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Περίληψη 
 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί το αποτέλεσµα βιβλιογραφικής έρευνας σχετικά µε το 

σύγχρονο και ραγδαίως αναπτυσσόµενο φαινόµενο του  ηλεκτρονικού έγκληµατος και 

τις µορφές µε τις οποίες αυτό εµφανίζεται  και επηρεάζει πολλές πτυχές του σύγχρονου 

χρήστη Η/Υ και του  διαδικτύου. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο ορίζονται οι έννοιες του εγκλήµατος και του διαδικτύου 

ξεχωριστά στην αρχή και στη συνέχεια ως  δύο έννοιες που συναποτελούν το λεγόµενο 

ηλεκτρονικό έγκληµα. Στη συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου, παρατίθενται τα βασικά είδη 

του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, η ιστορική του εξέλιξη καθώς και τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται διεξοδικά οι µορφές του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, 

αφού πρώτα έχει γίνει η κατηγοριοποίηση των επιµέρους εγκληµάτων . 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε νοµοθετικά ζητήµατα γύρω από τη διαδικτυακή 

εγκληµατικότητα, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα µέτρα ασφαλείας ,οι τρόποι αντιµετώπισης αλλά 

και µέθοδοι πρόληψης έναντι της απειλής του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 

Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής έρευνας παρατίθενται τα 

εξαγόµενα συµπεράσµατα. 

Την εργασία συµπληρώνουν δύο παραρτήµατα:  

Το πρώτο περιλαµβάνει νοµοθεσία γύρω από τα ηλεκτρονικά εγκλήµατα, ισχύουσα 

στην Ελλάδα (άρθρα Ποινικού Κώδικα, Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα) αλλά και στην 

Ευρώπη (Οδηγίες).  

Στο δεύτερο παράρτηµα παραθέτονται κάποια άρθρα από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις 

καθηµερινών εφηµερίδων της Ελλάδας, που δείχνουν ξεκάθαρα σε πόσο µεγάλο βαθµό 

έχει εισχωρήσει η ηλεκτρονική εγκληµατικότητα στην ζωή µας. 
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Εισαγωγή  

 

 

Η πληροφορική, οι υπολογιστές, το διαδίκτυο και γενικότερα η σύγχρονη τεχνολογία 

έχουν εισβάλει στην καθηµερινότητα του ανθρώπου, καθώς του παρέχουν µια σειρά 

δυνατοτήτων που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής του. Η απλοποίηση κάποιων 

εργασιών, η οργάνωση των πληροφοριών, η επιτάχυνση διαδικασιών όπως και ο 

ακριβής, άµεσος υπολογισµός και διαχείριση µεγάλου όγκου δεδοµένων είναι λίγες 

µόνο από τις ωφέλειες που µπορεί να καρπωθεί ο σύγχρονος άνθρωπος από τη 

ραγδαίως αναπτυσσόµενη πληροφορική τεχνολογία. 

 

Το διαδίκτυο αποτελεί το µεγαλύτερο υπολογιστικό σύστηµα στον κόσµο. Η εξέλιξη 

του βασίστηκε στη φιλοσοφία ενός έκκεντρου, ανοιχτού συστήµατος χωρίς ιδιαίτερο 

έλεγχο από κάποια αρχή και αυτό γιατί το διαδίκτυο δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. 

Παρόλα αυτά όµως, µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, πως λόγω του 

πολλαπλασιασµού των χρηστών, κρίνεται πλέον αναγκαία η οργάνωση καθώς και ο 

έλεγχος του, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του. Μπορούµε να το 

φανταστούµε ως ένα τεράστιο πλέγµα ψηφιακών γραµµών, που διασύνδεει 

εκατοµµύρια υπολογιστών σε χιλιάδες δίκτυα διασκορπισµένα ανά τον κόσµο, 

παρέχοντας στους χρήστες τους µια τεράστια ποικιλία εργαλείων και υπηρεσιών. 

 

Από την άλλη, ένα από τα πλέον αρνητικά στοιχεία της πληροφορικής τεχνολογίας, 

είναι και η δηµιουργία πρόσφορων συνθηκών για την ανάπτυξη και διάδοση νέων 

µορφών εγκληµάτων. Το ηλεκτρονικό έγκληµα είναι ένα φαινόµενο εξελισσόµενο µε 

ταχύτατους ρυθµούς, καθώς συµβαδίζει µε αυτούς της ανάπτυξης της τεχνολογίας. 

Υπάρχει εποµένως κίνδυνος κάθε είδους απάτης, από καλούς γνώστες της τεχνολογίας, 

οι οποίοι προσπαθούν να πραγµατοποιήσουν παράνοµες πράξεις, µετατρέποντας την 

τεχνολογία κατά αυτόν τον τρόπο σε ένα καταστροφικό όπλο. Οι δυνατότητες δίωξης 

από τις αρµόδιες αρχές είναι περιορισµένες, καθώς υπάρχει έλλειψη εµπειρίας αλλά και 

εκπαίδευσης σε επαρκή βαθµό όπως επίσης και ασάφεια όσον αφορά τη νοµοθεσία. 
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Κεφάλαιο 1 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί εν συντοµία το εγκληµατικό φαινόµενο στη 

συµβατική του αρχικά µορφή. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στην έννοια του 

∆ιαδικτύου και πως η είσοδος του στην καθηµερινότητα µας έχει φέρει τεράστιες 

αλλαγές. Η χρήση του ∆ιαδικτύου στην Ελλάδα, µέσα από επίσηµα, πρόσφατα 

στατιστικά στοιχεία. Τέλος αναφορά γίνεται στη νέα µορφή παραβατικής 

συµπεριφοράς που καλείται «ηλεκτρονικό» ή αλλιώς «ψηφιακό» έγκληµα. 

Παρατίθενται ιστορικά στοιχεία καθώς και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του. 

 

Έγκληµα 

 

 

Το έγκληµα είναι αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε κοινωνίας και συµπεριφέρεται σαν ένας 

ζωντανός οργανισµός που διαρκώς µεταβάλλονται οι µορφές, τα µέσα διάπραξης καθώς 

και η νοµοθεσία που το διέπει. Με διαφορετικό περιτύλιγµα αλλά και ουσία πολλές 

φορές, ανάλογα µε τις πολιτικές, κοινωνικές και ηθικές τάσεις κάθε εποχής έγκληµα 

παραµένει παρόν, κινούµενο πάντα σε τρείς βασικούς άξονες, τα απαραίτητα συστατικά 

στοιχεία του, αυτά που το ορίζουν. Ποια είναι όµως αυτά τα στοιχεία; Το εγκληµατικό 

φαινόµενο εµφανίζεται στον κοινωνικό χώρο ως σύνθεση των παρακάτω στοιχείων που 

φαίνονται στον πίνακα
1 :  

Πίνακας 1.1 : Βασικά στοιχεία του εγκλήµατος 

Κοινωνικό αγαθό Προσβολή κοινωνικού 
αγαθού 

Αντίδραση στην  
προσβολή 

   

Α. Υλικό αντικείµενο, 
φυσική ιδιότητα υλικού 

αντικειµένου ή κοινωνική 
ιδιότητα υλικού 
αντικειµένου. 

Συµπεριφορά που θίγει την 
υλη ή αναιρεί ή αλλοιώνει 
τις φυσικές ή κοινωνικές 
ιδιότητες των κοινωνικών 

αγαθών. 

Οργανωµένη κοινωνική 
αντίδραση µε προσβολή 
αγαθών του δράστη και 

έντονα στοιχεία 
αποδοκιµασίας και 

στιγµατισµού 

+   

Β. Ουσιώδες συµφέρον 
ατοµικό ή συλλογικό για 

τη διατήρησή του. 

  

                                                 
1   Μανωλεδάκης Ι. «Ποινικό ∆ίκαιο», ζ΄ έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 2005 
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Το εγκληµατικό φαινόµενο αποτελεί ιστορικό, κοινωνικό φαινόµενο, καθώς ακολουθεί 

την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Έτσι τα επιµέρους χαρακτηριστικά του, 

(κοινωνικά αγαθά, έγκληµα, ποινή) έχουν και αυτά ιστορικότητα, δηλαδή σχετικότητα, 

διαφοροποιούµενα από τόπο σε τόπο και από εποχή σε εποχή
2. 

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία να επισηµάνουµε σχετικά µε το εγκληµατικό 

φαινόµενο είναι η διαχρονικότητα του στο πέρασµα των αιώνων. Αν και σε κάθε 

έγκληµα (προσβολή), υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει ποινή (αντίδραση), απεναντίας 

καµιά κοινωνία δεν έχει απαλλαχθεί από αυτό. Αυτό που παρατηρείται είναι µια 

συνεχής αύξηση του εγκληµατικού φαινοµένου και συγχρόνως εµφάνιση νέων µορφών 

εγκληµατικής συµπεριφοράς. 

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παραβαίνουν τους κοινωνικούς κανόνες, αυτούς που 

θεσπίστηκαν τυπικά ή άτυπα προκειµένου να διαφυλαχθούν τα κοινωνικά αγαθά. 

Αποτέλεσµα της προσβολής αυτών των αγαθών είναι η επιβολή διαφόρων κυρώσεων 

στους παραβάτες. Η επιβληθείσα κύρωση ή αλλιώς ποινή, θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

αποτελεί τον τρόπο αντίδρασης της κοινωνίας στο έγκληµα. Η αντίδραση, καθώς και το 

είδος της ποινής, απευθύνεται στον παραβάτη των κοινωνικών κανόνων και βρίσκονται 

πάντα σε στενή εξάρτηση µε την εκάστοτε εποχή και πολιτισµό. 

Το έγκληµα είναι αναµενόµενο στα πλαίσια της κοινωνικής πραγµατικότητας. Είναι το 

εµφανές σύµπτωµα της κοινωνικής κρίσης, της διάρρηξης του κοινωνικού ιστού, το 

βαθύ σηµάδι µιας κοινωνίας που γερνά
3. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, υπάρχουν οι 

κανόνες για να ρυθµίζουν την οµαλή συµβίωση των µελών µιας οργανωµένης 

κοινωνίας. Είναι αδύνατον όµως όλα τα µέλη να συµµορφώνονται µε τους ίδιους 

κανόνες, καθώς η τήρηση τους είναι στενά συνδεδεµένη και µε τη διαφορετική 

προσωπικότητα του κάθε ατόµου. 

Τα βασικά στοιχεία του εγκληµατικού φαινοµένου, κανόνας, έγκληµα, κύρωση, 

συναποτελούν έναν αδιάσπαστο κύκλο. Εδώ είναι ξεκάθαρη η αλληλεξάρτηση των 

στοιχείων Αν δεν υπήρχε έγκληµα δεν θα υφίστατο η κύρωση. Η µη ύπαρξη κανόνα δεν 

καθιστά δυνατή την παράβασή του. Ο κανόνας δηµιουργήθηκε για να οργανώσει και να 

προστατέψει τα κοινωνικά αγαθά (υλικά και άυλα) από κάθε προσβολή τους µέσα στα 

πλαίσια της κοινωνικής συµβίωσης. Στη συνέχεια, και αφού επέλθει η προσβολή του 

έννοµου αγαθού (αυτό που προστατεύεται από τον κανόνα-νόµο), έρχεται η κύρωση 

(ποινή). Είναι µε λίγα λόγια η κύρωση συνέπεια της παράβασης του κανόνα και 

δηλώνει προς αυτόν που επιβάλλεται ότι η συγκεκριµένη συµπεριφορά δεν είναι 

                                                 
2   Μανωλεδάκης Ι. «Ποινικό ∆ίκαιο», ζ΄ έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 2005 
3   Πιπερόπουλος Γ. ,  «Κοινωνικά Προβλήµατα», εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, 1998. 
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αποδεκτή από την κοινωνία. Θα λέγαµε ότι η ποινή αποτελεί την εκτόνωση της 

κοινωνικής αντίδρασης στο έγκληµα. Μπορεί δε, να παρουσιαστεί µε πολλούς 

διαφορετικούς  τρόπους, όσο αφορά την ιδεολογική της προσέγγιση, όπως ως 

αποκατάσταση της διαταραχθείσας από το έγκληµα κοινωνικής τάξης ή ως το µέσο για 

την ηθική βελτίωση του παραβάτη. 

 

 

∆ιαδίκτυο 

 

 

 Το διαδίκτυο (ιντερνέτ) µπορεί να περιγραφεί ως ένα τεράστιο πλέγµα ψηφιακών 

γραµµών, το οποίο διασυνδέει εκατοµµύρια υπολογιστών σε χιλιάδες δίκτυα, 

διασκορπισµένα σε ολόκληρο τον κόσµο, παρέχοντας σε αυτούς ποικιλία υπηρεσιών 

και εργαλείων
4. Είναι ένας απέραντος, εικονικός κόσµος στον οποίο µπορούν εύκολα 

να έχουν πρόσβαση χρήστες κάθε ηλικίας. Με τη σηµερινή του µορφή ( World Wide 

Web-www), εισέβαλε στη ζωή µας πριν από 20 περίπου χρόνια, αλλάζοντας ριζικά την 

πλειοψηφία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Το διαδίκτυο και κατ’ επέκταση οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ), έχουν καταστεί αναπόσπαστα κοµµάτια της 

καθηµερινότητας µας, είτε ως µέσα ψυχαγωγίας, ενηµέρωσης, είτε, το πιο σηµαντικό, 

ως εργαλεία πληροφόρησης και διεκπεραίωσης επαγγελµατικών υποχρεώσεων και 

δραστηριοτήτων
5. 

Η πληροφορία στην εποχή του διαδικτύου έχει αποκτήσει τη θέση ενός αυτόνοµου 

αγαθού. Οι ποσότητες πληροφοριών-δεδοµένων που καθηµερινά µεταδίδονται, 

διαδίδονται και επεξεργάζονται είναι ανυπολόγιστες σε όγκο αλλά και σε αριθµό. 

Υπολογίζεται ότι 1,5 δισεκατοµµύριο χρήστες, περίπου το 24% του παγκόσµιου 

πληθυσµού, συνδέονται µε το ίντερνετ, για κάθε είδους δραστηριότητα, όπως για 

παράδειγµα αγορές προϊόντων, παροχή υπηρεσιών on line (e-commerce, e-banking 

κλπ), για αναζήτηση πληροφοριών, ειδήσεων (µηχανές αναζήτησης όπως Google, 

Yahoo, blogs, portals εφηµερίδων), για επικοινωνία µέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου(e-mail). Στις µέρες µας, γίνεται σε µεγάλο βαθµό και η χρήση  

εφαρµογών κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, chat rooms). Το σύνολο των 

δικτυακών τόπων στο ίντερνετ εκτιµάται ότι έχει ανέλθει στα 156 και πλέον 

                                                 
4   Ζάννη Αναστασία, «Το διαδικτυακό έγκληµα» , σελ. 23 
5   Ελαφρός Γιάννης, «Το διαδίκτυο αλλάζει άρδην την ζωή µας», Εφηµερίδα «Η Καθηµερινή», 
12.03.2006, σελ. 31. 
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εκατοµµύρια. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε χρήστης έχει δυνατότητα πρόσβασης σε 

τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, υπηρεσιών και άλλων αγαθών που διακινούνται 

µέσω διαδικτύου. 

 

 

Χρήση ∆ιαδικτύου στην Ελλάδα 

 

 

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία (9/12/2009) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

Ελλάδος (ΕΣΥΕ) ένα στα τρία νοικοκυριά διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση. Συγκεκριµένα 

αυξήθηκε η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά 6,5% και η πρόσβαση στο 

διαδίκτυο κατά 11%,  σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Η αύξηση αυτή ενισχύει 

την απόφαση σε επένδυση στις νέες τεχνολογίες για την εξέλιξη των επιχειρήσεων. 

 

Πίνακας 1.2 :  Στατιστικά Στοιχεία ΕΣΥΕ (9/12/2009) 
 

 

Αναλυτικά η εν λόγο έρευνα έδειξε ότι το προφίλ των χρηστών µπορεί να συνοψιστεί 

σε: απόφοιτος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ, ανήκει στην ηλιακή οµάδα 25-34 

και είναι µισθωτός.  

Επίσης οι κυριότεροι λόγοι πλοήγησης είναι: 
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• Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες. (77,8%) 

• Αναζήτηση ή λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων. (72,9%) 

• Αναζήτηση πληροφοριών για ταξίδια και καταλύµατα. (58,1%) 

• Ανάγνωση πάσης φύσεως πληροφοριών µε σκοπό τη γνώση. (54,9%) 

• Ανάγνωση εφηµερίδων και περιοδικών. (50,0%) 

• Αποστολή µηνυµάτων σε chat sites, blogs, σε οµάδες συζήτησης (My Space, 

Facebook), συµµετοχή σε forums, ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων σε 

πραγµατικό χρόνο (Messenger, Skype κ.α.). (42,3%) 

 

Σηµαντικό γεγονός αποτελεί ότι η ηλικιακή οµάδα 18-24 ετών επέλεξε σε ποσοστό 

44% τον τελευταίο λόγο. 

Το Ευρωβαρόµετρο
6 θυµίζει ξανά «πέτρινα χρόνια» για τη χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα,  καθώς η  χώρα µας πρωτεύει στην 

τηλεόραση και στις τηλεφωνικές συνδέσεις και παραµένει ουραγός στο ιντερνέτ και 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ), παρά την αύξηση της διείσδυσης που 

σηµειώθηκε σε σχέση µε το προηγούµενο Ευρωβαρόµετρο. 

Ειδικότερα, µε βάση τα στοιχεία του τελευταίου Ευρωβαρόµετρου που ανακοινώθηκε, 

η Ελλάδα κατατάσσεται 14η στην Ευρώπη των 27, µε ποσοστό 99% των νοικοκυριών 

να χρησιµοποιεί µία τουλάχιστον τηλεφωνική συσκευή (σταθερής ή κινητής 

τηλεφωνίας). Επίσης, εµφανίζοντας ποσοστό διείσδυσης 100% στα ελληνικά 

νοικοκυριά η τηλεόραση, η χώρα βρίσκεται σε µια από τις πρώτες θέσεις της Ε.Ε. 

Αντίθετα,  µόνο το 50% των ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει Η/Υ, κατατάσσοντας τη 

χώρα στην 23η θέση της Ε.Ε., ενώ µε ποσοστό διείσδυσης 39% για το Ιντερνέτ, η 

Ελλάδα κατατάσσεται στην 25η θέση, έχοντας πίσω µόνον τη Βουλγαρία (35%) και τη 

Ρουµανία (31%). 

Το Ευρωβαρόµετρο διαπιστώνει αύξηση της διείσδυσης των Η/Υ και του ιντερνέτ στα 

ελληνικά νοικοκυριά, αλλά η αύξηση αυτή δεν είναι αρκετή για να κλείσει το χάσµα 

µεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε. Αντίστοιχα βήµατα κάνουν οι άλλες, λιγότερο ανεπτυγµένες 

χώρες της Ε.Ε. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα, µετά τη 

                                                 

6   Το ευρωβαρόµετρο αποτελεί µια σειρά ερευνών που λαµβάνουν χώρα ανα τακτά χρονικά διαστήµατα για 
λογαριασµό της Ευρωπαικής Επιτροπής (European Commission) απο το έτος 1973. Στις εκθέσεις που 
παρουσιάζονται από το Ευρωβαρόµετρο, εκφράζεται µέσα από στατιστικές έρευνες η κοινή γνώµη του ευρωπαίου 
πολίτη πάνω σε καίρια ζητήµατα της καθηµερινής ζωής του όπως η οικονοµία, η υγεία, η τεχνολογία και άλλα 
πολλά.   (http://en.wikipedia.org/wiki/Eurobarometer, πρόσβαση 05/01/2011),  
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Ρουµανία, µε τη µεγαλύτερη αναλογία Η/Υ που διαθέτουν σύνδεση στο ιντερνέτ. 

Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία του Ευρωβαρόµετρου αφορούν µετρήσεις που έγιναν στο 

τέλος του 2009 (Νοέµβριος-∆εκέµβριος). Από την Ελλάδα αξιοποιήθηκε δείγµα 1.000 

αποκριθέντων, σε σύνολο 26.700 ατόµων σε ολόκληρη την Ε.Ε. 

 

Έγκληµα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ∆ιαδίκτυο 

 

 

Οι Η/Υ και το ιντερνέτ παρέχουν στους χρήστες ασύλληπτες δυνατότητες. Συγχρόνως 

όµως εισαγάγουν και νέες µορφές παραβατικής συµπεριφοράς. Αφενός «γεννώνται» 

αξιόποινες ενέργειες που είναι υπαρκτές µόνο µε τη χρήση Η/Υ και του ιντερνέτ, όπως 

η διασπορά κακόβουλου λογισµικού σε Η/Υ και η παραβίαση ηλεκτρονικών αρχείων. 

Από την άλλη, παραδοσιακές εγκληµατικές πράξεις όπως εξύβριση ή δυσφήµιση µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µιας ιστοσελίδας (web site), διαπράττονται πλέον 

ευκολότερα και ταχύτερα, µε το διαδίκτυο να αποτελεί το κύριο µέσο τέλεσης τους. Το 

στοιχείο που καθιστά το διαδίκτυο πρόσφορο ως πεδίο ανάπτυξης της εγκληµατικής 

δράσης είναι η ευχέρεια των επίδοξων δραστών να ενεργούν υπό το καθεστώς 

ανωνυµίας. Στις µέρες µας, παρά την εξέλιξη και ανάπτυξη των διωκτικών µηχανισµών, 

η διαλεύκανση της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας παραµένει µια δύσκολη υπόθεση. 

Συνεπώς, και εφόσον ελαχιστοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο ο κίνδυνος τιµώρησης, ο 

δράστης θεωρεί πλέον τη χρήση του διαδικτύου ως έναν εξαιρετικά προτρεπτικό 

παράγοντα για την τέλεση αδικηµάτων. 

 

Τι είναι όµως το ηλεκτρονικό έγκληµα; Σύµφωνα µε ορισµό που δόθηκε από τους 

Forester and Morrison (1994), είναι «Μια εγκληµατική πράξη στην οποία ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιµοποιείται ως το κυριότερο µέσο τέλεσής της». Ένας 

άλλος ορισµός, από τους πλέον διαδεδοµένους, είναι αυτός που δόθηκε από τον 

Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αρκετά χρόνια πριν (1986). Έτσι 

λοιπόν, «Ηλεκτρονικό έγκληµα καθιστά κάθε παράνοµη, ανήθικη ή χωρίς έγκριση 

συµπεριφορά που περιλαµβάνει την αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων ή/και τη 

µετάδοση δεδοµένων». 

 

Απαραίτητο στοιχείο για την τέλεση ηλεκτρονικού εγκλήµατος, θεωρείται η ύπαρξη 

συσκευής ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων όπως είναι ο ηλεκτρονικός 
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υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο κλπ. Σύµφωνα µε τον Shinder (2002), ο ρόλος που 

διαδραµατίζει ο Η/Υ στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εγκλήµατος είναι κυρίαρχος 

καθώς: 

• Μπορεί να αποτελεί το στόχο κάποιας επίθεσης, στη συγκεκριµένη περίπτωση ο 

Η/Υ είναι το «θύµα» της επίθεσης. 

• ∆ύναται να αποτελεί µέσο για τη διάπραξη κάποιας επίθεσης. Εδώ είναι το 

εργαλείο που χρησιµοποιείται από το δράστη για την πραγµατοποίηση 

εγκληµατικού σκοπού. 

• Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση που ο Η/Υ αποτελεί βοηθητικό µέσο για τη 

διάπραξη του εγκλήµατος. 

 

Μέχρι στιγµής έχουµε προσδιορίσει τον όρο «ηλεκτρονικό έγκληµα», τον οποίο πρέπει 

εν συνεχεία να διαχωρίσουµε από αυτόν του διαδικτυακού εγκλήµατος. 

Το διαδικτυακό έγκληµα λοιπόν ή αλλιώς κυβερνοέγκληµα (cyber-crime), είναι µια 

ειδικότερη µορφή του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, αυτό για του οποίου την τέλεση ο 

δράστης χρησιµοποιεί ειδικές γνώσεις γύρω από τον κυβερνοχώρο, κατά τον ορισµό 

του Donn Parker. Σχετίζεται µε την οιονδήποτε µορφή κατάχρησης των δυνατοτήτων 

που προσφέρει το διαδίκτυο. 

 

Αν λοιπόν θέλουµε να κατηγοριοποιήσουµε τις βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικών 

εγκληµάτων, σύµφωνα µε τον Αργυρόπουλο (2001), θα διακρίνουµε τα παρακάτω 

ηλεκτρονικά εγκλήµατα: 

• Εγκλήµατα που διαπράττονται σε συµβατικό περιβάλλον καθώς και σε 

περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε αυτήν την κατηγορία έχουµε 

εγκλήµατα όπως η συκοφαντική  δυσφήµηση που µπορεί να διαπραχθεί και σε 

διαδικτυακό περιβάλλον (ανάρτηση ιστοσελίδας µε προσβλητικό περιεχόµενο 

για κάποιο πρόσωπο). Εδώ το διαδίκτυο αποτελεί απλά ένα ακόµα µέσο τέλεσης 

του εγκλήµατος. 

• Εγκλήµατα που τελούνται µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά χωρίς 

την ύπαρξη δικτύωσης. Τέτοιο έγκληµα θεωρείται η παράνοµη αντιγραφή 

λογισµικού. 

• Εγκλήµατα που σχετίζονται αποκλειστικά µε το διαδίκτυο (τα λεγόµενα 

διαδικτυακά εγκλήµατα). Η χρήση του διαδικτύου είναι απαραίτητο στοιχείο για 

την εγκληµατική συµπεριφορά του δράστη. Εδώ εντάσσουµε τη διασπορά 

κακόβουλου λογισµικού. 
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Μια άλλη οπτική είναι η κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών εγκληµάτων που 

προτάθηκε από την Εξεταστική Επιτροπή της Μεγάλης Βρετανίας, ένα ανεξάρτητο 

σώµα που  από την ίδρυση του στις αρχές της δεκαετίας του 1980, διενήργησε έρευνες 

µε στόχο να εξακριβώσει την έκταση του εγκλήµατος µέσω Η/Υ σε δηµόσιο και 

ιδιωτικό τοµέα. Οι κατηγορίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα
7:  

 

Πίνακας 1.3 : Κατηγορίες ηλεκτρονικών εγκληµάτων 

ΕΓΚΛΗΜΑ-ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Απάτη Για προσωπική ωφέλεια: 

� Αλλοίωση των εισαγόµενων µε νόµιµο τρόπο 

• Καταστροφή/συµπίεση/ακαταλληλότητα 

εκροών 

• Αλλοίωση των δεδοµένων του Η/Υ 

• Αλλοίωση ή κακή χρήση των 

προγραµµάτων(εξαιρουµένων των 

προσβολών από τους ιούς) 

Κλοπή � Των δεδοµένων 

� Του λογισµικού 

Χρήση λογισµικού χωρίς 

άδεια 

� Χρήση παράνοµων αντιγράφων λογισµικού 

 

Ιδιωτική εργασία � Μη εγκεκριµένη χρήση δυνατοτήτων των 

συστηµάτων Η/Υ του οργανισµού για 

αποκοµιδή κέρδους ή για ίδιον όφελος 

Κακή χρήση προσωπικών 

δεδοµένων 

� Ανεπίσηµη «ανάγνωση» των αρχείων ενός 

συστήµατος Η/Υ και παράβαση της σχετικής 

νοµοθεσίας 

Χάκινγκ 

 

 

Σαµποτάζ 

� Ελεύθερη πρόσβαση σε ένα σύστηµα Η/Υ 

συνήθως µε τη χρήση των δυνατοτήτων της 

επικοινωνίας 

� Η διαµεσολάβηση µε την πρόκληση ζηµίας 

στον τρέχοντα κύκλο ή  εξοπλισµό 

Εισαγωγή � Εισαγωγή πορνογραφικού υλικού π.χ. 

πορνογραφικού υλικού µέσω Ιντερνέτ 

                                                 
7   Steven Furnell, «Κυβερνοέγκληµα, καταστρέφοντας την κοινωνία της πληροφορίας», µετάφραση 
Φωτεινή Μηλιώνη, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2006, σελ.26,28) 



 11 

Ιοί � ∆ιάχυση ενός προγράµµατος µε σκοπό τη 

µαταίωση της τρέχουσας εφαρµογής 

 

 

Ιστορική Αναδροµή Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος 

 

 

Η απαρχή του ηλεκτρονικού εγκλήµατος είναι ταυτόχρονη µε την εµφάνιση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς τότε έγιναν οι πρώτες προσπάθειες από επίδοξους 

ηλεκτρονικούς εγκληµατίες να βρουν τρόπους ώστε να εκµεταλλευτούν τις νέες 

τεχνολογίες προς όφελος τους αποκτώντας έτσι νέες ευκαιρίες για ευκολότερη και 

ταχύτερη διάπραξη εγκληµάτων. 

 

Τα πρώτα χρόνια από την εµφάνιση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, το ηλεκτρονικό 

έγκληµα ήταν ακόµα σπάνιο καθώς και ο αριθµός των  υπολογιστών ήταν µικρός αλλά 

και οι γνώσεις που απαιτούνταν για τον χειρισµό τους (γλώσσα µηχανής) καθιστούσαν 

τους υπολογιστές είδος πολυτελείας και συνεπώς το ηλεκτρονικό έγκληµα ήταν 

περιορισµένο. 

 

Με την αλµατώδη εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών της τελευταίας δεκαετίας 

του 20ου αιώνα παρατηρείται χρονικά και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 

Στις  µέρες µας, το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού των αναπτυγµένων χωρών έχει 

πρόσβαση σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επιπλέον η χρήση του έχει απλοποιηθεί σε 

τέτοιο βαθµό, ώστε ακόµα και ένα µικρό παιδί να µπορεί να το χειρίζεται. 

Ουσιαστικά, η µεγαλύτερη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εγκλήµατος συντελείται µε την 

εµφάνιση των δικτύων που δηµιουργούν νέες διόδους πρόσβασης προς την 

πληροφορία. Η ζωή του σύγχρονου ανθρώπου έχει αλλάξει ριζικά καθώς µε την χρήση 

των δικτύων έχει ανά πάσα στιγµή πρόσβαση σε µια τεράστια δεξαµενή πληροφοριών 

που ολοένα και µεγαλώνει προσφέροντας ακόµα περισσότερες δυνατότητες και 

επιλογές στο χρήστη. Το διαδίκτυο χαρακτηρίζει την ευρεία ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, την πραγµατοποίηση τραπεζικών εργασιών, την  άµεση 

επικοινωνία αλλά και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Είναι λοιπόν εύκολο να αντιληφθεί κάποιος πως µε την ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και συγκεκριµένα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι ευκαιρίες για την 
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ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας  πολλαπλασιάζονται. Και αυτό γιατί 

λόγω της περιορισµένης εµπειρίας που υπάρχει σε αυτού του είδους τα εγκλήµατα 

καθίσταται δυσκολότερη η δίωξη τους από τις  αρµόδιες αρχές. Επιπλέον δεν υπάρχει 

ακόµα ένα σαφές νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο να µπορεί να εξετάζει το ηλεκτρονικό 

έγκληµα. 

Το πρώτο καταγεγραµµένο Ηλεκτρονικό Έγκληµα, χρονολογείται το 1820, όταν ο 

Γάλλος υφαντουργός Joseph-Marie Jacquard κατασκεύασε τον αργαλειό.  

 

 
Εικόνα 1.1 

 

Η «συσκευή» αυτή επέτρεπε την επανάληψη µιας σειράς οµοίων βηµάτων, κατά την 

ύφανση συγκεκριµένων υφασµάτων. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ανησυχία στους 

υπαλλήλους του Jacquard, που φοβήθηκαν ότι απειλούνταν η παραδοσιακή τους 

εργασία. Έτσι προκαλούσαν συχνά δολιοφθορές στο µηχάνηµα, για να αποθαρρύνουν 

τον Jacquard να χρησιµοποιήσει τη νέα τεχνολογία. 

