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Ειδικός σε θέματα Αντιμετώπισης 

Κυβερνοεγκλήματος

https://pxhere.com/en/photo/1435307
https://www.pexels.com/photo/positive-woman-having-video-call-on-computer-4476606/


Γιατί παραμένει επίκαιρο ως θέμα;
Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας 2022

Έμφαση στο Phishing -Ransomware

Πηγές:
1. https://cybersecuritymonth.eu/

2. https://www.enisa.europa.eu/topics/

cybersecurity-education/european-

cyber-security-month

3. https://www.europol.europa.eu/sites/

default/files/documents/report_on_p

hishing_-

_a_law_enforcement_perspective.pdf

4. https://www.youtube.com/watch?v=

71qk3HoRIXQ&t=5s

https://cybersecuritymonth.eu/
https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-education/european-cyber-security-month
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/report_on_phishing_-_a_law_enforcement_perspective.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=71qk3HoRIXQ&t=5s


Τι είναι η Κυβερνοασφάλεια

Τι είναι το κυβερνοέγκλημα, 

Ταξινόμηση μορφών Κυβερνοεγκλήματος, 

Τάσεις και χαρακτηριστικά,

Αντιμετώπιση του προβλήματος

Βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις

Το Πλαίσιο της σημερινής προσέγγισης



Τι θεωρείται ως Κυβερνοχώρος;

5η διάσταση του χώρου-Ανθρωπογενές περιβάλλον -

Δισεκατομμύρια άνθρωποι και συσκευές 

«22.3 billion devices worldwide are 

expected to be linked to the Internet of 
Things by 2024»

Πηγή:

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/cybersecurity/

A global domain within the information environment consisting of the interdependent networks 

of information technology infrastructures and resident data, including the Internet, 

telecommunications networks, computer systems, and embedded processors and controllers . 

(JP 3-12) DoD Dictionary of Military and Associated Terms 2021 p. 55

https://pixabay.com/illustrations/cyberspace-cyber-technology-1757801/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyberspace_battles.jpg
https://www.ida.org/-/media/feature/publications/2/20/2011-cyberspace---the-fifth-operational-domain/2011-cyberspace---the-fifth-operational-domain.ashx


. 

Είναι η τεχνολογία τωρινή υπόθεση;
Μηχανισμός Αντικυθήρων

1. https://www.thearchaeologist.org/blog/how-does-the-antikythera-mechanism-work

2. https://www.theguardian.com/science/2021/mar/12/scientists-move-closer-to-solving-

mystery-of-antikythera-mechanism

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Antikythera_mechanism

https://www.thearchaeologist.org/blog/how-does-the-antikythera-mechanism-work
https://www.theguardian.com/science/2021/mar/12/scientists-move-closer-to-solving-mystery-of-antikythera-mechanism
https://en.wikipedia.org/wiki/Antikythera_mechanism#/media/File:NAMA_Machine_d'Anticyth%C3%A8re_1.jpg


. 

Τεχνολογία με ιστορικές ρίζες

1. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B2%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%B1

2. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF

%84%CE%BF%CF%82

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B2%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82


Από το Διαδίκτυο στο Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων - Διαδίκτυο των Πάντων  (IoT – IoE)

❑ Μια παγκόσμια ραδιοτηλεοπτική δυνατότητα, ένας

μηχανισμός διάδοσης πληροφοριών και ένα μέσο

συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων και των

υπολογιστών τους

❑ Το IoT περιγράφει ένα σύστημα, όπου το Διαδίκτυο

συνδέεται με τον φυσικό κόσμο, μέσω πανταχού παρόντων

αισθητήρων.

❑ Ο τηλέγραφος, το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση

και ο υπολογιστής έθεσαν τις βάσεις για αυτή την άνευ
προηγουμένου ολοκλήρωση.

Πηγές:
1. https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/brief-history-internet/

2. https://www.itu.int/en/action/internet/Pages/default.aspx

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Industrial_Revolution

4. https://docbox.etsi.org/erm/Open/CERP-

IoT20090518/Santucci%20paper%20on%20IoT%20for%20Internet%20conference_Luxembourg_28-01-2009.pdf

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Ashton

6. https://rainrfid.org/wp-content/uploads/2015/12/Kevin-Ashton.pdf

https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/brief-history-internet/
https://www.itu.int/en/action/internet/Pages/default.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Industrial_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Ashton
https://rainrfid.org/wp-content/uploads/2015/12/Kevin-Ashton.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Ashton


Τι μας προσφέρει η διαδικτυακή πραγματικότητα;

Να συνδεόμαστε

Να εκφραζόμαστε

Να καινοτομούμε

Να διαμοιράζουμε

Να επιλέγουμε

Να εμπιστευόμαστε

Πηγή

https://future.internetsociety.org/2019/consolidation-in-the-internet-economy report p.15/

Ανάπτυξη 

Κριτικής 

σκέψης 

https://future.internetsociety.org/2019/consolidation-in-the-internet-economy/
https://future.internetsociety.org/2019/consolidation-in-the-internet-economy/


Χρήση των ΤΠΕ 
στην Ελλάδα

Πηγές: 

