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• πκκεηείραλ νη καζεηέο:

• ΙΓΑΛΑ ΒΙΚΔΝΣΙΟ

• ΥΑΛΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

• ΙΓΑΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

• ΜΔΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΒΑΛΔΡΙΟ

• ΡΟΤΟΤ ΜΑΡΙΑ

• ΚΟΛΤΓΑ ΑΝΣΩΝΙΑ

• ΓΑΒΑΛΑ ΝΙΚΟΛΔΣΣΑ

• ΚΟΛΤΓΑ ΑΝΝΑ

• ΡΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

• ΝΙΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗ



΄΄ ΠΑΝ ΜΔΣΡΟΝ ΑΡΙΣΟΝ΄΄

ΌΥΙ ΔΘΙΜΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ



ΤΜΒΟΤΛΔ ΠΡΟ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ

ΔΡΦΑΡΩ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΜΔ ΑΦΑΛΔΙΑ



• Σν δηαδίθηπν είλαη έλα ππέξνρν 

εξγαιείν, αιιά εγθπκνλεί πνιινύο 

θηλδύλνπο θαη ε αλεμέιεγθηε θαη ρσξίο 

όξηα ρξήζε ηνπ (θαηάρξεζε) νδεγεί 

ζε εζηζκό θαη θιηληθέο δηαηαξαρέο.



• Να κελ ζπλδέεζηε γηα πνιιή ώξα ζην 

δηαδίθηπν. Η κηα ώξα απαζρόιεζεο είλαη 

ην κπζηηθό γηα ζσζηή ρξήζε.



• Να θιεηδώλεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο .

• Να απνζπλδέεζηε πάληα όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηε ππνινγηζηή πνπ ελδέρεηαη 

λα αλνίμνπλ θη άιινη.



• Μελ απνθαιύπηεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία όπσο 
πνύ κέλεηε, ζρνιείν όπνπ θνηηάηε, ην όλνκά ζαο, ζε 
αγλώζηνπο. Πξνζέρνπκε ηί δίλνπκε θαη πνύ ην δίλνπκε.

• Μελ δίλεηε ην e-mail ζαο ζε αλζξώπνπο πνπ δελ 
γλσξίδεηε.

• Μελ είζηε επθνιόπηζηνη ζε αγλώζηνπο θαη ζε απηά πνπ 
ζαο ιέλε.

• Πεγαίλεηε ζε ηζηνζειίδεο αζθαιείο θαη λα επηθνηλσλείηε 
πάληα κόλν κε άηνκα πνπ γλσξίδεηε.

• Μελ απνθαιύπηεηε πξνζσπηθέο ή νηθνλνκηθέο 
πιεξνθνξίεο ζε e-mail  αλώλπκα θαη λα κελ ζπλδέεζηε 
ζηα link  πνπ πεξηέρνπλ ηα e-mail    απηά.



• Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, γηα λα ηα 
δηαζθαιίζνπκε, ηα απνζεθεύνπκε ζε εμσηεξηθά 
απνζεθεπηηθά κέζα ηα νπνία δελ ζπλδένληαη κε δίθηπα.

• Γελ θνηλνπνηνύκε ηελ παξνπζία καο ζηα social media , 
γηαηί εθείλε ηε ζηηγκή θάπνηνο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί 
θαη λα θάλεη check in ζηνλ ρώξν ζαο.

• Μελ αλεβάδεηε ζην πξνθίι ζαο θσηνγξαθίεο όπνπ 
θαίλεηαη θαζαξά ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεζηε. 
Έηζη ζα κεηώζεηε ηηο πηζαλόηεηεο εληνπηζκνύ ζαο ζην 
θπζηθό θόζκν. 

• Όηαλ αλεβάδνπκε θσηνγξαθίεο ζα πξέπεη λα 
ζθεθηόκαζηε αλ ζα ηηο κνηξαδόκαζηαλ κε θάπνηνλ 
άγλσζην.



