ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΣΑΣ ΕΝΑ “ΟΧΥΡΟ”
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Wi-Fi: να αλλάζετε
πάντα τον
προεπιλεγμένο
κωδικό πρόσβασης

Εγκαταστήστε
λογισμικό
προστασίας από
ιούς σε όλες τις
συσκευές

Ελέγξτε τα
δικαιώματα των
εφαρμογών σας και
διαγράψτε όσες
δεν χρησιμοποιείτε

Επιλέξτε ισχυρά
και διαφορετικά
passwords για
email και προφίλ
στα social media

Ασφαλείστε τις
ηλεκτρονικές
συσκευές με
passwords, PIN ή
βιομετρικά στοιχεία

Κάντε αντίγραφα
των δεδομένων
σας και
ενημερώσεις
λογισμικού

Ελέγξτε τις
ρυθμίσεις
απορρήτου των
λογαριασμών των
κοινωνικών μέσων

Συμβουλές ασφαλείας για διαδικτυακές αγορές
Αγοράστε από
αξιόπιστους πωλητές
και ελέγξτε τις κριτικές

Σκεφθείτε διπλά αν μια προσφορά
ακούγεται πολύ καλή για να είναι
αληθινή

Χρησιμοποιήστε πιστωτικές
κάρτες όταν κάνετε
ηλεκτρονικές αγορές για
μεγαλύτερη προστασία

Να ελέγχετε συχνά τον
τραπεζικό σας λογαριασμό
για ύποπτη δραστηριότητα

Να είστε σε επαγρύπνηση και μην:
Ανοίγετε συνδέσμους και συνημμένα σε
ανεπιθύμητα μηνύματα

Απαντάτε σε ύποπτα
μηνύματα ή κλήσεις

Μοιράζεστε τα τραπεζικά ή
προσωπικά οικονομικά σας στοιχεία

Αγοράζετε από το διαδίκτυο πράγματα
που φαίνεται να έχουν εξαντληθεί παντού

Μοιράζεστε ειδήσεις που
δεν προέρχονται από
επίσημες πηγές

Στέλνετε χρήματα
προκαταβολικά σε κάποιον
που δεν γνωρίζετε

Κάνετε δωρεές σε
φιλανθρωπικές οργανώσεις
χωρίς να ελέγχετε τη
γνησιότητά τους

∆ιαδικτυακή ασφάλεια με παιδιά
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις
ασφαλείας και προστασίας
προσωπικών δεδομένων
των έξυπνων παιχνιδιών
Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις
γονικού ελέγχου για να
προστατέψετε τη διαδικτυακή
δραστηριότητα των παιδιών

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ

Αλλάξτε τον προεπιλεγμένο
εργοστασιακό κωδικό πρόσβασης
και διατηρήστε το λογισμικό
ενημερωμένο
Συζητήστε με το παιδί σας
για την διαδικτυακή ασφάλεια.
Ακούστε τις εμπειρίες του
και εξηγήστε τη σημασία του
να είσαι εξίσου ασφαλής εντός
και εκτός διαδικτύου

Να ακολουθείτε αξιόπιστες πηγές για την ενημέρωσή
σας. Αν πέσετε θύμα διαδικτυακού εγκλήματος, να το
καταγγέλλετε πάντα στην Ελληνική Αστυνομία.
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Κάντε αντίγραφα
των δεδομένων
σας και
ενημερώσεις
λογισμικού

Wi-Fi: να αλλάζετε
πάντα τον
προεπιλεγμένο
κωδικό πρόσβασης

Εγκαταστήστε
λογισμικό
προστασίας από
ιούς σε όλες τις
συσκευές

Ελέγξτε τα
δικαιώματα των
εφαρμογών σας και
διαγράψτε όσες
δεν χρησιμοποιείτε

Επιλέξτε ισχυρά
και διαφορετικά
passwords για
email και προφίλ
στα social media

Ασφαλείστε τις
ηλεκτρονικές
συσκευές με
passwords, PIN ή
βιομετρικά στοιχεία

Ελέγξτε τις
ρυθμίσεις
απορρήτου των
λογαριασμών των
κοινωνικών μέσων

Συμβουλές ασφαλείας για διαδικτυακές αγορές
Αγοράστε από
αξιόπιστους πωλητές
και ελέγξτε τις κριτικές
Χρησιμοποιήστε πιστωτικές
κάρτες όταν κάνετε
ηλεκτρονικές αγορές για
μεγαλύτερη προστασία

Σκεφθείτε διπλά: αν μια προσφορά
ακούγεται πολύ καλή για να είναι
αληθινή, μάλλον είναι
Να ελέγχετε συχνά τον
τραπεζικό σας λογαριασμό
για ύποπτη δραστηριότητα

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΣΑΣ ΕΝΑ “ΟΧΥΡΟ”
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας

Να είστε σε επαγρύπνηση και μην:

Απαντάτε σε ύποπτα
μηνύματα ή κλήσεις

Ανοίγετε συνδέσμους
και συνημμένα σε
ανεπιθύμητα
μηνύματα

Μοιράζεστε τα τραπεζικά ή
προσωπικά οικονομικά σας στοιχεία

Αγοράζετε από το
διαδίκτυο πράγματα
που φαίνεται να
έχουν εξαντληθεί
παντού

Μοιράζεστε ειδήσεις που δεν
προέρχονται από επίσημες πηγές
Κάνετε δωρεές σε φιλανθρωπικές
οργανώσεις χωρίς να ελέγχετε τη
γνησιότητά τους

Στέλνετε χρήματα
προκαταβολικά σε κάποιον
που δεν γνωρίζετε

∆ιαδικτυακή
ασφάλεια
με παιδιά

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας
και προστασίας προσωπικών
δεδομένων των έξυπνων παιχνιδιών
Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις
γονικού ελέγχου για να
προστατέψετε τη διαδικτυακή
δραστηριότητα των παιδιών

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ
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Αλλάξτε τον προεπιλεγμένο
εργοστασιακό κωδικό
πρόσβασης και διατηρήστε
το λογισμικό ενημερωμένο
Συζητήστε με το παιδί σας
για την διαδικτυακή ασφάλεια.
Ακούστε τις εμπειρίες του
και εξηγήστε τη σημασία του
να είσαι εξίσου ασφαλής εντός
και εκτός διαδικτύου

Να ακολουθείτε αξιόπιστες πηγές για την ενημέρωσή
σας. Αν πέσετε θύμα διαδικτυακού εγκλήματος, να το
καταγγέλλετε πάντα στην Ελληνική Αστυνομία.