1. https://www.statistics.gr/el/infographic-information-

technologies-2021?fbclid=IwAR2uS6alKiZ3avcez-

qCbytdn6gkIc5MAkCalWvK7FPs3F24vTxTjOQQtsQ

2. https://www.internetworldstats.com/europa.htm#gr

Ημερομηνία 
δημοσίευσης: 
8.12.2021

https://www.statistics.gr/el/infographic-information-technologies-2021?fbclid=IwAR2uS6alKiZ3avcez-qCbytdn6gkIc5MAkCalWvK7FPs3F24vTxTjOQQtsQ


Αύξηση πληθυσμού

Πηγές:
https://www.facebook.com/Statista.Inc/photos/pcb.5553912264721206/55539121

54721217/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3a/Human_population_growth_fro

m_1800_to_2000.png

https://www.facebook.com/Statista.Inc/photos/pcb.5553912264721206/5553912154721217/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3a/Human_population_growth_from_1800_to_2000.png
https://www.worldometers.info/world-population/


Η Τεχνολογική - Ψηφιακή Ανισότητα εμφανής

Συνδεδεμένοι        67,9% 

Μη Συνδεδεμένοι 32,1%
Πηγή:

https://www.internetworldstats.com/stats.htm



Αλλά και κοινωνικοοικονομική

Πηγές:
1. https://www.facebook.com/Statista.Inc/photos/a.168793176566502/554015

1162763983/

2. https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf

https://www.facebook.com/Statista.Inc/photos/a.168793176566502/5540151162763983/


Το σημερινό κυβερνοοικοσύστημα

Πηγές:

1. http://www.thesydneyjournalist.com/wp-
content/uploads/2017/08/Dark-Web-Infographic-by-Deep-
Web-Tech.jpg

2. https://reliefweb.int/report/world/unodc-world-drug-report-
2022 BOOKLET 2 DRUG DEMAND DRUG SUPPLY P. 57

Πολύπλοκο και σύνθετο περιβάλλον

Με αβεβαιότητες

http://www.thesydneyjournalist.com/wp-content/uploads/2017/08/Dark-Web-Infographic-by-Deep-Web-Tech.jpg
https://reliefweb.int/report/world/unodc-world-drug-report-2022


Ορισμός Κυβερνοασφάλειας 

1. εργαλεία,

2. πολιτικές,

3. κατευθυντήριες γραμμές,

4. προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνου,

5. δράσεις κατάρτισης,

6. βέλτιστες πρακτικές,

7. εγγυήσεις και τεχνολογίες,

Πηγές:

1. https://www.itu.int/pub/D-STR-CYB_GUIDE.01-2018 p.13

2. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union#/media/File:International_Telecommunication_Union

_logo.svg

https://www.itu.int/pub/D-STR-CYB_GUIDE.01-2018


Ορισμός Κυβερνοασφάλειας κατά την Διεθνή Ένωση 

Τηλεπικοινωνιών (ITU)

οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία

της διαθεσιμότητας,

1. της εμπιστευτικότητας

των στοιχείων των συνδεδεμένων υποδομών κι αφορούν

1. κυβερνήσεις,

2. Επιχειρήσεις – οργανισμούς και

3. πολίτες

Πηγές:

1. https://www.itu.int/pub/D-STR-CYB_GUIDE.01-2018 p.13

2. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union#/media/File:International_Telecommunication_Union_logo.svg

Κυβερνοασφάλεια=Οτιδήποτε 

συμβάλλει στο να υπάρχει 

ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο

https://www.itu.int/pub/D-STR-CYB_GUIDE.01-2018


Βιώσιμη Ανάπτυξη ως 

προτεραιότητα και της ΕΕ

Πηγές:

1. https://sdgs.un.org/2030agenda

2. https://ec.europa.eu/international-

partnerships/sustainable-development-goals_en

• Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν 

μπορεί να υπάρξει δίχως 

ειρήνη και ασφάλεια 

• Η ειρήνη και η ασφάλεια θα 

κινδυνεύσουν δίχως βιώσιμη 

ανάπτυξη

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Global_European_Union.svg
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_agriculture#/media/File:Yara_N-Sensor_ALS.jpg


Στρατηγική Ασφάλειας στην ΕΕ 
17

Πηγή:

https://ec.europa.eu/info/strategy/pr

iorities-2019-2024/promoting-our-

european-way-life/european-

security-union_en

1. Ένα ασφαλές για το μέλλον 

περιβάλλον

2. Αντιμετώπιση εξελισσόμενων απειλών

3. Προστασία από την τρομοκρατία και το 

οργανωμένο έγκλημα

4. Ένα ισχυρό ευρωπαϊκό οικοσύστημα 

ασφάλειας

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Global_European_Union.svg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_en


Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής

Πηγές:
• https://ncsguide.org/the-guide/?fbclid=IwAR1b2lJLcUYLX7EAntZydBOPN8V7Jdpv7jmSRkYd-CFlXzOL49nSutycyfY

• https://mindigital.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-

%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-

%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CC%81%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82.pdf

https://ncsguide.org/the-guide/?fbclid=IwAR1b2lJLcUYLX7EAntZydBOPN8V7Jdpv7jmSRkYd-CFlXzOL49nSutycyfY
https://ncsguide.org/the-guide/?fbclid=IwAR1b2lJLcUYLX7EAntZydBOPN8V7Jdpv7jmSRkYd-CFlXzOL49nSutycyfY
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_Greece.svg


Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 
Ψηφιακή Σύγκλιση ζητούμενο για την χώρα μας

Στρατηγικός στόχος ο εφικτός στόχος
δηλαδή ο Μέσος όρος την ΕΕ

Δημοσιεύθηκαν 28/07/2022 & 

25/1/2022

Πηγές: 

1. https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/p

olicies/desi

2. https://www.transparency.or

g/en/cpi/2021

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://www.transparency.org/en/cpi/2021


Ψηφιακός μετασχηματισμός και 
Διαφάνεια

Η αλλάζουμε ή βουλιάζουμε

Δημοσιεύθηκε 17/02/2022
Πηγή: 

https://www.ethnos.gr/opinion

s/article/195948/pshfiakosmeta

sxhmatismoskaidiafaneiahallaz

oymehboyliazoyme

https://www.transparency.org/en/cpi/2021


Δημοσιεύθηκε 03/11/2022
Πηγή: 
1. https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022
2. https://www.enisa.europa.eu/media/media-press-kits/logos
3. https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-

trends

Το σημερινό τοπίο Κυβερνοαπειλών

1.Ransomware 

2. Malware 

3. Social Engineering threats 

4. Threats against data 

5. Threats against availability: Denial of Service 

6. Threats against availability: Internet threats 

7. Disinformation – misinformation 
8. Supply-chain attacks

https://www.enisa.europa.eu/media/media-press-kits/logos
https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends
https://www.enisa.europa.eu/media/media-press-kits/logos


Το τοπίο των Κυβερνοαπειλών ως το 2030

Πηγές: 
1. https://www.enisa.europa.eu/news/cybersecurity-

threats-fast-forward-2030 11/11/2022
2. https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-

management/threats-and-trends

1. Supply chain compromise of software 
dependencies

2. Advanced disinformation campaigns
3. Rise of digital surveillance 

authoritarianism/loss of privacy
4. Human error and exploited legacy systems 

within cyber-physical ecosystems
5. Targeted attacks enhanced by smart device 

data
6. Lack of analysis and control of space-based 

infrastructure and objects
7. Rise of advanced hybrid threats
8. Skills shortage
9. Cross-border ICT service providers as a single 

point of failure
10. Artificial intelligence abuse

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/EUR_GCIv2_report.pdf
https://www.enisa.europa.eu/news/cybersecurity-threats-fast-forward-2030
https://www.enisa.europa.eu/media/media-press-kits/logos


Cybersecurity Act EU (EUCA)

• Μια νέα εντολή για 

τον ENISA (για το 

Δίκτυο CSIRTS 

χωρών μελών ΕΕ)

• Ένα Ευρωπαϊκό 

πλαίσιο 
Πιστοποίησης της 

Κυβερνοασφάλειας

Πηγές:

1. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-act

2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0881&from=EN

3. https://twitter.com/EUCYPRUS/status/1144227485128765441/photo/1

4. https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/standardisation-and-the-eu-cybersecurity-act-1

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Global_European_Union.svg
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-act
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0881&from=EN
https://twitter.com/EUCYPRUS/status/1144227485128765441/photo/1
https://twitter.com/EUCYPRUS/status/1144227485128765441/photo/1


Νομοθετικές πρωτοβουλίες

• Η Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της ΕΕ (2013)

• Η οδηγία NIS  (2016)   
• N. 4577/2018 φεκ Α-199 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας 

συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και άλλες διατάξεις.

• H Cybersecurity Act 2019 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/881)

• N. 4927/2019 φεκ Α-143 Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), 

«Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA)». 

• N. 4961/2022 φεκ Α-146 Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 

ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Global_European_Union.svg


Το Κυβερνοέγκλημα ως μια σοβαρή μορφή 

εγκληματικότητας, με αυξητική τάση

Δημοσιεύθηκαν 11/11/2021 & 22/3/2022

Πηγές: 

1. https://www.europol.europa.eu/activities-

services/main-reports/internet-organised-

crime-threat-assessment-iocta-2021

2. https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualR

eport/2021_IC3Report.pdf

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2021
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/EUR_GCIv2_report.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/EUR_GCIv2_report.pdf
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2021
https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2021_IC3Report.pdf


Cybercrime(etymology)

Kυβερνήτης

kybernetes

governor of a 

ship (captain) 

=Κάθε έγκλημα στον Κυβερνοχώρο

Crimen

Kρίμα

Πηγές από βιβλία:
1. James Gleick, The Information, 2011, εκδόσεις Τραυλός, σελ. 16, 329-330,352
2. Ian F. McNeely, Lisa Wolverton, Επανεφεύρεση της Γνώσης, ΕΝΑΛΙΟΣ, 2017, σελ. 344-345
3. Robin Mansell, Το Διαδίκτυο στη Φαντασία, 2018, εκδόσεις Ροπή, σελ. 81
4. Armand Marie Leroi, Η Λιμνοθάλασσα, πως ο Αριστοτέλης επινόησε την επιστήμη, 2018, εκδόσεις Ροπή, σελ. 198

https://monoskop.org/Norbert_Wiener


Τα πιο βασικά θέματα σήμερα της 

Κυβερνοασφάλειας

Ιδιωτικότητα

Fake news – Hate Speech-

Cyber-bullying

Προστασία κρίσιμων υποδομών

Κυβερνοέγκλημα

CSE FRAUD ATTACKS

DRUGS INTELLECTUAL 

PROPERTY



Νομικό Πλαίσιο για τα  

Κυβερνοεγκλήματα

• Η οδηγία NIS  2016/1148/ΕΕ N. 4577/2018 φεκ Α-199

• Ποινικός Κώδικας Ν. 4619/2019 φεκ Α-84 όπως τροποποιήθηκε με

Ν. 4885/2021 φεκ Α-215 (και ενσωματωμένο το Ν. 4411/2016)

