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Ασφαλής Πλοήγηση 
 

Internet Cookies 

Τι είναι τα cookies του internet; 

Υπάρχουν δύο είδη cookies, τα cookies του ιδίου κατασκευαστή και τα cookies τρίτων. Κάθε 
είδος εξυπηρετεί τον δικό του σκοπό.  

 Τα cookies ιδίου κατασκευαστή είναι αυτά των οποίων η έκδοση γίνεται από την 
ιστοσελίδα που επισκέπτεστε. Αυτά τα cookies εξυπηρετούν στην αποθήκευση των 
ονομάτων χρήστη, των προτιμήσεων γλώσσας και άλλων συγκεκριμένων προτιμήσεων, 
ώστε να καθιστούν την εμπειρία της πλοήγησής σας ευκολότερη.  

 Τα cookies τρίτων, από την άλλη μεριά, είναι αυτά των οποίων η έκδοση γίνεται από μια 
διαδικτυακή υπηρεσία όπως, για παράδειγμα, ένα δίκτυο διαφημίσεων ή μια εταιρία 
μάρκετινγκ. Οι εταιρίες αυτές χρησιμοποιούν τα cookies σε διαδικτυακές διαφημίσεις, 
έχοντας ως σκοπό την ανίχνευση και ανάλυση των προσωπικών σας ενδιαφερόντων ή 
συνηθειών πλοήγησης. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στα δίκτυα διαφημίσεων να 
εμφανίζουν σχετικές διαφημίσεις στον χρήστη.  

Πως μπορώ να αποκλείσω τα cookies; 

 Internet Explorer 

1. Ανοίξτε τον  Internet Explorer.  

2. Επιλέξτε το εικονίδιο «Εργαλεία» στην πάνω δεξιά γωνία και κατόπιν, στο αναδυόμενο 

πλαίσιο, επιλέξτε «Επιλογές Internet» από το μενού.  

 
3. Στο πλαίσιο «Επιλογές Internet» που ανοίγει, επιλέξτε την καρτέλα «Προστασία 

προσωπικών δεδομένων» και κατόπιν «Για προχωρημένους». Από το νέο παράθυρο που 

ανοίγει, επιλέγοντας «Παράκαμψη αυτόματου χειρισμού cookies» μπορεί κανείς να 

επιλέξει τις επιθυμητές ρυθμίσεις.  
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4. Στο αναδυόμενο παράθυρο «Ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων για 

προχωρημένους» μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε.Συνιστώμενη 

επιλογή είναι «Αποδοχή» για τα Cookies Προβαλλόμενης Υπηρεσίας και «Αποκλεισμός» 

για τα Cookies άλλων τοποθεσιών.   

 
5. Επιλέξτε ΟΚ και κατόπιν ξανά ΟΚ. 
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Firefox 

1. Ξεκινήστε τον «Firefox» και πατήστε την καρτέλα «Εργαλεία» και επιλέξτε «Επιλογές». 

 

2. Θα ανοίξει το ακόλουθο παράθυρο στο οποίο ανοίγουμε την καρτέλα «Απόρρητο» και 

επιλέγουμε στην «Καταγραφή συμπεριφοράς περιήγησης» «Request that sites not track 

you». Επίσης, στην ενότητα «Ιστορικό» της ίδιας καρτέλας, επιλέγουμε από το drop-

down μενού Ο Firefox θα: «Xρησιμοποιεί προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για το ιστορικό» 

και στην επιλογή «Αποδοχή cookies από σελίδες» επιλέγουμε Αποδοχή cookies τρίτων: 

«Ποτέ».   
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Chrome 

1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιήγησης Chrome. 

2. Πατάμε το κουμπί που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και βρίσκεται πάνω δεξιά και 

επιλέγουμε «Ρυθμίσεις». 
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3. Στην επόμενη εικόνα, επιλέγουμε «Εμφάνιση Σύνθετων Ρυθμίσεων». 

