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Αγαπητοί φίλοι,  

Καλώς ήλθατε στο τέταρτο τεύχος του e-newsletter μας για το 2011. 
Στo παρόν τεύχος συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα νέα παιδιά που 
ξεκινήσαμε στο τεύχος Απριλίου, παραθέτοντας  τις απόψεις τριών 
μαθητών γυμνασίου γύρω από την ασφάλεια και προστασία από τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν στο Διαδίκτυο. 

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε για τη νέα κοινή διαδικτυακή πύλη 
‘saferinternet.eu’ των δικτύων Insafe & IΝΗΟPE, και σας 
παρουσιάζουμε τα αναλυτικά στοιχεία της Safeline, της ανοιχτής 
γραμμής καταγγελιών για παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, για 
το α’ εξάμηνο του 2011. 

Όπως πάντα, σας παραθέτουμε μικρά νέα και ειδήσεις από το έργο 
Safer internet ή από τον κόσμο της τεχνολογίας. 

 

 

 

Εγγραφή / διαγραφή  

Εάν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας, στείλτε μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην 
διεύθυνση info@sihellas.org με θέμα «subscribe SI Newsletter».  

Εάν θέλετε να διαγραφείτε από την λίστα αποδεκτών, τότε στείλτε μας ένα ηλεκτρονικό 
μήνυμα στην διεύθυνση info@sihellas.org με τον τίτλο «unsubscribe SI Newsletter». 

 

 

 Editorial 
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. 
Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ) το οποίο χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι 
καθημερινά. Μέσα από το διαδίκτυο αντλούν πληροφορίες για διάφορα ζητήματα, επικοινωνούν με άλλους 
ανθρώπους, ψυχαγωγούνται μέσα από διάφορες σελίδες κλπ. 

Στο διαδίκτυο όμως, δυστυχώς υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι, οι οποίοι μπορούν από το να μας μπλοκάρουν 
τον υπολογιστή, δημιουργώντας μας έτσι διάφορα τεχνικά προβλήματα, μέχρι και να βλάψουν τη 
σωματική/ψυχολογική μας υγεία. 

Παρά λοιπόν τα πλεονεκτήματά του το διαδίκτυο εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Κάποιοι από αυτούς είναι οι 
εξής: 

Η μεταφορά ιών, οι οποίοι μπορούν να εισβάλλουν στον υπολογιστή μας μέσα από μηνύματα ή κακόβουλα 
προγράμματα και με πολλούς άλλους τρόπους. 

Τα σκουλήκια και οι δούρειοι ίπποι που κάνουν ζημιές στον Η/Υ. 

Οι χάκερς οι οποίοι είναι ευφυείς, νέοι συνήθως, που μπορούν να εισβάλλουν σε έναν υπολογιστή 
οποιουδήποτε χρήστη και να αντλήσουν τα προσωπικά δεδομένα του ή να εισβάλλουν στο λογισμικό μιας 
εταιρείας ή μιας κρατικής υπηρεσίας και να δώσουν διάφορες εντολές. 

Οι συζητήσεις με άγνωστα άτομα, οι οποίες μπορούν να αποβούν μοιραίες αφού το chat (υπηρεσία 
συνομιλίας) θα μας φέρει σε επαφή με άτομα που δεν είναι ειλικρινή και προσποιούνται ως προς τις 
πραγματικές τους διαθέσεις. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοί να μας προσβάλλουν, να μας εκφοβίζουν, να μας 
εκβιάσουν,  να μας διαβάλλουν, να αντλήσουν προσωπικά δεδομένα (δικά μας ή της οικογένειάς μας), ακόμα 
και να μας κακοποιήσουν εάν τους συναντήσουμε! 

