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Το διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο κομμάτι της καθημερινής 

μας ζωής. Το χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε, να 

ανταλλάσσουμε πληροφορίες, να διασκεδάζουμε, να 

μαθαίνουμε και να κοινωνικοποιούμαστε. 

Για να κάνουμε τα περισσότερα (αν όχι όλα) από αυτά,

δημιουργούμε λογαριασμούς που αποθηκεύουν τα 

δεδομένα μας και μας επιτρέπουν να συμμετέχουμε σε 

αυτές τις δραστηριότητες.

Για πολλές από αυτές τις υπηρεσίες, χρησιμοποιούμε τον 

ίδιο λογαριασμό (συνήθως λογαριασμό Google), πράγμα 

που σημαίνει ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι κοινός σε 

όλες αυτές τις πλατφόρμες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η σημασία του 

να έχουμε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης για τους 

λογαριασμούς μας γίνεται αμέσως εμφανής.

Α. Ασφάλεια λογαριασμών

Η σημασία των ισχυρών κωδικών 

πρόσβασης



Συμβουλές 

για τη 

δημιουργία 

ισχυρών

κωδικών

πρόσβασης

Αποφύγετε τις κοινές λέξεις

Το επώνυμο ή η ημερομηνία γέννησης είναι 

επίσης πολύ συνηθισμένα και εξίσου 

αναποτελεσματικά. Αυτά μπορούν επίσης να 

μαντέψουν κάποιοι πολύ εύκολα, και όχι μόνο 

άτομα που μας γνωρίζουν προσωπικά - όλες οι 

προσωπικές μας πληροφορίες βρίσκονται στα 

κοινωνικά δίκτυα, στις μέρες μας.

Αποφύγετε τις προσωπικές 

πληροφορίες

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν λέξεις όπως 

“default” ή ακόμα και “password” ως κωδικό 

πρόσβασης! Αυτά μπορούν να τα μαντέψουν 

άλλοι χρήστες πολύ εύκολα, οπότε καλύτερα να 

αποφύγετε τετριμμένες λέξεις.

Φωτογραφία από Μάθιου Μπροντέρ επί

Ξεπλύνετε

https://unsplash.com/@mrbrodeur?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/password?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Συμβουλές 

για τη 

δημιουργία 

ισχυρών 

κωδικών 

πρόσβασης

Δεδομένου ότι οι κυβερνοεπιθέσεις 

χρησιμοποιούν ισχυρούς υπολογιστές που 

δοκιμάζουν ακολουθίες χαρακτήρων για να 

χακάρουν λογαριασμούς, όσο περισσότεροι 

χαρακτήρες στον κωδικό πρόσβασης τόσο το 

καλύτερο – ο υπολογιστής θα δυσκολευτεί να 

αποκρυπτογραφήσει τον κωδικό πρόσβασής 

μας. 

Χρησιμοποιήστε μεγάλους κωδικούς

Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να είναι μοναδικοί 

για να διασφαλίσουμε ότι ακόμη και αν κάποιος

μάθει τον κωδικό πρόσβασής μας για το 

Facebook, για παράδειγμα, δεν θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό για να αποκτήσει

πρόσβαση στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Μην ξαναχρησιμοποιείτε τον 

ίδιο κωδικό πρόσβασης

Φωτογραφία από Μάθιου Μπροντέρ επί

Ξεπλύνετε

https://unsplash.com/@mrbrodeur?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/password?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Η φράση / Μέθοδος Diceware
• Αυτή η μέθοδος συνιστά να απορρίψετε όλες τις συνήθεις

συμβουλές, όπως την αντικατάσταση γραμμάτων με σύμβολα ή 

αριθμούς και, αντίθετα, σας συμβουλεύει να χρησιμοποιείτε μια 

σειρά τυχαίες λέξεις.

• Η λέξη-κλειδί εδώ είναι ΤΥΧΑΙΕΣ. Για να επιτευχθεί η τυχαιότητα,

η Diceware έχει σχεδιάσει μια λίστα λέξεων, όπου κάθε λέξη

συνδυάζεται με έναν πενταψήφιο αριθμό. Κάθε ψηφίο αυτού του

αριθμού είναι από 1-5, οπότε η ιδέα είναι ότι πρέπει να «ρίξουμε 

το ζάρι» 5 φορές για να πάρουμε μια λέξη για τον κωδικό μας. 

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τουλάχιστον 6 λέξεις, με 

τουλάχιστον 17 χαρακτήρες συνολικά, χωρίς κενά μεταξύ τους.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της φράσης με τον 

παλιό τρόπο: πάρτε ένα λεξικό, ανοίξτε το σε τυχαία σημεία 6 

φορές και χρησιμοποιήστε αυτές τις λέξεις για τον κωδικό 

πρόσβασής σας. 

Το κόμικ στα αριστερά από το XKCD απεικονίζει ακριβώς πώς

αυτή η μέθοδος είναι τόσο αποτελεσματική.



Μαθηματικοί τύποι
Ένας τρόπος δημιουργίας σύνθετων κωδικών πρόσβασης που περιλαμβάνουν πεζά και κεφαλαία γράμματα, 

αριθμούς και σύμβολα είναι η δημιουργία ενός τύπου ή ενός συνόλου κανόνων για τη δημιουργία κωδικών. 

Έτσι, δεν χρειάζεται να θυμόμαστε κάθε μεμονωμένο κωδικό πρόσβασης, μόνο τον μηχανισμό που

αναπτύξαμε. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται παρακάτω, που μας δίνει τον κωδικό πρόσβασης 12an%Yb# :

Το πρώτο και 

τελευταίο 

γράμμα του 

ονόματος της 

ιστοσελίδας

an

Ένα 

σύμβολο, 

όπως ένα 

ποσοστό (ή 

και τα δύο)

%

ΒΗΜΑ 2 ΒΗΜΑ 3 ΒΗΜΑ 4 ΒΗΜΑ 5

Το γράμμα 

στο αλφάβητο 

πριν από το 

τελευταίο 

γράμμα του 

ονόματος της 

ιστοσελίδας, 

κεφαλαίο

Y

Ο αριθμός

των

γραμμάτων 

στο όνομα 

της 

ιστοσελίδας, 

δύο φορές

π.χ. Amazon
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ΒΗΜΑ 1

Το γράμμα 

στο 

αλφάβητο 

μετά το 

πρώτο 

γράμμα του 

ονόματος της 

ιστοσελίδας

b

Ένα άλλο 

σύμβολο, 

όπως ένα 

hashtag

#

ΒΗΜΑ 6



Άλλοι τρόποι για ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης

Χρησιμοποιήστε φράσεις που δεν ξεχνάτε εύκολα. 

Αν μπορείτε να συσχετίσετε τη φράση με την 

σελίδα, ακόμα καλύτερα. Παραδείγματα:

• 14A & A41dumaS (ένας για όλους και όλοι για 1

- από τους The Three Musketeers, του Dumas)

• 2BorNot2B_ThatIsThe? (Να υπάρχεις ή να μην

υπάρχεις, αυτό είναι το ζητούμενο - Σαίξπηρ)

Φράση με συντομεύσεις ή ακρωνύμια

Σκεφτείτε το πληκτρολόγιό μας σαν 

σχεδιογράφο. Πληκτρολογήστε κλειδιά σε ένα 

συγκεκριμένο μοτίβο στο πληκτρολόγιό μας 

για να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. 

Για παράδειγμα, το 1QsxdrgnkO0 είναι ένας 

κωδικός που σχηματίζεται από ένα γιγαντιαίο 

W στο πληκτρολόγιο.

Παίξτε με το πληκτρολόγιό σας

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα σταθερό 

στυλ, οπότε γνωρίζουμε μέρος του κωδικού 

και μπορούμε εύκολα να θυμηθούμε τα 

υπόλοιπα από τον ίδιο τον ιστότοπο.

• ABT2_uz_AMZ! (για χρήση του Amazon)

• ABT2_uz_BoA! (για χρήση της Bank of 

America)

Κωδικοί πρόσβασης με κοινά στοιχεία, 

αλλά προσαρμοσμένοι για κάθε ιστότοπο

Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά εργαλεία που 

δημιουργούν μοναδικούς μεγάλους κωδικούς 

που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όπως μας 

αρέσει. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το Avast 

Random Password Generator, το οποίο είναι 

δωρεάν και μας επιτρέπει να επιλέξουμε τι 

είδους χαρακτήρες θέλουμε να 

συμπεριληφθούν στον κωδικό (κεφαλαία και 

πεζά γράμματα, αριθμοί ή σύμβολα).

Χρησιμοποιήστε γεννήτρια τυχαίων κωδικών

https://www.avast.com/random-password-generator


Προστασία 

από ιούς και 

κακόβουλο 

λογισμικό

Β.1.2.Β



• Τα λεγόμενα προγράμματα antivirus και antimalware είναι και τα δύο πολύ 

σημαντικά για τις συσκευές μας.

• Υπάρχουν συνολικά 5 διαφορετικοί ιοί και κακόβουλα προγράμματα: ιοί, 

σκουλήκια, δούρειοι  ίπποι, λογισμικό κατασκοπείας και διαφημίσεων. 

Προστασία από ιούς και 

κακόβουλο λογισμικό

• Κακόβουλο λογισμικό που 

αποκτά πρόσβαση στο σύστημά 

μας αποκρύπτοντας αρχεία που 

έχουμε λάβει ή τις φορητές

συσκευές αποθήκευσης, όπως 

μονάδες flash.

• Μόλις μπουν στο σύστημα, 

αρχίζουν να εξαπλώνονται - από 

εδώ προέρχεται το όνομά τους. 

• Σκοπός τους είναι να 

τροποποιήσουν, να διαγράψουν

ή να καταστρέψουν αρχεία και 

να προκαλέσουν δυσλειτουργίες 

του συστήματος.

Ιοί

• Τα σκουλήκια διεισδύουν στα 

δίκτυα για να αποκτήσουν 

πρόσβαση στις συνδεδεμένες 

συσκευές. 

• Το δίκτυο επιβραδύνεται 

καταλαμβάνοντας μεγάλα 

τμήματα του εύρους ζώνης, 

προκαλώντας καθυστέρηση 

στους χρήστες και απώλεια 

μεταδιδόμενων δεδομένων.

Σκουλήκια

• Κρύβεται μέσα σε άλλους 

τύπους λογισμικού και 

μεταμφιέζεται σαν αρχείο 

χρήσιμο στο σύστημα. 

• Το σύστημα εξαπατάται και

παρέχει πρόσβαση στον δούρειο

ίππο, ο οποίος στη συνέχεια 

ανοίγει μια «πίσω πόρτα» στο 

σύστημά μας

• Από εκεί οι χάκερ έχουν τη

δυνατότητα να εισέλθουν ως 

νόμιμοι χρήστες. 

Δούρειος Ίππος



Προστασία από ιούς και 

κακόβουλο λογισμικό

• Το λογισμικό κατασκοπείας (Spyware) δεν

προκαλεί άμεση ζημιά στο σύστημά μας, 

αλλά προσκολλάται και παραμένει κρυφό, 

καταγράφοντας τη δραστηριότητα του 

χρήστη. 

• Στη συνέχεια, στέλνει τις πληροφορίες στο 

διαδίκτυο, και έτσι διαρρέουν οι αδυναμίες 

του συστήματος και η συμπεριφορά των

χρηστών, και αυξάνονται οι πιθανότητες 

επιθέσεων ηλεκτρονικού ψαρέματος. 

• Άλλοι τύποι spyware ενδέχεται να 

επιβραδύνουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο ή 

να αλλάξουν ρυθμίσεις, όπως την

προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης.

Spyware

• Το λογισμικό διαφημίσεων (Adware)

βομβαρδίζει τον χρήστη με συνεχείς 

διαφημίσεις, είτε τυχαία επιλεγμένες είτε 

στοχευμένες, με στόχο την προώθηση ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος, βάσει 

προηγούμενων δραστηριοτήτων του.

• Μερικές φορές, αυτές οι διαφημίσεις 

μπορεί ακόμη και να ανακατευθύνουν τους 

χρήστες σε ιστότοπους ηλεκτρονικού 

"ψαρέματος" - επομένως μπορεί να μην 

είναι τόσο ακίνδυνες όσο εμφανίζονται 

αρχικά.

Adware



Προστασία από ιούς και κακόβουλο λογισμικό

• Ο σκοπός του λογισμικού προστασίας από ιούς και 

κακόβουλο λογισμικό είναι η προστασία των 

συσκευών μας από κακόβουλες επιθέσεις. 

• Στο παρελθόν, κάθε τύπος κακόβουλης επίθεσης 

απαιτούσε διαφορετικό τύπο antimalware. 

• Τα προγράμματα προστασίας από ιούς και

κακόβουλο λογισμικό συνδυάζουν μια ποικιλία 

τύπων προστασίας για διάφορους τύπους απειλών, 

έτσι ώστε να μην χρειάζεται να έχουμε διαφορετικό 

πρόγραμμα για κάθε τύπο.



Antivirus και antimalware: 

Επιλογές

• Στις μέρες μας, είναι αρκετά εύκολο να 

προστατεύσετε τον υπολογιστή σας, καθώς 

υπάρχουν διάφορα είδη δωρεάν antimalware 

που μπορούμε να βρούμε στο διαδίκτυο. 

• Το πιο σημαντικό, τα Windows προσφέρουν 

τη δική τους προστασία από ιούς και 

κακόβουλο λογισμικό.



Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι κυβερνοεπιθέσεις 

γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες και οι μέθοδοι αλλάζουν. 

Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρούμε 

ενημερωμένο το antimalware που χρησιμοποιούμε, έτσι 

ώστε το σύστημά μας να «μαθαίνει» για τις νέες απειλές 

και πώς να τις αντιμετωπίζει. Στην ενότητα αυτή θα 

δούμε πώς να χρησιμοποιούμε και να ενημερώνουμε 

την Ασφάλεια των Windows.

Στο μενού των Windows, στο Windows Security 

επιλέξτε Virus & threat protection. Θα ανοίξει ένα

παράθυρο, όπως αυτό στα αριστερά. Η επιλογή Quick 

Scan αναζητά τις πιο προφανείς απειλές. Για 

εκτενέστερη αναζήτηση, πατήστε Scan Options και 

επιλέξτε μεταξύ Quick Scan, Full Scan, Custom Scan 

ή Windows Defender Offline scan

Στο κάτω μέρος του παραθύρου, φαίνεται η κατάσταση 

των ενημερώσεων των προγραμμάτων προστασίας. Θα 

πρέπει να την ρυθμίσετε να ελέγχει αυτόματα αν 

υπάρχουν ενημερώσεις, οπότε κάθε φορά που υπάρχει 

νέα απειλή, το σύστημα θα κατεβάζει τις πληροφορίες 

το συντομότερο δυνατό.

Ασφάλεια των Windows



Τείχος προστασίας

Φανταστείτε το τείχος προστασίας (firewall) 

σαν ένα δίχτυ που φιλτράρει εισερχόμενα 

και εξερχόμενα δεδομένα από τη συσκευή 

μας. Επιτρέπει μόνο την κίνηση που 

θεωρείται απαραίτητη και υγιής να 

μεταδίδεται προς ή από τη συσκευή.

Τι είναι το τείχος προστασίας;

Για να ρυθμίσετε το τείχος προστασίας,

μεταβείτε ξανά στην Ασφάλεια των Windows 

(Windows Security) και επιλέξτε Firewall & 

network protection. Στο παράθυρο που

εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι σε όλες τις επιλογές 

είναι ενεργοποιημένο το firewall.



Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν

και άλλοι τύποι προστασίας εκτός από την 

Ασφάλεια των Windows. 

• Δωρεάν επιλογές, όπως π.χ. Avast , 

• Επί πληρωμή, όπως π.χ. Kaspersky Ε 

Και οι δύο τύποι έχουν δυνατότητα λήψης από 

το διαδίκτυο (το Avast δωρεάν, το Kasperksy μας 

δίνει ένα κλειδί ενεργοποίησης μετά την αγορά). 

Μια άλλη επιλογή είναι να αγοράσετε ένα δίσκο

με το λογισμικό και στη συνέχεια να το 

εγκαταστήσετε στη συσκευή. Ωστόσο, αυτή η 

μέθοδος σταδιακά εξαλείφεται, καθώς τα CD 

είναι λιγότερο βολικά και περισσότερο δαπανηρά

σε σύγκριση με τη λήψη μέσω διαδικτύου.

Άλλοι τύποι antivirus και 

antimalware

https://www.avast.com/en-eu/index#pc
https://www.kaspersky.com/


Ενημερώσεις 

λειτουργικού 

συστήματος

Β.1.2.Γ



Ενημερώσεις λειτουργικού

συστήματος

• Το λειτουργικό σύστημα μιας συσκευής είναι το 

πρόγραμμα που διαχειρίζεται όλο το λογισμικό 

που είναι εγκατεστημένο καθώς και το υλικό που 

είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή μας.

