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Όπσο θάζε ρξνληά, έηζη θαη θέηνο ηo πξώην ηεύρνο ηνπ
Saferinternet.gr γηα ην έηνο 2014 είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Ζμέπα
Αζθαλούρ Γιαδικηύος. Ζ εκέξα απηή δηνξγαλώλεηαη θάζε
Φεβξνπάξην από ην Παλεπξσπατθό Γίθηπν Δζληθώλ Θέληξσλ
Δπαγξύπλεζεο θαη Δλεκέξσζεο INSAFE, κε ζηόρν λα πξνσζήζεη ηελ
αζθαιέζηεξε θαη πην ππεύζπλε ρξήζε
ησλ δηαδξαζηηθώλ
ηερλνινγηώλ, εηδηθά από παηδηά θαη λένπο αλζξώπνπο ζε όιν ηνλ
θόζκν. Φέηνο ενξηάζακε ηνλ ελδέθαην ενξηαζκό ζηηο 11
Φεβξνπαξίνπ ζε πεξηζζόηεξεο από 100 ρώξεο ζε 6 επείξνπο,
εζηηάδνληαο ζηηο ζεηηθέο πηπρέο ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ζηε ζπλεξγαζία
όισλ καο, θνξέσλ, γνλέσλ, εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ, πξνθεηκέλνπ
από θνηλνύ λα θάλνπκε ην Γηαδίθηπν έλα θαιύηεξν κέξνο! Σν θεηηλό
ζύλζεκα ηνπ ενξηαζκνύ: «Όλοι μαζί, για ένα καλύηερο
Διαδίκησο!»
Πηζηνί ζην ξαληεβνύ καο θάζε ρξνληά, ζαο παξαζέηνπκε ηα ηειεπηαία
αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο Safeline, ηεο Αλνηρηήο Γξακκήο Θαηαγγειηώλ
γηα παξάλνκν πεξηερόκελν ζην Γηαδίθηπν, θαη ηεο Γξακκήο Βνεζείαο
ΤπνΣΖΡΗΕΩ 800 11 800 15, πνπ δεκνζηεύηεθαλ ελ όςεη ηεο Ζκέξαο
Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ. Γηα ηνλ θεηηλό ενξηαζκό δεκηνπξγήζακε θαη
ζαο παξνπζηάδνπκε ζήκεξα ην λέν καο νδεγό γηα γνλείο θαη
θεδεκόλεο κε ηίηιν «Εκπαιδεσηικά μονοπάηια για ηη τρήζη ηων
κινηηών ηηλεθώνων», ην κίλη νδεγό καο γηα ην Facebook «Facebook
check» θαη ην θπιιάδην κε ηίηιν «Ξέρεις ποια είναι η διαδικησακή ζοσ
θήμη;». Σέινο, ζαο πξνζθαινύκε ζεξκά λα δείηε ηα 17 πξσηόηππα
κνπζηθά βίληεν πνπ δεκηνύξγεζαλ καζεηέο γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ
ηεο ρώξαο καο κε ηίηιν «Ζ δσή ζην Ίληεξλεη γίλεηαη κνπζηθό
δξώκελν!» ζην εηδηθό θαλάιη καο ζην YouTube.
Μπνξείηε πάληα λα δηαβάδεηε ηα λέα καο ζην Facebook
αθνινπζείηε ζην Twitter.