• Ο Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα

2016/679/ΕΕ και η Οδηγία ΕΕ 2016/680/ΕΕ

N. 4624/2019 φεκ Α-137 όπως τροποποιήθηκε με Ν.4829/2021

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Global_European_Union.svg
https://emerging-europe.com/voices/gdpr-looking-back-and-looking-forward/


Νομικό Πλαίσιο –

Το πρώτο διεθνές 

κείμενο

83 κράτη είναι πλέον είτε 

συμβαλλόμενα μέρη (67), 

είτε την έχουν υπογράψει 

είτε έχουν προσκληθεί να 

προσχωρήσουν (16)

14/11/2022

Πηγή:

https://www.coe.int/en/web/cybercrime

/the-budapest-convention

https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention


Τα παιδιά προτεραιότητα των κοινωνιών

❑ Σύνταγμα 1975/1986/2001/2008/2019 άρθρο 21

❑ The United Nations Convention on the Rights of the Child 

(UNCRC) 20/11/1989

❑ ΕΣΔΑ άρθρο 14

❑ Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων άρθρο 13, 14, 34

❑ Ν. 2101/1992 ΦΕΚ Α 192 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Janus 

Korczak

6/8/1942

https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
https://www.die-tagespost.de/kultur/janusz-korczak-ging-mit-seinen-schuetzlingen-in-den-tod-art-230984#group


Προστασία των παιδιών

❑ Οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης

και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της

απόφασης−πλαίσιο 2004/ 68/ ΔΕΥ του Συμβουλίου

❑ Ν. 4267/2014 ΦΕΚ Α 137 Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και 

εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις

❑ Ποινικός Κώδικας άρθρα 312, 339, 342, 346, 348Α, 348Β, 351Α

❑ Ν. 4779/2021 ΦΕΚ Α 27 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης   άρθρο 9 Προστασία των ανηλίκων

❑ Ν. 4800/2021 ΦΕΚ Α 81 Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις 

γονέων και τέκνων

❑ Ν. 4837/2021 ΦΕΚ Α 178 Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και

παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων

υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της

αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις

https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D


Ποιο είναι το διακύβευμα σήμερα; 

Η Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

1. Πηγές: 
https://www.enisa.europa.eu/publicati
ons/enisa-position-papers-and-
opinions/enisa-input-to-the-css-review-
b p.7

2. https://ec.europa.eu/commission/pres
scorner/detail/en/IP_22_2695

Ενιαία Αγορά

Πλήθος προϊόντων και 

υπηρεσιών

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/enisa-input-to-the-css-review-b
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/enisa-input-to-the-css-review-b%20p.7
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2695


Βασικές Υποδομές και Δίκτυα

με βάση την Οδηγία NIS (2016/1148/ΕΕ)

Ανάπτυξη 

στοχευμένων

προσεγγίσεων

https://www.icao.int/cybersecurity/Pages/default.aspx
http://www.uhi.gr/
https://acer.europa.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank#/media/File:Logo_European_Central_Bank.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_network#/media/File:Grand_Coulee_Dam_spillway.jpg


Επέκταση της Προστασίας των Τομέων και Δικτύων

με βάση την Οδηγία NIS.2

Προετοιμασία εν όψει 

των αλλαγών

Πηγή:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/revised-

directive-security-network-and-information-systems-nis2

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/revised-directive-security-network-and-information-systems-nis2


Κυβερνοέγκλημα με θύμα το παιδί

Πηγή: 

https://www.interpol.int/News-and-

Events/News/2020/INTERPOL-report-highlights-impact-of-

COVID-19-on-child-sexual-abuse

Πηγή: 

https://www.europol.europa.eu/publications-

documents/covid-19-global-online-safety-advice-for-

parents-and-carers

https://www.europol.europa.eu/covid-19/covid-19-child-sexual-exploitation
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/covid-19-global-online-safety-advice-for-parents-and-carers
https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-highlights-impact-of-COVID-19-on-child-sexual-abuse


Καμπάνια της Europol – Say no

Πηγές

1. https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/3.Say%20No.pdf

2. https://www.youtube.com/playlist?list=PL34rDtSSoVq8XYUUvRWCNqCdRftckqzTi

3. https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/530229

4. https://www.europol.europa.eu/stopchildabuse

https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/3.Say%20No.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL34rDtSSoVq8XYUUvRWCNqCdRftckqzTi
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/530229
https://www.europol.europa.eu/stopchildabuse


Καμπάνια της Europol – Say no

Πηγές
1. https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/3.Say%20No.pdf

2. https://www.youtube.com/playlist?list=PL34rDtSSoVq8XYUUvRWCNqCdRftckqzTi

3. https://www.europol.europa.eu/stopchildabuse

https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/3.Say%20No.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL34rDtSSoVq8XYUUvRWCNqCdRftckqzTi
https://www.europol.europa.eu/stopchildabuse


