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Διζαγυγή 
 

Σν πξφβιεκα ησλ ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ εκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 

ζηηο ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Λίγν αξγφηεξα επεθηάζεθε ζηηο αλεπηπγκέλεο 

θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. ήκεξα ηα «εγθιήκαηα ηεινχκελα κε ππνινγηζηή» 

απμάλνληαη θαη γεληθεχνληαη ζπλερψο. ηηο λέεο κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο νη 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (Ζ/Τ) κπνξνχλ: 

• Να ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ίδηνη γηα λα ηειεζηεί κηα εγθιεκαηηθή πξάμε. 

• Να θαηαζηνχλ νη ίδηνη ην πξνζβαιιφκελν αληηθείκελν ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο. 

• Σν αληηθείκελφ ηνπο λα ηχρεη εγθιεκαηηθήο πξνζβνιήο. 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο Πιεξνθνξηθήο θαηέζηε επηηαθηηθή ε αλάγθε ζεζκνζέηεζεο 

λφκσλ σο πξνο ηελ λφκηκε ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη 

λνκηθνί απηνί θαλφλεο, νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ππνζέζεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο, θαη ε 

αλάινγε ζεσξία πνπ αλαπηχζζεηαη, απνηεινχλ έλα λέν είδνο Γηθαίνπ, ην Γίθαην ηεο 

Πιεξνθνξηθήο (Law of Informatics). 

Έλα βαζηθφ πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα δηεπζεηήζεη ην Γίθαην ηεο Πιεξνθνξηθήο 

είλαη ε πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ, ησλ 

δεκηνπξγψλ θαζψο θαη ε παξάλνκε αληηγξαθή θαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ. ηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε θπζηθά ππάξρνπλ αξκφδηνη θνξείο πνπ απνλέκνπλ δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο ζηνπο παξαγσγνχο, ελψ έρνπλ ζεζπηζηεί απζηεξέο δηαηάμεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θπθινθνξία ησλ πξντφλησλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, ππάγνληαη ζην «ελνρηθφ δίθαην» φπνπ 

θαιχπηνληαη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ: 

1) ε ζχκβαζε πψιεζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ πιηθνχ, θαη  

2) ε ζχκβαζε πξνκήζεηαο άδεηαο ρξήζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

 

Σε δεθαεηία ηνπ 1980 ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα δηαδφζεθε κε κεγάιε ηαρχηεηα. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα λα αξρίζνπλ νη πξψηεο εκπεξηζηαησκέλεο λνκηθέο θαη 

εγθιεκαηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο απηή ηελ λέα κνξθή εγθιεκαηηθφηεηαο. Ο 

φξνο «computer crime» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη ηελ παξάλνκε θαηνρή 

δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε ππνινγηζηή. Κάζε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, 

ζηελ νπνία ν ππνινγηζηήο είλαη εξγαιείν ή ζθνπφο ηεο πξάμεο απνηειεί 

εγθιεκαηηθφηεηα δηακέζνπ ησλ ππνινγηζηψλ. Γηα ηελ λνκηθή θάιπςε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο πξνηάζεθαλ αξθεηνί νξηζκνί γηα ην ηη είλαη έγθιεκα 

ζπζρεηηδφκελν κε ηελ ρξήζε ησλ Ζ/Τ. Ο Parker (1976) δηαθξίλεη ηξεηο ηχπνπο 

ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο:  

• Σελ θαηάρξεζε ππνινγηζηψλ (computer abuse) πνπ αλαθέξεηαη ζε θάζε πξάμε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη κέζσ ηεο νπνίαο ν δξάζηεο σθειήζεθε ή ζα 

κπνξνχζε λα σθειεζεί θαη ην ζχκα δεκηψζεθε ή ζα κπνξνχζε λα δεκησζεί. 

• Σν έγθιεκα δηακέζνπ ησλ ππνινγηζηψλ (computer crime), δειαδή θάζε παξάλνκε 

θαηάρξεζε ηνπ ππνινγηζηή κέζσ ηεο άκεζεο ρξήζεο ηνπ. 

• Σν έγθιεκα ζρεηηδφκελν κε ηνπο ππνινγηζηέο (computer related crime), δειαδή 

θάζε πξάμε πνπ γηα λα ιάβεη ρψξα είλαη αλαγθαία ε ρξήζε πιεξνθνξηθήο 

ηερλνινγίαο. 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη αλάπηπμεο ηεο εγθιεκαηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζεσξνχληαη 

νη αθφινπζνη: 

• Ζ επξεία αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-Commerce). 

• Ζ επθνιία ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο. 
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• Ζ επρέξεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηξαπεδηθψλ ή ζπλαιιαγκαηηθψλ πξάμεσλ απφ 

απφζηαζε. 

• Ζ επθνιία παξνπζίαζεο λέσλ πξντφλησλ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε δνθηκή ηνπο γηα 

απνθιεηζκφ ή κείσζε πεξηζσξίνπ ιάζνπο. 

• Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. 

• Οη δπλαηφηεηεο δηάπξαμεο ηνπ εγθιήκαηνο απφ απφζηαζε θαη ρσξίο λα εθηίζεηαη ζε 

θίλδπλν ν δξάζηεο. 

• Ζ δπζρέξεηα ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ γηα αλαθάιπςε ή απνθάιπςε ηνπ εγθιήκαηνο 

κεηά ηελ παξέιεπζε θάπνηνπ ρξφλνπ. 

• Ζ απεηξία ησλ δησθηηθψλ αξρψλ ζε λέεο κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο. 

• Σν αλχπαξθην λνκνζεηηθφ πιαίζην (ηδηαίηεξα ζε παγθφζκην επίπεδν). 

 

Ο Wasik (1991) δηαηππψλεη ηξία δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ειεθηξνληθά εγθιήκαηα: 

• Σν πξψην πξφβιεκα αλαθέξεηαη ζην εξψηεκα αλ πξαγκαηηθά ππάξρεη ην 

ειεθηξνληθφ έγθιεκα, ζεσξψληαο σο εμσπξαγκαηηθή ηε ζέζε φηη «ην ειεθηξνληθφ 

έγθιεκα είλαη πιάζκα ηεο θαληαζίαο». 

• Σν δεχηεξν πξφβιεκα αλαθέξεηαη ζην εξψηεκα αλ ην πνηληθφ δίθαην (σο έρεη) 

κπνξεί λα ζέζεη ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα θάησ απφ θνηλσληθφ έιεγρν, θάηη πνπ δελ 

είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ. 

• Σν ηξίην πξφβιεκα αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ εχξνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εγθιήκαηνο θαη ζην ηη είλαη ινγηθφ θαη αλαγθαίν λα πεξηιακβάλεηαη ζην εχξνο απηφ. 

Πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο «θαηάρξεζε ππνινγηζηή» (computer abuse) ε 

νπνία νξίδεηαη σο θάζε αλήζηθε ή ρσξίο εμνπζηνδφηεζε ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηε 

ρξήζε ππνινγηζηψλ, πξνγξακκάησλ, ή δεδνκέλσλ. Ζ έλλνηα απηή ζπληζηά έλα 

πιαίζην ζπλνιηθνχ δηαιφγνπ ζηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη θάζε πξνβιεκαηηζκφο γηα 

νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά ζα κπνξνχζε λα νξηζζεί σο ειεθηξνληθφ έγθιεκα. Ζ 

ζπκπεξηθνξά απηή ζα εηζάγεηαη γηα δηάινγν κε ηελ «πξνδηθατθή» κνξθή ηεο 

θαηάρξεζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κειεηάηαη πνηεο απφ ηηο θαηαρξήζεηο ηνπ 

ππνινγηζηή κπνξνχλ λα νξηζζνχλ ζαλ εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πνηεο ζα 

παξακέλνπλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο απιήο θαηάρξεζεο. Ζ πξφηαζε είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε αθνχ απνκαθξχλεη ρσξίο θαη λα απνζπλδέεη ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα σο 

πξαγκαηηθφηεηα απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ. Χζηφζν, ην κεγάιν πξφβιεκα είλαη νη ζπλερείο 

θαη ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ζηηο εμ απηψλ πξνεξρφκελεο θαη 

δηεπξπκέλεο εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηηο 

ππάξρνπζεο πξνζεγγίζεηο θαη νξηζκνχο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο. 

Σν 1986 ν Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) αλέζεζε ζε κία νκάδα 

εηδηθψλ λα κειεηήζεη ηηο λέεο εθθάλζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, λα 

επεμεξγαζηεί ηα λέα δεδνκέλα, θαη λα θαζνξίζεη εθ λένπ ηελ ππφζηαζε ηνπ 

εγθιήκαηνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε νξηνζεηεί «ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα σο θάζε 

παξάλνκε, αλήζηθε ή ρσξίο έγθξηζε ζπκπεξηθνξά πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απηφκαηε 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ή ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ». Ο νξηζκφο απηφο ππεξέρεη ησλ 

πξνυπαξρφλησλ, δηφηη δελ είλαη εμεηδηθεπκέλνο, ψζηε λα μεπεξαζηεί ζχληνκα απφ ηηο 

ζπλερείο θαη ξηδηθέο αιιαγέο ηεο  Πιεξνθνξηθήο, νχηε ηφζν γεληθφο ψζηε λα έρεη 

πεξηνξηζκέλε ρξεζηκφηεηα. 
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Σκοπόρ ηηρ επγαζίαρ 
 
Ζ εξγαζία έρεη ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ, πψο δειαδή απηά 

εθδειψλνληαη θαη πψο αληηκεησπίδνληαη ζε λνκηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν. 

πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο κνξθέο ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ ζε φιν 

ηνλ θφζκν, θάπνηα πξφζθαηα παξαδείγκαηα, ε αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ηηο αξρέο θαη 

ηερληθά κέηξα ηα νπνία ιακβάλνληαη. 

Σέινο παξνπζηάδνληαη θάπνηεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη απφ φινπο καο πξνο απνθπγή παξαπιάλεζεο. 

Γίλεηαη έκθαζε ζηελ παηδηθή ειηθία, δηφηη ηα παηδηά ζήκεξα έρνπλ επαθή κε ην 

δηαδίθηπν απφ πνιχ κηθξή ειηθία κε απνηέιεζκα λα κελ θάλνπλ ζσζηή ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη λα πέθηνπλ ζπρλά ζχκαηα ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ.    
 
1. Ηλεκηπονικά εγκλήμαηα 
 

Γηα λα νξηζηεί κηα δξαζηεξηφηεηα σο έγθιεκα ζα πξέπεη κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα λα πξνζβάιιεηαη θάπνην αγαζφ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ λφκν 

(έλλνκν αγαζφ). 

 

ηε γεληθή έλλνηα ησλ ελλφκσλ αγαζψλ δηαθξίλνπκε δχν δηαζηάζεηο: 

Α. Σελ νληνινγηθή δηάζηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ θαζεαπηφ νξηζκφ ηνπ αγαζνχ, θαη 

Β. Σελ αμηνινγηθή δηάζηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αμία πνπ απνδίδεηαη απφ ην δίθαην 

θαη ηελ έλλνκε ηάμε ζην ζπγθεθξηκέλν αγαζφ. Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε φηη ην αγαζφ 

πνπ πξνζβάιιεηαη απφ ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα δελ έρεη αθφκα θαζνξηζηεί κε 

αθξίβεηα. Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαζνξηζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εγθιήκαηνο. 

χκθσλα κε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε, σο πξνζβαιιφκελν απφ ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα 

έλλνκν αγαζφ κπνξεί λα νξηζηεί ε κηθξφηεξε κνλάδα ηεο γλψζεο, ππφ ηνλ φξν φηη 

είλαη θνηλσληθή, δειαδή κεηαβηβάζηκε ρσξίο νπζηαζηηθή αιινίσζε, έλλνηα ε νπνία 

θαη ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

Σν δηθαίσκα ζηελ πιεξνθνξία απνηειεί κηα ππνθεηκεληθή αμίσζε κε δχν πιεπξέο: 

α) ην δηθαίσκα απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ γεληθά πξνζηηέο πεγέο, θαη 

β) ην δηθαίσκα δηάζεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

Οη δχν απηέο πιεπξέο απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ελφο αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο πνπ 

απνηειεί  ηε ιεηηνπξγηθή βάζε κηαο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο. 

χκθσλα κε ηε δεχηεξε πξνζέγγηζε, ην πξνζηαηεπφκελν αγαζφ απφ ην ειεθηξνληθφ 

έγθιεκα ζπλαληάηαη ζην επίπεδν ησλ δεδνκέλσλ (data), ηα νπνία θαη απνηεινχλ ηελ 

πξψηε χιε γηα ηε ζχλζεζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

Οη έλλνηεο «πιεξνθνξία» θαη «δεδνκέλα» είλαη δχζθνιν λα απνδνζνχλ κε αθξίβεηα. 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζεσξεί ηα δεδνκέλα σο κηα ηππηθή αλαπαξάζηαζε 

ελλνηψλ, γεγνλφησλ ή νδεγηψλ θαη ηηο «πιεξνθνξίεο» σο ην λφεκα πνπ έρνπλ ηα 

δεδνκέλα γηα ηνπο  αλζξψπνπο. 

Σα ειεθηξνληθά εγθιήκαηα αλαθαιχπηνληαη θαη ζηνηρεηνζεηνχληαη δχζθνια. 

Δπηπιένλ, είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ε λνκηζκαηηθή αμία επάλσ ζηελ απψιεηα 

ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, γηα ηελ νπνία ε πξαγκαηηθή αμία πηζαλφλ λα κελ είλαη 

γλσζηή γηα αξθεηφ θαηξφ. 

ηηο επηρεηξήζεηο, ηα ειεθηξνληθά εγθιήκαηα δηαπξάηηνληαη θπξίσο απφ ππαιιήινπο 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη ζπάληα απφ παξάλνκνπο εηζβνιείο ζηνπο 
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ππνινγηζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο απμαλφκελνο ξπζκφο πξφζβαζεο ρξεζηψλ ζην 

Γηαδίθηπν ζπκβαδίδεη κε ηελ απμαλφκελε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θινπήο. 

ήκεξα ην πιένλ δηαδεδνκέλν ειεθηξνληθφ έγθιεκα είλαη ε θινπή ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζρέδηα λέσλ πξντφλησλ, έξεπλεο αγνξάο, θαηαιφγνπο 

πειαηψλ κε αγνξαζηηθή δχλακε θηι. 

Ζ θινπή (ηδηαίηεξα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο) δελ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή σο 

ιάζνο, θαη επνκέλσο ςπρνινγηθά είλαη πην εχθνιν λα δηαπξαρζεί. 

Γεληθά, ηα ζχκαηα (ι.ρ., νη επηρεηξήζεηο) αλαθαιχπηνπλ θινπέο κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

1) κε ην ινγηζηηθφ έιεγρν ηρλψλ πνπ δείρλνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

νπνίεο ν ρξήζηεο δελ είρε ηε λφκηκε πξφζβαζε, 

2) κε ηε βνήζεηα ελφο πιεξνθνξηνδφηε πνπ ελεκέξσζε ηελ επηρείξεζε γηα ηελ θινπή,  

3) κε ηελ πξνβνιή εμσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ φπσο νη ελέξγεηεο ή ηα πξντφληα ελφο 

αληαγσληζηή πνπ θαλέξσζαλ ηελ θινπή. 

 

1.1. Καηηγορίες ηλεκηρονικών εγκλημάηφν 

 

Ζ έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) 

ηαμηλνκεί ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα ζε πέληε θαηεγνξίεο. 

• Ζ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηε κε επηηξεπφκελε αληηγξαθή ή ρξήζε 

πξντφλησλ ινγηζκηθνχ θαη ηελ εμ απηήο παξαβίαζε ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ 

ηνπ δεκηνπξγνχ 

ή λνκίκνπ θαηφρνπ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ, θπξίσο πξνγξακκάησλ. Ζ παξαβαηηθή 

απηή ζπκπεξηθνξά είλαη γλσζηή σο «πεηξαηεία ζην software» θαη παξαβηάδεη ηνπο  

ζεζκνζεηεκέλνπο θαλφλεο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

• Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηελ ρσξίο εμνπζηνδφηεζε εηζαγσγή δεδνκέλσλ, 

ζην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ή ζηελ κεηαηξνπή ηνπο θαζψο θαη ζηελ θαηαζηξνθή 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία είλαη απνζεθεπκέλα ζε πξντφληα ινγηζκηθνχ πνπ είλαη 

εγθαηαζηεκέλα ζην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

• Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηελ αιινίσζε ή κείσζε ηεο αμηνπηζηίαο δεδνκέλσλ 

ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

• Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηε παξεκπφδηζε ηεο ιεηηνπξγίαο πιεξνθνξηαθψλ 

ή ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ. 

• Ζ πέκπηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηε ρσξίο άδεηα εηζβνιή ζε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα θαη αθαίξεζε ζηνηρείσλ. ιεο νη θαηεγνξίεο, εθηφο ηεο πξψηεο, αθνξνχλ 

ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ σο θνηλφ ζθνπφ, ηελ εθ πξνζέζεσο ηέιεζε εγθιήκαηνο. 

Ο Sieber (1997) κε θξηηήξην ην πξνζηαηεπφκελν αγαζφ πνπ πξνζβάιιεηαη ή 

απεηιείηαη, θαηεγνξηνπνίεζε ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα ζε ηξεηο άιιεο θαηεγνξίεο: 

• Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ειεθηξνληθά νηθνλνκηθά εγθιήκαηα φπσο ε 

απάηε, ε πιαζηνγξαθία, ε ειεθηξνληθή θαηαζθνπεία, ην ειεθηξνληθφ ζακπνηάδ. 

• Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ειεθηξνληθά εγθιήκαηα θαηά ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ. 

• Ζ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ππεξαηνκηθά ειεθηξνληθά εγθιήκαηα, φπσο ηα 

εγθιήκαηα θαηά ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο, ηνπ ειέγρνπ, ηεο δηαζπλνξηαθήο ξνήο 

πιεξνθνξηψλ, ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε επεμεξγαζίεο κε Ζ/Τ, ηεο αθεξαηφηεηαο δηθηχσλ  

επηθνηλσληψλ θ.α. 
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1.2. Γιαδεδομένα ηλεκηρονικά εγκλήμαηα 

 

Σα πην δηαδεδνκέλα ειεθηξνληθά εγθιήκαηα είλαη, ην ειεθηξνληθφ νηθνλνκηθφ 

έγθιεκα, ε απάηε ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ε απάηε κε Ζ/Τ, ε αθαίξεζε ή ηξνπνπνίεζε 

δεδνκέλσλ, ν Γνχξεηνο Ίππνο, ε κέζνδνο ηεο ζαιακνπνίεζεο, ην superzapping, ε 

ειεθηξνληθή θαηαζθνπεία, ε παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο δσήο, νη ινγηθέο βφκβεο, ε 

δηάδνζε ηψλ. 

• Σν ειεθηξνληθφ νηθνλνκηθφ έγθιεκα θαηέρεη πξσηεχνπζα ζέζε ζην ρψξν ησλ 

δηαπηζησζέλησλ ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ θαη ελδηαθέξεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

εξεπλεηέο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε δηαπίζησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ νηθνλνκηθνχ 

εγθιήκαηνο είλαη κία εχθνιε δηαδηθαζία πνπ ζπλήζσο γίλεηαη αληηιεπηή ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηα  νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο απάηεο απνηηκνχληαη κε κεγάιε 

αθξίβεηα. Σα ειεθηξνληθά νηθνλνκηθά εγθιήκαηα θαηαηάζζνληαη ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο, φπσο ζε απάηεο πνπ ηεινχληαη ζε βάξνο ελφο ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθή θαηαζθνπεία, θινπή πξνγξακκάησλ θαη πεηξαηεία 

ινγηζκηθνχ, ζακπνηάδ ζε βάξνο ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξφζβαζε ζην 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ρσξίο ηελ αλαγθαία πξνο ηνχην εμνπζηνδφηεζε θαη απάηε ζε 

βάξνο επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ ζε εζληθή θιίκαθα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

• Ζ απάηε ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 απφ ηελ 

Ακεξηθή. Σν απηνκαηνπνηεκέλν πιένλ ηειεθσληθφ δίθηπν άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί 

ήρνπο γηα ηελ κεηαθνξά εληνιψλ. Απηφο ν ήρνο είλαη έλα ζήκα ζηνλ ηνπηθφ 

θαηαλεκεηή, κηα εληνιή πνπ θαηεπζχλεη ηελ θιήζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν. 

Πιεθηξνινγψληαο επηά, δέθα ή δεθαπέληε δηαδνρηθά λνχκεξα, ζηέιλνληαο δειαδή 

αληίζηνηρνπο ήρνπο ε θιήζε καο θαηεπζχλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηειέθσλν. ηαλ 

θιείζεη ην ηειέθσλν, απνζηέιιεηαη έλαο δηαθνξεηηθφο ήρνο, έλα ζήκα ζηνλ 

θαηαλεκεηή φηη ε γξακκή απειεπζεξψζεθε θαη φηη πξέπεη λα ζηακαηήζεη ηε ρξέσζε. 

Αλαπαξάγνληαο φκσο ην ζπγθεθξηκέλν ήρν, θάπνηνη ρξήζηεο ζηελ Ακεξηθή 

αλαθάιπςαλ φηη λαη κελ ν θαηαλεκεηήο ζεσξνχζε φηη ην ηειέθσλν έθιεηζε θαη 

ζηακαηνχζε ηε ρξέσζε, ε γξακκή σζηφζν παξέκελε αλνηθηή. Έηζη ινηπφλ ζα 

κπνξνχζαλ λα ηειεθσλνχλ ζηελ άιιε άθξε ηνπ θφζκνπ, αξθεί λα ζθπξίμνπλ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ήρν ησλ 2600 Hz θαη λα κηινχλ κε ηηο ψξεο ρσξίο λα πιεξψλνπλ. 

• Ζ απάηε κε Ζ/Τ ζε βάξνο ηνπ θαηφρνπ ή ηνπ λφκηκνπ ρξήζηε ελφο ζπζηήκαηνο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, πεξηιακβάλεη ηελ κεηαηξνπή δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη 

απνζεθεπκέλα ζηνλ ππνινγηζηή ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, είηε ζε πξνγξάκκαηα θαη 

κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο, κε ζθνπφ ηνλ πξνζπνξηζκφ νηθνλνκηθνχ νθέινπο. 

Δηδηθφηεξα, ην έγθιεκα ηεο απάηεο ζε βάξνο ελφο ππνινγηζηή ηειείηαη κε ηελ θινπή, 

δηαγξαθή, αιινίσζε ή πξνζζήθε δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ, κε ζθνπφ ην 

βξαρππξφζεζκν ή καθξνπξφζεζκν θέξδνο. 

Οη παξαβάηεο ησλ δεδνκέλσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζε δχν εηδψλ απάηεο. ε 

απηέο πνπ ν ππνινγηζηήο έρεη ξφιν βνεζεηηθφ θαη ζε απηέο πνπ έρεη θχξην ξφιν. 

Α) Ο βνεζεηηθφο ξφινο ησλ ππνινγηζηψλ αθνξά θπξίσο απάηεο κε πιαζηνγξαθήζεηο 

εγγξάθσλ, φπσο δειηία αζηπλνκηθψλ ηαπηνηήησλ, πηπρία δηαθφξσλ ζρνιψλ, δειηία 

Πξνπφ Σδφθεξ θαη Λφηην, φπνπ παξαπνηνχληαη νξηζκέλνη αξηζκνί θαη βηβιηάξηα 

ηξαπεδψλ γηα απ’ επζείαο αλάιεςε ρξεκάησλ. 

Β) Απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζε απάηεο έρνπκε ζηηο πεξηπηψζεηο 

θαηάξηηζεο πιαζηψλ ραξηνλνκηζκάησλ, ζηελ θαηάξηηζε πιαζηψλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, ζηε ρξήζε θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απφ ηνπο 

hackers θαη ζε θαηάξηηζε 

πιαζηψλ επηηαγψλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζαξσηή (scanner). πγθεθξηκέλα, έρνπλ 

επηζεκαλζεί νη αθφινπζνη βαζηθνί ηξφπνη πιαζηνγξάθεζεο. 
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• Ο ειεθηξνληθφο πιαζηνγξάθνο κε ζχζηεκα ππνινγηζκνχ εηζρσξεί ζην καγλεηηθφ 

πεδίν αλαγλψξηζεο κηαο πηζησηηθήο θάξηαο (καχξε ηαηλία) θαη ζβήλεη ηα πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία θαηφρνπ θαη αλαγξάθεη άιια πιαζκαηηθά, νπφηε ε θάξηα ρξεψλεη ζε άιιν 

φλνκα απφ απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ θάξηα. 

• Ο ειεθηξνληθφο πιαζηνγξάθνο θαηαξηίδεη απφ ηελ αξρή πηζησηηθέο θάξηεο. 

• Έλαλ άιιν ηξφπν πιαζηνγξάθεζεο ηνπ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο ζπληζηά ην γεγνλφο, 

φηη κε κεραληθά κέζα απνζπνχλ ηνπο αξηζκνχο κηαο πηζησηηθήο θάξηαο ελφο πειάηε 

απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ, θαηαξηίδνπλ κηα λέα θάξηα ιεπθή, ηελ νπνία 

δίλνπλ ζε 

ζπλεξγαδφκελα θαηαζηήκαηα, θαη κέζσ ησλ εηδηθψλ ζπζθεπψλ ρξέσζεο θαξηψλ, 

ρξεψλνπλ φπνην πνζφ ζέινπλ εξήκελ ηνπ θαηφρνπ ηνπ αξηζκνχ. 

• Με ηε ρξεζηκνπνίεζε απ’ επζείαο θιεκκέλεο ή απνιεζζείζαο πηζησηηθήο θάξηαο 

γηα αγνξέο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, κηθξήο αμίαο πνπ δελ ρξεηάδεηαη έγθξηζε. 

Χο πξνο ηελ παξαράξαμε ραξηνλνκηζκάησλ θπξηαξρνχλ δχν ηξφπνη: 

α) Ο ηξφπνο ηνπ Offset, φπνπ ν παξαραξάθηεο ηππψλεη ηα ραξηνλνκίζκαηα ζε 

έγρξσκα ηππνγξαθηθά κεραλήκαηα (θαινχπηα). 

β) Ο ηξφπνο ηνπ Inkjet, φπνπ ν παξαραξάθηεο εθηππψλεη ραξηνλνκίζκαηα ζηνλ 

ππνινγηζηή 

κε ηε βνήζεηα ηνπ scanner. 

• Ζ αθαίξεζε-ηξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ δηαπξάηηεηαη κε ηε δηαγξαθή ή ηξνπνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζε έλαλ Ζ/Τ απφ άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηελ 

αλάινγε εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ησλ δεδνκέλσλ. Σν αδίθεκα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν δηάπξαμεο (modus operanti) θαη δηαπξάηηεηαη απφ 

δξάζηεο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ ππνινγηζηή, αιιά δελ έρνπλ εμνπζηνδφηεζε λα 

πξνβνχλ ζηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο ή έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην ρψξν φπνπ είλαη 

εγθαηαζηεκέλνο ν ππνινγηζηήο, ρσξίο δηθαίσκα ρξήζεο απηνχ, ππνθιέπηνληαο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο ηελ θσδηθνπνηεκέλε είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν αδίθεκα κπνξεί 

λα δηαπξαρζεί θαη απφ απφζηαζε αλ ν ππνινγηζηήο επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε θαη ν 

δξάζηεο δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, κε απνηέιεζκα λα δηαζπά ηελ 

ειεθηξνληθή αζθάιεηα ηνπ. 

• Ο Γνχξεηνο Ίππνο δηαπξάηηεηαη κε ηελ παξάλνκε πξνζζήθε εληνιψλ ζε 

πξνγξάκκαηα Ζ/Τ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαζηψλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά νθείινπλ ηελ νλνκαζία ηνπο ζην γλσζηφ «Γνχξεην 

Ίππν», θαζψο ελψ θαηλνκεληθά εθηεινχλ κφλν ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί, ζηελ  πξαγκαηηθφηεηα καδί κε απηή ν παξάλνκα πξνζηεζείο θψδηθαο 

εθηειεί αλεπηζχκεηεο ή δεκηνγφλεο ιεηηνπξγίεο. Γηα παξάδεηγκα, ν ππάιιεινο κηαο 

ηξάπεδαο πνπ εξγάδεηαη ζην κεραλνγξαθηθφ ηεο ηκήκα εηζάγεη ηνλ απαξαίηεην 

θψδηθα ζε έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ αλαιήςεσλ ησλ πειαηψλ θαη δίλεη εληνιέο 

θαη νδεγίεο ζην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα λα κελ θαηαρσξήζεη ηηο αλαιήςεηο απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ελψ ζηελ νζφλε ηνπ ηεξκαηηθνχ πνπ ππάξρεη ζην 

ηακείν, λα δείρλεη φηη ε ζπλαιιαγή έγηλε θαλνληθά. 

