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ΔΝ ΑΡΥΖ ΖΝ ….. ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

 1969: δεκηνπξγία δηαδηθηχνπ 
(Internet) ζηηο ΗΠΑ σο κέζν 
επηθνηλσλίαο ζε ππξεληθφ πφιεκν.

 1997: ην δηαδίθηπν εμππεξεηνχζε 
35-50 εθ. πειάηεο.

 2000: 650 εθ. πειάηεο.

 ΗΜΕΡΑ: 30% (>2 δηζ. άλζξσπνη) ηνπ 
παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ είλαη ρξήζηεο ηνπ 
δηαδηθηχνπ.

 Έθεβνη : ζηηο ΗΠΑ ρξήζε δηαδηθηχνπ 
80%, ζηελ Διιάδα 53%.
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Α. ΣΤΠΗΚΖ ΥΡΖΖ 
ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ

Η ρξήζε είηε ζε εξγαζηαθφ 
πεξηβάιινλ είηε γηα ιφγνπο 
αλαςπρήο.

Β. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ 
ΥΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ
Η ρξήζε πνπ δελ εμππεξεηείηαη 

ζπγθεθξηκέλνο ζθνπφο, αιιά 
απνηειεί απηνζθνπφ 
πξνεηδνπνηψληαο γηα πηζαλή 
θαηάρξεζε.

Γ. ΚΑΣΑΥΡΖΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ

Δπαλαιακβαλφκελε ρξήζε πνπ νδεγεί ζε 

έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο : κε 

δηεθπεξαίσζε επζπλψλ, θνηλσληθά θαη 

δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα, αξλεηηθέο 

ζσκαηηθέο ζπλέπεηεο (π.ρ. ειιηπήο ζίηηζε, 

χπλνο), (παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά).

Δ. ΕΞΑΡΣΗΗ 

ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ     

Καηαλαγθαζηηθή ρξήζε, πνπ ελέρεη ηελ 

απψιεηα ειέγρνπ θαη ηε ζπλέρηζε ηεο 

ρξήζεο παξά ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο. 



 To δηαδίθηπν (internet) είλαη έλα ζαπκάζην θαη δπλακηθφ κέζν επηθνηλσλίαο κε 

αξθεηέο δπλαηφηεηεο πνπ δηεπθνιχλεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο. Όκσο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο φξην, έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο. 

Η ζπλερήο πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, πνπ κπνξεί λα ππνθαζηζηά θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο θαη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο θαη ηε δσή ηνπ 

ρξήζηε, νξίδεηαη σο εμάξηεζε.

 Η  ζπκπεξηθνξά εμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν ραξαθηεξίδεηαη απφ απψιεηα 

ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ, πνπ πξννδεπηηθά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

έθπησζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη απνκφλσζε, θαζψο θαη παξακέιεζε 

ζρνιηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή θαη ηεο πγείαο, πξνζσπηθήο    

θξνληίδαο θαη πγηεηλήο.

 Η εμάξηεζε απφ ην δηαδίθηπν (internet addiction), αληηκεησπίδεηαη , φπσο  θαη 

άιιεο εμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (λαξθσηηθά, ηδφγνο θ.α.), ελψ  ηαπηφρξνλα 

απνηειεί θαη ηελ πην αθξαία κνξθή απνμέλσζεο ηνπ αλζξψπνπ.

ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ



ΓΗΑ ΝΑ ΘΔΧΡΖΘΔΗ ΟΣΗ ΔΝΑ ΑΣΟΜΟ 

ΔΥΔΗ ΔΞΑΡΣΖΖ

 Έρεη ζπλέρεηα ζην κπαιφ ηνπ ην δηαδίθηπν (ζθέθηεηαη πξνεγνχκελε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζην δηαδίθηπν ή πξνζκέλεη ηελ επφκελε ζχλδεζή ζην 

δηαδίθηπν).

 Θέιεη λα πεξλά φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν γηα 

λα ληψζεη ηθαλνπνηεκέλν.

 Έρεη πξνζπαζήζεη λα ειέγμεη, λα κεηψζεη ή λα ζηακαηήζεη ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ρσξίο επηηπρία.

 Δίλαη αλήζπρν, θαθφθεθν, κειαγρνιηθφ ή νμχζπκν φηαλ πξνζπαζεί λα 

κεηψζεη ή λα ζηακαηήζεη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.



ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ 

ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ

 Παγθνζκίσο, ε επίπησζε ηεο δηαδηθηπαθήο εμάξηεζεο- εζηζκνχ κεηαμχ ησλ εθήβσλ 

θπκαίλεηαη απφ 0,9%  σο 38%.

 ηνπο Δπξσπαίνπο εθήβνπο, ε επίπησζε  θπκαίλεηαη κεηαμχ 2% θαη 5,4%, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη ζε 1% θαη 8,2% κεηαμχ εθήβσλ ζε 

αγξνηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο αληίζηνηρα.

 Πεξίπνπ ην 9,9% ησλ εμαξηεκέλσλ παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν απφ 8 ψξεο ηελ εκέξα 

ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν θαη μεθηλνχλ λα ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν ζε ειηθία 

κηθξφηεξε ησλ 7 εηψλ.

 Οη έθεβνη πνπ δελ έρνπλ αδέξθηα θαη πξνέξρνληαη απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 

βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ εμάξηεζε.

 Σν 82% ησλ εθήβσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ εμάξηεζε ζην δηαδίθηπν 

εκθαλίδνπλ κεγάιν ζπκφ φηαλ δηαθφπηεηαη ε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν θαη ην 81% 

γίλνληαη πνιχ λεπξηθνί ζηε πεξίπησζε πνπ ε ζχλδεζε ηνπο θαζπζηεξεί.

 Σν 28% ησλ ρξεζηψλ δελ κπνξεί λα απνζπάζεη ηε ζθέςε ηνπ απφ ην δηαδίθηπν, 

αθφκα θαη φηαλ δελ είλαη ζε ζχλδεζε κε απηφ.



ΠΟΟΣΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ 

ΑΝΑ ΣΟΝ  ΚΟΜΟ  

• Ννξβεγία : 4% ησλ εθήβσλ ζε εμάξηεζε θαη 19% ζε θίλδπλν (Bakkan et al., 2008) 

• Φηλιαλδία: 5% ησλ εθήβσλ ζε εμάξηεζε. (Kaltiala-Heino et al., 2004) 

• Νφηηα Κνξέα: 1.6% - 10% ησλ εθήβσλ ζε εμάξηεζε: 10 ζάλαηνη ζε ηληεξλέη θαθέ 

απφ θαξδηναλαπλεπζηηθά αίηηα, βξέθνο  4 κελψλ πέζαλε κφλν ηνπ , φηαλ νη γνλείο 

ηνπ  έπαηδαλ δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ζε ηληεξλέη θαθέ. (Park et al., 2009.) 

• Σαηγνπάλ: 7.5% ησλ εθήβσλ ζε εμάξηεζε.(Siomos et al., 2008)

• Κίλα: 96% ησλ εθήβσλ ρξεζηκνπνηνχλ Η/Τ θαη 13,7 % ζεσξνχληαη εμαξηεκέλνη.   

