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Εκδότης:
Safer Internet Hellas,
Eπικεφαλής Δράσης
Ενημέρωσης Saferinternet.gr,
Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς
Διαδικτύου

Αγαπητοί φίλοι,
To πρώτο τεύχος του Saferinternet.gr για το έτος 2011 είναι
αφιερωμένο στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Η ημέρα αυτή
διοργανώνεται κάθε Φεβρουάριο από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών
Κέντρων Επαγρύπνησης και Ενημέρωσης INSAFE, με στόχο να
προωθήσει την ασφαλέστερη και πιο υπεύθυνη χρήση της online
τεχνολογίας και της κινητής τηλεφωνίας, ειδικά από παιδιά και νέους
ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Η ημέρα εορτάστηκε στις 8
Φεβρουαρίου με περισσότερες από 170 εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, με
τη συμμετοχή σχολείων, περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης,
δήμων, μουσείων, πανεπιστημίων, κέντρων νεότητας, εταιριών και
ιδιωτών, που έδρασαν ως «Πρεσβευτές» της ημέρα αυτής. Τους
ευχαριστούμε θερμότατα για την υποστήριξή τους.

Email: info@saferinternet.gr
Επικοινωνία:
Δρ. Βερόνικα Σαμαρά
Τηλ. 210 6212365
Email: vsamara@sihellas.org
Περιεχόμενα
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου
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Η φετινή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εστιάστηκε στις «εικονικές
ζωές». Έτσι λοιπόν, το πρώτο μας άρθρο δίνει κάποια στοιχεία-κλειδιά
και κάποιες καίριες συμβουλές.
Την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, και στην κεντρική εκδήλωση που
έλαβε χώρα στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, παρουσιάστηκαν τα τελευταία αναλυτικά στοιχεία της
Γραμμής Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ και της Safeline, της ανοιχτής γραμμής
καταγγελιών για παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Στο παρόν
τεύχος σας παραθέτουμε τα στοιχεία αυτά.
Την ίδια ημέρα απονεμήθηκαν τα εθνικά βραβεία του Διαγωνισμού
«Best Children’s Online Content European Award 2011». Σας
6
ενημερώνουμε
για τις 3 ιστοσελίδες που απέσπασαν βραβεία. Σας
συνιστούμε ανεπιφύλακτα να
τις επισκεφθείτε με τα παιδιά σας,
προάγοντας έτσι το ποιοτικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο.
Όπως πάντα, σας παραθέτουμε μικρά νέα και ειδήσεις από το
Saferinternet.gr και από τον κόσμο της τεχνολογίας.

www.safeline.gr

Εγγραφή / διαγραφή
Εάν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας, στείλτε μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην
διεύθυνση info@sihellas.org με θέμα «subscribe SI Newsletter».
Εάν θέλετε να διαγραφείτε από την λίστα αποδεκτών, τότε στείλτε μας ένα ηλεκτρονικό
μήνυμα στην διεύθυνση info@sihellas.org με τον τίτλο «unsubscribe SI Newsletter».
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Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011 – Ας μην αντιμετωπίζουμε τις εικονικές μας ζωές ως παιχνίδι
Φέτος, οι εκδηλώσεις για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εστίασαν στις
εικονικές ζωές.
Στη σημερινή εποχή, οι νέοι ξοδεύουν ένα αρκετά μεγάλο μέρος της ζωής
τους σε διαδικτυακές δραστηριότητες
που εκτείνονται από τα online
παιγνίδια έως τη κοινωνική δικτύωση. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές
έρχονται αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις που αφορούν την ιδιωτικότητα,
την υπόληψη και την υγεία τους.
Aς δούμε κάποια στοιχεία – κλειδιά *:

•
•
•
•
•
•
•

•

Οι νέοι άνθρωποι κοιμούνται τη νύχτα 2 έως 3 ώρες λιγότερο από ότι πριν από 10 χρόνια.
Οι παίκτες ξοδεύουν κατά μέσο όρο 8 ώρες εβδομαδιαίως παίζοντας online.
Το Facebook αναφέρει περισσότερους από 500 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, οι οποίοι ξοδεύουν
συνολικά 700 δισεκατομμύρια λεπτά στον ιστοχώρο του κάθε μήνα.
Ο μέσος χρήστης δε αναρτά 90 φορές περιεχόμενο μηνιαίως.
Τον Νοέμβριο του 2010 ήταν καταχωρημένοι 21.3 εκατομμύρια λογαριασμοί στο παιχνίδι Second Life.
13 εκατομμύρια παίκτες και έως 250.000 παίκτες ταυτόχρονα δρουν στο World of Warcraft, το
μεγαλύτερο MMORPG παιχνίδι στον κόσμο, γνωστό και ως WoW.
Το παιχνίδια MMORPG ((massive(ly) multiplayer online role-playing games) είχαν 1.5 δις δολάρια
έσοδα από εγγραφές παγκοσμίως το 2008, ενώ προβλέπεται τα έσοδα αυτά να φτάσουν τα 2.5 δις
δολάρια μέχρι το 2012.
Το 2009, οι συναλλαγές και πωλήσεις εικονικών αγαθών σε εικονικούς κόσμους υπολογίστηκαν στα 18
δις δολάρια.

