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Οι γονείς θα πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά την χρήση του Διαδικτύου.  Θα 
πρέπει να είναι ενημερωμένοι για το Διαδίκτυο, τις πολλές νέες δυνατότητες που 
παρέχει αλλά και τους κινδύνους  που υπάρχουν. Να είναι ενημερωμένοι τι κάνουν τα 
παιδιά τους στο Διαδίκτυο και με τι σκοπό το χρησιμοποιούν. 
 

 

 

 

 

Να διδάξουν τα παιδιά τους να μην δίνουν ποτέ προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες 
στο Διαδίκτυο. 

  
 
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των 
Προσωπικών Δεδομένων που γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 28 Ιανουαρίου και την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 
που φέτος  γιορτάστηκε στις 9 Φεβρουαρίου θα θέλαμε 
να σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά δεδομένα και 

πως μπορείτε να τα προστατεύσετε και να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τις νέες 
τεχνολογίες και το διαδίκτυο. 
Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα; 
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. 
Μερικές φορές τα προσωπικά σου δεδομένα αφορούν ιδιαίτερα ευαίσθητα 
στοιχεία της ιδιωτικής σου ζωής, όπως στο θρήσκευμά σου, στις πολιτικές σου 
πεποιθήσεις, στην κατάσταση της υγείας σου ή στην ερωτική σου ζωή. 
 
Είναι δυνατόν τα προσωπικά μου δεδομένα να χρησιμοποιηθούν… 
εναντίον μου; 
Αν δεν προσέξεις πώς και πού τα δημοσιοποιείς ή αν πέσουν σε λάθος χέρια, τα 
προσωπικά σου δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για να 
σε δυσφημίσουν ή να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, αποκαλύπτοντας ιδιωτικές 
σου στιγμές... Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να δυσκολέψουν τη ζωή σου  

 

 
Να τοποθετούν τον υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο σε ένα χώρο του σπιτιού με 
άμεση πρόσβαση από όλα τα μέλη της οικογένειας. 

 
 

 

 
Οι γονείς έχουν δικαίωμα να επιβλέπουν και να φιλτράρουν το περιεχόμενο του 
Διαδικτύου ώστε να ελέγχουν ότι τα παιδιά τους δεν έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο 
που μπορεί να είναι επιβλαβές για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 

 
 

 

 
Δεν πρέπει να αγοράζουν κινητό σε παιδιά κάτω των δεκατριών  ετών. Σε περίπτωση 
που τους αγοράσουν, πρέπει αυτό να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης 
και πάντα με hands free. 

 
 

 

 
Πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση για ενδείξεις ότι το παιδί τους είναι θύμα 
παρενόχλησης (π.χ. συναισθηματική ανησυχία, αποφυγή φίλων, σχολείου, 
δραστηριοτήτων, επιδείνωση βαθμών, σχόλια που μαρτυρούν διαταραγμένες σχέσεις 
ηλεκτρονικές ή μη). 
 

 

 

 

Δεν πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους να βρίσκονται πάνω από δύο ώρες καθημερινά 
μπροστά από οποιαδήποτε οθόνη: τηλεόρασης, υπολογιστή, κινητού ή κονσόλας 
ηλεκτρονικού παιχνιδιού. 
 

  

 

Είναι απαραίτητο να ενημερωθούν περισσότερο και οι ίδιοι για τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια έτσι ώστε να έχουν έγκυρη γνώμη και σωστή επίβλεψη στην επιλογή του 
είδους των παιχνιδιών από τα παιδιά τους. 

  στο μέλλον, π.χ. όταν θα ψάχνεις για δουλειά ή θα θέλεις να σπουδάσεις στο 
πανεπιστήμιο ή να πάρεις δάνειο από μία τράπεζα. 

 

 
Να διαλέγουν και να βλέπουν μαζί με τα παιδιά τους τις εκπομπές που αυτά 
παρακολουθούν  στην τηλεόραση. 
 

  Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να πέσεις ακόμα και θύμα υποκλοπής 
ταυτότητας (δηλαδή κάποιος που έχει τα δεδομένα σου μπορεί να προσποιείται 
ότι είσαι εσύ) ή θύμα παρενόχλησης και εξαπάτησης. 

