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Όταν κατεβάζουμε ένα Application, θα πρέπει να διαβάζουμε αρχικά ΟΛΟΥΣ τους όρους χρήσης 
και μόνο αν συμφωνούμε να το αποδεχόμαστε και να προχωράμε στην εγκατάστασή του, έχοντας 
επίγνωση σε ποιά δεδομένα μας η κάθε εφαρμογή έχει πρόσβαση και για ποιό λόγο. Χρήσιμο 
επίσης είναι κατά καιρούς να ελέγχουμε εκ νέου τις εφαρμογές που έχουμε εγκαταστήσει και όσες 
δε χρησιμοποιούμε να τις διαγράφουμε για να μη συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μας.

Παρακάτω θα δειξουμε πως μπορούμε να διαχειριστούμε τις άδειες πρόσβασης στα προσωπικά 
μας δεδομένα, που δίνουμε στις εφαρμογές, για να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα μας.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ: Πρόσβαση δεδομένων/Αλλαγή δεδομένων

ΚΑΜΕΡΑ: Πρόσβαση στις φωτογραφίες/ video

ΕΠΑΦΕΣ: Πρόσβαση στις επαφές μας (Ονόματα, τηλέφωνα, e-mail)/ Τροποποίηση 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Προσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας μεσω GPS

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ:  Πρόσβαση στο μικρόφωνο της συσκευής και καταγραφή ομιλίας

ΤΤΗΛΕΦΩΝΟ:  Κατάσταση τηλεφώνου και αριθμό τηλεφώνου/Δημιουργία κλήσεων/ 
Πρόσβαση στην λίστα τηλεφωνημάτων/Τροποποίηση στην λίστα τηλεφωνημάτων/
Προθήκη τηλεφωνητή/Χρήση VoIP/Διαχείριση τηλεφωνημάτων

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ: Πρόσβαση σε δεδομένα υγείας 

SMS:  Αποστολή SMS/Πρόσβαση στα αποθηκεμένα SMS/Αποδοχή SMS/Αποδοχή 
WAP push μηνυμάτων/Αποδοχή MMS

ΑΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: Πρόσβαση σε κάρτες SD και άλλους αποθηκευτικούς 
χώρους

BLUETOOTH: Πρόσβαση στο Bluetooth

Οι άδειες που μπορούν να μας ζητηθούν από τις 
εφαρμογές και που μπορεί να  περιέχουν προσωπικές 

πληροφορίες είναι:



Βρίσκουμε τις Ρυθμίσεις (ή Settings) στην συσκευή μας από την αρχική οθόνη και 
πατάμε «Εφαρμογές» ή «Applications» ή «Αpps». Θα εμφανιστεί στην συσκευή μας μια 
λίστα από όλα τα Applications που έχουμε κατεβάσει. Για κάποιες άλλες εκδόσεις 
Android θα χρειαστεί να πατήσετε ενδιάμεσα την επιλογή «Διαχείριση Εφαρμογών» ή 
«Application Settings».

Για να ελέγξουμε κάποιο ή όλα από αυτά , πατάμε πανω στο Application που θέλουμε. 
Στο δικό μας παράδειγμα πατάμε πάνω στην Application “Calendar” και μας 
εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες για το συγκεκριμένο Application. Για να δούμε τις 
άδειες που έχει αυτό το Application πατάμε πάνω στην επιλογή Άδειες (ή 
Permissions). Έτσι εμφανίζεται μπροστά μας στην οθόνη μια λίστα από άδειες που 

έχουμε δώσει στην εφαρμογή αυτή. 
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ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ANDROID
(για εκδόσεις 6.0 και πάνω)



Σε κάθε περίπτωση ακόμα κι αν εχουμε αφαιρέσει μια 
άδεια και εν συνεχεία πάμε να κάνουμε μια ενέργεια που 
απαιτεί αυτήν την άδεια, τότε το κινητό θα μας ενημερώσει 
ότι για την ενέργεια μας χρειάζεται την άδεια και θα μας 

ρωτήσει αν θέλουμε να την επαναφέρουμε. 

