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Η συμμετοχή και η πορεία του Γυμνασίου Γαζίου 
στο πρόγραμμα eSafety Label

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υποστηρίζει τα σχολεία 
για να βελτιώνουν την ψηφιακή τους ασφάλεια.

• Εγγραφή Γυμνασίου Γαζίου το Μάρτιο του 2014

• Υποβολή Εντύπου Αξιολόγησης και απόκτηση χάλκινης ετικέτας eSafety
τον Απρίλιο του 2014

• Ασημένια ετικέτα τον Ιανουάριο του 2015

• Χρυσή ετικέτα τον Ιανουάριο του 2016

• Δεύτερη χρυσή ετικέτα το Φεβρουάριο του 2018

• Τρίτη χρυσή ετικέτα στις 25 Απριλίου 2022 

http://gym-gaziou.ira.sch.gr/index.php/to-sxoleio/diakriseis/312-esafety
http://gym-gaziou.ira.sch.gr/index.php/to-sxoleio/diakriseis/403-xryso-esafety-label-gia-defteri-fora-sto-gymnasio-gaziou


Δυνητικοί 
κίνδυνοι 

στο 
Διαδίκτυο

• Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

• Διαδικτυακός εκφοβισμός

• Υπερβολική Ενασχόληση με το Διαδίκτυο -Εξάρτηση

• Οικονομική απάτη μέσω διαδικτύου

• Phishing – Ηλεκτρονικό Ψάρεμα Δεδομένων

• Επικίνδυνες εφαρμογές

• Βίαια Παιχνίδια

• Ηλεκτρονικός Τζόγος

• Παραπληροφόρηση

• Κακόβουλο λογισμικό

• Αποπλάνηση ανηλίκου (Grooming)

• Ανταλλαγή σεξουαλικών µηνυµάτων ή γυµνών φωτογραφιών 
(Sexting)

• Σεξουαλικός διαδικτυακός εξαναγκασμός (Sextortion)

• Ακατάλληλο περιεχόμενο

• Ανεπιθύμητα μηνύματα (Spam)



Παράνομο 
περιεχόμενο στο 

Διαδίκτυο 

Ενδεικτικά:

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Παιδική πορνογραφία

Ρατσιστικό περιεχόμενο/Μισαλλόδοξος λόγος

Επικοινωνία μέσω Διαδικτύου με σκοπό την 
αποπλάνηση (Grooming)

Οικονομική απάτη μέσω Διαδικτύου

Παραβίαση του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση

Προτροπή σε αυτοκτονία

Αποστολή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων (Spam)

Παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας

Στατιστικά της SafeLine 
για το 2021

Συνολικά 8571
καταγγελίες για 

παράνομο περιεχόμενο



Αποτελέσματα έρευνας 2021 - 22 του ΕΚΑΔ για 
διαδικτυακές συνήθειες μαθητών/τριών

Συμμετείχαν 5000 μαθητές/τριες ηλικίας 12-18 ετών:

• 60% συνομιλούν με αγνώστους στο Διαδίκτυο

• 25% έχουν δεχθεί διαδικτυακή παρενόχληση

• 53% αδιαφορούν για την ψηφιακή τους φήμη

• 37% έχουν βρεθεί σε περιβάλλοντα βίας, ξενοφοβίας, 
ρατσισμού

• 4% έχουν ζητήσει βοήθεια από εκπαιδευτικό



Μετα-σύμπαν, Τεχνητή Νοημοσύνη, Εικονική 
Πραγματικότητα… Η νέα εποχή…..

Ο Κόσμος των Avatar…. Ένας κόσμος χωρίς:

• Κανόνες

• Νομική υπόσταση

• Ίχνος δικαιοσύνης

• Προστασία προσωπικών δεδομένων

• Αλληλοσεβασμό

• Αιδώ

Ένας κόσμος που θα μπουν και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί 
θα κληθούν να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις…….

Είναι έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουν;



Η ανάγκη για επιμόρφωση…

Αναγκαία η επιμόρφωση στην ψηφιακή ασφάλεια,
ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποκτούν επιπλέον δεξιότητες
για να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με επάρκεια
και ασφάλεια στα παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά και
διοικητικά καθήκοντα στα συνεχώς εξελισσόμενα
τεχνολογικά περιβάλλοντα.



