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Δπηπιένλ, δχν απφ ηνπο καζεηέο-εθπξνζψπνπο ησλ ζρνιείσλ πνπ
έιαβαλ κέξνο ζηε δξάζε «Η ζωή ζηο Ίνηερνεη γίνεηαι μοσζικό
δρώμενο» πνπ παξνπζηάζακε ζην πξνεγνχκελν ηεχρνο καο, καο
δίλνπλ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γηα ην πψο κπνξεί ε Πνιηηεία θαη ην
ζρνιείν λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηνπο
εθήβνπο.
Τέινο, ζαο παξνπζηάδνπκε κηα πξσηφηππε πνηεηηθή ζπιινγή απφ
καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο.
Μπνξείηε πάληα λα δηαβάδεηε ηα λέα καο ζην Facebook
αθνινπζείηε ζην Twitter.

ή λα καο

Σαο επρφκαζηε νιφςπρα θαιφ Πάζρα!
Εγγξαθή / δηαγξαθή
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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«Q&A» - Οξγαληζκόο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο
1) Έρω κηα εξγαζία γηα ην ζρνιείν, θαη ζε αλαδήηεζε πνπ έθαλα ζην Google βξήθα πνιιέο
πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα κε βνεζήζνπλ. Μπνξώ λα θάλω “copy-paste” ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο γηα λα ηηο πξνζζέζω ζηελ εξγαζία κνπ;
Ο λφκνο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία (λ. 2121/1993) πξνζηαηεχεη θάζε πξσηφηππν έξγν ιφγνπ. Γελ
πξνζηαηεχεη ηηο πιεξνθνξίεο, ηα γεγνλφηα θαη ηηο εηδήζεηο. Δπνκέλσο, εάλ ε αλαδήηεζε ζην Google έρεη
νδεγήζεη ζε θάπνην έξγν ινγνηερληθφ (φπσο θείκελν, ζχγγξακα, πνίεκα) ή εηθαζηηθφ (φπσο θσηνγξαθία
ή δσγξαθηά) ή νπηηθναθνπζηηθφ έξγν (φπσο βίληεν) ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξσηφηππν έξγν (φπσο απηά
πνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 2121/1993) 1, ηφηε γεληθά ζα πξέπεη λα ιακβάλεηο ηελ
άδεηα ηνπ δηθαηνχρνπ, πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζεηο.
Υπάξρεη, σζηφζν, εμαίξεζε ζηνλ λφκν γηα ηα έξγα πνπ πξνζηαηεχνληαη κε δηθαίσκα πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο ή ζπγγεληθφ δηθαίσκα. Δπηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ρσξίο ακνηβή, ε
παξάζεζε ζχληνκσλ απνζπαζκάησλ απφ έξγν άιινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο γλψκεο ζνπ ή ηελ θξηηηθή
ηεο γλψκεο ηνπ άιινπ. Η παξάζεζε απηή, φκσο, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έλδεημε ηεο πεγήο θαη
ησλ νλνκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηνπ εθδφηε, εθφζνλ ηα νλφκαηα απηά εκθαλίδνληαη ζηελ πεγή.
Σπλεπψο κπνξείο λα ρξεζηκνπνηείο ειεχζεξα φρη κφλνλ πιεξνθνξίεο αιιά θαη απνζπάζκαηα απφ έξγα
ηξίησλ ζηηο εξγαζίεο πνπ θαηαζέηεηο ζην ζρνιείν ζνπ κε έλδεημε πάληνηε ηεο πεγήο θαη ησλ νλνκάησλ ηνπ
δεκηνπξγνχ θαη ηνπ εθδφηε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμαίξεζε απηή (πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 λ. 2121/1993)
κπνξείο λα βξεηο ζηε δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε http://www.opi.gr/index.php/2013-10-03-12-24-10/21211993#a19.
2) Θέιω λα ρξεζηκνπνηήζω έλα ππάξρνλ γξαθηθό από ην Δηαδίθηπν, ην νπνίν δελ έρεη
πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Σπγθεθξηκέλα, ζέιω λα ην ηξνπνπνηήζω θαη λα ην ελζωκαηώζω ζε
δηθό κνπ γξαθηθό. Θεωξείηαη ηόηε ην έξγν κνπ πξωηόηππν;
Τα γξαθηθά -εθφζνλ παξνπζηάδνπλ ηελ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεηε πξσηνηππία- πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα
κε ην λφκν πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Δάλ γλσξίδεηο ζίγνπξα φηη ην ζπγθεθξηκέλν γξαθηθφ δελ
πξνζηαηεχεηαη γηαηί π.ρ. έρεη παξέιζεη ε δηάξθεηα πξνζηαζίαο ηνπ (δει. 70 ρξφληα απφ ην ζάλαην ηνπ
δεκηνπξγνχ ηνπ γξαθηθνχ), ηφηε κπνξείο λα ην ηξνπνπνηήζεηο θαη ελζσκαηψζεηο ζε δηθφ ζνπ γξαθηθφ
ρσξίο θάπνηα άδεηα. Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε εάλ ην παξάγσγν έξγν πνπ ζα πξνθχςεη απφ απηήλ ηελ
ελζσκάησζε ή ηξνπνπνίεζε ζα είλαη πξσηφηππν, δηφηη δελ γλσξίδνπκε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα
ησλ ηξνπνπνηήζεσλ/αιιαγψλ πνπ ζα επηθέξεηο. Σπλεπψο, απηφ πνπ δεηάο ζπληζηά δήηεκα πξαγκαηηθφ
πνπ θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε. Πξέπεη, φκσο, λα γλσξίδεηο, φηη πξσηφηππν ζεσξείηαη έλα έξγν πνπ
δηαθέξεη απφ έλα ππάξρνλ κε ηελ έλλνηα φηη παξνπζηάδεη ‘ζηαηηζηηθή κνλαδηθφηεηα’. Απηφ ζεκαίλεη φηη
θαλείο άιινο θάησ απφ ηηο ίδηεο πεξηζηάζεηο δε ζα κπνξνχζε λα παξάμεη ην ίδην έξγν. Έλα, δε, έξγν
πξνζηαηεχεηαη σο πξσηφηππν ζηα ζεκεία θαη κφλνλ πνπ παξνπζηάδεη πξσηνηππία. Απηφ ζεκαίλεη φηη
θάπνηα κέξε ηνπ κπνξεί λα πξνζηαηεχνληαη θαη θάπνηα άιια φρη.