ή λα καο

Δγγπαθή / διαγπαθή
Δάλ ζέιεηε λα ιακβάλεηε ην newsletter καο, ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ
δηεύζπλζε info@sihellas.org κε ζέκα «subscribe SI Newsletter».
Δάλ ζέιεηε λα δηαγξαθείηε από ηελ ιίζηα απνδεθηώλ, ηόηε ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθό
κήλπκα ζηελ δηεύζπλζε info@sihellas.org κε ηνλ ηίηιν «unsubscribe SI Newsletter».
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Safeline.gr : ζηαθεπά ππώηο ηο Facebook ζηιρ καηαγγελίερ παπάνομος πεπιεσομένος
Ζ Αλνηρηή Γξακκή Θαηαγγειηώλ SafeLine ηνπ Διιεληθνύ Θέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ έιαβε ζπλνιηθά
3094 καηαγγελίερ πος αθοπούζαν παπάνομο πεπιεσόμενο ή δπαζηηπιόηηηα ζηο Γιαδίκηςο ηο
2013. Παξόιν πνπ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο θαηαγγειηώλ παξνπζηάδεη κηθξέο δηαθπκάλζεηο από έηνο ζε έηνο,
είλαη πξνθαλέο όηη νη θαηαγγειίεο ησλ ρξεζηώλ είλαη πην πνηνηηθά ζηνρεπκέλεο από παξειζόληα έηε.
ύκθσλα, ινηπόλ, κε ηα ζηνηρεία, ε θαηεγνξία πνπ δηαθξίλεηαη από ηνλ κεγάιν αξηζκό θαηαγγειηώλ πνπ
ηελ αθνξά είλαη απηή ηεο παπαβίαζηρ Πποζυπικών Γεδομένυν (34%). Όπσο θαίλεηαη θαη ζην
παξαθάησ γξάθεκα, ε θαηεγνξία ηεο Παιδικήρ Ποπνογπαθίαρ (12%) θαηαιακβάλεη έλα αμηνζεκείσην
πνζνζηό θαηαγγειηώλ, ην νπνίν, ζπγθξηηηθά κε ην 2012, είλαη απμεκέλν θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα (ην
2012, ε θαηεγνξία απηή αθνξνύζε ην 11% ησλ ιεθζέλησλ θαηαγγειηώλ). Αμίδεη αθόκε λα ζεκεησζεί, όηη
ην 2012, παξνπζηάζηεθε μια παγδαία αύξηζη ηυν καηαγγελιών (845 καηαγγελίερ) πος
αθοπούζαν ηο Facebook και ο απιθμόρ αςηόρ αςξήθηκε ακόμη πεπιζζόηεπο ηο 2013 (η
SafeLine έλαβε 1551 καηαγγελίερ).
Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη ζρεδόλ δηπιαζηάζηεθε ν ζπλνιηθόο αξηζκόο από ην έλα έηνο ζην άιιν. Οη ιόγνη πνπ
θξύβνληαη πίζσ από απηήλ ηελ ξαγδαία αύμεζε πνηθίινπλ, θαζώο νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο
δεκηνπξγνύλ πξνθίι ζην δεκνθηιέο απηό θνηλσληθό δίθηπν, ρσξίο λα είλαη επαξθώο ελεκεξσκέλνη γηα
ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ ζε απηό.

Ζ SafeLine ζπγθεληξώλνληαο ζηνηρεία από ηηο θαηαγγειίεο πνπ αθνξνύλ ην Facebook, δεκηνύξγεζε έλαλ
νδεγό κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο πξνζηαζίαο από ηελ παξάλνκε δξαζηεξηόηεηα πνπ
ιακβάλεη ρώξα ζην θνηλσληθό απηό δίθηπν. Σν πην ζύλεζεο πεξηερόκελν θαηαγγειηώλ πνπ αθνξνύζαλ ην
Facebook ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
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 Θινπή θσδηθώλ πξόζβαζεο & δεκηνπξγία ςεύηηθνπ πξνθίι
 Παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
 Ζιεθηξνληθόο εθθνβηζκόο (cyberbullying)


Πξνζέιθπζε παηδηώλ γηα γελεηήζηνπο ιόγνπο (grooming)

ηνλ νδεγό, ζα βξείηε εηθνλνγξαθεκέλεο νδεγίεο πνπ κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε γηα λα πξνζηαηέςεηε ην
πξνθίι, ην δηθό ζαο θαη ησλ γύξσ ζαο, από πηζαλνύο θηλδύλνπο, όπσο απηνύο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ
νδεγό. Μπνξείηε, επίζεο, λα θαηεβάζεηε θαη λα εθηππώζεηε ηνλ νδεγό από ηελ ηζηνζειίδα ηεο SafeLine.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο SafeLine www.safeline.gr, κάζεηε λέα θαη
άιιεο ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο από ηε ζειίδα ηεο ζην Facebook, ή αθνινπζείζηε ηελ ζην Twitter.