(Leund et al., 2009) 

• ΗΠΑ: 9-15 εθαηνκκχξηα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαζεκεξηλά, ελψ 8% ησλ 

ζπνπδαζηψλ θνιεγίσλ ρξεηάδεηαη ζπκβνπιεπηηθή βνήζεηα θαη αληίζηνηρα ζηελ

Ιαπσλία: 1,5 εθαηνκκχξην έθεβνη ρξεηάδνληαη βνήζεηα. (Wieland et al., 2005)



(έρεσνες)…… ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

- 1-8,2% ησλ εθήβσλ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα εμάξηεζεο ζην δηαδίθηπν (κ.ε. 14,8 έηε)

- 26% αλαθέξνπλ θαζεκεξηλή ρξήζε θαη 8% ρξήζε >20 ψξεο εβδνκαδηαίσο.

- Σα αγφξηα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα.

- 18,2% παξνπζηάδνπλ ζπρλά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάρξεζε δηαδηθηχνπ 

- Ο πην ζπρλφο ιφγνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ηα παηρλίδηα. 

- 4.2% ησλ κεηερφλησλ ζε έξεπλα είραλ δερηεί απεηιέο κέζσ δηαδηθηχνπ (cyber bulling 

victims).

- Θεηηθέο ζπζρεηίζεηο παξαηεξήζεθαλ θαη κεηαμχ ρξήζεο δηαδηθηχνπ θαη αλάπηπμεο 

δπζιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο.

- Υξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ >10 ψξεο εβδνκαδηαίσο έρεη ζπζρεηηζζεί κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

ππεξβνιήο θαη επαθφινπζσλ πξνβιεκάησλ.

- Η ελαζρφιεζε κε ην δηαδίθηπν ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ απνδεηθλχεηαη πξνζηαηεπηηθφο 

παξάγνληαο έλαληη ηεο αλάπηπμεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο.

- Τπήξμε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ρξήζεο δηαδηθηχνπ θαη ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήο-

ππεξθηλεηηθφηεηαο. 

- Θεηηθέο ζπζρεηίζεηο παξαηεξήζεθαλ θαη κεηαμχ ρξήζεο δηαδηθηχνπ θαη παξαβαηηθφηεηαο , 

θαζψο θαη αλάπηπμεο δπζιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο.



ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ  

ΔΞΑΡΣΖΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

- Αλ ππνθέξεηε απφ άγρνο, ην δηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη κέζν γηα λα ζαο απνζπάζεη ηελ 

πξνζνρή απφ ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο θφβνπο.

- Αλ βηψλεηε θαηαζιηπηηθά ζπλαηζζήκαηα, ην δηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη κηα απφδξαζε, 

αιιά  ππεξβνιηθφο ρξφλνο ελαζρφιεζεο ζπκβάιιεη πεξαηηέξσ ζην ζηξεο, ηελ απνκφλσζε 

θαη ηε κνλαμηά.

- Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε άιιε εμάξηεζε, φπσο ηα λαξθσηηθά, ην αιθνφι, ηα ηπρεξά 

παηρλίδηα, θαη ην ζεμ  είζηε  επάισηνη γηα εζηζκφ  ζην δηαδίθηπν.

- Aλ  δελ ππάξρνπλ ππνζηεξηθηηθά θνηλσληθά δίθηπα ( νηθνγέλεηα, θίινη θηι) ην δηαδίθηπν  

κπνξεί λα απνηειέζεη  ηξφπν  θαζηέξσζεο λέσλ ζρέζεσλ θαη ελίζρπζεο ηεο 

απηνπεπνίζεζεο, ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνπο άιινπο.

- Αλ είζαη έθεβνο, ην δηαδίθηπν ζα κπνξνχζε λα ζε θάλεη λα αηζζάλεζαη πην άλεηα απφ  

φ, ηη κε ηνπο αιεζηλνχο θίινπο ή ηηο ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο δσήο, αιιά ππάξρνπλ πνιιέο 

παγίδεο.

- Αλ είζηε ιηγφηεξν θηλεηηθά ή θνηλσληθά δξαζηήξηνη άηνκα ( είλαη δχζθνιν λα 

θχγεηε απφ ην ζπίηη) ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ζαο παηδεχζεη.

- Αλ δείηε ζε ζπλζήθεο  stress , ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλαθνχθηζε, κπνξεί  φκσο λα έρεη θαη αληηπαξαγσγηθφ απνηέιεζκα ,ηα επίπεδα ηνπ stress 

κπνξνχλ λα απμεζνχλ θαηά πνιχ κε ηε πνιχσξε on line έθζεζε.



 Σν θαηλφκελν είλαη ζπρλφηεξν ζηα αγφξηα, ζε κνλνγνλετθέο ή δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο, 

ζε παηδηά κε θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα ή ππεξθηλεηηθφηεηα.

 Οη λέεο θνηλσληθέο δνκέο (αχμεζε ησλ δηαδπγίσλ, κηθξέο νηθνγέλεηεο ζε κεγάιεο θνηλσλίεο, 

κνλαμηά, απνπζία επίβιεςεο απφ ηνπο γνλείο ) ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ.

 Οηθνγελεηαθνί παξάγνληεο: Έλα άηνκν κπνξεί λα πινεγείηαη ζην δηαδίθηπν γηα λα απνθχγεη 

ηελ νηθνγελεηαθή ζχγθξνπζε.

 Κνηλσληθνί ιφγνη: Κάπνηνη κπνξεί λα κελ έρνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο 

βνεζνχζαλ λα γλσξίζνπλ αλζξψπνπο απεπζείαο. 

 Η ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλνκειίθσλ ελζαξξχλεη ηε αιφγηζηε ρξήζε δηαδηθηχνπ.

 Σα δηαδξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαδηθηχνπ, (chat rooms, ην e-mail θαη ηα δηαδξαζηηθά 

παηρλίδηα), νδεγνχλ πην εχθνια ζηελ εμάξηεζε  ζε ζρέζε κε ηελ απιή κνλαρηθή πινήγεζε

ΠΡΟΓΗΑΘΔΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ



ΠΡΟΓΡΟΜΑ  ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ 

 Υάλεηαη ε αίζζεζε ηνπ πσο πεξλά ν ρξφλνο, ελψ ν ρξήζηεο είλαη on line θαη 

πεξλάεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην δηαδίθηπν απφ φ,ηη αξρηθά είρε σο πξφζεζε.

 Αίζζεζε εξεζηζκνχ φηαλ ε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν δηαθνπεί απφηνκα.

 Πξφβιεκα ζηελ νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ  ζηελ εξγαζία ή ζην ζπίηη.

 Παξακέιεζε ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο. 

 Αίζζεζε φηη θαλείο δελ ηνλ θαηαιαβαίλεη, εθηφο απφ ηνπο on line θίινπο ηνπ.

 Αίζζεκα ελνρήο γηα ην ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην internet.

 Γηακαξηπξίεο ηνπ ζπληξφθνπ ηνπ ρξήζηε γηα ην θιείζηκν ηνπ ππνινγηζηή.

 Γηαπίζησζε ςεπδψλ δηθαηνινγηψλ γηα ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή.

 Αίζζεκα επθνξίαο φηαλ ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην Γηαδίθηπν.

 Υξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν σο δηαζθέδαζε ή γηα ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε.

 Πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηνπ ρξφλνπ ζην Internet, αιιά ρσξίο απνηέιεζκα.



ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω 

 Παξακνλή on-line γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην πξνηηζέκελν.

 Καηαλάισζε ππεξβνιηθνχ ρξφλνπ ή θαη ρξήκαηνο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεηηθέο κε ην δηαδίθηπν (ινγηζκηθφ, ζθιεξνί δίζθνη θ.ιπ).

 Έθπησζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (ζε θνηλσληθφ, νηθνγελεηαθφ, 

πξνζσπηθφ επίπεδν, παξακέιεζε πξνζσπηθήο θξνληίδαο θαη πγηεηλήο, 

απψιεηα χπλνπ, ελδννηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο, ζρνιηθή απνηπρία).

 πλέρηζε ρξήζεο παξά ηελ γλψζε ηεο παξαπάλσ έθπησζεο.

 πκπηψκαηα  ζπλδξφκνπ απφζπξζεο , φπσο ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε, 

εθνχζηα ή αθνχζηα θίλεζε δαθηπινγξάθεζεο, άγρνο, έκκνλε ζθέςε γηα ην 

Internet.

 Υξήζε Γηαδηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ζπκπηψκαηα απφζπξζεο.



ΖΛΗΚΗΑΚΔ ΟΜΑΓΔ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΞΑΡΣΖΖ 

ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

 Γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη επηηξέπεηαη κφλν γηα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, παξνπζία ησλ γνλέσλ θαη φρη 

ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

 Μπνξεί λα εκθαληζηεί ζηελ πξψηκε εθεβεία (10-14 εηψλ),ελψ είλαη πην ζπρλή ζηε 

κέζε εθεβεία (15-17 εηψλ), θαηά ηελ νπνία νη έθεβνη πεηξακαηίδνληαη θαη 

ζηαδηαθά απηνλνκνχληαη, θαζψο θαη ζηελ φςηκε εθεβεία (> 17 εηψλ). 

 Οη πεξηζζφηεξνη εμαξηεκέλνη έθεβνη αζρνινχληαη κε «παηρλίδηα», ζην ζπίηη ή ηα 

internet cafe. Μπνξεί λα ζηακαηήζνπλ ην ζρνιείν, λα απνκνλσζνχλ απφ ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο, λα είλαη επηζεηηθνί κε ηνπο γνλείο, λα θιέβνπλ ρξήκαηα 

απφ ηελ νηθνγέλεηα γηα λα «παίδνπλ», λα δνπλ ζε έλα δσκάηην, λα απνθεχγνπλ ην 

θαγεηφ ή ην αληίζεην, λα κελ γπκλάδνληαη θαη λα κελ θνηκνχληαη γηα 24σξα. 

Μπνξεί αθφκε λα κελ αιιάδνπλ ξνχρα, λα παξακεινχλ ηελ πγηεηλή ηνπο θαη ηελ 

θαζαξηφηεηα.



Δ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΟΗ ΔΦΖΒΟΗ!!!

 άπεηξνη ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ,

 πεξίεξγνη,

 απνκνλσκέλνη ή κνλαρηθνί πνπ αλαδεηνχλ απεγλσζκέλα 

πξνζνρή θαη ζηνξγή,

 επηζεηηθνί  ή επαλαζηαηηθνί πνπ επηδηψθνπλ λα δήζνπλ 

αθξαίεο εκπεηξίεο,

 ζε ζχγρπζε ζε ζρέζε κε ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα.



- ζπλερήο πινήγεζε, αγνξέο κέζσ Ιnternet

- δηαδηθηπαθά- ζηξαηεγηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα, 

- δηαδηθηπαθέο ζρέζεηο κέζσ εθαξκνγψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο   

(msn, chat, facebook, skype θ.α.), 

- ειεθηξνληθφο ηδφγνο,

- αλαδήηεζε εξσηηθνχ ζπληξφθνπ, ζεμ ζην δηαδίθηπν 

- αλαδήηεζε θαη δηαθίλεζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ

- ςπραλαγθαζηηθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ.

ΔΞΑΡΣΖΖ Δ ΣΗ ;



ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ 

•  92% είλαη κέιε ζε έλα ηνπιάρηζηνλ Γίθηπν Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο 

(ΓΚΓ)

•  39.4% ησλ εθήβσλ αλαθέξνπλ ελαζρφιεζε ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο 

εκεξεζίσο  

• Υξήζε ΓΚΓ πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο εκεξεζίσο, έρεη ζπζρεηηζζεί 

κε ην χλδξνκν Δμάξηεζεο Γηαδηθηχνπ (ΔΓ)

• Η ηάζε απηή αθνξά πεξηζζφηεξν ηα θνξίηζηα

• Πεξηζζφηεξνη απφ 500 δηαδηθηπαθνί θίινη ζπλδένληαη κε απμεκέλν 

θίλδπλν γηα αλάπηπμε ΓΓ



ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ - ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΑ 

ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ- ΣΕΟΓΟ 

•    61.8% αζρνινχληαη κε ειεθηξνληθά  ή δηαδηθηπαθά παηρλίδηα . Η ηάζε απηή 

αθνξά πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα.

•    Ο η έθεβνη πνπ παίδνπλ ειεθηξνληθά  ή δηαδηθηπαθά παηρλίδηα έρνπλ 

δηπιάζηα πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ΓΓ.

•     Η  ελαζρφιεζε κε ειεθηξνληθά  ή δηαδηθηπαθά παηρλίδηα πεξηζζφηεξν απφ 

2,6 ψξεο εκεξεζίσο, έρεη ζπζρεηηζηεί κε ΓΓ (p<0.001).

•    5 .9% αζρνινχληαη κε ηπρεξά παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν (ηδφγν).

•    Η εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα ζηα on line ηπρεξά παηρλίδηα, ηα έρνπλ 

θαηαζηήζεη πνιχ πην πξνζηηά. On line ή εηθνληθέο ραξηνπαηθηηθέο ιέζρεο 

είλαη αλνηρηέο φιε ηελ εκέξα, θάζε κέξα γηα νπνηνλδήπνηε έρεη πξφζβαζε 

ζην δηαδίθηπν. 

•    Η  Ρνπκαλία θαη ε Διιάδα έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηδφγνπ ζην 

δηαδίθηπν.



ON LINE ΚΑΣΑΝΑΓΚΑΣΗΚΔ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ

 Καηαλαγθαζκνί , φπσο νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο ή on line 

δεκνπξαζίεο θαη ςψληα κπνξεί λα είλαη εμίζνπ νηθνλνκηθά αιιά 

θαη θνηλσληθά επηδήκηα, φπσο ηα on line ηπρεξά παηρλίδηα. 

 Οη ‘’εζηζκέλνη‘’ απφ ην eBay, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 

μππλήζνπλ θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε 

απεπζείαο ζχλδεζε γηα ηα ηειεπηαία ιεπηά πξηλ ην ηέινο ηεο 

δεκνπξαζίαο. 

