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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

–     Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα 

–     Γιατί πρέπει να τα προστατεύουμε 

–     Πως μπορεί κάποιος να τα 
χρησιμοποιήσει για παράνομες 
δραστηριότητες 

–     Τι είναι το chat       

Κίνδυνοι 

–     Τρόποι συμπεριφοράς netiquette  
   



Ασφάλεια στο διαδίκτυο 

 Το διαδίκτυο είναι μια χρήσιμη πηγή 
πληροφοριών η οποία μπορεί να 

μας ωφελήσει όταν τη 
χρησιμοποιούμε σωστά.    



ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε 

πληροφορία που σε χαρακτηρίζει, όπως για 

παράδειγμα το όνομά σου, η διεύθυνσή σου, 

το τηλέφωνό σου, τα ενδιαφέροντά σου, οι 

επιδόσεις σου στο σχολείο, οι φωτογραφίες 

σου, οι απόψεις σου, κ.α.  



ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 Για όλους μας υπάρχουν πράγματα που δεν 
θα θέλαμε να μοιραστούμε με άλλους 
ανθρώπους. Όχι απαραίτητα επειδή πρέπει 
να τα κρατήσουμε κρυφά, αλλά επειδή 
αποτελούν αποκλειστικά προσωπική μας 
υπόθεση. 

 Υπάρχουν φορές που μπορεί να θες να 
παραμείνεις εντελώς «ανώνυμος». Και να 
νιώθεις ασφαλής ότι δεν υπάρχει κάποιος 
που ξέρει τα πάντα για τη ζωή σου ή είναι σε 
θέση να παρακολουθεί όλες σου τις 
δραστηριότητες. 



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΛΗΣΤΕΣ 

 Συνήθως σκέφτεσαι: «αφού δεν είναι κάτι για 
το οποίο ντρέπομαι, ούτε κάτι που θέλω να 
κρύψω, γιατί όχι;» Και όμως, έχεις ποτέ 
σκεφτεί ότι όσα δημοσιεύεις μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν από άτομα που δεν θέλεις 
ή δεν γνωρίζεις και με τρόπο ενοχλητικό ή 
προσβλητικό για εσένα; Όπως ότι κάποιος 
μπορεί να δημοσιεύσει φωτογραφίες σου σε 
ιστοσελίδες με τις οποίες είσαι ιδεολογικά 
αντίθετος/η ή να υποκλέψει δεδομένα σου 
για να σε εξαπατήσει ή ακόμα και να σου 
κάνει κακό... 
 



Tι είναι chat 

 Το chat στο Διαδίκτυο είναι ένας τρόπος άμεσης 
επικοινωνίας ενός συνόλου ανθρώπων, οι οποίοι 
βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε έναν συγκεκριμένο 
δικτυακό χώρο που ονομάζεται «δωμάτιο 
επικοινωνίας» (chat room) και πληκτρολογούν ο 
ένας στον άλλο μηνύματα κειμένου ή χρησιμοποιούν 
μικρόφωνο και κάμερα για ζωντανή συνομιλία. Το 
chat αποτελεί μια κοινωνική δραστηριότητα 
ιδιαίτερα δημοφιλή ανάμεσα στους νέους, διότι τους 
προσφέρει έναν εύκολο και  δωρεάν τρόπο 
γνωριμίας με ανθρώπους απ όλον τον κόσμο. 

 Η συζήτηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε 
σε ιστοχώρους του Διαδικτύου χωρίς να χρειαστεί η 
εγκατάσταση κάποιου προγράμματος, είτε 
εγκαθιστώντας το κατάλληλο λογισμικό (όπως στην 
περίπτωση του δημοφιλούς IRC, ή των διαφόρων 
τύπων messengers).  



Κίνδυνοι Διαδικτύου 

   
 
 Ακατάλληλο Περιεχόμενο  
 

 Ο όρος ακατάλληλο περιεχόμενο είναι υποκειμενικός σε σχέση με την 
ηλικία ή και την ψυχική κατάσταση του κάθε ατόμου.Συνήθως με τον 
όρο ακατάλληλο περιεχόμενο, αναφερόμαστε σε περιεχόμενο το 
οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, 
προώθηση επιβλαβών συμπεριφορών, προώθηση τυχερών 
παιχνιδιών,προώθηση βίας κ.τ.λ. 