 
4. Από το αναδυόμενο παράθυρο «Ρυθμίσεις Περιεχομένου», επιλέξτε «Αποκλεισμός 

cookie τρίτων μερών και δεδομένων ιστότοπων» και πατήστε «Τέλος». 
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SAFARI 

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα πλοήγησης Safari. 

2. Πατήστε το εικονίδιο «Tools» και επιλέξτε «Preferences». 

 
3. Από το αναδυόμενο παράθυρο πατήστε την καρτέλα «Privacy» και επιλέξτε στο Block 

cookies: «From third-parties and advertisers». 

 

 

Πηγή: http://internet-safety.yoursphere.com/2012/03/internet-cookies-what-they-are-and-

how-to-block-them/  

http://internet-safety.yoursphere.com/2012/03/internet-cookies-what-they-are-and-how-to-block-them/
http://internet-safety.yoursphere.com/2012/03/internet-cookies-what-they-are-and-how-to-block-them/


 
 

www.safeline.gr  Σελίδα 9  

Ιδιωτική Περιήγηση 

 

Tι δεν αποθηκεύει η Ιδιωτική Περιήγηση;  

 Σελίδες που έχετε επισκεφθεί: Δε θα εισαχθεί καμία σελίδα στη λίστα ιστότοπων που 
υπάρχουν στο μενού του ιστορικού, στη λίστα του ιστορικού που υπάρχει μέσα στο 
παράθυρο «Βιβλιοθήκη», ή στη λίστα διευθύνσεων που εμφανίζονται αυτόματα στη 
Γραμμή Διευθύνσεων. 

 Πληροφορίες που εισάγονται σε Φόρμα ή στη Γραμμή Αναζήτησης: Τίποτα απ' όλα 
όσα πληκτρολογείτε σε πλαίσια κειμένου που υπάρχουν σε ιστοσελίδες που 
επισκέπτεστε δεν αποθηκεύεται, όπως επίσης και στη Γραμμή αναζήτησης ή 
στη Φόρμα αυτόματης συμπλήρωσης. 

 Κωδικούς πρόσβασης: Κανένας νέος κωδικός πρόσβασης δε θα αποθηκευτεί. 

 Καταχωρήσεις στη Λίστα Ληφθέντων Αρχείων: Κανένα αρχείο από αυτά που 
κατεβάσατε δε θα υπάρχει στην καρτέλα «Λήψεις αρχείων» μετά την απενεργοποίηση 
της λειτουργίας Ιδιωτικής Περιήγησης. 

 Cookies: Τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τους ιστότοπους που 
επισκέπτεσθε, όπως προτιμήσεις σελίδων, κατάσταση σύνδεσης, και δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται από πρόσθετα, όπως το Adobe Flash. Τα cookies μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τρίτους για να ανιχνεύσουν την περιήγησή σας στο διαδίκτυο.  

 Αρχεία προσωρινής μνήμης διαδικτύου, αρχεία χωρίς σύνδεση και δεδομένα 
χρήστη: Κανένα προσωρινό αρχείο διαδικτύου, ή προσωρινά αποθηκευμένο 
αρχείο από ιστοσελίδες, όπως επίσης και κανένα αρχείο, από αυτά τα οποία 
αποθηκεύουν οι ιστότοποι για εργασία χωρίς σύνδεση, δε θα αποθηκευτεί. 

 

Πηγή:  http://mzl.la/1NATRAg  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/awesome-bar-find-your-bookmarks-history-and-tabs#os=win7&browser=fx19
https://support.mozilla.org/en-US/kb/search-bar-easily-choose-your-search-engine#os=win7&browser=fx19
https://support.mozilla.org/en-US/kb/control-firefox-automatically-fills-in-forms#os=win7&browser=fx19
https://support.mozilla.org/en-US/kb/find-and-manage-downloaded-files#os=win7&browser=fx19
https://support.mozilla.org/el/kb/cookies-el#os=win7&browser=fx19
http://en.wikipedia.org/wiki/Cache
http://en.wikipedia.org/wiki/Cache
http://mzl.la/1NATRAg
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Internet Explorer 

1. Πατήστε το κουμπί «Νέα καρτέλα» και στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή «Άνοιγμα 

παραθύρου Περιήγησης InPrivate». 

