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Ασφάλεια στο διαδίκτυο 
 
Ο παρών οδηγός παρέχει γενικές 
συμβουλές σε άτομα που 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. 
Στόχος μας είναι να σας 
ενημερώσουμε για το τι μπορείτε 
να κάνετε, προκειμένου να 
παραμείνετε ασφαλείς στο 
διαδίκτυο. 
 
Το διαδίκτυο είναι ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο, το οποίο 
μπορεί να σας βοηθήσει να 
παραμείνετε σε επαφή με τους 
φίλους σας, να κάνετε αγορές, να 
έχετε πρόσβαση σε τραπεζικά 
εργαλεία και να ενημερώνεστε για 
πράγματα που σας ενδιαφέρουν. 
 
Το διαδίκτυο έχει διευκολύνει τη 
ζωή μας και αποτελεί εξαιρετική 
πηγή πληροφοριών, αλλά είναι 
σημαντικό να το χρησιμοποιείτε 
με ασφάλεια και να προστατεύετε 
οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται 
με αυτό. 
 
Μπορεί να μην το έχετε 
συνειδητοποιήσει, αλλά διαθέτετε 
ήδη πολλές δεξιότητες 
προκειμένου να παραμείνετε 
ασφαλείς κατά την πλοήγηση σας 
στο διαδίκτυο. Απλά εφαρμόστε 
την ίδια κοινή λογική που 
χρησιμοποιείτε και στην 
καθημερινή σας ζωή. Για 
παράδειγμα, δε θα ανοίγατε την 

πόρτα σας σε κάποιον που δε 
γνωρίζετε, οπότε γιατί να ανοίξετε 
τα συνημμένα μηνύματα του 
ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου 
(e-mail) από κάποιον που δε 
γνωρίζετε; Η γνώση των κινδύνων 
και η λήψη μέτρων για την 
αποφυγή τους, σημαίνει ότι 
μπορείτε να απολαύσετε το 
διαδίκτυο με ασφάλεια. 
 
Το TECHSenior, ένα Έργο που 
υποστηρίζεται από το πρόγραμμα 
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δημιούργησε ένα εξ’ 
αποστάσεως πρόγραμμα 
εκμάθησης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και χρήσης του 
διαδικτύου. Το εκπαιδευτικό αυτό 
πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα: 

 

 

 

www.techsenior.eu   

http://www.techsenior.eu/
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Ορισμένες λέξεις μπορεί να μην 
είναι οικείες: 
 

 Προστασία από ιούς – 
πρόκειται για ένα πρόγραμμα 
το οποίο πρέπει να 
εγκατασταθεί στη συσκευή 
σας για να σας προστατεύει 
από τους ιούς (ενημερώνεται 
καθημερινά - συνήθως 
αυτόματα) 

 Αναζήτηση στο διαδίκτυο – 
για πληροφορίες. Συνήθως 
χρησιμοποιείται ένα 
πρόγραμμα που ονομάζεται 
Google (μπορεί να έχετε ήδη 
ακούσει τους ανθρώπους να 
μιλάνε για googlarisma) 
 

 
 

 Επίσης, κάνετε αναζήτηση στο 
διαδίκτυο για ιστοσελίδες - 
αυτές είναι «διευθύνσεις» 
που σας μεταφέρουν στο 
σημείο που θέλετε να πάτε. 
Ένα παράδειγμα θα μπορούσε 
να είναι το: www.oaed.gr  

 Emails – οι άνθρωποι έχουν 
δικό τους λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(e-mail). Ανοίγοντας έναν 

λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, λαμβάνετε 
μηνύματα από φίλους, την 
οικογένεια σας ή/και 
προσφορές καταστημάτων. 
Επίσης, στέλνετε και εσείς 
μηνύματα (μερικές φορές με 
κάτι συνημμένο, όπως ένα 
έγγραφο ή μια φωτογραφία) 

 Πρόγραμμα περιήγησης – 
εάν χρησιμοποιείτε το 
Chrome για αναζήτηση 
πληροφοριών, αυτό είναι το 
«πρόγραμμα περιήγησης» 
σας 

 Ιστοσελίδα – αυτή είναι η 
πραγματική εικόνα του 
ιστότοπου που επισκέπτεστε 
στο διαδίκτυο 

 
  Φόβος για τον υπολογιστή 

Μια σημαντική ανησυχία 
πολλών ανθρώπων, είναι ότι 
τα λάθη που έκαναν θα 
μπορούσαν να έχουν 
σοβαρές συνέπειες, όπως η 
κοινοποίηση προσωπικών 
πληροφοριών (π.χ. 
λεπτομέρειες τραπεζικού 
λογαριασμού). Όμως, αν 
είστε ενημερωμένοι και 
ενεργείτε λογικά, δεν έχετε 
λόγο να φοβάστε. 

http://www.oaed.gr/
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Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο 
για τραπεζικές συναλλαγές ή για 
αγορές 
 
Το διαδίκτυο μπορεί να 
προσφέρει χρήσιμους τρόπους 
για να κάνετε τις αγορές σας από 
το σπίτι.  
 
Είναι γρήγορο, βολικό και μπορεί 
ακόμη να σας οδηγήσει στο να 
κάνετε οικονομία.  
 
Οι κρατήσεις για διακοπές είναι 
άλλη μια δημοφιλής χρήση του 
διαδικτύου - μπορείτε να δείτε 
φωτογραφίες του ξενοδοχείου, να 
διαβάσετε σχόλια από άλλα 
άτομα που το έχουν επισκεφθεί ή 
ακόμα και να χρησιμοποιήσετε 
τους χάρτες της Google για να 
δείτε μια περιοχή. 
 