 

 

Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των εγκληµάτων στον 

κυβερνοχώρο 

 

 

1. Το διαδικτυακό έγκληµα διαπράττεται άµεσα, σε χρόνο ελάχιστων 

δευτερολέπτων. Η ταχύτητα τέλεσης του είναι τέτοια ώστε πολλές φορές δεν το 

αντιλαµβάνεται ούτε το ίδιο  το θύµα. Ο δράστης επιτίθεται µε τη χρήση ενός 
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ηλεκτρονικού υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο και µπορεί να 

εισβάλλει στα υπολογιστικά συστήµατα µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού σε 

οποιοδήποτε σηµείο του πλανήτη. Εποµένως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι δεν 

απαιτείται η φυσική µετακίνηση του δράστη, καθώς µε το πάτηµα ορισµένων 

πλήκτρων του υπολογιστή του δύναται να τελέσει το έγκληµα ακόµα και από το 

σπίτι ή το γραφείο του. 

2. Η εισβολή σε ένα υπολογιστικό σύστηµα µπορεί να φαντάζει δύσκολο 

εγχείρηµα. Στην πραγµατικότητα δεν απαιτούνται ιδιαίτερες και εξειδικευµένες 

γνώσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων και αυτό γιατί στο διαδίκτυο 

διατίθενται ελεύθερα εφαρµογές λογισµικού µε τις οποίες οι επίδοξοι χάκερς 

µπορούν να εισβάλλουν εύκολα σε δίκτυα και υπολογιστικά συστήµατα και να 

πραγµατοποιήσουν πλήθος ηλεκτρονικών επιθέσεων. 

3. Το ηλεκτρονικό έγκληµα πλήττει την πληροφορία που περιέχουν τα 

ηλεκτρονικά δεδοµένα. Βλάβες, φθορές καθώς και αλλοιώσεις που 

προκαλούνται σε ενσώµατα αντικείµενα όπως σκληρούς δίσκους, µνήµες κλπ, 

είναι απλά δευτερεύουσες συνέπειες της κύριας προσβολής που αφορά τα 

δεδοµένα. 

4. Το ηλεκτρονικό έγκληµα έχει εισάγει  νέους νοµοθετικούς περιορισµούς. 

Πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ο τόπος τέλεσης του 

εγκλήµατος και αυτό γιατί µε τη χρήση ενός µόνο δικτυωµένου ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ο εγκληµατίας µπορεί να το διαπράξει από οποιοδήποτε σηµείο του 

κόσµου. ∆ύσκολα προσδιορίσιµος είναι επίσης και ο ακριβής χρόνος τέλεσης 

του εγκλήµατος και αυτό γιατί  τα θύµατα κατά κανόνα αντιλαµβάνονται την 

επίθεση και τη ζηµία που προκλήθηκαν πολύ αργότερα από το χρόνο που 

πραγµατοποιήθηκαν. 

5. Για τη διερεύνηση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος συχνά απαιτείται η  

συνεργασία τουλάχιστον δύο κρατών (του κράτους στο οποίο γίνεται αντιληπτή 

η εξωτερίκευση του εγκλήµατος και του κράτους όπου βρίσκονται 

αποθηκευµένα τα αποδεικτικά στοιχεία). Αυτός ο διασυνοριακός χαρακτήρας 

του ηλεκτρονικού εγκλήµατος οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε διαφορετική 

αξιολόγηση του περιεχοµένου, αφού αυτό µπορεί να είναι νόµιµο στο κράτος 

που βρίσκεται ο δράστης ή που υπάρχουν αποθηκευµένα τα δεδοµένα και να 

είναι παράνοµο στο κράτος που τα δεδοµένα λαµβάνονται ή βρίσκεται ο 

αποδέκτης τους. 



 14 

6. ∆εν υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία τόσο στον διεθνή όσο και στον 

ελληνικό χώρο. Τα εγκλήµατα στον κυβερνοχώρο που καταγγέλλονται είναι 

σχετικά λίγα και αυτό γιατί το θύµα ακόµα και όταν αντιληφθεί µια 

ηλεκτρονική επίθεση εναντίον του, δεν καταφεύγει στις αρµόδιες διωκτικές 

αρχές. Ένας από τους πιο σπουδαίους λόγους για τον δισταγµό αναφοράς του 

εγκλήµατος, είναι ο φόβος της εταιρίας που δέχτηκε την επίθεση ότι η 

αποκάλυψη του γεγονότος θα επέφερε αρνητικές συνέπειες κυρίως όσο αφορά 

το κύρος, την αξιοπιστία και την εικόνα προς τους πελάτες της. 

7. Για τη διερεύνηση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος απαιτούνται εξειδικευµένες 

γνώσεις σε θέµατα πληροφορικής τεχνολογίας και διαδικτύου καθώς και συνεχή 

εκπαίδευση όσων είναι αρµόδιοι για τη δίωξή του (αστυνοµικές και δικαστικές 

αρχές). 

 

 

Ο ψηφιακός εγκληµατίας 

 

 

Ο εντοπισµός των ψηφιακών εγκληµατιών είναι τεχνολογικά περίπλοκος. Οι άνθρωποι 

αυτοί διαφέρουν µεταξύ τους ανάλογα µε τις δεξιότητες, τους πόρους και τα κίνητρα 

τους. 

Μπορούν να έχουν διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων που στηρίζονται στη βασική τους 

εκπαίδευση, τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις και στην εµπειρία τους στη χρήση 

Η/Υ. 

Υπάρχουν 3 κατηγορίες ηλεκτρονικών εγκληµατιών : 

• Οι κατασκευαστές εργαλείων 

• Οι χρήστες εργαλείων  

• Οι συγγραφείς προγραµµάτων  

Τα κίνητρα τους περιλαµβάνουν την πλεονεξία, την ανάγκη να προβάλλουν την 

ευχέρεια τους στην χρήση των Η/Υ και την αδυναµία να κατανοήσουν τη ζηµία που 

προξενούν. 

Σύµφωνα µε τον κ. Γιάννη Πανούση, καθηγητή Εγκληµατολογίας στο τµήµα 

Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών: 

«Ο σύγχρονος αυτός παραβάτης του νόµου ανατρέπει εντελώς το κλασικό 

«στερεότυπο» που απεικονίζει τον εγκληµατία ως νεαρό, άνεργο, αµόρφωτο, φτωχό. Ο 
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δράστης της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας έχει τέλεια εξειδικευµένες γνώσεις και 

τεχνικές ικανότητες, δεν ασχολείται µε την οικονοµία, τη διοίκηση και τις επιχειρήσεις, 

διαθέτει λευκό ποινικό µητρώο και εµφορείται από κερδοσκοπικά κίνητρα ή πολιτικές 

φιλοδοξίες. Κανένα σύστηµα ασφαλείας δεν επαρκεί όταν ο «κλέφτης» βρίσκεται µέσα 

στο κύκλωµα. Απάτες σε τραπεζικά τσεκ, παράνοµες παρακολουθήσεις τηλεφώνων και 

µαγνητοφωνήσεις συνοµιλιών συνιστούν τη συνήθη πρακτική του ηλεκτρονικού 

εγκληµατία, ο οποίος τις περισσότερες φορές εργάζεται σε υπαλληλική θέση ή σε 

διευθυντικό πόστο στην εταιρία ή τον οργανισµό όπου διαπράττει και το έγκληµά του.  

Το γεγονός ότι η σωµατική παρουσία του δράστη κατά την τέλεση του εγκλήµατος δεν 

είναι απαραίτητη, καθώς και το ότι τα ηλεκτρονικά εγκλήµατα δεν έχουν σύνορα, 

δυσχεραίνουν ακόµη περισσότερο τον εντοπισµό του δράστη, των δραστών ή του 

κυκλώµατος». 
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Κεφάλαιο 2 

 

 

Σε αυτό το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, προχωρούµε σε µια εκτενέστερη ανάλυση 

των διαφόρων µορφών του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, αφού πρωτίστως τα έχουµε 

εντάξει σε 2 βασικές κατηγορίες. Στη πρώτη εντάσσονται τα λεγόµενα «γνήσια» 

ηλεκτρονικά εγκλήµατα, των οποίων η εµφάνιση συµπίπτει µε αυτήν των Η/Υ και του 

διαδικτύου και στη δεύτερη τα παραδοσιακά ή αλλιώς συµβατικά  εγκλήµατα που 

προϋπήρχαν των Η/Υ και του διαδικτύου όµως τα τελευταία συνέβαλαν σε µεγάλο 

βαθµό στους διαφορετικούς, ευκολότερους τρόπους εκτέλεσης τους. Σηµειώνεται ότι 

έχουν προταθεί αρκετοί τρόποι κατηγοριοποίησης των βασικών µορφών του 

ηλεκτρονικού εγκλήµατος.  

 

 

Γνήσια Ηλεκτρονικά Εγκλήµατα 

 

 

Τα κυριότερα και πιο διαδεδοµένα εγκλήµατα που περιλαµβάνονται σε αυτήν την 

κατηγορία είναι :  

• Κακόβουλες εισβολές σε δίκτυα ( hacking, cracking) 

• ∆ιασπορά κακόβουλου λογισµικού ( ιοί - viruses, σκουλήκια - worms, 

δούρειοι ίπποι - trojan horses) 

• Ανεπιθύµητη αλληλογραφία (spamming) 

• Πειρατεία ονοµάτων χώρου (domain names piracy) 

• Ηλεκτρονικό «Ψάρεµα» ( phising - pharming) 

• Απάτη µε τη Νιγηριανή Επιστολή (Nigerian scam) 

• Επιθέσεις Άρνησης Εξυπηρέτησης (DoS, Denial of Service) 

 

Αναλυτικότερα: 

 

Κακόβουλες εισβολές σε δίκτυα 
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Hacking 

 

 

Hacking είναι η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση και η χωρίς δικαίωµα διείσδυση σε 

συστήµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή, σκοπός της οποίας καταρχήν δεν είναι η 

δολιοφθορά, η καταστροφή ή η αποκόµιση οικονοµικού οφέλους, αλλά η ικανοποίηση 

από την παράκαµψη των συστηµάτων ασφαλείας και η επιβεβαίωση της ικανότητας να 

εισβάλουν σε ένα υπολογιστικό σύστηµα
8. Η έννοια του hacking είναι ευρεία. Μπορεί 

να αφορά από το νοµικό και έγκριτο πληροφορικό προγραµµατισµό έως µια σειρά 

προγραµµατιστικών δραστηριοτήτων που απαιτούν διάφορες και διαφορετικές 

ικανότητες και µπορούν να οριστούν ως παράνοµες και εγκληµατικές
9. Η εισβολή στο 

δίκτυο ακόµα και αν δεν είναι κακόβουλη, θα λέγαµε ότι ενέχει κακόβουλο χαρακτήρα. 

Αυτό γιατί ο επιτιθέµενος ή αλλιώς hacker, εισχωρώντας στο σύστηµα αποκτά γνώσεις 

για την ασφάλεια του, εντοπίζει πιθανά αδύνατα σηµεία του και έτσι µπορεί στη 

συνέχεια αν θέλει να διαπράξει κακόβουλη επίθεση ή ακόµα και να διαθέσει τις 

πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει σε κάποιον τρίτο που θα προχωρήσει στην 

επίθεση. Η δράση των hackers δεν είναι πάντα καταστροφική και συνδεδεµένη µε 

εγκληµατικές πράξεις βανδαλισµού, αλλά µια πτυχή των παραβιάσεων σχετίζεται µε 

την ανάγκη επίδειξης των τεχνικών δυνατοτήτων τους. 

Όπως σε µια πραγµατική µάχη, έτσι και στο ιντερνέτ το βασικότερο πράγµα πριν από 

µια επίθεση είναι η συλλογή πληροφοριών για τον αντίπαλο. Αυτό γίνεται µε 

διάφορους τρόπους, είτε «δια χειρός» είτε µέσα από αυτοµατοποιηµένα προγράµµατα 

Sniffers10. Τα προγράµµατα αυτά αντιλαµβάνονται όλες τις «εισόδους» και «εξόδους» 

µιας ιστοσελίδας  και στη συνέχεια υποβάλουν µια πολύτιµη αναφορά για τον 

επιτιθέµενο. Ο καλύτερος τρόπος πρόκλησης ζηµίας σε µια ιστοσελίδα είναι 

αναµφισβήτητα το Hacking. Ένας Hacker µπορεί να εισέλθει σε ένα σύστηµα ως 

«υπερχρήστης» και να προκαλέσει ζηµία, παραβιάζοντας το απόρρητο της 

                                                 
8   www.go-online.gr/e-business/specials/article/html?article_id_370, πρόσβαση στις 28/10/2010 
9   Λάζος Γρ.,  «Πληροφορική και Έγκληµα», Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2001, σελ.96. 

10   Packet sniffer ή απλώς sniffer, επίσης αποκαλούµενο network monitor ή network analyzer, είναι 
λογισµικό µε δυνατότητα παρακολούθησης των πακέτων ενός δικτύου. Όταν γίνει αντιληπτό κάποιο 
πακέτο το οποίο ικανοποιεί συγκεκριµένα κριτήρια, καταγράφεται σε ένα αρχείο. 
(http://el.wikipedia.org/wiki/Packet_sniffer, πρόσβαση 03/01/2011) 
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ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, µπλοκάροντας τις υπηρεσίες του συστήµατος ή 

«κλέβοντας» πολύτιµα αρχεία και δεδοµένα οργανισµών. 

 

 

 
Εικόνα 2.1 

 

 

Τεχνικές hacking  

 

 

Εκµετάλλευση των Cookies 

 

Τα Cookies είναι µικρά αρχεία τα οποία τοποθετούνται σε κάθε Η/Υ από διάφορες 

δικτυακές τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης. Στα αρχεία αυτά περιέχονται 

πληροφορίες που αφορούν το χρήστη, όπως τα προσωπικά του στοιχεία ή 

δραστηριότητες του. Ο hacker λοιπόν έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει αυτά τα 

χρήσιµα για το χρήστη δεδοµένα (όνοµα και κωδικό πρόσβασης για κάποια υπηρεσία), 

εφόσον ως «ειδικός» έχει αρχικά εντοπίσει πιθανή ευπάθεια να πλήττει το ηλεκτρονικό 

σύστηµα. 

 

Ανίχνευση δικτυακών υπηρεσιών συστηµάτων  

 

Ο σκοπός του hacker σε αυτή την περίπτωση είναι η συγκέντρωση πληροφοριών 

σχετικά µε το σύστηµα-στόχο. Η τεχνική που χρησιµοποιεί είναι αυτή της σάρωσης των 
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θυρών (port scanning). Πρόκειται για τη συστηµατική διερεύνηση των θυρών ενός 

υπολογιστή. Εφόσον µια θύρα (port) είναι το σηµείο που εισέρχεται ή εξέρχεται µια 

πληροφορία στο σύστηµα, το port scanning µπορεί να αναγνωρίζει τις ανοιχτές θύρες 

ενός Η/Υ. Το port scanning είναι επιτρεπτό εντός τοπικών δικτύων, αποτελεί όµως 

κακόβουλη ενέργεια σε περίπτωση που κάποιος αναζητά αδυναµίες σε ένα σύστηµα. Η 

ανίχνευση ενεργειών port scanning είναι δύσκολη. Υπάρχουν προγράµµατα λογισµικού 

µε τη χρήση των οποίων µπορεί να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη απόπειρας πρόσβασης σε 

δεδοµένα του συστήµατος του χρήστη. Τα συγκεκριµένα προγράµµατα προειδοποιούν 

κάθε φορά που γίνεται επίθεση στο σύστηµα και καταγράφουν την ΙΡ διεύθυνση µε την 

οποία ήταν συνδεδεµένος ο επιτιθέµενος
11.  

 

Ανίχνευση δικτυακών πακέτων  

 

Η ανίχνευση δικτυακών πακέτων πραγµατοποιείται µε τις εφαρµογές λογισµικού packet 

sniffers. Όπως γίνεται αντιληπτό και από το όνοµα, ο packet sniffer «συλλαµβάνει» 

(sniffs δηλαδή µυρίζεται) τα µηνύµατα που στέλνονται ή λαµβάνονται από τον 

υπολογιστή του χρήστη. Εφόσον τα µηνύµατα αυτά δεν είναι κρυπτογραφηµένα, είναι 

δυνατή η απόσπαση πληροφοριών όπως για παράδειγµα κωδικοί πρόσβασης 

πιστωτικών καρτών. Ο packet sniffer επίσης αποθηκεύει και απεικονίζει τα 

περιεχόµενα διάφορων πεδίων πρωτοκόλλων που περιέχονται στα µηνύµατα που 

συλλαµβάνονται. Ακόµα, ο packet sniffer έχει δυνατότητες λήψης πληροφοριών 

σχετικά µε την τοπολογία ενός δικτύου, του αριθµού των συνδεδεµένων στο δίκτυο 

υπολογιστών κλπ. Βέβαια οι εφαρµογές λογισµικού packet sniffer χρησιµοποιούνται 

νόµιµα από διαχειριστές συστηµάτων µε σκοπό την καταγραφή και τις διορθώσεις στην 

κίνηση (traffic) του δικτύου. 

 

Πλαστές διευθύνσεις ( IP Spoofing) 

 

O όρος IP Spoofing αναφέρεται στη δηµιουργία πακέτων ΙΡ µε ψεύτικη διεύθυνση 

προέλευσης έτσι ώστε να συγκαλυφθεί η ταυτότητα του αποστολέα του πακέτου και ο 

παραλήπτης να νοµίζει ότι προήλθε από άλλον υπολογιστή. Έτσι καταργείται η 

ιδιότητα της µονοσήµαντης αντιστοίχισης των διευθύνσεων δικτύου σε µια 

                                                 
11   www.otenet .gr/hd/html/print_abuse2htm,   πρόσβαση στις 28/10/2010. 
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συγκεκριµένη θέση, µε αποτέλεσµα τα διακινούµενα δεδοµένα να χάνουν την ιδιότητα 

της αυθεντικότητας προέλευσης. Αντιµετώπιση στην απειλή του IP Spoofing είναι η 

χρήση ενός υπολογιστή gateway12, ο οποίος θα βρίσκεται ανάµεσα στο τοπικό δίκτυο 

και το διαδίκτυο. Ο υπολογιστής αυτός θα πρέπει να είναι ρυθµισµένος ώστε να 

απορρίπτει όλα τα πακέτα που έρχονται από το διαδίκτυο και έχουν ως διεύθυνση 

προέλευσης τη διεύθυνση ΙΡ ενός υπολογιστή του τοπικού δικτύου. Έτσι εξασφαλίζεται 

ότι ένας εξωτερικός εισβολέας δε θα χρησιµοποιήσει κάποια από τις ΙΡ διευθύνσεις του 

τοπικού δικτύου ως ψεύτικη διεύθυνση στα πακέτα του
13.  

 

Cracking 

 

Το Cracking αποτελεί την παράνοµη πρόσβαση σε ξένα υπολογιστικά συστήµατα, η 

αλλαγή των σχετικών κωδικών πρόσβασης και η άρνηση προστασίας των 

προγραµµάτων που καθιστά δυνατή την παράνοµη αντιγραφή τους. Βασικός σκοπός 

ενός cracker είναι µέσω της µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης στο σύστηµα 

υπολογιστών και των δεδοµένων του, είναι η κλοπή πληροφοριών και η πρόκληση 

οικονοµικής ή άλλου είδους ζηµιάς. Ένα πολύ γνωστό παράδειγµα κακόβουλης 

επίθεσης cracker είναι η υποκλοπή κωδικού πιστωτικής κάρτας τον οποίο και 

χρησιµοποιεί προς όφελος του. 

 

 
Εικόνα 2.2 

                                                 
12   Στην επιστήµη υπολογιστών gateway (πύλη δικτύου) ονοµάζεται το υλικό (hardware) ή το λογισµικό (software) 
που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση ανάµεσα σε διαφoρετικά δικτυακά περιβάλλοντα. 
13  http://el.Wikipedia.org/wiki/IP_spoofing , πρόσβαση 29/10/2010. 
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∆ιασπορά κακόβουλου λογισµικού( malware) 

 

Ο όρος κακόβουλο λογισµικό αναφέρεται σε προγράµµατα τα οποία έχουν ως στόχο να 

παραβιάσουν την ασφάλεια των προσωπικών υπολογιστών για να προκαλέσουν ζηµιά ή 

για να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία. Η λέξη «malware» είναι σύντµηση των 

λέξεων malicious και software. Η ανάπτυξη κακόβουλου λογισµικού, ξεκίνησε 

ταυτόχρονα σχεδόν µε την εξάπλωση του διαδικτύου. Οι πιο γνωστοί τρόποι 

διαδικτυακής παραβατικότητας µέσω δηµιουργίας και διασποράς κακόβουλου 

λογισµικού είναι οι ηλεκτρονικοί ιοί (viruses), τα ηλεκτρονικά σκουλήκια (worms) 

καθώς και οι δούρειοι ίπποι (Trojan horses). 

 

Ιοί (Viruses) 

 

Ο ιός είναι ένας βλαβερός εκτελέσιµος κώδικας , ο οποίος επιζεί µε το να «κολλάει» ή 

να περιέχεται µέσα σε ένα άλλο πρόγραµµα ή σε ένα αρχείο. Η διαφορά τους από τους 

ιούς του βιολογικού κόσµου είναι ότι οι ηλεκτρονικοί ιοί δεν προέκυψαν από κάποια 

αυθόρµητη εξελικτική πορεία, αλλά είναι προϊόντα κακόβουλων ανθρώπινων 

σκοπιµοτήτων. Αποτελούν λοιπόν οι ιοί ουσιαστικά και αυτοί ένα λογισµικό-

πρόγραµµα, το οποίο όµως δεν µπορεί να υπάρξει αυτόνοµα σαν ξεχωριστό 

πρόγραµµα. Έχουν παρασιτική συµπεριφορά, καθώς επιζούν µε το να «µολύνουν» 

άλλα αρχεία, ακολουθώντας έτσι πιστά την ανάλογη συµπεριφορά (ο τρόπος που ζουν 

και πολλαπλασιάζονται) των οργανικών ιών. Ο ιός έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει 

τον εαυτό του και να µεταφέρει αντίγραφα του σε άλλους υπολογιστές. Μετά την 

επιβίωση, ο σκοπός του ηλεκτρονικού ιού είναι ανάλογα και µε τον τρόπο που είναι 

προγραµµατισµένος, να προκαλέσει καταστροφή (µεγάλη ή µικρή) σε αρχεία ή σε 

λογισµικό πρόγραµµα. Σήµερα ο συνηθέστερος τρόπος µετάδοσης των ιών είναι η 

διανοµή τους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). Έτσι, ενώ παλαιότερα ήταν 

αρκετό για έναν χρήστη Η/Υ να ελέγχει τις δισκέτες που τοποθετούσε στο µηχάνηµά 

του, στις µέρες µας, κάθε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι ικανό να του 

κολλήσει έναν ιό.  

 

∆εν ξεκίνησαν ως εργαλεία ψηφιακών εγκληµάτων αλλά σαν πνευµατικά παιχνίδια των 

ερευνητών σε επιστηµονικά εργαστήρια αµερικανικών πανεπιστηµίων όπως του Μ.Ι.Τ. 

ή εταιριών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας όπως XEROX, BELL κλπ. Στην πλειοψηφία 
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τους οι ιοί έχουν σαν στόχο τους προγράµµατα (software) των υπολογιστών. Ένας ιός 

µπορεί να πάρει διάφορες µορφές µετά τις παρεµβάσεις του ψηφιακού εγκληµατία στη 

δοµή του και για αυτό το λόγο είναι σχετικά δύσκολη η κατηγοριοποίηση των ιών. 

 Σύµφωνα µε τον Kyas (1997) και µε βασικά κριτήρια το προσβαλλόµενο µέρος του 

Η/Υ καθώς επίσης και τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι εγκληµατίες προκειµένου 

να µην γίνουν αντιληπτοί, έχουµε τον παρακάτω διαχωρισµό
14: 

1. Ιοί που µολύνουν τον τοµέα εκκίνησης του σκληρού δίσκου, ο οποίος περιέχει 

εντολές εκκίνησης του υπολογιστή (Boot Viruses). 

2. Ιοί που προσκολλώνται σε διάφορα τµήµατα του λογισµικού ή στο πρόγραµµα 

ελέγχου εφαρµογών και µολύνουν το σύστηµα (System Cluster Viruses). 

3. Ιοί που προσβάλλουν προγράµµατα Η/Υ και κρύβονται µέσα σε εκτελέσιµα 

αρχεία (*.exe). Αυτοί τρέχουν µόλις ξεκινήσει το πρόγραµµα που έχουν µολύνει 

(Software Viruses). 

4. Ιοί που µπορούν και αναπαράγονται µε πολλούς και διάφορους τρόπους µε 

σκοπό να εξασφαλίζουν έτσι την ανθεκτικότητα τους έναντι των διαφόρων 

προγραµµάτων Anti-Virus (Polymorphous Viruses). 

5. Ιοί που «καµουφλάρουν» τις αλλαγές που πραγµατοποιούν στον τοµέα 

εκκίνησης ενός συστήµατος ή ενός αρχείου, επεµβαίνοντας στο λογισµικό του 

προσβαλλόµενου συστήµατος (Stealth Viruses). 

6. Ιοί που στόχο έχουν να καταστρέψουν ή να σβήσουν εντελώς τα προγράµµατα 

Anti-Virus (Retroviruses). 

7. Ιοί που προσβάλλουν τις µακροεντολές σύγχρονων προγραµµάτων εφαρµογών 

(Data Viruses). 

 ∆ιάσηµοι και ιδιαίτερα καταστροφικοί ιοί που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως τα 

τελευταία χρόνια είναι: 

 

1. Ο Mellisa15 (1999) 

2. Ο Iloveyou16 (2000) 

                                                 
14 Τσουραµάνης Χρ., Ψηφιακή Εγκληµατικότητα», εκδόσεις Β. Ν. Κατσαρού, Αθήνα 2005, σελ. 20,21. 
15 Είναι ένας ιός µακροεντολών του Word που µεταδίδεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε 
συνηµµένο έγγραφο του Word. Εάν ανοίξετε το συνηµµένο έγγραφο του Word και ενεργοποιήσετε τον ιό 
µακροεντολών, µπορεί να επεκταθεί στέλνοντας ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε το µολυσµένο έγγραφο σε 
πολλούς παραλήπτες. Ο ιός διαβάζει τη λίστα των µελών από κάθε Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book) 
του Outlook και στέλνει µέσω προγράµµατος ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στους πρώτους 50 
παραλήπτες. (http://support.microsoft.com/kb/224506/el , πρόσβαση 15/12/2010). 
 
16  Το πιο διάσηµο σκουλήκι όλων των εποχών. Το σκουλήκι έφτανε στον Η/Υ του θύµατος µε e-mail µε 
θέµα I love you και ένα συννηµένο αρχείο.Το email από µόνο του ήταν αθώο, όµως όταν άνοιγε το 
συννηµένο αρχείο εκτελούνταν ένα πρόγραµµα Visual Basic το οποίο: ∆ιέγραφε αρχεία από τον 
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3. Ο Anna Kournikova (2001) 

4. Bug Bear (2002) 

5. Blaster (2003) 

6. My Doom (2004) 

7. Sasser (2004) 

 

∆ιάγραµµα 2.1 : Κύκλος ζωής ηλεκτρονικού ιού. 

 

 

∆ούρειοι ίπποι (Trojan Horses) 

 

Ένας δούρειος ίππος αποτελείται από 2 µέρη, το server και το client. Για να µπορέσει 

να µολυνθεί ένας υπολογιστής από ένα πρόγραµµα δούρειου ίππου θα πρέπει µε 

κάποιον τρόπο να εγκατασταθεί και να εκτελεστεί σε αυτόν το µέρος server. Στη 

συνέχεια, αφού εκτελεστεί το µέρος client στον υπολογιστή του επιτιθέµενου και δοθεί 

η ΙΡ διεύθυνση του υπολογιστή που έχει προσβληθεί, ο έλεγχος του θα είναι πλέον 

εύκολος. Τα προγράµµατα µέσω των οποίων µεταφέρονται οι δούρειοι ίπποι στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή λέγονται droppers. Οι δούρειοι ίπποι επικοινωνούν µε τον 

client µέσω διαφόρων θυρών (ports) του υπολογιστή τις οποίες µπορούµε να 

απενεργοποιήσουµε µε τη χρήση κάποιου τοίχους προστασίας (firewall). O δούρειοι 

                                                                                                                                               
υπολογιστή και όριζε ως αρχική σελίδα στον Internet Explorer µια σελίδα σε έναν διακοµιστή στις 
Φιλιππίνες και αυτόµατα γινόταν λήψη ενός δούρειου ίππου, ο οπόιος είχε τη δυνατότητα να υποκλέπτει 
τους κωδικούς πρόσβασης του χρήστη και να τους αποστέλει στο e-mail του δηµιουργού του ιού. 
(http://pchell.com/virus/loveletter.shtml , πρόσβαση 15/12/2010), 

∆ηµιουργία 
του ιού 

Αναπαραγωγή 
του ιού 

Πρόκληση 
καταστροφών 

Αντιµετώπιση 

Εξάλειψη 

Αναγέννηση 

Αναγνώριση 
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ίπποι είναι προγράµµατα που βρίσκονται κρυµµένα µέσα σε άλλα χρήσιµα 

προγράµµατα -τον «ξενιστή»- και στις κατάλληλες συνθήκες εκτελούν µια εκ πρώτης 

όψεως αφανή λειτουργία µε ζηµιογόνα ή καταστροφικά αποτελέσµατα
17.  

Ενεργοποιούνται από το χρήστη όταν για παράδειγµα ανοίγει ένα µολυσµένο 

επισυναπτόµενο αρχείο ή κατεβάζει κάποιο πρόγραµµα από το διαδίκτυο. Συχνά, µέσω 

του δούρειου ίππου επιδιώκονται καταστροφικοί σκοποί όπως η διαγραφή αρχείων ή 

προγραµµάτων που είναι αποθηκευµένα στο σκληρό δίσκο. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, ένας δούρειος ίππος δηµιουργεί µια κερκόπορτα (trapdoor) στο σύστηµα, 

την οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει ο επιτιθέµενος για να συνδεθεί σε αυτό. 

Κερκόπορτα (trapdoor) είναι ένα µυστικό σηµείο εισόδου σ’ ένα πρόγραµµα, που 

επιτρέπει σε κάποιον που τη γνωρίζει να αποκτήσει δικαιώµατα προσπέλασης στο 

σύστηµα, παρακάµπτοντας τις συνήθεις διαδικασίες ελέγχου προσπέλασης
18. 

 

Σκουλήκια (worms) 

 

Τα σκουλήκια είναι µια υποκατηγορία ιών. Ο όρος σκουλήκι δηλώνει ότι το κακόβουλο 

πρόγραµµα αυτοδιαδίδεται διαµέσου ενός δικτύου µε συνεχείς ελιγµούς από 

υπολογιστή σε υπολογιστή ώσπου να εξαπλωθεί σε όλα τα συνδεδεµένα συστήµατα. Τα 

σκουλήκια δεν προσκολλώνται σε κάποιο άλλο αρχείο, όπως επίσης δεν 

πολλαπλασιάζονται µε τη συνηθισµένη τεχνική των ιών (µε εισαγωγή στους ξενιστές). 

Έτσι η εξάπλωση τους γίνεται γρηγορότερα από τους ιούς. Μπορούν να µολύνουν 

χιλιάδες ηλεκτρονικά συστήµατα µέσα σε λίγα λεπτά. 

