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 Όπως στον φυσικό κόσμο, κίνδυνοι  προκύπτουν 

και στον διαδικτυακό κόσμο 

 

 Τα παιδιά και οι έφηβοι δεν έχουν πλήρως 

αναπτυχθεί αναπτυξιακά 

 

 Tο διαδίκτυο είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο 

που ωστόσο χρειάζεται οδηγίες χρήσης 

 



         Εφηβεία: 11-19 ετών 



Aναπτυξιακά  χαρακτηριστικά  εφηβείας 

 Πειραματισμός-περιέργεια 

 

 Σχετική  έλλειψη  ορθής  κρίσης  

 

 Προσκόλληση στον παρόντα χρόνο 

 

 Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου 

 

 Πρόκληση γονεϊκής εξουσίας 

 



Ίδρυμα για την ελευθερία και την πρόοδο 2009 (Google, Microsoft, 

Yahoo, MySpace, Facebook) 

 

 Οι έφηβοι 15-17 ετών είναι οι πλέον 

ευαίσθητοι στον διαδικτυακό κίνδυνο 

 

 Η διαδικτυακή ασφάλεια παιδιών και 

εφήβων εξαρτάται κυρίως από την 

οικογένεια και το σύστημα εκπαίδευσης 

 

 Δεν υπάρχει τεχνικός τρόπος προστασίας 

για τις ηλικίες αυτές 

 



Έρευνα EU-NET 

ADB 
   7  Ευρωπαϊκές  χώρες 
   (Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία, Ισλανδία, 

Ολλανδία, Ρουμανία) 

 

   Πρόγραμμα Safer Internet 



Σκοπός της Έρευνας 
• Καθορισμός της επίπτωσης και των προδιαθεσικών 
παραγόντων που οδηγούν τους εφήβους σε 
Συμπεριφορές Εξάρτησης στο Διαδίκτυο (ΣΕΔ) 
 

• Ποιοτική έρευνα των μηχανισμών ανάπτυξης της ΣΕΔ 
 
• Ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και του 
κοινού σχετικά με τη ΣΕΔ 
 
• Ενίσχυση της υπάρχουσας γνώσης προκειμένου να 
σχεδιαστούν προληπτικές ή/και παρεμβατικές 
στρατηγικές σχετικά με τη ΣΕΔ 



EU-NET-ADB 

Ποσοτική 
Έρευνα 

Ποιοτική 
Έρευνα 

Σχεδιασμός Έρευνας 



Ποσοτική Έρευνα 
• Ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει: 
1. Πληροφορίες για τη χρήση του διαδικτύου (κοινωνικοδημογραφικά   
στοιχεία, λειτουργικότητα οικογένειας, σχολική επίδοση, χρήση του 
διαδικτύου, γονεϊκός έλεγχος), 
2. Εργαλείο για τη διάγνωση του «Διαδικτυακού Εθισμού» 
(IAT; Young, 1998), 
3. Εργαλείο για την διάγνωση της «εξάρτησης» από τα ηλεκτρονικά ή 
διαδικτυακά παιχνίδια (AICA-S; Wolfling, Muller & Beutel, 2010) 
 
 

• Αντιπροσωπευτικό δείγμα εφήβων από κάθε χώρα – έως 2000 
ερωτηματολόγια / χώρα (τελικό δείγμα 13,300 ερωτηματολόγια) 
 
 

• Ηλικία: Έφηβοι 14-17 ετών 
 
 

• Συλλογή στοιχείων: Οκτώβριος 2011 – Μάιος 2012 



Ποιοτική Έρευνα 

• Δομημένες συνεντεύξεις εφήβων που εμφανίζουν σημεία 
ΣΕΔ (βαθμολογία ΙΑΤ > 30) 
 
 

• Έως 20 συνεντεύξεις / χώρα (τελικό δείγμα 124 
συνεντεύξεις) 
 
 

• Μέθοδος συνεντεύξεων Grounded Theory (Strauss & 
Corbin, 1990) 
 
 

• Ηλικία: Έφηβοι 14-17 ετών 
 
 

• Συλλογή στοιχείων: Ιούνιος 2011 – Ιούνιος 2012 



Συμπεριφορές Εξάρτησης  



Συμπεριφορά Εξάρτησης  
από το Διαδίκτυο (ΣΕΔ) 

     Συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από 
απώλεια ελέγχου σχετικά με τη χρήση του 
διαδικτύου και μπορεί προοδευτικά να 
οδηγήσει σε έκπτωση των κοινωνικών 
δεξιοτήτων και απομόνωση, καθώς και 
παραμέληση σχολικών και άλλων 
δραστηριοτήτων ή/και της υγείας, 
προσωπικής φροντίδας και υγιεινής. 