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3) Πνηεο κπνξεί λα είλαη νη θπξώζεηο από ην «θαηέβαζκα» κνπζηθήο ή ηαηληώλ από παξάλνκνπο
ηζηνρώξνπο; Δειαδή, ηί κπνξεί λα κνπ ζπκβεί; Αθνύ όινη νη θίινη κνπ ην θάλνπλ!
Τν γεγνλφο φηη φινη ζνπ νη θίινη θαηεβάδνπλ παξάλνκα κνπζηθή ή ηαηλίεο απφ ην δηαδίθηπν δε ζεκαίλεη φηη
ε πξάμε ηνπο απηή είλαη λφκηκε. Η ειιεληθή λνκνζεζία πξνβιέπεη έλα πιέγκα αζηηθψλ θαη πνηληθψλ
θπξψζεσλ (βι. α. 64επ. ηνπ λ. 2121/1993).2 Γηα λα κπνξέζεη, βέβαηα, θαλείο λα ζηξαθεί ελαληίνλ ζνπ ζα
πξέπεη λα αλαθαιχςεη ηελ πξάμε ζνπ. Απηφ σζηφζν πνπ πξέπεη λα ζε απαζρνιεί πεξηζζφηεξν απφ ηηο
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο είλαη ην γεγνλφο φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν αθαηξείο απφ ηνπο
δεκηνπξγνχο, ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηνπο παξαγσγνχο εηζφδεκα απφ ην νπνίν δνπλ.
Δίλαη ην ίδην ζαλ λα παίξλεη θαλείο ην ραξηδηιίθη απφ ηελ ηζέπε ζνπ, ελψ εζχ δελ ηνλ βιέπεηο. Τν γεγνλφο
φηη δελ ηνλ βιέπεηο δελ θάλεη ηελ πξάμε ηνπ ιηγφηεξν παξάλνκε ή αλήζηθε. Θα πξέπεη λα βάιεηο ηνλ
εαπηφ ζνπ ζηε ζέζε ηνπ δεκηνπξγνχ ή θαιιηηέρλε. Δάλ πνηέ ζειήζεηο λα γίλεηο εζχ δεκηνπξγφο ή
θαιιηηέρλεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ζνπ εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε ζηε βάζε ηνπ επαγγέικαηφο ζνπ
δελ ζα είλαη επαξθείο εάλ θαλείο δελ ζέβεηαη ηνλ πλεπκαηηθφ ζνπ κφρζν θαη ηα έξγα ζνπ.
Σθέςνπ φηη νη δεκηνπξγνί θαη νη θαιιηηέρλεο -αιιά θαη φινη εθείλνη πνπ παξάγνπλ έξγα ή ζπληεινχλ ζηελ
παξαγσγή ή δηάδνζή ηνπο- δελ είλαη εξαζηηέρλεο πνπ κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ κφλνλ ράξε ζηνλ ζαπκαζκφ
θαη ζηελ αγάπε ζνπ. Δίλαη επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη γηα λα δήζνπλ, φπσο ζπκβαίλεη ζε φια ηα
επαγγέικαηα. Δάλ ην επάγγεικά ηνπο δελ έρεη νηθνλνκηθφ αληίθξηζκα δε ζα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ λα
ην θάλνπλ γηα πνιχ ή λα ην θάλνπλ θαιά.
4) Μπνξώ λα πξνβάιω βίληεν πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζην δηαδίθηπν πξνο ηνπο καζεηέο κνπ
ρωξίο πξόβιεκα ή ζε κηα ηέηνηα πεξίπηωζε πξνζβάιω πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία;
Έλα βίληεν πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα πξνζηαηεχεηαη κε δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο ή/θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λ. 2121/1993.
Ωζηφζν, αθφκε θαη εάλ έλα βίληεν πξνζηαηεχεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, έλαο δάζθαινο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη απνζπάζκαηα απηνχ (θαη φρη νιφθιεξν) ζηελ ηάμε ηνπ -ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ
θαη ρσξίο ακνηβή- ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαπαξαγσγή ηνπ πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έλδεημε ηεο πεγήο θαη ησλ νλνκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηνπ παξαγσγνχ, εθφζνλ
ηα νλφκαηα απηά εκθαλίδνληαη ζηελ πεγή.
