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«Ηλεκτρονικό Έγκλημα» μία πραγματικότητα που μας 
αφορά. 

 
Νικολίνα Αβδελιώδη, Έλλη Αλεξανδρίδη, Ελένη Μαρία 

Βασιλοπούλου, Νεφέλη Δήμα, Χριστόδουλος Κατσαΐτης,                  
Μάρκος Κονταράτος, Αικατερίνη Μπιλικαΐδου,          

Αδαμαντία Φράττα, 
 

8ο Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Χαλανδρίου 
Τάξη Β΄Λυκείου 

 
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αθανασία Λιβανοπούλου 
Συμμετέχοντες Καθηγητές: Κων/νος Κολλιάρος, 

                               Ευαγγελία Κορρέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Εισαγωγή: Στα πλαίσια της σημερινής εποχής, όπου η 

τεχνολογία έχει αποκτήσει πρωτοφανή ισχύ, με τα 

τεχνολογικά μέσα να διεισδύουν επιδέξια σε όλους του τομείς 

της ανθρώπινης δραστηριότητας, νέοι κίνδυνοι ελλοχεύουν, 

οι οποίοι οφείλονται σε αυτά. Σε αυτό το ευμετάβλητο και 

συνεχώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον, εμφανίζεται και το 

φλέγον ζήτημα του ηλεκτρονικού εγκλήματος, η παρουσία 

του οποίου έχει προκαλέσει το φόβο και την περιέργεια 

πολλών ανθρώπων, σχετικά με το τι ακριβώς είναι, πώς και 

με ποια χαρακτηριστικά εμφανίζεται, ποιες είναι οι συνέπειες 

του και πως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτά τα 

ζητήματα, επιδιώκει να εκθέσει και να διασαφηνίσει η 

παρούσα εργασία, στο πλαίσιο της παρούσας εκδήλωσης. 

Ορισμός: Ως ηλεκτρονικό έγκλημα ορίζεται μια νέα μορφή 

εγκλήματος με μοναδικό μέσο εκτέλεσης τη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Βασική προϋπόθεση στο 

ηλεκτρονικό έγκλημα είναι η ύπαρξη ηλεκτρονικών 

συσκευών, όπως  υπολογιστές, κινητά και συστήματα 

επεξεργασίας δεδομένων. Τέτοιου είδους εγκλήματα 

τιμωρούνται με συγκεκριμένες ποινές από την ελληνική και 

διεθνή νομοθεσία. Είναι κάθε παράνομη δραστηριότητα που 

για την διάπραξη αλλά και για την αντιμετώπισή της 

απαιτείται η τεχνολογική γνώση 

Μορφές ηλεκτρονικού εγκλήματος: 

1) Απάτες μέσω διαδικτύου. 

2) Κακόβουλο λογισμικό.  
3) Παιδική πορνογραφία.  
4) Cracking και hacking. 

5) Ηλεκτρονικό «ψάρεμα». 

6) Διακίνηση-πειρατεία λογισμικού. 

7) Ξέπλυμα χρήματος. 

8) Διακίνηση ναρκωτικών. 

9) Κλοπή ταυτότητας. 

10) Έγκλημα στα chatrooms. 
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11) Ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spamming). 

 

 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού εγκλήματος: 

1) Είναι γρήγορο, διαπράττεται σε χρόνο δευτερολέπτων 

και πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνεται το ίδιο το 

θύμα. 

2) Είναι εύκολο στη διάπραξή του για όσους έχουν 

ειδικευμένες γνώσεις ενώ τα ίχνη που αφήνει είναι 

ψηφιακά.  

3) Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τροποποιημένα 

στοιχεία. Τα μηνύματα που αποστέλλουν είναι ψεύτικα 

και έτσι ο δράστης δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί. 

4) Μπορεί να συμβεί σε όποιον είναι συνδεδεμένος στο 

διαδίκτυο και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 

οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή. 

