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ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ…ΕΝΑ  ΟΜΟΡΦΟ  ΚΑΙ  ΧΡΗΣΙΜΟ  ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

 Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο που όλοι 

χρησιμοποιούμε. 

 Όλοι είμαστε χρήστες του διαδικτύου. 

 Το Internet πρέπει να χρησιμοποιείται αλλά  με 

προϋποθέσεις. 

 Η ασφαλής πλοήγηση είναι χρυσός. 

 Τα  θετικά του διαδικτύου είναι  98%,ενώ τα 2% είναι 

αρνητικά. 

 Οι γονείς δεν πρέπει να στερούν το Internet από τα 

παιδιά τους, γιατί είναι σαν να τους στερούν το 

νερό!  

 Το 93% των παιδιών είναι στο διαδίκτυο. 

 Το 98% των νέων μπαίνει καθημερινά στο διαδίκτυο. 

 Χωρίς την κατάλληλη πληροφόρηση δεν 

προλαβαίνεις το έγκλημα του διαδικτύου. Πρέπει να 

γνωρίζουμε τους κινδύνους. 

 Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για να είμαστε 

ασφαλείς. 
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 Το διαδίκτυο είναι παγκόσμιο θαύμα. 

 Οι πληροφορίες δεν είναι πάντα έγκυρες. 

 Όποιο αρχείο δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, μένει για 

πάντα στο διαδίκτυο. 

 Ο παγκόσμιος ιστός είναι σαν μια κοινωνία. 

 Το 53% έχει Internet σπίτι του. 

 24.000.000 μηνύματα ανταλλάσσονται σε ένα λεπτό. 

 7.000.000.000.000 δολάρια διακινούνται στο 

διαδίκτυο. 

 Στο διαδίκτυο μπορούμε να έχουμε: 

Γνώση 

Εκπαίδευση 

Πληροφορία 

Επικοινωνία 

Ψυχαγωγία 

 Το διαδίκτυο είναι πηγή γνώσης και ενημέρωσης. 

 Στο θέμα  της παιδικής πορνογραφίας υπάρχουν 

πάνω από 900 συλλήψεις. 
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ 

 Εμπλοκή 822 χρηστών Internet σε υποθέσεις  on-line 

παιδικής  πορνογραφίας. 

 20.000 παιδιά δε θέλουν να πάνε σχολείο είτε 

επειδή τους έχουν κλέψει τον κωδικό είτε επειδή 

τους έφτιαξαν ψεύτικο προφίλ. 

CYBER   BULLING 

 Το Cyber Bulling γίνεται μέσω: 

 Μέσω e-mail 

 Με μηνύματα SMS 

 Σε ένα chat room 

 Σε  μια ιστοσελίδα 

 Σε  κοινωνικά δίκτυα 

 Γίνεται: 

 80% σαν αστείο  

 65%σαν να μη συμβαίνει τίποτα 

 Συμβαίνει: 

 Όλο το 24ωρο 

 Έχει την τάση να αυξάνεται 

COSIAL MEDIA 

 Πρέπει να προσέχουμε αν κάποιος άγνωστος: 

 Μας προσφέρει δώρα 

 Μας λέει μυστικά 

 Μας ζητά να συναντηθούμε μόνοι μας   
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ    ΓΡΑΜΜΕΣ: 

 Αν μας συμβεί ένα από τα παραπάνω πρέπει αμέσως 

να τηλεφωνήσουμε στις παρακάτω τηλ.γραμμές: 

 1056Χαμόγελο του παιδιού 

 1107Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 

 116-111Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης 

Παιδιών και Εφήβων. 

 80011   80015Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 

. 

 115  25Γραμμή "Μαζί για το Παιδί". 

 800 11 32  000Γραμμή του Συνηγόρου του 

Πολίτη για παιδιά . 

 11012Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος. 

 Όροι χρήσης Facebook: 

 Αλλαγή όρων χωρίς προειδοποίηση. 

 Δεν παρέχεται εγγύηση για μυστικότητα. 

 Δεν παρέχεται εγγύηση για ασφάλεια. 

 Αποποίηση πνευματικών δικαιωμάτων. 

 Τα Social Media σπάνε ρεκόρ!!! 

 Μελέτες λένε ότι: 

 4.300.000 χρήστες Facebook 

 465.400 χρήστες Twitter  

 963.000 χρήστες YouTube 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 8%  των  παιδιών  9-16  ετών  δεν  έχουν  παίξει  ποτέ  

διαδικτυακά  παιχνίδια. 

 37%  των  παιδιών   παίζουν  καθημερινά. 

 28%  των  παιδιών  δηλώνει  ότι  τα παιχνίδια  

αποτελούν  καθημερινή  απασχόληση. 

 33%  δηλώνει  ότι  καθημερινά  αφιερώνει  χρόνο  σε  

παιχνίδια  εικονικού  κόσμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΓΙΑ  ΕΝΑΝ  ΚΑΛΥΤΕΡΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ   ΚΟΣΜΟ 

 Δε δημοσιεύουμε ποτέ προσωπικά δεδομένα. 

 Δεν εμπιστευόμαστε ποτέ άτομα που δεν ξέρουμε. 

 Δεν κάνουμε chat με αγνώστους. 

 Δεν δημοσιεύουμε ποτέ δικές μας φωτογραφίες. 

 Ο Κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός.  

 Ότι γράφουμε στο διαδίκτυο μένει για πάντα εκεί. 
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ΜΙΑ  ΑΣΦΑΛΗΣ  ΠΛΟΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΩΖΕΙ  ΖΩΕΣ!!! 

 

 

 

Εργασία της μαθήτριας  του 1ου Π.Π.Σ. Ιωαννίνων Ελένης Δ. (Ε' τάξη, σχ. 

έτος 2013-2014), η οποία κατέγραψε σημαντικές πληροφορίες από την ημερίδα 

που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14/2/2014 στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου της Ζ.Π.Α με θέμα "Ασφάλεια στο διαδίκτυο", με την παρουσία του 

επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κ. Μ. Σφακιανάκη. 

Σκοπός της Ημερίδας ήταν να ενημερώσει κυρίως τα παιδιά για τη δύναμη του 

διαδικτύου, καθώς και να τα ευαισθητοποιήσει ως προς τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν κατά την πλοήγηση. 

 

            

 


