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                                                                     Εισαγωγή                     

         Αυτό το τετράμηνο η ομάδα μας ασχολήθηκε με τις μορφές διαδικτυακής απάτης και 
τους κινδύνους που κρύβους οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και τα δωμάτια 
επικοινωνίας. 

Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα γιατί μας έμαθε διάφορους τρόπους προστασίας απο αυτούς 
τους κινδύνους. Επιπρόσθετα μάθαμε πολλές εύχρηστες πληροφορίες για μερικά από τα 
εργαλεία του διαδικτύου, όπως π,χ. τα δωμάτια επικοινωνίας και οι ιστοσελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης.  

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ο ένας τον άλλον για την εξαιρετική συνεργασία που υπήρξε 
καθ’όλη τη διάρκεια της εργασίας. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καθηγητή μας κ. 
Μιχάλη Κοντόπουλο για την καθοδήγηση και την χρήσιμη βοήθειά του για την ολοκλήρωση 
της εργασίας μας. 
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Ιπανικό Λόττο 

Μια από τις πολλές μορφές διαδικτυακής απάτης είναι το Ισπανικό Λόττο. 
Συγκεκριμένα το Ισπανικό Λόττο  είμαι μια μορφή διαδικτυακής απάτης που εξαπατά 
καθημερινά  χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως. 

 

Τι είναι το Ισπανικό Λόττο ; 

Η πλοήγηση στο διαδίκτυο,συχνά κρύβει πολλούς κινδύνους και ένας από αυτούς 
είναι και το ισπανικό λόττο. ‘Εχει αποδειχθεί ότι όσοι έχουν εξαπατηθεί από τέτοιου είδους 
ηλεκτρονικές απάτες,έχουν καταστραφεί οικονομικά αφού τα ποσά που δίνουν είναι 
τεράστια και λίγοι είναι εκείνοι που έχουν καταφέρει να πάρουν πίσω τα λεφτά τους. 

Το Ισπανικό Λόττο  είμαι μια μορφή διαδικτυακής απάτης που εξαπατά καθημερινά  χιλιάδες 
ανθρώπους παγκοσμίως με τον εξής τρόπο : 

Οι επιτήδειοι στέλνουν e-mail σε ανυποψίαστους χρήστες του διαδικτύου, το οποίο τους 
‘’ενημερώνει’’ για την υποτιθέμενη νίκη τους σε κάποια ισπανική λοτταρία  παρόλο που δεν 
έχουν λάβει ποτε μέρος. 

Επίσης στα πλάισια της διαδικασίας της  παραλαβής των χρημάτων οι επιτήδειοι ζητούν από 
τα θύματα τους  τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών τους  με την πρόφαση  οτι τα 
χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των εξόδων της αποστολής των 
χρημάτων. 

Όμως στην ουσία οι απατεώνες παίρνουν τα χρήματα για τα υποτιθέμενα έξοδα  και 
εξαφανίζονται χωρις να αφήσουν ίχνη,έχοντας στα χέρια τους μέγαλα ποσά! 

 

Τι πρέπει να προσέχει ο χρήστης του διαδικτύου; 

Ο μόνος τρόπος προστασίας είναι : Να μην δίνουμε τα στοιχεία μας σε τέτοιου είδους 
κληρώσεις από την στιγμή που γνωρίζουμε οτι δεν έχουμε λάβει επίσημα μέρος. 
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Παράδειγμα Απάτης 

 

Υπάρχουν πολλές φορές όπου κακόβουλοι χρήστες στέλνουν μηνύματα σε ανυποψίαστους 
χρήστες για να τους κλέψουν κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών. Ένας γνωστός τρόπος 
είναι το ΙΣΠΑΝΙΚΟ LOTTO όπου τους λένε ότι έχουν κερδίσει χρήματα και στην ουσία 
τους εξαπατούν. 

Π.Χ 

Αγαπητέ κύριε, 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι είστε ο μεγάλος νικητής του 
SOUTH AFRICA 2013 WORLD CUP BID INTERNATIONAL LOTTERY AWARDS 
PROGRAMS. 

Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν μέσω ενός συστήματος ψηφοφορίας υπολογιστή που 
προέρχονται από 2.500.000 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων και 
επιχειρήσεων διεθνώς. 

