
 

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών 
Γνωρίζω το Διαδίκτυο 

 

 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

 
 

 Προστασία προσωπικών δεδομένων  
 Προσωπικά δεδομένα είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το 

τηλέφωνο, το όνομα της μαμάς και του μπαμπά, οι φωτογραφίες, οι 

κωδικοί (passwords), κλπ…  

 Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά μας στοιχεία και δεν αποκαλύπτουμε 

λεπτομέρειες τις προσωπικής μας ζωής σε άλλους χρήστες στο 

Διαδίκτυο. 

 Δεν δημοσιοποιούμε προσωπικές φωτογραφίες ή βίντεο.  

 Σεβόμαστε και δεν δημοσιοποιούμε προσωπικά δεδομένα, φωτογραφίες 

ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. 

 Χρησιμοποιούμε ψευδώνυμα στο διαδίκτυο για να προστατέψουμε την 

ταυτότητά μας. 

 Δεν μοιραζόμαστε τους κωδικούς πρόσβασης που έχουμε με άλλα άτομα. 

 

 Αποπλάνηση 
 Ποτέ δεν συναντάμε αγνώστους που γνωρίσαμε στο διαδίκτυο.  

 Ενημερώνουμε τους γονείς μας αν κάποιος μας παρενοχλεί στο 

διαδίκτυο.  

 Χρησιμοποιούμε web κάμερα μόνο με ανθρώπους που γνωρίζουμε. 

 

 Εκφοβισμός 
 Αν δούμε μια προσβλητική για εμάς φωτογραφία ή ένα βίντεο στο 

Διαδίκτυο, ζητάμε βοήθεια από τους γονείς μας ή κάποιον ενήλικα της 

εμπιστοσύνης μας. 

 Δεν απαντάμε ποτέ σε απειλητικά μηνύματα. Επίσης δεν τα 

διαγράφουμε. Τα δείχνουμε στους γονείς μας και ζητάμε να μας 

βοηθήσουν. 

 Δεν προωθούμε φωτογραφίες, βίντεο ή φήμες που μπορεί να φέρουν 

κάποιον σε πολύ δύσκολη θέση. 

 

 Ακατάλληλο περιεχόμενο  
 Υπάρχουν πολλά μέρη στο διαδίκτυο που είναι μόνο για μεγάλους. Αν 

βρεθούμε κατά λάθος σε κάποιο από αυτά κλείνουμε τη σελίδα.  

 Κλείνουμε αμέσως παράθυρα που ανοίγουν όταν είμαστε στο διαδίκτυο 

και περιέχουν διαφημίσεις, τυχερά παιχνίδια,  προειδοποιητικά 

μηνύματα, κ.α..  
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 Πνευματικά δικαιώματα 
 Το «κατέβασμα» μουσικής, ταινιών και παιχνιδιών από το διαδίκτυο 

είναι συνήθως παράνομο, εκτός και αν χρησιμοποιούμε μια νόμιμη 

ιστοσελίδα.  

 Όταν χρησιμοποιούμε πληροφορίες από ιστοσελίδες για να κάνουμε μια 

εργασία, αναφέρουμε τις πηγές μας. 

 

 Βλαβερό λογισμικό (Ιός, Δούρειος Ίππος, Σκουλήκι)  
 Είναι προγράμματα τα οποία κάνουν τον υπολογιστή να συμπεριφέρεται 

περίεργα,  προκαλούν καταστροφή δεδομένων σε αρχεία ή μπορεί να 

κλέψουν πληροφορίες από τον υπολογιστή.   

 Για να αποτρέψουμε την είσοδο βλαβερού λογισμικού στον υπολογιστή  

o Δεν ανοίγουμε ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουν σταλεί από 

άγνωστους αποστολείς. 

o Αποφεύγουμε ύποπτες ιστοσελίδες και αν μπούμε κατά λάθος σε 

κάποια την εγκαταλείπουμε αμέσως.  

o Αποφεύγουμε την εγκατάσταση εκτελέσιμων αρχείων, εκτός και αν 

γνωρίζουμε και εμπιστευόμαστε την προέλευσή τους.  

o Έχουμε στον υπολογιστή μας εγκατεστημένο και ενημερωμένο 

πρόγραμμα εναντίον των ιών (antivirus software). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφτείς τις παρακάτω ιστοσελίδες: 

http://www.cyberkid.gov.gr/ 

http://www.saferinternet.gr/ 

http://www.esafetykit.net/ 

http://www.cyberkid.gov.gr/
http://www.saferinternet.gr/
http://www.esafetykit.net/