 

2. Πατήστε το κουμπί Ασφάλεια και στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή «Έναρξη 

αναζήτησης InPrivate». 

 

3. Πλέον εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 
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Firefox 

1. Επιλέξτε Αρχείο -> Νέο παράθυρο ιδιωτικής περιήγησης. 

 

2. Τότε θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο, στο οποίο θα φαίνεται το ακόλουθο μήνυμα: 
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Chrome 

1. Πατήστε το μενού Chrome στη γραμμή εργαλείων του προγράμματος περιήγησης και 

επιλέξτε «Νέο Παράθυρο για ανώνυμη περιήγηση». 

 
2. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο, στο οποίο θα εμφανίζεται το εικονίδιο ανώνυμης 

περιήγησης   στη γωνία. 

3. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου Ctrl+Shift+N 

(Windows, Linux και Chrome OS) και ⌘-Shift-N (Mac), για να ανοίξετε ένα παράθυρο 

για ανώνυμη περιήγηση. 

 

Πηγή: https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=el 

 

  

https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=el
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=el
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Safari 

1. Από το μενού ρυθμίσεων του Safari επιλέγουμε Private Browsing. 

 
2. Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέγουμε OK. 

 

3. Θα εμφανιστεί η λέξη «PRIVATE» στη γραμμή διευθύνσεων, πράγμα που σημαίνει ότι 

βρίσκεστε σε Ασφαλή Πλοήγηση. 

 

Πηγή: http://support.apple.com/kb/ph5000  

http://support.apple.com/kb/ph5000


 
 

www.safeline.gr  Σελίδα 14  

Εργαλεία γονικού ελέγχου - SIP-Benchmark III 

 

Τι είναι η έρευνα SIP-BENCHMARK III; 

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να βοηθήσει τους τελικούς χρήστες, ειδικότερα τους γονείς 

και όσους φροντίζουν παιδιά να επιλέξουν το πιο κατάλληλο εργαλείο γονικού ελέγχου, το 

οποίο ταιριάζει καλύτερα στις δικές τους ανάγκες.  

Δωρεάν Εργαλεία στην Ελληνική Γλώσσα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος  SIP-Benchmark, υπάρχουν τα 

ακόλουθα δωρεάν εργαλεία γονικού ελέγχου. 

 

 



 
 

www.safeline.gr  Σελίδα 15  

 

 Jusprog 
 K9 Web Protection 
 Mac OS X Parental Controls 
 Norton Online Family 
 Qustodio 

Για εκμάθηση εγκατάστασης, ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους: 

 http://www.jugendschutzprogramm.de/ 

 http://www1.k9webprotection.com/support/kb/K9144.html 

 https://support.apple.com/en-us/HT201813 

 https://onlinefamily.norton.com/familysafety/help.fs 

 https://www.qustodio.com/en/help/article/1796554/ 
 

Πηγή: SIP-Benchmark III 

  

http://www.jugendschutzprogramm.de/
https://onlinefamily.norton.com/familysafety/help.fs
http://www.sipbench.eu/
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Google - Ασφαλής Αναζήτηση 

Με την «Ασφαλή Αναζήτηση», μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση περιεχομένου για 

ενηλίκους στα αποτελέσματα αναζήτησης. Κανένα φίλτρο δεν είναι 100% ασφαλές αλλά η 

«Ασφαλής Αναζήτηση» θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τα περισσότερα από αυτά τα 

ανεπιθύμητα αποτελέσματα. 

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Ασφαλούς Αναζήτησης 

1. Επισκεφτείτε τη σελίδα «Ρυθμίσεις αναζήτησης». 

2. Εντοπίστε την ενότητα «Φίλτρα Ασφαλούς Αναζήτησης». 

 Ενεργοποιήστε την Ασφαλή Αναζήτηση επιλέγοντας το πλαίσιο δίπλα στο 

«Φιλτράρισμα ακατάλληλων αποτελεσμάτων».  