Έχετε κερδίσει το ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι το συνολικό ποσό των 
26.000.000 δολαρίων που κατανέμεται μεταξύ των 13 νικητών διεθνώς. 

Σας ενημερώνουμε ότι η επιταγή βρίσκεται ηδη στον τραπεζικό λογαριασμό σας, με την 
διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ως εκ τούτου θα πρέπει να επικοινωνήσετε 
με τον πράκτορά σας και να μας δώσει τα πλήρη στοιχεία σας, ώστε να καταβληθούν τα 
χρήματα σε οποιαδήποτε χώρα της επιλογή σας. 

FOREIGN SERVICE MANAGER,  
SOUTH AFRICA. 
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Κοινωνική Δικτύωση 

 

Τι είναι κοινωνική δικτύωση; 

Κοινωνική δικτύωση ονομάζουμε τις διαδικτυακές τεχνολογικές  πλατφόρμες οι 
οποίες επιτρέπουν τη δημοσίευση περιεχομένου και πληροφοριών, την ανάπτυξη καταρχήν 
επικοινωνιακών και στη συνέχεια κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ 
των ανθρώπων. Η ενσωμάτωση όλων αυτών καθώς και ο τρόπος με τον οποίο 
παρουσιάζονται οι πληροφορίες εξαρτάται από το κτίσιμο κοινών κωδικών, γενικών εννοιών, 
ενίοτε δε και κοινής γλώσσας και αξιών, ακόμη και υπαρξιακού νοήματος, καθώς οι 
άνθρωποι έρχονται πλέον κοντά ο ένας με τον άλλο μέσω του διαδικτύου, για να μοιραστούν 
ιστορίες και πεποιθήσεις αλλά και να δράσουν από κοινού. 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι τα συστατικά υποσύνολα του σημασιολογικού δικτύου. Ο 
όρος «Κοινωνικό Δίκτυο» αναφέρεται συχνά για να περιγράψει ένα πλέγμα τεχνολογιών, 
κοινωνικών σχέσεων και δράσεων, παραγωγής και αναπαραγωγής περιεχομένου (κειμένων, 
ήχου και εικόνας). Κάθε επιμέρους Κοινωνικό Δίκτυο, αλλά και κάθε υπο-ομάδα εντός ενός 
δικτύου, έχουν το δικό τους, ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας που κυρίως καθορίζεται από τις 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ως προς τη μορφή και από τα ίδια τα μέλη ως προς την 
ουσία. Όλα μαζί και το καθένα ξεχωριστά συνδέει εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από 
μαζικές επικοινωνιακές διαδικασίες. 

 

 

Τι είναι πολιτική απορρήτου και τι όροι χρήσης κάποιου ιστοτόπου; 

Η προστασία προσωπικών δεδομένων ενος χρήστη του διαδικτύου και κυρίως μιας 
ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητη αφού είναι πολλοί αυτοί που θα 
μπορούσαν να καταχραστούν τα δεδομένα αυτά!Οταν, λοιπον, κανουμε εγγραφη σε καποια 
ιστοσελιδα κοινωνικης δικτύωσης αυτόματα αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης της και την 
πολιτική απορρήτου,πράγμα που σημαίνει ότι πιο πριν πρέπει να τις έχουμε διαβάσει και 
κατανοήσει πλήρως προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν παγίδες. Συγκεκριμένα,διαβάζοντας 
την πολιτική απορρήτου ενός ιστιότοπου κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται και προστατεύονται τα προσωπικά μας δεδομένα ,ενώ διαβάζοντας τους 
όρους χρήσεως ενός ιστιότοπου κατανοούμε τι είναι επιτρεπτό να κάνουμε σε αυτόν και τι 
όχι. Με την ύπαρξη δήλωσης απορρήτου δεν επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία της ιστοσελίδας 
διότι θα μπορούσε να είναι και πλαστή. 
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Oι βασικοί κανόνες για ασφαλή χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 

Όταν δεν γνωρίζεις τον αποστολέα ενος email, απλά μην το ανοίξεις. 

