
Τι είναι το φιλτράρισμα
διαδικτυακού περιεχομένου 
(content filtering);
Το φιλτράρισµα διαδικτυακού περιεχοµένου 
(content filtering) αφορά το φιλτράρισµα περιεχο-
µένου στο οποίο µπορεί να έχει πρόσβαση ένας 
χρήστης που περιδιαβάζει στο διαδίκτυο. Με τη 
χρήση ενός προγράµµατος (εφαρµογής), οι χρή-
στες και ειδικότερα οι γονείς µπορούν να περιο-
ρίσουν την πρόσβαση των παιδιών τους σε ιστο-
σελίδες µε ακατάλληλο περιεχόµενο για ανηλίκους 
όπως, ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχοµένου, 
βίας, όπλων, ναρκωτικών ηλεκτρονικού τζόγου, 
δηµοπρασιών, πλατφόρµες γνωριµιών ενηλίκων, 
ρατσισµού κ.ά. 

Τα συγκεκριµένα προγράµµατα (εφαρµογές) µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν, επίσης,  για περιορισµό 
της πρόσβασης σε επικίνδυνες ιστοσελίδες, αρχεία 
ή εφαρµογές που στόχο έχουν την υποκλοπή 
προσωπικών δεδοµένων ή τη µόλυνση της συ-
σκευής του χρήστη. Συγκεκριµένα, τα εργαλεία φιλ-
τραρίσµατος διαδικτυακού περιεχοµένου (content 
filtering) προστατεύουν τις συσκευές των χρηστών 
από ανεπιθύµητα προγράµµατα που µπορεί να 
εκτελούνται χωρίς την άδειά τους, στον υπολογι-
στή τους ή άλλη συσκευή και είναι, συνήθως, ενω-
µένη στο διαδίκτυο (κινητό, tablet).  Τα συγκεκρι-
µένα προγράµµατα  έχουν πρόσβαση και µπορούν 
να τροποποιούν µε κακόβουλο τρόπο τα αρχεία 
του χρήστη ή να αποκτούν πρόσβαση σε ευαίσθη-
τα προσωπικά δεδοµένα, όπως κωδικούς πιστω-
τικών καρτών, κωδικούς προσωπικών λογαρια-
σµών, ιδιωτικές φωτογραφίες και βίντεο. 

Από πού μπορεί ο χρήστης 
να βρει τα διαθέσιμα  εργαλεία;
Ο χρήστης µπορεί να βρει διαθέσιµα εργαλεία 
(εφαρµογές) για το φιλτράρισµα διαδικτυακού 
περιεχοµένου (content filtering) στο διαδίκτυο, σε 
πλατφόρµες αγοράς εφαρµογών, π.χ. Play Store, 
AppStore, αναζητώντας τις κατάλληλες λέξεις- 
κλειδιά όπως, content filtering, antispam, porn 
blocker, kids safe browser, parental controls, web 
filter, κ.ά. ∆υνατότητες content filtering παρέχουν, 
επίσης, και τα περισσότερα εξειδικευµένα προ-
γράµµατα που προσφέρουν προστασία από κακό-
βουλα λογισµικά, π.χ. antivirus/ antimalware / 
antispyware software.  Επίσης, αρκετοί παροχείς 
υπηρεσιών διαδικτύου στην Κύπρο παρέχουν δω-
ρεάν προς τους πελάτες τους εφαρµογές ή ακόµα 
εξειδικευµένες υπηρεσίες content filtering για 
τον σκοπό αυτό. Κάθε χρήστης θα πρέπει να επι-
λέξει το εργαλείο φιλτραρίσµατος διαδικτυακού 
περιεχοµένου (content filtering), έχοντας υπόψη 
του τον λόγο για τον οποίο θέλει να το χρησιµο-
ποιήσει π.χ. για προστασία από κακόβουλο λογι-
σµικό, προστασία των χρηστών από ακατάλληλο 
περιεχόµενο κ.λπ. Επίσης, θα πρέπει  να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στις κριτικές άλλων χρηστών 
που έχουν ήδη χρησιµοποιήσει το συγκεκριµένο 
εργαλείο.

