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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ενότητα σχεδιάστηκε με σκοπό την επέκταση της γνώση του χρήστη σχετικά με τις 
διαδικτυακές απάτες και άλλες κακόβουλες δραστηριότητες  που συνδέονται με την 
εξαπάτηση των μη ενημερωμένων  ή των νέων χρηστών. Κύριος στόχος της ενότητας 
είναι να υποστηρίξει τον χρήστη ώστε να φυλαχθεί από ηλεκτρονικά εγκλήματα στον 
κυβερνοχώρο και να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα τίθενται σε 
κίνδυνο.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ηλεκτρονικό ψάρεμα, Ηλεκτρονική πλαστογράφηση, Διαδικτυακές απάτες, 

Διαδικτυακή παρακολούθηση, Διαδικτυακή παρενόχληση, Απατεώνες στο διαδίκτυο 

 

ΣΤΟΧΟΙ  
 

Ενέργειες  / Επιτεύγματα  

Κατανόηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων που γίνονται στο διαδίκτυο με στόχο τα 

άτομα και την απόκτηση δεξιοτήτων για τον εντοπισμό και την αποφυγή αυτών των 

κακόβουλων ενεργειών. 

Γνώσεις Δεξιότητες Αρμοδιότητες 

Ηλεκτρονικό ψάρεμα / 
Ηλεκτρονική 
πλαστογράφηση  

Κατανόηση της έννοιας του 

ηλεκτρονικού ψαρέματος  

Προσδιορισμός των πραγματικών 

μνημάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από τα κακόβουλα  

Προσδιορισμός των πραγματικών 

μνημάτων στο κινητό (SMS) από 

τα κακόβουλα  

Αίσθηση ασφάλειας ως 
προς την αξιολόγηση της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
που δείχνει επίσημη και 
ελέγχετε ως προς την 
ασφάλειά της 

Διαδικτυακές απάτες 

Κατανόηση της έννοιας 
διαδικτυακή απάτη 
Ικανότητα αναγνώρισης 
διαδικτυακών απατών 
Δράσεις για προστασία 

Προσδιορισμός κοινών 

απατών και πρακτικών 

με κατανόηση των 

βασικών μέτρων 

προστασίας 
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Διαδικτυακή 
παρακολούθηση  

Κατανόηση της έννοιας της 
διαδικτυακής παρακολούθησης 
Στρατηγικές αντιμετώπισης και 
μέτρα προστασίας 

Προσδιορισμός της 
διαδικτυακής 
παρακολούθησης και των 
τρόπων αντιμετώπισής της 

Διαδικτυακή 
παρενόχληση 

Κατανόηση της έννοιας της 
διαδικτυακής παρενόχλησης 
Στρατηγικές αντιμετώπισης και 
μέτρα προστασίας 

Προσδιορισμός και 
αντιμετώπιση 
προβλημάτων 
διαδικτυακής 
παρενόχλησης και οι 
τρόποι αναφοράς τους 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1:  Ηλεκτρονικό ψάρεμα  

Συγκεκριμένοι στόχοι για την ενότητα 1   

 
Κατανόηση της έννοιας του ηλεκτρονικού ψαρέματος και απόκτηση ικανότητας 
προσδιορισμού των πραγματικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων 
κινητού (SMS) από τα κακόβουλα 
 

Ηλεκτρονικό ψάρεμα και απάτες  

Οι απάτες ηλεκτρονικού ψαρέματος βασίζονται στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή σε κοινωνικά δίκτυα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι απατεώνες στο διαδίκτυο 

θα στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  / SMS στους χρηστές  προσπαθώντας 

να τους εξαπατήσουν με σκοπό την απόκτηση πολύτιμων και ευαίσθητων δεδομένων 

(κωδικοί σύνδεσης – από τραπεζικούς λογαριασμούς, κοινωνικά δίκτυα, εργασία ή 

λογαριασμό στο cloud) που θα τους αποδειχθούν χρήσιμα.  

Επιπλέον, αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα φαίνεται να προέρχονται από 

επίσημη πηγή (όπως τραπεζικά ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική αρχή, νόμιμες 

εταιρείες ή εκπρόσωποι κοινωνικών δικτύων). 

Με αυτόν τον τρόπο, θα χρησιμοποιήσουν προηγμένες τεχνικές ώστε να σας πείσουν να 

κάνετε κλικ σε έναν συγκεκριμένο κακόβουλο σύνδεσμο και να αποκτήσετε πρόσβαση σε 

έναν ιστότοπο που φαίνεται νόμιμος, αλλά στην πραγματικότητα ελέγχεται από αυτούς. Θα 

μεταφερθείτε σε μια πλαστή σελίδα για να κάνετε «είσοδο χρήστη» η οποία θα μοιάζει με 

έναν κανονικό ιστότοπο. Εάν δεν δώσετε την απαραίτητη προσοχή, ίσως καταλήξετε να 

τους τους κωδικούς σύνδεσης άλλα προσωπικά σας στοιχεία. 

Έχουν υπάρξει πολλές καμπάνιες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στις οποίες το ηλεκτρονικό ψάρεμα χρησιμοποιούνταν για την εξάπλωση 

κακόβουλου λογισμικού  με σκοπό την κλοπή χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 

άλλων δεδομένων. 

Για να αυξηθεί το ποσοστό επιτυχίας τους, οι απατεώνες δημιουργούν μια αίσθηση 

επείγουσας ανάγκης. Θα σας πουν μια φοβερή ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο  

απειλείται ο τραπεζικός λογαριασμός σας και πώς πραγματικά πρέπει να έχετε πρόσβαση 

όσο το δυνατόν συντομότερα σε έναν ιστότοπο όπου θα πρέπει να εισάγετε τους κωδικούς 

σας για να επιβεβαιώσετε το λογαριασμό σας. 

Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο διαδίκτυο, τα χρησιμοποιούν για να παραβιάσουν 

τον πραγματικό τραπεζικό σας λογαριασμό ή να πουλήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία σε 

άλλους εγκληματίες στο σκοτεινό ιστό.  

Ακολουθεί ένα παράδειγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ψαρέματος 
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Προσδιορίζοντας τις απάτες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Μην εμπιστεύεστε το εμφανιζόμενο όνομα 
 

Μια αγαπημένη τακτική ανάμεσα στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου είναι να 
παραβιάσει το εμφανιζόμενο όνομα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πώς 
λειτουργεί: Εάν ένας απατεώνας θέλει να παραπλανήσει την υποθετική μάρκα "Η τράπεζά 
μου" (“My Bank”), το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να μοιάζει με: 
 

Αυτό το ψευδές μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μόλις παραδοθεί, φαίνεται νόμιμο, 

επειδή τα περισσότερα εισερχόμενα των χρηστών παρουσιάζουν μόνο το εμφανιζόμενο 
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όνομα. Μην εμπιστεύεστε το εμφανιζόμενο όνομα. Ελέγξτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην κεφαλίδα “από” (from) - αν φαίνεται ύποπτη, μην ανοίγετε το μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Κοιτάξτε, αλλά μην κάνετε κλικ. 

