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ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΓΚΛΗΜΑ 

 

Οπιζμόρ ηος Ηλεκηπονικού Δγκλήμαηορ  

Η πιεξνθνξηθή ηερλνινγία θαηέζηεζε δπλαηή ηε δηάπξαμε ελόο επξέσο θάζκαηνο 

εγθιεκαηηθώλ πξάμεσλ, νη νπνίεο απαηηνύλ εμεηδίθεπζε θαη απμεκέλε θαηάξηηζε. Ωο 

«Ηιεθηξνληθό Έγθιεκα», ινηπόλ,  ζεσξνύληαη νη αμηόπνηλεο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο   

πνπ ηεινύληαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη ζπζηεκάησλ 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη ηηκσξνύληαη κε ζπγθεθξηκέλεο πνηλέο από ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία. Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ηέιεζεο δηαρσξίδνληαη ζε εγθιήκαηα ηεινύκελα 

κε ηε ρξήζε  Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ (Computer crime) θαη ζε 

Κπβεξλνεγθιήκαηα (cyber crime), εάλ ηειέζζεθε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ.  

 

Μοπθέρ Κςβεπνοεγκλήμαηορ 

1. Απάηερ μέζω Γιαδικηύος 

2. Παιδική ποπνογπαθία 

3. Cracking  και hacking  

4. Γιακίνηζη-πειπαηεία  λογιζμικού 

5. Πιζηωηικέρ κάπηερ 

6. Γιακίνηζη ναπκωηικών 

7. Έγκλημα ζηα chat rooms 

 

 

 

 

 

 

Υαπακηηπιζηικά γνωπίζμαηα ηος εγκλήμαηορ ζηον Κςβεπνοσώπο  

- Τν έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρώξν είλαη γξήγνξν, δηαπξάηηεηαη ζε ρξόλν 

δεπηεξνιέπησλ θαη πνιιέο θνξέο δελ ην αληηιακβάλεηαη νύηε ην ίδην ην ζύκα. 



- Δίλαη εύθνιν ζηελ δηάπξαμή ηνπ, θπζηθά γηα όζνπο ην γλσξίδνπλ, ελώ ηα ίρλε πνπ 
αθήλεη  είλαη ςεθηαθά... 

- Γηα ηελ ηέιεζή ηνπ απαηηνύληαη άξηζηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο. 

- Μπνξεί λα δηαπξαρζεί ρσξίο ηελ κεηαθίλεζε ηνπ δξάζηε, ν νπνίνο ελεξγεί από ην 
γξαθείν ή ην ζπίηη ηνπ, κέζσ ηνπ  ππνινγηζηή ηνπ. 

- Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε άηνκα κε  ηδηαηηεξόηεηεο όπσο νη  παηδόθηινη  (child 
pornography) λα επηθνηλσλνύλ γξήγνξα ή θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ρσξίο 

κεηαθίλεζε, εύθνια, αλέμνδα, λα βξίζθνληαη πνιινί καδί ζηηο ίδηεο νκάδεο 
ζπδεηήζεσο (news groups) ή κέζα ζε chat rooms.. 

- Οη "εγθιεκαηίεο ηνπ Κπβεξλνρώξνπ" πνιιέο θνξέο δελ εκθαλίδνληαη κε ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο ηαπηόηεηα , απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά κελύκαηα(e-mail) κε ςεπδή 
ζηνηρεία. 

- Δίλαη έγθιεκα δηαζπλνξηαθό θαη  ηα απνηειέζκαηά ηνπ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα ζε πνιινύο ηόπνπο. 

- Δίλαη πνιύ δύζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ν ηόπνο ηειέζεσο ηνπ θαη επίζεο είλαη αξθεηά 
δύζθνιε ε δηεξεύλεζε  θαη ν  εληνπηζκόο ηνπ δξάζηε. Υπάξρεη ελδερόκελν ν 
δξάζηεο λα εληνπηζζεί  ζηελ Α ρώξα θαη  ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία κπνξεί λα 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή θαη απνκαθξπζκέλε ρώξα ή θαη λα βξίζθνληαη 
ηαπηόρξνλα ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ρώξεο.. 