Ο κωδικός πρόσβασης στο διαδίκτυο υπάρχει για λόγους ασφαλείας, γι’αυτό μόνο εσύ και οι 
γονείς σου θα πρέπει να τον γνωρίζετε. Αν τον γνωρίζει τρίτο πρόσωπο, μπορεί να 
προσποιηθεί ότι είσαι εσύ και  να σε εκθέσει. 

Υπάρχουν ιστοσελίδες που το περιεχόμενό τους μπορεί να είναι ακατάλληλο για σένα, 
γι’αυτό να τις απιφευγεις. 

Να προτιμάς ηλεκτρονικές διευθύνσεις οι οποίες περιέχουν το ακρωνύμιο ‘https’. Το ‘s’ 
σημαίνει ασφάλεια. 

Καλό είναι να μην αποκαλύπτεις προσωπικά σου στοιχεία όπως το πραγματικό σου όνομα, 
την ηλικία, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το όνομα του σχολείου σου ή την φωτογραφία σου. 

Για τη δική σου ασφάλεια μη συμμετέχεις σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο γιατί πέραν του 
γεγονότος ότι είναι παράνομο, μπορεί να εκτεθείς σε ανεπιθύμητες καταστάσεις. 

 

 

Cyber Bullying 

Τι είναι το cyber bullying; 

Το cyber bullying είναι η παρενόχληση στο διαδίκτυο, είναι ένα φαινόμενο με αυξανόμενες 
διαστάσεις  που προκύπτει όταν παιδιά ή έφηβοι παρενοχλούνται μεταξύ τους στο 
κυβερνοχώρο ή μέσω κινητών τηλεφώνων. Η παρενόχληση αφορά:  

 αποστολή κειμένων, e-mail ή άμεσων μηνυμάτων με απειλητικό χαρακτήρα ή προσβλητικό 
περιεχόμενο,  

 δημοσίευση δυσάρεστων φωτογραφιών ή μηνυμάτων για άλλους σε διάφορες ιστοσελίδες,  
 χρήση του ονόματος ξένου χρήστη με σκοπό την διάδοση ψεμάτων.  

Η παρενόχληση στο διαδίκτυο προκαλεί την αίσθηση βαθιάς μοναξιάς, ανασφάλειας και 
δυστυχίας. Ο νέος αισθάνεται διαρκή πίεση, έντονο άγχος και φόβο, ενώ βρίσκεται σε 
συναισθηματικό αδιέξοδο. Η κατάσταση αυτή, εάν συνεχιστεί, μπορεί να φτάσει και σε 
ακρότητες, όπως για παράδειγμα η αυτοκτονία.  
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Ποιες μορφές έχει; 

 Μορφες διαδικτυακου εκφοβισμου 

Ο όρος διαδικτυακός εκφοβισμός (Cyber-bullying) αφορά τον εκφοβισμό, την απειλή, την 
ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων που δέχονται μέσω της 
χρήσης του διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων είτε άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από 
συνομηλίκους τους. 

Οι μορφές του είναι οι εξής: 

1) Επαναλαμβανόμενη αποστολή ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών μηνυμάτων. 

2) Παρέμβαση και παρενόχληση οποιασδήποτε διαδικτυακής δραστηριότητας του ατόμου. 

3) Δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ. 

 4) Είσοδος σε προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς του ατόμου. 

5) Αποστολή φωτογραφιών του ατόμου ή αλλού είδους μαγνητοσκοπημένου υλικού. 

6) Αποστολή προσωπικών πληροφοριών του ατόμου σε πολλαπλούς παραλήπτες. 

7) Αποστολή απειλητικών μηνυμάτων σε αλλά άτομα υποκρινόμενοι το άτομο που 
εκφοβίζεται. 

8) Υποκίνηση τρίτων για διαδικτυακή παρακολούθηση και παρενόχληση του ατόμου. 
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Πως μπορούμε να προστατευθούμε; 

Επειδή όλοι μπορούν να πέσουν θύματα του cyber bullying,υπάρχουν ορισμένοι βασικοί 
κανόνες με τους οποίους μπορεί κανείς να προστατευθεί αλλά και να αντιμετωπίσει ένα 
τέτοιο πρόβλημα. 