Εάν πραγματοποιείτε αγορές στο 
διαδίκτυο ή κάνετε τραπεζικές 
συναλλαγές, βεβαιωθείτε ότι 
προστατεύετε τα οικονομικά σας 
στοιχεία. Χρησιμοποιήστε έναν 
ιστότοπο ο οποίος είναι ασφαλής 

κατά την εισαγωγή πληροφοριών 
κάρτας. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι 
πληροφορίες που στέλνετε δεν 
μπορούν να διαβαστούν από 
κανέναν άλλο. 
 

 
 
 
Υπάρχουν τρόποι για να 
διασφαλίσετε ότι είστε όσο το 
δυνατόν πιο ασφαλείς: 
 

 Προστασία από ιούς (βλ. Σελ. 
8) 

 Εάν αγοράσετε κάτι, η 
διεύθυνση του ιστότοπου θα 
πρέπει να ξεκινάει με τη λέξη 
«https: //». Το «s» σημαίνει 
«ασφαλές». 

 Εάν η γραμμή διευθύνσεων 
είναι πράσινη, αυτό είναι ένα 
πρόσθετο σημάδι ότι 
χρησιμοποιείτε έναν ασφαλή 
ιστότοπο. 

 Αναζητήστε ένα σύμβολο 
λουκέτου στο πρόγραμμα 
περιήγησης δίπλα στη 
διεύθυνση του ιστότοπου. Μη 
ξεγελιέστε από ένα λουκέτο 
που εμφανίζεται στην ίδια την 

ιστοσελίδα. 
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 Οι ιστότοποι που προσφέρουν 
τη δυνατότητα για τη 
διενέργεια ασφαλών 
πληρωμών και άλλων 
χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών, όπως οι 
τραπεζικές συναλλαγές, 
χρειάζονται ένα πιστοποιητικό 
ασφαλείας. Για να το δείτε, 
κάντε κλικ στο σύμβολο 
λουκέτου για να βεβαιωθείτε 
ότι ο «πωλητής» είναι αυτός 
που λέει ότι είναι. Το 
πιστοποιητικό θα πρέπει να 
ισχύει και να είναι 
καταχωρημένο στη σωστή 
διεύθυνση. Ωστόσο, το 
λουκέτο δεν αποτελεί 
απόλυτη εγγύηση 
ασφάλειας, επομένως, πρέπει 
να είστε προσεκτικοί εάν 
έχετε αμφιβολίες. Πολλές 
τράπεζες προσφέρουν 
δωρεάν λογισμικό 
προστασίας από ιούς ή 
προϊόντα ασφάλειας 
προγραμμάτων περιήγησης - 

ελέγξτε αν η τράπεζά σας το 
προσφέρει αυτό. 
 

 Εάν εμφανιστεί ξαφνικά ένα 
μήνυμα στην οθόνη (συχνά σε 
ένα κουτί) που σας 
προειδοποιεί για το 
πιστοποιητικό ασφαλείας 
ενός δικτυακού τόπου, να 
είστε πολύ προσεκτικοί. Εάν 
συνεχίσετε, ενδέχεται να 
ανακατευθυνθείτε σε έναν 
ψεύτικο ιστότοπο που έχει 
σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε 
κάποιον άλλο να διαβάσει τις 
πληροφορίες που στέλνετε, 
όπως π.χ. τις λεπτομέρειες της 
σύνδεσης. 
 

 Ελέγξτε πού βρίσκεται ο 
«πωλητής». Μην υποθέσετε 
ότι ένας πωλητής εδρεύει 
στην Ελλάδα, μόνο και μόνο 
επειδή η διεύθυνση της 
ιστοσελίδας του έχει «gr» σε 
αυτή. Ο νόμος αναφέρει ότι ο 
πωλητής πρέπει να σας 
παράσχει τα πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας του. Εάν 
αγοράζετε από έναν πωλητή ή 
μια εταιρεία που εδρεύει 
εκτός της ΕΕ, μπορεί να είναι 
πιο δύσκολο να επιβάλλετε τα 
δικαιώματά σας και μπορεί να 
είναι πιο δύσκολο να λύσετε 
τυχών προβλήματα.  
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 Χρησιμοποιείτε πάντα έναν 
ισχυρό κωδικό πρόσβασης 
(βλ. Σελ. 18) - αυτή είναι μια 
καλή πρακτική. Μπορεί να 
χρειαστεί να κρατήσετε ένα 
μικρό σημειωματάριο με τους 
κωδικούς σας – το οποίο θα 

κρατάτε σε ασφαλές σημείο. 
 
Ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας, 
θα μπορούσε να είναι η 
δημιουργία ενός λογαριασμού 
PayPal. Το PayPal υπάρχει μόνο 
για να κάνετε ασφαλείς πληρωμές 
και συνεπώς να κρατάτε τα 
στοιχεία της τράπεζας ή/και της 
κάρτας σας ασφαλή. Με το PayPal 
δε χρειάζεται να δίνετε τα 
στοιχεία σας σε άλλους 
ιστότοπους/πωλητές. 

 
Να είστε προσεκτικοί με 
οτιδήποτε προσφέρεται σε ένα 
μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) που δε 
ζητήσατε.   
 

 

 

 

  

«Εάν υπάρχουν συνημμένα σε ένα 

μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, τότε δεν το ανοίγω 

και το διαγράφω» (Λίντα, 74 ετών).  

Αλλά μπορεί να χάσετε κάτι 

σημαντικό. Εάν γνωρίζετε από 

ποιον είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, δεν υπάρχει τίποτα 

να φοβηθείτε. 
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Προστασία από ιούς (λογισμικό) 
 
Αυτό το ακούμε συχνά στις 
ειδήσεις - μια εταιρεία ή ένας 
οργανισμός έχει «χτυπηθεί» από 
έναν ιό και δε μπορεί να 
λειτουργήσει σωστά. 
 
Και είναι αλήθεια, συμβαίνει. 
Αλλά συμβαίνει λιγότερο εάν 
εγκαταστήσετε λογισμικό 
προστασίας από ιούς 
(πρόγραμμα), το οποίο 
ενημερώνετε καθημερινά. 
Μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν 
λογισμικό προστασίας από ιούς ή 
να πληρώσετε γι’ αυτό. 
 