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε σύνδεσμο ενσωματωμένο στο σώμα 

του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν η διεύθυνση του συνδέσμου φαίνεται 

παράξενη, μην κάνετε κλικ σε αυτήν. Εάν θέλετε να δοκιμάσετε τη σύνδεση, ανοίξτε ένα νέο 

παράθυρο και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστότοπου απευθείας, αντί να κάνετε κλικ 

στον σύνδεσμο από ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Ελέγξτε για ορθογραφικά λάθη. 

Τα εμπορικά σήματα είναι αρκετά σοβαρά για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα νόμιμα 

μηνύματα συνήθως δεν έχουν ορθογραφικά λάθη ή κακή γραμματική. Διαβάστε τα 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσεκτικά. 

Αναλύστε την προσφώνηση. 

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθύνεται σε έναν ασαφή "Αγαπητέ πελάτη;"  

Αν ναι, προσέξτε - Οι νόμιμες επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν συχνά έναν προσωπικό 

χαιρετισμό με το όνομα και το επώνυμό σας.   

Μην αποκαλύπτετε προσωπικά δεδομένα 

Οι νόμιμες τράπεζες και οι περισσότερες άλλες εταιρείες δεν θα ζητήσουν ποτέ προσωπικά 

στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μην τα αποκαλύπτετε. 

Προσοχή στην επείγουσα ή απειλητική γλώσσα στη γραμμή θέματος. 

Η δημιουργία μιας αίσθησης επείγουσας ανάγκης ή φόβου είναι μια κοινή τακτική απάτης 

(phishing).  Προσοχή στις φράσεις που ισχυρίζονται «ο λογαριασμός σας έχει τεθεί σε 

αναστολή» ή «ο λογαριασμός σας είχε μια "μη εξουσιοδοτημένη απόπειρα σύνδεσης"». 

Ελέγξτε την υπογραφή. 

Η έλλειψη λεπτομερειών σχετικά με τον αποστολέα ή το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε 

με μια εταιρεία υποδηλώνει έντονα μια απάτη. Οι νόμιμες επιχειρήσεις παρέχουν πάντα 

στοιχεία επικοινωνίας.  

Μην κάνετε κλικ στα συνημμένα. 

Η επισύναψη κακόβουλων συνημμένων που περιέχουν ιούς και κακόβουλα προγράμματα 

είναι μια κοινή τακτική απάτης. Το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να βλάψει τα αρχεία στον 

υπολογιστή σας, να κλέψει τους κωδικούς σας ή να κατασκοπεύσει εσάς χωρίς να το 

γνωρίζετε. Μην ανοίγετε συνημμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν 

περιμένατε. 
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Μην εμπιστεύεστε τον τίτλο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης   

Οι απατεώνες όχι μόνο χρησιμοποιούν πλαστογραφημένα εμπορικά ονόματα στο 

«εμφανιζόμενο όνομα», αλλά χρησιμοποιούν και πλαστά εμπορικά σήματα στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Μην πιστεύετε ό, τι βλέπετε 

Οι απατεώνες είναι εξαιρετικά καλοί σε αυτό που κάνουν. Παρόλο που ένα μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει πειστικά λογότυπα μάρκας, γλώσσα και φαινομενικά 

έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν σημαίνει ότι είναι νόμιμο. Προσέξτε 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε αμφιβολίας, μην το ανοίξετε. 

 
 

Προσδιορίζοντας τις απάτες στα μηνύματα κειμένου SMS  

Αυτά είναι μηνύματα κειμένου (SMS) που αποστέλλονται από άτομα γνωστά ως 

“Scammers”, απατεώνες που σκοπεύουν να εξαπατήσουν τους χρήστες και να τους κάνουν 

να πιστέψουν ότι τα μηνύματα που στέλνονται είναι νόμιμα. Αυτά τα μηνύματα συνήθως 

ξεκινούν με μια επιβράβευση τύπου "Συγχαρητήρια" και μετά συνεχίζουν να σας λένε ότι 

"έχετε κερδίσει €95,000.00 ή €150,000.00" από μια επιχείρηση ή γνωστή εταιρεία με σκοπό 

να σας ενθουσιάσει να την ανταποκριθείτε αμέσως.  

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου μηνύματος SMS; 

● Μία συγχαρητήρια δήλωση στην αρχή του μηνύματος 
● Μια δήλωση του τύπου "Είστε τυχεροί νικητής αριθμός 3 ..." 
● Θα αναφέρεται η επωνυμία μιας εταιρείας 

● Θα σας ζητηθεί να επικοινωνήσετε με κάποιον τρόπο που θα ορίσουν  

 Τι μπορείτε να κάνετε όταν λάβετε ένα τέτοιο κακόβουλο μήνυμα κειμένου SMS;  

● Διαβάστε προσεκτικά το μήνυμα και ποτέ μην ενθουσιάζεστε με αυτό 
● Μην καλέσετε ή επικοινωνήσετε με τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου που 

αναφέρονται στο μήνυμα 
● Μην αποκαλύπτετε τα τραπεζικά σας στοιχεία σε αυτούς τους απατεώνες  
● Αν αργότερα λάβετε μια κλήση σχετικά με το μήνυμα που σας συμβουλεύει να 

δώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και της τοποθεσίας σας σε αυτά τα 
άγνωστα άτομα, αποφύγετε να αποκαλύψετε τα στοιχεία και τερματίσετε την 
κλήση 

● Επικοινωνήστε με την τράπεζα άμεσα με την τράπεζά σας. Μην χρησιμοποιήσετε 
τον αριθμό στο μήνυμα! 

Παράδειγμα κακόβουλου μηνύματος κειμένου SMS 
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Πράγματα που μια νόμιμη εταιρεία δεν θα ζητήσει ποτέ 

Εδώ είναι οκτώ πράγματα που οι απατεώνες  ενδέχεται να σας ζητήσουν να κάνετε, με ένα 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ένα μήνυμα κειμένου ή με μια απλή τηλεφωνική 

κλήση. Αν το ζητήσουν, διαγράψτε το μήνυμα ή κλείστε το τηλέφωνο. 

● Μπορεί να σας καλέσουν ή να σας στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
για να σας ζητήσουν τον πλήρη κωδικό PIN σας ή άλλους ηλεκτρονικούς κωδικούς 
πρόσβασης 

● Μπορεί να στείλουν κάποιον στο σπίτι σας για να λάβει μετρητά, τραπεζικές κάρτες 
ή οτιδήποτε άλλο 

● Μπορεί να σας ζητήσουν να εγκρίνετε τη μεταφορά χρημάτων σε νέο λογαριασμό 
ή να παραδώσετε μετρητά 

● Μπορεί να σας ζητήσουν να πραγματοποιήσετε μια «δοκιμαστική συναλλαγή» στο 
διαδίκτυο 

● Μπορεί να σας στείλουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν 

σύνδεσμο σε έναν ιστότοπο που σας ζητά να εισαγάγετε τα στοιχεία λογαριασμού 

σας 

● Μπορεί να σας ζητήσουν να τους στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ή ένα μήνυμα κειμένου με προσωπικές ή τραπεζικές πληροφορίες 

● Μπορεί να σας να παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής 
για κινητά εκτός από τις επίσημες εφαρμογές της τράπεζας 
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● Μπορούν να σας καλέσουν να σας συμβουλεύουν να αγοράσετε διαμάντια, γη ή 
άλλα προϊόντα 