Αυτοί είναι : 

1) Μην κρύβεσαι πίσω από έναν υπολογιστη. Εαν εχεις προβλημα με 
κάποιον,προσπαθησε καλυτερα να το συζητησεις μαζι του. Δεν ειναι καλη ιδεα να 
στελνεις μηνυματα με περιεχομενο που δεν θα ελεγες σε καποιον κατα προσωπο. 

2) Χρησιμοποιησε ενα ειδικο φιλτρο για ηλεκτρονικα μηνυματα ουτως ωστε να 
απομονώνεις τετοιου ειδους ενοχλητικα μηνυματα. 

3) Ποτε μην προσποιεισαι οτι εισαι καποιος αλλος. 
4) Μην απαντας σε οποιοδηποτε μηνυμα λαμβανεις απο αγνωστο αποστολεα 
5) Αλλαξε το ψευδωνυμο σου και κωδικο προσβασης σου 
6) Ποτε μην δινεις τον κωδικο προσβασης σου 
7) Μην αποστελλεις μηνυματα με προσωπικα δεδομενα. 
8) Να γνωριζεις τι αποστελλεις και τι αποδεχεσαι  καθως επισης τον αποδεκτη και τον 

αποστολεα. 
9) Μην απαντησεις σε τετοιου ειδους μηνυματα. Απο την στιγμη που απαντας,κανεις 

και εσυ το ιδιο πραγμα. 
10) Μιλα σε καποιον που εμπιστευεσαι οπως τους γονεις σου ή την δασκαλα σου ή 

μεγαλυτερα αδελφια σου. 

 

 

Chat Rooms 

Τι είναι το δωμάτιο επικοινωνίας (chat room); 

Τα 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. 
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Ποια πλεονεκτήματα έχει; 

Τα chat rooms αποτελούν ένα δημόσιο χώρο σύγχρονης επικοινωνίας τα οποία προσφέρουν 
άμεση επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα σε δυο ή περισσότερα άτομα. Επίσης 
επιτρέπουν στους χρήστες του διαδικτύου να συνομιλούν μεταξύ τους, είτε σε γραπτό 
κείμενο, είτε με ήχο, είτε με video. Μέσα από αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας οι άνθρωποι 
μπορούν να επικοινωνούν και συνεπώς βοηθά στη δημιουργία νέων γνωριμιών, καθώς και 
στη διατήρηση κοινωνικών σχέσεων. 

 

Τι προσφέρει το ψευδώνυμο και ποιοι κίνδυνοι προκύπτουν; 

Στη σύγχρονη ηλεκτρονική εποχή μάσκες φοριούνται και στο Internet. Στα blogs, τα 
forum, τα chats, τα παιχνίδια και τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης οι χρήστες 
συνομιλούν χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα και προφίλ που (στην πιο ακίνδυνη περίπτωση) 
αντιπροσωπεύουν τον αγαπημένο τους ήρωα/ηρωίδα. Κάθε μέρα χιλιάδες εκμυστηρεύσεις 
και ανταλλαγές προτάσεων γίνονται πίσω από ευφάνταστα, χιουμοριστικά, χαριτωμένα, 
ηρωικά, μαγικά ή αλλόκοσμα ψευδώνυμα. 

Ενώ όμως αυτός είναι ένας ανώδυνος και διασκεδαστικός τρόπος έκφρασης, δε συμβαίνει το 
ίδιο σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις και με το Facebook. Θεμιτές μόνο όταν οι αρχές 
ερευνούν κάποιο ηλεκτρονικό έγκλημα προσποιούμενες έναν συγκεκριμένο τύπο χρήστη, οι 
παντός τύπου «μεταμφιέσεις» που φιλοξενούνται στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης 
έχουν συνήθως έναν σκοπό: Την παραπλάνηση, που αποσκοπεί στη σύναψη κάποιας 
γνωριμίας μέσω της εξαπάτησης. Στην περίπτωση βέβαια της παιδοφιλίας, για παράδειγμα, 
αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. 

