Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου
«Σκέφτομαι. Προσέχω. Προστατεύομαι»

Δρ. Βερόνικα Σαμαρά
Συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
& Επικεφαλής της Δράσης Ενημέρωσης Saferinternet.gr

«Τοp Ten» δικαιώματα που ζητάτε οnline *

1. Να προστατεύουν την ιδιωτικότητα τους, να αισθάνονται ασφαλή
και να απολαμβάνουν το Διαδίκτυο.
2. Να διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου στα προσωπικά δεδομένα που αναρτούν.
3. Να μην παρενοχλούνται διαδικτυακά από επιτήδειους.
4. Να μπορούν ΕΥΚΟΛΑ να αναφέρουν ύποπτες ή ενοχλητικές
συμπεριφορές στους διαχειριστές των εκάστοτε ιστοχώρων.
5. Να μπορούν να μάθουν πώς να προστατεύονται στο Διαδίκτυο.
6. Να βρίσκουν ποιοτικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο και να μην έρχονται
σε επαφή με επιβλαβές ή ενοχλητικό περιεχόμενο.
7. Να μπορούν να συνομιλούν και να παίζουν με τους φίλους τους
στο Διαδίκτυο.
8. Να βοηθούν τους φίλους τους να πλοηγούνται με ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
9. Να μπορούν να μιλάνε σε κάποιον έμπιστο που μπορεί να τους
βοηθήσει για το τι τους έχει ενοχλήσει στο Διαδίκτυο.
10.Να μπορούν να δημιουργούν περιεχόμενο στο Διαδίκτυο.
* Κλειστό online ερωτηματολόγιο του Saferinternet.gr την περίοδο 23/10/2012 έως 15/01/2013 με αποδέκτες παιδιά και εφήβους,
γονείς, και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης ανταποκρίθηκαν 917 ανήλικοι, 831 εκπαιδευτικοί και 373 γονείς

«Τοp Ten» υποχρεώσεις που θέτετε οnline
1. Να σέβονται τα προσωπικά δεδομένα των άλλων χρηστών, και να μην
αναρτούν τέτοια δεδομένα χωρίς να έχουν έγκριση.
2. Να κρατούν απόρρητους τους προσωπικούς τους κωδικούς στο Διαδίκτυο,
ακόμη και από τους καλύτερους τους φίλους, και να επιλέγουν δύσκολους
κωδικούς.
3. Να μην παρενοχλούν άλλους στο Διαδίκτυο.
4. Να αποφεύγουν αγνώστους και να αναφέρουν ύποπτες/επιβλαβείς ή παράνομες
συμπεριφορές στο Διαδίκτυο.
5. Να σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων στο Διαδίκτυο.
6. Να εκφράζονται ελεύθερα στο Διαδίκτυο αλλά πάντα με σεβασμό απέναντι στους
άλλους χρήστες.
7. Να βοηθούν τους φίλους τους και τους μικρότερους να πλοηγούνται
με ασφάλεια στο Διαδίκτυο, όπως το κάνουν και οι ίδιοι.
8. Να προστατεύουν την εικόνα τους στο Διαδίκτυο όπως και στο φυσικό κόσμο.
9. Να διασταυρώνουν την εγκυρότητα των πληροφοριών στο Διαδίκτυο.
10.Να πλοηγούνται σε ιστοσελίδες που αρμόζουν στις ηλικίες τους, να σέβονται τους
ηλικιακούς περιορισμούς που θέτουν οι δικτυακοί τόποι, και να γνωρίζουν
Όρους Χρήσης και Πολιτικές Απορρήτου.

«Τοp» δικαίωμα και υποχρέωση

Νο 1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ:
Να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά μας, να αισθανόμαστε ασφαλείς
και να απολαμβάνουμε το Διαδίκτυο.
Νο 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ:
Να σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των άλλων χρηστών, και να μην
αναρτούμε τέτοια δεδομένα χωρίς να έχουμε έγκριση.