Αν και υπάρχουν διάφορες χρεώσεις για τα 
εργαλεία φιλτραρίσµατος διαδικτυακού περιεχο-
µένου (content filtering), υπάρχουν λογισµικά 
που είναι διαθέσιµα δωρεάν, προσφέροντας µόνο 
ορισµένες πολύ βασικές επιλογές. Σ’ αυτά τα προ-
γράµµατα ο χρήστης καλείται να πληρώσει µόνο 
για να κάνει χρήση πρόσθετων επιλογών ή υπη-

ρεσιών. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί εργαλεία, τα 
οποία προσφέρονται µέσω συνδροµητικών χρεώ-
σεων και ανανεώνονται συνεχώς µε νέες δυνατό-
τητες και επιλογές.

Σε ποιες συσκευές μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 
το πρόγραμμα φιλτραρίσματος
διαδικτυακού περιεχομένου;
Τα εργαλεία φιλτραρίσµατος διαδικτυακού περιε-
χοµένου (content filtering) µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν σε προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές,  tablets και κινητά τηλέφωνα. 
Τα εργαλεία φιλτραρίσµατος διαδικτυακού περιε-
χοµένου (content filtering) είναι διαθέσιµα τόσο 
σε έκδοση εξυπηρετητών (server edition), µε την 
οποία δίνεται η δυνατότητα για κεντρική εγκατά-
σταση όσο και σε ατοµική έκδοση για εγκατάστα-
ση σε κάθε συσκευή εντός ενός δικτύου. 

Δυνατότητες και Περιορισμοί 
των Εργαλείων Φιλτραρίσματος
Διαδικτυακού Περιεχομένου
(Content Filtering)
Υπάρχουν εργαλεία που προσφέρονται µε άδειες 
χρήσης που εγκαθίστανται κεντρικά ή που δίνονται 
για κάθε συσκευή,  και  οι οποίες περιλαµβάνουν 
διάφορες επιλογές αριθµού συσκευών/ χρηστών 
και  βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο. Ακόµη, ορισµένοι 
παροχείς ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Κύπρο 
εφαρµόζουν εργαλεία φιλτραρίσµατος στο δίκτυο 

τους, για την προστασία των πελατών τους επιπρό-
σθετα µε τα ατοµικά µέτρα. Οι ενδιαφερόµενοι  
µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον παροχέα  υπη-
ρεσιών διαδικτύου τους για περισσότερες πληρο-
φορίες.

Το εργαλείο φιλτραρίσµατος διαδικτυακού περιε-
χοµένου (content filtering) δίνει τη δυνατότητα 
στο διαχειριστή του εργαλείου να ελέγχει τις ιστο-
σελίδες, καθώς διατηρείται ιστορικό, πάντα σε 
πλήρη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις και πρόνοιες 
της σχετικής νοµοθεσίας όσον αφορά την προστα-
σία των προσωπικών δεδοµένων. 

Το εργαλείο, µε βάση τις επιλογές του διαχειριστή, 
διενεργεί ελέγχους και γίνεται αντιληπτό από τον 
χρήστη µόνο σε περίπτωση προσπάθειας πρόσβα-
σης σε ιστοσελίδα, στην οποία δεν επιτρέπεται η 
πρόσβαση ή εάν εντοπιστεί ύποπτο περιεχόµενο

Στα περισσότερα εργαλεία, η εφαρµογή µπορεί να 
απενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή της συσκευής 
για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µετά το πέρας 
του οποίου επανέρχεται αυτόµατα σε ενεργοποιη-
µένη µορφή. 

Πιο εξειδικευµένα εργαλεία φιλτραρίσµατος διαδι-
κτυακού περιεχοµένου (content filtering) δίνουν 
τη δυνατότητα στον χρήστη να µπορεί να δηµιουρ-
γήσει τη δική του λίστα µε απαγορευµένες και µη 
εφαρµογές ή ιστοσελίδες, να αδρανοποιήσει συγκε-
κριµένες εφαρµογές στη συσκευή, π.χ. browsing, 
κοινωνικά δίκτυα, να έχει αποµακρυσµένη πρό-
σβαση στο εργαλείο ή να παρακολουθεί στατιστικά 
χρήσης του, εφόσον είναι ο διαχειριστής της συ-
σκευής και έχει τα ανάλογα προνόµια.  

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.
(βλ. https://ec.europa.eu/inea/connecting- 
europe-facility/cef-energy/publicity-guide-

lines-logos/publicity-disclaimer)

Συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή  Ένωση

∆ιευκόλυνση 
“Συνδέοντας την Ευρώπη”
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