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Με ποια δεδομένα προσεγγίζουμε 

το θέμα …



Παγκόσμιος Πληθυσμός
ΠΗΓΉ : HTTPS://WWW.CENSUS.GOV/POPCLOCK/

https://www.census.gov/popclock/


Αριθμός

χρηστών

του 

Διαδικτύου



Αριθμός

Δικτυακών 

τόπων



Η Αξία του 

Κυβερνοχώρου
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Εκπαίδευση

Οικονομία

Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση



Η Αξία του 

Κυβερνοχώρου

7

Αμυντική 
πραγματικότητα

Πολιτισμός

Υγεία

https://www.healthit.gov/topic/health-it-and-health-information-exchange-basics/health-it-and-health-information-exchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_Cyber_Defence_Centre_of_Excellence
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20091002STO61736/la-diversidad-cultural-europea-a-un-solo-click-gracias-a-europeana


Διαδίκτυο 
των 

πραγμάτων 

HTTPS://WWW.WEFORUM.ORG/AGE
NDA/2018/01/6-WAYS-THE-INTERNET-
OF-THINGS-IS-IMPROVING-OUR-LIVES

https://www.weforum.org/agenda/2018/01/6-ways-the-internet-of-things-is-improving-our-lives


Τι γνωρίζουν οι 

συσκευές μας για 

εμάς;



Κι όμως είναι 60 
δευτερόλεπτα!!!

ΠΗΓΉ :

https://www.weforum.org/agenda/2019/03/what-
happens-in-an-internet-minute-in-
2019?fbclid=IwAR2OC57CSFiR_72r1pzkxEjkcUPf25jt1_Nu
oxmfvGYTPxgTo4D-XFt0PEg

https://www.weforum.org/agenda/2019/03/what-happens-in-an-internet-minute-in-2019?fbclid=IwAR2OC57CSFiR_72r1pzkxEjkcUPf25jt1_NuoxmfvGYTPxgTo4D-XFt0PEg


Συμμετοχή
στα Social 

Media



Οι κυριότερες 

πλατφόρμες 

των ΜΚΔ

Πηγή: 

https://visual.ly/community/Infographics/social-media/how-choose-perfect-social-media-platforms-marketing-

your

https://visual.ly/community/Infographics/social-media/how-choose-perfect-social-media-platforms-marketing-your
https://visual.ly/community/Infographics/social-media/how-choose-perfect-social-media-platforms-marketing-your


Το νέο μας γήπεδο κάθε στιγμή αλλάζει 
και «παίζουμε» πάντα εντός ……



Η μορφή του 

παγκόσμιου 

ιστού ως ένα 

παγόβουνο
ΠΗΓΗ:

HTTP://WWW.THESYDNEYJOURNALIST.COM/WP-

CONTENT/UPLOADS/2017/08/DARK-WEB-

INFOGRAPHIC-BY-DEEP-WEB-TECH.JPG

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


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ;



Προσωπικά δεδομένα

(personal data)

είναι κάθε πληροφορία

που αναφέρεται και περιγράφει

ένα άτομο



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;



•φυλετική ή εθνική προέλευση, 

•πολιτικά φρονήματα, 

•θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 

•συμμετοχή σε ένωση, 

•σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, 

•υγεία, 

•κοινωνική πρόνοια,

• ερωτική ζωή,
• ποινικές διώξεις και καταδίκες

Ευαίσθητα δεδομένα (sensitive data)

είναι τα δεδομένα που αφορούν:



Κλίμακα διάκρισης των 

προσωπικών δεδομένων



Ποια είναι η κατάσταση στον πλανήτη 

σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα



Κυβερνο-έγκλημα 21

κυβερνήτης

kybernetes

governor of a ship 

(captain) 

Cybercrime(etymology) 



Προκλήσεις και Τάσεις  
του 

Κυβερνοεγκλήματος 
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https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3


Μορφές  
Κυβερνοεγκλήματος
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Cybercrime

Privacy

Cyber 
dependent

Payment
Frauds

CSE



Το κυβερνοεγκλημα
στη Χώρα μας

αυξητική τάση
περίπου στο 30% 

ανά έτος

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=81738&Itemid=73&lang=
http://www.astynomia.gr/images/stories/2017/photos2017/2017etisio025.jpg
http://www.astynomia.gr/images/stories/2019/photos2019/06052019ethsioaea030.jpg
http://www.astynomia.gr/images/stories/2018/photos2018/2018etisio027.png


Ανήλικοι εν δυνάμει θύματα



https://www.youtube.com/watch?v=cZAiW61p9DQ

https://www.youtube.com/watch?v=5ttHYODhenY

https://www.youtube.com/watch?v=cZAiW61p9DQ
https://www.youtube.com/watch?v=5ttHYODhenY


