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• Ο πολίτης μπορεί να προστατευτεί από αυτούς αν μάθει

να αναγνωρίζει τα σημάδια απάτης και να αναφέρει πιθανές και πραγματικές

απάτες στην αστυνομία. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συνεχής ενημέρωση για του

κινδύνους του διαδικτύου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

• Το διαδίκτυο προσφέρει μια τεράστια αγορά για τους καταναλωτές, τις

επιχειρήσεις αλλά και λειτουργεί σαν μέσο επικοινωνίας μεταξύ των

ιδιωτών επίσης για οποιοδήποτε σκοπό. Τις δυνατότητες αυτές έχουν

αναγνωρίσει και οι απατεώνες που όπως και στον πραγματικό κόσμο

προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν για όφελός τους.

• Οι ίδιοι απατεώνες που πριν χρησιμοποιούσαν το ταχυδρομείο, το

τηλέφωνο και τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις χρησιμοποιούν τώρα το διαδίκτυο

αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες επιτυχίας τους.



Διαδικτυακές απάτες

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΩ :

Δε δίνω προσωπικές πληροφορίες όπως:

• Τη διεύθυνσή μου,

• Τον αριθμό του τηλεφώνου μου, 

• Τη διεύθυνση εργασίας και το τηλέφωνο των 

γονέων μου, 

• Το όνομα και τη διεύθυνση του σχολείου μου 

χωρίς την άδεια των γονέων μου.
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ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΩ :
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• Χρεώσεις της πιστωτικής κάρτας πολιτών 

μέσω του διαδικτύου για αγορές, οι οποίες 

δεν πραγματοποιήθηκαν από τους ίδιους.

• Διακίνηση μηνυμάτων με απατηλό 

περιεχόμενο, που επιδιώκουν την εξαπάτηση 

ανυποψίαστων πολιτών.

• «Απάτες τύπου 419» ή «Νιγηριανές Απάτες»
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«Ψάρεμα» (phishing)

Οι απατεώνες στέλνουν «πονηρή» αλληλογραφία:

• e-mails, 

• σύντομα μηνύματα, 

• κείμενα κτλ. 

Πολύ συχνά αυτά φαίνονται να είναι αυθεντική επικοινωνία από νόμιμους 

οργανισμούς.

• Ενσωματωμένοι δεσμοί μέσα σε κείμενα σε οδηγούν σε ιστοσελίδες όπου σου 

ζητούν να δώσεις κωδικούς ή προσωπικές πληροφορίες. Επίσης υπάρχει ο 

κίνδυνος να μολυνθείς με ιούς.

• Το «ψάρεμα» είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιούν οι απατεώνες για να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά σου στοιχεία όπως ονόματα χρηστών και 

κωδικούς. Αυτά έχουν οικονομική αξία για τους απατεώνες. Επίσης 

περιλαμβάνει την αποστολή κακόβουλων επισυναπτόμενων αρχείων ή 

συνδέσμων ιστοσελίδων στην προσπάθειά τους να «μολύνουν» τον υπολογιστή 

σου ή άλλες κινητές συσκευές. 
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«Ψάρεμα» (phishing)

Μόλις πάρουν τις πληροφορίες οι απατεώνες μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για 

απάτες, όπως:

κλοπή ταυτότητας και άλλες τραπεζικές απάτες.

Τα μηνύματα ψαρέματος προσπαθούν να πείσουν ότι είναι από αξιόπιστη πηγή.

To spear-phishing είναι μια τεχνική όπου οι απατεώνες χρησιμοποιούν προσωπικές 

πληροφορίες για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και να κάμψουν την αντίσταση του 

αναγνώστη έτσι ώστε να ανοίξει την αλληλογραφία ή να κάνει κλικ στον δεσμό.

Οι απατεώνες έχουν αναπτύξει την τεχνική τους στις επιχειρήσεις ισχυριζόμενοι ότι 

έχουν γνώση σε επιχειρήσεις.



Τι να κάνεις αν πάρεις τέτοιο μήνυμα. 

• Όταν απαντάς στα μηνύματα ή τα τηλεφωνήματα ποτέ μη δίνεις 

κωδικούς και προσωπικές πληροφορίες. Αν πάρεις ένα μήνυμα από μια 

εταιρεία που ισχυρίζεται ότι είναι νόμιμη και ζητά αυτές τις πληροφορίες 

ή ένα αριθμό να επικοινωνήσει μαζί σου, ενημέρωσέ τους ότι θα 

επικοινωνήσεις εσύ μαζί τους. Χρησιμοποίησε ένα αριθμό επικοινωνίας 

με την εταιρεία που θεωρείς αξιόπιστο. Μίλησε απευθείας με αυτούς να 

βεβαιωθείς ότι το μήνυμα είναι πραγματικό. 

