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στo

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, SaferInternet4Kids.gr,
υλοποείται από το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με την υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
περιεχομένων σ’ αυτήν πληροφοριών.
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Το WhatsApp
είναι ένα μέσο κοινωνικής
δικτύωσης το οποίο επιτρέπει την
επικοινωνία μέσω διενέργειας κλήσεων
και αποστολής μηνυμάτων δωρεάν σε
τηλέφωνα σε όλο τον κόσμο. Κάνοντας
χρήση της λίστας επαφών του κινητού
τηλεφώνου του χρήστη, ενσωματώνει όσες
επαφές έχουν WhatsApp λογαριασμό
στη λίστα επαφών του WhatsApp.
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Ρυθμίσεις απορρήτου
Μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου μπορείτε να ρυθμίσετε ποιοι
επιθυμείτε να βλέπουν τη φωτογραφία προφίλ σας. Μπορείτε δηλαδή να
επιλέξετε να είναι ορατή είτε σε όλους, είτε μόνο στις επαφές που έχετε
στο ευρετήριο του κινητού σας τηλεφώνου, είτε να μην είναι ορατή σε
κανέναν. Συγκεκριμένα:
•

επιλέξτε το εικονίδιο με τις τρεις τελείες πάνω δεξιά στην οθόνη σας

•

στην επιλογή ‘ρυθμίσεις’ μεταβείτε στην ενότητα ‘Λογαριασμός’ και
από εκεί στο ‘Απόρρητο’

•

στη συνέχεια ρυθμίστε ποιος μπορεί να δει τις πληροφορίες σας.
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Πως να κάνετε αποκλεισμό σε μία επαφή
•

Επιλέξτε την ενότητα ‘ΕΠΑΦΕΣ’

•

ανοίξτε τη συνομιλία σας με το χρήστη που θέλετε να αποκλείσετε

•

επιλέξτε το εικονίδιο με τις τρεις τελείες πάνω δεξιά και πατήστε
‘Περισσότερα’

•

επιλέξτε ‘Αποκλεισμός’.

Μπλοκάροντας κάποιον (Block-Αποκλεισμός), δεν του επιτρέπετε πλέον
να σας στέλνει μηνύματα στο WhatsApp.
Ωστόσο προκειμένου να εμποδίσετε κάποιον να έχει πρόσβαση στο
προφίλ σας στο WhatsApp, χρειάζεται να τον διαγράψετε από το
ευρετήριο των επαφών σας στο κινητό σας τηλέφωνο.
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Αναφορά περιεχομένου
Φυσικά μπορείτε να αναφέρετε επιβλαβές ή προσβλητικό περιεχόμενο
στη WhatsApp.
Είναι σημαντικό να κρατήσετε ένα screenshot του προσβλητικού
περιεχομένου, καθώς δεν είναι δυνατόν να έχει πρόσβαση η WhatsApp
στο εν λόγω περιεχόμενο λόγω κρυπτογράφησης των μηνυμάτων.
Σε περίπτωση που λάβετε μήνυμα από άγνωστο αριθμό, θα ερωτηθείτε
κατευθείαν από τη WhatsApp αν επιθυμείτε να το αναφέρετε σαν spam.
Μεταβαίνοντας στις ‘Ρυθμίσεις’ και επιλέγοντας την ενότητα
‘Πληροφορίες και Βοήθεια’, μάθετε πώς να επιλύσετε προβλήματα
σχετικά με τη συνδεσιμότητα στo WhatsApp, σχετικά με τη λήψη και την
αποστολή αρχείων, καθώς επίσης με το λογαριασμό και τις επαφές σας.
Μέσω της ενότητας των ρυθμίσεων και επιλέγοντας στη συνέχεια την
ενότητα ‘Λογαριασμός’, μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ή
να αντικαταστήσετε τον ήδη χρησιμοποιούμενο αριθμό σας από νέο.
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Κρυπτογράφηση
Πρόσφατα η WhatsApp εισήγαγε κρυπτογράφηση για κάθε συσκευή και
για κάθε μήνυμα που αποστέλλεται μέσω της εφαρμογής, προκειμένου
να διαφυλάξει την ιδιωτικότητα και το απόρρητο των συνομιλιών των
χρηστών της.
Η κρυπτογράφηση είναι αυτομάτως διαθέσιμη, όταν οι χρήστες και τα
άτομα με τα οποία αυτοί συνομιλούν, χρησιμοποιούν την τελευταία
έκδοση της εφαρμογής.Eίναι ενεργή και στις κλήσεις μέσω WhatsApp.
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Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Γραμμή Βοηθείας 210 6007686 για υποστήριξη και συμβουλές για
θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού
τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Aνοικτή Γραμμή Καταγγελιών
για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο
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