Δίπλα στα παραπάνω στοιχεία, ας μας προβληματίσει το γεγονός, ότι 1 στα 2 παιδιά 11-16 ετών βρίσκει
ευκολότερο να είναι ο εαυτός του στο Διαδίκτυο από ότι στον πραγματικό κόσμο.
Όπως θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι 3 στα 10 παιδιά χρησιμοποιούν web κάμερες,
αποκαλύπτοντας έτσι στο Διαδίκτυο το παρουσιαστικό τους – ειδικά σε σχέση με το φαινόμενο grooming,
δηλαδή την προσέγγιση ανήλικων από παιδεραστές με σκοπό την κακοποίηση, και σχετικά με το ζήτημα
συναντήσεων με αγνώστους. Είναι επίσης ανησυχητικό ότι 1 στα 3 παιδιά μιλούν για προσωπικά πράγματα
online, σε σχέση με το πόσο καλά διαφυλάσσουν την προσωπική τους σφαίρα.
Έτσι λοιπόν, με το σύνθημα «Το Διαδίκτυο δεν είναι μόνο παιχνίδι! Προστάτευσε τον εαυτό σου.
Σεβάσου τη ζωή των άλλων» ο φετινός εορτασμός προσκάλεσε μικρούς και μεγάλους να ρίξουν μια πιο
προσεκτική ματιά στις «εικονικές ζωές» τους.
Στο πλαίσιο του σημερινού εορτασμού, το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Insafe και η δράση Saferinternet.gr, ως
εθνικός του εκπρόσωπος, προωθούν μερικά μηνύματα – κλειδιά:
• Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από ένα avatar, ένα ψευδώνυμο ή ένα προφίλ. Κάτι τέτοιο δεν μας
παρέχει ουδεμία ασπίδα ανωνυμίας ή προστασίας.
• Οι πράξεις στην εικονική ζωή μας μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην πραγματική ζωή.
• Είναι βασικό να παρακολουθούμε το χρόνο που ξοδεύουμε online: η ισορροπία μεταξύ του φυσικού και
των εικονικών κόσμων είναι πολύ σημαντική.
• Ας αναζητούμε εικονικούς κόσμους που σέβονται τα προσωπικά μας δεδομένα.
• Ας σκεφτούμε πριν κάνουμε ‘κλικ’!

* Πηγές : Facebook, Second Life, TDG, Strategy Analytics, ΕUKidsOnline
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Safeline.gr: ραγδαία αύξηση των καταγγελιών για το έτος 2010

Με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, η ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για παράνομο περιεχόμενο /
παράνομη συμπεριφορά στο Διαδίκτυο, Safeline.gr, μέλος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου,
δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία για τις καταγγελίες του έτους 2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο αριθμός των καταγγελιών κατά το 2010 ανήλθε στις 4.204 σε
σύγκριση με το 2009 που ο αριθμός ήταν μόλις 1.778 για όλο το έτος, σημειώνοντας αύξηση
136,44%.
Αριθμός καταγγελιών ανα έτος
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Στην πρώτη θέση των καταγγελιών βρίσκουμε θέματα ρατσισμού/ξενοφοβίας, με την παραβίαση των
προσωπικών δεδομένων να ακολουθούν στη δεύτερη θέση. Με ένα ποσοστό 14% ακολουθούν οι
οικονομικές απάτες, το spam-phishing με 12% και η εξύβριση με 10%. Η παιδική πορνογραφία
καταλαμβάνει το 6% του συνολικού αριθμού των καταγγελιών με παράνομο περιεχόμενο.
Κατηγορίες παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο
Απειλή
Παρ.Απορρήτου 6%
Εξύβριση 10%

3%

Spam-Phishing
12%

Παιδική
6% πορνογρ.
14%
Οικονομικές
απάτες

Ρατσισμός 25%
21%
Προσ. Δεδομένα

3%
Πνευμ. Ιδιοκτ.

