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 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. 
 
 



 Το Ισπανικό Λόττο  είμαι μια μορφή 
διαδικτυακής απάτης που εξαπατά 
καθημερινά  χιλιάδες ανθρώπους 
παγκοσμίως μέσω email. 
 
 
 



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. 

 .                 
 



 Είναι η επικοινωνία των ανθρώπων, η 
παρουσίαση και δημοσίευση πληροφοριών 
στο διαδύκτιο. Πρέπει να γνωρίζουμε την 
πολιτική απορρήτου των ιστοσελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης έτσι ώστε να 
γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο 
προστατεύονται τα προσωπικά μας δεδομένα 
αλλά και να γνωρίζουμε τους όρους χρήσεις 
των ιστιοτόπων προκειμένου να ξέρουμε τι 
επιτρέπεται να κάνουμε στην κάθε 
ιστοσελίδα. 



 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. 
 



 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.  



 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). 
 



 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.  
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