• Να δηαηεξείηε πάληα θξηηηθή θαη εξεπλεηηθή 

ζθέςε θαη άπνςε, ακθηβνιίεο θαη αληηξξήζεηο 

απέλαληη ζε απηά πνπ βιέπεηε ή αθνύηε ή 

δηαβάδεηε ζην δηαδίθηπν θαη θπξίσο ζε απηά πνπ 

θάπνηνη ζαο πεξηγξάθνπλ. Γελ είλαη όια ηα 

πξνγξάκκαηα αζθαιή, αθόκα θαη αλ 

εκθαλίδνληαη σο παηρλίδηα.

• Μελ πηζηεύεηε εύθνια ό,ηη δηαβάζαηε ζην 

δηαδίθηπν, δελ είλαη πάληνηε αιήζεηα. Τπάξρνπλ 

ςεύηηθεο θαη αλαιεζείο αλαξηήζεηο (fake news).



• ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΩΝ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ.
• Γελ πάκε ξαληεβνύ ζηα ηπθιά. Να είζηε πξνζεθηηθνί όηαλ θάπνηνο 

δηαδηθηπαθόο ζαο θίινο ζαο δεηήζεη λα ζπλαληεζείηε. ηελ πεξίπησζε απηή, 
ελεκεξώζηε θάπνην έκπηζην πξόζσπν γηα ηε ζπλάληεζε απηή, 
ζπλαληεζείηε, όκσο, ζε δεκόζην ρώξν, όπνπ ζα ππάξρεη θόζκνο, ή κε 
ζπλνδεία γνληώλ ή θίισλ. Μπνξεί απηόο ν δηαδηθηπαθόο θίινο λα είλαη 
επηθίλδπλνο .Φίινπο θάλνπκε κόλν όζνπο έρνπκε θαη ζηελ πξαγκαηηθή καο 
δσή. ηέιλνπκε θαη απνδερόκαζηε ηα αηηήκαηα θηιίαο ζε άηνκα πνπ 
γλσξίδνπκε ζηελ πξαγκαηηθή καο δσή. Γελ απνδερόκαζηε αηηήκαηα από 
άηνκα πνπ δελ γλσξίδνπκε, αθόκα θαη αλ έρνπλ πνιινύο θνηλνύο θίινπο κε 
εκάο.

• πδεηήζηε κε ηνπο δαζθάινπο ή γνλείο ζαο ή κε πξόζσπα πνπ 
εκπηζηεύεζηε γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ζαο ζην δηαδίθηπν, ηδίσο αλ 
αληηκεησπίζαηε θάηη αζπλήζηζην θαη πεξίεξγν.

• Σα άηνκα πνπ γλσξίζαηε ζην δηαδίθηπν δελ είλαη πάληα απηά πνπ 
ηζρπξίδνληαη όηη είλαη. Μπνξεί λα ζαο ιέλε ςέκαηα γηα λα θεξδίζνπλ ηελ 
εκπηζηνζύλε ζαο θαη λα ζαο εθκεηαιιεπηνύλ ή λα ζαο εμαπαηήζνπλ.

• Γελ δίλνπκε ζηνηρεία ζε αγλώζηνπο, δελ απαληνύκε ζε αγλώζηνπο, δελ 
δίλνπκε θσηνγξαθίεο καο.



• ΠΡΟΟΥΗ. Γελ δίλνπκε πιεξνθνξίεο γηα 
πξνζσπηθά δεδνκέλα γηαηί απηό καο θαζηζηά 
επάισηνπο ζε επηζέζεηο (social engineering, 
phishing, Νηγεξηαλέο απάηεο, Ιζπαληθό Λόηην.)

• Μελ ζηέιλεηε πξνζσπηθά δεδνκέλα πξηλ 
ειέγμεηε ηελ αζθάιεηα ελόο website.

• Πξνζέμηε ην URL ηνπ website. Καθόβνπια θαη 
επηθίλδπλα websites κπνξεί λα θαίλνληαη ίδηα κε 
λόκηκα site, αιιά ην URL κπνξεί λα 
δηαθνξνπνηείηαη από ην επίζεκν είηε ιεθηηθά, είηε 
σο πξνο ηα domain.



