
Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες
Το διαδίκτυο είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι πηγή πληροφοριών, ενημέρωσης και δικτύωσης και είναι σίγουρα 
απαραίτητο σε όλους μας. Όλοι απολαμβάνουμε την πλοήγηση μας στο διαδίκτυο αλλά, πόσο ενημερωμένοι είμαστε για τους κινδύνους που 
εμπερικλείει και πώς να προστατευτούμε από αυτούς; Η ΜΤΝ, μέσα στα πλαίσια του εθελοντικού της προγράμματος 21 Days of Y’ello Care, 
ετοίμασε και μοιράζεται μαζί σου τις πιο σημαντικές πληροφορίες, έτσι ώστε να είσαι σίγουρος ότι εσύ και η οικογένεια σου, σερφάρετε με 
ασφάλεια.

Διαβάζοντας αυτόν τον ενημερωτικό οδηγό θα μάθεις:
1) Τι να προσέχεις και τι να αποφεύγεις κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σου στο internet
2) Τι πρέπει να κάνεις για να διασφαλίσεις την ασφαλή πλοήγηση σου από smartphone
3) Ποια είναι τα σημάδια εθισμού στο διαδίκτυο
4) Πού να απευθυνθείς για καταγγελία ή συμβουλή



Μην δίνεις προσωπικές πληροφορίες σε αγνώστους. 
Μην μοιράζεσαι ποτέ τη διεύθυνση σου, το τηλέφωνο σου ή τους τραπεζικούς σου λογαριασμούς.

Μην στέλνεις προσωπικές φωτογραφίες. 
Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ την πρόθεση του συνομιλητή σου. Μπορεί να τις χρησιμοποιήσουν κακόβουλα.

Μην ανοίγεις επισυναπτόμενα αρχεία από άτομα που δεν γνωρίζεις. 
Μπορεί να περιέχουν ιούς οι οποίοι μπορούν να δώσουν πρόσβαση στον υπολογιστή σου σε αγνώστους.

Μην αποκαλύπτεις σε κανέναν τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείς στο διαδίκτυο. 
Όσο κι αν το θεωρείς απίθανο, υπάρχει η πιθανότητα να τους χρησιμοποιήσουν και να προσποιηθούν ότι είσαι 
εσύ σε συνομιλίες με άλλα άτομα ή σε ιστότοπους.

Μην χρησιμοποιείς τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε όλες τις σελίδες. 
Αν κάποιος καταφέρει να ξεκλειδώσει τον κωδικό θα μπορεί να λάβει τον έλεγχο όλων σου των σελίδων.

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας. 
Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεις τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας (privacy settings) κάθε εφαρμογής πριν την 
χρησιμοποιήσεις.  Έλεγξε τι φαίνεται δημόσια, αν οι άλλοι μπορούν να δουν ότι είσαι συνδεδεμένος, από 
ποιους μπορείς να δέχεσαι μηνύματα και τι προσωπικές πληροφορίες διαθέτει η εφαρμογή σε τρίτους.

Μην απαντάς σε κακόβουλα μηνύματα ή σε μηνύματα που σε κάνουν να νιώθεις άβολα. 
Εσύ είσαι απλά ο παραλήπτης. Δεν φέρεις καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του μηνύματος. Αν το περιεχόμενο 
του μηνύματος είναι απειλητικό ή προσβλητικό, επικοινώνησε με την Γραμμή Βοήθειας του Κυπριακού 
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ‘CyberEthics’ στο 70000 116.

Μην συμφωνήσεις να συναντήσεις κάποιον που γνώρισες στο διαδίκτυο χωρίς να ενημερώσεις κάποιον για 
αυτή τη συνάντηση. 
Η συνάντηση αυτή θα είναι πιο ασφαλές να πραγματοποιηθεί σε δημόσιο χώρο.

Διακίνηση παράνομου/ενοχλητικού υλικού. 
Παράνομο δεν είναι μόνο το να δημιουργείς ή να παράγεις τέτοιο υλικό, αλλά και να το αναπαράγεις 
προωθώντας το σε τρίτους. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο πέσει στην αντίληψη σου, μην το προωθήσεις και 
κατάγγειλε το αμέσως.  

Cyberbullying. 
Tο cyberbullying είναι απαράδεχτο σε οποιαδήποτε μορφή του. H ευγένεια και ο σεβασμός που οφείλουμε 
να έχουμε στους άλλους, ισχύει και για τα άτομα που συναντούμε στον κυβερνοχώρο. Έτσι οφείλεις να 
συμπεριφέρεσαι στους άλλους όπως θα ήθελες εσύ να σου συμπεριφέρονται. 
Σε περίπτωση που κάποιος σε προσβάλει, κοροϊδέψει ή απειλήσει μέσω διαδικτύου, μπλόκαρε άμεσα 
κάθε επικοινωνία και προχώρησε αμέσως σε καταγγελία στην Γραμμή Βοήθειας του Κυπριακού Κέντρου 
Ασφαλούς Διαδικτύου ‘CyberEthics’  στο 70000 116.  
Να είσαι  επίσης πολύ προσεκτικός στην επικοινωνία σου με άλλους για να μην παρεξηγηθείς σαν θύτης 
cyberbullying, το οποίο είναι παράνομο.

Τι να προσέχεις και τι να αποφεύγεις κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σου στο internet.



Κλείδωσε τη συσκευή σου. 
Η συσκευή σου θα κλειδώνει αυτόματα μετά από κάποια λεπτά αδράνειας και θα ενεργοποιείται 
ξανά με ένα κωδικό που εσύ θα θέσεις. 