Διαδικτυακή καθημερινότητα των παιδιών 
περιλαμβάνει και τα social media

Ρητορική του μίσους

Ένας ύπουλος εχθρός για τις κοινωνίες μας

και την δημοκρατία μας

Από 15 ετών και 

άνω επιτρέπεται 

υπό 

προϋποθέσεις



Προστασία των παιδιών

https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/552084#%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF_21|552181


Κυριαρχία των social 

media

1. https://ec.europa.eu/newsroom/rtd/items/713444/en

2. https://techcrunch.com/2009/02/09/facebook-activates-like-button-friendfeed-tires-of-

sincere-

flattery/?guce_referrer=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnLw&guce_referrer_sig=AQAA

AHjAogdfUs5MX2xkxydv8nAaSxh1gYdVW2Ia_YpxBQnv3X5hYg5TL7pe9boB--

joVG9yXiGNNvWqKKd44nVm3qUYc-

olMwfhj4pyYDd50Ay9O2Z7CBdRoDUiQzyJ1UJG6DoYhHAMxyh6C7OvdF1XTdBupwUD3FN8GTel

07yTbr9a

09/09/02/2009

https://ec.europa.eu/newsroom/rtd/items/713444/en


Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Πηγές: 
1. https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-

of-users//
2. https://www.businessofapps.com/news/metas-monthly-active-users-are-dropping-and-

so-are-revenues
3. https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-greece/2022/10/

1. Facebook

2. Youtube

3. WhatsApp

4. Instagram

5. Messenger

6. Wechat

7. Tiktok

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.businessofapps.com/news/metas-monthly-active-users-are-dropping-and-so-are-revenues
https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-greece/2022/10/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/


Κυβερνοεκφοβισμός (Cyber-Bullying)

Εκφοβισμός μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών (UNICEF)
Διαδικτυακή επιθετική συμπεριφορά (μέσω μηνυμάτων, κλήσεων, κλπ)

από τον θύτη προς το θύμα

Πηγή: https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying

https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying


Ενημέρωση παιδιών με χρήσιμες οδηγίες

Πηγή:
http://www.astynomia.gr/ind
ex.php?option=ozo_content
&perform=view&id=135&Item
id=128&lang=

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=135&Itemid=128&lang=


Προσωπικά δεδομένα  (personal data)

Το σημαντικότερο διακύβευμα σήμερα

Ποιος κατέχει τα δεδομένα μας;

«Ότι είναι δικό μου»

Απάντηση μαθητή δημοτικού σε 

ερώτηση του ομιλούντος

11/2/2020 σε εκδήλωση στο NOESIS

https://pixabay.com/photos/regulation-gdpr-data-protection-3246979/


Ένας κυβερνοεγκληματίας μπορεί να προσπαθήσει

να κλέψει μια σειρά προσωπικών πληροφοριών, όπως:

• Όνομα

• Ημερομηνία γέννησης

• Αριθμός άδειας οδήγησης

• Διεύθυνση

• Το πατρικό όνομα της μητέρας

• Τόπος γέννησης

• Λεπτομέρειες πιστωτικής κάρτας

• Αριθμός φορολογικού αρχείου

• Λεπτομέρειες κάρτας υγείας

• Πληροφορίες διαβατηρίου

• Προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός (PIN)

• Όνομα χρήστη και λεπτομέρειες σύνδεσης για
τον ηλεκτρονικό λογαριασμό

Πηγή: 

https://csirt.cd.mil.gr/el/threats-gr/



Διάκριση των προσωπικών δεδομένων

Πηγή: https://www.cima.ned.org/publication/big-data-not-big-brother/

https://www.cima.ned.org/publication/big-data-not-big-brother/


• φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, 

• πολιτικά φρονήματα,

• θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις·

• συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση·

• γενετικά δεδομένα, 

• βιομετρικά δεδομένα που υποβάλλονται 

• σε επεξεργασία αποκλειστικά για την ταυτοποίηση 

ενός ατόμου·

• δεδομένα σχετικά με την υγεία·

• δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή 

τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου

Ευαίσθητα δεδομένα (sensitive data)

είναι τα δεδομένα που αφορούν:

Πηγές:
1. https://ec.europa.eu/info/law/law-

topic/data-protection/reform/rules-

business-and-organisations/legal-

grounds-processing-data/sensitive-

data/what-personal-data-

considered-sensitive_el

2. https://gdpr.eu/what-is-gdpr/?cn-

reloaded=1

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive_el
https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/logo_edps_def_full_en.jpg


Προσωπικά δεδομένα και Δικαιώματα του κάθε 

ατόμου

Πηγή:

https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd

https://pixnio.com/objects/computer/program-programmer-notebook-personal-computer-laptop-digital-computer-portable-computer-computer


Αλίευση Δεδομένων -
Phishing

49

Πηγές:
1. https://www.europol.europa.eu/activities-

services/public-awareness-and-prevention-

guides/e-commerce-tips-and-advice-to-

avoid-becoming-fraud-victim

2. https://www.europol.europa.eu/sites/default/

files/documents/report_on_phishing_-

_a_law_enforcement_perspective.pdf

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/e-commerce-tips-and-advice-to-avoid-becoming-fraud-victim
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/e-commerce-tips-and-advice-to-avoid-becoming-fraud-victim


