
Ερωτήσεις που πρέπει να 
υποβάλλετε πριν αγοράσετε 

κινητό στο παιδί σας 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Επικοινωνία

•	 Έχει αυτή η συσκευή πρόσβαση στο διαδίκτυο; Ποιες είναι ακριβώς οι δυνατότητες που παρέχει;
•	 Υπάρχει δυνατότητα να ενεργοποιηθούν φίλτρα έτσι ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση σε 

περιεχόμενο που θεωρείτε ακατάλληλο;
•	 Υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης του browser έτσι ώστε το παιδί να μην μπορεί να μπει 

στον ιστό;
•	 Αν το παιδί εισέρχεται στο διαδίκτυο από το wifi του σπιτιού ισχύουν οι ρυθμίσεις ασφαλείας που 

είναι ήδη ενεργοποιημένες;
•	 Πώς μπορεί από το κινητό να έχει πρόσβαση σε τηλεοπτικά προγράμματα και προγράμματα 

μουσικής;. Υπάρχει τρόπος να οριστεί η πρόσβαση σε περιεχόμενο με βάση την επιτρεπόμενη 
ηλικία;

•	 Με ποιους τρόπους μπορεί η συγκεκριμένη συσκεύη να παρέχει επικοινωνία;
•	 Υπάρχουν ρυθμίσεις που αν εφαρμοστούν να μην επιτρέπεται στο παιδί να κάνει 

βιντεοκλήσεις;
•	 Υπάρχουν ρυθμίσεις που αν εφαρμοστούν να μην επιτρέπουν σε πολλούς χρήστες  να 

παίζουν ένα παιχνίδι;
•	 Με ποιο τρόπο γίνεται αναφορά για  ανεπιθύμητα ή ενοχλητικά μηνύματα ή κλήσεις;
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Εφαρμογές

Κόστος

Προστασία προσωπικών δεδομένων

•	 Υπάρχει τρόπος να μην επιτρέπεται στο παιδί να κατεβάζει εφαρμογές που δεν είναι 
κατάλληλες για την ηλικία του;

•	 Με ποιο τρόπο γίνεται αναφορά για μια εφαρμογή;
•	 Υπάρχουν κάποιες εφαρμογές που μπορούν να με βοηθήσουν να προστατέψω το παιδί μου;

•	 Πώς ενεργοποιείται ο  κωδικό για κλείδωμα της οθόνης του τηλεφώνου όταν δεν είναι σε 
χρήση;

•	 Αυτή η συσκευή περιέχει υπηρεσίες τοποθεσίας; Υπάρχουν ρυθμίσεις που αν εφαρμοστούν  
να μην εμφανίζεται η τοποθεσία που βρίσκεται το παιδί ;

•	 Με ποιους τρόπους το παιδί μπορεί να «φουσκώσει» το λογαριασμό χρησιμοποιώντας το 
κινητό;

•	 Υπάρχουν ρυθμίσεις ασφαλείας για αυτό το θέμα που μπορούν να ενεργοποιηθούν;
•	 Πώς μπορεί το παιδί να ξοδέψει χρήματα σε εφαρμογές ή σε άλλο περιεχόμενο; Υπάρχουν 

γονικές ρυθμίσεις ή τρόποι να αποτραπούν τέτοιες δαπάνες;
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Πηγή: UK Safer Internet Centre