• Το λειτουργικό σύστημα είναι εν μέρει υπεύθυνο 

για την ασφάλεια της συσκευής, διασφαλίζοντας 

ότι μόνο οι επιτρεπόμενοι χρήστες μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στη συσκευή και να 

χρησιμοποιούν τους πόρους του συστήματος.

• Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρούμε το 

λειτουργικό μας σύστημα ενημερωμένο, για να 

διασφαλίσουμε ότι προστατευόμαστε από τις 

τελευταίες απειλές.



Ενημερώσεις λειτουργικού

συστήματος
Για να κατεβάσετε ενημερώσεις του

συστήματος, πατήστε το κουμπί Windows 

κάτω αριστερά στην οθόνη σας ή το κουμπί 

Windows στο πληκτρολόγιό σας. Βρείτε τις 

ρυθμίσεις, Windows Settings και επιλέξτε 

Update & Security.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πατήστε 

Check for Updates. Εάν πρέπει να 

εγκατασταθεί μια ενημερωμένη έκδοση, θα 

εμφανιστεί μια περιγραφή που λέει τι αφορά 

η συγκεκριμένη ενημέρωση, μαζί με ένα 

κουμπί Download and Install.



Βιβλιογραφικές 

αναφορές

 Πώς να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό 

πρόσβασης, από https://blog.avast.com/strong-

password-ideas

 Εικονίδια με flaticon,

https://www.flaticon.com/home

 Αρχική σελίδα της Diceware. από:

https://theworld.com/~reinhold/diceware.html

https://blog.avast.com/strong-password-ideas
https://www.flaticon.com/home
https://theworld.com/~reinhold/diceware.html


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

http://www.meli4parents.eu/



Παιδεία στα μέσα για Γονείς
Ενότητα A.1.4: Μοντέλα συμπεριφοράς & Στερεότυπα – ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα παιδιά μαθαίνουν από τους 

γονείς μέσω παρατήρησης

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΩΣ ΜΟΝΤΕΛΑ
Οι ψηφιακοί γονείς μεσολαβούν 

θετικά στη χρήση του διαδικτύου

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Νοητικές αναπαραστάσεις του 

εαυτού μας

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ

Επιβλαβή ή ωφέλιμα

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

Η ενότητα θα παρουσιάσει υγιή πρότυπα όσον αφορά τη χρήση συσκευών και διαδικτυακών 

μέσων. Περαιτέρω θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα στερεότυπα στα διάφορα μέσα και τις 

επιβλαβείς ή ευεργετικές επιπτώσεις τους

.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ

01 02

03 04



I.1.4 
Μοντέλα

συμπεριφο
ράς & 

Στερεότυπα



ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΩΗ

Οι ψηφιακοί γηγενείς έχουν τον δικό τους κόσμο στο διαδίκτυο

Οι εμπειρίες των παιδιών στο διαδίκτυο μπορούν να επηρεαστούν από:

φίλους και συμμαθητές,

τραγουδιστές και διασημότητες μόδας,

τεχνολογικές τάσεις, κ.λπ. - και φυσικά

ΕΣΑΣ!

Άρα….

Πρέπει να γνωρίζετε και να κατανοείτε τον διαδικτυακό τους κόσμο

Πρέπει να είστε σε θέση να τους βοηθήσετε να αλληλεπιδρούν με ασφάλεια

Πρέπει να είστε ψηφιακό πρότυπο!



ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Οι ψηφιακοί γονείς προσπαθούν να μεσολαβούν στη χρήση 

ψηφιακών μέσων με θετικό τρόπο. Μπορεί να είναι

 περιοριστικοί, βάζοντας κανόνες και απαγορεύσεις, ή

 διδακτικοί, συμβουλεύοντας και καθοδηγώντας για το τι 

να κάνουμε ή όχι, ή ακόμα και

 συνεργάτες, όπου χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα μαζί με 

τα παιδιά τους



ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Βλέποντας θετικές στάσεις στο σπίτι τα παιδιά μαθαίνουν να 
βελτιώνουν

 διατροφικές συνήθειες,

 προγραμματισμό άσκησης,

 απόδοση κατά την ανάγνωσης

 μέθοδο μάθησης,

 κρίση όταν επιλέγουν φίλους,

 χρήση των μέσων ενημέρωσης με σύνεση,
 χρήση του διαδικτίου με εποικοδομητικό τρόπο



ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Πώς είναι ένα μοντέλο συμπεριφοράς;

Γονιός ψηφιακό πρότυπο:

 Κατανοεί τον διαδικτυακό 

κόσμο των παιδιών

 Καθοδδηγεί με παράδειγμα

 Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο 

με σύνεση

 Δεν επικρίνει

 Δεν έχει ενεργοποιημένες 

συνεχώς όλες τις ειδοποιήσεις

Διατηρεί την αρχική οθόνη 

απλή

Δεν χρειάζεται πάρα πολλά 

χρώματα στην οθόνη!

Γίνετε παράδειγμα προς 

μίμηση:

Δεν λαμβάνετε email 

εργασίας στο σπίτι.

Δεν κρατάτε το τηλέφωνο στο 

χέρι όταν παίρνετε τα παιδιά 

από το σχολείο.

Δεν έχετε συσκευές στο 

υπνοδωμάτιο.

Δεν μπαίνετε στο Facebook 

έως ότου τα παιδιά σας πάνε 

στο σχολείο ή στο κρεβάτι.

Προγραμματίζετε μέρες την 

εβδομάδα με δραστηριότητες 

χωρίς τεχνολογία.



ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Κάντε κάποια 

έρευνα προτού 

επιλέξετε τι να 

δείξετε

Παρακολουθήστε 

και αξιολογήστε 

τις εκπομπές πριν 

τις δώσετε στο 

παιδί σας

Αξιολογήστε 

παιχνίδια και 

εφαρμογές 

προτού τα 

χρησιμοποιήσετε

Μελετήστε
Συνετοί με τις 

διαφημίσεις
Έπαινείτε Βάλτε όρια

Εκπαιδεύστε 

το παιδί σας 

σχετικά με τις 

διαφημίσεις

Ειδικά τα 

μικρά παιδιά δεν 

μπορούν εύκολα 

να δουν τη 

διαφορά μεταξύ 

της διαφήμισης 

και των 

πραγματικών 

πληροφοριών.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

Το κάθε  παιδί 

χρειάζεται πολύ 

χρόνο μακριά 

από την οθόνη

Να είστε μαζί με 

το μικρό παιδί 

όταν βλέπει κάτι 

στην οθόνη

Βοηθήστε το να 

συνειδητοποιεί 

το χρόνο που 

περνά σε αυτό το 

είδος 

δραστηριότητας

Είστε μαζί

Δείξτε τις καλές 

συμπεριφορές σε 

μια ταινία

Επαινείτε τους 

ήρωες για την 

συνεργασία, τη 

φιλία, τη βοήθεια  

προς τους άλλους 

και τον ορισμό 

προσωπικών 

στόχων

Συνδέσετε τις 

ενέργειες των 

ηρώων με 

πραγματικές 

καταστάσεις



ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

Βεβαιωθείτε ότι 

η χρήση μέσων 

γίνεται σε κοινό 

χώρο στο σπίτι 

όσο το δυνατόν

Αποφύγετε τη 

χρήση 

συσκευών στο 

υπνοδωμάτιο

Μοιραστείτε 

μαζί τους ό,τι 

σας αφορά και 

παροτρύνετέ 

τους να κάνουν 

το ίδιο

Όχι στο 

υπνοδωμάτιο
Εμπλακείτε Συζητήστε Βάλτε όρια

Βρείτε τρόπο 

να συμμετέχετε 

σε αυτό που 

κάνουν τα παιδιά 

online

 Γνωρίστε τους 

τους φίλους σας 

για να σας 

γνωρίσουν τους 

δικούς τους

Συζητήστε τι 

κάνετε με φίλους 

online και τι 

κάνετε όταν είστε 

μαζί

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: 

Χρειάζεστε 

ένα σχέδιο 

χρήσης των 

συσκευών

Φροντίστε να 

έχετε πολύ 

χρόνο για 

άσκηση μέσα 

στην εβδομάδα

Μάθετε τις 

εφαρμογές που 

χρησιμοποιούν 

και τους φίλους 

τους

Δείξτε τα 

κριτήριά σας για 

την επιλογή 

διαδικτυακών 

φίλων

Δείξτε πώς 

σχολιάζετε τις 

αναρτήσεις 

άλλων ατόμων

Γνωρίστε

Συζητάτε τακτικά

Υπενθυμίστε 

τους τα βασικά 

της παιδείας στα 

μέσα ενημέρωσης

Εκπαιδεύστε 

τους να 

σκέφτονται 

κριτικά



ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 Τα smartphones δίνουν μια ανταμοιβή κάθε φορά που τα χρησιμοποιούμε: 

ένα μήνυμα, μια πληροφορία, μια ενημέρωση κ.λπ.

 Αυτή η ανταμοιβή απελευθερώνει ντοπαμίνη στον εγκέφαλο, ουσία που 

προκαλεί ευχαρίστηση.

 Αυτό μας αρέσει, οπότε θέλουμε να επαναλάβουμε την κατάσταση που 

ενισχύει τη χημεία μας προς την ευχαρίστηση.

 Το εθιστικό χαρακτηριστικό αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι ο 

εγκέφαλός μας ζει με τη νευροβιολογική προσδοκία της ανταμοιβής

Αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πότε (και εάν) θα έρθει η ανταμοιβή και γι 'αυτό 

συνεχίζουμε να προσπαθούμε να την πάρουμε...

Δείτε αυτό το video: https://www.youtube.com/watch?v=NUMa0QkPzns 

https://www.youtube.com/watch?v=NUMa0QkPzns


Η εικόνα 

του

εαυτού

Αντιληπτική εικόνα σώματος (πώς 

αντιλαμβάνεστε το σώμα σας)

Εικόνα σώματος

Συναισθηματική εικόνα σώματος 

(πώς αισθάνεστε για το σώμα σας)

Συναισθήματα

Γνωστική εικόνα σώματος (πώς σκέφτεστε 

για την εικόνα του σώματός σας)

Ιδέες

Συμπεριφορική εικόνα σώματος (πώς 

συμπεριφέρεστε ως αποτέλεσμα της 

εικόνας του σώματός σας)

Συμπεριφορές



ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

Ιδέες που έχουν οι άνθρωποι για κάποιον ή για κάτι

Όταν τα παιδιά βλέπουν τα ίδια ταξικά, φυλετικά και σεξουαλικά 

μοντέλα και σχέσεις ξανά και ξανά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

δημιουργούν στερεότυπα τάξης, φυλής και φύλου. Έτσι …

 Όταν βλέπετε ταινία, μετρήστε αρσενικούς και θηλυκούς χαρακτήρες 

και συζητήστε συσχετίσεις μεταξύ συμπεριφορών, φυλής και φύλου.

Βρείτε ταινίες ή παιχνίδια που απεικονίζουν τις θετικές πλευρές όλων 

των φύλων και των φυλών

Πείτε όχι όταν το παιδί σας σας ζητά να τα αγοράσετε μεροληπτικά 

βιντεοπαιχνίδια

Συζητήστε το περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για 

παράδειγμα, εάν ορισμένες ομάδες στοχεύουν το φύλο ή τη φυλή τους

Συζητήστε το χιούμορ: τα στερεότυπα δεν είναι αστεία, ειδικά για τα 

θύματα

Εκπαιδεύστε το παιδί σας να έχει ουδέτερες συμπεριφορές στις 

κοινωνικές του ομάδες



ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
 Για να επιβιώσουμε στη ζούγκλα πρέπει να κρίνουμε τα πάντα γρήγορα, 

στις πρώτες εντυπώσεις, με βάση παρόμοιες εμπειρίες.

 Ένα στερεότυπο μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε γρήγορα σε 

καταστάσεις. Είναι θέμα ζωής ή θανάτου.

 Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μια περιοχή για την επεξεργασία 

προσώπων, η οποία είναι «ρυθμισμένη» να εστιάζει στα πρόσωπα 

περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και να αποφασίζει τις αποκρίσεις ανάλογα.

 Οι άνθρωποι, ως εξαιρετικά κοινωνικά είδη, πρέπει να αξιολογήσουν 

γρήγορα εάν κάποιος είναι φίλος ή εχθρός

 Αποφασίζουμε αν οι άλλοι πρόκειται να μας βοηθήσουν ή να μας βλάψουν

 Η γρήγορη κρίση είναι σημαντική ικανότητα επιβίωσης



MEDIA & ΕΙΚΟΝΑ ΦΥΛΟΥ
Μπορούν τα media να επηρεάσουν την αντίληψη 

του κοινωνικού φύλου;

Κορίτσια & Αγόρια:

Υπάρχουν διαφορετικά 

παιχνίδια, ρούχα, αντικείμενα 

για αγόρια και κορίτσια

Τα κοινωνικά μέσα προωθούν 

διαφορετικά στερεότυπα για τα 

δύο φύλα

Οι γονείς έχουν μερικές φορές 

διαφορετικές προσδοκίες από 

κορίτσια και αγόρια

Τι λένε τα παιδιά; Δείτε 

αυτό το video:

h t t p s : / / w w w.

yo u t u b e . c o m / w a t c h

? v=a T vG Ss t K d 5 Y

https://www.youtube.com/watch?v=aTvGSstKd5Y


ΠΟΤΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ

 Τα στερεότυπα καλύπτουν φυλετικές, πολιτικές, δημογραφικές, 

θρησκευτικές ομάδες ή φύλα ή δραστηριότητες.

 Μερικά είναι γενικά ακριβή, ενώ άλλα λιγότερο, ενώ τα 

περισσότερα αλλάζουν στο χρόνο.

 Από μικρή ηλικία τα παιδιά δημιουργούν πολιτιστικά στερεότυπα 

για διάφορες κοινωνικές ομάδες.

 Ακόμα και με προοδευτικούς γονείς, τα παιδιά βλέπουν πολλά 

στερεότυπα: στο σχολείο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή την ποπ 

κουλτούρα.

 Η ανισορροπία στα αντιληπτά στερεότυπα μπορεί να οδηγήσει 

σε προκατάληψη. 



ΠΟΤΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ

 Οι έφηβοι θέλουν να είναι δημοφιλείς και ενδιαφέρονται πολύ για 

την εμφάνισή τους και για το πώς τους αντιλαμβάνονται οι άλλοι.

 Προσπαθούν να χτίσουν την ταυτότητά τους - τόσο στην 

πραγματική ζωή όσο και στο διαδίκτυο.

 Οι γονείς δεν είναι cool μοντέλο, οπότε στρέφονται στα ΜΜΕ για 

ιδέες για το πώς πρέπει να φαίνονται και να ενεργούν.

 Ενδιαφέρονται επίσης για το online (αόρατο) κοινό τους.

 Αυτό το είδος φήμης μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένες 

αντιλήψεις: τα κορίτσια αισθάνονται πίεση να φαίνονται όμορφα ή 

ακόμα και «σέξι» στο διαδίκτυο. Τα αγόρια ανταγωνίζονται 

διασημότητες για να φαίνονται και να ενεργούν «σαν άντρας». 



MEDIA & ΕΙΚΟΝΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

Τα media επηρεάζουν την εικόνα του σώματος

Θετικά:

Έμπνευση από πρότυπα 

υγείας, ευεξίας και φυσικής 

κατάστασης. Πλατφόρμες 

άσκησης, ιστολόγια ψυχολογίας, 

επιστημονικοί ιστότοποι που 

προωθούν υγιεινές διατροφικές 

συνήθειες μπορούν να 

βελτιώσουν την άποψή μας για 

την εικόνα του σώματός μας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

ομάδες υπεράσπισης μπορούν 

να ωφελήσουν το πώς νιώθουμε 

για το σώμα μας ή να βοηθήσουν 

άτομα με διατροφικές διαταραχές.

Ομάδες υποστήριξης σε 

διάφορες πλατφόρμες μπορούν 

να βοηθήσουν άτομα που 

αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα 

ζητήματα

Αρνητικά:

Τα μέσα ενημέρωσης έδειχναν 

πάντα στερεότυπα και τα ψηφιακά 

μέσα το ενίσχυσαν αυτό

Μελέτες δείχνουν ότι τόσο οι 

γυναίκες όσο και οι άνδρες 

συγκρίνουν το σώμα τους με 

εκείνα στα ΜΜΕ

Τα άτομα που περνούν 

περισσότερο χρόνο στο 

Facebook σε σχέση με τους 

συναδέλφους τους φαίνεται να 

ανησυχούν περισσότερο για την 

εικόνα του σώματός τους

Τα κοινωνικά μέσα έχουν 

συνδεθεί με ανθυγιεινές 

συνήθειες, όπως οι διατροφικές 

διαταραχές



Τυπικά

στερεότυπα

φύλου

Οι άνδρες είναι ισχυροί και δυνατοί 

και οι γυναίκες είναι αδύναμες και 

εξαρτημένες

Δύναμη

Οι γυναίκες δεν είναι τόσο έξυπνες 

όσο οι άνδρες και δεν είναι καλές 

στα μαθηματικά.  