Εγκατέστησε antivirus. 
Μπες στο “store” του κινητού σου και βρες ένα από τα δωρεάν προγράμματα που προστατεύουν 
το κινητό σου από ιούς και κακόβουλες εφαρμογές. 

Χρησιμοποίησε λογισμικό εξεύρεσης της συσκευής σου. 
Έτσι σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί θα μπορείς να την βρεις αλλά και να σβήσεις όλα τα 
προσωπικά σου δεδομένα.

Μην παραλείπεις τις ενημερώσεις της συσκευής σου. 
Σχεδόν πάντα συμπεριλαμβάνουν βελτιώσεις στην ασφάλεια της συσκευής.

Ρυθμίσεις τοποθεσίας.
Κάνε τη θέση σου απόρρητη μέσω των ρυθμίσεων των διαφόρων εφαρμογών ή της συσκευής.

Μην κατεβάζεις εφαρμογές από άγνωστες πηγές. 
Επέλεξε εφαρμογές που υπάρχουν ήδη στο store της συσκευής σου, οι οποίες έχουν εγκριθεί 
από τον επίσημο κατασκευαστή.

Μην αφήνεις το Bluetooth ενεργοποιημένο. 
Μπορεί κάποιος να αποκτήσει μέσω του, πρόσβαση στη συσκευή σου.

Κρυπτογράφηση δεδομένων. 
Οι έξυπνες συσκευές κάνουν πολύ εύκολη την κρυπτογράφηση των περιεχομένων τους μέσα 
από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Έτσι, ακόμα και αν η συσκευή κλαπεί και ο κωδικός κλειδώματος 
έχει παρακαμφθεί, θα εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο επίπεδο προστασίας.

Να διαβάζεις πάντα τους όρους χρήσης των εφαρμογών πριν την εγκατάσταση τους. 
Οι εφαρμογές ενημερώνουν αν πρόκειται να έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία σου, το ιστορικό 
των κλήσεων, τις επαφές ή άλλα δεδομένα. Επίσης, μην παραλείπεις ποτέ να διαγράφεις όσες 
εφαρμογές δεν χρησιμοποιείς πια.

«Καθάρισε» τη συσκευή σου από όλα τα δεδομένα σου εάν θα τη χαρίσεις ή θα την πουλήσεις. 
Στις ρυθμίσεις των συσκευών υπάρχει η επιλογή «format» η οποία επαναφέρει την συσκευή στην 
εργοστασιακή της κατάσταση.

Τι πρέπει να κάνεις για να διασφαλίσεις την 
ασφαλή πλοήγηση σου από smartphone.



Δεν είναι τόσο δύσκολο να συμβεί όπως ίσως φαντάζεσαι. Καμιά φορά 
παρασυρόμαστε τόσο, που «κολλάμε». Για σκέψου λίγο τη συχνότητα 
ενασχόλησης σου με το διαδίκτυο. Αναγνωρίζεις κάποια από τα πιο κάτω 
σημάδια;

1) Ακόμα και όταν δεν είσαι στο διαδίκτυο, το σκέφτεσαι επίμονα. 

2) Αισθάνεσαι έντονα την ανάγκη για ενασχόληση με το διαδίκτυο και για να 
καλύψεις αυτή την ανάγκη, αυξάνεις συνεχώς τον χρόνο σερφαρίσματος 
σου.

3) Προσπάθησες ξανά να «ξεκόψεις» ή να μειώσεις τον χρόνο που περνάς 
στο διαδίκτυο χωρίς επιτυχία. Νιώθεις κούραση, μελαγχολία και θυμό 
όταν προσπαθείς να ξεκόψεις.

4) Υπολόγισε πόσο χρόνο χρησιμοποιείς το διαδίκτυο κάθε μέρα. Μήπως 
είναι περισσότερος από όσο νόμιζες;

5) Τυχαίνει να λες ψέματα στα άτομα της οικογένειας ή στους φίλους σου για 
τον πραγματικό χρόνο που περνάς στο διαδίκτυο.

6) Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο για να αποφύγεις την αντιμετώπιση 
προβλημάτων ή για να ηρεμήσεις από κάποιο δυσάρεστο συναίσθημα.

Σε περίπτωση που αναγνωρίζεις κάποια από τα πιο πάνω σημάδια, επικοινώνησε 
με την Γραμμή Βοήθειας του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου 
‘CyberEthics’  στο 70000 116.   

Μπορεί να συμβεί στον καθένα! 
Ποια είναι τα σημάδια εθισμού στο διαδίκτυο. 



Που να απευθυνθείς για καταγγελία ή συμβουλή.

Επικοινώνησε με την Γραμμή Καταγγελιών του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου 
‘CyberEthics’ για καταγγελίες παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (υλικό παιδικής σεξουαλικής 
κακοποίησης και ρατσισμό/ξενοφοβία) μέσω:

1. Της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα: www.cyberethics.info 

2. Τηλεφώνου στο 22674747

3. Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: reports@cyberethics.info 

4. Της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα «CyberEthics HotHelp»

Επικοινώνησε με την Γραμμή Βοήθειας του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ‘CyberEthics’ 
για συμβουλές, βοήθεια και καταγγελίες άλλων περιστατικών στο διαδίκτυο μέσω:

1. Chat στην ιστοσελίδα: www.cyberethics.info (3μμ - 7μμ, Δευτέρα - Παρασκευή)

2. Τηλεφώνου: 70000 116

3. Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: helpline@cyberethics.info 

4. Offline μήνυμα στο chat σε 24ώρη βάση

5. Της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα «CyberEthics HotHelp» 

Μπορείς επίσης να μάθεις περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες 

www.cyberethics.info | www.saferinternet.org

Ευχαριστούμε την                                                         για την πολύτιμη βοήθεια της.


