
    

Ασφαλής πλοήγηση: Ασφαλής πλοήγηση: 
Συναλλαγές & ανταλλαγή Συναλλαγές & ανταλλαγή 

πληροφοριών στο Διαδίκτυοπληροφοριών στο Διαδίκτυο

Πάσχου ΚατερίναΠάσχου Κατερίνα

Μηχανικός Η/Υ – Πληροφορικής - Καθηγήτρια ΠληροφορικήςΜηχανικός Η/Υ – Πληροφορικής - Καθηγήτρια Πληροφορικής

Μιλούνε για το ίντερνετΜιλούνε για το ίντερνετ
μ’ άνθρωπος δε γνωρίζειμ’ άνθρωπος δε γνωρίζει
φυτό αν είναι αγκαθωτόφυτό αν είναι αγκαθωτό

ή βιόλα που μυρίζειή βιόλα που μυρίζει.
(Αντώνης Κουράκης, μαθητής 

Γ’ Λυκείου του ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου Χανίων)



  

Ηλεκτρονικό επιχειρείνΗλεκτρονικό επιχειρείν
e-e-επιχειρείνεπιχειρείν

Ηλεκτρονικό εμπόριο(Ηλεκτρονικό εμπόριο(e-commerce)e-commerce)

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση(Ηλεκτρονική διακυβέρνηση(e-e-
government)government)

Ηλεκτρονική τράπεζα (Ηλεκτρονική τράπεζα (e-banking)e-banking)



  

Ύπαρξη ψεύτικων εμπορικών Ύπαρξη ψεύτικων εμπορικών 
ιστοχώρωνιστοχώρων

  Κλοπή ταυτότηταςΚλοπή ταυτότητας
   Phishing(password +Phishing(password +  fishing)fishing)
   PharmingPharming

Κίνδυνοι Κίνδυνοι on-line on-line συναλλαγώνσυναλλαγών



  

Συμβουλές για ασφαλείς Συμβουλές για ασφαλείς on-on-
line line συναλλαγές (1)συναλλαγές (1)

 Συναλλασσόμαστε με γνωστές και εδραιωμένες Συναλλασσόμαστε με γνωστές και εδραιωμένες 
εταιρείεςεταιρείες

 Οι όροι των συμβάσεων, η δήλωση της πολιτικής Οι όροι των συμβάσεων, η δήλωση της πολιτικής 
απορρήτου να είναι σε ευκρινή σημεία.απορρήτου να είναι σε ευκρινή σημεία.

 Τα χαρακτηριστικά, οι όροι εγγύησης και η τιμή Τα χαρακτηριστικά, οι όροι εγγύησης και η τιμή 
του προϊόντος να είναι σαφή και εύκολα του προϊόντος να είναι σαφή και εύκολα 
προσβάσιμα.προσβάσιμα.

 Οι παραγγελίες να επιβεβαιώνονται με Οι παραγγελίες να επιβεβαιώνονται με e-mail.e-mail.
 Υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης της παραγγελίαςΥπάρχει δικαίωμα ανάκλησης της παραγγελίας
 Η ώρα της παράδοσης είναι καθορισμένηΗ ώρα της παράδοσης είναι καθορισμένη



  

Συμβουλές για ασφαλείς Συμβουλές για ασφαλείς on-on-
line line συναλλαγές (2)συναλλαγές (2)

 Ο ιστοχώρος παρέχει ασφαλή τρόπο πληρωμής Ο ιστοχώρος παρέχει ασφαλή τρόπο πληρωμής 
((https:// & https:// & λουκετάκι στο κάτω μέρος του λουκετάκι στο κάτω μέρος του 
φυλλομετρητή)φυλλομετρητή)

 Χρήση Χρήση pre-paid pre-paid πιστωτικών καρτώνπιστωτικών καρτών
 Έλεγχος γνησιότητας με την καταχώρηση Έλεγχος γνησιότητας με την καταχώρηση 

λανθασμένου κωδικούλανθασμένου κωδικού
 Αποφυγή συναλλαγών από υπολογιστές τρίτων ή Αποφυγή συναλλαγών από υπολογιστές τρίτων ή 

δημόσια προσβάσιμωνδημόσια προσβάσιμων
 Εγκατάσταση Εγκατάσταση firewall, antivirus, spam filterfirewall, antivirus, spam filter



  