 

EU NET ADB, 2012 

 
   



Σωματικά συμπτώματα: 

 

 Διατροφικές διαταραχές 

 Διαταραχές του ύπνου και αλλαγή των συνηθειών ύπνου 

 Μυοσκελετικές παθήσεις  

 Μειωμένη αθλητική δραστηριότητα 

 Ξηρά μάτια – μυωπία 

 Ημικρανίες 

 Παραμέληση προσωπικής υγιεινής 



•1.2% του συνολικού δείγματος εμφανίζει ΣΕΔ, ενώ 12.7% 
οριακή συμπεριφορά εξάρτησης  
 

• Η Ισπανία, η Ρουμανία και η Πολωνία εμφανίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά ενώ η Γερμανία και η Ισλανδία τα 
χαμηλότερα  
 

• Τα αγόρια, οι έφηβοι μεγαλύτερης ηλικίας και οι 
έφηβοι με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο των 
γονέων έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ΣΕΔ 
 

• Παρατηρούνται ψυχοκοινωνικές δυσκολίες σε 
στατιστικά σημαντικό βαθμό στην ομάδα των εφήβων με 
ΣΕΔ 

Συμπεριφορές Εξάρτησης  



Ημερήσιος επιτρεπόμενος χρόνος οθόνης (screen 
time) για παιδιά και εφήβους : 

 

δύο ώρες (2 h) 
 
 

 

Bright Features, Guidelines for Health Supervision of Infants, Children and 
Adolescents. American Academy of Pediatrics 2008, p: 539-557. 

 

 

 



Συν-νοσηρότητα με άλλες ψυχιατρικές 

παθήσεις (έως 60%) 

 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)  

 Καταθλιπτικό συναίσθημα 

 Άγχος 

 Κοινωνική φοβία 

 Διαταραχή ελέγχου των παρορμήσεων 

 Διπολική Διαταραχή 

 Χρήση ουσιών 

Ha JH et al., J Clin Psychiatry, 2006 May; 67/5: 821-6 

Βai et al , 2000 



Διαδικτυακός Εκφοβισμός - 
Cyberbullying 



Διαδικτυακός Εκφοβισμός 

 Έλαβα ενοχλητικά ή προσβλητικά ή απειλητικά 
μηνύματα   

 Ενοχλητικά μηνύματα για εμένα εστάλησαν σε άλλους 

 Έλαβα αισχρό υλικό κατά τις συνομιλίες 

 Έφτιαξαν ένα ψεύτικο προφίλ για εμένα με 
εξευτελιστικές πληροφορίες 

 Δημοσίευσαν προσωπικό υλικό στο διαδίκτυο χωρίς την 
άδειά μου 

 Με άφησαν έξω-με απέκλεισαν από διαδικτυακή 
δραστηριότητα 

                                             EU Kids Online Survey 2009 

 



21.9% του συνολικού δείγματος αναφέρει κάποια εμπειρία 
διαδικτυακού εκφοβισμού 
 
• 53.5% από αυτούς, δηλώνουν ότι αυτό τους έβλαψε με 
κάποιον τρόπο (11.2% του συνολικού δείγματος) 
 
• Η τάση αυτή αφορά κυρίως τα κορίτσια 
 
• Η Ρουμανία και η Ελλάδα εμφανίζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά διαδικτυακού εκφοβισμού, ενώ η Ισλανδία και η 
Ισπανία τα χαμηλότερα 

Διαδικτυακός Εκφοβισμός - 
Cyberbullying 



Διαδικτυακή αποπλάνηση  (Grooming) 



Διαδικτυακή αποπλάνηση 

Σημάδια διαδικτυακής αποπλάνησης 

 H επίδειξη ενδιαφέροντος για έναν ανήλικο και 
η επιδίωξη συνάντησης  

 Η αποστολή πορνογραφικού υλικού σε έφηβο 

 Η μεταφορά του θέματος μιας συνομιλίας σε 
σεξουαλικό περιεχόμενο 

 Η απαίτηση αποστολής προσωπικών 
φωτογραφιών 

 Η προσπάθεια απόδοσης προνομίων σε έναν 
έφηβο 

 

 
 



Διαδικτυακή αποπλάνηση 

 Πρώτος στόχος: να κατακτηθεί η εμπιστοσύνη 

 Κύριος στόχος: να συμφωνηθεί συνάντηση με τον 
έφηβο 

 
 20% των εφήβων στην Ελλάδα προσεγγίζονται 

κάποια στιγμή από παιδόφιλους 

 Πάνω από 3000 παιδόφιλους κατέγραψε η Δίωξη 
του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος το 2010 