 Μπνξνχλ λα αγνξάζνπλ πξάγκαηα πνπ δελ ρξεηάδνληαη θαη δελ 

κπνξνχλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά, απιά γηα λα δήζνπλ ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηεο θαιχηεξεο πξνζθνξάο ζε δεκνπξαζία.



ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

 Έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε πινήγεζε  ζην δηαδίθηπν είλαη ε 

επαπεηινχκελε πξνζβνιή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηφζν ησλ ίδησλ φζν θαη 

ησλ θνληηλψλ ηνπο πξνζψπσλ (γνλείο, ινηπνί ζπγγελείο, θίινη). Η πξνζβνιή 

πξνέξρεηαη απφ ηξίηνπο, νη νπνίνη ζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηα παξαπάλσ 

δεδνκέλα, ηα νπνία «απνζπνχλ» απφ ηνπο  ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ζθνπνχο 

είηε λφκηκνπο (πρ εκπνξηθνχο), είηε παξάλνκνπο (πρ απαγσγέο, ιεζηείεο, 

πξνζειπηηζκφ θαη άιιεο αμηφπνηλεο πξάμεηο). 

 Απφ έξεπλα δηαπηζηψζεθε πσο ην 31% ησλ αγνξηψλ θαη ην 27% ησλ θνξηηζηψλ 

δεκνζίεπζαλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν. Σν 20,3% ησλ εθήβσλ 

γλσζηνπνίεζαλ ην πξνζσπηθφ ηνπο e-mail ζην πξνθίι θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην 

20% δεκνζίεπζε πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο, ην 13,1% αλέθεξε ην επψλπκν ηνπ 

ζην δηαδίθηπν, 7,7% αλέθεξε ην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηά, 3% 

δεκνζίεπζε ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπ θαη ην 1,2% ηελ δηεχζπλζε 

θαηνηθίαο ηνπ 



ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΑΠΟΠΛΑΝΖΖ 

 63% επηθνηλσλεί κε αγλψζηνπο ζην δηαδίθηπν

 45.7% απφ απηνχο πνπ επηθνηλσλνχλ κε αγλψζηνπο ζην δηαδίθηπν, έρνπλ 

ζπλαληήζεη θάπνηνλ πνπ γλψξηζαλ ζην δηαδίθηπν θαη 9.3% δειψλνπλ φηη απηή 

ε εκπεηξία ήηαλ ηξαπκαηηθή.

 Σν 50% ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ηαθηηθά on line , ιέλε ςέκαηα γηα ηελ 

ειηθία ηνπο , ην βάξνο ηνπο, ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε, ή ην θχιν.

 ηφρνο είλαη λα θεξδίζεη ν ελήιηθαο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ εθήβνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα  λα ζπκθσλεζεί ζπλάληεζε ή απνζηνιή πξνζσπηθψλ θσηνγξαθηψλ ή 

βίληεν. 

 Όηαλ νη on line θίινη ζπλαληηνχληαη θαη ε πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπλάδεη κε ηε 

ςεθηαθή κπνξεί λα επέιζεη δπλαηή ζπλαηζζεκαηηθή απνγνήηεπζε.

 Ο  θίλδπλνο  δηαδηθηπαθήο απνπιάλεζεο είλαη πςειφηεξνο ζηηο Ρνπκαλία, 

Γεξκαλία θαη Πνισλία, ελψ ε Διιάδα έρεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ.

Η πξάμε ηηκσξείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 348Β Π.Κ., φπσο απηφ 

πξνζηέζεθε κε ην Ν. 3727/2008.



 Δπαλαιακβαλφκελε παξελφριεζε θαη εθθνβηζκφο:κελχκαηα κε πξνζβιεηηθφ

πεξηερφκελν, θαθφβνπιε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ κε ζθνπφ ηελ παξελφριεζε, 

δηάδνζε θεκψλ θαη ςεπδψλ γεγνλφησλ κε ζθνπφ ηε δπζθήκηζε, αλψλπκεο 

θιήζεηο θαη κελχκαηα κε ζθνπφ ηε πξφθιεζε θφβνπ θαη ηαξαρήο.

 Άκεζνο εθθνβηζκφο: αξθαζκφο, αξλεηηθά  ή κεησηηθά  ζεμνπαιηθά  ή 

ξαηζηζηηθά ζρφιηα, παξαηζνχθιηα, θνξντδία, απεηιέο, άζεκλεο θηλήζεηο

 Έκκεζνο εθθνβηζκφο: δηάδνζε θεκψλ θαη θνηλσληθή απνκφλσζε

 πζρεηηθφο εθθνβηζκφο: θαηαζηξνθή ηεο θήκεο ή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε 

ζπλνκειήθνπο

* 21.9% αλαθέξνπλ θάπνηα εκπεηξία δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ. Η ηάζε απηή  

αθνξά θπξίσο ηα θνξίηζηα, ελψ 53.5% απφ απηνχο πνπ αλαθέξνπλ θάπνηα 

εκπεηξία δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ δειψλνπλ φηη απηφ ηνπο έβιαςε.

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΖ- ΔΚΦΟΒΗΜΟ 

(CYBERBULLYING)



 Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά γλσζηνπνηψληαο θαη 

ηξφπνπο απηνθηνλίαο. Οη δηαδηθηπαθέο απηνθηνλίεο ζπκβαίλνπλ κε ζχκθσλε γλψκε δπν ή 

πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη ζπλαηλνχλ λα δηαπξάμνπλ ηαπηφρξνλα απηνθηνλία ζε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν -θπξίσο ζε ‘chat-rooms’- θαη πξνθαζνξηζκέλε ψξα. 

 Καηά κέζν φξν, ζρεδφλ 60 άλζξσπνη απηνθηνλνχλ κέζσ δηαδηθηχνπ θάζε ρξφλν. Έξεπλεο 

απνθαίλνληαη πσο ππάξρνπλ ςπρνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθξηηά ζε εθήβνπο πνπ 

επηδηψθνπλ λα απηνθηνλήζνπλ: α) πξνέξρνληαη απφ δηαιπκέλεο νηθνγέλεηεο (δηαδχγην ή 

ζάλαηνο γνλέσλ), β) έρνπλ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ ή απηνθηνληθήο 

ζπκπεξηθνξάο, γ) έρνπλ ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, δ) θάλνπλ θαηάρξεζε νπζηψλ θαη ε) έρνπλ 

ηζηνξηθφ απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο ή απηνθαηαζηξνθήο. 

 Πεξηζζφηεξεο  απφ 100.000 ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν. αλαθέξνπλ ηξφπνπο απηνθηνλίαο  κε 

ιεπηνκεξείο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο.

 Σα αγφξηα είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο απηνθηνλίεο απφ ην δηαδίθηπν 

θαη ιηγφηεξν απφ άιιεο πεγέο. Ο απηνθηνληθφο ηδεαζκφο ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλνο ζε φζνπο 

εθήβνπο δήισζαλ φηη ληψζνπλ κφλνη θαη απειπηζκέλνη. 

 Παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ςπρνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ εθήβνπ:

Α) γεγνλφηα δσήο (αλεξγία, ζρνιηθφο εθθνβηζκφο) θαη

Β) ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηάο ηνπ  (απνκνλσκέλνο κε ρακειή απηνεθηίκεζε, 

θαηαζιηπηηθφο, επηζεηηθφο θαη ηειεηνκαλήο).



ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ



ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΔΞΟΤΑΛΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ

Χο sexting: νξίδεηαη σο ε πξάμε απνζηνιήο , ιήςεο ή δηαηήξεζεο 

κελπκάησλ ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ κε θσηνγξαθηθφ ή 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ είηε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ είηε άιινπ 

κέζνπ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο.

 58.8%  έρεη εθηεζεί ζε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν

 32.8% ησλ εθήβσλ πνπ εθηέζεθαλ ζε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν, 

δειψλνπλ φηη απηή ε εκπεηξία ήηαλ ηξαπκαηηθή

 Η ηάζε απηή αθνξά πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα

Η ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ζε αξρείν ηεο εηθφλαο 

πξνζψπνπ ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ ζπληζηά παξάβαζε ηνπ δηθαίνπ 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Ν. 2472/1997).



ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ

 100.000 ηζηνζειίδεο δηαθίλεζεο παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, εηήζηνο 

ηδίξνο >1.000.000.000 € ,

 ζηελ Διιάδα νη δηαδηθηπαθνί ηφπνη πνπ «θηινμελνχλ» παηδηθφ 

πνξλνγξαθηθφ πιηθφ απμάλνληαη ξαγδαία  απφ ην 2001 θαηά 350% ,  

ζηα δσκάηηα ζπλνκηιίαο (chat-rooms) 

ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail)

ζε νκάδεο ζπδήηεζεο (newsgroup)

ηελ Διιάδα ζηηο ειηθίεο 14-16 εηψλ 26% ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν  γηα

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ, 19,5%  (πεξηζζφηεξν ηα 

αγφξηα)     επηζθέπηνληαη ηζηνζειίδεο πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ  θαη ην 42,5% 

απηψλ  > 2  ψξεο θαζεκεξηλά). 



ΠΑΗΓΟΦΗΛΗΑ

 ζηα δσκάηηα ζπλνκηιίαο 

 κέζσ άκεζσλ κελπκάησλ 

 κέζσ forum (π.ρ. ππνζηήξημεο 

απφ  ζπλνκήιηθνπο  γηα 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ) 

 κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (e-mail)

 κέζσ νκάδσλ ζπδήηεζεο 

(newsgroup)

 Οη παηδφθηινη πξνζπαζνχλ λα 
παξαζχξνπλ ζηαδηαθά ην ζχκα ηνπο
δείρλνληαο πξνζνρή θαη ζηνξγή. 

 Αθνχλ θαη θαηαλννχλ ηα 
πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ, ραξίδνπλ
δψξα (θπξίσο ςεθηαθά), καζαίλνπλ  
ηε κνπζηθή θαη ηα ρφκπη πνπ 
ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά.

 ηαδηαθά εηζάγνπλ ζεμνπαιηθφ 
πεξηερφκελν ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο, 
πξνβάιινπλ ζεμνπαιηθά 
αθαηάιιειν πιηθφ 

 Δπηδηψθνπλ επίκνλα λα 
ζπλαληεζνχλ πξφζσπν κε πξφζσπν. 

ηελ Διιάδα, ην 20% ησλ εθήβσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν 

πξνζεγγίδνληαη θάπνηα ζηηγκή απφ παηδφθηινπο. Η Γίσμε Ηιεθηξνληθνχ 

Δγθιήκαηνο  ηνλ Ινχλην ηνπ 2010 θαηέγξαςε πάλσ απφ 3.000 παηδφθηινπο 

ζηελ Διιάδα.



ε λνκνζεζία: Ν. 3064/2002 πξψηε θνξά εηζήρζε ζηνλ Διιεληθφ Πνηληθφ Κψδηθα 

ην άξζξν 348Α, ην νπνίν αθνξνχζε ζηε «δηαθίλεζε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κέζσ 

Γηαδηθηχνπ. 

Η πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο πνηληθνπνηείηαη κε βάζε ην άξζξν 337 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα: χκθσλα κε φζα νξίδεη ε δηάηαμε ζηελ παξάγξαθν 3 πνπ 

πξνζηέζεθε κε ην Ν. 3727/2008: Ελήιηθνο, ν νπνίνο κέζσ δηαδηθηύνπ ή άιινπ 

κέζνπ επηθνηλσλίαο, απνθηά επαθή κε πξόζσπν πνπ δελ ζπκπιήξσζε ηα 15 έηε 

θαη κε ρεηξνλνκίεο ή πξνηάζεηο αζειγείο, πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ 

αλειίθνπ ζην πεδίν ηεο γελεηήζηαο δσήο ηνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. Αλ ε πξάμε ηειείηαη θαηά ζπλήζεηα ή αλ επαθνινύζεζε 

ζπλάληεζε, ν ελήιηθνο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ.

ην πνηληθφ ελδηαθέξνλ βξίζθνληαη ε δηαθίλεζε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ε 

πξνζέιθπζε παηδηψλ γηα γελεηήζηνπο ιφγνπο, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη ε 

πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηα, ε πξνηξνπή ζε απηνθηνλία (άξζξν 301 

Πνηληθνχ Κψδηθα) θαη ν θπβεξλνεθθνβηζκφο (cyber bullying).



ΤΜΠΣΧΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΞΑΡΣΖΖ

 Ο ππεξβνιηθφο ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Η έιιεηςε χπλνπ, θνχξαζε, ζρνιηθή βαζκνινγία ζε πηψζε, κεησκέλε 

απφδνζε ζηε δνπιεηά, απάζεηα. 

 Μεησκέλε ελαζρφιεζε κε θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σν άηνκν κπνξεί λα ιέεη ςέκαηα γηα ην ρξφλν πνπ πέξαζε ζην 

δηαδίθηπν ή λα αξλείηαη φηη έρεη πξφβιεκα. 

 Σν άηνκν κπνξεί λα είλαη νμχζπκν φηαλ είλαη εθηφο δηαδηθηχνπ ή 

ζπκσκέλν πξνο νπνηνλδήπνηε ακθηζβεηεί ην ρξφλν ηνπ ζην δηαδίθηπν.



ΧΜΑΣΗΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΔΞΑΡΣΖΖ

ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

 Ξεξνθζαικία – κπσπία

 Κεθαιαιγίεο, εκηθξαλίεο

 Αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ή απψιεηα βάξνπο

 Καηάζιηςε, άγρνο, απνκφλσζε

 Μείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο

 Γηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (αλνξεμία, παρπζαξθία).

 χλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα απφ ηελ ππεξθφπσζε ησλ ρεξηψλ, απφ ηελ ρξήζε 

ηνπ πιεθηξνινγίνπ

 Γηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ θαη αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ χπλνπ

 Παζήζεηο ζε νζηά θαη κχεο

 Μεησκέλε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα

 Παξακέιεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο



ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

• Αληθαλφηεηα δηαθνπήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

• Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

• Ακέιεηα νηθνγέλεηαο θαη θίισλ – Ληγφηεξε επέλδπζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο 

• Αίζζεκα θελνχ, θαηάζιηςεο, επεξεζηζηφηεηαο φηαλ δελ ππάξρεη Η/Τ –

αίζζεκα επθνξίαο κπξνζηά ζηνλ Η/Τ. 