Μήπως εμείς οι ίδιοι καταπατούμε αυτά που ζητάμε;

Η ιδιωτική ζωή των νέων είναι
τόσο καλά καταγεγραμμένη
στο διαδίκτυο, ώστε πολλοί θα
αναγκαστούν να αλλάξουν
το όνομά τους όταν
ενηλικιωθούν…

Οι νέοι θα πρέπει να αλλάξουν όνομα για να
ξεφύγουν από το ψηφιακό τους παρελθόν

“Passwords”
«Τοp 25»*:
password
sunshine
123456
master
12345678 123123
abc123
welcome
qwerty
shadow
monkey
ashley
letmein
football
dragon
jesus
111111
michael
baseball
ninja
iloveyou
mustang
trustno1
password1
1234567

Tι επιλέγονται:

Όνομα χρήστη
Ημερομηνία γέννησης
Όνομα κατοικιδίου
Αγαπημένος τραγουδιστής
Αγαπημένος «celebrity»
Όνομα συζύγου
«iloveyou»
Ένα καλό password: τουλάχιστον από
8 χαρακτήρες, γράμματα, αριθμούς,
σύμβολα

* Πηγή: SplashData, http://splashdata.com/press/PR121023.htm

http://howsecureismypassword.net/: έλεγχος «12345678»

Η ψηφιακή μας υπόληψη

«Πώς μπορεί κάποιος να μας βλάψει…
αφού είμαστε σπίτι…
τίποτα πραγματικό κακό
δεν μπορεί να συμβεί»
(Μαθήτρια)
H αναζήτηση πληροφορίας ή
διασκέδασης μπορεί να οδηγήσει
σε μη αναμενόμενους κινδύνους, καθώς
τα online περιβάλλοντα δεν έχουν
σχεδιαστεί έχοντας στο μυαλό τους
τα ενδιαφέροντα των παιδιών!
Οι κτήση ψηφιακών δεξιοτήτων
μπορεί να περιορίσει αυτούς τους κινδύνους.

Υπάρχουν βασικοί κανόνες για να προστατευθούμε;

 Σκέφτομαι προτού δημοσιεύσω.
 Γνωρίζω με ποιον ομιλώ στο Διαδίκτυο.
 Δε δημοσιεύω προσωπικά μου δεδομένα όπως διεύθυνση, τηλέφωνο,
το καθημερινό μου πρόγραμμα, την πλήρη ημερομηνία γέννησης,
αριθμούς καρτών, οικονομικά μου στοιχεία.
 Δίνω μόνο τα απολύτως απαραίτητα.
 Τα κάνω ‘αόρατα’.

 Ρυθμίζω κατάλληλα και αυστηρά τις επιλογές περί ιδιωτικότητας και προστασίας
προσωπικών δεδομένων που μου προσφέρει η διαδικτυακή υπηρεσία.

Πηγή: Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπάρχουν βασικοί κανόνες για να προστατευθούμε;

 Διαβάζω πάντα την πολιτική διαχείρισης δεδομένων (privacy policy)
(πιθανότατα να εκπλαγείτε από το τι δηλώνετε ότι αποδέχεστε!)
 Προσέχω το περιεχόμενο του υλικού που διαμοιράζομαι (φωτογραφίες, κείμενα,
σχόλια κτλ): έχω πάντα στο νου ότι ο οποιοσδήποτε δύναται ανά πάσα στιγμή
να το δει (χωρίς να γνωρίζω πώς μπορεί να το εκμεταλλευτεί).
 Προσοχή στη δημοσίευση δεδομένων δεδομένα άλλων! Τους έχω ενημερώσει
σχετικά προτού το κάνω;
 Ανά τακτά διαστήματα γράφω το όνομά μου κάποια μηχανή αναζήτησης
(π.χ. Google) για να δω τι αποτέλεσμα επιστρέφει.

Πηγή: Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι φίλοι μας στο Διαδίκτυο

Φιλία : η στενή κοινωνική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο ή
περισσότερα άτομα και που βασίζεται στην αμοιβαία αγάπη, συμπάθεια
και εκτίμηση.
(Λεξικό της κοινής νεοελληνικής)
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=
%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1&dq=

Ορθή και ασφαλής χρήση του κινητού τηλεφώνου

Το κινητό τηλέφωνο είναι διαδραστικό
και αποτελεί πύλη στο Διαδίκτυο
και σε πολλές άλλες υπηρεσίες!
Αντίστοιχα πρέπει να χρησιμοποιείται
υπεύθυνα, ορθά και με κριτική σκέψη!