Μπορεί να φαίνεται ότι χρειάζεται 
πολύ κόπος για να προστατεύσετε 
τον εαυτό σας από τους 
κινδύνους, αλλά είναι πραγματικά 
πολύ εύκολο. Μπορείτε να 
αγοράσετε ένα πλήρες πακέτο 
προστασίας που περιλαμβάνει 
οτιδήποτε έχετε ανάγκη, ή να 
κατεβάσετε αποτελεσματικό και 
δωρεάν λογισμικό, όπως το AVG 
(http://free.avg.com) ή το Avast 
(www.avast.com). Τα παραπάνω 
λογισμικά λειτουργούν τόσο 
στους υπολογιστές των Windows, 
όσο και στους υπολογιστές της 
Apple. 
 
Η προστασία του υπολογιστή σας 
από επιβλαβές κακόβουλο 
λογισμικό ή ιούς είναι απλή, 

απλώς ακολουθήστε τις 
παρακάτω συμβουλές. 
 
Μια άλλη λέξη που πρέπει να 
μάθετε είναι το «κακόβουλο 
λογισμικό», που σημαίνει 
οτιδήποτε δε θέλετε στον 
υπολογιστή σας. Είναι το 
«λογισμικό υποκλοπής», που θα 
συναντήσουμε πιο κάτω. 
 
Εγκαταστήστε λογισμικό 
προστασίας από ιούς 
 
Οι ιοί είναι κακόβουλα 
προγράμματα που μπορούν να 
εξαπλωθούν από έναν 
υπολογιστή σε έναν άλλο, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
μέσω ιστοτόπων. 
 
Μπορούν να εμφανίσουν 
ανεπιθύμητα αναδυόμενα 
μηνύματα, να επιβραδύνουν τον 
υπολογιστή σας, ακόμη και να 
διαγράψουν αρχεία. Θυμηθείτε 
να ελέγξετε τον τύπο λογισμικού 
που χρειάζεστε, καθώς μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με το αν ο 
υπολογιστής σας χρησιμοποιεί 
λογισμικό Windows ή είναι 
υπολογιστής της Apple. 
 
 
 
 
 

http://www.avast.com/
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Εγκαταστήστε πρόγραμμα 
προστασίας από λογισμικό 
υποκλοπής 
 
Το λογισμικό υποκλοπής είναι ένα 
ανεπιθύμητο πρόγραμμα που 
εκτελείται στον υπολογιστή σας. 
Επιτρέπει την εμφάνιση 
ανεπιθύμητων διαφημίσεων, την 
παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων σας στο 
διαδίκτυο ακόμη και τη σάρωση 
του υπολογιστή σας για ιδιωτικά 
δεδομένα, όπως αριθμούς 
πιστωτικών καρτών. Μπορεί να 
κάνει τον υπολογιστή σας αργό 
και αναξιόπιστο, αλλά και να σας 
κάνει στόχο για εγκληματίες. 
 
Η εγκατάσταση λογισμικού κατά 
της υποκλοπής βοηθά στην 
προστασία του υπολογιστή σας 
από αυτές τις απειλές. 
 

 
Οι απειλές στο διαδίκτυο 
αλλάζουν συνεχώς, οπότε μόλις το 

λογισμικό σας εγκατασταθεί, 
κρατήστε το ενημερωμένο. Αυτό 
θα εξασφαλίσει ότι θα έχετε το 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας. 
 
Διατηρήστε το λειτουργικό σας 
σύστημα ενημερωμένο  
Το ίδιο ισχύει και για το 
λειτουργικό σύστημα στον 
υπολογιστή σας (το οποίο 
διαχειρίζεται όλα τα άλλα 
προγράμματα σε αυτό - τα πιο 
συνηθισμένα συστήματα είναι τα 
Microsoft Windows και το Mac 
OS). 
 
Οποιοδήποτε λειτουργικό 
σύστημα και αν έχετε, κρατήστε 
το ενημερωμένο, καθώς αυτό θα 
σας δώσει καλύτερη προστασία. 
Θα πρέπει να λαμβάνετε 
ειδοποιήσεις όταν υπάρχουν νέες 
ενημερώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι αρχάριοι και οι άπειροι χρήστες 
πληροφορικής έχουν έλλειψη 
εμπιστοσύνης στην εγκατάσταση 
λογισμικού ενημέρωσης, για το 
φόβο μήπως κάνουν κάτι 
λανθασμένο. Η κατανόηση των 
συμφωνιών αδειοδότησης, είναι 
μερικές φορές η ρίζα αυτού του 
προβλήματος, καθώς πολλοί δεν 
καταλαβαίνουν την ανάγκη να 
κάνουν κλικ στο «ναι» για να 
εγκατασταθεί το λογισμικό. 
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Μην ξεχνάτε το κινητό σας 
τηλέφωνο ή το tablet 
 
Και αυτά είναι επιρρεπή σε ιούς 
και άλλα προβλήματα – οπότε 
ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. 
 
Τα tablet και τα smartphones 
(κινητά τηλέφωνα) χρειάζονται 
προστασία, ακριβώς όπως και οι 
υπολογιστές. Αυτό συμβαίνει 
επειδή μπορούν και αυτά να 
μολυνθούν από ιούς ή λογισμικά 
υποκλοπής.  
 
Μπορείτε να κατεβάσετε 
εφαρμογές προστασίας από τους 
ιούς και τα λογισμικά υποκλοπής 
σε tablet και τηλέφωνα. Αυτές οι 
εφαρμογές, είναι και αυτά 
προγράμματα λογισμικού.  
 
Θα πρέπει να «κατεβάζετε» 
εφαρμογές ΜΟΝΟ από 
αξιόπιστους ιστότοπους. Πρέπει 
να είστε προσεκτικοί, η λήψη 
μπορεί να είναι πηγή ιών που θα 
μεταφερθούν στον υπολογιστή 
σας ή σε άλλη συσκευή. 
 