Άλλοι κίνδυνοι 

Έχει αποδειχτεί ότι οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο παραμονεύουν, γιατί οι περισσότεροι μαθητές βρίσκουν εύκολα 
τρόπους να παρακάμπτουν τα φίλτρα των σχολικών υπολογιστών και με τη δικαιολογία ότι αναζητούν πηγές 
για τις σχολικές τους εργασίες επισκέπτονται ιστοσελίδες με πορνογραφία, βία, διαδικτυακά παιχνίδια, 
στοιχήματα κλπ. Το περιεχόμενο των δικτυακών αυτών τόπων αυξάνει τον κίνδυνο για εξάρτηση από το 
διαδίκτυο, εκθέτει την ταυτότητα των μαθητών και τους καθιστά ευάλωτους σε φαινόμενα αποπλάνησης και 
βίας. Πολλά από τα παιδιά δεν γνωρίζουν τους κινδύνους στο διαδίκτυο και αγνοούν τρόπους αποφυγής 
τους. 

Η εκτεταμένη και λανθασμένη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να καταστεί αίτιο πολλών 
ψυχικών και βιολογικών προβλημάτων υγείας. Η μη φυσιολογική στάση του σώματος, η λανθασμένη 
τοποθέτηση του υπολογιστή, ο κακός φωτισμός του χώρου συνεπάγονται οπτικές και ορθοπεδικές 
διαταραχές, όπως γλαύκωμα, αρθρίτιδα, πόνους στη μέση, τα δάχτυλα, τους ώμους και τον αυχένα. Η 
κατάχρηση δημιουργεί φοβίες, απομόνωση, πνευματική, ψυχική και συναισθηματική εξάντληση. Τα 
πολύχρωμα και φωτεινά γραφικά, οι πολύ-αισθητηριακές παρουσιάσεις, η μουσική, τα ηχητικά εφέ των 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών δελεάζουν τα παιδιά και τα κρατούν καθηλωμένα στην οθόνη, ενισχύοντάς τα με 
πόντους μέχρι την τελική νικητήρια έκβαση του παιχνιδιού. 

 

 

 «Κίνδυνοι»: της μαθήτριας  Έλενας Γκιόκα 
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Τρόποι προφύλαξης 

  Επιλογή ενός καλού αντιβιοτικού προγράμματος. 

 Τακτική ανίχνευση όλου του δίσκου με το αντιβιοτικό  σας  πρόγραμμα. 

 Συνεχής ανανέωση του αντιβιοτικού προγράμματος. 

 Έλεγχος κάθε αποθηκευτικού μέσου με το αντιβιοτικό σας πρόγραμμα πριν το ανοίξετε. 

 Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας όλων των αρχείων σας. 

 Συχνές επισκέψεις στην τοποθεσία των κρίσιμων ενημερώσεων των Windows όπου προσφέρονται 
δωρεάν προγράμματα διόρθωσης/κάλυψης των πιθανών ελλείψεων του λειτουργικού σας. 

 Ανίχνευση μέσω του αντιβιοτικού κάθε νέου αρχείου που «κατεβάζετε» από το Διαδίκτυο. 

 Αν χρησιμοποιείτε irc chat, απενεργοποιήστε την επιλογή αυτόματης αποδοχής αρχείων και αυτόματης 
εκτέλεσης των αρχείων που σας στέλνουν. 

 Επιλέξτε την πλήρη εμφάνιση τύπων αρχείων στον Η/Υ σας. Ίσως κάποιος να σας στείλει μία 
φωτογραφία ως photo.jpg.vbs. Αν δεν έχετε την παραπάνω επιλογή ενεργοποιημένη, θα εκτελέσετε το 
αρχείο το οποίο θα περιέχει κάθε άλλο παρά φωτογραφία. 

 Διατηρείτε και ανανεώνετε συχνά μια δισκέττα για αποκατάσταση ζημιών από ιούς, την οποία 
προσφέρουν συνήθως τα ίδια τα αντιβιοτικά προγράμματα. 

 
 

Σίγουρα στις μέρες μας η χρήση του διαδικτύου είναι ένα σημαντικό όπλο στα χέρια μας, που μας παρέχει 
γρήγορα και άμεσα πληροφορίες για ότι αναζητάμε και ψάχνουμε, αλλά και την δυνατότητα να 
επικοινωνούμε με φίλους και γνωστούς που είναι κοντά μας ή και μακριά μας. 