5) Προξενεί πολύ μεγάλες οικονομικές απώλειες. 

6) Η νομική διερεύνησή του απαιτεί άριστη εκπαίδευση 

και ειδικευμένες γνώσεις. 

7) Ο αριθμός των θυμάτων του είναι πολύ μεγαλύτερος 

από εκείνο των παραδοσιακών εγκλημάτων. 

 

 

Δράστες: Είναι εκείνοι που πετυχαίνουν πρόσβαση στο ξένο 

σύστημα χωρίς εξουσιοδότηση. Διακρίνονται σε: 

1) Ερασιτέχνες: Χρήστες που μπαίνουν στη διαδικασία 

περισσότερο από περιέργεια, έχουν περιορισμένες 

γνώσεις 

2) Hackers: Χρησιμοποιούν τις τεχνολογικές τους γνώσεις 

για την επιτέλεση του κακόβουλου έργου τους. 

Δουλεύουν είτε σε ομάδες είτε μόνοι τους. Συνήθως 

είναι προγραμματιστές, σχεδιαστές συστημάτων ενώ 
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ορισμένοι εξ ΄ αυτών δεν ασχολούνται επαγγελματικά 

με τον χώρο αυτόν. 

3) Crackers: Υποκατηγορία των hackers, έχουν ως σκοπό 

να αποκομίσουν όφελος από επιθέσεις σε 

υπολογιστικά συστήματα, να τροποποιήσουν τα 

δεδομένα τους και να αποκομίσουν κέρδος, είτε 

χρηματικό είτε όχι. 

4) Επαγγελματίες εισβολείς: Άριστοι γνώστες των 

υπολογιστών και του προγραμματισμού, έχουν ως 

στόχο σοβαρότερα εγκλήματα του κυβερνοχώρου. 

5) Μεταμφιεσμένοι: Χρήστες που επιτυγχάνουν πρόσβαση 

με την ταυτότητα άλλου χρήστη. 

6) Κρυφοί χρήστες: σκοπός τους είναι  να αποκτήσουν 

έλεγχο και πρόσβαση σε ιδιωτικά αρχεία. 

7) Έκπτωτοι: Πρόκειται για χρήστες  που έχουν άδεια να 

κάνουν χρήση του συστήματος των πηγών στις οποίες 

έχουν πρόσβαση αλλά έχουν απολέσει τα προνόμιά 

τους.  

 

 

Συνέπειες:1) Στις επιχειρήσεις: Οι πιθανές καταστροφές 

πολύτιμων αρχείων επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία μιας 

εταιρίας καθώς πραγματοποιείται η παραβίαση και η 

υποκλοπή τους μέσω του hacking. Επίσης δαπανώνται 

υπέρογκα ποσά για τη βελτίωση της ασφάλειάς τους. 

2) Στην κοινωνία: Η δυνατότητα παράνομης αντιγραφής και 

δωρεάν χρήσης πολυμέσων, όπως μουσική, ταινίες, 

λογισμικό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση οικονομικών 

θεμάτων, τόσο για τους δημιουργούς τους, εφόσον δεν 

αγοράζεται, όσο και για το ευρύτερο κοινό. Οι επιθέσεις που 

γίνονται σε δημόσιες υπηρεσίες διαταράσσουν την κοινωνική 

ευρυθμία καθώς οι πολίτες δεν μπορούν να τις 

χρησιμοποιήσουν όταν τις χρειάζονται. 
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3) Στο άτομο: Τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου 

παραβιάζονται και δημοσιεύονται δημοσίως, χωρίς την 

έγκριση του ίδιου. Επομένως, παραβιάζεται η ιδιωτικότητά 

του. Εκτός αυτού, αρκετές φορές μπορεί να υπάρξει 

υποκλοπή χρηματικού ποσού ενός ατόμου και να 

προξενηθούν οικονομικές απώλειες. Το bullying είναι μια 

άλλη πτυχή που επηρεάζει βαθύτατα την ψυχολογική 

ισορροπία του ατόμου. 