• Πξνζπάζεζε λα δηαηεξείο ηνλ έιεγρν ησλ πξνζσπηθώλ ζνπ 
δεδνκέλσλ. Αλ θάπνηνο δεηά πξνζσπηθά ζνπ δεδνκέλα, κάζε, πνηνο 
ηα δεηά, γηα πνην ιόγν ηα ρξεηάδεηαη, κήπσο ζα ηα απνζηείιεη θαη ζε 
άιινπο.

• Αλ ιακβάλεηο κελύκαηα ζην facebook πνπ δεηάλε πιεξνθνξίεο, κελ 
δίλεηο απάληεζε αλ δελ γλσξίδεηο ηνλ απνζηνιέα.

• Γελ πεξηγξάθνπκε αζρνιίεο, ρώξνπο πνπ θηλνύκαζηε, ζπλήζεηεο. 
Γηθηπσλόκαζηε κόλν κε θίινπο από ηελ θαλνληθή δσή.

• Αθήλνπκε έμσ όζνπο καο ραξίδνπλ ρξήκαηα θαη δώξα εηο 
αληάιιαγκα ησλ ζηνηρείσλ καο.

• Πξέπεη λα είκαζηε ππνςηαζκέλνη ζε αλώλπκεο θιήζεηο ή e-mail πνπ 
παξέρνπλ ζέζεηο εξγαζίαο έλαληη αδξάο ακνηβήο.



• Γελ «ηζηκπάκε» ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 
δηαδηθηύνπ. Πξηλ αλνίμνπκε ηα e-mail θαη 
ηα link, ηα αμηνινγνύκε ζην επίπεδν 
πξνέιεπζήο ηνπο.

• Γελ θαηεβάδνπκε ζηνπο ππνινγηζηέο καο 
ηα θαζεκεξηλά δσξεάλ δνιώκαηα 
(software, video, ηξαγνύδηα) ηα νπνία 
ζπλήζσο έρνπλ λα καο παγηδεύζνπλ γηα 
λα θεξδίζνπλ θάηη.

(Ξέξεη θαλέλαο θάπνηνλ θξνπξό λα θπιάεη 
ρσξίο λα πιεξώλεηαη;)



• Όηαλ ληώζεηε άβνια επεηδή δηαβάζαηε έλα πεξίεξγν θαη απξεπέο ή 
αλεπηζύκεην κήλπκα, είηε επεηδή επηθνηλσλήζαηε κε θάπνηνλ πνπ 
δελ γλσξίδεηε, θιείζηε ηε ζύλδεζε, δηαθόςηε ηε ζπλνκηιία, 
ελεκεξώζηε θάπνηνλ πνπ εκπηζηεύεζηε (γνλείο, θεδεκόλεο, θίινπο) 
γηα ό,ηη είδαηε ή δηαβάζαηε. Δπίζεο, λα ην αλαθέξεηε ζηελ 
ελζσκαησκέλε κέζνδν θαηαγγειηώλ ηεο ηζηνζειίδαο θνηλσληθήο 
δηθηύσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ή θαηαγγείιηε ην ζηελ safe line, 
ζπλήζσο αλαθέξεηαη κε ηε ιέμε report.

• Να πξνζέρεηε όηη από ηε ζηηγκή πνπ πξνζζέζαηε ζηε ιίζηα ησλ 
θίισλ ζαο θάπνην άηνκν (απνδνρή friend request) απηό ην άηνκν 
απνθηά πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη 
ζην πξνθίι ζαο θαη ζε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο.

• Από ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηε ην εηθνληθό ζαο πξνθίι, ζα πξέπεη 
λα πάηε ζην κελνύ ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ( ζα ην βξείηε ζηα αγγιηθά,( ζπλήζσο 
σο privacy settings) θαη πξέπεη λα αιιάμεηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο 
ξπζκίζεηο.



• Μελ αλνίγεηε παξάζπξα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε 
ηνπ ππνινγηζηή (pop-up windows) εθηόο θαη αλ 
πξνέξρνληαη από έκπηζηα άηνκα, γηαηί κπνξεί λα 
θξύβνπλ θηλδύλνπο ηόζν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ππνινγηζηή ζαο ( κεηάδνζε ηώλ ζηνλ ππνινγηζηή ή ζε 
αξρεία) όζν θαη γηα ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία, αθνύ 
έρνπλ αλαπηπρζεί ηξόπνη γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζή ηνπο.

