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          Ενότητα 1: Ισπανικό λόττο   
 
          1.1:Πρόκειται για διαδεδομένη συμβατική απάτη, η οποία μέχρι τώρα γινόταν μέσω 
συμβατικού ταχυδρομείου και πλέον έχει αναβαθμιστεί σε ηλεκτρονικό έγκλημα μέσω του 
διαδικτύου. Αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο ο χρήστης του διαδικτύου 
ενημερώνεται ότι κέρδισε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό (μεγαλύτερο των 500.000 ευρώ) σε λοταρία. 
Στο ηλεκτρονικό μήνυμα εμπεριέχεται συγχαρητήρια επιστολή της τράπεζας, η οποία έχει τα 
χρήματα και τα τηλέφωνα του δικηγόρου της τράπεζας με τον οποίο θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να    
επικοινωνήσει και να μάθει πως να εισπράξει τα χρήματα. Στο τηλέφωνο απαντά βεβαίως κάποιο 
από τα μέλη του κυκλώματος, που ενημερώνει τον <<τυχερό>> ότι θα πρέπει να προκαταβάλει 
φόρο που κυμαίνεται από 1% μέχρι 10%,ανάλογα με το ποσό που έχει <<κερδίσει>> ,προκειμένου 
να αποδεσμευτούν τα χρήματα. Οι δημιουργοί των μηνυμάτων γίνονται πιστευτοί γιατί βάζουν 
ονόματα μεγάλων εταιρειών(Microsoft.Yahoo,κλπ.). 
 
     
 
          1.2:Ο χρήστης του διαδικτύου πρέπει να μπαίνει σε ιστοσελίδες οι οποίες είναι οι 
αυθεντικές και σωστές και να μην δίνει τα προσωπικά του στοιχεία αν δεν είναι σίγουρος ότι η 
ιστοσελίδα που μπήκε είναι η σωστή. 
 
 
 
          1.3:Στην Ελλάδα καταγράφονται δεκάδες θύματα, με χαρακτηριστική την περίπτωση της 
νεαρής φοιτήτριας, η οποία κατέφυγε σε τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να βρει τα χρήματα που 
έπρεπε να προκαταβάλει για να εισπράξει τα “κέρδη” της. Μια κυρία που πείστηκε, πήγε στο 
εξωτερικό όπου την υποδέχτηκαν  με λιμουζίνα και σαμπάνιες και τη μετέφεραν σε έναν 
“διευθυντή τράπεζας” και εκεί πείστηκε να στείλει 315.000ευρώ, για να κερδίσει 3.000.000ευρώ. Η 
συγκεκριμένη ήταν η μόνη που κατάφερε να πάρει τα χρήματα της πίσω, με επέμβαση της 
ΙΝΤΕΡΠΟΛ. 
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                        Ενότητα 2: Κοινωνική δικτύωση και πολιτική απορρήτου 
 
          2.1:Η κοινωνική δικτύωση αποτελεί κατά πολλούς, ένα εκπληκτικό τεχνολογικό φαινόμενο 
του 21ου αιώνα. Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στον καθένα από εμάς να 
δημιουργήσουμε και να σχεδιάσουμε την προσωπική μας ιστοσελίδα (προφίλ), χρησιμοποιώντας 
γραφικά, χρώμα, μουσική και εικόνες ώστε να της δώσουμε ξεχωριστό χαρακτήρα. Πρόκειται για 
δραστηριότητα ιδιαίτερα προσφιλή στους νέους και δεν απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. 
Στις ιστοσελίδες αυτές, οι χρήστες μέσα από τα εικονικά τους προφίλ λειτουργούν διαδραστικά με 
άλλους χρήστες, δημοσιεύουν τις φωτογραφίες και τα βίντεο τους, γίνονται μέλη σε ομάδες κοινών 
ενδιαφερόντων (groups), δημοσιεύουν και ανταλλάσουν τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες 
(μουσική, εικαστικά έργα κ.λπ.), επισκέπτονται σελίδες άλλων χρηστών και χρησιμοποιούν πλήθος 
εφαρμογών (κουίζ, παιχνίδια, κ.λπ.). Όπως βέβαια ισχύει σε κάθε μορφή ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, έτσι και στους ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης, η γνώση βασικών κανόνων 
ασφάλειας και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης είναι καθοριστικοί παράγοντες για την προστασία των 
ανηλίκων από κακόβουλους ανθρώπους και τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, ώστε να 
μπορούν να απολαύσουν τις άπειρες δυνατότητες ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και διασκέδασης που 
τους παρέχονται. 
 