Όμως παρά τα πλεονεκτήματά του, η χρήση του πολλές φορές κρύβει κινδύνους. Έτσι θα πρέπει να 
είμαστε πολύ προσεκτικοί και πάντα να έχουμε στο μυαλό μας τα παρακάτω οχτώ σημεία που θα μας 
βοηθήσουν να προστατευτούμε από πιθανές απάτες όταν χρησιμοποιούμε το e-mail και το διαδίκτυο. Γι’ 
αυτό: 

Όταν στην προσωπική μας ηλεκτρονική διεύθυνση έρχονται μηνύματα από άτομα που δεν γνωρίζουμε ή 
δεν υπάρχει το θέμα του μηνύματος ή μας πληροφορούν για δώρα ή υπηρεσίες που κερδίζουμε θα πρέπει 
να μην τα ανοίγουμε  και αμέσως να τα σβήνουμε γιατί μπορεί να περιέχουν ιούς ή κακόβουλα πράγματα 
που να κάνουν χρήση των δικών μας προσωπικών δεδομένων. 

Επίσης πρέπει να συνομιλούμε με άτομα που γνωρίζουμε και να αποφεύγουμε άγνωστα άτομα γιατί δεν 
είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τις προθέσεις τους και τον πραγματικό σκοπό τους. 

Πολλές φορές έχουμε γίνει δέκτες τέτοιων γεγονότων με έφηβους που σε συνομιλίες μέσω διαδικτύου 
έχουν επηρεαστεί και έχουν φύγει από το σπίτι τους και το οικείο οικογενειακό περιβάλλον. 

Μια εισαγωγή γενικού τύπου (όπως το «Αγαπητέ Πελάτη») σε κάποιο e-mail μπορεί να σημαίνει ότι ο 
αποστολέας δεν ξέρει στην πραγματικότητα ποιος είσαι και στέλνει μαζικά  ή/και τυχαία e-mail. 

Αιτήσεις για παροχή προσωπικών ή οικονομικών σας στοιχείων, όπως όνομα χρήστη (username) και κωδικό 
πρόσβασης (password), αριθμό πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης και 
λοιπά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προσποιηθούν  κάποιοι ότι είστε εσείς. 

 «Ασφάλεια-Προστασία»:  του μαθητή Δημοσθένη  Παλάσκα 

 «Ασφαλές διαδίκτυο»:  της μαθήτριας Μαρίας  Μπιτζανάκη 
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Έκτακτες ανακοινώσεις που προσπαθούν να σου δημιουργήσουν πανικό και σε πιέζουν να ανταποκριθείς σε 
κάποιο αίτημά τους άμεσα. 

Ορθογραφικά και συντακτικά λάθη ή περίεργη χρήση της γλώσσας μπορεί να σημαίνουν αυτόματη 
μετάφραση από υπολογιστή. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τις διευθύνσεις τόπων και σελίδων (web addresses) 
που χρησιμοποιούνται. Η web διεύθυνση μπορεί  να μοιάζει πολύ  με μια αξιόπιστη διεύθυνση, αλλά  να 
έχει μια μικρή αλλαγή. Για παράδειγμα, αντί για www.gym-safeinternet.gr η απάτη να χρησιμοποιεί το 
www.gm-safeinternet.gr ή www.gym-saferinternet.gr. 

Το κείμενο κάποιου συνδέσμου (link) μέσα στο e-mail μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό στο οποίο θα 
σας οδηγήσει στην πραγματικότητα αν κάνετε κλικ πάνω του. Μπορείτε να καταλάβετε την πραγματική web 
address ενός link βάζοντας το ποντίκι πάνω του χωρίς όμως να κάνετε κλικ. Θυμηθείτε! Ποτέ μην 
ακολουθείτε συνδέσμους (link) που βρίσκονται σε e-mail αν ο αποστολέας είναι άγνωστος. 

Το πεδίο του αποστολέα (“From”) στο αρχικό e-mail που σας έστειλαν μπορεί να δείχνει μια διαφορετική 
web address σε σχέση με αυτή που εμφανίζεται όταν επιλέξατε να απαντήσετε (reply) στο μήνυμα. 

