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Safer Internet Day 2021: Σερφάρουμε με ασφάλεια 
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2021 – Η 9η Φεβρουαρίου είναι η «Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Internet». 
Αυτή η ημέρα έχει ως στόχο να επιστήσει την προσοχή γύρω από τους κινδύνους που κρύβονται 
στο Internet, ειδικά για τους νεότερους χρήστες του. Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες πρέπει να 
γνωρίζουν τους διαδικτυακούς κινδύνους και ποια εργαλεία καθιστούν την πρόσβαση στο Internet 
όσο το δυνατόν ασφαλέστερη. 

Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει: 
• Οι κίνδυνοι στο Internet αυξάνονται 
• Χρήση του Internet με ασφάλεια 
• Ασφαλέστερο Internet με τη devolo 
• Τιμές και διαθεσιμότητα 

Οι κίνδυνοι στο Internet αυξάνονται 
Πλέον τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το Internet και την ηλεκτρονική επικοινωνία από μικρή ηλικία, είτε 
μέσα από παιχνίδια, είτε από ιστοσελίδες με video streaming είτε μέσα από τα social media. Λαμβάνοντας 
υπόψη την ψηφιακή μας καθημερινότητα αυτό μοιάζει φυσιολογικό, ωστόσο ξεχνάμε ότι πρέπει να γίνεται 
μια γενικότερη εκπαιδευτική προσέγγιση. 
Αυτό επιβεβαιώνεται μεταξύ άλλων, και από μελέτη που έγινε στη Γερμανία το Νοέμβριο του 2020 που 
δείχνει ότι το 37,5% των μαθητών που ερωτήθηκαν έχουν ήδη πέσει θύματα εκφοβισμού στον Internet. Το 
ποσοστό αυτό αντανακλά μία δραστική αύξηση σε σύγκριση με το αποτέλεσμα του 2017, με ποσοστό 
24,2%. Όταν αναφερόμαστε στον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο, εννοούμε κυρίως παρενόχληση, εκβιασμό 
ή δυσφήμιση σε ψηφιακούς χώρους, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι κίνδυνοι που εγκυμονούν. Συχνά χρήστες 
του διαδικτύου πέφτουν θύματα κλοπής προσωπικών δεδομένων ή ψηφιακών ταυτοτήτων. 
 
Ωστόσο, τέτοιοι κίνδυνοι δεν πρέπει να μας κάνουν να ξεχνούμε και τις θετικές πτυχές του διαδικτύου. Μέσα 
από το Internet μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με φίλους και συγγενείς, να κάνει έρευνα γύρω από θέματα 
που τον αφορούν και να ψυχαγωγηθεί με διάφορους τρόπους. Αυτό που είναι σημαντικό, ωστόσο, είναι η 
συνειδητή χρήση αυτού του μέσου και είναι απαραίτητη η λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας. 

Χρήση του Internet με ασφάλεια 
Μια από τις πιο σημαντικές συμβουλές για γονείς στην καθημερινή χρήση του διαδικτύου είναι να γνωρίζουν 
τι περιεχόμενο επισκέπτεται το παιδί και να συζητάτε σχετικά με αυτό το περιεχόμενο. Αυτό περιλαμβάνει, 
για παράδειγμα και την εκπαίδευση στα παρακάτω θέματα: 

• Το υλικό στο Internet μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο σε οποιονδήποτε χρήστη 
• Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να προσποιούνται ότι είναι κάποιοι άλλοι online 
• Φαινομενικά αβλαβείς σύνδεσμοι και διαφημίσεις μπορεί να κρύβουν κακόβουλο περιεχόμενο 
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Φυσικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι γονείς να ενημερώνονται για τους κινδύνους και να επικοινωνούν με τα 
παιδιά ώστε να τα εκπαιδεύουν σωστά. Είναι προτιμότερο οι γονείς να μπορούν να απαντήσουν σε όλες τις 
απορίες των παιδιών, παρά να ψάχνουν μόνα τους online με κίνδυνο να πέσουν θύματα μιας απάτης. 

Ασφαλές Internet με τη devolo 
Το λογισμικό ασφαλείας που χρησιμοποιείται είναι εξίσου σημαντικό. Τα προϊόντα της devolo προσφέρουν 
υπερσύγχρονες λειτουργίες προστασίας, όπως κρυπτογράφηση 128 bit AES και δυνατότητα περιορισμού 
του χρόνου χρήσης του διαδικτύου σε όλους προσαρμογείς Magic και Mesh. Καθορίζοντας το χρόνο χρήσης 
των συσκευών του παιδιού σας, μπορείτε να έχετε τον έλεγχο των ωρών που θα είναι online και 
ενδεχομένως να το βοηθήσετε να ανακαλύψει τον κυβερνοχώρο σταδιακά και πειθαρχημένα. Ταυτόχρονα 
όμως μπορείτε και εσείς να απολαμβάνεται το Internet όπως το θέλετε χωρίς άγχος για το παιδί σας. 
 
Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα πραγματικότητα με τους προσαρμογείς από τη σειρά προϊόντων devolo Magic 
και devolo Mesh, καθώς οι προσαρμογείς μετατρέπουν οποιαδήποτε πρίζα σε σημείο πρόσβασης Internet 
υψηλής ταχύτητας, είτε ασύρματα είτε ενσύρματα. Οι σύγχρονες λειτουργίες Mesh WiFi καθιστούν την online 
σύνδεση ιδιαίτερα σταθερή και αξιόπιστη. Για παράδειγμα, οι προσαρμογείς ελέγχουν αυτόματα τη διανομή 
δεδομένων και διασφαλίζουν ότι οι τελικές συσκευές επικοινωνούν πάντα με το πιο δυνατό σημείο 
πρόσβασης. Η υποστήριξη του τρέχοντος προτύπου ασφαλείας WPA3 της WiFi Alliance εξασφαλίζει επίσης 
ιδιαίτερα ασφαλείς συνδέσεις και προστατεύει τα δεδομένα. 

Τιμές και διαθεσιμότητα 
Το devolo Magic 2 LAN triple είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον προϊόν για την «γωνία ψυχαγωγίας» του σπιτιού 
αφού ένας προσαρμογέας έχει τρεις θύρες LAN. Είναι διαθέσιμο είτε ως μονάδα στα €79.90 είτε ως Starter 
Kit,με δύο προσαρμογείς, στα €139.90. 
 
Για αυτούς που θέλουν άριστη τεχνολογία Powerlineκαι το πιο εξελιγμένο Mesh WiFi, η λύση βρίσκεται στο 
devolo Mesh WiFi 2. Μαζί με δύο ενσωματωμένες θύρες LAN, αυτοί οι προσαρμογείς εγγυούνται σταθερή 
και ισχυρή σύνδεση WiFi με τεχνολογία multi-user MIMO για ταυτόχρονη υποστήριξη πολλών συσκευών. Το 
devolo Mesh WiFi 2 είναι διαθέσιμο ως Starter Kit με δύο προσαρμογείς στα €249.90 και ως multi-room kit 
με τρεις προσαρμογείς στα €369.90. 
 
Μια ακόμα αξιόπιστη λύση είναι το devolo Magic 1 WiFi το οποίο είναι ιδανικό για ψυχαγωγία σε έναν 
συμπαγή σχεδιασμό και ταχύτητες έως 1.200 Mbps. Είναι διαθέσιμο ως μονάδα στα €99.90, ως Starter Kit 
με δύο προσαρμογείς στα €149.90 και ως  Multiroom Kit με τρεις προσαρμογείς στα €239.90. 
 
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Όλα τα προϊόντα devolo Magic και Mesh είναι συμβατά μεταξύ τους και 
έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε το ιδανικό οικιακό δίκτυο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Η devolo παρέχει 
εγγύηση κατασκευαστή τριών ετών για τις συσκευές της. Σε περίπτωση βλάβης εντός της εγγύησης γίνεται 
άμεση αντικατάσταση του προϊόντος. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται Δε-Πα από 09:00 έως 17:00, στα 
ελληνικά, στο τηλ. +302221084387 με χρέωση αστικής κλήσης από σταθερό τηλέφωνο. Η τιμή 
διαφοροποιείται για κλήσεις από το εξωτερικό. 
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Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να έχετε ένα τέλειο οικιακό δίκτυο, επισκεφθείτε το 
www.devolo.gr 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Γραφείο Τύπου 
Red Communications 
Αλέξανδρος Μοραγλής 
Λ. Αμαρουσίου 14, Νέο Ηράκλειο 
Τηλ.: +30 210 62 62 100 
E-mail: info@red-comm.gr 

 
Κεντρικά γραφεία 
devolo Greece 
Μαρία Καπελάκη 
Συγγρού 236, Καλλιθέα 
Τηλ.: +30 22210 84387 
E-mail: maria.kapelaki@devolo.gr 

 
devolo AG 
Marcel Schüll 
Charlottenburger Allee 67 
52068 Aachen, Germany 
Phone: +49 241 18279-514 
marcel.schuell@devolo.de 

Σχετικά με την devolo 
Η devolo κάνει το σπίτι και τις πρίζες πιο έξυπνα και εμπνέει τους καταναλωτές καθώς και τις επιχειρήσεις να 
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του ψηφιακού κόσμου. Οι λύσεις οικιακής δικτύωσης devolo προσφέρουν Internet 
υψηλής ταχύτητας και τέλειο Mesh WiFi σε οποιαδήποτε γωνιά του σπιτιού μέσω της υπάρχουσας 
ηλεκτρικής καλωδίωσης. Επιπλέον, στον επαγγελματικό κλάδο, η devolo κάνει το όραμα του ολοκληρωμένου 
Internet of Things, πραγματικότητα. Είτε εργάζεστε σε βιομηχανικά έργα είτε στον μεταβαλλόμενο κλάδο της 
ενέργειας, όπου απαιτούνται ασφαλείς επικοινωνίες και δεδομένα υψηλής απόδοσης, όλοι οι επαγγελματίες 
βασίζονται στην devolo. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 και εκπροσωπείται σε 19 χώρες με τις δικές της 
θυγατρικές και συνεργάτες. 
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