Ενημέρωση – Βοήθεια – Καταγγελία (1/4)

Από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (ΕΚΑΔ) που παρέχει 
ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και μεγάλους 
χρήστες του Διαδικτύου μέσω τριών διακριτών δράσεων:

• Ενημέρωσης https://saferinternet4kids.gr

• Γραμμής Βοηθείας Ηelp-line (τηλ: 210-6007686) http://help-line.gr/

• Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο στο 
Διαδίκτυο, SafeLine, https://www.safeline.gr/

https://saferinternet4kids.gr/
http://help-line.gr/
https://www.safeline.gr/


Ενημέρωση – Βοήθεια – Καταγγελία (2/4)

Από την πλατφόρμα eSafety Label, https://www.esafetylabel.eu/, 
με σχέδια μαθήματος  από το 
https://www.esafetylabel.eu/outputs-
esafety_champions/champion_materials και τη σελίδα στο 
Facebook: https://www.facebook.com/esafetygr/

Από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
https://www.dpa.gr/el και την πλατφόρμα “ Μικροί Πολίτες ”
https://www.dpa.gr/mikroi_polites

Από το CYBER ALERT της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, https://cyberalert.gr/ Τηλ: 11188 για καταγγελία, 
με αποδείξεις, (URL ιστοσελίδας ή Print Screen και επικόλληση στη 
Ζωγραφική ή στο Word για Η/Υ)

https://www.esafetylabel.eu/
https://www.esafetylabel.eu/outputs-esafety_champions/champion_materials
https://www.facebook.com/esafetygr/
https://www.dpa.gr/el
https://www.dpa.gr/mikroi_polites
https://cyberalert.gr/


Ενημέρωση – Βοήθεια – Καταγγελία (3/4)

Παρακολουθώντας τα Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα σε 
εκπαιδευτικούς και γονείς για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 
(MOOC), από το ΕΚΑΔ, απαιτείται εγγραφή εκπαιδευόμενου στο 
Open eClass, χορηγείται βεβαίωση

Αντίστοιχα για παιδιά, χωρίς να απαιτείται εγγραφή στο
https://free.openeclass.org/courses/IT806/

Κύκλος μαθημάτων “ Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου ”, από το ΙΤΕ σε 
συνεργασία με την Google Hellas, χορηγείται βεβαίωση 
συμμετοχής, https://saferinternet4kids.gr/be-internet-awesome/

Εγχειρίδια ασφαλούς πλοήγησης, για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
(ΙΕΠ):
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23315&
forceview=1

https://saferinternet4kids.gr/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/mooc/
https://free.openeclass.org/courses/IT806/
https://saferinternet4kids.gr/be-internet-awesome/
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23315&forceview=1


Ενημέρωση – Βοήθεια – Καταγγελία (4/4)

Από το Back to school 2021-2022: Το νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό 
υλικό για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου του ΕΚΑΔ:

 Για εκπαιδευτικούς/γονείς: https://saferinternet4kids.gr/back-
to-school-all/back-to-school-2021/back-to-school-2021-ge/

 Για παιδιά: https://saferinternet4kids.gr/nea/back-to-school-
2021-2022/

Για παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες: 
https://saferinternet4kids.gr/yliko-
saferinternet4kids/special_learning_material/

Από τον ιστότοπο του Γυμνασίου Γαζίου : http://gym-
gaziou.ira.sch.gr/index.php/asfales-diadiktyo-syndesmoi και από 
έντυπο και ψηφιακό υλικό στο σχολείο

https://saferinternet4kids.gr/back-to-school-all/back-to-school-2021/back-to-school-2021-ge/
https://saferinternet4kids.gr/nea/back-to-school-2021-2022/
https://saferinternet4kids.gr/yliko-saferinternet4kids/special_learning_material/
http://gym-gaziou.ira.sch.gr/index.php/asfales-diadiktyo-syndesmoi


Προσωπικά Δεδομένα (1/2)

Προσωπικά δεδομένα: Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα άτομο, πχ.
ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, email, κωδικοί, στοιχεία τραπεζικών 
λογαριασμών, φωτογραφίες, βίντεο, like, σχόλια, καθώς και ευαίσθητα στοιχεία 
που αφορούν στην υγεία, κοινωνική πρόνοια, ερωτική ζωή, πολιτικά 
φρονήματα, ποινικές διώξεις κλπ.

