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Εισαγωγικό σημείωμα σύνταξης 
 

 
Αγαπητές/οί φίλοι, 

 
 
 

Το eSafetyLabel είχε την τιμητική 
του το προηγούμενο δίμηνο και 
απ’ ότι φαίνεται θα κεντρίζει το 
ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής 

κοινότητας για αρκετό καιρό ακόμη, κρίνοντας από τους ποιοτικούς και ποσοτικούς 
δείκτες του.  Μπορείτε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες στο σχετικό άρθρο στη σελίδα 5 
του παρόντος, καθώς και για το workshop που έγινε πρόσφατα στο 8ο συνέδριο ΤΠΕ, 
στη Σύρο (βλ. σελίδα 10). Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό webinar 
https://youtu.be/oKuKGs6uFfM με χρηστικές συμβουλές για αρχάριους και 
προχωρημένους, το οποίο έγινε στο πλαίσιο του θεματικού δικτύου για την Ασφάλεια 
στο Διαδίκτυο (βλ. σελίδα 7). 
 
Στη σελίδα 6 μπορείτε να διαβάσετε για την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία όσον αφορά 

στο θέμα του εκφοβισμού, έστω και κατόπιν του περιστατικού Γιακουμάκη. Επίσης, 

από το ίδιο άρθρο μπορείτε να “κατεβάσετε” το πόστερ εναντίον του 

(κυβερνο)εκφοβισμού. Μάθετε επίσης για τα αποτελέσματα του μαθητικού 

διαγωνισμού της ΑΠΔΠΧ σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα στη σελίδα 9 και 

ενημερωθείτε για τους νέους κανόνες ιδιωτικότητας που προτείνει η Ευρώπη στη 

σελίδα 10. 

Η Ευρώπη μεταρρυθμίζει και τη νομοθεσία στα πνευματικά δικαιώματα, δεδομένου ότι 

όταν δημιουργήθηκε η οδηγία δεν υπήρχαν ούτε smartphones, ούτε Facebook και You-

Tube. Η διασυνοριακή ανταλλαγή υλικού, με προστατευμένα πνευματικά δικαιώματα, 

έχει αυξηθεί πολύ. Ενημερωθείτε σχετικά στη σελίδα 8. 

Επίσης, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό: συμβουλευτείτε και δώστε βάση στο 

δεκάλογο για την ψηφιακή θωράκιση του υπολογιστή ή/και των εργαλείων που 

χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στο Διαδίκτυο.  

Σάς υπενθυμίζουμε ότι αν έχετε κάποιο άρθρο το οποίο θέλετε να δημοσιευτεί στο 
δικτυακό μας τόπο και να γίνει αναφορά με παραπομπή στη δίμηνη περιοδική μας 
έκδοση, μπορείτε να το στείλετε ηλεκτρονικά στο esafety@sch.gr.  
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10 βήματα για να θωρακίσετε  
την ψηφιακή σας ασφάλεια! 

Πριν από 1 χρόνο, ο 
αντιπρόεδρος της Symantec 
δήλωνε ότι το antivirus είναι 
νεκρό! Πώς πρέπει να 
κατανοήσουμε μια τέτοια 
δήλωση από έναν των 
κορυφαίων στον τομέα της 
ασφάλειας της 
πληροφορικής; 
Με τα λόγια αυτά δήλωσε ότι 
το παραδοσιακό λογισμικό 
προστασίας από ιούς 
καταφέρνει να μπλοκάρει 
μόνο το 45% των επιθέσεων 
των συστημάτων. Την ίδια 
στιγμή, ανέφερε επίσης, ότι 
πρέπει να επικεντρωθούμε 
στον εντοπισμό εισβολών και 

στα προχωρημένα κομμάτια κώδικα των χάκερς που παρέχουν τα 
εργαλεία για να ανακτήσουν ευαίσθητες πληροφορίες. 
Αν το αναλύσουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι οι λύσεις antivirus είναι 
ξεπερασμένες και θα πρέπει όλοι να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε, 
αλλά μάλλον να προσθέσουμε νέα εργαλεία για την προστασία από 
απόπειρες phishing, spam καμπάνιες, κακόβουλες ιστοσελίδες και 
cybercriminal επιθέσεις. Εσείς πιστεύετε ότι το antivirus "πέθανε"; 
Χρησιμοποιείτε μια ενιαία λύση ασφάλειας ή περισσότερες για να 
διατηρήσετε τον υπολογιστή σας ασφαλή; 
 
Συμβουλευτείτε ολόκληρο το άρθρο: 
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/339-10s  
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Η κοινότητα eSafety διαρκώς αυξάνεται! 

 

 
Η εκπαιδευτική κοινότητα συνεχίζει να αυξάνεται. ... Συγχαρητήρια στα 
ελληνικά σχολεία που μας κατατάσσουν στην 1η θέση πανευρωπαϊκά! 
Παρακολουθείστε το διαδικτυακό σεμινάριο https://youtu.be/oKuKGs6uFfM για 
χρήσιμες συμβουλές, από το πρόσφατο webinar, ευελπιστώντας σε 
περισσότερες συμμετοχές, υπαρχόντων και νέων και να συνεχίσουμε 
εξίσου δυναμικά! 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο: 
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/340-esf  
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(Διαδικτυακό) έγκλημα και ... τιμωρία 

 
Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο πρόσφατος νόμος 4322/2015 (ΦΕΚ Α' 
42/27-04-2015) στον Ποινικό Κώδικα. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 312 του 
Ποινικού Κώδικα και ο τίτλος του αντικαθίστανται, ποινικοποιώντας το 
bullying στην ελληνική νομοθεσία, ως εξής: "Πρόκληση βλάβης με συνεχή 
σκληρή συμπεριφορά"… 
Διαβάστε τι ισχύει: 
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/parents/item/341-blg 
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Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

 
Το Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» είναι ένα Διαπεριφερειακό 
Δίκτυο 2 Περιφερειακών Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, 
της Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας. 
 