 

Ένα από τα πιο γνωστά σκουλήκια είναι το ILOVEYOU. Το πιο ενδιαφέρον 

χαρακτηριστικό του είναι ότι ο κατασκευαστής του συµπεριέλαβε στο σχεδιασµό του 

και στοιχεία αντίληψης των κοινωνικών χαρακτηριστικών και της ψυχολογίας του 

µέσου χρήστη
19. Φτάνει στον υπολογιστή του χρήστη µε µήνυµα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, µε θέµα ILOVEYOU και ένα συννηµένο αρχείο LOVE-LETTER-FOR-

YOU.TXT.VPS. Από µόνο του το e-mail είναι αθώο, όταν όµως ο χρήστης ανοίξει το 

συννηµένο αρχείο ενεργοποιείται  το σκουλήκι που έχει καταστροφικά αποτελέσµατα 

για τα αρχεία του υπολογιστή του χρήστη.  

                                                 
17   Λάζος Γρ., «Πληροφορική και Έγκληµα», Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθάνα 2001, σελ.112. 
18   http://tech-electronics.blogspot.com/2010/01/malicious-software.html, πρόσβαση στις 05/11/2010 
19   Λάζος Γρ., «Πληροφορική και Έγκληµα», Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθάνα 2001, σελ.116. 
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Άλλα είδη κακόβουλου λογισµικού. 

 

Dialers 

 

Η εισβολή των λεγόµενων dialers αποτελεί έναν µεγάλο κίνδυνο για τους χρήστες του 

διαδικτύου, καθώς ενεργοποιούνται χωρίς καµία συγκατάθεση. Οι dialers είναι µια 

υποκατηγορία των  κακόβουλων προγραµµάτων spyware που είναι σχεδιασµένα µε 

σκοπό να υποκλέπτουν σηµαντικές πληροφορίες (κωδικοί πρόσβασης, αριθµοί 

πιστωτικών καρτών, στοιχεία λογαριασµών κλπ) για τον χρήστη, χωρίς τη γνώση και 

έγκρισή του. Σκοπός των δηµιουργών προγραµµάτων spyware είναι η προσκόµιση 

πολλών χρηµάτων εύκολα και γρήγορα
20. Οι dialers  αλλάζουν τις ρυθµίσεις του 

δικτύου µέσω τηλεφώνου ( dial up networking) ώστε να υποχρεώσουν το χρήστη να 

καλεί έναν συγκεκριµένο άγνωστο σε αυτόν αριθµό που είθισται να είναι διεθνής 

κλήση µε υψηλό κόστος. Στη συνέχεια προχωρούν στη διαγραφή του αριθµού του 

παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) που χρησιµοποιεί ο χρήστης και τον 

αντικαθιστούν µε τον δικό τους πάροχο. Με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που ο χρήστης 

συνδέεται στο διαδίκτυο χρησιµοποιεί τον αριθµό του dialer και όχι τον αριθµό του 

δικού του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου. Η ΕΕΤΤ
21 το 2006, µετά από καταγγελίες 

καταναλωτών για κακόβουλη ενεργοποίηση dialers, εξέδωσε προσωρινή διάταξη 

σύµφωνα µε την οποία σταµατούσε τη λειτουργία ορισµένων αριθµών της σειράς 

901…., εκχωρηµένους δευτερογενώς σε ηµεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης (audio text). Η οικονοµική βλάβη που µπορεί να 

υποστεί ο χρήστης είναι τεράστια εφόσον δεν αντιλαµβάνεται άµεσα ότι στον Η/Υ του 

έχουν ενεργοποιηθεί dialers22. 

 

 Λογική βόµβα 

 

Οι λογικές βόµβες είναι µικρά προγράµµατα που προστίθενται σε κάποιο υπάρχον 

πρόγραµµα ή τροποποιούν κάποιον υπάρχοντα κώδικα. Ονοµάζονται έτσι λόγω του 

                                                 
20   the dark side of the internet σελ 73 
21   Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων), είναι η Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποτελεί 
τον Εθνικό Ρυθµιστή που ελέγχει, ρυθµίζει και εποπτεύει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία 
δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρµατων επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) 
την ταχυδροµική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών ταχυµεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρµοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισµού στις εν λόγω 
αγορές. (http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT, πρόσβαση 03/01/2011) 
22   Συκιώτου Αθανασία, «Το διαδίκτυο ως σύγχρονο όχηµα θυµατοποίησης», εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα 2009, σελ. 66-67. 
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γεγονότος ότι είναι προγραµµατισµένες να «εκραγούν» ηλεκτρονικά κάτω από 

ορισµένες προϋποθέσεις. Η λογική βόµβα προστίθεται στο πρόγραµµα από χρήστη ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστηµα και φυσικά την απαιτούµενη γνώση για την 

εγκατάσταση της. Είναι περισσότερο επικίνδυνες από τα σκουλήκια και τους δούρειους 

ίππους γιατί κατασκευάζονται ευκολότερα και έχουν δυνατότητα να προκαλέσουν 

σοβαρές ζηµιές ακόµα και καταστροφές σε σωσµένα αρχεία αλλά και σε ολόκληρο το 

λογισµικό ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

Rootkits 

 

Τα rootkits είναι προγραµµατιστικά εργαλεία που έχουν τη δυνατότητα να 

αποκρύπτουν αρχεία και δεδοµένα του συστήµατος όπως επίσης και διεργασίες που 

εκτελούνται, χωρίς να µπορούν να εντοπιστούν  από το σύστηµα. Χρησιµοποιούνται ως 

εργαλεία για να παραβιαστεί η ασφάλεια του συστήµατος χωρίς να γίνεται αντιληπτό. 

Μια και το rootkit αποκτά πρόσβαση, µπορεί να κάνει σχεδόν ότι θέλει, έχοντας 

δικαιώµατα διαχειριστή, παραδείγµατος χάριν, να ελέγξει την κίνηση, την 

πληκτρολόγηση, να επιτίθεται σε άλλους υπολογιστές στο δίκτυο, ή να δηµιουργήσει 

κερκόπορτες συστήµατος για την εξυπηρέτηση των εισβολέων. 

 

Ransomware 

 

Είναι µια κατηγορία κακόβουλου λογισµικού, που κρυπτογραφεί δεδοµένα του χρήστη 

και έπειτα απαιτεί «λύτρα» από το χρήστη για να µπορέσει να τα αποκρυπτογραφήσει. 

 

Βots – zombies 

 

Κακόβουλο λογισµικό που προσβάλλει υπολογιστές καθιστώντας τους µέλη ενός 

δικτύου που ελέγχεται εξ’ αποστάσεως από τρίτους, µε σκοπό την πραγµατοποίηση 

επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης (DOS attack). Συχνά ο ιδιοκτήτης δεν γνωρίζει ότι 

έχει εξαπολύσει έναν ιό ή εγκαταστήσει έναν δούρειο ίππο ο οποίος ενεργοποιεί τον 

υπολογιστή να λειτουργήσει σαν ένα Zombie. Ο εισβολέας µπορεί να χρησιµοποιήσει 

το µολυσµένο υπολογιστή για να επιτεθεί ή να στείλει spam σε άλλους υπολογιστές 

χωρίς να το ξέρουν οι ιδιοκτήτες τους
23. 

 

                                                 
23   http://www.spamfighter.com/Lang_EL/FAQ_Glossary.asp,  πρόσβαση στις 8/11/2010. 
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Scareware 

 

Τα scareware είναι προγράµµατα που τις περισσότερες φορές εµφανίζονται µε τη 

µορφή pop-up παραθύρων, µε σκοπό να εκφοβίσουν τους χρήστες του διαδικτύου (π.χ. 

προειδοποιώντας τους ότι ο υπολογιστής τους έχει µολυνθεί µε κακόβουλο λογισµικό) 

και να τους πείσουν να προβούν στην αγορά ή/και εγκατάσταση συγκεκριµένου 

λογισµικού που υποτίθεται πως θα τους προστατέψει από επιθέσεις και απειλές
24.  

 

Βακτήρια (bacteria) 

 

Τα βακτήρια (bacteria) είναι προγράµµατα που δεν καταστρέφουν εµφανώς αρχεία. Ο 

µοναδικός τους σκοπός είναι να πολλαπλασιάζονται. Ένα τυπικό βακτήριο µπορεί να 

µην κάνει τίποτε περισσότερο από το να τρέχει ταυτόχρονα δύο αντίγραφά του σε ένα 

πολυπρογραµµατιζόµενο σύστηµα ή πιθανόν να δηµιουργεί δύο νέα αρχεία, καθένα 

απ’ τα οποία είναι αντίγραφο του αρχικού αρχείου που περιέχει το βακτήριο. Και τα 

δύο αυτά προγράµµατα µπορούν στη συνέχεια να αντιγράψουν τον εαυτό τους δύο 

φορές κ.ο.κ. Τα βακτήρια αναπαράγονται εκθετικά και τελικά καταλαµβάνουν όλη τη 

χωρητικότητα του επεξεργαστή, της µνήµης ή του δίσκου, στερώντας τους πόρους 

αυτούς από τους χρήστες. 

 

 

Ανεπιθύµητη αλληλογραφία (Spamming) 

 

 

Η ανεπιθύµητη αλληλογραφία ή spamming είναι η µαζική αποστολή µεγάλου αριθµού 

µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που απευθύνονται σε ένα σύνολο παραληπτών 

του διαδικτύου χωρίς αυτοί να έχουν προκαλέσει συνειδητά την αλληλογραφία µε τον 

εν λόγω αποστολέα. Παρά το γεγονός ότι ο όρος spamming αναφέρεται περισσότερο 

στην αποστολή µεγάλων ποσοτήτων µηνυµάτων διαφηµιστικού ή ενηµερωτικού 

περιεχοµένου, χρησιµοποιείται επιπρόσθετα για να καταδείξει την αποστολή 

οποιουδήποτε µηνύµατος που µπορεί να χαρακτηριστεί ως «ενοχλητικό» για αυτόν που 

το λαµβάνει. Η αλληλογραφία αυτή θα µπορούσε να χαρακτηριστεί «απρόκλητη» 

καθώς άτοµα χωρίς προηγούµενη έµπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος, γίνονται 

                                                 
24http://www.cosmote.gr/cosmoportal/page/T07/xml/CustomerSupport__article__articleProstasiaApoKak
ovoulo/section/CustomerSupports, πρόσβαση στις 05/11/2010) 
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αποδέκτες διαφηµίσεων από εταιρίες που απέκτησαν µε νόµιµο ή παράνοµο τρόπο τις 

διευθύνσεις της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας
25. 

Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά του spamming : 

• Απρόκλητο: ∆εν υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ παραλήπτη και αποστολέα η 

οποία θα δικαιολογούσε ή θα προκαλούσε τη σχέση αυτή. 

• Εµπορικό: Το spamming αφορά την αποστολή µηνυµάτων µε εµπορικό σκοπό 

κατά κύριο λόγο, σκοπεύοντας την προβολή και διαφήµιση προϊόντων και 

υπηρεσιών και εν συνεχεία διεύρυνση πελατολογίου και πραγµατοποίηση 

πωλήσεων. 

• Μαζικό: Το spamming συνίσταται στη µαζική αποστολή µεγάλων ποσοτήτων 

µηνυµάτων από τον αποστολέα σε ένα πλήθος παραληπτών. 

 

Η δυνατότητα που προσφέρει το διαδίκτυο για φθηνή και άµεση αποστολή 

εκατοµµυρίων µηνυµάτων, ωθεί τις ανά τον κόσµο εταιρίες στην επιλογή τέτοιων 

µεθόδων για την προώθηση των προϊόντων τους
26. Η διαδικασία συλλογής των 

ηλεκτρονικών διευθύνσεων πραγµατοποιείται µε διάφορους τρόπους όπως: 

• Από καταλόγους µεγάλων εταιριών παροχής ιντερνέτ (ISP). 

• Από καταλόγους εταιριών που διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

• Από εταιρίες που χρησιµοποιούν λογισµικό harvester το οποίο σαρώνοντας το 

ιντερνέτ συλλέγει χιλιάδες διευθύνσεις απο καταλόγους newsgroup κλπ.  

• Με χρήση ειδικού λογισµικού που παράγει τεράστιες λίστες µε τυχαίες 

διευθύνσεις. 

 

Για να προστατευτεί ο χρήστης που λαµβάνει ανεπιθύµητα µηνύµατα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου πρέπει µόλις το εντοπίσει στο φάκελο των εισερχοµένων µηνυµάτων του, 

να το διαγράψει αµέσως χωρίς να προσπαθήσει να το ανοίξει και να το διαβάσει, και 

αυτό γιατί υπάρχει πιθανότητα να εµπεριέχει απάτη ή να «µολύνει» µε κακόβουλο 

λογισµικό τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Κρίνεται σκόπιµο κάθε χρήστης να 

εγκαταστήσει στον Η/Υ ενηµερωµένα φίλτρα κατά των ανεπιθύµητων µηνυµάτων όπως 

επίσης να αποφεύγει να δίνει την ηλεκτρονική του διεύθυνση σε οποιονδήποτε τη 

ζητήσει. 

 

                                                 
25   Λάζος Γρ.,  «Πληροφορική και Έγκληµα», Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2001, σελ.169. 
 
26   Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος, «Ηλεκτρονικό Έγκληµα», Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2007, σελ. 55. 
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Πειρατεία ονοµάτων χώρου (domain names piracy) 

 

 

Πρόκειται για την τακτική, κατά την οποία κάποιοι, εκµεταλλευόµενοι τον ελλιπή 

έλεγχο κατά τη διαδικασία καταχώρησης ενός domain name27 , καταχωρούν στο όνοµα 

τους µια ηλεκτρονική διεύθυνση συντιθέµενη από κάποιο διακριτικό γνώρισµα, 

συνήθως φήµης, µε σκοπό να τη µεταπουλήσουν, προφανώς στην επιχείρηση που 

λειτουργεί υπό το σχετικό διακριτικό γνώρισµα. 

 

Η διασπορά του διαδικτύου έχει συνοδευτεί από την ανάλογη διόγκωση του 

φαινοµένου της προσβολής των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και κυρίως των 

σηµάτων φήµης. Για τη δραστηριοποίηση µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού, 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η απόκτηση µιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, η οποία 

καθορίζει τη σχέση του σχετικού ιστοχώρου  στον Παγκόσµιο Ιστό (World Wide Web). 

Αυτή η διεύθυνση αποτελεί την ταυτότητα ενός Η/Υ στο διαδίκτυο
28. Κάθε Η/Y που 

βρίσκεται στο ∆ιαδίκτυο (µόνιµη ή περιστασιακή σύνδεση) έχει ένα χαρακτηριστικό 

αριθµό που ονοµάζεται ΙΡ διεύθυνση. Πρόκειται για 4 οκτάδες από 0 και 1 (σύνολο 

32bits), οι οποίες στο δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης έχουν τη µορφή xxx.xxx.xxx.xxx. 

Η κάθε οκτάδα παίρνει τιµές από 0 έως 255. Η δηµιουργία του Domain Name System 

(DNS), οφείλετε σε λόγους πρακτικούς καθώς δεν θα ήταν καθόλου εύκολο να 

αποµνηµονεύει κανείς ατελείωτες σειρές αριθµών προκειµένου να συνδεθεί σε άλλον 

Η/Υ. Ετσι το domain name είναι η διαδικτυακή δήλωση-πιστοποίηση  της ταυτότητας 

του χρήστη ή αλλιώς το πρωτόκολλο ανοίγµατος της ηλεκτρονικής σελίδας στον 

κυβερνοχώρο. Εφόσον παρέχεται η δυνατότητα περιορισµένου αριθµού domain names 

για κάθε χρήστη αλλά και για την επιβαλλόµενη συντοµία αυτού του είδους 

επικοινωνίας, συνήθως το ίδιο το Domain Name είναι η «εµπορική επωνυµία» αλλά και 

το «εµπορικό σήµα» του  χρήστη µέσα στο ∆ιαδίκτυο. 

 

Η προστασία των domain names παρέχεται ανάλογα µε το περιεχόµενο του δεύτερου 

µέρους τους. Στην περίπτωση που η διαδικτυακή διεύθυνση αποτελεί ένα όνοµα, τότε 

                                                 
27   Ένα domain name (Όνοµα Χώρου Ιντερνετ) είναι µία λέξη (ονοµασία) που επιλέγουµε προκειµένου 
να µπορούµε να συνδεθούµε µε εύκολο τρόπο µε µια ιστοσελίδα (αλλιώς και ιστοχώρος ή website ή site) 
που είναι ανεβασµένη στο διαδίκτυο (internet). (http://dnhost.gr/domain-names/domain-names.php, 
πρόσβαση 03/01/2011). 
28   Ιγγλεζάκης Ιωάννης, «Πληροφορική και έγκληµα» εκδόσεις Σάκκουλα, σελ.47 
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παρέχεται η προστασία των άρθρων 57, 58 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ)29. Όταν 

πρόκειται για εµπορική επωνυµία (όνοµα µε το οποίο ο έµπορος διεξάγει τις 

συναλλαγές του) µαζί µε την προστασία του άρθρου 58 του ΑΚ, παρέχεται και η 

προστασία του άρθρου 13 του νόµου 146/1914 (εφαρµόζεται και όταν ένα domain 

name αποτελεί εικονικό κατάστηµα που είναι γνωστό και επικρατεί στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές). Προστασία παρέχεται και µε τα άρθρα 4, 18 και 26 του νόµου 2239/1994 

περί σηµάτων στην περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση ταυτίζεται µε το σήµα και 

υπάρχει έτσι κίνδυνος σύγχυσης στις συναλλαγές. 

Το ζήτηµα της πειρατείας ονοµάτων χώρου (ή κυβερνοσφετερισµού) ανέκυψε στην 

ελληνική νοµολογία µε την υπόθεση Amazon. Ακολούθησε και  η υπόθεση του «Αθήνα 

2004». Όταν το γνωστό αµερικανικό βιβλιοπωλείο επιχείρησε να κατοχυρώσει στην 

Ελλάδα την ηλεκτρονική διεύθυνση www.amazon.gr διαπίστωσε ότι το σχετικό όνοµα 

πεδίου είχε καταχωρηθεί από ελληνική επιχείρηση βιβλιοπωλείου σε κάποιο νησί. Η 

σχετική υπόθεση εκδικάσθηκε από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Σύρου, το οποίο µε την 

υπ’ αριθ. 637/1999 απόφαση ασφαλιστικών µέτρων δικαίωσε την αµερικανική εταιρία 

και απαγόρευσε την αντίδικο ελληνική εταιρία την χρήση του ονόµατος πεδίου 

amazon.gr30. Την έννοµη προστασία ζήτησε και ο Οργανισµός «Αθήνα 2004», όταν 

διαπίστωσε ότι ελληνική εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είχε 

κατοχυρώσει υπέρ αυτής το domain name «www.olympicgames2004.gr». Η ενέργεια 

αυτή κρίθηκε προσβλητική δικαιώµατος στο σήµα καθ’ όσον µε τον Ν. 2598/1998 

προστατεύτηκαν ως σήµατα υπέρ του Οργανισµού «Αθήνα 2004», εκτός των άλλων, 

και οι όροι «Ολυµπιακός», «Ολυµπιάδα», «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004», «Ολυµπιακοί 

Αγώνες – Ελλάδα», η επωνυµία και ο διακριτικός της τίτλος «Αθήνα 2004» και κάθε 

άλλος συναφής όρος στα Ελληνικά  ή σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Με την υπ’ αριθ. 

9485/2000 απόφασή του το Μον. Πρωτ. Αθηνών δικαίωσε τον αιτούντα Οργανισµό και 

απαγόρευσε στην εταιρία την χρήση του συγκεκριµένου ονόµατος χώρου στο 

διαδίκτυο, υποχρέωσε το Ι.Τ.Ε. να διακόψει τη σύνδεση της καθ’ ης εταιρίας στο 

διαδίκτυο µε domain name «Olympicgames2004» και να προβεί επιπλέον σε ακύρωση 

της καταχώρησης του εν λόγω domain name. ∆ιέταξε δηµοσίευση περιλήψεως της 

αποφάσεως αυτής και του διατακτικού της σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και απείλησε 

χρηµατική ποινή σε περίπτωση εκ νέου παραβίασης του δικαιώµατος του αιτούντος. 

 

 

                                                 
29   Γεωργιαδης Αστ. – Γκουτζιαµάνη Εφρ., «Αστικός Κώδικας και ειδικοί αστικοί νόµοι», εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα 2005, σελ. 10, 11. 
30   «Επισκόπηση Εµπορικού ∆ικαίου», έτους 1999,  σελ. 1046 
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Ηλεκτρονικό «Ψάρεµα» ( phishing - pharming) 

 

 

Phishing 

 

 

Phishing ονοµάζεται η εγκληµατική δραστηριότητα, µε την οποία ο δράστης (phisher) 

επιχειρεί να υποκλέψει προσωπικά δεδοµένα ή πληροφορίες, χρησιµοποιώντας µία 

σειρά απατηλών µέσων, τα οποία κατευθύνουν το θύµα σε αποκάλυψη προσωπικών 

του πληροφοριών. Το θύµα λαµβάνει ηλεκτρονική επιστολή, που υποτίθεται ότι 

προέρχεται από το τµήµα µηχανογράφησης ή ασφάλειας ή διοίκησης µιας τράπεζας, 

στην οποία καλείται να απαντήσει στέλνοντας τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας ή 

του λογαριασµού του στα πλαίσια δήθεν αναβάθµισης λογισµικού, εργασιών 

συντήρησης του συστήµατος, αλλαγής κωδικών ασφαλείας που πρέπει επειγόντως να 

αντικατασταθούν. Στη συνέχεια, ο δράστης προτρέπει το θύµα  να επισκεφτεί  µια 

ψεύτικη τοποθεσία web στην οποία θα του ζητηθεί  να πληκτρολογήσει τα προσωπικά 

του στοιχεία.. Έτσι, ο δράστης αποκτά τα στοιχεία που χρειάζονται και έπειτα   τα 

χρησιµοποιεί ζηµιώνοντας την περιουσία του θύµατος και αποκοµίζοντας παράνοµο 

περιουσιακό όφελος (απόσπαση χρηµάτων, άνοιγµα  και να κλείσιµο τραπεζικών 

λογαριασµών στο όνοµα του θύµατος µέσω web-banking, απόκτηση πρόσβασης στην 

ηλεκτρονική του αλληλογραφία, κλπ.)31 

Οι συνηθέστερες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για επιθέσεις phishing µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο είναι οι εξής: 

1. Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που µοιάζει να έχει σταλεί από νόµιµη 

πηγή. 

2. Χρήση αντιγράφων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα οποία έχουν γίνει 

αλλαγές σε περιεχόµενα URLs και hyperlinks. 

3. Χρήση HTML ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην οποία έχουν γίνει αλλαγές σε 

περιεχόµενα URLs και hyperlinks. 

4. Χρήση ιών και σκουληκιών συννηµένων σε ηλεκτρονική αλληλογραφία 

5. Χρήση anti-spam εργαλείων  

6. Χρήση εξατοµικευµένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
                                                 
31   http://www.toshiba.eu/security-center/se-gr/prevent-phishing.php (πρόσβαση 03/01/2011) 
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7. Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µε τροποποιηµένη ένδειξη αποστολέα 

«Mail from:» σε συνδυασµό µε χρήση Open Mail Relays διακοµιστών για την 

απόκρυψη της προέλευσης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

 

 
Εικόνα 2.3 

 

Vishing 

 

Vishing είναι η προσαρµογή του ηλεκτρονικού ψαρέµατος (phishing) σε αυτούς που 

χρησιµοποιούν το τηλέφωνο ή το VoIP (Voice over IP tools). Ο χρήστης λαµβάνει e-

mail ή SMS µε το οποίο του ζητείται να καλέσει έναν αριθµό χωρίς χρέωση µε στόχο 

να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. Μπορεί ακόµα να λάβει ένα τηλέφωνο µε 

µαγνητοφωνηµένο µήνυµα που να του ζητά να εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία. 

 

 

Pharming  

 

 

Το pharming32 είναι µια µορφή απάτης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (domain name), 

που έχει ως αποτέλεσµα να πιστεύουν οι χρήστες ότι βρίσκονται σε µια γνήσια 

ιστοσελίδα µε το σωστό URL. Ωστόσο, στην πραγµατικότητα έχουν παραπεµφθεί σε 

µια ψεύτικη. Οι δράστες καταφέρνουν να εκτρέψουν τη ροή των επισκεπτών σε άλλο 

                                                 
32   http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category62&parentobjId=Page5 
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ιστοχώρο, όπου τα στοιχεία των συναλλαγών που καταχωρούνται χρησιµοποιούνται για 

την οικονοµική εξαπάτηση των επισκεπτών. Οι δράστες δεν επιζητούν να πείσουν το 

θύµα, αλλά χρησιµοποιούν προγράµµατα που στην πραγµατικότητα επαναδροµολογούν 

την κυκλοφορία των δεδοµένων. Με παρεµβάσεις στο λογισµικό του υπολογιστή του 

θύµατος ή και σε άλλους υπολογιστές, ο χρήστης που θέλει να επισκεφθεί µια 

ιστοσελίδα και να πραγµατοποιήσει κάποια συναλλαγή κατευθύνεται σε άλλη σελίδα 

που είναι αντίγραφο της γνήσιας. Έτσι, ο χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία του 

νοµίζοντας ότι βρίσκεται στην γνήσια ιστοσελίδα, ενώ στην πραγµατικότητα τα 

«παραδίδει» στην ιστοσελίδα του δράστη. Σε άλλες περιπτώσεις, οι δράστες 

αποστέλλουν µέσω e-mail προγράµµατα, τα οποία µετά την εγκατάστασή τους στον 

υπολογιστή του θύµατος, συλλέγουν και αποστέλλουν τα στοιχεία (PIN, κωδικούς 

κ.λπ.) τα οποία τους ενδιαφέρουν. Κατόπιν τα χρησιµοποιούν προκαλώντας 

περιουσιακή ζηµία στο θύµα.  

 

 
Εικόνα 2.4 

 

Απάτη µε τη Νιγηριανή Επιστολή 

 

 

Η Νιγηριανή απάτη είναι µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) που περιέχουν 

πλασµατικές ιστορίες µέσω των οποίων οι δράστες προσπαθούν να αποσπάσουν 

µεγάλα χρηµατικά ποσά από ανυποψίαστους χρήστες, δελεάζοντας τους µε τεράστια 

κέρδη. Ο αποστολέας-απατεώνας συστήνεται ως ένα σηµαντικό πρόσωπο του 
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καθεστώτος της Νιγηρίας (συνήθως ως κάποιος υψηλόβαθµος αξιωµατούχος ή 

στέλεχος κρατικής εταιρίας). Επικαλούµενος κυρίως λόγους πολιτικής φύσεως, ο 

δράστης ζητάει τη βοήθεια του θύµατος-παραλήπτη της επιστολής, προκειµένου να 

διοχετεύσει εκτός χώρας (Νιγηρίας) κάποιο τεράστιο χρηµατικό ποσό. Με άλλα λόγια 

το ανυποψίαστο θύµα καλείται να διευκολύνει το δράστη λειτουργώντας ως αποδέκτης 

του ποσού έτσι  ώστε να γίνει δεκτή από την κυβέρνηση η διοχέτευση των χρηµάτων 

εκτός Νιγηρίας. Για τη βοήθεια που θα προσφέρει θα ανταµειφτεί µε προµήθεια ένα 

σηµαντικό χρηµατικό ποσό. Όταν το σύνολο του ποσού θα έχει µεταφερθεί στον 

τραπεζικό λογαριασµό του υποψήφιου θύµατος τότε υποτίθεται ότι έναντι µιας υψηλής 

προµήθειας θα πρέπει να το παραδώσει στον αποστολέα του e-mail. Αρχικά αυτό που 

ζητείται είναι η συγκατάθεση του παραλήπτη του e-mail και η παροχή πληροφοριών 

σχετικών µε τους τραπεζικούς λογαριασµούς του και άλλων στοιχείων που θα 

βοηθούσαν στην πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Η επόµενη φάση της απάτης 

ξεκινάει από τη στιγµή που κάποιος αποφασίζει να απαντήσει στην αρχική προσφορά 

και έτσι να την αποδεχτεί. Ξεκινάει λοιπόν, µια διαδικασία ανταλλαγής επιστολών και 

υπογραφή κάποιου συµφωνητικού µέσω fax ή ταχυδροµείου. Το θύµα έχει αρχίσει να 

πιστεύει ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του χρηµατικού ποσού. Στην πορεία 

και µετά την αποστολή των χρηµάτων από την πλευρά του θύµατος, θα διακοπεί η 

επικοινωνία µε το δράστη. Υπάρχει επίσης και η περίπτωση που ο δράστης γνωρίζοντας 

τα στοιχεία της ταυτότητας του θύµατος να χρεώνει τον τραπεζικό του λογαριασµό µε 

υπέρογκα ποσά. Τα Νιγηριανά e-mail ονοµάζονται επίσης «419», από το άρθρο του 

Νιγηριανού Ποινικού Κώδικα που παραβιάζουν
33.  

 

 

 
Εικόνα  2.5 

 

                                                 
33   Τσουραµάνης Χρ., «Ψηφιακή Εγκληµατικότητα», εκδόσεις Β. Ν. Κατσαρού, Αθήνα 2005, σελ. 
22,23. 
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Επιθέσεις Άρνησης Εξυπηρέτησης (DoS, Denial of Service) 

 

 

Οι επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DoS), είναι ηλεκτρονικές επιθέσεις ενός εισβολέα 

ο οποίος προσπαθεί να υπερφορτώσει ή να σταµατήσει τη λειτουργία µιας υπηρεσίας 

δικτύου, για παράδειγµα ενός διακοµιστή ιστοσελίδας(web server) ή ενος διακοµιστή 

αρχείων( file server). Ο υπολογιστής- θύµα για ένα χρονικό διάστηµα, δεν είναι σε θέση 

να εξυπηρετήσει αιτήσεις από άλλους χρήστες, λόγω του τεράστιου πλήθους των 

«ψεύτικων» αιτήσεων που δέχεται από τον επιτιθέµενο. Οι επιθέσεις άρνησης 

εξυπηρέτησης επηρεάζουν άµεσα τις επιδόσεις του δικτύου (κάνοντας τες σαφώς 

χαµηλότερες έως και µηδενικές) καθώς επίσης την ακεραιότητατων δεδοµένων και τη 

γενικότερη λειτουργία του συστήµατος. Οι βασικότεροι στόχοι που επιτυγχάνονται µε 

τις επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης είναι: 

• Η παρεµπόδιση της µετάδοσης δεδοµένων στο δίκτυο. 

• Η αδυναµία σύνδεσης µεταξύ δύο σηµείων, µε άµεση συνέπεια τη µη πρόσβαση 

σε συγκεκριµένες υπηρεσίες. 

• Υποβάθµιση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών στους χρήστες. 

 

Παραδοσιακά (συµβατικά) εγκλήµατα που τελούνται και χωρίς τη 

χρήση Η/Υ ή και του ∆ιαδικτύου 

 

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εγκλήµατα του κοινού Ποινικού Κώδικα τα οποία 

τελούνται και χωρίς τη χρήση Η/Υ και ∆ιαδικτύου, δηλαδή εγκλήµατα που προϋπήρχαν 

της πληροφορικής τεχνολογίας. Η θεαµατική ανάπτυξη της τελευταίας έχει δώσει όµως 

δυνατότητες για νέους και πιο πρόσφορους τρόπους τέλεσης τους. 

Τα κυριότερα εγκλήµατα αυτής της κατηγορίας είναι τα εξής: 

• Ξέπλυµα χρήµατος 

• Πειρατεία Λογισµικού 

• Παιδική Πορνογραφία 

• ∆ιαδικτυακή Τροµοκρατία 
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Ξέπλυµα χρήµατος 

 

 

Ξέπλυµα χρήµατος νοείται η κάθε είδους ανάµιξη σε ενέργειες ή σειρά ενεργειών που 

επιδιώκουν να συγκαλύψουν τη µορφή ή την προέλευση εσόδων που προέρχονται από 

εγκληµατικές δραστηριότητες
34. Η διαδικασία του ξεπλύµατος διεθνώς έχει διαπιστωθεί 

ότι ακολουθεί τα παρακάτω τρία βασικά στάδια
35:  

 

1. Τοποθέτηση : O δράστης τοποθετεί τα χρήµατα που προέρχονται από παράνοµη 

δραστηριότητα ως επένδυση στο γενικότερο οικονοµικό σύστηµα, σε 

παραδοσιακό ή µη χρηµατοοικονοµικό οργανισµό, όπως τράπεζα µε κατάθεση 

σε λογαριασµό, χρηµατιστήριο µε αγορά µετοχών εισηγµένων σε αυτό, 

ανταλλακτήριο συναλλάγµατος, καζίνο και άλλες συναφείς επενδύσεις. 