Τρόποι με τους οποίους αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα
χωρίς να το συνειδητοποιούμε:

• Όταν έχουμε δημόσιο προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα (ρυθμίσεις απορρήτου)

• Μέσω φωτογραφιών ή βίντεο που ανεβάζουμε στο διαδίκτυο 

• Μέσω σχολίων ή φωτογραφιών που μας αφορούν και  κοινοποιούνται από 
τρίτους. 

• Μέσω εφαρμογών που κατεβάζουμε.



Γιατί είναι σημαντική η προστασία των 
προσωπικών μας δεδομένων; - Νόμος GDPR (2/2)

• Προστατευόμαστε από κακόβουλους χρήστες, (εκφοβισμός, κλοπή 
ταυτότητας, παραβιάσεις λογαριασμών κλπ.)

• Προστατεύουμε την ψηφιακή μας φήμη

• Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

Ο νέος κανονισμός για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ, γνωστός με 
το ακρωνύμιο GDPR (ΓΚΠΔ) – Μάιος 2018

Δικαιώματα των πολιτών:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Δικαίωμα διόρθωσης

Δικαίωμα στη λήθη



Άδειες Χρήσης 
και Εφαρμογές

Δείτε από ΕΔΩ πώς 
μπορούμε να 

διαχειριστούμε τις 
άδειες χρήσης στις 

εφαρμογές, σε 
κινητά ANDROID και 

iOS.

https://saferinternet4kids.gr/fylladia/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd/


Διαχειριζόμαστε τα Cookies…
Cookies: Μικρά αρχεία με πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή

μας ή στο κινητό μας από έναν ιστότοπο που επισκεπτόμαστε, όπως:
η προτιμώμενη γλώσσα, η τοποθεσία μας αλλά και προσωπικά μας στοιχεία,
π.χ. όνομα, διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου και η δραστηριότητά μας στον
ιστότοπο. Όταν επισκεφθούμε ξανά τον ιστότοπο, ο Browser θα στείλει τα
cookies που ανήκουν σε αυτόν.

Κατηγορίες cookies: Τεχνικά cookies και τα Cookies δημιουργίας προφίλ.

Μπορούμε να διαχειριστούμε τα cookies, αν ακολουθήσουμε τις σχετικές οδηγίες
για κάθε Browser: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Internet
Explorer, Apple Safari, Opera.

(πχ. Να απενεργοποιήσουμε τα cookies τρίτων, να ενεργοποιήσουμε τη
λειτουργία «Αποτροπή καταγραφής» (Do Not Track), να ορίσουμε την
αυτόματη διαγραφή cookies και δεδομένων ιστότοπων όταν κλείνει ο Browser
κλπ.)
Ενδέχεται μετά από κάποιες ρυθμίσεις οι ιστοσελίδες να δυσλειτουργούν και να 

μην εμφανίζουν σωστά το περιεχόμενό τους.

https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-leitoyrgias-apotroph-katagrafhs
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
https://support.microsoft.com/el-gr/microsoft-edge/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-cookies-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/el-gr/windows/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.apple.com/el-gr/HT201265
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/


Ψηφιακή φήμη 

Στο Διαδίκτυο είμαστε αόρατοι;  

Αφήνουμε Θετικά και Αρνητικά ψηφιακά αποτυπώματα κατά την 
πλοήγησή μας, αυτά δημιουργούν την ψηφιακή μας φήμη.

Η ψηφιακή φήμη μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη 
μελλοντική μας ζωή (επάγγελμα, εξέλιξη, κλπ.).

Γι αυτό την ελέγχουμε τακτικά.