Αποστολή του δικτύου είναι να αποτελέσει ένα πεδίο για γόνιμο 
προβληματισμό, επιμόρφωση, συνεργασία, δημιουργικότητα και 
ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένους 
επιστήμονες σε θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο. 
 
Αποσκοπεί μέσω κυρίως βιωματικών δράσεων στην ενημέρωση -
επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων σχετικά με την ασφαλή 
χρήση του Διαδικτύου, τους τρόπους και τις πρακτικές πρόληψης και 
αποφυγής των κινδύνων κατά την πλοήγηση και την αποφυγή κινδύνων 
εθισμού.  

Διαβάστε σχετικά στο δελτίο τύπου: 

http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/343-isn 
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Πνευματικά Δικαιώματα στον 21ο αιώνα 

 Προσπαθήσατε να δείτε την αγαπημένη 
σας σειρά, ενώ βρισκόσασταν σε άλλη 
χώρα και αποτύχατε; Αυτό συνέβη γιατί 
η πρόσβαση σε υπηρεσίες "streaming" 
της χώρας μας στο εξωτερικό, είναι 
αδύνατες εξαιτίας της προστασίας της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, μέσω του 
γεωγραφικού αποκλεισμού. 

Συμβουλευτείτε το δελτίο τύπου και 
ολόκληρο το σχετικό infographic: 

http://internet-
safety.sch.gr/index.php/articles/teach
/item/344-nlr     
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Αποτελέσματα μαθητικού διαγωνισμού αφίσας / 
βίντεο «Σκέφτομαι πριν δημοσιεύσω!» 

 

Με αφορμή τον εορτασμό της 9ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (28/1/2015) και αποσκοπώντας στην 
ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας ως προς την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο και συγχρόνως στην ανάδειξη 
της αξίας του ευ αγωνίζεσθαι, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων ανέλαβε την 
πρωτοβουλία και υλοποίησε, … μαθητικό Διαγωνισμό αφίσας / βίντεο για 
μαθητές πρωτοβάθμιας (Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού) και δευτεροβάθμιας 
(Γυμνασίου) εκπαίδευσης με θέμα την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων στο διαδίκτυο και κεντρικό σύνθημα «Σκέφτομαι πριν 
δημοσιεύσω!»… 

Ιδού τα αποτελέσματα:  
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/345-dpa  
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Η Ευρώπη προτείνει νέους  

κανόνες προστασίας δεδομένων 

Από 15 Ιουνίου 2015, το Συμβούλιο υπουργών Δικαιοσύνης ενέκρινε μια 
σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για τον 
κανονισμό περί προστασίας δεδομένων. Σύγχρονοι, εναρμονισμένοι 
κανόνες προστασίας δεδομένων θα βελτιώσουν τη θέση της Ευρώπης στην 
ψηφιακή εποχή και θα προωθήσουν την ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ. 
Σύντομα ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του τριμερούς 
διαλόγου με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Κοινή φιλοδοξία είναι να 
επιτευχθεί τελική συμφωνία έως το τέλος του 2015. 

Διαβάστε σχετικά στο δελτίο τύπου: 

http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/parents/item/346-kpd  
 

Το Σάββατο 27/6/2015, στο 8ο συνέδριο 
ΤΠΕ, στη Σύρο, πραγματοποιήθηκε 
workshop για την Ψηφιακή Ασφάλεια 
(eSafety) και το eTwinning στο πλαίσιο 
της επίσημης συνεργασίας που έχει 

ξεκινήσει με τίτλο “eTwinning + eSafety: 2 επιτυχημένες πρακτικές στην 
ελληνική εκπαίδευση”. Η ένταξη του eTwinning στη διδασκαλία και τη 
μάθηση αποδεικνύει ότι αποσκοπεί στη δημιουργία νέων περιβαλλόντων 
μάθησης όπου, μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων, δίνεται η δυνατότητα 
στους συμμετέχοντες να βελτιώνουν ή και να αποκτούν γνώσεις, 
αλληλοεπιδρώντας με το τεχνολογικό μέσο των υπολογιστών. Στο πλαίσιο 
της ευρύτερης συνεργασίας του ΠΣΔ με το EUN, παρουσιάστηκε το 
πρόγραμμα eSafety Label (Ετικέτα Ψηφιακής Ασφάλειας) το οποίο 
επιδιώκει να υποστηρίξει τα σχολεία να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση 
τους να παρέχουν ένα σταθερό και πλούσιο σε γνώσεις περιβάλλον με 
ασφαλή πρόσβαση στη διαδικτυακή τεχνολογία στο πλαίσιο της 
διδακτικής και μαθησιακής εμπειρίας. Επιπλέον, επιτρέπει στους 
ιθύνοντες λήψης αποφάσεων να κατανοήσουν πιο βαθιά τα ζητήματα που 
προκύπτουν σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια στα σχολεία. 
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