 

Συνοπτικά, εάν μια τηλεφωνική κλήση ή ένα μήνυμα αποτύχει σε κάποιον από τους 

παραπάνω ελέγχους - κλείστε το τηλέφωνο ή διαγράψτε το μήνυμα. Αν εξακολουθείτε να 

ανησυχείτε, επικοινωνήστε με την εταιρεία που αναφέρεται στο κακόβουλο μήνυμα  

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον κύριο ιστότοπό τους. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  2: Διαδικτυακές απάτες (Internet scams) 

Συγκεκριμένοι στόχοι για την ενότητα 2 

Προσδιορισμός των κοινών απατών και πρακτικών για την κατανόηση των βασικών 

μεθόδων προστασίας   

 

Τι είναι απάτες μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; 

Ο όρος ηλεκτρονική απάτη (SCAM) στον κόσμο του διαδικτύου δεν έχει μεταφραστεί 

ακριβώς. Εξ ορισμού, μια ηλεκτρονική απάτη είναι μια δράση γρήγορου κέρδους, όπου ένα 

άτομο εξαπατά ένα άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων, με σκοπό το χρήμα, παρουσιάζοντάς 

ψευδή στοιχεία κατά τη διάρκεια μιας συμφωνίας ή προσφοράς.  

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι απάτης που απειλούν τα ανυποψίαστα θύματα. Οι 

απατεώνες μπορούν να προσεγγίσουν τα θύματά τους μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, SMS, και μερικές φορές ακόμη και μέσω τηλεφώνου στον προσωπικό 

αριθμό κινητού τηλεφώνου. 

 

Κοινές απάτες 

Απροσδόκητες απάτες βραβείων  

 

Οι απροσδόκητες απάτες που αναφέρονται σε βραβεία περιλαμβάνουν κυρίως 

λαχειοφόρους αγορές και ταξίδια. Αυτές οι απάτες μπορούν να διαδοθούν μέσω 

διαδικτύου, τηλεφωνου ή ταχυδρομείου. Σας ενημερώνουν ότι έχετε κερδίσει ένα βραβείο 

(π.χ. ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, κουπόνια αγορών, δωρεάν διακοπές ή ταξιδιωτικά 

προϊόντα) και σας ζητούν να στείλετε χρήματα ή να δώσετε προσωπικά στοιχεία. 

Απροσδόκητες απάτες χρημάτων (Unexpected money scams) 

Αυτό περιλαμβάνει απάτες κληρονομίας, «Νιγηριανές» απάτες, απάτες αποκατάστασης 

χρημάτων και άλλων προκαταβολών πληρωμής. Αυτές οι απάτες σας ζητούν: 

● να στείλετε χρήματα εκ των προτέρων για ένα προϊόν ή ανταμοιβή 
● να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, να πληρώνετε φόρους και αμοιβές 

δικηγόρων για να διεκδικήσετε την κληρονομιά σας από έναν μακρινό συγγενή στο 
εξωτερικό 

● Να μεταφέρετε χρήματα για λογαριασμό κάποιου με την υπόσχεση λήψης 
χρημάτων. 

 

Παράδειγμα της «Νιγηριανής» απάτης (Nigerian scam) 
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Απάτες για ραντεβού (Dating and romance scams) 

Οι απάτες για ραντεβού είναι ιδιαίτερα πειστικές, επειδή απευθύνονται στη ρομαντική ή 

συμπονετική πλευρά σας. Παίζουν με συναισθηματικά ερεθίσματα ώστε να σας κάνουν να 

παρέχετε χρήματα, δώρα ή προσωπικά στοιχεία. 

 

Απάτες απειλών και εκβιασμών (Threat and extortion scams) 

Περιλαμβάνουν απάτες εκβιασμού (ransomware), κακόβουλου λογισμικού (malware) και 

απειλές (hit man). Οι δύο πρώτες κατηγορίες απάτης μπορούν να περιλαμβάνουν 

κακόβουλο λογισμικό που εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας. Μέσω αυτού του λογισμικού 

οι εγκληματίες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικές σας πληροφορίες, να 

σας οδηγήσουν σε απώλεια δεδομένων σας ή και να σας εμποδίσουν να έχετε πρόσβαση σε 

προγράμματα και αρχεία. Έπειτα, οι απατεώνες απαιτούν να τους πληρώσετε ώστε να 

επαναφέρουν την πρόσβαση στον υπολογιστή σας στην αρχική κατάσταση.  

Οι απάτες απειλής (hitman) περιλαμβάνουν απατεώνες που στέλνουν τυχαίες απειλές 

θανάτου μέσω μηνυμάτων κειμένου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν μισθωτό 

δολοφόνο (hitman). Το μήνυμα θα περιέχει απειλές για να σας σκοτώσουν, εκτός και αν 

τους στείλετε μετρητά. Παράδειγμα μιας τέτοιας απάτης: 
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Απάτες που σχετίζονται με θέσεις εργασίας και επενδύσεις 

Οι απάτες για τις θέσεις εργασίας απευθύνονται σε άτομα που αναζητούν νέα δουλειά ή 

που θέλουν να εργαστούν από το σπίτι. Συχνά αυτές οι απάτες υπόσχονται υψηλό 

εισόδημα με λίγη δουλειά, αλλά ζητούν προκαταβολή πριν από την έναρξη της εργασίας. 

 

Οι επενδυτικές απάτες περιλαμβάνουν απατεώνες που επικοινωνούν μαζί σας μέσω 

ανεπιθύμητων τηλεφωνικών κλήσεων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

προσφορές επενδύσεων σε επικερδή συστήματα που θα προσφέρουν ελκυστικές 

αποδόσεις. 

 

Ψεύτικο λογισμικό προστασίας από ιούς (Fake antivirus software) 

Όλοι έχετε δει αυτό το μήνυμα στις οθόνες σας τουλάχιστον μία φορά: "Έχετε μολυνθεί!  

Κατεβάστε το antivirus X τώρα για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας!" 

Πολλά από αυτά τα αναδυόμενα παράθυρα (pop-up) δημιουργήθηκαν για να μοιάζουν με 

νόμιμα μηνύματα που μπορείτε να λάβετε από τα Windows ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν 

ασφαλείας. 

Εάν είστε τυχεροί, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από μια αθώα φάρσα που θα σας 

ενοχλεί εμφανίζοντας ανεπιθύμητα αναδυόμενα παράθυρα στην οθόνη σας ενώ 



      
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Αποτελεσματική Διατακτική Πρόσβαση στις Δημοσιές Υπηρεσίες                

                 
 

15 

 

περιηγείστε στο διαδίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, για να απαλλαγείτε από τα ενοχλητικά 

αναδυόμενα παράθυρα, συνιστούμε να σαρώσετε το σύστημά σας χρησιμοποιώντας ένα 

καλό προϊόν προστασίας από ιούς. 

