπή τραπεζικών λογαριασμών, ψεύτικες σελίδες, παραπλανητικά 

μηνύματα και άλλα που έχουν σαν στόχο την κλοπή προσωπικών δεδομένων. 

Καθώς επίσης και φαινόμενα παρενόχλησης, εκφοβισμού, παιδικής πορνογραφίας 

είναι μερικά βασικά προβλήματα που μπορεί να έρθει αντιμέτωπος ένα χρήστης 

ανεξαρτήτου ηλικίας στο διαδίκτυο. 

Το διαδίκτυο μπορεί να προσφέρει και ψυχαγωγία για αυτό και τα παιδιά 

αφιερώνουν αρκετές ώρες της ημέρας σε αυτό. Όμως ένας γονέας πρέπει να 

προσέχει το παιδί στην πλοήγηση του όπως θα το πρόσεχε σε πραγματικές 

συνθήκες στην ζωή του.  

Μερικές συμβουλές για του γονείς αν έχουν παιδί που περνάει χρόνο στο διαδίκτυο 

είναι οι παρακάτω: 

 Ο υπολογιστής του παιδιού όπου έχει πρόσβαση πρέπει να βρίσκεται σε 

χώρο που μπορεί να τον επιβλέπει ο γονέας.  

 Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους και τις απειλές που υπάρχουν και 

ίσως να αντιμετωπίσουν, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μαζί με αυτά σαν 

μία κοινή δραστηριότητα σας. 

 Μην επιτρέπετε σε παιδιά να συνομιλούν και να βγαίνουν με άτομα που 

γνώρισαν στο διαδίκτυο. Εξηγήστε τους πώς δεν είναι αυτό που φαίνεται ένα 

ψηφιακό άτομο, μπορεί να είναι όντως καλό και να έχει κοινά ενδιαφέροντα 

όμως όπως και να έχει συνεχίζει να παραμένει άγνωστο. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πιστωτικές κάρτες των γονέων 

τους. Αν θέλουν να πραγματοποιήσουν μία διαδικτυακή συναλλαγή να γίνει 

μαζί με τους γονείς. 
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2 Ψηφιακές Απειλές 
 

2.1 Διαδικτυακή αποπλάνηση 

Το έγκλημα της παιδικής κακοποίησης έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες στην ζωή 

ενός ανήλικου, τον μετατρέπει σε έναν χαρακτήρα ασταθή με σοβαρά προσωπικά 

προβλήματα στους φίλους, στις σχέσεις και στην εμπιστοσύνη του με νέους 

ανθρώπους. Δημιουργεί έφηβους με ψυχικές διαταραχές, προβλήματα 

προσαρμοστικότητας και κατάθλιψη. 

Ο όρος ‘’παιδοφιλία’’ δεν περιλαμβάνει απαραίτητα προσπάθεια σεξουαλικής 

επαφής με ανήλικο άτομο, ενώ ο πιο συγκεκριμένος όρος ‘’παιδεραστία’’ 

αναφέρεται όταν υπάρχει και σεξουαλική δραστηριότητα. Πιο αναλυτικά 

παιδόφιλος μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος που του αρέσουν και έχει ερωτικές 

φαντασιώσεις με ανήλικα παιδιά. Από τη στιγμή όμως που το εν λόγω άτομο 

ασελγήσει πάνω σε ανήλικο τότε θεωρείται και παιδεραστής και όχι απλά 

παιδόφιλος. Ένας παιδεραστής είναι και παιδόφιλος ενώ ένας παιδόφιλος δεν είναι 

απαραίτητα και παιδεραστής. 

 Η παιδοφιλία έχει χωριστεί σε κατηγορίες : 

 Η ηβηφιλία (παιδιά πρώιμης εφηβικής ηλικίας) 

 Η εφηβοφιλία (παιδιά εφηβικής ηλικίας και νεαρά άτομα (15-19 ετών), η 

οποία δε θεωρείται διαστροφή)  

 και η νηπιοφιλία (νήπια 0 - 3 ετών).  

Η διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση ή αποπλάνηση ανηλίκου (cyber-grooming) 

είναι μία από τις πιο σοβαρές εγκληματικές απειλές στο διαδίκτυο. Ονομάζεται η 

διαδικασία συναισθηματικής σύνδεσης με έναν ανήλικο με σκοπό την κακοποίηση 

και εκμετάλλευση του. 

Ο θύτης (ένα άτομο η μία ομάδα ατόμων) είναι ενήλικας που προσπαθεί να 

προσελκύσει παιδιά προσποιούμενος ότι είναι έφηβος (γιατί ένα παιδί μπορεί να 

εμπιστευτεί πιο εύκολα έναν τις ίδιας περίπου ηλικίας με αυτό), χρησιμοποιώντας 

τα δωμάτια επικοινωνίας, τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και άλλους χώρους 

όπου υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής επικοινωνίας.  

Πολλές είναι οι φορές όπου ο παιδόφιλος είναι άτομο μορφωμένο, οικογενειάρχης, 

δάσκαλος, ακόμα και συγγενικό πρόσωπο. Οι περιπτώσεις των δασκάλων ή των 

συγγενών είναι και εκείνες όπου το παιδί δύσκολα θα τις αναφέρει στους γονείς 

του, μιας και από μεριάς συγγενικού προσώπου μπορεί να δέχεται απειλές προς 

μέλη της οικογένειας του, ενώ ο δάσκαλος να τον απειλεί πώς αν δεν κάνει αυτό 

που του λέει θα ενημερώσει τους γονείς του ή θα πάρει κακούς βαθμούς. 
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Οι αναπαραστάσεις συμμετοχής σε σεξουαλικές πράξεις ενός ανήλικου ή οι 

συνθήκες υποδήλωσης του σε σεξουαλικές δραστηριότητες είναι το κοινό στοιχείο 

στην παιδική πορνογραφία. Τα κυκλώματα παιδοφιλίας αποτελούνται από άτομα 

σε διαφορετικές χώρες, που συλλέγουν και διαμοιράζουν πορνογραφικό υλικό για 

να ικανοποιήσουν το αρρωστημένο τους μυαλό και για προσωπικό τους όφελος. 

Αναμειγνύουν πορνογραφικό υλικό ενηλίκων μαζί με ανηλίκων και το αναρτούν σε 

καμουφλαρισμένες ιστοσελίδες ώστε να μην μπορεί να γίνει εύκολα ο εντοπισμός 

τους. Χρησιμοποιούν παραπλανητικές φωτογραφίες και σύμβολα σε ιστοχώρους 

που δεν φέρνουν καθόλου σε παράνομο περιεχόμενο, αλλά αντιθέτως μοιάζουν με 

κάτι αθώο και ασφαλές για εκείνους που δεν γνωρίζουν και από την πλευρά 

εκείνων που τα γνωρίζουν κάτι αρρωστημένο και παράνομο. 

Το γεγονός ότι σήμερα ένα τεράστιο ποσοστό των νέων αναζητούν γνωριμίες μέσω 

διαδικτύου τους καθιστά και τους πιο συνηθής στόχους παρενόχλησης. Ο θύτης με 

σκοπό την σεξουαλική παρενόχληση, προσπαθεί να δημιουργήσει μία σχέση φιλίας 

με τα θύματα του και να συλλέξει όσο περισσότερες πληροφορίες (διεύθυνση, 

χόμπι κλπ.) μπορεί. Συνήθως τέτοιες συζητήσεις διαρκούν αρκετό καιρό, μέχρι το 

παιδί να φτάσει στο σημείο να εμπιστεύεται τον άνθρωπο που συνομιλεί, παρόλο 

που το πιο πιθανόν είναι να μην γνωρίζει καν την αληθινή του ταυτότητα.  

Αφού αναπτυχθεί αυτή η σχέση μεταξύ τους ξεκινούν και οι συζητήσεις 

σεξουαλικής φύσεως. Πιθανόν ένας παιδόφιλος να στέλνει και υλικό πορνογραφίας 

στον ανήλικο, για να τον κάνει να πιστεύει πώς αυτή η δραστηριότητα και πράξη 

είναι κάτι καθαρά φυσιολογικό και αποδεκτό. Μία τακτική που την χρησιμοποιούν 

συχνά για να κάνουν τα παιδιά πιο προσιτά και πρόθυμα στην προσπάθεια 

σεξουαλικής επαφής μαζί τους και επιπροσθέτως, διστάζουν να μιλήσουν στους 

γονείς τους γιατί φτάνουν στο σημείο να νιώθουν ένοχα που έχουν κάνει τέτοιου 

είδους συνομιλίες και έχουν ανταλλάξει τέτοιου είδους φωτογραφίες και βίντεο. 