• Ζ κέζνδνο αιακνπνίεζεο δηαπξάηηεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ 

είλαη εγθαηαζηεκέλα ζηνλ ππνινγηζηή κε ηελ πξνζζήθε ηνπ απαξαίηεηνπ θψδηθα 

ινγηζκηθνχ, ψζηε δηάθνξα κηθξνπνζά αθαηξνχληαη απφ ινγαξηαζκνχο, ή θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ ζπλαιιαγψλ λα θαηαρσξνχληαη ζε άιινλ πξνθαζνξηζκέλν 

ινγαξηαζκφ. Λακβάλνληαο φιεο ηηο πξνθπιάμεηο, φπσο ε ζηξνγγπινπνίεζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ λα γίλνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κε γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηή. Σα ζχκαηα ζπλήζσο δελ αληηιακβάλνληαη ηελ εγθιεκαηηθή πξάμε ιφγσ 

ηνπ αζήκαληνπ ηνπ πνζνχ. 
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• Σν Superzapping δηαπξάηηεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο 

απνθαηάζηαζεο ελφο ππνινγηζηή πνπ έρεη «θαηαξξεχζεη» θαη δελ ιεηηνπξγεί. Σν 

πξφγξακκα απηφ ην έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ή 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα θαη ζε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

παξαθάκςεη ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη λα κπνξεί λα κπεη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα. 

Αλ ινηπφλ απηφ ην πξφγξακκα πέζεη ζηα ρέξηα άιινπ είλαη δπλαηφλ λα κεηαηξαπεί ζε  

εξγαιείν ηέιεζεο εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ κε Ζ/Τ. 

• Ζ ειεθηξνληθή θαηαζθνπεία δηαπξάηηεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε Ζ/Τ ή ηεξκαηηθψλ 

γηα λα ζπλδεζνχλ ζε ππνινγηζηή θαη αθνχ «ζπάζνπλ» ηνπο θσδηθνχο αζθάιεηαο, 

γίλνληαη γλψζηεο πιεξνθνξηψλ δσηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ιφγνπο θαηαζθνπείαο 

κεηαμχ θξαηψλ, γηα λα παξαθνινπζήζνπλ πνιηηηθνχο αληηπάινπο, θαζεζησηηθνχο 

αληηθξνλνχληεο, βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ειεθηξνληθή θαηαζθνπεία 

ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ αληαγσληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απνηειεί ηελ 

ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλε κνξθή ειεθηξνληθνχ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. Φπζηθνί 

απηνπξγνί ηεο ειεθηξνληθήο θαηαζθνπείαο κπνξεί λα είλαη ππάιιεινη ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ρξεκαηίδνληαη, ή δίλνπλ ζηνηρεία ζηνλ 

αληαγσληζηή ηεο επηρείξεζεο, ή ζπλδένπλ ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηνπ 

ρξεκαηνδφηε ηνπο κε ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ 

πνπ εξγάδνληαη. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

κπνξεί λα γίλεη ειεθηξνληθή θαηαζθνπεία ζε βάξνο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ 

απφζηαζε κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ πεδίσλ θαη ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπνπλ ηα 

ηεξκαηηθά ησλ ππνινγηζηψλ (αθηηλνβνιία Van Eck). 

Ζ παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο δσήο (ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα) 

δηαπξάηηεηαη απφ νπνηνλδήπνηε πνπ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ππνινγηζηψλ γίλεηαη γλψζηεο πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ ηδησηηθή θαη πξνζσπηθή 

δσή ησλ αλζξψπσλ αλαγλσξίδεηαη σο έλα απφ ηα ζεκειηψδε αγαζά ηεο αλζξψπηλεο 

χπαξμεο, ζηελά  ζπλπθαζκέλν κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα. Σν Διιεληθφ  χληαγκα ηνπ 1975 ζην άξζξν ηνπ 9, παξάγξαθνο 1, 

ζεσξεί ην δηθαίσκα ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο σο πξνζηαηεπφκελν αγαζφ 

θαη απαξαβίαζην. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκειηαθήο αμίαο 

ζεζπίζηεθαλ ηζρπξνί θαλφλεο δηθαίνπ. Χζηφζν, ε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ ηελ 

παξάλνκε δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο εμαθνινπζεί λα ζπληζηά 

κία δχζθνιε ππφζεζε. Λίζηεο κε επαίζζεηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, κε ζπλδπαζκέλεο 

πιεξνθνξίεο, πσινχληαη απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο, θξαηηθνχο θνξείο, ηδησηηθά 

λνζειεπηήξηα, καηεπηήξηα, πηζησηηθά ηδξχκαηα, επηκειεηήξηα, κεηξνπφιεηο θαη 

εηαηξείεο. Δπίζεκα ή κέζσ ππαιιήισλ πνπ ακείβνληαη αδξά, ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα, αιιάδνπλ ρέξηα, θπθινθνξνχλ ιαζξαία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηελ 

αγνξά. πλήζσο ππεχζπλνη γηα ηηο δηαξξνέο επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

νξηζκέλνη ππάιιεινη πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηα αξρεία θαη ηα πσινχλ έλαληη 

ρξεκάησλ. Οη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ησλ Ζ/Τ θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ, ε δπλαηφηεηα 

ειεθηξνληθήο απνζήθεπζεο ηεξαζηίνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ, ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ, θαζηζηνχλ εθηθηή ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

πξνζσπηθή δσή ησλ πνιηηψλ, ηηο  νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πιάλα 

αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ ή απφξξεησλ πιεξνθνξηψλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ 

ρξήζε ζπζηεκάησλ φπσο ν «Δληαίνο Κσδηθφο Αξηζκφο Μεηξψνπ» (ΔΚΑΜ) 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο ζηνηρείσλ θαη κπνξεί λα επηθέξνπλ θηλδχλνπο 

παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην 

άηνκν απηφ κέζα απφ ηελ απξφζσπε εηθφλα, ηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα 

ζπλζέζνπλ ηα απνηειέζκαηα απηφκαηεο επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ. Ο Δληαίνο Κσδηθφο 

Αξηζκφο Μεηξψνπ ζπλνδεχεη πιένλ θάζε έιιελα πνιίηε θαη πεξηιακβάλεη: ην δειηίν 
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ηαπηφηεηαο, ηηο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο, ην εθινγηθφ βηβιηάξην θαη ηνλ αξηζκφ εθινγηθνχ 

θαηαιφγνπ, ην δηαβαηήξην, ην αζθαιηζηηθφ βηβιηάξην, ην θνξνινγηθφ κεηξψν, ηελ 

άδεηα νδεγνχ, ην κεηξψν αξξέλσλ, ην δεκνηνιφγην, ην πξνμεληθφ κεηξψν, ην πνηληθφ 

κεηξψν θιπ. ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ εθηηκάηαη φηη ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ  δηάζηεκα ε έθδνζε ησλ λέσλ πξνζσξηλψλ δειηίσλ ηαπηφηεηαο θαη ε 

εγγξαθή ησλ λενγέλλεησλ ζηα ιεμηαξρεία, ζηα δεκνηνιφγηα θιπ. ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηνλ ΔΚΑΜ. Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο γηα 

ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κπνξεί λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ 

πξνζσπηθή δσή, ηηο θηλήζεηο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ πνιίηε ζην βαζκφ πνπ απηέο 

αληαλαθιψληαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ.  

Σξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο (ι.ρ. ε ειεθηξνληθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ) είλαη πάληα 

επάισηεο ζε ειεθηξνληθέο επηζέζεηο παξά ηα απζηεξά κέηξα αζθάιεηαο. Ζ κεγάιε 

ζπγθέληξσζε δσηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ίδην ρψξν ελέρεη ηνλ θίλδπλν 

εγθιεκαηηθψλ πξνζβνιψλ. Φαληαζηείηε ηη ζα ζπκβεί αλ ειεθηξνληθνί εηζβνιείο 

επηηεζνχλ ζε έλα ζχζηεκα, ζην νπνίν είλαη θαηαρσξεκέλεο πιεξνθνξίεο χςηζηεο 

θξαηηθήο αζθάιεηαο θαη ηηο θαηαζηξέςνπλ ή πξνβνχλ ζε ηξνπνπνίεζή ηνπο ή ηηο 

αληηγξάςνπλ θαη ηηο δηνρεηεχζνπλ ζε ερζξηθέο ππεξεζίεο! 

• Ζ εηζβνιή ησλ ηψλ ζηνπο Ζ/Τ είλαη νη ιεγφκελεο ινγηθέο βφκβεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ βιαπηηθψλ πξνγξακκάησλ (ηνκνξθέο-viruses) θαη είλαη γξακκέλεο κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνθαινχλ θάπνηνπ είδνπο δεκηά ζηα αξρεία ελφο ππνινγηζηή. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ηνί ζπλδένληαη κε άιια πξνγξάκκαηα θαη είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη 

λα  δξάζνπλ, φηαλ νη ρξήζηεο ιεηηνπξγήζνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα. Ο ηφο κπνξεί λα  

πνιιαπιαζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα πξνζθνιιάηαη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ ήδε  

βξίζθνληαη ζην ζθιεξφ δίζθν. Ζ επίδξαζε ησλ ηψλ ζην δίζθν ή ζηε κλήκε ηνπ 

ππνινγηζηή είλαη θαηαζηξνθηθή θαη ράλνληαη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ή 

ηα εγθαηαζηεκέλα πξνγξάκκαηα, νπφηε ν ππνινγηζηήο ή γίλεηαη αδξαλήο ή θέξλεη 

ιάζνο απνηειέζκαηα. Ο πην απιφο ηξφπνο δηάδνζεο ησλ ηψλ είλαη ε αληαιιαγή 

δηζθεηψλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ρσξίο λα πξνεγεζεί έιεγρφο ηνπο, είηε κέζσ 

Γηαδηθηχνπ κε ηελ απνζηνιή email. Δπίζεο, νη ηνί κπνξνχλ λα δηαδνζνχλ απφ 

παξάλνκν ινγηζκηθφ ή απφ παξάλνκα αληίγξαθα  παηρληδηψλ. Γηάζεκνη ηνί πνπ έρνπλ 

εκθαληζηεί κέρξη ζήκεξα είλαη νη Μelissa, Chernobyl, Bubbleboy, Laroux, Ethan, 

Market, Pretty Park, Harry, Explore Zip θ.α. Αλακθίβνια, νη ηνί πνπ εθκεηαιιεχνληαη 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζα θπξηαξρήζνπλ κέζα ζηα επφκελα ρξφληα. 

Αο κελ μερλάκε φηη ηα λέα νπιηθά ζπζηήκαηα βαζίδνληαη ζε ειεθηξνληθά κέζα. Ζ 

δηαηάξαμε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί ζπλήζσο 

ζηφρν ερζξηθψλ πξάμεσλ. Οη ππνινγηζηέο αλακθίβνια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα πνιεκηθνχο ζθνπνχο. Γηα παξάδεηγκα, ην 1999 ζηελ πνιεκηθή αληηπαξάζεζε ησλ 

Ναηντθψλ Γπλάκεσλ  ελαληίνλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ «έμππλεο 

βφκβεο». πλεπψο ηα ζχγρξνλα φπια ζα απνηεινχληαη απφ: 

• Καηαζηξεπηηθό ινγηζκηθό: Ηνί ή πξνγξάκκαηα «εκθπηεπκέλα» ζε επεμεξγαζηέο, 

ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζχγρξνλα νπιηθά ζπζηήκαηα, ζα κπνξνχλ θάπνηα δεδνκέλε 

ζηηγκή λα εθηεινχλ εληνιέο αληίζεηεο κε ηηο εληνιέο ηνπ ρεηξηζηή. Απηνί νη 

ππνινγηζηηθνί ηνί είηε ζα κπνξνχλ λα εκθπηεχνληαη κε θάπνηνλ εμσγελή παξάγνληα 

(π.ρ. απφ θάπνηνλ θαηάζθνπν) είηε ζα είλαη ελζσκαησκέλνη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ηνπο ζην πιηθφ, δίλνληαο ην δηθαίσκα ζε απηφλ λα αρξεζηεχεη ηα νπιηθά ζπζηήκαηα 

πνπ έρεη πνπιήζεη κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. Ζ πξνζσξηλή ζπκκαρία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ κηαο ρψξαο κε ηνλ 

αληίπαιν ζα είλαη ηθαλή γηα ηε ρσξίο φξνπο παξάδνζε. 

• Ηιεθηξνληθέο παξεκβνιέο: Οη ειεθηξνληθέο παξεκβνιέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο γηα αρξήζηεπζε ή αιινίσζε ησλ επηθνηλσληψλ. 
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• Όπια ειεθηξνκαγλεηηθώλ παικώλ: Σέηνηα φπια εμνπδεηεξψλνπλ ηνλ 

ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ηνπ αληηπάινπ. Ήδε έρνπλ αλαπηπρζεί φπια απηνχ ηνπ είδνπο 

ζε κέγεζνο ραξηνθχιαθα. Υξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε αεξνπιάλσλ, 

ειηθνπηέξσλ, θαηεπζπλφκελσλ ππξαχισλ θ.α. 

• Καηαζηξεπηηθά κηθξόβηα: Μεηαιιαγκέλα κηθξφβηα ζα κπνξνχλ λα «ηξψλε»  

επηιεθηηθά ηα ειεθηξνληθά ζηνηρεία. 

• Μεηακόξθωζε (morphing) ζε βίληεν: Με ηελ ηερληθή ηεο κεηακφξθσζεο κπνξεί 

λα εκθαληζηεί έλα βίληεν κε έλα νπνηνδήπνηε πξφζσπν λα ιέεη νηηδήπνηε. Απηή ε 

ηερληθή ζα παίμεη ξφιν ζηνλ ςπρνινγηθφ παληθφ ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ ιανχ.  

Αο επαλέιζνπκε ζηνπο ηνχο θαη ζηελ ηαμηλφκεζή ηνπο ζε δχν θαηεγνξίεο: 

• Σηα ζθνπιήθηα. Σν ζθνπιήθη είλαη έλα πξφγξακκα πνπ παξάγεη αληίγξαθα ηνπ 

εαπηνχ ηνπ ρσξίο λα κνιχλεη άιια πξνγξάκκαηα ζηνλ ππνινγηζηή. Γηαδίδεηαη 

αζηξαπηαία κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηαηί είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα 

απνζηέιιεηαη ζε πνιιέο ή φιεο ηηο δηεπζχλζεηο email, πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο 

ζηελ ειεθηξνληθή αηδέληα ηνπ ρξήζηε. 

• Ο Γνύξεηνο Ίππνο είλαη έλα πξφγξακκα πνπ θξχβεηαη κέζα ζε έλα άιιν κέρξη ηε 

ζηηγκή πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα δξάζεη ζηνλ ππνινγηζηή. 

 

1.3. Hacking 

 

Ζ παξάλνκε ζχλδεζε ελφο αηφκνπ ζε θάπνηνλ ππνινγηζηή απνδίδεη ηελ έλλνηα ηνπ 

hacking ή cracking. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξάμε απνδίδεηαη ζε άηνκα κε πςειέο γλψζεηο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππνινγηζηψλ θαη επηθνηλσληψλ, νη γλσζηνί hackers πνπ εηζρσξνχλ 

ζην ζχζηεκα κέζσ δηθηχνπ θαη θαηαθέξλνπλ λα παξαβηάζνπλ ηα ζπζηήκαηα 

αζθαιείαο. Ο φξνο hacking νξίδεηαη σο κηα εθιεθηή ηέρλε αζθνχκελε απφ κηθξέο 

νκάδεο απφ εμαηξεηηθά ραξηζκαηηθά άηνκα (Steele, 1983). Σν hacking ζηελ αξρηθή 

ηνπ κνξθή ήηαλ κηα πλεπκαηηθή πξφθιεζε. Σν θχξην ελδηαθέξνλ ησλ πεξηζζνηέξσλ 

hackers είλαη ε θαηαλφεζε ησλ εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ ελφο ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, 

ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ επζχλεηαη έκκεζα γηα ηελ εκθάληζε ηνπ 

hacking ζηελ εγθιεκαηηθή ηνπ κνξθή. 

Δίλαη γεγνλφο φηη πνιινί νξγαληζκνί θαηέρνπλ ηα δηθαηψκαηα ζπιινγήο, δηαηήξεζεο, 

θαη ρξήζεο πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Ζ ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ ζε ηζρπξνχο ππνινγηζηέο απμάλεη ζεκαληηθά ηελ επηξξνή ηνπο σο πξνο 

ηε δηαθίλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Φπζηθφ επαθφινπζν είλαη ε αληίδξαζε ησλ hackers 

πνπ δηεθδηθνχλ επίζεο ηδηαίηεξα δηθαηψκαηα, φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε θαη ηελ 

θαηνρή πιεξνθνξηψλ. 

Οη hackers αθφκε θαη φηαλ δηεηζδχνπλ ζε ππνινγηζηέο ην ζεσξνχλ σο κηα δηαδηθαζία 

θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο θαη δελ πεηξάδνπλ νχηε ηξνπνπνηνχλ ηίπνηε. Γη’ απηφ 

ζπλήζσο αληηπαζνχλ ηνπο crackers, ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ σο αδαείο 

πξνγξακκαηηζηέο (κε κεγάιε φκσο ππνκνλή) πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ ηίπνηε 

θαιχηεξν, απφ ην λα δηεηζδχνπλ ζε  ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, αθήλνληαο εκθαλή 

ίρλε πίζσ ηνπο, ίρλε πνπ πνιιέο θνξέο είλαη θαηαζηξνθηθά γηα ηα ζπζηήκαηα. Σα 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

• Οη εγθιεκαηίεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηηο αδπλακίεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηεηζδχνπλ 

θπξίσο ζε ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα θάλνληαο «ειεθηξνληθέο ιεζηείεο». Ζ νπζηψδεο 

δηαθνξά ηνπο κε ηηο άιιεο θαηεγνξίεο είλαη φηη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο απινπνηεκέλεο 

κεζφδνπο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εξαζηηέρλεο θαη πνπ είλαη έσο έλα βαζκφ 

αληηκεησπίζηκεο. 
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• Οη εηδηθνί πνπ είλαη ελεκεξσκέλνη ζε ζέκαηα Ζ/Τ, ζε επηθνηλσλίεο δεδνκέλσλ θαη 

ηειεπηθνηλσλίεο. Μπνξνχλ λα κπνπλ ζε έλα ζχζηεκα κε εξεπλεηηθέο κεζφδνπο. 

Αξθνχληαη ζην ζπάζηκν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κεηά απνζχξνληαη. 

• Οη βάλδαινη πνπ είλαη ε κεηνςεθία. πλήζσο κπαίλνπλ ζε δίθηπα ή ππνινγηζηέο θαη 

αθήλνπλ κελχκαηα ή δηαγξάθνπλ αξρεία. Αλ θαη μεθηλνχλ απφ παηρλίδηα ζπλήζσο 

θαηαιήγνπλ ζε θαηαζηξνθέο ή απφθηεζε απνξξήησλ ζηνηρείσλ, πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πξνμελήζνπλ δεκηέο. 

• Οη swappers είλαη ε πιεηνςεθία θαη απνηεινχληαη απφ άηνκα λεαξήο ειηθίαο πνπ 

δξνπλ αθφκε κε ηε λννηξνπία ηνπ παηρληδηνχ. Γλσξίδνπλ ζπλήζσο αξθεηά γχξσ απφ 

ηνπο ππνινγηζηέο. Γελ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θιέθηεο, αιιά ζαλ έμππλνπο πνπ 

μεπεξλνχλ ηηο ζηεκέλεο δπζθνιίεο. Δίλαη πην επηθίλδπλνη απφ ηνπο εηδηθνχο, γηαηί 

ρξεηάδνληαη πνιχ ιηγφηεξα θίλεηξα γηα λα πεξάζνπλ απφ ηελ αθίλδπλε ζηελ 

θαηαζηξεπηηθή επέκβαζε. 

Μεξηθέο θνξέο ην hacking πεξηιακβάλεη πξάμεηο εθδίθεζεο, ζπλήζσο απφ έλαλ 

δπζαξεζηεκέλν ππάιιειν ελαληίνλ ελφο πξνεγνχκελνπ εξγνδφηε. Γηα άιινπο ην 

hacking αληηπξνζσπεχεη έλαλ ηξφπν δσήο πνπ ζηεξίδεηαη πάλσ ζηελ θνηλσληθή 

αλεπάξθεηα,  αλάκεζα ζε δηάθνξα δηαλνεηηθψο ηθαλά άηνκα ην επνλνκαδφκελν 

ζχλδξνκν ησλ computer  nerd πνπ επεξεάδεη θπξίσο ηνπο αξζεληθνχο εθήβνπο, 

κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 14 θαη 16. Απηά ηα άηνκα είλαη ζπλήζσο απηνδίδαθηα, 

απνιακβάλνπλ δηαλνεηηθά παηρλίδηα, θαη δελ είλαη ζεμνπαιηθά ελεξγά. Μάιηζηα κηα 

πεξίπησζε ςχρσζεο κε ηνλ ππνινγηζηή έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ Κνπεγράγε ηεο 

Γαλίαο. Πξνθαλψο, ν αλαθεξφκελνο λεαξφο γνεηεχηεθε απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

ηφζν πνιχ ψζηε ηνπ ήηαλ αδχλαην λα μερσξίζεη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν απφ ηα 

ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη κηινχζε ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ φηαλ 

εθηεινχζε ζπλεζηζκέλεο θαζεκεξηλέο δνπιεηέο. Οη πεξηζζφηεξνη hackers 

ρξεζηκνπνηνχλ κφλν έλα κηθξφ ζχλνιν εμαξηεκάησλ. Έλα κφληεκ, έλαλ πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή θαη δηάθνξα ινγηζκηθά επηθνηλσλίαο. ηαλ ην κφληεκ ηνπ hacker έρεη 

ζπλδεζεί κε ην κφληεκ ηεο κεραλήο-ζηφρνπ, θαη νη δχν ζπζθεπέο ζα κεηαηξέςνπλ ηα 

αλαινγηθά ηειεθσληθά  ζήκαηα πίζσ ζε ςεθηαθά θαη ζα επηηξέςνπλ ζηελ 

επηθνηλσλία λα πξνρσξήζεη. Γεληθά ην ινγηζκηθφ επηθνηλσληψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

hacker πξνβάιιεη πςειήο πνηφηεηαο  εμνκνίσζε ζε κηα κεγάιε θιίκαθα δεκνθηιψλ 

ηχπσλ ηεξκαηηθψλ θαη κεξηθέο θνξέο ηέηνηα παθέηα έρνπλ έλαλ αξηζκφ 

ελζσκαησκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ βνεζνχλ ηνλ hacker. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ 

National Council on Crime and Delinquency (NCCD) ησλ ΖΠΑ, ε ειηθία ησλ 

hackers θπκαίλεηαη κεηαμχ 20 θαη 50 εηψλ κε κεγαιχηεξε έμαξζε ζηελ ειηθία ησλ 22 

εηψλ. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο (75%) είραλ θνιεγηαθή κφξθσζε. Σν 60% ελήξγεζε φρη 

πξνκειεηεκέλα αιιά ιφγσ επθαηξηαθψλ παξαγφλησλ, ελψ ππήξμε έλα κηθξφ πνζνζηφ 

πνπ εληφπηζε θάπνηα αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κεηά απφ αξθεηφ δηάζηεκα θαη 

πξνβιεκαηηζκφ δελ κπφξεζε λα αληηζηαζεί ζηνλ πεηξαζκφ. Σν 50% δελ 

πξνβιεκαηίζηεθε θαζφινπ γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, ελψ νη ππφινηπνη ην 

ζθέθηεθαλ, αιιά απνθάζηζαλ λα ξηζθάξνπλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ Διιάδα έρεη δεκηνπξγεζεί νκάδα hackers κε ηελ 

νλνκαζία «Γηθηπαθή Πάιε-Ννέκβξεο 1998», ε νπνία έρεη πνιηηηθή ρξνηά. Σν 1996 

ζπζηάζεθε ε Δηδηθή Οκάδα Αληηκεηψπηζεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηε Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Αηηηθήο θαη ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ 

Δγθιεκάησλ. Σα κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο είλαη άξηζηα εθπαηδεπκέλα θαη 

παξαθνινπζνχλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εηδηθά ζεκηλάξηα. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα νξγαλψλεηαη θαη εμειίζζεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ Βξεηαληθνχ 

«Computer Crime Unit» θαη ησλ ηκεκάησλ «Cyber Crime». Οη  αζηπλνκηθνί ηνπ 
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Κπβεξλνρψξνπ αλαδεηνχλ θαη εληνπίδνπλ ηα ίρλε πνπ αθήλνπλ νη ελ δπλάκεη 

ειεθηξνληθνί εγθιεκαηίεο ρξήζηεο. πγθεθξηκέλα, παξαθνινπζνχλ ην Γηαδίθηπν, 

εληνπίδνπλ χπνπηεο θηλήζεηο, αληρλεχνπλ ηα ίρλε ησλ δξαζηψλ, γίλνληαη αφξαηνη γηα 

λα παξαθνινπζνχλ ζπλνκηιίεο ζην Γηαδίθηπν θαη ζε chat rooms, φπνπ ππάξρνπλ 

βάζηκεο ππνςίεο πσο γίλνληαη παξάλνκεο ζπλαιιαγέο θαη ζπλελλνήζεηο, ζπλδπάδνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο, ζηνηρεηνζεηνχλ θαηεγνξίεο θαη θηάλνπλ ζηνπο ελφρνπο. 

 

1.4. Πορνογραθία 

 

Σα παηδηά ζε φινλ ηνλ θφζκν είλαη αζψα, επάισηα θαη δε κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ 

κφλα ηνπο. Δίλαη, επίζεο, πεξίεξγα, ελεξγεηηθά θαη ειπίδνπλ. Ο ρξφλνο ηνπο ζα πξέπεη 

λα είλαη γεκάηνο ραξά θαη εηξήλε, παηρλίδη, κάζεζε θαη αλάπηπμε. Σν κέιινλ ηνπο ζα 

πξέπεη λα θηίδεηαη κέζα ζε πλεχκα αξκνλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Ζ δσή ηνπο ζα 

σξηκάζεη, θαζψο ζα δηεπξχλνληαη νη πξννπηηθέο ηνπο θαη ζα θεξδίζνπλ εκπεηξίεο.  

 

1.4.1. Οπιζμόρ ηος ποπνογπαθικού ςλικού ανηλίκυν και η νομική 
ανηιμεηώπιζη ηυν δπαζηών καηά ηο ελληνικό δίκαιο 

 

Ζ πνξλνγξαθία αλειίθσλ ζπληζηά κία κνξθή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

γελεηήζηαο δσήο, πνπ ζηξέθεηαη κε βάλαπζν ηξφπν ελάληηα ζηελ αηνκηθή ηνπο 

αμηνπξέπεηα θαη ηξαπκαηίδεη ηελ εμέιημή ηνπο. Σν άξζξν 348 Α ηνπ ειιεληθνχ 

Πνηληθνχ Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε πξφζθαηα κε ην Ν. 3625/2007, δίλεη ηνλ 

αθφινπζν νξηζκφ ζρεηηθά: «Υιηθό παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζπληζηά ε αλαπαξάζηαζε ή 

ε πξαγκαηηθή ή εηθνληθή απνηύπσζε ζε ειεθηξνληθό ή άιιν πιηθό θνξέα ηνπ ζώκαηνο 

ή κέξνπο ηνπ ζώκαηνο αλειίθνπ, θαηά ηξόπν πνπ πξνδήισο πξνθαιεί γελεηήζηα 

δηέγεξζε, θαζώο θαη πξαγκαηηθήο ή εηθνληθήο αζειγνύο πξάμεο πνπ δηελεξγείηαη από ή 

κε αλήιηθν». Αμηνζεκείσην είλαη, πάλησο, φηη νη λνκηθνί νξηζκνί πνπ δίδνληαη απφ ηηο 

επηκέξνπο εζληθέο λνκνζεζίεο γηα ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ 

ηνπο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. ε γεληθέο γξακκέο, φκσο, θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ, νη 

πεξηζζφηεξεο ηνπιάρηζηνλ, ζηελ επξεία παξαδνρή φηη παηδηθή πνξλνγξαθία απνηειεί 

νπνηαδήπνηε αλαθνξά γελεηήζηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλακεηγλχεη έλα πξφζσπν 

πξνεθεβηθήο ειηθίαο.  

Καηά ην ειιεληθφ δίθαην, φπνηνο κε πξφζεζε παξάγεη, δηαλέκεη, δεκνζηεχεη, 

επηδεηθλχεη, εηζάγεη ζηελ Δπηθξάηεηα ή εμάγεη απφ απηήλ, κεηαθέξεη, πξνζθέξεη, 

πσιεί ή κε άιινλ ηξφπν δηαζέηεη, αγνξάδεη, πξνκεζεχεηαη, απνθηά ή θαηέρεη πιηθφ 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ή δηαδίδεη ή κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηέιεζε 

ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη 

ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ έσο εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ. Δπίζεο, φπνηνο κε πξφζεζε 

παξάγεη, πξνζθέξεη, πσιεί ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαζέηεη, δηαλέκεη, δηαβηβάδεη, 

αγνξάδεη, πξνκεζεχεηαη ή θαηέρεη πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ή δηαδίδεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηέιεζε ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ δηα ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή κε ηε ρξήζε δηαδηθηχνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα ρηιηάδσλ επξψ.  
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1.4.2. Οι διαζηάζειρ ηος εγκλήμαηορ ζε διεθνέρ και ελληνικό 
επίπεδο  

Γηα λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, παξαηίζεληαη κεξηθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ δνζεί ζηε δεκνζηφηεηα:  

 Ο ηδίξνο ηεο βηνκεραλίαο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν ππεξβαίλεη ηα 

ηξία δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο.  

