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Editorial

Αγαπεηνί θίινη,
ην ηεχρνο απηφ κε ην νπνίν ζαο απνραηξεηνχκε γηα ην θαινθαίξη, ζαο
παξαζέηνπκε φπσο πάληα ηα λέα ηνπ Διιεληθνχ Θέληξνπ Αζθαινχο
Γηαδηθηχνπ θαη εηδηθφηεξα ηεο δξάζεο ελεκέξσζεο Saferinternet.gr, θαζψο
θαη ελδηαθέξνπζεο εηδήζεηο απφ ηελ επηθαηξφηεηα.

Email: info@saferinternet.gr
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Γξ. Βεξφληθα ακαξά
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ην ηεχρνο απηφ δίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε δχν ζέκαηα θαζψο ην
ηειεπηαίν δηάζηεκα δερφκαζηε πνιιά ζρεηηθά emails θαη ηειεθσλήκαηα.
Σν έλα ζέκα αθνξά ζε ππεξεζίεο πνιπκεζηθήο πιεξνθφξεζεο κέζσ
θηλεηνχ πνπ δηαθεκίδνληαη έληνλα ζην Γηαδίθηπν θαη ησλ νπνίσλ νη φξνη
ρξήζεο θαη νη ρξεψζεηο είλαη ζπρλά δχθνιν λα εληνπηζηνχλ ή λα
θαηαλνεζνχλ. Σν δεχηεξν δήηεκα πνπ καο απαζρνιεί είλαη ην θαηλφκελν
ηεο θινπήο ηαπηφηεηαο ζην Γηαδίθηπν, πνπ εθδειψλεηαη θαηά θχξην ιφγν
ζην πιαίζην ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα
εμεπηειηζκφ θαη δηάδνζε θεκψλ εηο βάξνο άιισλ αηφκσλ. αο
παξαζέηνπκε πιεξνθνξίεο αιιά θαη ζπκβνπιέο γηα πξφιεςε θαη πξνζηαζία
απφ ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθηπαθέο «παγίδεο».
Απφ ην ηεχρνο απηφ δελ ζα κπνξνχζαλ θπζηθά λα ιείπνπλ θαη ζπκβνπιέο
γηα ην πψο λα θιείζεηε ηηο δηαθνπέο ζαο ειεθηξνληθά, έρνληαο πάξεη ηα
ζσζηά κέηξα αζθάιεηαο, ψζηε λα απνθχγεηε ηηο δπζάξεζηεο εθπιήμεηο.
αο επρφκαζηε νιφςπρα θαιφ θαινθαίξη θαη αζθαιέο ζεξθάξηζκα ζηελ
εηθνληθή αιιά θαη ηελ πξαγκαηηθή ζάιαζζα !

Εγγπαθή / διαγπαθή
Δάλ ζέιεηε λα ιακβάλεηε ην newsletter καο, ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηελ
δηεχζπλζε info@sihellas.org κε ζέκα «subscribe SI Newsletter».
Δάλ ζέιεηε λα δηαγξαθείηε απφ ηελ ιίζηα απνδεθηψλ, ηφηε ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθφ
κήλπκα ζηελ δηεχζπλζε info@sihellas.org κε ηνλ ηίηιν «unsubscribe SI Newsletter».
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Σπάει ηο απόππηηο ηυν διαδικηςακών επικοινυνιών

