
Εσείς ανησυχείτε για την κλοπή προσωπικών σας δεδομένων από το διαδίκτυο;  

Από έρευνα του Ινστιτούτου για την Οικογενειακή Ασφάλεια Online (www.fosi.org), της οποίας 

τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στις 10/1/2014 διαφαίνεται ότι όλο και περισσότεροι νέοι 

ανησυχούν για την κλοπή της διαδικτυακής τους ταυτότητας.  

 

1. Το 76% των νέων ανησυχούν ότι έχει γίνει κλοπή της διαδικτυακής τους ταυτότητας μέσα από τη 

χρήση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 

2. Το  34% των ερωτηθέντων εφήβων παραδέχονται ότι έχουν μοιραστεί τον κωδικό ασφαλείας 

τους με κάποιον άλλο πέρα από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, ενώ παράλληλα αποκαλύπτουν 

πως μοιράζονται αρκετές προσωπικές τους πληροφορίες online:  

 Το 75% αποκαλύπτει το πλήρες ονομά τους,  

 το 69% τη φωτογραφία τους,  

 το 54% την ημερομηνία γέννησής τους,  

 το 48% το όνομα του σχολείου που πηγαίνουν  

 και το 47% τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους.  

3. Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι έφηβοι χρησιμοποιούν τις «Ρυθμίσεις Ασφαλείας» που 

υπάρχουν σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 

4. Αρκετοί χρήστες χρησιμοποιούν διαφορετικούς κωδικούς για τους online λογαριασμούς τους ή 

αλλάζουν κωδικούς συχνά.  

5. Τέλος, παρ’ όλο που οι νέοι είναι φοβερά εξοικειωμένοι με τις καινούριες online πλατφόρμες,  
 οι ίδιοι προτείνουν πιο παραδοσιακές μεθόδους προσέγγισής τους, προκειμένου να 

ενημερωθούν για τους κινδύνους κλοπής της διαδικτυακής τους ταυτότητας. 
 Το 56% των εφήβων υποστηρίζουν πως μια σχολική συγκέντρωση με ειδικούς επί 

τεχνολογικών θεμάτων θα ήταν ο ιδανικότερος τρόπος διαλόγου επί του θέματος. 
 

 

Λόγω της κλοπής πολλών προσωπικών δεδομένων υπάρχει 

ένας τρόπος για να μάθεις αν έχει συμβεί αυτό σ’ ένα χρήστη.  

Με επίσκεψη στη σελίδα www.haveibeenpawned.com και την 

εισαγωγή του e-mail τους, οι χρήστες του internet μπορούν να 

διαπιστώσουν εάν έχουν πέσει θύματα υποκλοπής τα τελευταία 

χρόνια.  

Το site που δημιούργησε ο Αυστραλός Τρόι Χαντ, έχει συλλέξει σε μια βάση δεδομένων, όλα τα 

'χακεμένα' email που διέρρευσαν online, μετά τις μεγαλύτερες υποθέσεις κυβερνοεπιθέσεων των 

τελευταίων 3 χρόνων (Sony Playstation Network, Adobe, Gawker, Yahoo κλπ.).  

Η μεγαλύτερη υπόθεση κλοπής προσωπικών δεδομένων των τελευταίων χρόνων ήταν τον Οκτώβρη 

2013 κατά της Adobe (δημιουργού του Photoshop), από όπου εκλάπησαν τα δεδομένα 153 

εκατομμυρίων λογαριασμών (passwords, κωδικοί καρτών…) 

 

http://2.bp.blogspot.com/-BRBc0v9UVqo/UqZZDSkxqpI/AAAAAAABHa8/quKw4krndG0/s1600/%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BB%CE%B4%CF%83.PNG
http://www.haveibeenpwned.com/