 O αξηζκφο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ θηινμελνχλ πνξλνγξαθηθφ πεξηερφκελν κε 

πξσηαγσληζηέο αλειίθνπο, αθφκε θαη βξέθε, ππνινγίδεηαη φηη απμήζεθε ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία θαηά 345%.  

 Ζ εκεξήζηα επηζθεςηκφηεηα νξηζκέλσλ ηέηνηνπ πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ 

είλαη πεξίπνπ 150.000, αξηζκφο ηδηαίηεξα πςειφο, δεδνκέλνπ ησλ ππέξνγθσλ 

πνζψλ πνπ απαηηείηαη λα δηαζέζεη θαλείο γηα ηελ πξφζβαζε ζε απηέο.  

 Δπίζεο, έρεη ππνινγηζηεί, παξά ην γεγνλφο φηη ε εθηίκεζε ηεο έθηαζεο ηεο 

δηαδηθηπαθήο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο, φηη 

πεξηζζφηεξεο απφ έλα εθαηνκκχξην πνξλνγξαθηθέο εηθφλεο αλειίθσλ 

δηαθηλνχληαη ζην ίληεξλεη θαη δηαθφζηεο θαηλνχξγηεο εηθφλεο ηαρπδξνκνχληαη 

ειεθηξνληθά εκεξεζίσο.  

 ε φ,ηη αθνξά ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Tκήκαηνο 

Γίσμεο Hιεθηξνληθνχ Eγθιήκαηνο ηεο Aζθάιεηαο Aηηηθήο, απφ ηηο αξρέο ηνπ 

2004 κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 εμηρληάζηεθαλ 48 ππνζέζεηο δηαθίλεζεο 

πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ζπλειήθζεζαλ 68 άηνκα, ελψ θαηεγνξήζεθαλ 

ζπλνιηθά 90. Kαη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν δηεπζπληήο ηνπ 

Tκήκαηνο, Μ. θαθηαλάθεο, «ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή εγθιεκαηηθόηεηαο 

ζπλερώο θνπληώλεη, παξνπζηάδνληαη ζπλερώο λέεο ππνζέζεηο, ηζηνζειίδεο 

μεθπηξώλνπλ από παληνύ. Σην παξειζόλ ζα ζεσξνύζακε πνιύ ζεκαληηθό λα 

βγάινπκε δύν-ηξεηο ηέηνηεο ππνζέζεηο κέζα ζε κηα ρξνληά θαη ηώξα 

απαξηζκνύκε δεθάδεο». Eπηρεηξψληαο κηα πξνζέγγηζε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο, 

ν θ. θαθηαλάθεο αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε κηα θαηαγξαθή πνπ έρεη γίλεη, νη 

ηζηνζειίδεο κε αλάινγν πεξηερφκελν απμάλνληαη απφ ην 2001 θαη έπεηηα θαηά 

150% αλά έηνο.  

Έρεη ραξαθηεξηζηεί «παξάδνμν» ην πψο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηηεχμεηο ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηψλα, ην ίληεξλεη, απφ δεκνθξαηηθφ «forum ειεχζεξεο αληαιιαγήο 

απφςεσλ» θαηέζηε θνξέαο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ θαη παηδνθηιίαο Δίλαη, 

φκσο, αλαγθαία ε επηζήκαλζε φηη ε δεκηνπξγία ηνπ ίληεξλεη δε ζπληζηά ζε θακία 

πεξίπησζε ην κφλν ιφγν ηεο χπαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο.  

 Δπηπξφζζεηα, άμην αλαθνξάο είλαη φηη ε πνξλνγξαθία αλειίθσλ ζπληζηά  ζηηο κέξεο 

καο εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο θαη εηδηθφηεξα κε απηή αζρνινχληαη θπθιψκαηα πνπ είηε ηελ έρνπλ σο 

απνθιεηζηηθφ ηνκέα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο είηε αζρνινχληαη κε ην human 

trafficking ελ γέλεη. 

http://pacific.jour.auth.gr/emmeis/issues/21/21maties3.htm#9
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1.4.3. Το πποθίλ ηος δπάζηη ηηρ παιδικήρ ποπνογπαθίαρ ζηο 
διαδίκηςο  

  Οη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί σο ζήκεξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

εηδερζνχο εγθιήκαηνο ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλνπ είλαη επίκνλεο. Χζηφζν, ηα 

θξνχζκαηα πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ απμάλνπλ κε γνξγνχο ξπζκνχο. Ζ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε εηζαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, έρεη ζπκβάιιεη ζε απηφ, 

θαζψο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ παξέρεη ηελ επθαηξία γηα πξφζβαζε ζηηο ηεξάζηηεο 

πνζφηεηεο πνξλνγξαθηθψλ εηθφλσλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηνλ πιαλήηε. Δπίζεο, θαζηζηά 

ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία εχθνια πξνζβάζηκε άκεζα, ζε νπνηνλδήπνηε ρξφλν θαη 

ηφπν, παξέρνληαο επίζεο αλσλπκία ζηνπο ρξήζηεο ηεο. Άμην αλαθνξάο είλαη φηη 

θαζηζηά επρεξέζηεξε ηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη ηε δηαλνκή ησλ εηθφλσλ αλάκεζα 

ζηνπο ρξήζηεο, κε ηδηαίηεξα κηθξφ ρξεκαηηθφ θφζηνο. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

πξνζθέξεη, αθφκε, εηθφλεο πςειήο ςεθηαθήο πνηφηεηαο, θξαηά αλαιινίσηε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ αλαπαξηζηψκελνπ πιηθνχ θαη «παξέρεη κηα πνηθηιία ζρεκαηηθψλ 

απεηθνλίζεσλ (εηθφλσλ, βίληεν, θσλήο), θαζψο επίζεο ηε δπλαηφηεηα πνξλνγξαθηθήο 

απφιαπζήο ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κε δηαληηδξαζηηθέο εκπεηξίεο».  

Δάλ θαλείο πεξηπιαλεζεί ζηνπο δηάθνξνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ θπβεξλνρψξνπ, 

ελδέρεηαη λα έξζεη αληηκέησπνο κε έλαλ πξαγκαηηθφ «ζεζαπξφ», δεδνκέλνπ ηνπ 

θφζηνπο ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ελ γέλεη. Ο αξηζκφο ησλ πνξλνγξαθηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν είλαη αλππνιφγηζηνο, ελψ αλάκεζά ηνπο 

ππάξρεη θαη απέξαλην πιηθφ γηα ηνπο παηδφθηινπο. Ζ πιεηνλφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ 

απεηθνλίδεη αλήιηθνπο, αθφκε θαη βξέθε, απφ 8 κελψλ κέρξη 17 εηψλ, ζε άζεκλεο 

ζηάζεηο θαη εξσηηθέο πεξηπηχμεηο είηε κεηαμχ ηνπο είηε κε ελήιηθα πξφζσπα, ελψ 

πθίζηαηαη πιηθφ αθφκε θαη γηα εληειψο αξξσζηεκέλα κπαιά. Οη επηζθέπηεο ησλ 

ηζηνζειίδσλ άζεκλνπ πεξηερνκέλνπ αθνινπζνχλ, θπξίσο, δχν ηαθηηθέο: Δίηε 

«θαηεβάδνπλ» ηα αξρεία ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ηνπο ή ζε CD – ROM θαη 

δηζθέηεο είηε αξθνχληαη ζηελ παξαηήξεζε ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ. Οη ελδηαθεξφκελνη 

ιακβάλνπλ γλψζε γηα ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο κε παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ 

κέζσ ησλ ιεγφκελσλ δσκαηίσλ επηθνηλσλίαο πνπ πθίζηαληαη ζην δηαδίθηπν (chat 

rooms), ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη ησλ νκάδσλ ζπδήηεζεο 

(newsgroups), ελψ ζπάληα ζα αλαθαιχςεη έλαο απιφο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

θσηνγξαθίεο θαη βίληεν κε αλειίθνπο ζε άζεκλεο πξάμεηο ή πφδεο ζηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο (search engines).  

Αμηνζεκείσην είλαη, επηπξφζζεηα, ην γεγνλφο φηη νη επηηήδεηνη ηνπ είδνπο θάλνπλ 

ρξήζε παξαπιαλεηηθψλ θεηκέλσλ ή θσηνγξαθηψλ, ψζηε λα πξνζειθχζνπλ ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. πλήζσο, εκθαλίδνληαη ρακνγειαζηά 

παηδηά λα παίδνπλ μέγλνηαζηα, λα επηδίδνληαη ζε εξσηηθέο πεξηπηχμεηο ή αθφκε θαη λα 

πνδάξνπλ κε λάδη, φπνπ, παηψληαο απιψο έλα πιήθηξν, ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηα 

«άδπηα» ηεο ηζηνζειίδαο. Να ζεκεησζεί αθφκε πσο αξθεηνί απφ ηνπο δεκηνπξγνχο 

ησλ ππφ αλαθνξά ηζηνζειίδσλ ρσξίδνπλ ηα παηδηά αλά θαηεγνξίεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο ή ην πφζν απνθαιππηηθέο είλαη νη πφδεο 

θαη εξσηηθέο ηνπο πεξηπηχμεηο, κε ζπλαθφινπζε αχμεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ 

πξέπεη λα θαηαβάιεη ν ρξήζηεο, ψζηε λα απνθηήζεη πξφζβαζε. Δπηπξφζζεηα, κέζσ 

ησλ chat rooms, νξηζκέλνη παηδεξαζηέο μεθηλνχλ ηε ζπλνκηιία κε ηα ππνςήθηα 

ζχκαηά ηνπο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ηελ πην άλεηε 

επηθνηλσλία. Ο αλσηέξσ ζηφρνο επηηπγράλεηαη κε αξγνχο ξπζκνχο είηε κέζσ ηεο 
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απνζηνιήο θσηνγξαθηψλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο είηε κε θξάζεηο φπσο: «είλαη θάηη ην 

θπζηνινγηθό», «είλαη θάηη ην σξαίν», ή «δελ ζα ήζειεο θη εζύ λα δεηο ην σξαίν γπκλό 

ζνπ θνξκάθη ζην δηαδίθηπν, όπσο θάλνπλ θαη άιια παηδηά;».  

ρεηηθά ηψξα κε ην πξνθίι ησλ δξαζηψλ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, 

είλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη δελ πθίζηαηαη νκνηνγέλεηα αλάκεζα ζηνπο 

ηειεπηαίνπο, ελψ επίζεο δηαθνξνπνηνχληαη ζπρλά σο πξνο ηα θίλεηξά ηνπο. Δπί 

παξαδείγκαηη, ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπιιεθηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ πνξλνγξαθηθνχ 

πιηθνχ παηδηψλ ζην ίληεξλεη αλήθνπλ άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ςπρνζεμνπαιηθή δηαηαξαρή θαη εηδηθφηεξα παηδνθηιία, «πειάηεο» ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ 

επηδεηνχλ ηελ απφθηεζε θαηλνχξγησλ ζεμνπαιηθψλ εκπεηξηψλ, αιιά θαη 

«επαγγεικαηίεο» πνπ απνζθνπνχλ ζην θεξδνο κέζσ ηεο δηαθίλεζεο θαη 

(αλα)παξαγσγήο ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ θαζψο θαη άιινη. πλεπψο, νπνηαδήπνηε 

απφπεηξα γελίθεπζεο αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηψλ ρξήδεη 

ζεκαληηθήο πξνζνρήο.  

Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα είλαη ε θαηάηαμε πνπ έρεη επηρεηξήζεη ζε ζρεηηθή έξεπλά ηνπ 

ην Ιλζηηηνύην Δγθιεκαηνινγίαο ηεο Απζηξαιίαο. Δλ πξνθεηκέλσ,  νη δξάζηεο ηνπ 

εγθιήκαηνο ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ ζην δηαδίθηπν ηίζεληαη ζε θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηα θίλεηξά ηνπο, μεθηλψληαο απφ απηνχο πνπ δελ έρνπλ άκεζε εκπινθή 

κε ηνλ αλήιηθν θαη θαηαιήγνληαο ζε απηνχο πνπ επηδηψθνπλ ηε ζεμνπαιηθή 

ζπλαλαζηξνθή κε απηφλ. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, 

πεξηγξάθνληαη νρηψ ηχπνη δξαζηψλ:  

1) Ο πξψηνο απνηειεί ην άηνκν πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δίρσο ηε ζέιεζή 

ηνπ (επί παξαδείγκαηη κε ηε κέζνδν ηνπ spamming) ζπλαληά παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ 

πιηθφ θαη, παξά ην γεγνλφο φηη δε ην επηδίσμε, δέρεηαη λα ην θξαηήζεη,  

2) Ο δεχηεξνο ηχπνο ρξήζηε πεξηγξάθεη ην άηνκν πνπ θαληαζηψλεηαη ζεμνπαιηθά 

αλειίθνπο, απνηππψλεη ζε ςεθηαθήο κνξθήο θείκελα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηνπ 

θαληαζηψζεηο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ή θάλεη πξνζσπηθή ρξήζε ςεθηαθψλ 

θσηνγξαθηψλ, δίρσο, φκσο, λα πξνηίζεηαη λα ηηο δηαλέκεη ζε άιινπο,  

3) Σνλ ηξίην ηχπν απνηειεί ν «αιηεπηήο», πνπ επηδεηεί πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο 

ελεξγά, επηθνηλσλψληαο γηα ην ζθνπφ απηφ θαη κε άιινπο ρξήζηεο κε ζπλαθείο 

πξνηηκήζεηο,   

4) Σνλ ηέηαξην ηχπν ραξαθηεξίδεη ε αλαζθάιεηα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ απνηειεί ηνλ 

«επηζθαιή» ζπιιέθηε, ν νπνίνο θάλεη ρξήζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ην νπνίν 

πεξηέρεηαη ζε δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ή chat rooms, φπνπ δελ απαηηνχληαη θσδηθνί 

αζθαιείαο, εγγξαθέο θαη νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο ιακβάλεη ηδηαίηεξα πςειφ ξίζθν σο πξνο ηελ απνθάιπςε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ,  

5) Ο επφκελνο ηχπνο, ελ αληηζέζεη κε ηνλ πξνεγνχκελν, ρξεζηκνπνηεί πάληα ερέγγπα. 

Δπί παξαδείγκαηη, νξηζκέλα δίθηπα αληαιιαγήο πιηθνχ απαηηνχλ, πξνηνχ 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαηλνχξγησλ κειψλ, λα θαηαηεζεί απφ ηα 

ηειεπηαία κεξίδα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζπιινγψλ, «θιεηδψλνληαο» κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηα κέιε ηνπο,   
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6) Ο έθηνο ηχπνο απνηειεί ηνλ ιεγφκελν groomer, ν νπνίνο πξνζειθχεη κέζσ ηνπ 

ίληεξλεη αλειίθνπο, ψζηε λα ηνπο θαθνπνηήζεη ζεμνπαιηθά. Ζ ρξήζε  παηδηθνχ 

πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ πινπνηείηαη ελ πξνθεηκέλσ, ψζηε ν αλήιηθνο λα 

πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ εηδηθή πεξίζηαζε θαη λα ακβιπλζεί ε ζπζηνιή ηνπ, 

7) Ο έβδνκνο ηχπνο ηειεί ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα εηο βάξνο αλειίθσλ. Γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν, ε παηδηθή πνξλνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη σο πιαίζην ηεο ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, θαζψο ν ίδηνο παξάγεη ην πιηθφ κε ηελ θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ 

θαη ελ ζπλερεία ην δηαθηλεί ζην δηαδίθηπν. Γελ απνθιείεηαη λα πείζεη θαη ηα ίδηα ηα 

παηδηά λα δηαζέζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο,  

8) Ο ηειεπηαίνο ηχπνο πεξηγξάθεη απηφλ πνπ πσιεί ην πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ζην 

ζχλνιν ησλ αλσηέξσ, επηδηψθεη δειαδή κέζσ απηήο ηνπ ηεο πξάμεηο λα απνθνκίζεη 

νηθνλνκηθφ φθεινο. Ο ίδηνο ελδέρεηαη λα έρεη ζεμνπαιηθφ ελδηαθέξνλ γηα παηδηά, 

αιιά απηφ κπνξεί θηφιαο λα κε ζπκβαίλεη.  

Αλ θαη απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη δξάζηεο παξνπζηάδνπλ 

αξθεηέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, πθίζηαληαη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνπλ πνιινί 

απφ απηνχο, φπσο φηη ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα δπζθνιεχνληαη ζην λα ζπκκεξηζηνχλ 

ηνλ πφλν ηνπ άιινπ (ζηελ «ελζπλαίζζεζε» φπσο ραξαθηεξηζηηθά νλνκάδεηαη). 

Δπηπξφζζεηα, πνιινί παηδφθηινη είραλ ππνζηεί ζην παξειζφλ ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε. Ζ ςπρνινγηθή αλσξηκφηεηα, αλάινγε ηα παηδηά – ζχκαηα, απνηειεί, 

επίζεο, έλα ζχλεζεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο. εκαληηθφ, επηπιένλ, φηη νη ρξήζηεο 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο είλαη πνιχ πηζαλφ λα έρνπλ θάπνηα εξσηηθή ζρέζε, νξηζκέλν 

επάγγεικα, πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο, παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε, θαζψο θαη ιεπθφ 

πνηληθφ κεηξψν θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο ε ζθηαγξάθεζε ηνπ 

εγθιεκαηηθνχ ηνπο ζηεξενηχπνπ. Δθείλνη πνπ έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα ηέιεζε 

εγθιεκάησλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν είλαη νδνληίαηξνη, δάζθαινη, 

αθαδεκατθνί θαζεγεηέο, ζηαξ ηνπ ξνθ, επαγγεικαηίεο ζηξαηηψηεο θαη αμησκαηηθνί 

ηεο αζηπλνκίαο θ.ά.  

Δίλαη αμηνζεκείσην, ηέινο, φηη, απφ πνξίζκαηα εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζε δείγκα 

αλδξψλ πνπ είραλ θαηεγνξεζεί γηα θαηνρή παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, 

πξνέθπςε φηη κέζσ ηεο ζπιινγήο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο δελ επηδησθφηαλ ε 

ζεμνπαιηθή δηέγεξζε θαη ηθαλνπνίεζε. Έρεη πξνθχςεη, ινηπφλ, φηη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ν ζπιιέθηεο επηδηψθεη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηνπ κε θάηη 

πξσηφγλσξν. Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε πνξλνγξαθία αλειίθσλ σο πξντφλ πξνο πψιεζε θαη ηαπηφρξνλα σο 

«ηξφπαην».  

1.4.4. Καηαληκηική παπαηήπηζη  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη δελ πθίζηαηαη νκνηνγέλεηα σο πξνο 

ην πξνθίι ηνπ αηφκνπ πνπ δηαπξάηηεη ην έγθιεκα ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ ζην 

δηαδίθηπν. Σν κφλν πνπ κπνξεί θαλείο λα επηζεκάλεη κε αζθάιεηα είλαη φηη θαηά 

θχξην ιφγν απνηεινχλ άληξεο. Ζ αλνκνηνγέλεηά ηνπο νθείιεηαη – ζσξεπηηθά κε 

άιινπο παξάγνληεο – ζηε δηαθνξά ησλ θηλήηξσλ ηνπο. Πξνθχπηεη, πάλησο, φηη δελ 

ραξαθηεξίδεηαη ην ζχλνιφ ηνπο απφ ζεμνπαιηθέο δηαηαξαρέο, (π.ρ. παηδνθηιία).  
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2. Παπαδείγμαηα πος έσοςν ζσέζη με ηο έγκλημα ζηον 
κςβεπνοσώπο 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε ρψξα καο θαηαηάζζεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ρψξεο, ζηε ιίζηα κε ηνπο 

ρξήζηεο ίληεξλεη, πξάγκα ην νπνίν θπζηθά ζεκαίλεη, φηη θαη νη γλψζεηο καο γχξσ απφ 

ην ζέκα, είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλεο.  

·          Έλα πξφβιεκα πεξί εθβηαζκψλ κέζσ blog ζην Ηληεξλεη.  

Λφγσ ησλ θαηαγγειηψλ γηα ηε δηάπξαμε θαη θαθνπξγήκαηνο, φπσο ν εθβηαζκφο, έρεη 

αξζεί ην απφξξεην θαη έηζη νη αμησκαηηθνί ηεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο 

ζην πιαίζην εξεπλψλ ηνπ 5νπ ηαθηηθνχ αλαθξηηή έρεη θηάζεη ζηα ειεθηξνληθά ίρλε 

ησλ πέληε δηαρεηξηζηψλ. Σε κήλπζε, γηα εθβίαζε ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο θαη 

ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε ζε βαζκφ πιεκκειήκαηνο, είρε ππνβάιιεη ν 

δεκνζηνγξάθνο πνπ δέρζεθε ηνλ εθβηαζκφ πξηλ απφ έλα ρξφλν. 

·          Έλαο 20ρξνλνο ζψζεθε απφ απηνθηνλία κε πξνηξνπή κέζα απφ ην Ηληεξλεη. 

20ρξνλνο ζψζεθε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή απφ αζηπλνκηθνχο ηεο δίσμεο ειεθηξνληθνχ 

εγθιήκαηνο γαηί είρε εθθξάζεη ηελ πξφζεζή ηνπ κέζσ Ίληεξλεη ζπδεηψληαο ζε ηζαη 

ξνπκ λα απηνθηνλήζεη. Οη αζηπλνκηθνί εληφπηζαλ ηα ειεθηξνληθά ηνπ ίρλε θαη 

θαηάθεξαλ λα βξνπλ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ κε απνηέιεζκα θαη κε ηε 

βνήζεηα ςπρνιφγνπ απφ κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο λα 

ηνλ ζηεξίμνπλ ςπρνινγηθά γηα λα κελ πξνρσξήζεη ζε απηή ηελ ελέξγεηα. Σα 

ηειεπηαία 2 ρξφληα ε ππεξεζία δίσμεο ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο έρεη δηαζψζεη 8 

ελήιηθνπο θαη αλήιηθνπο πνπ ήζειαλ λα απηνθηνλήζνπλ. 

·          Ο «θίινο» έζηειλε χπνπια Sms γηα λα ηνπο ρσξίζεη!  

Δίλαη ν αλζξψπηλνο ςπρηζκφο θηηαγκέλνο έηζη, κε ζθνπφ λα έρεη ηελ ηάζε λα 

εκπηζηεχεηαη πεξηζζφηεξν ηνπο ηξίηνπο, παξά απηνχο πνπ αγαπά! Λίγν έιεηςε λα 

θηάζεη ζην ρσξηζκφ έλα δεπγάξη πνπ πέξαζε ηξεηο κήλεο απίζηεπηεο έληαζεο, ψζπνπ 

λα αλαθαιχςεη ηηο χπνπιεο πξνζέζεηο ελφο «θίινπ» πνπ, κε ηε βνήζεηα ηεο 

ηερλνινγίαο ! Μηα ππφζεζε, πνπ, είρε επηπρή θαηάιεμε γηα ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο, 

έλαλ 32ρξνλν πνιηηηθφ κεραληθφ θαη κηα 28ρξνλε ζηέιερνο κεγάιεο εηαηξείαο 

πιεξνθνξηθήο. Λίγν έιεηςε, φκσο, λα ηηλάμεη ζηνλ αέξα έλα γάκν κε δηάξθεηα κφιηο 

ελάκηζε ρξφλνπ, πνπ είρε θαη έρεη φιεο ηηο πξννπηηθέο λα πεηχρεη! Καη νη δχν 

πέξαζαλ κηα θφιαζε ψζπνπ λα κάζνπλ ηελ αιήζεηα. ια μεθίλεζαλ ιίγν κεηά ηελ 

πξψηε επέηεην γάκνπ ηνπ δεπγαξηνχ. Πξψηνο ν ζχδπγνο άξρηζε λα δέρεηαη αλψλπκα 

SMS ζην θηλεηφ ηνπ απφ θάπνηα γπλαίθα πνπ δελ απνθάιππηε ηελ ηαπηφηεηά ηεο θαη 

ηζρπξηδφηαλ φηη είλαη εξσηεπκέλε καδί ηνπ. Ο άλζξσπνο δελ έδσζε ζεκαζία. Λίγεο 

κέξεο κεηά, SMS άξρηζε λα παίξλεη θαη ε ζχδπγνο, απφ κηα άγλσζηε ηεο ζπλάδειθν 

ηνπ άληξα ηεο πνπ ήζειε ην θαιφ ηνπο θαη ηεο ζπληζηνχζε λα πξνζέρεη. Αξγφηεξα, ηα 

κελχκαηα έγηλαλ πην ζπγθεθξηκέλα: «Έρεη ζρέζεηο κε ηε γξακκαηέα ηνπ», 

«Κιείλνληαη ζπλερψο ζην γξαθείν ηνπ» θαη άιια παξφκνηα! Ζ 28ρξνλε άξρηζε λα 

πείζεηαη φηαλ αλαδήηεζε επαλεηιεκκέλα ζην γξαθείν ηνλ ζχδπγφ ηεο θαη ε «χπνπηε» 

γξακκαηέαο δελ ηε ζπλέδεζε κε ηελ πξφθαζε φηη είρε ζχζθεςε θαη φηαλ, κηα δπν 

θνξέο ην θηλεηφ ηνπ ήηαλ θιεηζηφ! Ζ ζχειια μέζπαζε έλα μεκέξσκα, φηαλ μαθληθά 

ρηχπεζε κήλπκα ζην θηλεηφ ηνπ 32ρξνλνπ. Δθείλνο θνηκφηαλ, αιιά ε ζχδπγνο 

αγξππλνχζε. Άλνημε ην SMS θαη δηάβαζε έθπιεθηε: «ε ιαηξεχσ. Γελ κπνξψ ρσξίο 

εζέλα»! Έμαιιε απφ νξγή ηνλ μχπλεζε θαη ην ηη αθνινχζεζε δελ πεξηγξάθεηαη! 

Μάηαηα ν δπζηπρήο άλδξαο δηακαξηπξφηαλ φηη δελ ζπκβαίλεη θάηη. Ζ 28ρξνλε ηνπ 
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αλαθνίλσζε φηη ρσξίδνπλ θη έθπγε γηα ην παηξηθφ ηεο! Πιεγσκέλνο αιιά ςχρξαηκνο 

ν πνιηηηθφο κεραληθφο δήηεζε ηε βνήζεηα ηεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ηεο 

Αζθάιεηαο γηα λα βξεη πνηνο έζηεηιε ην κνηξαίν SMS. Χο απνζηνιέαο εκθαληδφηαλ 

έλαο πεξίπινθνο αξηζκφο. Οη έκπεηξνη αζηπλνκηθνί θαηάιαβαλ φηη ην κήλπκα είρε 

ζηαιεί κέζσ δνξπθνξηθνχ Ηληεξλεη. Χζηφζν, είρε αθήζεη ηα ςεθηαθά ηνπ ίρλε θαη 

δελ άξγεζαλ λα ηα εληνπίζνπλ, ζηνλ Ηλδηθφ σθεαλφ! πσο απνδείρζεθε, απνζηνιέαο 

ήηαλ έλαο 35ρξνλνο θίινο ηνπ δεπγαξηνχ, πνπ ήηαλ εξσηεπκέλνο κε ηελ θπξία θαη 

είρε απνθαζίζεη λα ηνπο ρσξίζεη! 

 

                      Ρνδ επίζεζε ράθεξ ζε youtube θαη iTunes 

Δπίζεζε δέρηεθαλ ζειίδεο ηνπ ηζηφηνπνπ youtube φπνπ παξνπζηάδνληαλ παξάζπξα 

ηα νπνία πήγαηλαλ ηνλ ρξήζηε ζε πνξλνγξαθηθέο ζειίδεο ελψ παξάπνλα έθαλαλ 

άλζξσπνη κε ινγαξηαζκνχο ηνπ iTunes νη νπνίνη θάλνπλ ιφγν γηα παξάλνκεο αγνξέο 

ζην φλνκά ηνπο.  

 

 
 

Αλαιπηηθφηεξα, δηακαξηπξίεο έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ρξήζηεο νη νπνίνη ηζρπξίδνληαη 

πσο ζην ινγαξηαζκφ ηνπο ζην iTunes πξαγκαηνπνηήζεθαλ αγνξέο εθαξκνγψλ 

εθαηνληάδσλ δνιαξίσλ ελ αγλνία ηνπο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ 

αθνξά δηαδηθηπαθά βηβιία.  

Ζ ακεξηθαληθή εηαηξία απφ ηελ πιεπξά ηεο δελ έρεη θάλεη θάπνην ζρφιην ζε εξψηεζε 

πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ έζεζε ε ηζηνζειίδα Cnet.  