 Υπάρχουν συμμορίες παιδόφιλων όπου έχουν 
ανήλικους ομήρους για να βρίσκουν νέα θύματα στο 
διαδίκτυο 

 

 



 
Διαδικτυακή αποπλάνηση  

 EU NET ADB 2012 

• 63% του συνολικού δείγματος επικοινωνεί με αγνώστους στο 
διαδίκτυο 
 

• 45.7% από αυτούς, έχουν συναντήσει στο φυσικό κόσμο 
κάποιον που γνώρισαν στο διαδίκτυο (28.4% του συνολικού 
δείγματος) 
 

• 9.3%  δηλώνουν ότι αυτή η εμπειρία ήταν τραυματική  
(5,4% του συνολικού δείγματος) 
 

• Ο κίνδυνος Διαδικτυακής αποπλάνησης είναι υψηλότερος 
στις Ρουμανία, Γερμανία και Πολωνία, ενώ η Ελλάδα έχει το 
χαμηλότερο ποσοστό 



Διαδικτυακή αποπλάνηση 

Πραγματικές φιλίες VS Εικονικούς 

«φίλους» 

 

Ενημέρωση των παιδιών να αναφέρουν 

τα φαινόμενα διαδικτυακής αποπλάνησης  

 

Να μπλοκάρουν τα ίδια τους παιδόφιλους 

 



Σεξουαλικό περιεχόμενο 



   
 20%  των εφήβων αναφέρουν χρήση 

πορνογραφικού υλικού 

 

 Σεξουαλική αγωγή ; 

 

 Συχνή (> 3 φορές την εβδομάδα) χρήση 
πορνογραφικού υλικού  επηρεάζει την 
ψυχοκοινωνική υγεία  των εφήβων 
 

          Tsitsika AK. et al. Cyberpsycol. Behavior  2009 Oct;12(5 

Σεξουαλικό περιεχόμενο 



 58.8% του συνολικού δείγματος έχει εκτεθεί 
σε σεξουαλικό περιεχόμενο 

 

 32.8% από αυτούς, δηλώνουν ότι αυτή η 
εμπειρία ήταν τραυματική (18.4% του 
συνολικού δείγματος) 

 

 Η τάση αυτή αφορά περισσότερο τα αγόρια 

Σεξουαλικό περιεχόμενο 



Ενήλικη και ανήλικη πορνογραφία 

 2.500/sec νέες ιστοσελίδες με πορνογραφικό 
περιεχόμενο παγκοσμίως 

 
 1/3 χρήστες έχει εκτεθεί ακουσίως σε 

πορνογραφία 
 
 Οι λέξεις «sex» και «porn» είναι στην 4η και 6η 

θέση στις αναζητήσεις των παιδιών και των 
εφήβων (Έρευνα Εταιρείας Symantec)   

 
 Η Διαδικτυακή Εταιρεία Ονοματοδοσίας και 

Aριθμοδότησης (ICANN) το 2010 ενέκρινε την 
δημιουργία ονόματος χώρου ΧΧΧ για αυτές τις 
ιστοσελίδες  

 



Ενήλικη και ανήλικη πορνογραφία 

Η σεξουαλική αναζήτηση και η έμφυτη 
περιέργεια της εφηβικής περιόδου  
οδηγούν τον έφηβο σε αναζήτηση 
πληροφοριών για τα σεξουαλικά θέματα 
μέσω του διαδικτύου 

 

  αλλά και για να καλύψει το έλλειμμα 
ενημέρωσης από τους πρωταρχικούς 
φορείς αγωγής του παιδιού  

 



Κοινωνικά Δίκτυα 



 92% του συνολικού δείγματος είναι μέλη σε ένα τουλάχιστον 
Δίκτυο Κοινωνικής Δικτύωσης (ΔΚΔ) 
 

 39.4% των εφήβων αναφέρουν ενασχόληση τουλάχιστον 2 ώρες 
ημερησίως 
 

 Χρήση ΔΚΔ περισσότερο από 2 ώρες ημερησίως, έχει 
συσχετισθεί με ΣΕΔ (p<0.001) 
 

 Η τάση αυτή αφορά περισσότερο τα κορίτσια 
 

 Περισσότεροι από 500 διαδικτυακοί φίλοι συνδέονται με 
αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη ΣΕΔ 

 
EU NET ADB, 2012 

 

Κοινωνικά Δίκτυα 



 Η παρατεταμένη χρήση Η/Υ έχει επιπτώσεις στις 
κοινωνικές δεξιότητες 

 Είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της 
ενασχόλησης με το διαδίκτυο και τις διαδικτυακές 
επαφές και της προσωπικής επαφής με τους 
συνανθρώπους μας 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα 



Διαδικτυακά Παιχνίδια 



 61.8% του συνολικού δείγματος ασχολούνται με  
διαδικτυακά παιχνίδια 

 

