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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………… 3 σελ. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ…………………………………… 4 σελ. 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ……….. 5 σελ. 

ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ………… 8 σελ. 

ΠΗΓΕΣ………………………………………………………………  9 σελ. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Το διαδίκτυο έχει βοηθήσει πολύ τη ζωή μας αυτές 

τις μέρες .Χάρης αυτό μπορούμε να αναζητήσουμε 

πληροφορίες όπου μας ενδιαφέρουν, να 

ψυχαγωγηθούμε ακούγοντας μουσική, να 

ενημερωθούμε πιο εύκολα για το τι γίνεται γύρω μας 

κ.λ.π. Όσα όμως θετικά έχει να μας προσφέρει  τόσους 

κινδύνους μπορούμε να συναντήσουμε αν δεν είμαστε 

προσεκτικοί . 
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Οι κυριότεροι κίνδυνοι που συνεπάγονται από τη χρήση 
του Διαδικτύου είναι: 

 
 Ακατάλληλο Περιεχόμενο 
 Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Spam) 
 Αποξένωση  
 Αποπλάνηση (Grooming)  
 Βίαια Παιχνίδια  
 Εθισμός (Internet Addiction) 
 Εκφοβισμός (Cyberbullying)  
 Επιβλαβείς Συμπεριφορές 
 Ηλεκτρονικός Τζόγος  
 Ιοί (Virus)  
 Παιδική Πορνογραφία  
 Παραβίαση Ιδιωτικότητας 
 Παραπληροφόρηση (Misinformation) 
 Παραποίηση Γλώσσας 
 Υποκλοπή Προσωπικών στοιχείων(Phishing)  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_akatalperiex.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_anepithminimata.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_apoxenosi.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_apoplanisi.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_biaiapaixnidia.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_ethismos.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_ekfobismos.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_epiblabeissimber.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_eltzogos.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_virus.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_pornografia.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_parabiidiotik.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_parapliroforisi.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_parabiasiglossas.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_paeaplanisi.html
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ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Για να μπορέσουμε να προστατευτούμε από τους 

κινδύνους του διαδικτύου θα πρέπει να ακολουθούμε 

τις παρακάτω συμβουλές: 

 Ποτέ μην στέλνετε φωτογραφίες σας ή της 

οικογένειά σας σε αγνώστους. 

 Μην λέτε σε κανέναν πού μένετε, το τηλέφωνό 

σας ή σε ποιο σχολείο πηγαίνετε. 

 Μην λέτε τους κωδικούς σας ποτέ και σε κανέναν 

ούτε και στους καλύτερούς σας φίλους, μόνο 

στους γονείς σας. 

 Μην στέλνετε φωτογραφίες σας από κοντά σε 

αγνώστους ειδικά αν είστε κάτω των 11-12 ετών. 

 Μην ανοίγετε ποτέ την κάμερα σε άτομα που δεν 

ξέρετε χωρίς να το έχετε πει στους γονείς σας. 

  Μην συναντήσετε ποτέ κανέναν που μιλήσατε 

στο διαδίκτυο.  

 Μην απαντήσετε ποτέ σε κανένα μήνυμα που σας 

προσβάλλει ή σας κάνει να νιώθετε δυσάρεστα.  

 Ποιός είναι πίσω από ένα ψευδώνυμο; - Δεν 

μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος... Για αυτό πρέπει 

να μην γράφεις προσωπικά σου στοιχεία όταν 

είσαι "on line", να μην κανονίζεις μόνος σου 

συναντήσεις με «εικονικούς» φίλους και να είσαι 

επιφυλακτικός με τις δηλώσεις και τις «αλήθειες» 

που γράφονται από άτομα που δεν γνωρίζεις.  
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  Προσοχή στην "εικονική" σου εικόνα... - Στα 

διαδικτυακά παιχνίδια, ο εικονικός ήρωας που 

επιλέγουμε (avatar) δεν πρέπει να συνδέεται με 

πραγματικά μας στοιχεία, π.χ δική μας 

φωτογραφία, πραγματικό όνομα, διεύθυνση.  
 

 

  Μην "πατάς" ποτέ πάνω σε «ύποπτα» link... - τα 

οποία αναγράφονται σε e-mail ή άλλα μηνύματα 

που λαμβάνεις, όσο δελεαστικά και αν δείχνουν 

(π.χ. σου λένε ότι κέρδισες σε λοταρία ή 

κληρονόμησες κάποιο μεγάλο ποσό ή έχεις 

σημαντική έκπτωση σε αγορά προϊόντος). Ακόμα 

και αν το μήνυμα φαίνεται να προέρχεται από 

φίλο, πρέπει να είσαι απόλυτα σίγουρος ότι το 

έστειλε αυτός! Να αναλογίζεσαι πάντοτε αν το 

συγκεκριμένο μήνυμα θα είχε νόημα να το 

στείλει ο φίλος σου (συνέκρινε τον τρόπο γραφής 

του μηνύματος με τον τρόπο γραφής του φίλου 

σου, σκέψου αν έχει νόημα αυτό που ζητάει κτλ.) 

Ενημέρωσε τον φίλο σου για «ύποπτο» μήνυμα 

οποιουδήποτε τύπου δέχτηκες από αυτόν.  

 

  Όταν είσαι στο διαδίκτυο, η κάμερα να είναι 

αρχικά πάντα σβηστή... - Να την ανοίγεις μόνο 

όταν συνομιλείς με πολύ κοντινό σου φίλο. 

Θυμήσου ότι δεν ξέρεις πάντα ποιος πραγματικά 
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σε βλέπει και μπορεί να καταγράψει ή και να 

δημοσιεύσει τις εικόνες σου!  
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ΑΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ … 

Στην περίπτωση που κάποιος συναντήσει στο διαδίκτυο 

σελίδες που τον κάνουν να νιώθει άβολα ή τον 

σοκάρουν ή τον προσβάλουν πρέπει αμέσως να 

ενημερώσει τους γονείς του και  φυσικά να μην ξανά 

μπει σε αυτές  

ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Σε περίπτωση που κάποιος έχει πέσει θύμα υποκλοπής 

προσωπικών του δεδομένων, π.χ. αν κάποιος τον 

εξαπατήσει και του δώσει στοιχεία που δεν ήθελε και 

τα οποία τώρα τα βλέπει δημοσιευμένα, να 

επικοινωνήσει με την Αρχή για να τον βοηθήσει. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας με την Αρχή 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα  

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr 
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ΠΗΓΕΣ 

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

 http://www.dpa.gr 

 http://www.saferinternet.gr/ 

 

 

 

 

 

 

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

