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Τι μου αρέσει να κάνω στο Διαδίκτυο;



Δυνατότητες Διαδικτύου

Ψυχαγωγία

Πληροφόρηση

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες

Μάθηση



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)

Υποκλοπή 
Προσωπικών 

στοιχείων
(Phishing)

Κίνδυνοι Διαδικτύου



Ας παίξουμε … 
το Παιχνίδι Ερωτήσεων / Απαντήσεων



Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός είναι ένα 
διασκεδαστικό παιχνίδι που όλοι γελάμε και 

περνάμε καλά!

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ



Μπράβο!
Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός είναι 
ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος στο 

Διαδίκτυο, που κάνει πολλά παιδιά 
να υποφέρουν!

Ο Διαδικτυακός εκφοβισμός αφορά 
τον εκφοβισμό, την απειλή, την 
ταπείνωση ή την παρενόχληση 

παιδιών, μέσω της χρήσης 
του Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων 
ή και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών 

από συνομήλικούς τους.



Λυπάμαι!

Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός είναι ένας πολύ 
σοβαρός κίνδυνος στο Διαδίκτυο, που κάνει 

πολλά παιδιά να υποφέρουν!
Ο Διαδικτυακός εκφοβισμός αφορά στον 

εκφοβισμό, την απειλή, την ταπείνωση ή την 
παρενόχληση παιδιών, μέσω της χρήσης 

του Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων ή και  
άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από 

ομηλίκους τους.





Διαδικτυακός Εκφοβισμός

Θύτης Θύμα Θεατές



Συνέπειες Διαδικτυακού Εκφοβισμού 



Ο Γιάννης βρήκε μια έρευνα που ανέφερε ότι 
πρέπει να περνάμε περισσότερο από 

2 ώρες στο Διαδίκτυο καθημερινά! 

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ



Μπράβο!
Είναι καλό να μην ξοδεύουμε πολύ 
χρόνο στο Διαδίκτυο κάθε μέρα… 

Είναι σημαντικό να έχουμε 
ισορροπία στον χρόνο που 

αφιερώνουμε στις καθημερινές 
μας δραστηριότητες. 

Η πολύωρη ενασχόληση με το 
Διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα υγείας (π.χ., πόνους 
στη πλάτη), εθισμό, αποξένωση.



Λυπάμαι!
Είναι καλό να μην ξοδεύουμε πολύ 
χρόνο στο Διαδίκτυο κάθε μέρα… 

Είναι σημαντικό να έχουμε 
ισορροπία στον χρόνο που 

αφιερώνουμε στις καθημερινές 
μας δραστηριότητες. 

Η πολύωρη ενασχόληση με το 
Διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα υγείας (π.χ., πόνους 
στη πλάτη), εθισμό, αποξένωση.





Συνέπειες από την πολύωρη ενασχόληση στο διαδίκτυο:

Παραμέληση ή και απομόνωση από την οικογένεια και τους/τις
φίλους/ες.

Μείωση των σχολικών επιδόσεων.

Εγκατάλειψη σχολείου.

Έντονες συγκρούσεις με τους γονείς (π.χ., υπάρχει μεγάλη ένταση και
θυμός που μπορεί να οδηγήσει στη βία).

Διαταραχές του ύπνου, όπως αλλαγές στις ώρες του ύπνου, υπνηλία τις
πρωινές ώρες, εξαιτίας της χρήσης του διαδικτύου τη νύχτα κ.λπ.

Σωματικές συνέπειες: Ξηροφθαλμία, ημικρανίες και σοβαροί
πονοκέφαλοι.

Πολύωρη Ενασχόληση στο Διαδίκτυο



Εκεί που παίζεις ένα παιχνίδι σε μία 
σελίδα στο διαδίκτυο εμφανίζεται το πιο 

κάτω παράθυρο που λέει: 
«Κερδίσατε ένα κινητό!!!» 

Τέλεια ιδέα!!! Αυτό που απομένει είναι 
να βάλεις τα προσωπικά σου στοιχεία.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ



Μπράβο!

Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά 
δεδομένα στο διαδίκτυο. 

Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη.
Διατηρώντας τον έλεγχο των 

προσωπικών σου δεδομένων, 
διατηρείς και τον έλεγχο της 

ιδιωτικής σου ζωής.



Λυπάμαι!

Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά 
δεδομένα στο διαδίκτυο. 

Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη.
Διατηρώντας τον έλεγχο των 

προσωπικών σου δεδομένων, 
διατηρείς και τον έλεγχο της 

ιδιωτικής σου ζωής.





1. Τηλέφωνο

2. Διεύθυνση σπιτιού

3. Σχόλια για άτομα με τα 
οποία τσακώθηκα

4. Αγαπημένους ηθοποιούς/ 
τραγουδιστές 

5. Αγαπημένα 
βιβλία/τραγούδια/ βίντεο

6. Φωτογραφίες με μαγιό

7. Φωτογραφίες που 
έβγαλα από τη φύση

8. Φωτογραφίες που 
έβγαλα άλλων ατόμων.

9. Πού βρισκόμαστε κάθε 
στιγμή. 

10. Αριθμός πιστωτικής 
κάρτας. 

Ποιες από τις πιο κάτω πληροφορίες θα ήταν καλό
να αποφεύγουμε να δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο
(π.χ. σε κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook);



Πότε δίνουμε Προσωπικά Δεδομένα;

Πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών μας!!! 



Παίρνεις μια πρόσκληση από κάποιο άγνωστο στο Facebook για 
να συμμετέχεις στο παιχνίδι «Κόκκινος Δεινόσαυρος».

Το παιχνίδι φαίνεται ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και είσαι 
περίεργος να δεις πώς παίζεται. 

Άκουσες ότι κάποιος σου βάζει διάφορες προκλήσεις (π.χ., να 
δεις ένα βίντεο με βίαιες σκηνές) … Τι κάνεις;

ΞΕΚΙΝΩ ΚΑΙ 
ΒΛΕΠΟΥΜΕ …

ΚΛΕΙΝΩ ΤΗ 
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ



Μπράβο!
Πολύ καλά έκανες που δεν 

παρασύρθηκες.
H πρόκληση και η περιέργεια σε 

άγνωστους χώρους μπορεί να 
μας παρασύρουν σε επικίνδυνα 

μονοπάτια.
Το διαδίκτυο εγκυμονεί 

σημαντικούς κινδύνους και 
πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 

προσεκτικοί.



Λυπάμαι!
H πρόκληση και η περιέργεια 

σε άγνωστους χώρους 
μπορεί να μας παρασύρουν 
σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Το διαδίκτυο εγκυμονεί 
σημαντικούς κινδύνους και 

πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί.



• Η δίαιτα της Μπάρμπι, ένας κόκκινος δεινόσαυρος,
μία νεράιδα, μία κουταλιά κανέλα, μία πράσινη
αρκούδα … μπορεί να ακούγονται αθώα
«παιχνίδια», αλλά να κρύβουν πολλούς κινδύνους.

• Πίσω από αυτά τα «παιχνίδια» και άλλες
συμπεριφορές, μπορεί να κρύβονται ομάδες ή
άτομα, που έχουν σκοπό να γελάσουν μαζί μας, να
μας προκαλέσουν κακό κ.λπ.

• Το διαδίκτυο εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους και
πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και
κριτικοί απέναντι του.

Προκλήσεις στο Διαδίκτυο





http://internetsafety.pi.ac.cy/ 



Εθνικό Κέντρο Αξιοποίησης του Διαδικτύου με Ασφάλεια

Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών
(ανώνυμα και χωρίς χρέωση)

Χρειάζεστε βοήθεια;

Η Γραμμή Βοήθειας 1480 σας προσφέρει 

την ευκαιρία να απαντήσετε ερωτήματα και 

να εκφράσετε τις ανησυχίες σας ανώνυμα. 

Ήρθατε αντιμέτωποι με παράνομο περιεχόμενο 

ή δραστηριότητες; 

Καταγγείλτε το στη Γραμμή Καταγγελιών 1480. 
Μπορείτε να παραμείνετε ανώνυμοι αν το επιθυμείτε



Σας ευχαριστούμε!

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας 
έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε 

χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν 
πληροφοριών.

Συγγραφή και

επιμέλεια υλικού:

- Αναστασία Οικονόμου
- Μαρία Κωνσταντίνου
- Παναγιώτα Χατζηττοφή 

Εποπτεία υλικού: - Αναστασία Οικονόμου

Επικοινωνία: internetsafety@cyearn.pi.ac.cy

Ενημερωτική Πύλη: http://internetsafety.pi.ac.cy

Διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons:
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση –

Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el 
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