• Φέκαηα ζηνπο θαζεγεηέο ή ζηελ νηθνγέλεηα γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

• Υάζηκν ειέγρνπ ηνπ εαπηνχ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

• Κνηλσληθή Φνβία – Φφβνο θνηλσληθψλ πιαηζίσλ ή θφβνο επίδνζεο πνπ 

πξνθαινχλ άγρνο 

• Γηαηαξαρή ηεο Πξνζσπηθφηεηαο – Απνθπγή δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

• Καηάζιηςε – κείσζε ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ έμσ θφζκν, αηζζήκαηα ιχπεο, 

ιήζαξγνπ, δηαηαξαρή ζηνλ χπλν θαη ζηελ φξεμε γηα θαγεηφ



ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

• Πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ «έξεπλα» παξά ζηελ 

νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο. 

• Αηέιεησηεο εξγαζίεο. 

• Αληθαλφηεηα ζηελ ζπγθέληξσζε φηαλ πξφθεηηαη γηα δηδαζθαιία 

ζηελ πξαγκαηηθή δσή 

• Υακειή βαζκνινγία

• Υάλνπλ καζήκαηα απφ ην ζρνιείν ιφγσ μελπθηηνχ ζην δηαδίθηπν -

θνχξαζε 



ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

• Έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηελ νηθνγέλεηα, κε ηνπο θίινπο 

• Σα παηδηά απνμελψλνληαη, έιιεηςε θνηλσληθφηεηαο 

• Σα παηδηά δελ επηβιέπνληαη 

• Έκθαζε θαη ελδηαθέξνλ ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα

• Δλαιιαγέο δηάζεζεο θαη άγρνπο

• Αθαηάιιειεο ζρέζεηο 

• Αληηδξαζηηθφηεηα θαη αλππαθνή 



ΑΠΧΣΔΡΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ 

ΣΖ ΔΞΑΡΣΖΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

 Κνηλσληθή απνκάθξπλζε, απνκφλσζε, απνγνήηεπζε απφ ηελ δσή 

 Πεξηνξηζκφο δεκηνπξγηθνχ ρξφλνπ, δεχηεξε δσή ζην δηαδίθηπν

 Καηάζιηςε, ρακειή απηνεθηίκεζε, ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή

ζσκαηνπνίεζε ηνπ άγρνπο, παξνξκεηηθφηεηα, επηζεηηθφηεηα, 

εγθιεκαηηθφηεηα, ςπραλαγθαζηηθφηεηα, απηνθηνληθφο ηδεαζκφο

 ρνιηθή απνηπρία, ρακειή επίδνζε, δηαηαξαρέο χπλνπ , κεησκέλε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα, δηαηαξαγκέλεο νηθνγελεηαθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

ρακειή πνηφηεηα δσήο

 Έθζεζε ζε εζηζηηθέο νπζίεο (αιθνφι, λαξθσηηθά θαη θάπληζκα).

 χλδξνκν ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη δηάζπαζεο πξνζνρήο 

 ρηδνθξέλεηα



 Σν 26,5% φζσλ ζπρλάδνπλ ζηα internet θαθέ απνδεηθλχεηαη εμαξηεκέλν, θαζψο 

δαπαλνχλ  6-7 ψξεο ηελ εκέξα «θνιιεκέλνη» κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή.

 Σν 40% ησλ λέσλ ρξεζηψλ παίδνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν παηρλίδηα βίαο, 

ελψ ην 30% αλαδεηά ηελ επηθνηλσλία ζηα δσκάηηα ζπλνκηιηψλ (chat rooms), 

ιηγφηεξνη βιέπνπλ βίληεν, ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ έρνπλ νη επηζθέςεηο ζε 

ηζηνζειίδεο πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 Σν 28% αλαθέξεη πσο ληψζεη κειαγρνιία φηαλ πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ην 48,6% δειψλεη πσο αηζζάλεηαη κνλαμηά θαη απφ 

ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ην 57,3% δελ ζέιεη λα εξγαζηεί. 

 Σν 15% ησλ γνλέσλ αλαθέξεη δπζθνιία λα ρεηξηζηεί ην γεγνλφο φηη ην παηδί 

ηνπο αζρνιείηαη ζπλερψο κε ηνλ ππνινγηζηή παίδνληαο παηρλίδηα. 



 Οη πεξηζζφηεξνη λένη πνπ ηείλνπλ ή είλαη ήδε εμαξηεκέλνη, καζεηέο θαη 

θνηηεηέο παξνπζηάδνπλ ρακειή απφδνζε ζηηο ζπνπδέο ηνπο ζε πνζνζηφ 90% ,

αχμεζε ηεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο, παξνπζηάδνπλ κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα θαη 

επηιεπηηθέο θξίζεηο.

 Οη θνηηεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ πξνυπνζέηνπλ 

κεγαιχηεξε ελαζρφιεζε κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, παξνπζηάδνπλ 

δηπιάζην πνζνζηφ, εμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν (16%), απφ θνηηεηέο πνχ δελ 

είλαη εμνηθεησκέλνη.

 Η παξαηεηακέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα παηδηά, ηεο ηειεφξαζεο θαη 

ησλ video games ζπλδένληαη: κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ παηδηθή 

παρπζαξθία, ην θάπληζκα απφ κηθξή ειηθία θαη ηελ εκπινθή ζε επηθίλδπλεο 

ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο.



Η ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε ησλ παηδηψλ, ε θαιή ζρέζε θαη ε επηθνηλσλία 

ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο νδεγνχλ ζηελ ζσζηή εθαξκνγή ΟΡΙΧΝ ηα 

νπνία απφ κηθξή ειηθία ζα πξέπεη λα ηίζεληαη θαη λα ηεξνχληαη. 

Ο επηηξεπόκελνο ρξόλνο νζόλεο (screen time) θαηά ηελ παηδηθή θαη 

εθεβηθή ειηθία δελ μεπεξλά δηεζλώο ηηο 2 ώξεο ηελ εκέξα!

Ο εβδνκαδηαίνο ρξόλνο ζην internet <10 ώξεο.

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ 



ΑΡΥΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ TH ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΔΞΑΡΣΖΖ

 Αλαδήηεζε ππνζηήξημεο από εηδηθνύο είλαη ην πξψην θαζνξηζηηθφ βήκα. Αλ ην 

παηδί ή ν έθεβφο  παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα εμάξηεζεο  ή ν ρξφλνο πνπ αζρνιείηαη 

κε ην ίληεξλεη απμάλεηαη θαζεκεξηλά ψζηε λα κελ κπνξεί λα ειέγμεη ην ρξφλν 

παξακνλήο ηνπ θαη λα «απνκαθξχλεηαη» απφ θνηλσληθέο, ζρνιηθέο, πξνζσπηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο  έρεη αλάγθε ππνζηήξημεο απφ εηδηθνχο. 

 Η πιήξεο απνθπγή ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη κε ξεαιηζηηθφο ζθνπφο. Σν δηαδίθηπν είλαη 

πηα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνηλσληθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο.  

Βαζηθφο ζηφρνο  είλαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ κε κέηξν. 