2. Στρωµατοποίηση: Ο δράστης επιχειρεί σειρά κινήσεων και συναλλαγών µε 

αποκλειστικό σκοπό να αποµακρύνει τα ίχνη των κεφαλαίων από την αρχική 

τους προέλευση και έτσι να µεταµφιέσει τις αληθινές πηγές κεφαλαίων, 

εµποδίζοντας τον εντοπισµό τους από τα ελεγκτικά όργανα του φορέα στον 

οποίο επενδύθηκαν τελικά. 

3. Ενσωµάτωση : Ο δράστης επανατοποθετεί τα κεφάλαια σε κλάδους νόµιµης 

οικονοµικής δραστηριότητας όπως για παράδειγµα σε αγορά ακινήτων, 

επιχειρηµατικές και εµπορικές δραστηριότητες κλπ, έτσι ώστε τα εν λόγω 

κεφάλαια να επιστρέφουν στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα ως καθόλα νόµιµα 

κεφάλαια. 

Η επανάσταση στην πληροφορική τεχνολογία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόκρυψη 

αλλά και στη διακίνηση των οικονοµικών προϊόντων εγκληµατικών ενεργειών. Έτσι 

λοιπόν, βλέπει κανείς ένα παραδοσιακό έγκληµα του ποινικού κώδικα να διαπράττεται 

µε τη βοήθεια πλέον της τεχνολογίας και των νέων µέσων που αυτή προσφέρει, µε 

σύγχρονους τρόπους και µεθόδους πάντα όµως µε τον ίδιο επιδιωκόµενο σκοπό. 

 

Το βασικό πλεονέκτηµα του ξεπλύµατος χρήµατος µέσω ιντερνέτ είναι ότι δεν υπάρχει 

προσωπική επαφή µεταξύ των συναλλασσόµενων µερών µε άµεσο επακόλουθο, οι 

δράστες να νιώθουν µεγαλύτερη ασφάλεια και κρυµµένοι πίσω από την ανωνυµία τους 

                                                 
34   βλ δικτυακό τόπο της fatf  http://fatf-gafi.org. 
35   Γ.Χλούπη, Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες: περιγραφή του φαινοµένου και 
τρόποι αντιµετώπισης, Ποιν.∆ικ. 2000/369 επ 
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να νοµιµοποιούν έσοδα παράνοµων δραστηριοτήτων. Όπως στην µεγάλη πλειοψηφία 

των εγκληµάτων του διαδικτύου, έτσι και το ξέπλυµα χρήµατος είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να ανιχνευτεί, καθώς δεν υπάρχουν ακόµα οι κατάλληλοι µηχανισµοί 

εντοπισµού και ελέγχου. 

 

 

Πειρατεία λογισµικού 

 

 

Το λογισµικό είναι µια από τις πολυτιµότερες τεχνολογίες της σύγχρονης 

πληροφορικής καθώς σε αυτό στηρίζεται η λειτουργία εκατοντάδων εργαλείων και 

εφαρµογών που χρησιµοποιούνται καθηµερινά από τον µέσο χρήστη Η/Υ. Στο 

λογισµικό βασίζεται η γενικότερη λειτουργία των υπολογιστών όπως και του 

ηλεκτρονικού διαδικτύου. 

 

Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για κάθε επιχείρηση. Η χρήση του καθιστά τις 

επιχειρήσεις πιο αποτελεσµατικές, παραγωγικές και επιπλέον συντελεί στη  µείωση του 

κόστους λειτουργίας. Για τη δηµιουργία και ανάπτυξη των προγραµµάτων λογισµικού 

Η/Υ απαιτείται κατά κανόνα πολυετής εργασία µίας οµάδας ειδικών που απαρτίζεται 

από προγραµµατιστές, τεχνικούς  και σχεδιαστές. Όπως κάθε δηµιουργική εργασία έτσι 

και το λογισµικό προστατεύεται σύµφωνα µε το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

 

Ο όρος πειρατεία λογισµικού αναφέρεται στην αναπαραγωγή ή/και διάθεση 

προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία προστατεύονται από τους νόµους 

περί πνευµατικών δικαιωµάτων, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του δηµιουργού τους
36. Η 

άυλη µορφή του, η ευκολία στην αντιγραφή, τη µεταφορά και την αποθήκευση του 

αποτελούν γεγονότα που ξεπερνούν µέχρι σήµερα το ζήτηµα των παράνοµων ή των 

νόµιµων τρόπων αντιγραφής, καταπάτησης ή παράκαµψης του αποκλειστικού 

δικαιώµατος της αντιγραφής. 

 

Μορφές πειρατείας λογισµικού 

 

Οι κυριότερες µορφές πειρατείας λογισµικού είναι οι εξής:  

                                                 
36   Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος, «Ηλεκτρονικό Έγκληµα», Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2007, σελ. 61. 
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Χρήση ενός προγράµµατος σε περισσότερους υπολογιστές καθ’ υπέρβαση της αδείας 

χρήσης: Είναι η  πιο συνηθισµένη µορφή παράνοµης χρήσης εφόσον απαιτείται 

ξεχωριστή άδεια για κάθε υπολογιστή στον οποίο χρησιµοποιείται το ίδιο πρόγραµµα. 

εκδηλώνεται δε ως εξής: 

1. Με αντιγραφή χωρίς άδεια χρήσης από ιδιώτες ή εταιρίες. 

2. Με δήλωση µικρότερου από τον πραγµατικό αριθµού εγκαταστάσεων σε µια 

εταιρεία που διαθέτει άδειες για έναν συγκεκριµένο αριθµό χρηστών 

υπολογιστών (η άδεια χρήσης παραδίδεται µαζί µε το λογισµικό καθώς ορίζεται 

πως αφορούν σε ένα και µοναδικό εµπόρευµα). 

3. Με δανεισµό προϊόντων λογισµικού µεταξύ φίλων και συνεργατών 

4. Με διανοµή αντιγράφων λογισµικού από τους πωλητές στους πελάτες τους. 

Συχνά οι πωλητές υπολογιστών προκειµένου να κάνουν την αγορά ενός 

υπολογιστή πιο ελκυστική προσφέρουν προγράµµατα χωρίς τις άδειες. Έτσι 

χρειάζεται µεγάλη προσοχή και έλεγχος των αδειών κατά την αγορά υπολογιστή 

που διαθέτει προεγκατεστηµένα προγράµµατα. Το λογισµικό αυτό δεν 

συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης ή βοηθητικές δισκέτες για προγράµµατα. 

 

Πλαστογράφηση ή αλλιώς πλήρης αποµίµηση του προϊόντος: Η παράνοµη 

αναπαραγωγή και πώληση λογισµικού µε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται νόµιµο.  

Περιλαµβάνει πιστή αποµίµηση της συσκευασίας, των λογοτύπων και συχνά των 

ολογραµµάτων. 

Το λογισµικό και η συσκευασία του αντιγράφονται µε σύνθετες τεχνικές και έπειτα, 

επαναδιανέµονται ως αποµίµηση νόµιµου προϊόντος. Η αυξανόµενη επιλογή του 

εµπορίου µέσω ιντερνέτ έχει αυξήσει και τις πιθανότητες να βρεθούν οι καταναλωτές 

αντιµέτωποι µε το πρόβληµα της χρήσης πλαστών προϊόντων. Η όλο και περισσότερο 

εξελιγµένη  τεχνολογία που χρησιµοποιούν οι πλαστογράφοι, καθιστούν ακόµα και 

τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές συχνά ανήµπορους να διακρίνουν το νόµιµο 

λογισµικό από το πλαστό. Το πλαστό λογισµικό συνήθως κατασκευάζεται και 

προωθείται µε τρόπο ώστε να µοιάζει και να ανταγωνίζεται το αυθεντικό προϊόν. 

 

Πειρατεία του ∆ιαδικτύου : Αναφέρεται στην ηλεκτρονική µεταφορά προστατευµένου 

λογισµικού, απευθείας σε τρίτα άτοµα χωρίς τη ρητή άδεια του δικαιούχου.  Στο 

διαδίκτυο υπάρχουν  πειρατικές ιστοσελίδες µε παράνοµα προγράµµατα. Επιπλέον 

διακίνηση παράνοµων προγραµµάτων γίνεται και µέσω των ηλεκτρονικών 

δηµοπρασιών. Επενεργεί ανασταλτικά στην επένδυση κεφαλαίων από εθνικούς και 
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ξένους επενδυτές σε ένα παραγωγικό τοµέα που τη σηµερινή εποχή ανθεί σε παγκόσµιο 

επίπεδο και προσφέρει υψηλές υπηρεσίες.  Στερεί τα κράτη από φορολογικούς πόρους 

αλλά και θέσεις απασχόλησης σε τοµείς που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την 

ανάπτυξη λογισµικού. ∆ηµιουργεί µία ανεξέλεγκτη παραοικονοµία µε υψηλά 

αφορολόγητα εισοδήµατα. Κατ’ αρχήν ένα µεγάλο ποσοστό από την τιµή πώλησης 

κάθε προγράµµατος διατίθεται για την έρευνα και την ανάπτυξη των προγραµµάτων. 

Συνεπώς αγοράζοντας παράνοµο λογισµικό πλουτίζουν οι πειρατές και µειώνονται οι 

επενδύσεις στην βελτίωση και ανάπτυξη νέου λογισµικού. Εκτός από τις εταιρίες 

παραγωγής λογισµικού, θίγεται όλος ο κάθετος κλάδος της εµπορίας, πώλησης και 

συντήρησης λογισµικού ανεξάρτητα από το µέγεθός τους. Η πειρατεία λογισµικού 

εµποδίζει σηµαντικά την ανάπτυξη των τοπικών βιοµηχανιών λογισµικού. Εάν οι 

εκδότες λογισµικού δεν µπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στη νόµιµη αγορά, δεν 

θα έχουν κίνητρο να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τα προϊόντα τους. Πολλοί εκδότες 

λογισµικού απλά δεν θα µπουν σε αγορές στις οποίες σηµειώνονται υψηλά ποσοστά 

πειρατείας, γιατί δεν θα µπορούν να καλύψουν τις δαπάνες τους για ανάπτυξη. 

 

 

Παιδική πορνογραφία 

 

 

 Το φαινόµενο της πορνογραφίας ανηλίκων αποτελεί µάστιγα των σύγχρονων 

κοινωνιών σε παγκόσµιο επίπεδο και αποκτά ολοένα και µεγαλύτερες διαστάσεις µε 

τους ταχύτατους ρυθµούς ανάπτυξης της τεχνολογίας. Η µεγέθυνση του κυβερνοχώρου 

παρέχει στους παραγωγούς και διακινητές του πορνογραφικού υλικού δυνατότητες 

γρήγορης και εύκολης προώθησης του παράνοµου προϊόντος τους. Οι εγκληµατίες 

διακίνησης πορνογραφικού υλικού ανηλίκων µέσα στον αχανή χώρο του διαδικτύου 

εξασφαλίζουν την ανωνυµία τους και δρουν ανενόχλητα εκµεταλλευόµενοι την παιδική 

αθωότητα. 

 

Τι είναι όµως παιδική πορνογραφία; Σύµφωνα µε το «Προαιρετικό Πρωτόκολλο της 

Σύµβασης για τα δικαιώµατα του Παιδιού για την εµπορία παιδιών, την παιδική 

πορνεία και την παιδική πορνογραφία» και συγκεκριµένα στο άρθρο 2, «παιδική 

πορνογραφία σηµαίνει οποιαδήποτε αντιπροσώπευση, µε οποιαδήποτε µέσα, ενός 

παιδιού που συµµετέχει σε πραγµατικές ή προσοµοιωµένες, ρητές σεξουαλικές 
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δραστηριότητες ή οποιαδήποτε αντιπροσώπευση των σεξουαλικών µελών ενός παιδιού 

για πρώτιστα σεξουαλικούς σκοπούς». 

 

Αν και το φαινόµενο της παιδικής πορνογραφίας προϋπήρχε των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και του διαδικτύου, ο κυβερνοχώρος φαίνεται να εξελίσσεται σε κυρίαρχο 

µέσο διανοµής του πορνογραφικού υλικού. 

Με τη χρήση του διαδικτύου: 

• Εξασφαλίζεται µυστικότητα και ανωνυµία που βοηθά το χρήστη-εγκληµατία να 

αποκρύψει την ταυτότητά του. 

• Υπάρχει προσβασιµότητα του επίµαχου υλικού ανά πάσα στιγµή από χρήστες 

ολόκληρης της υφηλίου µε µικρό σχετικά κόστος. 

• Οι παιδόφιλοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγµατικό χρόνο 

την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. 

• ∆ιευκολύνεται η ανταλλαγή πορνογραφικού υλικού (ταινίες, φωτογραφίες κλπ) 

το οποίο µέσα σε λίγα λεπτά µπορεί να κυκλοφορήσει σε έναν µεγάλο αριθµό 

χρηστών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

 

Μια ολόκληρη βιοµηχανία πορνό έχει αναπτυχθεί στο ιντερνέτ µε θύµατα εκατοµµύρια 

ανήλικους. Η πορνογραφία στο ιντερνέτ σήµερα βρίσκεται στα χέρια επιχειρηµατιών. 

Πρόκειται για sites τα οποία µοιάζουν απόλυτα µε εµπορικά sites τα οποία πουλάνε 

διάφορα άλλα είδη, όπως λόγου χάρη βιβλία, είδη ένδυσης, σπιτιού κλπ. ∆εν υπάρχει 

ιδιαίτερη δυσκολία να βρεθεί ο χρήστης του διαδικτύου µπροστά σε ένα πορνογραφικό 

site, εφόσον οι διαφηµίσεις τους είναι πολλές και εµφανίζονται µε τη µορφή banner  

ακόµη και σε µια «αθώα» περιήγηση στο ιντερνέτ. Η παιδική πορνογραφία στο 

διαδίκτυο αποτελεί στη σύγχρονη εποχή µια άριστα οργανωµένη «επιχειρηµατική» 

δραστηριότητα. Αποτελεί προϊόν µιας επικερδέστατης επιχείρησης καθώς οι χρήστες 

που επιθυµούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πορνογραφικό υλικό ανηλίκων που 

παρέχουν διάφορες ιστοσελίδες  καταβάλουν διόλου ευκαταφρόνητα ποσά. 

 

Οι επιπτώσεις εις βάρος των ανηλίκων, µπορούν να ειδωθούν από πολλές οπτικές γωνίες. 

Οι ανήλικοι µετατρέπονται σε θύµατα των ενηλίκων, αποφέροντάς τους ιδιαίτερα υψηλά 

κέρδη, εφόσον µετατρέπονται σε εµπορεύσιµα είδη υψηλής αξίας. Επιπλέον µετατρέπονται 

σε «µέσα» ικανοποίησης των σεξουαλικών τους ορέξεων. Όµως υπάρχει και ένας άλλος 

κίνδυνος για τους ανηλίκους, που δεν είναι τόσο φανερός όσο οι προηγούµενοι, αλλά που 

είναι όµως εξίσου σοβαρός και ικανός να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες, κυρίως ως 
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προς τη σεξουαλική τους ωρίµανση. Ο ανήλικος από την πλευρά του, είναι ικανότατος 

χρήστης των υπολογιστών και συνήθης επισκέπτης του διαδικτύου. Εξαιτίας λοιπόν 

κάποιων φυσικών γνωρισµάτων του νεαρού της ηλικίας του, όπως της έντονης περιέργειας 

και του ατίθασου του χαρακτήρα του, µπορεί εύκολα να πέσει στις παγίδες του διαδικτύου. 

Έτσι µπορεί εύκολα ένας ανήλικος να γίνει ο ίδιος καταναλωτής του πορνογραφικού 

υλικού ή ακόµα να συµµετάσχει στην παραγωγή του, πειθόµενος από αυτούς που γνώρισε 

δια µέσου του ιστού. 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η µη κυβερνητική οργάνωση «Ν.Ε.Ο.Ι.» 

(Νέοι Ευρωπαίοι Οργανωµένοι Ικανοί)37, περίπου 200 νέες εικόνες παιδικού 

πορνογραφικού υλικού «ταχυδροµούνται» καθηµερινά. Ένα στα επτά παιδιά έχουν 

δεχθεί µία διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση κατά την πλοήγησή τους. Το 10-15% 

των ανθρώπων παγκοσµίως δηλώνει πως έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση κατά 

την παιδική του ηλικία, ενώ στην Ελλάδα το 20% των παιδιών έχουν προσεγγιστεί από 

παιδόφιλο. Στατιστικά, οι περισσότεροι παιδόφιλοι είναι άνδρες, ενώ το 66% των 

περιπτώσεων πρόκειται για συγγενείς του παιδιού-θύµατος. Το 20% της γενικής 

πορνογραφίας έχει για «πρωταγωνιστές» ανήλικα παιδιά. Μέχρι το 2009, στην χώρα 

µας είχαν εµφανιστεί 107.572 εικόνες παιδικής πορνογραφίας και είχαν γίνει 119 

συλλήψεις. Οι κυριότερες χώρες προέλευσης σχετικού υλικού είναι τα κράτη της 

Λατινικής Αµερικής και της νοτιοανατολικής Ασίας. 

Οι παιδόφιλοι χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για τις δραστηριότητες τους µέσω 

συστηµάτων που προωθούν την επικοινωνία και τις συζητήσεις σεξουαλικού 

περιεχοµένου ή ακόµα και µέσω δικτύων ανταλλαγής υλικού. Επίσης και µέσω 

ιστοσελίδων που διαφηµίζουν διάφορες µορφές πορνογραφικού υλικού (εικόνες, 

βίντεο, κλπ). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37   Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) µε την επωνυµία «Νέοι Ευρωπαίοι Οργανωµένοι Ικανοί» 
και διακριτικό τίτλο «Ν.Ε.Ο.Ι.» έχει ως βασικό της στόχο να ενθαρρύνει την αµοιβαία κατανόηση µεταξύ 
των νέων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες, να ενισχύει τη 
συµµετοχή τους στο δηµόσιο βίο και στα κοινωνικά δρώµενα και τέλος να προάγει την Ευρωπαϊκή 
συνεργασία και το διάλογο. (http://www.anthropos.gr/show_mko.asp?Id=2059, πρόσβαση 12/01/2011) . 
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Πίνακας 2.2 : Μορφές πορνογραφικού υλικού38 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ενδεικτικές Μη ερωτικές ή µη σεξουαλικής φύσης 

φωτογραφίες που απεικονίζουν 

ανήλικους µε τα εσώρουχα τους, µαγιό 

κλπ συγκεντρωµένες από νόµιµες 

πηγές (περιοδικά, διαφηµιστικούς 

καταλόγους κλπ). 

Γυµνισµού Γυµνές ή ηµίγυµνες φωτογραφίες 

ανηλίκων που έχουν συλλεχθεί από 

νόµιµες πηγές. 

Ερωτικές Φωτογραφίες ανηλίκων τραβηγµένες  

κρυφά µε εσώρουχα ή µε άλλες 

µορφές γυµνισµού (πχ θάλασσα). 

Πόζες  Φωτογραφίες ανήλικων γυµνών ή 

ηµίγυµνων σκοπίµως τραβηγµένες. 

Ερωτικές πόζες Φωτογραφίες ανήλικων γυµνών ή 

ηµίγυµνων σκοπίµως τραβηγµένες σε 

σεξουαλικές πόζες. 

Ερωτικών στάσεων Φωτογραφίες ανήλικων γυµνών ή 

ηµίγυµνων σκοπίµως τραβηγµένες µε 

έµφαση στα γεννητικά όργανα. 

Ερωτικής δραστηριότητας Απεικόνιση κάθε µορφής σεξουαλικής 

δραστηριότητας µεταξύ ανηλίκων 

(χωρίς τη συµµετοχή ενήλικα). 

Επιθετικές Απεικονίσεις ανηλίκων που δέχονται 

σεξουαλική κακοποίηση από ενήλικα. 

Έντονα επιθετικές Απεικονίσεις ανηλίκων που δέχονται 

σεξουαλική κακοποίηση από ενήλικα 

και οι οποίες  καταλήγουν σε 

ολοκληρωµένη σεξουαλική πράξη. 

Σαδισµού/κτηνοβασίας Απεικονίσεις ανηλίκων οι οποίοι 

                                                 
38   Κιούπη – Ιωαννίδου, «Η παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο», Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2007. 
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υπόκεινται σε σωµατικό πόνο ή 

συµµετέχουν σε σεξουαλικές 

δραστηριότητες µε ζώα. 

 

 

Τρόποι εγκληµατικής δράσης 

 

 Με βάση το άρθρο 348Α του  Ποινικού Κώδικα,  οι τρόποι εγκληµατικής δράσης είναι: 

1. Κατασκευή υλικού πορνογραφίας (κινηµατογραφική λήψη, µοντάζ, 

επεξεργασία εικόνων κλπ). 

2. Κατοχή πορνογραφικού υλικού δηλαδή φυσική εξουσίαση επί του υλικού. 

3. Προµήθεια και αγορά υλικού (πραγµατική µετακίνηση του πορνογραφικού 

υλικού στην κατοχή του δράστη). 

4. Μεταφορά πορνογραφικού υλικού. 

5. Κυκλοφορία πορνογραφικού υλικού (διακίνηση, διάθεση, πώληση)39. 

 

Έχουµε λοιπόν δύο εκφάνσεις της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο: από τη µία τη 

βιοµηχανοποιηµένη δηµιουργία και διακίνηση πορνογραφικού υλικού µε στόχο την 

πραγµατοποίηση κέρδους και από την άλλη την ατοµοκεντρική εκδοχή προς 

ικανοποίηση της προσωπικής διαστροφής του δράστη.  

 

 

Εικόνα  2.6 

                                                 
39   Ε.Συµεωνίδου-Καστανίδου, «Εγκλήµατα κατά προσωπικών αγαθών»,  Νοµική Βιβλιοθήκη, 2006, 
σελ. 249, 250. 
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∆ιαδικτυακή τροµοκρατία 

 

 

Τα τελευταία χρόνια η χρήση του διαδικτύου αποτελεί εργαλείο των τροµοκρατών. Το 

FBI ορίζει την κυβερνοτροµοκρατία (cyber terrorism) ως την προσχεδιασµένη, πολιτικά 

υποκινούµενη επίθεση εναντίον πληροφοριών, υπολογιστικών συστηµάτων, 

προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δεδοµένων που καταλήγουν στην 

άσκηση βίας έναντι αµάχων στόχων από υποεθνικές οµάδες και µυστικούς πράκτορες. 

Οι  τροµοκράτες µε την χρήση του διαδικτύου απολαµβάνουν µια σειρά από 

πλεονεκτήµατα: Είναι φθηνότερο σε σχέση µε  τις άλλες τροµοκρατικές µεθόδους και 

οι ενέργειες τους  δύσκολα εντοπίζονται. Ακόµα, µπορούν να εξαπολύσουν την επίθεση 

τους από οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου και να επιτεθούν ταυτόχρονα σε πολλούς 

στόχους. Όσον αφορά το θέµα της ανωνυµίας, το διαδίκτυο είναι ένας χώρος όπου προς 

το παρόν τουλάχιστον υπάρχει ελευθερία της έκφρασης και αυτή µπορεί ενθαρρύνει 

κάποιον να µεταδώσει αυτά που θέλει, διατηρόντας την ανωνυµία του. Με τη χρήση 

λοιπόν του ∆ιαδικτύου οι τροµοκράτες µπορούν να παρακάµψουν τις ασφαλιστικές 

δικλείδες στις οποίες υπόκεινται τα παραδοσιακά ΜΜΕ και να έχουν παγκόσµια 

πρόσβαση σε εκατοντάδες εκατοµµύρια ανθρώπων. Είναι προφανές ότι υπάρχει µια νέα 

γενιά τροµοκρατών µε σύγχρονη µόρφωση που γνωρίζει οτι µεταδίδοντας πληροφορίες 

µε το κατάλληλο ύφος και στον κατάλληλο χρόνο, µπορεί να επιφέρει πρακτικά, 

σπουδαία στρατηγικά αποτελέσµατα. Ένα παράδειγµα είναι η οργάνωση Al-Kaida, η 

παγκόσµια τροµοκρατική απειλή που αναπτύσσοντας ένα ευρύτατο δίκτυο 

επικοινωνίας µε τη χρήση του διαδικτύου κατάφερε να συντονίσει άψογα τις ενέργειες 

της στο χτύπηµα των δίδυµων πύργων της 11η Σεπτεµβρίου του 2001. Επίσης το 1999 

ένας δεκαεπτάχρονος Αµερικανός που λειτουργούσε µε το όνοµα Chameleon βρέθηκε 

να κλέβει δορυφορικές εικόνες από τις στρατιωτικές ιστοσελίδες των Η.Π.Α. Ο 

Chameleon θεωρήθηκε ότι βρισκόταν στην υπηρεσία του Osama Bin Laden, ο 

άνθρωπος που είναι ύποπτος ότι βρίσκεται πίσω από τον βοµβαρδισµό των 

Αµερικανικών βάσεων στην Ανατολική Αφρική το 1998 και συνεπώς στην κορυφή του 

καταλόγου των καταζητούµενων του FBI. Στον Chameleon δόθηκαν 1000 $ 

προκαταβολικά για την ανταλλαγή µε το software και θα έπαιρνε επιπλέον 10.000 $ µε 

την πρόοδο της εργασίας. Ευτυχώς το FBI τον συνέλαβε προτού να έχει την ευκαιρία 

να διανέµει τα στοιχεία. Το 1998 οι Tamil Guerrillas πληµµύρισαν τις βάσεις της Sri 

Lanka µε ηλεκτρονικά µηνύµατα στέλνοντας περίπου 800 την ηµέρα για µια περίοδο 

δύο εβδοµάδων. Στόχος τους ήταν να διακόψουν την ικανότητα επικοινωνίας και το 
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περιστατικό αυτό είναι το πρώτο γνωστό περιστατικό τροµοκρατικής επίθεσης εναντίον 

των ηλεκτρονικών συστηµάτων µιας χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2.7 
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Κεφάλαιο 3 

 

 

Το 3ο κεφάλαιο αφιερώνεται στην παράθεση πληροφοριών σχετικά µε το νοµοθετικό 

πλαίσιο γύρω από το Ηλεκτρονικό Έγκληµα, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Επίσης αναφέρεται το πολύ σηµαντικό ζήτηµα της δικαιοδοσίας στο ∆ιαδίκτυο 

που µέχρι σήµερα παραµένει πολύπλοκο και αµφιλεγόµενο. 

 

 

Νοµικοί προβληµατισµοί 

 

 

Το νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει το διαδίκτυο είναι χαώδες, καθώς πρόκειται για 

αντικείµενο που εξελίσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς και επιπλέον σε πεδία που δεν 

είναι γνωστά και ελέγξιµα εξ’αρχής. Η προσέγγιση των νοµικών θεµάτων που αφορούν 

το ηλεκτρονικό έγκληµα προϋποθέτει όχι µόνο νοµικές αλλά και ως ένα βαθµό τεχνικές 

γνώσεις σε θέµατα Η/Υ και ∆ιαδικτύου. Η τεχνολογία προχωρά πολύ πιο γρήγορα από 

τη νοµοθεσία εποµένως κάθε νοµοθετική ρύθµιση υπόκειται γρήγορα σε αµφισβήτηση. 

Συνεπώς για την αντιµετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος δεν είναι αρκετή µόνο η 

ειδική νοµοθεσία. Απαιτείται συνεχής ενηµέρωση βασιζόµενη πάντα στις τεχνολογικές 

εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα. 

 

Επιπλέον, ένα επίσης σηµαντικό νοµοθετικό πρόβληµα που προκύπτει γύρω από το 

ηλεκτρονικό έγκληµα είναι ο παγκόσµιος χαρακτήρας του. Ένας συγκεκριµένος 

γεωγραφικός χώρος αποτελεί τον τόπο διάπραξης ενός συµβατικού εγκλήµατος, κάτι το 

οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. Εδώ ο τόπος 

διάπραξης δύσκολα µπορεί να εντοπιστεί ή ακόµα και καθόλου από τις διωκτικές 

αρχές. Επίσης οι συνέπειες της εγκληµατικής συµπεριφοράς υπάρχει περίπτωση να 

γίνουν ορατές σε περισσότερες από µία χώρες, στις οποίες ισχύει διαφορετικό νοµικό 

καθεστώς. ∆εν υπάρχει µέχρι στιγµής νοµικό λεξικό σχετικό µε το ηλεκτρονικό 

έγκληµα καθώς η νοµική επιστήµη «δανείζεται» λεξιλόγιο που έχουν δηµιουργήσει οι 

γνώστες των υπολογιστικών συστηµάτων και του διαδικτύου. 
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Με την εισβολή των Η/Υ και της λειτουργίας του ∆ιαδικτύου, αναπτύσσονται 

αναρίθµητες δυνατότητες χρήσης αλλά και κατάχρησης που αφορούν την ηλεκτρονική 

επεξεργασία δεδοµένων. Η ηλεκτρονική εγκληµατικότητα καθηµερινά εµπλουτίζεται 

µε νέες εκφάνσεις και γίνεται πλέον εύκολα αντιληπτό ότι µεµονωµένες προσπάθειες  

εκ µέρους του νοµοθέτη και των ιδιωτών δεν επαρκούν και έτσι δεν οδηγούν στην 

επίτευξη λύσεων. 

 

Τέλος, άλλα ζητήµατα που επιτείνουν τους νοµοθετικούς προβληµατισµούς είναι ο 

καθορισµός της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων και της αρµοδιότητας των διωκτικών 

αρχών, η συνεργασία µεταξύ των κρατών σε έρευνες διεθνών ηλεκτρονικών 

εγκληµάτων, η διαδικασία έκδοσης όσων έχουν διαπράξει εγκλήµατα µε εθνικό 

χαρακτήρα. Οι δικαστικές και αστυνοµικές  αρχές αντιµετωπίζουν ποικίλες δυσκολίες 

στον εντοπισµό και στην ποινική δίωξη του ηλεκτρονικού  εγκλήµατος. 

 

 

Το πρόβληµα της δικαιοδοσίας στο διαδίκτυο 

 

 

Το πρόβληµα της δικαιοδοσίας στα εγκλήµατα  που τελούνται στο διαδίκτυο είναι 

πολύπλοκο εξαιτίας της παγκοσµιότητας του που δίνει την δυνατότητα σε κάθε χρήστη 

να έχει πρόσβαση από όλα τα σηµεία του πλανήτη σε µια αστείρευτη βάση 

πληροφοριών και δεδοµένων ∆ικαιοδοσία είναι η αρµοδιότητα ενός δικαστηρίου να 

δικάσει µια συγκεκριµένη υπόθεση αλλά συγχρόνως και η αντίστοιχη αρµοδιότητα των 

διωκτικών αρχών να διερευνήσουν µια εγκληµατική συµπεριφορά. 

Η ανεύρεση της αρµοδιότητας του δικαστηρίου είναι συνυφασµένη µε τον καθορισµό 

του τόπου τέλεσης του αδικήµατος. Για τον καθορισµό του τόπου τελέσεως του 

αδικήµατος υποστηρίζονται τέσσερις θεωρίες: 

1. Η θεωρία του τόπου ενέργειας. Ως τόπος τέλεσης του αδικήµατος θα πρέπει να 

θεωρηθεί ο τόπος όπου έχει τελεστεί η ενέργεια που έτεινε στο άδικο 

αποτέλεσµα. Εφόσον η ενέργεια έλαβε χώρα σε περισσότερα από ένα κράτη, ο 

τόπος ενέργειας είναι αυτός όπου ολοκληρώθηκε η ενέργεια. 