Γπαμμή Βοηθείαρ ΤποΣΖΡΗΕΩ 800 11 800 15: ζηαηιζηικά ζηοισεία 1/2013 – 12/2013
Με αθνξκή ηνλ ενξηαζκό ηεο Ζκέξαο Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ 2014, ε Γξακκή Βνεζείαο ΤποΣΖΡΗΕΩ 800
11 800 15 / help@saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ Θέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ ελεκεξώλεη γηα ηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2013.
πγθεθξηκέλα, ε Γξακκή Βνεζείαο δέρηεθε θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηεο από ηνλ Ηαλνπάξην 2013 έσο
θαη ην Γεθέκβξην 2013 ζπλνιηθά 1909 αιηήμαηα. Σα 81% πξνήιζαλ κέζα από ηειεθσληθή επηθνηλσλία
ζηνλ αξηζκό ρσξίο ρξέσζε 800 11 800 15, ελώ έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 19% επέιεμε λα
επηθνηλσλήζεη ειεθηξνληθά κέζσ email ζηε δηεύζπλζε help@saferinternet.gr. Όζνλ αθνξά ζηα
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ε πιεηνςεθία ησλ αηηεκάησλ (70%) πξνήιζε από ελήιηθεο (θπξίσο γνλείο αιιά
θαη «ζεκαληηθνύο άιινπο» ηεο δσήο ησλ παηδηώλ/εθήβσλ). Αθνινπζνύλ νη επαγγεικαηίεο (εθπαηδεπηηθνί
θαη επαγγεικαηίεο πγείαο) κε πνζνζηό 16%, θαη ηέινο νη αλήιηθνη πνπ απεπζύλζεθαλ ζηε γξακκή
αθνινπζνύλ κε πνζνζηό 14%.

Δημογραφικά
Δεδομένα

# ερωτημάτων

Αλήιηθνη

276

Ελήιηθνη

1333

Επαγγεικαηίεο

300

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηύπν ηνπ αηηήκαηνο, η πλειοτηθία ηυν αιηημάηυν αθοπούζε ζε θέμαηα
ζςμπεπιθοπών εξάπηηζηρ (37%), ελώ ζηη δεύηεπη θέζη βπίζκονηαι ηα αιηήμαηα αθοπούζαν
ζηο διαδικηςακό εκθοβιζμό (15%). ηελ ηπίηη θέζη, κε πνζνζηό 9%, αλαδείρζεθε ε θαηεγνξία πνπ
αθνξά ζηελ πποζηαζία ηηρ ιδιυηικήρ μαρ ζθαίπαρ θαη αθνινπζνύλ ηα αηηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ
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θαηαπάηεζε ηεο ηδησηηθόηεηαο (8%). Αλαιπηηθά, ην πεξηερόκελν ησλ αηηεκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε
Γξακκή έρεη σο εμήο:

Τύπος αναφοράς / αιτήματος

Αριθμός
αναφορών

%

Τπεξβνιηθή Υξήζε

702

37%

Δηαδηθηπαθόο Εθθνβηζκόο

294

15%

Θδησηηθόηεηα (πώο λα ηελ πξνζηαηέςνπκε)

173

9%

Θδησηηθόηεηα (παξαβίαζε)

148

8%

Αγάπε/ρέζεηο/εμνπαιηθόηεηα (ζην δηαδίθηπν)

128

7%

Εκπνξηθνί θίλδπλνη / Απεηιέο

70

4%

Δηαδηθηπαθή θήκε

68

4%

Δπλεηηθά Επηδήκην Πεξηερόκελν

63

3%

Αλεπηζύκεηε Επαθή κε αγλώζηνπο (εθηόο Grooming)