 Ελίζρπζε ησλ παξαγόλησλ πνπ βνεζνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Δλζαξξχλνληαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε ζπλαλαζηξνθή κε θίινπο, ε 

ελαζρφιεζε κε άιια ρφκπη ηα νπνία κπνξεί λα ην ελδηαθέξνπλ. Δληζρχνληαη νη 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηνπ εθήβνπ θαη δηεξεπλνχληαη ηπρφλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

πνπ κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ κε ηνλ εζηζκφ ή ηελ ζπκπεξηθνξά θαηάρξεζεο.



 ε θηλεηνπνηεηηθή ζπλέληεπμε, 

 ην γλσζηηθφ- ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν ζεξαπείαο, 

 ε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζηελ νηθνγέλεηα, 

 νη νκάδεο απεμάξηεζεο θαη, 

 ν ξφινο ηεο θαξκαθνζεξαπείαο. 

ΜΔΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΔΞΑΡΣΖΖ 

Σν πξψην Κέληξν Απεμάξηεζεο ιεηηνχξγεζε ην 1995, ζηελ Πελζπιβάληα

ησλ Η.Π.Α., ελψ ηελ ίδηα ρξνληά ν Νενυνξθέδνο ςπρίαηξνο Ivan Goldberg, 

ελ κέξεη αζηεηεπφκελνο, πηνζέηεζε πξψηνο ηνλ φξν Internet  addiction. 

http://tvxs.gr/sites/default/files/article/2012/40/107531-634836787547764000871009f8add87b83f84a3ab75594b029_600_400_-417314523.jpg


 Η θηλεηνπνηεηηθή ζπλέληεπμε είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηνλ 

ρεηξηζκφ ηεο άξλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Δπηδηψθεηαη ε επίγλσζε θαη αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ επηπηψζεσλ 

ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ε αλαγλψξηζε «εθιπηηθψλ» 

παξαγφλησλ, θηλεηνπνίεζε ηνπ αηόκνπ γηα  κείσζε ηε ρξήζεο ζε 

ξεαιηζηηθό επίπεδν θαη δεκηνπξγία ελαιιαθηηθώλ πγηώλ ζπκπεξηθνξώλ.

 Τπνζηήξημε πξνζθέξεηαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σν ζεκαληηθφηεξν 

είλαη νη γνλείο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ειέγμνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ από ηα παηδηά ηνπο, είλαη λα γλσξίζνπλ νη 

ίδηνη ην κέζν. Σα πξνγξάκκαηα βνεζνχλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπο θαη 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπο (ηαθηηθέο πεηζαξρίαο, γνληθφο έιεγρνο, δεμηφηεηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο), ελψ επηδηψθεηαη ε απνθαηάζηαζε ησλ νξίσλ θαη ηεο 

εζσηεξηθήο ηεξαξρίαο ζηελ νηθνγέλεηα, ε δηακφξθσζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο 

θ.ά. 



 Οη νκάδεο απεμάξηεζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξαθηηθέο ησλ νκάδσλ 

απεμάξηεζεο απφ άιινπο εζηζκνχο, ή βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο νκαδηθήο 

ςπρνζεξαπείαο. 

 ηε θαξκαθνζεξαπεία, απνηειεζκαηηθή  είλαη ε ρξήζε ηεο εζηηαινπξάκεο, 

έρεη πξνηαζεί ε λαιηξεμφλε θαη ε  κεζπιθεληδάηε  ζε παηδηά κε Γηαηαξαρή 

Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠΤ) θαη εζηζκφ ζε 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο δε δηαθφπηεηαη ε ρξήζε, 

αιιά ν έθεβνο καζαίλεη λα ζέηεη φξηα ζηε ρξήζε θαη λα αξρίζεη θαη πάιη 

ηελ ελαζρφιεζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Η παξαθνινύζεζε θάζε πεξίπησζεο γίλεηαη από ηεηξακειή νκάδα 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ παηδίαηξνο, παηδνςπρίαηξνο, παηδνςπρνιόγνο 

θαη νηθνγελεηαθόο ζύκβνπινο.



ΚΔΝΣΡΑ ΑΠΔΞΑΡΣΖΖ 

 Δηδηθφ ηαηξείν γηα ηνλ δηαδηθηπαθφ εζηζκφ ζην Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν 

Θεζζαινλίθεο.

 Μνλάδα απεμάξηεζεο «18 άλσ» ηνπ Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο.

 Γίσμε ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο http://www.astynomia.gr

 Αλνηθηή γξακκή γηα ην παξάλνκν πεξηερφκελν ζην Γηαδίθηπν

http://www.safeline.gr

 Διιεληθφο θφκβνο αζθαινχο δηθηχνπ www.saferinternet.gr

 Διιεληθφο θφξνπκ γηα ηνχο http://www.virus.gr/portal

 How to keep safe while chatting online http://www.chatdanger.com

 Οξγαληζκφο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ http://www.hamogelo.gr

 Παλειιήλην ζρνιηθφ δίθηπν http://www.sch.gr/

 Διιεληθή εηαηξεία κειέηεο ηεο δηαηαξαρήο εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν http://hasiad.gr/

ΥΡΖΗΜΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ

http://www.astynomia.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.saferinternet.gr/
http://www.virus.gr/portal
http://www.chatdanger.com/
http://www.hamogelo.gr/
http://www.sch.gr/
http://hasiad.gr/
http://hasiad.gr/


 Η ππνηξνπή ζε εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ζπλεζηζκέλε, νπφηε κέξνο 

ηεο ζεξαπείαο είλαη θαη ε πξνεηνηκαζία γηα ην ελδερφκελν. Είλαη 

ζεκαληηθό γηα ην άηνκν λα εληνπίζεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα 

ππξνδνηήζνπλ ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη λα 

αλαπηύμεη ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ.

 Η αιιαγή πεξηβάιινληνο ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ αιιαγή ησλ 

ζπζρεηηζκψλ πνπ έρεη θάλεη ην άηνκν κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.

 Η ζεξαπεία δεχγνπο θαη ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ζα βνεζήζεη αλ ν 

ρξήζηεο θαηαθεχγεη ζην δηαδίθηπν γηα λα μεθχγεη απφ πξνβιήκαηα πνπ 

έρεη κε ην ζχληξνθν θαη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή αλ ε εμάξηεζή ηνπ έρεη 

δηαηαξάμεη ηε ζπδπγηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπ δσή. 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ



 Απφ κηθξή ειηθία πξέπεη λα ηίζεληαη φξηα. Όζν ην παηδί κεγαιψλεη, ηα φξηα  λα 

ζπδεηνχληαη, ψζηε λα ιακβάλεηαη ε γλψκε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ. 

 Δλαζρφιεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα δηαδηθηχνπ. Καιφ είλαη λα 

αθηεξψλνπλ ρξφλν ζην ηληεξλέη, καδί κε ηα παηδηά ηνπο. 

 Ο ππνινγηζηήο λα ηνπνζεηείηαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν, ψζηε λα κε δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα απνκφλσζεο ηνπ παηδηνχ θαη λα ππάξρεη έιεγρνο. Να κελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή γηα επηβξάβεπζε ή ηηκσξία.