4) Στο περιβάλλον: Αυτές δεν είναι άμεσες με εξαίρεση την 

ηλεκτρική ενέργεια που δαπανάται από τους υπολογιστές που 

χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες ηλεκτρονικού εγκλήματος. 

Σχετική νομοθεσία:1) Σε παγκόσμιο επίπεδο λειτουργούν 

διάφοροι οργανισμοί για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

- Τον OECD-Ο.Ο.Σ.Α (Οργανισμός για την Οικονομική 

Συνεργασία και Ανάπτυξη) 

- Τον ΟΗΕ (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών) 

- Την Ομάδα των οκτώ 

 

2) Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: νομοθετήθηκαν διάφορες 

συστάσεις για το έγκλημα που διαπράττεται με ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, όπως η σύσταση NoR (89) 9, NoR (95) 13 καθώς 

και η διεθνής σύμβαση της Βουδαπέστης στην οποία 

συμμετείχε και η Ελλάδα. 

3) Στην Ελλάδα: Οι περισσότερες υποθέσεις που έχουν 

προκύψει ως τώρα έχουν αντιμετωπιστεί από τις διατάξεις 

του νόμου Ν.1805/1988 ο οποίος ουσιαστικά προσέθεσε τα 

άρθρα 370Β και 386Α στον ποινικό κώδικα. Επίσης το άρθρο 

370Α αναφέρεται στην πορνογραφία ανηλίκων, άλλη μια 

μορφή ηλεκτρονικού εγκλήματος. 

Τρόποι αντιμετώπισης:  
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1) Προληπτικό επίπεδο: Προτείνεται να υπάρχει επικοινωνία 

μεταξύ των μελών της οικογένειας για κινδύνους που έχουν 

αντιμετωπίσει τα μέλη της. Η διαφύλαξη προσωπικών 

πληροφοριών είναι επίσης μεγίστης σημασίας, όπως το 

τηλέφωνο, η διεύθυνση, λεπτομέρειες τραπεζικών 

λογαριασμών. Τα άτομα οφείλουν να διατηρούν επιφυλακτική 

στάση απέναντι στο περιεχόμενο του διαδικτύου και να μην 

ενδίδουν σε ό,τι βλέπουν στον χώρο αυτό. Αυτό 

συμπεριλαμβάνει και τα chatrooms.  

2) Για την ενίσχυση της ασφάλειας:  

Α)  Υπάρχουν φίλτρα που επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο 

σε χρήστες που έχουν καταχωρηθεί στον υπολογιστή. 

Β)  Η ταυτοποίηση του χρήστη (identification) 

αναγνωρίζει την ταυτότητα του χρήστη και δίνει την άδεια 

εισόδου αναλόγως.  

Γ) Η αυθεντικοποίηση του χρήστη (authentication) 

επιβεβαιώνει την ταυτότητά του. Με την μέθοδο αυτή, ο 

χρήστης εξασφαλίζει πως πράγματι είναι ο ίδιος που έχει 

πρόσβαση στο σύστημά του. 

Δ)  Η μέθοδος της κρυπτογράφησης (encryption) 

στηρίζεται στην χρήση ενός αλγορίθμου, όπου τα δεδομένα 

μετασχηματίζονται σε κωδικοποιημένη μορφή πριν 

αποθηκευτούν. Ο ρόλος του είναι να προστατεύει 

πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

 

Επίλογος: Εν κατακλείδι είναι φανερό ότι από την δυναμική 

εισβολή των υπολογιστών στην καθημερινή μας ζωή, πηγάζει 

μια πληθώρα κινδύνων, οι οποίοι απειλούν την κοινωνική 

συνοχή. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμη η διαρκής επαγρύπνηση 

αλλά και ενημέρωση έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

κίνδυνοι που ελλοχεύουν και να υπερισχύσουν τα οφέλη από 

την χρήση τους. 
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