 

 

Η νέα κοινή διαδικτυακή πύλη www.saferinternet.eu παρέχει 
γρήγορη πρόσβαση στις υπηρεσίες των Πανευρωπαϊκών Δικτύων 
Insafe και INHOPE ανά χώρα, για πληροφορίες και συμβουλές σε 
θέματα ασφάλειας και για αναφορές παράνομου περιεχομένου και 
παράνομης συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Safer Internet της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, τα δίκτυα Insafe και INHOPE συνεργάζονται για ένα 
ασφαλέστερο διαδίκτυο, με την ενημέρωση και αφύπνιση ανήλικων 
και ενήλικων χρηστών γύρω από την ασφαλή και υπεύθυνη του 
Διαδικτύου και των κινητών συσκευών, και εργάζονται για τον 
εντοπισμό και την εξάλειψη του παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου. 

Μέσα από το Δίκτυο των Εθνικών Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου 
σε όλες τις 27 χώρες μέλη της Ε.Ε., την Ισλανδία, τη Νορβηγία και 
τη Ρωσία - με το καθένα από αυτά να περιλαμβάνει εθνικό κέντρο 
ευαισθητοποίησης, τηλεφωνική γραμμή βοήθειας και ανοιχτή 
γραμμή καταγγελιών - παιδιά και νέοι, γονείς και δάσκαλοι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, συμβουλές 
και υποστηρικτικό υλικό, και μπορούν – ανώνυμα ή επώνυμα - να αναφέρουν κάθε παράνομο περιεχόμενο 
που συναντούν στο Διαδίκτυο. Τα πάνελ νέων των Εθνικών Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου παρέχουν τη 
δική τους άποψη για ζητήματα ασφάλειας στους διαδικτυακούς κόσμους μέσα από τις προσωπικές τους 
εμπειρίες. 

Εκτός από τους συνδέσμους σε κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες ανά χώρα, η πύλη παρέχει επίσης μια 
σειρά από συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (FAQ) καθώς και ειδήσεις και γεγονότα από τα δύο δίκτυα. 

Δείτε την νέα κοινή πύλη στη διεύθυνση www.saferinternet.eu. Τα δίκτυα  Insafe και INHOPE συνεχίζουν 
να παρέχουν τις δικές τους ιστοσελίδες www.saferinternet.org και www.inhope.org αντίστοιχα. 

 Saferinternet.eu – γρήγορη πρόσβαση για τις υπηρεσίες του INSAFE και του INHOPE 
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Παράνομο περιεχόμενο
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Απόρρητο επικοινων.

Προσωπικά δεδομένα

Οικονομικές απάτες

Παιδική πορνογραφία

Spam-phishing

Πνευματική Ιδιοκτησία

Απειλή

 

Η SafeLine έλαβε συνολικά 1807 καταγγελίες παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο κατά τη διάρκεια 
του εξαμήνου Ιανουάριος - Ιούνιος 2011. Ο αριθμός αυτός των καταγγελιών περιλαμβάνει διάφορες 
κατηγορίες περιεχομένου, όπως παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται ο αυξημένος αριθμός των καταγγελιών που αφορά τα κοινωνικά δίκτυα. Οι 
565 καταγγελίες (31% επί του συνόλου των καταγγελιών) που έλαβε η Safeline και αφορούσε το Facebook 
σχετίζονταν με παραβίαση προσωπικών δεδομένων, υποκλοπή κωδικών πρόσβασης, δημιουργία ομάδων 
μίσους, περιπτώσεις εξύβρισης και συκοφαντικής δυσφήμισης, σεξουαλικής παρενόχλησης και τέλος, 
απειλής.  

Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταγγελιών αυτών, η SafeLine βρίσκεται σε άμεση 
επικοινωνία με τους διαχειριστές  του Facebook, κάτι που έχει επιτευχθεί  μέσω του Παγκόσμιου Συνδέσμου 
Ανοικτών Γραμμών INHOPE του οποίου η Safeline αποτελεί την επίσημο εκπρόσωπο στην Ελλάδα,  με 
σκοπό την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι καταγγελίες που αφορούσαν περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας 
προωθήθηκαν, μέσω της κοινής βάσης δεδομένων (URL database) του INHOPE, σε αντίστοιχες Ανοικτές 
Γραμμές Καταγγελιών άλλων χωρών. Στη βάση αυτή καταγράφονται όλες οι καταγγελίες, των οποίων το 
περιεχόμενο σχετίζεται με εικόνες παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.  Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός 
ότι πολλές από τις καταγγελίες που αφορούσαν παράνομο περιεχόμενο προωθήθηκαν στη Μονάδα Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία η SafeLine έχει ειδικό συμφωνητικό 
συνεργασίας. 