 Να ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά θίιηξα (απφ ηνπο γνλείο) γηα ηηο επηβιαβείο 

ηζηνζειίδεο.

 Αλνηθηφ θαλάιη επηθνηλσλίαο θαη εξσηήζεηο γηα ην αλ ππήξμε θάπνην πξφβιεκα 

θαηά ηελ ρξήζε (π.ρ. παξελφριεζε).

 Δλεκέξσζε ησλ παηδηψλ κε απιά ιφγηα απφ κηθξή ειηθία γηα ηελ χπαξμε ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ.

 Αλ παξαηεξεζεί ππεξβνιηθή ρξήζε ή θαη ζπκπεξηθνξέο εζηζκνχ αλαδήηεζε 

βνήζεηαο.

ΟΗ ΓΟΝΔΗ ΓΗΑ ΝΑ ΑΠΟΣΡΔΦΟΤΝ ΣΖΝ ΔΞΑΡΣΖΖ 

ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΠΡΔΠΔΗ:



Ο ΥΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ

 Να ζπδεηά κε ηνπο γνλείο ηνπ γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπ απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.

 Να κελ κνηξάδεηαη ηνπο θσδηθνχο ηνπ, λα βάδεη ζχλζεηνπο θσδηθνχο, λα ηνπο αιιάδεη ζπρλά θαη λα κε 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην θσδηθφ γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ. Να δηαιέγεη αλαγλσξηζηηθφ φλνκα 

πνπ λα κελ απνθαιχπηεη πξνζσπηθά ζηνηρεία. Αλ αληηιεθζεί φηη έρνπλ θιέςεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ, λα 

επηθνηλσλεί κε ηελ Γίσμε Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο θαη λα ην αλαθέξεη ζηελ ηζηνζειίδα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί κέζσ ηεο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίαο.

 Να κε δεκνζηεχεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο ή κε θίινπο ηνπ ζην δηαδίθηπν 

θαη λα θαηαλνήζεη πσο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεκνζηεχεη  ζα είλαη δηαζέζηκε θαη ζε άιινπο ρξήζηεο 

πνπ ελδερνκέλσο θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα κε λφκηκν ζθνπφ. 

 Να ζπκάηαη πσο νη άιινη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο ζην κπνξεί λα κελ είλαη απηφ πνπ ιέλε θαη λα  ζπκάηαη 

φηη νη πιεξνθνξίεο ηνπ δηαδηθηχνπ δελ είλαη ειεγρφκελεο θαη πσο πνιιέο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ 

επηθίλδπλεο θαη παξάλνκεο πιεξνθνξίεο.

 Να κε κηιάεη θαη λα απνθεχγεη ζπλαληήζεηο κε άγλσζηνπο ρξήζηεο θαη λα αλαθέξεη ζε άηνκα ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ νπνηαδήπνηε αλεπηζχκεηε ελφριεζε ππνζηεί θαηά ηε ζχλδεζε ηνπ ζην δηαδίθηπν. Να 

κελ απαληά πνηέ ζηηο πξνθιήζεηο.

 Να γλσξίδεη φηη ν βξαδηλφο χπλνο είλαη αλαληηθαηάζηαηνο νπφηε δελ πξέπεη λα ηνλ θαζπζηεξεί.



ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ



ΥΟΛΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

- Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ 

- Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ  θαη καζεηψλ ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ 

- Παξνρή δηαδηθηχνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κε password/login θαη 

κέγηζην ρξφλν ρξήζεο (π.ρ. 1 ψξα /εκέξα). Να ρξεζηκνπνηνχληαη  θίιηξα 

πνπ απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν ζε αθαηάιιειεο ηζηνζειίδεο ζα πξέπεη.

- Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ  γηα ην θαηλφκελν θαη ηα ζεκεία αλαγλψξηζεο ηεο 

πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο

- Ύπαξμε ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ κε εθπαίδεπζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαηάρξεζεο δηαδηθηχνπ

- Πξναγσγή ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή σο εξγαιείν κειέηεο θαη 

ελεκέξσζεο, θαη φρη απνθιεηζηηθά ζαλ κέζν ςπραγσγίαο



ΠΗΣΗ-ΓΟΝΔΗ

- Η πνηνηηθή ζρέζε κε ηνπο γνλείο, ν ρξφλνο πνπ νη γνλείο 

αθηεξψλνπλ ζηα παηδηά θαη ε ελαζρφιεζε ηνπο ζην internet καδί κε 

ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ.

- Η ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε ησλ παηδηψλ, ε θαιή ζρέζε θαη ε 

επηθνηλσλία φισλ ησλ κειψλ νδεγνχλ ζε ζσζηή εθαξκνγή ΟΡΙΧΝ 

κέζα ζην ζπίηη, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηεξνχληαη (νη ελνρηθνί γνλείο 

αδπλαηνχλ λα βάινπλ φξηα).



ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

- Να ζπδεηεζεί αλ ρξεηάδεηαη φξην ειηθίαο γηα ηελ είζνδν ζε internet cafes.

- Φίιηξα θαη φξην ρξήζεο (π.ρ. 2-3 ψξεο ζε εκεξήζηα επίζθεςε) ζε internet 

cafes

- Δλεκέξσζε γνλέσλ θαη παηδηψλ κε ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε Μέζα 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο γηα ην θαηλφκελν, ηηο κνλάδεο ελεκέξσζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο, ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ηειεθσληθέο γξακκέο θ.α.

- Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αζθαιή ρξήζε δηαδηθηχνπ κε έληππν πιηθφ 

ζε κέξε πνπ ζπρλάδνπλ νη έθεβνη, θαζψο θαη απφ ηζηνζειίδεο πνπ 

επηζθέπηνληαη.



ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΔΗΑ

- Δλεκέξσζε ησλ ηαηξψλ, εηδηθεπνκέλσλ θαη θνηηεηψλ γηα ηελ 

ππεξβνιηθή ρξήζε δηαδηθηχνπ

- Σν ζέκα λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο, ψζηε λα 

επαηζζεηνπνηεζνχλ νη εηδηθνί πγείαο πνπ ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε 

ηα πξνβιήκαηα (παηδίαηξνη, παηδνςπρίαηξνη, ςπρνιφγνη θ.α.)



ΚΡΑΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

- Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ (έθεβνη θαη γνλείο)

- Δθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

- Ννκνζεζία γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ internet cafe



Σν δηαδίθηπν θαιχπηεη  ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηελ δσή ησλ λέσλ ζηελ 

ζχγρξνλε επνρή. Δθηφο απφ ηηο αλακθηζβήηεηα επεξγεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρεη ην δηαδίθηπν, έρνπλ παξνπζηαζηεί θαη παζνγέλεηεο, φπσο ε εμάξηεζε 

πνπ είλαη πξντφλ  αιιειεπίδξαζεο παξαγφλησλ φπσο ε ςπρνθνηλσληθή ζχλζεζε 

ηνπ λένπ. Σν δηαδίθηπν είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν θαη δελ πξέπεη λα 

δαηκνλνπνηείηαη. σζηή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη φξηα ζηηο επαίζζεηεο ειηθίεο. 

Πιεξνθνξηθή
Αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ

Δηαζθέδαζε Κνηλσληθνπνίεζε



ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΟΥΖ Α


