
Ενημέρωζη και 
Προζηαζία από 
Διαδικησακούς 

Κινδύνοσς

Παξνπζίαζε:

Γεσξγία Σηήηηα



Ποιοι Δίμαζηε …

Τν CyberEthics είλαη ην θέληξν 
Δλεκέξσζεο γηα ην Αζθαιέο 
Γηαδίθηπν ζηελ Θύπξν όπνπ 
πεξηιακβάλεη ηε Γξακκή 
Θαηαγγειηώλ θαη ηε Γξακκή 
Βνήζεηαο.

Θαη νη 27 ρώξεο κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο  έρνπλ θέληξα 
ελεκέξσζεο

Τν πξόγξακκα CyberEthics ζπλ-
ρξεκαηνδνηείηε από ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε.

Κόμβορ 

Δνημέπωζηρ

Γπαμμή 

Καηαγγελιών

Γπαμμή

Βοήθειαρ



Ποιοι Δίμαζηε …

Τν πξφγξακκα CyberEthics ιεηηνπξγεί  

ν Οξγαληζκφο:

CNTI- Cyprus Neuroscience & 

Technology Institute

(Κσπριακό Ινζηιηούηο Νεσροεπιζηημών 

και Τετνολογίας)

(ζηε δηαδηθαζία κεηνλνκαζίαο ζε 

Future Worlds Center)



Να πξνσζήζεη ηελ ελεκέξσζε ζε 
ελήιηθεο, εθπαηδεπηηθνύο, εθήβνπο θαη 
παηδηά ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Αζθάιεηα 
ζην Γηαδίθηπν, ηελ εζηθή ρξήζε ησλ 
θηλεηώλ ηειεθώλσλ αιιά θαη ηηο 
θαηλνύξγηεο ηερλνινγίεο γεληθόηεξα.

Να πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα αλώλπκσλ 
θαηαγγειηώλ κέζσ εηδηθνύ ηζηνρώξνπ 
(Hotline)

Να δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζε παηδηά λα 
ηειεθσλήζνπλ θαη λα δεηήζνπλ βνήζεηα 
από εηδηθνύο (Helpline)

Σκοποί ηος CyberEthics …



CyberEthics GII Σπλεξγάηεο

The Olive Branch 

Foundation

Υπνπξγείν Παηδείαο & Πνιηηηζκνχ

Κππξηαθφ Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην
CYTA

Παγθχπξηα Σπληνληζηηθή 

Επηηξνπή γηα ηελ 

Πξνζηαζία θαη Επεκεξία 

ησλ Παηδηψλ



Tν World Wide Web

Τν Γηαδίθηπν είλαη έλαο επράξηζηνο θαη 
απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο λα κάζεηο θαηλνύξγηα 

πξάγκαηα θαη λα γλσξίζεηο λέα άηνκα. 

Μηα εληειώο λέα θνηλσλία έρεη δεκηνπξγεζεί 
κέζσ ηνπ καγηθνύ θόζκνπ ηνπ Γηαδηθηύνπ!!

Play 1st_spot2.mpg
Play%201st_spot2.mpg


Ποιοι είναι οι κίνδςνοι ηος Γιαδικηύος και 

πος ηοςρ ζςνανηούμε!



Ιζηνζειίδεο Κνηλσληθήο Δηθηχσζεο



Ιζηοζελίδερ Κοινωνικήρ Γικηύωζηρ

Οη Ιζηνζειίδεο Κνηλσληθήο Δηθηχσζεο έρνπλ γίλεη πνιχ 

ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζεκεξηλήο καο θνπιηνχξαο:

• Οη Ιζηνζειίδεο Κνηλσληθήο Δηθηχσζεο δελ θάλνπλ εμαηξέζεηο 

κεηαμχ ειηθίαο, θπιήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζέζεο. Απηέο 

νη εηθνληθέο θνηλσλίεο δεκηνπξγνχληαη ζηε βάζε ησλ θνηλψλ 

ελδηαθεξφλησλ, επαγγέικαηνο, κνπζηθήο πνπ αθνχλε θαη 

γεληθά φια πνπ ζρεηίδνληαη κε φια ηα ζηπι δσήο.

