
 

Οι δέκα κανόνες που φτιάχτηκαν από το CSIi για την ασφαλή πλοήγηση 
των παιδιών μας στο διαδίκτυο είναι οι εξής: 

 

1ος  Κανόνας:  Στο  διαδίκτυο  κάνουμε  φίλους  όσους  έχουμε  στην 

πραγματική ζωή. 

▪ Στέλνουμε και αποδεχόμαστε αιτήματα φιλίας σε άτομα που 

γνωρίζουμε στην πραγματική ζωή. 

▪ Δεν αποδεχόμαστε αιτήματα από άτομα που δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ 

από κοντά ακόμα και αν έχουν πολλούς κοινούς φίλους με εμάς. 

▪ Στο τέλος της ημέρας το ποιους θα έχουμε φίλους μας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

είναι καθαρά δική μας επιλογή. 

2ος Κανόνας: Δεν πάμε ραντεβού στα τυφλά. 

▪ Στο διαδίκτυο επικοινωνούμε μόνο με αυτούς που γνωρίζουμε και ποτέ 

με αγνώστους. 

3ος Κανόνας: «Δε τσιμπάμε …» Στις προκλήσεις του διαδικτύου. 

▪ Πριν ανοίξουμε το e-mail και τα link τα αξιολογούμε σε επίπεδο 

προέλευσης τους. 

▪ Δεν κατεβάζουμε στους υπολογιστές μας τα καθημερινά δωρεάν 

δολώματα (Software,τραγούδια ,video) τα οποία έχουν συνήθως στόχο να 

μας παγιδεύουνε για να κερδίσουν κάτι. 

4ος Κανόνας : Δεν υποκύπτουμε στον διαδικτυακό εκφοβισμό (cyber –

bullying) και εκβιασμό αλλά μιλάμε. 

▪ Όταν η καζούρα δεν έχει μέτρο, τότε μετατρέπεται σε φόβο και πανικό 

(bullying). 
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▪ Μόλις νιώσουμε φόβο ή εκβίαση απευθυνόμαστε στους ανθρώπους 

μας. Το CSIi Institute είναι πάντα δίπλα μας. 

▪ Όταν πέφτουμε θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού και εκβιασμού, η 

καταγγελία στις αρχές είναι μονόδρομος. 

5ος Κανόνας: «Δε μασάμε.» 

▪ Η ελευθερία του λόγου που υπάρχει στο διαδίκτυο δημιουργεί 

παράλληλα και αβεβαιότητα γνώσης μέσα από τις ψεύτικες αναληθείς 

αναρτήσεις (fake news). 

▪ Η γνώση που θέλουμε να δημιουργήσουμε από το διαδίκτυο θα πρέπει 

να φιλτράρεται μέσα από κριτική και ερευνητική σκέψη. 

6ος Κανόνας: Εάν δεν γνωρίζουμε, δημιουργούμε τους κωδικούς μέσα 

από ασφαλή προγράμματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. 

▪ Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε ημερομηνίες γέννησης, 

ονοματολογίες φιλικών μας προσώπων και μη. 

▪ Δεν εμπιστευόμαστε τους κωδικούς μας. 

▪ Μεγάλη προσοχή στις παιδικές ηλικίες κατά την χρήση των κοινωνικών 

δικτύων όπου άλλοι μιλούν για άλλους με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

εκφοβισμός και ενίοτε και εκβιασμός για την επιστροφή των κωδικών. 

7ος Κανόνας: Μονόδρομος το ηλεκτρονικό εμπόριο (e‐commerce) και 

οι τραπεζικές συναλλαγές (e‐booking)… Υπό προϋποθέσεις. 

▪ Όταν χρησιμοποιούμε προπληρωμένες κάρτες ή κάρτες συγκεκριμένου 

ποσού έχουμε ασφάλεια στις αγορές μας. 

▪ Όταν κάνουμε χρήση του υπολογιστή μας για τραπεζική συναλλαγή 

προσπαθούμε να περιορίσουμε την πλοήγησή μας σε επισφαλή site τα 

οποία συνήθως μας φορτώνουν κακόβουλο λογισμικό. 

▪ Οι δελεαστικές προσφορές του διαδικτύου θέλουν και ενδελεχή έρευνα 

αγοράς. 



▪ Όταν αποδεχόμαστε τη χρήση μιας διαδικτυακής εφαρμογής, 

διαβάζουμε πάντα τους όρους χρήσης γιατί ενδέχεται η αποδοχή μας να 

σημαίνει πολλαπλές χρεώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

▪ Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε διαδικτυακές εφαρμογές παροχής 

υπηρεσιών τις οποίες δεν γνωρίζουμε για πληρωμές μέσω της χρήσης του 

αριθμού κινητού τηλεφώνου. 

8ος  Κανόνας:  Ναι  στο  διαδίκτυο  της  γνώσης.  Όχι  στο  σκοτεινό 

διαδίκτυο του εγκλήματος. 

▪ Πλοηγούμαστε σε μονοπάτια του διαδικτύου που οδηγούν στη γνώση, 

την ενημέρωση, την πρόοδο και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών. 

▪ Αποφεύγουμε καθετί εγκληματικό στο σκοτεινό διαδίκτυο. 

▪ Η πρώτη μας πλοήγηση στο διαδίκτυο πρέπει να γίνεται με την 

καθοδήγηση εξειδικευμένου γνώστη. 

9ος Κανόνας: Μέτρον άριστον. 

▪ Η μία ώρα ελεύθερης διαδικτυακής απασχόλησης είναι το μυστικό για 

μία σωστή χρήση του διαδικτύου. 

▪ Η ανεξέλεγκτη και χωρίς όρια χρήση του διαδικτύου (κατάχρηση), 

οδηγεί σε κλινικές διαταραχές και εθισμό. 

10ος Κανόνας: Προσέχουμε τι δίνουμε και που το δίνουμε. 

▪ Διαφυλάσσουμε για απόλυτη ασφάλεια τα προσωπικά μας δεδομένα 

εκτός δικτύων- διαδικτύου και τα αποθηκεύουμε σε εξωτερικά 

αποθηκευτικά μέσα στα οποία δεν συνδέονται με δίκτυα. 

▪ Δεν κοινοποιούμε την παρουσία μας μέσω της κοινωνικής δικτύωσης 

διότι μπορεί την ώρα που εμείς κάνουμε check in κάποιος να 

ενεργοποιηθεί εκείνη τη στιγμή και να κάνει «check in στο χώρο μας.» 



▪ Όταν ανεβάζουμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο θα πρέπει να 

σκεφτόμαστε εάν θέλουμε πραγματικά να μοιραστούμε μία ιδιωτική μας 

στιγμή με κάποιον άγνωστο. 

▪ Η κάθε διαδικτυακή μας κίνηση θα πρέπει να είναι προσεκτική γιατί 

στο διαδίκτυο ότι ανεβάζουμε μένει για πάντα. 
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