Σελ Κπξηαθή (4/7/2010) ην youtube δέρηεθε επίζεζε απφ ράθεξο κε παξάζπξα λα 

εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο βίληεν ηα νπνία νδεγνχζαλ ζε ξνδ sites. Απηά ηα 

παξάζπξα εκθαλίδνληαλ θαηά θχξην ιφγν ζε βίληεν ηνπ αλήιηθνπ ηξαγνπδηζηή 

Σδάζηηλ Μπίκπεξ. 

Λίγεο ψξεο κεηά ηελ επίζεζε εξγαδφκελνη ζηε Google έθιεηζαλ ηελ ηξχπα 

αζθαιείαο. 

 

                  Ζ πξψηε κεγάιε απάηε ζηνλ ειιεληθφ θπβεξλνρψξν  

Σν πξψην ειεθηξνληθφ «ξηρηάδηθν» απνθάιπςε πξηλ απφ πεξίπνπ έλαλ κήλα ε Γίσμε 

Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο. Σν δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα Μegamarket.gr, ην νπνίν 

πσινχζε θπξίσο ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά είδε αιιά θαη δηάθνξα άιια πξντφληα, 

αθνχ ζπγθέληξσζε ηηο πξνθαηαβνιέο ησλ πειαηψλ ηνπ «εμαθαλίζηεθε» απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε. χκθσλα κε πεγέο ηεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ 

Δγθιήκαηνο ππάξρεη ζσξεία θαηαγγειηψλ, νη νπνίεο καδί κε ηηο κελχζεηο μεπεξλνχλ 

ηηο 1.000. Οη ίδηεο πεγέο κάιηζηα αλαθέξνπλ φηη ην Μegamarket. gr πξηλ θαηαξγήζεη 

ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε είρε ζπγθεληξψζεη γχξσ ζηα 500.000 επξψ θαη 
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ζχκαηα ηεο απάηεο δελ είλαη κφλν νη πειάηεο αιιά θαη νη πξνκεζεπηέο ηνπ.  

 

Οη θαηαγγειίεο. 

Οη ςεθηαθέο αγνξέο ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο θξχβνπλ παξφκνηνπο θηλδχλνπο κε 

εθείλεο πνπ θάλνπλ νη θαηαλαισηέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη 

φηη δελ πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί. πσο ππνζηήξηδε παιαηφηεξε έξεπλα ηνπ 

Γηθηχνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κέληξσλ Καηαλαισηή ην θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη on-line θαηαλαισηέο αθνξά ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ. Δηδηθά 

ζηελ Διιάδα, ην 49% ησλ ζπκκεηερφλησλ είρε θαηαγγείιεη φηη δελ παξέιαβε πνηέ 

απηά πνπ αγφξαζε θαη ην 22% πψο ήηαλ πξντφληα ειαηησκαηηθά ή κε δηαθνξεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο απ’ απηέο πνπ επηζπκνχζε. Πάλησο ζηελ πην πξφζθαηε έξεπλα ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ην 93% δήισζε πψο δελ ππήξμε 

θαλέλα πξφβιεκα ζηηο ςεθηαθέο αγνξέο ηνπ. 

 

3. Γίυξη ηλεκηπονικού εγκλήμαηορ  
 

Οη πξψηεο ππεξεζίεο δίσμεο ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, ηδξχζεθαλ ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, θαζφηη απφ εθεί μεθίλεζε ην hacking, ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’70 θαη αλαπηχρζεθε ηφζν ε ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ φζν θαη ην Γηαδίθηπν. ήκεξα, ζηηο Ζ.Π.Α. ιεηηνπξγνχλ ππεξεζίεο 

αληηκεηψπηζεο θαη δίσμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο ζε θάζε πνιηηεία, νη νπνίεο 

έρνπλ ηνπηθή αξκνδηφηεηα. Οη απεηιέο, φκσο, πνπ πξνβάιινπλ απφ ην νξγαλσκέλν 

έγθιεκα, κέζσ ηνπ θπβεξλνρψξνπ, νδήγεζαλ ζηε ζχζηαζε ηεο US-CERT170 

(United States Computer Emergency Readness Team) κηαο εζληθήο ππεξεζίαο πνπ 

θέξεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Ζ.Π.Α. απφ επηζέζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ ηνλ θπβεξλνρψξν. Ζ US-CERT απνηειεί ην επηρεηξεζηαθφ θνκκάηη 

ηεο NCSD (National Cyber Security Division), ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ππάγεηαη ζην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο US-CERT είλαη: 

• Ζ αλάιπζε ησλ πηζαλψλ δηαδηθηπαθψλ απεηιψλ θαη εππαζεηψλ θαη ε θαηαβνιή 

πξνζπαζεηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο. 

• Ζ ελεκέξσζε ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ γηα πηζαλέο δηθηπαθέο απεηιέο. 

• Ο ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ αληηκεηψπηζεο ζπκβάλησλ ζρεηηθψλ κε ην 

Γηαδίθηπν. 

 

ε επίπεδν εμέηαζεο ςεθηαθψλ ηεθκεξίσλ, ην Οκνζπνλδηαθφ Γξαθείν Δξεπλψλ 

(Federal Bureau Of Investigations – FBI) δηαζέηεη ην πην ζχγρξνλν εξγαζηήξην ζηνλ 

θφζκν. Σν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο Computer Analysis and Response Team, 

εμνπιηζκέλν κε ηα απαηηνχκελα εξγαιεία πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ, εμεηάδεη πάζεο 

θχζεσο ςεθηαθά δεδνκέλα θαη ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα 

αλάθηεζε θαη αλάιπζε αξρείσλ, ζπάζηκν θσδηθψλ, πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ θαη 

ζεηξάο δεκηνπξγίαο ησλ αξρείσλ θ.ά. 

ηελ Αγγιία έρεη ηδξπζεί Μνλάδα Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ζηε Μεηξνπνιηηηθή 

Αζηπλνκία, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, πνπ 

νξηνζεηνχληαη απφ ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην θαη, εηδηθφηεξα, ηελ Computer Misuse 

Act 1990. Δπίζεο, ζηνλ Καλαδά έρεη ηδξπζεί ε Integrated Technological Crime Unit 

ζηε Royal Canadian Mounted Police. 

ηελ Απζηξαιία έρεη ζπζηαζεί ην Australian High Tech Crime Centre176 ππαγφκελν 

ζηελ Οκνζπνλδηαθή Αζηπλνκία. θνπφο ηνπ είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ εζληθψλ 

πξνζπαζεηψλ γηα ηελ πάηαμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, θαζφηη αλαγλσξίδεη φηη, 
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ε αληηκεηψπηζή ηνπ δπζρεξαίλεηαη απφ πιήζνο εκπνδίσλ λνκηθψλ θαη κε. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ζπλεξγάδεηαη θαη κε άιιεο ππεξεζίεο ζηνλ θφζκν, κε ηηο νπνίεο κπνξεί 

απφ θνηλνχ λα εξεπλήζνπλ ππνζέζεηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο ζην Γηαδίθηπν θαη 

λα αληαιιάμνπλ ηερλνγλσζία. 

 

 Δίσμε ειεθηξνληθνύ εγθιήκαηνο ηνπ internet από ηελ θαιύηεξε ππεξεζία ηνπ 

θόζκνπ θαη κνξθέο ειεθηξνληθνύ εγθιήκαηνο. 

ινη καο θαη ηδηαίηεξα εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet γλσξίδνπκε ηελ 

ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηελ επξχηαηε 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ έρνπλ επηθέξεη επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ζην ζχλνιν ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηηο ζπλαιιαγέο, ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηε δηαζθέδαζε, αθφκα θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεσο ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ. Μαδί κε απηέο ηηο αιιαγέο, νη νπνίεο θαηά θαλφλα βειηηψλνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο καο, ππάξρνπλ θαη νη παξάκεηξνη πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε λέσλ 

κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο. Οη λέεο απηέο κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο έρνπλ 

ζεζκνζεηεζεί κε ηνλ φξν «Ζιεθηξνληθφ Έγθιεκα».  

 Δίσμε ειεθηξνληθνύ εγθιήκαηνο ζηελ Ειιάδα 

Ζ απμαλφκελε δηάδνζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε ρψξα καο, ε ρξήζε ηνπ γηα δηεθπεξαίσζε 

θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ αιιά θαη ε παξνρή απφ θξαηηθνχο θαη κε θνξείο 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αικαηψδε αχμεζε ησλ ππνζέζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα. Δηδηθφηεξα: 

 

Ιαλνπάξηνο 2006 

Έλαο 35ρξνλνο θαηεγνξείηαη φηη ζε ζπλεξγαζία κε νπθξαληθά θπθιψκαηα εθάξκνδε 

ηελ απάηε ηνπ ςαξέκαηνο (phishing), ζην Γηαδίθηπν. Έζηειλε παξαπιαλεηηθά e-mail 

θαη κάδεπε ζηνηρεία, κε ηα νπνία δηεθπεξαίσλαλ ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο πειάηεο 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, κεηαμχ απηψλ θαη ηεο Δζληθήο. Έλαο 67ρξνλνο ζπληαμηνχρνο 

ζηξαηησηηθφο θαη έλαο 50ρξνλνο Νηγεξηαλφο, θάηνηθνο Κχπξνπ, είραλ ζηήζεη 

Λνηαξία κέζσ ηζηνζειίδαο θαη e-mails, πνπ ππνζρφηαλ κπζηθά πνζά κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη, νη ληθεηέο ζα πιήξσλαλ ηνπο θφξνπο. Μέρξη λα ζπιιεθζνχλ είραλ 

απνζπάζεη απφ αλππνςίαζηνπο ρξήζηεο πάλσ απφ 3,5 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 

Οθηώβξηνο 2005 

χιιεςε ελφο 40ρξνλνπ Γαλνχ, ν νπνίνο έζηειλε ειεθηξνληθά κελχκαηα, πθάξπαδε 

πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα απνζπνχζε κεγάια ρξεκαηηθά πνζά απφ 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. 

 

Ινύιηνο 2005 

Δμηρληάδεηαη ε πξψηε ππφζεζε παξάλνκεο θαηαζθεπήο φπισλ, πνπ δηαθηλνχληαλ 

κέζσ Γηαδηθηχνπ. Οη πσιήζεηο γίλνληαλ κέζσ ηζηνζειίδαο γλσζηήο εηαηξίαο 

δεκνπξαζηψλ θαη ηα φπια, πηζηά αληίγξαθα ησλ απζεληηθψλ, παξαδίδνληαλ ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο κέζσ εηαηξίαο ηαρπκεηαθνξψλ. 

 

Σεπηέκβξηνο 2004 

Έλαο 27ρξνλνο νκνινγεί, φηη έβγαδε θξπθά θσηνγξαθίεο κηθξψλ παηδηψλ, πνπ 

εληφπηδε ζηα απνδπηήξηα παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ, πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ θαη 

δηαθφξσλ ζρνιείσλ, ηηο νπνίεο, ζηε ζπλέρεηα, δηαθηλνχζε ζε μέλεο ηζηνζειίδεο αληί 
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ακνηβήο. Σνλ ίδην κήλα ζπλειήθζεζαλ δχν 32ρξνλνη, νη νπνίνη δηείζδπζαλ ζηα 

ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα ειιεληθήο ηξάπεδαο θαη κεηέθεξαλ ρξήκαηα ζηνπο δηθνχο 

ηνπο ινγαξηαζκνχο. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ππνζέζεσλ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο απφ 

ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, νπζηαζηηθά, αξρίδεη κε ηελ ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο Γίσμεο 

Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο 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 Αζθάιεηα Αηηηθήο ηδξχζεθε κε ην 

Π.Γ. 100/2004, έρνληαο αξκνδηφηεηα ηε δίσμε ησλ εγθιεκάησλ, πνπ δηαπξάηηνληαη 

ζην Γηαδίθηπν ή κε ηε ρξήζε απηνχ εληφο ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηεο Γηεχζπλζεο 

Αζθάιεηαο Αηηηθήο, θαζψο θαη ηελ επί 24ψξνπ βάζεσο παξαθνινχζεζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, πξνο δηαπίζησζε εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ, πνπ ηεινχληαη ζηε ρψξα θαη 

ηε δηαβίβαζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζπλαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

Δπίζεο, κε ην Π.Γ. 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 Γηαδίθηπν ή κε ηε ρξήζε απηνχ. 

Οη ππεξεζίεο απηέο, αλ θαη βξίζθνληαη ζην αξρηθφ ζηάδην ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαη ζηεξνχληαη ηφζν ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ (πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ) φζν θαη 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, έρνπλ λα επηδείμνπλ ζεκαληηθφ έξγν ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο. 

Ζ πξψηε ππφζεζε πνπ απαζρφιεζε ην εξγαζηήξην ήηαλ ην 1995. απφ εθεί θαη έπεηηα, 

νη ππνζέζεηο πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε γεσκεηξηθνχο ξπζκνχο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ 

ην παξαπάλσ γξάθεκα. ήκεξα, ην εξγαζηήξην δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

θαη ηερληθά κέζα γηα ηε δηεθπεξαίσζε απαηηεηηθψλ εξγαζηψλ. 

Σν ψκα Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο είλαη ζηε ρψξα καο κηα πνιχ ζεκαληηθή 

θαη θαιά δνκεκέλε ππεξεζία. Απφ ηελ αξρή ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έσο 

ζήκεξα έρεη θαηαθέξεη λα απνηξέςεη θαη λα εμηρληάζεη πιεηάδα ειεθηξνληθψλ 

παξαβάζεσλ ηδηαίηεξα ζνβαξψλ θαη επηθίλδπλσλ γηα ηελ αζθάιεηα καο ζην 

δηαδίθηπν. Δίλαη κε ιίγα ιφγηα ν θνξέαο εθείλνο πνπ νθείιεη θάπνηνο λα απνηαλζεί 

φηαλ γίλεηαη δέθηεο κηαο ζπκπεξηθνξάο ζην δηαδίθηπν πνπ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα 

ηεο παξαβαηηθφηεηαο. 

ην ψκα Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο θαηαγγέιινληαη πξάμεηο φπσο ε 

παηδηθή πνξλνγξαθία θαη θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, ε δηαθίλεζε παξάλνκνπ - 

πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ, νη απάηεο κέζσ δηαδηθηχνπ,νη απάηεο κέζσ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ θαη ην Cracking (ςεθηαθνί βαλδαιηζκνί-Deface θαη άιια). Δπηπιένλ ε 

δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, ε εθβίαζε κέζσ ηνπ ηληεξλεη θαη ηέινο ε ζπθνθαληηθή 

δπζθήκεζε θαη ε παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Θεζκνθχιαθεο ηεο αζθάιεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη πξναγσγνί ηεο 

αζθαινχο ρξήζεο, νη άλζξσπνη πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ ππεξεζία απηή έρνπλ αλψηεξεο 

γλψζεηο πάλσ ζην internet θαη ζηελ αζθάιεηα. 
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4. Μέηπα Αζθάλειαρ ενάνηια ζηο Ηλεκηπονικό έγκλημα 
ζε Νομικό επίπεδο 
 

4.1. Νομική Γιάζηαζη 

 

Οη κνξθέο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο είλαη πνηθίιεο θαη κε ηε ζπλερή αλάπηπμε 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ πνιιαπιαζηάδνληαη. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θηλδχλνπ απηνχ ήηαλ απαξαίηεηε ε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ε εθπφλεζε 

κηαο αλαιπηηθήο θαη απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθήο. Ο ζθνπφο απηφο επεηέζε κε ην 

πλέδξην γηα ην Ζιεθηξνληθφ έγθιεκα (Convention on Cybercrime), ηνπ νπνίνπ φια 

ηα ζπκπεξάζκαηα απνθξπζηαιιψλνληαη ζηελ ζπλζήθε πνπ ππνγξάθεη ζηελ 

Βνπδαπέζηε ζηηο 23.11.2001.  

ηε ζπλζήθε ηεο Βνπδαπέζηε, πνπ ππέγξαςε κεηαμχ πνιιψλ άιισλ ρσξψλ θαη ε 

Διιάδα ππάξρνπλ επεμεγήζεηο θαη ξπζκίζεηο γηα φια ηα ειεθηξνληθά εγθιήκαηα: 

 

1. Γηα ηα αδηθήκαηα θαηά ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Σέηνηα αδηθήκαηα είλαη ε παξάλνκε πξφζβαζε, ε παξάλνκε ππνθινπή, ε επέκβαζε 

ζε δεδνκέλα, ε επέκβαζε ζε ζπζηήκαηα θαη ε θαθή ρξήζε ζπζθεπψλ. 

2. Γηα ηα αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ππνινγηζηέο φπσο ε απάηε κε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ε πιαζηνγξαθία.  

3. Γηα ηα αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν φπσο είλαη ην αδίθεκα ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο. 

4. Γηα ηα αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηαπάηεζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

Δπίζεο ε ζπλζήθε πεξηέρεη ξπζκίζεηο γηα ηελ ζπλεξγεία, ηελ απφπεηξα θαη ηελ 

ππνθίλεζε ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ θαζψο θαη ηελ επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Αθφκα ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο θαη ζίγεη ην πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα 

ηεο αξκνδηφηεηαο θαη ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ δηθαζηεξίσλ ζρεηηθά κε ηα εγθιήκαηα 

απηά. Ζ ζπλζήθε απηή απνηειεί ην πην άξηην θείκελν ζρεηηθά κε ην ειεθηξνληθφ 

θείκελν ζηελ Δπξσπατθή έλσζε. Τπάξρνπλ θπζηθά θαη άιια γεληθά λνκνζεηήκαηα 

πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο.  

 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηζρχνπλ: 

 

1. Ζ χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ κε αξηζκφ 9193/01, κε ηελ νπνία θαινχληαη ηα θξάηε 

κέιε λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δίθηπν πιεξνθφξεζεο ηεο Οκάδαο ησλ Οθηψ, ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο 

πςειήο ηερλνινγίαο. 

2. Σν Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ κε αξηζκφ 2003/ C 48/01, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

δηθηχσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. 

3. Ζ χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ κε αξηζκφ 95/144/ΔΚ, φπνπ αλαθέξνληαη νη πξνηξνπέο 

ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 

4. Ζ Κνηλή ζέζε ηεο 27εο Μαΐνπ 1999 (1999/364/ΓΔΤ), φπνπ ηα θξάηε κέιε 

ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη φηη θξνληίδνπλ 
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ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζηε ζχκβαζε δηαηάμεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηεξεχλεζε θαη δίσμε εγθιεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη δεδνκέλσλ. 

5. Σν Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ κε αξηζκφ 2002/C 43/02 γηα θνηλή πξνζέγγηζε θαη 

εηδηθέο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δηθηχσλ. 

6. Σν έγγξαθν κε αξηζκφ 2000/C 124/01 ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. ην έγγξαθν 

απηφ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο φπνπ εληάζζνληαη θαη πνιιέο κνξθέο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο. 

7. Σν ρέδην Γξάζεο κε αξηζκφ 97/C 251/01 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο. 

 

ηελ Διιάδα ηζρχεη ν λφκνο 2928 ηνπ 2001 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε απφ 

αμηφπνηλεο πξάμεηο εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

 

4.2. Προζηαζία ηφν Domain Νames  

 

Ζ πξνζηαζία ησλ domain name παξέρεηαη αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπ δεχηεξνπ 

κέξνπο ηνπο. Αλ ηε δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε απνηειεί έλα φλνκα, ηφηε παξέρεηαη ε 

πξνζηαζία ησλ άξζξσλ 57 θαη 58 ΑΚ. Αλ πξφθεηηαη γηα εκπνξηθή επσλπκία, δειαδή 

έλα φλνκα κε ην νπνίν ν έκπνξνο δηεμάγεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ή γηα δηαθξηηηθφ ηίηιν 

ηφηε καδί κε ηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 58 ΑΚ παξέρεηαη θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ 146/1914. Σν άξζξν 13 ηνπ λφκνπ 1146/1914 εθαξκφδεηαη θαη 

φηαλ έλα domain name απνηειεί εηθνληθφ θαηάζηεκα πνπ είλαη γλσζηφ θαη επηθξαηεί 

ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Αλ ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηαπηίδεηαη κε ην ζήκα 

θαη ππάξρεη θίλδπλνο ζχγρπζεο ζηηο ζπλαιιαγέο παξέρεηαη ε πξνζηαζία ησλ άξζξσλ 

4, 18 θαη 26 ηνπ λφκνπ 2239/1994 πεξί ζεκάησλ. 

  

4.3. Παράνομη Γιείζδσζη ζε Γεδομένα 

 

Ζ ρσξίο δηθαίσκα δηείζδπζε – πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

έζησ θαη φηαλ γίλεηαη ρσξίο πξφζεζε βιάβεο ηηκσξείηαη κε ην άξζξν 370Γ ηνπ 

Πνηληθνχ θψδηθα.  

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρνπλ αθφκα ςεθηζηεί εηδηθά λνκνζεηήκαηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ hacking αιιά έρνπλ ήδε αξρίζεη νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 

γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο. Σέηνηα είλαη: 

 

1.Ζ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε αξηζκφ COM/2001/0298 γηα ηελ αζθάιεηα 

δηθηχσλ θαη πιεξνθνξηψλ φπνπ γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά γηα ηε κε 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε ππνινγηζηέο θαη δίθηπα ππνινγηζηψλ, κλεία ζηηο 

δεκηέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ θαη παξάζεζε πηζαλψλ ιχζεσλ. 

2. Πξφηαζε Καλνληζκνχ κε αξηζκφ 2003.0063 γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα Γηθηχσλ θαη Πιεξνθνξηψλ ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ζα 

είλαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 

δηθηχσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη λα ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

ησλ ιεηηνπξγηψλ αζθαιείαο ζηα δίθηπα θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ. 
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3. Πξφηαζε Απφθαζεο Πιαηζίνπ ηνπ πκβνπιίνπ κε αξηζκφ COM/2002/0173-CNS 

2002/0086 γηα ηηο επηζέζεηο θαηά ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ φπνπ 

ζηνηρεηνζεηείηαη ην αδίθεκα ηεο επίζεζεο κέζσ παξάλνκεο πξφζβαζεο ζε ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ θαη γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην ηη απνηειεί παξάλνκε παξεκβνιή 

ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ. 

 

4.4. Προζηαζία ηφν δεδομένφν από ιούς  

 

Ζ παξεκβνιή ηψλ ζην πξφγξακκα ελφο ππνινγηζηή γελλά ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη θάζε ππαηηίνπ θαη ηε ζπκβαηηθή επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθφζνλ ππάξρεη πψιεζε πξνγξάκκαηνο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 577 θαη 578 ηνπ ΑΚ. Δπίζεο γελλά θαη αδηθνπξαθηηθή 

επζχλε ηνπ δξάζηε θαηά ηα άξζξα 914, 919 ΑΚ. Ο ππαίηηνο φκσο ππέρεη θαη πνηληθή 

επζχλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 381 ΠΚ.  

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρεη ε Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε αξηζκφ 

COM/2001/0298 γηα ηελ αζθάιεηα δηθηχσλ θαη πιεξνθνξηψλ φπνπ γίλεηαη αλαιπηηθή 

αλαθνξά θαη ιεπηνκεξήο επεμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ηνχ, ηνπ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγεί 

θαη ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ. Σν λνκνζέηεκα απηφ δελ έρεη αθφκα ςεθηζηεί 

ψζηε λα ηζρχεη. 

 

4.5. Προζηαζία Γεδομένφν Προζφπικού Χαρακηήρα  

 

Πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη , ζχκθσλα κε ηνλ Νόκν 2472/1997 θαη ηελ Οδεγία 

95/46/ΕΚ θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφζσπφ ηνπ θάζε αηφκνπ, π.ρ. ην 

φλνκα θαη ην επάγγεικά ηνπ αηφκνπ, ε νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ε ειηθία ηνπ, ν 

ηφπνο θαηνηθίαο, ε θπιεηηθή ηνπ πξνέιεπζε, ηα πνιηηηθά ηνπ θξνλήκαηα, ε ζξεζθεία 

πνπ πηζηεχεη, νη θηινζνθηθέο ηνπ απφςεηο, ε ζπλδηθαιηζηηθή ηνπ δξάζε, ε πγεία ηνπ, 

ε εξσηηθή ηνπ δσή θαη νη ηπρφλ πνηληθέο ηνπ δηψμεηο θαη θαηαδίθεο. 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ζπιινγή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε άδεηα 

απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. Οη νδεγίεο γηα ηελ ρνξήγεζε 

άδεηαο επεμεξγαζίαο αλαιχνληαη ζηελ Καλνληζηηθή Πξάμε 1/1999 ΑΠΠΔ ζρεηηθά κε 

ηελ ελεκέξσζε ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη' άξζξν 11 Ν. 2472/1997 θαη ζηελ 

Απόθαζε 408.1998 ΑΠΠΔ ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ππνθεηκέλσλ επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δηα ηνπ ηχπνπ.  

Ζ ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο επέκβαζεο ζηελ πξνζσπηθή ζθαίξα θαη ζηελ 

ηδησηηθή δσή ηνπ αηφκνπ. Κάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ γίλεηαη 

θαζεκεξηλά αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο γεγνλφο πνπ ρξήδεη 

αληηκεηψπηζεο θαη λνκηθή θαηνρχξσζεο.  

ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε ηζρχνπλ πνιιά λνκνζεηήκαηα πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνπο 

πνιίηεο απφ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Έηζη 

έρνπκε:  

Σνλ Νόκν 2774.1999, ηελ Οδεγία 97/66/ΕΚ, θαη ηελ Σύζηαζε 558.2003 πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ηδησηηθή δσή ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα. Σελ Υπνπξγηθή 

απόθαζε 80329.2003, ηελ Οδεγία 2002.58.ΕΚ, ηελ Σύζηαζε R(99)5, ην Ψήθηζκα 

http://www.go-online.gr/files/legislation/prosopika_dedomena/Nomoi/Nomos_2472_1997.pdf
http://www.go-online.gr/files/legislation/prosopika_dedomena/Odhgies/Odhgia_95_46.pdf
http://www.go-online.gr/files/legislation/prosopika_dedomena/Odhgies/Odhgia_95_46.pdf
http://www.go-online.gr/files/legislation/prosopika_dedomena/Nomologia/Kan_Praksi_1_1999.pdf
http://www.go-online.gr/files/legislation/prosopika_dedomena/Nomoi/Nomos_2472_1997.pdf
http://www.go-online.gr/files/legislation/prosopika_dedomena/Apofaseis/Apofash_408_1998.pdf
http://www.go-online.gr/files/legislation/prosopika_dedomena/Nomoi/Nomos_2774_1999.pdf
http://www.go-online.gr/files/legislation/prosopika_dedomena/Odhgies/Odhgia_97_66.pdf
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=202
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=194
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=194
http://www.go-online.gr/files/legislation/prosopika_dedomena/Odhgies/Odhgia_2002_58.pdf
http://www.go-online.gr/files/legislation/prosopika_dedomena/Systaseis/Systash_R_99_5.pdf
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=200
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2003.C48 θαη ηε Σύζηαζε 2003.203 πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ζπλαιιαγέο.  

κσο ηζρχνπλ θαη γεληθφηεξνπ πεξηερνκέλνπ λνκνζεηήκαηα πνπ είηε ζπζηήλνπλ 

Αξρέο πνπ επνπηεχνπλ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ φπσο είλαη ζηελ 

Διιάδα "Ζ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ" (Νόκνο 2472.1997) θαη ε 

"Αξρή Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ" (Νόκνο 3115.2003) θαη ζηελ Δπξψπε "Ο 

Δπξσπαίνο Δπφπηεο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ" (Απόθαζε 1247.2002.ΕΚ) είηε 

ξπζκίδνπλ ηελ δηαβίβαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ Κνηλφηεηα ζε άιιεο ρψξεο 

(Απόθαζε 2003.490, Απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ 2004/644/ΕΚ). 

Ζ ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ αληηκεησπίζηεθε απφ 

πνιχ λσξίο σο έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο επέκβαζεο ζηελ ηδησηηθή θαη 

πξνζσπηθή ζθαίξα. Σφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρεη 

λνκνζεζία πνπ ξπζκίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ φπσο ε Οδεγία 

2002/58 ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ε 

Οδεγία 95/46 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ. 

 

5. Τεσνικά μέηπα ανηιμεηώπιζηρ Ηλεκηπονικών 
Δγκλημάηυν 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ επηλνήζεθαλ κηα ζεηξά απφ 

κέζνδνη πνπ αζθαιίδνπλ θαη εμαιείθνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπ ππνινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 

 Σα θίιηξα πξνζηαζίαο ειέγρνπλ ην ινγηζκηθφ, επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζην 

ζχζηεκα κφλν ζε ρξήζηεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί εηδηθά ζηνπο Ζ/Τ. Καζψο 

νη ρξήζηεο επηρεηξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα, ηνπο δεηείηαη 

λα βεβαηψζνπλ φηη έρνπλ έλαλ γλήζην θσδηθφ πξφζβαζεο. Έλα θίιηξν 

πξνζηαζίαο δξα θπξίσο σο έλα εμειηγκέλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. 