Μυαλό

Οι γυναίκες δεν είναι καλές στον 

αθλητισμό και τα ΜΜΕ τις δείχνουν 

κυρίως όταν είναι όμορφες.

Αθλητισμός

Οι άντρες είναι ακατάστατοι και και 

γίνονται κοινωνικά απο δεκτοί ακόμα και 

όταν δεν είναι όμορφοι.

Ομορφιά



ΜΙΑ ΥΓΙΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 Η εικόνα του ατόμου είναι μια διανοητική αναπαράσταση του εαυτού 
του, όπως μια εικόνα στο μυαλό.
 Αυτή η αναπαράσταση μας δείχνει τόσο ως φυσικό σώμα όσο και ως 
άτομο με προσωπικότητα.
 Όταν σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, έχουμε μια συγκεκριμένη ιδέα για το 
σώμα μας στο μυαλό μας, μαζί με συγκεκριμένα συναισθήματα.
 Μια «υγιής εικόνα σώματος» σημαίνει ότι «βλέπουμε» τον εαυτό μας 
όπως είμαστε πραγματικά και έχουμε θετικά συναισθήματα για το σώμα 
μας και αισθανόμαστε άνετα στο δέρμα μας.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

Προσέξτε τι βλέπουν τα παιδιά online

 Πολλά διαδικτυακά παιχνίδια είναι γεμάτα βία, αρνητικά 

μηνύματα και αποκλίνουσα συμπεριφορά

 Τα μέσα έχουν συσχετιστεί με εγκληματικά στερεότυπα

 Η βία στα μέσα έχει συσχετιστεί με συμπεριφορές εφήβων, 

όπως πυροβολισμοί σε γυμνάσια ή περιπτώσεις εφήβων που 

έκαναν αναπαράσταση του θανάτου του Τζορτζ Φλόιντ στο 

Snapchat και συνελήφθησαν (Ιούνιος 2020).

Το πλαίσιο και οι περιστάσεις παίζουν σίγουρα το ρόλο τους, 

αλλά τα βιντεοπαιχνίδια φαίνεται ότι μπορούν να συμβάλουν 

στην εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών.

 Ωστόσο, δεν υπάρχει απάντηση ναι-όχι στο ερώτημα που 

συσχετίζει τη βία των μέσων ενημέρωσης με συγκεκριμένους 

τύπους επιθετικότητας.



ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ…

… μπορεί να οδηγήσουν σε μεροληπτική συμπεριφορά

Ωστόσο, καλύτερα συντηρητικοί και ασφαλές: 

εμείς ως γονείς πρέπει να προστατεύσουμε 

τους νέους που είναι ευάλωτοι στη βία των 

μέσων ενημέρωσης, ειδικά στις μικρές ηλικίες.



ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ – ΤΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Βοηθήστε τα 

παιδιά να 

αναγνωρίσουν 

τα στερεότυπα

Βεβαιωθείτε ότι 

γνωρίζουν πώς 

ανταποκρίνονται 

σε τέτοιες 

συμπεριφορές.

Συζητήστε τι 

βλέπετε στα 

ΜΜΕ

Ενθαρρύνετε 

την κριτική 

σκέψη

Αναγνωρίζουμε Έχουμε 

ενσυναίσθηση
Αλλάζουμε Αποδεχόμαστε

Μάθετε τα παιδιά 

να είναι ευαίσθητα 

στα συναισθήματα 

των άλλων.

Βοηθήστε τα να 

κατανοήσουν την 

άποψη των άλλων

Σε συγκρούσεις 

βοηθήστε τους να 

σκεφτούν πώς 

αισθάνεται ο άλλος 

Τα παιδιά με 

ενσυναίσθηση 

είναι λιγότερο 

επιρρεπή σε 
διακρίσεις

Αποδεχτείτε 

καθένα από τα 

παιδιά σας ως 

μοναδικό και 

ξεχωριστό.

Δείξτε τους ότι 

εκτιμάτε τις 

ατομικές τους 

ιδιότητες.

Παρατηρήστε 

μοναδικές και 

ιδιαίτερες ιδιότητες 

σε άλλους και 

συζητήστε τις με τα 

παιδιά σας

Βεβαιωθείτε ότι 

τα παιδιά 

κατανοούν ότι οι 

διακρίσεις είναι 

άδικες και 

λανθασμένες

Μάθετέ τα να μην 

αποκλείουν 

κανένα άτομο 

βάσει φυλής, 

φύλου, θρησκείας, 

εθνικότητας, 

αναπηρίας, 

εμφάνισης ή 

σεξουαλικού 

προσανατολισμού

Είμαστε ηθικοί

Διδάξτε τη 

θετική αλλαγή.

Δείξτε πώς να 

ανταποκριθούν 

στις διακρίσεις

Διδάξτε τους 

φράσεις όπως 

«Δεν μου αρέσει 

να λέω βρισιές 

ούτε ν’ ακούω».

 Βοηθήστε τα να 

αισθάνονται άνετα 

όταν 

επισημαίνουν την 
αδικία



Ερωτήσεις;



Ένα γρήγορο quiz ναι/όχι

Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις 

ταυτίζονται;

Τα στερεότυπα είναι πάντα αρνητικά;

Οι έφηβοι πάντα επηρειάζονται από τα 

media για την εικόνα του εαυτού τους;

Μπορείτε να αναγνωρίσετε στερεότυπα στα media 

και να διδάξετε τα παιδιά πώς να ανταποκρίνονται;



Ναι/όχι - quiz

Εκτός κι αν είστε σίγουροι 

για όλες τις απαντήσεις, 

έχετε ακόμα κάποια 

πράγματα να μάθετε!

Γίνετε 

ψηφιακό 

πρότυπο

STEP 02

Γνωρίστε τα 

media

STEP 01

Χτίστε 

σχέση 

εμπιστοσύ

νης

STEP 03

Γίνετε 

ψηφιακοί 

γονείς

FINAL



Γνωρίστε τα media

Η επόμενη ενότητα εστιάζει σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις 

προτύπων και στερεότυπων και παρέχει πρακτικά παραδείγματα. 

Ακολουθεί συζήτηση της ενότητας και ερωταπαντήσεις και το 

εργαστήριο ολοκληρώνεται.

Μετά τα βασικά

Η ψηφιακή ανατροφή των παιδιών δημιουργεί πολλές προκλήσεις. 

Δίνοντας θετικές συμπεριφορές στο σπίτι, μπορείτε να γίνετε 

πρότυπο για τα παιδιά σας και να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη σας. 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΩΗ

Χτίστε εμπιστοσύνη Εκπαιδεύστε

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ



Παραπομπές

 https://www.commonsensemedia.org/sites/defau

lt/files/uploads/pdfs/6-8-unit2-

genderstereotypesonline.pdf

 https://online.king.edu/news/psychology-of-

social-media/

 https://mediasmarts.ca/digital-media-

literacy/media-issues/diversity-media/aboriginal-

people/impact-stereotyping-young-people

 Ofcom, Children and parents: Media use and 

attitudes report 2019 

 https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2019/11/20/impl

ementing-childrens-rights-in-a-digital-world/

 https://theconversation.com/women-can-build-

positive-body-image-by-controlling-what-they-

view-on-social-media-113041



Παιδεία στα μέσα για γονείς
Ενότητα I.1.4: Εργαλεία γονικού ελέγχου - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ



Περιεχόμενα

Μάθετε για λύσεις που απαιτούν 

πιο περίπλοκες ρυθμίσεις

Εργαλεία για προχωρημένους
Διαδικτυακές κοινότητες, 

διαδικτυακές σχέσεις, διαχείριση 

online φίλων, διαδικτυακές αγορές

Υγιής κοινωνικοποίηση

Μάθετε να εφαρμόζετε ρυθμίσεις

στο router για την προστασία όλων

των συσκευών στο σπίτι σας

Ασφάλεια στο σπίτι

Συζήτηση και διδάγματα

Ε&Α 

Αυτή η ενότητα θα εστιάσει σε προηγμένα εργαλεία γονικού ελέγχου και συγκεκριμένα

παραδείγματα. Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με συζήτηση για τα θέματα που καλύφθηκαν 

στην παρούσα ενότητα και σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό εργαστήριο.

ΓΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

01 02

03 04



Α.1.4

Εργαλεία 
Γονικού
Ελέγχου



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Προστατέψτε όλες τις συσκευές στο οικιακό σας δίκτυο 
με τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο δρομολογητή (router)
Οι γονικοί έλεγχοι σε αυτό το επίπεδο μπορούν να 
φιλτράρουν τον ιστό και να αποκλείουν την πρόσβαση σε 
ακατάλληλους ιστότοπους μέσω 

Ρυθμίσεων σε όλο το δίκτυο στο δρομολογητή σας 
Γονικών ελέγχων που είναι ενσωματωμένοι στο 
λειτουργικό σας σύστημα ή 
Εμπορικού λογισμικού



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ROUTER

Για όλες τις οικιακές συσκευές

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους γονικούς ελέγχους στο δρομολογητή 

σας για να εκτελεί φιλτράρισμα για όλες τις συσκευές του δικτύου με 

ενσωματωμένα browsers. Αυτή είναι μια απλή, γρήγορη και ευρεία 

λύση για όλες τις συσκευές.

Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογήστε τη 

διεύθυνση IP του δικτύου σας (κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του 

διαδικτύου σας για να το βρείτε, συνήθως είναι 192.168.1.1 )

Συνδεθείτε στο router (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης)

Από εκεί μπορείτε να

Περιορίσετε το χρόνο χρήσης του διαδικτύου

Περιορίσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένους ιστότοπους

Σταματήσετε το WiFi

Οι δρομολογητές με ενσωματωμένους γονικούς ελέγχους εξηγούν 

τις ρυθμίσεις τους βήμα προς βήμα στο εγχειρίδιο χρήσης τους ή 

online στην εταιρική σελίδα με την τεκμηρίωση του προϊόντος



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ROUTER

Για δρομολογητές που δεν περιλαμβάνουν γονικούς ελέγχους: 
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις διακομιστή DNS του δρομολογητή 
σας για να χρησιμοποιήσετε το OpenDNS. 
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και επιλέξτε φιλτράρισμα 
ιστού. 

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των 
συγκεκριμένων ρυθμίσεων του δρομολογητή σας, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιό του. 

• Στις σημειώσεις για γονείς θα βρείτε ένα βήμα προς βήμα 
παράδειγμα για έναν συγκεκριμένο εμπορικό δρομολογητή.

• Για να εξαιρέσετε μια συγκεκριμένη συσκευή στο δίκτυό σας, 
μπορείτε να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις διακομιστή DNS με 
το χέρι, ώστε αυτή να μην χρησιμοποιεί το OpenDNS.



Δεν θέλετε το παιδί σας να μπορεί να αγοράζει 

πράγματα από τις συσκευές του χωρίς κωδικό. 

Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε στο Play Store:

•Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις στο Google Play Store 

•Επιλέξτε Require Authentication for Purchases

•Επιλέξτε For all purchases through Google Play on 

this Device.

•Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Google 

λογαριασμού σας όταν σας ζητηθεί. Η ρύθμιση θα

αλλάξει .

Play Store Αποτροπή αγορών

Ελέγξτε μη 

εξουσιοδοτημένες

αγορές



ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Το περισσότερο δωρεάν περιεχόμενο στο διαδίκτυο συνοδεύεται από πολλές 
διαφημίσεις, κάτι που μπορεί να δελεάσει τα παιδιά να κάνουν κλικ - και το πιο 
σημαντικό, διαμορφώνει τη συμπεριφορά τους ως καταναλωτές. Επίσης, πολλά 
αναδυόμενα παράθυρα διαφημίσεων αποκρύπτουν κακόβουλο λογισμικό.

Αποκλεισμός ή απόκρυψη διαφημίσεων μπορεί να γίνει με 2 δωρεάν προγράμματα :

• Ad block Plus: Ίσως το πιο δημοφιλές δωρεάν λογισμικό αποκλεισμού 
διαφημίσεων που είναι διαθέσιμο για όλα τα προγράμματα περιήγησης (Mozilla, IE, 
Chrome, Safari, Opera, Android και Yandex).
• Ad block: Μια άλλη δωρεάν εναλλακτική λύση με πολλούς χρήστες σε όλο τον 
κόσμο που υποστηρίζει Mozilla, Chrome και Safari.



ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑ EMAILS ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ
Μπορείτε να δρομολογήσετε τα email του

παιδιού σας στο δικό σας λογαριασμό στο

Gmail. Τα μηνύματα που λαμβάνει το παιδί

σας θα παραμένουν στα εισερχόμενά τους, 

αλλά θα έχετε κι εσείς πρόσβαση σε αυτά.

 Στον Gmail λογαριασμό σας μπείτε στις 

Ρυθμίσεις (το εικονίδιο με το γρανάζι στο

επάνω μέρος των εισερχομένων

Επιλέξτε την καρτέλα Accounts and 

Import.

Πατήστε Add Account

Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον

κωδικό πρόσβασης που θέλετε

Έτσι προσθέτετε το λογαριασμό email του

παιδιού σας.

Μπορείτε να μπλοκάρετε μια διεύθυνση email 

για να μην επικοινωνεί με το παιδί σας:

Ανοίξτε το προσβλητικό email

Επάνω δεξιά στο μήνυμα, κάντε κλικ

στην επιλογή More

 Πατήστε Block [αποστολέας]

Εάν αποκλείσετε κάποιον κατά λάθος, τον 

«ξεμπλοκάρετε» με τα ίδια βήματα.



Το Συμβούλιο της Ευρώπης ορίζει ότι ρητορική μίσους 

είναι όλες οι μορφές έκφρασης που εξαπλώνουν, 

υποκινούν, προωθούν ή δικαιολογούν το φυλετικό μίσος, 

την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό ή άλλες μορφές μίσους 

που βασίζονται στη μισαλλοδοξία, συμπεριλαμβανομένων: 

της μισαλλοδοξίας που εκφράζεται από τον επιθετικό 

εθνικισμό και τον εθνοκεντρισμό, των διακρίσεων και της

εχθρότητας κατά μειονοτήτων και μεταναστών.

Βίαιη ριζοσπαστικοποίηση είναι η κατάσταση όπου τα

άτομα, μέσω διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων, 

θεωρούν τη βία ως νόμιμη μέθοδο επίλυσης

κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων. Μερικά βίαια

ριζοσπαστικά άτομα μπορούν να διαπράξουν έως και

τρομοκρατικές ενέργειες .

Ρητορική μίσους Ριζοσπαστικοποίηση

Ρητορική μίσους και 

«ριζοσπαστικοποίηση»



Ελέγξετε

τη 

ρητορική 

μίσους

Μιλήστε με το παιδί σας για τη ρητορική 

μίσους και διδάξτε του πώς να την αναγνωρίζει 

και πώς να ελέγχει τα συναισθήματά του και να 

ασκείται στην ενσυναίσθηση

Εκπαιδεύστε

Όπου τα εργαλεία γονικού ελέγχου δεν 

μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά, όλες οι 

πλατφόρμες διαθέτουν υπηρεσίες αναφοράς.

Χρησιμοποιήσετε τις αμέσως εάν εντοπίσετε 

ρητορική μίσους στο διαδίκτυο

Γράψτε αναφορές

Παρακολουθήστε τη δραστηριότητα του 

παιδιού σας (πχ με ανιχνευτές λέξεων-κλειδιών)

αν υποψιάζεστε ότι συμμετέχει σε διαδικτυακές 

συζητήσεις που προωθούν τη ρητορική μίσους. 

Ανιχνεύστε

Απευθυνθείτε στις αρχές αν εντοπίσετε 

απειλή και ζητήστε τη συμβουλή ενός 

ειδικού

Ζητήστε συμβουλές



ΙΧΝΛΗΛΑΤΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ
 Ορισμένα εργαλεία (Keyword Trackers) μπορούν να

παρακολουθούν τη δραστηριότητα του πληκτρολογίου και να σας
στέλνουν ειδοποιήσεις κάθε φορά που πληκτρολογούνται

συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά στο τηλέφωνο του παιδιού σας. 

 Έτσι μπορείτε να μάθετε εάν το παιδί σας αναζητά ακατάλληλο
περιεχόμενο. 