2. Η θεωρία του τόπου του αποτελέσµατος. Τόπος τελέσεως του αδικήµατος 

θεωρείται ο τόπος όπου εκδηλώθηκε το ζηµιογόνο αποτέλεσµα. 
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3. Η µικτή θεωρία. Τόπος τελέσεως του αδικήµατος θεωρείται τόσο ο τόπος 

ενέργειας όσο και ο τόπος του αποτελέσµατος µε δικαίωµα επιλογής του 

αδικηθέντος. 

4. Η θεωρία του βαρύνοντος τόπου. Σύµφωνα µε την αυτήν την θεωρία ο τόπος 

του αδικήµατος εντοπίζεται στο  κράτος όπου το έγκληµα εκδηλώθηκε κατά την 

κύρια σηµασία του. Όµως υπάρχουν δυσκολίες κατά την εφαρµογή της θεωρίας 

καθώς είναι δύσκολο να καθοριστεί ο βαρύνων τόπος για την τέλεση της 

διαδικτυακής αδικοπραξίας. Η κρατούσα θεωρία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

είναι η θεωρία του βαρύνοντος τόπου. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1 
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Παγκόσµια Νοµοθεσία για το ηλεκτρονικό έγκληµα 

 

Η.Π.Α. 

 

Στις Η.Π.Α. το 1984 θεσπίζεται ο πρώτος νόµος για το ηλεκτρονικό έγκληµα. 

Πρόκειται για τον Computer Fraud and Abuse Act, ο οποίος δεν κατάφερε 

ικανοποιητικά να θέσει ένα βασικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση της ηλεκτρονικής 

εγκληµατικότητας. Οι λόγοι ήταν αρκετοί όπως η αδυναµία προσδιορισµού της 

δικαιοδοσίας των δικαστηρίων και η έλλειψη ορολογίας σχετιζόµενης µε την 

τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Επιπλέον, ο νόµος 

περιοριζόταν στην προστασία αποκλειστικά και µόνο των κρατικών υπολογιστικών 

συστηµάτων από τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση και που είχε ως άµεσο σκοπό την 

απόκτηση απόρρητων πληροφοριών που θα µπορούσαν να απειλήσουν τις Η.Π.Α. 

 

Η πρώτη τροποποίηση έγινε δύο χρόνια αργότερα, το 1986, παρά το γεγονός ότι 

αναφερόταν πάλι σε κρατικά υπολογιστικά συστήµατα, µε σαφέστερη πλέον τεχνική 

ορολογία. Στη συνέχεια έγιναν και άλλες αναθεωρήσεις µε πιο ουσιαστική αυτή του 

1994. Το νοµοθετικό πλαίσιο επεκτείνεται και σε Η/Υ του διαπολιτειακού εµπορίου. 

Ενέργειες όπως επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης και διασπορά κακόβουλου 

λογισµικού κρίνονται παράνοµες. 

 

Τον Οκτώβριο του 1996, ο νόµος Computer Fraud and Abuse Act συµπληρώνεται µε 

την National Information Infrastructure Protection Act (NIIPA). Είναι µια σειρά νόµων 

θεσπιζόµενη από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. Η σηµαντικότερη διάταξη αυτού του 

νοµοθετήµατος
40 προβλέπει ότι ο κάθε µεµονωµένος χρήστης, εισερχόµενος σε έναν 

Η/Υ προστατευµένο, είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του αλλά και για τις συνέπειες 

αυτών. Στην περίπτωση που η πρόσβαση του είναι εξουσιοδοτηµένη ευθύνεται ποινικά 

µόνο όταν σκοπίµως προσπαθεί να προκαλέσει βλάβη στο θύµα. Οι παραπάνω 

διατάξεις ισχύουν και σήµερα µε κάποιες µικρές τροποποιήσεις και έχουν ενσωµατωθεί 

στο κεφάλαιο 18 παράγραφος 1030 του Ποινικού Κώδικα των Η.Π.Α. (18 U.S.C. 

§1030 Fraud and Related Activity in Connection with Computers). 

 

                                                 
40   (http://ecommerce.hostip.info/pages  πρόσβαση στις 12/12/2010) 
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Ηνωµένο Βασίλειο 

 

 

Ο πρώτος νόµος για το ηλεκτρονικό έγκληµα στο Ηνωµένο Βασίλειο ψηφίστηκε από το 

Κοινοβούλιο είναι ο «Computer Misuse Act» και αποτέλεσε οδηγό για τις νοµοθεσίες 

πολλών άλλων χωρών όπως του Καναδά και της Ιρλανδίας
41. ∆ιακρίνονται τρείς 

βασικές κατηγορίες εγκληµάτων: 

1. Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε σκοπό διάπραξη αδικηµάτων. 

2. Μη εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση πληροφοριών που είναι αποθηκευµένες σε 

υπολογιστικό σύστηµα. 

3. Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες σε 

Η/Υ. 

Στο «Computer Misuse Act» περιλαµβάνονται και διατάξεις που αναφέρονται στον 

τρόπο απονοµής της δικαιοσύνης αλλά και στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων. 

 

∆ιεθνείς Προσπάθειες 

 

 

Η Interpol ήταν ο πρώτος διεθνής οργανισµός που προσέγγισε το ηλεκτρονικό έγκληµα 

και την ποινική νοµοθεσία σε σχέση µε αυτό το 1979 στο Τρίτο ∆ιεθνές Συµπόσιο για 

την Απάτη που πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι.(The 3rd Interpol Symposium on 

International Fraud, Saint-Cloud, Paris, France, December 11-13, 1979)42 

Επίσης ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) παρουσίασε ένα ψήφισµα σχετικό µε 

τη νοµοθεσία γύρω από το ηλεκτρονικό έγκληµα στο 8ο Συνέδριο για την Πρόληψη του 

Εγκλήµατος και τη Μεταχείριση των Παραβατών. Πρόκειται για το Εγχειρίδιο για την 

πρόληψη και τον έλεγχο του ηλεκτρονικού εγκλήµατος που εκδόθηκε το 1994. Στο 

συγκεκριµένο κείµενο αναλύεται το φαινόµενο της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας, οι 

βασικότερες µορφές του και η σχετική νοµοθεσία διαφόρων χωρών. Αναπτύσσονται 

προτάσεις για την πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση. Αποτελεί την 

πρώτη µεθοδική διεθνή προσπάθεια προσέγγισης νοµοθετικού πλαισίου για το 

ηλεκτρονικό έγκληµα και έτσι θεωρείται βάση πάνω στην οποία µπορούν να γίνουν 

                                                 
41    http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Misuse_Act_1990#The_Computer_Misuse_Act πρόσβαση 
στις 12-12-2010. 
42   http://www.cybercrimelaw.net/documents/cybercrime_history.pdf πρόσβαση στις 13/12/2010. 
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περεταίρω αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις ανάλογα µε τις τρέχουσες κάθε φορά 

τεχνολογικές αλλά και νοµικές εξελίξεις. 

 

 

Ευρώπη 

 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρώτη προσπάθεια νοµικής προσέγγισης του ηλεκτρονικού 

εγκλήµατος πραγµατοποιήθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο το 

1976 στις εργασίες του Συνεδρίου για τις Εγκληµατολογικές πλευρές του οικονοµικού 

εγκλήµατος, όπου για πρώτη φορά παρουσιάζονται οι µορφές του ηλεκτρονικού 

εγκλήµατος. Το 1996 το Συµβούλιο της Ευρώπης προέβη στην έκδοση τριών 

Συστάσεων οι οποίες παρά το γεγονός ότι δεν έχουν δεσµευτική ισχύ για τα κράτη-

µέλη, παρέχουν κατευθυντήριες γραµµές και υποδείξεις προς την υιοθέτηση µιας 

συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Πρόκειται για τη Σύσταση Νο R (1989)9 που 

αναφέρεται στο έγκληµα που διαπράττεται µε τον Η/Υ. Έπεται µια Σύσταση µεγάλης 

σπουδαιότητας γιατί καθιερώνονται για πρώτη φορά σε διεθνές νοµικό κείµενο γενικές 

δικονοµικές αρχές που πρέπει να ισχύουν κατά την έρευνα των ηλεκτρονικών 

εγκληµάτων. Είναι η Σύσταση No R(1995)13 για τα δικονοµικά ζητήµατα που 

σχετίζονται µε την τεχνολογία των πληροφοριών. Ακολουθεί η πιο πρόσφατη Σύσταση 

No R(2001)8 σχετικά µε την αυτορρύθµιση σε θέµατα διαδικτύου. Οι συστάσεις αυτές 

αποτέλεσαν συστατικά κοµµάτια  για την σύνταξη της Σύµβασης στον Κυβερνοχώρο.  

 

 

Η Σύµβαση για τον κυβερνοχώρο 

 

 

Η ∆ιεθνής Σύµβαση για τον κυβερνοχώρο, µε αντικείµενο την καταπολέµηση της 

εγκληµατικής δραστηριότητας στους κόλπους του διαδικτύου, καταρτίστηκε στις 

23/11/2001 στη Βουδαπέστη. Ήδη οι εργασίες για τη δηµιουργία αυτής της σύµβασης 

ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 1997, µε τη σύσταση µιας επιτροπής ειδικών στον τοµέα 

του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, µε αρχικό χρονοδιάγραµµα περάτωσης τα τέλη του 

1999. Λόγω όµως των ιδιαίτερων προβληµάτων που προέκυψαν (ταχύτατη εξέλιξη της 
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τεχνολογίας),οι εργασίες της σύµβασης παρατάθηκαν έως το τέλος του 2000 και τελικά 

ολοκληρώθηκε ακόµα πιο µετά (Νοέµβριος 2001). 

Η Σύµβαση έως σήµερα έχει υπογραφεί από τα περισσότερα µέλη του Ευρωπαικού 

Συµβουλίου, καθώς και από τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Ιαπωνία και τη Νότια Αφρική. 

Ο βασικότερος σκοπός της «Σύµβασης για το Έγκληµα στον κυβερνοχώρο»είναι η 

εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών-µελών που έχουν υπογράψει, στον 

τοµέα της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο. Επίσης, µε τη σύµβαση παρέχεται το 

νοµοθετικό πλαίσιο του δικονοµικού δικαίου που είναι απαραίτητο για τη διερεύνηση 

και τη δίωξη των εγκληµάτων του κυβερνοχώρου. Με τη σύµβαση αυτή θέτονται οι 

βάσεις για µια αποτελεσµατική συνεργασία για το ηλεκτρονικό έγκληµα. 

Η «Σύµβαση για το Έγκληµα στον κυβερνοχώρο» περιλαµβάνει: 

 

1. ∆ιατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου 

• διατάξεις που αναφέρονται σε εγκλήµατα κατά της εµπιστευτικότητας, 

ακεραιότητας και διαθεσιµότητας των δεδοµένων και συστηµάτων, 

• διατάξεις για εγκλήµατα σχετιζόµενα µε υπολογιστές  

• διατάξεις για εγκλήµατα σχετικά µε το περιεχόµενο, 

• διατάξεις για αδικήµατα σχετικά µε παραβιάσεις πνευµατικών και συγγενικών 

δικαιωµάτων  

2. ∆ιατάξεις ποινικού δικονοµικού δικαίου. 

• Ταχεία διαφύλαξη δεδοµένων αποθηκευµένων σε σύστηµα υπολογιστή  

• Ταχεία διαφύλαξη και γνωστοποίηση διακινουµένων δεδοµένων  

• Εντολή παροχής πληροφοριών  

• Έρευνα και κατάσχεση αποθηκευµένων στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή  

• Πραγµατικός χρόνος συλλογής διακινουµένων δεδοµένων  

• Παγίδευση και υποκλοπή περιεχοµένου δεδοµένων  

3. ∆ιατάξεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας 

• Έκδοση 

• Γενικές αρχές σχετικές µε την αµοιβαία συνδροµή, 

• Παροχή αυθόρµητων πληροφοριών, 

• Ταχεία διαφύλαξη δεδοµένων αποθηκευµένων σε σύστηµα υπολογιστών 
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• Ταχεία γνωστοποίηση των διαφυλαγµένων διακινούµενων δεδοµένων 

 

Ελλάδα-Ισχύουσα Νοµοθεσία 

 

 

Στην ελληνική νοµοθεσία δεν υπάρχει νόµος που να αναφέρεται αποκλειστικά στα 

ηλεκτρονικά εγκλήµατα. Ο Ν.1805/88 αφορά εγκλήµατα που διαπράττονται µε Η/Υ και 

έχει τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 13γ, 370Β, 

370Γ, 386Α) οι οποίες σχετίζονται µε τη διάπραξη εγκληµάτων µε τη χρήση Η/Υ. 

Επίσης το άρθρο 370Α αναφέρεται στην παραβίαση του απορρήτου των 

τηλεπικοινωνιών και το άρθρο 348Α  στην πορνογραφία ανηλίκων. 

 

Τα παραπάνω άρθρα του Ποινικού Κώδικα δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τις 

ανάγκες δίωξης της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας, η οποία παράλληλα πάντα µε τις 

τεχνολογικές εξελίξεις εµφανίζεται µε νέες µορφές. Άλλωστε στα συγκεκριµένα άρθρα 

δεν έχει προβλεφτεί η ύπαρξη του διαδικτύου το οποίο πλέον δίνει νέες διαστάσεις στο 

ζήτηµα. Αδικήµατα όπως η διασπορά κακόβουλου λογισµικού και οι επιθέσεις άρνησης 

εξυπηρέτησης δεν µπορούν να τιµωρηθούν µε βάση την ισχύουσα στην Ελλάδα 

νοµοθεσία. Αυτό το κενό βέβαια αντιµετωπίζεται µε την υπάρχουσα νοµοθεσία για τα 

συµβατικά εγκλήµατα, εφόσον ο εικονικός κόσµος του διαδικτύου θεωρηθεί απλά ως 

ένα ακόµα µέσο για τη διάπραξη εγκληµάτων. 

 

Ακόµα, διατάξεις που σχετίζονται µε το ηλεκτρονικό έγκληµα περιλαµβάνονται στο 

Π.∆. 131/2003 που αναφέρεται στην ανεπιθύµητη αλληλογραφία (spamming) και στην 

ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου για πράξεις των χρηστών που είναι 

συνδροµητές τους. Το συγκεκριµένο Π.∆. θεσπίστηκε σε εφαρµογή της κοινοτικής 

οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο. Επίσης ο Ν.2867/2000 για την «οργάνωση και 

λειτουργία του τοµέα των Τηλεπικοινωνιών», οι Ν.2774/1999 και Ν.2472/1997 «περί 

προσωπικών δεδοµένων» και ο Ν.2225/1994 για την «προστασία της ελευθερίας της 

ανταπόκρισης και επικοινωνίας» σχετίζονται µε κάποιες πτυχές του ηλεκτρονικού 

εγκλήµατος. Ο τελευταίος µάλιστα αντικαταστήθηκε µε τον Ν.3115/2003 και 

αναφέρεται στην ίδρυση της «Εθνικής Επιτροπής του Απορρήτου των Επικοινωνιών». 

Στόχο έχει την προστασία του απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης 
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ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε οποιονδήποτε τρόπο και την τήρηση των όρων και 

διαδικασιών άρσης του απορρήτου. 
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Κεφάλαιο 4 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικότερες έννοιες που αφορούν την ασφάλεια, 

την πρόληψη καθώς και τη διερεύνηση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος από τις αρµόδιες 

διωκτικές αρχές. Επίσης αναφέρεται η «στενή» σχέση παιδιού και διαδικτύου, µια 

σχέση στην οποία απαιτείται µεγάλη και διαρκής προσοχή και επαγρύπνηση (από 

πλευράς γονέων και εκπαιδευτικών) σχετικά µε ζητήµατα ασφάλειας αλλά και 

πρόληψης.  

Η ασφάλεια ενός συστήµατος είναι ένα θέµα που αργά η γρήγορα θα απασχολήσει 

όλους τους χρήστες των Η/Υ, του ιντερνέτ αλλά και οποιουδήποτε µέσου ανταλλαγής 

πληροφοριών, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Πολλοί αποφεύγουν να ασχοληθούν έστω και 

λίγο µε το θέµα πιστεύοντας είτε ότι δεν είναι σηµαντικό, είτε ότι η µελέτη του απαιτεί 

ειδικές, τεχνικές γνώσεις πληροφορικής. Γενικά ο µέσος χρήστης του ιντερνέτ δεν είναι 

ευαισθητοποιηµένος σχετικά µε αυτό το θέµα ή/και τρέφει ένα φόβο προς την 

τεχνολογία. 

Το πρόβληµα της ασφάλειας όµως είναι πάρα πολύ σπουδαίο και η ανάγκη για 

προστασία µεγάλη. Συνήθως συνειδητοποιούµε το µέγεθος της σπουδαιότητας όταν 

καταστραφούν ή κλαπούν τα δεδοµένα µας από βλαβερά προγράµµατα ή µη 

εξουσιοδοτηµένους εισβολείς του συστήµατός µας. Η καταστροφή των δεδοµένων ήταν 

η κλασσική απειλή των παλιότερων ιών. Αν και µέχρι σήµερα υπάρχουν καταστροφικοί 

ιοί, ο στόχος των µοντέρνων ιών είναι τα προσωπικά δεδοµένα και οι ευαίσθητες 

πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στον Η/Υ. Οι συνέπειες των σύγχρονων 

κακόβουλων προγραµµάτων δεν είναι τόσο φανερές, είναι όµως πολύ πιο επικίνδυνες. 

Καθοριστικό ρόλο παίζει η γνώση του εργαλείου που έχουµε µπροστά µας. Οι 

περισσότεροι χρήστες που πέφτουν θύµατα ηλεκτρονικής απάτης δε γνωρίζουν τα πιο 

βασικά πράγµατα του Η/Υ, του περιηγητή και κατά συνέπεια του διαδικτύου. Είναι 

πολύ εύκολο για τον καθένα να αγοράσει έναν υπολογιστή και να µπει στο ιντερνέτ, 

πόσοι όµως γνωρίζουν πραγµατικά έστω και ένα µέρος του δυναµικού του Η/Υ και του 

ιντερνέτ;  

Τελικά, πέρα από τις τεχνικές γνώσεις, αυτό που έχει σηµασία, είναι ο τεχνολογικός 

τρόπος σκέψης. Από τη στιγµή που καταλάβει ο χρήστης ότι όλα τα συστήµατα και 

προγράµµατα διέπονται από τις ίδιες αρχές λειτουργίας, θα µπορέσει να προσεγγίσει 

την ασφάλεια άφοβα και µε µεγάλη ευκολία. 
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Βασικές Έννοιες της Ασφάλειας 

 

 

Εµπιστευτικότητα 

 

Η εµπιστευτικότητα αναφέρεται στην προστασία των δεδοµένων από την πρόσβαση µη 

εξουσιοδοτηµένων χρηστών. Για την επίτευξη της εµπιστευτικότητας απαιτείται 

περιορισµός της πρόσβασης σε συστήµατα και δεδοµένα µόνο στους νόµιµους χρήστες. 

  

Ακεραιότητα 

 

Η διατήρηση της ακεραιότητας συνδέεται µε την προστασία των δεδοµένων από τυχόν 

τροποποίηση (προσθήκη, διαγραφή). Η αλλοίωση της ακεραιότητας µπορεί να 

προκύψει εξαιτίας κάποιου λάθους στο σύστηµα ή ακόµα να είναι αποτέλεσµα δόλιας 

ενέργειας. 

 

∆ιαθεσιµότητα 

 

Η διαθεσιµότητα σχετίζεται µε τη δυνατότητα άµεσης προσπέλασης των συστηµάτων 

και των δεδοµένων, όταν ή όποτε απαιτείται. Στις επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης 

υπάρχει παραβίαση της διαθεσιµότητας, όταν δεν επιτρέπεται στους 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στους πόρους του συστήµατος. 

 

 

Μέτρα πρόληψης 

 

Πιστοποίηση του χρήστη 

 

 

Η πιο συνηθισµένη τεχνική πιστοποίησης της ταυτότητας ενός χρήστη είναι η 

δηµιουργία και η χρήση συνθηµατικών λέξεων ή συµβόλων. Έτσι το όνοµα χρήστη 

(user id) και ο κωδικός πρόσβασης (password) είναι απαραίτητα στοιχεία προκειµένου 

να επιτραπεί η είσοδος του εξουσιοδοτηµένου χρήστη στο σύστηµα. Αφού έχουν 
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εισαχθεί τα στοιχεία αυτά, το σύστηµα θα πραγµατοποιήσει τον έλεγχο των κωδικών µε 

τη βάση δεδοµένων κωδικών που διαθέτει και εφόσον διαπιστωθεί ταύτιση  στη 

συνέχεια επιτρέπεται η είσοδος του χρήστη. Είτε πρόκειται για πρόσβαση σε µια 

ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε στο διαδίκτυο γενικά, η αναγνώριση των συνθηµάτων 

αυτών προσφέρει µια αρκετά ικανοποιητική λύση για την πιστοποίηση των χρηστών. 

Βέβαια, και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι εναντίον της 

ασφάλειας του συστήµατος. Αυτό συµβαίνει  συνήθως όταν η κατασκευή των 

συνθηµάτων  δεν αλλάζει για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή ακόµα όταν πρόκειται για 

εξαιρετικά απλή κατασκευή  που µπορεί να αποκαλυφθεί µε τη χρήση των κατάλληλων 

εργαλείων λογισµικού (εργαλεία «σπασίµατος» κωδικών όπως το Ophcrack). Οι 

«έξυπνες κάρτες» αποτελούν µια από τις λύσεις αυτού του προβλήµατος που προσφέρει 

η σύγχρονη τεχνολογία (PCM CIA). Οι κάρτες αυτές παρέχουν συνθήµατα πρόσβασης 

µιας χρήσης µε σύνθετους τρόπους. 

 

Χρήση Λογισµικού Ασφαλείας  

 

 

Λογισµικό Antivirus  

 

 

Η διασπορά ιών είναι µια από τις πιο διαδεδοµένες µορφές επίθεσης στο διαδίκτυο. Η 

δηµιουργία χιλιάδων νέων ιών είναι πλέον καθηµερινή απειλή για τα υπολογιστικά 

συστήµατα. Η χρήση λογισµικού αντιβιοτικού είναι η πιο συνηθισµένη µέθοδος 

αντιµετώπισης τους. Ένα τέτοιο πρόγραµµα που πρέπει να είναι εγκατεστηµένο σε κάθε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή επιτελεί τρείς βασικές λειτουργίες. Αυτές είναι: 

 

Ανίχνευση των ιών 

 

Ανίχνευση του συστήµατος προκειµένου να εντοπιστεί πιθανή µόλυνση από ιούς. Η 

λειτουργία αυτή πραγµατοποιείται κατόπιν ενέργειας του χρήστη (έλεγχος του σκληρού 

δίσκου µέσω του antivirus λογισµικού). Επίσης η ανίχνευση µπορεί να γίνει και 

αυτόµατα (έλεγχος  από το antivirus λογισµικό που είναι φορτωµένο στη µνήµη RAM 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή). 
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Προσδιορισµός ταυτότητας ιών 

 

Στην περίπτωση που το σύστηµα έχει προσβληθεί  από κάποιον ιό, το λογισµικό θα 

ενηµερώσει το χρήστη για την ταυτότητα του. Έτσι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

εκτιµήσει το µέγεθος της προκληθείσης ζηµίας και στη συνέχεια να προχωρήσει στις 

απαραίτητες ενέργειες για την αντιµετώπιση του. 

 

Καθαρισµός των ιών 

 

Αφού έχει προηγηθεί ο εντοπισµός του ιού, ακολουθεί η αφαίρεσή του. Το λογισµικό 

antivirus επιδιορθώνει το µολυσµένο από τον ιό αρχείο ή ακόµα µπορεί και να το 

διαγράψει. Οι εταιρίες που προσφέρουν λογισµικό Antivirus παρέχουν στους χρήστες 

τη δυνατότητα on-line ενηµέρωσης και αναβάθµισης σχετικά µε τους νέους ιούς  έτσι 

ώστε να µπορούν εύκολα να εντοπιστούν και να αποµακρυνθούν. 

 

Firewalls  

 

 

Στην επιστήµη των υπολογιστών ο όρος firewall ή τείχος προστασίας χρησιµοποιείται 

για να δηλώσει κάποια συσκευή ή πρόγραµµα που είναι έτσι ρυθµισµένο ούτως ώστε 

να επιτρέπει ή να απορρίπτει πακέτα δεδοµένων που περνούν από ένα δίκτυο 

υπολογιστών σε ένα άλλο. 

 

Η κύρια λειτουργία ενός firewall είναι η ρύθµιση της κυκλοφορίας δεδοµένων ανάµεσα 

σε δύο δίκτυα υπολογιστών. Συνήθως τα δύο αυτά δίκτυα είναι το ∆ιαδίκτυο και το 

τοπικό/εταιρικό δίκτυο. Ένα firewall παρεµβάλλεται ανάµεσα σε δύο δίκτυα που έχουν 

διαφορετικό επίπεδο εµπιστοσύνης. Το ∆ιαδίκτυο έχει µικρό βαθµό εµπιστοσύνης, ενώ 

το εταιρικό δίκτυο ή το οικιακό δίκτυο διαθέτουν τον µέγιστο βαθµό εµπιστοσύνης. Ο 

σκοπός της τοποθέτησης ενός firewall είναι η πρόληψη επιθέσεων στο τοπικό δίκτυο 

και η αντιµετώπισή τους. Η σωστή πρακτική είναι το firewall να ρυθµίζεται έτσι ώστε 

να απορρίπτει όλες τις συνδέσεις εκτός αυτών που επιτρέπει ο διαχειριστής του 

δικτύου. Για να ρυθµιστεί σωστά ένα firewall θα πρέπει ο διαχειριστής του δικτύου να 

έχει µία ολοκληρωµένη εικόνα για τις ανάγκες του δικτύου και επίσης να διαθέτει πολύ 

καλές γνώσεις πάνω στα δίκτυα υπολογιστών. Πολλοί διαχειριστές δεν έχουν αυτά τα 



 59 

προσόντα και ρυθµίζουν το firewall ούτως ώστε να δέχεται όλες τις συνδέσεις εκτός 

από εκείνες που ο διαχειριστής απαγορεύει. Η ρύθµιση αυτή καθιστά το δίκτυο 

ευάλωτο σε επιθέσεις από εξωτερικούς χρήστες. 

 

Τα Firewalls δρουν ως φράκτες ανάµεσα στο ιντερνέτ και στο εσωτερικό δίκτυο ή έναν 

υπολογιστή και σταµατάει διάφορους κινδύνους και επιθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων 

και ορισµένων ιών (virus). Τα Firewalls µπορεί να είναι λογισµικό που τρέχει σε έναν 

υπολογιστή (πχ. το windows firewall), λογισµικό που προστατεύει το δίκτυο (πχ. 

Microsoft ISA Server) ή συσκευή hardware συνδεµένη στο δίκτυο. Τα firewalls 

φιλτράρουν την πληροφορία που εισέρχεται στο δίκτυο ή εξέρχεται από αυτό, µε βάση 

κανόνες τους οποίους έχουµε θέσει. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το δίκτυο από 

εισβολείς (hackers, ορισµένους ιούς κλπ). Επιπλέον, απαγορεύεται η αποστολή 

πληροφορίας από τους υπολογιστές του δικτύου, όπως π.χ. ποιοί τύποι αρχείων 

επιτρέπεται να αποστέλλονται. 

 

Οι βασικότερες λειτουργίες ασφαλείας των Firewalls είναι: 

 

Φιλτράρισµα Πακέτων. Επιτρέπει ή απαγορεύει την κίνηση των διακινούµενων στο 

δίκτυο πακέτων σε σχέση πάντοτε µε την υιοθετούµενη πολιτική ασφαλείας. 

Πύλες Εφαρµογών. Προσφέρουν υπηρεσίες στους εσωτερικούς χρήστες µε κυριότερη 

αυτή της διαµεσολάβησης (χρήση λογισµικού Proxy-Server43) που έχει σκοπό τον 

έλεγχο των επικοινωνιών. Επιπλέον, οι πύλες εφαρµογών προστατεύουν τους σταθµούς 

εργασίας (Hosts) από εξωτερικές απειλές. 

 

Στα µειονεκτήµατα των Firewalls καταλογίζονται το υψηλό οικονοµικό κόστος, η 

δυσκολία να ρυθµιστούν µε τρόπο αποτελεσµατικό για την εκπλήρωση της αποστολής 

τους και τέλος το γεγονός ότι η προστασία που παρέχουν είναι εντελώς σχετική. Είναι 

γνωστό για παράδειγµα πως τα modems αποτελούν ένα σηµείο εισόδου στο δίκτυο το 

οποίο υπερφαλαγγίζει κάθε firewall. 

Ένας σηµαντικός τρόπος για προστασία από πολλά είδη επιθέσεων είναι η σχεδιάση της 

τοπολογίας του δικτύου ώστε να είναι δύσκολο να γίνει εισβολή. Για παράδειγµα, 

                                                 
43 Ο διακοµιστής µεσολάβησης (proxy server) είναι ένας εξυπηρετητής (server) ο οποίος κρατάει στο 
δίσκο του ιστοσελίδες τις οποίες έχουν επισκεφθεί προηγούµενοι χρήστες. Χρησιµοποιώντας τον Proxy 
Server, η περιήγησή στο Internet γίνεται πιο γρήγορη διότι όταν ο χρήστης επιλέγει να ανοίξει µια σελίδα 
που βρίσκεται στο δίσκο του proxy, δεν λαµβάνει τα δεδοµένα από τον αποµακρυσµένο υπολογιστή, 
αλλά τοπικά. (http://noc.ionio.gr/proxy.htm, πρόσβαση 07/01/2011). 
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µπορεί να είναι σχεδόν αδύνατο να τοποθετηθεί ένας sniffer44 στο δίκτυο αν το δίκτυο 

είναι χωρισµένο σε αρκετά τµήµατα µε τον κατάλληλο τρόπο. Ένας από τους 

καλύτερους τρόπους να χρησιµοποιηθεί η τοπολογία του δικτύου για να προστατευτεί 

το δίκτυο είναι χρησιµοποιώντας ένα firewall.  

 

Ένα firewall είναι ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας τοποθετηµένο γύρω από ένα 

δίκτυο ή από µια συγκεκριµένη εφαρµογή. Ένα firewall που προστατεύει ένα δίκτυο θα 

περιλαµβάνει συνήθως ένα δροµολογητή (router) που µπορεί να προγραµµατιστεί ώστε 

να µην επιτρέπει επιλεκτικά την πρόσβαση σε ένα δίκτυο, για παράδειγµα θα 

απορρίπτει πακέτα που δεν στέλνονται σε συγκεκριµένες επιτρεπόµενες θύρες.  

Όταν ένα πακέτο φτάνει στον δροµολογητή του firewall, αυτός το επεξεργάζεται και 

αποφασίσει αν θα το αφήσει να περάσει στο δίκτυο που προστατεύει ή όχι. Μια ακόµα 

ισχυρότερη χρήση ενός firewall είναι σε ένα σενάριο δυο επιπέδων προστασίας, όπου 

χρησιµοποιείται ένας δροµολογητής που παρακολουθεί την επικοινωνία µε το ιντερνέτ 

και ένας ακόµη που παρακολουθεί την επικοινωνία στο εσωτερικό δίκτυο.  