- Η έξεπλα απαηηεί  θαηά θαλόλα ζπλεξγαζία δύν ηνπιάρηζηνλ θξαηώλ (ηνπ θξάηνπο 

ζην νπνίν έγηλε αληηιεπηό ην απνηέιεζκα ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαη ηνπ 
θξάηνπο όπνπ βξίζθνληαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία). Πεξηπηώζεηο εγθιεκαηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ζηα όξηα ελόο κόλνλ θξάηνπο είλαη ζπάληα.  

- Η θαηαγξαθή ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο ζηνλ Κπβεξλνρώξν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα δηόηη ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο εγθιεκάησλ ηνπ Κπβεξλνρώξνπ 
θαηαγγέιινληαη δηεζλώο. Καηά ζπλέπεηα, ην κέγεζνο ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο ζην ρώξν 

ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη «αθόκα πην ζθνηεηλό», από όηη ζηνλ «θνηλό» εγθιεκαηηθό 
ρώξν. 

 

 

Γηάξθεηα ηεο δηαδηθηπαθήο έξεπλαο 

 

Η έξεπλα  ησλ Ηιεθηξνληθώλ Δγθιεκάησλ είλαη αξθεηά δύζθνιε θαη ηδηαίηεξα 
ρξνλνβόξνο ε δηαδηθαζία ηνπ εληνπηζκνύ ησλ «ειεθηξνληθώλ ηρλώλ». Μία  έξεπλα 
κπνξεί λα δηαξθέζεη από έλα κήλα έσο θαη δύν ρξόληα. Ο ιόγνο ηεο κεγάιεο 

δηάξθεηαο είλαη δηόηη νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ πνπ εξεπλώληαη θαη πνπ έρνπλ  
θαηαγγειζεί ζηελ ππεξεζία καο όηη έρνπλ  δηαπξάμεη κηα αμηόπνηλε πξάμε ιακβάλνπλ 



δηάθνξα δηαδηθηπαθά κέηξα πξνζηαζίαο, έηζη ώζηε ν εληνπηζκόο ηνπ λα θαζίζηαηαη 
αξθεηά δύζθνινο. 

Σε θάζε δηαδηθηπαθή έξεπλα γίλεηαη πξνζπάζεηα εληνπηζκνύ ηνπ «ειεθηξνληθνύ 

ίρλνπο»  ηνπ δξάζηε, ην νπνίν γηα θάζε ρξήζηε ηνπ Ιληεξλέη  είλαη κνλαδηθό, θαη 
απνηειεί ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία ζην δηθαζηήξην. Η 

ιεγνκέλε ειεθηξνληθή απόδεημε (electronic evidence) δελ ηαπηίδεηαη κε ηα 
παξαδνζηαθά απνδεηθηηθά κέζα. Τα ηειεπηαία, έρνπλ θαηά θαλόλα πιηθή ππόζηαζε 
θαη κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηόπν θαη ρξόλν. Αληίζεηα, ηα 

ειεθηξνληθά απνδεηθηηθά κέζα είλαη ςεθηαθά! 

 

 

HACKING 

     Ο όξνο hacking πξνέξρεηαη από ηα κηθξά πξνγξάκκαηα, πνπ νλνκάζηεθαλ hacks 

(εξγαιεία θνπήο), θαη πνπ ήηαλ πνιύ ζπλεζηζκέλα ηνλ πξώην θαηξό ησλ ππνινγηζηώλ 

όηαλ ν πξνγξακκαηηζκόο ήηαλ κηα πνιύ δύζθνιε θαη επίπνλε εξγαζία, κόλν γηα πνιύ 

ιίγνπο θαη θπζηθά κόλν ζε γιώζζα κεραλήο. Οη 

πξνγξακκαηηζηέο πνπ δεκηνπξγνύζαλ ηέηνηεο εληνιέο 

γηα λα δηεπθνιύλνληαη ζηε δνπιεηά ηνπο 

νλνκάζηεθαλ hackers. Φάθεξ κπνξεί λα είλαη απηόο 

πνπ είλαη ζε ζέζε λα ιύζεη έλα πξόβιεκα 

νπνηαδήπνηε κνξθήο. Ωζηόζν ππάξρνπλ θαη θάπνηνη 

άηππνη θαλόλεο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη θάπνηνο πνπ 

ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ην ράθηλγθ.  