 Απενεργοποιήστε την Ασφαλή Αναζήτηση καταργώντας την επιλογή του πλαισίου 

δίπλα στο «Φιλτράρισμα ακατάλληλων αποτελεσμάτων».  

 

3. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση στο κάτω μέρος της σελίδας.. 

 

Αν θέλετε να αποτρέψετε την αλλαγή της ρύθμισής σας από άλλους χρήστες, κάντε κλικ στην 

επιλογή Κλείδωμα Ασφαλούς Αναζήτησης ενώ είστε συνδεδεμένοι στον Λογαριασμό σας 

Google. Μάθετε σχετικά με το κλείδωμα της Ασφαλούς Αναζήτησης ακολουθώντας τον 

παρακάτω σύνδεσμο:  https://support.google.com/websearch/answer/144686 

http://www.google.gr/preferences
https://support.google.com/websearch/answer/144686
https://support.google.com/websearch/answer/144686
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Οι ρυθμίσεις Ασφαλούς Αναζήτησης πρέπει να διατηρούνται όσο είναι ενεργοποιημένα τα 

cookies στον υπολογιστή σας, αν και ενδέχεται να γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων 

Ασφαλούς Αναζήτησης αν διαγράψετε τα cookies. 

Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) ή ο διαχειριστής δικτύου μπορεί να παρακάμψει τη 

ρύθμιση Ασφαλούς αναζήτησης. Αν διαπιστώσετε ότι η ρύθμισή σας δεν εφαρμόζεται στα 

αποτελέσματα αναζήτησης που βλέπετε, επικοινωνήστε με τον ISP ή τον διαχειριστή δικτύου 

για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Αναφορά ακατάλληλου περιεχομένου 

Αν επιχειρείτε να καταργήσετε ιστότοπους ή εικόνες, ζητήστε την κατάργηση πληροφοριών 

από το Google. 

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διατηρήσουμε την Ασφαλή Αναζήτηση όσο το 

δυνατόν πιο ενημερωμένη και περιεκτική αλλά μερικές φορές μπορεί να ξεφεύγουν κάποιες 

σελίδες με ανάρμοστο περιεχόμενο. Αν έχετε ρυθμίσει την Ασφαλή Αναζήτηση ώστε να 

φιλτράρει τα ακατάλληλα αποτελέσματα αλλά εξακολουθείτε να βλέπετε αυτούς τους 

τύπους ιστότοπων ή εικόνων, ενημερώστε μας. Όταν αναφέρετε το περιεχόμενο, πείτε μας 

για ποιο λόγο θεωρείτε ότι είναι ακατάλληλη η εικόνα. 

 Αποτελέσματα σελίδων ιστού: Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να αναφέρετε 

προσβλητικό περιεχόμενο. 

 Αποτελέσματα εικόνων: Κάντε κλικ στην ακατάλληλη εικόνα και έπειτα κάντε κλικ στην 

επιλογή Αποστολή σχολίων στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα αποτελεσμάτων 

εικόνων. 

 

Πλοηγηθείτε στον Ιστό με ασφάλεια 

Επίσης, λάβετε υπόψη ότι το καλύτερο φίλτρο είναι η παρατηρητικότητα. Η Ασφαλής 

Αναζήτηση μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα από τα πολλά εργαλεία και πρακτικές που 

μπορούν να βοηθήσουν την οικογένειά σας να πραγματοποιεί αναζητήσεις στον ιστό με 

μεγαλύτερη ασφάλεια. Αν θέλετε να δείτε περισσότερες συμβουλές σχετικά με το πώς 

μπορεί να είναι η οικογένειά σας ασφαλής κατά την πραγματοποίηση αναζητήσεων στον 