Τελ εμαίξεζε απηή (πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 2121/1993) κπνξείηε λα βξείηε ζηε
δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε http://www.opi.gr/index.php/2013-10-03-12-24-10/2121-1993#a19.
5) Έρω θηηάμεη έλα blog, όπνπ αλαξηώ θωηνγξαθίεο πνπ ηξαβάω από ηνπία, κνπ αξέζεη, ζέιω
λα γίλω επαγγεικαηίαο θωηνγξάθνο. Τηο πξνάιιεο, έλαο ζπκκαζεηήο κνπ ζε κηα εξγαζία πνπ
είρακε ζην ζρνιείν γηα ηελ Ειιεληθή θύζε, παξνπζίαζε κηα δηθή κνπ θωηνγξαθία ωο δηθή ηνπ,
ηελ είρε „θαηεβάζεη‟ από ην blog κνπ. Τνπ κίιεζα ακέζωο κεηά θαη ην είπα θαη ζηε δαζθάια
κνπ, αιιά ν ζπκκαζεηήο κνπ κε θνίηαμε ζηξαβά θαη κνπ είπε απιά «Απόδεημέ ην, αλ κπνξείο!
Εγώ, ηε δνπιεηά κνπ ηελ έθαλα!». Σηελαρωξήζεθα πνιύ θαη ήζεια λα ζαο ξωηήζω αλ κπνξώ
ηνπιάρηζηνλ ζην κέιινλ λα πξνζηαηεύω ηηο δεκηνπξγίεο κνπ.
Σην δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (λ. 2121/1993) δελ πθίζηαηαη ε έλλνηα ηεο θαηνρχξσζεο, φπσο
γηα παξάδεηγκα ζην δίθαην ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. Τα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην δίθαην ηεο
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πθίζηαληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη ην έξγν θαη απνθηά κία
ζπγθεθξηκέλε κνξθή. Γελ απαηηείηαη, ζπλεπψο, θακηά ηππηθή δηαδηθαζία εθ κέξνπο ηνπ δεκηνπξγνχ γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ έξγσλ ηνπ. Γηα λα είζαη, σζηφζν, δηαζθαιηζκέλνο θαη λα έρεηο έλα ζηνηρείν γηα ηελ
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απφδεημε ηεο παηξφηεηαο ηνπ έξγνπ ζνπ θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ππήξρε κπνξείο λα
θαηαζέζεηο έλα αληίγξαθφ ηνπ ζε έλαλ ζπκβνιαηνγξάθν, ν νπνίνο ζα ζπληάμεη απηφ πνπ ιέκε
‘ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θαηάζεζεο ηνπ πλεπκαηηθνχ δεκηνπξγήκαηνο’. Τν έξγν ζνπ ζα απνθηήζεη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν βεβαία ρξνλνινγία θαη ζα απνδεηθλχεηαη φηη είρε δεκηνπξγεζεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή ζηηγκή.
Σπλεζίδεηαη, επίζεο, ε απνζηνιή κηαο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο (ζπζηήλεηαη ε απνζηνιή δχν ζπζηεκέλσλ
επηζηνιψλ) κε απνζηνιέα θαη παξαιήπηε ηνλ ίδην ην δεκηνπξγφ (δειαδή εζέλα) ή θαη παξαιήπηε ηξίην,
θχιαμε ηεο απφδεημεο θαη δηαηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηνιήο, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ην
έξγν, θιεηζηήο κέρξη -θαη εθφζνλ βέβαηα- πξνθχςεη θάπνηα δηαθνξά αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
Σηελ πεξίπησζε απηή ε ελ ιφγσ επηζηνιή ζα αλνηρζεί ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ απφ δηθαζηή, ν νπνίνο ζα
βεβαηψζεη θαη ην πεξηερφκελφ ηεο. Σηε δηθή ζνπ πεξίπησζε εάλ ζέιεηο λα απνδείμεηο ηελ αληηγξαθή ζηνλ
δάζθαιφ ζνπ κπνξεί λα αλνηρζεί απφ ηνλ δάζθαιν.
Απηνί νη δχν ηξφπνη απφδεημεο πνπ ζνπ αλαθέξακε είλαη ελδεηθηηθνί. Δπηπιένλ απηψλ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη νπνηνζδήπνηε άιινο ηξφπνο απφδεημεο. Μπνξείο, γηα παξάδεηγκα, φηαλ αλεβάδεηο κία
θσηνγξαθία ζνπ ζην δηαδίθηπν λα πεξλάο επάλσ ηεο κία ςεθηαθή ζθξαγίδα κε ην φλνκά ζνπ νπφηε
φπνηνο ηελ θαηεβάδεη λα θαηεβάδεη ππνρξεσηηθά θαη ηε ζθξαγίδα. Μπνξείο αθφκε λα ρξεζηκνπνηήζεηο
ηερλνινγηθά κέηξα πνπ απαγνξεχνπλ ηελ αληηγξαθή. Σρεηηθά κε ην πψο ιεηηνπξγνχλ νη ηερληθέο απηέο
θαιφ είλαη λα ςάμεηο ζηελ αγνξά ή ζην δηαδίθηπν.