 

Να μην διστάζουν να κάνουν καταγγελίες και να απευθύνονται σε γραμμές όπως: 
* Η SafeLine : Μπορείτε να κάνετε καταγγελία ηλεκτρονικά στο  
http://www.safeline.gr/report/ , με e-mail στη διεύθυνση report@safeline.gr  ή 
τηλεφωνικά στον αριθμό 2811-391615  τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 
16:00. 
*       Η Γραμμή  Βοήθειας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 8001180015  
 

  Πηγές Πληροφόρησης οι Ιστοσελίδες: 
www.saferinternet.gr 
www.dpa.gr 
 http://blogs.sch.gr/internet-safety/ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ:  Λαγουδάκη Μαρία Καθηγήτρια Πληροφορικής 
 



Πότε επιτρέπεται κάποιος να χρησιμοποιεί τα προσωπικά μου δεδομένα; 
Στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει 
ειδική νομοθεσία που προστατεύει τα άτομα από την ανεξέλεγκτη χρήση των 
προσωπικών τους δεδομένων. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων είναι ο αρμόδιος 
φορέας  για  την εφαρμογή αυτής  της  νομοθεσίας  (νόμοι 2472/1997 και 
3471/2006).Ως βασικός κανόνας ισχύει ότι για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα 
προσωπικά σου δεδομένα για έναν συγκεκριμένο σκοπό πρέπει να έχει εξασφαλίσει 
την συγκατάθεσή σου και, σε αρκετές περιπτώσεις, τη συναίνεση των γονιών σου. 
Με αυτό εννοούμε ότι, αφού προηγουμένως έχεις ενημερωθεί ακριβώς για το ποιος 
είναι αυτός που θέλει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σου, για ποιον λόγο θέλει να 
τα χρησιμοποιήσει, ποια στοιχεία σου θέλει να πάρει και με ποιους θα τα μοιραστεί, 
 έχεις δεχθεί και έχεις πει με σαφή τρόπο ότι συμφωνείς. 
Μπορώ να ανεβάζω στο Διαδίκτυο φωτογραφίες φίλων μου; 
Αν θέλετε να βγάλετε μια φωτογραφία ενός  φίλου, ενός μέλους της 
οικογένειας, ενός συμμαθητή κ.λπ., πρώτα πρέπει να ζητήσετε την άδεια του 
ατόμου αυτού. Αν το άτομο αυτό είναι ανήλικο τότε απαιτείται και η 
συγκατάβαση των γονιών του. Σε κάθε περίπτωση, μην ανεβάζετε τη 
φωτογραφία στο Διαδίκτυο, αλλά κρατήστε τη σε ασφαλές μέρος, μόνο για 
προσωπική σας χρήση. Να θυμάστε ότι από τη στιγμή που στέλνετε μια 
φωτογραφία στο Διαδίκτυο παύει να είναι για ιδιωτική χρήση και δεν μπορείτε να 
ελέγξετε το που θα καταλήξει. Μην στέλνετε δικές σας φωτογραφίες σε άτομα που 
γνωρίσατε μέσω Διαδικτύου και δεν γνωρίζετε προσωπικά. Μια δική σας 
φωτογραφία θα κάνει πιο εύκολο τον εντοπισμό σας στον πραγματικό κόσμο. 
Επίσης να θυμάστε ότι μια ψηφιακή φωτογραφία σας μπορεί να υπάρχει για πάντα 
και αν κάποιος ηλεκτρονικός σας φίλος την έχει κρατήσει, μπορεί κάποια μέρα να 
συναντήσετε την επίμαχη φωτογραφία στο Διαδίκτυο και υπάρχει περίπτωση να μην 
μοιάζει καθόλου με το πρωτότυπο, καθότι η επεξεργασία μιας φωτογραφίας είναι με 
τα σημερινά μέσα απίστευτα εύκολη. Να θυμάστε πάντα ότι από τη στιγμή που 
ανεβάζετε μια φωτογραφία σας στο Διαδίκτυο, παύει πια να είναι προσωπική καιδεν 
μπορείτε να ελέγξετε που θα δημοσιευθεί και από ποιόν θα χρησιμοποιηθεί. 
Γνωρίζετε επίσης ότι με βάση τη διαταγή του υπουργείου παιδείας 132328/Γ2/7-12-
2006 απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση των κινητών  τηλεφώνων από τους 
μαθητές εντός του σχολικού χώρου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η 
λήψη φωτογραφιών και βίντεο με τη χρήση κινητού τηλεφώνου στο χώρο του 
σχολείου και το ανέβασμά τους στο διαδίκτυο. Η πράξη αυτή είναι παράνομη 
και διώκεται από το νόμο. 
Πώς μπορεί να σε βοηθήσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων; 
Αν ανακαλύψεις ότι κάποιος παραβιάζει τα προσωπικά σου δεδομένα, όπως π.χ. ότι 
τα συλλέγει ή τα δημοσιοποιεί (π.χ. «ανεβάζει» φωτογραφίες σου στο διαδίκτυο) 
χωρίς τη συγκατάθεσή σου, ενημέρωσε αμέσως τους γονείς σου και απευθύνσου 
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων για να σε βοηθήσει. 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα 
Τηλεφωνικό  Κέντρο :  +30 210 6475600    e-mai l :   contact@dpa.gr 