Κε γλσκνδφηεζε ηνπ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Γ. αληδά, νη
ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη ππνρξενχληαη πιένλ λα δίλνπλ άκεζα ηα
ζηνηρεία ησλ δξαζηψλ πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ εγθιήκαηα πνπ
δηαπξάηηνληαη κέζσ Γηαδηθηχνπ (θσηνγξαθίεο παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θ.ά.) αθφκα θαη αλ απηή
είλαη πιεκκέιεκα, έπεηηα απφ αίηεκα ησλ εηζαγγειηθψλ θαη
δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ησλ αλεμάξηεησλ
αξρψλ.
Δπνκέλσο πιένλ ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ δελ αθνξά ζηελ
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηα «εμσηεξηθά ζηνηρεία ηεο
επηθνηλσλίαο», δειαδή, νλνκαηεπψλπκα, αξηζκνχο ηειεθψλνπ, ρξφλν θαη ηφπν θιήζεσο, δηάξθεηα
ζπλδηάιεμεο θ.ιπ. θνπφο είλαη λα κπνξνχλ νη αξρέο λα δξάζνπλ γξεγνξφηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ
ρξεηάδεηαη άκεζε επέκβαζε, φπσο παξάδεηγκα παηδηθή πνξλνγξαθία, πξνζέιθπζε παηδηψλ απφ ελήιηθεο
κέζσ Γηαδηθηχνπ (grooming), αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ άηνκα δεκνζηεχνπλ ζην Γηαδίθηπν ηελ πξφζεζή
ηνπο λα ζέζνπλ ηέξκα ζηε δσή ηνπο. Παξάιιεια, φκσο επηθξαηεί πξνβιεκαηηζκφο γηα ην ελδερφκελν λα
πεξηνξηζηεί ε ειεπζεξία έθθξαζεο ζην Γηαδίθηπν εμαηηίαο «θαθήο ρξήζεο» ηεο άξζεο ηεο αλσλπκίαο φζσλ
αλεβάδνπλ αλαξηήζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπθνθαληνχλ / πξνζβάιινπλ άιια άηνκα.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, κε ηε γλσκνδφηεζε απηή νπζηαζηηθά θακία αλεμάξηεηε αξρή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε
Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ, δελ έρεη δηθαίσκα λα ειέγμεη αλ φλησο ε απφθαζε ηεο
δηθαηνζχλεο είλαη ζχλλνκε ή φρη, φπσο επίζεο δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο
γηα ην αλ ζπκκνξθψζεθαλ ή φρη πξνο ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο.
Πηγέρ: Ελεςθεποηςπία, Ππώηο Θέμα, Έθνορ



Πεπιθεπειακό Σςνέδπιο για ηην Αζθάλεια ζηο Διαδίκηςο – Μαδπίηη, 6-7/07/2009

Σν Διιεληθφ Θέληξν Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ αληηπξνζψπεπζε ηελ Διιάδα ζην πξψην ζπλέδξην γηα ηελ πεξηνρή
ηεο Λφηηαο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Καδξίηε ζηηο 6 θαη 7
Ηνπιίνπ. Σν Οη ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ είλαη ε Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Κάιηα, Διιάδα, Θχπξνο, ε
Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία. Σν ζπλέδξην δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλεπξσπατθφ Γίθηπν Δζληθψλ Θέληξσλ
Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ, Insafe θαη απφ ην Ηζπαληθφ Θέληξν Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ, Protegeles.com.
Σν ζπλέδξην αζρνιήζεθε κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή θαη
αζθαιή ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ ηερλνινγηψλ, φπσο είλαη ην Γηαδίθηπν θαη ην θηλεηφ ηειέθσλν, ηελ
παξάζεζε απφςεσλ απφ ηα Δζληθά Θέληξα, εξεπλεηηθνχο θνξείο, θνξείο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, γξακκέο
βνεζείαο, ΚΘΟ, αιιά θαη ηε βηνκεραλία ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηελ αλάδεημε
νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξψλ ζην δήηεκα ηεο αζθαινχο πινήγεζεο ζην
Γηαδίθηπν θαη ηελ αλάδεημε επθαηξηψλ γηα απφ θνηλνχ δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιεγφλησλ
δεηεκάησλ.
Σα παξαπάλσ ζα ελδπλακψζνπλ κειινληηθά ηηο ηξεηο δξάζεηο ηνπ Διιεληθνχ Θέληξνπ, ήηνη ηε δξάζε
ελεκέξσζεο Saferinternet.gr, ηε γξακκή θαηαγγειηψλ Safeline.gr θαη ηε Γξακκή Βνήζεηαο «ΤπνζηεξίΕΩ»
ηεο Κνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο – Παλ. Αζελψλ θαη ζα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ
θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν.
Σν πξφγξακκα ηνπ πλεδξίνπ θάιππηε επξχ θάζκα ζεκαηηθψλ φπσο ην παξάλνκν πεξηερφκελν ζην
Γηαδίθηπν, ηελ ειεθηξνληθή παξελφριεζε, ηελ ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ην
ειεθηξνληθφ έγθιεκα ελ γέλεη. Απφ ηελ Διιάδα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Διιεληθφ Θέληξν Αζθαινχο
Γηαδηθηχνπ πξνζθιήζεθαλ λα κηιήζνπλ: ε Γξ. Άξηεκηο Σζίηζηθα (επηζηεκνληθή ππεχζπλνο ΚΔΤ θαη
ζπληνλίζηξηα ηεο Γξακκήο Βνεζείαο ηνπ Διιεληθνχ Θέληξνπ), ν θχξηνο Αληψλεο Παπαλησλίνπ (επηθεθαιήο
ηνπ Σκήκαηνο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο Θεζζαινλίθεο), ν θχξηνο Ππζαγφξαο Θαξακπηπέξεο
(επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ΔΘΔΦΔ Γεκφθξηηνο – Ηλζηiηνχην Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ), ν θχξηνο
Αζαλάζηνο Γνπίηζεο (εθπξφζσπνο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ - Τπ.Δ.Π.Θ.) θαη ε θπξία Άλλα Κάιηε
(πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο – Cosmote).
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Πποζοσή ζηα τιλά γπάμμαηα ηυν ιζηοσώπυν