Δπίζεο, κπνξείο λα αλαθέξεηο ξεηά ζην blog ζνπ φηη νη θσηνγξαθίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ είλαη
απνθιεηζηηθά έξγα δηθά ζνπ ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηο ηελ αληηγξαθή θαη ην θαηέβαζκα.
Να γλσξίδεηο, επίζεο, φηη φια ηα αλσηέξσ ζεσξνχληαη καρεηά ηεθκήξηα, δειαδή ε αληίζεηε πιεπξά
κπνξεί λα απνδείμεη ην αληίζεην πξνζθνκίδνληαο δηθά ηεο απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
6) Έρω θαλάιη ζην Youtube θαη κεηαθνξηώλω δηάθνξα βίληεν πνπ βξίζθω ελδηαθέξνληα.
Αλαθέξνληαο κόλν ηελ πεγή θαιύπηνκαη ή ελδέρεηαη λα δηωρζώ, θαη αλ λαη από πνηνλ θαη πώο;
Eπίζεο, γηαηί δελ ππάξρεη αληίζηνηρε γξακκή θαηαγγειηώλ γηα θαηαπάηεζε πλεπκαηηθώλ
δηθαηωκάηωλ, όπωο ε Safeline;
Η πξάμε ζνπ απηή απαγνξεχεηαη. Δθηφο απφ ηελ άδεηα πνπ πξέπεη λα ιάβεηο απφ ηνλ δηθαηνχρν (ή
δηθαηνχρνπο) ηνπ εθάζηνηε βίληεν ψζηε λα ην αλαξηήζεηο λφκηκα ζην YouTube, ζα πξέπεη επίζεο λα
πξνζέμεηο θαη απηφ πνπ ιέλε ‘δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο’ ησλ πξνζψπσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα
βίληεν ηα νπνία 'αλεβάδεηο'.
Πέξα απφ απηά, ην YouTube εθαξκφδεη ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ κε ηνπο ρξήζηεο (δει. κε ηνλ φξν «ζχκβαζε»
λνείηαη ε απνδνρή ησλ φξσλ ρξήζεο ζηελ νπνία πξνέβεο θαηά ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ζνπ ζην
YouTube) ην αγγιηθφ δίθαην. Οπφηε ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεζαη (εθηφο κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
ειιεληθφ δίθαην) θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζην αγγιηθφ δίθαην. Γηα ηελ πνιηηηθή πνπ ην YouTube αθνινπζεί
ζε πεξηπηψζεηο πνπ εηδνπνηείηαη γηα ην ‘αλέβαζκα’ βίληεν πνπ πεξηιακβάλνπλ έξγα πξνζηαηεπφκελα κε
δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή ζπγγεληθά δηθαηψκαηα άλεπ αδείαο ησλ δηθαηνχρσλ, πξέπεη λα
αλαηξέμεηο ζηνπο φξνπο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο θαη ζην ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ ηνπο πιηθφ. Σε θάζε
πεξίπησζε πξέπεη λα γλσξίδεηο φηη ην ‘αλέβαζκα’ έξγσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη κε δηθαίσκα πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο ή/θαη ζπγγεληθφ δηθαίσκα ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηθαηνχρσλ δελ επηηξέπεηαη.
Αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα γηα αληίζηνηρε γξακκή, φπσο ε Safeline: ν ΟΠΙ (θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε
άιινο θνξέαο πιελ ησλ δηθαζηεξίσλ) δελ έρεη αξκνδηφηεηα αιιά θαη δπλαηφηεηα δηαπίζησζεο
παξαβάζεσλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή/θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ δεδνκέλνπ φηη (σο
πξνο ηελ αξκνδηφηεηα) πξφθεηηαη γηα ηδησηηθέο δηαθνξέο (κε θνηλσληθφ αληίθηππν βέβαηα), (θαη σο πξνο ηε
δπλαηφηεηα) ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ επί ηεο νπζίαο κφλνλ απφ
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θάπνηα δηθαζηηθή αξρή. Οπφηε αθφκε θαη αλ ππήξραλ θαηαγγειίεο (νη νπνίεο γίλνληαη θαηά θαηξνχο ζηνλ
ΟΠΙ ζε ζρέζε κε αληηγξαθέο έξγσλ) δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξαθηηθφ απνηέιεζκα.
7) Οκάδα εθπαηδεπηηθώλ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη κέζω Δηαδηθηύνπ ξαδηνθωληθό ζηαζκό, ζην
πιαίζην επξωπαϊθνύ έξγνπ κε ρξεκαηνδόηεζε. Πώο δηαζθαιίδνληαη νη παξαγωγνί ηωλ
εθπνκπώλ θαη πώο δηαρωξίδεηαη ε ρξήζε γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο από ηνπο εκπνξηθνύο,
εθόζνλ ην έξγν ρξεκαηνδνηεζεί;
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ έξγσλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζηελ απάληεζε ηεο εξψηεζεο 5.
Γηα ηε δεκηνπξγία ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ απαηηνχληαη άδεηεο απφ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο
δηαρείξηζεο πνπ εθπξνζσπνχλ δηθαηνχρνπο ησλ νπνίσλ ηα έξγα ζα κεηαδνζνχλ απφ ηνλ ζηαζκφ. Πιήξεο
θαηάινγνο ησλ ζρεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΠΙ
http://www.opi.gr/index.php/2013-10-03-12-23-43/2013-10-04-06-35-23. Τν αλ έλαο ξαδηνθσληθφο
ζηαζκφο έρεη εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ θαη φρη εκπνξηθφ είλαη έλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε απφ
ηνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί ην
χςνο ηεο ακνηβήο πνπ ζα θαηαβιεζεί ζε απηνχο.
