
Παιδική πορνογραφία 
Παιδική πορνογραφία είναι η παράνομη χρήση των παιδιών σε πορνογραφικές ταινίες ή 
φωτογραφίες. 
Η παιδική πορνογραφία αναφέρεται στην παιδική παράσταση σεξουαλικής δραστηριότητας 
που αφορούν ένα παιδί.Μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων των γραφών, περιοδικά, φωτογραφίες,  γλυπτική,  σχέδιο, 
κινουμένων σχεδίων, ζωγραφική, animation, εγγραφή ήχου,  φιλμ, βίντεο, και τα 
βιντεοπαιχνίδια.  Η παιδική πορνογραφία είναι χωρισμένη σε προσομοίωση της παιδικής 
πορνογραφίας και της παιδικής της οποίας παρήχθη με την άμεση συμμετοχή του παιδιού 
(επίσης γνωστή ως εικόνες παιδικής κακοποίησης ). Κατάχρηση του παιδιού κατά τη διάρκεια 
των σεξουαλικών πράξεων που καταγράφονται στην παραγωγή της παιδικής πορνογραφίας.Η 
παιδική πορνογραφία είναι η συνέπεια της εκμετάλλευσης ή σεξουαλικής κακοποίησης ενός 
παιδιού. Μπορεί να οριστεί ως κάθε μέσο που απεικονίζει ή προωθεί την σεξουαλική 
κακοποίηση  ενός παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης και αναπαραγωγής βίντεο/ 
ή ήχου, με επίκεντρο σεξουαλικές πράξεις ή τα γεννητικά όργανα των παιδιών.  

Grooming 
Η Περιποίηση (grooming) παιδιών αναφέρεται σε δράσεις που αναλαμβάνονται σκόπιμα με 
στόχο την ίδρυση φιλίας και μιας συναισθηματικής σύνδεσης με ένα παιδί, να μειώσει τις 
αναστολές του παιδιού στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σεξουαλική δραστηριότητα με το 
παιδί, ή εκμετάλλευσης (όπως είναι η παιδική εργασία-π.χ εμπορία παιδιών). 
Περιποίηση παιδιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δελεάσουν τους ανηλίκους σε 
παράνομες επιχειρήσεις, όπως η παιδική πορνεία ή την παραγωγή υλικού παιδικής 
πορνογραφίας. 
Παρά το γεγονός ότι σε όλο τον κόσμο νομολογία έχει εγγενώς ετερογενή ιστορία των 
δραστών, γενικά σεξουαλική κακοποίηση παιδιών συμβαίνει στα χέρια κάποιου κοντά και 
προσωπικά γνωστό για το παιδί. Έτσι, στη κατάχρηση  συνήθως προηγείται περιποίηση.  

 

Phishing 
Το phishing είναι η προσπάθεια κάποιου ή κάποιων να αποκτήσει/σουν πληροφορίες όπως 
ονόματα χρηστών, κωδικούς πρόσβασης, καθώς και στοιχεία πιστωτικών καρτών (και μερικές 
φορές, έμμεσα, χρήματα) με μεταμφίεση ως μια αξιόπιστη οντότητα σε μια ηλεκτρονική 
επικοινωνία. Οι ανακοινώσεις που υποτίθεται ότι είναι από δημοφιλείς κοινωνικές ιστοσελίδες, 
ή ιστοσελίδες δημοπρασιών, σε απευθείας σύνδεση επεξεργαστών πληρωμής ή οι διαχειριστές 
συνήθως χρησιμοποιειούνται για να δελεάσουν το ανυποψίαστο κοινό. Τα Phishing emails 
μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που έχουν μολυνθεί με κακόβουλο 
λογισμικό. Το Phishing πραγματοποιείται συνήθως  από πλαστογράφηση e-mail ή instant 
messaging και κατευθύνει τους χρήστες συχνά να εισάγουν τα στοιχεία σε μια πλαστή 
ιστοσελίδα του οποίου η εμφάνιση και αίσθηση είναι σχεδόν πανομοιότυπη με το νόμιμο. Το 
phishing είναι ένα παράδειγμα τεχνικής κοινωνικής μηχανικής που χρησιμοποιούνται για να 



εξαπατήσουν τους χρήστες, και εκμεταλλεύεται την κακή χρηστικότητα των σημερινών 
τεχνολογιών ασφαλείας web. Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού 
των αναφερθέντων περιστατικών phishing περιλαμβάνουν νομοθεσία, εκπαίδευση των 
χρηστών, την ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και τεχνικά μέτρα ασφαλείας. 