 
Ψεύτικο λογισμικό προστασίας από ιούς στα Windows (Fake Windows antivirus) 

Εάν εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, ένας καλός τρόπος να διαπιστώσετε εάν είναι 
γνήσιο, είναι να ανοίξετε το νόμιμο κέντρο ασφαλείας των Windows. Εάν η ενότητα 
"Antivirus" ήταν κόκκινη και "OFF", θα υπήρχε πρόβλημα. Τώρα έχει έναν πράσινο κύκλο με 
τη λέξη "ON" που γράφεται δίπλα της και συνεπώς το πρόγραμμα είναι νόμιμο. Εάν 
εξακολουθεί να λέει "OFF", οι πιθανότητες είναι αυτό το λογισμικό να είναι κακόβουλο. 
 
Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ότι τα κακόβουλα λογισμικά μπορούν να είναι πολύ πειστικά και 
να μοιάζουν ακριβώς με τα νόμιμα.   
 

 

 

Εάν χρειάζεστε ένα δωρεάν antivirus δοκιμάστε αυτές τις αξιόπιστες τοποθεσίες 
 
Avira Antivirus 
 
Avast Free Antivirus 
 
AVG Free Antivirus 
 
 

https://www.avira.com/en/free-security-suite
https://www.avast.com/free-antivirus-download
http://www.avg.com/free-antivirus-download
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Απάτες με Μπίτκοϊν (Bitcoin scams) 

Εάν θέλετε να επενδύσετε στην τεχνολογία Μπίτκοϊν (Bitcoin), σας συμβουλεύουμε να 

γνωρίζετε τις ηλεκτρονικές απάτες. Τα ψηφιακά πορτοφόλια μπορούν να ανοίξουν σε 

χάκερς και οι απατεώνες επωφελούνται από αυτή τη νέα τεχνολογία για να κλέψουν 

ευαίσθητα δεδομένα. Οι συναλλαγές Μπίτκοϊν θα πρέπει να είναι ασφαλείς. Τα τέσσερα 

παραδείγματα απάτης Μπίτκοϊν που ακολουθούν δείχνουν πώς αυτά συμβαίνουν και πώς 

μπορείτε να χάσετε τα χρήματά σας. 

• Πλαστές ανταλλαγές Μπιτκοιν (Bitcoin)  

• Σχέδια Ponzi - μια μορφή απάτης στις επενδύσεις (Ponzi schemes) 

• Καθημερινές προσπάθειες απάτης 

• Κακόβουλο λογισμικό 
 

Ακολουθεί ένα μήνυμα κειμένου (SMS) που περιέχει έναν κακόβουλο σύνδεσμο 
χρησιμοποιώντας μια ειδοποίηση για Μπίτκοϊν (Bitcoin) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Στο link Bitcoin scam μπορείτε να δείτε τρόπους εντοπισμού απάτης για Bitcoin και πώς να 

παραμείνετε ασφαλείς στο διαδίκτυο. 

 

Απάτες με ψευδείς ειδήσεις (Fake news scams) 

Η διάδοση ψεύτικων ειδήσεων στο διαδίκτυο αποτελεί κίνδυνο για όλους, καθώς έχει 

αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο φιλτράρουμε τις πληροφορίες που βρίσκουμε και 

διαβάζουμε στα κοινωνικά μέσα. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αφορά την 

κοινωνία μας, δεδομένου ότι καθίσταται αδύνατο να διακρίνουμε τις αληθινές από τις 

ψευδείς ειδήσεις.  

 

 
 

https://www.finder.com/bitcoin-scams
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Συνιστούμε την πρόσβαση / ανάγνωση μόνο αξιόπιστων πηγών πληροφοριών που 
προέρχονται από φίλους ή άτομα που γνωρίζετε ότι διαβάζουν τακτικά από αξιόπιστες 
πηγές: μπλόγκερς (bloggers), ειδικούς κλπ., προκειμένου να αποφεύγονται ψευδείς 
ειδήσεις. 

 
Απάτες με ψεύτικες ιστοσελίδες αγορών (Fake shopping websites) 

Όλοι αγαπάμε τα ψώνια και είναι ευκολότερο και πιο βολικό να τα κάνετε στο διαδίκτυο με 

μερικά κλικ. Αλλά να είστε προσεκτικοί σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε ώστε 

να είστε ασφαλείς. Υπάρχουν χιλιάδες ιστότοποι που παρέχουν εσφαλμένες πληροφορίες 

και ενδέχεται να σας ανακατευθύνουν σε κακόβουλες συνδέσεις, δίνοντας στους χάκερς 

πρόσβαση στα πιο πολύτιμα δεδομένα σας. 
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Εάν εντοπίσετε μια μεγάλη προσφορά στο διαδίκτυο που είναι "πολύ καλή για να είναι 

αληθινή", ίσως να δελεάζετε να πείτε "ναι" αμέσως, αλλά πρέπει να μάθετε πώς να 

εντοπίζετε έναν ψεύτικο ιστότοπο αγορών (how to spot a fake shopping site), ώστε να μην 

εξαπατάστε.  

 

Απάτες ηλεκτρονικού ψαρέματος με προγράμματα αφοσίωσης ιστοτόπων (Loyalty points 

phishing scams) 

Πολλοί ιστότοποι διαθέτουν προγράμματα αφοσίωσης για την ανταμοιβή των πελατών που 

πραγματοποιήσαν διάφορες αγορές, προσφέροντας πόντους ή κουπόνια. Αυτό είναι ένα 

ακόμα σημείο στο οποίο μπορεί να προκύψει ηλεκτρονική απάτη, επειδή οι εγκληματίες 

στον κυβερνοχώρο μπορούν να εντοπίσουν αυτούς τους πελάτες και να κλέψουν 

ευαίσθητα δεδομένα.  Εάν νομίζετε ότι κάποιος δεν θα ήθελε να έχει πρόσβαση σε αυτά τα 

στοιχεία, σκεφτείτε το ξανά. 

 

Η πιο συνηθισμένη επίθεση είναι μια απάτη ηλεκτρονικού ψαρέματος που μοιάζει με ένα 

πραγματικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προερχόμενο από ένα πρόγραμμα 

αφοσίωσης, αλλά δεν είναι. Οι κακόβουλοι χάκερ είναι παντού και χρειάζεται μόνο ένα κλικ 

για να εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή σας και για να αποκτήσει ο 

χάκερ πρόσβαση στα δεδομένα σας. 

 

Επειδή μπορεί να είναι δύσκολο να ανιχνεύσετε αυτές τις απάτες ηλεκτρονικού ψαρέματος, 

ίσως σας φανεί χρήσιμο αυτό το παράδειγμα μιας τρέχουσας καμπάνιας ηλεκτρονικού 

ψαρέματος (current phishing campaign) που στοχεύει σε κατόχους καρτών απόδοσης 

κουπονιών Payback. Στο παράδειγμα υπάρχουν επιπλέον κάποιες χρήσιμες συμβουλές και 

tips για να μην πέσετε θύμα. 
 