 

 Ζ ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε (identification) αλαγλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

ρξήζηε θαη δίλεη ηελ άδεηα εηζφδνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπληζηά ην 

πξψην ζηάδην αλαγλψξηζεο, δειαδή ν ρξήζηεο γηα λα εηζέιζεη ζην ζχζηεκα, 

πξέπεη λα δψζεη νξηζκέλα ζηνηρεία ρσξίο ηα νπνία δελ είλαη δπλαηή ε είζνδφο 

ηνπ ζηνλ Ζ/Τ. πλήζσο απαηηείηαη ν ρξήζηεο λα  ζπκπιεξψλεη ην φλνκά ηνπ 

θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο (password). Ζ ηαπηνπνίεζε ή αιιηψο αλαγλψξηζε, 

έρεη νξηζζεί σο απαίηεζε πνπ ηθαλνπνηεί ηελ ηδησηηθφηεηα, αθελφο κελ ηεο 

εμσηεξηθήο νληφηεηαο πνπ δεηά λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε κία ππεξεζία ή λα 

πξνζπειάζεη έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ απηήο, αθεηέξνπ ησλ νληνηήησλ ησλ 

νπνίσλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη απνζεθεπκέλα ζην ζχζηεκα. 

πγθεθξηκέλα, απφ ηελ πιεπξά ηεο εμσηεξηθήο νληφηεηαο, ε δηαδηθαζία ηεο 

αλαγλψξηζεο ειέγρεη αλ ε ππεξεζία ή ηα δεδνκέλα πνπ δεηνχληαη απαηηνχλ 

απζεληηθνπνίεζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, εμνπζηνδφηεζή ηεο ή φρη. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ απαηηείηαη, πξνζηαηεχεηαη ε ηδησηηθφηεηα ηεο αθνχ επηζηξέθνληαη ηα 

αληίζηνηρα δεδνκέλα ή ε ππεξεζία πνπ δεηήζεθε δίρσο ηελ παξνρή 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ απηή. Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε έλα ζχζηεκα, ε δηαδηθαζία ηεο 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=201
http://www.go-online.gr/files/legislation/prosopika_dedomena/Nomoi/Nomos_2472_1997.pdf
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=193
http://www.go-online.gr/files/legislation/prosopika_dedomena/Apofaseis/Apofash_1247_2002.pdf
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=195
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1136
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αλαγλψξηζεο θξνληίδεη λα κελ επηηξαπεί ζε θαλέλαλ κε εμνπζηνδνηεκέλν 

ρξήζηε ε πξφζβαζε ζε απηά, πξνθπιάζζνληαο έηζη ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ 

θαηφρσλ ηνπο. Σν ζχζηεκα αληηπαξαβάιιεη ηα ζηνηρεία κε απηά πνπ έρεη 

απνζεθεπκέλα θαη αλ αλαγλσξίζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα επηηξέπεη ηελ 

είζνδν ζηα δεδνκέλα. Ζ αλαγλψξηζε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 

κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ φπσο είλαη ην Hacking. 

 

 Σν δεχηεξν ζηάδην αλαγλψξηζεο ζπληζηά ε κέζνδνο ηεο απζεληηθνπνίεζεο 

(authentication) πνπ επαιεζεχεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε. Ζ 

απζεληηθνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο επηβεβαηψλεηαη ε 

ηαπηφηεηα κηαο νληφηεηαο. ε ηδησηηθά θαη δεκφζηα δίθηπα, ε 

απζεληηθνπνίεζε πινπνηείηαη ζπλήζσο κε ηε ρξήζε θσδηθψλ πξφζβαζεο 

(passwords). Ζ απζεληηθνπνίεζε απνηειεί θπξίσο απαίηεζε αζθάιεηαο, παξά 

ηδησηηθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, έρεη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά θαη 

ζηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ ηδησηηθφηεηαο. Έηζη, φηαλ κηα νληφηεηα 

αηηείηαη ηε ρξήζε κηαο ππεξεζίαο απφ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζα πξέπεη 

λα εμεηάδεηαη ε ππεξεζία απηή θαη αλάινγα λα δεηείηαη ε απζεληηθνπνίεζε ή 

κε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νληφηεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζηαηεχεηαη θαη ε 

ηδησηηθφηεηα ηεο νληφηεηαο, αιιά θαη ηα επαίζζεηα δεδνκέλα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ο ρξήζηεο κε ηελ κέζνδν απηή βεβαηψλεη ζην ζχζηεκα φηη 

πξαγκαηηθά είλαη ν ίδηνο πνπ δεηά ηελ πξφζβαζε. Έηζη δηαζθαιίδεηαη ε ρξήζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο απφ άηνκα πνπ ηπρφλ ππέθιεςαλ ή θαηά ηχρε γλσξίδνπλ ηα 

ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο. πλήζσο ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί θάηη πνπ γλσξίδεη 

(ζπλζεκαηηθά) ή θαηέρεη (καγλεηηθή θάξηα) ή ηνλ ραξαθηεξίδεη (ζπζθεπέο 

αλαγλψξηζεο δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ, θσλήο). ην κέιινλ ε 

απζεληηθνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζα βαζίδεηαη ζην απνηχπσκα ηεο ίξηδαο. Έρνπλ 

ήδε ζρεδηαζηεί αιγφξηζκνη, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε 

αλαγλψξηζε ηεο ίξηδαο ρξεζηκνπνηψληαο κηα απιή αζπξφκαπξε θάκεξα. 

 

 Ζ κέζνδνο ηεο εμνπζηνδόηεζεο (authorization) πνπ απνηειεί ην ηξίην ζηάδην 

αλαγλψξηζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα λα αλαγλσξίδεη 

ηηο εξγαζίεο θαη ηα δεδνκέλα, ζηα νπνία έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ν 

ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο θαη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα 

εθηειέζεη. Ζ εμνπζηνδφηεζε είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο κία νληφηεηα 

απνθηά δηθαηψκαηα (π.ρ. ρξήζε, ηξνπνπνίεζε, πξνζπέιαζε θηι.) ζε κηα 

κεκνλσκέλε ππεξεζία ή ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. ε έλα ζχζηεκα πνπ ππάξρνπλ πνιινί ρξήζηεο ν δηαρεηξηζηήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θξνληίδεη λα εμνπζηνδνηεί ηνλ θαζέλα απφ απηνχο κε ηα 

αληίζηνηρα δηθαηψκαηα, αλάινγα κε ην ξφιν ηνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

ζην ζχζηεκα. Ζ εμνπζηνδφηεζε, φπσο θαη ε απζεληηθνπνίεζε, απνηειεί 

θπξίσο απαίηεζε αζθάιεηαο. Ζ εμνπζηνδφηεζε, φκσο, ζπληειεί ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο ηδησηηθφηεηαο κηαο θαη ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

ησλ ρξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε έλα ζχζηεκα πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα ηα πξνζπειάζνπλ κφλνλ εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο. 

Πξνζηαηεχνληαο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ ελφο ζπζηήκαηνο, 

πξνζηαηεχεηαη ελ κέξεη ε ηδησηηθφηεηά ηνπο. Ζ εμνπζηνδφηεζε ζπρλά έπεηαη 

ηεο απζεληηθνπνίεζεο κηαο θαη πξψηα πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί ζεηηθά κία 

νληφηεηα θαη κεηά λα ηεο αλαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα αλάινγα κε ην 

ξφιν ηεο ζην ζχζηεκα. 
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 Ζ κέζνδνο ηεο θξππηνγξάθεζεο (encryption) ζηεξίδεηαη ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ελφο αιγφξηζκνπ, φπνπ ηα δεδνκέλα κεηαζρεκαηίδνληαη ζε 

θσδηθνπνηεκέλε κνξθή πξηλ απνζεθεπηνχλ ή απνζηαινχλ κέζσ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ γξακκψλ πξνο ην θεληξηθφ ή άιιν ζχζηεκα. Ο ιήπηεο ηεο 

θξππηνγξαθεκέλεο πιεξνθνξίαο πξέπεη λα θαηέρεη ηνλ αιγφξηζκν 

απνθξππηνγξάθεζεο γηα λα κπνξέζεη λα ηελ αλαγλψζεη. Ζ  θξππηνγξάθεζε 

ζεσξείηαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ πξνζηαηεχεη πιεξνθνξίεο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα. Σα κέηξα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε κέζνδν ηεο 

θξππηνγξάθεζεο είλαη ηα εμήο: 

• Ζ ηαθηηθή αιιαγή ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο. 

• Ζ ρξεζηκνπνίεζε αξηζκεηηθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. 

• Ζ αλαβάζκηζε ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

• Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ππαιιήισλ. 

• Ζ ηήξεζε ινγηζηηθψλ ηρλψλ θαη  

• Ζ ηαθηηθή επηζεψξεζε ινγαξηαζκψλ κεηξεηψλ γηα κηθξέο απψιεηεο, γηαηί ηα κηθξά 

ινγηζηηθά ιάζε ζηνπο θαθέινπο ησλ Ζ/Τ, ρξεζηκεχνπλ ζαλ θαινί δείθηεο φηη θάπνηνο 

έρεη εηζέιζεη ζηνπο ινγαξηαζκνχο. 

Ζ αλάγθε γηα εκπηζηεπηηθφηεηα ζηελ ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή ηθαλνπνηείηαη κε ηελ 

θξππηνγξαθία. Ο απνζηνιέαο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα καζεκαηηθή ζπλάξηεζε 

κεηαηξέπεη ην αξρηθφ θείκελν ζε κνξθή κε θαηαλνεηή γηα νπνηνλδήπνηε ηξίην 

(θξππηνγξαθεκέλν θείκελν). Ο παξαιήπηεο έρνληαο γλψζε ηνπ ηξφπνπ 

θξππηνγξάθεζεο, απνθξππηνγξαθεί ην θείκελν ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. Σν κήλπκα 

παξακέλεη εκπηζηεπηηθφ, κέρξη λα απνθξππηνγξαθεζεί.  

 

Σα ζχγρξνλα θξππηνζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ αιγφξηζκνπο θαη θιεηδηά (ζεηξά απφ 

bits ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο) γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ πιεξνθνξία αζθαιή.  

 

Μία παξαδνζηαθή κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο είλαη ε ζπκκεηξηθή θξππηνγξαθία ε 

νπνία ρξεζηκνπνηεί ην ίδην θιεηδί γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη ηελ 

απνθξππηνγξάθεζε. Ο απνζηνιέαο θξππηνγξαθεί θαη ν παξαιήπηεο 

απνθξππηνγξαθεί κε ην ίδην θιεηδί. Σν θιεηδί ζα πξέπεη λα παξακέλεη κπζηηθφ θαη λα 

είλαη γλσζηφ κφλν ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο. Ζ κέζνδνο απηή παξνπζηάδεη 

κεηνλεθηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ζε αλνηρηά δίθηπα κε πνιινχο ρξήζηεο 

θαη ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο γηα ηελ αζθάιεηα (π.ρ. απνζήθεπζε ησλ θιεηδηψλ 

θ.ιπ).  

 

Ζ αζχκκεηξε θξππηνγξαθία (ή θξππηνγξαθία δεκνζίνπ θιεηδηνχ- public key 

cryptography) ρξεζηκνπνηεί δχν δηαθνξεηηθά θιεηδηά γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη ηελ 

απνθξππηνγξάθεζε. Κάζε ρξήζηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ δχν θιεηδηά. Σν δεκφζην 

θιεηδί είλαη απηφ πνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ην γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο ελψ ην 

ηδησηηθφ είλαη εθείλν πνπ ην θπιάζζεη κε αζθάιεηα θαη κφλν απηφο ζα πξέπεη λα ην 

γλσξίδεη θαη θαηέρεη. Γηα λα επηηεπρζεί ε εκπηζηεπηηθφηεηα, ν απνζηνιέαο 

θξππηνγξαθεί ην κήλπκα κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ παξαιήπηε. Έηζη, ην κήλπκα 

κπνξεί λα απνθξππηνγξαθεζεί κνλάρα απφ ηνλ παξαιήπηε (πνπ είλαη ν θάηνρνο ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ εθηφο θαη αλ ε κπζηηθφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ 

έρεη παξαβηαζηεί). 

Οη ςεθηαθέο ππνγξαθέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θξππηνγξαθία δεκνζίνπ θιεηδηνχ. Ο 

ρξήζηεο δηαζέηεη δχν θιεηδηά (ην δεκφζην θαη ην ηδησηηθφ) ηα νπνία έρνπλ θάπνην 

καζεκαηηθφ ζπζρεηηζκφ. Ζ ζρέζε ησλ θιεηδηψλ είλαη ηέηνηα φπνπ αλ θάπνηνο 

γλσξίδεη ην έλα θιεηδί λα είλαη πξαθηηθά αδχλαηνλ λα ππνινγίζεη ην άιιν. Σν έλα 
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θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ππνγξαθήο θαη ην άιιν γηα ηελ 

επαιήζεπζή ηεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ θξππηνγξάθεζε, έγθεηηαη ζην φηη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ν απνζηνιέαο ρξεζηκνπνηεί ην ηδησηηθφ ηνπ 

θιεηδί θαη γηα ηελ επαιήζεπζή ηεο ν παξαιήπηεο ρξεζηκνπνηεί ην δεκφζην θιεηδί ηνπ 

απνζηνιέα.  

 

ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη επαιήζεπζεο ηεο ππνγξαθήο εκπιέθεηαη θαη ε 

έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο θαηαθεξκαηηζκνχ (ή θαηαηεκαρηζκνχ -one way hash). Με ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπλάξηεζεο θαηαθεξκαηηζκνχ, απφ έλα κήλπκα αλεμαξηήηνπ ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ, παξάγεηαη ε «ζχλνςή ηνπ», ε νπνία είλαη κία ζεηξά απφ bits 

ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο (π.ρ. 128 ή 160 bits). Ζ ζχλνςε ηνπ κελχκαηνο (fingerprint 

ή message digest) είλαη κία ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε ηνπ κελχκαηνο, είλαη κνλαδηθή 

γηα ην κήλπκα θαη ην αληηπξνζσπεχεη.  

Ζ ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνχ είλαη κνλφδξνκε δηφηη απφ ηελ ζχλνςε πνπ 

δεκηνπξγεί, είλαη ππνινγηζηηθά αδχλαηνλ θάπνηνο λα εμάγεη ην αξρηθφ κήλπκα. Ζ 

πηζαλφηεηα δχν κελχκαηα λα έρνπλ ηελ ίδηα ζχλνςε είλαη εμαηξεηηθά κηθξή. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη αλ ην κήλπκα ηνπ απνζηνιέα έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζχλνςε θαη ην 

κήλπκα πνπ ιάβεη ν παξαιήπηεο (ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα ζπλάξηεζε 

θαηαθεξκαηηζκνχ) παξάγεη δηαθνξεηηθή ζχλνςε, ηφηε ην κήλπκα θαηά ηελ κεηάδνζή 

ηνπ έρεη αιινησζεί (κε αθεξαηφηεηα). Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζε έλα κήλπκα 

ζπλεπάγεηαη θαη ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθήο ζχλνςεο.  

 

 

 Ζ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, είλαη έλα άιιν αληηθείκελν πνπ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. ηελ νπζία είλαη ε θξππηνγξαθεκέλε κε ην 

ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ απνζηνιέα ζχλνςε. Γειαδή, ε ςεθηαθή ππνγξαθή (ζε 

αληίζεζε κε ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή) είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε κήλπκα!!  

 

Θεσξψληαο φηη ν απνζηνιέαο έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν δεπγάξη θιεηδηψλ θαη ην 

ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί είλαη ζηελ πιήξε θαηνρή ηνπ, ηφηε ην γεγνλφο φηη ν 

απνζηνιέαο ρξεζηκνπνηεί ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί γηα λα θξππηνγξαθήζεη ην 

κήλπκα, πηζηνπνηεί ζηνλ παξαιήπηε πνπ ην απνθξππηνγξαθεί κε ην 

αληίζηνηρν δεκφζην θιεηδί (ηνπ απνζηνιέα) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα 

(απζεληηθφηεηα). Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή είλαη έλαο ηξφπνο απζεληηθνπνίεζεο 

ηνπ απνζηνιέα ηνπ κελχκαηνο.  

 

Μία ςεθηαθή ππνγξαθή κπνξεί λα πιαζηνγξαθεζεί εάλ ν δηθαηνχρνο ηνπ 

ηδησηηθνχ θιεηδηνχ δελ ην έρεη ππφ ηνλ πιήξε έιεγρφ ηνπ (π.ρ. ράζεη ην κέζν 

ζην νπνίν έρεη απνζεθεπηεί ην ηδησηηθφ θιεηδί).  

 

Ζ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πεξηιακβάλεη δχν δηαδηθαζίεο: ηε 

δεκηνπξγία ηεο ππνγξαθήο θαη ηελ επαιήζεπζή ηεο. Παξαθάησ, ζα 

αλαθέξνπκε βήκα πξνο βήκα ηηο ελέξγεηεο ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε 

ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν κεραληζκφο ηεο δεκηνπξγίαο θαη επαιήζεπζεο ηεο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο.  

 

Απνζηνιέαο  
1. Ο απνζηνιέαο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηνλ αιγφξηζκν θαηαθεξκαηηζκνχ (one 

way hash) δεκηνπξγεί ηε ζχλνςε ηνπ κελχκαηνο (message digest) πνπ ζέιεη 

λα ζηείιεη. Αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ κελχκαηνο, απηφ πνπ ζα παξαρζεί 
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ζα είλαη κία ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο ζεηξά ςεθίσλ.  

 

2. Με ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί, ν απνζηνιέαο θξππηνγξαθεί ηε ζχλνςε. Απηφ 

πνπ παξάγεηαη είλαη ε ςεθηαθή ππνγξαθή. Ζ ππνγξαθή είλαη νπζηαζηηθά κία 

ζεηξά ςεθίσλ ζπγθεθξηκέλνπ πιήζνπο.  

 

3. Ζ θξππηνγξαθεκέλε ζχλνςε (ςεθηαθή ππνγξαθή) πξνζαξηάηαη ζην 

θείκελν θαη ην κήλπκα κε ηε ςεθηαθή ππνγξαθή κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ (ζεκεηψλεηαη φηη ν απνζηνιέαο αλ επηζπκεί κπνξεί λα 

θξππηνγξαθήζεη ην κήλπκά ηνπ κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ παξαιήπηε).  

 

Παξαιήπηεο  

1. Ο παξαιήπηεο απνζπά απφ ην κήλπκα ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή 

(θξππηνγξαθεκέλε, κε ην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ απνζηνιέα, ζχλνςε).  

 

2. Δθαξκφδνληαο ζην κήλπκα πνπ έιαβε ηνλ ίδην αιγφξηζκν 

θαηαθεξκαηηζκνχ, ν παξαιήπηεο δεκηνπξγεί ηε ζχλνςε ηνπ κελχκαηνο.  

 

3. ηε ζπλέρεηα, απνθξππηνγξαθεί κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ απνζηνιέα, ηελ 

θξππηνγξαθεκέλε ζχλνςε ηνπ κελχκαηνο ( ςεθηαθή ππνγξαθή).  

 

4. πγθξίλνληαη νη δχν ζπλφςεηο θαη αλ βξεζνχλ ίδηεο, απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

κήλπκα πνπ έιαβε ν παξαιήπηεο είλαη αθέξαην. Αλ ην κήλπκα έρεη 

κεηαβιεζεί, ε ζχλνςε πνπ ζα παξάγεη ν παξαιήπηεο ζα είλαη δηαθνξεηηθή 

απφ ηελ ζχλνςε πνπ έρεη θξππηνγξαθεζεί. 

 

Ζ έλλνηεο ηεο θξππηνγξάθεζεο θαη ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο, ζρεηίδνληαη φπσο ζα 

δνχκε θαη πην θάησ κε αληηκεηψπηζε απάηεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή 

απάηε ηνπνζεζηψλ web ην ιεγφκελν ειεθηξνληθφ ςάξεκα  

 

 Μία άιιε έλλνηα πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία απφ ειεθηξνληθά εγθιήκαηα είλαη 

ε ηδηωηηθόηεηα. ηαλ θάπνηνο ρξεζηκνπνηεί κηα ηππηθή εθαξκνγή 

ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ζπλήζσο δελ ζθέπηεηαη αλ θάπνηνο 

βξίζθεηαη θνληά ηνπ θαη παξαθνινπζεί ην θείκελν πνπ παξάγεηαη. ηαλ ν 

ίδηνο ρξήζηεο πεξηεγείηαη ζην Γηαδίθηπν, «είλαη ζα λα βξίζθεηαη ζην θέληξν 

κηαο ζπλαπιίαο φπνπ εθαηνληάδεο άλζξσπνη κπνξνχλ λα δνπλ ηη θάλεη ή θαη 

λα αθνχζνπλ ηη αθξηβψο αλαθέξεη». Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο Ζ/Τ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

γηα επαγγεικαηηθνχο θαη πξνζσπηθνχο ζθνπνχο. Οη ππεξεζίεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ πξνζθέξνληαη απφ Παξφρνπο 

Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (Internet Service Providers), θαη εηδηθά ζπζηήκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη σο εμππεξεηεηέο (Servers) δηεθπεξαηψλνπλ ηηο αηηήζεηο 

ππεξεζηψλ ησλ ρξεζηψλ. Οη εμππεξεηεηέο δηαηεξνχλ δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ 

πνπ ηνπο επηζθέπηνληαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο θαιχηεξε θαη 

γξεγνξφηεξε παξνρή ππεξεζίαο ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα δεηεζνχλ νη ίδηεο 

ππεξεζίεο, δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ ζηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο 

απηέο (δηαηεξψληαο ηα ζηνηρεία αλαγλψξηζήο ηνπο) θ.α. Σα ζηνηρεία απηά 

δηαηεξνχληαη απνζεθεπκέλα γηα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζε αξρεία 

θαηαγξαθήο (Log Files), ηα νπνία είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ, ηφζν γηα αλάγλσζε φζν θαη γηα επεμεξγαζία. Ζ ρξήζε 
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ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη δχν απφ ηηο πνιιέο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζήκεξα ζηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο, θαη κέζσ ησλ 

νπνίσλ, απηνί αθήλνπλ ελ αγλνία ηνπο ζεκαληηθφ αξηζκφ ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπο δεδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα παξαβηάδεηαη ε ηδησηηθφηεηά ηνπο. Καηά 

πφζν φκσο γλσξίδνπλ νη ζεκεξηλνί ρξήζηεο ηνλ θίλδπλν ηεο απνθάιπςεο 

φισλ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, ζε ηξίηνπο κε 

έκπηζηνπο γηα απηνχο ρξήζηεο; Ζ ηδησηηθφηεηα, σο έλα δήηεκα θνηλσληθφ θαη 

λνκηθφ, έρεη απαζρνιήζεη εδψ θαη θαηξφ θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, 

θηιφζνθνπο θαη λνκηθνχο. Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ Ζ/Τ θαη ηηο νινέλα 

απμαλφκελεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζέθεξαλ ηα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα θαη ηα δίθηπα επηθνηλσληψλ, ε ηδησηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ άξρηζε 

λα θηλδπλεχεη. ηελ πνξεία γηα ηε δεκηνπξγία κίαο παγθφζκηαο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη κε ηελ χπαξμε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ ηειεπηθνηλσληψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ, δεκηνπξγνχληαη 

πνηθίινη θίλδπλνη φζνλ αθνξά ζηε δηαθχιαμε ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δίθηπα απηά. Ζ ηδησηηθφηεηα, 

σο βαζηθφ αλζξψπηλν δηθαίσκα αλαγλσξηζκέλν απφ ηε δήισζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, αιιά θαη απφ πνιιέο δηεζλείο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο, πξέπεη λα 

πξνζηαηεχεηαη ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

• Θέζπηζε λόκσλ γηα ηελ ηδησηηθόηεηα θαη ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

• Εθαξκνγή ηερλνινγηώλ ελίζρπζεο ηεο ηδησηηθόηεηαο πνπ επηιέγνληαη θαη 

εθαξκόδνληαη από ηνπο ρξήζηεο 

• Εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ επαγγεικαηηώλ πιεξνθνξηθήο ζε ζέκαηα 

ηδησηηθόηεηαο 

• Σήξεζε επηρεηξεζηαθψλ θαλνληζκψλ (θώδηθεο δενληνινγίαο) πνπ αθνξνύλ ζε 

πξαθηηθέο εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ηεο ηδησηηθόηεηαο 

 

Ο πξψηνο νξηζκφο ηεο ηδησηηθφηεηαο δφζεθε απφ ηνπο Warren θαη Brandeis ζην 

άξζξν ηνπο «Σν δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα» (The Right to Privacy). Οη δχν απηνί 

ακεξηθαλνί δηθεγφξνη φξηζαλ ηελ ηδησηηθφηεηα σο «ην δηθαίσκα ηνπ λα είλαη θαλείο 

κφλνο ηνπ». 

Πην πξφζθαηα ν Alen Westin απέδσζε ηνλ φξν ηδησηηθφηεηα σο «ην δηθαίσκα ηνπ 

θάζε αλζξψπνπ ή νκάδαο αηφκσλ ή νξγαληζκψλ, λα θαζνξίδνπλ απφ κφλνη ηνπο, 

πφηε, πψο θαη ζε πνην βαζκφ νη πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο ζα γίλνληαη γλσζηέο ζε 

ηξίηνπο». Χο «νκάδεο αηφκσλ ή νξγαληζκνχο» αλαθεξφκαζηε ζε λνκηθά πξφζσπα. 

Ζ ηδησηηθφηεηα, σο έλλνηα, πξνζεγγίδεηαη απφ ηξεηο πιεπξέο: 

• Χσξηθή Ιδησηηθόηεηα (Territorial Privacy): Αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζην θπζηθφ ρψξν πνπ ηνλ πεξηβάιεη π.ρ. λα κελ κπνξνχλ 

ηξίηνη λα παξαηεξήζνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ θάλεη έλα άηνκν ζην γξαθείν ηνπ. 

• Ιδησηηθόηεηα ηνπ αηόκνπ (Privacy of the Person): Αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

αηφκνπ απφ αλαίηηεο παξεκβάζεηο ηξίησλ ζε απηφ, π.ρ. θπζηθή έξεπλα ρσξίο 

δηθαηνινγία, έιεγρν γηα θαηνρή θαξκάθσλ, αλήζηθε θαη παξάλνκε έξεπλα γηα ηελ 

απφθηεζε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ θιπ. 

• Πιεξνθνξηαθή Ιδησηηθόηεηα (Informational Privacy): Αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα 

ηνπ θάζε αηφκνπ λα ειέγρεη αλ θαη κε πνην ηξφπν ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα 

ζπιιέγνληαη, απνζεθεχνληαη, επεμεξγάδνληαη θαη δηακνηξάδνληαη ζε ηξίηνπο. 

Ο φξνο πξνζσπηθά δεδνκέλα (Personal Data) αθνξά ζε θάζε πιεξνθνξία πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο αηφκνπ. Ο φξνο πξνζηαζία δεδνκέλσλ (Data 
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Protection) αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηε 

δηαθχιαμε ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη απνηειεί κέξνο ηεο γεληθήο έλλνηαο ηεο 

ηδησηηθφηεηαο. 

Χζηφζν, ε ηδησηηθφηεηα δελ κπνξεί λα απνηειεί δηθαίσκα απφιπην, γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, κηαο θαη πνιιέο θνξέο ε πξνζηαζία ηεο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε άιια 

δηθαηψκαηα ή λφκνπο. Δπίζεο είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη θαλέλαο δελ κπνξεί λα είλαη 

αλαγλσξίζηκν κέινο ζε κηα θνηλσλία ρσξίο λα απνθαιχπηεη κέξνο ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπ δεδνκέλσλ. 

ε κηα θνηλσλία αξθεηά δηθηπαθή φπσο ε ζεκεξηλή, ε ηδησηηθφηεηα δελ κπνξεί λα 

πξνζηαηεπζεί κφλνλ απφ λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

ζπιιέγνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζα πξέπεη επίζεο, λα απνηξέπνπλ ηελ παξαβίαζε 

ηεο ηδησηηθφηεηαο Γηα ην ιφγν απηφ, νη ππεχζπλνη γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

απαηηνχλ απφ ηνπο αλαιπηέο θαη πξνγξακκαηηζηέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα σο ηερληθή απαίηεζε πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ζην ππφ-αλάπηπμε ζχζηεκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε απφ ηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειψληαο μερσξηζηφ θξηηήξην 

πνπ πξέπεη λα πινπνηεζεί. 

