
 

«Διεκδικώ τα Δικαιώματα μου,  

Θυμάμαι τις Υποχρεώσεις μου» 

ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ 

Ερευνητική εργασία 

Β΄τετράμημο 2011 - 2012 



Επιλογή Θέματος 

1.  Το διαδίκτυο αποτελεί μέρος της ζωής μας 

2. Υπάρχουν πολλοί έφηβοι εξαρτημένοι από το 

Διαδίκτυο 

3. Υπάρχουν πολλά κρούσματα βίας μέσα στο 

Διαδίκτυο   

 



ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ  

1. Αλέκος Άγγελος              12. Τσιμπανογιάννης  Κωνσταντίνος          

2. Αρμενάκης Ευστάθιος     13. Χατζηθεοδώρου Δημήτρης  

3. Βλάχος Αχιλλέας             14.  Γαρυφαλλοπούλου Αποστολία  

4. Γανιάρης Ευάγγελος        15. Κατσιούπη Ιωάννα 

5. Δήμτσας Παναγιώτης       16.Καρκαλά Ασπασία 

6. Κολιός Χρυσοβαλάντης     

7. Μπιτζάκας Λευτέρης   

8. Παντελής Νίκος 

9. Πατσούρας Νίκος              ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ 

10. Ταυρής Αντώνιος               1. Κουρεντζή Αναστασία 

11. Τσατσάνης Μιχάλης           2. Μπάτσιου Μαρία                





 

• Οι Ομορφάντρες  

• Οι Ακίνδυνοι  

• Οι Εγκληματολόγοι  

• Τα Ταπεινά Χαμομηλάκια  

ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 



Κίνδυνοι  στο Διαδίκτυο 

 
Ηλεκτρονικό έγκλημα 

 

 

 

 
 

  

  

Κίνδυνοι από τη χρήση του 

Διαδικτύου 
 

Προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς 



Κίνδυνοι  στο διαδίκτυο 
• Ακατάλληλο περιεχόμενο 

• Ανεπιθύμητα μηνύματα (Spam) 

• Απάτες (Scams) 

• Αποπλάνηση (Grooming) 



Κίνδυνοι  στο διαδίκτυο 

• Διακίνηση – πειρατεία λογισμικού 

• Διακίνηση ναρκωτικών  

•Εκφοβισμός (Cyber-bullying) 

 

 
 

 

 





Κίνδυνοι  στο διαδίκτυο 
 

• Επιβλαβείς συμπεριφορές 

 

• Ηλεκτρονικός τζόγος 

• Ιοί (Virus) 

 

 



Κίνδυνοι  στο διαδίκτυο  

• Παιδική πορνογραφία 

• Παραπληροφόρηση 

• Παραποίηση γλώσσας 

 

 

 



• Hacking - Cracking  

• Παραβίαση ιδιωτικότητας 

• Υποκλοπή προσωπικών  

    στοιχείων (Phishing) 

Κίνδυνοι  στο διαδίκτυο 



1. Δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα 
(προσωπικά δεδομένα) 

είναι κάθε πληροφορία που περιγράφει ένα άτομο και 
αναφέρεται σε:  

 

• στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, 
κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, e-
mail, αριθμοί ταυτότητας, διαβατηρίου, τραπεζικών 
λογαριασμών, πιστωτικών καρτών  κλπ.)  

 

• φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία 
(προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ)  

 

• οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά 
στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, 
δραστηριότητες, συνήθειες  

 



2. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 
είναι τα δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται:  

 

• στη φυλετική ή εθνική του προέλευση 

• στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές του πεποιθήσεις  

• στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση  

• στην υγεία του  

• στην κοινωνική του πρόνοια  

• στην ερωτική του ζωή  

• στις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και  

• στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω 
ενώσεις προσώπων 



 Προβλήματα συμπεριφοράς και 

υγείας  
 

• Βίαια παιχνίδια 

• Αποξένωση 

 

• Εθισμός 

• Φυσικές παθήσεις 

 

 



Εθισμός (Internet addiction) 

 • Χρήση του Διαδικτύου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 
το προτιθέμενο  

• Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή/και χρήματος σε 
δραστηριότητες σχετικές με το Διαδίκτυο 

• Συμπτώματα Συνδρόμου Απόσυρσης, όπως για παράδειγμα 
άγχος, έμμονη σκέψη για το Διαδίκτυο, όνειρα για το Διαδίκτυο 

• Χρήση Διαδικτύου προκειμένου να αποφευχθούν συμπτώματα 
απόσυρσης 

• Μείωση λειτουργικότητας του ατόμου. Συνήθως παραμελούν 
την προσωπική τους υγεία, γευματίζουν ανθυγιεινά, σταματούν 
τα αγαπημένα τους ενδιαφέροντα, εγκαταλείπουν το σχολείο, 
συγκρούονται έντονα στο σπίτι με τους γονείς τους, έχουν 
μεγάλη ένταση και θυμό που οδηγεί ακόμα και στη βία  

• Συνέχιση χρήσης του Διαδικτύου παρά τη γνώση της παραπάνω 
δυσλειτουργίας  



Φυσικές παθήσεις  

 
Όταν: 
•    Η χρήση του υπολογιστή είναι πολύωρη και χωρίς 

διαλείμματα. 
 