Πραγματικά περιστατικά… χωρίς λόγια

Καλησπερα σας, χρειαζομαι τη βοηθεια σας γιατι αντιμετωπιζω
προβλημα εδω και λιγο καιρο απο ενα συγκεκριμενο ατομο.
Χρησιμοποιει φωτογραφιες μου για να με χλευασει και
με προσβαλει συνεχεια.
Τις ανεβαζει στο τοιχο του κανοντας φωτομονταζ και γραφοντας
διαφορα σχολια. Σας παρακαλω πολυ πως μπορω να το αντιμετωπισω
αυτο?

(cyberbullying, παραποίηση φωτογραφίας)

Πραγματικά περιστατικά… χωρίς λόγια

https://www.facebook.com/edw.kwloxaneio
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=257892104326016&set=
a.221990214582872.38596.221307904651103&type=1&theater
Με κοροϊδεύουν και θέλω να το κλείσετε σας παρακαλώ!!!
Το σχολείο με κοροϊδεύουν για τα κιλά μου και θα ήθελα
μόνο να το κλείσετε! Έχω ψυχολογικά προβλήματα.

(cyberbullying)

Πραγματικά περιστατικά… χωρίς λόγια

Εχω ενημερωθεί ότι μια μαθήτρια μου ανήλικη, κάνει κοινή χρήση
γυμνών φωτογραφιών δικών της και ενός ενήλικου αγοριού στο
facebook, τις οποίες έχουν κλειδωμένες. Εγώ στην παρούσα φάση,
προσπαθώ να την υποψιάσω και να τη νουθετήσω. Επιθυμώ να ρωτήσω
τί νομικές συνέπειες μπορεί να έχει το ενήλικο αυτό αγόρι, κάνοντας σε
εσάς γνωστή την περίπτωση?

(ιδιωτικότητα, ανάρμοστη επαφή)

Πραγματικά περιστατικά… χωρίς λόγια

apeiloume apo ton parakato xristi meta apo videoskopisi m zitaei
xrimata na tis steilo diaforetika 8a to postarei stous filous m
ti prepei na kano? pos pmporite na me voithisete?
sas parakalo poli vrite mia lisi...
https://id-id.facebook.com/carla.lim.714
me apeilei oti an den tis valo ta xrimata se 2 meres tha to postareii sto
facebook stis epafes m...
καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω τι μπορω να κανω οταν δεχομαι απειλες
για δημοσίευση προσωπικών φωτογραφιων μου με ακατάλληλο
περιεχόμενο στο youtube & facebook . Mπορω με καποιον τροπο να
στειλω ιο στο facebook και να διαγραψω τα αρχεια ?

(ψηφιακός εκφοβισμός / εκβιασμός… ιδιωτικότητα;)

Πραγματικά περιστατικά… χωρίς λόγια

Κάποιος έχει μπει στο λογαριασμο μου του facebook και κάνει διάφορα
likes σε διάφορες σελιδες αγνώστου περιεχομενου και κανει tag τους
φίλους μου σε ένα βίντεο. άλλαξα κωδικους αλλά και πάλι βλέπω
πράγματα στο λογαριασμό μου που ΔΕΝ τα εχω κάνει εγώ.
Φοβάμαι γιατί δεν ξέρω τι γίνεται και που κάνει like και τι μπορεί να κάνει
με το profil μου. Τι να κάνω??

(κλοπή ταυτότητας)

Πραγματικά περιστατικά… χωρίς λόγια

Γεια σας υπαρχει μια σελιδα οπου βαζει κοπελες και αγορια και τα βριζει η
σελιδα λεγεται mpastardia tou fb σας δινω kai to url να βαλετε ταξη βριζει
δηλαδη πολυ δεν αντεχουμε αλλο κλειστε τη σελιδα. Επισης αυτοι που την
εχουν ειναι σιγουρα πανω απο 18.
http://www.facebook.com/pages/Mpastardia-toufb/175813262554790?ref=ts

(ανάρμοστο περιεχόμενο… και όχι μόνο!)

