
 

Ασφαλής παρουσία στο Διαδίκτυο 

 Τα άτομα που γνωρίζετε στο Διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε αυτά που 

ισχυρίζονται ότι είναι. Μπορεί να σας λένε ψέματα για να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη σας. 

 Μην δίνετε ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία, ούτε να αποκαλύπτετε σε 

άλλους χρήστες του Διαδικτύου πληροφορίες που αφορούν τους φίλους σας, 

την οικογένειά σας ή το σχολείο σας. 

 Μην αποκαλύπτετε τους κωδικούς πρόσβασης (password) που 

χρησιμοποιείτε. 

 Μην επιχειρείτε συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου για την αγορά προϊόντων 

και μην δίνετε στοιχεία που αφορούν πιστωτικές κάρτες. 

 Να είστε επιφυλακτικός/ή ως προς την αποδοχή όσων διαβάζετε στο 

Διαδίκτυο ή αυτών που σας λένε οι άλλοι χρήστες του, πριν το υποβάλετε 

στην κρίση σας. 

 Συζητήστε με τους δασκάλους σας, τους γονείς σας και με πρόσωπα που 

εμπιστεύεστε για τις δραστηριότητες σας στο Διαδίκτυο, ιδιαίτερα αν 

αντιμετωπίσετε οτιδήποτε περίεργο ή ασυνήθιστο. 

 Να έχετε πάντα υπόψη σας ότι τα προϊόντα της πνευματικής δημιουργίας 

(μουσική, λογοτεχνία, κινηματογράφος, video κτλ.) προστατεύονται από τους 

νόμους και η διανομή τους μέσω του Διαδικτύου είναι παράνομη πράξη. 

 Το ίδιο παράνομη πράξη θεωρείται και η διακίνηση προγραμμάτων 

υπολογιστών (Software), εκτός και αν ανήκουν στην κατηγορία του 

Ελεύθερου Λογισμικού (Open source software). 

 Μην ανοίγετε μηνύματα e-mail και επισυναπτόμενα αρχεία από άγνωστους 

αποστολείς με περίεργα θέματα (subject) ή χωρίς θέμα. Είναι πολύ πιθανό να 

περιέχουν ιούς και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στον υπολογιστή 

σας. 



 Μην χρησιμοποιείτε άκριτα οποιοδήποτε πρόγραμμα βρίσκετε στο Διαδίκτυο. 

Δεν είναι όλα τα προγράμματα ασφαλή, ακόμα και αν εμφανίζονται ως 

παιχνίδια. 

 

Οδηγίες καλής χρήσης του Διαδικτύου 

 Τα μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και οι πληροφορίες που 

αποστέλλετε με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλους χρήστες του Διαδικτύου δεν 

πρέπει: 

o να προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες 

μειονότητες 

o να σχετίζονται με παράνομες πράξεις 

o να έχουν υβριστικό χαρακτήρα ή διαφημιστική χροιά 

o να τους προσβάλλουν, αλλά να ακολουθούν τους νόμους, τα χρηστά 

ήθη και τα ήθη χρήσης του Διαδικτύο 

 Μην διακινείτε δικτυακούς τόπους και γενικότερα πληροφορίες που: 

o προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά, το μίσος και το ρατσισμό 

o προωθούν τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδι 

o περιέχουν πορνογραφικό περιεχόμενο 

o αναφέρονται σε παραβιάσεις ασφάλειας διαφόρων συστημάτων 

o αφορούν στην παράνομη διανομή προγραμμάτων 

o περιέχουν οπτικοακουστικό υλικό - προϊόν πνευματικής δημιουργίας 

που προστατεύεται 

o αφορούν σε υλικό με διαφημιστικά banners 

 Ελέγχετε προσεκτικά το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας για την 

απομάκρυνση ιών ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν άλλους χρήστες 

του Διαδικτύου. 

 Χρησιμοποιείτε υπολογιστή με λογισμικό προστασίας από τους ιούς 

(antivirus), το οποίο να είναι ενεργό και ανανεώνεται αυτόματα με τους νέους 

ιούς από τον κατασκευαστή του. 

Οδηγίες προς μαθητές από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

 



Συμβουλές & εργαλεία για την προστασία των 

παιδιών  

και την ενημέρωση των γονέων 

Η ασφάλεια στο Διαδίκτυο, τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η 

παρενόχληση στον κυβερνοχώρο δεν είναι παρά μερικά από τα προβλήματα των 

γονιών της εποχής μας. Είναι αλήθεια ότι η επανάσταση στο διαδίκτυο έχει επηρεάσει 

θετικά πολλές πτυχές της ζωής μας, αλλά εξίσου και αρνητικές πλευρές της. Είμαστε 

μπροστά σε ένα διπλά ακονισμένο όπλο το οποίο απαιτεί σχολαστική προσοχή όταν 

χρησιμοποιείται. 

