
 

Οι Κίνδυνοι 
του 

Διαδικτύου

Διαδικτυακός Εκφοβισμός 
(Cyberbulling): Εσκεμμένη, 
συστηματική και εχθρική 
συμπεριφορά, με σκοπό την 
πρόκληση ψυχικού πόνου

Ιστοσελίδες ή διαδικτυακά 
παιχνίδια που Παρακινούν 
ανηλίκους σε επικίνδυνες 

ενέργειες, οι οποίες μπορεί να 
προκαλέσουν σοβαρή σωματική 

βλάβη ή ακόμη και θάνατο  

Απάτες σεξουαλικού εκβιασμού 
(Sextortion): Εκβιασμός που 

περιλαμβάνει υλικό με σεξουαλικό 
περιεχόμενο (φωτογραφίες, βίντεο, 

live συνομιλία)

Φυσικές παθήσεις: Οι πολλές 
ώρες στον υπολογιστή μπορεί να 
προκαλέσουν προβλήματα υγείας, 

όπως πόνοι στον αυχένα, 
τενοντίτιδα, διαταραχές στην 

όραση και άλλα

Παραπληροφόρηση (Fakenews):
Παρουσίαση ψευδών ή ελλιπών 
πληροφοριών, με σκοπό την 

παραπλάνηση

Έκθεση σε επιβλαβές, 
επικίνδυνο ή ακατάλληλο 

υλικό

Αποπλάνηση (Grooming): 
Άγνωστοι εκμεταλλεύονται την 
ανωνυμία του Διαδικτύου και 
προσεγγίζουν ανηλίκους, με 
σκοπό την αποπλάνηση και τη 

σεξουαλική παρενόχληση

Εθισμός (Internet Addiction): 
Υπερβολική ενασχόληση με το 

Διαδίκτυο, σε σημείο που 
παραμελούνται άλλες 

δραστηριότητες/χόμπυ, οι φίλοι, η 
οικογένεια, οι υποχρεώσεις του 

σχολείου

Ενημερώνομαι 
για το Διαδίκτυο + 
Προστατεύω τον 

εαυτό μου

Υποκλοπή προσωπικών 
δεδομένων (Phishing): Εξαπάτηση 
του χρήστη με σκοπό να δώσει 

προσωπικές πληροφορίες

Αποξένωση από τον 
πραγματικό κόσμο



Πηγές και Χρήσιμο Υλικό από το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου:
 www.Saferinternet4kids.gr
 www.saferinternet.gr
 www.help-line.gr
 https://internetsafety.pi.ac.cy

Για να σερφάρω με ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Θυμάμαι πάντοτε τα παρακάτω…

Δεν αποκαλύπτω ποτέ προσωπικά δεδομένα (τηλέφωνο, διεύθυνση, email).
Προστατεύω την ιδιωτικότητά μου. Δεν επιτρέπω σε οποιονδήποτε άγνωστο 
να βλέπει το προφίλ μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δε δέχομαι αιτήματα φιλίας από άγνωστα άτομα.
Δε συνομιλώ με άτομα που δεν έχω συναντήσει στην πραγματική ζωή.
Δεν κανονίζω συνάντηση με κάποιον που γνώρισα μέσα από το διαδίκτυο.

Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μπορεί να μείνει για πάντα εκεί ->     
Προσέχω πολύ πριν κοινοποιήσω οτιδήποτε.
Όσα δημοσιεύονται δεν είναι πάντα αληθινά-> Χρησιμοποιώ κριτική σκέψη.
Σέβομαι τους χρήστες του διαδικτύου-> Δεν κοινοποιώ σχόλια που μπορεί 
να προσβάλλουν άλλα άτομα.
Οι κανόνες καλής συμπεριφοράς ισχύουν και στο διαδίκτυο->          
Είμαι ευγενική/ός και σέβομαι τα άλλα άτομα.

Χρησιμοποιώ παιχνίδια και εφαρμογές κατάλληλα για την ηλικία μου.
Επισκέπτομαι ιστοσελίδες κατάλληλες για την ηλικία μου.
Προσπαθώ να βάζω όρια στην ημερήσια χρήση του διαδικτύου.
Ασχολούμε με δραστηριότητες που με ευχαριστούν (π.χ. έξοδος με φίλους)
Δεν αντικαθιστώ την πραγματική ζωή με το διαδίκτυο.

Ενημερώνω άμεσα ενήλικα που εμπιστεύομαι (γονέα, καθηγητή), σε 
περίπτωση που κάτι με κάνει να νιώσω άσχημα ή αμήχανα.

 Γραμμή Βοηθείας: 210 6007686 του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου 
(απευθύνεται σε παιδιά/εφήβους και τις οικογένειές τους, παρέχεται υποστήριξη 
σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου), email: info@help-line.gr

 Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών Helpline: 1480 
 Γραμμή Βοήθειας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ: 80011 80015 (χωρίς χρέωση)
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