
Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2011 

 

Ψηφιακό θεματολόγιο: Η Επιτροπή εντείνει τις 
προσπάθειες για την ασφάλεια των παιδιών στο 
Διαδίκτυο 

Με την ευκαιρία της διοργάνωσης της ημέρας για ασφαλέστερη χρήση του 
Διαδικτύου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι πρόκειται να 
επιταχύνει τις συνομιλίες με τον κλάδο των ΤΠΕ και με τις οργανώσεις για τη 
φροντίδα των παιδιών, με σκοπό την προώθηση του σχεδιασμού 
ασφαλέστερων προϊόντων, ως συμβολή στην ασφάλεια των παιδιών στο 
Διαδίκτυο. Εξάλλου, η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα ανασκόπηση της 
σύστασης του 2006 για τους ανήλικους και για την προστασία τους στα 
οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας και στο Διαδίκτυο, καθώς και της 
ανακοίνωσης του 2008 για την προστασία των νέων από βλαβερό 
περιεχόμενο στα βιντεοπαιχνίδια. Τα παιδιά συνδέονται πλέον σε νεαρότερη 
ηλικία στο Διαδίκτυο και όχι μόνο μέσω υπολογιστή, αλλά και από κονσόλες 
παιχνιδιών και από κινητά τηλέφωνα. Πάνω από το 82% των ατόμων 15-16 
ετών στην Ευρώπη διαθέτουν προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, όπως και το 
26% των 9-10χρονων. Η ημέρα για την ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου 
διοργανώνεται σήμερα σε περισσότερες από 65 χώρες σε ολόκληρο τον 
κόσμο με το σύνθημα «Το Διαδίκτυο είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι, 
είναι η ζωή σου!». Υποστηρίζεται το πρόγραμμα της ΕΕ για την ασφαλέστερη 
χρήση του Ίντερνετ, το οποίο βοηθά τους γονείς και τα παιδιά τους να έχουν 
ασφαλή διαδικτυακή σύνδεση. Η διαδικτυακή ασφάλεια των παιδιών είναι 
σημαντικό μέρος του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. 

Η κα Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για το 
ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε: «Είναι δύσκολο για τους γονείς να εξασφαλίσουν ότι 
τα παιδιά τους είναι πάντοτε συνδεδεμένα διαδικτυακά με ασφάλεια, δεδομένου ιδίως 
ότι οι νέοι έχουν πλέον πρόσβαση στο Διαδίκτυο όχι μόνο από προσωπικό 
υπολογιστή, αλλά και μέσω έξυπνων τηλεφώνων και από κονσόλες παιχνιδιών. Το 
γεγονός αυτό θέτει μεγαλύτερες ευθύνες στον κλάδο των ΤΠΕ όσον αφορά την 
παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που θα προστατεύουν και θα ενδυναμώνουν τα 
παιδιά στο Διαδίκτυο. Έχουμε συνεργαστεί αποτελεσματικά με τα κοινωνικά δίκτυα 
και τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Καλούμε τώρα ολόκληρη την αλυσίδα του 
κλάδου των ΤΠΕ να συνεργαστεί και να συμβάλει περαιτέρω στην ασφάλεια των 
παιδιών όταν βρίσκονται σε διαδικτυακή σύνδεση.»  



Σε απάντηση στα διαρκώς εξελισσόμενα μοντέλα της τεχνολογίας που 
χρησιμοποιείται από τους νέους, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με νέες ομάδες και με 
τομείς του κλάδου για την καλύτερη προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο. 
Κατασκευαστές κινητών συσκευών και κονσολών παιχνιδιών, πάροχοι υπηρεσιών 
Διαδικτύου, εταιρίες κοινωνικής δικτύωσης, πάροχοι κινητών εφαρμογών και 
περιεχομένου, οργανώσεις καταναλωτών, ερευνητές και οργανώσεις φροντίδας για 
τα παιδιά, θα κληθούν να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα συνεργασίας. Ο διάλογος 
αυτός θα βασιστεί σε όσα έχουν επιτευχθεί με βάση τις αρχές για ασφαλέστερη 
κοινωνική δικτύωση στην ΕΕ (βλ. παράρτημα), καθώς και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
ασφαλέστερη χρήση κινητών από νεαρούς εφήβους και παιδιά.  

Όπως προκύπτει από πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα, τα παιδιά συνδέονται 
διαδικτυακά ολοένα και περισσότερο, ενώ η χρήση του Διαδικτύου γίνεται όλο και 
πιο εξατομικευμένη, με μία στις τρεις συνδέσεις μέσω του κινητού τηλεφώνου και μία 
στις τέσσερις μέσω κονσόλας παιχνιδιών. Περισσότεροι από τους μισούς νέους 
ηλικίας 13-16 ετών έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο υπνοδωμάτιό τους. 

Την ίδια στιγμή, το 59% των 9-16χρονων διαθέτουν προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, 
με διαφορές μεταξύ των χωρών που κυμαίνονται από 80% στις Κάτω Χώρες έως 
46% στη Ρουμανία. Το 26% από αυτούς έχουν εντελώς «δημόσιο» προφίλ - από 
11% στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το ανώτατο ποσοστό, 54%, στην Ουγγαρία. 
Ποσοστό 14% των παιδιών περιλαμβάνουν στο προφίλ τους τη διεύθυνση και τον 
αριθμό τηλεφώνου τους. 