Σύμφωνα με έρευνα του Βρετανικού Οργανισμού «Stop It Now» που καταπολεμά 

την σεξουαλική παιδική κακοποίηση, τα ¾ των παιδιών που έχουν πέσει θύμα του 

φαινομένου δεν θα μιλήσουν για αυτό που τους συνέβη και λίγα ήταν τα 

περιστατικά εκείνα που ενημέρωσαν κατάλληλες υπηρεσίες. Επίσης έρευνες έχουν 

δείξει πώς η κακοποίηση των κοριτσιών φτάνει μέχρι και 3 φορές ψηλότερα από ότι 

τα αγόρια.  

Από τις πιο προσοδοφόρες εγκληματικές δραστηριότητες μετά το εμπόριο 

ναρκωτικών είναι εκείνη της παιδικής πορνογραφίας. Στις ΗΠΑ, τα καθημερινά 

νούμερα συναλλαγών αυτού του απάνθρωπου υλικού φτάνουν τις 700.000 και 

διακινούνται δύο τρισεκατομμύρια δολάρια. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο 

διακινούνται καθημερινά πέντε τρισεκατομμύρια δολάρια (κατά μέσο όρο). 



8 
 

Το περισσότερο υλικό προέρχεται από χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, της 

Αφρικής και Λατινικής Αμερικής. Ενώ το κόστος διαφέρει ανάλογα με την ηλικία 

των παιδιών που συμμετέχουν (από βρέφη μέχρι και παιδιά πριν την ενηλικίωση). 

Ύστερα από αρκετή έρευνα στην σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου οι αστυνομικοί 

της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εντόπισαν των κώδικα επικοινωνίας των 

παιδόφιλων, ο οποίος αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω : 

 

 

2.2 Διαδικτυακός εκφοβισμός 

Παρενόχληση-Εκφοβισμός (bullying) ονομάζεται η ακραία συμπεριφορά από 

πρόθεση, για να έχει δύναμη και εξουσία ένα άτομο πάνω σε κάποιο άλλο. 

Υπάρχουν διαφορετικού τύπου εκφοβισμοί, που μπορεί να είναι : 

 ο Λεκτικός (προσβολές, βρισιές, διάδοση φημών κλπ.) 

 ο Ψυχολογικός (απειλές με στόχο τον φόβο , εξαναγκασμός να κάνει το θύμα 

πράγματα που δεν επιθυμεί) 

 η Σωματική βία (καυγάδες , εσκεμμένοι τραυματισμοί), καταστροφή 

προσωπικών αντικειμένων και κλοπές αντικειμένων του θύματος 

 η Κοινωνική απομόνωση , αγνόηση της παρουσίας του θύματος είτε ακόμα 

και η αποτροπή της συμμετοχής του από δραστηριότητες και παρέες. 

Ο Διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying) είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα και 

συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να συναντήσει κάποιος στο διαδίκτυο. Είναι 

ένα φαινόμενο επαναλαμβανόμενης επιθετικότητας, παρενόχλησης, προσβολής, 

ταπείνωσης, ρατσιστικής και αυταρχικής συμπεριφοράς κυρίως σε παιδιά η 

έφηβους, που δέχονται μέσω της χρήσης του Διαδικτύου και των διάφορων 

ψηφιακών συσκευών (κινητά τηλέφωνα , ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ.).   
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Ο ψηφιακός εκφοβισμός μοιάζει πολύ με τον απλό εκφοβισμό , αφού και στις δύο 

περιπτώσεις υπάρχει θύμα, θύτης και παρατηρητές. Οι βασικές διαφορές είναι στο 

γεγονός της πολύ γρήγορης εξάπλωσης σε λίγο χρονικό διάστημα σε πολλούς 

παραλήπτες , ο θύτης νιώθει ανώνυμος και η έλλειψη προσωπικής επαφής με το 

θύμα τον κάνει ακόμα πιο σκληρό απέναντι του. Μπορεί επίσης να κλέψει την 

ταυτότητα του θύματος ή να υποδυθεί τρίτους. 

Συνήθως πραγματοποιείται μεταξύ συνομήλικων. Η ανάγκη για επιβολή δύναμης, 

θυμός, ζήλεια, διασκέδαση είτε πάλι και αντεκδίκηση σε κάποιο συμβάν, να είναι 

μερικοί λόγοι όπου κάποιος μπορεί να γίνει θύτης απέναντι σε άτομα που στην 

πραγματική ζωή θα δίσταζε να τα αντιμετωπίσει πρόσωπο με πρόσωπο. 

Από την μεριά του θύματος όμως, σε τέτοια περιστατικά ασκείται κάποιος φόβος 

και αγανάκτηση, με αποτέλεσμα ένα ίσως όχι και τόσο αθώο παιχνίδι να έχει 

σοβαρές συνέπειες. Κάποιες φορές o εκφοβισμός οδηγεί στην περιθωριοποίηση και 

στον αποκλεισμό του θύματος από ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων. Μπορεί να το 

οδηγήσουν σε εκπαιδευτική αποτυχία, να μην μπορεί να διαχειριστεί αυτό που του 

συμβαίνει με αποτέλεσμα να του δημιουργηθεί κατάθλιψη ή στις ακραίες των 

περιπτώσεων να μην βρίσκει κάποιο αδιέξοδο και να καταλήγει στην αυτοκτονία. 

Ένας ψηφιακός εκβιαστής σήμερα έχει μεγάλη πληθώρα νέων τεχνολογιών που 

μπορεί να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει για τον εκφοβισμό του θύματος του. Από 

τις πιο γνωστές μεθόδους άσκησης του φαινομένου είναι : 

 Η αποστολή μηνυμάτων (e-mail, δωμάτια συνομιλίας, sms) με προσβλητικό 

και απειλητικό περιεχόμενο. Τα μηνύματα αυτά συνήθως θα σταλθούν σε 

μία ομάδα ατόμων, με την ενθάρρυνση να πάρουν μέρος σε έναν εκφοβισμό 

ή αμέσως στο ίδιο το θύμα. 

 Η δημοσίευση φωτογραφιών κακόβουλου σκοπού σε ιστολόγια και σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Δεν λείπουν και οι φορές που δημιουργούνται 

ιστοσελίδες αποκλειστικά και μόνο για την κατακραυγή και την στοχοποίηση 

κάποιου ατόμου. 

 Ανώνυμες κλήσεις 

 Παραβίαση προσωπικών λογαριασμών  

 Αποστολή προγραμμάτων-ιών (δούρειοι ίπποι) με σκοπό την κλοπή 

προσωπικών στοιχείων για την παραποίηση τους ή την κατασκοπεία.  

Σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως αυτό της διαδικτυακής ασφάλειας παίζει 

σημαντικό ρόλο και η σχολική κοινότητα. Πρέπει να δίνονται όσο στους μαθητές 

τόσο και στους καθηγητές οι απαραίτητες γνώσης αντιμετώπισης τέτοιων 

φαινομένων. Σύμφωνα με έρευνες έχει διαπιστωθεί πώς σε σχολεία που έχει γίνει 

κατάλληλη ενημέρωση δεν εμφανίζονται τόσο συχνά θύματα σε αντίθεση με 

κάποια άλλα που επικρατεί άγνοια. 
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Στην περίπτωση που κάποιος έχει γίνει στόχος διαδικτυακού εκφοβισμού, η πιο 

καλή ενέργεια είναι να αποφύγει να απαντήσει σε ενοχλητικές κλήσεις και 

μηνύματα που πιθανόν να υπάρχουν. Ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις απορρήτου 

των λογαριασμών κοινωνικών δικτύων και σε κάθε περίπτωση σε τέτοια 

περιστατικά είναι αναγκαίο να διατηρούμε αποδεικτικά στοιχεία των γεγονότων 

που συνέβησαν (μηνύματα , email , λογαριασμοί , ημερομηνίες και ώρες). 