 

 

 

Ποιες είναι οι βασικές αρχές πρόληψης; 

Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο. Εάν κάνουμε chat και 
αισθανθούμε ότι κάποιος μας ενοχλεί, μπορούμε απλώς να σταματήσουμε την συνομιλία με 
ένα κλικ. Εάν κάποιος συνεχίσει να μας παρενοχλεί χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας 
ταχυδρομείο, τότε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μπλοκάρουμε τα μηνύματα 
αυτά, έτσι ώστε να μην φτάνουν στον υπολογιστή μας. Τέλος, μπορούμε να αλλάξουμε την 
ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Ιδιαίτερα ως ανήλικοι, όμως, πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
ενημερώσουμε τους γονείς μας. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι οι άνθρωποι που γνωρίζουμε μέσα από 
το Διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε αυτοί που μας λένε ότι είναι. Πολλές φορές λένε ψέματα για 
την ηλικία τους και τα πραγματικά τους ενδιαφέροντα και, ενώ συστήνονται ως συνομήλικοί 
μας, μπορεί να είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτεροί μας. Τέτοιοι άνθρωποι είναι 
πολύ υπομονετικοί και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να περιμένουν πολλούς μήνες μέχρι να 
μας πείσουν να τους εμπιστευτούμε και τελικά να τους συναντήσουμε σε κάποιο μέρος που 
θα μας προτείνουν αυτοί, με πρόθεση να μας βλάψουν. 
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Social Engineering 

 

Τι είναι Social Engineering; Που αποσκοπεί; 

 Κοινωνική μηχανική (Social engineering) είναι η πράξη της προφορικής 
χειραγώγησης ατόμων με σκοπό την απόσπαση πληροφοριών. Αν και είναι παρόμοια με το 
τέχνασμα ή την απλή απάτη, ο όρος είναι κυρίως συνδεδεμένος με την εξαπάτηση ατόμων με 
σκοπό την απόσπαση εμπιστευτικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση 
σε κάποιο υπολογιστικό σύστημα. Συνήθως αυτός που την εφαρμόζει δεν έρχεται ποτέ 
πρόσωπο με πρόσωπο με το άτομο που εξαπατά ή παραπλανά. Ο άμεσος στόχος δεν είναι 
πάντα η αποκάλυψη του κωδικού. Για κάποιον που θέλει να διεισδύσει σε ένα υπολογιστικό 
σύστημα πολλές φορές είναι αρκετή ακόμα και η απλή γνώση του αριθμού έκδοσης του 
λειτουργικού συστήματος ή άλλων προγραμμάτων που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Με αυτές τις 
πληροφορίες μπορεί να μάθει αν υπάρχουν "τρύπες" στα προγράμματα και να τις 
αξιοποιήσει. 

 

Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται; 

Το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" ή Phishing: 

Μία μέθοδος που εφαρμόζεται αρκετά τα τελευταία χρόνια. Η λέξη αποτελεί παραφθορά της 
λέξης fishing (ψάρεμα). Ο επίδοξος εισβολέας στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όπου εμφανίζεται ως κάποια νόμιμη εταιρεία (τράπεζα, μεταφορική κλπ) ή 
κάποιο φυσικό πρόσωπο και ζητάει από το υποψήφιο θύμα να στείλει προσωπικά ή άλλα 
στοιχεία σε συγκεκριμένη διεύθυνση e-mail ή σε κάποιον πλαστό ιστότοπο. Συχνά έχει 
στήσει μία ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο που μοιάζει εμφανισιακά με τη σελίδα κάποιας άλλης 
εταιρείας και εκεί καλείται ο χρήστης να δώσει κάποια στοιχεία. 

 

 

 

Αναφορά στο βιβλίο "The Art of Deception" του Kevin Mitnick (2002). 

To βιβλίο αυτό γράφτηκε από τον Kevin Mitnick και τον William L.Simon. 

Αυτοί υπήρξαν ειδικοί στο social engineering.Στο  βιβλίο περιγράφουν τις προσωπικές τους 
εμπειρίες και δίνουν συμβουλές για την προστασία μας από τέτοιου είδους απάτες.Επίσης 
διαβάζοντας αυτό το βιβλίο μπορούμε να μάθουμε και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι 
social engineers για να εξαπατούν κόσμο ανεξάρτητα από τις γνώσεις και τις εμπειρίες που 
έχουμε. 



 

Βιβλιογραφία και links 

[1]http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3686
&Itemid=128&lang 

[1]http://www.makthes.gr/news/economy/95105/ 

[1]http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_2475.html  
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