41

2%

Ηιεθηξνληθό Έγθιεκα

40

2%

Sexting

36

1,9%

Ραηζηζκόο

30

1,6%

1

25

1,3%

Σερληθά Ζεηήκαηα

21

1,1%

εμνπαιηθή παξελόριεζε

21

1,1%

Παξάλνκν πεξηερόκελν

20

1,0%

Δηαηξνθηθέο Δηαηαξαρέο

19

1,0%

Απηνθηνλία

8

0,4%

Απηνθαηαζηξνθηθή πκπεξηθνξά

2

0,1%

Grooming

1 Σν grooming αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε αλειίθσλ από ελήιηθεο πνπ πξνζπνηνύληαη όηη είλαη αλήιηθνη κε απώηεξν ζθνπό ηε
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ αλήιηθσλ.
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Σν πξνζσπηθό ηεο Γξακκήο Βνεζείαο παξείρε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή, ή / θαη έδσζε
αλάινγεο πιεξνθνξίεο ζε 843 αλαθνξέο. Δπηπιένλ, 543 πεξηπηώζεηο (γνλείο ή/θαη έθεβνη)
παξαπέκθζεθαλ ζην θιηληθό ηαηξείν ηεο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο γηα λα εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα ηεο
Μ.Δ.Τ. γηα ηνπο εθήβνπο κε ππεξβνιηθή ελαζρόιεζε κε ην Γηαδίθηπν ή πξνθεηκέλνπ νη ίδηνη θαη νη
νηθνγέλεηεο λα ππνζηεξηρζνύλ πεξαηηέξσ (π.ρ. ζηηο πεξηπηώζεηο δηαδηθηπαθνύ εθθνβηζκνύ). Σέινο, 362
πεξηπηώζεηο παξαπέκθζεθαλ ζηε γξακκή θαηαγγειηώλ Safeline.gr θαη ζηε Γίσμε Ζιεθηξνληθνύ
Δγθιήκαηνο γηα πεξηπηώζεηο ειεθηξνληθνύ εγθιήκαηνο, ή ζε άιινπο αξκόδηνπο θνξείο αληίζηνηρα κε ηε
θύζε ηεο αλαθνξάο (π.ρ. θαηαλαισηηθέο νξγαλώζεηο θ.ιπ.) (161 αλαθνξέο).
Αριθμός
αιτημάτων

%

Πιεξνθνξίεο / πκβνπιέο

843

44%

Ραληεβνύ γηα επίζθεςε ζηε Μ.Ε.Τ

543

28%

Πξνώζεζε ζηε Safeline / Αζηπλνκία

362

19%

Πξνώζεζε ζε άιιν ππεύζπλν νξγαληζκό (ελώζεηο θαηαλαισηώλ,
πξνζηαζίαο παηδηώλ, θ.ιπ.)

161

8%

Ενέργεια

6%
14%
Πληροθορίες/σμβοσλές

Ρανηεβού για επίζκεψη ζηη Μ.Ε.Υ.

16%
64%

Προώθηζη ζηη Safeline / Αζησνομία

Προώθηζη ζε άλλο σπεύθσνο οργανιζμό
(ενώζεις καηαναλωηών, προζηαζίας
παιδιών, κλπ.)