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα πάξα πνιιέο ηζηνζειίδεο θαηαθιχδνληαη απφ δηαθεκίζεηο παηρληδηψλ, θνπίδ, δηαγσληζκψλ
θαη άιισλ ειθπζηηθψλ εθαξκνγψλ γηα λένπο θαη φρη κφλν. Σηο ζπλαληάκε ζπρλφηεξα κε δηαδξαζηηθά banner
πνπ δηαθεκίδνπλ απφ ηέζη ΗQ κέρξη θαη γεσγξαθηθφ εληνπηζκφ θίισλ κέζσ θηλεηνχ. Θάλνληαο θιηθ ζε απηά
κεηαθεξφκαζηε ζε ηζηνζειίδα φπνπ γηα λα ιάβνπκε κέξνο ζε δηαγσληζκφ, ή γηα λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα
θνπίδ ζην νπνίν απαληήζακε, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηνλ αξηζκφ ηνπ
θηλεηνχ καο ηειεθψλνπ. Εκείνη ηη ζηιγμή, εγγπαθόμαζηε ακούζια ζε «ειδικέρ ςπηπεζίερ πολςμεζικήρ
πληποθόπηζηρ» όπυρ ηα μηνύμαηα αςξημένηρ σπέυζηρ (PSMS).

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη, θαηά θαλφλα, ζηνπο ηζηνρψξνπο απηνχο, αλ θαη ππάξρνπλ νη φξνη ρξήζεο θαη
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρξεψζεηο ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο, απηέο δελ είλαη εκθαλείο θαη επδηάθξηηεο. Θχκαηα ηεο
ηαθηηθήο απηήο κπνξνχλ λα πέζνπλ ηφζν ηα κηθξά παηδηά πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλα κε ηα «ςηιά γξάκκαηα»
ζηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, φζν θαη ελήιηθεο.
Κε ζθνπφ ηελ επηβνιή ξπζκίζεσλ ζηνπο παξφρνπο ηέηνησλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα πξνζηαηεπζεί ν
θαηαλαισηήο δηεμήρζε απφ ηελ ΔΔΣΣ αλνηρηή δηαβνχιεπζε πνπ νινθιεξψζεθε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2009 κε ζθνπφ
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο γηα ηηο Τπεξεζίεο Πνιπκεζηθήο Πιεξνθφξεζεο.
Αξθεηνί πνιίηεο έρνπλ έξζεη ζε επαθή ην ηειεπηαίν δηάζηεκα κε ην Saferinternet.gr, θαηαγγέιινληαο φηη αθνχ
ζπκκεηείραλ ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο παξαηήξεζαλ ηδηαίηεξα απμεκέλεο ρξεψζεηο ζην θηλεηφ ηνπο
ηειέθσλν. Γηα ην ιφγν απηφ ην Saferinternet.gr ζαο ελεκεξψλεη:
•

Δθφζνλ επηζθεθζείηε κηα ηέηνηα ηζηνζειίδα αλαδεηήζηε ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ηα «ςηιά
γξάκκαηα», δειαδή ηνπο φξνπο ρξήζεο (αιιηψο ζα ηνπο βξείηε σο «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο»). Αλ δελ
ππάξρνπλ φξνη ρξήζεο θαιφ ζα ήηαλ λα απνκαθξπλζείηε απφ ηε ζειίδα θαζψο δελ θαζνξίδνληαη νη φξνη
ηεο ζπλαιιαγήο ζαο κε ηελ εθάζηνηε εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ ηζηνρψξν.