(Στην Google το ονοματεπώνυμό μας)



Ισχυροί κωδικοί (1/2)

Είναι ισχυρός ο κωδικός;       !@#$%^&* Γιατί;

Ένας κωδικός για να είναι ισχυρός και να μην παραβιάζεται εύκολα, πρέπει να 
περιέχει:

• Τουλάχιστον 8 χαρακτήρες

• Γράμματα κεφαλαία και πεζά

• Αριθμούς

• Σημεία στίξης

• Σύμβολα  

Μια δυνατή συνήθεια ή ένα αγαπημένο τραγούδι γίνεται ένας ισχυρός κωδικός:

shine on you crazy diamond, 1975

Κωδικός:  SoycD,75_*



Ισχυροί κωδικοί (2/2)

Για να είμαστε περισσότερο ασφαλείς θα πρέπει: 

Να μην δίνουμε ποτέ τους κωδικούς μας σε κανέναν, (προσέχουμε το 
Phishing/Smishing)

Να τους αλλάζουμε συχνά, πχ. κάθε 6 μήνες 

Πριν συμπληρώσουμε τον κωδικό σε μια ιστοσελίδα, ελέγχουμε τη γραμμή 
διεύθυνσης του φυλλομετρητή μας (Browser), πχ. Firefox, Chrome να είναι της 
μορφής:  https://

Όπου συνδεόμαστε με κωδικό, στο τέλος να κάνουμε πάντα αποσύνδεση

Όταν χρησιμοποιούμε ασύρματα δίκτυα, κυρίως σε δημόσιους χώρους αλλά και 
γενικά, θα πρέπει να μην αποθηκεύουμε τους κωδικούς μας στους Browsers

Να μην χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε όλους τους 
λογαριασμούς μας

Να μην χρησιμοποιούμε ως κωδικό ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου 
ή άλλα στοιχεία που έχουμε δημοσιεύσει στο Διαδίκτυο



Καλές πρακτικές για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων (1/2)

Η καλύτερη μέθοδος είναι η πρόληψη

("Κάλλιον  τό προλαμβάνειν, παρά τό θεραπεύειν", Ιπποκράτης 460 – 337 πΧ.)

• Δε δημοσιοποιούμε ανεξέλεγκτα, περιοριζόμαστε στα απολύτως απαραίτητα.

• Όταν μπαίνουμε σε ιστοχώρους που ζητούν προσωπικά μας δεδομένα, 
διαβάζουμε τους «όρους χρήσης» και την «πολιτική απορρήτου».

• Επιλέγουμε «ισχυρούς» κωδικούς και δεν τους δίνουμε ποτέ σε κανέναν. 

• Διαχειριζόμαστε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας όταν 
χρησιμοποιούμε φυλλομετρητές (browsers).

• Χρησιμοποιούμε ψευδώνυμα σε ιστολόγια (blogs) και όταν κάνουμε chat για 
να προστατέψουμε την ταυτότητά μας.

• Κρατάμε τον υπολογιστή μας ασφαλή. Χρησιμοποιούμε προγράμματα τείχους 
ασφαλείας (firewall) και προστασίας από ιούς (antivirus). 

• Σεβόμαστε και δε δημοσιεύουμε προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων χωρίς 
τη συγκατάθεσή τους.



Καλές πρακτικές (2/2)
• Έχουμε άλλο email για το Διαδίκτυο και άλλο για την προσωπική μας 

αλληλογραφία.

• Θυμόμαστε ότι δεν είμαστε ποτέ αόρατοι στο Διαδίκτυο. 
Όλοι μας αφήνουμε «ψηφιακά αποτυπώματα» κατά την πλοήγησή μας. 
Γι’ αυτό, πρέπει να ελέγχουμε τακτικά την ψηφιακή μας φήμη. 

• Δημιουργούμε ασφαλή προφίλ στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 
Ρυθμίζουμε το προφίλ μας, ώστε να μην είναι ορατό σε αγνώστους (ιδιωτικό). 

• Χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υπευθυνότητα. 
Προσέχουμε πού κάνουμε Like ή καρδούλα, τις κοινοποιήσεις και τα σχόλιά μας.

• Θυμόμαστε ότι οτιδήποτε ανεβάζουμε στο Διαδίκτυο μπορεί να μείνει 
εκεί για πάντα. Αισθανόμαστε άνετα αν τις πληροφορίες ή φωτογραφίες που 
δημοσιεύουμε στο Διαδίκτυο τις έβλεπε ο οποιοσδήποτε; 
Εάν η απάντηση είναι «όχι», τότε δε θα πρέπει να τις δημοσιεύουμε.