Αλίευση Δεδομένων -
Phishing

Πηγές:
1. https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/3_phishing_vishing_sms.pdf

2. http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=325&Itemid=86&lang

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/3_phishing_vishing_sms.pdf


Τι είναι το Phishing και πως θα το αποφύγουμε;

Το πραγματικό τίμημα του Κυβερνοεγκλήματος και της 

Κυβερνοασφάλειας

Πηγή: https://www.newsbeast.gr/apopseis/arthro/7933191/ti-einai-to-phising-kai-pos-tha-to-apofygoume-
chrisimes-odigies

Πηγή:

https://www.naftemporiki.

gr/story/1790364/to-

pragmatiko-timima-tou-

kubernoegklimatos-kai-tis-

kubernoasfaleias



Tα δεδομένα μας σ ένα νέο περιβάλλον

Πηγές
1. https://crackedlabs.

org/en/corporate-
surveillance/#6

2. https://crackedlabs.
org/en/corporate-
surveillance/#7

https://crackedlabs.org/en/corporate-surveillance/#6


Ασφάλεια Συσκευών μας

Σενάριο Κυβερνοασφάλειας 



Διαθέσιμα προγράμματα και κίνδυνοι 

– αντίγραφα ασφαλείας-ανάκτηση 

δεδομένων

https://www.enisa.europa.eu/securesme/#/cyber-tips#

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/international-crackdown-rat-spyware-which-takes-total-control-of-victims%E2%80%99-pcs
https://www.nomoreransom.org/el/index.html
https://www.enisa.europa.eu/securesme/#/cyber-tips


Η Στρατηγική της Πρόληψης

Μη 
αποτίμηση Συγκριτικό 

πλεονέκτημα
Πατέρας της 

ιατρικής επιστήμης

«Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν»

https://www.biography.com/scholar/hippocrates


Συνεργασία για περισσότερη Ασφάλεια στον 

Κυβερνοχώρο

Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας

Ακαδημαϊκή Κοινότητα

https://www.nomoreransom.org/el/index.html


Εκπαιδευτικό υλικό σύγχρονο και επίκαιρο

Έμφαση στις νέες ψηφιακές δεξιότητες

https://techblog.gr/software/vivlio-a-gymnasioy-pliroforikis-toys-mathainoyn-gia-cd-rom-kai-ypologistes-tsepis-me-periorismenes-dynatotites/?fbclid=IwAR1QXE0S8TnN6utVTPlQ0NNziVHj-wQWvXez2_4tmE-apG6zPPMcesU4AyU
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/


Μελέτη για την εκπαίδευση και την 

Κυβερνοασφάλεια

Πηγή:
https://cybilportal.org/publications/pre-university-cyber-security-education-a-

report-on-developing-cyber-skills-amongst-children-and-young-people/

Δημοσιεύθηκε Φεβρουάριο 2022

Διεξήχθη από
•Institute of Cyber Security for Society 
(iCSS), University of Kent
•Global Forum on Cyber Expertise 
(GFCE)

Αναφέρεται και στην Ελλάδα
Σελ. 8, 11-12, 19, 22, 88-93, 95,  101-102, 104, 156

https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/
https://cybilportal.org/actors/institute-of-cyber-security-for-society-icss-university-of-kent/
https://cybilportal.org/actors/gfce/


Νέες δεξιότητες στη νέα πραγματικότητα

Ψηφιακός Αλφαβητισμός- Κριτική Σκέψη

Πηγές:

1. https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/d

igital-skills-initiatives

2. https://www.weforum.org/agenda/

2016/03/21st-century-skills-future-

jobs-students/

https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/
https://www.facebook.com/DigitalSkillsEU/photos/a.197561223677877/4078334352267192/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-initiatives


Δεξιότητες και προσόντα στο νέο περιβάλλον

ποιες προοπτικές αναδεικνύονται

https://cyber.org/sites/default/files/2020-06/Information%20Systems%20Security%20Manager.pdf


Δεξιότητες και προσόντα στο νέο περιβάλλον

Ο άνθρωπος χειρίζεται την τεχνολογία



Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

Βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων

https://nationaldigitalacademy.gov.gr/

Με 315 μαθήματα

34 θεματικές ενότητες

1800 ώρες εκπαίδευσης

Στοιχεία στις 20/11/2022



Ανεξάρτητες Αρχές και η σημασία τους

 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα

 Συνήγορος του Καταναλωτή

 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)

 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

 Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(ΕΕΕΠ)

 Τράπεζα της Ελλάδος

 Συνήγορος του Πολίτη

 Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Βέλτιστη πρακτική

Σχολεία, Περιφέρειες, Δήμοι μπορούν να εντάξουν 

στις ιστοσελίδες τους, τους συνδέσμους των 

Ανεξάρτητων Αρχών 

https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://apps.eett.gr/complaints/Complaint.seam
http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html
https://www.dpa.gr/
https://www.opi.gr/
http://www.adae.gr/
https://www.eof.gr/web/guest;jsessionid=c9642e4e6876ead2dd197dd8694d
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/index.html
https://www.synigoros.gr/el
https://www.synigoros.gr/paidi/index.html


