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52χρόνος στην Άρτα μέσω ιστοσελίδας

Στην προσπάθειά του να εκμεταλλευτεί μια δήθεν προσφορά, έπεσε θύμα απάτης, ένας
52χρονο στην Άρτα ο οποίος όπως κατήγγειλε στο Τμήμα Ασφάλειας Άρτας εξαπατήθηκε
καθώς μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατέθεσε χρηματικό ποσό σε τραπεζικό
λογαριασμό για την αγορά αυτοκινήτου, το οποίο βρήκε σε κάποια ιστοσελίδα.

Το όχημα που παρήγγειλε και πλήρωσε όμως δεν έφτασε ποτέ στην Άρτα και ο 52χρονος
ακόμη κλαίει τα χρήματα που έδωσε.

Με αφορμή το περιστατικό αυτό από την Αστυνομία υπενθυμίζονται χαρακτηριστικά
περιστατικά εξαπάτησης πολιτών προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν και να μην
πέσουν θύματα εξαπάτησης Χαρακτηριστικά περιστατικά εξαπάτησης πολιτών που
συνέβησαν σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας:

• την 04-12-2012 ύστερα από επικοινωνία μέσω διαδικτύου 53χρονου με άγνωστο δράστη,
συμφωνήθηκε αγοραπωλησία ενός μηχανήματος έργων JCB). Την 05-12-2012 o 53χρονος
κατέθεσε σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος, που του εστάλη μεσω e -mail, το χρηματικό
ποσό των 4.800 ευρώ ως προκαταβολή. Παρά τα συμφωνηθέντα, μέχρι σήμερα δεν
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παρέλαβε τίποτα, ενώ ο δράστης εξαφανίστηκε και δεν απαντάει στις προσπάθειες
επικοινωνίας του παθόντα.

• 29χρονος ισχυριζόμενος ότι διοργάνωνε και πραγματοποιούσε «ταξιδιωτικά πακέτα»
εξαπατούσε πολίτες. Διαφήμιζε τα ταξίδια σε διάφορα «προφίλ» ιστοσελίδων κοινωνικής
δικτύωσης, εισπράττοντας παράλληλα χρηματικά ποσά από πολίτες ως προκαταβολές.
Χρήστες του διαδικτύου αν και είχαν πληρώσει για φθηνά «πακέτα» διακοπών που
διαφημίζονταν σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

• μηνύματα με παραπλανητικό περιεχόμενο λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο, το
τελευταίο χρονικό διάστημα, αρκετοί πολίτες. Σκοπός των αποστολέων είναι η συλλογή
προσωπικών δεδομένων των παραληπτών και η εξαπάτηση αυτών. Τα συγκεκριμένα
μηνύματα είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα και έχουν ως αποστολέα αριθμούς κινητού
τηλεφώνου από το εξωτερικό.

• 58χρονος αλλοδαπός, δέχτηκε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e - mail ) από 42χρονο,
ο οποίος συστηνόταν ως τραπεζικός υπάλληλος στη Νιγηρία και προφασίζονταν ότι
συγγενικό του πρόσωπο είχε κληρονομήσει το ποσό των 6.000.000 δολαρίων Η.Π.Α. Με την
πρόφαση αυτή και με την υπόσχεση ότι θα έδινε ανταμοιβή στον 58χρονο αν τον βοηθούσε,
είχε καταφέρει να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 2.350 ευρώ, για τη δήθεν κάλυψη
δικαστικών εξόδων, εξόδων μεταφοράς των χρημάτων και τη δήθεν αποδέσμευση της
κληρονομιάς, ενώ απαιτούσε συνεχώς την καταβολή και άλλων χρημάτων. Ο 42χρονος είχε
καταφέρει να αποσπάσει χρηματικά ποσά και από άλλους, ενώ αποτελούσε μέλος διεθνούς
κυκλώματος που εξαπατούσε κατά τον ίδιο τρόπο ανυποψίαστους πολίτες.