 

Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς ένα σπίτι χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο. Το web 

έχει εμποτιστεί στην κοινωνική υφή μας, σε σημείο που να εξαρτώμαστε από τη χρήση 

του στην καθημερινή μας ζωή. Εκτός από την αποστολή και την ανάγνωση e-mail, 

συμμετοχή σε chat και την κοινωνικοποίηση που είναι τα βασικά που κάνουν οι 

χρήστες συνεχώς, κάποιοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πλέον για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο για να αγοράσουν από κατάστημα online, να διαβάσουν ebooks, να διευθύνουν 

τις επιχειρήσεις τους. Ανεξάρτητα όμως από τους λόγους που έχουμε το διαδίκτυο στο 

σπίτι θα πρέπει να δίνουμε πάντα προσοχή ποιος μοιράζεται μαζί μας αυτή τη 

συνδεσιμότητα, ιδίως όταν πρόκειται για παιδιά. 

 

Τα παιδιά, όταν χωρίς κανέναν έλεγχο μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και να σερφάρουν σε επικίνδυνες θέσεις, συναντούν παράξενους ανθρώπους 

και ακόμη μπορεί να ανακαλύψουν νέα άσχημα πράγματα που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι 

θα μάθουν. Και λόγω της ανωριμότητας τους, της αθωότητας και της προδιάθεσης να 

εμπιστεύονται εύκολα τους άλλους, τα παιδιά είναι η πιο ευάλωτη κατηγορία για 

παρενόχληση στον κυβερνοχώρο και σε πολλές περιπτώσεις κακοποίησης. Οι γονείς 

γνωρίζουν γι ‘αυτά τα ανησυχητικά γεγονότα; Φυσικά η πλειοψηφία, αν όχι όλοι τους 

ξέρουν, αλλά το θέμα είναι ότι αισθάνονται αβοήθητοι και δεν έχουν την απαραίτητη 

εκπαίδευση για τα προληπτικά μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να παρακολουθούν 

απρόσκοπτα ό, τι τα παιδιά τους κάνουν on-line. Αυτή η άγνοια, έλλειψη 

διορατικότητας ή πείτε το ό, τι θέλετε δεν είναι πλέον δικαιολογημένη. Οι γονείς πρέπει 

να αντιμετωπίσουν σοβαρά αυτό το ζήτημα και για να τους βοηθήσουμε να το κάνουν 

αυτό, παραθέτουμε μία λίστα με μερικά από τα εργαλεία που οι γονείς πρέπει 

γνωρίζουν για την αντιμετώπιση του διαφαινόμενου κινδύνου που απειλεί την 

ασφάλεια των παιδιών. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος γκουρού στην τεχνολογία ή να 

διαθέτει προχωρημένες δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσει αυτές τις web εφαρμογές. Είναι απλό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από οποιονδήποτε με τις βασικές δεξιότητες στο internet τις οποίες όλοι σας διαθέτετε 

από τη στιγμή που διαβάζετε αυτή την ανάρτηση. 

 
1. Creepsquash 

 

To Creepsquash είναι ένα web based εργαλείο παρακολούθησης 

που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε απρόσκοπτα τη 

δραστηριότητα των παιδιών σας στο Facebook, χωρίς εισβολή της 

ιδιωτικής τους ζωής. Εδώ είναι ένα σύντομο βίντεο για να σας 

δείξει πως: 

http://www.creepsquash.com/#%21prettyPhoto


 

 

2.  MinorMonitor 
 

Το MinorMonitor είναι μια άλλη διαδικτυακή εφαρμογή που βοηθά στην 

παρακολούθηση της δραστηριότητας των παιδιών στο Facebook. Μπορεί 

να παρέχει λεπτομέρειες, όπως τις ενημερώσεις κατάστασης, λίστες φίλων, 

φωτογραφίες, και checked-in μέρη. 

Αναλύει αυτόματα και εντοπίζει πιθανό εκφοβισμό, χρήση ναρκωτικών, 

σεξουαλικές αναφορές, αισχρολογία κ.ά. Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να 

μάθετε περισσότερα (πατήστε στο cc κουμπί για μετάφραση υπότιτλων από 

αγγλικά σε ελληνικά): 

 

 
3. Family Safety Centre – Οικογενειακό Κέντρο Ασφάλειας 

 

Αυτό είναι ένα portal κατασκευασμένο από τη Google, στο οποίο θα 

συγκεντρωθεί ένας τεράστιος αριθμός από διαδικτυακά βίντεο, συμβουλές 

ασφάλειας και άρθρα. Εκτός από τα εργαλεία που προσφέρονται από τις 

υπηρεσίες της Google, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν 

τα βίντεο που προέρχονται από άλλους γονείς για το πως τα παιδιά να 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια. Το Οικογενειακό Κέντρο 

Ασφάλειας παρέχει, επίσης, τρόπους για τους γονείς σχετικά με την 

αναφορά κατάχρησης ή ακατάλληλου περιεχομένου σχετικά με τις 

υπηρεσίες της. 