 

2.3 Προσωπικά δεδομένα 

Προσωπικά δεδομένα ονομάζονται οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα άτομο, 

όπως το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, οι φωτογραφίες, η ηλικία, το επάγγελμα, 

πολιτικές – θρησκευτικές απόψεις , κ.α. 

Πολλές είναι οι πληροφορίες που ανήκουν στην κατηγορία των ευαίσθητων 

δεδομένων, δηλαδή εκείνων όπου μπορεί να προκύψει ο σχηματισμός της 

προσωπικότητας του ατόμου. Για παράδειγμα, πληροφορίες που αφορούν την 

υγεία, την ερωτική ζωή, συμμετοχή σε οργανώσεις και ομάδες καθώς και το 

ποινικό μητρώο του είναι μερικά από τα στοιχεία όπου μπορούν να καταλήξουν σε 

ένα συμπέρασμα σχετικά με την ζωή και τον χαρακτήρα κάποιου, ακόμα και να 

οδηγήσουν στην αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας του προσώπου στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αν δεν είναι ήδη γνωστή. 

Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας καθημερινά σε 

απλές δραστηριότητες, όπως : 

 Στην χρήση e-mail, ο πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών καταγράφει την 

ώρα εισόδου στον λογαριασμό, τον αποστολέα και τους παραλήπτες του 

μηνύματος και την ώρα αποστολής. 

 Στην αγορά τραγουδιών διαδικτυακά, η εταιρία που πουλάει το τραγούδι 

καταγράφει τις προσωπικές προτιμήσεις. 

 Στην είσοδο σε κάποια διαφήμιση, η διαφημιστική εταιρία καταγράφει 

προτιμήσεις για πιο στοχευμένες μελλοντικές διαφημίσεις. 

Μερικές φορές όμως μπορεί να επεξεργάζονται και να χρησιμοποιούνται από 

τρίτους με πιο κακόβουλο χαρακτήρα, όπως : 

 Στην περίπτωση των ληστών, ενημέρωση από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για τυχόν κοινοποίηση παρουσίας του ατόμου σε κάποιο μέρος 

εκτός της οικίας του και πληροφορίες που αφορούν ίσως συγκατοίκηση με 

άλλο-α πρόσωπα. 

 Κλοπή διαδικτυακής ταυτότητας, κάποιος να κλέψει τις πληροφορίες ενός 

ατόμου και να δημιουργήσει ένα προφίλ ίδιο με το δικό του, από 

φωτογραφίες μέχρι και βιογραφικό.  
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Οτιδήποτε αναρτηθεί στο διαδίκτυο μπορεί να μείνει για πάντα και να είναι και 

άμεσα ορατό σε όλους, πρέπει να γίνετε έλεγχος των ρυθμίσεων ασφαλείας και 

απορρήτου που έχει κάθε ιστοχώρος. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Eurobarometer, το 76% των Ευρωπαίων 

φοβούνται ότι τα προσωπικά τους δεδομένα δεν είναι ασφαλή όταν τα 

διαχειρίζονται ιδιωτικές εταιρίες , ενώ στην περίπτωση των δημόσιων αρχών είναι 

το 64%. 

 

2.4 Sexting & Ακατάλληλο περιεχόμενο 

Ακατάλληλο ονομάζεται οποιοδήποτε περιεχόμενο, λεκτικό, ακουστικό και οπτικό 
που είναι επικίνδυνο και μη ασφαλές, μπορεί να περιλαμβάνει πορνογραφικό υλικό, 
ρατσιστικό περιεχόμενο, προώθηση βίας, τυχερά παιχνίδια κλπ. 
 
Ο όρος ακατάλληλο περιεχόμενο διαφέρει ανάλογα με την ηλικία ή και την ψυχική 
κατάσταση κάθε ατόμου. Ένα περιεχόμενο μπορεί να είναι ακατάλληλο και 
απαράδεκτο για ένα παιδί, μπορεί να το σοκάρει ή να του προκαλέσει ψυχικές 
διαταραχές και λανθασμένες συμπεριφορές. Το ίδιο όμως περιεχόμενο για ένα 
άτομο μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο και αποδεκτό. 
 
Πλέον ένα παιδί μπορεί να έρθει αντιμέτωπο με περιεχόμενο που δεν είναι 
κατάλληλο για την ηλικία του σε πολλές δραστηριότητες και χώρους του 
διαδικτύου και όχι μόνο, όπως : 
 

 Στις διάφορες ιστοσελίδες που ίσως να μην γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο 
τους. 

 Στα παιχνίδια, μερικά περιέχουν σκηνές βίας, βρισιές κλπ. 

 Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Μέσω του κινητού τηλεφώνου. 

 Στα δωμάτια επικοινωνίας. 
 
Sexting (sex + texting) ονομάζεται η αποστολή-ανταλλαγή φωτογραφιών, βίντεο 
και γραπτών μηνυμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο. Πραγματοποιείται μέσω 
κινητών τηλεφώνων με SMS-MMS, σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά 
εντοπίζεται πιο συχνά σε υπηρεσίες που παρέχεται διαδικτυακή επικοινωνία με 
δυνατότητα άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων. 
 
Ένα φαινόμενο το οποίο συνεχώς αυξάνει τα ποσοστά του στον εφηβικό πληθυσμό. 
Θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει το Sexting σαν την μοντέρνα παραλλαγή 
του διαδικτυακού σεξ, με την μοναδική διαφορά το γεγονός ότι δεν περιορίζεται 
μονάχα σε διαδικτυακές συσκευές αλλά γίνεται και μέσω των κινητών τηλεφώνων. 
 
Στο Sexting μπορεί να υπάρξουν σοβαρά νομικά ζητήματα στις περιπτώσεις που 
εμπλέκονται ανήλικα άτομο σε μία επικοινωνία σεξουαλικής φύσεως, καθώς η 
διανομή και παραγωγή φωτογραφιών ή και βίντεο που αφορά ανήλικους, ως 
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γνωστών είναι παράνομη διαδικασία. Παρόλα αυτά πολλά ήταν τα παιδιά που 
κατηγορήθηκαν για αυτή τους την ενέργεια και σε μερικές περιπτώσεις στις Η.Π.Α 
κάποια από αυτά έχουν καταδικαστεί κιόλας με την κατηγορία της διανομής 
παιδικής πορνογραφίας, ενώ δεν γνώριζαν καν ότι αυτό που έκαναν ήταν κάτι 
παράνομο. 
 
Σε σχετική επιστημονική έρευνα του τμήματος ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του 
Μίσιγκαν που έγινε σε 3.447 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-24 ετών, διαπιστώθηκε 
ότι το 57% δεν ήταν αποστολείς αλλά ούτε παραλήπτες τέτοιων μηνυμάτων, το 
28.2% έστελνε και αποδεχόταν, το 12.6% ήταν μόνο παραλήπτες και το υπόλοιπο 
2% του κοινού τις έρευνας ήταν μόνο αποστολείς. 
 
Το φαινόμενο σύμφωνα με καθηγητή του Χάρβαρντ Πανεπιστημίου θα έχει μείωση 
στα ποσοστά του αν οι έφηβοι που επιδίδονται σε αυτό έχουν γνώση για το μέγεθος 
του κινδύνου που υπάρχει. 
 

2.5 Ιός Ransomware 

Ένας ιός τύπου Ransomware είναι ένα είδος κακόβουλο λογισμικού και 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεθόδου phishing. Ένας ιός απάτη με πολλαπλά 

ονόματα και μορφές, στην Ελλάδα κάποιος θα τον αποκαλέσει συνήθως ως «ιό των 

100 ευρώ» ή «ιό της αστυνομίας».  

Το κακόβουλο πρόγραμμα περιορίζει την πρόσβαση στον υπολογιστή – κινητό 

τηλέφωνο όπου μολύνει και απαιτεί την πληρωμή κάποιου χρηματικού ποσού από 

το θύμα, προκειμένου να αφαιρεθεί από το μηχάνημα και να συνεχίσει ο χρήστης 

κανονικά. 

Πιο αναλυτικά, ένας ιός ransomware κλειδώνει όλες τις λειτουργίες του 

μηχανήματος που θα καταλάβει και ίσως να κρυπτογραφεί αρχεία του συστήματος. 