• Προσέχουμε ποιες εφαρμογές «κατεβάζουμε» και από ποιον ιστότοπο. 

• Απεγκαθιστούμε εφαρμογές και διαγράφουμε παλιά προφίλ που δε 
χρησιμοποιούμε πια για να μην έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μας 
δεδομένα.



Αξιοπιστία 
πληροφορίας 
στο Διαδίκτυο

• Είναι το άρθρο ή η σελίδα ενυπόγραφη;  

• Σε ποιον ανήκει η σελίδα;  

• Υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας;  

• Τι κατάληξη έχει η URL; (.com, .gov, .gr, .edu)  

• Αν έχει link σε άλλες σελίδες, αυτά λειτουργούν;  

• Αν έχει link σε άλλες σελίδες, αυτές είναι ποιοτικές;  

• Η σελίδα ενημερώνεται τακτικά;  

• Πότε δημοσιεύτηκε η πληροφορία;  

• Περιλαμβάνει απόψεις ή γεγονότα;  

• Κάνει αναφορά σε αξιόπιστες πηγές;  

• Καλύπτει μονόπλευρα το θέμα;  

• Είναι η πληροφορία τεκμηριωμένη;  

• Είναι εύκολη πλοήγηση;  

• Υπάρχει υπερβολή στα χρώματα φόντου και στη 
γραμματοσειρά;  

• Έχει ορθογραφικά και συντακτικά λάθη;  

• Έχει διαφημίσεις; 

Κριτήρια 
αξιολόγησης 
ιστοσελίδας

Αξιολογήστε την 
παρακάτω ιστοσελίδα:

https://www.news247.gr/ygeia/meli-kai-
kanela-o-fovos-kai-tromos-ton-

farmakoviomichanion.6294829.html

https://www.news247.gr/ygeia/meli-kai-kanela-o-fovos-kai-tromos-ton-farmakoviomichanion.6294829.html


Διαδικτυακός Εκφοβισμός (Cyberbullying) (1/4)

Είναι η χρήση τεχνολογίας (Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων, κ.α.)
προκειμένου να παρενοχλήσουμε, απειλήσουμε, προσβάλουμε,
εξευτελίσουμε, απομονώσουμε ή στοχοποιήσουμε κάποιον, δηλαδή να του
προκαλέσουμε εσκεμμένα κάποια βλάβη, κυρίως ψυχολογική.

Με ποιους τρόπους εκδηλώνεται συνήθως;

Με αποστολή  μηνυμάτων ή email,  με κακό ή απειλητικό περιεχόμενο.

Με δημοσίευση δυσάρεστων φωτογραφιών ή βίντεο ή μηνυμάτων.

Μέσω online παιχνιδιών και chat.

Με κλοπή ταυτότητας με σκοπό τη διάδοση 
φημών και ψεμάτων για τρίτα άτομα.



Ποιοι εμπλέκονται και πώς συνήθως αντιδρούν; (2/4)

Θύτης: Άτομο που προσπαθεί να ασκήσει δύναμη και εξουσία σε άτομο που 
θεωρεί λιγότερο ισχυρό.

Θύμα: Συνήθως άτομο όχι πολύ κοινωνικό, ευαίσθητο που υποφέρει σιωπηλά.

Παρατηρητές: Παρακολουθούν, δεν αντιδρούν, αδιαφορούν, ενώ θα έπρεπε να 
υποστηρίξουν το θύμα, να ζητήσουν ΒΟΗΘΕΙΑ, αλλιώς θεωρούνται συνένοχοι.

Συναισθήματα θύματος: Ντροπή και φόβο για κοινωνικό στίγμα, απόγνωση, 
μοναξιά, δυστυχία, ανασφάλεια, θυμό, απελπισία, χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
άγχος, κ.α.

Συνέπειες για το θύμα: Κατάθλιψη, απομόνωση στο σχολείο ή από τους φίλους, 
ανεξήγητα κακή επίδοση στο σχολείο ή αποχή, απόπειρα αυτοκτονίας.