Εσταριζηούμε θερμά ηην Κα Ειρήνη Σηαμαηούδη, LL.M., Ph.D., Διεσθύνηρια Οργανιζμού
Πνεσμαηικής Ιδιοκηηζίας, για ηις αναλσηικές απανηήζεις ζηα παραπάνω ερωηήμαηα



«Q&A» - Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ Πξνζωπηθνύ Χαξαθηήξα
1) Μνπ έξρνληαη spam από εηαηξείεο, ρωξίο λα έρω δώζεη πνηέ ην email κνπ. Τνπο ζηέιλω
κελύκαηα θαη κε αγλννύλ, αθόκα θαη νη εηαηξίεο πνπ ζεωξώ έγθπξεο. Πώο κπνξώ λα
πξνζηαηεπζώ;
Γελ επηηξέπεηαη ε απνζηνιή e-mail κε πεξηερφκελν δηαθεκηζηηθφ/πξνσζεηηθφ ρσξίο λα έρεηε δψζεη
πξνεγνχκελα ηε ζπγθαηάζεζή ζαο ζηελ εηαηξεία γηα λα ιακβάλεηε ηέηνηνπ ηχπνπ κελχκαηα (εθηφο αλ,
ζην παξειζφλ, είραηε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία πνπ ζαο ζηέιλεη ην mail θαη ηεο είραηε δψζεη ηελ
ειεθηξνληθή ζαο δηεχζπλζε ζην πιαίζην απηήο ηεο ζπλαιιαγήο). Πξέπεη λα ηνπο δεηήζεηε λα κελ ζαο
μαλαζηείινπλ αληίζηνηρν κήλπκα, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε κπνξείηε λα ππνβάιεηε θαηαγγειία ζηελ Αξρή
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα cookies, κεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο www.dpa.gr, ζην
ηκήκα Θεκαηηθέο Δλφηεηεο -> Αλεπηζχκεηεο Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (SPAM)
2) Τη κπνξώ λα θάλω αλ ην email κνπ έρεη ππνθιαπεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηέιλεη Spam
ζε άιια emails;
H απνζηνιή spam απφ ηε δηθή ζαο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη έρεη ππνθιαπεί ε
δηεχζπλζή ζαο (δει. φηη έρεη θιαπεί ν κπζηηθφο ζαο θσδηθφο). Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί έλα θαθφβνπιν
ινγηζκηθφ λα έρεη εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ην νπνίν λα απνζηέιιεη κελχκαηα πνπ λα θαίλεηαη
φηη πξνέξρνληαη απφ ηε δηθή ζαο δηεχζπλζε, ή ηα ελ ιφγσ κελχκαηα λα απνζηέιινληαη απφ ηειείσο
δηαθνξεηηθή πεγή θαη λα θαίλεηαη φηη πξνέξρνληαη απφ εζάο. Σε θάζε πεξίπησζε πάλησο, νη άκεζεο
ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβείηε είλαη ε αιιαγή ηνπ ζπλζεκαηηθνχ ζαο (password) πνπ
ρξεζηκνπνηείηε ζην ειεθηξνληθφ ζαο ηαρπδξνκείν, θαζψο επίζεο θαη ν έιεγρνο ηνπ ππνινγηζηή ζαο, κέζσ
θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ, γηα ηπρφλ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ («ηφ»). Μπνξείηε επίζεο, αλαιφγσο ηηο
δηαζηάζεηο πνπ έρεη ιάβεη ην δήηεκα, λα απεπζπλζείηε είηε ζηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ, είηε ζηε Γίσμε Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο. Δθφζνλ πξνθχπηεη παξαβίαζε πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, ηφηε είλαη αξκφδηα θαη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα.
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3) Σην πξνθίι κνπ ζην Facebook έρω αλεβάζεη θωηνγξαθίεο κνπ, όπνπ είκαη καδί κε
ζπκκαζεηέο κνπ. Πξνρζέο έλαο από απηνύο ηνπο ζπκκαζεηέο πνπ είδε ηηο θωηνγξαθίεο, κνπ
δήηεζε λα ηηο θαηεβάζω. Εγώ δελ ηηο θαηέβαζα, γηαηί δελ θαηαιαβαίλω πνην είλαη ην πξόβιεκά
ηνπ. Αιιά είπα λα ζαο ξωηήζω, ωο εηδηθνύο, γηα θαιό θαη γηα θαθό…
Δθφζνλ αλαξηάηε θσηνγξαθίεο άιινπ ζην Γηαδίθηπν, πξέπεη λα έρεηε ιάβεη πξνεγνχκελα ηε
ζπγθαηάζεζή ηνπ. Δπίζεο, αθφκα θαη αλ ζπλαηλεί ζε απηήλ ηελ αλάξηεζε, αλ ζην κέιινλ αιιάμεη γλψκε,
ηφηε πάιη απηή ηνπ ε απφθαζε πξέπεη είλαη ζεβαζηή. Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα «θαηεβάζεηε» ηηο επίκαρεο
θσηνγξαθίεο.
