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Προστατευτείτε online

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΟΥΑΛΙΑΣ

Η καθημερινή χρήση κινητών τηλεφώνων, tablet και προσωπικών υπολογιστών είναι πλέον κοινός τόπος στη ζωή 

των περισσότερων ανθρώπων. Χρησιμοποιούμε αυτές τις συσκευές για να επικοινωνούμε προφορικά και οπτικά, 

για επαγγελματικούς λόγους, για οικονομικές συναλλαγές αλλά και ως συσκευές αποθήκευσης για πολλαπλούς 

σκοπούς, στις οποίες πλέον βασιζόμαστε ακόμη περισσότερο.

Αυτές οι συσκευές περιέχουν βασικές πληροφορίες που μπορούν να στοχοποιηθούν με αρκετούς τρόπους όπως: 

email εξαπάτησης, ψευδή εκπροσώπηση παρόχου υπηρεσιών, ανεπαρκή προστασία λογισμικού ή ασφάλεια 

κωδικού πρόσβασης. 

Αυτές είναι μερικές μόνο μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες για να αποκτήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία 

και αυτά της οικογένειάς σας, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κλοπή των στοιχείων της ταυτότητάς σας. 

Εδώ θα βρείτε μερικά απλά βήματα που μπορούμε όλοι να κάνουμε για να προστατευτούμε από τα εγκλήματα 

αυτού του είδους. 

Προστατέψτε τον κωδικό πρόσβασής σας 

 ■ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για όλες τις συσκευές ή τα συστήματα στα οποία έχετε 

πρόσβαση.

 ■ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε στον κωδικό πρόσβασής σας ονόματα ή λέξεις που συνδέονται εύκολα με το άτομό σας 

(π.χ.: ονόματα μελών της οικογένειάς σας, του κατοικιδίου ή του σχολείου σας). 

 ■ ΑΛΛΑΖΕΤΕ τακτικά τον κωδικό πρόσβασής σας. 

 ■ ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΑΣ.  

Προστατέψτε τον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή 

 ■ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ αξιόπιστο λογισμικό προστασίας από ιούς σε όλους τους υπολογιστές και τις κινητές σας 

συσκευές. 

 ■ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ τακτικά το λογισμικό προστασίας σας από ιούς. 

 ■ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τις εφαρμογές που δεν χρειάζεστε – αν δεν τις χρησιμοποιείτε, πετάξτε τις.

Προστατέψτε την ταυτότητά σας online 

 ■ ΜΗΝ αφήνετε κανέναν άλλον να έχει πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες ή στις συσκευές σας. 

 ■ ΜΗΝ δίνετε σε κανέναν τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στις συσκευές σας. 

 ■ ΜΗΝ ανοίγετε email από αποστολείς που δεν γνωρίζετε.

 ■ ΜΗΝ κοινοποιείτε online τα προσωπικά ή οικονομικά σας στοιχεία όπως στοιχεία διπλώματος οδήγησης, 

ημερομηνία γέννησης κ.λπ.

Αν πιστεύετε ότι έχετε πέσει θύμα αδικήματος που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο – αναφέρετέ το αμέσως στη 

διεύθυνση www.acorn.gov.au

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη εγκλημάτων, επισκεφθείτε μας 
στην τοποθεσία www.police.nsw.gov.au

Protect yourself online – Greek