Γηα λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο θαη λα κπνξέζεη ε ηδησηηθφηεηα απφ κία 

γεληθή έλλνηα λα κεηαηξαπεί ζε ηερληθή απαίηεζε, νξίζηεθε κηα ζεηξά απφ επηκέξνπο 

απαηηήζεηο, νη απαηηήζεηο ηδησηηθφηεηαο (Privacy Requirements) νη νπνίεο είλαη νη 

αθφινπζεο θαη θάπνηεο απφ απηέο αλαθέξζεθαλ πην πάλσ: 

• απζεληηθνπνίεζε (authentication)  

• εμνπζηνδόηεζε (authorization) 

• αλαγλώξηζε (identification) 

• πξνζηαζία δεδνκέλσλ (Data Protection) 

• αλσλπκία (Anonymity) 

• ςεπδσλπκία (Pseudonymity) 

• κε-ζπλδεζηκόηεηα (Unlinkability) 

• κε-παξαηεξεζηκόηεηα (Unobservability)  

 

Οη απαηηήζεηο απηέο θαιχπηνπλ δηάθνξεο φςεηο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαηά ηε ρξήζε 

ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πξνζηαζίαο ηεο 

ηδησηηθφηεηαο ζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, πινπνηείηαη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ 

απηέο.  
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5.1. Anonymizer 

 

 
 

Ο Anonymizer είλαη κία ππεξεζία πνπ θαηαρσξεί http αηηήζεηο ζε ηζηνζέζεηο γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ. 

 

Απνηειεί ηζηνζειίδα πνπ ιεηηνπξγεί σο proxy server γηα ηηο αηηήζεηο ζην Internet, 

αληηπξνζσπεχνληαο ηνπο ρξήζηεο ηνπ.  

Ζ κφλε ΗΡ δηεχζπλζε πνπ απνθαιχπηεηαη ζηνπο εμππεξεηεηέο είλαη ε δηεχζπλζε ηνπ 

Anonymizer.  

Ο Anonymizer παξέρεηαη απφ έλαλ ΖΣΣΡ proxy server πνπ εθηειείηαη ζηε ζχξα 8080 

ηνπ server πνπ θηινμελεί ηελ Anonymizer ζειίδα, δειαδή ηε ζειίδα κε δηεχζπλζε 

www.Anonymizer.com 

Ζ ππεξεζία αλσλπκίαο είλαη απιή ζηε ρξήζε θαη είλαη δσξεάλ κε κηα κηθξή 

θαζπζηέξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εκθάληζε δηαθεκίζεσλ είηε παξαθάκπηνληαο 

απηέο ηηο δηαθεκίζεηο πιεξψλνληαο κηα κηθξή ζπλδξνκή. 

 

Υξήζε ηνπ Anonymizer κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο. Αλ ππνηεζεί φηη ν ρξήζηεο 

ζέιεη λα αλαθηήζεη ηα πεξηερφκελα ηεο ζειίδαο, http://msc.ds.unipi.gr/  ηφηε κπνξεί: 

 
 Να ηε δεηήζεη κέζσ ηνπ site ηνπ Anonymizer. 

 Να δεκηνπξγήζεη έλα θσιηαζκέλν URL: 

 
http://www.Anonymizer.com:8080/http:// http://msc.ds.unipi.gr/ 

 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε ζειίδα ζα αλαθηεζεί απφ ηνλ proxy server ηνπ 

Anonymizer. Έηζη ν browser αθήλεη ίρλε κφλν ζηα log files ηνπ Anonymizer. 

 

 

 

 

http://msc.ds.unipi.gr/
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Ο Anonymizer πεξηέρεη νξηζκέλα ζεκεία εππάζεηαο: 

 πνηνο επηιέγεη ηνλ Anonymizer ζα πξέπεη λα εκπηζηεχεηαη ηνπο δηαρεηξηζηέο 

απηήο ηεο ππεξεζίαο. 

 Ο Anonymizer κπνξεί λα ζπιιέμεη έλαλ ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ έλα ρξήζηε. 

 Έλαο ηξφπνο παξαβίαζεο ηεο αλσλπκίαο είλαη νη βνεζεηηθέο εθαξκνγέο νη 

νπνίεο παξαθάκπηνπλ ηνλ proxy server θαη δεκηνπξγνχλ δηθέο ηνπο απεπζείαο 

ζπλδέζεηο (π.ρ. Real Audio). 

 

5.2. Αναγνώριζη πλαζηών μηνσμάηφν ηλεκηρονικού 
ηατσδρομείοσ και ηακηικών "υαρέμαηος" 

 

Γπζηπρψο, πνιινί αλππνςίαζηνη παξαιήπηεο πέθηνπλ ζχκαηα απηψλ ησλ ηαθηηθψλ 

θαη ρσξίο ηε γλψζε ηνπο παξέρνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία: 

 Αξηζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 Κσδηθφο πξφζβαζεο ή PIN. 

 Αξηζκφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

 Αξηζκφο θάξηαο ATM ή πηζησηηθήο. 

 Κσδηθφο επαιήζεπζεο πηζησηηθήο θάξηαο ή ηηκή επαιήζεπζεο θάξηαο. 

 Αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη δηεχζπλζε. 

Οη εγθιεκαηίεο ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο πνηθηινηξφπσο γηα λα 

επσθειεζνχλ νηθνλνκηθά. πλεζηζκέλε πξαθηηθή είλαη ε ππνθινπή ηαπηφηεηαο. Ο 
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εγθιεκαηίαο θιέβεη ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία, αλαιακβάλεη ηελ ηαπηφηεηά ζαο θαη 

κπνξεί λα θάλεη ηα εμήο: 

 Να θάλεη αίηεζε θαη λα βγάιεη πηζησηηθέο θάξηεο ζην φλνκά ζαο. 

 Να αδεηάζεη ηνλ ηξαπεδηθφ ζαο ινγαξηαζκφ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

πηζησηηθέο ζαο θάξηεο ζην κέγηζην φξην. 

 Να κεηαθέξεη ρξήκαηα απφ ην ινγαξηαζκφ φςεσο ζην ινγαξηαζκφ 

ηακηεπηεξίνπ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη αληίγξαθν ηεο θάξηα αλαιήςεσλ γηα λα 

βγάιεη ρξήκαηα απφ ην ινγαξηαζκφ ζαο ζε κεραλήκαηα ATM ζε φιν ηνλ 

θφζκν. 

5.2.1. Παπαδείγμαηα ηακηικών "ταπέμαηορ" 

 

Οξηζκέλα παξαδείγκαηα ηαθηηθψλ ςαξέκαηνο είλαη: 

 Φεχηηθα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ θαίλεηαη φηη πξνέξρνληαη 

απφ ηελ ηξάπεδά ζαο ή ηελ εηαηξεία έθδνζεο ηεο πηζησηηθήο ζαο θάξηαο θαη 

ζαο πξνεηδνπνηνχλ φηη πξέπεη λα επαιεζεχζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζαο ινγαξηαζκνχ δηαθνξεηηθά ζα αθπξσζεί. 

 πλδπαζκφο απάηεο ζε πιεηζηεξηαζκνχο θαη ςεχηηθσλ ηνπνζεζηψλ 

ρξεκαηηθήο εγγχεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ππάξρνπλ αληηθείκελα πξνο 

πψιεζε ζε έγθπξε ηνπνζεζία πιεηζηεξηαζκψλ γηα λα ζαο πξνζειθχζεη ψζηε 

λα θάλεηε πιεξσκέο ζε ςεχηηθεο ηνπνζεζίεο ρξεκαηηθήο εγγχεζεο. 

 Φεχηηθεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο πσιήζεσλ, φπνπ ν εγθιεκαηίαο δηαηίζεηαη 

λα αγνξάζεη θάηη απφ εζάο θαη δεηάεη λα ζαο πιεξψζεη έλα πνζφ αξθεηά 

κεγαιχηεξν απφ ηελ ηηκή ηνπ πξνο αγνξά αληηθεηκέλνπ. ε αληάιιαγκα, 

δεηνχλ ηελ απνζηνιή επηηαγήο κε ην πνζφ ηεο δηαθνξάο. Ζ πιεξσκή ζε εζάο 

δελ απνζηέιιεηαη πνηέ, σζηφζν ε επηηαγή ζαο εμαξγπξψλεηαη θαη ν 

εγθιεκαηίαο ηζεπψλεηαη ηε δηαθνξά. Δπηπιένλ, ε επηηαγή πνπ ζηείιαηε 

πεξηιακβάλεη ηνλ ηξαπεδηθφ ζαο ινγαξηαζκφ, ηνλ θσδηθφ ππνθαηαζηήκαηνο, 

ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ. 

 Φεχηηθνη θηιαλζξσπηθνί νξγαληζκνί κπνξεί λα ζαο δεηήζνπλ ρξήκαηα. 

Γπζηπρψο, πνιινί εγθιεκαηίεο εθκεηαιιεχνληαη ηελ θαιή ζαο πξφζεζε. 

5.2.2. Ένα τεύηικο μήνςμα ηλεκηπονικού ηασςδπομείος 

Γπζηπρψο, κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα θαηαιάβεηε κε ηελ πξψηε καηηά αλ ην κήλπκα 

ζέιεη λα ζαο εμαπαηήζεη. Γηα παξάδεηγκα, πνιιά ςεχηηθα κελχκαηα ζπλδένληαη κε 

πξαγκαηηθά εηαηξηθά ινγφηππα. Χζηφζν, κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία: 

 Αηηήκαηα γηα πξνζωπηθά ζηνηρεία ζε κήλπκα ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ    Οη πεξηζζφηεξεο λφκηκεο εηαηξείεο έρνπλ σο πνιηηηθή λα κελ 

ξσηνχλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ 

πειαηψλ ηνπο. Πξέπεη λα ππνςηαζηείηε αλ ιάβεηε κήλπκα πνπ ζαο ξσηάεη ηα 

πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία, αθφκα θαη αλ φια θαίλνληαη λφκηκα. 

 Φξαζενινγία πνπ εθθξάδεη έθηαθηε αλάγθε ή βηαζύλε    Ζ θξαζενινγία 

ζε κελχκαηα ςαξέκαηνο είλαη ζπλήζσο επγεληθή θαη εμππεξεηηθή. πλήζσο 

ζαο πξνηξέπεη λα απαληήζεηε ζην κήλπκα ή λα θάλεηε θιηθ ζηε 
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ζπκπεξηιακβαλφκελε ζχλδεζε. Γηα κεγαιχηεξν αξηζκφ απαληήζεσλ, νη 

εγθιεκαηίεο πξνζπαζνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ κηα αίζζεζε αλάγθεο θαη 

βηαζχλεο, ψζηε νη παξαιήπηεο λα απαληήζνπλ ρσξίο λα ην πνιπζθεθηνχλ. 

πλήζσο, ηα ςεχηηθα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ΓΔΝ είλαη 

εμαηνκηθεπκέλα, ελψ ηα έγθπξα κελχκαηα απφ ηελ ηξάπεδά ζαο ή απφ ηελ 

εηαηξεία ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα 

πξαγκαηηθήο ηαθηηθήο ςαξέκαηνο: 

Αγαπεηέ πειάηε καο, ππέπεζε ζηελ αληίιεςή καο φηη πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο θαζψο έρνπκε ιάβεη αλαθνξέο γηα αδξάλεηα, απάηεο 

θαη θινπή. Αλ δελ ελεκεξψζεηε ηα ζηνηρεία ζαο, ν ινγαξηαζκφο ζα δηαγξαθεί. 

Αθνινπζήζηε ηελ παξαθάησ ζχλδεζε γηα λα επηβεβαηψζεηε ηα ζηνηρεία ζαο. 

 Ψεύηηθεο ζπλδέζεηο    ε κελχκαηα πνπ έρνπλ κνξθνπνηεζεί κε, νη ζπλδέζεηο 

πνπ ζαο πξνηξέπνπλ λα θάλεηε θιηθ ζε φιν ή κέξνο κηαο εηαηξηθήο επσλπκίαο 

είλαη ζπλήζσο "κεηακθηεζκέλεο", δειαδή ε ζχλδεζε πνπ βιέπεηε δελ ζαο 

νδεγεί ζηε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε αιιά θάπνπ αιινχ, ζπλήζσο ζε ςεχηηθε 

ηνπνζεζία Web. Παξαηεξήζηε ζε απηφ ην παξάδεηγκα κε ην Outlook φηη αλ 

ηνπνζεηήζεηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ζηε ζχλδεζε ζα εκθαληζηεί ε 

πξαγκαηηθή δηεχζπλζε ζην πιαίζην κε ην θίηξηλν θφλην. Ζ ζπκβνινζεηξά κε 

ηνπο παξάμελνπο αξηζκνχο δελ έρεη ηελ εκθάληζε κηαο εηαηξηθήο ηνπνζεζίαο 

ζην Web ή κηαο δηεχζπλζεο URL θαη απνηειεί έλδεημε πνπ πξέπεη λα θηλήζεη 

ηηο ππνςίεο ζαο. 

Μηα άιιε ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εγθιεκαηίεο είλαη κηα 

δηεχζπλζε URL πνπ κε ηελ πξψηε καηηά απνηειεί ην φλνκα γλσζηήο εηαηξείαο αιιά 

κεηά απφ πξνζερηηθή εμέηαζε κπνξείηε λα δηαπηζηψζεηε φηη έρεη κηθξέο αιιαγέο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε δηεχζπλζε www.microsoft.com κπνξεί λα είλαη: 

www.micosoft.com 

www.verify-microsoft.com 

www.mircosoft.com 

Ζ Microsoft έρεη θεξδίζεη πξφζθαηα δηάθνξεο δηθαζηηθέο αγσγέο θαηά αηφκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ απηνχο ηνπο ηχπνπο URL γηα λα γεινηνπνηήζνπλ λφκηκεο ηδηφηεηεο 

ηεο Microsoft. Χζηφζν, ε πξαθηηθή ζπλερίδεηαη θαη ζπρλά πξνζηαηεχεηαη απφ ηα 

εζληθά ζχλνξα. 

 Τν θπξίωο κήλπκα είλαη εηθόλα    Γηα λα απνθεπρζεί ν εληνπηζκφο ηνπο απφ 

ηα θίιηξα αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο, ηα ςεχηηθα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηθφλα αληί γηα θείκελν ζην θπξίσο κήλπκα. Αλ 

ην απεζηαικέλν αλεπηζχκεην κήλπκα ρξεζηκνπνηεί πξαγκαηηθφ θείκελν, ην 

θίιηξν αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Outlook ζα κεηαθηλήζεη ην κήλπκα 

ζην θάθειν Αλεπηζύκεηε αιιεινγξαθία. Ζ εηθφλα ζην θπξίσο κήλπκα είλαη 

ζπλήζσο κηα. Απηφ κπνξείηε λα ην θαηαιάβεηε επεηδή αλ ηνπνζεηήζεηε ην 

δείθηε ηνπ πνληηθηνχ ζην θπξίσο κήλπκα, ν δείθηεο ζα κεηαηξαπεί ζε έλα 

ρεξάθη. 

javascript:AppendPopup(this,'526547065_2')
http://office.microsoft.com/el-gr/outlook-help/redir/HP005242967.aspx?CTT=5&origin=HA001140002
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Άιινη ηχπνη εηθφλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ην δηαθνκηζηή ηνπ απνζηνιέα ηεο αλεπηζχκεηεο 

αιιεινγξαθίαο θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο Web beacon. ηαλ αλνίγεηε έλα κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, γίλεηαη ιήςε ησλ εηθφλσλ θαη νη πιεξνθνξίεο 

δηαβηβάδνληαη ζην δηαθνκηζηή. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

επαιεζεχζνπλ φηη ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη έγθπξε ψζηε λα ζαο 

απνζηαιεί πάιη αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία. Απφ πξνεπηινγή, ην Outlook εκπνδίδεη 

απηφκαηα απηέο ηηο εμσηεξηθέο εηθφλεο. 

 Σπλεκκέλα    Πνιιέο ηαθηηθέο ςαξέκαηνο ζαο δεηνχλ λα αλνίμεηε ζπλεκκέλα 

αξρεία πνπ κπνξεί λα κνιχλνπλ ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηνχο. Γελ πξέπεη λα 

αλνίμεηε ηα ζπλεκκέλα απηψλ ησλ χπνπησλ κελπκάησλ. Απνζεθεχζηε πξψηα 

ηα ζπλεκκέλα πνπ ζέιεηε λα δείηε θαη αληρλεχζηε ηα αξρεία κε ελήκεξν 

πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο ηψλ πξηλ ην αλνίμεηε. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ππνινγηζηή ζαο, ην Outlook θαη ην Microsoft Outlook Express εκπνδίδνπλ 

απηφκαηα νξηζκέλνπο ηχπνπο ζπλεκκέλσλ αξρείσλ πνπ κπνξεί λα 

κεηαδψζνπλ ηνχο.  

5.2.3. Τοποθεζίερ web πος αποηελούν απάηη 

 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ 

πξνζπαζνχλ λα ζαο εμαπαηήζνπλ, νη ςεχηηθεο ηνπνζεζίεο Web πεξηέρνπλ έγθξηηα 

γξαθηθά ινγφηππσλ θαη ζπλδέζεηο Web. Έηζη δελ κπνξείηε λα δηαπηζηψζεηε εχθνια 

φηη πξφθεηηαη γηα απάηε. Ζ θαιχηεξε ζηξαηεγηθή είλαη λα αλαδεηείηε ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ νη λφκηκεο ηνπνζεζίεο Web: 

 Αζθάιεηα SSL    Οη κφληκεο ηνπνζεζίεο Web ρξεζηκνπνηνχλ Secure Sockets 

Layer (SSL) ή άιιε ηερλνινγία αζθαιείαο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ θαηαρσξήζαηε φηαλ αλνίμαηε ην λέν ινγαξηαζκφ θαη φηαλ εγγξαθήθαηε 

ζηελ ηνπνζεζία αξγφηεξα. Ζ αζθάιεηα θαίλεηαη ζηε γξακκή θαηάζηαζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ζην Web κε έλα εηθνλίδην θιεηδαξηάο. 

Δπηπξφζζεηα, ηεο δηεχζπλζεο Web πξνεγείηαη ε έθθξαζε https:// αληί γηα ην 

ζπλεζηζκέλν http:// ζηε γξακκή δηεπζχλζεσλ. 

 Ψεθηαθό πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ ηνπνζεζία Web    Έλα πξφζζεην 

πιενλέθηεκα ηεο ηερλνινγίαο SSL είλαη ν έιεγρνο ηαπηφηεηαο, κηα δηαδηθαζία 

αλαγλψξηζεο κηαο ηνπνζεζίαο Web. Ζ ηερλνινγία SSL πξνζθέξεη απηφ ην 

πιενλέθηεκα ρξεζηκνπνηψληαο έλα ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ε 

ηνπνζεζία θαηαζέηεη ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο θαηά ηε ζχλδεζε. Γηα 

πξνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, θάληε δηπιφ θιηθ ζην εηθνλίδην ηεο θιεηδαξηάο 

 ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο θαη εμεηάζηε ην 

πεδίν Δθδόζεθε ζε. Σν φλνκα πνπ εκθαλίδεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα 

αληηζηνηρεί ζηελ ηνπνζεζία κε ηελ νπνία πηζηεχεηε φηη έρεηε ζπλδεζεί. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ε ηνπνζεζία είλαη φλησο ε Wood Grove Bank, ηφηε ην φλνκα 

Δθδόζεθε ζε πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηε δηεχζπλζε URL 

"woodgrovebank.com." Αλ ην φλνκα είλαη δηαθνξεηηθφ, ίζσο ε ηνπνζεζία λα 

είλαη ςεχηηθε. Πάιη, πξέπεη λα είζηε πξνζερηηθνί γηα εθείλεο ηηο κηθξέο 

αιιαγέο ζην φλνκα πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ έρεη 

ιήμεη, αλ δελ είλαη έκπηζην απφ ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο ή αθφκα αλ ην φλνκα 

javascript:AppendPopup(this,'638547247_4')
http://office.microsoft.com/el-gr/outlook-help/redir/HP003085004.aspx?CTT=5&origin=HA001140002
javascript:AppendPopup(this,'822013770_6')
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δελ αληηζηνηρεί ζην φλνκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή δηεχζπλζεο, ζην 

Microsoft Internet Explorer εκθαλίδεηαη έλα πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα. 

Με ηελ ιήςε ελφο κελχκαηνο κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ν παξαιήπηεο 

επαιεζεχνληαο ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή βεβαηψλεηαη φηη ην κήλπκα είλαη αθέξαην. 

Ο παξαιήπηεο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ρξεζηκνπνηεί ην 

δεκφζην θιεηδί ηνπ απνζηνιέα. Απηφ φκσο πνπ δελ κπνξεί λα γλσξίδεη ν παξαιήπηεο 

κε βεβαηφηεηα, είλαη αλ ν απνζηνιέαο ηνπ κελχκαηνο είλαη φλησο απηφο πνπ 

ηζρπξίδεηαη φηη είλαη. Θεσξψληαο φηη ν θάηνρνο ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ είλαη πξάγκαηη 

απηφο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη είλαη (θαη ε κπζηηθφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ δελ έρεη 

παξαβηαζηεί) ν απνζηνιέαο ηνπ κελχκαηνο πνπ ππέγξαςε, δελ κπνξεί λα αξλεζεί ην 

πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο πνπ έζηεηιε (κε απνπνίεζε).  

 

Καηά ζπλέπεηα, απαηηείηαη λα δηαζθαιηζηεί φηη ν δηθαηνχρνο ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ, 

θαη κφλνλ απηφο, δεκηνχξγεζε ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη φηη ην δεκφζην θιεηδί 

ηνπ απνζηνιέα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν παξαιήπηεο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ππνγξαθήο 

είλαη φλησο ηνπ απνζηνιέα. Απαηηείηαη δειαδή, ε χπαξμε ελφο κεραληζκνχ ηέηνηνπ, 

ψζηε ν παξαιήπηεο λα κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ κε 

ην δεκφζην θιεηδί. Ο κεραληζκφο απηφο ζα πξέπεη λα πινπνηείηαη απφ κία νληφηεηα 

πνπ εκπλέεη εκπηζηνζχλε θαη πνπ εγγπάηαη φηη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν 

αληηζηνηρεί ην ζπγθεθξηκέλν δεκφζην θιεηδί.  

 

Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο είλαη ε νληφηεηα πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία 

εθείλε κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε ζρέζε ελφο πξνζψπνπ κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη απηφ, είλαη κε ηελ έθδνζε ελφο πηζηνπνηεηηθνχ (έλα 

ειεθηξνληθφ αξρείν) ζην νπνίν ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο πηζηνπνηεί ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ θαη ην δεκφζην θιεηδί ηνπ.  

 

Απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηχπνπο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ είλαη ην πηζηνπνηεηηθφ 

δεκνζίνπ θιεηδηνχ ( public key certificate). Ο ζηφρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δεκνζίνπ 

θιεηδηνχ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο ηαπηνπνίεζεο κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ θιεηδηνχ 

θαη ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αλαθέξεη ην δεκφζην θιεηδί (ην νπνίν θαη 

είλαη ην αληηθείκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ) θαη επηβεβαηψλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ αληίζηνηρνπ 

ηδησηηθνχ θιεηδηνχ. Έηζη ν παξαιήπηεο πνπ ιακβάλεη έλα κήλπκα κε ςεθηαθή 

ππνγξαθή, κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο φηη ην κήλπκα έρεη ζηαιεί απφ ην πξφζσπν πνπ 

ην ππνγξάθεη.  

 

Σν ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ, είλαη ζηνλ ειεθηξνληθφ θφζκν φηη είλαη ην δηαβαηήξην 

ζην θπζηθφ θφζκν. Ζ ζπζρέηηζε ελφο δεκνζίνπ θιεηδηνχ κε ηνλ δηθαηνχρν ηνπ γίλεηαη 

κε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο, φπνπ ν 

Πάξνρνο κε ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή, ππνγξάθεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

Αλ έλαο ρξήζηεο εκπηζηεχεηαη έλαλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο, εκπηζηεχεηαη 

θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ ν Πάξνρνο εθδίδεη.  

 

Έλαο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα έρεη πηζηνπνηήζεη ή λα έρεη 

πηζηνπνηεζεί απφ έλαλ άιινλ, ζηα πιαίζηα κίαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο. Αλ ν ρξήζηεο 

δελ γλσξίδεη έλαλ Πάξνρν θαη δελ μέξεη αλ πξέπεη λα εκπηζηεπζεί έλα πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ απηφο έρεη εθδψζεη, θαη ν Πάξνρνο απηφο έρεη δεκηνπξγήζεη κία ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο κε έλαλ άιιν Πάξνρν πνπ ν ρξήζηεο εκπηζηεχεηαη, ηφηε ν ρξήζηεο 
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κπνξεί λα εκπηζηεπζεί ηνλ πξψην Πάξνρν. Ο ρξήζηεο, κπνξεί λα επαιεζεχζεη ηε 

ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο πνπ έρεη εθδψζεη έλα 

ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ, ρξεζηκνπνηψληαο ην δεκφζην θιεηδί ηνπ Παξφρνπ, γηα ην 

νπνίν (δεκφζην θιεηδί) έλαο άιινο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα έρεη 

εθδψζεη πηζηνπνηεηηθφ θ.ιπ. 

 

5.3. Ανηιμεηώπιζη ηοσ Hacking 

 

 
 

Δάλ ππνζέζνπκε φηη έλαο εηζβνιέαο θαηαθέξεη λα δεη ζην ηεξκαηηθφ ηνπ απάληεζε 

απφ ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν πξνζπαζεί λα κπεη, πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη κηα 

απνδεθηή ηαπηφηεηα ρξήζηε θη έλα ζπλζεκαηηθφ. πρλά δελ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν 

λα βξεηο έλαλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ρξήζηε, αθνχ πιεξνθνξίεο ζαλ θη απηή δελ 

ζεσξνχληαη γεληθά εκπηζηεπηηθέο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη: 

        Γνθηκάδνληαο ηππηθέο ηαπηφηεηεο ρξεζηψλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα 

θαη δεκνζηεχνληαη ζηα βηβιία ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ ηα πεξηγξάθνπλ. 

        Φάρλνληαο ζηα άρξεζηα ραξηηά ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη αξηζκνί ηαπηφηεηεο ησλ 

ρξεζηψλ ζπλήζσο ηππψλνληαη ζηηο ιίζηεο ησλ ππνινγηζηψλ. 

        Με ηε κέζνδν ησλ ζπλερψλ δνθηκψλ. Σν ζχζηεκα  ζπρλά δέρεηαη απεξηφξηζην 

αξηζκφ πξνζπαζεηψλ, κέρξη λα βξεζεί ε ζσζηή ηαπηφηεηα ρξήζηε, ρσξίο λα δίλεη 

πξνεηδνπνίεζε ή λα απνκνλψλεη ην ηεξκαηηθφ. 

Αθνχ ν εηζβνιέαο θαηαθέξεη λα ππνγξάςεη ζην ζχζηεκα κε ηελ νξζή ηαπηφηεηα 

ρξήζηε, ρξεηάδεηαη θαηφπηλ ην ζσζηφ ζπλζεκαηηθφ, γηα λα κπεη ζε απηφ. Οη ρξήζηεο 

πξέπεη λα κάζνπλ λα  ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπλζεκαηηθφ ηνπο σο ζηνηρείν άθξσο 

εκπηζηεπηηθφ. Χο εθ ηνχηνπ ηα ζπλζεκαηηθά  δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη εχθνια φπσο 

νη ηαπηφηεηεο ρξεζηψλ. κσο, άπαμ θαη ν εηζβνιέαο κάζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν έλα 

ζπλζεκαηηθφ, κπνξεί λα ην αλαθνηλψζεη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ, θη έηζη λα κεηαδνζεί ακέζσο ζηνπο άιινπο εηζβνιείο. Ζ πηζαλφηεηα  

λα βξεζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζπλζεκαηηθφ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ είλαη κηθξή. 

κσο αλ θάπνηα κνλάδα έρεη ηελ αηπρία λα βξεζεί ε πιεξνθνξία ηεο απηή 

δεκνζηεπκέλε, ηφηε είλαη ζίγνπξν φηη ζα ππνζηεί πιήζνο εηζβνιψλ.  

 

5.3.1. Αποηποπή ηηρ ειζβολήρ 

 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππνινγηζηψλ, είλαη ζεκαληηθφ ηα εξγαιεία ησλ ράθεξ λα 

αληρλεχνληαη πξηλ εγθαηαζηαζνχλ ζην ζχζηεκα. Σν πξφβιεκα είλαη φηη επεηδή δελ 

είλαη ερζξηθφο θψδηθαο κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ, νη εθαξκνγέο antivirus δελ 

κπνξνχλ λα ηα αληρλεχνπλ· γηα ηελ αλίρλεπζή ηνπο απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

εθαξκνγέο. 



 

 

 

40 Δγθιήκαηα ζην Γηαδίθηπν: Δλαιιαθηηθνί Σξφπνη Δθδήισζεο, Σξφπνη Αληηκεηψπηζεο θαη Γηεξεχλεζήο ησλ              ηνχξε Βαζηιηθή                                                                   

 
   Μία θαιή ιχζε είλαη ε εγθαηάζηαζε ελφο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ αζθάιεηαο ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία εξγαιεία γηα ηελ αλίρλεπζε θαη εμνπδεηέξσζε 

φρη κφλν ησλ ηψλ, αιιά επίζεο θαη άιισλ πξνεξρφκελσλ απφ ην Internet απεηιψλ. 