• Οη λένη παιηά επεξεάδνληαλ κφλν απφ ηελ ηειεφξαζε, απφ 

ηνπο θίινπο, απφ ηνπο δαζθάινπο ζηα ζρνιεία ηνπο, νη λένη 

ζήκεξα επεξεάδνληαη απφ ηηο Ιζηνζειίδεο Κνηλσληθήο 

Δηθηχσζεο.



Ιζηοζελίδερ Κοινωνικήρ Γικηύωζηρ

Οη Ιζηνζειίδεο Κνηλσληθήο Δηθηχσζεο έρνπλ εμαπισζεί ηφζν 
πνιχ πνπ ζεσξνχληαη ηφζν ζεκαληηθέο φζν ε ηειεφξαζε γηα 
ηε δηαθήκηζε.

• Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχν, ηξηψλ
αηφκσλ ηελ ίδηα ψξα, αθφκα θαη νιφθιεξεο νκάδεο αηφκσλ: 
κέζσ άκεζεο επηθνηλσλίαο (chat), messaging, email, video, 
file sharing, blogging θαη πνιιά άιια.

• Απηέο νη ηζηνζειίδεο έρνπλ ηε ζεηηθή ηνπο πιεπξά αιιά 
δπζηπρψο έρνπλ θαη ηελ αξλεηηθή ηνπο πιεπξά. Μέζσ απηψλ 
ησλ ηζηνζειίδσλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο 
φκνξθεο ζρέζεηο αιιά είλαη θαη ρψξνο ηνλ νπνίν πνιιά 
άηνκα επηζθέπηνληαη έηζη ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα 
πξνζσπηθά δεδνκέλα άιισλ, αιιά θαη πνιιά άιια γηα λα 
ηθαλνπνηήζνπλ ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ!!



MySpace / Facebook



Δσκάηηα Επηθνηλσλίαο - Chat Rooms

Δσκάηηα Επηθνηλσλίαο, γλσζηά ζηε γιψζζα ηνπ 
Δηαδηθηχνπ σο chat room, πξνζθέξνπλ άκεζε 
(ζπγρξνληζκέλε) επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Τα chat rooms είλαη εηθνληθνί ρψξνη, φπνπ άηνκα απφ φιν 
ηνλ θφζκν κπνξνχλ λα «βξεζνχλ» θαη λα 
«επηθνηλσλήζνπλ» κέζσ κελπκάησλ πνπ γξάθνπλ κέζσ 
ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπο. 

Όπσο ε ιέμε ‘ζπγρξνληζκέλε’ απνθαιχπηεη, ηα άηνκα πνπ 
ζέινπλ λα ζπλνκηιήζνπλ, πξέπεη λα «βξεζνχλ» ηελ ίδηα 
ψξα ζην ίδην chat room. 

Πνιχ δεκνθηιή είλαη ηα «Instant Messenger Programs»
(πξνγξάκκαηα άκεζεο επηθνηλσλίαο), κέζσ ησλ νπνίσλ 
θάπνηνο κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί εάλ νη θίινη ηνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλνη ζην Δηαδίθηπν. Τφηε απηφο κπνξεί λα ηνπο 
θαιέζεη λα επηθνηλσλήζνπλ, κέζσ κελπκάησλ, 
ζηέιινληαο δηάθνξα files, θηι. ηα νπνία ιακβάλνληαη θαη 
δηαβάδνληαη ακέζσο.



Skype



MSN-Messenger



Ποιοι είναι οι Κίνδςνοι

• Όηαλ ιέκε πξνζσπηθά δεδνκέλα ελλννχκε emails, 
θσηνγξαθίεο, αξηζκνί ηειεθψλσλ, δηεπζχλζεηο ζπηηηνχ 
θαη γξαθείνπ, θηι.  Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη πνιχηηκεο 
γηα κεξηθά άηνκα ηδηαίηεξα ζε άηνκα πνπ κπνξεί λα 
ζέινπλ λα ζε εθκεηαιιεπηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο.