Συναισθήματα θύτη: Θυμό, ανάγκη για προσοχή, ανάγκη επιβολής δύναμης λόγω
δικής του πρότερης θυματοποίησης, μοναξιά, ζήλεια.   



Ενδείξεις ότι ένα παιδί έχει γίνει στόχος… (3/4)
Είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αντιλαμβάνονται πότε τα 

παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα στον χώρο του σχολείου και να δημιουργούν 
ένα ασφαλές περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ούτως ώστε να τα 
ενθαρρύνουν να μιλήσουν. Ενδείξεις:

• Κοινωνική απομόνωση (έλλειψη φίλων)
• Πτώση της σχολικής επίδοσης
• Συναισθηματική αναστάτωση, άγχος, φόβος
• Συχνές απουσίες από το σχολείο 
• Υπνηλία στο σχολείο
• Αδιαφορία για την προσωπική εμφάνιση και καθαριότητα

Οι μαθητές/τριες πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν κάτι τους συμβεί μπορούν να το 
αναφέρουν και να ζητήσουν βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς τους.

Οι εκπαιδευτικοί αν αντιληφθούν ένα περιστατικό θα πρέπει να υποστηρίξουν το 
θύμα και να ενημερώσουν τη Διεύθυνση. Επίσης οφείλουν να καλλιεργούν 
στην τάξη ένα περιβάλλον που διέπεται από αποδοχή και ενσυναίσθηση και 
που δεν ανέχεται τη βία και τον διαδικτυακό (και όχι μόνο) εκφοβισμό.



Αν μας συμβεί, πώς το αντιμετωπίζουμε;  (4/4)
• Mένουμε ψύχραιμοι και δεν απαντάμε με τον ίδιο τρόπο

• Aν γνωρίζουμε το θύτη του ζητάμε να σταματήσει, αν όχι τον αγνοούμε και 
μπλοκάρουμε (block) την επαφή

• Κρατάμε αποδείξεις και αποθηκεύουμε μηνύματα, συνομιλίες, ημερομηνίες, URL

• Kάνουμε αναφορά (report), αν γίνεται μέσω κοινωνικών δικτύων

• Kατεβάζουμε τη σελίδα ή δημιουργούμε νέο λογαριασμό

• Zητάμε βοήθεια από ενήλικα που εμπιστευόμαστε (πχ. γονέα, εκπαιδευτικό, ή 
από τη Help-Line)

• Aν συνεχίζεται ο εκφοβισμός κάνουμε καταγγελία στη SafeLine ή στο 
Cyber Alert (Τηλ: 11188)

Για διαχείριση περιστατικού στο σχολείο και γενικότερα για την ψηφιακή 
ασφάλεια, διαβάζουμε την Πολιτική του σχολείου μας. 

http://www.help-line.gr/
https://www.safeline.gr/
https://cyberalert.gr/
http://gym-gaziou.ira.sch.gr/images/pdf_files/politiki_safety_internet_2021_22.pdf


Απάτες μέσω 
Διαδικτύου

Οι απατεώνες στο 
Διαδίκτυο θέλουν να μας 

κλέψουν προσωπικά 
δεδομένα  ή χρήματα ή και 

τα δύο. 

Δείτε περισσότερα για τις απάτες: 
https://cyberalert.gr/apates-

meso-diadiktiou/

https://saferinternet4kids.gr/sca
ms/

https://cyberalert.gr/apates-meso-diadiktiou/
https://saferinternet4kids.gr/scams/


Απάτες Phishing/Smishing (1/4)

Εσείς γνωρίζετε τις απάτες Phishing και Smishing?