•

Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηνπο φξνπο ρξήζεο θαη εηδηθά ην ζεκείν πνπ αλαθέξεηαη ην χςνο ησλ ρξεψζεσλ
ηεο ππεξεζίαο αιιά θαη ν ηξφπνο απνδέζκεπζήο ζαο απφ απηήλ.

•

Αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο γηα ην αλ ν αξηζκφο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζαο θαη γεληθφηεξα ηα
πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζα δνζεί ζε ηξίηνπο.

•

Λα έρεηε ππφςε, φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπκπιεξψλεηε ηα ζηνηρεία ζαο ζε θάπνηα ειεθηξνληθή θφξκα,
απηνκάησο απνδέρεζηε ηνπο φξνπο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηηο ηπρφλ ρξεψζεηο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή.

•

Σνλίζηε ζηα παηδηά ζαο ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Θα πξέπεη πάληα
λα δεηνχλ ηελ άδεηά ζαο πξνηνχ εγγξαθνχλ ζε δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο.
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Αθιέπυμα – Κλοπή ηαςηόηηηαρ ζηο Διαδίκηςο

Θινπή ηαπηφηεηαο ζην Γηαδίθηπν νλνκάδεηαη ε πξαθηηθή ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο ηελ εηθνληθή ηαπηφηεηα ελφο
άιινπ αηφκνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φλνκα ρξήζεο θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπ ζε δηάθνξεο δηαδηθηπαθέο
ππεξεζίεο. θνπφο φζσλ επηρεηξνχλ θινπή ηαπηφηεηαο κπνξεί λα είλαη ε νηθνλνκηθή εμαπάηεζε αιιά θαη ν
εμεπηειηζκφο ή δηάδνζε θεκψλ γηα έλα άηνκν ζην δηαδηθηπαθφ ηνπ πεξηβάιινλ.
Οη ζπλέπεηεο θαη θπζηθά νη εθπιήμεηο κε ηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα έξζεη αληηκέησπνο είλαη πνιιαπιέο. Κπνξεί
θαλείο λα ζπλαληήζεη κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη εμ νλφκαηφο ηνπ, ζρφιηα ζε blog θαη forum.
ε φηη αθνξά ζηνπο λένπο, ε θινπή ηαπηφηεηαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο
ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη γεληθά ζηηο εθαξκνγέο θαη ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα ζηα νπνία επηθνηλσλνχλ
κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ηνπο θίινπο. Κπνξεί, ινηπφλ, θαλείο λα ζθεηεξηζηεί ηελ ηαπηφηεηα ελφο αηφκνπ είηε
ππνθιέπηνληαο ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο είηε αλνίγνληαο έλα ςεπηηθφ πξνθίι / ινγαξηαζκφ κε ην φλνκα ηνπ
άιινπ αηφκνπ. Έηζη, πίζσ απφ ηελ θιεκκέλε απηή ηαπηφηεηα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε θίινπο ηνπ αηφκνπ
απηνχ, λα αλαξηήζεη θσηνγξαθίεο θαη άιιν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ κε ζθνπφ ηνλ εμεπηειηζκφ ηνπ αηφκνπ απηνχ
ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Θα πξέπεη λα ιάβνπκε εδψ ππφςε φηη απηφ ην θαηλφκελν έρεη πξνεθηάζεηο θαη εθηφο ηνπ
ςεθηαθνχ θφζκνπ θαη ν εμεπηειηζκφο ή ε πεξηζσξηνπνίεζε λα ζπλερίζεη θαη ζην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ ή ζηελ
‘παξέα’ ηνπ παηδηνχ.
 Βάιηε ηε θαληαζία ζαο λα δνπιέςεη φηαλ δεκηνπξγείηε θσδηθνχο πξφζβαζεο. Κε ρξεζηκνπνηείηε
θσδηθνχο πνπ εχθνια κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί (εκεξνκελία γέλλεζεο θ.α.)
 Google yourself! Υξεζηκνπνηείζηε κηα κεραλή αλαδήηεζεο αλά ηαθηά δηαζηήκαηα θαη πξαγκαηνπνηήζηε
αλαδήηεζε κε ην φλνκά ζαο ή ην ςεπδψλπκν πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην Γηαδίθηπν. Έηζη κπνξείηε λα
επνπηεχεηε ηελ εηθνληθή ζαο παξνπζία.
 ε πεξίπησζε πνπ έξζεηε αληηκέησπνη κε πεξηζηαηηθφ θινπήο ηαπηφηεηαο θαη γλσξίδεηε ην δξάζηε
δεηήζηε ηνπ λα ζβήζεη ηα κελχκαηα θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ αιήζεηα ζε πεξίπησζε δηάδνζεο θεκψλ.
 Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο φπνπ έρεη γίλεη ε θινπή ηαπηφηεηαο θαη ελεκεξψζηε ηνπο
γηα ην πεξηζηαηηθφ.
 Γεκηνπξγήζηε λέν e-mail, πξνθίι, θ.ιπ.
 Κπνξείηε λα θάλεηε κηα αλψλπκε θαηαγγειία ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζηε Safeline.