• Κάπνηνο κπνξεί λα γξάςεη νηηδήπνηε ζην Δηαδίθηπν. 
Μπνξνχλ λα γξάςνπλ ςέκαηα, λα ζε θαηεγνξήζνπλ γηα 
θάηη … δελ ππάξρεη έιεγρνο γηα ην ηη κπνξεί λα πεη 
θάπνηνο γηα ζέλα θαη δελ κπνξείο λα ειέγρεηο πφζεο 
πιεξνθνξίεο απνθαιχπηνπλ άιινη γηα ζέλα ζην 
Δηαδίθηπν.

• Κάπνηνο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη καδί ζνπ κε κνλαδηθφ 
ζθνπφ λα ζε παξελνριήζεη ή λα ζνπ θάλεη κηα 
θαθφγνπζηε θάξζα (cyberbullying).



CYBER BULLYING

Plat%202nd-Cyberbullying-FLV%20LONG%20VERSION.flv


Πνηνη είλαη νη Κίλδπλνη?

Ο νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη 
καδί ζνπ πξνζπνηνχκελνο φηη είλαη 
θάπνηνο άιινο.

Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ είλαη 
πξνζηαηεπκέλα γη’ απηό ζθεθηείηε 
δηπιά πξνηνύ αλεβάζεηε θάηη ζην 
πξνθίι ζαο.

Οη θσηνγξαθίεο ζαο κπνξνύλ λα 
παξζνύλ από ην πξνθίι ζαο θαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ηζηνζειίδεο κε 
πνξλνγξαθηθό πεξηερόκελν ή λα 
παξαπνηεζνύλ έηζη ώζηε λα 
ηαηξηάμνπλ κε ηελ αξξσζηεκέλε 
θαληαζία θάπνησλ.



Παξελφριεζε & Κηλεηά ηειέθσλα



Παηδηθή εθκεηάιιεπζε

Τν 2009 είρακε 51 θαηαγγειίεο κε παηδηθή 

πνξλνγξαθία ζηελ Κχπξν 



Τξφπνη Πξνθχιαμεο

Θαηαγγείιεηε: 

Σην Τκήκα Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο ηεο Αζηπλνκίαο

Θαηαγγείιεηε Αλώλπκα: 

Σην Hotline ηνπ CyberEthics ζηελ Ηζηνζειίδα

www.cyberethics.info
ή

Τειεθσλήζηε ζην 22-674747

Πάξεηε ζπκβνπιέο:

Απφ ην Helpline ηνπ CyberΕthics ζην chat ηεο Ιζηνζειίδα 

www.cyberethics.info

Ή

Τειεθσλήζηε ζην 70 000 116

Θαζεκεξηλά από ηηο 8κκ. – 9κκ.

http://www.cyberethics.info/
http://www.cyberethics.info/


www.CyberEthics.info



www.CyberEthics.info



Helpline



Τπόποι Πποθύλαξηρ 

από ηοςρ Κινδύνοςρ ηος 

Γιαδικηύος …



Τπόποι Πποθύλαξηρ

Σηελ αγνξά ππάξρνπλ θίιηξα ηα νπνία κπνξνύλ λα 
πξνζηαηεύζνπλ ηνλ ππνινγηζηή ζνπ από δηάθνξα 
virus ή ηζηνζειίδεο κε παξάλνκν πεξηερόκελν.

Θαλόληζε έηζη ώζηε ην επίπεδν αζθάιεηαο ζην 
Γηαδίθηπν ζηνλ ππνινγηζηή ζνπ είλαη ζε όζν πην ςειό 
επίπεδν γίλεηαη.

Απόθεπγε λα δίλεηο ηηο πξνζσπηθέο ζνπ πιεξνθνξίεο 
ηδηαίηεξα ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ζνπ αιιά θαη ηε 
δηεύζπλζε ζνπ.