     Οη θαηεγνξίεο ησλ hackers είλαη:  

White hat hackers: Άηνκα πνπ ηνπο αξέζεη λα 

“ζπάλε” ηελ αζθάιεηα ζπζηεκάησλ γηα όρη 

θαθόβνπινπο ζθνπνύο. Τνπο αξέζεη ε γλώζε, ην λα 

θαηαλννύλ πσο ιεηηνπξγεί θάπνην πξόγξακκα ή 

κεραληζκόο. 

Crackers ή Black hat hackers: Οη crackers (criminal hackers) ζεσξνύληαη σο νη 

θαθόβνπινη hackers θαη έρνπλ σο ζηόρν ηελ πξόθιεζε δεκηάο ζε δίθηπα 

ππνινγηζηώλ, ηελ εηζβνιή ζε ππνινγηζηέο 

ρξεζηώλ ρσξίο εμνπζηνδόηεζε, ηελ δεκηνπξγία 

ηώλ, ηελ παξαβίαζε θσδηθώλ αζθαιείαο, ηελ 

θαηαζηξνθή ή θαη ηελ αιινίσζε δηθηπαθώλ 

ηόπσλ (Web sites) όπνπ αθήλνπλ πεξήθαλα ηελ 

δηθηπαθή ηνπο ζθξαγίδα κε ην ςεπδώλπκό ηνπο, 

ηελ δεκηνπξγία πεηξαηηθώλ αληηγξάθσλ 

πξνγξακκάησλ ή ηξαγνπδηώλ ή βίληεν. 



Script kiddie: Δίλαη άηνκα ρσξίο πνιιέο γλώζεηο, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ έηνηκα 

πξνγξάκκαηα γηα λα θάλνπλ επηζέζεηο ή θηγνύξα ζηνπο θίινπο ηνπο. Δίλαη άηνκα πνπ 

θαιά θαιά δελ ραξαθηεξίδνληαη hackers.  

     Πωρ ξεκίνηζε ηο hacking; Σηελ αξρή ήηαλ κηα ηειεθσληθή εηαηξεία ε Packard 

Bell. Τόηε πεξίπνπ ππήξμαλ νη πξώηνη hackers πνπ δελ μεπεξλνύζαλ ηα όξηα ηεο 

θάξζαο, κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ’60. Οη ζπνπδαζηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ MIT, είραλ ηε 

πεξηέξγεηα γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θάζε ζπζθεπήο πνπ ππήξρε. Οη ππνινγηζηέο 

ηόηε ήηαλ mainframes, κεραλήκαηα θιεηδσκέλα ζε δσκάηηα κε ειεγρόκελε 

ζεξκνθξαζία. Τν θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο ήηαλ απαγνξεπηηθό θαη νη εξεπλεηέο είραλ 

ζηε δηάζεζε ηνπο πεξηνξηζκέλν ρξόλν εξγαζίαο.Τόηε νη πην έμππλνη από απηνύο, 

δεκηνύξγεζαλ ηα πξώηα hacks.  

     Τν hacking ζήκεξα Έρεη πεξάζεη ζε άιιν επίπεδν, νη εηαηξίεο θαηαζθεπήο 

πξνγξακκάησλ έρνπλ αλεβάζεη ην επίπεδό ηνπο θαη νη hacker έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ κεγαιύηεξα εκπόδηα. Πιένλ 

ην λα απνθξύςεη θάπνηνο ηελ ηαπηόηεηά ηνπ 

ζην internet είλαη ζρεδόλ αδύλαην. Τν cracking 

έρεη θηάζεη ζε ζεκεία πνπ γηα λα ζπάζεη έλα 

πξόγξακκα ρξεηάδνληαη κέξεο. Όζν γηα ηηο 

επηζέζεηο ζηα ηειεθσληθά δίθηπα, απηέο 

απνηεινύλ παξειζόλ κεηά ηελ έιεπζε ησλ 

ςεθηαθώλ ηειεθσληθώλ θέληξσλ από ηηο αξρέο 

ηνπ 20νπ αηώλα. 

     Οη hackers όκσο ππάξρνπλ, θαιύηεξα 

νξγαλσκέλνη από πνηέ. Έρνπλ πιένλ ζηα ρέξηα 

ηνπο θαη απηνί πνιύ δπλαηά εξγαιεία θαη απ’ 

όηη θαίλεηαη ν πόιεκνο ζα ζπλερίδεηαη γηα ρξόληα.  