Εάν δεν είστε βέβαιοι για το ποια 
εφαρμογή είναι η καλύτερη, 
μπορείτε να ζητήσετε από τον 
πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας 
να σας προτείνει κάποια, ή κάντε 
αναζήτηση online για 
περισσότερες πληροφορίες. 

Πολλές καλές εφαρμογές για 
προστασία από ιούς, για 
τηλέφωνα και tablet, είναι 
δωρεάν και μπορείτε να τις 
κατεβάσετε online: 
 

 
 
Ορισμένες εφαρμογές υψηλής 
προστασίας από ιούς είναι οι 
παρακάτω: 
 

 Avast mobile security 
(επισκεφθείτε το 
www.avast.com ) 

 Norton mobile security 
(επισκεφθείτε το 
uk.norton.com/norton-
mobile-security ) 

 
Οι παραπάνω εφαρμογές 
λειτουργούν σε τηλέφωνα και 
tablet που χρησιμοποιούν 
προϊόντα Windows, Android και 
Apple. Λειτουργούν, επίσης, σε 
υπολογιστές και φορητούς 
υπολογιστές. 

 
Είναι δυνατή η αγορά μιας 
συνολικής άδειας για την 
κάλυψη όλων των τεχνικών 

http://www.avast.com/
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συσκευών σας. Αυτή η επιλογή, 
είναι πολύ πιο εύκολη. 
 

 
 
Θα πρέπει επίσης να 
προστατεύσετε το τηλέφωνο ή το 
tablet σας με κωδικό πρόσβασης, 
για να βεβαιωθείτε ότι μόνο 
εσείς ή τα άτομα που 
εμπιστεύεστε μπορούν να το 
χρησιμοποιήσουν.  
 
Το να προσθέσετε κωδικό 
πρόσβασης είναι εύκολο μέσω 
των ρυθμίσεων. Απλώς 
ακολουθήστε τις οδηγίες που 
συνοδεύουν τη συσκευή σας. 

 

 
 

 
  
«Στην αρχή, όταν ξεκίνησα, ένα 

μήνυμα που συνήθιζε να έρχεται, 

λέγοντας μου «μόλις κάνατε μια 

παράνομη είσοδο και ο 

υπολογιστής πρέπει να κλείσει»,  

με έκανε να κλείνω όλα τα 

παράθυρα γιατί σκεφτόμουν ότι 

έρχεται η αστυνομία. Μου πήρε 

λίγο χρόνο για να 

συνειδητοποιήσω ότι ήταν ένα 

μήνυμα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή!!» (Μόλυ, 67 ετών) 
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Emails – ένας πολύ καλός τρόπος 
να συνδεθείτε 
 
Νέες λέξεις που θα μάθετε – 
κακόβουλο λογισμικό και 
«ψάρεμα» 
 
Το E-mail έχει διευκολύνει την 
επικοινωνία με την οικογένεια και 
τους φίλους σας και σας 
ενημερώνει για τα πιο πρόσφατα 
προϊόντα και υπηρεσίες. 
Δυστυχώς, κάποιοι απατεώνες 
μπορεί μερικές φορές να 
χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο για να διαδώσουν 
ιούς, να αποκτήσουν προσωπικές 
πληροφορίες ή να εξαπατήσουν 
τους ανθρώπους να αγοράσουν 
προϊόντα.  
 
Οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου προστατεύονται, 
έτσι ώστε τα ύποπτα μηνύματα να 
αποκλείονται χωρίς να χρειάζεται 
να κάνετε τίποτα (μπορεί να 
μεταφερθούν απευθείας στο 
φάκελο «ανεπιθύμητη 
αλληλογραφία»). Ωστόσο, 
εξακολουθεί να είναι σημαντικό 
να γνωρίζετε τους κοινούς τύπους 
απάτης μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, έτσι ώστε να 
μπορείτε να προστατεύσετε τα 
προσωπικά σας στοιχεία.  

 
 

Κακόβουλο λογισμικό 
 
Η ανεπιθύμητη αλληλογραφία, 
συνήθως προέρχεται από κάποιο 
άτομο ή οργανισμό που 
προσπαθεί να πουλήσει κάτι - 
ακριβώς όπως έρχεται και μέσω 
ταχυδρομείου. 
 
Οι περισσότεροι πάροχοι 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(όπως το Gmail, το Yahoo Mail ή 
το Hotmail) διαθέτουν φίλτρα 
ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή 
προστασία κατά της 
ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, 
για να μπλοκάρουν αυτόματα τα 
μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου από αναξιόπιστες 
πηγές. Μερικές φορές ένα νόμιμο 
μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, πηγαίνει και αυτό 
τυχαία στην «ανεπιθύμητη 
αλληλογραφία». 
 
Συνηθισμένοι τύποι κακόβουλου 
λογισμικού περιλαμβάνουν: 
 

 διαφημίσεις από μια 
εταιρεία 

 ένα μήνυμα που σας 
ενημερώνει για ένα σχέδιο 
που θα σας κάνει 
πλούσιους 

 ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που σας 
προειδοποιεί για έναν ιό - 

Είναι υπέροχο να διατηρείτε επαφή 

με την οικογένεια και τους φίλους 

σας που ζουν σε διάφορες χώρες - 

και δε χρειάζεται να αγοράσετε 

γραμματόσημα! 
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και σας προτείνει να κάνετε 
κλικ στον ιστότοπό του 

 ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που σας 
ενθαρρύνει να στείλετε το 
μήνυμα αυτό και σε άλλους 
ανθρώπους. 