Οικονομική
διάσταση του 

κυβερνοεγκλήματος

Πηγή:https://www.statista.com/statistics/2
67132/total-damage-caused-by-by-cyber-

crime-in-the-us/

https://www.statista.com/statistics/267132/total-damage-caused-by-by-cyber-crime-in-the-us/


Εμπλεκόμενοι φορείς στην Ελλάδα

 ΑΔΑΕ

 ΑΠΔΠΧ

 ΕΕΤΤ

 Συνήγορος του Καταναλωτή

 ΤτΕ

 Οργανισμός για την Πνευματική 

Ιδιοκτησία

 ΕΟΦ

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


Διεθνής συνεργασία
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https://www.coe.int/en/web/moneyval
http://www.worldbank.org/en/about
http://www.oecd.org/governance/online-public-consultation-draft-guidance-enhancing-transparency-in-free-trade-zones.htm
http://www.eurojust.europa.eu/press/News/News/Pages/2018/2018-02-28_Announcing-the-international-joint-cybercrime-conference.aspx
https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/global-programme-cybercrime.html


Νομικό πλαίσιο για 

θέματα 

Κυβερνοεγκλήματος

και Προστασίας 

Προσωπικών 

Δεδομένων στον 

Κυβερνοχώρο

4411/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 142/3-08-2016)

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον 
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την 
ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που 
διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό 
δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την 
αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις

Ν 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137/29.08.2019) 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και 
άλλες διατάξεις.)

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/766
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/552084


Συνεργασία 
σε ευρωπαϊκό & διεθνές επίπεδο 

EUROPOL 

European Cybercrime 

Centre (EC3) 

 INTERPOL 

FBI

ENISA 
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Διεθνής συνεργασία 
για την αντιμετώπιση 

του 
κυβερνοεγκλήματος
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https://www.europol.europa.eu/socta/2017/defining-serious-and-organised-crime.html
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/cybercrime-prevention-%E2%80%93-unified-message-towards-online-criminals


Τρόποι καταγγελίας
κυβερνο-εγκλήματος

Εισαγγελία Πρωτοδικών

Ειδικές Πλατφόρμες

Αρχές Επιβολής του 
Νόμου

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/


Προσέχουμε την 

γνησιότητα σελίδων 

και προφίλ 

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


Χρήσιμες 

συμβουλές 

για όλους



Χρήσιμες πληροφορίες

@interpol

@europol

@CyberAlertGR

@cyberkid.gov.gr

@interpol

@europol

@CyberAlertGR

Europol.eu

cyberalert.gr

Europoltube

Cyber Alert



Διαπιστώσεις

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων όπως και του εγκλήματος, ως
φαινόμενο, υπήρχε και πριν την εποχή του
Διαδικτύου

Η εμφάνιση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
συνδέεται με την ανάπτυξη του Διαδικτύου



Διαπιστώσεις

Η ιδιωτικότητα ως έννοια κρίσιμο έννομο
αγαθό για την Δημοκρατία και την ελευθερία
του ατόμου

Το ΚΕ ως μορφή του οργανωμένου εγκλήματος
εκμεταλλεύεται θέματα ιδιωτικότητας



Μερικές 

προτάσεις 

συμπεράσματα

Η ιδιωτική μας ζωή είναι πολύτιμη

Ποιες πληροφορίες δίνουμε στους άλλους

Με ποιόν «μιλάμε» στο διαδίκτυο

Ποιες πληροφορίες κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας

Διατηρούμε τον έλεγχο της ιδιωτικής μας ζωής

Η πληροφορία σήμερα είναι το υπ’ αριθμόν ένα πολύτιμο 
περιουσιακό αγαθό.



Αντί επι-λόγου

Η συντεταγμένη κοινωνία μπορεί να 
αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις απέναντι 
στο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, 
αξιοποιώντας κι ενισχύοντας την τεχνολογία

Η θεσμική θωράκιση αποτελεί προτεραιότητα 
(ενίσχυση κι εναρμόνιση νομικού πλαισίου αλλά 
και υποδομών για υλοποίηση)

Η αξιοποίηση ανθρωπίνων πόρων, η βελτίωση 
του θεσμικού πλαισίου, η ενίσχυση της διεθνούς 
συνεργασίας, η επένδυση στην καινοτομία και την 
εκπαίδευση αποτελούν αναγκαία βήματα, για μια 
δημοκρατική και ανθρώπινη κοινωνία

https://www.gov.uk/government/news/government-launches-new-strategy-to-tackle-serious-and-organised-crime
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention
https://www.europewatchdog.info/en/international-treaties/treaties_and_monitoring/cybercrime/


Κι αυτό 
είναι στο 
χέρι 
μας…….



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Γιώργος Παπαπροδρόμου

Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ. 

Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ

Ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης Κυβερνο-εγκλήματος

pprodrom@gmail.com 
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