Μέσα κοινωνικής δικτύωσηςΜέσα κοινωνικής δικτύωσης

 Ανάγνωση και κατανόηση της πολιτικής Ανάγνωση και κατανόηση της πολιτικής 
απορρήτου και των όρων χρήσηςαπορρήτου και των όρων χρήσης

 Χρησιμοποίηση ψευδώνυμουΧρησιμοποίηση ψευδώνυμου
 Χρήση δ/νσης Χρήση δ/νσης e-mail e-mail για δημόσια χρήσηγια δημόσια χρήση
 Χρήση σύνθετου κωδικούΧρήση σύνθετου κωδικού
 Κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο μενού Κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο μενού 

Απόρρητο/Απόρρητο/PrivacyPrivacy
 Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί με τους εικονικούς Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί με τους εικονικούς 

φίλουςφίλους



  

Ηλεκτρονικά παιχνίδιαΗλεκτρονικά παιχνίδια

• Σύστημα Σύστημα PEGIPEGI
 Ηλιακή κατάταξη (όχι ως προς τη δυσκολία)Ηλιακή κατάταξη (όχι ως προς τη δυσκολία)
 Χαρακτηρισμός περιεχομένουΧαρακτηρισμός περιεχομένου

Βία

Γυμνό

Τζόγος

Διακρίσεις

Χυδαία 
γλώσσα Φόβος

Ναρκωτικά

Pegi On-line



  

ΣυμβουλέςΣυμβουλές
 Δε λέμε ‘ΌΧΙ’ αν και επιβραβεύουμε συνεχώς την Δε λέμε ‘ΌΧΙ’ αν και επιβραβεύουμε συνεχώς την 

αντίθετη συμπεριφορά (δηλ. να μην παίζει)αντίθετη συμπεριφορά (δηλ. να μην παίζει)
 Είμαστε παρόντες στην ενοικίαση ή όταν παίζεται για Είμαστε παρόντες στην ενοικίαση ή όταν παίζεται για 

πρώτη φοράπρώτη φορά
 Ελέγχουμε το παιχνίδι με βάση το σύστημα Ελέγχουμε το παιχνίδι με βάση το σύστημα PEGIPEGI
 Αν το παιχνίδι είναι συνδρομητικό, κάνουμε τακτικό Αν το παιχνίδι είναι συνδρομητικό, κάνουμε τακτικό 

έλεγχο.έλεγχο.
   Συμβουλεύουμε να έχουν την ίδια συμπεριφορά τόσο Συμβουλεύουμε να έχουν την ίδια συμπεριφορά τόσο 

στο πραγματικό όσο και στο εικονικό παιχνίδι.στο πραγματικό όσο και στο εικονικό παιχνίδι.
 Δεν επιτρέπουμε ποτέ να παίξει μόλις γυρίσει από το Δεν επιτρέπουμε ποτέ να παίξει μόλις γυρίσει από το 

σχολείο, ως ένα είδος χαλάρωσης και ξεκούρασης.σχολείο, ως ένα είδος χαλάρωσης και ξεκούρασης.
 Προτρέπουμε πάντα να μας μιλήσει για οποιαδήποτε Προτρέπουμε πάντα να μας μιλήσει για οποιαδήποτε 

άσχημη κατάστασηάσχημη κατάσταση



  

Πνευματικά δικαιώματαΠνευματικά δικαιώματα
Άδειες Άδειες creative commonscreative commons -  - cccc

 Η Ελλάδα τις υιοθέτησε από τον 10/2007.Η Ελλάδα τις υιοθέτησε από τον 10/2007.
 Βασίζονται στο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία Βασίζονται στο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία 

πνευματικής ιδιοκτησίας.πνευματικής ιδιοκτησίας.
 Δεν απαιτείται έγγραφος τύπος. Επιλογή από τον Δεν απαιτείται έγγραφος τύπος. Επιλογή από τον 

ιστοχώρο.ιστοχώρο.
 Δεν είναι αποκλειστικές.Δεν είναι αποκλειστικές.

Αναφορά 
Δημιουργού-Μη 
Εμπορική Χρήση

Αναφορά Δημιουργού-
Όχι Παράγωγα Έργα

Αναφορά Δημιουργού 
- Παρόμοια Διανομή

Αναφορά 
Δημιουργού

 Η Ελλάδα τις υιοθέτησε από τον 10/2007.Η Ελλάδα τις υιοθέτησε από τον 10/2007.
 Βασίζονται στο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία Βασίζονται στο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία 

πνευματικής ιδιοκτησίας.πνευματικής ιδιοκτησίας.
 Δεν απαιτείται έγγραφος τύπος. Επιλογή από τον ιστοχώρο.Δεν απαιτείται έγγραφος τύπος. Επιλογή από τον ιστοχώρο.
 Δεν είναι αποκλειστικές.Δεν είναι αποκλειστικές.