Ένα παράδειγμα μιας υποσχόμενης ανταμοιβής για ένα απλό κλικ. 

http://www.cnbc.com/2017/06/16/online-shopping-scams-how-to-identify-fake-sites.html
https://www.gdatasoftware.com/blog/2016/12/29375-criminals-go-phishing-for-loyalty-points-and-your-data
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Βασική προστασία (Basic protection) 

Αναγνωρίστε απατεώνες. Οι απατεώνες προσποιούνται συχνά ότι είναι κάποιος που 
εμπιστεύεστε, όπως κυβερνητικός υπάλληλος, μέλος οικογένειας, φιλανθρωπικής 
οργάνωσης ή κάποια εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε. Μη στέλνετε χρήματα και μη 
δίνετε προσωπικά στοιχεία σε απάντηση σε απροσδόκητο αίτημα - είτε πρόκειται για 
μήνυμα κειμένου, είτε για τηλεφωνική κλήση, είτε για μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Κάνετε αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Πληκτρολογήστε μια εταιρεία ή όνομα προϊόντος στην 
αγαπημένη σας μηχανή αναζήτησης με λέξεις κλειδιά όπως "αναθεώρηση", "καταγγελία" ή 
"απάτη". Ή αναζητήστε μια φράση που περιγράφει την κατάστασή σας, όπως "κλήση από 
την εφορία". Μπορείτε ακόμη να αναζητήσετε τηλεφωνικούς αριθμούς και να δείτε αν 
άλλοι άνθρωποι έχουν αναφέρει αυτούς τους αριθμούς ως κακόβουλους. 
 
Μην πιστεύετε στις πληροφορίες ταυτότητας των καλούντων σας. Η τεχνολογία 
διευκολύνει τους απατεώνες να δηλώσουν ψευδοί πληροφορίες ταυτότητας καλούντος, 
επομένως το όνομα και ο αριθμός που βλέπετε δεν είναι πάντα πραγματικοί. Αν κάποιος 
σας καλέσει να ζητήσει χρήματα ή προσωπικά στοιχεία, κλείστε το τηλέφωνο. Αν νομίζετε 
ότι ο καλών μπορεί να λέει την αλήθεια, καλέστε πίσω σε έναν αριθμό που γνωρίζετε πως 
είναι γνήσιος. 
 
Μην πληρώσετε εκ των προτέρων για μια υπόσχεση. Κάποιος μπορεί να σας ζητήσει να 
πληρώσετε εκ των προτέρων για πράγματα όπως ελάφρυνση χρέους, πιστωτικές και 
δανειακές προσφορές, βοήθεια με μια υποθήκη που έχετε ή εργασία. Μπορούν να σας 
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πουν ότι έχετε κερδίσει ένα βραβείο, αλλά πρώτα θα πρέπει να πληρώσετε φόρους ή τέλη. 
Εάν το κάνετε, θα πάρουν πιθανώς τα χρήματα και θα εξαφανιστούν.  
 
Εξετάστε πώς πληρώνετε. Οι πιστωτικές κάρτες έχουν ενσωματωμένη υψηλή προστασία 
κατά της απάτης, αλλά ορισμένες μέθοδοι πληρωμής δεν ισχύουν. Η σύνδεση των 
χρημάτων μέσω υπηρεσιών όπως η Western Union ή η MoneyGram είναι επικίνδυνη επειδή 
είναι σχεδόν αδύνατο να πάρετε τα χρήματά σας πίσω. Αυτό ισχύει επίσης για 
επαναφορτιζόμενες κάρτες (όπως MoneyPak ή Reloadit) και κάρτες δώρων (όπως το iTunes 
ή το Google Play). Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι ειλικρινής επιχιερήσεις δεν θα σας 
ζητήσουν να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους πληρωμή. 
 
Μιλήστε σε κάποιον. Πριν μεταφέρετε τα χρήματά σας ή δώσετε προσωπικές πληροφορίες, 
μιλήστε σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Οι απατεώνες θέλουν να λάβετε αποφάσεις 
παρορμητικά. Μπορεί ακόμη και να σας απειλήσουν. Μην ενεργείτε γρήγορα, ελέγξτε την 
ιστορία, κάνετε διαδικτυακή αναζήτηση, συμβουλευτείτε έναν εμπειρογνώμονα - ή απλώς 
ρωτήστε έναν φίλο.  
 
Κλείστε τις αυτοματοποιημένες κλήσεις (robocalls). Εάν απαντήσετε στο τηλέφωνο και 
ακούσετε ένα καταγεγραμμένο μήνυμα πωλήσεων, κλείστε το τηλέφωνο! Αυτές οι κλήσεις 
είναι παράνομες και συχνά τα προϊόντα είναι κακόβουλα. Μην πιέζετε 1 για να μιλήσετε με 
ένα άτομο ή για να βγείτε από τη λίστα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες 
κλήσεις. 
 
Να είστε σκεπτικοί σχετικά με τις δωρεάν δοκιμαστικές προσφορές. Ορισμένες εταιρείες 
χρησιμοποιούν δωρεάν δοκιμές για να σας εγγράψουν για προϊόντα και να σας χρεώσουν 
κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Πριν συμφωνήσετε σε μια δωρεάν δοκιμή, ερευνήστε την 
εταιρεία και διαβάστε την πολιτική ακύρωσης. Πάντα να ελέγχετε το μηνιαίο υπόλοιπο του 
τραπεζικού λογαριασμού σας τυχών χρεώσεις που δεν αναγνωρίζετε.  
 
Μην καταθέτετε επιταγή και περιμένετε να πάρετε  τα χρήματα εκείνη την ώρα.  
Σύμφωνα με το νόμο, οι τράπεζες πρέπει να καταθέτουν το ποσό της επιταγής μέσα σε 
λίγες μέρες αλλά η αποκάλυψη μιας πλαστής επιταγής μπορεί να πάρει και βδομάδες. Εάν 
μια επιταγή που καταθέσετε αποδειχθεί πλαστή, είστε υπεύθυνοι για την αποπληρωμή της 
στην τράπεζα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  Διαδικτυακή παρακολούθηση (cyberstalking) 

 

Συγκεκριμένοι στόχοι για την ενότητα 3   

Προσδιορισμός και αντιμετώπιση της διαδικτυακής παρακολούθησης και των τρόπων 
αναφοράς αυτών. 

 
Τι είναι η διαδικτυακή παρακολούθηση;  

Η διαδικτυακή παρακολούθηση είναι ένα έγκλημα στο οποίο ο επιτιθέμενος παρακολουθεί 
ένα θύμα χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) ή άμεσων μηνυμάτων (instant messaging IM), ή μηνύματα που 
δημοσιεύονται σε έναν ιστότοπο ή σε μια ομάδα συζήτησης.  Οι εγκληματίες βασίζονται 
στην ανωνυμία που παρέχεται από το διαδίκτυο για να καταδιώξουν το θύμα τους χωρίς να 
εντοπιστούν. Τα μηνύματα αυτής της κατηγορίας διαφέρουν από τα συνηθισμένα 
μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) στο ότι ένας τέτοιος εγκληματίας στοχεύει 
σε ένα συγκεκριμένο θύμα με συχνά απειλητικά μηνύματα, ενώ οι απατεώνες στο 
διαδίκτυο (scammers) στοχεύουν σε πλήθος παραληπτών με απλά ενοχλητικά μηνύματα. 

 

Μερικά παραδείγματα της τακτικής του cyberstalking περιλαμβάνουν: 

● Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που προκαλούν χειραγώγηση, 
απειλή ή παρενόχληση. 

● Η ηλεκτρονική πειρατεία (hacking) σε διαδικτυακούς λογαριασμούς ενός θύματος 
(όπως τραπεζικοί ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και την αλλαγή ρυθμίσεων και 
κωδικών πρόσβασης. 

