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Αγαπητά μας παιδιά 
Το διαδίκτυο είναι πλέον καθημερινό εργαλείο στη ζωή μας: 
για την αναζήτηση πληροφοριών, για επικοινωνία, για ψυ-
χαγωγία. Οι δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο είναι 
τεράστιες. Η αποτελεσματική αξιοποίησή του, όμως, προϋ-
ποθέτει την ορθή χρήση του.

Όπως το παιχνίδι στην παιδική χαρά ή η διέλευση του δρό-
μου μπορεί να ενέχουν κινδύνους εάν δεν προσέχουμε, έτσι 
και η χρήση του διαδικτύου χρειάζεται προσοχή. Ευτυχώς 
υπάρχουν «εργαλεία» που μπορούν να εξοπλίσουν τους 
χρήστες του διαδικτύου με γνώση γύρω από τους τρόπους 
ορθής πλοήγησης, τα οφέλη και τους κινδύνους του διαδι-
κτύου.

Εδώ θα βρείτε μερικές συμβουλές που θα βοηθήσουν στην 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο διαδικτυα-
κός κόσμος αλλά και στην αντιμετώπιση των κινδύνων που 
μπορείτε να αντιμετωπίσετε κατά την πλοήγησή σας στον 
κυβερνοχώρο, για να είναι η καθημερινή σας πλοήγηση στο 
διαδίκτυο πηγή γνώσης, χαράς και ψυχαγωγίας κι όχι πηγή 
προβλημάτων και κινδύνων.
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Στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μη δέχεσαι 
αιτήματα φιλίας από αγνώ-
στους. Μην εμπιστεύεσαι 
τα στοιχεία που δηλώνει 
κάποιος στο προφίλ του. 
Το όνομα, η ηλικία, ακόμη 
και οι φωτογραφίες του 
προφίλ μπορεί να μην 
είναι αληθινά.

Όταν επικοινωνείς μέσω 
διαδικτύου, μη συνομιλείς 
με αγνώστους. Άτομα 
που γνωρίζεις μόνο μέσω 
internet μπορεί να μην 
είναι αυτά που ισχυρίζο-
νται ότι είναι και σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να 
τα συναντήσεις προσωπι-
κά. Προστάτευε τον εαυτό 
σου, όπως θα έκανες και 
στην καθημερινότητά σου.

Δεν προσβάλουμε και δεν 
βλάπτουμε κανέναν, ούτε 
ανεχόμαστε το ίδιο τόσο 
στο διαδίκτυο όσο και 
στην καθημερινότητά μας.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης δεν είναι ημερολό-
γιο. Το προφίλ σου δεν 
πρέπει να περιλαμβάνει 
όλες τις πληροφορίες 
για τις καθημερινές σου 
δραστηριότητες.

Πάντοτε να παίζεις δια-
δικτυακά παιχνίδια με τη 
συναίνεση και επίβλεψη 
των γονιών σου.

Οι κωδικοί πρόσβασης 
είναι αυστηρά προσωπικοί 
και δεν πρέπει να τους 
αποκαλύπτεις ούτε στους 
φίλους σου. Ρώτησε τους 
γονείς και τους δασκάλους 
σου τι σημαίνει προ-
σωπικά δεδομένα και τι 
μπορείς να μοιραστείς με 
ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Ενημέρωσε και συζήτη-
σε με τους γονείς σου 
ή τους δασκάλους σου 
σε περίπτωση που κάτι 
σε κάνει να αισθανθείς 
άβολα στο internet, 
όπως ακριβώς και στον 
πραγματικό κόσμο.

Μην επισκέπτεσαι διαδι-
κτυακούς τόπους που δε 
γνωρίζεις (όπως τα site 
στα οποία μας μεταφέρουν 
διάφορες παραπλανητικές 
διαφημίσεις). Μ αυτόν τον 
τρόπο προστατεύεις τον 
εαυτό σου και τον υπο-
λογιστή σου από πιθανές 
κακόβουλες καταστάσεις.

Υπάρχουν διαθέσιμες 
πληροφορίες που προστα-
τεύονται με πνευματικά 
δικαιώματα (μουσική, 
βίντεο, εικόνες κτλ ) και η 
χρήση και η αναπαραγωγή 
από εμάς δεν επιτρέπεται. 
Συζήτησε το συγκεκριμένο 
θέμα με τους γονείς και 
τους δασκάλους σου.

Για οποιοδήποτε θέμα που 
αφορά παραβατική συμπε-
ριφορά μέσω Διαδικτύου, 
επικοινωνήστε με τη Διεύ-
θυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος με τους ακόλου-
θους τρόπους:

Οι αγορές προϊόντων 
μέσω διαδικτύου αφορούν 
αυστηρά και μόνο τους 
γονείς σου.

Ό,τι κι αν «ανεβάσεις» 
ή γράψεις στο Διαδίκτυο 
αποθηκεύεται για πάντα, 
ακόμα και αν το διαγρά-
ψεις. Αυτό το υλικό μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από 
αγνώστους. Μη δημοσι-
εύεις προσωπικές πληρο-
φορίες (φωτογραφίες ή 
προσωπικά δεδομένα) στο 
Διαδίκτυο, γιατί δεν έχεις 
τη δυνατότητα να τις ελέγ-
ξεις. Δε στέλνεις -σε καμιά 
περίπτωση- προσωπικές 
φωτογραφίες σε τρίτους, 
γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος 
άλλος μπορεί να τις δει ή 
πώς αλλιώς θα χρησιμοποι-
ηθούν.

• http://www.cyberkid.gov.gr/
•  τετρ. αριθμό: 11188 για όλη την 

Ελλάδα 
•  τηλέφωνο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου 
Ελλάδος: 2310 38 87 72

•  μέσω της εφαρμογής (Application) σε 
smart phones (ios-android) Cyberkid 

11188