Το 2011, η ημέρα για ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου έχει ως στόχο να 
υπενθυμίσει στους νέους πως ό,τι κάνουν ή λένε σε απευθείας σύνδεση μπορεί να 
εισχωρήσει στην «πραγματική» ζωή τους, ακόμη και αν χρησιμοποιούν avatar 
(εικόνα στο προφίλ τους) ή ψευδώνυμο. Η ημέρα για ασφαλέστερη χρήση του 
Διαδικτύου διοργανώνεται από το INSAFE, το δίκτυο των κέντρων 
ευαισθητοποίησης και υποστηρίζεται από το  πρόγραμμα της ΕΕ για ασφαλέστερη 
χρήση του Ίντερνετ, προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο 
ανελλιπώς από το 2004, με εκδηλώσεις σε περισσότερες από 65 χώρες στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως. 

Φέτος, για παράδειγμα, η Ιρλανδία θα δρομολογήσει ένα ερευνητικό έργο σχετικά με 
τη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά, ενώ στη Βουλγαρία θα λειτουργήσει μια 
τηλεφωνική γραμμή βοήθειας όπου νέοι, γονείς και εκπαιδευτικοί θα μπορούν να 
ζητούν εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με θέματα διαδικτυακής ασφαλείας. Στη 
Γαλλία θα πραγματοποιηθούν ειδικά εργαστήρια στα σχολεία καθόλη τη διάρκεια του 
Φεβρουαρίου. Στην Ισπανία, πρόκειται να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ της 
αστυνομίας, του Δήμου της Μαδρίτης και διάφορων εταιρειών για κοινές 
εκπαιδευτικές συνεδρίες που θα απευθύνονται σε ανηλίκους σε κίνδυνο και στους 
γονείς τους. Στην Ουγγαρία, τη Λετονία, την Ελλάδα και τις Κάτω Χώρες θα 
απονεμηθούν τα βραβεία στους εθνικούς νικητές του διαγωνισμού για το καλύτερο 
διαδικτυακό περιεχόμενο που απευθύνεται σε παιδιά. 

Περισσότερες πληροφορίες: 
Ημέρα αφιερωμένη στην ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου: 

http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day

Πρόγραμμα  για την ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Συγκεκριμένες συμβουλές προς τους γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους 
στο Διαδίκτυο 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm
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Παράρτημα 
Κατάλογος υπογραφόντων στην πρωτοβουλία αρχές για ασφαλέστερα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης: 

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, Hyves, Microsoft Europe, 
Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, VZnet Netzwerk Ltd., Sulake, 
Yahoo!Europe, και Zap.lu. Τον Ιούνιο του 2009 συνυπέγραψαν δύο ακόμα φορείς, οι 
Ratee και Tuenti. Το 2010 προστέθηκαν άλλοι δύο, οι Stardoll και wer-kenn-wen 

Κατάλογος υπογραφόντων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για ασφαλέστερη χρήση των 
κινητών από νεαρούς έφηβους και παιδιά: 

Η συμφωνία αυτή υπογράφηκε αρχικά από τους: Bouygues Telecom, Cosmote, 
debitel.AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! 
GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, 
Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera και Vodafone 
Limited. Τη συμφωνία έχουν πλέον υπογράψει 83 εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στην 
Ευρώπη, ενώ 10 ακόμη υπέγραψαν συμφωνία σε εθνικό πλαίσιο. Tο Ευρωπαϊκό 
πλαίσιο έχει επομένως επιτύχει κάλυψη 96% του συνόλου των ευρωπαίων πελατών 
κινητής τηλεφωνίας. Για πλήρη κατάλογο των υπογραφόντων βλ. 

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf  
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Σχήμα 23: Παιδιά που διαθέτουν προφίλ σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, ανά 
χώρα 

 

 

 

 

QC313: Διαθέτεις ΔΙΚΟ ΣΟΥ προφίλ σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείς 
κανονικά; 

Βάση: Όλα τα παιδιά που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. 
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Πίνακας 6: Ποιες πληροφορίες δημοσιεύουν τα παιδιά στο προσωπικό τους προφίλ 
κοινωνικής δικτύωσης, ανά χώρα 

 
QC317: Πώς έχεις ρυθμίσει το προφίλ σου; Δημόσιο, ιδιωτικό ή εν μέρει ιδιωτικό. QC318a-f: 
Ποιες από τις πληροφορίες σ’ αυτήν την κάρτα περιλαμβάνονται στο προσωπικό προφίλ σου; 
(επιτρέπονται πολλαπλές απαντήσεις) Ζητούμενα αναγνωριστικά στοιχεία που συνοψίζονται 
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στη τελική στήλη: φωτογραφία που παρουσιάζει καθαρά το πρόσωπό σου, το επίθετό σου, 
τη διεύθυνσή σου, το τηλέφωνό σου, το σχολείο σου, την πραγματική σου ηλικία. 

Βάση: Όλα τα παιδιά που διαθέτουν προφίλ σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. 
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Σχήμα 8: Πρόσβαση παιδιών στο Διαδίκτυο με χρήση κινητού τηλεφώνου ή 
χειρόφερτης συσκευής, ανά χώρα 

 
QC300h, e: Ποια από αυτές τις συσκευές χρησιμοποιείς για το Διαδίκτυο αυτόν τον καιρό; 

Βάση: Όλα τα παιδιά που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. 

 

Πηγή, έρευνα της ΕΕ για τα παιδιά στο Διαδίκτυο. 
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