• Μελ αλνίγεηε ηα παξάζπξα κε δηαθεκίζεηο παηρληδηώλ ή 
λέσλ ηαηληώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ππνινγηζηή γηαηί 
πνιιέο θνξέο επηιέγνληάο ηα ζπλδέεζηε ρσξίο λα ην 
μέξεηε κε ζειίδεο πνπ έρνπλ γηα ζαο βιαβεξό 
πεξηερόκελν.



• Μελ αλνίγεηο πνηέ ειεθηξνληθά κελύκαηα  πνπ έιαβεο 
από αγλώζηνπο θαη άγλσζηα e-mail. Ο ππνινγηζηήο ζαο 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από απαηεώλεο ηνπ internet
κε βιαβεξά απνηειέζκαηα, όπσο ηνύο, ή θινπή θσδηθνύ 
ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν, ή ππέξνγθνπο ινγαξηαζκνύο 
ηειεθώλνπ.

• Μελ αλνίγεηε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη 
επηζπλαπηόκελα αξρεία από e-mail πνπ πξνέξρνληαη 
από αγλώζηνπο γηαηί κπνξνύλ λα κεηαδώζνπλ ηνύο ζηνλ 
ππνινγηζηή ζαο.

• Μελ αλνίγεηε e-mail πνπ ζαο ππόζρνληαη όηη θεξδίζαηε 
θάπνην βξαβείν ή ρξήκαηα.



• Να θξαηάηε κπζηηθό  ηνλ θσδηθό ζύλδεζήο ζαο 

κε ην δηαδίθηπν θαη λα κελ ηνλ δίλεηε ζε θαλέλα. 

Διινρεύεη πάληα ν θίλδπλνο θινπήο ηεο 

δηαδηθηπαθήο ηαπηόηεηαο από θαθόβνπινπο θαη 

επηηήδεηνπο.

• Αλ πηζηεύεηο όηη θάπνηνο έκαζε ηνλ θσδηθό 

πξόζβαζήο ζνπ (password), άιιαμέ ηνλ 

ακέζσο. Πξνζπάζεζε λα έρεηο πάληα έλαλ 

θσδηθό πξόζβαζεο ηνλ νπνίν θαλέλαο δελ 

κπνξεί λα καληέςεη.



• Να έρεηε ππόςε όηη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύεηε ζε ηζηνζειίδεο 
θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη πξνζπειάζηκεο θαη πξνζεγγίζηκεο από 
αγλώζηνπο. Έηζη λα κελ παξέρεηε ζηνηρεία θαη θσηνγξαθίεο. Αθόκα 
θαη όηαλ δηαγξάςεηε ην πξνθίι ζαο, πνιιέο πιεξνθνξίεο πνπ 
δώζαηε δελ αθαηξνύληαη, θαη κπνξεί λα ηηο ζπλαληήζεηε αιινύ ζην 
δηαδίθηπν.

• Μελ δίλεηε ζε θαλέλαλ ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ζην εηθνληθό πξνθίι 
ζαο. Όπνηνο απνθηά πξόζβαζε ζην πξνθίι ζαο κπνξεί λα 
δηαρεηξηζηεί ηα δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη ή θαη ζα κπνξνύζαλ θαη 
άιινη λα πξνθαζηζηνύλ πσο είζηε εζείο θαη λα δηαβάζνπλ ηα 
ειεθηξνληθά ζαο κελύκαηα.

• Παξαθνινπζείηε γηα ζεκάδηα θινπήο ζηνηρείσλ ηεο ηαπηόηεηάο ζαο.

• Πεξηνξίδνπκε ηελ πξόζβαζε ζην πξνθίι καο κεηώλνληαο ηηο 
πηζαλόηεηεο άληιεζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ 
από επηηήδεηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα εμεηδηθεπκέλε επίζεζε 
(phishing) κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο.

• Να έρεηε ππόςε όηη είλαη εύθνιν ζηνλ θαζέλα λα γξάςεη ην όλνκά 
ζαο ζην facebook ή λα ςάμεη ηηο δεκνζηεύζεηο ζαο.



