
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Η ΓΝΩΣΗ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ
Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για :
 να μαθαίνουμε
 να διασκεδάζουμε
 να εργαζόμαστε
 να αγοράζουμε

ΠΡΟΣΟΧΗ όμως, υπάρχουν και ΚΙΝΔΥΝΟΙ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Εργαλείο εξερεύνησης
 Πολλές πληροφορίες όμως μπορεί να είναι 

λανθασμένες 
 Ενημερώστε τους μεγαλύτερους (γονείς, 

δασκάλους) για σελίδες που σας προσβάλουν
 Παντού υπάρχει και μια κρυμμένη διαφήμιση



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

 Σκέψου πριν δημοσιεύσεις
 ΔΕΝ δημοσιεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα 

(όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο). Ούτε των 
φίλων μας

 Προσοχή και στις φωτογραφίες
 Stop to Greeklish. Έχουμε την πιο πλούσια 

γλώσσα του κόσμου
 Προσοχή στα Κουίζ και τους Διαγωνισμούς



ΆΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

 Οι άνθρωποι ΔΕΝ λένε πάντα την αλήθεια στο 
διαδίκτυο

 Μην αποφεύγετε να αναφέρετε στους μεγάλους τα 
δυσάρεστα ή άσχημα που θα βρείτε 

 ΠΡΟΣΟΧΗ στις συνομιλίες σας με άλλα παιδιά. 
Μπορεί να μην είναι όλοι παιδιά !!!

 ΔΕΝ συναντούμε ΠΟΤΕ κάποιον που γνωρίσαμε 
στο διαδίκτυο. Ακόμα και αν έχουμε δει τη 
φωτογραφία του ή το βίντεο του

 ΔΕΝ απαντάμε ποτέ σε ακατάλληλα ή 
προσβλητικά μηνύματα. Το αναφέρουμε στους 
μεγάλους ή στο help@saferinternet.gr
(Τηλ. 800 11 800 15)

mailto:help@saferinternet.gr


ΑΝΕΠΙΘΎΜΗΤΑ ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΟΙ

 ΔΕΝ ανοίγουμε μηνύματα στο ηλεκτρονικό μας 
ταχυδρομείο από άτομα που δεν γνωρίζουμε

 ΔΕΝ κάνουμε κλικ σε συνδέσμους που βρίσκονται 
μέσα σε μηνύματα

 Πληκτρολογούμε πάντα τη διεύθυνση που 
θέλουμε και την αποθηκεύουμε στα Αγαπημένα 
(Σελιδοδείκτες στον Firefox)



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

 ΔΕΝ κατεβάζουμε προγράμματα, μουσική, βίντεο, 
ταινίες, φωτογραφίες χωρίς άδεια. Είναι παράνομη 
πράξη

 ΔΕΝανεβάζουμε φωτογραφίες ή βίντεο φίλων μας 
χωρίς την άδειά τους



ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΉ ΧΡΉΣΗ

 ΠΟΤΕ περισσότερο από τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες (διάβασμα, παιχνίδι, αθλήματα, 
παρέες)

 Ανεπιθύμητα αποτελέσματα:
 Σχολική αποτυχία ή μειωμένη απόδοση
 Εκνευρισμός
 Διαταραχές ύπνου
 Μειωμένη φυσική άσκηση
 Παραμέληση προσωπικής υγιεινής 
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