 
 
           2.2: Τη συναντούμε επίσης ως Privacy Policy ή απλώς Privacy και βρίσκεται στο κάτω 
μέρος των περισσότερων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή συνήθως τα κείμενα αυτά 
είναι στην αγγλική γλώσσα και, επιπλέον, χρησιμοποιούν νομική ορολογία και δυσνόητους όρους, 
σας παραθέτουμε τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέχουμε κατά την ανάγνωση των εγγράφων 
αυτών, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον ιστοχώρο Facebook. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 
λοιπόν, να διαβάζουμε και να κατανοούμε πλήρως τη δήλωση/πολιτική απορρήτου και τους όρους 
χρήσης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης πριν δημιουργήσουμε ένα εικονικό προφίλ. 
Διαβάζοντας τα κείμενα αυτά, μαθαίνουμε με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά μας 
δεδομένα από τον συγκεκριμένο ιστοχώρο αλλά και το τι επιτρέπεται και τι όχι να κάνουμε σε 
αυτόν. Βέβαια, η ύπαρξη δήλωσης απορρήτου δε σημαίνει απαραίτητα ότι μια ιστοσελίδα είναι 
αξιόπιστη, καθώς η δήλωση μπορεί να είναι πλαστή. Σε κάθε περίπτωση όμως, προτού 
καταχωρίσουμε τα στοιχεία μας οπουδήποτε πρέπει να αναζητούμε και να διαβάζουμε το κείμενο 
αυτό και φυσικά, ως ανήλικοι, να συμβουλευόμαστε τους γονείς μας, για να κρίνουμε αν πρέπει ή 
όχι να προχωρήσουμε στη συμπλήρωση των προσωπικών μας δεδομένων. 
 
 
 
 
            2.3:1. Πριν εγγραφούμε σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης αναζητούμε την πολιτική 
απορρήτου και τους όρους χρήσης και βεβαιωνόμαστε ότι κατανοούμε πλήρως με ποιον τρόπο θα 
χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα τα προσωπικά μας δεδομένα. 
2. Από τη στιγμή που θα δημιουργήσουμε το εικονικό μας προφίλ θα πρέπει να αλλάξουμε τις 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο μενού Απόρρητο/Privacy. 
3. Περιορίζουμε την πρόσβαση στο προφίλ μας, μειώνοντας τις πιθανότητες άντλησης πολλών 
έγκυρων προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών από επιτήδειους, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν 
για εξειδικευμένη επίθεση phishing μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 
4. Δε δίνουμε σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασης στο εικονικό προφίλ μας. Κάποιος, γνωρίζοντας 
τον κωδικό μας, αποκτά πρόσβαση στο προφίλ μας και μπορεί να διαχειριστεί πλήρως τα δεδομένα 
που εμφανίζονται σε αυτό. 
5. Δεν ανεβάζουμε στο προφίλ μας φωτογραφίες όπου φαίνεται καθαρά η τοποθεσία στην οποία 
βρισκόμαστε, ειδικότερα αν πρόκειται για το σπίτι μας, το σχολείο ή μέρη που συχνάζουμε. Έτσι θα 