 
Κάποιες φορές οι λογαριασμοί 
μπορούν να εισχωρήσουν και τα 
ψεύτικα μηνύματα να 
αποσταλούν σε όλες τις επαφές 
αυτού του ατόμου. Έτσι ένα e-
mail μπορεί να προέρχεται από 
ένα γνωστό, φίλο ή μέλος της 
οικογένειας μας. 
 

 
 
 
«Ψάρεμα» 
 
Ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing) 
είναι όταν οι εγκληματίες 
στέλνουν ψεύτικα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 
χιλιάδες ανθρώπους, σε μια 
προσπάθεια να υποκλέψουν 
προσωπικές πληροφορίες (π.χ. 
κωδικούς πρόσβασης) ή να 
μολύνουν τη συσκευή τους με 
ιούς. Αυτά τα μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
μπορεί να φαίνονται σαν να 
προέρχονται από αξιόπιστους 
οργανισμούς, όπως τράπεζες, 
εταιρείες πιστωτικών καρτών, 
ηλεκτρονικά καταστήματα και 
εταιρείες πληροφορικής, αλλά 
είναι στην πραγματικότητα από 
απατεώνες. 
 
Συνήθεις τύποι - απάτες 
ηλεκτρονικού "ψαρέματος" 
μπορούν να είναι: 
 

 από την τράπεζα σας, και 
να σας ζητούν να 
ενημερώσετε τα στοιχεία 
ασφαλείας σας (π.χ. τον 
κωδικό πρόσβασής σας) 
αλλιώς ο λογαριασμός σας 
θα κλείσει 

 από μια γνωστή εταιρεία 
(π.χ. PayPal, Amazon) που 
σας ζητά να ενημερώσετε 
τα στοιχεία του 
λογαριασμού σας ή να 
εγκαταστήσετε ένα 
πρόγραμμα στη συσκευή 
σας 

 από κυβερνητική υπηρεσία 
που σας ενημερώνει για μια 
έκπτωση ή ποινή 

 ένα μήνυμα που σας λέει 
ότι έχετε κερδίσει κάποιο 
βραβείο, λαχείο ή 
κληρονομήσει ένα μεγάλο 
χρηματικό ποσό 
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 ένα μήνυμα από κάποιον 
που υποτίθεται πως 
γνωρίζετε, που σας ζητά 
χρήματα επειδή έχει χαθεί 
ή χρειάζεται ιατρική 
βοήθεια 

 ένα μήνυμα με ένα 
σύνδεσμο ή ένα έγγραφο 
που επισυνάπτεται για να 
κάνετε κλικ ή να το 
ανοίξετε. Εάν κάνετε κλικ 
στον σύνδεσμο ή στο 
έγγραφο, μπορεί να 
απελευθερωθεί ένας ιός 
στη συσκευή σας, και οι 
απατεώνες να έχουν 
πρόσβαση στα προσωπικά 
σας στοιχεία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πώς να αναγνωρίσετε τα 
μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ανεπιθύμητης 
αλληλογραφίας 
 

 
 

 Η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του 
αποστολέα ενδέχεται να 
είναι επίσημη, αλλά δεν 
είναι η πραγματική 
διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου της τράπεζας 
ή της εταιρείας. Πάντα 
επικοινωνήστε με την 
τράπεζά σας εάν δεν είστε 
σίγουροι. 

 Το μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου δε 
χρησιμοποιεί το σωστό σας 
όνομα, αλλά αρχίζει με ένα 
γενικό χαιρετισμό, όπως 
"Αγαπητέ πελάτη". 

 Υπάρχει μια αίσθηση 
επείγουσας ανάγκης, για 
παράδειγμα η απειλή ότι 
εάν δεν ενεργήσετε 
αμέσως, ο λογαριασμός σας 
θα κλείσει ή θα λήξει μια 
συμφωνία. 

 Μπορεί να περιέχει μια 
σύνδεση με έναν ιστότοπο 
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που μοιάζει πολύ με τον 
πραγματικό ιστότοπο της 
εταιρείας, αλλά είναι στην 
πραγματικότητα ένα 
ψεύτικο site που ζητά τα 
προσωπικά σας στοιχεία. Ο 
σύνδεσμος ή ο ιστότοπος 
μπορεί να είναι ελαφρώς 
διαφορετικός από τον 
επίσημο ιστότοπο, οπότε 
ελέγξτε προσεκτικά. Να 
γνωρίζετε ότι μπορείτε να 
μεταφερθείτε σε έναν 
ψεύτικο ιστότοπο, ακόμη 
και αν ο σύνδεσμος 
φαίνεται να είναι σωστός. 

 Μπορεί να υπάρξει αίτημα 
για προσωπικές 
πληροφορίες, όπως το 
όνομα χρήστη, ο κωδικός 
πρόσβασης ή τα τραπεζικά 
σας στοιχεία. 

 Μπορεί να σας ζητούν 
χρήματα, για παράδειγμα 
για να παραλάβετε ένα 
βραβείο που έχετε κερδίσει, 
ή για να βοηθήσετε κάποιον 
που έχει ανάγκη. 

 Μπορεί να υπάρχει ένα 
έγγραφο ή ένας σύνδεσμος 
για να τον ανοίξετε και είτε 
δεν υπάρχει μήνυμα ή 
υπάρχει κάποιο σύντομο 
του στυλ «Ελέγξτε αυτό» ή 
«Δείτε τι βρήκα» χωρίς 
περαιτέρω εξηγήσεις. 

 Το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο μπορεί να έχει 
λάθη στην ορθογραφία ή τη 
γραμματική του, ή να είναι 
γραμμένο σε ασυνήθιστο 
στυλ. 

 
 
Τι να κάνετε αν λάβετε ένα 
ύποπτο μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
 

 Αν υπάρχει αμφιβολία, 
διαγράψτε το χωρίς να το 
ανοίξετε. Μην ανοίγετε 
μηνύματα από ξένους ή 
μηνύματα που υποψιάζεστε 
ότι μπορεί να είναι απάτη. 