Προσπαθεί μέσω μίας σελίδας ή κάποιου αναδυόμενου παραθύρου που υποτίθεται 

ότι προέρχεται από μία επίσημη αρχή (κυρίως Ελληνική Αστυνομία ή Δίωξη 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος), να εξαπατήσει τον χρήστη πώς λόγο κάποιας 

παράνομης του συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, όπως παιδική πορνογραφία, 

συμμετοχή σε παράνομα παιχνίδια, παράνομη κατοχή αρχείων κ.ά. είναι ένοχος και 

πρέπει να καταβάλει πρόστιμο, γιατί ειδάλλως προβλέπεται φυλάκιση για αυτές του 

τις ενέργειες. 
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Ο δράστης εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του μηχανήματος ή κάποια λάθος κίνηση 

του θύματος, κατά την περιήγηση του στο διαδίκτυο και του μεταφέρει κακόβουλο 

λογισμικό. Για παράδειγμα ο ιός μπορεί να εγκατασταθεί : 

 Στο άνοιγμα συνημμένων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 

άγνωστο κακόβουλο αποστολέα. 

 Από την είσοδο σε κακόβουλες διευθύνσεις – ιστοσελίδες που μπορεί να 

υπάρχουν σε μηνύματα, email ή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης κλπ. 

 Από την επίσκεψη σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου, 

παράνομου τζόγου κ.ά.  

 Από την είσοδο σε διαφημίσεις.  

Στις περιπτώσεις που τα δεδομένα κρυπτογραφούνται (το ransomware Cryptolocker 

είναι το πιο διαδεδομένο και οι πιο πολλές μορφές του ιού βασίζονται πάνω σε 

αυτό), το πρόγραμμα δημιουργεί ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό κλειδί 

αλληλεξαρτούμενα. Το δημόσιο κλειδί αποθηκεύεται στο σύστημα και μπορεί να 

έχει πρόσβαση ο χρήστης σε αυτό. Όμως το ιδιωτικό κλειδί αποθηκεύεται στον 

διακομιστή διοίκησης και ελέγχου και δίνεται από τον δράστη μετά την καταβολή 

του ποσού, για να πραγματοποιηθεί η αποκρυπτογράφηση των δεδομένων. 
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Το πρόστιμο καλείται να πληρώσει το θύμα συνήθως με προπληρωμένες κάρτες 

paysafe ή ucash ίσης αξίας με το χρηματικό ποσό (πχ 100 ευρώ το πρόστιμο θα 

πληρωθεί με 100 ευρώ κάρτα paysafe και όχι 2 των 50 ή 4 των 25 κλπ.). Μία τακτική 

του εγκλήματος που χρησιμοποιείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καταφέρνει 

οργανωμένα να διασπά το αρχικό ποσό τις προπληρωμένης κάρτας σε μικρότερα 

ποσά και στην συνέχεια τα διανέμει σε όλο τον κόσμο. 

Το κακόβουλο λογισμικό έχει κυκλοφορήσει σε αρκετές εκδόσεις με διαφορετική 

εμφάνιση, δυνατότητες και μέγεθος κρισιμότητας. Υπάρχουν εκδόσεις που απλά με 

ένα αναδυόμενο παράθυρο περιορίζουν την λειτουργικότητα και άλλες που 

φτάνουν μέχρι και στην κρυπτογράφηση αρχείων. Όμως το κοινό χαρακτηριστικό 

όλων είναι η καταβολή προστίμου. 

Μερικές εκδόσεις του λογισμικού είναι : 

 Το «Simple locker» που δραστηριοποιείται στον χώρο των κινητών 

τηλεφώνων και tablets με λειτουργικό σύστημα Android.  

 

Με την εγκατάσταση του λογισμικού στη συσκευή, όλα τα αποθηκευμένα 

αρχεία που ανιχνεύονται σε κάποια μονάδα εξωτερικής αποθήκευσης 

(κάρτες μνήμης) κρυπτογραφούνται, με αποτέλεσμα να μην είναι 

προσβάσιμα. 

 

Επίσης στην οθόνη της συσκευής, υπάρχει κατάλληλο μήνυμα που 

ενημερώνει τον κάτοχο πώς το κλείδωμα των αρχείων προήρθε λόγο 

προβολής και διακίνησης ακατάλληλου εγκληματικού υλικού. 
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 Το CTB-Locker (Curve Tor Bitcoin Locker - Critroni), διαφέρει στον τρόπο 

καταβολής του χρηματικού ποσού σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις. Πλέον για 

να ξεκλειδωθεί το μολυσμένο μηχάνημα πρέπει ο χρήστης να πληρώσει με 

ψηφιακό νόμισμα bitcoin. 
 

 

 
 

 Το Teslacrypt, πέρα από τα αρχεία στοχεύει και κρυπτογραφεί κυρίως 

αποθηκευμένα παιχνίδια που ίσως να υπάρχουν στο μολυσμένο μηχάνημα. 

 

2.6 “Νιγηριανές” απάτες 

Οι «Νιγηριανές» απάτες ή αλλιώς απάτες «419» (ο αριθμός 419 αναφέρεται στο 

τμήμα του Νιγηριανού ποινικού κώδικα που αφορά τις απάτες), 
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πραγματοποιούνται με την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 

τυχαίους χρήστες του διαδικτύου. Ο αποστολέας των μηνυμάτων ενημερώνει τους 

χρήστες ότι έγιναν κληρονόμοι μεγάλων περιουσιών ή παριστάνει κάποιο πλούσιο 

πρόσωπο από τη Νιγηρία που αναζητά βοήθεια για την μεταφορά μεγάλων 

χρηματικών ποσών. 

Πιο αναλυτικά, οι θύτες παριστάνουν συνήθως κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος της 

νιγηριανής κυβέρνησης όπου αναζητάει επιχειρηματίες ή ελεύθερους 

επαγγελματίες με σκοπό να τον βοηθήσουν να μεταφέρει ένα μεγάλο χρηματικό 

ποσό, που προέρχεται από εγκληματικές πράξεις (δωροδοκία, λαθρεμπόριο κλπ.), 

το οποίο δεν μπορεί να διοχετευτεί εκτός της χώρας από εκείνον. Οι εγκληματίες 

υπόσχονται στο θύμα ότι αν συνεργαστεί μαζί τους και κρατήσει εμπιστευτικό το 

αίτημα τους, θα των ανταμείψουν με μία αρκετά υψηλή αμοιβή. Συνήθως για να 

πείσουν τον παραλήπτη, προσποιούνται επίσημους φορείς της χώρας τους 

(Τράπεζες, Υπουργεία, Εταιρίες κλπ.) ή χρησιμοποιούν ψεύτικα η υπαρκτά ονόματα 

προσώπων με κυβερνητικά ή στρατιωτικά αξιώματα.  

Υπάρχουν περιπτώσεις της απάτης, που πληροφορούν τα θύματα τους ότι κάποιος 

κάτοχος μεγάλης περιουσίας δεν ζει πιά, και επειδή δεν υπάρχει κανένας 

κληρονόμος, η περιουσία θα μεταβιβαστεί στον κάτοχο του email που επιλέχθηκε 

και στάλθηκε το μήνυμα. Επίσης υπάρχουν και μερικές άλλες περιπτώσεις, όπου 

ενημερώνουν τον χρήστη πώς υπάρχει μία δεσμευμένη περιουσία που χρειάζεται 

μεταφορά σε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού για να καταστεί 

δυνατή η αποδέσμευση της, σαν αντάλλαγμα ο παραλήπτης-θύμα του μηνύματος 

αν διέθετε τον λογαριασμό του θα αποκτούσε κάποιο ποσοστό επί της περιουσίας 

αυτής. 

Πολλές φορές, το θύμα αμφιβάλει για την αξιοπιστία και αυθεντικότητα του 

μηνύματος και αφού ζητήσει περισσότερα πειστήρια, του προσκομίζονται έγγραφα 

τα οποία δείχνουν αυθεντικά και επίσημα, με αποτέλεσμα να κάνουν το θύμα να 

θεωρεί έμπιστο τον αποστολέα. 