4) Μπνξνύλ θωηνγξαθίεο θαη βίληεν από εθδήιωζε πνπ ζα δηνξγαλώζνπκε ζηελ πόιε καο, θαη
όπνπ θαίλνληαη πξόζωπα νκηιεηώλ αιιά θαη ζπκκεηερόληωλ, λα αλαξηεζνύλ ειεύζεξα ζην
Δηαδίθηπν;
Ωο γεληθή αξρή, ρξεηάδεηαη ζπγθαηάζεζε γηα ηελ αλάξηεζε ζην Γηαδίθηπν, ηελ νπνία πξέπεη λα ηε δίλεη ν
θαζέλαο αηνκηθά. Ωζηφζν, ζε πεξηπηψζεηο εθδειψζεσλ, φπνπ αθελφο είλαη δπζρεξήο ε ιήςε ηεο
ζπγθαηάζεζεο απφ ηνλ θαζέλα μερσξηζηά θαη, αθεηέξνπ, νη ζπκκεηέρνληεο γλσξίδνπλ φηη, πηζαλφηαηα, ζα
απνηππσζνχλ ζηηγκηφηππα ηεο εθδήισζεο ζε έληππν ή ειεθηξνληθφ κέζν, ε δηαζθάιηζε ηεο ιήςεο
ζπγθαηάζεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ πξνεγνχκελεο ελεκέξσζήο ηνπο πεξί επηθείκελεο αλάξηεζεο
θσηνγξαθηψλ ζην Γηαδίθηπν, εθφζνλ παξάιιεια δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φζνπο δελ ην ζέινπλ λα ην
δειψζνπλ ή λα κε ιεθζεί θσηνγξαθία/βίληεν πνπ λα ηνπο πεξηέρεη.
5) Σε πνιιέο ηζηνζειίδεο ζην Δηαδίθηπν ιακβάλω έλα κήλπκα γηα εγθαηάζηαζε «cookie»,
εηδάιιωο δελ κπνξώ λα ζπλερίζω ηελ πινήγεζή κνπ ζηελ ηζηνζειίδα. Τη είλαη απηό; Καη πνηνο
ν ιόγνο ύπαξμήο ηνπ; Πξέπεη λα πξνζέρω κε ηα πξνζωπηθά κνπ δεδνκέλα; Παξαθαιώ
ελεκεξώζηε κε!
Τα «cookies» είλαη κηθξά αξρεία κε πιεξνθνξίεο πνπ κηα ηζηνζειίδα απνζεθεχεη ζηνλ ππνινγηζηή ελφο
ρξήζηε, ψζηε θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο ζπλδέεηαη ζηελ ηζηνζειίδα, ε ηειεπηαία λα αλαθηά ηηο ελ ιφγσ
πιεξνθνξίεο θαη λα πξνζθέξεη ζην ρξήζηε ζρεηηθέο κε απηέο ππεξεζίεο. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ είλαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε ζε κηα ηζηνζειίδα, φπσο απηέο δειψλνληαη απφ ηηο
επηινγέο πνπ θάλεη ν ρξήζηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα (π.ρ. επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ «θνπκπηψλ»,
αλαδεηήζεσλ, δηαθεκίζεσλ, θιπ). Γελ πεξηέρνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ρξήζηε φπσο φλνκα, email, θσδηθνχο θηι.
Κάπνηα cookies είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο (π.ρ. cookies πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ή/θαη δηαηήξεζε πεξηερνκέλνπ πνπ εηζάγεη ν ζπλδξνκεηήο ή ρξήζηεο
θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζχλδεζεο ζε ηζηνζειίδα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχλδεζεο -γηα
παξάδεηγκα, ηέηνηα cookies είλαη απαξαίηεηα θαηά ηε ζπκπιήξσζε κίαο ειεθηξνληθήο θφξκαο απφ ηνλ
ρξήζηε ή γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ αγνξψλ ηνπ ρξήζηε ζε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα (π.ρ. κε επηινγή
ηνπ θνπκπηνχ «πξνζζήθε ζην θαιάζη»). Άιια cookies δελ είλαη απαξαίηεηα (π.ρ. απηά πνπ «ζπκνχληαη»
ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε ή απηά πνπ απιά θξαηνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία).
Τα cookies πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηα κπνξνχλ λα εγθαζίζηαληαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ρσξίο ηε
ζπγθαηάζεζή ζαο (αιιά κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζή ζαο). Γηα ηα άιια cookies, φκσο, πξέπεη λα ζαο
δεηείηαη ε ξεηή ζπγθαηάζεζή ζαο, θαη λα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαηλέζεηε ή φρη. Σπλεπψο, αλ έλα site
εμαξηά ηελ πινήγεζή ηνπ ζε απηφ απφ ηα cookies πνπ δελ είλαη απνιχησο απαξαίηεηα, ηφηε απηφ δελ
είλαη λφκηκν.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα cookies, κεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο www.dpa.gr, ζην
ηκήκα Θεκαηηθέο Δλφηεηεο -> Υπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ -> Η ρξήζε cookies ζην Γηαδίθηπν.
