
Διαδίκτυο με Ασφάλεια 
Τι πρέπει να προσέχουμε 



Τι πρέπει να προσέχουμε; 
Κανόνες. 
 Ποτέ δεν δίνω στοιχεία.  

 Πνευματική ιδιοκτησία. 

 Παραπληροφόρηση. 

 Ιοί και διαδίκτυο. 

 Περιεχόμενο. 

 Ηλεκτρονικός εκφοβισμός (Cyberbullying) 



Ποτέ δεν δίνω στοιχεία 



Ποτέ δεν δίνω στοιχεία Ι 

 Μη δίνετε ποτέ προσωπικά σας στοιχεία και να 
μην αποκαλύπτετε λεπτομέρειες της 
προσωπικής σας ζωής σε άλλους χρήστες στο 
Διαδίκτυο. 

 Μην γνωστοποιείτε σε άγνωστους μέσω του 
Διαδικτύου τα στοιχεία επικοινωνίας σας (e-
mail, αριθμούς τηλεφώνων) και τη διεύθυνση 
της κατοικίας σας ή του σχολείου σας. 



Ποτέ δεν δίνω στοιχεία ΙΙ 

 Μην αποκαλύπτετε τους κωδικούς πρόσβασης 
(password) που χρησιμοποιείτε στις διάφορες 
υπηρεσίες του Διαδικτύου. 

 Μη δίνετε ποτέ στοιχεία που αφορούν 
πιστωτικές κάρτες που τυχόν γνωρίζετε. 

 Κατά την επίσκεψη σας στους διάφορους 
δικτυακούς τόπους μην συμπληρώνετε φόρμες 
με τα παραπάνω στοιχεία όταν σας ζητούνται. 



Ποτέ δεν δίνω στοιχεία ΙΙΙ 

 Από την στιγμή που «ανεβάζω» κάτι (κείμενο 
εικόνα κινούμενη εικόνα) στο διαδίκτυο παύει 
να είναι προσωπικό. 

 Δυστυχώς δεν μπορώ να το πάρω πίσω. 



Πνευματική ιδιοκτησία 



Πνευματική ιδιοκτησία Ι 

 Μην στέλνετε υλικό από τον δικό σας 
υπολογιστή (φωτογραφίες, μουσική). 

 Να έχετε υπόψη σας ότι τα προϊόντα της 
πνευματικής δημιουργίας (Μουσική, 
Λογοτεχνία, Κινηματογράφος, Video κλπ) 
προστατεύονται από τους νόμους και η 
διανομή τους μέσω του Διαδικτύου είναι 
παράνομη πράξη. 



Πνευματική ιδιοκτησία ΙΙ 

 Παράνομη πράξη είναι και η διακίνηση 
προγραμμάτων υπολογιστών (Software) εκτός 
αν ανήκουν στην κατηγορία του Ελεύθερου 
Λογισμικού.  

 Σε κάθε περίπτωση διαβάστε ή 
συμβουλευτείτε τους μεγαλύτερους σε σχέση 
με τους όρους χρήσης και αν επιτρέπεται η 
ελεύθερη διακίνηση κάθε είδους πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 



Παραπληροφόρηση 



Πολύπληροφόρηση 

 Να είστε επιφυλακτικοί να αποδεχτείτε ότι 
διαβάζετε στο Διαδίκτυο ή ότι σας λένε οι 
άλλοι χρήστες του. Πάντα να το υποβάλετε 
στην κρίση σας. 



Ιοί και διαδίκτυο 



Ιοί και διαδίκτυο Ι 

 Μην χρησιμοποιείτε άκριτα οποιοδήποτε 
πρόγραμμα βρίσκετε στο Διαδίκτυο. Δεν είναι 
όλα τα προγράμματα ασφαλή ακόμα και αν 
εμφανίζονται ως παιχνίδια (ίσως περιέχουν 
προγράμματα Δούρειους Ίππους που μπορεί να 
βλάψουν τον υπολογιστή σας). 