 

Παράδειγμα Phishing 

 

 
1. Ένας εγκληματίας στέλνει χιλιάδες, ακόμη και εκατομμύρια, e-mail σε μια ποικιλία των 
ανθρώπων, συνήθως τυχαία. Αυτά τα μηνύματα φαίνεται να είναι τα μηνύματα από μια 
γνωστή εταιρεία. Ένα κοινό παράδειγμα είναι να περιέχει μια ιστορία  που εποίησαν να 
σχεδιαστεί για να σας παρασύρουν να κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο ή καλώντας έναν αριθμό 
τηλεφώνου. 
2. Το phishing e-mail περιέχει συνδέσεις ή κουμπιά που σας μεταφέρει σε μια ιστοσελίδα 
απάτη. 
3. Η δόλια ιστοσελίδα μιμείται την εταιρεία που αναφέρεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, και έχει ως στόχο να εξαγάγει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας. 



Στην ουσία, νομίζετε ότι δίνετε τα στοιχεία σας σε μια αξιόπιστη εταιρεία, όταν, στην 
πραγματικότητα, είστε το δίνει σε έναν εγκληματία. 

 
Tρόποι εξαπάτησης Phishing 

http://www.consumerfraudreporting.org/phishing_examples.php 

 

Εναλλακτικές μορφές phishing (Spear Phishing, Clone Phishing, Whaling, Vishing) 

 

Spear Phishing 
Ένας τύπος επίθεσης phishing που επικεντρώνεται σε ένα μόνο χρήστη ή τμήμα εντός ενός 
οργανισμού, που απευθύνεται από κάποιον μέσα στην εταιρεία που είναι σε θέση 
εμπιστοσύνης και ζητώντας πληροφορίες όπως το όνομα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης. 
Απάτες phishing μπορεί να εμφανίζονται  συχνά να είναι από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη μιας 
επιχείρησης πόρων ή τις τεχνικές υπηρεσίες στήριξης και μπορεί να ζητήσει από τους 
εργαζόμενους να ενημερώσουν το όνομα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης. Μόλις οι 
χάκερ πάρουν αυτά τα δεδομένα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ασφαλή δίκτυα. Ένας 
άλλος τύπος επίθεσης phishing είναι να ζητούν από τους χρήστες να κάνουν κλικ  σε  ένα 
σύνδεσμο, ο οποίος αναπτύσσει λογισμικό υποκλοπής spyware που μπορεί να κλέβει στοιχεία 

Vishing 
(Voice Phishing) είναι η εγκληματική πρακτική της χρησιμοποίησης της κοινωνικής μηχανικής 
πάνω από το τηλεφωνικό σύστημα, πιο συχνά χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά διευκολύνεται 
από Voice over IP (VoIP), για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιδιωτικές προσωπικές και 
οικονομικές πληροφορίες από το κοινό με σκοπό την χρηματική αμοιβή. Ο όρος είναι ένας 
συνδυασμός του «φωνή» και phishing. Το Voice Phishing εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη του 
κοινού στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας τηλεφώνου, που παραδοσιακά τερματίζεται σε 
φυσικές τοποθεσίες που είναι γνωστό στην τηλεφωνική εταιρεία, και συνδέονται με ένα 
νομοσχέδιο-πληρωτή. Τα θύματα συχνά αγνοούν ότι η τηλεφωνία VoIP κάνει δύσκολο να 
κακοποίησης εργαλεία / λειτουργίες του  ID spoofing (πλαστογράφηση) του καλούντος, 
αυτοματοποιημένα συγκροτήματα συστημάτων (IVR), με χαμηλό κόστος, και η ανωνυμία για το 
νομοσχέδιο-πληρωτή ευρέως διαθέσιμα. Το Voice Phishing χρησιμοποιείται συνήθως για να 
κλέψει αριθμούς πιστωτικών καρτών ή άλλες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε 
προγράμματα κλοπής ταυτότητας από ιδιώτες. 

Το Voice Phishing  είναι πολύ δύσκολο για τις δικαστικές αρχές για την παρακολούθηση ή 
ανίχνευση. Για την προστασία τους, συνιστάται στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα  

http://www.consumerfraudreporting.org/phishing_examples.php


καχύποπτοι  όταν λαμβάνετε μηνύματα κατευθύνοντας τους να καλέσουν και δίνετε στοιχεία 
πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού αριθμούς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, καλώντας τον αριθμό 
τηλεφώνου μιας εταιρείας που αναφέρονται στις δηλώσεις χρέωσης ή άλλες επίσημες πηγές, 
συνιστάται αντί της κλήσης αριθμών από τα μηνύματα της αμφίβολης γνησιότητας. 
Υπάρχει τεχνολογία που παρακολουθεί όλο το δημόσιο     τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής 
(PSTN) με βάση την κυκλοφορία και μπορεί να προσδιορίσει τις Voice Phishing προσπάθειες, 
ως αποτέλεσμα των προτύπων και ανωμαλίες στη δραστηριότητα κλήσης.  