 

 

 

 

  

Εικόνα 4.1 

 

 

 

                                                 
44   Packet sniffer ή απλώς sniffer, επίσης αποκαλούµενο network monitor ή network analyzer, είναι 
λογισµικό µε δυνατότητα παρακολούθησης των πακέτων ενός δικτύου. Όταν γίνει αντιληπτό κάποιο 
πακέτο το οποίο ικανοποιεί συγκεκριµένα κριτήρια, καταγράφεται σε ένα αρχείο. 
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Κρυπτογραφία και Ασφάλεια 

 

 

 Κρυπτογράφηση καλείται η διαδικασία της επεξεργασίας και κωδικοποίησης της 

ψηφιακής πληροφορίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να παραµένει αναγνώσιµη στην 

κατανοητή µορφή της µόνο από τους εξουσιοδοτηµένους παραλήπτες που διαθέτουν το 

κατάλληλο «κλειδί» - κώδικα., δηλαδή η πληροφορία καθίσταται εµπιστευτική. Αρχικά 

η τεχνολογία της κρυπτογράφησης δηµιουργήθηκε µε σκοπό την προστασία του 

απορρήτου του µηνύµατος. Στην πορεία, η εξέλιξη της κρυπτογράφησης προσφέρει 

στον αποστολέα του µηνύµατος µεγαλύτερη ασφάλεια σχετικά µε το ακέραιο αλλά και 

το απόρρητο του µηνύµατος κατά την αποστολή του. Ένα κρυπτογραφικό σύστηµα 

αποτελεί ένα σύνολο λειτουργιών οι οποίες είναι παραµετροποιηµένες  από κλειδιά και 

χρησιµοποιούνται για τη διατήρηση εχεµύθειας στην επικοινωνία. Με τις 

ενσωµατωµένες λειτουργίες της ένκρυψης  και της απόκρυψης, το σύστηµα παρέχει 

ασφάλεια και προστασία στην ιδιωτικότητα, αποκλείοντας έτσι την χωρίς 

εξουσιοδότηση πρόσβαση σε υλικό που ορίστηκε να παραµείνει απόρρητο. Το 

κρυπτογραφικό περιεχόµενο δεν µπορεί να γίνει προσβάσιµο από οποιονδήποτε που θα 

προσπαθήσει να το προσπελάσει χωρίς να γνωρίζει τι περιέχει. Συνεπώς, αποκλείεται η 

έκθεση σε βλαπτικό υλικό για όποιον θα µπορούσε να προσβληθεί ακόµα και αν αυτό 

συνέβαινε τυχαία. Οι βασικότεροι στόχοι που επιτυγχάνονται µε την κρυπτογράφηση 

είναι: 

 

4. Η Αυθεντικοποίηση . Το µήνυµα δε θα διαρρεύσει σε χρήστη που δεν έχει 

δικαίωµα πρόσβασης. 

5. Η Ακεραιότητα. Το µήνυµα θα φτάσει στον παραλήπτη του χωρίς να έχει 

υποστεί αλλοίωση ή µετατροπή. 

6. Η Μη Αποποίηση της Παραλαβής-Αποστολής. Ο αποστολέας ή ο παραλήπτης 

του µηνύµατος δε θα αρνηθούν ότι έστειλαν το µήνυµα
45. 

 

Ένα σύγχρονο σύστηµα κρυπτογράφησης αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια σηµεία. 

Αυτά είναι: 

 

1. Το αρχικό µήνυµα 
                                                 
45   Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος, «Ηλεκτρονικό έγκληµα», Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2007, σελ. 95. 
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2. Το κρυπτογραφικό σύστηµα αποτελούµενο από έναν αλγόριθµο 

κρυπτογράφησης και έναν αλγόριθµο αποκρυπτογράφησης. 

3. Το κρυπτογραφηµένο µήνυµα. Πρόκειται για το αποτέλεσµα της εφαρµογής του 

αλγορίθµου κρυπτογράφησης στο αρχικό µήνυµα, πριν αυτό σταλεί στον 

παραλήπτη. 

4. Το κλειδί, το οποίο είναι µια συµβολοσειρά. Η συµβολοσειρά αυτή 

χρησιµοποιείται στη διαδικασία κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης από 

τους αλγορίθµους. 

 

Η χρήση της κρυπτογράφησης οδήγησε στην ανάπτυξη της κρυπτανάλυσης, µιας 

επιστήµης που ασχολείται µε την αποκρυπτογράφηση του κρυπτογραφηµένου 

κειµένου. Βασικός στόχος της είναι ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κρυπταναλυτή να 

βρει το κλειδί, το µήνυµα ή ένα ισοδύναµο αλγόριθµο που θα τον βοηθά να αναγνώσει 

το (κρυφό) µήνυµα. Οι τεχνικές κρυπτανάλυσης αποτελούν βασικά εργαλεία για τους 

επιτιθέµενους των συστηµάτων κρυπτογράφησης. Βέβαια αν ο κρυπταναλυτής κατέχει 

µόνο το κρυπτογραφηµένο κείµενο, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως ακατόρθωτο να το 

αποκρυπτογραφήσει. Ευκολότερα είναι τα πράγµατα όταν έχει και το 

αποκρυπτογραφηµένο αλλά και το αρχικό µήνυµα και έτσι βρίσκει στη συνέχεια το 

κλειδί για τις κρυπτογραφήσεις και αποκρυπτογραφήσεις. Το σπάσιµο των αλγορίθµων 

κρυπτογράφησης είναι µια δύσκολη υπόθεση και έτσι απαιτεί πολύ χρόνο, υποµονή 

αλλά και κατάλληλο πρόγραµµα το οποίο αφού δοκιµάσει όλα τα πιθανά κλειδιά 

καταλήγει κάποια στιγµή στο σωστό. Κρίσιµα στη διαδικασία ανεύρεσης του κλειδιού 

θεωρούνται ο απαιτούµενος χρόνος και το µήκος του κλειδιού. Τα στοιχεία αυτά 

αποτελούν τον κυριότερο αποτρεπτικό παράγοντα για τους επίδοξους επιτιθέµενους 

των συστηµάτων κρυπτογράφησης
46. 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.1 : Κρυπτογράφηση – Αποκρυπτογράφηση  (www.cryptographyworld.com) 

                                                 
46   http://users.uom.gr/~kaklaman/book/Chapters/C11/C11Header.htm, πρόσβαση 31/12/2010 
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∆ιερεύνηση και Εντοπισµός 

 

 

Οι αρµόδιες αρχές που διερευνούν το ηλεκτρονικό έγκληµα έχουν ως κύριο στόχο την 

ανακάλυψη του δράστη καθώς και την όσο το δυνατόν πληρέστερη συγκέντρωση 

αποδεικτικών στοιχείων και ιχνών ώστε να µπορεί στη συνέχεια να τεκµηριωθεί και 

από νοµική σκοπιά η κάθε προκύπτουσα υπόθεση. Οι τεχνολογικές εξελίξεις 

αναµφισβήτητα  είναι µε το µέρος των δραστών, που εκµεταλλευόµενοι τις νέες 

ψηφιακές καινοτοµίες, βρίσκουν τρόπους να διατηρούν την ανωνυµία τους και να 

διαφεύγουν από τη σύλληψη. Βέβαια, συγχρόνως η τεχνολογία συνδράµει  και στο έργο 

των διωκτικών αρχών, αφού πλέον υπάρχουν πολλοί τρόποι που µπορούν εύκολα να 

οδηγήσουν στον ηλεκτρονικό εγκληµατία και µάλιστα µε όλα τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την ενοχή του. 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα αναφερθούν κάποιοι από τους πιο βασικούς τρόπους που 

χρησιµοποιούνται από τους ειδικούς για την εξιχνίαση υποθέσεων σχετιζόµενων µε το 

ηλεκτρονικό έγκληµα. 
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Εντοπισµός του Ηλεκτρονικού Εγκληµατία στο ∆ιαδίκτυο 

 

 

Εντοπισµός ΙΡ 

 

 

Η εξιχνίαση πολλών υποθέσεων µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης σε δίκτυα από τις 

διωκτικές αρχές βασίζεται στον εντοπισµό της ΙΡ διεύθυνσης. Οι ηλεκτρονικοί 

εγκληµατίες για να πραγµατοποιήσουν επίθεση σε ένα σύστηµα προκειµένου να 

παραπλανήσουν τις διωκτικές αρχές, χρησιµοποιούν πλαστές ΙΡ διευθύνσεις. Κάθε 

διεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο έχει και έναν αντίστοιχο αριθµό ΙΡ. Το Σύστηµα Οναµάτων 

Χώρου (Domain Name System D.N.S.) µετατρέπει τα ονόµατα των διευθύνσεων σε 

αριθµούς (ΙΡ διευθύνσεις), έτσι ώστε να µπορεί να τις επεξεργαστεί το δίκτυο
47. Ο 

επιτιθέµενος λοιπόν κατά την εκδήλωση µιας επίθεσης πλαστογραφεί τη διεύθυνση του 

µε σκοπό να φαίνεται ότι είναι ένας νόµιµος χρήστης, δεν µπορεί όµως να 

πλαστογραφήσει την ΙΡ διεύθυνση. Συσκευές όπως τα firewalls καθώς και άλλα 

εργαλεία λογισµικού και on-line δικτυακοί τόποι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν αν 

µια διεύθυνση είναι αληθινή ή όχι και ανάλογα να αποτρέπουν ή να απαγορεύουν την 

πρόσβαση ενός χρήστη. 

  

Συναγερµοί (Alarms) 

 

 

Τα Firewalls αποστέλλουν µηνύµατα υψηλής προτεραιότητας σε συγκεκριµένους 

παραλήπτες όταν διαπιστωθεί κάποια ύποπτη δραστηριότητα. Τα µηνύµατα αυτά 

αποστέλλονται µε e-mail στο διαχειριστή του συστήµατος και παράλληλα η ύποπτη 

δραστηριότητα αποθηκεύεται στα αρχεία καταγραφής. Η συγκεκριµένη λειτουργία των 

firewalls είναι εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας καθώς µπορεί να αποτρέψει την επίθεση 

κατά τη διαδικασία γέννησης της. 

 

                                                 
47   ∆ιακονικολάου Γεώργιος, «Επιχειρησιακή ∆ιαδικτύωση», εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα 2007, σελ. 
79. 
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Προειδοποιήσεις ( Alerts) 

 

 

Ο διαχειριστής του συστήµατος σε αυτή την περίπτωση ειδοποιείται µε e-mail για την 

εκδήλωση της επίθεσης. Τα µηνύµατα «alerts» δεν έχουν χαρακτήρα άµεσου κινδύνου 

και ενηµερώνουν για ενδεχόµενη επίθεση στο σύστηµα. 

 

 

Αναφορές (Reports) 

 

 

Μια αναφορά δίνει αρκετές πληροφορίες για την εκδήλωση της επίθεσης όπως για 

παράδειγµα τη συχνότητα αποτυχηµένων προσπαθειών για την απόκτηση µη 

εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης, τη συχνότητα σφαλµάτων και άλλα.  

 

 

Αρχεία καταγραφής ( Log- Files)48 

 

 

Στα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικές µε τη λειτουργία του 

συστήµατος. Η χρησιµότητα τους µεγιστοποιείται όταν έχουν ενεργοποιηθεί 

συγκεκριµένες πολιτικές (group policies). Εφόσον δεν έχει οριστεί συγκεκριµένη 

πολιτική ασφαλείας για µια οµάδα χρηστών, τα security logs παραµένουν κενά. Ο 

διαχειριστής του συστήµατος είναι υπεύθυνος για τον καθορισµό πολιτικών ασφαλείας. 

Ο ερευνητής του ηλεκτρονικού εγκλήµατος µπορεί µε τη βοήθεια των αρχείων 

καταγραφής να εξακριβώσει εάν κάποια συγκεκριµένη εφαρµογή χρησιµοποιήθηκε από 

χρήστη και αν ο χρήστης αυτός είχε ή όχι εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στο σύστηµα. 

 

 

                                                 
48   Το Log File είναι ένα αρχείο που συντάσσει σε κατάλογο όλες τις ενέργειες που συνέβησαν. Για 
παράδειγµα, οι servers διατηρούν log αρχεία που απαριθµούν κάθε αίτηµα πρόσβασης που υποβάλλεται 
στον server. Ένα log αρχείο µπορεί να είναι χρήσιµο στην παρακολούθηση χρήσης ενός υπολογιστή και 
στην ανάκτηση δεδοµένων σε περίπτωση λάθους ή ανάγκης. (http://www.ip.gr/el/dictionary/155-
Log_File, πρόσβαση 07/01/2011) 
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Μηνύµατα Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου ( E-mail) 

 

 

Η εύρεση του αποστολέα των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αποτελεί βασική 

εργασία προς την αναζήτηση και τον εντοπισµό ηλεκτρονικών ιχνών του δράστη. Το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο είναι πολύ διαδεδοµένο µέσο για τη διάπραξη πολλών 

αδικηµάτων όπως η µετάδοση κακόβουλου λογισµικού, οι απάτες, οι απειλές κλπ. Η 

αναγραφή των στοιχείων του αποστολέα-δράστη στο µήνυµά του και στην περίπτωση 

πάντα που τα στοιχεία αυτά δεν είναι παραπλανητικά, οδηγεί εύκολα τις διωκτικές 

αρχές στον εντοπισµό του. 

Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου καθώς µεταβαίνουν από τον αποστολέα στον 

παραλήπτη, διέρχονται από ενδιάµεσους υπολογιστές, καθένας από τους οποίους 

προσθέτει στην επικεφαλίδα του µηνύµατος τις δικές του πληροφορίες. Αυτές οι 

πληροφορίες στην επικεφαλίδα του µηνύµατος είναι καταγεγραµµένες σε διάφορα 

πεδία που αφορούν τις επικεφαλίδες του παραλήπτη και του αποστολέα, τις 

επικεφαλίδες ηµεροµηνίας και άλλες. Στην αναζήτηση του αποστολέα κακόβουλων 

µηνυµάτων, οι κρίσιµες πληροφορίες βρίσκονται στις επικεφαλίδες του αποστολέα. 

Αυτές είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του αποστολέα, το µονοπάτι 

(διεύθυνση) προς τον αποστολέα και τους διακοµιστές από τους οποίους πέρασε το 

µήνυµα για να φτάσει στον τελικό παραλήπτη του. Ο εντοπισµός του αποστολέα ενός 

µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι µια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. 

Υπάρχουν διάφοροι µέθοδοι που βοηθούν τους δράστες στην απόκρυψη των στοιχείων 

της ταυτότητας τους. 

 

 

Honeypots  & Honeynets49 

 

 

Τα honeypots είναι µια συλλογή συστηµάτων που εµφανίζονται ως πραγµατικοί στόχοι 

µε σκοπό να ξεγελάσουν τον επιτιθέµενο εγκληµατία και έτσι να τον ωθήσουν στην 

παραβίαση τους. Τα Honeypots αποτελούν ένα από τα πιο σύγχρονα εργαλεία που 

έχουν στη διάθεση τους οι αρµόδιες διωκτικές αρχές για τον εντοπισµό του 

ηλεκτρονικού εγκλήµατος. Η λειτουργία τους είναι να παρακολουθούν τις ενέργειες του 
                                                 
49    (http://www.islab.demokritos.gr/gr/html/ptyxiaki_galex/kefalaio_1.pdf , πρόσβαση στις 29/12/2010) 
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επιτιθέµενου και να τις καταγράφουν έτσι ώστε στη συνέχεια να αναλυθεί η 

µεθοδολογία της επίθεσης. Υπάρχουν 2 κατηγορίες honeypots  τα πραγµατικά (real) 

που είναι για παράδειγµα ένας διακοµιστής και τα εικονικά (virtual) που είναι 

συνδυασµός υλικού και λογισµικού και προσοµοιάζει σε ένα πραγµατικό διακοµιστή. 

 

Το honeynet είναι ένας ακόµα τύπος honeypot, ένας από τους πιο σύνθετους τύπους 

υψηλής αλληλεπίδρασης (high-interaction) honeypot. Προσπαθεί να παρέχει τη µέγιστη 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης, δίνοντας πραγµατικά συστήµατα για να αλληλεπιδρούν 

µε αυτά οι επιτιθέµενοι. Συχνά, σχεδιάζονται µε σκοπό να αντιγράφουν την 

πραγµατικότητα, να παρέχουν δηλαδή ολοκληρωµένα αντίγραφα δικτύων και 

συστηµάτων παραγωγής. Τα honeynets είναι µια πολύ ισχυρή λύση honeypot, ικανή να 

συλλέξει πληροφορίες και συγχρόνως µια από τις πιο σύνθετες λύσεις honeypot,  καθώς 

απαιτούν πολύ εργασία για την κατασκεύη, τη συντήρηση αλλά κυρίως για την 

παρακολούθηση τους. 

 

Ασφάλεια Βάσεων ∆εδοµένων50 

 

 

Οι βάσεις δεδοµένων αποτελούν βασικό συστατικό του συνόλου των πληροφορικακών 

συστηµάτων. Οι απαιτήσεις ασφαλείας βάσεων δεδοµένων είναι παρόµοιες µε τις 

αντίστοιχες οποιουδήποτε πληροφοριακού συστήµατος. Οι απειλές προς τις βάσεις 

δεδοµένων έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια ή την υποβάθµιση µερικών απαραίτητων 

στοιχείων ασφαλείας, όπως η ακεραιότητα, η διαθεσιµότητα και η εµπιστευτικότητα. Η 

ασφάλεια των βάσεων δεδοµένων έχει ιδιαίτερη σηµασία γιατί τα δεδοµένα που 

βρίσκονται αποθηκευµένα στις βάσεις δεδοµένων είναι τις περισσότερες φορές 

ιδιαιτέρως ευαίσθητα (π.χ. πληροφορίες όπως µισθοί εργαζοµένων σε έναν οργανισµό, 

ιατρικά δεδοµένα ασθενών ενός νοσοκοµείου που πρέπει να τηρούνται απόρρητα) και η 

προστασία τους αποτελεί έτσι πρωταρχικό µέληµα κάθε οργανισµού. Επίσης µια βάση 

δεδοµένων λόγω της ιδιαίτερης δοµής που έχει καθώς και των πολύπλοκων 

µηχανισµών για τη διαχείρηση της, απαιτεί εξειδικευµένο χειρισµό και εργαλεία για την 

επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας. Τυπικά, ένα σύστηµα διαχείρησης 

βάσεων δεδοµένων περιλαµβάνει ένα υποσύστηµα ασφαλείας και δικαιοδοσίας της 

                                                 
50   Elmasri R. – Navathe S.B., «Θεµελειώδεις αρχές συστηµάτωνβάσεων δεδοµένων», Τόµος Α΄ , 
µεταφραση Χατζόπουλος Μιχ., Βασιλάκης Κώστας, εκδόσεις ∆ίαυλος, Αθήνα 1998. 
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βάσης δεδοµένων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση των τµηµάτων της 

βάσης δεδοµένων από προσπελάσεις χωρίς εξουσιοδότηση. Σήµερα υπάρχουν δύο 

τύποι µηχανισµών ασφαλείας : 

 

Επιλεκτικοί µηχανισµοί ασφαλείας  

 

Χρησιµοποιούνται για την εκχώρηση προνοµίων στους χρήστες καθώς επίσης και της 

δυνατότητας προσπέλασης συγκεκριµένων αρχείων δεδοµένων, εγγράφων ή πεδίων µε 

συγκεκριµένο τρόπο (ανάγνωση, εγγραφή, διαγραφή, ενηµέρωση). 

 

Υποχρεωτικοί µηχανισµοί ασφαλείας 

 

Χρησιµοποιούνται για την επιβολή ασφάλειας πολλών επιπέδων, διαχωρίζοντας τα 

δεδοµένα και τους χρήστες σε διάφορες κλάσεις (επίπεδα) ασφαλείας και στη συνέχεια 

υλοποιώντας την κατάλληλη πολιτική ασφαλείας του οργανισµού. 

 

 

Αντιµετώπιση  

 

 

Για την εκ των προτέρων προστασία του συστήµατος, ο  µεµονωµένος χρήστης ή µια 

επιχείρηση οφείλει: 

• Να προστατεύσει µε κάθε τρόπο την διαρροή πληροφοριών προς τρίτους 

(προσωπικές ή εταιρικές) καθώς και τα προγράµµατα που «τρέχουν» στο 

σύστηµα. Το σπουδαιότερο όπλο των hackers είναι η πληροφόρηση σχετικά µε 

τον µελλοντικό τους στόχο. Το είδος του συστήµατος, τα ονόµατα και οι 

κωδικοί των χρηστών που το χρησιµοποιούν αποτελούν κρίσιµες πληροφορίες 

για την δράση των hackers. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι τα στοιχεία αυτά είναι 

τµήµατα ενός σταυρολέξου το οποίο θα πρέπει να λύσει ο hacker και έτσι να 

φτάσει στο στόχο του.  Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε προγράµµατα που µε 

την αρχική σύνδεση δίνουν κάποια από τα χαρακτηριστικά του συστήµατος 

ακόµα και σε µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 

• Να περιορίζεται η ελεύθερη και χωρίς διάκριση πρόσβαση στο σύστηµα. 

Κυρίως σε επιχειρήσεις, το σύστηµα πρέπει να µην είναι «ανοικτό» σε κάθε 
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χρήστη ακόµα και αν αυτός τυγχάνει να εργάζεται στη συγκεκριµένη 

επιχείρηση. Η χρήση του συστήµατος προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

επιθυµητή ασφάλεια θα πρέπει να γίνεται µόνο µέσα στα πλαίσια των 

δικαιωµάτων και των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον κάθε εργαζόµενο-

χρήστη από την ίδια την επιχείρηση. Πιθανή υπέρβαση των δικαιωµάτων αυτών 

θα πρέπει να καταγράφεται και εν συνεχεία να ζητούνται από τον χρήστη 

εξηγήσεις γι αυτή. 

• Να στηρίζεται η λειτουργία του συστήµατος σε σύγχρονο και αξιόπιστο 

λογισµικό, καθώς σε αυτό στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό η ασφάλεια του. Η 

χρήση παλαιών προγραµµάτων λογισµικού εγκυµονεί κινδύνους για το 

σύστηµα. Είναι ευάλωτα σε επιθέσεις hackers δεδοµένου ότι οι τελευταίοι 

γνωρίζουν το πώς να εκµεταλλευτούν τις αδυναµίες που είχαν παρουσιάσει στο 

παρελθόν. 

• Να διαγράφονται από το σύστηµα αρχεία, προγράµµατα, λογαριασµοί χρηστών 

κλπ που πλέον δεν χρησιµοποιούνται. Η διαγραφή όλων αυτών θα δυσκολέψει 

τις προσπάθειες των hackers που πιθανόν να τα γνώριζαν στο παρελθόν 

κάνοντας επιθέσεις στο σύστηµα. 

• Να χρησιµοποιούνται  ισχυρά και πλήρως ενηµερωµένα Antivirus 

προγράµµατα, Firewalls και µέθοδοι κρυπτογράφησης δεδοµένων. 

 

 

 Παιδί και ∆ιαδίκτυο51 

 

 

Καθώς το διαδίκτυο είναι πλέον ένα ισχυρότατο µαθησιακό εργαλείο, η ανάγκη 

ενηµέρωσης εκπαιδευτικών αλλά και γονέων πάνω σε θέµατα καλής και ασφαλούς 

χρήσης του κρίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Η θετική επίδραση των Νέων 

Τεχνολογιών στη σηµερινή εκπαίδευση είναι γεγονός αδιαφιλονίκητο. Ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής καταφέρνει να ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών κατά τρόπο 

διαφορετικό από αυτόν της σχολικής τάξης. 

Ο αµφίδροµος χαρακτήρας διδασκαλίας, η επιλογή πλοήγησης µέσα στο πρόγραµµα 

αλλά και η εξατοµικευµένη εκπαίδευση µε τον απεριόριστο πειραµατισµό είναι από τα 

                                                 
51   http://www.cpe.gr/periodiko/asfaleia_sto_diadiktio.pdf, πρόσβαση 28/12/2010 
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στοιχεία που σαγηνεύουν τα παιδιά. Το διαδίκτυο έχει καταργήσει κάθε εµπόδιο 

ανταλλαγής πληροφοριών ανάµεσα στους χρήστες του σε όλο τον κόσµο και έτσι 

µικροί και µεγάλοι µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών 

διαφόρων πηγών, όπως εγκυκλοπαίδειες, βιβλιοθήκες, ειδησεογραφικά πρακτορεία και 

πολλούς άλλους οργανισµούς. Η φύση του διαδικτύου είναι τέτοια που ελκύει τα 

παιδιά. 

Με το πάτηµα ενός κουµπιού µπορούν να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους αλλά και 

την ανάγκη τους για επικοινωνία και άµεση ανταπόκριση. Εξάλλου, ο αυθορµητισµός 

είναι χαρακτηριστικό των παιδιών, ιδιαίτερα στις µικρότερες ηλικίες. Πέρα όµως από 

την σηµαντική συµβολή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, το διαδίκτυο υποκρύπτει 

σοβαρότατους κινδύνους. Πρόκειται για ένα αχανές δίκτυο το οποίο, στην ουσία, δεν 

ελέγχεται από κανέναν. Πάµπολλα περιστατικά εξαπάτησης ή και κακοποίησης παιδιών 

έχουν καταγραφεί παγκοσµίως, από επιτήδειους οι οποίοι χρησιµοποιούν την ανωνυµία 

του διαδικτύου προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Άλλοι κίνδυνοι, τους 

οποίους δε θα έπρεπε να παραλείψουµε, είναι οι εξής: Τα παιδιά µπορεί να επισκεφτούν 

σελίδες ακατάλληλες για εκείνα ή σελίδες που προωθούν τη βία, το µίσος και την 

πορνογραφία, ενώ µπορεί εύκολα να πέσουν θύµατα έντονης, καλοστηµένης 

διαφηµιστικής εκστρατείας. Τέλος, δε θα πρέπει να παραβλέπεται ο κίνδυνος της 

κοινωνικής αποµόνωσης των παιδιών, όταν εκείνα ξοδεύουν πάρα πολλές ώρες στο 

ιντερνέτ, χάνοντας πολύτιµο χρόνο στον οποίο θα µπορούσαν να αναπτύξουν 

κοινωνικές ικανότητες.52 

 

 

 

Εικόνα 4.2 

                                                 
52   http://www.dart.gov.gr/NewsInner.aspx?new_id=216&nwc_id=21  , πρόσβαση 28/12/2010 
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Το έργο της Ελληνικής Αστυνοµίας 

 

 

Η αντιµετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος αποτελεί ζήτηµα ύψιστης σηµασίας για 

τις αστυνοµικές αρχές, όπως άλλωστε και τα κοινά διαπραχθέντα εγκλήµατα. 

Συγκεκριµένα, όσο αφορά τα ηλεκτρονικά εγκλήµατα, που έχουν εισέλθει στην 

καθηµερινότητα µας τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον της αστυνοµίας εστιάζεται 

περισσότερο στις ασταµάτητες αλλαγές που προκύπτουν στους κόλπους της 

τεχνολογίας και έτσι καθιστούν το ηλεκτρονικό έγκληµα ένα σχετικά δύσκολα 

ανιχνεύσιµο έγκληµα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στον Ελλαδικό χώρο. Έτσι, αυτό 

που φαίνεται να κάνει αποτελεσµατικότερο το έργο των διωκτικών αρχών είναι η 

συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού της αστυνοµικής αρχής σε 

θέµατα κυρίως τεχνικής φύσεως σχετικά µε τη διερεύνηση και τη δίωξη του 

ηλεκτρονικού εγκλήµατος. Στην Ελλάδα, η Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.), έχει 

προχωρήσει στη σύσταση Υπηρεσίας ∆ίωξης  Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος µε 

εγκαταστάσεις  σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι καταγγελίες των πολιτών που 

διαπιστώνουν ότι έχουν παραβιαστεί προσωπικά τους δεδοµένα ή ότι έπεσαν θύµατα 

κάποια ηλεκτρονικής απάτης ή γενικότερα έχουν αντιληφθεί κάτι ύποπτο σχετικά µε το 

διαδίκτυο ή τη χρήση Η/Υ,  θα πρέπει να απευθύνονται άµεσα στην αρµόδια αρχή. 

 

Επιπλέον στην Ελλάδα, σχετικός µε καταγγελίες για το ηλεκτρονικό έγκληµα είναι και 

ο  ιστότοπος  www.saferinternet.gr . Στο συγκεκριµένο ιστότοπο ∆ράσης , Ενηµέρωσης 

και Επαγρύπνισης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς  ∆ιαδικτύου (υπό την αιγίδα της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης) υπάρχουν πολλές, χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές για την 

ορθή χρήση του ∆ιαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και άλλων διαδραστικών 

τεχνολογιών. 
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Πρακτικές συµβουλές για ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου53 

 

 

• Αποφυγή ανοίγµατος µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από περίεργους 

αποστολείς ή µε περίεργο περιεχόµενο.  

• Αποφυγή ανοίγµατος περίεργων συνηµµένων αρχείων στο ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο.  

• ∆ιαγραφή των παραπάνω µηνυµάτων και συνηµµένων αρχείων τόσο από την 

εισερχόµενη αλληλογραφία όσο και από τον κάδο απορριµµάτων του 

προγράµµατος.  

• Αποφυγή εγκατάστασης προγραµµάτων πειρατικού λογισµικού στον 

υπολογιστή.  

• Αποφυγή εγκατάστασης προγραµµάτων άγνωστης και ύποπτης 

λειτουργικότητας.  

• Αποφυγή κατεβάσµατος αρχείων άγνωστης λειτουργικότητας από 

αναξιόπιστους ιστοχώρους.  

• Αποφυγή προώθησης στο εσωτερικό δίκτυο ύποπτων µηνυµάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου και µηνυµάτων αλυσίδας (π.χ µηνυµάτων του είδους «στείλτε σε 

δέκα άλλους παραλήπτες αυτό το µήνυµα για να έχετε τύχη»).  

• Έλεγχος µέσω του προγράµµατος ανίχνευσης και αποµάκρυνσης ιών κάθε 

δισκέτας, CD, DVD κτλ που εισέρχεται στον υπολογιστή για ανάγνωση 

δεδοµένων.  

• Τακτική λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup), ιδιαίτερα των κρίσιµων και 

χρήσιµων αρχείων και καταλόγων του προσωπικού υπολογιστή. H λήψη 

αντιγράφων ασφαλείας µπορεί να γίνει σε CD, DVD, Memory Stick και σε 

οποιοδήποτε άλλο µέσο αποθήκευσης.  

• Ενεργοποίηση του τείχους προστασίας (firewall) που προσφέρει το λειτουργικό 

σύστηµα του προσωπικού υπολογιστή (Win XP, 2003, Linux) σε προαιρετική 

βάση.  

• Προσοχή µε την ενεργοποίηση του τείχους ασφαλείας κάποιες υπηρεσίες του 

προσωπικού σας υπολογιστή που έχουν να κάνουν µε κοινόχρηστους πόρους 

δεν θα λειτουργούν πλέον και θα χρειαστούν επιπλέον ρυθµίσεις.  