 Μην ανοίξετε ένα σύνδεσμο 
ή συνημμένο έγγραφο, 
εκτός εάν είστε βέβαιοι ότι 
είναι ασφαλές. 

 
 

 Εάν πρόκειται για 
πληροφορίες λογαριασμού, 
καλέστε τον οργανισμό 
απευθείας για να ρωτήσετε 
σχετικά με το μήνυμα, 
χρησιμοποιώντας τον 
αριθμό τηλεφώνου που 
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βρίσκεται στον επίσημο 
ιστότοπό του. 

 Μην πανικοβληθείτε εάν 
λάβετε ένα μήνυμα που 
έχει την αίσθηση του 
επείγοντος και απειλεί να 
κλείσει τον λογαριασμό 
σας. Πάρτε το χρόνο σας για 
να ελέγξετε πρώτα τα 
στοιχεία πριν αντιδράσετε. 

 Εάν λάβετε ένα περίεργο 
μήνυμα από έναν φίλο ή 
μέλος της οικογένειάς σας, 
στείλτε τους ένα ξεχωριστό 
μήνυμα ή καλέστε τους για 
να ρωτήσετε αν είναι 
γνήσιο. 

 
Οι τράπεζες και άλλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δε 
ζητούν ποτέ προσωπικά στοιχεία 
σε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Αν λάβετε ένα ύποπτο μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
ισχυρίζεται ότι προέρχεται από 
την τράπεζά σας, επικοινωνήστε 
απευθείας με την τράπεζά σας 
τηλεφωνώντας ή 
πληκτρολογώντας την διεύθυνση 
ιστού στο πρόγραμμα 
περιήγησης ΟΧΙ ακολουθώντας 
το σύνδεσμο στο μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

 

 

 

  

«Η εγγονή μου μόλις ξεκίνησε μια 

δουλειά σε ένα πλοίο που κάνει 

μακρινά ταξίδια και ανησυχώ 

πολύ όταν δεν μιλάω μαζί της. 

Τώρα μπορώ να της στείλω e-mail 

και να μου απαντά μέσα στην 

επόμενη μέρα. Είναι φανταστικό!» 

(Τζουν, 76 ετών).  
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Ηλεκτρονικές απάτες 
 
Προσοχή σε μια κοινή απάτη. Οι 
απατεώνες καλούν στο τηλέφωνο 
και υποστηρίζουν ότι προέρχονται 
από μια πολύ γνωστή εταιρεία 
πληροφορικής (IT), ζητώντας σας 
να ακολουθήσετε μερικές απλές 
οδηγίες για να απαλλαγείτε από 
έναν ιό, να ενημερώσετε το 
λογισμικό σας ή να 
επιδιορθώσετε ένα άλλο 
πρόβλημα στον υπολογιστή σας. 
Αν κάνετε αυτό που σας ζητούν, 
θα μεταφορτώσουν λογισμικό 
υποκλοπής στον υπολογιστή σας, 
το οποίο τους επιτρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε οποιαδήποτε 
προσωπικά στοιχεία έχετε 
αποθηκεύσει στον υπολογιστή 
σας. 
 
Οι νόμιμες εταιρείες 
πληροφορικής δεν επικοινωνούν 
ποτέ με τους πελάτες με αυτόν 
τον τρόπο. Ποτέ μην απαντάτε σε 
τηλεφωνική κλήση από κάποιον 
που ισχυρίζεται ότι ο υπολογιστής 
σας έχει ιό. Εάν λάβετε μια τέτοια 
κλήση, κλείστε αμέσως το 
τηλέφωνο. 
 
Προσέξτε τις κλήσεις από την 
τράπεζά σας ή την αστυνομία 
σχετικά με τη δόλια χρήση της 
πιστωτικής ή χρεωστικής σας 
κάρτας - δεν κάνουν ποτέ τέτοια 

τηλεφωνήματα – κλείστε το 
τηλέφωνο.  
 
Ένας απατεώνας θα ζητήσει τον 
αριθμό PIN σας και μπορεί να σας 
πει να δώσετε την τραπεζική σας 
κάρτα σε έναν courier που θα 
στείλει στο σπίτι σας. Αυτή είναι 
μια κοινή απάτη - η τράπεζά δεν 
θα ακολουθούσε ποτέ αυτή τη 
διαδικασία. 
 
Εάν κάποιος σας ζητήσει στο 
τηλέφωνο προσωπικές 
πληροφορίες όπως το PIN σας, 
λέγοντας σας ότι θα στείλει έναν 
courier για να παραλάβει την 
κάρτα σας ή σας ενημερώσει ότι ο 
υπολογιστής σας έχει έναν ιό, 
αγνοήστε τα λεγόμενα του και 
κλείστε. Αυτά είναι κοινές απάτες. 
 

 
 
Να γνωρίζετε ότι οι απατεώνες 
μπορούν να διατηρήσουν την 
τηλεφωνική σας γραμμή ανοιχτή. 
Μπορεί να σας ζητήσουν να 
καλέσετε έναν επίσημο αριθμό, 
όπως αυτόν που υπάρχει στην 
τραπεζική σας κάρτα. Μπορούν 
να διατηρήσουν την τηλεφωνική 

“Η αγαπημένη μου ενασχόληση είναι 

η δημιουργία του οικογενειακού μου 

δέντρου.... Έχει γίνει το πιο 

συναρπαστικό πράγμα που ανέλαβα 

με τις τεχνολογίες πληροφορικής. Η 

εύρεση τοποθεσιών και ονομάτων, η 

προέλευσή και η αναζήτηση με 

οδηγούν πιο κοντά στην οικογένεια” 
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γραμμή ανοιχτή, έτσι ώστε ακόμα 
και αν κλείσετε και καλέσετε 
έπειτα τον αριθμό της τράπεζας, η 
γραμμή να εξακολουθεί να είναι 
συνδεδεμένη με αυτούς. 
Χρησιμοποιείτε πάντα 
διαφορετικό τηλέφωνο, καλέστε 
κάποιον που γνωρίζετε πρώτα για 
να ελέγξετε τη γραμμή ότι είναι 
ελεύθερη ή περιμένετε 
τουλάχιστον 10 έως 15 λεπτά 
μεταξύ των κλήσεων για να 
βεβαιωθείτε ότι οι απατεώνες 
έχουν κλείσει. 
 