 

 

4. Κέντρο οικογενειακής ασφάλειας Facebook 

  

Άλλο ένα κέντρο για την ασφάλεια, αυτή τη φορά από την ίδια την κατασκευάστρια 

εταιρία. Στην ομάδα ασφαλείας του Facebook πιστεύουν και συμφωνούμε ότι η 

ασφάλεια είναι μια συζήτηση και κοινή ευθύνη μεταξύ όλων μας. Γι αυτό το λόγο 

παρέχουν τις πληροφορίες, τα εργαλεία καθώς και τις πηγές πληροφόρησης για γονείς, 

εκπαιδευτικούς και εφήβους (μη λησμονούμε ότι το FB απαγορεύεται σε ηλικίες κάτω 

των 13 ετών).  

 

 

5. Cyberkids  

 

Το Cyberkids είναι μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του 

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που υλοποιείται από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος, με τη χορηγία γνωστής εταιρείας παροχής υπηρεσιών κινητής, σταθερής 

τηλεφωνίας και internet στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης παιδιών 

ηλικίας μέχρι 12 ετών, καθώς και των γονέων τους σχετικά με την ασφάλεια στο 

διαδίκτυο. Το CyberKids αποσκοπεί στην ασφαλή εξοικείωση του κοινού με τις νέες 

τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet. Στόχος της δημιουργίας του CyberKids είναι 

η προβολή των θετικών πλευρών του διαδικτύου, όπως είναι η ανεύρεση χρήσιμων 

http://www.minormonitor.com/
http://www.google.com/familysafety/
http://www.facebook.com/help/safety
http://cyberkid.gov.gr/


πληροφοριών και η ψυχαγωγία. Παράλληλος στόχος είναι η ενημέρωση για τους 

πιθανούς κινδύνους που κρύβονται. Οι γονείς μπορούν να επισκεφτούν το CyberKids 

μαζί με τα παιδιά τους, να διασκεδάσουν και να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να 

πλοηγηθούν με ασφάλεια. 

 

 

6. Εθνικά Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου 

 

Από το 2004 λειτουργούν με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. τα Εθνικά Κέντρα 

Ασφαλούς Διαδικτύου σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υλοποιώντας εκστρατείες 

ενημέρωσης και παρέχοντας υπηρεσίες καταγγελίας παράνομου περιεχομένου / 

παράνομης συμπεριφοράς και γραμμές βοηθείας. Σήμερα λειτουργούν 30 Eθνικά 

Κέντρα σε όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Ρωσία. 

Έτσι και στη χώρα μας το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου αποτελείται από 

τρεις άξονες δράσης: 

 Saferinternet.gr: Δράση ενημέρωσης και επαγρύπνησης γύρω από την ασφαλή 

και ορθή χρήση των διαδραστικών τεχνολογιών και γύρω από την προστασία των 

ανηλίκων από παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. 

 Safeline.gr: Ανοιχτή γραμμή που δέχεται καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο 

ή παράνομη συμπεριφορά στο Διαδίκτυο. 

 ΥποΣΤΗΡΙΖΩ: Γραμμή βοηθείας 800 11 800 15 για παιδιά και εφήβους, η οποία 

υλοποιείται από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Β’ Παιδιατρική Κλινική 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού. 

 

Το Ελληνικό Κέντρο αποτελεί από το 2004 τον Εθνικό Εκπρόσωπο του Πανευρωπαϊκού Δικτύου 

Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Insafe, καθώς και του Παγκόσμιου Δικτύου Inhope 

που είναι ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Ανοικτών Γραμμών καταγγελίας παράνομου περιεχομένου στο 

Διαδίκτυο. 
Το κείμενο μέχρι και την 3η επιλογή έχει μεταφραστεί από http://educationaltech-med.blogspot.com. 
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Οδηγός Ασφαλούς Χρήσης του Διαδικτύου 

Στο βιβλιάριο θα βρείτε τις απαραίτητες γνώσεις και συμβουλές που πρέπει να γνωρίζουν 
τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά για την ασφαλή πρόσβαση και χρήση του διαδικτύου. Το 
έντυπο είναι οργανωμένο σε αυτόνομα κεφάλαια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν 
ένας ολοκληρωμένος οδηγός είτε για την κάλυψη συγκεκριμένων θεμάτων. 

http://www.saferinternet.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.youth-health.gr/
http://www.insafe.org/
http://www.inhope.org/
http://educationaltech-med.blogspot.com/


 
Πηγή: Ορισμένες από τις πληροφορίες αυτού του Οδηγού προσαρμόστηκαν, κατόπιν αδείας, 
από τον οργανισμό SafeInternet. 

Κάνε κλικ πάνω στο βιβλίο για να διαβάσεις. 

 
 

 

 

 