  
 Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Spam)  
 

 Ανεπιθύμητα Μηνύματα θεωρούνται τα μηνύματα εκείνα που υπό 
κανονικές συνθήκες οι χρήστες δεν θα επέλεγαν να δουν και τα οποία 
διανέμονται σε μεγάλο αριθμό παραληπτών. 

  
 



  ΕΙΚΟΝΕΣ 



NETIQUETTE 

 Ως Κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς 
στο Διαδίκτυο εννοούμε το σύνολο των κανόνων 
που ορίζουν την αποδεκτή συμπεριφορά μεταξύ δύο 
ή περισσότερων χρηστών του Διαδικτύου κατά την 
ηλεκτρονική τους επικοινωνία. Ο Κώδικας 
δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο 
στοχεύει στην καθιέρωση συμβάσεων ευγένειας και 
αλληλοσεβασμού, καθώς και στην πιο αποδοτική 
αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Ο χαρακτήρας 
των κανόνων που τον αρπάζουν είναι εθιμοτυπικός 
και κατά συνέπεια η μη υπακοή σε αυτούς δεν 
επιφέρει νομικές κυρώσεις.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF


Τρόποι συμπεριφοράς 
Παραθέτουμε κάποιους από τους βασικούς κανόνες:  

  Να ακολουθείτε το χρυσό κανόνα: Να φέρεστε στους άλλους όπως θέλετε να 
σας φέρονται και αυτοί.  

  Ακολούθησε τους ίδιους κανόνες καλής συμπεριφοράς που έχετε μάθει και 
στην αληθινή ζωή. Στο διαδίκτυο ισχύει το ίδιο επίπεδο ηθικής και σωστής 
συμπεριφοράς.  

  Να θυμάστε πάντα ότι στο άλλο άκρο της σύνδεσης βρίσκεται ένας άνθρωπος, 
και όχι μια μηχανή, άσχετα αν επικοινωνείς μέσω αυτής. Σκεφτείτε πριν 
γράψετε κάτι, αν θα το λέγατε με τις ίδιες λέξεις στον παραλήπτη, έχοντάς τον 
μπροστά σας. Είναι απίστευτα εύκολο να γίνει παρεξήγηση μέσω ενός 
ηλεκτρονικού μηνύματος, απλά επειδή ο παραλήπτης δεν μπόρεσε να 
καταλάβει το ύφος και το περιεχόμενο του μηνύματός σας.  

  Η συγγραφή ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα 
ισοδυναμεί με φωνές. Μην το κάνετε, εκτός και εάν είναι πραγματικά 
απαραίτητο.  

 Η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου junk ή spam απαγορεύεται, και είναι 
πολύ ενοχλητική.  

 Να διατηρείτε πάντοτε την ψυχραιμία σας, ιδίως όταν κάποιος σας προσβάλει 
(ή νομίζετε ότι σας προσέβαλε).  

  Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλη ή προσβλητική γλώσσα. 

 Να προσέχετε την ορθογραφία σας, να είστε σαφής και να γράφετε σύντομα 
μηνύματα.  

  Όταν λαμβάνετε μέρος σε δωμάτια συνομιλίας, μην διακόπτετε τους άλλους 
και μην ξεφεύγετε από το θέμα.  

  Χρησιμοποιήστε φατσούλες για να μεταδώσετε το χιούμορ και το σαρκασμό, 
και μάθετε τις συνηθισμένες διαδικτυακές συντομογραφίες.  



Τι είναι τηλεδιάσκεψη… 

  
Ένα από τα εργαλεία που προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στην εφαρμογή του 
προγράμματος είναι η τηλεδιάσκεψη. Τηλεδιάσκεψη είναι 
η επικοινωνία, μέσω υπολογιστών, δύο η περισσοτέρων 
ατόμων ή ομάδων ατόμων, που βρίσκονται σε 
απόσταση μεταξύ τους. Κατά την τηλεδιάσκεψη γίνεται 
συγχρόνως οπτική και ακουστική επαφή των μετεχόντων 
(τηλεδιάσκεψη μπορούμε να έχουμε και με ακουστική 
επαφή μόνο). Η τηλεδιάσκεψη γίνεται σε πραγματικό 
χρόνο και επιτρέπει να γίνει ομιλία, συζήτηση, ερωτήσεις 
και απαντήσεις με ομιλητές και ακροατές σε απόσταση. 
Η οθόνη του υπολογιστή είναι εκείνη που κάνει δυνατή 
την οπτική και την ακουστική επαφή. 