ΜEΘΟΓΟΙ ΔΠΙΘΔΔΩΝ 

     Η επηηπρεκέλε εηζβνιή έρεη λα θάλεη θαη κε ηηο κεζόδνπο επίζεζεο (hacking 

attacks) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ράθεξο. Μεξηθέο κεζόδνη επίζεζεο είλαη νη εμήο:  

     Sniffer: Μία κέζνδνο επίζεζεο ησλ ράθεξο έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε ησλ 

ιεγνκέλσλ sniffers (“ιαγσληθά”). Τν sniffer είλαη έλα κηθξό πξόγξακκα ην νπνίν 

ρσξίο λα γίλεηαη αληηιεπηό εηζρσξεί ζ’ έλα ζύζηεκα όπνπ ςάρλεη θαη αλαιύεη ηα 

αξρεία ηνπ κε ζθνπό ηε ζπιινγή ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο δηαβηβάδεη 

ζηε ζπλέρεηα ζηνλ ρξήζηε ηνπ.  

 

     Denial of service (DoS attack) 

     Γνύξεηνη Ίππνη: Τα πξνγξάκκαηα απηά 

είλαη θεξθόπνξηεο ζε έλα ζύζηεκα 

ππνινγηζηή. O hacker κεηακθηέδεη ηνλ ίππν 

ζε έλα άιιν πξόγξακκα, όπσο γηα 

παξάδεηγκα παηρλίδη, ώζηε λα μεγειαζηεί ν 



ρξήζηεο θαη λα θαηεβάζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη ην πξόγξακκα. 

 ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΣΑΙΑ 

     Γηα ηελ πξνζηαζία ελόο ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο από θαθόβνπιν ινγηζκηθό 

είλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε ελόο antivirus. Τν antivirus κπνξεί λα πξνζηαηέςεη 

ην ζύζηεκα κόλν από ηνπο ηνύο πνπ πεξηέρνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ, ε ζπρλή 

αλαβάζκηζή ηνπο είλαη απαξαίηεηε ώζηε λα κπνξνύλ λα αληηκεησπίδνπλ θάζε 

θαηλνύξην ηό πνπ εκθαλίδεηαη. Τα πην πνιιά antivirus, έρνπλ ηνπο κεραληζκνύο 

αλαβάζκηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπο, ελζσκαησκέλνπο. Δπίζεο, ελζσκαηώλνπλ 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζπλερώο ειέγρνπλ θάζε αξρείν ή κήλπκα ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο ηνπ ρξήζηε, ώζηε λα εληνπίδνπλ ηνλ ηό πξηλ απηόο εθηειεζηεί θαη 

πξνζβάιεη ην ππνινγηζηηθό ζύζηεκα. Δίλαη ζεκαληηθό ν ρξήζηεο λα κελ θιείλεη ηα 

πξνγξάκκαηα απηά, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. 

     Η ελεκέξσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηα ηειεπηαία patches, services 

packs θ.η.ι. (π.ρ. Windows Update) είλαη απαξαίηεηε ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα βειηηώλεηαη ε 

πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή.  

     Γηα λα απνθεπρζεί ε αλεπηζύκεηε θαη 

ελνριεηηθή αιιεινγξαθία (SPAM) είλαη 

απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο 

anti-spam γηα αλίρλεπζε θαη πξνεηδνπνίεζε 

ησλ ρξεζηώλ. Τν πξόγξακκα απηό 

εγθαζίζηαηαη ζηνλ θεληξηθό εμππεξεηεηή 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.  