Με δίλεηο ηνπο θσδηθνύο εηζόδνπ ζηνπο ινγαξηαζκνύο 
ζνπ ζε θαλέλα αθόκα θαη ζηνλ θαιύηεξν ζνπ θίιν.



Τξφπνη Πξνθχιαμεο

Εεηήζηε ηελ άδεηα ησλ θίισλ ζαο 
πξηλ ηνλ θσηνγξαθίζεηε ή 
βηληενζθνπήζεηε, θαη ηδηαίηεξα 
πξνηνύ ζηείιεηε ηε θσηνγξαθία ζε 
θάπνηνλ άιιν ή πξνηνύ ην αλεβάζεηε 
ζην Γηαδίθηπν. Έρεηε επίζεο ην 
δηθαίσκα λα αξλεζείηε ζε θάπνηνλ 
από ην λα ζαο θσηνγξαθίζεη ή 
βηληενζθνπήζεη.

Πξνζέρεηε ζε πνηνλ ζηέιλεηε ηηο 
θσηνγξαθίεο ζαο θαη απηέο ησλ 
θίισλ ζαο.



Τξφπνη Πξνθχιαμεο

Γελ πξέπεη πνηέ λα ζηέιλεηε 
θσηνγξαθίεο θίισλ ζαο ή άιισλ 
αηόκσλ από ην θηλεηό ζαο ή από ην 
Γηαδίθηπν εθόζνλ δελ ζαο έρνπλ 
δώζεη ηελ άδεηα.

Όηαλ ζηαιεί κηα θσηνγξαθία δελ 
ππάξρεη έιεγρνο γηα ηνλ ηξόπν πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί ή εθκεηαιιεπηεί.

Σεβαζηείηε ηην πνεσμαηική 
ιδιοκηηζία ηων άλλων!



Τξφπνη Πξνθχιαμεο

Δίλαη θαιύηεξα λα κελ ζπλαληάο άηνκα πνπ 
γλσξίδεηο από ην Γηαδίθηπν.  Δάλ όκσο πξόθεηηαη 
λα ζπλαληεζείο κε θάπνηνλ πνπ γλώξηζεο ζην 
Γηαδίθηπν είλαη θαιύηεξα λα είλαη ζε δεκόζην 
ρώξν κε πνιύ θόζκν. (π.ρ. ζε έλα café ή ζε έλα 
πνιπζύρλαζην δξόκν)

Δίλαη θαιύηεξα ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο λα 
βξίζθεηε ζε θνηλόρξεζην ρώξν ηνπ ζπηηηνύ θαη 
όρη ζην ππλνδσκάηην ηνπ αλήιηθνπ.

Οη θάκεξεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 
πξέπεη λα είλαη πάληα γπξηζκέλεο ζε ηνίρν ή λα 
θαιύπηνληαη όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη.



Τξφπνη Πξνθχιαμεο

Δίλαη ζεκαληηθό λα ΜΖΝ απαληάο ζε 
ελνριεηηθά ή πξνζβιεηηθά e-mails.
Θξαηήζηε ηα θαη θάλεηε ηε 
θαηαγγειία ζαο ζηηο αξκόδηεο αξρέο.

Σε πεξίπησζε πνπ βξεζείηε κπξνζηά 
ζε ηζηνζειίδεο κε ελνριεηηθό ή 
παξάλνκν πεξηερόκελν πξέπεη λα ην 
θαηαγγείιεηε ζηελ αζηπλνκία ή 
αλώλπκα ζην Hotline καο ζην

www.cyberethics.info ή ζην 
22674747.

http://www.cyberethics.info/


Ημέπα Αζθαλούρ Γιαδικηύος 2010

‘Πριν δημοζιεύζεις, ζκέυοσ!’

SPOT%20SID%202010%20-V24%20CHIPRE_TV(griego).mov


Πεπιζζόηεπα ζηο Γιαδίκηςο …



‘Gaming’ …

Gaming είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα όπνπ 
θάπνηνο παίδεη ειεθηξνληθά παηρλίδηα.