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6) Θέιω λα εγγξαθώ ζε κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία, αιιά ζεωξώ όηη δεηάεη ωο πξναπαηηνύκελν
θάπνηα πξνζωπηθά κνπ ζηνηρεία πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηωλ
ππεξεζηώλ ηεο πξνο εκέλα. Δελ θαηαλνώ γηα πνην ιόγν ηα δεηάεη. Μπνξώ λα θάλω θάηη γη‟ απηό;
Γηα ηελ ώξα, απιά, δελ έρω εγγξαθεί.
Θα έπξεπε λα ζαο δεηνχληαη ηα απνιχησο απαξαίηεηα ζηνηρεία. Δθφζνλ πηζηεχεηε φηη δεηνχληαη
πεξηζζφηεξα απφ φ,ηη πξέπεη, έρεηε ην δηθαίσκα λα ηνλ ξσηήζεηε γηα πνην ζπγθεθξηκέλν ιφγν ηα δεηά
(θαηνλνκάδνληαο έλα πξνο έλα εθείλα ηα νπνία ζεσξείηε «ππεξβνιηθά»).
7) Έλαο θίινο κνπ έρεη βάιεη απηόκαηε αλαγλώξηζε ηνπ πξνζώπνπ κνπ «tagging» ζε
θωηνγξαθίεο πνπ αλεβάδεη, όπνπ εκθαλίδνκαη θη εγώ. Δελ έρω πξόβιεκα γηα ηηο θωηνγξαθίεο,
αιιά δελ ζέιω λα γίλεηαη tag. Τνπ δήηεζα λα ζηακαηήζεη, αιιά κε αγλνεί. Τη κπνξώ λα θάλω;
Δθφζνλ ηνπ ην δεηάηε, είλαη ππνρξεσκέλνο εθ ηνπ λφκνπ λα ηθαλνπνηήζεη απηφ πνπ ηνπ ιέηε. Γλσξίδεη φηη
κπνξείηε λα ηνλ θαηαγγείιεηε ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα αλ δελ ζαο
ηθαλνπνηεί; (Σεκεηψλεηαη πάλησο φηη ην Facebook κάο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε un-tag, ελψ
πιένλ πξηλ καο θάλεη θάπνηνο tag ιακβάλνπκε κήλπκα φπνπ θαη καο δεηείηαη ε ζπγθαηάζεζή καο).
Εσταριζηούμε θερμά ηον Δρ. Κωνζηανηίνο Λιμνιώηη, Πληροθορικό Ελεγκηή, Αρτή Προζηαζίας
Δεδομένων Προζωπικού Χαρακηήρα για ηις αναλσηικές απανηήζεις ζηα παραπάνω ερωηήμαηα



Μέζα από ηα κάηηα καζεηώλ
Εηζήγεζε ηεο καζήηξηαο Μαξίαο Μπηηζάθε (1ν ΕΠΑΛ Πεηξαηά)
"Πώς πιζηεύεις όηι μπορεί να βοηθήζει ηο ζτολείο, έηζι ώζηε να πληγούμαζηε ζηο Διαδίκησο
δημιοσργικά, σπεύθσνα και με αζθάλεια;”
Δίκαη καζήηξηα ζην 1ν ΔΠΑ.Λ. Πεηξαηά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Πιεξνθνξηθήο. Φέηνο
δηδαζθφκαζηε ζρεηηθά καζήκαηα φπνπ καζαίλνπκε ηφζν γηα ηηο βαζηθέο Υπεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ φζν θαη
γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ, νπφηε κέζα απφ απηά νη θαζεγεηέο καο θξνληίδνπλ λα καο ελεκεξψλνπλ.
Δπίζεο, κάζακε θαη καζαίλνπκε πνιιά θαζψο απνθαζίζακε λα δηνξγαλψζνπκε κηα εθδήισζε γηα ην
Αζθαιέο Γηαδίθηπν ζην ηέινο ηεο ρξνληάο, ψζηε λα ελεκεξψζνπκε ηνπο ζπκκαζεηέο καο θαη ηνπο γνλείο
ηνπο γηα φια φζα ιέκε ζήκεξα εδψ.
Ωζηφζν, πηζηεχσ φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο ηνπο καζεηέο, παξφηη είκαζηε πνιιέο ψξεο online ζην
Γηαδίθηπν ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη λα θάλνπκε θαιχηεξε ρξήζε. Πηζηεχσ,
δειαδή, φηη είκαζηε εθηεζεηκέλνη. Ίζσο, αλ ππήξρε θάπνην κάζεκα πνπ λα ζρεηηδφηαλ φρη κφλν κε ηελ
εμέιημε ζην Γηαδίθηπν αιιά θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο πξνθχιαμεο. Κάπνην
κάζεκα πνπ λα κελ είλαη αθξηβψο κάζεκα αιιά πεξηζζφηεξν άζθεζε πάλσ ζηνπο ππνινγηζηέο. Μηα
πξφηαζε ζα ήηαλ λα ζπλεξγαζηεί ην Safer Internet κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο. Θα κπνξνχζε γηα αξρή λα
ρξεζηκνπνηεζεί ην πινχζην πιηθφ ηνπ Safer Internet.
Μηα άιιε ιχζε ζα ήηαλ ηα αλνηρηά εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο φιεο ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ γηα
φιεο ηηο εηδηθφηεηεο κε ηελ παξνπζία θαη θαζνδήγεζε ησλ ππεχζπλσλ θαζεγεηψλ.