• Χρησιμοποίησε το φίλτρο spam. Αν ανακαλύψεις e-mail ‘ψαρέματος’ 

δήλωσε το e-mail σαν spam και διέγραψέ το. Αυτό εξασφαλίζει ότι δεν θα 

ξανά-έρθει στο ταχυδρομείο σου. 



Τι να κάνεις αν πάρεις τέτοιο μήνυμα. 

• Να γνωρίζεις την πηγή. Μην απαντάς σε μηνύματα από άγνωστη πηγή. 

Πρόσεξε μη κάνεις κλικ σε ενσωματωμένους δεσμούς. Η αλληλογραφία 

ψαρέματος στέλνεται σε τυχαία e-mail. Όμως κάνοντας κλικ σε 

ενσωματωμένους δεσμούς δηλώνεις ότι το e-mail σου είναι ενεργό και 

γίνεσαι στόχος για κακόβουλη αλληλογραφία. Ακόμη και ο σύνδεσμος 

‘διαγραφή’ (‘unsubscribe’) θα μπορούσε να είναι κακόβουλος. 
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Η απάτη με αγορές οργανώνεται από απατεώνες που βασίζονται στην 

ανωνυμία του διαδικτύου. 

• Καθώς μεγαλώνει ο όγκος συναλλαγών μέσω διαδικτύου μεγαλώνει και ο 
αριθμός των παραπόνων για απάτες με τις συναλλαγές. Μερικά από τα 
πιο συνηθισμένα παράπονα είναι τα παρακάτω: 

• Οι αγοραστές παραλαμβάνουν τα προϊόντα με καθυστέρηση ή δεν τα 
παραλαμβάνουν καθόλου. 

• Οι πωλητές δεν λαμβάνουν τα χρήματά τους. 

• Οι αγοραστές λαμβάνουν προϊόντα κατώτερης ποιότητας από αυτά που 
διαφημίζονταν ή τελείως διαφορετικά από αυτά της παραγγελίας. 
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• Ελλιπείς πληροφορίες για τα προϊόντα ή τους όρους πώλησης. 

Αν πέσεις θύμα τέτοιας απάτης δεν έχεις πραγματικά καμιά πιθανότητα 

επιστροφής των προϊόντων ή επιστροφής των χρημάτων. Μετά από μια 

τέτοια απάτη υπάρχει και ο κίνδυνος τα προσωπικά σου στοιχεία να μην 

είναι πλέον προσωπικά. Οι απατεώνες μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν για 

σου εξαντλήσουν και τις κάρτες σου αγοράζοντας προϊόντα από άλλους 

και χρεώνοντάς τα σε σένα. 



Πώς να προστατευτείς 

• Βεβαιώσου ότι καταλαβαίνεις πως λειτουργεί η ανατροφοδότηση της σελίδας. Από την 
ανατροφοδότηση θα πάρεις χρήσιμες πληροφορίες για πρόσφατες δοσοληψίες άλλων 
πελατών. 

• Έλεγξε προσεκτικά την περιγραφή του αντικειμένου που θέλεις να αγοράσεις και ρώτα 
για περισσότερες πληροφορίες αν δεν είσαι σίγουρος για κάτι. 

• Πρόσεχε αυτούς που σου προσφέρουν κάτι φθηνότερα από την αναγραφόμενη τιμή, 
ιδιαίτερα αν έρχονται άμεσα σε επαφή μαζί σου. Θυμήσου ότι αν κάτι είναι πολύ καλό 
για να είναι αληθινό, τότε πιθανόν να μην είναι. 

• Να προσέχεις ιδιαίτερα αυτούς που έχουν μικρό ή καθόλου ιστορικό πωλήσεων. 

• Πρόσεχε τις περιπτώσεις ‘ψαρέματος’, όπου σου ζητούν πολλά προσωπικά στοιχεία 
λέγοντας ότι ο λογαριασμός σου είναι ανενεργός και πρέπει να ξαναδώσεις στοιχεία. 

• Πρόσεχε το URL του φυλλομετρητή (browser). Οι απατεώνες χρησιμοποιούν 
ιστοσελίδες που μοιάζουν πολύ με τις αληθινές. Π.χ. @e-bayz.com αντί @e-bay.com 

• Διάβασε τους όρους συναλλαγής προσεκτικά, ακόμη και αυτούς που αφορούν τους 
λόγους επιστροφής ή προβλημάτων που αναφέρει η ιστοσελίδα. 

• Αν δεν προλάβεις κάτι μη παρασύρεσαι να αγοράσεις κάποιο παρόμοιο που σου 
προσφέρει κάποιος άλλος. 



ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

ΛΟΡΕΛΑ ΧΟΤΖΑ

ΟΛΓΑ ΨΑΡΡΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΛΙΝΗ

ΙΣΜΗΝΗ ΣΑΜΠΑΝΗ