                                                 
53   http://www.dart.gov.gr/NewsInner.aspx?new_id=216&nwc_id=21  πρόσβαση 07/01/2011. 
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• Παρατήρηση της συµπεριφοράς του προσωπικού υπολογιστή για κάθε ύποπτο 

σύµπτωµα µόλυνσης από ιό ή ανεπιθύµητης πρόσβασης. 
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Επίλογος 

 

 

Η πληροφορία δε γνωρίζει σύνορα αλλά ούτε και το έγκληµα πια. Ο χρήστης του 

∆ιαδικτύου είναι περισσότερος ευάλωτος από οποιονδήποτε άλλον να θυµατοποιηθεί 

δεδοµένου ότι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και από την πιο απλή χρήση του ∆ιαδικτύου 

είναι αναρίθµητοι και πολλαπλασιάζονται καθηµερινά µε γεωµετρική πρόοδο. Οι 

δράστες εκµεταλλευόµενοι την ανωνυµία που προσφέρει το διαδίκτυο µπορούν να 

τελέσουν ακόµα και εγκλήµατα που µε τον παραδοσιακό τρόπο δε θα τολµούσαν καν 

να σκεφτούν. Είναι γενικά παραδεκτό πως η ηλεκτρονική εγκληµατικότητα 

διογκώνεται καθηµερινά και αποτελεί την ουσία της ασφάλειας των πληροφοριακών 

συστηµάτων της σύγχρονης ψηφιακής κοινωνίας. Η ολοένα και αυξανόµενη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου καθώς και οι γενικότερες αλλαγές που 

επέφεραν οι καινοτόµες τεχνολογίες, έχουν δώσει νέες διαστάσεις στη συµβατική 

εγκληµατικότητα καθιστώντας την απειλητική και επικίνδυνη ακόµα και στους µέσους 

και ενηµερωµένους χρήστες ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτή η ραγδαία εξελισσόµενη 

πραγµατικότητα όπως επίσης και η υπερεθνική διάσταση που παίρνουν κάποια από τα 

ηλεκτρονικά εγκλήµατα είναι οι βασικότεροι παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο 

του νοµοθέτη σχετικά µε τη δίωξη και την ποινική αντιµετώπιση των διαφόρων 

περιστατικών. Οι σύγχρονες εγκληµατικές απειλές χαρακτηρίζονται από τη 

χρησιµοποίηση της τεχνολογίας εξελιγµένων συστηµάτων και υψηλής τεχνογνωσίας. Η 

αντιµετώπιση τους είναι ζήτηµα καίριας σηµασίας για κάθε οργανισµό που θα πρέπει 

να µεριµνά συνεχώς για την πρόληψη εκδήλωσης επιθέσεων, ανίχνευσή τους αλλά και 

άµεση αντίδραση προς αποκατάσταση της προκληθείσης  ζηµίας όταν αυτή συµβεί. Η 

όλη πολιτική ασφαλείας επιβάλλει συνδυασµό τεχνολογικών µέτρων, συνεχούς 

επιµόρφωσης  και εκπαίδευσης του προσωπικού όπως και των απλών οικιακών 

χρηστών σε θέµατα ασφαλείας.    Τέλος, όσο αφορά το έργο των αρµόδιων διωκτικών 

αρχών, χρειάζεται εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων υπηρεσιών δίωξης ηλεκτρονικού 

εγκλήµατος καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού των υπηρεσιών στη µεθοδολογία 

διερεύνησης εγκληµάτων στα οποία χρησιµοποιείται µε οποιοδήποτε τρόπο η ψηφιακή 

τεχνολογία.         

 



 I 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄ 
 

Αρθρα ποινικού κώδικα 

Σχετικά µε το ηλεκτρονικό έγκληµα 

 

Άρθρο 13 γ΄ ΠΚ 

Πλαστογραφία  σε ηλεκτρονικό  έγγραφο 

 

Εγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός 

που έχει έννοµη σηµασία όπως και κάθε σηµείο που προορίζεται να αποδείξει ένα 

τέτοιο γεγονός. "Εγγραφο είναι  και κάθε µέσο στο οποίο χρησιµοποιείται από 

υπολογιστή  ή περιφερειακή µνήµη υπολογιστή, µε ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή άλλο  

τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή  ή αναπαραγωγή στοιχείων, που  δεν 

µπορούν να διαβαστούν  άµεσα, όπως επίσης και κάθε  µαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο  

υλικό στο οποίο εγγράφεται  οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύµβολο  ή ήχος, 

αυτοτελώς ή σε συνδυασµό, εφ' όσον τα µέσα και τα υλικά  αυτά προορίζονται ή είναι  

πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα  που έχουν έννοµη σηµασία". 

 

 

Άρθρο 348Α ΠΚ 

Πορνογραφία ανηλίκων 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 348 Α ΠΚ, το οποίο θεσπίστηκε µε το Ν. 3064/2002, «1. Όποιος 

από κερδοσκοπία παρασκευάζει, κατέχει, προµηθεύεται, αγοράζει, µεταφέρει, διακινεί, 

διαθέτει, πωλεί ή θέτει µε οποιονδήποτε τρόπο σε κυκλοφορία πορνογραφικό υλικό 

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων 

έως εκατό χιλιάδων ευρώ. 

 2. Πορνογραφικό υλικό κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου συνιστά κάθε 

περιγραφή ή πραγµατική ή εικονική αποτύπωση, σε οποιονδήποτε υλικό φορέα, του 

σώµατος ανηλίκου που αποσκοπεί στη γενετήσια διέγερση, καθώς και η καταγραφή ή 

αποτύπωση, σε οποιονδήποτε υλικό φορέα, πραγµατικής, προσποιητής ή εικονικής 

ασελγούς πράξης που ενεργείται για τον ίδιο σκοπό από ή µε ανήλικο. 
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 3. Αν κάποια από τις πράξεις της πρώτης παραγράφου αφορά πορνογραφικό υλικό που 

συνδέεται µε την εκµετάλλευση της ανάγκης, της πνευµατικής αδυναµίας, της 

κουφότητας ή της απειρίας ανηλίκου ή µε την άσκηση σωµατικής βίας κατ' αυτού, 

επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως 

εκατό χιλιάδων ευρώ και αν η πράξη είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του 

παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή εκατό 

χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ.» 

 

 

Άρθρο 370Α 

Παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνηµάτων και της προφορικής 

συνοµιλίας 

 

1. Όποιος αθέµιτα παγιδεύει ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρεµβαίνει σε 

τηλεφωνική σύνδεση ή συσκευή µε σκοπό να πληροφορηθεί ή να µαγνητοφωνήσει το 

περιεχόµενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης µεταξύ τρίτων τιµωρείται µε φυλάκιση. Η 

χρησιµοποίηση από το δράστη των πληροφοριών ή µαγνητοταινιών που αποκτήθηκε µε 

αυτόν τον τρόπο θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. 

2. Όποιος αθέµιτα παρακολουθεί µε ειδικά τεχνητά µέσα ή µαγνητοφωνεί προφορική 

συνοµιλία µεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται δηµόσια ή µαγνητοσκοπεί µη δηµόσιες 

πράξεις τρίτων, τιµωρείται µε φυλάκιση. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος 

µαγνητοφωνεί ιδιωτική συνοµιλία µεταξύ αυτού και τρίτου χωρίς τη συναίνεση του 

τελευταίου. Το δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 1 αυτού του άρθρου εφαρµόζεται και σ’ 

αυτή την περίπτωση. 

3. Με φυλάκιση τιµωρείται όποιος κάνει χρήση των πληροφοριών ή των 

µαγνητοταινιών ή των µαγνητοσκοπήσεων που αποκτήθηκαν µε τους τρόπους που 

προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου. 

4. Η πράξη της παραγρ.3 δεν είναι άδικη αν η χρήση έγινε ενώπιον οποιουδήποτε 

δικαστηρίου, ανακριτικής ή άλλης δηµόσιας αρχής για τη διαφύλαξη δικαιολογηµένου 

συµφέροντος που δε µπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά και ιδίως σε ποινικό 

δικαστήριο για την υπεράσπιση του κατηγορουµένου και γενικά αν η χρήση έγινε για 

την εκπλήρωση καθήκοντος του κατηγορουµένου ή για τη διαφύλαξη έννοµου ή άλλου 

δικαιολογηµένου ουσιώδους δηµοσίου συµφέροντος. 

5. Η ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 3 γίνεται µόνο µε έγκληση. 
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6. Αν ο δράστης των πράξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου είναι 

ιδιωτικός αστυνοµικός ή τελεί τις πράξεις αυτές κατ’ επάγγελµα ή απέβλεπε στην 

είσπραξη αµοιβής επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική 

ποινή. 

7. Όποιος διαθέτει στο εµπόριο ή µ’ άλλο τρόπο προσφέρει για εγκατάσταση τεχνικά 

µέσα ειδικά µόνο για την τέλεση των πράξεων των παραγράφων 1 και 2 αυτού του 

άρθρου ή δηµόσια διαφηµίζει ή προσφέρει τις υπηρεσίες του για την τέλεσή τους, 

τιµωρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή. 

 

 

Άρθρο 370 Β 

Παραβίαση στοιχείων ή προγραµµάτων υπολογιστών που θεωρούνται 

απόρρητα 

 

1. Όποιος αθέµιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιµοποιεί, αποκαλύπτει σε τρίτον ή 

οπωσδήποτε παραβιάζει στοιχεία ή προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία 

συνιστούν κρατικά, επιστηµονικά ή επαγγελµατικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης 

του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Ως 

απόρρητα θεωρούνται και εκείνα που ο νόµιµος κάτοχός τους από δικαιολογηµένο 

ενδιαφέρον τα µεταχειρίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει λάβει µέτρα για να 

παρεµποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση τους. 

2. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του κατόχου των στοιχείων, καθώς και αν το 

απόρρητο είναι ιδιαίτερα µεγάλης οικονοµικής σηµασίας, επιβάλλεται φυλάκιση 

τουλάχιστον ενός έτους. 

3. Αν πρόκειται για στρατιωτικό ή διπλωµατικό απόρρητο ή για απόρρητο που 

αναφέρεται στην ασφάλεια του κράτους, η κατά τα ανωτέρω πράξη τιµωρείται κατά τα 

άρθρα 146 και 147. 

4. Οι πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 διώκονται ύστερα από 

έγκληση. 
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Άρθρο 370Γ 

Παράνοµη αντιγραφή ή χρήση προγραµµάτων υπολογιστών και 

παράνοµη πρόσβαση σε δεδοµένα υπολογιστών 

 

1. Όποιος χωρίς δικαίωµα αντιγράφει ή χρησιµοποιεί προγράµµατα υπολογιστών, 

τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι µήνες και µε χρηµατική ποινή διακοσίων ενενήντα 

(290) ευρώ έως πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (5.900) ευρώ. 

2. Όποιος αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή ή σε 

περιφερειακή µνήµη υπολογιστή ή µεταδίδονται µε συστήµατα τηλεπικοινωνιών, 

εφόσον οι πράξεις αυτές έγιναν χωρίς δικαίωµα ιδίως µε παραβίαση απαγορεύσεων ή 

µέτρων ασφαλείας που είχε λάβει ο νόµιµος κάτοχός τους, τιµωρείται µε φυλάκιση 

µέχρι τρεις µήνες ή µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον είκοσι εννέα ευρώ. Αν η πράξη 

αναφέρεται στις διεθνείς σχέσεις ή την ασφάλεια του κράτους, τιµωρείται κατά το 

άρθρο 148. 

3. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόµιµου κατόχου των στοιχείων, η πράξη της 

προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µόνο αν απαγορεύεται ρητά από εσωτερικό 

κανονισµό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρµοδίου υπαλλήλου του. 

4. Οι πράξεις των παρ. 1 έως 3 διώκονται ύστερα από έγκληση. 

 

 

Άρθρο 386Α 

Απάτη µε υπολογιστή 

 

Όποιος, µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλο παράνοµο περιουσιακό 

όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας τα στοιχεία υπολογιστή είτε µε µη ορθή 

διαµόρφωση του προγράµµατος είτε µε επέµβαση κατά την εφαρµογή του είτε µε 

χρησιµοποίηση µη ορθών ή ελλιπών στοιχείων είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 

τιµωρείται µε τις ποινές του προηγούµενου άρθρου. Περιουσιακή βλάβη υφίσταται και 

αν τα πρόσωπα που την υπέστησαν είναι άδηλα. Για την εκτίµηση του ύψους της 

ζηµιάς είναι αδιάφορο αν παθόντες είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα.  
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Ελληνική Νοµοθεσία 
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� Ν.2225/1994 « Προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας» 
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� Ν.2774/1999 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
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� Ν.2867/2000 «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών» 

� Ν.3115/2003 «Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» 

� Ν.3431/2006 ««Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών» 

� Ν. 3471/2006 «Προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα» 

 

Προεδρικά διατάγµατα55 

� Π.∆. 150/2001 «Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για 

ηλεκτρονικές υπογραφές». 

� Π∆. 342/2002 «∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο» 

� Π.∆. 131/2003 «Προσαρµογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές των 

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, 

στην εσωτερική αγορά.» 

� Π∆.47/2005 «∆ιαδικασίες για την Άρση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» 

�  

                                                 
54  http://www.dpa.gr : Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ) είναι 
συνταγµατικά κατοχυρωµένη ανεξάρτητη Αρχή. Η ΑΠ∆ΠΧ ιδρύθηκε µε το Ν. 2472/1997, ο οποίος 
ενσωµατώνει στο ελληνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή θέτει κανόνες για 
την προστασία των προσωπικών δεδοµένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
55  α) http://www.eett.gr : Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων), είναι η 
Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθµιστή που ελέγχει, ρυθµίζει και εποπτεύει: (α) την 
αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας, ασύρµατων επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδροµική αγορά, στην οποία 
δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυµεταφοράς. 
Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρµοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισµού στις εν λόγω αγορές. 
  β) http://www.efpolis.gr : Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης – Γενική Γραµµατεία 
Καταναλωτή. 



 VI 

Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία56 (Οδηγίες Ε.Ε.) 

 

� Οδηγία 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη 

(τροποποιείται µε την Οδηγία 90/88/ΕΟΚ ). 

� Οδηγία 90/387/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 για τη δηµιουργία 

της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω 

της εφαρµογής της παροχής ανοικτού δικτύου (Open Networt Provision – ONP). 

� Οδηγία 91/250/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Μαΐου 1991 για τη νοµική 

προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

� Οδηγία 96/9/ΕΟΚ της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά µε τη νοµική προστασία 

των βάσεων δεδοµένων. 

� Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής 

Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 

συµβάσεις. 

� Οδηγία 1999/93/ΕΚ, της 13ης ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε το κοινοτικό 

πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. 

� Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας 

της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά 

(οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο). 

� Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους (οδηγία 

για την πρόσβαση). 

� Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση). 

� Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο). 

� Oδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών 

                                                 
56   http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm : Η πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 

καθολικής υπηρεσίας). 

� Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

12ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες). 

� Οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεµβρίου 2002, σχετικά µε τον 

ανταγωνισµό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
 

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

 

Κυβερνοεπίθεση εναντίον ΗΠΑ- Ν. Κορέας 

Γενικευµένη επίθεση εναντίον κυβερνητικών υπηρεσιών στις δύο 

χώρες. 

 

Μαζική κυβερνοεπίθεση, η οποία ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου, 

έπληξε σειρά αµερικανικών και νοτιοκορεατικών κυβερνητικών 

υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστό, στον κατάλογο των υπηρεσιών 

που «χτυπήθηκαν» στις ΗΠΑ συµπεριλαµβάνονται το υπουργείο 

Οικονοµικών, η Μυστική Υπηρεσία, η Οµοσπονδιακή Επιτροπή 

Εµπορίου και το υπουργείο Μεταφορών. Επίσης, στη Νότια 

Κορέα, στόχοι της επίθεσης έγιναν προεδρικός «Γαλάζιος 

Οίκος», το υπουργείο Άµυνας και η εθνοσυνέλευση. Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει 

γνωστές λεπτοµέρειες σχετικά µε την επίθεση. Ο Μπεν Ρούσλο, επικεφαλής του 

τµήµατος τεχνολογιών διαδικτύου της εταιρείας Keynote Systems περιέγραψε την 

επίθεση ως µία «µαζική διακοπή λειτουργίας», ενώ η Έιµι Κούντβα, εκπρόσωπος του 

υπουργείου Εθνικής Ασφαλείας δήλωσε ότι η αντίδραση της Οµάδας Ετοιµότητας 

Κρίσεων Η/Υ των ΗΠΑ ήταν έγκαιρη, ενηµερώνοντας τις υπόλοιπες κυβερνητικές 

υπηρεσίες για το περιστατικό και δίνοντας οδηγίες για την αντιµετώπιση της επίθεσης. 

Ο Αν-Τζέονγκ-εούν, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας της Ν. 

Κορέας, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι υπάρχει σαφής σύνδεση ανάµεσα στις 

επιθέσεις. Τέτοιου είδους επιθέσεις πραγµατοποιούνται συνήθως µε την µέθοδο Denial 

of Service - DOS. Σε µια τέτοια επίθεση, οι κεντρικοί servers µιας υπηρεσίας δέχονται 

ταυτόχρονα εκατοντάδες χιλιάδες αιτήµατα από αποµακρυσµένους υπολογιστές και, 

αδυνατώντας να τα εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα, τελικά καταρρέουν. Η 

πραγµατοποίηση µιας επίθεσης DoS είναι µια σχετικά εύκολη υπόθεση, προϋποθέτει 

όµως τη δηµιουργία ενός δικτύου υπολογιστών που βρίσκονται υπό τις διαταγές του 

hacker, γνωστού ως botnet. Όσο µεγαλύτερο είναι το botnet, τόσο περισσότερες οι 

εντολές που θα σταλούν στον στόχο της επίθεσης και άρα τόσο µεγαλύτερες οι 

πιθανότητες κατάρρευσης του συστήµατος. Σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου 
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Εσωτερικών των ΗΠΑ, το 2008 κατεγράφησαν 5.499 επιθέσεις σε κυβερνητικούς 

υπολογιστές, σηµαντικά περισσότερες σε σχέση µε το 2007 (3.928) και το 2006 

(2.172). 

 

Πηγή : www.kathimerini.gr  µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 

@@@@@@@@@@ 

 

Οι πτυχές του κυβερνό-πολέµου και της διαδικτυακής 

ασφάλειας 

 

Με την αύξηση των διαδηλώσεων και ταραχών στο Ιράν, παράλληλα αυξάνονται οι 

επιθέσεις στις διαδικτυακές υποδοµές στη χώρα. Οι υποστηρικτές των µεταρρυθµίσεων 

έχουν στοχεύσει ιστοσελίδες όπως αυτή του προέδρου Αχµαντινετζάντ, ενώ οι αρχές 

συνεχίζουν να εµποδίζουν την πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα του web, blogs αλλά και 

δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στη χώρα. «Υπάρχει µεγάλη κινητικότητα στο Ιράν, 

οργανώνονται και πραγµατοποιούνται επιθέσεις µε στόχο ιστοσελίδες αντιπάλων του 

Μουσαβί, την ιστοσελίδα του Αχµαντινετζάντ αλλά και άλλες κυβερνητικές 

ιστοσελίδες, ως ένδειξη διαµαρτυρίας», ανέφερε ο Σάιρους Φάριβαρ, δηµοσιογράφος 

που συµµετέχει σε πρόσφατο συνέδριο για τον διαδικτυακό πόλεµο στην Εσθονία. 

«Αυτού του είδους οι επιθέσεις είναι µια µικρή έκδοση άλλων τύπων επιθέσεων που 

πραγµατοποιούνται σε όλο τον κόσµο εδώ και πολλά χρόνια». 

 

Η περίπτωση της Εσθονίας 

Οι διαδικτυακές υποδοµές της Εσθονίας δέχθηκαν σφοδρές επιθέσεις από το εξωτερικό 

το 2007, µε τους αναλυτές να εκτιµούν ότι προερχόταν από τη Ρωσία. Μετά από αυτή 

την εµπειρία, η Εσθονία συνέστησε ειδικό σώµα διαδικτυακής άµυνας, µε σκοπό την 

ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας του ΝΑΤΟ σε αυτές τις επιθέσεις. «Ένας 

αριθµός κυβερνητικών ιστοσελίδων, αλλά και τραπεζών και µέσων ενηµέρωσης, 

τέθηκαν εκτός λειτουργίας µετά από επιθέσεις τεράστιων όγκων δεδοµένων που 

στάλθηκαν από το εξωτερικό κατά τη διάρκεια µερικών εβδοµάδων». Ο πρόεδρος της 

Εσθονίας, Τόµας Χέντρικ Ίλβες, µετά από την πρόσφατη κατ' ιδίαν συνάντηση για 

θέµατα κυβερνό-πολέµου µε τον Αµερικανό πρόεδρο, Μπαράκ Οµπάµα, δήλωσε ότι οι 

επιθέσεις εναντίον της Εσθονίας, τελικά ήταν και ο λόγος που το NATO αποφάσισε να 
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ενισχύσει την ηλεκτρονική του άµυνα, µε επίκεντρο µάλιστα την πρωτεύουσα της 

χώρας, Ταλίν. Ένα από τα ζητήµατα που απασχολεί τους ειδικούς, είναι ο ορισµός της 

έννοιας «κυβερνό-πόλεµος». «Μετά τις επιθέσεις στην Εσθονία, υπήρξε έντονη 

ρητορική που έκανε λόγο για ψηφιακό Περλ Χάρµπορ, ή ψηφιακή 11η Σεπτεµβρίου και 

άλλες τέτοιες υπερβολικές εκφράσεις», εξηγεί ο Φάριβαρ. «Η περιγραφή τέτοιων 

θεµάτων απαιτεί µεγάλη προσοχή, γιατί η έννοια «πόλεµος», έχει πολύ συγκεκριµένο 

ορισµό σε πολιτικό και νοµικό πλαίσιο». 

Οι επιθέσεις στην Εσθονία το 2007 εξαπολύθηκαν µέσω ενός botnet, δηλαδή ενός 

τεράστιου δικτύου υπολογιστών που, µέσω κακόβουλου λογισµικού που έχει 

εγκατασταθεί εν αγνοία του χρήστη τους, υπακούν στις εντολές κάποιου τρίτου. Η 

αντιµετώπιση µιας επίθεσης από botnet αφορά την αποστολή πολύ µεγάλου αριθµού 

δεδοµένων προς έναν υπολογιστή, ο οποίος, µη µπορώντας να χειριστεί τον όγκο της 

πληροφορίας, καταρρέει, ένα φαινόµενο γνωστό και ως DoS - Denial of Service. 

 

 

Έλεγχος στην πρόσβαση 

Παράλληλα µε το ζήτηµα των διαδικτυακών επιθέσεων και ίσως ακόµη σηµαντικότερο, 

είναι το θέµα της ελευθερίας πρόσβασης της πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο, ένα µέσο που 

ούτως ή άλλως, δύσκολα περιορίζεται. Το Ιράν συγκαταλέγεται στις χώρες που 

ελέγχουν το Ίντερνετ εντός των συνόρων. Το 2006 µάλιστα, η κυβέρνηση επιχείρησε 

να καταστήσει παράνοµη οποιαδήποτε σύνδεση µεγαλύτερη από 128 kbps, ωστόσο 

βρήκε σθεναρή αντίσταση τόσο από επιχειρηµατίες αλλά και µέλη του ιρανικού 

κοινοβουλίου. Το 2007, το τουρκικό κοινοβούλιο ενέκρινε νοµοσχέδιο ελέγχου του 

Ίντερνετ µέσα σε 59 µόλις λεπτά. Οι υποστηρικτές του θεώρησαν ότι µε αυτό τον 

τρόπο προστατεύονται οι ανήλικοι, ενώ σε δύο χρόνια ο αριθµός των ιστοσελίδων στις 

οποίες απαγορεύτηκε η πρόσβαση έφτασε τις 2.600. Πολλές από τις ιστοσελίδες που 

κόπηκαν πάντως, ελάχιστη σχέση είχαν µε την προστασία των ανηλίκων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα, η υπηρεσία Blogger, µε την απαγόρευση πρόσβασης στα 

χιλιάδες blog της υπηρεσίας επειδή ένα από αυτά διένειµε πειρατικά ποδοσφαιρικούς 

αγώνες. Μεγαλύτερο θόρυβο είχε προκαλέσει ωστόσο η απόφαση των τουρκικών 

αρχών να απογορεύσουν την πρόσβαση στο YouTube, µετά τη δηµοσίευση βίντεο 

προσβλητικών στο πρόσωπο του Κεµάλ Ατατούρκ. Αυτή η απόφαση της Τουρκίας δεν 

άλλαξε ακόµη και όταν οι ιθύνοντες της Google πρότειναν να µη προβάλλεται µόνο το 

συγκεκριµένο υλικό στους Τούρκους χρήστες. 
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Περιστατικά και στην Ευρώπη 

 

Φαινόµενα ελέγχου του Ίντερνετ παρατηρούνται ακόµη και στην καρδιά της Ευρώπης, 

στη Γερµανία, όπου πρόσφατα ψηφίστηκε νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία 

δηµιουργείται µια µαύρη λίστα ιστοσελίδων ακραίου πορνογραφικού περιεχοµένου. Η 

αντίδραση υπήρξε έντονη και εκδηλώθηκε µε διαδικτυακή διαµαρτυρία, η οποία 

χρειαζόταν 50.000 υπογραφές εντός έξι εβδοµάδων προκειµένου να διαβαστεί στο 

γερµανικό κοινοβούλιο, αριθµός που συµπληρώθηκε σε τρεις µόλις ηµέρες, ενώ στο 

τέλος των έξι εβδοµάδων είχε φτάσει τις 130.000 υπογραφές. Αντί της χρήσης 

τεχνολογίας απαγόρευσης της πρόσβασης, η διαδικτυακή κοινότητα πρότεινε τη 

στόχευση των προσβλητικών sites. Μετά από διαβουλεύσεις και τη συνεργασία των 

αρχών µε τους ακτιβιστές, η νοµοθεσία αποσύρθηκε. Πλέον, όταν ο χρήστης φτάσει σε 

µια τέτοια ιστοσελίδα, βλέπει µια κυβερνητική προειδοποίηση, µπορεί ωστόσο να 

προχωρήσει εφόσον το επιθυµεί. Οι επιστήµονες συµφωνούν ότι η απαγόρευση στην 

πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες δεν λύνει απαραίτητα το πρόβληµα. Όπως 

επεσήµανε ο Φάριβαρ, «αυτό που κάνουµε είναι απλά να µην το προβάλουµε στη δική 

µας οθόνη, που φυσικά δε συνεπάγεται την εξαφάνιση της παιδικής πορνογραφίας ή της 

εκµετάλλευσης των παιδιών στο ∆ιαδίκτυο». 

 

Πηγή : www.kathimerini.gr µε πληροφορίες BBC, Guardian 

 

@@@@@@@@@@ 

 

Μικροτσίπ-όπλο κατά της πειρατείας 

Ολοκαίνουργιας τεχνολογίας µικροτσίπ λανσάρει η Intel Corporation που 

καθιστούν πιο ασφαλή τη διακίνηση στο Ιντερνετ των ταινιών των στούντιο. 

                                 

Μιλάµε φυσικά για την υπηρεσία live streaming 

που προσφέρει «κατέβασµα» ταινιών για τους 

καταναλωτές µε ένα εξελιγµένο σύστηµα, καθώς 

το νέο µικροτσίπ ασφαλείας µε τον κωδικό Sandy 

Bridge ενώνει για πρώτη φορά τον κεντρικό 

επεξεργαστή µε τον επεξεργαστή γραφικών στο 

ίδιο κοµµάτι σιλικόνης, καθιστώντας το πιο γρήγορο, πιο αποδοτικό και κατά τα 

φαινόµενα πιο κερδοφόρο. Είναι επίσης ένα όπλο κατά της διαδικτυακής πειρατείας το 
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οποίο στούντιο σαν αυτό της Warner Bros ετοιµάζονται να χρησιµοποιήσουν. Οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να χρησιµοποιούν το µικροτσίπ καθώς οι ταινίες θα 

προσφέρονται για κατέβασµα σε high definition ταυτόχρονα µε την κυκλοφορία τους 

σε DVD. 

 

Πηγή : http://www.ethnos.gr/summary.asp?catid=11429  

 

@@@@@@@@@@ 

 

Σε έξαρση το ψηφιακό έγκληµα 

 

Η διάπραξη εγκληµατικής ενέργειας στον 

κυβερνοχώρο έγινε πολύ ευκολότερη υπόθεση το 

2007, σύµφωνα µε εµπειρογνώµονες στην 

ασφάλεια του ∆ιαδικτύου και των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. Η οικονοµία που υποστηρίζει αυτές 

τις οµάδες έχει ωριµάσει σε τέτοιο βαθµό που 

πλέον οι κώδικες για την αποστολή spam mail ή 

για την κατασκευή ενός ιού διατίθενται για 

ενοικίαση ή πώληση. Η εξέλιξη αυτή έχει 

οδηγήσει στην ραγδαία ανάπτυξη των µεθόδων 

που χρησιµοποιούν οι εγκληµατίες για να παγιδέψουν προσωπικούς υπολογιστές 

χρηστών και να αποσπάσουν προσωπικά ή άλλα στοιχεία. «Το 2007 ήταν µια πολύ 

ενδιαφέρουσα χρονιά» σχολίασε πάνω στο θέµα ο Τζο Τελαφίτσι, αντιπρόεδρος της 

McAfee. «Τα εγκλήµατα στον κυβερνοχώρο υπήρξαν ο πρώτος λόγος εκδήλωσης 

επιθέσεων ασφαλείας». Ταυτόχρονα όµως, το 2007 υπήρξε και η χρονιά που είδε την 

αποτελεσµατική εξόντωση των νεαρών χάκερ που έγραφαν κώδικες ιών και άλλα 

επιβλαβή προγράµµατα για να περάσουν την ώρα τους. Πλέον, αναφέρει ο κ. 

Τελαφίτσι, οι επιθέσεις κατά των Windows έχουν αποκλειστικά οικονοµικά κίνητρα. 

Κάποιες ενέργειες, όπως το phishing, δε χωρούν αµφιβολία ότι πραγµατοποιούνται µε 

στόχο το κέρδος. Πλέον όµως και κάποιες άλλες, όπως η τοποθέτηση Trojan σε 

διαφηµιστικά banner, δεν έχουν πλέον σκοπό την µετατροπή του υπολογιστή σε ζόµπι 

που θα συµµετέχει εν αγνοία του σε µια µεγάλη επίθεση, αλλά τη συλλογή προσωπικών 

στοιχείων του χρήστη τα οποία στη συνέχεια πωλούνται σε παράνοµους επιχειρηµατίες 

του ∆ιαδικτύου. Ο Πολ Χένρι, αντιπρόεδρος της Secure Computing ανέφερε ότι το 
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αγαπηµένο εργαλείο των επιτήδειων στο Ίντερνετ είναι τα botnets, δηλαδή τα δίκτυα 

υπολογιστών ζόµπι. «Τα botnets είναι πλέον ένα καλά οργανωµένο εργαλείο, έχουν 

αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθµό που µπορούν να σχηµατίζουν µικρότερα botnets γύρω 

τους». Κατά τη διάρκεια του περασµένου έτους, είδε το φως της δηµοσιότητας το 

µεγαλύτερο δίκτυο botnet που κατασκευάστηκε µέχρι σήµερα. Επρόκειτο για ένα 

δίκτυο ενός εκατοµµυρίου υπολογιστών ζόµπι στην Ευρώπη, των οποίων οι χρήστες 

είχαν άθελα τους εγκαταστήσει επιβλαβή κώδικα στον υπολογιστή τους µέσω ενός 

email που µιλούσε για τις τροµακτικές καταιγίδες που έπλητταν τις ηµέρες εκείνες την 

Ευρώπη. Το δίκτυο αυτό ήταν διαθέσιµο για εµπορική εκµετάλλευση από 

οποιονδήποτε ενδιαφερόταν να το νοικιάσει, µαζί φυσικά µε την απαραίτητη τεχνική 

υποστήριξη που θα φρόντιζε να διατηρήσει την τεράστια ισχύ του botnet. 

 

Νέες µορφές επιθέσεων 

 

Η εξέλιξη αυτής της ιδιόµορφης αγοράς 

χαρακτηρίζεται και από τεχνολογική εξέλιξη, όπως 

υποστηρίζει ο Σάιµον Χέρον, γενικός διευθυντής της 

Network Box. «Είδαµε τις επιθέσεις να 

µετατοπίζονται από την απλή αποστολή email που 

περιείχαν επιβλαβείς κώδικες στη στόχευση των 

χρηστών που κατεβάζουν αρχεία στον υπολογιστή 

τους». Ταυτόχρονα, οι πρακτικές του phishing έχουν 

γίνει πολύ πιο στοχευµένες, µε τα email να περιλαµβάνουν πολλά προσωπικά στοιχεία 

του χρήστη τον οποίο προσπαθούν να παγιδέψουν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 

µιας επίθεσης phishing που απευθυνόταν σε εκατό µόνο άτοµα, όλα ανώτατα στελέχη 

επιχειρήσεων. Το 2007 υπήρξε για πολλούς αναλυτές η χρονιά που αναδείχτηκε όσο 

ποτέ άλλοτε το ηλεκτρονικό έγκληµα. Κανείς δεν προβλέπει τέλος σε αυτή την ιστορία 

και όπως φαίνεται, ο µόνος σίγουρος τρόπος αντιµετώπισης θα είναι η απαξίωση των 

προσωπικών στοιχείων των χρηστών, ώστε να µην έχουν πλέον καµία εµπορική αξία 

στις παράνοµες αγορές του ∆ιαδικτύου. 