Μία ηέηνηα ιχζε είλαη ην Platinum Internet Security ηεο Panda Software, ην νπνίν, 

εθηφο απφ ηελ πιένλ πξνεγκέλε ηερλνινγία antivirus, ελζσκαηψλεη επίζεο 

πξσηνπνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ησλ λεφηεξσλ απεηιψλ πνπ 

έρνπλ παξνπζηαζηεί ιφγσ ηνπ Internet, φπσο ην spam, ηα πξνγξάκκαηα dialer, ηα 

πξνβιήκαηα αζθάιεηαο δηάθνξσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, νη ηνί-θάξζεο, νη ράθεξ 

θαη ηα εξγαιεία ηνπο. 

   ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηεο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ, 

ψζηε λα δπζθνιέςνπλ ηε κε-εμνπζηνδνηεκέλε εηζβνιή: 

 Ζ δπλαηφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ κέζσ επηιεγφκελεο γξακκήο πξέπεη λα 

πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην. Αλ ππάξρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα, ζα πξέπεη λα 

θξαηεζεί έμσ απφ ην ζχζηεκα. Γειαδή ζα πξέπεη ε επηινγή ηεο ζχλδεζεο κε 

ηνλ ππνινγηζηή λα γίλεηαη κεηά απφ ηειεθσληθή επαθή ηνπ ρξήζηε κε ηνλ 

ππεχζπλν ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα επηβεβαησζεί ην δηθαίσκα ζχλδεζεο. ηε 

ζπλέρεηα ν ρξήζηεο πξέπεη λα θιεζεί απφ ην ζχζηεκα, σο κία πεξαηηέξσ 

επηβεβαίσζε ηνπ φηη ε αίηεζε ζχλδεζεο πξνέξρεηαη απφ έλαλ 

εμνπζηνδνηεκέλν αξηζκφ.                                                                      

 Oη ηειεθσληθνί αξηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο, νη αξηζκνί ηαπηφηεηαο ρξήζηε 

δηθηχνπ (NUI) θαη νη δηεπζχλζεηο ρξήζηε δηθηχνπ (NUA) ηνπ PSS πξέπεη λα 

θπιάζζνληαη φζν ην δπλαηφλ ζρνιαζηηθφηεξα. 

 Θα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν ρξήζεο ηεο εηδηθήο ζπζθεπήο ε νπνία  

θαιεί  ηνλ «αηηνχληα ζχλδεζε». 

 Οη ηππηθνί αξηζκνί ηαπηφηεηαο ρξήζηε δηθηχνπ (NUI) δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Μηα ζεηξά απφ ειέγρνπο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη αλαθνξηθά κε ηα 

ζπλζεκαηηθά. 

     Σα ζπλζεκαηηθά πξέπεη: 

 Να έρνπλ κήθνο ηνπιάρηζηνλ 6 αιθαξηζκεηηθψλ ραξαθηήξσλ 

 Να αιιάδνπλ ηαθηηθά 

 Να κελ ζρεηίδνληαη θαζ’ νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ηνλ ρξήζηε, ψζηε λα κελ 

είλαη εχθνιν λα ηα καληέςεη θάπνηνο 

 Οη απφπεηξεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξνζπέιαζεο πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα 

εξεπλψληαη. Μεηά απφ δχν αλεπηηπρείο  απφπεηξεο, ν ρξήζηεο πξέπεη λα 

απνζπλδέεηαη απφ ην ζχζηεκα θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ λα αθπξψλεηαη.  

 

5.4. Προληπηικά ηετνικά μέηρα για ηην παιδική πορνογραθία 

 

ηα πξνιεπηηθά ηερληθά κέζα αλήθνπλ θίιηξα πνπ είλαη εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ 

εγθαζίζηαηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη δελ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε 

ηφπνπο κε πνξλνγξαθηθφ πεξηερφκελν, φπσο απηά πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ 

ειβεηηθή νξγάλσζε Action Innocence. 
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5.4.1. Η καηαπολέμηζη ηηρ παιδικήρ ποπνογπαθίαρ μέζυ internet 
από ηην Action Innocence 

 

 
 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο ζπγθεθξηκέλεο νξγάλσζεο πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ 

δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο: 

 

 www.kiloo.org : δηαδξαζηηθφ παηρλίδη γηα ηα παηδηά θαη ηνπο επηηξέπεη λα 

κάζνπλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ online απεηιέο, ελψ πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο.  

 

 
 

 www.filtra.info : ε ηζηνζειίδα ζηνρεχεη ζην λα παξέρεη ζαθή θαη ιεπηνκεξή 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο ιχζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην 

θηιηξάξηζκα ινγηζκηθνχ γνληθνχ ειέγρνπ. 

 

 

 

Πξφγξακκα AntiPedoFiles  

Ζ Action Innocence ιχζεηο πιεξνθνξηθήο, έρεη αλαπηπρζεί απφ ην 2003 γηα ηηο 

αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο. Σα εξγαιεία απηά βνεζνχλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εκπνξίνπ 

ησλ αξρείσλ online παηδηθήο πνξλνγξαθίαο.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=fr&u=http://www.kiloo.org/&prev=/search%3Fq%3DAction%2BInnocence%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Daiu%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjFhr1csWYbk_YFQi-wJM_LfzRiGw
http://www.filtra.info/
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Τν πξόγξακκα ρωξίδεηαη ζε δηάθνξεο ελόηεηεο AntiPedoFiles:  

 
 

1. AntiPedoFiles - Βάζε Γεδνκέλωλ: αλάπηπμε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ δαθηπιηθψλ 

απνηππσκάησλ πνπ απνηειείηαη απφ αξρεία πνπ πεξηέρνπλ παηδηθή πνξλνγξαθία κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ αλίρλεπζεο  

 

2. AntiPedofiles - P2P: αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ αλίρλεπζε ησλ 

αξρείσλ δεδνκέλσλ, ελφο παηδεξαζηή ζε δίθηπα "Peer-to-Peer (P2P)  

 

3. AntiPedoFiles - WebScan: Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

εζληθψλ δηθηχσλ  

 

Απηέο νη κνλάδεο παξαδίδνληαη δσξεάλ ζε ελδηαθεξφκελεο αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο.  

Απφ ην 2005, πνιιέο πνιηηηθέο ζηελ Δπξψπε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ιχζεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ Έλσζε γηα λα επηηχρεη απνηειέζκαηα.  

Σν 2006, ε Action Innocence μεθίλεζε κηα ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Διβεηηθή 

Οκνζπνλδηαθή Αζηπλνκία, ηδίσο κε ηελ έθζεζε (Σκήκα ζπληνληζκφ ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζην Γηαδίθηπν). Απηή ε απφ θνηλνχ εξγαζία 

επηηξέπεη ηελ Έλσζε λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηελ αζηπλνκία. 

5.5. Αζησνομία για καηαγγελίες Γιαδικησακής παρενότληζης 
και βίας ζηα παιδιά ηης Μεγάλης Βρεηανίας  

 

Μηα δηαδηθηπαθή αζηπλνκία ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί ζηε Μεγάιε Βξεηαλία κε ζθνπφ 

ηελ πάηαμε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαδηθηπαθήο βίαο θαη ηεο θαθνπνίεζεο 

ηδηαίηεξα ζε παηδηά - ρξήζηεο. Αλεζπρεηηθά είλαη ηα λνχκεξα, θαζψο ε αζηπλνκία 

απαληά ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 θιήζεηο θάζε κήλα απφ παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ην δηαδίθηπν θαη θαηαγγέιινπλ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ή βία. 

 

Οη εηδηθνί ππάιιεινη ηεο ππεξεζίαο Ceop, ηνπ θέληξνπ Home Office-funded Child 

Exploitation and Online Protection , ιακβάλνπλ πεξίπνπ 4 θιήζεηο θαζεκεξηλά απφ 

παηδηά πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαληήζνπλ θάπνηνλ πεξίεξγν ραξαθηήξα πνπ γλψξηζαλ 

κέζσ ηνπ ηληεξλεη. Κάπνηα απφ ηα παηδηά εηδνπνηνχλ αθφκε θαη αθνχ έρνπλ ππνζηεί 

θαθνπνίεζε θαη ρξεηάδνληαη ηαηξηθή βνήζεηα. Σν ζήκα θηλδχλνπ κεηαδίδεηαη κε ην 

πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ( ζε θάπνην Link ηεο ζειίδαο), ην νπνίν απηφκαηα ελεκεξψλεη 

κηα νκάδα εηδηθψλ αζηπλνκηθψλ πνπ είλαη εθπαηδεπκέλνη ζην λα ρεηξίδνληαη ηε 

δηαδηθηπαθή θαθνπνίεζε. Αλεζπρίεο εθθξάδνληαη γηα ην φηη ν αξηζκφο ησλ 

εηδνπνηήζεσλ δελ αληηζηνηρεί ζηα πξαγκαηηθά θξνχζκαηα γηαηί πνιιά sites 

θνηλσληθνπνίεζεο έρνπλ αξλεζεί λα αλαξηήζνπλ ην ζχλδεζκν ζηελ ππεξεζία. 

Φαίλεηαη πσο ν θφζκνο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, αθνχ έρεη ηα κέζα λα θαηαγγείιεη ηελ 

παηδηθή δηαδηθηπαθή βία θαη παξελφριεζε, επαηζζεηνπνηήζεθε θαη ην θάλεη. 
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5.6. Καηαζηαληικά ηετνικά μέηρα για ηην παιδική πορνογραθία 

 

Σα θαηαζηαιηηθά ηερληθά κέζα δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθφ 

ινγηζκηθφ γηα λα εληνπίδνπλ δηθηπαθνχο ηφπνπο κε παηδνθηιηθφ πεξηερφκελν φπσο ην 

πξφγξακκα CETS πνπ δεκηνχξγεζε ε Microsoft θαη επηηξέπεη ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο 

λα εληνπίδνπλ απφπεηξεο εηζφδνπ ζε πνξλνγξαθηθέο ηζηνζειίδεο, ή ην AntiPedoFiles 

πνπ απεπζχλεηαη επίζεο ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο σο εξγαιείν έξεπλαο θαη ην LogP2P  

πνπ δξα ηδίσο ζηα κνληέια δηθηχσζεο Peer-to-Peer. Έλα ηέηνην εξγαιείν πνπ 

πξνζθέξεη δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε πνιιά θξάηε είλαη απηφ πνπ 

δεκηνχξγεζε ε Οηθνπκεληθή Δηθνληθή Οκάδα Γξάζεο (VGT).  

Ζ Οηθνπκεληθή Δηθνληθή Οκάδα Γξάζεο (Virtual Global Task Force: VGT) είλαη 

έλαο δηεζλήο ζπλεηαηξηζκφο αξρψλ εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ 

δηαδηθηπαθή θαηαπνιέκεζε αξρηθά ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο, αιιά κπνξεί λα ηχρεη 

εθαξκνγήο θαη ζε άιιεο εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

Γηαδίθηπν. Ζ Οκάδα απηή απνηειείηαη απφ ην Κέληξν Δγθιεκάησλ Τςειήο 

Σερλνινγίαο ηεο Απζηξαιίαο, ην Βξεηαληθφ Κέληξν γηα ηελ παηδηθή εθκεηάιιεπζε 

θαη δηαδηθηπαθή πξνζηαζία (Child Exploitation and Online Protection Centre: 

CEOP), ηε Βαζηιηθή Καλαδηθή Έθηππε Αζηπλνκία, ηελ ππεξεζία κεηαλάζηεπζεο θαη 

ηεισλείσλ ησλ ΖΠΑ, ηηαιηθέο θαη γαιιηθέο αζηπλνκηθέο αξρέο, θαζψο θαη ηηο 

Europol θαη Interpol. 

Ζ Οκάδα απηή έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα ζχζηεκα απιήο εθαξκνγήο πνπ ιεηηνπξγεί 

ζε 24σξε βάζε επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη επηηξέπεη ζηα παηδηά πνπ 

αληηιακβάλνληαη θίλδπλν λα ηνλ αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο ή ηεο 

λχρηαο κε ηελ πίεζε ελφο εηθνληδίνπ, ψζηε λα επηιεθζνχλ άκεζα νη αζηπλνκηθέο 

αξρέο. Με ην ζχζηεκα απηφ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη 

ηαπηφρξνλεο δξάζεο ζε πεξηζζφηεξα θξάηε θάηη πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. 

5.6.1. Το CETS 

 

Σν (CETS) είλαη έλα κνλαδηθφ εξγαιείν ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ 

θαλαδηθή αζηπλνκία, ηνπο δηεζλείο αμησκαηνχρνπο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, θαη ηε 

Microsoft γηα λα βνεζήζεη ζηελ online κάρε εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηψλ. Πξνθέξεη 

"κεραληζκνχο ππνβνιήο πξνζθπγψλ," απηφ ην εξγαιείν βνεζά ηνπο ππαιιήινπο 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε άιιεο 

αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο λνκηθέο ζπκθσλίεο ζηε ζέζε ηνπ. ηαλ 

νη ππάιιεινη επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζηξάθεθαλ πξνο ηε Microsoft γηα λα βνεζήζεη 

ζηελ επίιπζε κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε πνπ αληηκεηψπηζαλ, ε CETS δεκηνπξγήζεθε 

γηα λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξεπλψλ θαη ησλ νκάδσλ, παξέρνληάο ηνπο 

κε ινγηζκηθφ γηα ηελ απνζήθεπζε, αλαδήηεζε, ην κεξίδην ηεο, θαη ηελ αλάιπζε 

κεγάινπ φγθνπ ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη λα ηαηξηάμεη πεξηπηψζεηο ζε φιε ηελ 

αζηπλνκία. 

Σν CETS έρεη ήδε δηαδξακαηίζεη ξφιν ζε αξθεηέο έξεπλεο ζην ζχλνιν ησλ 

γεσγξαθηθψλ ζπλφξσλ, ε δεκηνπξγία δεζκψλ, νη νπνίνη βνήζεζαλ ηε ζχιιεςε 

δξαζηψλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε θαη, πην ζεκαληηθφ, λα νδεγήζεη ζηε δηάζσζε ησλ 

παηδηψλ ζηηο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Βαζικά πλεονεκηήμαηα 

Σν CETS πξνζθέξεη ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ, ηζρπξή ζπλεξγαζία θαη αλάιπζε. 
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• Σπλεξγαζία. Οξγαληζκνί κπνξνχλ λα δηαζπάζνπλ ηα ζχλνξα κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Υξήζε ηππνπνηεκέλσλ Web-based 

ηερλνινγίσλ, ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε έξεπλεο 

γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ κε βάζε ηηο λνκηθέο ζπκθσλίεο πνπ ζηε ζέζε ηνπ, 

κε εληζρπκέλε αζθάιεηα, νη ηερλνινγίεο. Απφ ηερληθή ζθνπηά, ην CETS βαζίδεηαη ζε 

Extensible Markup Language (XML), έηζη ψζηε νη εξεπλεηέο λα κπνξνχλ λα 

παξάγνπλ ηφζν θαη λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο απφ ζρεδφλ νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα πνπ πεξηέρεη ζρεηηθά δεδνκέλα, αλεμαξηήησο ηνπ πιηθνχ ή ηνπ ινγηζκηθνχ.  

 

•Αλάιπζε. Οξγαληζκνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηζρπξά εξγαιεία 

πιεξνθνξηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο πιεξνθνξηθήο. Σν CETS 

πεξηέρεη ηζρπξά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα επηηξέςεη αλαθξηηέο γηα εχθνιε εηζαγσγή, 

νξγάλσζε, αλάιπζε, αληαιιαγή θαη αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην ζεκείν 

εληνπηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο κέζσ ηνπ πξνπαξαζθεπαζηηθνχ ζηαδίνπ.  

 

5.7. Μέηρα για Αζθαλές Γιαδίκησο από ηο Δσρφπαχκό 
Κοινοβούλιο 

 

χκθσλα κε έλα δειηίν ηχπνπ πνπ εμέδσζε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζεκαληηθέο 

ελέξγεηεο εηνηκάδνληαη απφ νξγαλσκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο γηα έλα αζθαιέο 

δηαδίθηπν. Σν επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην 

εηνηκάδεηαη λα παξνπζηάζεη θαη λα θαηαζέζεη έλα ζρέδην δξάζεο κε ηελ νλνκαζία ― 

safer internet plus‖. χκθσλα κε ην άξζξν θαίλεηαη πσο κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

παηδηψλ κεηαμχ 11 θαη 15 εηψλ πεξλνχλ ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο (!!!!!) εκεξεζίσο 

κπξνζηά ηνλ ππνινγηζηή ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηέξγεηα θαη 

ηελ έιιεηςε ζσζηήο πιεξνθφξεζεο είλαη επφκελν λα ηα θαζηζηά επάισηα ζε 

θηλδχλνπο. Σέηνην θίλδπλνη είλαη ε πινήγεζε ζε αθαηάιιεια γηα αλειίθνπο sites, 

sites κε πεξηερφκελν βίαην ή πνιιέο θνξέο δηαθίλεζε αθαηάιιεινπ πιηθνχ κα αθφκα 

θαη παξελφριεζε απφ επηθίλδπλνπο ελήιηθεο κε θαζφινπ αγλέο πξνζέζεηο.  

Σν ζρέδην δξάζεο απηφ πξνζπαζψληαο λα δψζεη ζηα παηδηά έλα αζθαιέο ηληεξλεη ζα 

θαηαπνιεκήζεη ην παξάλνκν πεξηερφκελν πξνάγνληαο έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ, ζα 

εληζρχζεη ηε δεκφζηα πιεξνθφξεζε θαη ζα εγθαηαζηήζεη κηα ―βάζε γλψζεο‖ φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ νλνκάδεη γηα αλαθξηηηθνχο ζθνπνχο. 

Ζ επηηξνπή επίζεο πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία κηαο δσξεάλ παλεπξσπατθήο γξακκήο 

βνεζείαο θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ―child safe‖ γηα εθείλνπο ηνπο ηζηφηνπνπο πνπ ζα 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θαη ζα απνηεινχλ αζθαιή πεξηβάιινληα πινήγεζεο 

γηα ηα παηδηά. Μηα άιιε πξφηαζε πνπ ηέζεθε ππφ ζπδήηεζε είλαη ε δεκηνπξγία 

ηζηφηνπσλ κε ηελ πξνέθηαζε ―kid.eu‖ γηα εθείλα πνπ είλαη αζθαιή θαη αθίλδπλα γηα 

ηα παηδηά. 

Σέινο έλαο πην καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο επηηξνπήο είλαη ε θαζηέξσζε κηαο 

Παλεπξσπατθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία ζα έρεη πξφζβαζε ε Europol θαη ε 

νπνία ζα ζπιιέγεη θσηνγξαθίεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο φπσο επίζεο θαη ζα 

αληρλεχεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή θαίλεηαη λα έρεη δηηηφ 

φθεινο γηα ηελ θνηλσλία. Αθελφο νη επίζεκνη θνξείο αλαγλσξίδνπλ ηελ έθηαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη αθεηέξνπ έρνπλ ήδε ζθεθηεί θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζή ηνπ. Αξθεί λα εθαξκνζηνχλ γξήγνξα θαη ζσζηά πξνο φθεινο ησλ 

λεαξψλ πνιηηψλ. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/019-37249-259-09-38-902-20080915IPR37248-15-09-2008-2008-false/default_el.htm
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6. Τεσνικά μέηπα καηά ηος ηλεκηπονικού εγκλήμαηορ 
ζηην Δλλάδα 
 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί κηα αμηφινγε πξνζπάζεηα πνπ πινπνίεζε ε βξεηαληθή κε 

θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Internet Watch Foundation (IWF), ε νπνία δεκηνχξγεζε έλα 

είδνο αλνηθηήο δηαδηθηπαθήο γξακκήο επεηγνπζψλ θιήζεσλ (hotline) γηα θαηαγγειίεο 

πεξηπηψζεσλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. 

ηελ Διιάδα ην 2007 ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δεκηνχξγεζε ηελ Οκάδα Γξάζεο 

γηα ηελ Φεθηαθή Αζθάιεηα (Digital Awareness and Response to Threats: DART) κε 

ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ. Ζ ηζηνζειίδα ηεο Οκάδαο επηηξέπεη επίζεο θαη ηελ δηθηπαθή 

θαηαγγειία κέζσ κηαο αλνηθηήο γξακκήο, ηεο Safeline, πνπ παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ 

κεζνιαβεηή κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ. 

Ζ θαηαγγειία πνπ κπνξεί λα γίλεη θαη αλψλπκα κπνξεί λα αθνξά νπνηνδήπνηε 

ειεθηξνληθφ έγθιεκα θαη δηεπθνιχλεη ζε πεξηπηψζεηο απηεπάγγειηεο δίσμεο γηα ηελ 

άκεζε θηλεηνπνίεζε ησλ αξρψλ. Δπίζεο, επηηξέπεη ζε άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

έρνπλ εχθνια πξφζβαζε ζε αξρέο, είηε ιφγσ ειηθίαο, είηε ιφγσ ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν 

βξίζθνληαη, είηε επεηδή θνβνχληαη, λα θαηαγγείινπλ πξάμεηο, πνπ ππφ άιιεο 

πξνυπνζέζεηο δελ ζα ην έθαλαλ. 

 

6.1. Safeline.gr 

 

 
 

Η SafeLine δέρεηαη θαηαγγειίεο γηα πεξηερόκελν πνπ εληνπίδεηε ζην Γηαδίθηπν 

θαη πεξηέρεη: 

 

εηθφλεο θαθνπνίεζεο παηδηψλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θφζκνπ  

ξαηζηζηηθφ θαη μελνθνβηθφ πιηθφ πνπ παξαβαίλεη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία  

νηηδήπνηε άιιν ζεσξείηε φηη είλαη παξάλνκν.  

  

 πλεξγάδεηαη κε ηνπο Φνξείο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ, ην Αθαδεκατθφ 

Γίθηπν ΔΓΔΣ θαη ην ρνιηθφ Γίθηπν, Δξεπλεηηθά θαη Πνιηηηζηηθά Ηδξχκαηα, Δλψζεηο 

Καηαλαισηψλ θαη ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξνήο ηνπ 

παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ ζην Γηαδίθηπν.  

Ζ SafeLine ππνζηεξίδεηαη απφ ην Safer Internet Programme ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη πινπνηείηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο ΗΣΔ-ΗΠ  Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο, 

Ηλζηηηνχην Πιεξνθνξηθήο θαη SAFENET Διιεληθφ ξγαλν Απηνξξχζκηζεο γηα ην 

Πεξηερφκελν ηνπ Ίληεξλεη. 
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Μέζσ ηεο Safeline, κπνξεί θαλείο λα θάλεη θαηαγγειία γηα ειεθηξνληθά εγθιήκαηα 

ζπκπιεξψλνληαο ηελ παξαθάησ θφξκα. 
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Καηαγγειίεο- Επεμεξγαζία θαηαγγειηώλ 

 

Λακβάλνληαο κηα θαηαγγειία, ε SafeLine αθνινπζεί κία πξνθαζνξηζκέλε 

δηαδηθαζία, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

 
 

Σπλεξγαζία κε ηελ Ειιεληθή Αζηπλνκία 

 

Ζ SafeLine ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία πξνσζψληαο ζε απηήλ 

ηηο θαηαγγειίεο ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν είλαη εμαθξηβσκέλα παξάλνκν. 

Παλειιαδηθά ππάξρνπλ δχν εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο πνπ 
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αζρνινχληαη κε εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην Γηαδίθηπν, ε Μνλάδα Γίσμεο 

Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ζηελ Αζήλα πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2004 θαη ε Μνλάδα 

Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ζηε Θεζζαινλίθε πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2006. 

 

7. Ο ενηοπιζμόρ ηος ηλεκηπονικού εγκλημαηία ζηο 
διαδίκηςο 
 

7.1. Αρτεία καηαγραθής (log files) 

 

Σα αξρεία θαηαγξαθήο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο ζε απηά  

απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο Windows, ππάξρνπλ ηξία βαζηθά είδε 

αξρείσλ θαηαγξαθήο: Application log, System log θαη Security log.162 

Ο εληνπηζκφο φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ απνζεθεχνληαη ηα αξρεία θαηαγξαθήο, 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο θνλζφιαο δηαρείξηζεο ησλ Windows. 

Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ Windows κεγηζηνπνηείηαη, φηαλ έρνπλ 

ελεξγνπνηεζεί ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο νκάδσλ (group policies). Σα security logs 

είλαη θελά, εάλ δελ έρεη νξηζηεί ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αζθάιεηαο γηα κηα νκάδα 

ρξεζηψλ. Ζ επζχλε νξηζκνχ πνιηηηθψλ αζθάιεηαο αλήθεη ζηνλ δηαρεηξηζηή θαη 

ππεχζπλν αζθαιείαο ελφο ζπζηήκαηνο. 

Απφ ηα αξρεία θαηαγξαθήο, ν εξεπλεηήο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο κπνξεί λα 

δηαπηζηψζεη εάλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή απφ έλαλ ρξήζηε, εάλ 

θάπνηνο κε εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο απέθηεζε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα, εάλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνηα πεξηθεξεηαθή ζπζθεπή θαη πιήζνο άιισλ ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

Δθηφο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, αξρεία θαηαγξαθήο δεκηνπξγνχληαη θαη απφ 

άιιεο εθαξκνγέο. Σν firewall, σο βαζηθφ εξγαιείν, πνπ ειέγρεη ηελ θίλεζε απφ θαη 

πξνο έλα πξνζηαηεπφκελν δίθηπν ή ππνινγηζηή, απνζεθεχεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

ζηα αξρεία θαηαγξαθήο ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο ησλ αξρείσλ απηψλ, απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ πξναλαθξηηηθφ αιιά θαη απνδεηθηηθφ πιηθφ, ζε πεξηπηψζεηο κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ζε δίθηπα. 

 

7.2. Δνηοπιζμός ονόμαηος τώροσ και διεύθσνζης ΙΡ 

 

Ο εληνπηζκφο ηεο δηεχζπλζεο ΗΡ, 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 ΗΡ, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαπιαλήζνπλ ηηο δησθηηθέο αξρέο. Κάζε δηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν 

έρεη έλαλ αληίζηνηρν αξηζκφ ΗΡ. Σν ζχζηεκα, πνπ έρεη αλαιάβεη ηε δηαηήξεζε ησλ 

αληηζηνηρηψλ κεηαμχ κηαο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ΗΡ, 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 ΗΡ. πλήζσο, ζπζθεπέο, φπσο ηα firewalls, 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ αλ κηα δηεχζπλζε είλαη αιεζηλή ή φρη θαη αλάινγα 
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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 ΗΡ. 

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 ΗΡ, ν server θ.ά. 

 

 

8. Παπαδείγμαηα ανηιμεηώπιζηρ ηλεκηπονικών 
εγκλημάηυν 
 

 Απνθιείζηεθαλ από ην Facebook θαη ην MySpace άηνκα πνπ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί γηα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα  

 

Πεξίπνπ 3.500 άηνκα, ηα νπνία έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα ζηελ 

πνιηηεία ηεο Νέαο Τφξθεο, "εμνζηξάθηζαλ" απφ ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο Facebook θαη MySpace αλαθνίλσζε ηελ Σξίηε ν ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο 

ηεο πνιηηείαο Άληξηνπ Κνπφκν. Καηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο Σχπνπ, ν θ. Κνπφκν 

ραηξέηηζε ηελ απφθαζε ησλ δχν ηζηνζειίδσλ λα εθαξκφζνπλ ην λφκν "e-STOP", κε 

ηνλ νπνίν ηα 3.500 άηνκα απνθιείζηεθαλ απφ ηηο δεκνθηιείο ηζηνζειίδεο. Ο λφκνο 

πηνζεηήζεθε ζηελ πνιηηεία ηεο Νέαο Τφξθεο ην πξνεγνχκελν έηνο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ. "Σν Facebook θαη ην 

MySpace εθάξκνζαλ απνηειεζκαηηθά ην e-STOP γηα λα βνεζήζνπλ λα γίλεη πην 

αζθαιέο ην δηαδίθηπν θαη έρεη έξζεη ν θαηξφο ψζηε φιεο νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο λα δηαζθαιίζνπλ φηη δε ζα ππάξμνπλ άιια ζχκαηα", δήισζε ν ππνπξγφο 

Γηθαηνζχλεο ηεο Νέαο Τφξθεο. 

 

 Εμαξζξώζεθε ην κεγαιύηεξν θύθισκα hacker 

 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα δίθηπα hacker εμάξζξσζαλ ηελ Σεηάξηε (3/3/2010) νη 

ηζπαληθέο αξρέο, πνπ είραλ θαηαθέξεη λα κνιχλνπλ κε ηνχο 13 εθαηνκκχξηα 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη λα ππνθιέςνπλ πξνζσπηθά θαη ηξαπεδηθά δεδνκέλα 

απφ ρξήζηεο 190 ρσξψλ ζε φινλ ηνλ θφζκν. 

χκθσλα κε ηελ ηζπαληθή αζηπλνκία, νη χπνπηνη πνπ έθεξαλ ην φλνκα Mariposa, ή 

ζηα ειιεληθά Πεηαινχδα, είλαη ειηθίαο 25  σο 31 εηψλ θαη ην εληππσζηαθφ είλαη φηη 

δελ είραλ θαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο πάλσ ζηνπο ππνινγηζηέο, αιιά αγφξαδαλ ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ απφ ηε καχξε αγνξά. 