• ε πεξίπησζε πνπ ζέιεηο λα ζβεζηεί θάπνηα πιεξνθνξία γηα ζέλα, 
αξρηθά απεπζύλζνπ ζην πξόζσπν πνπ δεκνζίεπζε ηελ 
πιεξνθνξία. Αλ δελ ηθαλνπνηεζείο, απεπζύλζνπ ηόηε ζηνλ πάξνρν 
ηεο ππεξεζίαο κέζσ ηεο νπνίαο έγηλε ε δεκνζίεπζε. Αλ θαη πάιη δελ 
ππάξρεη απνηέιεζκα, επηθνηλώλεζε κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ γηα ελεκέξσζε.

• Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δηαδίθηπν δελ είλαη πάληα 
έγθπξεο. ηε δηεύζπλζε έρνπκε ίζσο ηε κνλαδηθή ειιεληθή αλνηθηή 
γξακκή γηα θαηαγγειία παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν.

• Γελ ππνθύπηνπκε ζηνλ δηαδηθηπαθό εθθνβηζκό ( cyber-bulling.  
Μόιηο ληώζνπκε θόβν ή εθβίαζε απεπζπλόκαζηε ζην CSI 
INSTITUTE ή ζηε δίσμε ειεθηξνληθνύ εγθιήκαηνο.



• Έρεηε ππόςε όηη κπνξεί λα δηαξξεύζνπλ πξνζσπηθέο 
πιεξνθνξίεο, ν θίλδπλνο παξαπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ 
είλαη κεγάινο. Σα site ησλ  δηαδηθηπαθώλ γλσξηκηώλ είλαη 
γεκάηα κε επηθίλδπλνπο απαηεώλεο, βηαζηέο, 
παληξεκέλνπο άλδξεο πνπ ςάρλνπλ επραξίζηεζε εθηόο 
γάκνπ θ.α. Πνιινί ρηίδνπλ ζρέζεηο γηα λα εμαζθαιίζνπλ 
ρξήκαηα. Οη γλσξηκίεο κέζσ δηαδηθηύνπ δελ είλαη ηόζν 
αζθαιείο όζν θαίλνληαη θαη νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη 
ηείλνπλ λα πηζηεύνπλ όηη έλα πξόζσπν είλαη αθξηβώο ην 
ίδην όπσο παξηζηάλεη όηη είλαη ζην δηαδίθηπν.

• Έρνπκε ππόςε όηη ζηνπο εηθνληθνύο θίινπο είλαη εύθνιν 
λα δεκηνπξγήζεη θάπνηνο κηα ςεύηηθε ηαπηόηεηα θαη λα 
παξαπιαλήζεη άιινπο ρξήζηεο. Πξνζνρή, πξέπεη λα 
είκαζηε επηθπιαθηηθνί κε ηνπο εηθνληθνύο θίινπο.



• Γώζηε πξνζνρή ζηα δσκάηηα άκεζεο 
ζπλνκηιίαο (chartrooms). Υξεζηκνπνηείηε 
ρώξνπο ζπλνκηιίαο πνπ είλαη κόλν γηα 
παηδηά ηεο ειηθίαο ζαο.

• Γηαβάδεηε πάληα ηελ πνιηηηθή πνπ 
εθαξκόδνπλ όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα 
ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ .

• Μελ δίλεηο ηελ ειεθηξνληθή ζνπ 
δηεύζπλζε θαη ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ζνπ.



• Απόθεπγε ηηο ηζηνζειίδεο θαη θόκβνπο γηα 
άλσ ησλ 18 εηώλ. Οη πξνεηδνπνηήζεηο 
είλαη γηα λα καο πξνζηαηεύνπλ. 

• Πξνηηκόηεξν είλαη λα αλαθαιύςεηο 
ηζηνζειίδεο κε επηκνξθσηηθό, ελεκεξσηηθό 
πεξηερόκελν, αλάινγα κε ηελ ειηθία ζνπ. 

• Οη θόκβνη γηα ηνπο ελήιηθεο κπνξνύλ  
κεξηθέο θνξέο λα θνζηίζνπλ πνιύ αθξηβά 
ηνλ ηειεθσληθό ινγαξηαζκό.