Αναφορά 
Δημιουργού-Μη 
Εμπορική Χρήση

Αναφορά Δημιουργού-
Όχι Παράγωγα Έργα

Αναφορά Δημιουργού 
- Παρόμοια Διανομή

Αναφορά 
Δημιουργού



  

Ασφαλής αναζήτηση Ασφαλής αναζήτηση GoogleGoogle (1) (1)

• Φίλτρα Φίλτρα ασφαλούς αναζήτησης ασφαλούς αναζήτησης 
• ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση www.google.gr/preferences  www.google.gr/preferences 
• ΕνεργοποίησηΕνεργοποίηση  cookiescookies  



  

 Αναφορά προσβλητικού περιεχομένουΑναφορά προσβλητικού περιεχομένου::  
https://www.google.com/webmasters/tools/safesearchhttps://www.google.com/webmasters/tools/safesearch  

Ασφαλής αναζήτηση Ασφαλής αναζήτηση GoogleGoogle ( (22))



  

Μηχανές ΑναζήτησηςΜηχανές Αναζήτησης

Startpage:Startpage:  https://www.startpage.comhttps://www.startpage.com  

IxIxquick:quick:  https://www.ixquick.comhttps://www.ixquick.com  

Kidrex: Kidrex: http://www.kidrex.org/http://www.kidrex.org/  



  

Προγράμματα Γονικού Ελέγχου (1)Προγράμματα Γονικού Ελέγχου (1)

   Δημιουργία διαφορετικού λογαριασμού για κάθε Δημιουργία διαφορετικού λογαριασμού για κάθε 
μέλος της οικογένειαςμέλος της οικογένειας

 Ρύθμιση χρονικών περιορισμώνΡύθμιση χρονικών περιορισμών
 Ρύθμιση επιθυμητών παιχνιδιώνΡύθμιση επιθυμητών παιχνιδιών
 Αποδοχή ή αποκλεισμός συγκεκριμένων Αποδοχή ή αποκλεισμός συγκεκριμένων 

προγραμμάτωνπρογραμμάτων
 Απαγόρευση επίσκεψης συγκεκριμένων Απαγόρευση επίσκεψης συγκεκριμένων 

ιστοχώρωνιστοχώρων
 Αίτηση άδειας για επίσκεψη πιθανών Αίτηση άδειας για επίσκεψη πιθανών 

απαγορευμένων ιστοχώρωναπαγορευμένων ιστοχώρων
 Παρακολούθηση δραστηριοτήτων στο ΔιαδίκτυοΠαρακολούθηση δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο



  

Προγράμματα Γονικού Ελέγχου (2)Προγράμματα Γονικού Ελέγχου (2)
• Norton Online FamilyNorton Online Family
• K9 Web ProtectionK9 Web Protection
• Windows Live Family SafetyWindows Live Family Safety

ΛειτουργικόΛειτουργικό
-τητα-τητα

ΑποτελεσμαΑποτελεσμα
-τικότητα-τικότητα

Ευκολία Ευκολία 
χρήσηςχρήσης

Δυσκολία Δυσκολία 
ΠαραβίασηςΠαραβίασης

Norton Online Norton Online 
FamilyFamily

1.781.78 2.32.3 3.053.05 44

K9 Web K9 Web 
ProtectionProtection

1.631.63 1.51.5 2.562.56 44

Windows Live Windows Live 
Family SafetyFamily Safety

2.812.81 1.51.5 2.682.68 11

SIP-Bench II: http://www.sipbench.eu/

Founded by the European Commission

http://windows.microsoft.com/el-
gr/windows7/help/videos/using-
parental-controls 



  

Προγράμματα Γονικού Ελέγχου (3)Προγράμματα Γονικού Ελέγχου (3)



  

Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση (1)Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση (1)
 Φροντίστε να ενημερωθείτε για το Διαδίκτυο. 
 Αντιμετωπίστε το Διαδίκτυο ως ένα σύγχρονο αγαθό με πολλές θετικές 

πτυχές και σαφώς λιγότερες αρνητικές. 
 Δείξτε στα παιδιά σας πως να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια. 