Στο πλαίσιο της πρόληψης του φαινομένου της εξαπάτησης των πολιτών κατά τις
οικονομικές συναλλαγές τους μέσω διαδικτύου, συνίσταται:

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του
διαδικτύου και συγκεκριμένα να ελέγχετε την εγκυρότητα των ιστοσελίδων, μέσω των
οποίων πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές αγορές ή κρατήσεις.

Να κάνετε αγορές μόνο από γνωστές εταιρείες που σας παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας. Αν
κάνετε συχνά αγορές από το διαδίκτυο, χρησιμοποιείστε προπληρωμένες κάρτες, ώστε να
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είναι διαθέσιμο αποκλειστικά και μόνο το ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Αποφεύγετε να πραγματοποιείτε οικονομικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου από Internet
café, δημόσιες βιβλιοθήκες και άλλους χώρους στους οποίους πολλοί χρήστες έχουν
πρόσβαση στους ίδιους υπολογιστές. Προτιμήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή
κάποιον για τον οποίο είστε βέβαιοι για το επίπεδο ασφάλειας.

Μην απαντάτε σε ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω των οποίων ζητούνται προσωπικά σας
στοιχεία. Επίσης, μην στέλνετε ποτέ προσωπικά σας στοιχεία ή στοιχεία των συναλλαγών
σας μέσω μίας κοινής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου webmail). Είναι εύκολη η
υποκλοπή των στοιχείων από τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τον αποστολέα, είναι προτιμότερο πριν
απαντήσετε σε email να επικοινωνήσετε με την εταιρεία - αποστολέα για να εξακριβώσετε
ότι δεν πρόκειται για περίπτωση απάτης. Μην ακολουθείτε links από email ή ιστοσελίδες
αλλά πάντα να πληκτρολογείτε τις διευθύνσεις που σας ζητάνε να επισκεφθείτε.

Πριν από κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή, να ελέγχετε ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση στην
οποία βρίσκεστε αρχίζει με «https://» και όχι απλά «http://». Έτσι διασφαλίζετε ότι
χρησιμοποιείτε ασφαλή σύνδεση web httpsecure).

Μην αγοράζετε ποτέ προϊόντα που διαφημίζονται σε spam email ούτε να πλοηγείσθε στα
links που περιέχονται σε αυτά, καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι απάτες.

Να μην εμπιστεύεσθε άγνωστα άτομα κατά τη διάρκεια συζητήσεων σε chat room και να μην
δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Ως προς τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για τις διαδικτυακές συναλλαγές:

Να αλλάζετε συχνά τους κωδικούς πρόσβασης και πάντα στην περίπτωση που υποψιάζεστε
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ότι έχουν εκτεθεί και αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ως κωδικό πρόσβασης την ημερομηνία
γέννησης, τον αριθμό τηλεφώνου ή άλλα προσωπικά σας στοιχεία που μπορεί να βρεθούν
και από άλλα έγγραφα.

αποφεύγετε να έχετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης μέσα σε πορτοφόλια, τσάντες
ή ατζέντες. Σε περ ίπτωση απώλειας ή κλοπής τους θα διευκολύνετε πολύ τους δράστες.

μην δίνετε τον κωδικό πρόσβασης σας σε οποιονδήποτε και κάτω από οποιεσδήποτε
περιστάσεις. Εάν κάποιος, για παράδειγμα επικαλεστεί ότι τηλεφωνεί από την τράπεζα και
ζητήσει τον αριθμό πρόσβασης για επαλήθευση, μην τον δώσετε. Οι Τράπεζες δεν
ακολουθούν αυτή την πρακτική. Εάν έχετε αναγνώριση κλήσης, καταγράψτε τον αριθμό που
αναγράφηκε στην τηλεφωνική σας συσκευή και ενημερώστε αμέσως την Αστυνομία.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι έχετε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης, μπορείτε να
απευθυνθείτε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα εξής στοιχεία
επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικούς αριθμούς: 210-6476464, 210-6476461 και 11012

• E- mail: 11012@hellenicpolice.gr & ccu@cybercrimeunit.gov.gr
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