• Δθκεηαιιεπόκαζηε ην web of trust όπνπ δείρλεη 
πνηα site είλαη αμηόπηζηα θαη κπνξνύκε λα 
εκπηζηεπηνύκε ή λα απνθύγνπκε.

• Site κε πξάζηλε έλδεημε είλαη αζθαιή, απηά κε 
ηελ θίηξηλε έλδεημε πξέπεη λα ηα πξνζέρνπκε , 
ελώ απηά κε ηελ θόθθηλε πξέπεη λα ηα 
απνθεύγνπκε. 

• Σν κόλν πνπ πξέπεη είλαη λα εγθαηαζηήζνπκε ηε 
ζρεηηθή επέθηαζε ζην browser  καο από ηελ 
θεληξηθή ζειίδα https://www.



• Μελ αλνίγεηο πνηέ ηζηνζειίδεο πνπ ζα ζνπ 
θνζηίζνπλ επηπιένλ ρξήκαηα. 

• Δκπηζηεύζνπ ηνλ εαπηό ζνπ . Αλ δελ είζαη 
ζίγνπξνο γηα ηελ αζθάιεηα κηαο ηζηνζειίδαο ή  
αηζζάλεζαη άβνια κε ηνλ ηξόπν  πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζηνηρεία ζνπ λα πξνηηκήζεηο 
θάπνηα άιια.

• Γηαηεξείηε αληίγξαθν αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ 
ηνπ ππνινγηζηή ζαο, θξππηνγξάθεζε ζθιεξνύ 
δίζθνπ.



• Όηαλ απνδερόκαζηε ηε ρξήζε κηαο  
δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, δηαβάδνπκε 
πάληα ηνπο όξνπο ρξήζεο γηαηί κπνξεί ε 
απνδνρή ηεο λα ζεκαίλεη πνιιαπιέο 
ρξεώζεηο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα.

• Μειεηάκε ηνπο όξνπο ρξήζεο ζε θάζε 
δηαδηθηπαθό ηόπν πνπ επηζθεπηόκαζηε 
εθόζνλ ζέινπκε λα δεκνζηεύζνπκε 
πξνζσπηθέο καο πιεξνθνξίεο.



• Πνιηηηθή ρξήζεο: Γηαβάδεηε νπσζδήπνηε ηε ρξήζε ελόο ηζηόηνπνπ, 
αθνύ νξηζκέλεο θνξέο νη πνιηηηθέο απηέο είλαη καθξνζθειείο, 
πεξίπινθεο θαη αζθαιείο.

• Αλ έλαο ηζηόηνπνο δελ δηαζέηεη πνιηηηθή ρξήζεο, ηόηε πξέπεη λα 
δίλεηε κε πξνζνρή ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζε απηή ηελ 
ηνπνζεζία.

• Όηαλ δηαβάδεηε κηα πνιηηηθή ρξήζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε: α) ηί 
πιεξνθνξίεο ζπιιέγεη θαη θαηαγξάθεη απηή ε ηνπνζεζία, β) κε πνηνλ 
ηξόπν ρξεζηκνπνηεί ε ηνπνζεζία απηή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζπιιέγεη,  γ) εάλ έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεηε θαη λα δηαγξάςεηε 
δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ.

• Αμηνινγήζηε ηηο ξπζκίζεηο αζθάιεηαο. Τπάξρεη ινγηζκηθό γηα 
browsers θαη e-mail πνπ παξέρνπλ δπλαηόηεηεο γηα πξνζηαζία 
δεδνκέλσλ θαη απνθπγή επηζέζεσλ.



• Δγθαηαζηήζηε θαη ζπληεξήζηε αληη-ηηθά 
πξνγξάκκαηα, firewalls θαη e-mail θίιηξα ώζηε 
λα κεησζεί ε δηαθίλεζε θαθόβνπισλ κελπκάησλ. 

• Δγθαηάζηεζε ζύζηεκα θηιηξαξίζκαηνο 
αλεπηζύκεηεο αιιεινγξαθίαο γηα λα ιακβάλεηο 
κόλν ηα κελύκαηα πνπ επηζπκείο. 