Οι απάτες ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και οι απάτες μέσω 
διαδικτύου είναι πολύ συχνές. Οι 
τεχνικές βέβαια αλλάζουν συχνά, 
καθώς οι απατεώνες 
αναπτύσσουν νέους τρόπους 
εξαπάτησης των ανθρώπων.  
 
Όπως με τις απάτες που 

χρησιμοποιούν ταχυδρομικά 

μηνύματα ή άτομα που χτυπούν 

στην πόρτα σας, χρησιμοποιήστε 

την κοινή λογική και αφιερώστε 

το χρόνο για να αξιολογήσετε το 

τι είναι πραγματικό - ή απάτη. 

Απλά σκεφτείτε τα οφέλη και το 
τι μπορείτε να κάνετε 
χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, 
για την έρευνα και την 
ανακάλυψη νέων πραγμάτων. 
 

 
 
 
 
  

«Όταν διαβάζεις για τις απάτες στο 

διαδίκτυο σκέφτεσαι πως θα την 

αναγνωρίσω στον υπολογιστή;» 

(Μάρκ, 69 ετών). 

Εάν διαβάσεις τα παραπάνω, 

ξέρεις τον τρόπο! 
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Κωδικοί πρόσβασης 
 
Οι κωδικοί πρόσβασης είναι ο πιο 
συνηθισμένος τρόπος για να 
αποδείξετε την ταυτότητά σας στο 
διαδίκτυο, γι 'αυτό είναι πολύ 
σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι 
έχετε ισχυρούς κωδικούς 
πρόσβασης που δεν μπορούν 
εύκολα να μαντέψουν οι άλλοι. 
 
Οι αδύναμοι κωδικοί πρόσβασης 
αποτελούνται από κοινά σύνολα 
γραμμάτων ή αριθμών. 
Παραδείγματα αδύναμων 
κωδικών πρόσβασης που 
χρησιμοποιούνται πολύ συχνά 
είναι: 

 password 

 123456 

 password123 
 
Μην χρησιμοποιείτε την 
ημερομηνία γέννησής σας, τον 
αριθμό του σπιτιού σας ή ένα 
όνομα που μπορεί εύκολα να 
μαντέψει κάποιος. 
 
Διαλέξτε ένα ισχυρό κωδικό 
πρόσβασης. 
 
Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης 
πρέπει: 

 να έχει μήκος τουλάχιστον 8 
χαρακτήρων 

 να περιλαμβάνει ένα 
συνδυασμό κεφαλαίων και 
πεζών γραμμάτων 

 να περιλαμβάνει 
ορισμένους αριθμούς και 
σύμβολα πληκτρολογίου 
όπως & ή ! 

 να μην περιλαμβάνει κοινές 
λέξεις όπως "password ". 

 να μην είναι πολύ δύσκολο 
να τον θυμάστε. 

 
Εάν οι κωδικοί με αριθμούς και 
σύμβολα είναι πολύ δύσκολοι να 
τους θυμάστε, χρησιμοποιήστε 
τρεις τυχαίες λέξεις μαζί που θα 
αποτελούν ισχυρότερο κωδικό 
πρόσβασης, εφόσον οι λέξεις 
αυτές δεν περιέχουν τα 
προσωπικά σας στοιχεία. 
 
 
Επιλέξτε διαφορετικούς 
κωδικούς πρόσβασης 
 
Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς 
κωδικούς πρόσβασης για 
διαφορετικούς ιστότοπους ή 
λογαριασμούς. Η χρήση ενός 
κωδικού πρόσβασης για όλους 
τους λογαριασμούς είναι ένας 
πιθανός κίνδυνος για την 
ασφάλεια, επειδή αν κάποιος 
ξένος αποκτήσει πρόσβαση σε 
στον λογαριασμό σας σε έναν 
ιστότοπο, θα μπορεί να συνδεθεί 
σε όλους τους λογαριασμούς που 
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μοιράζονται αυτόν τον κωδικό 
πρόσβασης. 
 
Προσέξτε που γράφετε τους 
κωδικούς πρόσβασής σας. 
Εάν χρειάζεστε μια γραπτή 
υπενθύμιση, προσπαθήστε να 
γράψετε μια υπόδειξη που μόνο 
εσείς θα καταλάβετε, αντί του 
πραγματικού και πλήρους 
κωδικού πρόσβασης. 
 
Αν κάνετε καταγραφή, κρατήστε 
αυτές τις πληροφορίες κάπου με 
ασφάλεια μακριά από τον 
υπολογιστή σας. Είναι καλύτερα 
να το κρατήσετε σε ένα μη κοινό 
σημειωματάριο, ώστε να μην 
είναι προφανές σε άλλους. 
 
 
Διαχειριστές κωδικών 
πρόσβασης 
 
Ορισμένα προγράμματα 
περιήγησης στο διαδίκτυο έχουν 
ενσωματωμένους διαχειριστές 
κωδικών πρόσβασης. Αυτό είναι 
ένα εργαλείο που θυμάται τους 
κωδικούς πρόσβασής σας για 
διαφορετικούς ιστότοπους και τις 
γεμίζει αυτόματα για εσάς. 
 
Όταν συνδέεστε σε έναν ιστότοπο 
για πρώτη φορά, ο διαχειριστής 
κωδικών θα σας ρωτήσει εάν 
θέλετε να θυμάται τον κωδικό 
πρόσβασης. 