Η ΓΙΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΥΑΚΔΡ ΜΔ ΣΟΝ 

ΚΡΑΚΔΡ 

     Ο πεξηζζόηεξνο θόζκνο απνθαιεί ιαλζαζκέλα “ράθεξο”, απηνύο πνπ πξνβαίλνπλ 

ζε θαθόβνπιεο πξάμεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Σηε πξαγκαηηθόηεηα Υπάξρνπλ  δύν 

θαηεγνξίεο ρξεζηώλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε παξάλνκεο πξάμεηο: νη “ράθεξο” (Hackers) 

θαη νη “θξάθεξο” (Crackers). Γηα λα γίλεη δηαρσξηζκόο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ 

“ρξεζηώλ”, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη:  

     Έλαο “ράθεξ” είλαη εθείλνο πνπ ελδηαθέξεηαη έληνλα γηα ηηο κπζηηθέο θαη 

“θξπθέο” ιεηηνπξγίεο νπνηνπδήπνηε ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή. Σηε 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ νη “ράθεξο” είλαη πξνγξακκαηηζηέο θαη γηα απηό ην 

ιόγν έρνπλ εθηελή θαη ζε βάζνο γλώζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ. Πξνζπαζνύλ λα αλαθαιύςνπλ ηα “θελά” ζηα 

ζπζηήκαηα ππνινγηζηώλ θαζώο θαη ηνπο ιόγνπο ύπαξμεο απηώλ ησλ “θελώλ”. Οη 

“ράθεξο” αλαδεηνύλ ζηαζεξά πξόζζεηε γλώζε, κνηξάδνληαη ειεύζεξα όηη έρνπλ 

αλαθαιύςεη θαη πνηέ δελ θαηαζηξέθνπλ δεδνκέλα ζθνπίκσο.  



     Έλαο “θξάθεξ” είλαη εθείλνο πνπ 

δηεηζδύεη ή δηαθνξεηηθά παξαβηάδεη ηελ 

αθεξαηόηεηα ζπζηήκαηνο 

απνκαθξπζκέλσλ κεραλεκάησλ, κε θαθή 

πξόζεζε. Έρνληαο απνθηήζεη παξάλνκε 

πξόζβαζε, νη “θξάθεξο” θαηαζηξέθνπλ 

ζεκαληηθά δεδνκέλα, απνηξέπνπλ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ λόκηκσλ ρξεζηώλ ή 

πξνμελνύλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηα 

ζύκαηά ηνπο. Οη “θξάθεξο” 

ραξαθηεξίδνληαη γεληθά από θαθόβνπιεο 

πξάμεηο. 

ΓΙΑΗΜΟΙ HACKERS 

     Fyodor. Καηαζθεύαζε ην πξόγξακκα nMap ην νπνίν κπνξνύζε λα εληνπίζεη 

θξπκκέλεο ζπζθεπέο ζε έλα δίθηπν θαη λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα απηέο. 

     Michał Zalewski. Δίλαη έλαο εμαηξεηηθόο εξεπλεηήο αζθαιείαο δηθηύσλ 

ππνινγηζηώλ. 

     Garry McKinnon. Έρνπλ πεη όηη είλαη πίζσ από ην “κεγαιύηεξν hack όισλ ησλ 

επνρώλ ζην ζηξαηησηηθό ζύζηεκα ησλ ΗΠΑ”. Αλ απνδεηρηεί έλνρνο ζα κπεη ηζόβηα 

θαη ζα πξέπεη λα πιεξώζεη 2 εθαηνκκύξηα δνιάξηα πξόζηηκν.  

 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

     Πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην ρξήζηε, όπσο γηα παξάδεηγκα ην όλνκά ηνπ, ην 

ηειέθσλό ηνπ, ε δηεύζπλζή ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, νη 

θσηνγξαθίεο ηνπ, νη απόςεηο ηνπ γηα δηάθνξα ζέκαηα, θ.ν.θ. 

Πξνζσπηθά δεδνκέλα επίζεο ζεσξνύληαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα 

ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ ρξήζηε, όπσο ην ζξήζθεπκα, 

νη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, αθόκα 

θαη ε εξσηηθή ηνπ δσή.  

     Βέβαηα, ππάξρνπλ θάπνηεο ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν νη 

νπνίεο απαηηνύλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ή 

ην όλνκα ηνπ ρξήζηε, γηα λα επηηειέζνπλ νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ ηζηνζειίδσλ είλαη θπξίσο νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (Facebook, 

Twitter, Instagram θ.ά.), ζηηο νπνίεο είλαη ζπρλή ε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηώλ ηνπ 

ρξήζηε, θαζώο θαη ηζηόηνπνη ζηνπο νπνίνπο δηεμάγεηαη ειεθηξνληθό εκπόξην. Δπίζεο, 

ηα ειεθηξνληθά θόξνπκ γηα ζέκαηα όπσο ε κνπζηθή, ηα παηρλίδηα, ηα βηβιία, νη 

ηαηλίεο πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα γηα ην ρξήζηε.  



     Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, ν θαζέλαο πξέπεη λα πξνζέρεη πνπ θαη πσο δεκνζηεύεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ νπζηαζηηθά ηνλ 

απεηθνλίδνπλ. Καη απηό δηόηη, αλ απηέο νη 

πιεξνθνξίεο πέζνπλ ζε ιάζνο ρέξηα, 

κπνξνύλ λα θέξνπλ ην ζύκα ζε δύζθνιε 

ζέζε. Πνιινί επηηήδεηνη, έρνληαο σο έξκαην 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ελόο αηόκνπ, κπνξνύλ 

λα ην εθβηάζνπλ, λα ην δπζθεκίζνπλ, 

ελέξγεηεο νη νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα 

ζηηγκαηίζνπλ ην ζύκα γηα ηελ ππόινηπή ηνπ 

δσή.  

   Σπλάγεηαη, ινηπόλ, αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα όηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θάζε 

αηόκνπ είλαη (ην ιέεη θαη ε ιέμε) πξνζσπηθά θαη ηδησηηθά, θαη ν ρξήζηεο πξέπεη λα 

πξνζέρεη όηαλ ηα θνηλνπνηεί, θαζώο πηζαλέο αηαζζαιίεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ 

αξλεηηθά ηε δσή ηνπ.  

 

 

 

 

 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ ΙΝΣΔΡΝΔΣ 
 

     Λίγνη ζα δηαθσλνύζαλ κε ηελ άπνςε όηη ην Ίληεξλεη είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα 

- ίζσο θαη ην κεγαιύηεξν - θαηνξζώκαηα ηεο 

ηερλνινγίαο. Ο ρξήζηεο απνιακβάλεη έλα 

επξύηαην θάζκα αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ δσή, από κηα θαηλνκεληθά απιή 

ζπλνκηιία κεηαμύ αλζξώπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο επείξνπο κέρξη ρξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο γηα ηελ αγνξά ελόο πξντόληνο. Τν 

ρξήζηκν απηό εξγαιείν, όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, 

έρεη δηεηζδύζεη γηα ηα θαιά ζηε δσή ηνπ 

αλζξώπνπ. Βέβαηα, θαλείο δελ εγγπάηαη ηελ 

απόιπηε αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ελαζρόιεζεο κε ην δηαδίθηπν, νπόηε 

απαηηείηαη από απηόλ λα έρεη επίγλσζε ηνπ 

ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν επηηεινύληαη ελέξγεηεο κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ απηνύ.  

     Η εξγαζία εμεηάδεη ηελ αζθάιεηα ζε πέληε ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν: 

ζηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο (e-banking), ζηηο αγνξέο πξντόλησλ κέζσ 

δηαδηθηύνπ (e-shopping), ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail), ζηνπο ηνύο πνπ 

ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν, θαη ζηελ θξππηνγξάθεζε.  

     Αξρηθά, νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηύνπ, ην γλσζηό ζε όινπο e-

banking, είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλν, θαη παξνπζηάδεη ξαγδαία αλάπηπμε ηα ηειεπηαία 



ρξόληα. Δλδεηθηηθά, ζηε Γεξκαλία ην 42% ηνπ πιεζπζκνύ ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο 

e-banking, ζηε Σνπεδία ην 28%, ζηελ Βξεηαλία ελ 7%. Η «δεκνηηθόηεηα» ηνπ κέζνπ 

απηνύ νθείιεηαη ζην όηη δηεθπεξαηώλνληαη ζπλαιιαγέο όπσο ε εμόθιεζε 

ινγαξηαζκώλ θαη πηζησηηθώλ θαξηώλ κε επθνιία θαη ηαρύηεηα, εμππεξεηώληαο  ην 

ρξήζηε γξήγνξα θαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ παξαγσγηθόηεηα 

ηεο ηξάπεδαο. 