Ζ νκάδα απηή θέξδηδε εθαηνκκχξηα, κηζζψλνληαο ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ ηνπο ζε 

εγθιεκαηίεο ηνπ Internet θαη πνπιψληαο θψδηθεο πξφζβαζεο, usernames, 

πιεξνθνξίεο απφ δηαπηζηεπηήξηα ηξαπεδψλ θαη πηζησηηθέο θάξηεο γηα παξάλνκεο 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. 

Ζ εμάπισζε ηνπ ηνχ απφ ην δίθηπν Mariposa μεθίλεζε ηνλ Μάην ηνπ 2009 θαη 

ζηαδηαθά κφιπλε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζηηο κηζέο απφ ηηο 1.000 θνξπθαίεο 

εηαηξείεο παγθνζκίσο θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο απφ 40 ηξάπεδεο. 
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Μάιηζηα έλαο απφ ηνπο ππφπηνπο είρε απνζεθεχζεη ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

ηνπ πξνζσπηθά δεδνκέλα απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 800.000 ρξήζηεο. 

Σνλ Γεθέκβξην, ε ηζπαληθή αζηπλνκία, ην FBI θαη κεξηθέο εηαηξείεο γηα ηελ αζθάιεηα 

ζηνλ θπβεξλνρψξν θαηάθεξαλ λα εμαξζξψζνπλ ην δίθηπν αιιά νη χπνπηνη αλέθηεζαλ 

ηνλ έιεγρν ζε κεξηθνχο απφ ηνπο κνιπζκέλνπο ππνινγηζηέο θαη αληεπηηέζεθαλ, 

ζχκθσλα κε ηελ αζηπλνκία. 

Οη ηξεηο hackers  ζπλειήθζεζαλ θαη αθέζεθαλ ειεχζεξνη αθνχ ηνπο απαγγέιζεθαλ 

θαηεγνξίεο. 

 

 Πάηξα : 40ρξνλνο ζσκαηέκπνξνο κέζσ facebook 

Έλαλ 40ρξνλν ηερληθφ ξαδηνθψλνπ, αξζξνγξάθν θαη δηαλνκέα ηνπηθήο εθεκεξίδαο 

ζηελ Πάηξα, ζπλέιαβε ηελ Πέκπηε (10/06/2010) θιηκάθην ηεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ 

Δγθιήκαηνο Αηηηθήο, πνπ κεηέβε ζηελ αρατθή πξσηεχνπζα, κε ηελ θαηεγνξία ηεο 

ζσκαηεκπνξίαο θαη πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ κέζσ δηαδηθηχνπ.  

 
 

πσο έγηλε γλσζηφ απφ ηελ αζηπλνκία, ν θαηεγνξνχκελνο δηαηεξνχζε ζειίδα ζην 

facebook, κέζσ ηεο νπνίαο έθαλε επαθέο κε αλειίθνπο 13 έσο 16 εηψλ, ππνζρφκελνο 

καζάδ θαη δηαζθεδάζεηο, κε απνηέιεζκα λα πξνζειθχεη παηδηά.  

ηε ζπλέρεηα, αλαξηνχζε ζην δηαδίθηπν θσηνγξαθίεο ηνπο ζε πξνθιεηηθέο θαη 

εξσηηθέο ζηάζεηο.  

Ζ ππφζεζε απνθαιχθζεθε κεηά απφ πιεξνθνξίεο θαη αθνχ έγηλε ςεθηαθή έξεπλα, 

απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα ειεθηξνληθά ίρλε ηνπ 40ρξνλνπ θαη δηαπηζηψζεθε ε 

δηαθίλεζε πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο.  

Ο 40ρξνλνο ζπλειήθζε ζην ζπίηη ηνπ 16ρξνλνπ κε ηνλ νπνίν ζπδνχζε, παξνπζία 

εηζαγγειέα, ελψ βξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ έλαο θνξεηφο ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο, δπν ζθιεξνί δίζθνη ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, έμη ςεθηαθνί δίζθνη dvd, 

έλα ζπαζί θαη έλα μηθίδην.  
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9. Ππακηικέρ ζςμβοςλέρ για πποζηαζία από 
ηλεκηπονικά εγκλήμαηα 
 

 Για παιδιά 11-13 εηών 

 

Σα παηδηά ειηθίαο 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 πνιιέο 

θνξέο απνδέρνληαη ηε ζπκκεηνρή ζε παηρλίδηα ρσξίο πνιχ ζθέςε. Δίλαη εθηηζεκέλα 

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. 

 

 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΤΜΒΟΤΛΔ 

• Φηηάμηε έλαλ θαλνληζκφ ζην ζπίηη κε θαλφλεο ρξήζεο ηνπ ηληεξλεη. Βάιηε θαη ηα 

παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ψζηε λα είλαη νη θαλφλεο θνηλά απνδεθηνί. 

 

• Γηαηεξήζηε ηνπο ππνινγηζηέο ζε πεξηβάιινλ πνπ κπνξείηε λα ηνπο ειέγρεηε εχθνια 

 

• Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα ζαο ελεκεξψλνπλ θάζε θνξά πνπ ζθνπεχνπλ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε θάπνηνλ ζην internet 

 

• πδεηήζηε κε ηα παηδηά ζαο γηα ηνπο θίινπο πνπ απέθηεζαλ απφ ην δηαδίθηπν ή ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο αθξηβψο φπσο ζα θάλαηε γηα έλαλ θίιν ή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

θάλνπλ θάζε κέξα. 

 

• Δληζρχζηε ηα λα ζαο κηινχλ θαη λα ζαο ζπκβνπιεχνληαη φηαλ θάηη πνπ ζπλαληνχλ 

ζην δηαδίθηπν ηα θάλεη λα κελ ληψζνπλ άλεηα. Θα πξέπεη λα είζηε έηνηκνη λα 

αθνχζεηε φηη έρνπλ λα ζαο πνπ κε ςπρξαηκία γηαηί κφλν έηζη ζα θεξδίζεηε ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο. 

 

• Μηιήζηε ηνπο θαη δηαπαηδαγσγήζηε ηα ζσζηά ζεμνπαιηθά γηαηί είλαη πνιχ εχθνιν 
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λα βξεζνχλ αληηκέησπα κε αθαηάιιειν πιηθφ 

 

• Δθπαηδεχζηε ηα παηδηά λα κε δίλνπλ πνηέ πξνζσπηθά δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν ρσξίο 

ηελ άδεηα ζαο, λα κε ζπκπιεξψλνπλ αηηήζεηο γηα πξνζσπηθά πξνθίι θαη λα κελ 

παίξλνπλ κέξνο ζε Online δηαγσληζκνχο ρσξίο λα ην γλσξίδεηε. 

 

• Δπηκείλεηε ζην λα έρεηε πξφζβαζε ζην e-mail ησλ παηδηψλ ζαο θαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο instant messaging 

 

• Δλεκεξψζηε ηα παηδηά γηα ηελ online ζπκπεξηθνξά. Σα sharing αξρεία κνπζηθήο, 

ηαηληψλ θ.η.ι. κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε παξάβαζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

 

• Μηιήζηε ηνπο γηα ηελ αξρέο εζηθήο. Γε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ηληεξλεη γηα 

λα κεηαδίδνπλ θήκεο ή λα απεηινχλ άιινπο 

 

• Δπηηξέςηε ηνπο ηε ρξήζε ειεγρφκελσλ chat room πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ 

ειηθία ηνπο. 

 

 

 Για παιδιά 14-17 εηών 

 

Σα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο 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 ζπξψρλνπλ ηα φξηα θαη πνιιέο θνξέο εκπιέθνληαη ζε ηδφγν 

ή αθαηάιιεια sites. 

Σα παηδηά 14 – 17 εηψλ έρνπλ πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε θξηηηθή ζθέςε ζε φηη αθνξά 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Δίλαη πην επάισηα ζην λα δερηνχλ ζεμνπαιηθψο 

αθαηάιιεια ζρφιηα ζην δηαδίθηπν θαη κεγαιχηεξν φγθν αθαηαιιήινπ πιηθνχ. 

Γεκηνπξγνχλ εχθνια ζρέζεηο ζην internet θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα ηνικήζνπλ λα 

δεηήζνπλ θαη ζπλάληεζε κε ην άηνκν πνπ ζπλνκηινχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δίλαη 

εχθνια ζχκαηα ζε φζνπο πνπινχλ αληηθείκελα ζην ηληεξλεη θαη είλαη πην πηζαλφ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πηζησηηθέο θάξηεο γηα ηηο αγνξέο ηνπο. Σέινο ηα παηδηά απηήο ηεο 

ειηθίαο πεηξακαηίδνληαη κε ηελ αλεχξεζε αθαηάιιεισλ sites θαη ηνλ online ηδφγν. 
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• Δθπαηδεχζηε ηα παηδηά λα κε δίλνπλ πνηέ πξνζσπηθά δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν, λα 

κε ζπκπιεξψλνπλ αηηήζεηο γηα πξνζσπηθά πξνθίι θαη λα κελ παίξλνπλ κέξνο ζε 

Online δηαγσληζκνχο ρσξίο λα ην γλσξίδεηε. 

• Δπηκείλεηε ζην λα παξακέλνπλ ζε δεκφζηα chat rooms 

• Eιέγρεηε πνηα chat rooms ή message boards επηζθέπηνληαη 

• Δλεκεξψζηε ηα παηδηά γηα ηελ online ζπκπεξηθνξά. Σα sharing αξρεία κνπζηθήο, 

ηαηληψλ θ.η.ι. κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε παξάβαζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

• Βνεζήζηε ηα παηδηά λα πξνζηαηεπηνχλ απφ spam. Καζνδεγήζηε ηα λα κε δίλνπλ ην 

e-mail address ηνπο, λα κελ απαληνχλ ζε junk e-mails θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ e-mail 

filters. 

• πδεηήζηε καδί ηνπο ην ηδφγν θαη ηα πηζαλά ξίζθα ηνπ 

• Βεβαησζείηε φηη μέξεηε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν θαη φηη είλαη 

αζθαιείο. 

 

 Σσμβοσλές για ηοσς γονείς 

 

• Κξαηήζηε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζε ρψξνπο φπσο ην ζαιφλη θαη φρη ζε 

ππλνδσκάηηα. Αζρνιεζείηε κε ηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχεη ην Γηαδίθηπν θαη 

αθηεξψζηε ρξφλν λα πεξηεγεζείηε καδί κε ηα παηδηά ζαο ζηνλ Κπβεξλνρψξν θαη 

κάζεηε απφ απηά. 

• 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. 

• Να είζηε ηδηαίηεξα πξνζερηηθνί φηαλ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηα chatrooms 

(δσκάηηα ζπλνκηιίαο), ρσξίο ηελ επίβιεςε ζαο. Μελ αθήζεηε ηα παηδηά ζαο λα 

ζπλαληήζνπλ θάπνηνλ πνπ γλψξηζαλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ρσξίο λα είζηε θαη εζείο 

καδί. 

• Δλζαξξχλεηε ηα παηδηά ζαο λα πξνηηκνχλ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ εζείο ζέιεηε θαη φρη 

απηέο πνπ ζεσξείηε αλάξκνζηεο. 

• Δγθαηαζηήζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θάπνην ινγηζκηθφ θίιηξν πνπ απαγνξεχεη ηελ 

πξνζπέιαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

• πδεηήζηε κε ηα παηδηά ζαο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ Γηαδηθηχνπ. πδεηψληαο ηνπο 

κειινληηθνχο θηλδχλνπο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ κε ηα παηδηά ρξεηάδεηαη λα δείμεηε 

επαηζζεζία θαη έγλνηα έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαη ηα ίδηα ηνπο θηλδχλνπο. 

• Γλσξίζηε πνηνπο πξέπεη λα ελεκεξψζεηε θαη ελ αλάγθε λα θαηαγγείιεηε ζε 

πεξίπησζε πνπ ζπλαληήζεηε βιαβεξφ θαη παξάλνκν πεξηερφκελν ζην Γηαδίθηπν. 

 

 

 Αζθαλής τρήζη ηοσ κινηηού ηηλεθώνοσ   

Να είζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί φηαλ δίλεηε ζε θάπνηνλ ηνλ αξηζκφ ηνπ θηλεηνχ ζαο 

ηειεθψλνπ. Τπάξρεη θίλδπλνο λα αξρίζεηε λα ιακβάλεηε αλεπηζχκεηεο θιήζεηο θαη 

κελχκαηα. 

Πάληα λα έρεηε ην θηλεηφ ζαο ππφ ηελ επίβιεςή ζαο. Απνθχγεηε λα ην δαλείδεηε ζε 

ηξίηνπο παξά κφλν αλ είλαη απνιχησο αλαγθαίν θαη φηαλ είζηε θαη εζείο παξφληεο. 

Απνθχγεηε λα ζπλαληήζεηε θάπνηνλ πνπ γλσξίζαηε κέζσ ηνπ θηλεηνχ ζαο 

ηειεθψλνπ. 
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Υξεζηκνπνηείηε ην θηλεηφ ζαο ηειέθσλν κφλν γηα λα επηθνηλσλήζεηε κε θάπνηνλ 

φηαλ είλαη αλάγθε θαη φρη γηα λα ζηέιλεηε ελνριεηηθά κελχκαηα. Πψο ζα ληψζαηε αλ 

ιακβάλαηε εζείο ελνριεηηθά κελχκαηα ζην δηθφ ζαο θηλεηφ ηειέθσλν; 

ηαλ ιακβάλεηε ζην θηλεηφ ζαο ηειέθσλν κελχκαηα ή εηθνλνκελχκαηα απφ 

αγλψζηνπο, δηαγξάςηε ηα ρσξίο λα απαληήζεηε ζε απηά. 

Γηα λα ηξαβήμεηε θσηνγξαθίεο άιισλ αλζξψπσλ πξέπεη πξψηα λα πάξεηε ηελ 

άδεηά ηνπο. Πξνζέμηε γηαηί αλ αλεβάζεηε θσηνγξαθίεο ζην Γηαδίθηπν κπνξεί λα 

κείλνπλ εθεί γηα πάληα θαη πηζαλψο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ 

απηφλ πνπ εζείο αξρηθά ζθνπεχαηε. 

 Αζθαλής τρήζη ηων ζσζηημάηων ιζηοζελίδων κοινωνικής δικηύωζης 

Γε ζα πξέπεη λα δίλεηε ζε θαλέλαλ ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ζην εηθνληθφ πξνθίι 

ζαο. πνηνο απνθηά πξφζβαζε ζην πξνθίι ζαο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί πιήξσο ηα 

δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηφ. 

Μελ αλεβάδεηε ζην πξνθίι ζαο θσηνγξαθίεο φπνπ θαίλεηαη θαζαξά ε ηνπνζεζία 

ζηελ νπνία βξίζθεζηε (εηδηθφηεξα αλ πξφθεηηαη γηα ην ζπίηη ζαο, ην ζρνιείν ή κέξε 

πνπ ζπρλάδεηε). Έηζη ζα κεηψζεηε ηηο πηζαλφηεηεο εληνπηζκνχ ζαο ζην θπζηθφ 

θφζκν. 

Αλ δερζείηε έλα πξνζβιεηηθφ ή αλεπηζχκεην κήλπκα, αλαθέξεηέ ην ζηελ 

ελζσκαησκέλε κέζνδν θαηαγγειηψλ ηεο ηζηνζειίδαο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε ή θαηαγγείιεηε ην ζηε SafeLine. πλήζσο αλαθέξεηαη κε ηε ιέμε 

«report». 

Να έρεηε πάληα ππφςηλ ζαο φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχεηε ζηηο ηζηνζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη επξέσο πξνζπειάζηκεο, επνκέλσο, θαιφ ζαήηαλ λα κελ 

παξέρεηε ζηνηρεία θαη θσηνγξαθίεο πνπ ζα ζαο έθεξλαλ ζε δχζθνιε ζέζε. Αθφκα 

θαη φηαλ δηαγξάςεηε ην πξνθίι ζαο πνιιέο πιεξνθνξίεο δελ αθαηξνχληαη θαη 

ελδέρεηαη επίζεο λα ηηο ζπλαληήζεηε θαη αιινχ ζην Γηαδίθηπν. 

Να γλσξίδεηε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνζζέηεηε ζηε ιίζηα ησλ θίισλ ζαο θάπνην 

άηνκν (απνδνρή friend request), απηφ απνθηά πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

πνπ εκθαλίδνληαη ζην πξνθίι ζαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη θσηνγξαθίεο θαη ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηε ην εηθνληθφ ζαο πξνθίι ζα πξέπεη λα πάηε ζην 

κελνχ ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ 

(ζπλεζέζηεξα ζα ην βξείηε ζηα αγγιηθά σο privacy settings) θαη λα αιιάμεηε ηηο 

πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο.  

 Αζθαλής τρήζη παιτνιδιών εικονικής πραγμαηικόηηηας 

Οη γνλείο πξέπεη λα εμνηθεηψλνληαη κε ηα παηρλίδηα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

(δει. ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα παηρλίδηα εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο) θαη λα γλσξίδνπλ πψο ηα παηδηά μνδεχνπλ ην ρξφλν ηνπο online. 
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Δλεξγνπνηήζηε ην ινγαξηαζκφ ηνπ παηδηνχ ζαο ζην επηιεγκέλν παηρλίδη εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθφ ζαο email. 

Διέγμηε εάλ ν εηθνληθφο θφζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα παηδηά ζαο έρεη γνληθφ 

έιεγρν ή νπνηνδήπνηε εξγαιείν πνπ θηιηξάξεη Γηαδηθηχνπ, θαη ζηγνπξεπηείηε φηη 

ηέηνηα εξγαιεία ελεξγνπνηνχληαη. 

πλήζσο ε ειηθία ειέγρεηαη θαηά ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ. Γελ ππάξρεη πξνο ην 

παξφλ ζχζηεκα γηα λα εγγπεζεί ηελ επαιήζεπζε ειηθίαο. 

Τπάξρνπλ εξγαιεία πνπ εκπνδίδνπλ ηε πξφζβαζε ζε αλεπηζχκεηνπο ηζηνρψξνπο. 

Καιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. 

πλήζσο απαηηείηαη γνληθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία λα επεμεξγαζηεί ηα 

επαίζζεηα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνηρείσλ, γηα πξφζβαζε ζε δσκάηηα ζπλνκηιίαο 

(chat rooms), γηα ηελ απνζηνιή δηαθεκηζηηθψλ emails, γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηα 

παηδηά κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ησλ παηδηψλ κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη γηα ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο. 

Μειεηήζηε ηηο επηινγέο απηέο πξνζεθηηθά.  

 Βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα πξνζηαζία από ηελ ειεθηξνληθή εμαπάηεζε 

 Μελ απαληάηε πνηέ ζε κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ ζαο 

δεηνύλ ηα πξνζωπηθά ζαο ζηνηρεία    Πξέπεη λα είζηε θαρχπνπηνη αλ ιάβεηε 

κήλπκα απφ εηαηξεία ή άηνκν πνπ ζαο δεηάεη ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία — ή 

πνπ ζαο ζηέιλεη πξνζσπηθά ζηνηρεία δεηψληαο ζαο λα ηα επαιεζεχζεηε. Αληί 

γηα απηφ, ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ απφ ην ηξαπεδηθφ έληππν γηα 

λα ηειεθσλήζεηε. Μελ ηειεθσλήζεηε ζηνλ αξηζκφ πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεηαη ζην κήλπκα. Οκνίσο, δελ πξέπεη λα δίλεηε πνηέ νηθεηνζειψο 

ηα ζηνηρεία ζαο ζε φπνηνλ ζαο ηειεθσλεί ρσξίο λα γλσξίδεηε πνηνο είλαη. 

 

 Μελ θάλεηε θιηθ ζε ύπνπηεο ζπλδέζεηο    Μελ θάλεηε θιηθ ζε ζπλδέζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε χπνπηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ζ 

ζχλδεζε κπνξεί λα κελ είλαη αμηφπηζηε. Αληί γηα απηφ, επηζθεθηείηε ηηο 

ηνπνζεζίεο Web πιεθηξνινγψληαο ηε ζρεηηθή δηεχζπλζε URL ζην 

πξφγξακκα πεξηήγεζεο ή ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζχλδεζε Αγαπεκέλα. 

 

 Χξεζηκνπνηείηε δπλακηθνύο θωδηθνύο πξόζβαζεο θαη αιιάδεηέ ηνπο 

ζπρλά     Αλ ν ινγαξηαζκφο ηνπο επηηξέπεη, νη δπλακηθνί θσδηθνί πξφζβαζεο 

ζπλδπάδνπλ πεδά θαη θεθαιαία γξάκκαηα, αξηζκνχο θαη ζχκβνια ψζηε λα 

είλαη αθφκα πνην δχζθνινη λα ζπάζνπλ. Μελ ρξεζηκνπνηείηε πξαγκαηηθέο 

ιέμεηο. Υξεζηκνπνηείηε δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα θάζε 

ινγαξηαζκφ θαη αιιάδεηέ ηνπο ζπρλά. Δίλαη δχζθνιν λα ζπκάζηε ηφζνπο 

θσδηθνχο πξφζβαζεο θαη κπνξεί λα ηνπο ράζεηε εχθνια, ζπλεπψο 

βεβαησζείηε φηη ηνπο έρεηε ζεκεηψζεη θάπνπ ή απνζεθεχζηε ηνπο ζηε 
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ζπζθεπή σο δηαθξηηηθφ USB. Βεβαησζείηε φηη ηνπο θπιάζζεηε ζε θιεηδσκέλε 

ηνπνζεζία!  

 

 Μελ ζηέιλεηε πξνζωπηθά ζηνηρεία ζε ηππηθά κελύκαηα ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ    Σα ζπλεζηζκέλα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δελ 

είλαη θξππηνγξαθεκέλα, είλαη ζαλ λα ζηέιλεηε κηα απιή θαξη πνζηάι. Αλ 

είλαη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα 

ηηο πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο ζαο, ρξεζηκνπνηήζηε ην Outlook γηα λα 

ππνγξάςεηε ςεθηαθά θαη λα θξππηνγξαθήζεηε ηα κελχκαηα κε αζθάιεηα 

S/MIME (S/MIME: Οη αζθαιείο/γεληθέο επεθηάζεηο ηαρπδξνκείνπ Internet 

(S/MIME) είλαη κηα πξνδηαγξαθή ηνπ Internet γηα θξππηνγξαθεκέλα 

κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ςεθηαθή ππνγξαθή.). Σα MSN®, 

Hotmail®, Outlook Express, Microsoft Office Outlook Web Access, Lotus 

Notes, Netscape θαη Eudora ππνζηεξίδνπλ ηελ αζθάιεηα S/MIME. 

 

 Σπλεξγαζηείηε κε εηαηξείεο πνπ γλωξίδεηε θαη 

εκπηζηεύεζηε    Υξεζηκνπνηείηε γλσζηέο, θαζηεξσκέλεο εηαηξείεο κε θήκε 

γηα παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. Μηα επαγγεικαηηθή ηνπνζεζία Web πξέπεη 

λα ζπλνδεχεηαη πάληα απφ δήισζε πξνζηαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ απνξξήηνπ ε 

νπνία αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα φηη ε εηαηξεία δελ πξφθεηηαη λα δηαβηβάζεη ην 

φλνκα θαη ηα ζηνηρεία ζαο ζε ηξίηνπο. 

 

 Βεβαηωζείηε όηη ε ηνπνζεζία Web ρξεζηκνπνηεί θξππηνγξάθεζε    Σεο 

δηεχζπλζεο Web πξέπεη λα πξνεγείηαη ε έθθξαζε https:// αληί γηα ην 

ζπλεζηζκέλν http:// ζηε γξακκή δηεπζχλζεσλ. Δπίζεο, θάληε δηπιφ θιηθ ζην 

εηθνλίδην θιεηδαξηάο  απφ ηε γξακκή θαηάζηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηήγεζεο γηα λα εκθαληζηεί ην ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ ηνπνζεζία. 

Σν φλνκα κεηά απφ ην ζηνηρείν Δθδόζεθε ζε ζην πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα 

αληηζηνηρεί ζηελ ηνπνζεζία πνπ πηζηεχεηε φηη έρεηε επηζθεθηεί. Αλ 

ππνςηάδεζηε φηη ε ηνπνζεζία Web δελ είλαη απηή πνπ ζα έπξεπε, βγείηε 

ακέζσο θαη αλαθέξεηέ ηελ. Μελ αθνινπζήζεηε θακία απφ ηηο 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο νδεγίεο. 

 

 Πξνζηαηεύζηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο    Ζ ρξήζε ηείρνπο πξνζηαζίαο είλαη 

ζεκαληηθή, φπσο επίζεο ε ελεκέξσζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ε ρξήζε 

ινγηζκηθνχ αληηκεηψπηζεο ηψλ. Ζ πξνζηαζία ην ππνινγηζηή είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή αλ ζπλδέεζηε ζην Internet κε θαιψδην κφληεκ ή κε κφληεκ DSL.  

 

 Παξαθνινπζείηε ηηο ζπλαιιαγέο    Δμεηάζηε ηηο επηβεβαηψζεηο ησλ 

παξαγγειηψλ ζαο, ηηο δειψζεηο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζαο 

http://office.microsoft.com/el-gr/outlook-help/redir/HP001046171.aspx?CTT=5&origin=HA001140002
javascript:AppendPopup(this,'322176580_7')
javascript:AppendPopup(this,'322176580_7')
javascript:AppendPopup(this,'322176580_7')
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ινγαξηαζκνχ κφιηο ηηο ιάβεηε γηα λα βεβαησζείηε φηη έρεηε ρξεσζεί κφλν γηα 

ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε. Πξέπεη λα θάλεηε αλαθνξά ρσξίο 

θαζπζηέξεζε αλ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα κε ην ινγαξηαζκφ ζαο. Καιέζηε ηνλ 

αξηζκφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηε δήισζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

Υξεζηκνπνηείηε κφλν κία πηζησηηθή θάξηα γηα ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο ζαο 

ψζηε λα παξαθνινπζείηε πην εχθνια ηηο ζπλαιιαγέο. 

 

 Χξήζε πηζηωηηθώλ θαξηώλ γηα ζπλαιιαγέο ζην Internet    ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ε πξνζσπηθή ζαο επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πηζησηηθή ζαο θάξηα ρσξίο άδεηα πεξηνξίδεηαη 

ζεκαληηθά. ε αληίζεζε, αλ ρξεζηκνπνηείηε απεπζείαο ρξέσζε απφ ηνλ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ή ηελ θάξηα ζαο, ε πξνζσπηθή ζαο επζχλε είλαη ζπρλά 

ην ππφινηπν ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζαο. Δπηπιένλ, κηα πηζησηηθή θάξηα 

κε κηθξφηεξν πηζησηηθφ φξην πξνηηκάηαη γηα ρξήζε ζην Internet επεηδή 

πεξηνξίδεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ κπνξεί λα θιέςεη θάπνηνο ζε πεξίπησζε 

πνπ ππάξμεη παξαβίαζε ηεο θάξηαο. Αθφκα θαιχηεξα, πνιιέο εηαηξείεο 

έθδνζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηελ επηινγή 

ειεθηξνληθψλ αγνξψλ κε εηθνληθνχο αξηζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ κίαο 

ρξήζεσο πνπ ιήγνπλ κεηά απφ έλαλ ή δχν κήλεο. Γηα πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο, ξσηήζηε ηελ εηαηξεία ζαο γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

αλαιψζηκνπο αξηζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ. 



 

 

 

58 Δγθιήκαηα ζην Γηαδίθηπν: Δλαιιαθηηθνί Σξφπνη Δθδήισζεο, Σξφπνη Αληηκεηψπηζεο θαη Γηεξεχλεζήο ησλ              ηνχξε Βαζηιηθή                                                                   

Σςμπεπάζμαηα 
 

Καζεκεξηλά ζηνλ Σχπν δηαβάδνπκε πσο απνθαιχπηεηαη θη απφ θάπνην ειεθηξνληθφ 

έγθιεκα.  

Σα ειεθηξνληθά εγθιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζε δηάθνξεο λέεο κνξθέο πνπ δπζηπρψο 

δελ είλαη εχθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα απφ κεζφδνπο ηεο ηερλνινγίαο. Έηζη ηα 

ηερληθά κέηξα πνπ ππάξρνπλ ήδε είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπίζνπλ έλα ειεθηξνληθφ 

έγθιεκα πνπ πηζαλφ λα εκθαληζηεί ζε κία λέα κνξθή. 

ηελ Διιάδα ην θαηλφκελν είλαη πην λέν ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο παξ’ φια απηά ε 

Γίσμε Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο θάλεη ην θαιχηεξν δπλαηφ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε ελεκέξσζε απφ ζρνιεία θαη απφ δηάθνξεο 

θνηλσληθέο θαη θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχκε λα 

αληηκεησπίζνπκε θη εκείο νη ίδηνη ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα.  
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