 Safeline.gr: κυριαρχεί το Facebook στις καταγγελίες παράνομου περιεχομένου 
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«Οι εκπαιδευτικοί λένε ΝΑΙ στην Παιδεία στα 
Μέσα στο Σχολείο» - Τα πρώτα αποτελέσματα 
της εθνικής έρευνας του Ινστιτούτου Οπτικο-
ακουστικών Μέσων  
 
Το διαδίκτυο, οι Η/Υ και οι ψηφιακές συσκευές 
παίρνουν τη σκυτάλη από τα παραδοσιακά μέσα 
ενημέρωσης, όπως η τηλεόραση και ο Τύπος, και 
κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις των δασκάλων για 
τη διδασκαλία των ΜΜΕ στη τάξη. Η τάση αυτή 
αναδεικνύεται ξεκάθαρα από τα πρώτα στοιχεία της 
εθνικής έρευνας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για 
την Παιδεία στα Μέσα, της οποίας το συντονισμό και 
την επεξεργασία των στοιχείων υλοποίησε το 
Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων. 
Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ της 
εισαγωγής μιας διδακτικής ενότητας για την Παιδεία 
στα Μέσα στην ατζέντα των μαθημάτων σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 80%.  
Η έρευνα αποτελεί την πρώτη, εθνική καταγραφή για 
την Παιδεία στα Μέσα (media literacy) στην τυπική 
εκπαίδευση, με στόχο την αποκρυπτογράφηση της 
στάσης, της γνώσης και της προσωπικής εμπειρίας 
των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται με τη σειρά 
τους να διαπαιδαγωγήσουν τους ανήλικους χρήστες 
των ΜΜΕ.  

Χρήση των ΜΜΕ από το σπίτι 
Η πρωτιά του διαδικτύου και των Η/Υ καταγράφεται 
ως προς την πρόσβαση (19,45%) και την χρήση 
(59,26%) στα μέσα επικοινωνίας από το σπίτι με 
49,38% των εκπαιδευτικών να δηλώνουν ότι έχουν 
άριστες δεξιότητες χρήσης. Ιδιαίτερη προτίμηση 
συγκεντρώνει και ο Τύπος που έρχεται δεύτερος στις 
προτιμήσεις των εκπαιδευτικών (35,80%) αλλά και ο 
κινηματογράφος που έρχεται τρίτος με ποσοστό 
28,40%. H τηλεόραση, αν και τυγχάνει ευρείας 
πρόσβασης, έρχεται τέταρτη στις προτιμήσεις των 
δασκάλων με ποσοστό 24,69%.  

Χρήση των ΜΜΕ στο σχολείο 
Οι H/Υ και τα Κλειστά Εκπαιδευτικά Δίκτυα είναι στην 
κορυφή των προτιμήσεων (80%) και στο σχολείο, με 
το 48,15% να δηλώνει ότι τα χρησιμοποιεί (μαζί με 
τον κινηματογράφο) 2 με 3 φορές την εβδομάδα και 
το 39,51% σε καθημερινή βάση, συναντώντας τη 

θετική ανταπόκριση των μαθητών που συμμετέχουν 
ενεργά (60,49%). 

Εκπαίδευση στα ΜΜΕ 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρούν πολύ 
σημαντική τη διδασκαλία της Παιδείας στα Μέσα στο 
σχολείο (76,54%), στα οποία αναφέρονται είτε 
διαθεματικά μέσω άλλων διδακτικών αντικειμένων 
(41,98%) είτε αυθόρμητα, μέσω συζήτησης 
(25,93%). Ταυτόχρονα, το 92,59% δηλώνει πως θα 
ήθελε περισσότερο υλικό, κατάλληλα διαμορφωμένο 
(ανά μέσο και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης), με 
επιστημονικά ελεγμένα κριτήρια για τη διδασκαλία  
της Παιδείας στα Μέσα στην τάξη.  