Οι αιτίες της ραγδαίας αύξησης του αριθμού των καταγγελιών που έχει καταγραφεί από το 2008 είναι αρκετά
δύσκολο να προσδιοριστούν, αλλά σίγουρα μία από αυτές είναι η αύξηση του αριθμού των χρηστών του
Διαδικτύου και η αύξηση του αριθμού των χρηστών που έχουν επίγνωση της παρουσίας της SafeLine. Μια
Ανοικτή Γραμμή, όπως η SafeLine είναι ουσιαστικά ο μόνος τρόπος για τη χαρτογράφηση της παράνομης
πλευρά του Διαδικτύου και αυτή η χαρτογράφηση βοηθά στη μείωση της παιδικής κακοποίησης, του
ρατσισμού, της απάτης στο Διαδίκτυο κ.λπ.
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Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ: 3 στα 10 αιτήματα αφορούν στην εξάρτηση από το Διαδίκτυο

Η Γραμμή Βοηθείας δέχτηκε κατά την περίοδο λειτουργίας της από Αύγουστο 2009 έως και Δεκέμβριο 2010
συνολικά 1693 αιτήματα. 87,65% προήλθαν μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία στον αριθμό χωρίς
χρέωση 800 11 80015 και μόνο ένα 12,34% μέσω email:
Περίοδος

Κλήσεις

Emails

Αύγουστος '09

35

23

Σεπτέμβριος '09

70

15

Οκτώβριος '09

79

7

Νοέμβριος '09

84

5

Δεκέμβριος '09

120

5

Ιανουάριος '10

94

9

Φεβρουάριος ’10

147

21

Μάρτιος '10

78

18

Απρίλιος '10

66

11

Μάιος '10

84

11

Ιούνιος '10

65

8

Ιούλιος '10

79

13

Αύγουστος '10

38

13

Σεπτέμβριος '10

115

17

Οκτώβριος '10

115

12

Νοέμβριος '10

121

8

Δεκέμβριος '10

94

13

Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, 85,94% των αιτημάτων
προήλθε από ενήλικες, με τους επαγγελματίες (π.χ. εκπαιδευτικοί) να
ακολουθούν. Μόνο το 3,43% των ερωτήσεων προέρχονταν από
ανηλίκους.
Το 42,69% των αιτημάτων αφορούσαν γενικές πληροφορίες για την
ασφάλεια στο Διαδίκτυο, με τα θέματα εξάρτησης να βρίσκονται σε
δεύτερη θέση, με ποσοστό 34,01%. Αναλυτικά, το περιεχόμενο των
αιτημάτων που υποβλήθηκαν στη Γραμμή έχει ως εξής:

Τύπος αναφοράς / αιτήματος

Αριθμός αναφορών

%

Αναζήτηση πληροφοριών / συμβουλών

718

42,69%

Εξάρτηση από το Διαδίκτυο

572

34,01%

Κλοπή προσωπικών δεδομένων

112

6,66%

Επικίνδυνο περιεχόμενο

104

6,18%

Βία, εκφοβισμός

79

4,70%

Οικονομικές απάτες

63

3,75%

Ανορεξία

17

1,01%

Αποπλάνηση ανηλίκων

11

0,65%

Άλλο

11

0,65%

Πρόθεση για αυτοκτονία

3

0,18%

Εκβιασμός

3

0,18%
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Το προσωπικό της Γραμμής Βοηθείας έδινε συμβουλές και πληροφορίες και παρείχε ψυχολογική υποστήριξη
(990 αναφορές), παρέπεμπε στη γραμμή καταγγελιών Safeline.gr και στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
για περιπτώσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος (260 αναφορές) ή σε άλλους αρμόδιους φορείς αντίστοιχα με τη
φύση της αναφοράς (π.χ. καταναλωτικές οργανώσεις κ.λπ.) (229 αναφορές). Τέλος, 214 περιπτώσεις
παραπέμφθηκαν στα ιατρεία της Μονάδας Εφηβικής Υγείας για να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Μ.Ε.Υ. για
τους εφήβους με υπερβολική ενασχόληση με το Διαδίκτυο.
Ενέργεια

Αριθμός αιτημάτων

%

Πληροφορίες / Συμβουλές

990

58,48%

Προώθηση στη Safeline / Αστυνομία

260

15,36%

Προώθηση σε άλλο υπεύθυνο οργανισμό (ενώσεις
καταναλωτών, προστασίας παιδιών, κ.λπ.)