 

Νιγηριανές απάτες 
Νιγηριανές απάτες (που ονομάζονται επίσης Νιγηριανές απάτες  419 ), είναι ένα είδος απάτης 
προκαταβολής και ένας από τους πιο κοινούς τύπους των απατών εμπιστοσύνης στις οποίες το 
θύμα είναι εξαπατημένο για νομισματικό κέρδος. Η απάτη έγκειται στο γεγονός ότι οι 
αποστολείς των μηνυμάτων ζητούν από τους παραλήπτες να τους αποστείλουν τα προσωπικά 
τους στοιχεία, τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτικής κάρτας κλπ. 
προκειμένου να επιτευχθεί η συνεργασία τους και η αποκόμιση των χρηματικών ποσών. 
 
Υπάρχουν πολλές παραλλαγές σε αυτό το είδος της απάτης, συμπεριλαμβανομένης  της 
απάτης της Νιγηριανής Επιστολής, της απάτης ΡΙΡΟ, της ισπανικής απάτης Prisoner, της απάτης 
μαύρου χρήματος κ.α. . Ο αριθμός «419», αναφέρεται στο άρθρο του Νιγηριανού Ποινικού 
Κώδικα που ασχολούνται με την απάτη. Η απάτη έχει χρησιμοποιηθεί με φαξ και παραδοσιακό 
ταχυδρομείο, και χρησιμοποιείται τώρα με το διαδίκτυο. 

 

Τεχνικές εξαπάτησης 
Τα συστήματα 4-1-9 χρησιμοποιούν συχνά τις ακόλουθες τακτικές: 
Ένα άτομο ή εταιρεία λαμβάνει μια επιστολή ή φαξ από μια υποτιθέμενη "επίσημη" 
αντιπροσωπεία μιας ξένης κυβέρνησης ή οργανισμού. 
Μια προσφορά γίνεται για να μεταφέρει εκατομμύρια δολάρια σε προσωπικό τραπεζικό 
λογαριασμό σας. 
Σας παροτρύνουν να ταξιδέψετε στο εξωτερικό για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. 
Θα οφείλετε να προσκομίσετε έντυπα εταιρικού επιστολόχαρτου, στοιχεία του τραπεζικού 
λογαριασμού, τηλέφωνο / φαξ. 
Θα λάβετε πολυάριθμα έγγραφα με φαινομενικά επίσημες σφραγίδες, σφραγισμένα και το 
λογότυπο που πιστοποιεί την αυθεντικότητα της πρότασης. 
Τελικά θα πρέπει να παρέχετε προκαταβολή για τα τέλη για διάφορους φόρους, αμοιβές 
δικηγόρου, αμοιβές συναλλαγής ή δωροδοκίες. 
 
Πραγματικές περιπτώσεις 
Το 2008, μια γυναίκα από το  Όρεγκον, η Janella Spears, έχασε 400.000 δολάρια από μία 
Νιγηριανή απάτη, μετά από ένα e-mail που έλεγε ότι είχε κληρονομήσει χρήματα από χαμένο 



παππού της. Η περιέργειά της ήταν που την κέντρισε επειδή είχε πραγματικά έναν παππού τον 
οποίο η οικογένειά της είχε χάσει την επαφή και του οποίου τα αρχικά ταίριαζαν  στο e-mail. 
Η Spears έστειλε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μια περίοδο άνω των δύο ετών, παρά την 
έκκληση της οικογένειά της, των τραπεζικών υπαλλήλων και των αρχών επιβολής του νόμου να 
τα σταματήσει όλα. 
 Ένας άνδρας από το Cambridgeshire, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτοκτόνησε ανάβοντας στον 
εαυτό του φωτιά με βενζίνη αφού συνειδητοποίησε ότι το 1,2 εκατομμύρια δολάρια "λαχείο 
στο Ίντερνετ" που κέρδισε ήταν στην πραγματικότητα μια απάτη.  
Επείσης το 2007, ένας Κινέζος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Nottingham αυτοκτόνησε όταν 
ανακάλυψε ότι είχε πέσει σε μια παρόμοια απάτη λαχειοφόρων αγορών. 

 

Συνέπειες 
Άλλα θύματα χάνουν τον πλούτο και τους φίλους, αποξενώνονται από τα μέλη της οικογένειας, 
εξαπατούν τους εταίρους, παίρνουν διαζύγιο, ή διαπράττουν άλλες αξιόποινες πράξεις στο 
πλαίσιο της διαδικασίας είτε για την εκπλήρωση των «υποχρεώσεων» τους με τους απατεώνες 
είτε για την απόκτηση περισσότερων χρημάτων. Εκτός από το οικονομικό κόστος, πολλά 
θύματα υποφέρουν επίσης από ένα σοβαρό συναισθηματικό και ψυχικό κόστος, όπως το να 
χάσουν την ικανότητά τους να εμπιστεύονται τους ανθρώπους. 

 

 