προστατευθούμε καλύτερα από την πιθανότητα εντοπισμού μας στον φυσικό κόσμο. 
6. Αν δεχθούμε ένα προσβλητικό ή ανεπιθύμητο μήνυμα, χρησιμοποιούμε την ενσωματωμένη 
μέθοδο καταγγελιών της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούμε. Συνήθως 
αναφέρεται με τη λέξη report. 
7. Έχουμε πάντα υπόψη ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύουμε στις ιστοσελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης είναι δημόσια προσπελάσιμες, επομένως, καλό θα ήταν να μη δημοσιεύουμε στοιχεία 
και φωτογραφίες που θα βοηθούσαν κάποιον να μας εντοπίσει στο φυσικό κόσμο ή θα μας έφερναν 
σε δύσκολη θέση. Ακόμα και αν απενεργοποιήσουμε/ακυρώσουμε το προφίλ μας, πολλές 
πληροφορίες δεν αφαιρούνται και ενδέχεται, επίσης, να τις συναντήσουμε και αλλού στο 
Διαδίκτυο. 
8. Γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που προσθέτουμε στη λίστα των φίλων μας κάποιο άτομο 
(αποδοχή: friend request), αυτό αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στο 
προφίλ μας, μεταξύ των οποίων οι φωτογραφίες και τα στοιχεία επικοινωνίας μας.                            
9. Γνωρίζουμε ότι οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν πολλές εφαρμογές (παιχνίδια, 
κουίζ, κ.λπ.), τα οποία δεν υπόκεινται πάντα στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας και, 
επομένως, μπορούν να διαχειριστούν τα προσωπικά μας δεδομένα με διαφορετικό τρόπο.  
10. Έχουμε πάντα υπόψη ότι στους εικονικούς κόσμους είναι εύκολο να δημιουργήσει κανείς μια 
ψεύτικη ταυτότητα και να παραπλανήσει άλλους χρήστες. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε 
επιφυλακτικοί με τους εικονικούς φίλους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ενότητα 3: Cyber Bulling 
 
 
           3.1:Ο εκφοβισμός μέσω του Διαδικτύου είναι οποιαδήποτε πράξη εκφοβισμού, 
επιθετικότητας, παρενόχλησης, τρομοκρατικής ή αυταρχικής συμπεριφοράς που θεσπίζεται και 
πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας, συγκεκριμένα  του 
Διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων και η οποία επαναλαμβάνεται ανά τακτά ή άτακτα χρονικά 
διαστήματα. Ο όρος cyber bulling δημιουργήθηκε από τον Καναδό Bill Belsey και έχει τις ρίζες του 
στον παραδοσιακό σωματικό ή ψυχολογικό εκφοβισμό όπου ο στόχος του επιτιθέμενου είναι να 
προκαλέσει ζημιά ή να βλάψει το θύμα του. 
 
 
 
           3.2:Επαναλαμβανόμενη αποστολή ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών μηνυμάτων 
 
    Παρέμβαση και παρενόχληση οποιασδήποτε διαδικτυακής δραστηριότητας του ατόμου 

    Δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ 

    Είσοδος σε προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς του ατόμου 

    Αποστολή φωτογραφιών του ατόμου ή αλλού είδους μαγνητοσκοπημένου υλικού 

    Αποστολή προσωπικών πληροφοριών του ατόμου σε πολλαπλούς παραλήπτες 

    Αποστολή απειλητικών μηνυμάτων σε αλλά άτομα υποκρινόμενοι το άτομο που εκφοβίζεται 

    Υποκίνηση τρίτων για διαδικτυακή παρακολούθηση και παρενόχληση του ατόμου 
 
 
 
            3.3:Ελένξτε τις πληροφορίες που μοιράζεστε στα διάφορα sites! 
1) Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις επιλογές block και report abuse που σας δίνουν όλα τα sites. 

2) Προσέξτε τα e-mails που λαμβάνετε και προωθείτε, ιδιαίτερα τα spam. 

3)Ψάξτε ανα τακτά διαστήματα το όνομά σας στο Google , για να διαπιστώσετε τί κυκλοφορεί στο internet 
για το άτομό σας. 