• Υξεζηκνπνηήζηε ππνινγηζηή κε ινγηζκηθό 
πξνζηαζίαο από ηνπο ηνύο (antivirus) ην νπνίν 
λα είλαη ελεξγό θαη λα αλαλεώλεηαη.

• Έρεηε ππόςε όηη νη ηνί βξίζθνληαη παληνύ, ζε e-
mail, ζε δηζθέηεο, ζε αξρεία πνπ θαηεβάζαηε 
από ην δηαδίθηπν.



• Απνζπλδέζηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο από ην 
δηαδίθηπν θαη, όηαλ είζηε ζπλδεδεκέλνη, 
θξνληίζηε λα έρεηε ελεξγνπνηήζεη θάπνην 
firewalls. 

• Δθκεηαιιεπηείηε anti-phishing ιεηηνπξγίεο πνπ 
πεξηέρνληαη ζε e-mail θαη web browser.

• Κξάηα ηνλ ππνινγηζηή ζνπ αζθαιή , 
ρξεζηκνπνίεζε πξνγξάκκαηα θαη ινγηζκηθά 
πξνζηαζίαο από ηνύο θαη από πξνγξάκκαηα 
θαηαζθνπείαο (spyware) θαη ηείρνπο αζθαιείαο 
θαη πξνζηαζίαο  (firewalls) ηα νπνία λα είλαη 
πάληα ελεκεξσκέλα.



• Δάλ πηζηεύεηε όηη νη νηθνλνκηθνί ζαο ινγαξηαζκνί 
δηαθπβεύνληαη, επηθνηλσλήζηε κε ηνπο ηξαπεδηθνύο 
ινγαξηαζκνύο θαη θιείζηε θάζε ινγαξηαζκό πνπ είλαη ζε 
θίλδπλν. Παξαθνινπζήζηε γηα αλεμήγεηεο ρξεώζεηο ηνπ 
ινγαξηαζκνύ ζαο.

• Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηα ςηιά γξάκκαηα, πνιιέο εηαηξίεο 
γξάθνπλ εθεί όξνπο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 
δεδνκέλσλ ζνπ, πξέπεη πάληα λα δίλεηο ηε ζπγθαηάζεζή 
ζνπ εθεί.

• Αιιάμηε άκεζα θάζε password πνπ κπνξεί λα έρεη 
απνθαιπθζεί. Δάλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην ίδην password ζε 
δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο, αιιάμηε ην γηα θάζε 
ινγαξηαζκό θαη κελ ην ρξεζηκνπνηείηε ζην κέιινλ.



• Μελ ρξεζηκνπνηείηε ζπλαιιαγέο κέζσ 
δηαδηθηύνπ γηα ηελ αγνξά πξντόλησλ θαη κελ 
δίλεηε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ πηζησηηθέο θάξηεο 
ή ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο, γηαηί θάπνηα άηνκα 
κπνξεί λα ζαο θιέςνπλ.

• Όηαλ θάλνπκε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή γηα 
ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο( e-banking) , 
ειεθηξνληθό εκπόξην (e-commerce) 
πξνζπαζνύκε λα πεξηνξίδνπκε ηελ πεξηήγεζή 
καο ζε επηζθαιή site ηα νπνία ζπλήζσο καο 
θνξηώλνπλ θαθόβνπιν ινγηζκηθό.



• Αιιάδνπκε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα λα θάλνπκε κηα απιή αγνξά, 
λα έρνπκε ππόςε ηηο αξρέο γηα ηηο αζθαιείο αγνξέο κέζσ internet. 

• Πξόζερε ηηο αγνξέο ζνπ από ην δηαδίθηπν, άλνημε αζθαιείο 
ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο θαίλνληαη θαζαξά ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 
ηεο εηαηξίαο θαη δηαζέηνπλ πνιηηηθή ηδησηηθόηεηαο.

• Απνθεύγνπκε λα ρξεζηκνπνηνύκε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο παξνρήο 
ππεξεζηώλ ζηηο νπνίεο δελ γλσξίδνπκε ηηο πιεξσκέο.