Για παράδειγμα, αν έχουμε αφαιρέσει την άδεια από την εφαρμογή του Facebook να έχει πρόσβαση 
στο μικρόφωνο του κινητού μας και αργότερα πάμε να κάνουμε μια live μετάδοση (live video), θα 
μας ενημερώσει η συσκευή ότι η ενέργεια μας χρειάζεται την λειτουργία του μικροφώνου και θα 
μας ρωτήσει αν επιθυμούμε να δώσουμε αυτή την άδεια. Αν πατήσουμε ότι αποδεχόμαστε να του 
δώσουμε την άδεια τότε θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε την live μετάδοση.

Στην συγκεκριμένη εφαρμογή βλέπουμε ότι έχει άδεια πρόσβασης στο Ημερολόγιο μας 
(Calendar), στις Επαφές μας (Contacts), στην τοποθεσία μας (Location) ενώ έχει αφαιρεθεί ή 
άδεια για πρόσβαση στο τηλέφωνο μας (Phone). Αν για παράδειγμα θέλουμε να αφαιρέσουμε και 
την άδεια πρόσβασης στην τοποθεσία μας, τότε ξεκλικάρουμε την «Τοποθεσία» (Location). Η 
συσκευή μας θα μας εμφανίσει ένα μήνυμα ότι ενδέχεται κάποιες λειτουργίες της εφαρμογής να 
μην λειτουργήσουν σωστά, τότε επιλέγουμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε την αφαίρεση της άδειας 
ή να αναιρέσουμε την αφαίρεση της άδειας. 



Βρίσκουμε τις Ρυθμίσεις (ή Settings) στην συσκευή μας από την αρχική οθόνη και 
πατάμε «Privacy» ή «Ιδιωτικότητα».

Επιλέγουμε ποια άδεια μας ενδιαφέρει να ελέγξουμε. Οι άδειες που εμφανίζονται 
μπροστά μας στην οθόνη είναι οι: Τοποθεσία (Location Services), Επαφές (Contacts), 
Ημερολόγιο (Calendars), Υπενθυμίσεις (Reminders), Φωτογραφίες (Photos), 
Bluetooth και Μικρόφωνο (Microphone). Πατώντας π.χ. πάνω στην άδεια για την 
τοποθεσία θα δούμε όλες τις εφαρμογές που έχουμε στο κινητό μας και εχουν 
πρόσβαση στην τοποθεσία του κινητού μας ανά πάσα στιγμή. 
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ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ iOS



Μπορούμε να επιλέξουμε κάποιες από αυτές τις εφαρμογές να μην εχουν πρόσβαση 
στην τοποθεσία μας. Για να το κάνουμε αυτό πάμε πάνω στην εφαρμογή που θέλουμε 
να αφαιρέσουμε την άδεια , και ξεκλικάρουμε την άδεια. Στο παράδειγμα μας πάμε 
πάνω στην Camera και κάνουμε «slide» το αντίστοιχο πεδίο για να μην είναι 
ενεργοποιημένη η άδεια. 
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Σε κάθε περίπτωση ακόμα κι αν εχουμε αφαιρέσει μια άδεια 
και εν συνεχεία πάμε να κάνουμε μια ενέργεια που απαιτεί 
αυτήν την άδεια, τότε το κινητό θα μας ενημερώσει ότι για 
την ενέργεια μας χρειάζεται την άδεια και θα μας ρωτήσει 

αν θέλουμε να την επαναφέρουμε. 

Για παράδειγμα, αν εχουμε αφαιρέσει την 
άδεια από την εφαρμογή των χαρτών 
(Maps) να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία 
του κινητού μας και αργότερα πάμε να 
ανοίξουμε τους χάρτες, θα μας ρωτήσει αν 
επιθυμούμε να δώσουμε αυτή την άδεια. 
Αν πατήσουμε ότι αποδεχόμαστε να του 
δώδώσουμε την άδεια τότε θα μπορέσει να 
μαρκάρει την τοποθεσία μας στον χάρτη, 
διαφορετικά δεν θα μας μαρκάρει στον 
χάρτη.

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.



Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης  
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Γραμμή Βοηθείας 2106007686 για υποστήριξη και συμβουλές για 
θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου, του κινητού 

τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο 
στο Διαδίκτυο