 Οι έφηβοι που παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια έχουν 
διπλάσια πιθανότητα ανάπτυξης ΔΔΣ 
 

  Η ενασχόληση με διαδικτυακά παιχνίδια περισσότερο 
από 2,6 ώρες ημερησίως, έχει συσχετιστεί με ΣΕΔ 
(p<0.001) 
 

  Η τάση αυτή αφορά περισσότερο τα αγόρια 

 
EU NET ADB, 2012 

 

Διαδικτυακά Παιχνίδια 
AICA-S; Wölfling, Müller & Beutel, 2010 



Τυχερά Παιχνίδια - Τζόγος 



 5.9% του συνολικού δείγματος ασχολούνται με τυχερά 
παιχνίδια στο διαδίκτυο (τζόγο), ενώ 10.6% 
«τζογάρουν» στο φυσικό κόσμο 
 

 Η Ρουμανία και η Ελλάδα έχουν τα υψηλότερα 
ποσοστά τζόγου στο διαδίκτυο και στον πραγματικό 
κόσμο 
 

 Οι έφηβοι που ασχολούνται με τον διαδικτυακό τζόγο 
έχουν τριπλάσια πιθανότητα εμφάνισης 
συμπεριφορών εξάρτησης 

 
EU NET ADB, 2012 

 
 
 

Τυχερά Παιχνίδια - Τζόγος 



Τρόποι Αντιμετώπισης 
 Το καλύτερο μέτρο αντιμετώπισης του φαινομένου είναι η 

ΠΡΟΛΗΨΗ. Ενημέρωση των παιδιών από μικρή ηλικία για 

την ύπαρξη του φαινομένου και τις συνέπειές του. 

 

 Η ποιοτική σχέση με τους γονείς, ο χρόνος που οι γονείς 

αφιερώνουν στα παιδιά και η ενασχόληση στο internet μαζί 

τους συμβάλλουν στην αποφυγή του φαινομένου.  

 



Τρόποι Αντιμετώπισης ΙΙ 
 Η συναισθηματική κάλυψη των παιδιών, η καλή σχέση 

και η επικοινωνία όλων των μελών οδηγούν σε σωστή 

εφαρμογή ΟΡΙΩΝ μέσα στο σπίτι, τα οποία είναι 

απαραίτητο να τηρούνται.  

 

 



Βασικές Συμβουλές 
Μαθαίνουμε στα παιδιά μας να αντιμετωπίζουν με κριτική 

σκέψη τις πληροφορίες του διαδικτύου και να 
συμβουλεύονται περισσότερες από μια πηγές 

Οι ίδιοι κανόνες καλής συμπεριφοράς που ισχύουν στις 
διαπροσωπικές μας επαφές ισχύουν και στο διαδίκτυο 

Μαθαίνουμε στα παιδιά μας ποτέ να μην φανερώνουν σε 
αγνώστους το πραγματικό τους όνομα, τον τόπο 
κατοικίας τους ή τα μέρη που συχνάζουν 

Εξηγούμε στα παιδιά ότι τα άτομα που γνωρίζουν μόνο 
μέσα από το διαδίκτυο είναι άγνωστοι. Μπορεί στην 
πραγματικότητα να μην είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι 
είναι 

 

 



Βασικές Συμβουλές 

Μαθαίνουμε στα παιδιά μας να μας 
εμπιστεύονται και να μας μιλούν, εάν κάτι τους 
φαίνεται ύποπτο ή πολύ καλό για να είναι 
αληθινό 

Μαθαίνουμε στα παιδιά να προστατεύουν την 
προσωπική τους σφαίρα, καθώς και την 
ιδιωτική ζωή της οικογένειας και των φίλων 
τους 

Επιλέγουμε κατάλληλες για την ηλικία των 
παιδιών μας ιστοσελίδες! 

 



Γραμμή Βοηθείας 

Δευτέρα – Παρασκευή   09:00- 15:00 



Γραμμή χωρίς χρέωση 

 

Με τη στήριξη 



 Απευθύνεται σε εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς 

παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που 

σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού 

τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών  

(παρενόχληση, εξάρτηση, επιβλαβές περιεχόμενο, 

παιδοφιλία, κ.α.). 

 





 
Πληροφορίες: 

 
 
Μεσογείων 24, 6ος όροφος 
 
210 7710824 – 213 2009804 
 

http://www.youth-health.gr/ 
 
info@youth-health.gr  
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 

 

 

Αθανασίου Καλλιόπη 

Ψυχολόγος 

 

Kal.athanasiou@gmail.com 

+30 697 42 72 593 

mailto:sophocles.chanos@gmail.com