ιστό, επισκεφτείτε το Κέντρο ασφάλειας της Google για οικογένειες στον σύνδεσμο: 

http://www.google.gr/safetycenter/families/start/ 
 

Πηγή: 

https://support.google.com/websearch/answer/510?p=settings_safesearch&hl=el#safe 

  

https://support.google.com/accounts/answer/61416
https://support.google.com/accounts/answer/61416
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061
https://www.google.com/webmasters/tools/safesearch?pli=1
https://www.google.com/webmasters/tools/safesearch?pli=1
http://www.google.gr/familysafety/
http://www.google.gr/safetycenter/families/start/
https://support.google.com/websearch/answer/510?p=settings_safesearch&hl=el#safe
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Facebook Ρυθμίσεις Ασφαλείας 

 

Αλλαγή Password 

Πατώντας το τελευταίο εικονίδιο στη μπάρα του Facebook, εικονίδιο «Ρυθμίσεις», ανοίγει η 

ακόλουθη οθόνη, στην οποία μπορεί κανείς να αλλάξει τον κωδικό του στο Facebook. 
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Ενεργές Συνδέσεις 

Επιλέγοντας την καρτέλα «Ασφάλεια» στο μενού αριστερά,  ο χρήστης μπορεί να δει από 

ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένος στον λογαριασμό του στο Facebook και να τερματίσει 

ύποπτες συνδέσεις. 
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Απόρρητο 

Στην τρίτη καρτέλα «Απόρρητο»,  κάθε χρήστης του Facebook μπορεί να επιλέξει ποιοι 

μπορούν να δουν το περιεχόμενό του, ποιοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του και ποιοι 

μπορούν να αναζητήσουν τον χρήστη είτε μέσω email και αριθμού τηλεφώνου, είτε  μέσω 

άλλων μηχανών αναζήτησης.  
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Επεξεργασία Ρυθμίσεων Εφαρμογών 

Στην ίδια οθόνη, πατώντας στην καρτέλα «Εφαρμογές» αριστερά,  κάθε χρήστης μπορεί να 

κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για κάθε εφαρμογή, για την ορατότητα της εφαρμογής, για 

ποιες πληροφορίες μπορεί να έχει πρόσβαση και πότε να ειδοποιείται ο χρήστης. 
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Επεξεργασία Απορρήτου Λίστες Φίλων 

Προστατέψτε την ιδιωτικότητα των φίλων σας απαγορεύοντας σε αγνώστους να 

περιηγούνται στις λίστες των φίλων σας. 

 

Πατήστε στο εικονίδιο δίπλα από το «Βρείτε φίλους» και η επόμενη οθόνη εμφανίζεται. Σε 

αυτήν την οθόνη μπορείτε να επιλέξετε ποιος μπορεί να δει τις φιλίες σας στο Facebook. 
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Μπλοκάρισμα 

Το Facebook διαθέτει ξεχωριστή καρτέλα στις ρυθμίσεις του, μέσω της οποίας ο χρήστης 

μπορεί να περιορίσει τα άτομα που βλέπουν  τις δημόσιες πληροφορίες και αναρτήσεις του 

καθώς και να μπλοκάρει εντελώς κάποιους χρήστες. Επίσης,  μπορεί να αποκλείσει φίλους 

του, ώστε να μη δέχεται  προσκλήσεις για εφαρμογές και για εκδηλώσεις.  Επιπλέον, μπορεί 

να αποκλείσει  κάποιες εφαρμογές εντελώς από το λογαριασμό του.  
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Προστασία Φωτογραφιών 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποιος μπορεί να δει κάθε φωτογραφία που αναρτά ο ίδιος στο 

προφίλ του και αν αυτή θα εμφανιστεί στο χρονολόγιο του ή όχι. Τοποθετήστε τον κέρσορά 

σας πάνω στην φωτογραφία και στην πάνω δεξιά γωνία, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο σε 

μορφή μολυβιού. Πατήστε το εικονίδιο και από το αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, 

μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς σας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο site της SafeLine όπου υπάρχει αναλυτικός 

Οδηγός για το Facebook http://www.safeline.gr/sites/default/files/FacebookGuideSafeLine.pdf  . 

 

Πηγή: Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στο Facebook- saferinternet.gr  

 

 

http://www.safeline.gr/sites/default/files/FacebookGuideSafeLine.pdf
http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15&objId=Category82&p=5%20