Όταν δεχθεί την συναλλαγή το θύμα, ανταλλάσσονται διάφορες πληροφορίες και 

έγγραφα, με μοναδικό στόχο να πείσουν το θύμα ότι είναι κοντά στην απόκτηση 

του εν λόγω ποσού. Όμως πριν την τελική μεταβίβαση, ο θύτης παριστάνει πώς 

εντοπίστηκε κάποιο προσωρινό πρόβλημα (έκτακτος φόρος, απρόβλεπτο τέλος 

κλπ.), με αποτέλεσμα να έχει σαν πρόφαση την αδυναμία πληρωμής του ποσού στο 

ζητήματος που προέκυψε γιατί τα χρήματα του έχουν προχωρήσει σε μεταβίβαση 

και είναι δεσμευμένα μέχρι την λύση του προβλήματος.  

Ο απατεώνας στα πλαίσια συνεργασίας που έχει δημιουργήσει με τον ανυποψίαστο 

χρήστη, του ζητάει να καταβάλει αυτός το ποσό που χρειάζεται για το πρόβλημα 

που εντοπίστηκε για να προχωρήσει η διαδικασία μεταφοράς, το οποίο θα έπαιρνε 
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πίσω με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερνε ο 

δράστης να αποσπάσει αρκετά μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματα του. 

Σε άλλες μορφές της απάτης, απλά ζητούνται από τον παραλήπτη του μηνύματος 

να αποστείλει τα προσωπικά του στοιχεία, στοιχειά τραπεζικών λογαριασμών και 

πιστωτικών καρτών προκειμένου να ολοκληρωθεί η συνεργασία τους και η 

καταβολή των χρηματικών ποσών. 

 

 

2.7 Phishing 

Phishing (Ηλεκτρονικό Ψάρεμα) ονομάζεται η μέθοδος εξαπάτησης των χρηστών 

του διαδικτύου, που πραγματοποιείται κυρίως με την αποστολή μαζικών spam 

μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με άμεσα μηνύματα σε δωμάτια 
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επικοινωνίας ή κοινωνικά δίκτυα και μέσω συνδέσεων που οδηγούν σε πλαστές 

όμοιες σελίδες εταιριών (τράπεζες, ηλεκτρονικά καταστήματα κ.λπ.). 

Η παραπάνω απάτη βασίζεται στην παραπλάνηση, άγνοια και απροσεξία των 

χρηστών. Ο θύτης υποδύεται μία αξιόπιστη πηγή, με κύριο στόχο να προσελκύσει 

το θύμα και να αποσπάσει απόρρητα προσωπικά δεδομένα και οικονομικά 

στοιχεία.  

Πιο αναλυτικά, ο αποστολέας απαιτεί από τον παραλήπτη να επαληθεύσει, να 

ενημερώσει προσωπικά του δεδομένα ή να συνδεθεί με τα αυτά σε κάποια 

υπηρεσία για λόγους ασφαλείας. Στην συνέχεια το θύμα ανυποψίαστο οδηγείται 

στην πλαστή ιστοσελίδα και καταχωρεί τα δεδομένα που του ζητούνται. 

 

Ο θύτης καταγράφει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για μελλοντική κακόβουλη 

χρήση τους. Πολλές φορές προσπαθεί να εντοπίσει και άλλους λογαριασμούς που 

ίσως να έχει το θύμα χρησιμοποιώντας το email του και παραλλαγές του κλεμμένου 

κωδικού του. 

 

Αρκετές είναι οι φορές που η απάτη είναι καλά οργανωμένη και οι phishers 

καλύπτουν το URL (διαδικτυακή διεύθυνση) της πλαστής ιστοσελίδας τους με ένα 

άλλο ψεύτικο, με αποτέλεσμα να εξαπατούν με αυτόν τον τρόπο anti-phishing 

προγράμματα. 
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Όμως πέρα από την εξαπάτηση των προγραμμάτων καταπολέμησης του phishing, 

στόχος είναι και η εξαπάτηση του θύματος για την αυθεντικότητα και αξιοπιστία 

της σελίδας. Κάτι που μπορεί να πετύχει με τεχνικές οπτικής εξαπάτησης, όπως : 

 Μικρές αλλαγές στην σύνταξη, στην ορθογραφία στους συνδέσμους ή 

αναγραμματισμούς (πχ www.fasebook.com , www.yutoube.com κλπ.). 

 Χρησιμοποίηση ίδιων εικόνων και λογοτύπων με αυτά εταιριών (πχ το 

λογότυπο του Facebook σε ένα email). 

 Με τον πηγαίο κώδικα της σελίδας και με τις παραπάνω τακτικές, μπορεί να 

δημιουργηθεί μία ολόκληρη σελίδα, ακριβές αντίγραφο με την αυθεντική. 

Υπάρχουν αρκετοί τύποι της μεθόδου, πιο συγκεκριμένα υπάρχει : 

 Η απλή μέθοδος phishing, όπου ο θύτης παριστάνει ένα αξιόπιστο πρόσωπο 

και προσπαθεί να αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία 

πιστωτικών καρτών. 

 Το Spear Phishing, που στοχοποιεί συγκεκριμένα πρόσωπά ή εταιρίες. Οι 

επιτιθέμενοι προσπαθούν αν συλλέξουν προσωπικά στοιχεία για το θύμα 

τους με στόχο να αυξήσουν την πιθανότητα επιτυχίας της επίθεσης.  

 Το Clone Phishing, ένας τύπος επίθεσης που παίρνει νόμιμα μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα αρχεία που είχαν είδη παραδοθεί 

παλαιότερα, δημιουργεί αντίγραφα του και αντικαθιστά το συνημμένο ή 

συνδέσμους που πιθανόν να υπάρχουν με κακόβουλα αρχεία και πηγές. Στην 

συνέχεια αποστέλλονται από μία πλαστογραφημένη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίδια με του αρχικού αποστολέα. 

 Το Whaling, απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων (διευθυντές, 

διαχειριστές). Οι πλαστές ιστοσελίδες και μηνύματα θα αφορούν θέματα που 

είναι ανησυχητικά και κρίσιμα για μία εταιρία (δικαστικές υποθέσεις, 

παράπονα πελατών κλπ.).  

 Και το Rogue WiFi (MITM), όπου ο κακόβουλος χρήστης δημιουργεί σημεία 

με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και μπορεί να αναμεταδώσει, 

υποκλέψει στοιχεία που υπάρχουν σε μία επικοινωνία (επιθέσεις man in the 

middle - MTIM) ή γενικά στοιχεία περιήγησης του χρήστη στο διαδίκτυο. 

 

2.8 Pharming 

Η μέθοδος εξαπάτησης Pharming είναι η εξελιγμένη εκδοχή του Phishing, μία 

μορφή εγκλήματος εξαιρετικά επικίνδυνη που στοχεύει και εκείνη στην κλοπή των 

προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Διαφέρει από τις τεχνικές phishing ως προς 

τον τρόπο που επιτυγχάνεται. 

Το κακόβουλο πρόγραμμα εκμεταλλεύεται κενά ασφαλείας του συστήματος και 

εισχωρεί στο μολυσμένα πλέον μηχάνημα του ανυποψίαστου χρήστη. Το σύστημα 

επηρεάζεται με τέτοιο τρόπο που το θύμα στην προσπάθεια του να επισκεφτεί 
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διαδικτυακούς τόπους, παρόλο που πληκτρολογεί σωστά τις διευθύνσεις που 

επιθυμεί να επισκεφτεί στο πρόγραμμα περιήγησης του, αυτό τον ανακατευθύνει 

σε άλλες όμοιες σελίδες αλλά πλαστές. 

Οι δράστες (Pharmers), στοχεύουν στην ανακατεύθυνση ιστοσελίδων όπου οι 

χρήστες εισάγουν αριθμούς τραπεζικών καρτών ή άλλων οικονομικών στοιχείων 

για διαδικτυακές συναλλαγές. Για παράδειγμα στην προσπάθεια που το θύμα 

επισκεφτεί μία τράπεζα στόχο για συναλλαγές του μέσω on-line banking καταλήγει 

να στέλνει τα στοιχεία που εισήγαγε στους εγκληματίες.  