 Μην ανοίγετε e-mail από άγνωστους 
αποστολείς με περίεργα θέματα (subject) ή 
χωρίς θέμα. Είναι πολύ πιθανό να περιέχουν 
ιούς. 



Ιοί και διαδίκτυο ΙΙ 

 Προσοχή στα επισυναπτόμενα αρχεία. Πολλά 
απ' αυτά είναι ιοί και μπορούν να προκαλέσουν 
σοβαρά προβλήματα στον υπολογιστή σας. 



Ιοί και διαδίκτυο ΙΙΙ 

 Να συζητάτε με τους δασκάλους σας, τους 
γονείς σας και με πρόσωπα που έχετε 
εμπιστοσύνη για τις δραστηριότητές σας στο 
Διαδίκτυο, ιδιαίτερα αν αντιμετωπίσετε 
οτιδήποτε περίεργο ή ασυνήθιστο. 

 



Περιεχόμενο που στέλνουμε 



Περιεχόμενο Ι 

 Το περιεχόμενο των πληροφοριών που 
αποστέλλετε: 

 Δεν θα πρέπει να προσβάλλει άλλους χρήστες. 

 Θα ακολουθεί τους νόμους, τα χρηστά ήθη και 
τα ήθη χρήσης του Διαδικτύου. 

 Δεν θα πρέπει να σχετίζεται με παράνομες 
πράξεις. 

 θα πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες. 



Περιεχόμενο ΙΙ 

 Θα πρέπει να έχετε ελέγξει το περιεχόμενο 
για την απομάκρυνση ιών ή άλλων στοιχείων 
που μπορεί να βλάψουν. 

 Σε συνέχεια του προηγούμενου, καλό είναι 
στον υπολογιστή από τον οποίο συνδέεστε 
στο Διαδίκτυο να υπάρχει λογισμικό 
προστασίας από τους ιούς (antivirus), το οποίο 
να είναι ενεργό και να ανανεώνεται αυτόματα 
με τις πληροφορίες για νέους ιούς από τον 
κατασκευαστή του.  



Περιεχόμενο ΙΙΙ 

 Όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο να 
συμπεριφέρεστε όπως και στην καθημερινή 
σας ζωή, με υπευθυνότητα και σεβασμό προς 
τον εαυτό σας και τους άλλους. Οι κανόνες 
καλής συμπεριφοράς δεν αλλάζουν στο 
Διαδίκτυο. 



Συζήτηση 

 Να συζητάτε με τους δασκάλους σας, τους 
γονείς σας και με πρόσωπα που έχετε 
εμπιστοσύνη για τις δραστηριότητές σας στο 
Διαδίκτυο, ιδιαίτερα αν αντιμετωπίσετε 
οτιδήποτε περίεργο ή ασυνήθιστο. 



Ηλεκτρονικός εκφοβισμός 
(Cyberbullying)  
 Τι είναι: 

 Η ενδο και εξωσχολική βία που 
εκδηλώνεται μέσω ηλεκτρονικών 
συσκευών.  

 Περιλαμβάνει την επαναλαμβανόμενη 
αποστολή ηλεκτρονικών ή 
τηλεφωνικών μηνυμάτων με 
απειλητικό, ρατσιστικό ή σεξιστικό 
περιεχόμενο. 



Ηλεκτρονικός εκφοβισμός 
(Cyberbullying)  
 Τι είναι συνέχεια: 

 Η δημιουργία προφίλ διαδικτυακά με 
ψευδή στοιχεία, ανάρτηση ψεύτικων 
ειδήσεων, προσωπικών πληροφοριών, 
φωτογραφιών, βιντεοσκοπημένου 
υλικού καθώς και την υποκίνηση ενός 
ατόμου να λάβει μέρος σε μια ομάδα 
που έχει σκοπό την άσκηση βίας.  

 



Ιστότοποι - Συνδέσεις 

 www.safeline.gr : Η Ελληνική ανοικτή 
Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο 
Διαδίκτυο. 

 www.saferinternet.gr : Η ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο.  

 http://internet-safety.sch.gr : Ενημερωτικός 

κόμβος Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. 
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