Σε κεξηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα 
θάπνηνο κπνξεί λα παίμεη κε πνιινύο 
παίρηεο ηαπηόρξνλα ζηελ ίδηα πεξηνρή 
ζην ίδην παηρλίδη (ην ιεγόκελν 
multiplayer games). 

Γεκνθηιείο θαηεγνξίεο ζηα 
Γηαδηθηπαθά παηρλίδηα είλαη ηα 
παηρλίδηα δξάζεο, ζηξαηεγηθήο θαη 
παηρλίδηα ξόισλ.



Εζηζκφο ζηα παηρλίδηα …

Υπάξρεη εζηζκόο ζηα Γηαδηθηπαθά 
παηρλίδηα? ΝΑΗ

Σπλήζσο δελ έρεη λα θάλεη κόλν κε 
ην ίδην ην παηρλίδη αιιά κε ην 
θνηλσληθό δίθηπν πνπ επηθξαηεί κέζα 
ζην παηρλίδη. Γηα άηνκα πνπ έρνπλ 
πξόβιεκα θνηλσληθνπνίεζεο ζηελ 
πξαγκαηηθή δσή, απηέο νη ‘θνηλσλίεο’ 
πξνζθέξνπλ αθξηβώο απηό. 

Υπάξρεη πξαγκαηηθόο θίλδπλνο ζηελ 
ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ παηρληδηώλ 
απηώλ, αθνύ όιε ε ππόινηπε δσή 
ηνπο επεξεάδεηαη ζνβαξά. 

Όπως πάνηα, σπάρτοσν όρια για 
όλα!



Παξαηεηακέλε Φξήζε πξνθαιεί:

• Πφλνπο ζηα κάηηα θαη καχξνπο θχθινπο

• Έληνλνπο πνλνθεθάινπο

• Πφλνπο ζην ζηήζνο, ζβέξθν θαη ψκνπο

• Κνχξαζε

• Αιιαγέο ζηε δηάζεζε 

• Αυπλίεο ή δηαηαξαγκέλνο χπλνο

• Επηιεπηηθά επεηζφδηα (ζε άηνκα κε 
επαηζζεζία)

Όια απηά δελ θάλεθαλ ζε θαλνληθνχο 
ρξήζηεο!



Χπρνθνηλσληθά Ζεηήκαηα: 

• Καηάζιηςε 

• Κνηλσληθή απνκφλσζε θαη ιηγφηεξν ζεηηθή 
ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηε θνηλσλία

• Τδφγνο

• Κινπέο θαη εγθιεκαηηθφηεηα

• Φακειή απηνεθηίκεζε ζηα θνξίηζηα

• Φακειή αθαδεκατθή απφδνζε 

Αληηθαζηζηψληαο ηελ θνηλσληθή δσή κε ηε 
εηθνληθή δεκηνπξγνχληαη ηα πην πάλσ 
πξνβιήκαηα!



Με Κανονική Χπήζη:

• ηξφπνο εθηφλσζεο ηεο βίαηεο θαη αξλεηηθήο 

ελέξγεηαο

• ηξφπνο έθθξαζεο θαη ‘θίλεζεο’ γηα άηνκα κε 

εηδηθέο ηθαλφηεηεο

• πξνζθνξά γλψζεο θαη ηθαλνηήησλ

• Μαζαίλεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο θαη 

κάζεζεο

• Έλα θαιφ παηρλίδη κπνξεί λα ζνπ κάζεη κέρξη 

θαη 36 ζεκαληηθέο αξρέο κάζεζεο!



Γηα νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πνπ 
κπνξεί λα ρξεηαζηείηε επηζθεθηείηε ηελ 

ηζηνζειίδα καο ζην :

www.cyberethics.info

Ή ηειεθσλήζηε καο ζην

22-873820

Επραξηζηνχκε!

http://www.cyberethics.info/