     Κάζε ηξαπεδηθή κνλάδα ρξεζηκνπνηεί ηνλ δηθό ηεο ηξόπν γηα λα πξνζηαηεύζεη ηνλ 

πειάηε από ηπρόλ θηλδύλνπο, όπσο ε δηαξξνή ηνπ 

πξνζσπηθνύ αξηζκνύ ηεο θάξηαο ηνπ. 

Σπλεζέζηεξνη ηξόπνη είλαη ε θξππηνγξάθεζε (ε 

νπνία αλαιύεηαη παξαθάησ), κε ηε ρξήζε ησλ 

πξσηνθόιισλ SET (Secure Electronic 

Transaction), πνπ ππνζηεξίδνπλ ε MasterCard θαη 

ε Visa, θαη SSL (Secure Sockets Layer), πνπ 

ππνζηεξίδεηαη από ηηο εηαηξείεο IBM θαη 

Netscape, θαζώο θαη νη πξνζσπηθνί αξηζκνί 

πξόζβαζεο, πνπ εθδίδνληαη από ηελ ηξάπεδα θαη 

είλαη απόξξεηνη θαη κνλαδηθνί γηα θάζε πειάηε.  

     Σηε ζπλέρεηα, ην επξέσο γλσζηό e-shopping 

αθνξά θάζε είδνο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο κεηαμύ 

θπζηθώλ θαη κε πξνζώπσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθά κέζα. Μέζσ 

δηαδηθηύνπ νη ρξήζηεο απινπζηεύνπλ ηε δηαδηθαζία αγνξάο, ειαρηζηνπνηώληαο ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο. Οθέιε ππάξρνπλ θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ κε ηα 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα απμάλνπλ ην πειαηνιόγηό ηνπο θαη κπνξνύλ λα 

δηελεξγήζνπλ ζπλαιιαγέο θαη κε άιιεο επηρεηξήζεηο. 

     Ο θαηαλαισηήο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα αζθαιή ειεθηξνληθή 

αγνξά ελόο πξντόληνο, πξέπεη πξηλ ηελ αγνξά λα επηιέμεη κηα εηαηξεία κε 

αλαγλσξηζκέλν θύξνο, λα βεβαησζεί γηα ηελ ηηκή ηνπ πξντόληνο θαζώο θαη γηα ηπρόλ 

επηβαξύλζεηο (θόξνη, δαζκνί θιπ.), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο λα ειέγμεη ηε 

ζειίδα γηα ζήκαηα πνπ δειώλνπλ όηη ε αγνξά εθηειείηαη ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ 

(πξνεγνύκελε εηθόλα), θαη κεηά ηελ αγνξά λα έρεη πιήξε επίγλσζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ, όπσο ην δηθαίσκα λα κηιήζεη κε ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο αλ ην 

πξντόλ πνπ παξήγγεηιε είλαη ειαηησκαηηθό.  

     Ύζηεξα, κηα από ηηο πην δηαδεδνκέλεο ππεξεζίεο ηνπ 

δηαδηθηύνπ, ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, πξνζθέξεη 

ηαρύηαηε θαη αμηόπηζηε επηθνηλσλία κε εθαηνκκύξηα 

ρξήζηεο αλά ηνλ θόζκν. Βέβαηα, όπσο ζε θάζε ππεξεζία 

ηνπ δηαδηθηύνπ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθόο, θαζόηη ην e-mail είλαη αξθεηά επάισηε 

ππεξεζία, θαη θηλδπλεύεη θπξίσο από κελύκαηα πνπ 

έρνπλ ηνύο, αιιά θαη από αλεπηζύκεηα δηαθεκηζηηθά 

κελύκαηα (spam). 

     Ο ρξήζηεο κπνξεί λα νρπξώζεη ηε δηεύζπλζε ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ηνπ ηαρπδξνκείνπ κε ηζρπξά firewalls 

(ζπζθεπή ή πξόγξακκα πνπ είλαη έηζη ξπζκηζκέλν νύησο ώζηε λα επηηξέπεη ή λα 

απνξξίπηεη παθέηα δεδνκέλσλ πνπ πεξλνύλ από έλα δίθηπν ππνινγηζηώλ ζε έλα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD


άιιν), θαζώο θαη λα επηθπιάζζεηαη ν ίδηνο λα απνθαιύςεη ζε άιινπο πξνζσπηθά 

δεδνκέλα, όπσο ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ζην ειεθηξνληθό ηνπ ηαρπδξνκείν. 

