
διαδικτυακός εκφοβισμός
Μια πρόκληση του καιρού μας για σχολείο 
και γονείς…
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διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying): 
τι σημαίνει;;;

• Ο όρος διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying) αφορά τη χρήση 

του Διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών 

τεχνολογιών προκειμένου να εκφρασθεί εσκεμμένη, 

επαναλαμβανόμενη και εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε ένα 

πρόσωπο ή σε μία ομάδα προσώπων, με σκοπό την πρόκληση 

συναισθηματικής και ψυχολογικής βλάβης.
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• Η επαναλαμβανόμενη αποστολή εκφοβιστικών, ρατσιστικών, 
προσβλητικών ή πρόστυχων μηνυμάτων, εικόνων ή βίντεο, 

• η είσοδος σε προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς του 
ατόμου, 

• η αποστολή φωτογραφιών ή άλλου είδους μαγνητοσκοπημένου 
υλικού, 

• η αποστολή προσωπικών πληροφοριών του ατόμου σε πολλαπλούς 
παραλήπτες, 

• η ανάρτηση στο Διαδίκτυο ή η αποστολή σε τρίτα άτομα, αληθινών ή 
κατασκευασμένων γυμνών φωτογραφιών του ατόμου, ακόμη και η 
υποκίνηση τρίτων για διαδικτυακή παρακολούθηση και παρενόχληση 
του ατόμου. 
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• Επίσης, συχνά ο διαδικτυακός εκφοβισμός γίνεται με τη δημιουργία 
ψεύτικων προφίλ και ιστοσελίδων, με την υποκλοπή της ταυτότητας 
του ανηλίκου και τη χρήση της για απειλές και παρενόχληση τρίτων, 
αλλά και με την ανάρτηση σχολίων με σεξουαλικό περιεχόμενο στη 
σελίδα του παιδιού με σκοπό να το διασύρει στους συνομηλίκους 
του 



Sexting (ελληνική απόδοση: σέξτινγκ) 

• Sexting (ελληνική απόδοση: σέξτινγκ) είναι η ανταλλαγή 
φωτογραφιών και μηνυμάτων με κυρίως σεξουαλικό 
περιεχόμενο χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο ή άλλες 
ηλεκτρονικές συσκευές, όπως για παράδειγμα σε έναν 
ηλεκτρονικό υπολογιστή.

• Η λέξη έγινε ιδιαιτέρως δημοφιλής τον 21ο αιώνα και 
προέρχεται από το "sex" (σεξ) και το "texting" (στέλνω 
μήνυμα σε κάποιον). 

• Τον Αύγουστο του 2012, η λέξη συμπεριλήφθηκε στο 
λεξικό Merriam-Webster's Collegiate Dictionary

• Πηγή: Βικιπαίδεια

❑ σε πολλές 
περιπτώσεις, 
ανοίγει τον 
δρόμο για το 
cyberbullying…



Ο ηλεκτρονικός 
εκφοβισμός διαφέρει 
από τον πρόσωπο με 
πρόσωπο εκφοβισμό 
(bullying) καθώς : 

• Οι νέοι μπορούν να κρύβονται πίσω από την 
ανωνυμία που το διαδίκτυο παρέχει. 

• Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο 
γίνονται διαθέσιμα σε ένα πολύ ευρύ κοινό 
σχεδόν αμέσως. 

• Οι νέοι άνθρωποι δεν αισθάνονται υπεύθυνοι για 
τις πράξεις τους όταν δημοσιεύουν μηνύματα σε 
απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο, όπως θα 
έκαναν και στην πραγματική ζωή. Δεν φοβούνται 
μια ενδεχόμενη τιμωρία για τις πράξεις τους. 

• Οι νέοι συχνά διστάζουν να καταγγείλουν 
περιστατικά, καθώς φοβούνται ότι θα στερηθούν 
το κινητό τηλέφωνο, τον υπολογιστή τους ή / και 
την πρόσβαση στο internet από τους ενήλικες. 