Phishing/Smishing: Ενέργεια εξαπάτησης των χρηστών του Διαδικτύου, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφωνικής κλήσης 
ή SMS με σκοπό την αθέμιτη απόκτηση απόρρητων προσωπικών και 
οικονομικών δεδομένων. Πώς λειτουργεί;

• Λαμβάνουμε  ένα μήνυμα που φαίνεται ότι έχει σταλεί πχ. από μια τράπεζα με 
την οποία συναλλασσόμαστε

• Μας ζητάνε απόρρητα προσωπικά στοιχεία πχ. κωδικούς, για επαλήθευση ή για 
να ελέγξουν μια ύποπτη δραστηριότητα που παρατηρήθηκε στον λογαριασμό μας

• Μας ζητάνε να “κατεβάσουμε” ένα επισυναπτόμενο αρχείο ή να “πατήσουμε”
σε ένα link (που θα παραπέμπει σε ψεύτικο ιστότοπο, πχ.
“http://www.winbanks.com”  αντί για το νόμιμο “https://www.winbank.gr” )

https://youtu.be/LRnUDB6PTiI


Παράδειγμα απάτης με Τράπεζα    (2/4) 



Παράδειγμα 
απάτης με ΕΛΤΑ

(3/4) 

Αύξηση 134% στις 
καταγγελίες για 

οικονομικές απάτες 
την περίοδο του 

lockdown



Απάτες Phishing/Smishing - Πώς προστατευόμαστε; (4/4)

Δεν κάνουμε κλικ σε συνδέσμους ή δεν ανοίγουμε συνημμένα από μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που ισχυρίζονται ότι προέρχονται από την 
τράπεζά μας ή άλλον αξιόπιστο οργανισμό και μας ζητούν να ενημερώσουμε ή να 
επαληθεύσουμε τα στοιχεία μας – απλώς τα διαγράφουμε.

Αναζητούμε το σύμβολο ασφαλείας. Οι ασφαλείς ιστότοποι στη γραμμή διεύθυνσης 
του Browser χρησιμοποιούν ‘https://’ αντί του ‘http://’ ή ενός κλειστού λουκέτου.

Ποτέ δεν παρέχουμε προσωπικά μας στοιχεία, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας 
ή του λογαριασμού μας στο Διαδίκτυο, εάν λάβουμε κλήση/email που φαίνεται ότι 
προέρχεται από την τράπεζά μας ή οποιονδήποτε άλλο οργανισμό, αντίθετα 
επικοινωνούμε εμείς τηλεφωνικά. 

Εάν πιστεύουμε ότι έχουμε πέσει θύμα απάτης επικοινωνούμε αμέσως με τον νόμιμο 
οργανισμό για να τον ενημερώσουμε για την απάτη, ώστε να προβεί στα απαραίτητα 
βήματα μπλοκαρίσματος καρτών ή και άλλων ενεργειών. Επίσης μπορούμε να κάνουμε 
καταγγελία στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, https://cyberalert.gr τηλ. 11188 ή 
να αναφέρουμε την απάτη στην Γραμμή καταγγελιών παράνομου περιεχομένου στο 
Διαδίκτυο  https://www.safeline.gr

https://cyberalert.gr/
https://www.safeline.gr/


Online αγορές – Τι προσέχουμε;

• Χρησιμοποιούμε έναν ασφαλή Browser, πχ: Mozilla Firefox,  Chrome, Apple Safari 

• Προτιμούμε επιχειρήσεις που έχουν φυσικό κατάστημα. Ελέγχουμε τον ιστότοπο 
της επιχείρησης και διαβάζουμε τις συστάσεις άλλων πελατών. 

• Για συναλλαγές μέσω Διαδικτύου Προτιμούμε τον προσωπικό μας Η/Υ.

• Αναζητούμε το σύμβολο ασφαλείας ‘https://’ ή ενός κλειστού λουκέτου.

• Ελέγχουμε αν υπάρχουν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη στο site.

• Προτιμούμε τρόπους πληρωμής όπως αντικαταβολή, χρεωστική ή πιστωτική 
κάρτα και PayPal. Αποφεύγουμε την τραπεζική κατάθεση.

• Ελέγχουμε να υπάρχουν στο site στοιχεία επικοινωνίας, πολιτική επιστροφών, 
όροι αγορών, πολιτική απορρήτου κ.α.

Δείτε περισσότερα στην πλατφόρμα Feelsafe της ΔΗΕ. 

https://cyberalert.gr/feelsafe/


Ευχαριστώ πολύ!!!

Ανδριγιαννάκη Δέσποινα, ΠΕ86
Υπεύθυνη προγράμματος eSafety Label  

Email: desandrig@sch.gr  

Γυμνάσιο Γαζίου