Μερικά δημοφιλή προγράμματα παρακολούθησης λέξεων-
κλειδιών είναι mSpy, Kidlogger, Spy Bubble ή, Phone Sheriff.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξετάστε ζητήματα απορρήτου εάν επιλέγετε μια
τέτοια λύση «κατασκοπείας». Η οικοδόμηση μιας αξιόπιστης

σχέσης με το παιδί σας μπορεί να αποδειχθεί ο πιο μακροχρόνιος
γονικός έλεγχος που υπάρχει.



ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Υπάρχουν πολλές εμπορικές λύσεις με προηγμένα χαρακτηριστικά με 

διάφορες επιλογές γονικού ελέγχου. Για να επιλέξετε λάβετε υπόψιν:

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

Την ακριβή χρήση που χρειάζεστε για το εργαλείο

Ζητήματα απορρήτου, ειδικά για μεγαλύτερα παιδιά

Βεβαιωθείτε ότι:

Συνδυάζετε το οποιοδήποτε εργαλείο με δραστηριότητες 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο σπίτι και 

Επενδύετε χρόνο για να χτίσετε μια σχέση εμπιστοσύνης με τα 

παιδιά σας



Μερικές εμπορικές εφαρμογές

Αποκλείει 

ακατάλληλο 

περιεχόμενο

Φιλτράρει την 

αναζήτηση 

εικόνων σε Bing, 

Google & Yahoo 

Κάνει ασφαλή 

την αναζήτηση 

βίντεο, με 

λειτουργία 

περιορισμένης 

πρόσβασης

SPIN Safe 

Browser
Mobicip SecureTeens ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ

Για όλες τις

πλατφόρμες και

συσκευές. 

Φιλτράρει το

περιεχόμενο

Ρυθμίζει το

χρόνο οθόνης

Επιτρέπει / 

αποκλείει

εφαρμογές

Παρακολουθεί

τοποθεσία, 

στέλνει

αναφορές

δραστηριότητας

Στόχος της

ενότητας είναι να

παρουσιάσει

δημοφιλείς

εμπορικές

εφαρμογές και σε

καμία περίπτωση

δεν μπορεί να

θεωρηθεί

διαφήμιση ή 

προώθηση

συγκεκριμένης

εταιρείας, 

λογισμικού ή 

λύσης.

Δημοφιλές 

λογισμικό με 

τεχνητή 

νοημοσύνη

Παρακολουθεί 

δραστηριότητα 

στον υπολογιστή 

και το τηλέφωνο 

του παιδιού .

Βλέπετε τον 

πίνακα ελέγχου 

από 

οποιοδήποτε 

browser

Net Nanny

Μη

ανιχνεύσιμη

παρακολούθηση

24/7 στην

διαδικτυακή

δραστηριότητα

των παιδιών σας

Μη

παρεμβατική

παρακολούθηση

.



Μερικές εμπορικές εφαρμογές

Λύση 

κλειδώματος

εφαρμογών

Ρυθμίσεις 

χρονικού ορίου

Πολλαπλά 

προφίλ για κάθε 

στιγμή της 

ημέρας

Περιορισμοί 

περιεχομένου 

Applock mSpy Spy Bubble
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ

Δείτε εισερχόμενα, 

εξερχόμενα ή 

διαγραμμένα

μηνύματα

Ελέγξτε το

ιστορικό κλήσεων

Δείτε την

τοποθεσία GPS της

συσκευής

Ελέγξτε

Facebook, 

WhatsApp, 

Snapchat κ.λπ.

Για iPhone, iPad ή 

Android 

Στόχος της

ενότητας είναι να

παρουσιάσει

δημοφιλείς

εμπορικές

εφαρμογές και σε

καμία περίπτωση

δεν μπορεί να

θεωρηθεί

διαφήμιση ή 

προώθηση

συγκεκριμένης

εταιρείας, 

λογισμικού ή 

λύσης.

Εφαρμογή 

εκκίνησης 

Επιτρέπει την 

εκτέλεση μόνο 

επιτρεπόμενων 

εφαρμογών και 

παιχνιδιών σε

τηλέφωνο ή 

tablet

Επιτρέπει 

στους γονείς να 

δημιουργήσουν 

μια ασφαλή ζώνη 

στη συσκευή του 

παιδιού.

Kid’s shell

Παρακολούθηση

μηνυμάτων, 

Επίβλεψη

κλήσης

Ιχνηλάτηση 

μηνυμάτων, 

GPS tracker,

Απομακρυσμένες

εντολές SMS 

Εύκολος

χειρισμός από τον

πίνακα ελέγχου



ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ
Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, τα φίλτρα είναι λιγότερο αποτελεσματικά. Οι έφηβοι 
μπορούν να: 

Μάθουν το PIN σας και να απενεργοποιήσουν τα Restrictions στο iPad
Παρακάμψουν το OpenDNS, αλλάζοντας το διακομιστή DNS του υπολογιστή τους
Βρουν έναν «διακομιστή μεσολάβησης» ή VPN που δεν αποκλείεται από το φίλτρο
Επιλέξουν το λειτουργικό σύστημα Linux για να παρακάμψουν το φιλτράρισμα των 
Windows
Αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που δεν εγκρίνετε από τη συσκευή άλλου. 

Ορισμένα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν με την τεχνολογία. 
Η παρουσία και συμμετοχή του γονέα, και η συζήτηση, είναι πολύ σημαντική. 



ΦΙΛΤΡΑ

Φίλτρα 

παράκαμψης

Παράκαμψη

Παράκαμψη

Ορισμένοι πάροχοι 

διαδικτύου αλλάζουν

τους διακομιστές 

DNS με 

ανακατεύθυνση των

αιτημάτων για 

αποκλεισμένους 

ιστότοπους προς

άλλους ιστότοπους

DNS Server

Δυνατότητα 

πρόσβασης σε 

αποκλεισμένους 

ιστότοπους

Οι system servers 

λειτουργούν

παρόμοια με τα 

VPN, αλλά δεν είναι 

τόσο αξιόπιστοι

Καλή εναλλακτική 

λύση εάν κάποιος 

θέλει να αποκτήσει 

γρήγορα πρόσβαση 

σε αποκλεισμένο 

ιστότοπο, 

Proxy

Ανώνυμη περιήγηση 

σε κρυπτογραφημένο 

δίκτυο, συνήθως σε 

μη λογοκρισμένη, μη 

φιλτραρισμένη 

τοποθεσία.

Δίνει πρόσβαση σε 

αποκλεισμένους 

ιστότοπους

Ζητήματα 

απορρήτου

Tor

Σε ένα εικονικό 

ιδιωτικό δίκτυο, όλη η 

κίνηση προς και από 

τον υπολογιστή σας 

ανακατευθύνεται μέσω 

κρυπτογραφημένης 

σύνδεσης. 

Δωρεάν VPN είναι 

διαθέσιμα, 

Τα καλά VPN (για 

ενοικίαση ή ρύθμιση) 

θα έχουν κόστος.

Χρήση VPN

Παράκαμψη



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Snapchat
•Τα παιδιά στέλνουν στους φίλους τους
«snaps» που εξαφανίζονται μόλις τα 
προβάλουν και τα διαβάσουν. 
•Τα στιγμιότυπα που μοιράζονται σε
ομάδες μπορούν να προβληθούν δύο
φορές. Τα Stories είναι δημόσια για 24 
ώρες. 
•Το ψηφιακό αποτύπωμα στα snaps
παραμένει online. Τίποτα δεν είναι
ιδιωτικό στο διαδίκτυο. 

Ίνσταγκραμ
•Επιτρέπει στους χρήστες να
επεξεργάζονται και να ανεβάζουν
φωτογραφίες και σύντομα βίντεο μέσω
μιας εφαρμογής για κινητά. 
•Οι ιστορίες μπορούν να προβληθούν
για 24 ώρες Τα παιδιά συνήθως
«ταγκάρουν» (επισημαίνουν) φίλους ή 
την τοποθεσία τους στα Stories.
•Είναι από τις πιο δημοφιλείς
εφαρμογές για ανταλλαγή άμεσων
μηνυμάτων μεταξύ των παιδιών



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

4EAE - Forever and ever

AFK - Away from keyboard

BFN - Bye for now

DWBH - Don’t worry, be happy

GAL - Get a life

IMO - In my opinion

IRL - In real life

MOS - Mom over shoulder

NIFOC - Nude in front of 

computer

P911 - Parent alert

PCM - Please call me

SWYP - So, what’s your 

problem?

TBC - To be continued

TTYL - Talk to you later

TY or TU - Thank you
YOLO - You only live once.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μέσω του ενσωματωμένου γονικού ελέγχου, το παιδί μπορεί 

να ελέγξει ποιος μπορεί να δει όσα κοινοποιεί και ποιος μπορεί 

να επικοινωνήσει μαζί του. 

Μπορεί επίσης να αναφέρει προσβλητικό περιεχόμενο που 

βλέπει από άλλους χρήστες. 

Μέσω εφαρμογών τρίτων, όπως το SecureTeen, οι γονείς 

μπορείτε να παρακολουθείτε τη δραστηριότητά των παιδιών 

στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις σημειώσεις σας θα βρείτε βήμα προς βήμα οδηγίες για να 

ορίσετε γονικούς ελέγχους στο Instagram και στο Snapchat.



Ώρα για 

συζήτηση! 

Έχετε 

απορίες;



Μέσα μαζικής 

ενημέρωσης

Σε αυτό το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο μάθατε για τις διαδικτυακές απειλές και τους 

τρόπους προστασίας των παιδιών σας. Είδατε πώς αξιολογείτε και να επιλέγετε

ωφέλιμο περιεχόμενο για τα παιδιά σας, πώς χρησιμοποιείτε δωρεάν και

ενσωματωμένα χαρακτηριστικά γονικού ελέγχου και πώς επιλέγετε προηγμένα

εργαλεία για την προστασία των εφήβων σας. Είδατε επίσης πρακτικά

παραδείγματα και μάθατε για τις διαθέσιμες εμπορικές λύσεις. 

Είστε πλέον ειδικοί στους γονικούς ελέγχους!

Η ψηφιακή ανατροφή των παιδιών έχει πολλές προκλήσεις. Ο έλεγχος 

της διαδικτυακής δραστηριότητας τους είναι όνειρο κάθε γονέα! Θα 

δείτε ότι μια σχέση εμπιστοσύνης είναι το καλύτερο εργαλείο έλέγχου!

ΕΛΕΓΧΟΣ

Εμπιστοσύνη ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ



Βιβλιογραφία
 Συμβούλιο της Ευρώπης, Ορισμός της 

ρητορικής μίσους,

(https://rm.coe.int/1680505d5b )

 Εταιρικοί ιστότοποι της όλων των υπηρεσιών 

και λογισμικών που αναφέρονται στην 

εκπαίδευση

 www.familyeducation.com

 https://mediasmarts.ca

 www.saferinternet.org.uk

 www.commonsensemedia.com 



Παιδεία στα μέσα για γονείς
Ενότητα I.1.4: Εργαλεία γονικού ελέγχου - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ



Περιεχόμενα

Μάθετε για λύσεις που απαιτούν 

πιο περίπλοκες ρυθμίσεις

Εργαλεία για προχωρημένους
Διαδικτυακές κοινότητες, 

διαδικτυακές σχέσεις, διαχείριση 

online φίλων, διαδικτυακές αγορές

Υγιής κοινωνικοποίηση

Μάθετε να εφαρμόζετε ρυθμίσεις

στο router για την προστασία όλων

των συσκευών στο σπίτι σας

Ασφάλεια στο σπίτι

Συζήτηση και διδάγματα

Ε&Α 

Αυτή η ενότητα θα εστιάσει σε προηγμένα εργαλεία γονικού ελέγχου και συγκεκριμένα

παραδείγματα. Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με συζήτηση για τα θέματα που καλύφθηκαν 

στην παρούσα ενότητα και σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό εργαστήριο.

ΓΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

01 02

03 04



Α.1.4

Εργαλεία 
Γονικού
Ελέγχου



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Προστατέψτε όλες τις συσκευές στο οικιακό σας δίκτυο 
με τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο δρομολογητή (router)
Οι γονικοί έλεγχοι σε αυτό το επίπεδο μπορούν να 
φιλτράρουν τον ιστό και να αποκλείουν την πρόσβαση σε 
ακατάλληλους ιστότοπους μέσω 

Ρυθμίσεων σε όλο το δίκτυο στο δρομολογητή σας 
Γονικών ελέγχων που είναι ενσωματωμένοι στο 
λειτουργικό σας σύστημα ή 
Εμπορικού λογισμικού



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ROUTER

Για όλες τις οικιακές συσκευές

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους γονικούς ελέγχους στο δρομολογητή 

σας για να εκτελεί φιλτράρισμα για όλες τις συσκευές του δικτύου με 

ενσωματωμένα browsers. Αυτή είναι μια απλή, γρήγορη και ευρεία 

λύση για όλες τις συσκευές.

Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογήστε τη 

διεύθυνση IP του δικτύου σας (κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του 

διαδικτύου σας για να το βρείτε, συνήθως είναι 192.168.1.1 )

Συνδεθείτε στο router (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης)

Από εκεί μπορείτε να

Περιορίσετε το χρόνο χρήσης του διαδικτύου

Περιορίσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένους ιστότοπους

Σταματήσετε το WiFi

Οι δρομολογητές με ενσωματωμένους γονικούς ελέγχους εξηγούν 

τις ρυθμίσεις τους βήμα προς βήμα στο εγχειρίδιο χρήσης τους ή 

online στην εταιρική σελίδα με την τεκμηρίωση του προϊόντος



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ROUTER

Για δρομολογητές που δεν περιλαμβάνουν γονικούς ελέγχους: 
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις διακομιστή DNS του δρομολογητή 
σας για να χρησιμοποιήσετε το OpenDNS. 
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και επιλέξτε φιλτράρισμα 
ιστού. 

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των 
συγκεκριμένων ρυθμίσεων του δρομολογητή σας, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιό του. 

• Στις σημειώσεις για γονείς θα βρείτε ένα βήμα προς βήμα 
παράδειγμα για έναν συγκεκριμένο εμπορικό δρομολογητή.

• Για να εξαιρέσετε μια συγκεκριμένη συσκευή στο δίκτυό σας, 
μπορείτε να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις διακομιστή DNS με 
το χέρι, ώστε αυτή να μην χρησιμοποιεί το OpenDNS.



Δεν θέλετε το παιδί σας να μπορεί να αγοράζει 

πράγματα από τις συσκευές του χωρίς κωδικό. 

Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε στο Play Store:

•Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις στο Google Play Store 

•Επιλέξτε Require Authentication for Purchases

•Επιλέξτε For all purchases through Google Play on 

this Device.

•Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Google 

λογαριασμού σας όταν σας ζητηθεί. Η ρύθμιση θα

αλλάξει .

Play Store Αποτροπή αγορών

Ελέγξτε μη 

εξουσιοδοτημένες

αγορές



ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Το περισσότερο δωρεάν περιεχόμενο στο διαδίκτυο συνοδεύεται από πολλές 
διαφημίσεις, κάτι που μπορεί να δελεάσει τα παιδιά να κάνουν κλικ - και το πιο 
σημαντικό, διαμορφώνει τη συμπεριφορά τους ως καταναλωτές. Επίσης, πολλά 
αναδυόμενα παράθυρα διαφημίσεων αποκρύπτουν κακόβουλο λογισμικό.

Αποκλεισμός ή απόκρυψη διαφημίσεων μπορεί να γίνει με 2 δωρεάν προγράμματα :

• Ad block Plus: Ίσως το πιο δημοφιλές δωρεάν λογισμικό αποκλεισμού 
διαφημίσεων που είναι διαθέσιμο για όλα τα προγράμματα περιήγησης (Mozilla, IE, 
Chrome, Safari, Opera, Android και Yandex).
• Ad block: Μια άλλη δωρεάν εναλλακτική λύση με πολλούς χρήστες σε όλο τον 
κόσμο που υποστηρίζει Mozilla, Chrome και Safari.



ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑ EMAILS ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ
Μπορείτε να δρομολογήσετε τα email του

παιδιού σας στο δικό σας λογαριασμό στο

Gmail. Τα μηνύματα που λαμβάνει το παιδί

σας θα παραμένουν στα εισερχόμενά τους, 

αλλά θα έχετε κι εσείς πρόσβαση σε αυτά.

 Στον Gmail λογαριασμό σας μπείτε στις 

Ρυθμίσεις (το εικονίδιο με το γρανάζι στο

επάνω μέρος των εισερχομένων

Επιλέξτε την καρτέλα Accounts and 

Import.

Πατήστε Add Account

Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον

κωδικό πρόσβασης που θέλετε

Έτσι προσθέτετε το λογαριασμό email του

παιδιού σας.