● Δημιουργία ψευδών λογαριασμών στο διαδίκτυο σε ιστότοπους κοινωνικής 
δικτύωσης και διαδικτυακών ραντεβού, υποδηλώνοντας το θύμα ή προσπαθώντας 
να έρθει σε επαφή με το θύμα χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο λογαριασμό. 

● Καταχώρηση μηνυμάτων σε ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων και ομάδες 
συζητήσεων με τις προσωπικές πληροφορίες του θύματος, όπως διεύθυνση 
κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου ή αριθμός κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά τα 
μηνύματα μπορεί επίσης να είναι αμφιλεγόμενα και να έχουν ως αποτέλεσμα το 
θύμα να λαμβάνει πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλήσεις ή 
επισκέψεις από άτομα που διαβάζουν την ανάρτηση στο διαδίκτυο. 

● Καταχρηστικές εγγραφές για πολλές ηλεκτρονικές λίστες αλληλογραφίας και άλλες 
υπηρεσίες χρησιμοποιώντας το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του θύματος. 

 
 

Η τεχνική αυτή είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί επειδή ο αποστολέας θα μπορούσε να 

βρίσκεται σε άλλη χώρα ή να κάθεται τρεις θάλαμοι μακριά από το θύμα.  Στον ανώνυμο 

κόσμο του διαδικτύου, είναι δύσκολο να εξακριβωθεί η ταυτότητα του απατεώνα ή να 
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συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για να εντοπιστεί ο απατεώνας σε φυσικό χώρο 

και να συλληφθεί.  

Εάν είστε θύμα της διαδικτυακής παρακολούθησης, προσπαθήστε να συγκεντρώσετε όσο 

το δυνατόν περισσότερα φυσικά στοιχεία και να τεκμηριώσετε κάθε επαφή. 

Μία από τις πιο χρήσιμες προφυλάξεις είναι να παραμείνετε ανώνυμοι οι ίδιοι, αντί να 

έχετε μια αναγνωρίσιμη παρουσία στο διαδίκτυο: χρησιμοποιήστε τον κύριο λογαριασμό 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο για να επικοινωνείτε με άτομα με εμπιστοσύνη και να 

δημιουργήσετε έναν ανώνυμο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως στο Yahoo 

ή το Hotmail, για όλες τις άλλες επικοινωνίες σας.  Ορίστε τις επιλογές φιλτραρίσματος του 

προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να αποτρέψετε την παράδοση 

ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Όταν επιλέγετε ένα όνομα για το διαδίκτυο, να είναι 

διαφορετικό από το όνομά σας και ουδέτερο από πλευράς φύλου. Μην βάζετε στοιχεία 

ταυτοποίησης στα νέα προφίλ σας. 

Σε περίπτωση που πέσετε θύμα ενός απατεώνα, η πιο αποτελεσματική πορεία δράσης 

είναι να αναφέρετε τον δράστη στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP). Εάν η επιλογή 

αυτή είναι αδύνατη ή αναποτελεσματική, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να 

αλλάξετε τον δικό σας ISP και όλα τα ηλεκτρονικά σας ονόματα. Η WHOA αναφέρει ότι 

πάνω από το 80% των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν το 2001 και το 2002 επιλύθηκαν με 

αυτές τις μεθόδους, ενώ το 17% αναφέρθηκε στην αστυνομία.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4:  Διαδικτυακή παρενόχληση (cyberbullying) 

 

Συγκεκριμένοι στόχοι για την ενότητα 4  

Προσδιορισμός και αντιμετώπιση της διαδικτυακής παρακολούθησης και των τρόπων 

αναφοράς της. 

 

Τι είναι η διαδικτυακή παρενόχληση (cyberbullying); 

Η διαδικτυακή παρενόχληση είναι ο εκφοβισμός που λαμβάνει χώρα σε ψηφιακές 

συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές και τα tablet. Η διαδικτυακή 

παρενόχληση μπορεί να συμβεί μέσω μηνυμάτων κειμένου (SMS) και εφαρμογών ή σε 

διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φόρουμ ή τυχερών παιχνιδιών, όπου οι χρήστες 

μπορούν να προβάλλουν, να συμμετέχουν ή να μοιράζονται περιεχόμενο. Ο εκφοβισμός 

στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνει την αποστολή, την ανάρτηση ή την ανταλλαγή αρνητικών, 

επιβλαβών ή ψευδών περιεχομένων σχετικά με κάποιον άλλο. Μπορεί να περιλαμβάνει τη 

διανομή προσωπικών ή ιδιωτικών πληροφοριών σχετικά με κάποιον άλλο που προκαλεί 

αμηχανία ή ταπείνωση. Κάποια συμπεριφορά στο διαδίκτυο διασχίζει τη γραμμή σε 

παράνομη ή εγκληματική συμπεριφορά. 

Τα πιο συνηθισμένα μέρη όπου εμφανίζεται η διαδικτυακή παρενόχληση είναι: 

● Κοινωνικά μέσα, όπως το Facebook, το Instagram, το Snapchat και το Twitter 
● SMS (υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) γνωστό και ως μήνυμα κειμένου που 

αποστέλλεται μέσω συσκευών 
● Στιγμιαίο μήνυμα (IM) μέσω συσκευών, υπηρεσιών παρόχου email, εφαρμογών και 

λειτουργιών μηνυμάτων κοινωνικής δικτύωσης 

● Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

 

Η αντιμετώπιση της διαδικτυακής παρενόχλησης  

Μην απαντάτε ποτέ 

Μην απαντάτε σε τίποτα που έχει ειπωθεί ή αντιποιείστε κάνοντας το ίδιο πράγμα πίσω. 

Λέγοντας κάτι δυσάρεστο πίσω ή δημοσιεύοντας κάτι ταπεινωτικό σε εκδίκηση μπορεί να 

χειροτερέψει τα πράγματα ή ακόμα και να σας προκαλέσει πρόβλημα. 

Πάρτε ένα στιγμιότυπο οθόνης 

Αν μπορείτε, τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) για οτιδήποτε νομίζετε ότι 

μπορεί να είναι η διαδικτυακή παρενόχληση και κρατήστε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας. 
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Αποκλεισμός και αναφορά (Block and report) 

Οι περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι 

έχετε αποκλείσει τους παραβαίνοντες χρήστες και αναφέρετε τις στην κατάλληλη 

πλατφόρμα κοινωνικών μέσων. 

 

Μιλήστε γι 'αυτό 

Ίσως να μην αισθάνεστε εκείνη τη στιγμή την ανάγκη, αλλά η διαδικτυακή παρενόχληση 

σας επηρεάζει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δεν είστε ο μόνος. Μιλώντας με 

κάποιον για τον εκφοβισμό, όχι μόνο βοηθάτε να αναζητήσετε υποστήριξη, αλλά 

τεκμηριώνετε αποδείξεις. 

 

Πόσο σοβαρό είναι; 

Αξιολογήστε πόσο σοβαρή είναι η διαδικτυακή παρενόχληση. Αν είναι απλά δυσάρεστα 

μηνύματα από κάποιον που δεν γνωρίζετε, ίσως είναι ευκολότερο να το αναφέρετε και να 

μπλοκάρετε αυτόν τον χρήστη. 