229

13,53%

Ραντεβού για επίσκεψη στη Μ.Ε.Υ

214

12,64%

Υπενθυμίζεται ότι η Γραμμή Βοηθείας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου απευθύνεται σε
εφήβους και τις οικογένειές τους, παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη
χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (παρενόχληση, εξάρτηση,
επιβλαβές περιεχόμενο, παιδοφιλία, κ.α.).
Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με το προσωπικό της γραμμής είτε καλώντας στον αριθμό χωρίς χρέωση για
αστικές και υπεραστικές κλήσεις 800 11 800 15 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00, είτε
αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο help@saferinternet.gr.
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Ευρωπαϊκό Βραβείο για Ποιοτικό Online Περιεχόμενο για Παιδιά – Νικητές διαγωνισμού
Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Ε.Ε. και του προγράμματος Saferinternet
είναι η προώθηση ποιοτικού διαδικτυακού υλικού προς μικρά παιδιά, ενθαρρύνοντας
τα με αυτό τον τρόπο να μάθουν από μικρή ηλικία να πλοηγούνται σε ιστοσελίδες
που προάγουν τη μάθηση, που καλλιεργούν δεξιότητες και που προωθούν τις θετικές
πλευρές του Διαδικτύου.
Στο παραπάνω πλαίσιο και με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς
Διαδικτύου βραβεύτηκαν στις 8 Φεβρουαρίου 2011 οι νικητές του Διαγωνισμού «Best
Children’s Online Content European Award 2011» στην κεντρική εκδήλωση για την
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, στους χώρους του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

Ο διαγωνισμός «Best Children’s Online Content European Award 2011» διοργανώνεται από κοινού από το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE (www.saferinternet.org) και το
Πρόγραμμα Πλαίσιο Safer Internet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/saferinternet). Στην
Ελλάδα διοργανωτής του διαγωνισμού είναι η Δράση Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς
Διαδικτύου, ως Εθνικού εκπροσώπου του Δικτύου INSAFE.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να προωθήσει και να προβάλλει ποιοτικό περιεχόμενο που απευθύνεται σε
παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και το οποίο ήδη υπάρχει online, και να ενθαρρύνει την παραγωγή ποιοτικού online
περιεχομένου που στοχεύει να ωφελήσει παιδιά με κάποιο τρόπο (να διδάξει, να πληροφορήσει, να
καλλιεργήσει και να διεγείρει την φαντασία, να δημιουργήσει νέες δυνατότητες κ.λπ.)
Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο σκέλη: τους εθνικούς διαγωνισμούς σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, και
τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό, όπου θα λάβουν μέρος όλοι οι πρώτοι εθνικοί νικητές.
Οι 3 πρώτοι νικητές του διαγωνισμού για την κατηγορία «Οργανισμoί και Ενήλικες Ιδιώτες» είναι:
 1ο βραβείο – Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού για την ιστοσελίδα του www.imeakia.gr
 2ο βραβείο – Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, για την ιστοσελίδα του www.mikrosanagnostis.gr
 3ο βραβείο – Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας για την ιστοσελίδα του kids.oasp.gr.
Στη κατηγορία «Νέοι 12-17 ετών» οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην δώσουν βραβεία.
Τα βραβεία απένειμαν ο Υφυπουργός Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο Ειδικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., κύριος Μιχάλης
Κοντογιάννης και η συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, κυρία Βερόνικα Σαμαρά.
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Μικρά Νέα