H ταυτότητα της έρευνας  
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά στο χρονικό 
διάστημα 15 Φεβρουαρίου - 15 Μαΐου 2011 μέσω των 
εγγεγραμμένων χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού 
Δικτύου, του εκπαιδευτικού κλειστού δικτύου του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευ-
μάτων. Στην έρευνα έλαβαν μέρος ανώνυμα 
νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, σχολικοί σύμβουλοι, 
διευθυντές σχολείων και προϊστάμενοι από τα  
δημόσια σχολεία της χώρας (98,77%).  
Για τη Σύνοψη των Συμπερασμάτων της έρευνας 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΙΟΜ, www.iom.gr. 
 
Πηγή: Δελτίο Τύπου Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων   
 
 
Αυστηροί κανόνες στο e-εμπόριο 
Μεγαλύτερη προστασία και διαφάνεια στις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές θα παρέχονται στους 
καταναλωτές με βάση τη νέα νομοθεσία που  
ψήφισαν οι ευρωβουλευτές.  

Σύμφωνα με το νέο νόμο παρέχεται στους 
καταναλωτές το δικαίωμα να ακυρώνουν εντός 14 
ημερών μία αγορά που έχουν κάνει μέσω διαδικτύου 
σε μια άλλη χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενώ αν ο πωλητής δεν ενημερώνει ρητά για αυτό, ο 
αγοραστής θα έχει προθεσμία ενός έτους για να το 
πράξει (με εξαίρεση ψηφιακά προϊόντα, όπως μουσική 
ταινίες, λογισμικό).  
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 Αυστηρότερος θα είναι επίσης ο έλεγχος των 
προϊόντων που τους παρέχονται, π.χ θα  
απαγορεύεται κατά την αγορά ηλεκτρονικά 
αεροπορικών εισιτηρίων να θεωρείται δεδομένη η 

ασφάλιση των αποσκευών. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο 
θα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα εξαπάτησης των 
καταναλωτών που πιστεύουν ότι «κατεβάζουν» 
δωρεάν κάτι για να ανακαλύψουν στην συνέχεια ότι 
έχουν χρεωθεί για την πρόσβαση σ’ αυτό. Επίσης, 
περιλαμβάνεται και η υποχρέωση των πωλητών να 
καθορίζουν με σαφήνεια τις τιμές των προϊόντων που 
έχουν παραγγελθεί προτού υπογραφεί η τελική 
συμφωνία. 

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε έχουν 
απεριόριστα δικαιώματα για την αγοροπωλησία 
προϊόντων σε άλλες χώρες – μέλη, στην πράξη όμως 
είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν ίδια δικαιώματα σε 
όσους κάνουν ηλεκτρονικές αγορές εκτός της χώρας 
που ζουν. 

Πηγή: Τα Νέα , Κυριακάτικη Αυριανή, Κέρδος 

 
 

Νέες καταλήξεις στις διευθύνσεις του 
Διαδικτύου  
 
Η Διαδικτυακή Εταιρεία Ονομάτων και Αριθμών 
(Icann) επέτρεψε τη χρήση νέων καταλήξεων στις 
διευθύνσεις του Ιντερνετ, εκτός από τις 22 
υπάρχουσες και τις 250 καταλήξεις που υποδηλώνουν 
την χώρα προέλευσης της ιστοσελίδας. 
Από εδώ και στο εξής οι διευθύνσεις στο διαδίκτυο θα 
μπορούν να λήγουν σε σχεδόν οποιαδήποτε λέξη 
κάθε γλώσσας στο κόσμο. Η απόδοση των νέων 
διευθύνσεων σχεδιάζεται να αρχίσει τον ερχόμενο 
χρόνο, με εταιρείες και πόλεις να είναι οι πρώτοι 
αποδέκτες των νέων καταλήξεων. 
Η διαδικασία ανανέωσης του προτύπου διευθύνσεων 
δεν θα είναι φθηνή, καθόσον εκτιμάται ότι η αίτηση 
για εταιρική ή άλλη κατάληξη θα κοστίζει 185.000 
δολάρια, ενώ οι εταιρείες που το επιθυμούν πρέπει να 
εκπληρώνουν αυστηρά τεχνολογικά κριτήρια.  

Πηγή: Καθημερινή, Αγγελιοφόρος 