     Πεξλώληαο ζηνπο ηνύο, δειαδή ζηα θαθόβνπια πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζηνλ ππνινγηζηή θαη πνιιέο θνξέο ζηα δεδνκέλα 

πνπ πεξηέρεη, ε ύπαξμή ηνπο απνηειεί από ηα κεγαιύηεξα θαη ζεκαληηθόηεξα 

πξνβιήκαηα ηνπ Ίληεξλεη. Σήκεξα ππάξρνπλ πεξίπνπ 80.000 ηνί, δηαθνξεηηθνί 

κεηαμύ ηνπο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κεηαιιάζζνληαη από ηνλ αξρηθό ηό (γη’ 

απηό άιισζηε νλνκάδνληαη θαη ηνί).  

     Ο πην δηάζεκνο θαη απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ελόο ηνύ είλαη 

ε εγθαηάζηαζε αληηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο (antivirus). Τέηνηνπ 

είδνπο πξνγξάκκαηα είλαη ηθαλά λα 

ζσξαθίζνπλ ηνλ ππνινγηζηή γηα έλα 

κεγάιν πιήζνο ηώλ. Λόγσ, όκσο, 

ηεο ζπρλήο κεηάζηαζεο ησλ 

θαθόβνπισλ απηώλ πξνγξακκάησλ, 

ηα antivirus πνιιέο θνξέο 

αδπλαηνύλ αθόκα θαη λα εληνπίζνπλ 

έλαλ ηό πην εμειηγκέλν από απηά. Η 

εηξσλεία εδώ είλαη όηη νη ίδηεο 

εηαηξείεο πνπ εθδίδνπλ αληηηθά 

πξνγξάκκαηα πνιιέο θνξέο 

εθδίδνπλ θαη ηνύο. 

     Τέινο, ε πξναλαθεξόκελε 

θξππηνγξάθεζε είλαη κηα επηζηήκε 

ε νπνία πξαγκαηεύεηαη ηελ 

θσδηθνπνίεζε θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ, πνπ βαζίδεηαη ζηα καζεκαηηθά. 

Κύξην κέιεκα θαη ζθνπόο ηεο θξππηνγξάθεζεο είλαη ε επίηεπμε ηνπ απαξαβίαζηνπ 

απνξξήηνπ ζηηο ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο αιιά θαη ε απνζήθεπζε επαίζζεησλ 

πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο θαζίζηαληαη πξνζβάζηκεο κόλν ζηνπο θαηάιιεια 

εμνπζηνδνηεκέλνπο. 

     Πνιινί πηζηεύνπλ όηη ε αζθάιεηα ηεο θξππηνγξάθεζεο είλαη ε ίδηα ε 

θξππηνγξαθία θαη νη κέζνδνί ηεο (ζπκκεηξηθή θαη αζύκκεηξε θξππηνγξάθεζε). 

Όκσο δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο παλάθεηα. Καη απηό γηαηί, αλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ιαλζαζκέλα, θπξίσο ιόγσ ηεο θαθήο πινπνίεζεο, κπνξεί λα βιάςεη ηνπο 

πξαγκαηηθνύο ζηόρνπο ηεο εηαηξείαο ή ηνπ νξγαληζκνύ πνπ ηελ ρξεζηκνπνηεί.  

     Σπλνςίδνληαο, αθόκα θαη αλ νη πξνθπιάμεηο πνπ δηαηίζεληαη ζεσξνύληαη επαξθείο, 

ν θαζέλαο είλαη αλά πάζα ζηηγκή επάισηνο ζηνπο θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλεί ην 

Ίληεξλεη. Σε γεληθέο γξακκέο, απηό πνπ ρξεηάδεηαη είλαη πεξηζζόηεξε πξνζνρή θαη 

πξόιεςε, πξέπεη ν ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ (θπζηθό πξόζσπν θαη κε) λα βξίζθεηαη 

ζε εγξήγνξζε, γηα λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηπρόλ απεηιέο. Η αζθάιεηα ζηνπο 

θόιπνπο ηνπ δηαδηθηύνπ δελ είλαη νύηε απόιπηε, νύηε δεδνκέλε. 

 

 

        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