Αλ, ινηπφλ, ν καζεηήο κάζαηλε απφ λσξίο, απφ ην δεκνηηθφ ελλνψ, ζηγά-ζηγά σο ην ιχθεην, φια απηά πνπ
κάζακε εκείο θέηνο κε ηε ζπκκεηνρή καο ζην πξφγξακκα ηνπ Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ, ζα δηακνξθσλφηαλ
πηζηεχσ κηα θνπιηνχξα θαη κηα πην ψξηκε ζπκπεξηθνξά πνπ ζεσξψ φηη ιείπεη ζήκεξα, ηδηαίηεξα ζηα
Κνηλσληθά Γίθηπα.
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Εηζήγεζε ηνπ καζεηή Γεώξγηνπ Σθπξή (17ν ΓΕΛ Αζελώλ)
"Πώς πιζηεύεις όηι μπορεί να βοηθήζει η Πολιηεία, έηζι
καλύηερος ηόπος για όλοσς μας;"

ώζηε ηο Διαδίκησο να γίνει ένας

Τν Γηαδίθηπν είλαη έλαο ηεξάζηηνο ρψξνο ν νπνίνο δχζθνια ειέγρεηαη. Πξσηαξρηθφ ξφιν παίδνπλ νη
πξνζσπηθέο καο επηινγέο. Τψξα φζνλ αθνξά ηελ πνιηηεία έρεη κηα πεξίνπηε ζέζε ζηελ θνηλσλία ε νπνία
ακθηηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηηο πξνζσπηθέο καο επηινγέο θαη ζηελ αλάγθε πεξηνξηζκνχ θαθφβνπισλ
ζηνηρείσλ. Καιφ ζα ήηαλ βέβαηα λα δηνξγαλψλεη θακπάληεο ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ησλ λέσλ γηα ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ ζην δηαδίθηπν. Δπηπιένλ, λα εληζρχζεη ηε δίσμε ηνπ ειεθηξνληθνχ
εγθιήκαηνο, ψζηε λα πξνζηαηεχεη ηνλ πνιίηε.
Παξάιιεια, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιίηεο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα θηιηθφ δηαδηθηπαθφ ρψξν.
Βέβαηα, γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηελ εμαζθάιηζε θαη ηελ χπαξμε ηερλνινγηθψλ
ππνδνκψλ εθάκηιισλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ, κε ηε δηακφξθσζε ηζηνζειίδσλ γηα ηνπο λένπο, αιιά
θαη ελήιηθνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε. Δπηπιένλ, κε ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ηε
δεκηνπξγία εθαξκνγψλ κε ζηφρν ηελ απνθπγή γξαθεηνθξαηηθψλ δηεξγαζηψλ, ην νπνίν ζα θάλεη ην
Γηαδίθηπν πην νηθείν πεξηβάιινλ γηα ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο καο.
Τέινο, ζα πξέπεη λα παξνηξχλεη ηνπο λένπο, ζαλ εκάο, λα δηνρεηεχζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ζην
Γηαδίθηπν, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα δψζνπλ κηα λέα πλνή ζηελ Διιεληθή
νηθνλνκία θαη ηελ Διιεληθή θνηλσλία.



Πνηεηηθή ζπιινγή γηα ην Δηαδίθηπν
Μία ηδηαίηεξε πνηεηηθή ζπιινγή γηα ην Γηαδίθηπν δεκηνπξγήζεθε ππφ ηνλ
ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο δξάζεο Δλεκέξσζεο θαη Δπαγξχπλεζεο
Saferinternet.gr, απφ καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, απφ ην
λεπηαγσγείν έσο ην ιχθεην. Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο πξνζθιήζεθαλ λα
δεκηνπξγήζνπλ πξσηφηππα πνηήκαηα γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ
Γηαδηθηχνπ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο θαιχηεξνπ Γηαδηθηχνπ γηα φινπο,
ζπκβαδίδνληαο κε ηε θεηηλή ζεκαηηθή θαη ην ζχλζεκα ηεο Ηκέξαο
Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ «Όινη καδί, γηα έλα θαιχηεξν Γηαδίθηπν!».
Τν Saferinternet.gr έιαβε 185 πξσηφηππα πνηήκαηα απφ 100 ζρνιηθέο
κνλάδεο ζε φιε ηελ Διιάδα. Τα πνηήκαηα ζπκπεξηιήζεθαλ ζε εηδηθή
αλζνινγία κε ηίηιν «Ποιηηική ζσλλογή για ηο Διαδίκησο», κε ζηφρν λα
αλαδεηρηεί ε πξσηαξρηθή ζεκαζία ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο
ππεπζπλνπνίεζεο ησλ παηδηψλ, ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο ζηξαηεγηθήο
γηα έλα Γηαδίθηπν θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλν γηα παηδηά.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηφρνο ηεο δξάζεο ήηαλ λα ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο
ελεξγνχο θαη ςπραγσγηθή ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο
απέλαληη ζηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο ηνπ Γηαδηθηχνπ, αλαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα ηε ζεηηθή θαη
δεκηνπξγηθή πιεπξά ηνπ πνιχηηκνπ απηνχ εξγαιείνπ, κέζα απφ ηελ ηέρλε. Η πνηεηηθή ζπιινγή βξίζθεηαη
αλαξηεκέλε ζηε δηεχζπλζε http://saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15
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