Η Σςμβοςλή ηος μήνα – Κλείζηε ηιρ διακοπέρ ζαρ ηλεκηπονικά με αζθάλεια

Ππιν πάηε για windsurf, κλείζηε
ηιρ διακοπέρ ζαρ ζεπθάπονηαρ
έξςπνα ζηο Διαδίκηςο!

 Απνθεχγνπκε λα θάλνπκε ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο απφ ππνινγηζηέο
ηξίησλ ή δεκφζηα πξνζβάζηκνπο.
 Δπηιέγνπκε ηηο εηαηξείεο πνπ γλσξίδνπκε ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη
ζηνλ θπζηθφ θφζκν.
 Πξνηηκνχκε ηηο πξνπιεξσκέλεο πηζησηηθέο θάξηεο ψζηε λα
ειέγρνπκε ην αλψηαην φξην ησλ ζπλαιιαγψλ καο.
 Πξηλ πξνβνχκε ζε ζπλαιιαγή αλαδεηνχκε ηνπο φξνπο ρξήζεο πνπ
ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνη θαη δηαθαλείο. Σνπο δηαβάδνπκε
πξνζεθηηθά!
 Δμεηάδνπκε αλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επηπιένλ ρξεψζεηο
(θφξνη, κεηαθνξηθά έμνδα, θ.ιπ.).
 Διέγρνπκε αλ έρνπκε δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο θξάηεζήο καο.
 Πξηλ θαηαρσξίζνπκε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν καο βεβαησλφκαζηε φηη
είκαζηε φλησο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, φηη ζην θάησ
κέξνο ηνπ browser ππάξρεη έλα ινπθεηάθη θαη φηη ε δηεχζπλζε
αξρίδεη κε https://
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Μικπά νέα

Ψηθιακή Ιζηοπία

Τος διέππηξαν ηο ζπίηι αθού ανακοίνυζε ζηο
Διαδίκηςο όηι θεύγει διακοπέρ!

Δκπλεπζκέλνη απφ
ηνπο νπεδνχο
ζπλαδέιθνπο καο,
πνπ πινπνηνχλ ζε
επίπεδν ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο
πξνγξάκκαηα ζηα
νπνία ηα παηδηά
καζαίλνπλ λα
εθθξάδνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο κέζα απφ ςεθηαθέο ηζηνξίεο
(ηζηνξίεο κε βίληεν, ήρν θαη εηθφλα επηθεληξσκέλεο
ζηελ εηθνληθή δσή), απνθαζίζνπκε λα θηηάμνπκε κηα
ηέηνηα ςεθηαθή ηζηνξία θαη ζηελ Διιάδα κε
πξσηαγσληζηέο ην πάλει λέσλ καο.

Έλαο άληξαο απφ ηελ
Αξηδφλα αλαθνίλσζε
ζην Facebook φηη ζα
θχγεη γηα κηα εβδνκάδα
δηαθνπέο θαη νη
δηαξξήθηεο, πνπ
δηάβαζαλ ην κήλπκα,
βξήθαλ ηελ επθαηξία λα κπνπλ ζην ζπίηη ηνπ.