Ελληνική Νομοθεσία για το 
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• Στην ελληνική νομοθεσία δεν υπάρχει ακόμη 
ορισμός «cyberbullying» ο οποίος να 
ποινικοποιείται. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο 
εκδηλώνεται, για παράδειγμα ο χλευασμός σε 
συνδυασμό με παραβίαση προσωπικών δεδομένων 
ή παραποίηση προσωπικών δεδομένων, σαφώς και 
αποτελεί αδίκημα διωκόμενο ποινικά. Οι τρόποι 
εκδήλωσης του διαδικτυακού εκφοβισμού συχνά 
διαφέρουν, τις περισσότερες όμως φορές βρίσκουν 
έρεισμα στην ελληνική νομοθεσία.
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• Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί ότι μόλις τον Απρίλιο 
του 2015 ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή το 
νομοσχέδιο με το οποίο θεσπίζεται μία ειδική 
διάταξη για την ποινικοποίηση του εκφοβισμού 
(bullying). Η νέα αυτή διάταξη στοχεύει στην κάλυψη 
ενός νομικού κενού μιας προϋπάρχουσας διάταξης, η 
οποία αφορούσε μόνο σε θύματα εκφοβισμού κάτω 
των 17 ετών, ενώ παράλληλα αναφερόταν γενικώς 
στην πρόκληση κακώσεων της υγείας, χωρίς 
πρόβλεψη για την ψυχική υγεία.
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• Τέλος, με τη νέα διάταξη για τον εκφοβισμό η 
πράξη μεταξύ ανηλίκων παραμένει ατιμώρητη, 
εκτός εάν υπάρχει διαφορά ηλικίας άνω των 
τριών ετών. Όπως επισημαίνεται στην 
αιτιολογική έκθεση του νόμου οι συμπεριφορές 
αυτές μεταξύ ανηλίκων της ίδιας ηλικίας θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με μέτρα 
διαπαιδαγώγησης και όχι μέσω της εμπλοκής με 
τον ποινικό νόμο. 



Συγκεκριμένα το άρθρο 312 του Ποινικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: 

• Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά : 

1. Αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης, 
τιμωρείται με φυλάκιση, όποιος με συνεχή σκληρή συμπεριφορά 
προξενεί σε τρίτον σωματική κάκωση ή άλλη βλάβη της σωματικής 
ή ψυχικής υγείας. Αν η πράξη τελείται μεταξύ ανηλίκων δεν 
τιμωρείται εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι 
μεγαλύτερη από τρία (3) έτη, οπότε επιβάλλονται μόνο 
αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.



Συγκεκριμένα το άρθρο 312 του Ποινικού 
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής

• Αν το θύμα δεν συμπλήρωσε ακόμη το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της 
ηλικίας του ή δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και ο 
δράστης το έχει στην επιμέλεια ή στην προστασία του ή ανήκει στο 
σπίτι του δράστη ή έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή το 
έχει αφήσει στην εξουσία του ο υπόχρεος για την επιμέλειά του ή 
του το έχουν εμπιστευθεί για ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή 
φύλαξη έστω προσωρινή, αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης 
αξιόποινης πράξης, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος με συστηματική 
παραμέληση των υποχρεώσεών του προς τα προαναφερόμενα 
πρόσωπα γίνεται υπαίτιος να πάθουν σωματική κάκωση ή βλάβη της 
σωματικής ή ψυχικής τους υγείας. 



ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

https://saferinternet4kids.gr/goneis/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%
CE%BA%CF%8C%CF%82-
%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF
%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B3/

https://saferinternet4kids.gr/goneis/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B3/


ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

• https://s3.amazonaws.com/webprofile-
ngos/Files/45/%CE%A3%CE%A5%CE%9D
%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%
9F%CE%99.pdf

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ένα Έγχειρίδιο για την 
καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο 
διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα 
ανθρώπινα δικαιώματα συγγραφή και 
επιμέλεια ElliE KEEn, Mara GEorGEscu

https://s3.amazonaws.com/webprofile-ngos/Files/45/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99.pdf


Οι εκπαιδευτικοί….

Οι μαθητές ….

Το σχολείο….

Οι γονείς…… 



Η σκυτάλη σε όλους μας… 

• Καλή έμπνευση και δημιουργική προσπάθεια…

Ας προσπαθήσουμε να 
βάλουμε τέλος στον 

διαδικτυακό εκφοβισμό…



Ηλεκτρονικός εκφοβισμός: Πρόληψη και αντιμετώπιση.
Πρόκληση του καιρού μας για σχολείο και γονείς…

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, αίθουσα  Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου, ώρα 7.00 
(έναρξη 7.30΄)

Διοργάνωση:

4ο ΓΕΛ Ηρακλείου - 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου- 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου-2ο Γυμνάσιο 
Ηρακλείου -7ο ΓΕΛ Ηρακλείου-8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου-Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία-

Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου-Συντονίστρια  Εκπ/κού Έργου παιδαγωγικής ευθύνης  

(Διασχολικό Δίκτυο Παιδαγωγικής Συνεργασίας  των σχολείων Ηρακλείου 
παιδαγωγικής ευθύνης της Συντονίστριας Εκπ/κού Έργου Λιάνας Καλοκύρη)

Σε συνεργασία με Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων 

Απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς και γονείς αλλά και γενικότερα στην τοπική
κοινωνία

Σκοπός της εκδήλωσης είναι πρόληψη και αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού
εκφοβισμού, μέσα από την ενημέρωση και συνεργασία σχολείων και γονέων, με την
υποστήριξη φορέων της εκπαίδευσης και της κοινωνίας.

•