Μπορείτε να μπλοκάρετε μια διεύθυνση email 

για να μην επικοινωνεί με το παιδί σας:

Ανοίξτε το προσβλητικό email

Επάνω δεξιά στο μήνυμα, κάντε κλικ

στην επιλογή More

 Πατήστε Block [αποστολέας]

Εάν αποκλείσετε κάποιον κατά λάθος, τον 

«ξεμπλοκάρετε» με τα ίδια βήματα.



Το Συμβούλιο της Ευρώπης ορίζει ότι ρητορική μίσους 

είναι όλες οι μορφές έκφρασης που εξαπλώνουν, 

υποκινούν, προωθούν ή δικαιολογούν το φυλετικό μίσος, 

την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό ή άλλες μορφές μίσους 

που βασίζονται στη μισαλλοδοξία, συμπεριλαμβανομένων: 

της μισαλλοδοξίας που εκφράζεται από τον επιθετικό 

εθνικισμό και τον εθνοκεντρισμό, των διακρίσεων και της

εχθρότητας κατά μειονοτήτων και μεταναστών.

Βίαιη ριζοσπαστικοποίηση είναι η κατάσταση όπου τα

άτομα, μέσω διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων, 

θεωρούν τη βία ως νόμιμη μέθοδο επίλυσης

κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων. Μερικά βίαια

ριζοσπαστικά άτομα μπορούν να διαπράξουν έως και

τρομοκρατικές ενέργειες .

Ρητορική μίσους Ριζοσπαστικοποίηση

Ρητορική μίσους και 

«ριζοσπαστικοποίηση»



Ελέγξετε

τη 

ρητορική 

μίσους

Μιλήστε με το παιδί σας για τη ρητορική 

μίσους και διδάξτε του πώς να την αναγνωρίζει 

και πώς να ελέγχει τα συναισθήματά του και να 

ασκείται στην ενσυναίσθηση

Εκπαιδεύστε

Όπου τα εργαλεία γονικού ελέγχου δεν 

μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά, όλες οι 

πλατφόρμες διαθέτουν υπηρεσίες αναφοράς.

Χρησιμοποιήσετε τις αμέσως εάν εντοπίσετε 

ρητορική μίσους στο διαδίκτυο

Γράψτε αναφορές

Παρακολουθήστε τη δραστηριότητα του 

παιδιού σας (πχ με ανιχνευτές λέξεων-κλειδιών)

αν υποψιάζεστε ότι συμμετέχει σε διαδικτυακές 

συζητήσεις που προωθούν τη ρητορική μίσους. 

Ανιχνεύστε

Απευθυνθείτε στις αρχές αν εντοπίσετε 

απειλή και ζητήστε τη συμβουλή ενός 

ειδικού

Ζητήστε συμβουλές



ΙΧΝΛΗΛΑΤΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ
 Ορισμένα εργαλεία (Keyword Trackers) μπορούν να

παρακολουθούν τη δραστηριότητα του πληκτρολογίου και να σας
στέλνουν ειδοποιήσεις κάθε φορά που πληκτρολογούνται

συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά στο τηλέφωνο του παιδιού σας. 

 Έτσι μπορείτε να μάθετε εάν το παιδί σας αναζητά ακατάλληλο
περιεχόμενο. 

Μερικά δημοφιλή προγράμματα παρακολούθησης λέξεων-
κλειδιών είναι mSpy, Kidlogger, Spy Bubble ή, Phone Sheriff.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξετάστε ζητήματα απορρήτου εάν επιλέγετε μια
τέτοια λύση «κατασκοπείας». Η οικοδόμηση μιας αξιόπιστης

σχέσης με το παιδί σας μπορεί να αποδειχθεί ο πιο μακροχρόνιος
γονικός έλεγχος που υπάρχει.



ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Υπάρχουν πολλές εμπορικές λύσεις με προηγμένα χαρακτηριστικά με 

διάφορες επιλογές γονικού ελέγχου. Για να επιλέξετε λάβετε υπόψιν:

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

Την ακριβή χρήση που χρειάζεστε για το εργαλείο

Ζητήματα απορρήτου, ειδικά για μεγαλύτερα παιδιά

Βεβαιωθείτε ότι:

Συνδυάζετε το οποιοδήποτε εργαλείο με δραστηριότητες 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο σπίτι και 

Επενδύετε χρόνο για να χτίσετε μια σχέση εμπιστοσύνης με τα 

παιδιά σας



Μερικές εμπορικές εφαρμογές

Αποκλείει 

ακατάλληλο 

περιεχόμενο

Φιλτράρει την 

αναζήτηση 

εικόνων σε Bing, 

Google & Yahoo 

Κάνει ασφαλή 

την αναζήτηση 

βίντεο, με 

λειτουργία 

περιορισμένης 

πρόσβασης

SPIN Safe 

Browser
Mobicip SecureTeens ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ

Για όλες τις

πλατφόρμες και

συσκευές. 

Φιλτράρει το

περιεχόμενο

Ρυθμίζει το

χρόνο οθόνης

Επιτρέπει / 

αποκλείει

εφαρμογές

Παρακολουθεί

τοποθεσία, 

στέλνει

αναφορές

δραστηριότητας

Στόχος της

ενότητας είναι να

παρουσιάσει

δημοφιλείς

εμπορικές

εφαρμογές και σε

καμία περίπτωση

δεν μπορεί να

θεωρηθεί

διαφήμιση ή 

προώθηση

συγκεκριμένης

εταιρείας, 

λογισμικού ή 

λύσης.

Δημοφιλές 

λογισμικό με 

τεχνητή 

νοημοσύνη

Παρακολουθεί 

δραστηριότητα 

στον υπολογιστή 

και το τηλέφωνο 

του παιδιού .

Βλέπετε τον 

πίνακα ελέγχου 

από 

οποιοδήποτε 

browser

Net Nanny

Μη

ανιχνεύσιμη

παρακολούθηση

24/7 στην

διαδικτυακή

δραστηριότητα

των παιδιών σας

Μη

παρεμβατική

παρακολούθηση

.



Μερικές εμπορικές εφαρμογές

Λύση 

κλειδώματος

εφαρμογών

Ρυθμίσεις 

χρονικού ορίου

Πολλαπλά 

προφίλ για κάθε 

στιγμή της 

ημέρας

Περιορισμοί 

περιεχομένου 

Applock mSpy Spy Bubble
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ

Δείτε εισερχόμενα, 

εξερχόμενα ή 

διαγραμμένα

μηνύματα

Ελέγξτε το

ιστορικό κλήσεων

Δείτε την

τοποθεσία GPS της

συσκευής

Ελέγξτε

Facebook, 

WhatsApp, 

Snapchat κ.λπ.

Για iPhone, iPad ή 

Android 

Στόχος της

ενότητας είναι να

παρουσιάσει

δημοφιλείς

εμπορικές

εφαρμογές και σε

καμία περίπτωση

δεν μπορεί να

θεωρηθεί

διαφήμιση ή 

προώθηση

συγκεκριμένης

εταιρείας, 

λογισμικού ή 

λύσης.

Εφαρμογή 

εκκίνησης 

Επιτρέπει την 

εκτέλεση μόνο 

επιτρεπόμενων 

εφαρμογών και 

παιχνιδιών σε

τηλέφωνο ή 

tablet

Επιτρέπει 

στους γονείς να 

δημιουργήσουν 

μια ασφαλή ζώνη 

στη συσκευή του 

παιδιού.

Kid’s shell

Παρακολούθηση

μηνυμάτων, 

Επίβλεψη

κλήσης

Ιχνηλάτηση 

μηνυμάτων, 

GPS tracker,

Απομακρυσμένες

εντολές SMS 

Εύκολος

χειρισμός από τον

πίνακα ελέγχου



ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ
Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, τα φίλτρα είναι λιγότερο αποτελεσματικά. Οι έφηβοι 
μπορούν να: 

Μάθουν το PIN σας και να απενεργοποιήσουν τα Restrictions στο iPad
Παρακάμψουν το OpenDNS, αλλάζοντας το διακομιστή DNS του υπολογιστή τους
Βρουν έναν «διακομιστή μεσολάβησης» ή VPN που δεν αποκλείεται από το φίλτρο
Επιλέξουν το λειτουργικό σύστημα Linux για να παρακάμψουν το φιλτράρισμα των 
Windows
Αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που δεν εγκρίνετε από τη συσκευή άλλου. 

Ορισμένα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν με την τεχνολογία. 
Η παρουσία και συμμετοχή του γονέα, και η συζήτηση, είναι πολύ σημαντική. 



ΦΙΛΤΡΑ

Φίλτρα 

παράκαμψης

Παράκαμψη

Παράκαμψη

Ορισμένοι πάροχοι 

διαδικτύου αλλάζουν

τους διακομιστές 

DNS με 

ανακατεύθυνση των

αιτημάτων για 

αποκλεισμένους 

ιστότοπους προς

άλλους ιστότοπους

DNS Server

Δυνατότητα 

πρόσβασης σε 

αποκλεισμένους 

ιστότοπους

Οι system servers 

λειτουργούν

παρόμοια με τα 

VPN, αλλά δεν είναι 

τόσο αξιόπιστοι

Καλή εναλλακτική 

λύση εάν κάποιος 

θέλει να αποκτήσει 

γρήγορα πρόσβαση 

σε αποκλεισμένο 

ιστότοπο, 

Proxy

Ανώνυμη περιήγηση 

σε κρυπτογραφημένο 

δίκτυο, συνήθως σε 

μη λογοκρισμένη, μη 

φιλτραρισμένη 

τοποθεσία.

Δίνει πρόσβαση σε 

αποκλεισμένους 

ιστότοπους

Ζητήματα 

απορρήτου

Tor

Σε ένα εικονικό 

ιδιωτικό δίκτυο, όλη η 

κίνηση προς και από 

τον υπολογιστή σας 

ανακατευθύνεται μέσω 

κρυπτογραφημένης 

σύνδεσης. 

Δωρεάν VPN είναι 

διαθέσιμα, 

Τα καλά VPN (για 

ενοικίαση ή ρύθμιση) 

θα έχουν κόστος.

Χρήση VPN

Παράκαμψη



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Snapchat
•Τα παιδιά στέλνουν στους φίλους τους
«snaps» που εξαφανίζονται μόλις τα 
προβάλουν και τα διαβάσουν. 
•Τα στιγμιότυπα που μοιράζονται σε
ομάδες μπορούν να προβληθούν δύο
φορές. Τα Stories είναι δημόσια για 24 
ώρες. 
•Το ψηφιακό αποτύπωμα στα snaps
παραμένει online. Τίποτα δεν είναι
ιδιωτικό στο διαδίκτυο. 

Ίνσταγκραμ
•Επιτρέπει στους χρήστες να
επεξεργάζονται και να ανεβάζουν
φωτογραφίες και σύντομα βίντεο μέσω
μιας εφαρμογής για κινητά. 
•Οι ιστορίες μπορούν να προβληθούν
για 24 ώρες Τα παιδιά συνήθως
«ταγκάρουν» (επισημαίνουν) φίλους ή 
την τοποθεσία τους στα Stories.
•Είναι από τις πιο δημοφιλείς
εφαρμογές για ανταλλαγή άμεσων
μηνυμάτων μεταξύ των παιδιών



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

4EAE - Forever and ever

AFK - Away from keyboard

BFN - Bye for now

DWBH - Don’t worry, be happy

GAL - Get a life

IMO - In my opinion

IRL - In real life

MOS - Mom over shoulder

NIFOC - Nude in front of 

computer

P911 - Parent alert

PCM - Please call me

SWYP - So, what’s your 

problem?

TBC - To be continued

TTYL - Talk to you later

TY or TU - Thank you
YOLO - You only live once.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μέσω του ενσωματωμένου γονικού ελέγχου, το παιδί μπορεί 

να ελέγξει ποιος μπορεί να δει όσα κοινοποιεί και ποιος μπορεί 

να επικοινωνήσει μαζί του. 

Μπορεί επίσης να αναφέρει προσβλητικό περιεχόμενο που 

βλέπει από άλλους χρήστες. 

Μέσω εφαρμογών τρίτων, όπως το SecureTeen, οι γονείς 

μπορείτε να παρακολουθείτε τη δραστηριότητά των παιδιών 

στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις σημειώσεις σας θα βρείτε βήμα προς βήμα οδηγίες για να 

ορίσετε γονικούς ελέγχους στο Instagram και στο Snapchat.



Ώρα για 

συζήτηση! 

Έχετε 

απορίες;



Μέσα μαζικής 

ενημέρωσης

Σε αυτό το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο μάθατε για τις διαδικτυακές απειλές και τους 

τρόπους προστασίας των παιδιών σας. Είδατε πώς αξιολογείτε και να επιλέγετε

ωφέλιμο περιεχόμενο για τα παιδιά σας, πώς χρησιμοποιείτε δωρεάν και

ενσωματωμένα χαρακτηριστικά γονικού ελέγχου και πώς επιλέγετε προηγμένα

εργαλεία για την προστασία των εφήβων σας. Είδατε επίσης πρακτικά

παραδείγματα και μάθατε για τις διαθέσιμες εμπορικές λύσεις. 

Είστε πλέον ειδικοί στους γονικούς ελέγχους!

Η ψηφιακή ανατροφή των παιδιών έχει πολλές προκλήσεις. Ο έλεγχος 

της διαδικτυακής δραστηριότητας τους είναι όνειρο κάθε γονέα! Θα 

δείτε ότι μια σχέση εμπιστοσύνης είναι το καλύτερο εργαλείο έλέγχου!

ΕΛΕΓΧΟΣ

Εμπιστοσύνη ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ



Βιβλιογραφία
 Συμβούλιο της Ευρώπης, Ορισμός της 

ρητορικής μίσους,

(https://rm.coe.int/1680505d5b )

 Εταιρικοί ιστότοποι της όλων των υπηρεσιών 

και λογισμικών που αναφέρονται στην 

εκπαίδευση

 www.familyeducation.com

 https://mediasmarts.ca

 www.saferinternet.org.uk

 www.commonsensemedia.com 



Παιδεία στα μέσα για τους γονείς
Ενότητα μάθησης A.1.2: Απόρρητο και ψηφιακό αποτύπωμα



Περιεχόµενα

1. Ορισμός

2. Ενεργό και παθητικό ψηφιακό αποτύπωμα

3. Πώς μπορεί να σας επηρεάσει το ψηφιακό σας 

αποτύπωμα

4. Διαχείριση του ψηφιακού σας αποτυπώματος

5. Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

Ψηφιακό Αποτύπωμα

Αυτή η ενότητα θα παρουσιάσει το ψηφιακό αποτύπωμα, τη σημασία και τον 

πιθανό αντίκτυπό του στη ζωή μας και των παιδιών μας, καθώς και πώς να 

διατηρήσουμε ένα θετικό ψηφιακό αποτύπωμα. 

Απόρρητο και ψηφιακό αποτύπωμα

A



Ψηφιακό 

Αποτύπωμα

Α.1.2.Α



Ψηφιακό αποτύπωμα είναι τα τμήματα

δεδομένων που αφήνουμε πίσω μας κατά την

περιήγηση στο διαδίκτυο.

Γίνεται μια καταγραφή όλων όσων κάνουμε στο

διαδίκτυο: οι ιστότοποι που επισκεπτόμαστε, τα

πράγματα που αγοράζουμε, τα βίντεο που

βλέπουμε, το πού πληρώνουμε τους

λογαριασμούς μας, πού δουλεύουμε, με ποιον

συζητάμε, ποιοι είναι οι φίλοι και η οικογένειά μας,

τα πράγματα που αναζητούμε, τα likes και τα

σχόλια που κάνουμε - όλα είναι συνδεδεμένα σε

διακομιστές και αποτελούν το ατομικό μας

ψηφιακό αποτύπωμα

Είναι το σύνολο της ιστορίας μας στο διαδίκτυο

(όχι μόνο το ιστορικό του προγράμματος

περιήγησής μας!).

Ψηφιακό Αποτύπωμα



Παθητικό ψηφιακό 

αποτύπωμα

Το παθητικό ψηφιακό αποτύπωμα αποτελείται από 

πληροφορίες που αφήνουμε πίσω μας στο διαδίκτυο ΧΩΡΙΣ 

να το θελουμε, ή ακόμη και μερικές φορές εν αγνοία μας

Το παθητικό ψηφιακό αποτύπωμα μπορεί να περιλαμβάνει:

• Δημοσιεύσεις στα κοινωνικά μέσα όπου μας έχουν κάνει 

tag άλλοι

• IP

• Την τοποθεσία μας

• Επισημάνσεις «Μου αρέσει», τα σχόλια και οι 

κοινοποιήσεις μας (shares) στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία 

προφίλ καταναλωτή για στοχευμένη διαφήμιση.



