
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



Tί είναι το Διαδίκτυο;

 Το διαδίκτυο (Internet) είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους 

υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά     του πλανήτη και παρέχει τις 

υπηρεσίες του σε εκατομμύρια χρήστες.



Ο ρόλος του διαδικτύου στην ζωή μας



Κίνδυνοι του διαδικτύου

• Η έκθεση σε ακατάλληλο ή  παράνομο Περιεχόμενο

• Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Spam)

• Αποξένωση

• Αποπλάνηση (Grooming)

• Βίαια Παιχνίδια

• Εθισμός (Internet Addiction)

• Εκφοβισμός - παρενόχληση στον κυβερνοχώρο (Cyberbullying)

• Επιβλαβείς Συμπεριφορές

• Ηλεκτρονικός Τζόγος

• Ιοί (Virus)

• Παιδική Πορνογραφία

• Παραβίαση Ιδιωτικότητας

• Παραπληροφόρηση (Misinformation)

• Παραποίηση Γλώσσας

• Υποκλοπή Προσωπικών στοιχείων(Phishing)

• Φυσικές Παθήσεις



Προσωπικά δεδομένα

•ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση 

•προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά 

•έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά



o κωδικός πρόσβασης 



Phishing

•ηλεκτρονικό ψάρεμα

•εξαπάτηση των χρηστών του διαδικτύου

•'θύτης' → «αξιόπιστη οντότητα» 

•εκμεταλλεύεται την άγνοια 

•απόκτηση προσωπικών δεδομένων (κωδικοί)



Spyware 

• κακόβουλου λογισμικό 

• κρυφά 

• παρακολουθεί 
ιστοσελίδες που 
επισκέπτεται, κωδικούς 
πρόσβασης, αριθμούς 
πρόσβασης πιστωτικών 
καρτών



Packet sniffing 

•η τέχνη του κρυφακούσματος σε επίπεδο δικτύου.

•μπορεί να υποκλέψει κάποιος:

Ποιες σελίδες επισκέπτεστε

Τις φωτογραφίες σας που ίσως να ανεβάζετε κάπου

Τους κωδικούς σας



Spoofing

• τρόπος που χρησιμοποιεί 

κάποιος για να αποκτήσει 

πρόσβαση σε ένα δίκτυο 

• γνωρίζοντας το όνομα 

χρήστη τον κωδικό 

πρόσβασης 

• πρόσβαση και στα 

ιδιωτικά αρχεία 

• μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου



Ζombies pc - botnet

•δίκτυο υπολογιστών το οποίο ελέγχεται εξ αποστάσεως 

•bootmaster ≠ zombies

•παράνομους σκοπούς 

•πρόσβαση στον κάθε υπολογιστή ξεχωριστά 

•άπειρες δυνατότητες πχ η υποκλοπή δεδομένων

• αποκρύπτεται η ταυτότητα του δράστη



Trojan horse

• κακόβουλο πρόγραμμα

• αβλαβές εκτός εάν ένας 

χρήστης ανοίξει το αρχείο

• εμφανίζεται σαν μια 

χρήσιμη εφαρμογή

• επιτρέπει  σε αυτούς που το 

έχουν φτιάξει να έχουν 

πρόσβαση στον υπολογιστή 

μας



Man-in-the-middle attack

Ο «εισβολέας» :

•παρεμποδίζει την νόμιμη επικοινωνία

•ελέγχει τη ροή επικοινωνίας και μπορεί να αποσπάσει ή να αλλάξει πληροφορίες

•κρυφακούει 

•αλλοιώνει κατάλληλα το μήνυμα.



Μπορώ να προστατευτώ ;



SSL Κρυπτογραφία
• SSL πρωτόκολλο

• μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων

• ασφαλή σύνδεση



Συμβολισμοί που υποδεικνύουν 
ασφαλή σύνδεση

• ένα site είναι κρυπτογραφημένο όταν  υπάρχει το https ("s" από 

secure),καθώς και ένα κλειστό λουκέτο δίπλα του.

• σημάδι της αξιοπιστίας της σελίδας είναι η πράσινη γραμμή 

διευθύνσεων.



Προσοχή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

• ποτέ αναφορά σε προσωπικά στοιχεία, αριθμούς πιστωτικών 

καρτών ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα.

• mails από τους συνηθέστερους στόχους των hackers.



Κοινό λάθος



Διαδικασίες που ελέγχουν την αξιοπιστία των χρηστών

 Authentication διαδικασία ταυτοποίησης ενός χρήστη (username –password)

 Authorization εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του δικαιούχου του ονόματος και 

του επιτρέπει τη διαχείριση  του ονόματος.

 Privileges.js τύπος αρχείου για το λειτουργικό σύστημα των Windows εάν το 

αρχείο JS είναι μολυσμένο από ιό ή κακόβουλο κώδικα, θα εμφανιστεί μήνυμα

 Access control είναι η δυνατότητα να προσδιοριστούν οι πόροι ενός 

υπολογιστικού συστήματος και οι οποίοι βασίζονται στην ταυτότητα ενός 

χρήστη. 



Μπορώ να απευθυνθώ…

 ειδική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας έχει συσταθεί για τη 

διακρίβωση των εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω του 

διαδικτύου ή με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.



Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των 
Προσωπικών Δεδομένων

 γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιανουαρίου



Οι δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο είναι τεράστιες. Η 

αποτελεσματική αξιοποίησή του, όμως, προϋποθέτει την ορθή 

χρήση του

Ο κάθε χρήστης του διαδικτύου θα πρέπει να είναι 

επιφυλακτικός κατά την πλοήγηση του στο διαδίκτυο.