 

Το Pharming μπορεί να υλοποιηθεί αν το κακόβουλο πρόγραμμα που εισχωρήσει 

στο μηχάνημα τροποποιήσει αρχεία ή ρυθμίσεις του συστήματος , όπως : 

 Την αλλαγή των ρυθμίσεων ή και του firmware (λογισμικό συσκευής) ενός 

router, έτσι μπορεί να επιτευχθεί η ανακατεύθυνση των διευθύνσεων για 

όλες τις συσκευές του δικτύου. 

 Την τροποποίηση του «host» αρχείου ενός Η/Υ. 

 Την πρόσβαση στον κεντρικό DNS server και αλλαγή των σωστών IP 

διευθύνσεων με ψεύτικων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, host ονομάζεται κάθε υπολογιστής δικτύου που παρέχει 

υπηρεσίες, αποθηκεύει αρχεία ιστοσελίδων και περιλαμβάνει και web server για τον 

διαμοιρασμό του περιεχομένου στο διαδίκτυο. Κάθε host και όχι μόνο, έχει μία 

ξεχωριστή διεύθυνση IP ή οποία τον αντιπροσωπεύει και αναπαρίσταται από 

αριθμούς (0-255) χωρισμένους με τελείες σε 4 μέρη (πχ 173.203.142.18).  Όλες οι 

οντότητες που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο αντιστοιχούν σε κάποια IP 

διεύθυνση. Κάθε πακέτο μεταφοράς δεδομένων συνοδεύεται και αυτό επίσης από 
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δύο IP, μία του αποστολέα και μία του παραλήπτη. Επίσης σε συνδέσεις με το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας Https δεν υπάρχει πρόβλημα για pharming. 

 

2.9 Spamming – Scamming 

Η μαζική αποστολή ενοχλητικών, άσχετων ή μη αποδεκτών μηνυμάτων, τα οποία 

έχουν σαν στόχο συνήθως την προώθηση κάποιου προϊόντος-υπηρεσίας, 

ονομάζεται Spamming. 

To Spam βασίζεται στην κακή αντιμετώπιση και άγνοια των χρηστών, οι 

αποστολείς spam μηνυμάτων προσπαθούν να προσελκύσουν τον χρήστη με ένα 

αρκετά ενδιαφέρον περιεχόμενο στα μηνύματα, έτσι ώστε να ανταποκριθούν σε 

αυτά.  

Συνήθως οι Spammers (αποστολείς spam μηνυμάτων), χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά 

μέσα για την αποστολή των μηνυμάτων, λόγο του μηδενικού λειτουργικού κόστους 

πέρα από αυτού τις διαχείρισης των λιστών από τα email χρηστών που 

χρησιμοποιούνται και του τεράστιου αριθμού αποδεκτών. Επομένως, ακόμα και αν 

κάποιο μικρό ποσοστό χρηστών ανταποκριθεί στο περιεχόμενο, θεωρείται 

επιτυχία. 

Τα περιεχόμενα των ενοχλητικών μηνυμάτων μπορεί να είναι προσβλητικά και 

επικίνδυνα πέρα από αυτά που έχουν σαν στόχο απλά την διαφήμιση. Για 

παράδειγμα, αρκετά spam διαφημίζουν πλαστά προϊόντα, από φάρμακα μέχρι 

λογισμικό υπολογιστή ως επίσημα προϊόντα ή υπηρεσίες γνωστών εταιριών, άλλα 

είναι εκείνα που διαδίδουν ειδήσεις παραπλανητικές και ψεύτικες και μερικά 

ασχολούνται με διαφημίσεις υπηρεσιών πορνογραφικού χαρακτήρα. 

 

Επίσης τα μηνύματα spam χρησιμοποιούνται και σαν μέσα μετάδοσης κακόβουλων 

αρχείων και ιών. Όταν ο στόχος του αποστολέα είναι η μόλυνση του υπολογιστή 

του χρήστη και η εξαπάτηση του, με σκοπό να υποκλέψει δεδομένα και να τα 



22 
 

χρησιμοποιήσει κακόβουλα, τότε πρόκειται για την διαδικασία που ονομάζεται 

Scamming. Για παράδειγμα ένας κακόβουλος χρήστης μπορεί να μολύνει το 

μηχάνημα και να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό, για να το  χρησιμοποιήσει σαν 

μέσω αποστολής μηνυμάτων spam ή και για άλλες κακόβουλες ενέργειες όπως 

καταγραφή πληκτρολογίου, καταγραφή των click ή και κλοπή προσωπικών 

δεδομένων.  

Αξίζει να σημειωθεί πώς μεγάλη έξαρση υπάρχει στα spam μηνύματα τύπου 

phishing, που στοχεύουν στην παραπλάνηση των χρηστών μέσω πλαστών 

ιστοσελίδων όμοιες με τις πραγματικές, για την αλίευση προσωπικών δεδομένων. 

Απώτερος σκοπός ή απόσπαση ευαίσθητων πληροφοριών (αριθμός πιστωτικής 

κάρτας, κωδικοί λογαριασμών κοινωνικών δικτύων κλπ.).  

Επίσης spam δημοσιεύσεις σε κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook, που διαδικτυακοί 

φίλοι έχουν μολυνθεί, με αποτέλεσμα να προσθέτουν ή να κοινοποιούν σε άλλα 

άτομα δημοσιεύσεις που προσπαθούν να πείσουν τους χρήστες πώς το περιεχόμενο 

τους είναι αρκετά ενδιαφέρον και να πατήσουν τον σύνδεσμο, με αποτέλεσμα να 

μολυνθούν και εκείνοι. 

 

Έρευνες έχουν δείξει πώς πάνω από το 70% των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου είναι spam και σε σχετική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην 

Μεγάλη Βρετανία το 22% των χρηστών έχουν προβεί σε αγορές προϊόντων-

υπηρεσιών που διαφημίζονταν μέσω spam τουλάχιστον μία φορά. 
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3 Προσπάθειες για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο 
 

3.1 Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

Το τμήμα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, έχει σαν 

αποστολή, την πρόληψη, την μελέτη και την 

εξιχνίαση εγκλημάτων ή αντικοινωνικών 

συμπεριφορών που διαπράττονται στο διαδίκτυο 

και στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Ιδρύθηκε 

στην Αθήνα το 2004 και το 2006 δημιουργήθηκε 

μονάδα και στην Θεσσαλονίκη. 

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, απαρτίζεται 

από τμήματα που καλύπτουν το κάθε ένα ξεχωριστά θέματα, που αφορούν την 

προστασία του χρήστη από εγκλήματα ή πράξεις που διαπράττονται στα μέσα 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ψηφιακής αποθήκευσης και γενικότερα στο διαδίκτυο.  

Το υπηρεσία είναι δομημένη και αποτελείται από: 

 Το τμήμα Προστασίας Ανηλίκων, το οποίο ασχολείται μετά τα εγκλήματα 

που διαπράττονται κατά των ανήλικων ή εκείνα που συμμετέχουν ανήλικοι. 

(πχ παιδική πορνογραφία) 

 Το τμήμα Γενικών Υποθέσεων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (πχ 

κλοπή προσωπικών δεδομένων και δημιουργία πλαστής διαδικτυακής 

ταυτότητας) 

 Το τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που ασχολείται με 

εγκλήματα που παραβιάζουν το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

(πχ καταγραφή και παρακολούθηση συνομιλιών από τρίτους) 

 Το τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων, το οποίο 

δραστηριοποιείται στις υποθέσεις που υπάρχει παράνομη διακίνηση 

λογισμικού, ψηφιακών δεδομένων και οπτικοακουστικού υλικού, καθώς 

επίσης και σε υποθέσεις παράνομης εισβολής σε υπολογιστικά συστήματα. 

(πχ αντιγραφή και διακίνηση CD/DVD που προστατεύεται από πνευματικά 

δικαιώματα παρόλο που απαγορεύεται η κάθε είδος αντιγραφή.) 

H ενημέρωση γονέων και η προστασία των παιδιών, η ευαισθητοποίηση τους για 

θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, καθώς και η προσπάθεια 

εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες και με τη σωστή χρήση του διαδικτύου ήταν και 

ο λόγος δημιουργίας του CYBERIKD 

Η εφαρμογή για κινητές συσκευές CYBERKID, υπάρχει διαθέσιμη για λειτουργικά 

συστήματα Windows-IOS-Android, υλοποιήθηκε από την Δίωξη Ηλεκτρονικού 
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Εγκλήματος με πρωτοβουλία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την χορηγία της 

εταιρίας «WIND ΕΛΛΑΣ». 