Συζητήστε μαζί τους για τους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν. 
  Μάθετε στα παιδιά σας να μην δίνουν ποτέ προσωπικά τους στοιχεία 

και πληροφορίες σε αγνώστους στο Διαδίκτυο. 
 Μάθετε στα παιδιά σας να μην απαντούν ποτέ σε ανήθικα ή δελεαστικά 

μηνύματα. 
 Εξηγήστε τους πως αν λάβουν τέτοια μηνύματα ή μηνύματα που δεν 

κατανοούν, δεν φταίνε αυτά και ότι θα πρέπει να σας ενημερώσουν. 
  Αναφέρετε άμεσα τέτοια κρούσματα στον πάροχο υπηρεσιών 

Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε. 
 Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα οικογενειακό «συμβόλαιο» για τη 

χρήση του Διαδικτύου στο σπίτι. 
 Τοποθετήστε τον υπολογιστή σε χώρο του σπιτιού με άμεση πρόσβαση 

από όλα τα μέλη της οικογένειας. 

Παννελλήνιο Σχολικό ΔίκτυοΠαννελλήνιο Σχολικό Δίκτυο



  

Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση (1)Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση (1)
 Δημιουργήστε μία λίστα με προτεινόμενους δικτυακούς τόπους και 

ιστοσελίδες ανάλογες της ηλικίας τους. 
 Να επιβλέπετε τα παιδιά, ιδιαίτερα τα μικρότερα, κατά τη σύνδεσή τους 

με το Διαδίκτυο και ειδικά κατά τις πρώτες προσπάθειές τους. 
 Ελέγχετε τακτικά τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται τα παιδιά μέσω των 

«Αγαπημένων» και του «Ιστορικού» του προγράμματος πλοήγησης στο 
Διαδίκτυο (browser) που χρησιμοποιείτε. 

 Εγκαταστήστε στον υπολογιστή του σπιτιού σας κάποιο ειδικό φίλτρο 
για τον έλεγχο του περιεχομένου του Διαδικτύου. Δείτε εδώ 
http://www.sipbench.eu/ και βρείτε το εργαλείο Γονικού Ελέγχου 
που σας ταιριάζει! 

  Ενημερωθείτε από τον πάροχο Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε 
για τις λύσεις γονικού ελέγχου (parental control) που προσφέρει. 

 Συστρατευτείτε στην καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο 
Διαδίκτυο καταγγέλλοντας οποιαδήποτε ιστοσελίδα με παράνομο 
περιεχόμενο στην Ελληνική Γραμμή Αναφοράς Παράνομου 
Περιεχομένου στο Διαδίκτυο

Παννελλήνιο Σχολικό ΔίκτυοΠαννελλήνιο Σχολικό Δίκτυο



  

Κόμβοι ενημέρωσης και Κόμβοι ενημέρωσης και 
υποστήριξηςυποστήριξης

 Πανελλήνιο Σχολικό ΔίκτυοΠανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Internet-safety.sch.gr Internet-safety.sch.gr   

 Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς ΔιαδικτύουΕλληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου
www.saferinternet.grwww.saferinternet.gr  

 Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματοςΔίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος
www.cyberkid.gov.grwww.cyberkid.gov.gr  

 Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού ΧαρακτήραΑρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
www.dpa.grwww.dpa.gr  

 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του 
ΕφήβουΕφήβου
www.epsype.grwww.epsype.gr  

 Γραμμή Γραμμή Safeline.grSafeline.gr
www.safeline.grwww.safeline.gr  

 Γραμμή Βοήθειας Γραμμή Βοήθειας ΥποΣΤΗΡΙΖΩΥποΣΤΗΡΙΖΩ
800 11 800 15800 11 800 15

http://www.saferinternet.gr/
http://www.cyberkid.gov.gr/


  

  Οι γονείς να είναι το καλό παράδειγμαΟι γονείς να είναι το καλό παράδειγμα

Ώθηση των παιδιών στις τέχνες και τον Ώθηση των παιδιών στις τέχνες και τον 
αθλητισμόαθλητισμό

Ώθηση των παιδιών στον Ώθηση των παιδιών στον 
προγραμματισμό υπολογιστώνπρογραμματισμό υπολογιστών

κ. Γιώργος Κορμάς

Ομιλία 02/04/2013, Παυσίλυπο 
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