• Πάληα λα απνζπλδέεζηε από ηηο ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο έρεηε 
εηζέιζεη κε ζηνηρεία ζαο γηα θάπνηεο αγνξέο. Οη δειεαζηηθέο 
πξνζθνξέο ηνπ δηαδηθηύνπ ζέινπλ θαη ελδειερή έξεπλα αγνξάο.

• Καλέλαο ρξεκαηνπηζησηηθόο θνξέαο δελ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν 
γηα λα αλαλεώζεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, έλαο πξνζηαηεπκέλνο 
ηζηόηνπνο αξρίδεη πάληα κε ην πξόζεκα https (secure, αζθαιήο).



• Μελ δηαθηλείηε δηθηπαθνύο ηόπνπο θαη πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζε παξαβηάζεηο αζθαιείαο δηαθόξσλ 
ζπζηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ παξάλνκε δηαλνκή 
πξνγξακκάησλ, ή πνπ πεξηέρνπλ νπηηθναθνπζηηθό 
πιηθό-πξντόλ πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο πνπ 
πξνζηαηεύεηαη.

• Να έρεηε ππόςε όηη ηα πξντόληα πλεπκαηηθήο 
δεκηνπξγίαο (κνπζηθή, ινγνηερλία, θηλεκαηνγξάθνο, 
video θ.α.) πξνζηαηεύνληαη από ηνπο λόκνπο θαη ε 
δηαλνκή ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη παξάλνκε 
πξάμε. Σν ίδην παξάλνκε πξάμε ζεσξείηαη θαη ε 
δηαθίλεζε πξνγξακκάησλ ππνινγηζηώλ (software) εθηόο 
θη αλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ 
(open source software).

• Η ειεθηξνληθή θινπή πξντόληνο δελ δηαθέξεη από ηελ 
θινπή ζηνλ θπζηθό θόζκν.



• Μελ δηαθηλείηε δηθηπαθνύο ηόπνπο θαη πιεξνθνξίεο πνπ 
πξνπαγαλδίδνπλ επηζεηηθή, πβξηζηηθή ή βίαηε 
ζπκπεξηθνξά, ην κίζνο , ηνλ ξαηζηζκό θαη ζπκπεξηθνξέο 
πνπ πξνσζνύλ ηα λαξθσηηθά, ην αιθνόι, ηα ηπρεξά 
παηρλίδηα ή πνπ έρνπλ πνξλνγξαθηθό πεξηερόκελν.

• Σα κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη νη 
πιεξνθνξίεο πνπ απνζηέιιεηε ζε άιινπο ρξήζηεο δελ 
πξέπεη λα πξνζβάιινπλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηηο 
κεηνλόηεηεο, νύηε λα ζρεηίδνληαη κε παξάλνκεο πξάμεηο ή 
λα έρνπλ πβξηζηηθό θαη πξνζβιεηηθό ραξαθηήξα, αιιά 
πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηνπο λόκνπο, ηα ρξεζηά ήζε θαη 
ηα ήζε ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ.

• Η θάζε δηαδηθηπαθή καο θίλεζε πξέπεη λα είλαη 
πξνζεθηηθή, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζσζηή, έληηκε θαη κε 
ζεβαζκό κεηαρείξηζε ζε άιινπο ζην δηαδίθηπν, όπσο ζα 
ζέιακε λα κεηαρεηξίδνληαη θαη απηνί εκάο.



• Η ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ πνπ ππάξρεη ζην 
δηαδίθηπν δεκηνπξγεί παξάιιεια θαη 
αβεβαηόηεηα γλώζεο κέζα από ηηο 
ςεύηηθεο θαη αλαιεζείο αλαξηήζεηο. Η 
γλώζε πνπ ζέινπκε λα πάξνπκε αιιά θαη 
λα δεκηνπξγήζνπκε κέζα από ην 
δηαδίθηπν ζα πξέπεη πάληα λα θηιηξάξεηαη 
κέζα από θξηηηθή θαη εξεπλεηηθή ζθέςε.

ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΠΑΘΗ ΔΤΣΤΥΙΑ ΠΔΟ2