Η διαδικτυακή κακοποίηση είναι αξιόποινη πράξη, οπότε μη διστάσετε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους 
εάν πέσετε θύμα αυτής. Και κάτι τελευταίο ... μάθετε να έχετε διαδικτυακή συνείδηση και καλή 
συμπεριφορά: 

Προσέξτε τι στέλνετε, τι προωθείτε, τι λέτε και πού κλικάρετε! 

3)Ένας έφηβος που θα δεχθεί τέτοιο εκφοβισμό είναι σημαντικό να θέσει τα όρια του και να μην 
απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, εξαπολύοντας απειλές ή βρίζοντας. Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει το 
περιστατικό σε ένα ενήλικα, είτε πρόκειται για γονείς είτε κάποιο εκπαιδευτικό ή άλλο κοντινό και έμπιστο 
άτομο και φυσικά να το καταγγείλει, ακόμα και μόνος του. Μπορεί να απευθυνθεί στη γραμμή Safeline 
2811 391615 ή απευθείας στη Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, όταν δέχεται σοβαρές απειλές, αν και οι 
δύο φορείς συνεργάζονται άμεσα.                                                                                                                    5 

 



                                                   Ενότητα 4: Chat room 
 
 
 
           4.1:Chat rooms είναι από τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα κομμάτια του internet, είτε σαν 
αυτόνομες υπηρεσίες ή συνδεδεμένα με κάποιο website γνωριμιών. Το chat είναι ένας χώρος που 
επιτρέπει στους χρήστες του internet να συνομιλούν μεταξύ τους. Είτε με γραπτό κείμενο σε 
πραγματικό χρόνο. Είτε με video και ήχο, αν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (webcam και 
μικρόφωνο). 
Οι συνομιλίες μπορούν να είναι είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. Σε κάθε περίπτωση τα chat rooms 
είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και αυτή η δημοτικότητα τους όλο θα αυξάνεται καθώς η ανάγκη 
επικοινωνίας κάνει τους χρήστες του ίντερνετ να τα θεωρούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. 
 
 
 
             4.2:Τα πλεονεκτήματα που έχει είναι ότι τα άτομα που επικοινωνούν μεταξύ τους μπορούν 
να επικοινωνήσουν από το χώρο τους,δηλαδή μπορούν να επικοινωνήσουν και αν βρίσκονται σε 
πολλοί μακρινές χώρες. 
 
 
 
            4.3:Ψευδώνυμο είναι όταν ο χρήστης δημιουργεί έναν λογαριασμό με άλλο όνομα. 
Διαδικτυακός εκφοβισμός: κάποιος με τον οποίον συνομιλεί το παιδί σας στο chatroom, ή που 
ανταλλάσει μαζί του άμεσα μηνύματα, θα μπορούσε να του στείλει μηνύματα που να ’ναι 
προσβλητικά ή απειλητικά, ή θα μπορούσε το ίδιο το παιδί σας να ασκήσει διαδικτυακό εκφοβισμό. 
    Ανταλλαγή ανάρμοστων φωτογραφιών και βιντεοσκοπημένου υλικού: μπορεί να του ζητηθεί να 
στείλει προκλητικές φωτογραφίες του σ’ έναν άλλο χρήστη του chatroom ή της υπηρεσίας άμεσων 
μηνυμάτων. 
    Υποκλοπή ταυτότητας: κάποιος θα μπορούσε να αποπειραθεί να ανακαλύψει προσωπικά 
δεδομένα ώστε να κλέψει την ταυτότητα του παιδιού σας. 
    Διαδικτυακή αποπλάνηση ανηλίκου: δίχως να το συνειδητοποιεί, το παιδί σας μπορεί να 
συνομιλεί με έναν ενήλικο που θέλει να δημιουργήσει μαζί του σεξουαλική σχέση. 
    Λήψη παραπλανητικών συμβουλών σχετικά με θέματα υγείας: υπάρχουν chatrooms διαθέσιμα 
στο διαδίκτυο, που ενθαρρύνουν, για παράδειγμα, τις διαταραχές πρόσληψης τροφής και την 
πρόκληση σκόπιμης βλάβης από το άτομο στον ίδιο του τον εαυτό 
 