Πραγματικά περιστατικά… χωρίς λόγια

Επαιζα ενα παιχνιδι εδω και πολυ καιρο και μου κλεψανε τον λογαριασμο
εχετε σας παρακαλω να προτεινετε λυσεις γιατι εχασα ολα τα λεφτα που
ειχα βαλει μεσα

(κλοπή λογαριασμού, οικονομική κλοπή)

Πραγματικά περιστατικά… χωρίς λόγια

Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο είναι νόμιμο "φίλος" μου στο facebook ,
να χρησιμοποίησει φωτογραφία μου από το προσωπικό μου album
(απεικονίζει εμενα σε κάποια εκδρομή , όχι άσεμνη) καθώς και τα σχόλια
που έχουν γίνει post για αυτή; Είναι
νόμιμο ;
Και γενικά οι φωτογραφίες που ανεβάζω και αποικονίζουν ειτε εμένα είτε
τοπία που έχω τραβήξει , και τις έχω ανεβάσει στο FΒ, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από το κάθε "φίλο" μου;
Υπάρχει νόμος στη χώρα μας ο οποίος με προστατεύει ;

(πνευματική ιδιοκτησία)

Πραγματικά περιστατικά… χωρίς λόγια

γεια σας σημερα μια φιλη μ εστειλε ενα λινκ που το πατησα χωρισ
να ξερω τι ειναι και μ χαρακαν το φβ μ και δν ξερω τι να κανω
προσπαθω να πω σε ολουσ να μην το ανοιξουν το λινκ αλλα
στελνειι σινεχωςςςςς και δν ξερω τι να κνω αυτή ειναι η δευτερη
φορα που εγινε...
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ

(παραβίαση λογαριασμού στο FB)

Πραγματικά περιστατικά… χωρίς λόγια

Γεια σας εχω απενεργοποιησει τον λογαριασμο μου στο twitter εδω και
καποιες βδομαδες και μολις συμπληρωθουν 30 μερες θα διαγραφει
μετα απο μερικες μερες λοιπον μπηκα στο Google και ειδα οτι δυο απο
τις φωτογραφιες που ειχα προφιλ μου ειναι εκει δυστυχως δεν μπορω
να επικοινωνισω με καποιων τροπο με την ιστοσελιδα που την ανεβασε
(http://trending.gr/) αφου σας ειπα οτι εχω απενεργοποιησει τον
λογαριασμο μου και δεν μπορω να κανω αναφορα στην εικονα αν σας
στειλω εδω η σε καταγγελια τα λινκ θα μπορεσετε να τα διαγραψετε και
αν ναι τι πρεπει να γραψω παρακαλω βοηθηστε με ειμαι σε εξερετικα
δυσκολη θεση και εχω ανχωθει παρα πολυ.
αν δεν μπορειτε να μπειτε στην σελιδα ισως μπορειτε να τα διαγραψετε
απο το Google παρακαλω βοηθηστε με..!!!

(κλοπή φωτογραφιών)

If you reveal your secrets to the wind,
you should not blame the wind for
revealing them to the trees.
(αν αποκαλύψεις τα μυστικά σου στον άνεμο,
μην κατηγορείς τον άνεμο που τα αποκάλυψε στα δέντρα!)

Kahlil Gibran

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα θέματα μπορείτε
να βρείτε στον ιστοχώρο: www.saferinternet.gr

Safeline: www.safeline.gr / report@safeline.gr
(Ελληνική ανοιχτή γραμμή για καταγγελία ύποπτου περιεχομένου ή ύποπτης συμπεριφοράς)

Μονάδα Εφηβικής Υγείας: www.youth-health.gr
(Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»)

Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης INSAFE:
www.saferinternet.οrg
Διεθνής Σύνδεσμος Ανοιχτών Γραμμών Διαδικτύου INHOPE:
www.inhope.org
Ενημερωτικός κόμβος Internet-Safety του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου:
http://internet-safety.sch.gr
PEGI: www.pegi.info / www.pegionline.info
(Πληροφορίες για τους χαρακτηρισμούς των ηλεκτρονικών παιχνιδιών)

Όλοι εμείς δημιουργούμε το Διαδίκτυο !
Εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να το κάνουμε πιο ασφαλές!

Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας
Δρ. Βερόνικα Σαμαρά
Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου
Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr
Τηλ.: 210 6212365

Email: info@saferinternet.gr