Ενεργό ψηφιακό 

αποτύπωμα

Το ενεργό ψηφιακό αποτύπωμα αποτελείται από ένα ίχνος 

δεδομένων που αφήνουμε πίσω μας στο διαδίκτυο

σκόπιμα και με πλήρη γνώση.

Το ενεργό ψηφιακό αποτύπωμα μπορεί να περιλαμβάνει:

• Δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχόλια, 

φωτογραφίες και likes

• Blog posts 

• Emails

• Συνομιλίες και συζητήσεις

• Εγγραφές σε δελτία ειδήσεων

• Κωδικούς σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης)



Σύνδεση

στο

διαδίκτυο

- Cookies

Όλοι έχουμε ακούσει για τα cookies, 

αλλά γνωρίζουμε πραγματικά τι κάνουν 

και γιατί πρέπει να το κάνουν;

Ο κύριος σκοπός των cookies στο

διαδίκτυο είναι να εξατομικεύουν την 

εμπειρία περιήγησής μας, ώστε να 

είναι πιο εύκολη και γρηγορότερη. 

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να 

αποθηκευτούν πληροφορίες σχετικά 

με εμάς, έτσι ώστε την επόμενη φορά 

που θα επισκεφτούμε έναν ιστότοπο, να 

φορτώσει τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις 

μας, όπως πράγματα που προσθέσαμε 

στο καλάθι αγορών μας κ.λπ.



Η δημιουργία προφίλ cookies είναι μια διαδικασία που 

επιτρέπει στους ιστότοπους να παρακολουθούν τις 

διαδικτυακές μας δραστηριότητες στον ιστό. 

Με απλά λόγια, το προφίλ cookies είναι η συλλογή δεδομένων από πολλαπλά 

cookies στο πρόγραμμα περιήγησής μας βάσει των οποίων δημιουργείται ένα

προφίλ για εμάς, που βασίζεται στη συνολική διαδικτυακή μας δραστηριότητα. 

Αυτό το προφίλ χρησιμοποιείται στη συνέχεια στη στοχευμένη διαφήμιση, για 

την προώθηση σχετικών προϊόντων με βάση τις συνήθειές μας κατά την 

περιήγηση στο διαδίκτυο.

Προφίλ cookies



Τι είδους πληροφορίες συλλέγονται μέσω του προφίλ cookies;

• Μπορεί να περιλαμβάνεται η διεύθυνση IP μας, 

• Τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά μας, που αντανακλώνται στις

διαδικτυακές μας δραστηριότητες, 

• Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

• Ιστορικά συνομιλίας, 

• Οι πολιτικές μας απόψεις και πεποιθήσεις, 

• Οι σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους (οικογένεια, φίλους, συνεργάτες, 

συναδέλφους κ.λπ.)

Προφίλ cookies



Είναι γνωστό πως «ό, τι συμβαίνει στο 

διαδίκτυο, μένει στο διαδίκτυο».

Μόλις πατήσουμε το Send ή Post, το περιεχόμενο 

είναι πλέον εκεί έξω, πιθανώς για πάντα. Ακόμα κι 

αν διαγράψουμε μια ανάρτηση, μια εικόνα ή ένα 

βίντεο, τα δεδομένα μπορούν πάντα να 

ανακτηθούν. 

Ακόμα και ιδιωτικές συζητήσεις μπορεί να μην 

είναι τόσο ιδιωτικές όπως νομίζουμε - ο καθένας 

μπορεί να πάρει ένα στιγμιότυπο της οθόνης μιας 

συνομιλίας (screenshot) και να το μοιραστεί με 

όποιον θέλει.

Το ψηφιακό μας αποτύπωμα είναι η 

διαδικτυακή μας εικόνα

Η μονιμότητα του 

διαδικτύου



Πώς μπορεί να μας επηρεάσει το ψηφιακό 

μας αποτύπωμα

1. Είναι ευρέως γνωστό ότι εργοδότες και ακαδημαϊκά

ιδρύματα διενεργούν εκτεταμένους ελέγχους ιστορικού για

τους υποψηφίους

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ένα από τα πρώτα

πράγματα που κάνουν είναι να αναζητήσουν τους υποψηφίους

στο διαδίκτυο. Θα επισκεφθούν διάφορες πλατφόρμες

κοινωνικών μέσων για να αναζητήσουν το όνομά τους στο

Facebook, το Instagram και το LinkedIn.

Υπήρξαν επίσης πολλές περιπτώσεις στις οποίες κάποιοι έχουν

χάσει ακαδημαϊκές ή εργασιακές θέσεις λόγω ακατάλληλων

αναρτήσεων που είχαν κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Πώς μπορεί να μας επηρεάσει το ψηφιακό 

μας αποτύπωμα

2 Νομικές υπηρεσίες μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης για να πάρουν μια εικόνα της ζωής μας

και να ερευνήσουν εάν ενδέχεται να εμπλακούμε σε

οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν

υποψίες για μας.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες η αστυνομία έχει

προχωρήσει σε συλλήψεις και έχει κερδίσει δικαστικές μάχες

από στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από τους ίδιους

τους κατηγορούμενους.



Κοινές ανησυχίες σχετικά με το ψηφιακό αποτύπωμα

• Το να έχουμε ένα ψηφιακό αποτύπωμα είναι κανονικό και αναπόφευκτο. 

• Δεν είναι κακό, αν και μπορεί να έχουμε κάποιο αρνητικό αντίκτυπο αν δεν 

είμαστε προσεκτικοί - όπως δεν είναι εγγενώς κακό να οδηγούμε ένα 

αυτοκίνητο, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε τροχαίο ατύχημα αν 

οδηγούμε απερίσκεπτα!

Πρέπει να ανησυχώ επειδή

έχω ψηφιακό αποτύπωμα;



Κοινές ανησυχίες σχετικά με το ψηφιακό αποτύπωμα

• Για να γίνει αυτό, πρέπει να σταματήσουμε εντελώς τη χρήση του διαδικτύου 

και να αφαιρέσουμε ΟΛΑ τα δεδομένα σχετικά με τον εαυτό μας που εισήχθησαν

ποτέ στο διαδίκτυο, είτε από εμάς είτε από κάποιον άλλο (τράπεζες, κρατικές 

υπηρεσίες κ.λπ.).

• Αυτό δεν είναι μόνο αδύνατο να γίνει, είναι επίσης πολύ απίθανο να είμαστε σε θέση 

να συμμετάσχουμε χωρίς διαδίκτυο στη σημερινή ψηφιοποιημένη οικονομία,

• Με τις τράπεζες, τη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης, τις κρατικές υπηρεσίες, 

τις πληρωμές λογαριασμών και οτιδήποτε άλλο να γίνεται ψηφιακά, το διαδίκτυο

είναι πλέον μια αναγκαιότητα. 

• Το πιο σημαντικό, η διαβίωση "εκτός σύνδεσης" δεν είναι τόσο βολική και δεν 

υπάρχει κανένας πραγματικός λόγος για να τα κάνετε όλα πιο δύσκολα στη ζωή σας. 

Πρέπει να αποφεύγω εντελώς το διαδίκτυο;



Διαχείριση του ψηφιακού αποτυπώματος

Κάντε μια αναζήτηση σε διάφορες μηχανές 

αναζήτησης και πλατφόρμες μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. "Σκάψτε" λίγο βαθύτερα και κοιτάξτε 

πέρα από την πρώτη σελίδα. Αν βρείτε κάτι μη

κολακευτικό, αφαιρέστε το αν μπορείτε ή ζητήστε 

από το άτομο που το δημοσίευσε να το αφαιρέσει.

Γράψτε όλους τους λογαριασμούς κοινωνικών 

μέσων που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα. Τα 

χρησιμοποιείτε ακόμα; Εάν όχι, φροντίστε να 

κλείσετε ή να διαγράψετε όλους τους 

λογαριασμούς που δεν χρησιμοποιείτε.

Βήμα 1: Κάντε ένα ξεκαθάρισμα

Για να διαχειριστούμε με επιτυχία το ψηφιακό μας 

αποτύπωμα, ακολουθούμε μια διαδικασία δύο βημάτων



Κάθε φορά πριν πατήσετε Send ή Post, αναρωτηθείτε: θέλω οι

άλλοι να το βλέπουν αυτό; Πώς θα με κάνει να φαίνομαι στα μάτια 

τους; Ποια εικόνα του εαυτού μου προβάλλω στον κόσμο;

Διαχείριση του ψηφιακού αποτυπώματος

Να είστε πολιτισμένοι σε όλες τις διαδικτυακές σας 

αλληλεπιδράσεις. Αποφύγετε τα άσχημα σχόλια, τις προσβολές ή 

την ένταση με τη συμπεριφορά σας στο Διαδίκτυο. 

Σεβαστείτε το απόρρητο των άλλων μη κοινοποιώντας ιδιωτικές 

πληροφορίες που μπορεί να έχουν μοιραστεί μαζί μας.

Αποκτήστε τη συνήθεια να ελέγχετε τα γεγονότα πριν 

δημοσιεύσετε οτιδήποτε. Συχνά βλέπουμε κάποιους να αναρτούν 

ένα σατιρικό σχόλιο ωσάν να ήταν αναφορά αληθινών γεγονότων. 

Είναι αυτό νόμιμο; Είναι αξιόπιστη η πηγή; 

Βήμα 2: Δημιουργήστε θετικό ψηφιακό αποτύπωμα, ξεκινώντας τώρα



Μεσα 

κοινωνικής 

δικτύωσης:

Μυστικότητα

και 

Αποτύπωμα

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις απορρήτου του προφίλ, ώστε να έχετε 

καλύτερο έλεγχο του τι μπορούν να δουν οι άλλοι στο προφίλ σας.

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας προσφέρουν την επιλογή να φτιάξουμε 

μια λίστα με τους στενούς μας φίλους. Έχουμε τότε την επιλογή να κάνουμε

αναρτήσεις που μπορούν να δουν μόνο τα άτομα σε αυτήν τη λίστα.

Λειτουργία στενών φίλων

Σε ορισμένες πλατφόρμες μπορούμε να διαμορφώσουμε 

τις ρυθμίσεις έτσι ώστε να απαιτείται η εξουσιοδότησή μας 

πριν δημοσιευτεί οτιδήποτε στο προφίλ μας από άλλους.

Εξουσιοδότηση πριν δημοσιευτεί κάτι 

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε λογαριασμό Google ή Facebook 

για εγγραφή σε υπηρεσίες ή ενημερωτικά δελτία, καθώς αυτό θα τους 

συνδέσει με τον λογαριασμό μας, αφήνοντας ακόμα περισσότερα ίχνη.

Σύνδεση λογαριασμών

Πολλοί από εμάς παραλείπουμε αυτό το βήμα επειδή χρειαζόμαστε πολύ χρόνο 

για να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τους όρους και προϋποθέσεις. 

Παρ‘ όλα αυτά, είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε ποια δεδομένα 

συλλέγονται από κάθε υπηρεσία ή ιστότοπο και πώς χρησιμοποιούνται.

Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις

Όλοι έχουμε κατεβάσει δοκιμαστικά μια εφαρμογή, τη χρησιμοποιήσαμε για μερικές ημέρες και 

μετά ξεχάσαμε ότι ήταν εκεί. Αυτό που ξεχνάμε επίσης είναι ότι οι εφαρμογές συλλέγουν τα 

δεδομένα μας "στο παρασκήνιο" ακόμα κι αν δεν τις χρησιμοποιούμε. Είναι καλή ιδέα να 

αφαιρέσουμε τέτοιες εφαρμογές από τις συσκευές μας για προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Απεγκαταστήστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε



Χρησιμοποιούμε το ψηφιακό αποτύπωμα προς όφελός μας

• Χτίζουμε συνειδητά ένα θετικό ψηφιακό αποτύπωμα και μια καλή φήμη για τον εαυτό μας, που μπορεί 

να είναι επωφελής για τις ευκαιρίες απασχόλησης, τις επιχειρηματικές και ακαδημαϊκές μας ευκαιρίες, 

ακόμη και προσωπικά θέματα.

Δημιουργούμε ενεργά ένα θετικό ψηφιακό αποτύπωμα

• Θετικό: δημοσιεύστε περισσότερα 

ενδιαφέροντα, χόμπι, δημιουργίες και 

επιτεύγματα. Μπορείτε ακόμη και να 

ξεκινήσετε ένα blog ή έναν ιστότοπο 

σχετικά με ένα θέμα που σας ενδιαφέρει 

πολύ!

• Θετικό: εκφραστείτε με σεβασμό και 

καλή γλώσσα, χωρίς να προσβάλλετε. 

Βεβαιωθείτε ότι είστε αυθεντικοί, αλλά

προσεκτικοί.

Τα θετικά

• Θετικό: ελέγξτε το κείμένό σας για 

γραμματικά και ορθογραφικά λάθη πριν 

πατήσετε το κουμπί Δημοσίευση - η 

κατάλληλη γλώσσα δίνει στο προφίλ μας 

μια πιο καθαρή εμφάνιση.



Χρησιμοποιούμε το ψηφιακό αποτύπωμα προς όφελός μας

Δημιουργούμε ενεργά ένα θετικό ψηφιακό αποτύπωμα

• Αρνητικό: επικρίνετε τους άλλους στα 

κοινωνικά μέσα για την εμφάνισή τους, 

τη γνώμη τους ή οτιδήποτε άλλο.

• Αρνητικό: αφήνετε το προφίλ σας 

ανοιχτό ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί 

να κάνει μια δημοσίευση εκεί.

Τα αρνητικά

• Αρνητικό: εμπλέκεστε σε διαδικτυακούς

καυγάδες. Είτε πρόκειται για μια 

ανάρτηση όπου τα σχόλια είναι δημόσια 

είτε για μια ιδιωτική συνομιλία, είναι 

καλύτερο να αποφύγετε αντιπαραθέσεις. 

Θυμηθείτε, κάποιοι μπορεί να κρατήσουν 

ένα στιγμιότυπο οθόνης για οτιδήποτε 

και να το μοιραστούν με άλλους.



Βιβλιογραφικές 

αναφορές

 Cookie Controller. What are Cookies? https://cookiecontroller.com/what-are-cookies/

 Internet Society. Your Digital Footprint Matters. 

https://www.internetsociety.org/tutorials/your-digital-footprint-matters/

 Khanse, Anand. What are Digital Footprints and how to stay safe?

https://www.thewindowsclub.com/remove-digital-footprints-traces

 Norton LifeLock. What is a digital footprint? And how to help protect it from prying 

eyes. https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-clean-up-online-digital-

footprint.html

 Techopedia. Digital Footprint. https://www.techopedia.com/definition/2396/digital-

footprint

https://cookiecontroller.com/what-are-cookies/
https://www.internetsociety.org/tutorials/your-digital-footprint-matters/
https://www.thewindowsclub.com/remove-digital-footprints-traces
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-clean-up-online-digital-footprint.html
https://www.techopedia.com/definition/2396/digital-footprint


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

http://www.meli4parents.eu/



Παιδεία στα μέσα για τους γονείς
Ενότητα μάθησης A.1.2: Κυβερνοασφάλεια – προχωρημένο επίπεδο



Περιεχόµενα

1. Σημασία του τακτικού 

αντιγράφου ασφαλείας

2. Μέθοδοι δημιουργίας 

αντιγράφων ασφαλείας 

αρχείων

Ασφάλεια αρχείων

Αυτή η ενότητα καλύπτει την ασφάλεια αρχείων και διαδικτυακών

συναλλαγών

Κυβερνοασφάλεια – προχωρημένο επίπεδο

A
1. Ασφαλείς online συναλλαγές

2. Τραπεζικές συναλλαγές

διαδικτυακά

Οικονομική Ασφάλεια
Β



Ασφάλεια 

αρχείων

Α.1.2.Α



1. Η σημασία του τακτικού 

αντιγράφου ασφαλείας
Γιατί χρειαζόμαστε αντίγραφα ασφαλείας 

των δεδομένων μας;
Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε «δεδομένα»;

• Οι συσκευές μας περιέχουν δεδομένα όπως τα ραντεβού μας, 

τις επαφές μας, φωτογραφίες που μας θυμίζουν πολύτιμες 

αναμνήσεις, σημαντικά προσωπικά έγγραφα ή ακόμα και υλικό 

της δουλειάς μας. 

• Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τα δεδομένα μας - οι 

κυβερνοεπιθέσεις είναι μόνο ένας από αυτούς. Η φυσική φθορά

είναι ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει 

απώλεια δεδομένων στη συσκευή μας. Μπορεί ακόμη και να 

χάσουμε ολόκληρη τη συσκευή μας, να χαλάσει ή να κλαπεί.

• Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι ένα προληπτικό 

μέτρο όπου ένα αντίγραφο των δεδομένων μας δημιουργείται 

σε άλλη συσκευή ή στο σύννεφο (cloud) για να διασφαλιστεί η 

ελάχιστη απώλεια σε περίπτωση που μια συγκεκριμένη 

συσκευή παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο.



Εξωτερική αποθήκευση

Πλεονεκτήματα :

• Φθηνό μέσο και εύκολο στο χειρισμό

• Εύκολα φορητό

• Μπορεί εύκολα να μεταφέρει δεδομένα σε άλλες πηγές.

Μειονεκτήματα :

• Είναι εύκολο να χαθεί, αφού είναι τόσο μικρό.

• Μπορεί να έχει περιορισμένη χωρητικότητα και χρόνο ζωής

• USB stick/μονάδα flash : Μικρή φορητή συσκευή 

αποθήκευσης δεδομένων.



Εξωτερική αποθήκευση

Πλεονεκτήματα :

• Σχετικά φθηνό και φορητό μέσο.

• Μεγαλύτερο από μονάδες flash τόσο σε χωρητικότητα όσο

και σε μέγεθος.

• Δεν είναι τόσο εύκολο να το χάσετε και έχει περισσότερο

αποθηκευτικό χώρο για μεγάλα αρχεία

Μειονεκτήματα :

• Δεδομένου ότι είναι σκληρός δίσκος, μπορεί να μολυνθεί

από κακόβουλο λογισμικό

• Μπορεί να επηρεαστεί από υπερτάσεις ρεύματος εάν είναι

συνδεδεμένος εκείνη τη στιγμή

• Εξωτερικός σκληρός δίσκος : σκληρός δίσκος έξω από τον

υπολογιστή.



Εξωτερική αποθήκευση

Πλεονεκτήματα : 

• Βασίζεται σε δίκτυο, ώστε να μπορούν να το 

χρησιμοποιούν πολλές συσκευές. 

• Πολλαπλές συσκευές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα 

δεδομένα. 

• Δυνατότητα ασύρματων λύσεων για τηλέφωνα και tablet. 

• Ιδανικό για περιπτώσεις όπου θέλετε να αποθηκεύσετε 

αρχεία από πολλές πηγές.

Μειονεκτήματα : 

• Πιο ακριβό από άλλες λύσεις

• Χάνει την αξία του. 

• Μπορεί να είναι δύσκολο μέσο στη συντήρηση ή στη 

ρύθμιση.

• Δικτυακός Αποθηκευτικός Χώρος : μια λύση που 

βασίζεται σε δίκτυο



«Ο χώρος αποθήκευσης στο cloud είναι ένας 

τρόπος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να 

αποθηκεύουν δεδομένα με ασφάλεια στο διαδίκτυο, 

ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση οποιαδήποτε 

στιγμή από οποιαδήποτε τοποθεσία και να 

μοιράζονται εύκολα με εκείνους στους οποίους 

παρέχεται σχετική άδεια. Το cloud storage 

προσφέρει επίσης έναν τρόπο δημιουργίας 

αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων για τη 

διευκόλυνση της ανάκτησής τους εκτός ιστότοπου .. 

"

- Jake Frankenfield - Investopedia

Αποθήκευση στο

σύννεφο



Σήμερα, έχουμε πρόσβαση σε κάθε είδους δωρεάν 

υπηρεσίες αποθήκευσης cloud, όπως π.χ. Dropbox, 

Google Drive και OneDrive.Μερικά από τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα των υπηρεσιών αποθήκευσης cloud 

είναι:

Πλεονεκτήματα : 

• Οι ενημερώσεις μπορούν να γίνουν αυτόματα και 

συνήθως υπάρχει αρκετός χώρος δωρεάν. 

• Συμβατό με όλες τις συσκευές!

Μειονεκτήματα : 

• Απαιτεί σύνδεση διαδικτύου 

• Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι πάροχοι θα 

συνεχίσουν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες (δωρεάν) 

στο μέλλον.

Αποθήκευση στο

σύννεφο



Αν και αυτή είναι μια περίεργη ιδέα στη σύγχρονη εποχή, η εκτύπωση είναι ένας άλλος καλός 

τρόπος για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ορισμένων τύπων αρχείων.

Πλεονεκτήματα : 

• Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση από χάκερ.

• Μια καλή ιδέα για την τήρηση σημαντικών προσωπικών εγγράφων

• Μπορείτε να έχετε πρόσβαση ακόμη και αν για κάποιο λόγο δεν έχετε ρεύμα ή πρόσβαση στο διαδίκτυο

• Είναι καλό μέσο για πράγματα όπως ένα μυθιστόρημα που γράψατε - δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού!

Μειονεκτήματα : 

• Μπορεί να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου. 

• Δεν είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους αρχείων. 

• Καταλαμβάνει χώρο. 

• Δεν είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Εκτύπωση



Οικονομική

Ασφάλεια

Α.1.2.Β



1. Ασφαλείς online συναλλαγές

Καθώς η παγκόσμια αγορά επεκτείνεται, εμφανίζονται 

όλο και περισσότερες επιλογές αγορών μέσω

διαδικτύου. 

Επειδή διαφημίζονται ευρέως στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (ειδικά στο Instagram) είναι ζωτικής 

σημασίας να κατανοούμε τις διαδικτυακές συναλλαγές, 

ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ των

ειλικρινών, μικρών επιχειρήσεων που θέλουν να 

επεκταθούν στο διαδίκτυο και των απατεώνων



Συμβουλές για την ασφάλεια των συναλλαγών - 1

Ποτέ μην κοινοποιείτε οικονομικά δεδομένα μέσω δημόσιου Wi-Fi, καθώς αυτά 

τα δίκτυα είναι επιρρεπή σε επιθέσεις και ενδεχομένως «κατασκοπεύονται».

Αποφύγετε τα δημόσια δίκτυα

Είναι καλύτερο να αποφύγετε τις πληρωμές σε ιστότοπους που 

δεν έχετε ξανακούσει. Προτιμήστε τα ονόματα που γνωρίζετε.

Χρησιμοποιήστε αξιόπιστους ιστότοπους

Οι ενημερώσεις είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεχή προστασία σας 

από νέες ή και παλαιότερες εκδοχές απειλιτικού λογισμικού.

Ενημερώνετε το λειτουργικό σύστημα και το antivirus

Το λογισμικό προστασίας από ιούς είναι πολύ σημαντικό. Δεν σας προστατεύει 

μόνο από απώλεια δεδομένων, αλλά και από οικονομικές απώλειες.

Χρησιμοποιήστε προηγμένο antivirus και antimalware



Συμβουλές για την 

ασφάλεια των 

συναλλαγών - 2

«Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό συσχετίζει

κρυπτογραφικά ζεύγη κλειδιών με οντότητες όπως 

ιστότοπους, άτομα ή οργανισμούς. Για να καταστεί 

ένας ιστότοπος αξιόπιστος, μια Αρχή Πιστοποίησης θα 

επικυρώσει, θα ταυτοποιήσει και θα συσχετίσει με 

κρυπτογραφικά ζεύγη, μέσω ψηφιακών 

πιστοποιητικών."

Κάθε ζεύγος αποτελείται από ένα δημόσιο και ένα

ιδιωτικό κρυπτογραφικό κλειδί. Το δημόσιο κλειδί

χρησιμοποιείται από άτομα που χρησιμοποιούν τον 

ιστότοπο σε μια αυτοματοποιημένο διαδικασία που 

κρυπτογραφεί τα δεδομένα που διαβιβάζονται. Τα 

κρυπτογραφημένα δεδομένα μπορούν να 

αποκρυπτογραφηθούν μόνο από κάτοχο του 

ιδιωτικού κλειδιού

Αυτή η διαδικασία εγγυάται την ασφάλεια των 

δεδομένων που διαβιβάζονται μεταξύ του τελικού 

χρήστη και της ιστοσελίδας. 

Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι σε ιστοσελίδα

https αντί για http. Το πρόσθετο “s” σημαίνει 

«ασφαλές» και δηλώνει την παρουσία ψηφιακού 

πιστοποιητικού. Τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω 

αυτών των συνδέσεων κρυπτογραφούνται με ένα ή 

περισσότερα πρωτόκολλα ασφαλείας και μπορούν να 

αποκωδικοποιηθούν μόνο από το άκρο της λήψης.

Αναζητήστε το ψηφιακό πιστοποιητικό της ιστοσελίδας

Ασφαλής και μη ασφαλής σύνδεση



Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (PSP) όπως π.χ. PayPal

σας επιτρέπουν να κάνετε και να λαμβάνετε πληρωμές και 

να μεταφέρετε χρήματα. Τις περισσότερες φορές, για να 

χρησιμοποιήσετε τέτοιες υπηρεσίες, πρέπει να 

δημιουργήσετε έναν λογαριασμό με το PSP και να τον 

συνδέσετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό ή/και την 

πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα.

Αυτός είναι ένας αρκετά ασφαλής τρόπος πληρωμής, 

καθώς τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα και τις 

περισσότερες φορές ο πωλητής δεν βλέπει ποτέ τα 

στοιχεία της κάρτας σας. 

Συμβουλές για την ασφάλεια των 

συναλλαγών - 3

Χρησιμοποιήστε διαδικτυακές 

υπηρεσίες πληρωμών



2. Web Banking

Πλεονεκτήματα της διαδικτυακής τραπεζικής

Η διαδικτυακή τραπεζική χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, και οι τράπεζες 

επενδύουν περισσότερο στη δημιουργία μιας ισχυρής διαδικτυακής υποδομής παρά 

στην πρόσληψη προσωπικού. Από μια αυστηρά επιχειρηματική σκοπιά, αυτό έχει 

νόημα, καθώς είναι οικονομικά αποδοτικό για τις τράπεζες να πληρώνουν για 

συντήρηση και ενημερώσεις για το σύστημά τους και όχι μισθούς.

Ωστόσο, δεν είναι επωφελές μόνο για τις τράπεζες. Υπάρχουν πολλά οφέλη και για 

τους τελικούς χρήστες, μερικά από τα οποία είναι:

• Καμία αναμονή σε ουρές

• Πρόσβαση στο λογαριασμό σας 24/7

• Αυτοματοποιημένες πληρωμές κάθε μήνα στους λογαριασμούς κοινής ωφελείας

• Μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών χωρίς να χρειάζεται να πάτε στην 

τράπεζα

• Λήψη ή εκτύπωση δηλώσεων λογαριασμού για άλλες χρήσεις

• Έλεγχος υπολοίπου οποιαδήποτε ώρα της ημέρας

• Γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες

• Διαθέσιμη όποτε και όπου κι αν βρίσκεστε, με την προϋπόθεση ότι έχετε πρόσβαση 

στο διαδίκτυο



Μειονεκτήματα διαδικτυακής τραπεζικής

Εκτός από τα οφέλη, πρέπει να έχουμε κατά νου και τα 

μειονεκτήματα και τους κινδύνους της διαδικτυακής 

τραπεζικής για να αποφύγουμε πιθανά προβλήματα.

• Ο λογαριασμός μπορεί να παραβιαστεί και η 

ταυτότητά σας να κλαπεί.

• Όταν οι διακομιστές της τράπεζας βρίσκονται υπό 

συντήρηση, οι πελάτες δεν μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

• Μια αργή σύνδεση στο Διαδίκτυο μπορεί να 

οδηγήσει σε λειτουργικές δυσκολίες.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, οι άνθρωποι προτιμούν τις 

διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές όλο και περισσότερο, 

καθώς οι σύγχρονοι πολυάσχολοι άνθρωποι εξοικονομούν

πολύ χρόνο στα καθημερινά τους προγράμματα.



Συμβουλές για 

ασφαλή 

διαδικτυακή 

τραπεζική

Προσπαθήστε να είστε κάπου όπου κανένα αδιάκριτο βλέμμα δεν 

μπορεί να δει. Η λαθρανάγνωση είναι μια πρακτική με την οποία 

οι χάκερ λαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης και άλλα ευαίσθητα 

δεδομένα κοιτώντας πάνω από τον ώμο σας, οπότε βεβαιωθείτε 

ότι κανείς δεν κοιτάζει, αν είστε σε δημόσιο χώρο.

Σε ιδιωτικό σημείο

Όταν λαμβάνετε ένα email ή ένα SMS από την τράπεζα, 

βεβαιωθείτε ότι όντως η τράπεζα το έστειλε. Πολλοί

απατεώνες θα υποδυθούν την τράπεζά σας, ζητώντας σας 

να συνδεθείτε σε ένα σύνδεσμο, και να γράψετε στοιχεία 

που θα τους δώσουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Επαληθεύστε την πηγή ύποπτων μηνυμάτων

Οι τραπεζικές εφαρμογές είναι γενικά πολύ ασφαλείς. Ωστόσο, 

πολλοί άνθρωποι παραμελούν την ασφάλεια των κινητών 

συσκευών τους, γεγονός που διευκολύνει το κακόβουλο 

λογισμικό να τις μολύνει με διάφορους τρόπους, με συνέπεια 

κλοπή πληροφοριών σύνδεσης σε τραπεζικές εφαρμογές.

Προτιμήστε πρόγραμμα περιήγησης αντί εφαρμογής

Αυτό είναι πλέον απαίτηση για πολλές τράπεζες, σύμφωνα 

με την οποία η επαλήθευση γίνεται σε δύο βήματα. Το

πρώτο βήμα είναι να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον 

κωδικό πρόσβασής σας. Για το δεύτερο βήμα, η τράπεζα 

στέλνει συνήθως ένα SMS με έναν κωδικό τον οποίο 

πρέπει να γράψετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον 

λογαριασμό σας ή να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή.

Ενεργοποίηση δύο παραγόντων επαλήθευσης
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
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Παιδεία στα μέσα για τους γονείς
Ενότητα μάθησης Β.1.2: Κυβερνοασφάλεια – βασικό επίπεδο



Περιεχόµενα

1. Ισχυροί κωδικοί πρόσβασης

2. Πώς να δημιουργήσετε έναν 

ισχυρό κωδικό πρόσβασης

Ασφάλεια λογαριασμών

1. Σημασία προστασίας 

2. Τείχος προστασίας (Firewall)

3. Λογισμικό προστασίας από ιούς

Προστασία από ιούς και 

κακόβουλο λογισμικό

Αυτή η ενότητα καλύπτει τα βασικά στοιχεία της κυβερνοασφάλειας σε 

υπολογιστές, smartphone και tablet και επισημαίνει τη σημασία της χρήσης 

των σωστών εργαλείων και τεχνικών άμυνας.

Βασικά στοιχεία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

A Β

1. Γιατί πρέπει να κάνουμε ενημερώσεις

2. Πώς ελέγχετε ότι έχετε ενημερωμένες 

εκδοχές των προγραμμάτων σας

Ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος
C



Ασφάλεια 

λογαριασμών

Β.1.2.Α



Το διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο κομμάτι της καθημερινής 

μας ζωής. Το χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε, να 

ανταλλάσσουμε πληροφορίες, να διασκεδάζουμε, να 

μαθαίνουμε και να κοινωνικοποιούμαστε. 

Για να κάνουμε τα περισσότερα (αν όχι όλα) από αυτά,

δημιουργούμε λογαριασμούς που αποθηκεύουν τα 

δεδομένα μας και μας επιτρέπουν να συμμετέχουμε σε 

αυτές τις δραστηριότητες.

Για πολλές από αυτές τις υπηρεσίες, χρησιμοποιούμε τον 

ίδιο λογαριασμό (συνήθως λογαριασμό Google), πράγμα 

που σημαίνει ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι κοινός σε 

όλες αυτές τις πλατφόρμες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η σημασία του 

να έχουμε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης για τους 

λογαριασμούς μας γίνεται αμέσως εμφανής.

Α. Ασφάλεια λογαριασμών

Η σημασία των ισχυρών κωδικών 

πρόσβασης



Συμβουλές 

για τη 

δημιουργία 

ισχυρών

κωδικών

πρόσβασης

Αποφύγετε τις κοινές λέξεις

Το επώνυμο ή η ημερομηνία γέννησης είναι 

επίσης πολύ συνηθισμένα και εξίσου 

αναποτελεσματικά. Αυτά μπορούν επίσης να 

μαντέψουν κάποιοι πολύ εύκολα, και όχι μόνο 

άτομα που μας γνωρίζουν προσωπικά - όλες οι 

προσωπικές μας πληροφορίες βρίσκονται στα 

κοινωνικά δίκτυα, στις μέρες μας.

Αποφύγετε τις προσωπικές 

πληροφορίες

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν λέξεις όπως 

“default” ή ακόμα και “password” ως κωδικό 

πρόσβασης! Αυτά μπορούν να τα μαντέψουν 

άλλοι χρήστες πολύ εύκολα, οπότε καλύτερα να 

αποφύγετε τετριμμένες λέξεις.