 

Να το αναφέρετε 

Αν βιώνετε τον ηλεκτρονικό αποκλεισμό από κάποιον που πηγαίνει στο ίδιο σχολείο ή στο 

ίδιο κολέγιο, αναφέρετέ τον σε έναν δάσκαλο. Εάν κάποιος σας απειλεί, παραδίδει τα 

προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους ή σας κάνει να φοβάστε για την ασφάλειά σας, 

επικοινωνήστε με την Αστυνομία ή έναν ενήλικα το συντομότερο δυνατόν. 

 

Κρατήστε τις πληροφορίες σας μυστικές 

Συνιστούμε να διατηρείτε υψηλές τις ρυθμίσεις απορρήτου των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και να μην επικοινωνείτε με κανέναν που δεν γνωρίζετε. Δεν θα μιλήσετε με 

τυχαίους ανθρώπους στο δρόμο, γιατί να το κάνετε στο διαδίκτυο; Οι άνθρωποι μπορεί να 

μην είναι πάντα αυτοί που λένε ότι είναι και θα μπορούσατε να βάλετε εσάς και τους γύρω 

σας σε κίνδυνο. 

 

Συμπαθήστε  

Να θυμάστε πάντα ότι οι ευτυχείς και ασφαλείς άνθρωποι δεν φοβίζουν τους άλλους. Οι 

άνθρωποι που εκφοβίζουν τους άλλους περνούν μια δύσκολη στιγμή οι ίδιοι και συχνά θα 

χρειαστούν πολλή βοήθεια και υποστήριξη. 

 

Ο κυβερνό-εκφοβισμός δεν συνδέεται γενικά με τους ενήλικες, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για απόκτηση χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων τα οποία στη συνέχεια 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε για κάποια εγκληματική ενέργεια. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Άσκηση 1: PayPal - Αναγνωρίζοντας στην πραγματικότητα τις απάτες στο διαδίκτυο  

Εάν λάβατε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ποια βήματα θα κάνατε για την 

εξακρίβωση της ταυτότητάς του; Ποιες άλλες ενέργειες πρέπει να κάνετε; 
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Άσκηση 2: Barclays - Απάτη με τραπεζικές λεπτομέρειες της Barclays  

1. Τι δεν πρέπει να κάνετε ποτέ εάν λάβατε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου; 

2. Πώς θα μπορούσατε να πιστοποιήσετε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου; 
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Άσκηση 3: SMS Phishing - Απάτη με μηνύματα κειμένου για τραπεζικές λεπτομέρειες 

Γιατί θα πρέπει να βρείτε αυτά τα μηνύματα κειμένου (SMS) ύποπτα; 

 

 

 

Άσκηση 4: Βρείτε την απάτη του κουίζ στο διαδίκτυο 

Κάντε αυτό το κουίζ στο διαδίκτυο και δείτε πώς βαθμολογείστε. 

https://www.protectseniorsonline.com/quiz/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.protectseniorsonline.com/quiz/
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Υλικό για περαιτέρω ανάγνωση και πόροι   

 

Όροι που πρέπει να γνωρίζετε 
https://www.lifewire.com/top-internet-terms-for-beginners-2483381  
 
Σχεδιασμός ασφάλειας για τους ηλικιωμένους στο διαδίκτυο (λήψη PDF) 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8
&ved=2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjARegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fvictims
erviceslanark.ca%2Fphotos%2Fcustom%2FVSLG%2FResources%2FSafetyPlanningForSe 
niors_English.pdf&usg=AOvVaw3WNu9papw-5PbHbhKSxVFi 
 
Κορυφαίες συμβουλές ασφαλείας στο διαδίκτυο (λήψη PDF) 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwiz8
LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjALegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fquery.prod.cms.rt.microso
ft.com%2Fcms%2Fapi%2Fam%2Fbinary%2FRE1ImTu&usg=AOvVaw0QyXRMv5RLg- 
kAS0tIaUvz 
 
Επεξήγηση απάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – Youtube βίντεο 
https://www.youtube.com/watch?v=9TRR6lHviQc 
 
Εξαιρετική ιστοσελίδα με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με απάτες ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
 http://www.phishing.org/ 
 
Ενημερωμένη λίστα με όλες τις σημαντικές ηλεκτρονικές απάτες 
https://www.thebalancecareers.com/top-internet-scams-a-z-list-2062169 
 
Προστασία των δεδομένων σας 
https://youtu.be/BL7WJM342Uc 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απάτες στο διαδίκτυο 
https://www.scamwatch.gov.au/get-help/protect-yourself-from-scams 
 
Ηλεκτρονική ασφάλεια για ηλικιωμένους 
https://www.connectsafely.org/seniors/  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο 
https://www.protectseniorsonline.com/resources/ 
 
 
 
 
 

https://www.lifewire.com/top-internet-terms-for-beginners-2483381
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=18&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjARegQIBxAC&amp;url=https%3A%2F%2Fvictimserviceslanark.ca%2Fphotos%2Fcustom%2FVSLG%2FResources%2FSafetyPlanningForSeniors_English.pdf&amp;usg=AOvVaw3WNu9papw-5PbHbhKSxVFi
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=18&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjARegQIBxAC&amp;url=https%3A%2F%2Fvictimserviceslanark.ca%2Fphotos%2Fcustom%2FVSLG%2FResources%2FSafetyPlanningForSeniors_English.pdf&amp;usg=AOvVaw3WNu9papw-5PbHbhKSxVFi
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=18&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjARegQIBxAC&amp;url=https%3A%2F%2Fvictimserviceslanark.ca%2Fphotos%2Fcustom%2FVSLG%2FResources%2FSafetyPlanningForSeniors_English.pdf&amp;usg=AOvVaw3WNu9papw-5PbHbhKSxVFi
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=18&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjARegQIBxAC&amp;url=https%3A%2F%2Fvictimserviceslanark.ca%2Fphotos%2Fcustom%2FVSLG%2FResources%2FSafetyPlanningForSeniors_English.pdf&amp;usg=AOvVaw3WNu9papw-5PbHbhKSxVFi
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=18&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjARegQIBxAC&amp;url=https%3A%2F%2Fvictimserviceslanark.ca%2Fphotos%2Fcustom%2FVSLG%2FResources%2FSafetyPlanningForSeniors_English.pdf&amp;usg=AOvVaw3WNu9papw-5PbHbhKSxVFi
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=18&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjARegQIBxAC&amp;url=https%3A%2F%2Fvictimserviceslanark.ca%2Fphotos%2Fcustom%2FVSLG%2FResources%2FSafetyPlanningForSeniors_English.pdf&amp;usg=AOvVaw3WNu9papw-5PbHbhKSxVFi
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=12&amp;ved=2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjALegQIBRAC&amp;url=https%3A%2F%2Fquery.prod.cms.rt.microsoft.com%2Fcms%2Fapi%2Fam%2Fbinary%2FRE1ImTu&amp;usg=AOvVaw0QyXRMv5RLg-kAS0tIaUvz
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=12&amp;ved=2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjALegQIBRAC&amp;url=https%3A%2F%2Fquery.prod.cms.rt.microsoft.com%2Fcms%2Fapi%2Fam%2Fbinary%2FRE1ImTu&amp;usg=AOvVaw0QyXRMv5RLg-kAS0tIaUvz
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=12&amp;ved=2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjALegQIBRAC&amp;url=https%3A%2F%2Fquery.prod.cms.rt.microsoft.com%2Fcms%2Fapi%2Fam%2Fbinary%2FRE1ImTu&amp;usg=AOvVaw0QyXRMv5RLg-kAS0tIaUvz
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=12&amp;ved=2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjALegQIBRAC&amp;url=https%3A%2F%2Fquery.prod.cms.rt.microsoft.com%2Fcms%2Fapi%2Fam%2Fbinary%2FRE1ImTu&amp;usg=AOvVaw0QyXRMv5RLg-kAS0tIaUvz
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=12&amp;ved=2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjALegQIBRAC&amp;url=https%3A%2F%2Fquery.prod.cms.rt.microsoft.com%2Fcms%2Fapi%2Fam%2Fbinary%2FRE1ImTu&amp;usg=AOvVaw0QyXRMv5RLg-kAS0tIaUvz
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=12&amp;ved=2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjALegQIBRAC&amp;url=https%3A%2F%2Fquery.prod.cms.rt.microsoft.com%2Fcms%2Fapi%2Fam%2Fbinary%2FRE1ImTu&amp;usg=AOvVaw0QyXRMv5RLg-kAS0tIaUvz
https://www.youtube.com/watch?v=9TRR6lHviQc
http://www.phishing.org/
https://www.thebalancecareers.com/top-internet-scams-a-z-list-2062169
https://youtu.be/BL7WJM342Uc
https://www.scamwatch.gov.au/get-help/protect-yourself-from-scams
https://www.connectsafely.org/seniors/
https://www.protectseniorsonline.com/resources/
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Βιβλιογραφία 
 