 
Έχετε την επιλογή αν θέλετε να το 
κάνετε ή όχι. Μπορείτε να 
εξοικονομήσετε χρόνο 
χρησιμοποιώντας αυτή τη 
λειτουργία, αλλά θα λειτουργεί 
μόνο στο δικό σας υπολογιστή. 
Μη χρησιμοποιείτε τον 
διαχειριστή κωδικών πρόσβασης 
σε έναν δημόσιο υπολογιστή, για 
παράδειγμα σε μια βιβλιοθήκη - 
για να εμποδίσετε τους ξένους να 
έχουν πρόσβαση σε δικό σας 

λογαριασμό. 
 

 

 
 
 
  

«Αντιδρούσα με σθένος στον 21 

αιώνα. Φοβόμουν πολύ να 

χρησιμοποιήσω την τεχνολογία. 

Αλλά με πολύ υπομονή από τον 

δάσκαλο μου, που με έμαθε να 

απολαμβάνω τη διαδικασία, 

αγόρασα υπολογιστή!» (Μαίρη, 61 

χρονών). 
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Κοινωνική δικτύωση 
 
Οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης είναι κοινότητες σε 
απευθείας σύνδεση, όπου 
μπορείτε να συνδεθείτε με άτομα 
που μοιράζονται τα ενδιαφέροντά 
σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε 
ένα προφίλ που περιγράφει τον 
εαυτό σας, να ανταλλάσσετε 
δημόσια και ιδιωτικά μηνύματα 
και να συμμετέχετε σε ομάδες 
που σας ενδιαφέρουν. 
 
Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 
να διατηρείτε επαφή με την 
οικογένεια και τους φίλους σας, 
να κάνετε νέους φίλους, να 
μοιράζεστε τις φωτογραφίες σας, 
να ενημερώνεστε για τα γεγονότα 
και πολλά άλλα.  

 

 
 
Το Facebook (www.facebook.com 
) και το Twitter (www.twitter.com 
) είναι τα πιο δημοφιλή site. 
 
Οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης μπορούν να είναι 

στόχοι για άτομα που θέλουν να 
κλέψουν προσωπικές 
πληροφορίες, αλλά είναι εύκολο 
να παραμείνετε ασφαλείς 
ακολουθώντας κάποιες λογικές 
οδηγίες. 
 
Να γνωρίζετε ποιος μπορεί να δει 
το προφίλ σας. Τα περισσότερα 
κοινωνικά δίκτυα σάς επιτρέπουν 
να επιλέξετε ποιος μπορεί να δει 
το προφίλ σας και μέχρι που 
μπορεί να δει, αλλά μπορεί να 
χρειαστεί να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις σας για να το κάνετε 
ιδιωτικό. 
 
Προσέξτε όταν δημοσιεύετε 
προσωπικές πληροφορίες, όπως 
τον αριθμό του τηλεφώνου σας, 
φωτογραφίες του σπιτιού σας, τη 
διεύθυνσή σας, την ημερομηνία 
γέννησής σας ή το πλήρες όνομά 
σας  
 
Προσέξτε όταν δημοσιεύετε 
οποιαδήποτε πληροφορία που 
σας αναγνωρίζει, όπως τον 
αριθμό τηλεφώνου σας, 
φωτογραφίες του σπιτιού σας, τη 
διεύθυνσή σας, την ημερομηνία 
γέννησής σας ή το πλήρες όνομά 
σας. 
 
Εάν είναι δυνατόν, επιλέξτε ένα 
όνομα χρήστη που δεν 
περιλαμβάνει προσωπικά 
στοιχεία. Για παράδειγμα, 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
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αποφύγετε τη χρήση του 
«annajones1947». 
 
Ορίστε ένα ξεχωριστό λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
δε χρησιμοποιείτε το πραγματικό 
σας όνομα για να εγγραφείτε στον 
ιστότοπο. Εάν δε θέλετε πλέον να 
χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, 
μπορείτε απλά να σταματήσετε να 
χρησιμοποιείτε αυτόν τον 
λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
 
Παρόλο που είναι ωραίο να 
μοιραστείτε τις φωτογραφίες των 
διακοπών σας με την οικογένεια 
και τους φίλους σας, αυτό δεν 
είναι καλή ιδέα καθώς διαφημίζει 
σε οποιονδήποτε ότι είστε 
μακριά. Μοιραστείτε τα όταν 
επιστρέψετε στο σπίτι σας. 
 
Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό 
κωδικό πρόσβασης, διαφορετικό 
από τους κωδικούς πρόσβασης 
που χρησιμοποιείτε για άλλους 
λογαριασμούς 
 
Να είστε προσεκτικοί με τους 
ανθρώπους που μόλις 
συναντήσατε στο διαδίκτυο, και 
που σας ζητούν να αποκαλύψετε 
προσωπικές πληροφορίες ή που 
θέλουν να σας συναντήσουν πολύ 
γρήγορα. 
 

Να είστε πάντα προσεκτικοί για 
μια ενδεχόμενη απάτη. 

 

 
 
 
 
 

Έχετε ποτέ ακούσει για το Skype; 

Αυτός είναι ένας πολύ καλός 

τρόπος για να διατηρείτε επαφή με 

τους φίλους και την οικογένειά σας 

από την άλλη άκρη του κόσμου. Και 

αν έχετε wifi - η είδηση είναι ακόμα 

καλύτερη - μπορείτε να μιλήσετε 

δωρεάν! 

Μπορείτε να κάνετε το ίδιο με το 

WhatsApp - να το κατεβάσετε στο 

tablet ή στο smartphone σας -  να 

μιλήσετε για ώρες με την 

οικογένειά σας στην Αυστραλία, τη 

Μαλαισία ή ακόμα και την Ευρώπη. 

Αυτός ο τρόπος δε σας κοστίζει 

χρήματα! 
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ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 

ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΕΙΣΤΕ 
 

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ! 
 
 

 
 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
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Συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα 

Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, καθώς 

αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει 

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή» 
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