Τπελζπκίδεηαη όηη ε Γξακκή Βνεζείαο ηνπ Διιεληθνύ Θέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ απεπζύλεηαη ζε
παηδηά, εθήβνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, παξέρνληαο ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιέο γηα ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ, ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ
(παξελόριεζε, ζπκπεξηθνξέο εμάξηεζεο, επηβιαβέο πεξηερόκελν, εθθνβηζκόο, παηδνθηιία, θ.α.). Μπνξεί
θαλείο λα επηθνηλσλήζεη κε ην πξνζσπηθό ηεο γξακκήο, είηε θαιώληαο ζηνλ αξηζκό ρσξίο ρξέσζε γηα
αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο 800 11 800 15 από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ώξεο 09:00 – 15:00,
είηε απνζηέιινληαο ειεθηξνληθό κήλπκα ζην help@saferinternet.gr, είηε επηθνηλσλώληαο κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο SKYPE (όλνκα: YpoSTIRIZO 8001180015).
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Νέορ οδηγόρ αζθάλειαρ για γονείρ και κηδεμόνερ: «Εκπαιδεσηικά μονοπάηια για ηη τρήζη
κινηηών ηηλεθώνων»
Έλαλ λέν νδεγό αζθάιεηαο, γξακκέλν ζε απιή γιώζζα, δεκηνύξγεζε ε
Γξάζε Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ Θέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ. ε
ζπλέρεηα ην πεξζηλνύ ηεο αληίζηνηρνπ νδεγνύ γηα ην Γηαδίθηπν, ν νδεγόο
κε ηνλ θύξην ηίηιν «Εκπαιδεσηικά μονοπάηια για ηη τρήζη κινηηών
ηηλεθώνων»
παξνπζηάδεη
πξνηάζεηο
πξνζέγγηζεο
επηά
ζπρλώλ
πεξηζηαηηθώλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, πνπ ζα
βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο θαη ηνπο θεδεκόλεο αλήιηθσλ παηδηώλ λα ζηξέςνπλ
ηα παηδηά ηνπο ζε κηα πην ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά θαη ρξήζε. Θάζε
πεξίπησζε πεξηγξάθεη:
 έλα ζύληνκν περιζηαηικό πνπ πεξηιακβάλεη έλα γνλέα θαη έλαλ
αλήιηθν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ θηλεηνύ
ηειεθώλνπ. Θάζε πεξηζηαηηθό αλαδεηθλύεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο,
θίλεηξα θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ θξύβνληαη πίζσ από ηε ρξήζε ηνπ
θηλεηνύ ηειεθώλνπ από ηνπο αλειίθνπο.
 κηα ερμηνεία ηεο πεξίπησζεο πνπ πεξηγξάθεη ην πεξηζηαηηθό, κε
έκθαζε ζην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη, ηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο πξνθύπηνπλ.
 κηα πξόηαζε προζέγγιζης ηνπ πεξηζηαηηθνύ, αλαδεηθλύνληαο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο γνλέαο
κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κηα αληίζηνηρε θαηάζηαζε από εθπαηδεπηηθήο άπνςεο, θαη πνπ απνθαινύκε
«εθπαηδεπηηθό κνλνπάηη».
Ο νδεγόο απεπζύλεηαη ζηνπο γνλείο θαη ηνπο θεδεκόλεο αλειίθσλ πνπ:
 επηζπκνύλ λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηνπο ιόγνπο πνπ ηα παηδηά ηνπο αζρνινύληαη ηόζεο πνιιέο ώξεο
κε ηα θηλεηά ηειέθσλα, θαζώο θαη ην ξόιν πνπ παίδεη ε ηερλνινγία ζηε δσή ηνπο.
 δελ είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη εηδηθά κε ηα «έμππλα» ηειέθσλα
(smartphones) όζν ηα παηδηά ηνπο, θαη πεξηνξίδνπλ ην γνληθό ηνπο ξόιν ζην λα απαγνξεύνπλ ή λα
πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο.
 γλσξίδνπλ πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αιιά ππεξεθηηκνύλ ην επίπεδν σξηκόηεηαο θαη
επίγλσζεο ησλ παηδηώλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα παξακεινύλ ηελ αλάγθε ησλ παηδηώλ γηα θαζνδήγεζε.
 ζεσξνύλ όηη νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη πηζαλώο βιαβεξέο γηα ηα παηδηά ηνπο θαη πεγή πξνβιεκάησλ πνπ
ζηε δηθή ηνπο εθεβεία ήηαλ ιηγόηεξν ζπρλά, όπσο ε απνκόλσζε θαη ε εμάξηεζε.
Οη πξνηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ νδεγό απνξξένπλ από ηηο εκπεηξίεο ηνπ Saferinternet.gr, θαη ηηο
νπνίεο ν θαζέλαο θαιείηαη λα εξκελεύζεη βάζεη ησλ δηθώλ ηνπ βησκάησλ, θαη λα ηηο πξνζαξκόζεη
αλαιόγσο, δεκηνπξγώληαο ην δηθό ηνπ «εθπαηδεπηηθό κνλνπάηη» πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηα παηδηά ηνπ.
Έλαο πξνηεηλόκελνο ηξόπνο αμηνπνίεζεο ησλ «εθπαηδεπηηθώλ κνλνπαηηώλ» είλαη ε αληαιιαγή απόςεσλ
θαη εκπεηξηώλ κε άιινπο γνλείο, ή ε αληηκεηώπηζή ηνπο σο «ηδέεο» πνπ ρξήδνπλ ηνπ ζηνραζκνύ καο θαη
πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα πξνβιεκαηηζηνύκε κε ζεηηθό ηξόπν ζηελ θαζνδήγεζε ησλ παηδηώλ καο. Ο
Ο νδεγόο είλαη αλαξηεκέλνο ζηε δηεύζπλζε: http://saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15.
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Νέορ μίνι οδηγόρ αζθάλειαρ: «Facebook check»
Με αθνξκή ηελ πνιύ κεγάιε απήρεζε ηνπ Facebook ζηνπο αλήιηθνπο
ρξήζηεο, ηελ αιόγηζηε δεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη
θσηνγξαθηώλ ησλ ίδησλ αιιά θαη ηξίησλ ζηνλ ελ ιόγσ ηζηνρώξν, αιιά
θαη ηα πξόζθαηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ε Διιεληθή Γξακκή
Θαηαγγειηώλ Παξάλνκνπ Πεξηερνκέλνπ SafeLine γηα ξαγδαία αύμεζε ησλ
θαηαγγειηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ηδησηηθόηεηά καο, ε δξάζε Δλεκέξσζεο
θαη Δπαγξύπλεζεο Saferinternet.gr παξνπζηάδεη έλαλ λέν, κίλη νδεγό
αζθάιεηαο, κε ηίηιν «Facebook Check».
Ο νδεγόο έρεη ζα ζηόρν λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ηεο δεκνθηινύο
ζειίδαο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ώζηε λα δηαρεηξηζηνύλ ην πξνθίι ηνπο
νξζά θαη κε θξηηηθή ζθέςε, θαζώο νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο
δεκηνπξγνύλ ινγαξηαζκό ζην Facebook, ρσξίο λα είλαη επαξθώο ελεκεξσκέλνη γηα ηνπο πηζαλνύο
θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ ζε απηό.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν κίλη νδεγόο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε όινπο καο θαη θπξίσο ζηνπο αλειίθνπο λα
δηαρεηξηδόκαζηε απιά θαη εύθνια ηα εμήο: α) ηα αηηήκαηα «θηιίαο» πνπ ιακβάλνπκε, γλσξίδνληαο θαη ηηο
δπλαηόηεηεο αλαθνξάο θαη κπινθαξίζκαηνο, β) πνηνο κπνξεί λα δεη ηηο θνηλνπνηήζεηο καο, γ) πώο λα
δηαηεξνύκε ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζηεύεζεώλ καο, δ) πώο λα δηαρεηξηδόκαζηε ηηο ιίζηεο ησλ «θίισλ» καο θαη
ε) πώο κπνξνύκε λα απελεξγνπνηήζπκε θαη λα «θιείζνπκε» ην ινγαξηαζκό καο.
Ο νδεγόο είλαη αλαξηεκέλνο ζηε δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε:
http://saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15