Υλικό από την Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα



Χρήσιμο υλικό από το 

ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΥΒ 6/CSIRT

Πηγή: 
https://csirt.cd.mil.g

r/el/threats-gr/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Hellenic_National_Defence_General_Staff_Emblem.svg


Δίνουμε έμφαση στην αξιοπιστία των 

επίσημων φορέων – τι πρέπει να προσέχουμε;

https://victor-mochere.com/how-to-get-verified-on-facebook


Χρήσιμο υλικό από διεθνείς φορείς

Πηγές:

1. https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/video-tutorials-parenting-in-the-digital-age-

2. https://edoc.coe.int/en/children-s-rights/7513-parenting-in-the-digital-age-parental-guidance-for-the-online-protection-of-

children-from-sexual-exploitation-and-sexual-abuse.html

https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/video-tutorials-parenting-in-the-digital-age-


Τι μας προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Λιγότερη οθόνη και 

περισσότερη κίνηση 

Πηγή: 

https://www.facebook.com/WHO/posts/

1771269776251731



Και τι μας προτείνει ένα κατάστημα

WiFi με νέο Password !!

Άσε το κινητό κοίτα την θέα Πηγή: 
https://www.facebook.com/giorgos.papaprodromou/posts/pfbi
d071YApF1rTzVX8D7o1NYWxB7wfyAe7G66NCPbz75HQ9rRC6rzzH

YZ4CPrLkkyTCt3l



Καλή πρακτική από φορείς
η γνησιότητα προφίλ, σελίδων

Πηγή: 

https://www.e-kilkis.gr/



Καλή πρακτική από φορείς
η γνησιότητα προφίλ, σελίδων

Πηγή: 

https://www.ipa-

gr.org/category/epikairotita/



Καλή πρακτική από φορείς
η γνησιότητα προφίλ, σελίδων

Πηγή: 

https://dipe.art.sch.gr/

Ειδικό αφιέρωμα στην 

Κυβερνοασφάλεια και στην 

αντιμετώπιση του 

Κυβερνοεγκλήματος



Σύστημα Αναφοράς 
Κυβερνοεγκλημάτων

Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αρχές Επιβολής του 
Νόμου

Ανεξάρτητες Διοικητικές 
Αρχές

Ειδικές Πλατφόρμες

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Τηλεφωνικό Κέντρο 11188

http://www.ministryofjustice.gr/site/%CE%A4%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D.aspx
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens%20eCrime?_afrLoop=111745126199152578#!%40%40%3F_afrLoop%3D111745126199152578%26_adf.ctrl-state%3Dzeeeptz0x_4
https://cyberalert.gr/
https://pixabay.com/el/vectors/%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%AD%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-3686231/


21

Με απλά βήματα η αναφορά κυβερνοεγκλήματος

ΚΥΑ-Αριθμ. 3023/1/2-α’ – ΦΕΚ τεύχος Β 2238/06.05.2022

Ηλεκτρονική υπηρεσία «Καταγγελία για εγκλήματα 
κυβερνοχώρου».



3a3

Με απλά βήματα η αναφορά κυβερνοεγκλήματος



54

Με απλά βήματα η αναφορά 

κυβερνοεγκλήματος

Από 13/5/2022

Η αναβάθμιση 

της 

πλατφόρμας



Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος

Διεύθυνση 

Εγκληματολογικών 
Ερευνών

Διεύθυνση Διεθνούς 

Αστυνομικής 
Συνεργασίας

Διεύθυνση Διαχείρισης 

Πληροφοριών

Π

Λ

Η

Ρ

Ο

Φ

Ο

Ρ

Ι

Α

Π

Ε

Ι

Σ

Τ

Η

Ρ

Ι

Α

Κεντρικές και 

Περιφερειακές 

υπηρεσίες ΕΛΑΣ

Ασφάλειας και 

Μικτά Αστυνομικά 

Τμήματα

-

ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ 

ΑΣΚΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ 

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΠΔ 178/2014 ΦΕΚ Α 281 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής 

Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

Άρθρα 31, 30, 8, 27

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=50&Itemid=41&lang=
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/356333
https://enfsi.eu/


Εγκληματολογική Διερεύνηση Ψηφιακών Πειστηρίων -ΔΕΕ

Πρότυπες και 

πιστοποιημένες 

διαδικασίες 

(ISO 9001, ISO 

17025)

Πηγές:
1. http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=90090&Itemid=274&lang=
2. https://www.iso.org/about-us.html
3. https://enfsi.eu/

http://www.astynomia.gr/images/stories/2010/22122010ktirio1.JPG
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=90090&Itemid=274&lang=
https://www.iso.org/about-us.html
https://enfsi.eu/
https://enfsi.eu/


Διεθνής Συνεργασία – Ανταλλαγή Πληροφοριών

Πληροφορίες και 

καλές πρακτικέςΠηγή

https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/fil

es/documents/Grace%20Guidelines%202022_Public

_0.pdf

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Europol_building%2C_The_Hague%2C_the_Netherlands_-_901.jpg


Από πλευράς πολιτείας 

Στρατηγική και Όραμα

Πολιτική βούληση

Κουλτούρα Τεχνοηθικής

Κουλτούρα Συνεργασίας Φορέων

Θεσμική θωράκιση

Διάθεση Πόρων για την Κυβερνοασφάλεια

Αξιοκρατία – Διαφάνεια - Δικαιοσύνη

https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D


Από πλευράς των νεαρών χρηστών

Κατανόηση Ρυθμίσεων ασφαλείας και απορρήτου

Όροι χρήσης του ΜΚΔ – ηλικιακοί περιορισμοί

Προσοχή στο τι ανεβάζουμε (μένει για πάντα)