Η εφαρμογή παρέχει στους χρήστες δυνατότητες όπως : 

 Ενημέρωση και συμβουλές για τους κινδύνους που πιθανών να έρθει 

αντιμέτωπος κάποιος στο διαδίκτυο, καθώς και άλλων χρήσιμων ειδήσεων ή 

πληροφοριών. 

 Ψυχαγωγία, οι γονείς με τα παιδιά τους μέσω της ψηφιακής αλάνας μπορούν 

να διασκεδάσουν σε έναν χώρο φιλικό και ασφαλές με διάφορα παιχνίδια. 

 Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο σε περίπτωση 

κινδύνου ή απειλής με αξιωματικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

μέσω της χρήσης μίας καινοτόμου σε παγκόσμιο επίπεδο διαδικασίας 

«CYBER ALERT», ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Πρωταρχικός στόχος του Κέντρο Διαχείρισης Διαδικτυακών Απειλών (Cyber 

Alert), είναι η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των παιδιών, καθώς 

και κάθε γεγονός το οποίο έχει να κάνει με κίνδυνο ή απειλή της ζωής τους. 

Ακόμα και κάποιος κάτοχος παλαιού κινητού τηλεφώνου που δεν μπορεί να 

κατεβάσει την εφαρμογή, μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Ειδικές κατηγορίες 

για παιδιά έως 8 ετών, από 8 μέχρι 12 ετών, για τους γονείς, διάφορα επίκαιρα νέα 

και το Cyber Alert όπου προσφέρει συμβουλές πρόληψης και ασφάλειας, υπάρχουν 

για να επιλέξει ο επισκέπτης ανάμεσα σε αυτήν που τον αντιπροσωπεύει. 

Το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με email στο cyberalert@cybercrimeunit.gov.gr ή 

με το κέντρο CYBER ALERT στο τηλέφωνο 11188, ενώ για κατοίκους εξωτερικού ο 

αριθμός είναι +302106476959.  

Σχετικοί σύνδεσμοι : 

 Η εφαρμογή για IOS - http://apple.co/1c9Ng4A 

 Η εφαρμογή για Android - http://bit.ly/1KEtyt9 

 Η εφαρμογή για Windows - http://bit.ly/1Qc3etf 

 Ιστοσελίδα -   www.cyberkid.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

mailto:cyberalert@cybercrimeunit.gov.gr
http://apple.co/1c9Ng4A
http://bit.ly/1KEtyt9
http://bit.ly/1Qc3etf
http://www.cyberkid.gov.gr/
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3.2 Μονάδα Εφηβικής Υγείας  

Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) της Β’ 

Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. 

Κυριακού», ασχολείται με οποιοδήποτε 

πρόβλημα (μαθησιακά, ψυχοκοινωνικά, 

γυναικολογικά κλπ.) που αφορούν τα παιδιά 

ηλικίας 11-18 ετών. 

Από το 2007 η Μ.Ε.Υ, βλέποντας από το κοινό 

της αναφορές για πολλά προβλήματα σε θέματα που αφορούσαν το διαδίκτυο, 

αποφάσισε να ασχοληθεί όχι μόνο σε κλινικό επίπεδο αλλά και σε εκπαιδευτικό, 

ερευνητικό με το θέμα τις διαδικτυακής ασφάλειας, σε σημείο να δημιουργήσει το 

Τμήμα Ασφάλειας του Διαδικτύου (Τ.Α.Δ). 

Το Τμήμα Ασφάλειας του Διαδικτύου της Μ.Ε.Υ., παρέχει της υπηρεσίες του σε 

παιδιά και έφηβους με φροντίδα και σωστή προσέγγιση των θεμάτων που καλείται 

να λύσει από έμπειρους Ιατρούς και Ψυχολόγους, όπως άλλωστε αρμόζει σε ένα 

παιδί. Αντιμετωπίζει θέματα που αφορούν εκφοβισμό, κακοποίηση, συμπεριφορές 

εξάρτησης και ότι άλλο πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί από την χρήση του 

διαδικτύου. Προσφέρει συμβουλές σε ειδικούς, εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά 

για την αποφυγή κινδύνων, ορθής διαδικτυακής διαχείρισης καθώς και προτάσεις 

δημιουργικής απασχόλησης. 

Στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 έως τις 15:00 η 

γραμμή βοήθειας χωρίς χρέωση «ΜΕ Υποστηρίζω» στον αριθμό 800 11 800 15.  

Σχετικοί σύνδεσμοι : 

 Ιστοσελίδα - www.youth-health.gr  

 

3.3 Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 

Η παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 

καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της 

Ευρωπαίας Επιτρόπου Βιβιάν Ρέντινγκ και 

από το 2004 μέχρι σήμερα εορτάζεται κάθε 

χρόνο μία μέρα του Φεβρουαρίου (δεν 

υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία), με 

πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση του 

κοινού για την ασφαλή πλοήγηση και ηθικά 

σωστή χρήση του διαδίκτυο. 

http://www.youth-health.gr/


26 
 

Πιο αναλυτικά στις 6 Φεβρουαρίου 2004 για πρώτη φορά εορτάστηκε σε 16 χώρες, 

κάτω από τον συντονισμό του έργου «Safe Borders» και του προγράμματος «Safer 

Internet» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2005 ανέλαβε αυτήν την προσπάθεια το 

Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης & Επαγρύπνησης INSAFE 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Safer Internet» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με 

αποτέλεσμα μέχρι σήμερα πάνω από 100 χώρες σε όλον τον κόσμο (μεταξύ τους και 

η Ελλάδα) να συμμετέχουν στην συγκεκριμένη προσπάθεια. 

Η δράση ενημέρωσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 

Διαδικτύου (εθνικός εκπρόσωπος του δικτύου INSAFE) είναι αυτό που διοργανώνει 

την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου στην χώρα μας μαζί με τους πρεσβευτές της σε 

τοπικές κοινωνίες, τμήματα και συστήματα.  

 

Για το έτος 2015 υλοποιήθηκαν 375 εκδηλώσεις στην Ελλάδα. 

 

3.4 Ενημερωτικός Κόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ) μέσω του 

ενημερωτικού κόμβου «Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο» είναι συντονιστής στην Ελλάδα και 

ανέλαβε να προσαρμόσει στα ελληνικά σε 

συνεργασία με τον Τομέα Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Κύπρου, το έργο με την ονομασία eSafety. 

Η συγκεκριμένη προσπάθεια προέκυψε από 

εκπροσώπους της βιομηχανίας Διαδικτύου και 

ευρωπαϊκών Υπουργείων παιδείας με το 
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European Schoolnet. Με θετικό αποτέλεσμα πλέον το eSafety Label να είναι 

διαθέσιμο για όλα τα σχολεία. 

Το eSafety είναι μία δωρεάν πιστοποίηση που στοχεύει στο να βοηθήσει τα σχολεία 

να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, με ασφαλή πρόσβαση και χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών, ως 

κομμάτι της διδασκαλίας και μάθησης. Η παραπάνω πιστοποίηση με μελετημένο 

σχέδιο δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και με ισχυρή πολιτική προσπαθεί 

να το πετύχει μέσω της δικτυακής πύλης eSafety Label. 

Η απόκτηση ετικέτας πιστοποίησης eSafety, ενισχύει την εικόνα σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ενδυναμώνει, στον τομέα της 

πρόληψης και της βελτίωσης της διαδικτυακής τους ασφάλειας. Μέσω της πύλης 

eSafety Label, το σχολείο μπορεί να : 

 αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες και συμβουλές που θα το βοηθήσουν 

να διαχειριστεί επεισόδια που σχετίζονται με το διαδίκτυο, εντός και εκτός 

σχολείου. 

 ενημερώσει γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές για την κρισιμότητα της 

ασφαλής χρήσης του διαδικτύου που καθίσταται σημαντική και για τις 

σχολικές επιδόσεις ενός παιδιού. 