Τα μισά Ελληνόπουλα έχουν προφίλ στο
Διαδίκτυο

Οι Ευρωπαίοι θύματα απάτης και ιών

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας
Ασφαλούς Διαδικτύου, ένα στα δύο Ελληνόπουλα
ηλικίας 9-16 ετών, διαθέτει προφίλ κοινωνικής
δικτύωσης στο διαδίκτυο. Προφίλ διαθέτουν πάνω το
82% των εφήβων 15-16 ετών καθώς και το 26% των
παιδιών 9-10 ετών. Περισσότεροι από τους μισούς
νέους στην Ε.Ε. έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από
το δωμάτιό τους. 54% των Ελληνόπουλων ηλικίας 916 ετών διαθέτει προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, ενώ
για το 36% από αυτά, το προφίλ αυτό είναι
«δημόσιο», δηλαδή ανοιχτό για ανάγνωση από κάθε
χρήστη. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. είναι 59%
(από 46% στη Ρουμανία έως 80% στην Ολλανδία) και
26% (από 11% στη Μ. Βρετανία έως 54% στην
Ουγγαρία).
Επιπλέον, 12% από τα ελληνόπουλα ηλικίας 9-16
ετών περιλαμβάνουν στο δικτυακό προφίλ τους τη
διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου τους (14% ο
κοινοτικός μέσος όρος), ενώ το 19% δίνει ψευδή
ηλικία (έναντι 16% στην ΕΕ). Την πρώτη θέση στην
χρήση Διαδικτύου μέσω κινητού έχουν τα παιδιά στη
Μ. Βρετανία (26%) , ενώ ακολουθούν η Ιρλανδία
(23%) και η Σουηδία (22%). Στην Ελλάδα το
αντίστοιχο ποσοστό είναι χαμηλό (12%) συγκριτικά με
το ποσοστό των παιδιών που διαθέτουν κινητό (80% )
το οποίο είναι το υψηλότερο στην Ε.Ε. (8% στην
Ισπανία, 9% στην Ιταλία)! Τα χαμηλότερα ποσοστά
παρατηρούνται σε χώρες όπου η διείσδυση του
κινητού στα παιδιά είναι μικρή (Ρουμανία και
Ουγγαρία 2%, Ισπανία 3%, Ιταλία 4%).
Η Neelie Kroes, αρμόδια επίτροπος για την Ψηφιακή
Ατζέντα, θέματα δήλωσε: «Οι νέοι έχουν πλέον
πρόσβαση στο Διαδίκτυο όχι μόνο από τον προσωπικό
υπολογιστή αλλά και μέσω κινητών τηλεφώνων και
από κονσόλες παιχνιδιών. Το γεγονός αυτό θέτει
περισσότερες ευθύνες στον κλάδο των ΤΠΕ όσον
αφορά την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που θα
προστατεύσουν τα παιδιά στο Διαδίκτυο».
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κέρδος, Αδέσμευτος Τύπος

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η
Eurostat, το 1/3 των Ελλήνων (34%) αλλά και των
Ευρωπαίων (31%) που έκαναν χρήση του υπολογιστή
τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες δήλωσαν ότι ο
υπολογιστής τους έχει προσβληθεί από κάποιο ιό.
Τα υψηλότερα ποσοστά «μόλυνσης » παρατηρούνται
στη Βουλγαρία (58%), τη Μάλτα (50%) και τη
Σλοβακία (47%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά στην
Αυστρία (14%), την Ιρλανδία (15%), τη Φινλανδία
(20%) και τη Γερμανία (22%.
Από τους Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου 3%
(έναντι του μέσου όρου 4% στην Ε.Ε.) δήλωσαν ότι
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών έπεσαν
θύμα απάτης που αφορούσε στη παραβίαση προσωπικών και άλλων εμπιστευτικών δεδομένων, ενώ το 2%
των συμπολιτών μας (έναντι του κοινοτικού μέσου
όρου 3%) έχασε χρήματα πέφτοντας θύμα απάτης
από τη χρήση της πιστωτικής του κάρτας στο
Διαδίκτυο. Τέλος, 3% των Ελλήνων (έναντι 5% του
μέσου όρου στην Ε.Ε.) δήλωσε ότι το παιδί του είχε
πρόσβαση σε κάποια ακατάλληλη ιστοσελίδα κατά
τους τελευταίους 12 μήνες.
Στην Γερμανία εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία που
παρουσίασε η εφημερίδα «Die Welt», κατά τη
διάρκεια της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την
ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στο
Μόναχο, κάθε 2 δευτερόλεπτα εκδηλώνεται μια
επιθετική ενέργεια μέσω του Διαδικτύου, παραβιάζοντας δεδομένα και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια
ατόμων, οργανισμών και του κρατικού μηχανισμού.
Πηγή: Eurostat, Ναυτεμπορική, Ακρόπολις, Κέρδος, Ημερησία

Δωρεάν προσωπικό e-mail στους μαθητές
Δωρεάν προσωπικό e-mail, μέσω του σχολικού
δικτύου σε όλους τους μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας. Οι
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μαθητών θα έχουν
ειδικό φάκελο αρχείων και ιστορικού που δεν θα
σβήνει, ενώ θα μπορεί να ελέγχεται από γονείς και
κηδεμόνες. Ο προσωπικός λογαριασμός των μαθητών
θα έχει κατάληξη @sch.gr, με ειδικούς όρους χρήσης
για την προστασία των ανηλίκων.
Πηγή: Τα Νέα
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