 

Πηγή: www.kathimerini.gr 

 

@@@@@@@@@@ 
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Η εγκληµατικότητα στο διαδίκτυο: Αύξηση 70% 

 

Την προηγούµενη εβδοµάδα οι δύο οργανισµοί παρουσίασαν τα πορίσµατα σχετικής 

µελέτης του ερευνητικού Ινστιτούτου Forsa, που διενεργήθηκε κατ’ εντολή τους.  

Σύµφωνα µε τα πορίσµατα µελέτης του ερευνητικού Ινστιτούτου Forsa ένας στους δύο 

Γερµανούς διεκπεραιώνει πια τις τραπεζικές του συναλλαγές µέσω ίντερνετ από το 

σπίτι ή τη δουλειά του. Ο κίνδυνος υποκλοπής των κωδικών, αλλά και ευαίσθητων 

δεδοµένων αυξάνεται εποµένως καθηµερινά. Γύρω στις 5.000 περιπτώσεις 

ηλεκτρονικών εγκληµάτων κατέγραψαν φέτος στη Γερµανία η Οµοσπονδία 

Ηλεκτρονικής Οικονοµίας, Τηλεπικοινωνιών και Νέων Μέσων (BiΤKom) και η 

Υπηρεσία ∆ιώξεως του Εγκλήµατος (BKA). Πρόκειται για αύξηση 70% σε σχέση µε 

πέρσι. Το ύψος της µέσης οικονοµικής ζηµίας ανέρχεται στα 3.500 ευρώ, ενώ η 

συνολική ετήσια ζηµία θα αγγίξει τα 17 εκατοµµύρια. Παρά τις απειλητικές διαστάσεις 

του προβλήµατος ο Ντίτερ Κεµπφ, υπεύθυνος της Οµοσπονδίας Ηλεκτρονικής 

Οικονοµίας, Τηλεπικοινωνιών και Νέων Μέσων, δεν συνιστά αποχή από την χρήση της 

σύγχρονης τεχνολογίας, διότι όπως υποστηρίζει «ο φόβος ότι θα πέσεις θύµα απάτης 

στο ίντερνετ είναι µεγαλύτερος από ότι οι πραγµατικές περιπτώσεις ηλεκτρονικού 

εγκλήµατος.» Επιπλέον τονίζει ότι «στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για 

επιθέσεις µε κλασικά προγράµµατα ιών, τις οποίες οι χρήστες έχουν καταθέσει 

αναλυτικά στις υπηρεσίες µας.» Χαρακτηριστικό του φόβου για την ηλεκτρονική 

εγκληµατικότητα είναι το γεγονός ότι το 40% των χρηστών του διαδικτύου 

αποστέλλουν σηµαντικά έγγραφα συµβατικά µε το ταχυδροµείο και όχι µέσω 

διαδικτύου. 

 

Πηγή : http://www.cna.gr/?p=107 , Βιβή Παπαναγιώτου 

 

@@@@@@@@@@ 

 

Η ηλεκτρονική µορφή της εγκληµατικότητας κατά το 1ο 

εξάµηνο του 2010 

 

Η συκοφαντική δυσφήµηση έρχεται πρώτη στα εγκλήµατα που διαπράττουν οι Έλληνες 

µέσω ∆ιαδικτύου, σύµφωνα µε τον απολογισµό του πρώτου εξαµήνου του 2010 που 

έδωσε στη δηµοσιότητα το Τµήµα ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, παρά την 
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εντύπωση που ίσως έχει δηµιουργηθεί πως η παιδική πορνογραφία και η σεξουαλική 

παρενόχληση είναι η πρωταθλήτρια του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. Συγκεκριµένα, εις 

βάρος 36 άτοµων σχηµατίστηκε δικογραφία µε την κατηγορία της συκοφαντικής 

δυσφήµησης µέσω ∆ιαδικτύου και τρεις συνελήφθησαν µε την ίδια κατηγορία σε 44 

περιπτώσεις. Ακολουθούν τα αδικήµατα της απάτης, περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, 

πορνογραφίας ανηλίκων και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Συνολικά οι άνδρες 

στο τµήµα ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος συνέλαβαν 20 κατηγορουµένους, ενώ 

έχουν σχηµατιστεί δικογραφίες εις βάρος 111 ατόµων. Ένα ακόµα σηµείο που αξίζει να 

τονιστεί είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κατηγορουµένων για αδικήµατα που 

έχουν τελεστεί µέσω ∆ιαδικτύου είναι Έλληνες και µόνο τρεις αλλοδαποί. Σύµφωνα µε 

τα στοιχεία του απολογισµού, τα πρώτα 3 χρόνια της δράσης της, η ∆ίωξη 

Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος έχει πραγµατοποιήσει επιχειρήσεις σε διάφορες πόλεις της 

Ελλάδας, µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό δικογραφιών εις βάρος 340 ατόµων. 

Επιπλέον, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έστειλε για διερεύνηση στο Τµήµα 

∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος 420 δικογραφίες, που αφορούσαν σε εγκλήµατα που 

διεπράχθησαν στο ∆ιαδίκτυο, εκ των οποίων, από τις αρχές του έτους, διερευνήθηκαν 

ψηφιακά οι 338. 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : http://www.alfavita.gr/artro.php?id=4156, Η ΑΥΓΗ, Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 

03/07/2010  

 

@@@@@@@@@@ 

 

Τα προσωπικά δεδοµένα στην ψηφιακή εποχή 

 

Η νοµοθεσία που καλύπτει τα ζητήµατα των προσωπικών δεδοµένων των Ευρωπαίων 

διανύει περίοδο αναθεώρησης και προσαρµογής στην ψηφιακή εποχή, σε µια 

προσπάθεια αντιµετώπισης των προκλήσεων που θέτουν οι υπηρεσίες κοινωνικής 

δικτύωσης στα ευαίσθητα δεδοµένα των χρηστών. Η Ευρωπαία Επίτροπος για την 
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Κοινωνία της Πληροφορίας, Βίβιαν Ρέντιγκ, αναφέρθηκε στα ζητήµατα που εγείρονται 

από τη χρήση ιστοσελίδων δικτύωσης όπως το Facebook και το MySpace, στην οµιλία 

της µε την οποία ανακοίνωσε την αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας µε στόχο 

την προσαρµογή των κειµένων του 1995 στη σύγχρονη εποχή. Η προστασία των 

δεδοµένων των Ευρωπαίων είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτηµα για τις Βρυξέλλες, 

την ώρα που οι ΗΠΑ εδώ και χρόνια αναζητούν τρόπους εκτενέστερου ελέγχου τους 

για την αντιµετώπιση της τροµοκρατικής απειλής. Οι Ευρωπαίοι νοµοθέτες έχουν 

κατορθώσει να µειώσουν το χρόνο που οι µεγάλες µηχανές αναζήτησης διατηρούν στην 

κατοχή τους τα στοιχεία των πολιτών που τις χρησιµοποιούν. Ο Μπράντ Σµιθ, ανώτατο 

διοικητικό στέλεχος της Microsoft, βρέθηκε στις Βρυξέλλες την περασµένη εβδοµάδα 

για να συζητήσει µε ιθύνοντες της Επιτροπής τη δηµιουργία ενός πιο εξελιγµένου 

πλαισίου για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα, που θα είναι εναρµονισµένο µε την 

εξέλιξη του τρόπου επικοινωνίας των ανθρώπων µέσα από το ∆ιαδίκτυο. Σαφώς 

προσδιορισµένη νοµοθεσία είναι ένα απαραίτητο στοιχείο προκειµένου να 

αντιµετωπιστούν καταστάσεις όπως αυτές που δηµιουργήθηκαν µε το «Street View» 

της Google, ή η αλλαγή των όρων χρήσης που εφάρµοσε το Facebook. Ο Μάρκ 

Ζούκερµπεργκ, ιδρυτής και διευθύνων σύµβουλος του Facebook, εξήγησε ότι η 

πολιτική της εταιρείας έχει πρωταρχικό σκοπό την προσαρµογή της υπηρεσίας στις 

µεταβαλλόµενες κοινωνικές τάσεις σε ότι αφορά την πρόθεση των χρηστών να 

µοιραστούν και να δηµοσιεύσουν προσωπικά τους στοιχεία. «Τα τελευταία πέντε µε έξι 

χρόνια, οι άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα να µοιράζονται προσωπικά στοιχεία µε 

οργανισµούς αλλά και µε άλλους ανθρώπους». Από την άλλη πλευρά, αποτέλεσµα 

όλων αυτών είναι η εµφάνιση στοιχείων των χρηστών στις µηχανές αναζήτησης, την 

ώρα που µελέτες επισηµαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται κατά κόρον από 

εταιρείες αξιολόγησης προσωπικού. Μια από τις πιο πρόσφατες, έδειξε µάλιστα ότι 

41% των γραφείων ανθρώπινου δυναµικού είχαν απορρίψει υποψηφίους λόγω του 

τρόπου ζωής που περιέγραφαν στο προφίλ τους και τις προσωπικές πληροφορίες που 

δηµοσίευαν. Στις ΗΠΑ µάλιστα το ποσοστό αυτό φτάνει το 70%. 

 

Πηγή : www.kathimerini.gr µε πληροφορίες από Γαλλικό Πρακτορείο 

 

 

@@@@@@@@@@ 
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Internet: 5η σε ανάπτυξη η Ελλάδα, 25η σε κατάταξη 

 

Η Ελλάδα είναι µία από τις 5 στην Ε.Ε. µε το µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης στη χρήση 

του ∆ιαδικτύου στην περίοδο 2006-2010, λέει η Eurostat, και από µία (µόνο µία όµως) 

οπτική γωνία πρόκειται για θετική εξέλιξη. «Μπαµπά, µαµά, από εδώ είναι το 

Ιντερνετ». Το ποσοστό χρήσης σε επίπεδο νοικοκυριών διπλασιάστηκε, και από το 

φτωχό 23% του 2006 έφτασε στο 46% φέτος. Εξακολουθεί, όπως και το 2006, να 

υπολείπεται σηµαντικά του µέσου ευρωπαϊκού όρου (που το 2010 έφτασε το 70%), 

αλλά είναι σαφές πως κάτι έχει γίνει, αφού στα χρόνια που µεσολάβησαν σηµειώθηκε 

µια αύξηση στη χρήση του ∆ιαδικτύου στη 

χώρα µας κατά 100%. Αυτό το ποσοστό 

αύξησης συνιστά µία από τις 5 καλύτερες 

επιδόσεις στην περίοδο 2006-2010 και αν 

ξεκινήσατε να πανηγυρίζετε και να 

αναζητάτε σαµπάνιες για να ανοίξετε, 

συγκρατήστε λίγο τον ενθουσιασµό σας. 

Στην κατάταξη των χωρών της Ε.Ε. µε βάση το ποσοστό διείσδυσης του Internet στα 

νοικοκυριά βρισκόµαστε στην τρίτη θέση -µετρώντας από το τέλος. Πίσω µας 

βρίσκονται η Ρουµανία (42%) και η ουραγός Βουλγαρία (33%). Πρωταθλήτρια 

Ευρώπης είναι η Ολλανδία (91%), το Λουξεµβούργο (90%) και η Σουηδία (88%), ενώ 

την πεντάδα συµπληρώνουν ∆ανία και Γερµανία. Αναµενόµενο θα πείτε, µια και 

παραδοσιακά η Β. Ευρώπη είναι από τα προπύργια στη χρήση του Internet.  

 

Για όλα φταίνε τα παιδιά  

Ειδικά για τις ευρυζωνικές συνδέσεις έχουµε µια κατακόρυφη αύξηση στην Ελλάδα, 

καθώς από το 4% των νοικοκυριών το 2006 φτάσαµε φέτος στο 41%. Ποιος µας κάνει 

τη ζηµιά και δεν µας αφήνει να ανεβούµε πιο ψηλά στην κατάταξη; Σύµφωνα µε τη 

Eurostat φταίνε οι... εργένηδες και τα ζευγάρια χωρίς παιδί. Συγκεκριµένα, στα 

νοικοκυριά που έχουν και παιδιά στα µέλη τους το ποσοστό χρήσης φτάνει το 66%, ενώ 

στα υπόλοιπα νοικοκυριά περιορίζεται στο 39%. Φαίνεται πως η παρουσία παιδιών 

καθιστά µονόδροµο τη χρήση του ∆ιαδικτύου, αλλά οι υπόλοιποι µάλλον δεν θεωρούν 

την απόκτηση οικιακής σύνδεσης προτεραιότητα.  

 

Πηγή : www.enet.gr, Υπεύθυνος: επιµελεια: Nίκος Mουµούρης, moumouris@enet.gr  

@@@@@@@@@@ 
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Κυβερνοσαµποτάζ και κατασκοπεία θα «σκιάσουν» το 2011  

  

 Τα µεγαλύτερα προβλήµατα ασφαλείας του 2011 

θα είναι διαδικτυακής φύσης. Παλιά, όταν κάποιος 

µιλούσε για προβλήµατα ασφαλείας όπως η 

κατασκοπεία, οι µεγάλες απειλές που έρχονταν στο 

νου ήταν πράκτορες µυστικών υπηρεσιών, «κοριοί», 

εξελιγµένες κάµερες, άρτια εκπαιδευµένοι 

καταδροµείς και άλλα συναφή. Ωστόσο, το 2011 

φαίνεται πως, σε αυτό τον τοµέα, θα ακολουθήσει την τάση των τελευταίων ετών, που 

θέλουν την έµφαση της κατασκοπείας και του σαµποτάζ να αφήνει πίσω το 

παραδοσιακό «πεδίο επιχειρήσεων» και να µετατοπίζεται προς τον κυβερνοχώρο: το 

νέο έτος αναµένεται να σκιαστεί από αυξηµένη δραστηριότητα κυβερνοκατασκοπείας 

και ενέργειες δολιοφθοράς στον κυβερνοχώρο, σε διεθνές επίπεδο. Ειδήµονες του 

χώρου επικαλούνται την επιτυχή «καριέρα» του worm Stuxnet εναντίον συστηµάτων 

βιοµηχανικών υποδοµών, καθώς και την άνοδο της «ποιότητας» του malware, και 

φυσικά την περίπτωση Wikileaks, ενώ αρκετοί κάνουν λόγο και για στροφή του 

ενδιαφέροντος προς τις φορητές συσκευές. Οι µελετητές του Stuxnet πιστεύουν 

ακράδαντα πως πίσω από το worm που έπληξε την υποδοµή του Ιράν βρίσκεται κάποιο 

κράτος της ∆ύσης, ενώ η γνωστή εταιρεία διαδικτυακής ασφαλείας Kaspersky 

χαρακτήρισε το Stuxnet ως ένα «λειτουργικό και τροµακτικό πρωτότυπο κυβερνοόπλου 

που θα οδηγήσει στο ξεκίνηµα µίας νέας κούρσας εξοπλισµών» - άποψη που 

συµµερίζεται και ο Αρτ Κοβιέλλο, της RSA: «Το Stuxnet είναι το πιο ανησυχητικό 

θέµα που έρχεται στο µυαλό µου όταν σκέφτοµαι σχετικά µε µία σύγκρουση που θα 

εµπεριέχει το στοιχείο του κυβερνοπολέµου…πιστεύω πως όλα τα πολιτισµένα έθνη 

του κόσµου αναγνωρίζουν πως ο κυβερνοπόλεµος µπορεί να κλιµακωθεί σε επίπεδα 

βέβαιης αµοιβαίας καταστροφής («Mutual Assured Destruction»)» είπε σχετικά, 

συµπληρώνοντας πως ελπίζει να µην πέσουν αντίστοιχα όπλα στα χέρια δυνάµεων που 

δεν ελέγχονται από κρατικές οντότητες. Η γενικότερη εντύπωση είναι πως, όχι µόνο θα 

υπάρξουν περισσότερα περιστατικά επιθέσεων Stuxnet µέσα στο 2011, αλλά θα γίνουν 

και απόπειρες βελτίωσής του. «Θα ήθελα να µπορώ να πω πως το Stuxnet είναι κάτι 

µοναδικό, αλλά δε νοµίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο» είπε ο Τζέησον Ούρσο, της 

Honeywell, ειδικός σε θέµατα ασφαλείας βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. «Η 

δηµοτικότητα που κέρδισε το Stuxnet θα καταστήσει εµφανές ότι κρίσιµες 

εγκαταστάσεις όπως σταθµοί ενέργειας, διυλιστήρια κλπ χρησιµοποιούν συστήµατα 
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που είναι τρωτά εάν δεν ληφθούν µέτρα προστασίας…φοβάµαι πως θα υπάρξουν 

επιθέσεις στο ίδιο µοτίβο». Πέραν του Stuxnet, τα φώτα της δηµοσιότητας τράβηξαν 

και οι επιθέσεις αντιποίνων από υποστηρικτές του Wikileaks, εναντίον εταιρειών που 

«εξόρισαν» από τα δίκτυά τους την ιστοσελίδα του Τζούλιαν Ασάντζ. Η «περίπτωση 

Wikileaks» προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον- όπως και το µπαράζ επιθέσεων από τους 

«Ανώνυµους», όπως ονοµάστηκε η «συµµαχία» των χάκερ που εξαπέλυσε επιθέσεις 

Denial of Service εναντίον του Amazon, της Mastercard, της Visa και του PayPal. Κατά 

τον ∆ρ. Χιου Τόµσον, καθηγητή επιστηµών ηλεκτρονικών υπολογιστών του 

πανεπιστηµίου της Κολούµπια, ο χώρος της ασφάλειας µπορεί να θεωρείται πλέον πως 

έχει αλλάξει. «Πλέον έχουµε ανθρώπους που αντιµετωπίζουν αυτού του είδους τις 

επιθέσεις ως ακτιβισµό και αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο όταν για τις εταιρείες…θα 

αλλάξουν βασικοί πυλώνες της εταιρικής ασφάλειας, οι µεγαλύτεροι προβληµατισµοί 

της οποίας µέχρι τώρα είχαν να κάνουν µε firewalls και διαρροές δεδοµένων. Τώρα, εάν 

µία εταιρεία 'πέσει σε δυσµένεια' για κάποιο λόγο, όπως η ΒΡ τότε µε την 

πετρελαιοκηλίδα, υπάρχει ένα νέος τρόπος διαµαρτυρίας για όσους έχουν εξοργιστεί» 

είπε σχετικά. Παρόλα αυτά, ο Νταν Καµίνσκι, ειδικός διαδικτυακής ασφαλείας, 

πιστεύει πως οι επιθέσεις Denial of Service θα αυξηθούν δραµατικά στο µέλλον, λόγω 

της απλότητάς τους, καθώς δεν χρειάζεται να έχει κάποιος υψηλή τεχνική κατάρτιση 

για να εξαπολύσει µία. 

 

Τα κινητά «στο στόχαστρο»  

Η αυξανόµενη χρήση των κινητών τηλεφώνων, ειδικότερα µετά την άνοδο των 

smartphones, τα καθιστά αναπόφευκτα στόχους: σύµφωνα µε αναφορά της M86 

Security Labs, µέσα στο 2011 το malware για κινητά θα αυξηθεί, ακριβώς εξαιτίας της 

«έκρηξης» των smartphones και των tablets. Ο Κοβιέλλο θεωρεί ότι το πρόβληµα είναι 

υπαρκτό και θα εκδηλωθεί σε όλη του την έκταση σύντοµα, ωστόσο δεν είναι κάτι το 

συγκλονιστικό: «Τα κινητά είναι απλά µία κατάληξη. Ναι, µία διαφορετική κατάληξη, 

η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση νέων ιών και πιο εξελιγµένου malware, 

αλλά ουσιαστικά θα πρόκειται για τις ίδιες απειλές που υπάρχουν και σήµερα στα PC 

και το Ίντερνετ στο σύνολό του. «Οι φορητές συσκευές σίγουρα συνεπάγονται 

περισσότερες συναλλαγές και µεγαλύτερη ροή δεδοµένων, οπότε θα υπάρξουν 

περισσότερα προβλήµατα ασφαλείας» συµπλήρωσε σχετικά. Σε αντίστοιχο πλαίσιο 

κινείται και η άποψη του Αρτ Γκίλιλαντ της Symantec: «Σίγουρα θα δούµε 

περισσότερες επιθέσεις σε αυτό το χώρο, καθώς οι άνθρωποι µεταφέρουν όλο και 

µεγαλύτερα τµήµατα της ζωής τους σε αυτές τις συσκευές, αλλά µε την αύξηση και 
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διάδοση των λειτουργικών συστηµάτων δεν µπορούµε να ξεχωρίσουµε κάποιον 

συγκεκριµένο στόχο. Αν αρχίσουµε να διακρίνουµε κάποιον 'πρωταθλητή', τότε η 

πλατφόρµα αυτή θα γίνει ελκυστική στις επιθέσεις». 

 

Πηγή: www.kathimerini.gr µε πληροφορίες από BBC 
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Η ανάγκη για ψηφιακό «εµβόλιο» εναντίον των botnets 

∆ιαστάσεις «επιδηµίας» έχει λάβει το φαινόµενο των botnets, µε αποτέλεσµα να 

χρειάζεται αντιµετώπιση τύπου «εµβολιασµού» . 

 

∆ραµατικές διαστάσεις φαίνεται πως έχει λάβει διεθνώς το φαινόµενο των botnets 

(δικτύων από µολυσµένους υπολογιστές, οι οποίοι χρησιµοποιούνται από τους 

«διαχειριστές» τους για δικούς τους σκοπούς), µε 5-10% των ευρωπαϊκών υπολογιστών 

µε broadband συνδέσεις να αποτελούν τµήµατα botnets το 2009. Η συνεργασία των ISP 

(Internet Service Providers) είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση του φαινοµένου, 

έτσι ώστε να οργανωθούν ενέργειες αντίδρασης είδος «εµβολιασµού», σύµφωνα µε 

ολλανδική έρευνα πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. Αντίστοιχες µελέτες από τη Γερµανία 

και την Αυστραλία υποδεικνύουν πως απαιτείται επίσηµη βοήθεια από το κράτος για 

τον «καθαρισµό» και την «προστασία» των µολυσµένων υπολογιστών. Οι έρευνες 

πάνω στους αριθµούς των υπολογιστών που αποτελούν τµήµατα botnets έγιναν µε 

στόχο να γίνει κατανοητή η έκταση του φαινοµένου. Ο κλασικός υπολογιστής ενός 

botnet είναι ένα οικιακό µηχάνηµα του οποίου ο χρήστης έχει παραπλανηθεί έτσι ώστε 

να ανοίξει ένα µολυσµένο e-mail ή να επισκεφθεί ένα «παγιδευµένο» website. Οι 

υπολογιστές των botnets χρησιµοποιούνται για αποστολή όγκων spam µηνυµάτων και 

για επιθέσεις denial of service εναντίον άλλων ιστοσελίδων. Για τους σκοπούς της 

ολλανδικής έρευνας αναλύθηκε ένα «δείγµα» 170.000.000 διευθύνσεων ΙΡ, οι οποίες 

αντλήθηκαν από µία «παγίδα spam» που συγκέντρωσε πάνω από 109 δισεκατοµµύρια 

µηνύµατα junk mail κατά το διάστηµα 2005-2009. Με το 80-90% του συνόλου του 

spam να δροµολογείται µέσω µολυσµένων υπολογιστών, οι διευθύνσεις ΙΡ αυτές είναι 

ένα καλό µέσον «εντοπισµού» των µηχανηµάτων, είπε ο καθηγητής Μίχελ Βαν Ίτεν 

από το πανεπιστήµιο Τεχνολογίας του Ντελφτ, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας (που 
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υποστηρίχθηκε από τον ΟΟΣΑ). Σύµφωνα µε την ανάλυση του δείγµατος, 50 ISP 

(πάροχοι) «στέγαζαν» περίπου το 50% του συνόλου των µολυσµένων υπολογιστών 

παγκοσµίως. Κατά τον Βαν Ίτεν, οι πάροχοι αυτοί δεν ήταν ικανοί να καθαρίσουν τους 

υπολογιστές χωρίς κάποιου είδους βοήθεια. Στην Ολλανδία, οι πάροχοι έχουν εντείνει 

τις προσπάθειές τους, αλλά καταφέρνουν να καθαρίσουν µόνο το 10% των 

υπολογιστών. Ωστόσο, υπάρχουν προβλήµατα που παρεµποδίζουν την δραστηριότητα 

των ISP: το πρώτο είναι η έλλειψη στοιχείων σχετικά µε τον αριθµό και τη θέση των 

µολυσµένων µηχανηµάτων (η κυβέρνηση της Αυστραλίας λαµβάνει µέτρα για την 

αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος) και το δεύτερο είναι το κόστος που συνεπάγεται 

η ενηµέρωση των χρηστών έτσι ώστε να πειστούν να «καθαρίσουν» τα µηχανήµατά 

τους. «Μία κλήση τέτοιου είδους κοστίζει, καθώς χρειάζονται ειδικοί» αναφέρει 

σχετικά ο Βαν Ίτεν, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του οποίου η Νότια Κορέα και η 

Γερµανία έχουν αντιµετωπίσει το πρόβληµα µέσω της δηµιουργίας ειδικών 

τηλεφωνικών κέντρων όπου µπορούν να παραπέµψουν τους πελάτες τους οι πάροχοι. 

«Οι κυβερνήσεις µπορούν να δώσουν µεγάλη βοήθεια» είπε σχετικά, καταλήγοντας ότι 

τέτοιου είδους µέτρα µορφής και έκτασης «εµβολιασµού» ενδεχοµένως να αποτελούν 

την λύση στην «επιδηµία» των botnets. 

 

Πηγή: www.kathimerini.gr µε πληροφορίες από BBC 

 

@@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 1 - 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

 

1. Βλαχόπουλος Κ.(2007), «Ηλεκτρονικό Έγκληµα-Μορφές, Πρόληψη, 

Αντιµετώπιση», Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη. 

2. Τσουραµάνης Χρ.(2005), «Ψηφιακή Εγκληµατικότητα - Η (αν)ασφαλής όψη 

του διαδικτύου», Αθήνα, Εκδ.Β.Ν. Κατσαρού. 

3. Νικολαΐδης Χρ.(1999), «Η σκοτεινή πλευρά του Internet»,  Αθήνα, Εκδ.Anubis. 

4. Συκιώτου Αθ.(2009), «Το διαδίκτυο ως σύγχρονο όχηµα θυµατοποίησης» , 

Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας. 

5. Λάζος Γρ. (2001), «Πληροφορική και Έγκληµα», Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη. 

6. Βελέντζας Ε.Ι. (2008), «∆ίκαιο Τεχνολογίας και Καινοτοµίας», Θεσσαλονίκη, 

Εκδ.Ius 

7. Ζάννη Αν.(2005), «Το διαδικτυακό έγκληµα, Αθήνα», Αντ. Ν. Σάκκουλας. 

8. Κιούπης ∆. - Ιωαννίδου Α. (2007), «Η παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο», 

Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη. 

9. Κριθαράς Θ. (2009), «Ποινικό ∆ίκαιο και ∆ιαδίκτυο», Αθήνα, Νοµική 

Βιβλιοθήκη. 

10. Κουράκης Ν. (2007), «Τα οικονοµικά εγκλήµατα ΙΙ (ειδικό µέρος)», Αθήνα, 

Αντ. Ν. Σάκκουλας. 

11. Μανωλεδάκης Ι. (2005), «Ποινικό ∆ίκαιο (επιτοµή γενικού µέρους άρθρα 1- 

49ΠΚ)», ζ΄έκδοση, Αθήνα, Σάκκουλας 

12. Παπαδαµάκης Α. (2000), «Τα περιουσιακά εγκλήµατα (άρθρα 385-406 ΠΚ)», 

Αθήνα, Σάκκουλας. 

13. Συµεωνίδου-Καστανίδου Ε. (2006), «Εγκλήµατα κατά προσωπικών αγαθών», 

Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη. 



 - 2 - 

14. Γεωργιάδης Αστ. - Γκουτζιαµάνη Ε. (2005), «Αστικός Κώδικας και Ειδικοί 

Αστικοί Νόµοι», Αθήνα, Σάκκουλας. 

15. Καϊάφα - Γκµπάντι Μ. - Συµεωνίδου-Καστανίδου Ε. (2004), «Ποινικός 

Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι», β΄έκδοση, Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη. 

16. ∆ιακονικολάου Γ. (2007), «Επιχειρησιακή διαδικτύωση», Αθήνα, 

Κλειδάριθµος. 

17. Elmasri R., Navathe S.B., (2008) «Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων Βάσεων 

∆εδοµένων», Τόµος   Β', (µετάφραση Μ. Χατζόπουλου), Αθήνα, Εκδόσεις 

∆ίαυλος. 

18. Furnell St., (2006), «Κυβερνοέγκληµα – Καταστρέφοντας την κοινωνία της 

πληροφορίας», (µετάφραση: Φ. Μηλιώνη), Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση. 

19. «Ίδρυµα για το Παιδί και την Οικογένεια» Συνέδριο µε θέµα τη «Σεξουαλική 

Κακοποίηση των Παιδιών και τη Παιδοφιλία στο Internet», (2 και 3 

∆εκεµβρίου 1999), Αθήνα, Εκδ. Σιδέρης Ι. 

 

 

Ξένη Βιβλιογραφία 

 

1. Magid Yar (2006), «Cyber Crime and Society», , Sage Publications. 

2. Holmes T.S-Holmes M.R. (2009), Sex Crimes (3rd edition), California, USA, 

Sage Publications. 

 

 

Ιστοσελίδες 

 

http://www.saferinternet.gr 

Ιστοσελίδα της ∆ράσης Ενηµέρωσης και Επαγρύπνησης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 

∆ιαδικτύου υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον ιστοχώρο υπάρχουν χρήσιµες 

πληροφορίες, ειδήσεις και συµβουλές σε σχέση µε την ορθή και ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου, του 

κινητού τηλεφώνου, και άλλων διαδραστικών τεχνολογιών από τους ανήλικους. H δράση της 
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εντάσσεται στο πρόγραµµα Safer Internet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  χρηµατοδοτείται δε 

αποκλειστικά από την Ε.Ε. κα ιτους χορηγούς της. 

 

http://www.e-crime.gr 

Ο δικτυακός τόπος για το ηλεκτρονικό έγκληµα, µε πληροφορίες σχετικές µε το 

Ηλεκτρονικό Έγκληµα  

  

http://www.astynomia.gr 

Ο ιστοχώρος της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

 

http://www.lawnet.gr 

Portal Νοµικών θεµάτων. 

 

http://www.microsoft.com/hellas 

Ο Ελληνικός ιστότοπος της εταιρείας Microsoft, 

 

http://www.eett.gr 

∆ιαδικτυακή παρουσία της επιτροπής µε πληροφορίες για την οργάνωση, τις 

τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδροµεία 

 

http://www.adae.gr 

Ο ιστότοπος της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

 

http://www.dpa.gr 

Ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

http://www.efpolis.gr/ 

Ο ιστότοπος της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 

  

http://www.dart.gov.gr/ 

Ο ιστότοπος της «Οµάδας ∆ράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια» (D.A.R.T. = Digital 

Awareness & Response to Threats) που έχει στόχο την ενίσχυση της εµπιστοσύνης του 

κοινού των χρηστών στα νέα µέσα. 
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http://www.statistics.gr/ 

Ο ιστότοπος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ). 

 

http://europa.eu/index_el.htm 

Ο επίσηµος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί µια καλή αφετηρία για 

αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών  παρεχόµενων από την ΕΕ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