Συμβουλές για την αναγνώριση απάτης (phishing) ή ηλεκτρονικής πλαστογραφίας 
(spoofing) στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails)  
https://blog.returnpath.com/10-tips-on-how-to-identify-a-phishing-or-spoofing-email-v2 
 
Κύριες ηλεκτρονικές απάτες που πρέπει να αποφύγετε 
https://heimdalsecurity.com 
 
Προσδιορίζοντας τις απάτες στα μηνύματα κειμένου SMS (smishing scams) 
https://support-pg.digicelgroup.com 
 
Οκτώ πράγματα που η τράπεζά σας δεν θα σας ζητήσει ποτέ - αλλά ένας απατεώνας θα 
σας ζητήσει 
https://www.telegraph.co.u 
 
Εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (online scams and fraud - cybercrimes) 
https://www.acorn.gov.au/learn-about-cybercrime 
 
Δέκα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να αποφύγετε τις απάτες 
https://www.consumer.ftc.gov 
 
Διαδικτυακή παρακολούθηση (cyberstalking) 
https://searchsecurity.techtarget.com 
 
Διαδικτυακή παρενόχληση (cyberbullying) και διαδικτυακή παρακολούθηση 
(cyberstalking) 
https://www.privacyrights.org/consumer-guides/online-harassment-cyberstalking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog.returnpath.com/10-tips-on-how-to-identify-a-phishing-or-spoofing-email-v2
https://heimdalsecurity.com/
https://support-pg.digicelgroup.com/
https://www.telegraph.co.u/
https://www.acorn.gov.au/learn-about-cybercrime
https://www.consumer.ftc.gov/
https://searchsecurity.techtarget.com/
https://www.privacyrights.org/consumer-guides/online-harassment-cyberstalking
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Λύσεις ασκήσεων  

Άσκηση 1: PayPal - Αναγνωρίζοντας στην πραγματικότητα τις απάτες στο διαδίκτυο  

Εάν λάβατε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ποια βήματα θα κάνατε για την 

εξακρίβωση της ταυτότητάς του; Ποιες άλλες ενέργειες πρέπει να κάνετε; 

 
Η πρώτη σας αντίδραση μπορεί να είναι ότι δεν έχετε κάνει αυτή την αγορά και να κάνετε 

κλικ στο προϊόν για να δείτε ι είναι. Τότε όμως ο ιός ή ο σύνδεσμος σε ένα ψεύτικο 

ιστότοπο θα ενεργοποιηθεί. 

Κοιτάξτε το όνομα, αν δεν το αναγνωρίζετε, προσοχή! 

Κρατήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το σύνδεσμο προϊόντων, δείχνει την 

ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) του ebay με τη σωστή ορθογραφία; 
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Κρατήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το σύνδεσμο Paypal, δείχνει την σωστή 

ηλεκτρονική διεύθυνση (URL); 

Αν αποτύχει κάποια από αυτές τις ερωτήσεις, διαγράψτε το μήνυμα. 

Αν έχετε αγοράσει κάποιο προϊόν και χρησιμοποιήσατε το Paypal, μεταβείτε στον ιστότοπο 

Paypal από το σύνδεσμο του προγράμματος περιήγησης  σας και ελέγξτε το ιστορικό 

συναλλαγών σας. Μην χρησιμοποιείτε συνδέσμους από το μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

Αν εξακολουθείτε να ανησυχείτε, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του Paypal και επικοινωνήστε 

από εκεί για να μιλήσετε απευθείας μαζί τους. 

 

 

Άσκηση 2: Barclays - Απάτη με τραπεζικές λεπτομέρειες της Barclays  

1. Τι δεν πρέπει να κάνετε ποτέ εάν λάβατε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου; 

2. Πώς θα μπορούσατε να πιστοποιήσετε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου; 
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Κοιτάξτε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχει το σωστό ως μέρος του 

πεδίου ονόματος, αλλά το ύποπτο πεδίο είναι το δεύτερο όνομα μετά το πεδίο ονόματος. 

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από τη σύνδεση επαναφοράς, μην κάνετε κλικ. 

Ελέγξτε την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) για να δείτε αν αναφέρεται σε έναν μη 

αναγνωρισμένο ιστότοπο 

Αν έχετε απορίες επικοινωνήστε με την τράπεζά σας από τον ιστότοπό τους, μην 

ακολουθήσετε τραπεζικούς συνδέσμους στα στοιχεία επικοινωνίας στο μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Αν αποτύχει κάποια από αυτές τις ερωτήσεις, διαγράψτε το μήνυμα. 

 
 
 
Άσκηση 3 : SMS Phishing -  Απάτη με μηνύματα κειμένου για τραπεζικές λεπτομέρειες 

Γιατί θα πρέπει να βρείτε αυτά τα μηνύματα κειμένου (SMS) ύποπτα;  

 

Οι τράπεζες δεν θα σας στέλνουν μηνύματα κειμένου (SMS) με συνδέσμους μέσα. 

Ο σύνδεσμος φαίνεται ύποπτος, μην κάνετε κλικ σε αυτό, θυμηθείτε ότι το τηλέφωνό σας 

είναι βασικά ένας υπολογιστής και θα εκτελέσει τις ίδιες ενέργειες. 

Μην καλέσετε τους αριθμούς που αναφέρονται στο μήνυμα κειμένου (SMS). 

Τηλεφωνήστε στην τράπεζά σας και μιλήστε μαζί τους. 

Διαγράψτε το μήνυμα κειμένου (SMS) και μιλήστε στους φίλους σας. 


