
 

 



 

 

1. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

Το διαδίκτυο μπορεί να φαίνεται επικίνδυνο λόγω των διάφορων πιθανών 
κινδύνων, όπως είναι τα κακόβουλα προγράμματα, οι διαδικτυακοί ιοί, οι 
απάτες και η πλαστοπροσωπία. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που 
μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε αυτές τις απειλές και να 
προστατεύσουμε τους εαυτούς μας με διάφορα μέτρα ασφαλείας που 
αποσκοπούν στην ασφάλεια του χρήστη. 



 

 

5 συνήθειες που πρέπει να μάθουμε και να αναπτύξουμε 
για την ασφάλεια μας στον κυβερνοχώρο: 

1. Να γνωρίζουμε πάντα πού βρίσκονται οι 
συσκευές μας. 

2. Να προσέχουμε σε τι πατάμε στο διαδίκτυο. 

3. Να είναι ελεγχόμενα τα προφίλ μας στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης. 

4. Να κρατάμε τους κωδικούς πρόσβασής μας 
κρυφούς. 

5. Να συνδεόμαστε σε ασφαλή δίκτυα μόνο. 



 

 

2. Κακόβουλο λογισμικό 

Το κακόβουλο λογισμικό είναι ένας από τους πιο κοινούς λόγους που 
καταστρέφονται οι συσκευές. 

 

 Να αλλάξει ή να διαγράψει αρχεία. 
 Να υποκλέψει ευαίσθητα δεδομένα. 
 Να αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου εκ μέρους σου. 
 Να πάρει τον έλεγχο της συσκευής σου. 

Το κακόβουλο λογισμικό μπορεί: 



 

 

! Η υιοθέτηση αυτών των συμβουλών μπορεί να σε βοηθήσει να 

προστατέψεις πιο αποτελεσματικά τον υπολογιστή σου, τα 

προσωπικά σου δεδομένα και το δίκτυό σου από τα 

κακόβουλα λογισμικά ! 

 Εγκατάστησε αντιιικό λογισμικό (antivirus software) 

 Ενεργοποίησε το τείχος προστασίας σου (firewall) 

 Δημιούργησε δυνατούς και μοναδικούς κωδικούς 
πρόσβασης 

 Βεβαιώσου πως γίνονται όλες οι ενημερώσεις 
ασφάλειας 

 Απόφυγε ύποπτα email και συνδέσμους 

 ‘Ελεγξε προσεκτικά το λογισμικό που κάνεις 
εγκατάσταση.  

Για να μην πέσεις θύμα κακόβουλου λογισμικού, ακολούθησε τα πιο 
κάτω προληπτικά βήματα: 



 

 

3. Ηλεκτρονικό Ψάρεμα (Phishing) 

Το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) είναι ένα είδος 

ηλεκτρονικού εγκλήματος. Οι phishers, αυτοί δηλαδή που 

κάνουν ηλεκτρονικό ψάρεμα, μπορεί να σου ζητήσουν 

προσωπικές πληροφορίες, συχνά μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Στη συνέχεια χρησιμοποιούν αυτές τις 

πληροφορίες για να σε υποδυθούν, να χρησιμοποιήσουν τους 

λογαριασμούς σου, να σου κλέψουν προσωπικά δεδομένα ή 

ακόμα και να ξοδέψουν τα χρήματά σου. 



 

 

  !   Να είσαι προσεκτικός όταν ανοίγεις e-mail από ανθρώπους που 

δεν γνωρίζεις, και να βεβαιώνεσαι ότι έρχονται από έγκυρες πηγές. 

 Ποτέ μη δίνεις προσωπικές πληροφορίες μέσω e-mail 

 Να ελέγχεις τους συνδέσμους πριν τους ανοίγεις 

 Να βεβαιώνεσαι ότι τα e-mail έρχονται από έγκυρους αποστολείς 

 Να ελέγχεις τις πηγές σου 

Για να μην πέσεις θύμα ηλεκτρονικού ψαρέματος, ακολούθησε 
τις παρακάτω συμβουλές: 



 

 