Ήδε έρεη ερνγξαθεζεί ην ηξαγνχδη πνπ κηιά γηα ηελ
δσή ησλ λέσλ ζηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο θαη ηα παηδηά
εξγάδνληαη ήδε γηα λα ληχζνπλ ην ερεηηθφ πιηθφ κε
ηηο αληίζηνηρεο εηθφλεο θαη ζθίηζα. Όηαλ νινθιεξσζεί
ζα είλαη δηαζέζηκν γηα αλαπαξαγσγή απφ ηελ
ηζηνζειίδα καο (www.saferinternet.gr) . Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο
κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην
http://www.storycenter.org/
Επυηημαηολόγιο ζσεηικά με ηην ζσολική
εκπαίδεςζη ζηην αζθαλή σπήζη ηος Διαδικηύος
Δλ φςεη ηνπ Παλεπξσπατθνχ Φφξνπκ Αζθαινχο
Γηαδηθηχνπ 2009 πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηηο 22 θαη 23
Οθησβξίνπ ζην Ινπμεκβνχξγν θαη ην νπνίν ζα έρεη σο
ζεκαηηθφ άμνλα ηελ πξνψζεζε ηεο αζθαινχο
πινήγεζεο ζηα ζρνιεία, ην Διιεληθφ Θέληξν
Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ - Saferinternet.gr δεκηνχξγεζε
εξσηεκαηνιφγην κε ζέκα ηελ πξνψζεζεο ηεο
Αζθαινχο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηα ζρνιεία.
Σν εξσηεκαηνιφγην θαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο
ρψξαο λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην αλ ζα
πξέπεη λα ππάξρεη κάζεκα αζθαινχο ρξήζεο ηνπ
Γηαδηθηχνπ ζηα ζρνιεία θαη κε πνηα κνξθή ζα ήζειαλ
λα γίλεηαη απηφ.
ε ζπλεξγαζία κε ην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν ην
εξσηεκαηνιφγην εζηάιε ζε φιεο ηηο ζπξίδεο
εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αληαπφθξηζε ήηαλ κεγάιε θαζψο
έρνπλ αληαπνθξηζεί πάλσ απφ 600 άηνκα. Σα
απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνχλ ζηηο αξρέο ηεο λέαο
ζρνιηθήο ρξνληάο.

Ο λεαξφο δελ είρε ελεκεξψζεη κφλν ην πξνθίι ηνπ
ζην Facebook αιιά θαη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ζην
Twitter φηη θεχγεη γηα δηαθνπέο κε απνηέιεζκα λα
δψζεη «ην πξάζηλν θσο» ζηνπο δηαξξήθηεο. Αλ θαη
θαλέλαο δελ ζα έβαδε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ
κηα ηακπέια έμσ απφ ην ζπίηη ηνπ πνπ λα γξάθεη
«άδεην θαη δηαζέζηκν», σζηφζν πνιινί είλαη απηνί πνπ
αλαθνηλψλνπλ δεκνζίσο ζε δίθηπα φπσο ην Facebook
θαη ην Twitter φηη αλακέλεηαη λα θχγνπλ απφ ηελ
πφιε.
Πεγή: new.e-go.gr
Ιζηοζελίδα για ηα τηθιακά δικαιώμαηα
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκηνχξγεζε ηζηνζειίδα
ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηα ςεθηαθά δηθαηψκαηα
κε ην φλνκα eYouGuide. πγθεθξηκέλα,
πεξηιακβάλνληαη ζπρλέο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο
θαζψο θαη πιενξνθνξίεο γηα ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο:


χλδεζε ζην Γηαδίθηπν



Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη email



Online αγνξέο



Downloading



Uploading θαη Blogging



Πιεξσκέο online



TV/Video online θαη δηαδηθηπαθά παηρλίδηα

Σηοπ ζηην κςβεπνοαςηοκηονία
Σν Διιεληθφ Θέληξν Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ
δεκηνχξγεζε νκάδα (group) ζην Facebook κε ηίηιν
STOP ζηελ θπβεξλναπηνθηνλία. ην group
παξαηίζεληαη ζπκβνπιέο γηα ην πσο κπνξεί λα
απνηξαπεί ε πξφζβαζε ζε πιηθφ πνπ παξαθηλεί ζε
απηνθηνλία θαη πνχ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ νη
γνλείο αλ παξαηεξήζνπλ χπνπηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
παηδηνχ ηνπο. Γηαδψζηε ην!
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