 
 
            4.4:Ρυθμίστε τους Γονικούς Ελέγχους και την Ασφαλή Αναζήτηση σύμφωνα με την ηλικία 
και την ωριμότητα του παιδιού σας, ώστε να έχει πρόσβαση, στο διαδίκτυο, μόνο σε περιεχόμενο 
κατάλληλο για την ηλικία του. Αλλά να θυμάστε, ίσως δεν είναι 100% αποτελεσματικοί και ούτε 
υποκαθιστούν τη γονική επίβλεψη. 
    Ανακαλύψτε αν ο πάροχος σας υπηρεσιών διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας προσφέρει 
ελεγχόμενα chat rooms. 
    Καθίστε μαζί με το παιδί σας να δείτε τα chat rooms που επισκέπτεται ή που θα ήθελε να 
επισκεφθεί. 
    Προτρέψτε το να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο αντί για το αληθινό του όνομα, στα chatrooms και τα 
άμεσα μηνύματα.                                                                                                                       6 
    Μιλήστε του σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους του διαδικτυακού εκφοβισμού. Όπως για το 
πώς θα μπορούσε να του ασκηθεί εκφοβισμός, καθώς και για το πώς κάτι που το ίδιο το παιδί σας 
θα πει σ’ ένα chatroom ή σ’ ένα άμεσο μήνυμα θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό ως παρενόχληση. 
    Μάθετέ του πώς να σώζει σε αντίγραφο μια συνομιλία μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων ή 



chatroom και πώς να αποκλείει/να αγνοεί κάποιον και να αναφέρει κάτι ανάρμοστο στον πάροχο 
της υπηρεσίας chatroom. Στο τμήμα «Βοηθείας» ή «Ασφαλείας» του chatroom θα πρέπει λογικά να 
βρείτε τον τρόπο να το κάνετε αυτό. 
    Εξηγήστε στο παιδί σας ότι πρέπει να προσέχει ποιον εμπιστεύεται στο διαδίκτυο και δεν πρέπει 
να φανερώνει σε αγνώστους προσωπικά δεδομένα (όπως τον αριθμό του κινητού του, τη διεύθυνσή 
του ή το όνομα του σχολείου του) ή να κάνει ιδιωτικές διαδικτυακές συνομιλίες (όπου δεν μπορούν 
άλλοι να δουν τι λέγεται) με οποιονδήποτε δεν έχει γνωρίσει διά ζώσης. 
    Προτρέψτε το να έρθει σε εσάς αν κάτι που συνέβη σ’ ένα chatroom ή κατά την ανταλλαγή 
άμεσων μηνυμάτων το κάνει να αισθανθεί άβολα. Αν μια συνομιλία σ’ ένα chat room ή με 
ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων γεννά ανησυχία σ’ εσάς ή στο παιδί σας, να την αναφέρετε στην 
εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία, πηγαίνοντας στο τμήμα της «Βοήθειας» ή της «Ασφάλειας» για 
να βρείτε τον τρόπο να το κάνετε. 
    Αν το παιδί σας θέλει να συναντηθεί και διά ζώσης με κάποιον που γνώρισε σ’ ένα chatroom ή 
μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, συνοδέψτε το και φροντίστε η συνάντηση να γίνει σε δημόσιο χώρο. 
    Αν ανησυχείτε πως ένας ενήλικος προσέγγισε κατά ανάρμοστο τρόπο το παιδί σας, ή κάποιο 
άλλο, σ’ ένα chatroom, αναφέρετε το συμβάν στην αρμόδια υπηρεσία ή τις αστυνομικές αρχές στη 
χώρα σας. Για παράδειγμα στην Ελλάδα υπάρχει η SafeLine και η Υποδιεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 
    Αν πιστεύετε πως ένα παιδί θα μπορούσε να διατρέχει άμεσο κίνδυνο, ενημερώστε την 
Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.  