Φωτογραφία από Μάθιου Μπροντέρ επί

Ξεπλύνετε

https://unsplash.com/@mrbrodeur?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/password?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Συμβουλές 

για τη 

δημιουργία 

ισχυρών 

κωδικών 

πρόσβασης

Δεδομένου ότι οι κυβερνοεπιθέσεις 

χρησιμοποιούν ισχυρούς υπολογιστές που 

δοκιμάζουν ακολουθίες χαρακτήρων για να 

χακάρουν λογαριασμούς, όσο περισσότεροι 

χαρακτήρες στον κωδικό πρόσβασης τόσο το 

καλύτερο – ο υπολογιστής θα δυσκολευτεί να 

αποκρυπτογραφήσει τον κωδικό πρόσβασής 

μας. 

Χρησιμοποιήστε μεγάλους κωδικούς

Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να είναι μοναδικοί 

για να διασφαλίσουμε ότι ακόμη και αν κάποιος

μάθει τον κωδικό πρόσβασής μας για το 

Facebook, για παράδειγμα, δεν θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό για να αποκτήσει

πρόσβαση στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Μην ξαναχρησιμοποιείτε τον 

ίδιο κωδικό πρόσβασης

Φωτογραφία από Μάθιου Μπροντέρ επί

Ξεπλύνετε

https://unsplash.com/@mrbrodeur?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/password?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Η φράση / Μέθοδος Diceware
• Αυτή η μέθοδος συνιστά να απορρίψετε όλες τις συνήθεις

συμβουλές, όπως την αντικατάσταση γραμμάτων με σύμβολα ή 

αριθμούς και, αντίθετα, σας συμβουλεύει να χρησιμοποιείτε μια 

σειρά τυχαίες λέξεις.

• Η λέξη-κλειδί εδώ είναι ΤΥΧΑΙΕΣ. Για να επιτευχθεί η τυχαιότητα,

η Diceware έχει σχεδιάσει μια λίστα λέξεων, όπου κάθε λέξη

συνδυάζεται με έναν πενταψήφιο αριθμό. Κάθε ψηφίο αυτού του

αριθμού είναι από 1-5, οπότε η ιδέα είναι ότι πρέπει να «ρίξουμε 

το ζάρι» 5 φορές για να πάρουμε μια λέξη για τον κωδικό μας. 

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τουλάχιστον 6 λέξεις, με 

τουλάχιστον 17 χαρακτήρες συνολικά, χωρίς κενά μεταξύ τους.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της φράσης με τον 

παλιό τρόπο: πάρτε ένα λεξικό, ανοίξτε το σε τυχαία σημεία 6 

φορές και χρησιμοποιήστε αυτές τις λέξεις για τον κωδικό 

πρόσβασής σας. 

Το κόμικ στα αριστερά από το XKCD απεικονίζει ακριβώς πώς

αυτή η μέθοδος είναι τόσο αποτελεσματική.



Μαθηματικοί τύποι
Ένας τρόπος δημιουργίας σύνθετων κωδικών πρόσβασης που περιλαμβάνουν πεζά και κεφαλαία γράμματα, 

αριθμούς και σύμβολα είναι η δημιουργία ενός τύπου ή ενός συνόλου κανόνων για τη δημιουργία κωδικών. 

Έτσι, δεν χρειάζεται να θυμόμαστε κάθε μεμονωμένο κωδικό πρόσβασης, μόνο τον μηχανισμό που

αναπτύξαμε. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται παρακάτω, που μας δίνει τον κωδικό πρόσβασης 12an%Yb# :

Το πρώτο και 

τελευταίο 

γράμμα του 

ονόματος της 

ιστοσελίδας

an

Ένα 

σύμβολο, 

όπως ένα 

ποσοστό (ή 

και τα δύο)

%

ΒΗΜΑ 2 ΒΗΜΑ 3 ΒΗΜΑ 4 ΒΗΜΑ 5

Το γράμμα 

στο αλφάβητο 

πριν από το 

τελευταίο 

γράμμα του 

ονόματος της 

ιστοσελίδας, 

κεφαλαίο

Y

Ο αριθμός

των

γραμμάτων 

στο όνομα 

της 

ιστοσελίδας, 

δύο φορές

π.χ. Amazon

12

ΒΗΜΑ 1

Το γράμμα 

στο 

αλφάβητο 

μετά το 

πρώτο 

γράμμα του 

ονόματος της 

ιστοσελίδας

b

Ένα άλλο 

σύμβολο, 

όπως ένα 

hashtag

#

ΒΗΜΑ 6



Άλλοι τρόποι για ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης

Χρησιμοποιήστε φράσεις που δεν ξεχνάτε εύκολα. 

Αν μπορείτε να συσχετίσετε τη φράση με την 

σελίδα, ακόμα καλύτερα. Παραδείγματα:

• 14A & A41dumaS (ένας για όλους και όλοι για 1

- από τους The Three Musketeers, του Dumas)

• 2BorNot2B_ThatIsThe? (Να υπάρχεις ή να μην

υπάρχεις, αυτό είναι το ζητούμενο - Σαίξπηρ)

Φράση με συντομεύσεις ή ακρωνύμια

Σκεφτείτε το πληκτρολόγιό μας σαν 

σχεδιογράφο. Πληκτρολογήστε κλειδιά σε ένα 

συγκεκριμένο μοτίβο στο πληκτρολόγιό μας 

για να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. 

Για παράδειγμα, το 1QsxdrgnkO0 είναι ένας 

κωδικός που σχηματίζεται από ένα γιγαντιαίο 

W στο πληκτρολόγιο.

Παίξτε με το πληκτρολόγιό σας

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα σταθερό 

στυλ, οπότε γνωρίζουμε μέρος του κωδικού 

και μπορούμε εύκολα να θυμηθούμε τα 

υπόλοιπα από τον ίδιο τον ιστότοπο.

• ABT2_uz_AMZ! (για χρήση του Amazon)

• ABT2_uz_BoA! (για χρήση της Bank of 

America)

Κωδικοί πρόσβασης με κοινά στοιχεία, 

αλλά προσαρμοσμένοι για κάθε ιστότοπο

Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά εργαλεία που 

δημιουργούν μοναδικούς μεγάλους κωδικούς 

που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όπως μας 

αρέσει. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το Avast 

Random Password Generator, το οποίο είναι 

δωρεάν και μας επιτρέπει να επιλέξουμε τι 

είδους χαρακτήρες θέλουμε να 

συμπεριληφθούν στον κωδικό (κεφαλαία και 

πεζά γράμματα, αριθμοί ή σύμβολα).

Χρησιμοποιήστε γεννήτρια τυχαίων κωδικών

https://www.avast.com/random-password-generator


Προστασία 

από ιούς και 

κακόβουλο 

λογισμικό

Β.1.2.Β



• Τα λεγόμενα προγράμματα antivirus και antimalware είναι και τα δύο πολύ 

σημαντικά για τις συσκευές μας.

• Υπάρχουν συνολικά 5 διαφορετικοί ιοί και κακόβουλα προγράμματα: ιοί, 

σκουλήκια, δούρειοι  ίπποι, λογισμικό κατασκοπείας και διαφημίσεων. 

Προστασία από ιούς και 

κακόβουλο λογισμικό

• Κακόβουλο λογισμικό που 

αποκτά πρόσβαση στο σύστημά 

μας αποκρύπτοντας αρχεία που 

έχουμε λάβει ή τις φορητές

συσκευές αποθήκευσης, όπως 

μονάδες flash.

• Μόλις μπουν στο σύστημα, 

αρχίζουν να εξαπλώνονται - από 

εδώ προέρχεται το όνομά τους. 

• Σκοπός τους είναι να 

τροποποιήσουν, να διαγράψουν

ή να καταστρέψουν αρχεία και 

να προκαλέσουν δυσλειτουργίες 

του συστήματος.

Ιοί

• Τα σκουλήκια διεισδύουν στα 

δίκτυα για να αποκτήσουν 

πρόσβαση στις συνδεδεμένες 

συσκευές. 

• Το δίκτυο επιβραδύνεται 

καταλαμβάνοντας μεγάλα 

τμήματα του εύρους ζώνης, 

προκαλώντας καθυστέρηση 

στους χρήστες και απώλεια 

μεταδιδόμενων δεδομένων.

Σκουλήκια

• Κρύβεται μέσα σε άλλους 

τύπους λογισμικού και 

μεταμφιέζεται σαν αρχείο 

χρήσιμο στο σύστημα. 

• Το σύστημα εξαπατάται και

παρέχει πρόσβαση στον δούρειο

ίππο, ο οποίος στη συνέχεια 

ανοίγει μια «πίσω πόρτα» στο 

σύστημά μας

• Από εκεί οι χάκερ έχουν τη

δυνατότητα να εισέλθουν ως 

νόμιμοι χρήστες. 

Δούρειος Ίππος



Προστασία από ιούς και 

κακόβουλο λογισμικό

• Το λογισμικό κατασκοπείας (Spyware) δεν

προκαλεί άμεση ζημιά στο σύστημά μας, 

αλλά προσκολλάται και παραμένει κρυφό, 

καταγράφοντας τη δραστηριότητα του 

χρήστη. 

• Στη συνέχεια, στέλνει τις πληροφορίες στο 

διαδίκτυο, και έτσι διαρρέουν οι αδυναμίες 

του συστήματος και η συμπεριφορά των

χρηστών, και αυξάνονται οι πιθανότητες 

επιθέσεων ηλεκτρονικού ψαρέματος. 

• Άλλοι τύποι spyware ενδέχεται να 

επιβραδύνουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο ή 

να αλλάξουν ρυθμίσεις, όπως την

προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης.

Spyware

• Το λογισμικό διαφημίσεων (Adware)

βομβαρδίζει τον χρήστη με συνεχείς 

διαφημίσεις, είτε τυχαία επιλεγμένες είτε 

στοχευμένες, με στόχο την προώθηση ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος, βάσει 

προηγούμενων δραστηριοτήτων του.

• Μερικές φορές, αυτές οι διαφημίσεις 

μπορεί ακόμη και να ανακατευθύνουν τους 

χρήστες σε ιστότοπους ηλεκτρονικού 

"ψαρέματος" - επομένως μπορεί να μην 

είναι τόσο ακίνδυνες όσο εμφανίζονται 

αρχικά.

Adware



Προστασία από ιούς και κακόβουλο λογισμικό

• Ο σκοπός του λογισμικού προστασίας από ιούς και 

κακόβουλο λογισμικό είναι η προστασία των 

συσκευών μας από κακόβουλες επιθέσεις. 

• Στο παρελθόν, κάθε τύπος κακόβουλης επίθεσης 

απαιτούσε διαφορετικό τύπο antimalware. 

• Τα προγράμματα προστασίας από ιούς και

κακόβουλο λογισμικό συνδυάζουν μια ποικιλία 

τύπων προστασίας για διάφορους τύπους απειλών, 

έτσι ώστε να μην χρειάζεται να έχουμε διαφορετικό 

πρόγραμμα για κάθε τύπο.



Antivirus και antimalware: 

Επιλογές

• Στις μέρες μας, είναι αρκετά εύκολο να 

προστατεύσετε τον υπολογιστή σας, καθώς 

υπάρχουν διάφορα είδη δωρεάν antimalware 

που μπορούμε να βρούμε στο διαδίκτυο. 

• Το πιο σημαντικό, τα Windows προσφέρουν 

τη δική τους προστασία από ιούς και 

κακόβουλο λογισμικό.



Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι κυβερνοεπιθέσεις 

γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες και οι μέθοδοι αλλάζουν. 

Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρούμε 

ενημερωμένο το antimalware που χρησιμοποιούμε, έτσι 

ώστε το σύστημά μας να «μαθαίνει» για τις νέες απειλές 

και πώς να τις αντιμετωπίζει. Στην ενότητα αυτή θα 

δούμε πώς να χρησιμοποιούμε και να ενημερώνουμε 

την Ασφάλεια των Windows.

Στο μενού των Windows, στο Windows Security 

επιλέξτε Virus & threat protection. Θα ανοίξει ένα

παράθυρο, όπως αυτό στα αριστερά. Η επιλογή Quick 

Scan αναζητά τις πιο προφανείς απειλές. Για 

εκτενέστερη αναζήτηση, πατήστε Scan Options και 

επιλέξτε μεταξύ Quick Scan, Full Scan, Custom Scan 

ή Windows Defender Offline scan

Στο κάτω μέρος του παραθύρου, φαίνεται η κατάσταση 

των ενημερώσεων των προγραμμάτων προστασίας. Θα 

πρέπει να την ρυθμίσετε να ελέγχει αυτόματα αν 

υπάρχουν ενημερώσεις, οπότε κάθε φορά που υπάρχει 

νέα απειλή, το σύστημα θα κατεβάζει τις πληροφορίες 

το συντομότερο δυνατό.

Ασφάλεια των Windows



Τείχος προστασίας

Φανταστείτε το τείχος προστασίας (firewall) 

σαν ένα δίχτυ που φιλτράρει εισερχόμενα 

και εξερχόμενα δεδομένα από τη συσκευή 

μας. Επιτρέπει μόνο την κίνηση που 

θεωρείται απαραίτητη και υγιής να 

μεταδίδεται προς ή από τη συσκευή.

Τι είναι το τείχος προστασίας;

Για να ρυθμίσετε το τείχος προστασίας,

μεταβείτε ξανά στην Ασφάλεια των Windows 

(Windows Security) και επιλέξτε Firewall & 

network protection. Στο παράθυρο που

εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι σε όλες τις επιλογές 

είναι ενεργοποιημένο το firewall.



Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν

και άλλοι τύποι προστασίας εκτός από την 

Ασφάλεια των Windows. 

• Δωρεάν επιλογές, όπως π.χ. Avast , 

• Επί πληρωμή, όπως π.χ. Kaspersky Ε 

Και οι δύο τύποι έχουν δυνατότητα λήψης από 

το διαδίκτυο (το Avast δωρεάν, το Kasperksy μας 

δίνει ένα κλειδί ενεργοποίησης μετά την αγορά). 

Μια άλλη επιλογή είναι να αγοράσετε ένα δίσκο

με το λογισμικό και στη συνέχεια να το 

εγκαταστήσετε στη συσκευή. Ωστόσο, αυτή η 

μέθοδος σταδιακά εξαλείφεται, καθώς τα CD 

είναι λιγότερο βολικά και περισσότερο δαπανηρά

σε σύγκριση με τη λήψη μέσω διαδικτύου.

Άλλοι τύποι antivirus και 

antimalware

https://www.avast.com/en-eu/index#pc
https://www.kaspersky.com/


Ενημερώσεις 

λειτουργικού 

συστήματος

Β.1.2.Γ



Ενημερώσεις λειτουργικού

συστήματος

• Το λειτουργικό σύστημα μιας συσκευής είναι το 

πρόγραμμα που διαχειρίζεται όλο το λογισμικό 

που είναι εγκατεστημένο καθώς και το υλικό που 

είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή μας.

• Το λειτουργικό σύστημα είναι εν μέρει υπεύθυνο 

για την ασφάλεια της συσκευής, διασφαλίζοντας 

ότι μόνο οι επιτρεπόμενοι χρήστες μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στη συσκευή και να 

χρησιμοποιούν τους πόρους του συστήματος.

• Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρούμε το 

λειτουργικό μας σύστημα ενημερωμένο, για να 

διασφαλίσουμε ότι προστατευόμαστε από τις 

τελευταίες απειλές.



Ενημερώσεις λειτουργικού

συστήματος
Για να κατεβάσετε ενημερώσεις του

συστήματος, πατήστε το κουμπί Windows 

κάτω αριστερά στην οθόνη σας ή το κουμπί 

Windows στο πληκτρολόγιό σας. Βρείτε τις 

ρυθμίσεις, Windows Settings και επιλέξτε 

Update & Security.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πατήστε 

Check for Updates. Εάν πρέπει να 

εγκατασταθεί μια ενημερωμένη έκδοση, θα 

εμφανιστεί μια περιγραφή που λέει τι αφορά 

η συγκεκριμένη ενημέρωση, μαζί με ένα 

κουμπί Download and Install.



Βιβλιογραφικές 

αναφορές

 Πώς να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό 

πρόσβασης, από https://blog.avast.com/strong-

password-ideas

 Εικονίδια με flaticon,

https://www.flaticon.com/home

 Αρχική σελίδα της Diceware. από:

https://theworld.com/~reinhold/diceware.html

https://blog.avast.com/strong-password-ideas
https://www.flaticon.com/home
https://theworld.com/~reinhold/diceware.html


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

http://www.meli4parents.eu/


