
οι χρήσιμεσ σελιΔεσ τήσ ΑθήνΑσ
Μάθετε πώς μπορείτε να σταματήσετε την ηλεκτρονική παρενόχληση στη διεύθυνση:

http://www.saferinternet.gr

Γραμμή Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, χωρίς χρέωση: 

800 11 800 15

ελεγξε ποσο προστΑτευμενοσ/ή εισΑι στο ΔιΑΔικτυο

• Όλοι στην οικογένειά μου συμφωνούμε ότι η παρενόχληση είναι απαράδεκτη συμπεριφορά. νΑι  οχι
•  Οι γονείς μου συμμετέχουν ενεργά στο Σύλλογο Γονέων του σχολείου και έχουν ήδη συζητήσει 

τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης της παρενόχλησης στο σχολείο.       νΑι  οχι
•  Δίνω τα προσωπικά μου στοιχεία μόνο σε ανθρώπους που γνωρίζω καλά.     νΑι  οχι
• Αποκλείω ανεπιθύμητες επαφές από τη λίστα επαφών μου.     νΑι  οχι 
• Ποτέ δεν προωθώ μηνύματα ή εικόνες που μπορεί να πληγώσουν κάποιον.     νΑι  οχι
• Ποτέ δεν χρησιμοποιώ την κάμερα του υπολογιστή μου με ανθρώπους που δεν ξέρω πολύ καλά.  νΑι  οχι
• Οι κωδικοί πρόσβασης είναι μυστικοί - δεν τους μοιράζομαι με κανέναν.     νΑι  οχι
•  Δεν θα απαντούσα ποτέ σε ένα μήνυμα παρενόχλησης.     νΑι  οχι
•  Γνωρίζεις μια καλή ιστοσελίδα, όπου να μπορείς να βρείς πληροφορίες για το πώς να αντιδράσεις στην 

περίπτωση παρενόχλησης;    νΑι  οχι
• Αν εσύ ή κάποιος φίλος παρενοχληθείτε, θα μιλούσες με κάποιον ενήλικα που να εμπιστεύεσαι;    νΑι  οχι

Πόσες φορές απάντησες «ναι»;

9-10 θετικές απαντήσεις: Συγχαρητήρια – έχεις καταλάβει πώς να συμπεριφερθείς σε περίπτωση 
παρενόχλησης. Συνέχισε έτσι και μείνε ενημερωμένος/η από τον ιστοχώρο www.saferinternet.gr.
6-8 θετικές απαντήσεις: Πολύ καλά. Φαίνεται ότι ενδιαφέρεσαι για το θέμα της (ηλεκτρονικής) 
παρενόχλησης, αλλά δε βλάπτει να μάθεις περισσότερα πράγματα για το πώς μπορεί κανείς να 
αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Συζήτησε με έναν ενήλικα ή επισκέψου τον ιστοχώρο www.saferin-
ternet.gr για περισσότερες πληροφορίες.
Λιγότερες από έξι θετικές απαντήσεις: Θα πρέπει να βελτιωθείς λίγο. Το Διαδίκτυο μπορεί να είναι 
διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό, αλλά μόνο όταν ξέρεις πώς να παραμείνεις ασφαλής και να προστατεύεις 
τους άλλους. Προσπάθησε να πάρεις περισσότερες πληροφορίες από τους γονείς, τους δασκάλους σου 
ή άλλους ενήλικες που εμπιστεύεσαι. Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς τη σελίδα www.saferinternet.gr για 
περισσότερες πληροφορίες.
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