Αναφορά και μπλοκάρισμα

Διαρκής συνεργασία με όσους μπορούν να μας βοηθήσουν 
(γονείς- εκπαιδευτικοί)

Ευαισθητοποίηση – διαρκής ενημέρωση, με στόχο την 
αποφυγή ή μείωση των Κυβερνοκινδύνων

https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D


Από πλευράς γονέων και 

εκπαιδευτικών

Εμπιστοσύνη κι αγάπη στα παιδιά μας

Συζήτηση και διάλογος με τα παιδιά μας

Υποστήριξη της προσπάθειας των παιδιών μας

Συνεργασία μεταξύ τους και με τους φορείς

Διαρκής συνεργασία Μαθητών -Γονέων-
Εκπαιδευτικών

Ευαισθητοποίηση – διαρκής ενημέρωση, με στόχο την 
αποφυγή ή μείωση των Κυβερνοκινδύνων

https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D


Χρήσιμη για όλους μας η Τεχνολογία……. όταν όλοι μας 

φροντίζουμε για την ανθρώπινη διάστασή της!!!!.

Άνθρωπος

Τεχνολογία

Ευημερία

https://blogs.cfainstitute.org/investor/2017/09/25/artificial-intelligence-fusing-technology-and-human-judgment/
https://www.iot-now.com/2016/09/27/52888-a-review-of-the-latest-book-by-gerd-leonhard-futurist-keynote-speaker-and-author/


Χρήσιμες συμβουλές
και στο κανάλι του εισηγητή στο Youtube

Πηγή: 

https://www.youtube.com/@papaprodromou

Με θεματικά 

playlists και links



Στο χέρι μας…να είμαστε γέφυρα που συνδέει 
την τεχνολογία με την ευημερία μας

https://www.facebook.com/photo/?fbid=752459278466930&set=basw.AbodJLMfes_IePg8iUnh8e47zV0tBmUYkGbFTPGu3QQQe7zn567Za8HTdRPTfcwX5mV8WXPK-drit89fw_H9qTWTIbm05jI3NsaisOGeEzHIRKIrj0QtfGlzSbhUq56jPl6xHhJ4dnW7xbSs9UswCkugDBSLL7mDc2QpVGgKUKV3DljuHk4Ny9WfznJKIr4ka_iOwH0_k1GBuUcqCL-wwU7iXCLgWq99eW4JHc-6XaLiWfDDHOJN9Ppt42AsXaFE5_dl11qBWExgjFy8Tnz7KmFe&opaqueCursor=Abq4_hRBpVCP5AeIAZpMH-iuOYvsXt2CiiY-WWAEQLoeihr2ARphuImdSd4Rg2Xs_Madg2CUE9ss2DqHMZHb42JYT6WVe4qOb8H5iDvCiZiKWqEc6kYntmjon22tCqp1UlXhTOlptaM887VURA0sh6LETBw5aSTRc24RxA1CDaBvddp3MQio2BzjhpFnqdAP21lqhflgWRMePG41Abx9QVjd9H5zLR21AM21SsVPSRbtZYpoJwHUTxktd0uqGLNmyziwcbdKPTKGm13EAp4DPlKhKlcy3EwquPEaQHYBhH4mKZv7_8IMqozHgMK3e8h4HU4Kvv6WkJ6RFdXTdjgoLs_KdkH6RbkWW5L2vApmlJaxaGLRyzfg2sBmJL5SWf5aE6z1YHKBufqIfvwZqRDmalgNUH7PDsWX9lWY1q2R3HoeGTpTwwKdLUAVWrfp8IrTyU6KHVo4GFPD_69eFxS-Oa7N3SUzl-n4xmrsQCEa4Gf9aa8C-7QG0pebxd7_nFDRkxV6gwCS4fTcxbbEs-LseawSOSoS1rL3gMxCJIMzuHExTg5kO8osMStbJNTR6MVCkKsvLMBlGqoB7FeIMSwThfhdGER1lNavIoKm8aWyNY0H7M1PPC7J0wvejQoZJm17AioohT4bJSY3x6yJC6pOnHsyc_Jj0N7EZoi4grYIx1VxNB3bhwb0LGVSgOsPd5tcMUClMaB1E6MLEkZSuWLC3_Umcsr6WkhcZGNeTEwWX2hxzRhd6TY2Lky-XYrDRqzDMsAdDu7p4QwRg1rKXIUE_vyp


Πηγή: 

https://www.linkedin.com/company/eu

ropean-leadership/posts/?feedView=all

Μια νέα εφαρμογή μας 

περιμένει πάντα όλους

Κι αυτή λέγεται 

“σεβασμός”

Σε κάθε περίπτωση…..

https://www.linkedin.com/company/european-leadership/posts/?feedView=all


Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις

Γιώργος Παπαπροδρόμου

Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ. 

Ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης Κυβερνο-εγκλήματος

Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ – Δικαστικός Γραφολόγος

pprodrom@gmail.com
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mailto:pprodrom@gmail.com
https://pixabay.com/el/illustrations/%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1-394180/