Νέο θςλλάδιο για ηη διασείπιζη ηηρ διαδικηςακήρ μαρ θήμηρ
Οινέλα θαη πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ρξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ
θνηλνπνηνύληαη online, κε απνηέιεζκα ην πιηθό πνπ ππάξρεη δηαζέζηκν ζηηο
ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ηα ηζηνιόγηα θ.ιπ.
λα κπνξεί λα
επεξεάζεη απηό πνπ απνθαινύκε δηαδηθηπαθή θήκε ή αιιηώο «online
reputation». Όζν κεγαιύηεξε αιιειεπίδξαζε έρεη έλα άηνκν ζε έλα
ςεθηαθό πεξηβάιινλ, ηόζν κεγαιύηεξν είλαη θαη ην ςεθηαθό απνηύπσκά
ηνπ. Ηδίσο νη έθεβνη πνπ δεκνζηεύνπλ θσηνγξαθίεο θαη ζρόιηα ρσξίο
δεύηεξε ζθέςε έξρνληαη αληηκέησπνη κε αξλεηηθά ςεθηαθά απνηππώκαηα.
ην πιαίζην απηό, ε δξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr δεκηνύξγεζε έλα
λέν θπιιάδην κε ηίηιν «Ξέξεηο πνηα είλαη ε δηαδηθηπαθή ζνπ θήκε;», ην
νπνίν πξνηείλεη κηα απιή ιίζηα 5 βεκάησλ ώζηε λα δηαρεηξηζηνύκε θαη λα
δηαηεξήζνπκε ηε δηαδηθηπαθή καο θήκε κέζα: από ηελ αλαδήηεζε
πιεξνθνξηώλ γηα ην άηνκό καο online, ηνλ έιεγρν ησλ ξπζκίζεσλ
αζθαιείαο καο, ηελ απελεξγνπνίεζε ινγαξηαζκώλ πνπ δε ρξεζηκνπνηνύκε,
ηελ ρξήζε ηεο θξηηηθήο καο ζθέςεο θαη ηέινο ηε δεκηνπξγία ελόο ζεηηθνύ
ςεθηαθνύ απνηππώκαηνο.
Ο νδεγόο είλαη δηαζέζηκνο ζηε δηεύζπλζε: http://saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15
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