• Η απόσταση των ματιών μας από τον υπολογιστή είναι 
λανθασμένη και η οθόνη βρίσκεται σε λανθασμένο 
ύψος από το επίπεδο των ματιών μας. 
 

• Δεν καθόμαστε σε ορθή θέση μπροστά από τον 
υπολογιστή. 
Το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται ο υπολογιστής δεν 
φωτίζεται ομοιόμορφα. 
 

• Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού του υπολογιστή δεν 
είναι εργονομικές. 

 





Ας βάλουμε λίγο μυαλό στον 

κυβερνοχώρο μας! 

 Είναι εύκολο να επικοινωνώ με ασφάλεια, αρκεί να θυμάμαι τα εξής: 

• Δεν κανονίζω ΠΟΤΕ πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση-ραντεβού με 
κάποιον που γνώρισα στο Διαδίκτυο.  

 

• Δεν δίνω ΠΟΤΕ σε άτομα που γνώρισα στο Διαδίκτυο προσωπικά 
μου στοιχεία 

 

• Δεν δίνω ΠΟΤΕ πληροφορίες για την οικογένειά μου, τους φίλους 
μου ή άλλα άτομα που γνωρίζω 

 

• Δεν απαντώ ΠΟΤΕ σε μηνύματα ή σημειώματα ή φωτογραφίες, που 
έχουν σεξουαλικά υπονοούμενα, είναι προκλητικά ή αισχρά 



Ας βάλουμε λίγο μυαλό στον 

κυβερνοχώρο μας! 

 
• Θυμάμαι ότι αυτοί που παρουσιάζονται σαν φίλοι στο Διαδίκτυο μπορεί να 

λένε ψέματα.  

 

• Σταματώ την επικοινωνία αν αισθανθώ άβολα, αν τρομάξω ή αν απλά δεν 
θέλω να συνεχίσω να μιλάω με κάποιον. Μπλοκάρω το χρήστη ή απλά δεν 
απαντώ. 

 

• Σε κάθε περίπτωση μπορώ να απευθυνθώ στους καθηγητές ή 
στον διευθυντή του σχολείου μου, στους γονείς μου ή/και στο 
Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ασφάλειας.  

    Καταγγελίες  μπορούν επίσης να απευθύνονται και στην 
ιστοσελίδα www.safeline.gr/report. 

 
 



Υποχρεώσεις και συμπεριφορά στο 

Διαδίκτυο 
• Εκφράζουμε τις απόψεις μας με μετριοπάθεια  

• Είμαστε ευγενικοί  

• Σκεφτόμαστε καλά πριν γράψουμε ή πούμε κάτι  

• Προσαρμοζόμαστε στους κανόνες του κάθε Usenet group ή 
chat room.  

• Παραδεχόμαστε τα λάθη μας και δεν προσποιούμαστε τους 
ειδικούς 

• Δείχνουμε κατανόηση  

• Δείχνουμε συναδελφικότητα  

• Δεν τσακωνόμαστε  

• Δεν προωθούμε προσωπικά μηνύματα σε άλλους  

• Χρησιμοποιούμε κρυφή κοινοποίηση (bcc)  



 Ιδιαίτερα στα emails: 

 

• Δε χρησιμοποιούμε ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Είναι σαν να 

φωνάζουμε. 

• Δεν προωθούμε προσωπικά μηνύματα σε άλλους. 

• Χρησιμοποιούμε κρυφή κοινοποίηση (bcc) όταν 

τα προωθούμε σε άλλους ώστε να μην 

αποκαλύπτουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 

υπολοίπων παραληπτών. Επίσης, σβήνουμε τυχόν 

διευθύνσεις που υπάρχουν στο email μας. 



Χρησιμοποιώ το Διαδίκτυο …Δεν 

με χρησιμοποιεί εκείνο! 

 



Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα για να 

ασχοληθεί κανείς εκτός από τον 

υπολογιστή 

 

http://www.gifs.net/image/Hobbies_and_Entertainment/Travel/Tourist_woman/10633
http://www.gifs.net/image/Hobbies_and_Entertainment/Games_and_Gambling/Backgamon_2/9829


 

Η πραγματική ζωή 

είναι με 

πραγματικούς 

ανθρώπους. 





Σας  ευχαριστούμε 



 