 παρέχει ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης για τους 

εκπαιδευτικούς. 

Στα πλαίσια συμμετοχής στην δράση, το σχολείο όπου συμμετέχει θα μοιραστεί με 

την υπηρεσία ανώνυμα δεδομένα με βάση υποβληθέντα έντυπα αξιολόγησης, 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται κ.α. Τα δεδομένα αυτά θα βοηθήσουν σε πιο 

στοχευμένο πρόγραμμα δράσης, στην κατανόηση και στον εντοπισμό αδυναμιών 

που ίσως να υπάρχουν.  

Η Διεύθυνση του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων θα εκλέξει τον υπεύθυνο 

εκπαιδευτικό, ο οποίος από την ιστοσελίδα 

www.esafetylabel.eu/web/teacher/welcome , θα δημιουργήσει λογαριασμό στο 

Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο και θα έχει και τον συντονιστικό ρόλο στην προσπάθεια. 

Προτιμάται το όνομα χρήστη να ανταποκρίνεται περισσότερο στο σχολείο και στα 

πεδία όνομα και επώνυμο, προτιμάται το όνομα του υπεύθυνου. 

Αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός του σχολείου, πρέπει να συμπληρωθεί ένα 

online έντυπο αξιολόγησης το οποίο είναι και η αίτηση για το πιστοποιητικό, στην 

συνέχεια θα αποσταλεί το προσαρμοσμένο σχέδιο δράσης που θα ισχύει για το 

διάστημα των πολύ 18 μηνών. Το σήμα της επιτυχίας τους θα το παραλάβουν μόνο 

σχολεία τα οποία εκπληρώνουν επιτυχώς τα κριτήρια που έχουν συμφωνηθεί από 

το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης να σημειωθεί πώς μπορεί να υπάρξουν έλεγχοι στα 

σχολεία κατά καιρό. 

http://www.esafetylabel.eu/web/teacher/welcome
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Από τα 365 πανευρωπαϊκά σχολεία που έχουν λάβει ετικέτα πιστοποίησης, τα 154 είναι ελληνικά. (τελευταία 
καταμέτρηση 5/11/2014) 

Συνολικά, ως τις 5 Νοεμβρίου 2014, πανευρωπαϊκά έχουν πραγματοποιηθεί 457 

υποβολές Εντύπου Αξιολόγησης για απόκτηση της πιστοποίησης και πιο αναλυτικά: 

101 σχολεία να μην έχουν λάβει την ετικέτα, 336 χάλκινα, 20 αργυρά, και κανένα  

χρυσό. 

Σχετικοί σύνδεσμοι :  

 Δικτυακή πύλη eSafety label - www.esafetylabel.eu/web/guest 

 Ενημερωτικός κόμβος «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» - http://internet-

safety.sch.gr/ 

 

3.5 Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου 

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 

προγράμματος Safer Internet με την συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Απαρτίζεται από τρείς διαφορετικές δράσεις με ξεχωριστή αρμοδιότητα 

η κάθε μία, η δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Safer internet GR», την 

ανοιχτή γραμμή καταγγελιών «Safe-Line» για αναφορές παράνομου περιεχόμενου 

και παράνομης συμπεριφοράς στο διαδίκτυο και την γραμμή βοήθειας «Help-Line». 

Η γραμμή βοήθειας «Help-Line», 

δημιουργήθηκε το 2008 από τις άλλες δύο 

δράσεις και παρέχει υποστήριξη και συμβουλές 

σε παιδιά, έφηβους, γονείς και ενήλικους για 

θέματα που αφορούν το διαδίκτυο και την σωστή χρήση του και γενικά με ότι 

πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί σχετικά με αυτό. 

http://www.esafetylabel.eu/web/guest
http://internet-safety.sch.gr/
http://internet-safety.sch.gr/


29 
 

Το προσωπικό της γραμμής βοήθειας είναι γιατροί και ψυχολόγοι με πείρα σε 

προβληματικές συμπεριφορές στο διαδίκτυο το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει 

και να βοηθήσει προβληματικές συμπεριφορές, όπως : 

 εξάρτηση στο διαδίκτυο, σε ηλεκτρονικά-διαδικτυακά παιχνίδια, 

πορνογραφία, τυχερά παιχνίδια κ.α. 

 διαδικτυακές απάτες, απειλές και ακατάλληλο περιεχόμενο. 

 προθέσεις αυτοκτονίας, κακής συμπεριφοράς, αυπνίας και διατροφικών 

διαταραχών που έχουν σχέση με το διαδίκτυο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Help-Line στο τηλέφωνο 210 

6007686 από της 9:00 μέχρι τις 17:00, ή μέσω Chat με ανώνυμη υποστήριξη στο 

www.helpline.gr/support/client.php στις ώρες 15:00-17:00. Επίσης συμβουλές και 

πληροφορίες μπορεί να βρει κάποιος και στο 

www.help-line.gr. 

Η ανοιχτή γραμμή καταγγελιών παράνομου 

περιεχομένου στο διαδίκτυο «Safe-Line», 

είναι επίσημο μέλος του Διεθνής Συνδέσμου 

Ανοικτών Γραμμών Διαδικτύου (INHOPE). 

Ιδρύθηκε το 2003 από την Ελληνική Εταιρία FORTHNET, το Ελληνικό Όργανο 

Αυτορρύθμισης για το Περιεχόμενο του Internet (SAFENET), το Ίδρυμα Τεχνολογίας 

και Έρευνας - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ) και το Ίδρυμα Μείζονος 

Ελληνισμού (ΙΜΕ). Η υλοποίηση και λειτουργία της έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο 

Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και στο SAFENET. 

Σκοπός της δημιουργίας της, η εξάλειψη και ο εντοπισμός του παράνομου και 

κακόβουλου περιεχομένου (φωτογραφίες και βίντεο) που προβάλουν ανήλικα 

άτομα. Απαλοιφή προσβλητικού ή ρατσιστικού περιεχόμενου και ότι άλλο είναι 

παράνομο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

Το κοινό της Safe-Line μπορεί να υποβάλει καταγγελίες στην σελίδα 

www.safeline.gr/report/?q=report, στο τηλέφωνο 2811391615 από τις 09:00 έως τις 

16:00 ή με SMS στο 54260 γράφοντας «Safeline» κενό και την καταγγελία. 

Mόνο αν ο χρήστης επιθυμεί να καταγγείλει επώνυμα θα συμπληρώσει προσωπικά 

στοιχεία. Μπορεί να αναφέρει έναν δικτυακό τόπο, κάποια υπηρεσία νέων ή δίκτυο 

P2P (Peer To Peer) eDonkey για περιεχόμενο ή πρόβλημα όπως παιδική 

πορνογραφία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου 

επικοινωνίας, διαδικτυακή απάτη, ρατσισμό/ξενοφοβία ή οτιδήποτε άλλο πέρα από 

τα παραπάνω.  

http://www.helpline.gr/support/client.php
http://www.help-line.gr/
http://www.safeline.gr/report/?q=report
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Η διαδικασία που ακολουθείται  λαμβάνοντας μία καταγγελία.  

 

Τελευταία δράση που συμπληρώνει το 

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου είναι 

αυτή της ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης. 

Το Saferinternet.gr, προσφέρει ενημέρωση 

για θέματα που αφορούν διαδικτυακές απειλές, προβλήματα σε ψηφιακά μέσα και 

συμβουλές σε εκπαιδευτικούς, ενήλικους, έφηβους και παιδιά. 

Ο χρήστης επιλέγει σύμφωνα με την ηλικία του την κατάλληλη κατηγορία για να 

ενημερωθεί για θέματα πιο κοντά σε αυτόν. Συγκεκριμένα στα παιδιά προσφέρει 
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παιχνίδια, χειροτεχνίες και συμβουλές που ενώ περνάει ευχάριστα την ώρα του 

μπορεί να μάθει ταυτόχρονα για την ασφάλεια και τα δικαιώματα του. 

 Χρήσιμοι σύνδεσμοι : 

 Η εφαρμογή της «Safe-Line» για android - http://bit.ly/1EgVfTe 

 Περιοδικό για την ασφάλεια στο διαδίκτυο - http://www.scoop.it/t/isafe  

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1EgVfTe
http://www.scoop.it/t/isafe