 

 

 

 

 

Μη δημοσιεύετε και μην αποκαλύπτετε ποτέ προσωπικά σας στοιχεία, όπως κωδικούς, 
το πραγματικό σας όνομα, τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του 
σχολείου (αν είστε ανήλικος), ή στοιχεία που αφορούν φίλους και οικογένεια. 
 

 

 

Μην ανεβάζετε και μη διακινείτε φωτογραφίες με κινητά τηλέφωνα ή μέσω διαδικτύου 
διότι είναι αδύνατο να ελέγξετε που μπορεί να καταλήξουν. 
 

 

 

Μην επιχειρείτε ποτέ χωρίς τη βοήθεια των γονιών σας, συναλλαγές μέσω του 
Διαδικτύου για την αγορά προϊόντων και μη δίνετε ποτέ στοιχεία που αφορούν 
πιστωτικές κάρτες που τυχόν γνωρίζετε κατά την επίσκεψη σας στους διάφορους 
δικτυακούς τόπους.  
 

 

 

Να συζητάτε με τους δασκάλους σας, τους γονείς σας και με πρόσωπα που έχετε 
εμπιστοσύνη για τις δραστηριότητές σας στο Διαδίκτυο, ιδιαίτερα αν αντιμετωπίσετε 
οτιδήποτε περίεργο ή ασυνήθιστο. 
 

 

 

Να είστε επιφυλακτικοί να αποδεχτείτε ότι διαβάζετε στο Διαδίκτυο ή ότι σας λένε οι 
άλλοι χρήστες του, πριν το υποβάλετε στην κρίση σας. 
 

 

 

Να έχετε υπόψη σας ότι τα προϊόντα της πνευματικής δημιουργίας (Μουσική, 
Λογοτεχνία, Κινηματογράφος, Video κλπ) προστατεύονται από τους νόμους και η 
διανομή τους μέσω του Διαδικτύου είναι παράνομη πράξη. Το ίδιο παράνομη πράξη 
θεωρείται και η διακίνηση προγραμμάτων υπολογιστών (Software) εκτός αν ανήκουν 
στην κατηγορία του Ελεύθερου Λογισμικού.  

 

 

 
Μην ξεπερνάτε καθημερινά τη μία με δύο ώρες συνολικά μπροστά σε οποιαδήποτε 
οθόνη: τηλεόρασης, υπολογιστή, κινητού ή κονσόλας ηλεκτρονικού παιχνιδιού. 

 

 

Να κάθεστε σωστά μπροστά στον υπολογιστή και να κάνετε συχνά διαλείμματα όταν τον 
χρησιμοποιείτε. 

  

 

 
Μην χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα. Αν έχετε κινητό, περιορίστε τη χρήση του και 
χρησιμοποιείτε πάντα hands free. Μην ξεχνάτε ότι ασφαλής χρήση του κινητού είναι 
μόνο 3 λεπτά το μήνα!!! 
 

  

 

Να εφοδιαστείτε με κατάλληλα αντιϊικά (antivirus) προγράμματα. Μην ανοίγετε e-mail 
αγνώστων και μην κατεβάζετε  ούτε να χρησιμοποιείτε άκριτα οποιοδήποτε πρόγραμμα 
βρίσκετε στο Διαδίκτυο. Δεν είναι όλα τα προγράμματα ασφαλή ακόμα και αν 
εμφανίζονται ως παιχνίδια (ίσως περιέχουν προγράμματα Δούρειους Ίππους που 
μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή σας) 
 

 


