Υλικό

Προσθέστε στις επαφές του κινητού σας τις Γραμμές Πληροφόρησης για την
Εμπορία Ανθρώπων. Για χώρες εκτός Ελλάδας επισκεφθείτε A21.ORG/CALL.
Υλικό για την προστασία των παδιών από την εμπορία ανθρώπων:
•

A21.org/education

•

Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά

•

Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109

•

Cyberkid

•

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Παρακολουθήστε βίντεο, ντοκιμαντέρ και σποτάκια για την εμπορία παιδιών:
•

Can You See Me? Παιδική Εκμετάλλευση στο Διαδίκτυο

•

Can You See Me? Σεξουαλική Εκμετάλλευση Παιδιών

Χρησιμοποιήστε εφαρμογές ασφαλείας και ακολουθήστε τις οδηγίες για γονείς:
•

https://www.digitaltrends.com/mobile/best-parental-control-apps

•

www.netnanny.com

•

www.avg.com/us-en/avg-family-safety
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Δημοφιλείς εφαρμογές κοινωνκής δικτύωσης:

•

Facebook Messenger: Είναι μια δωρεάν εφαρμογή του Facebook για την άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων, για
κλήσεις, κείμενο, βιντεοκλήση και κοινή χρήση εικόνων και αρχείων - οποιοσδήποτε μπορεί να σας προσθέσει
εκτός εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου.

•

Twitter: Είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που γίνεται ζωντανός σχολιασμός σε δημοφιλή θέματα και
λειτουργεί με τη χρήση σύντομων δημοσιεύσεων που ονομάζονται «tweets».

•

WhatsApp: Eίναι μια πλήρως κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων η οποία ανήκει στο
Facebook και χρησιμοποιείται για κλήσεις, κείμενο, βιντεοκλήση, κοινοποίηση τοποθεσίας και αποστολή αρχείων
προς τα άτομα που έχει επιλέξει ο χρήστης.

•

Instagram: Είναι ένα μέσο που περιλαμβάνει κοινοποίηση φωτογραφιών και βίντεο. Ο λογαριασμός του χρήστη
μπορεί είτε να παραμείνει ανοιχτός στο κοινό είτε να ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι ιδιωτικός.

•

Kik: Είναι μια εφαρμογή για την άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων για παιδιά.

•

Skype: Είναι μια υπηρεσία τηλεπικοινωνιών που επιτρέπει βιντεοκλήσεις και τηλεδιασκέψεις, ενώ διαθέτει και τη
δυνατότητα αποστολής κειμένων και εικόνων.

•

Facebook: Είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατάλληλο για την επικοινωνία με οικογένεια και φίλους.

•

Tumblr: Είναι μια εφαρμογή-blog που έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με το Twitter.

•

Snapchat: Είναι μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και πολυμέσων που επιτρέπει την κοινή χρήση ιστοριών
(βίντεο και εικόνες) με οποιονδήποτε σε όλο τον κόσμο.

•

Tiktok: είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει τη δημιουργία και κοινοποίηση σύντομων κωμικών και άλλων βίντεο.

•

Line: Είναι μια δημοφιλής εφαρμογή για κινητά και υπολογιστές η οποία επιτρέπει τις δωρεάν εγχώριες αλλά και
διεθνείς κλήσεις, καθώς και την ανταλλαγή μηνυμάτων.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ό ΥΛ Ι Κ Ό / / 2

•

GroupMe: Είναι μια εφαρμογή για ομαδική ανταλλαγή μηνυμάτων.

•

WeChat: Είναι μια εφαρμογή για την ανταλλαγή μηνυμάτων με πολλαπλές χρήσεις, όπως η πραγματοποίηση
πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, αλλά και η κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο, καθώς και η δυνατότητα
φωνητικών κλήσεων και βιντεοκλήσεων.

•

House party: Είναι μια εφαρμογή για ομαδική βιντεοκλήση.

•

LiveMe: Είναι μια εφαρμογή για τη ζωντανή μετάδοση βίντεο.

•

YouNow app: Είναι μια εφαρμογή για τη ζωντανή μετάδοση βίντεο.

•

Whisper: Είναι μια εφαρμογή για τη δημοσίευση των σκέψεων και των συναισθημάτων του χρήστη με τη συνοδεία
μιας εικόνας.

•

Viber: Eίναι μια εφαρμογή για την άμεση ανταλλαγή μηνύματων, καθώς και για την ανταλλαγή ηχητικών
μηνυμάτων, φωτογραφιών αλλά και βιντεοκλήσεων.

•

Monkey: Είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί το snapchat για να συνδέσει τον χρήστη με νέα άτομα. Οι χρήστες
έχουν 10 δευτερόλεπτα για να συνομιλήσουν σε βιντεοκλήση με αγνώστους.

•

MeetMe: Είναι μια εφαρμογή που συνδέει κάποιο άτομο με νέα άτομα, καθώς και με άτομα που αρέσουν ο ένας στον
άλλο, ωστόσο δεν προωθείται ως εφαρμογή γνωριμιών.

•

Life360: Είναι μια εφαρμογή οικογενειακής δικτύωσης για κοινή χρήση τοποθεσιών.

•

Pinterest: Είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτυώσης που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται εικόνες ή βίντεο στο
δικό τους ή σε άλλα προφίλ σχετικά με ενδιαφέροντά τους, αλλά και να αναζητούν άλλα προφίλ για θέματα που τους
ενδιαφέρουν (π.χ. συνταγές, αρχιτεκτονική, μόδα).

•

Discord: Μια πλατφόρμα που επιτρέπει κλήσεις και μηνύματα μεταξύ των gamers.

•

Bee Talk: Είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει την εύρεση φίλων με κοινά ενδιαφέροντα, παρόμοια με το Tinder.

•

Tinder: Είναι μια εφαρμογή γνωριμιών για κινητά που χρησιμοποιεί την τοποθεσία του χρήστη για να εντοπίσει νέες
επαφές. Επιπλέον, η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να δηλώσουν αν τους αρέσει ή αν αντιπαθούν κάποιον άλλο
χρήστη. Τέλος, σε περιπτώση που δύο άτομα επιλέξουν ο ένας τον άλλο μπορούν να συνομιλήσουν.

•

Skout: Eίναι μια εφαρμογή που επιτρέπει την επικοινωνία με νέα άτομα στην περιοχή που μένει κάποιο άτομο, αλλά
και με άτομα από άλλες 100 χώρες και χρησιμεύει ως μέσο εύρεσης γνωριμιών και για την εύρεση νέων φίλων. Είναι η
δημοφιλής εφαρμογή για να κάνεις νέους φίλους όταν μετακομίζεις σε μια νέα περιοχή.

•

Tellonym: Είναι ένας ανώνυμος ιστότοπος-εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει
στους χρήστες να λαμβάνουν σχόλια από τον οποιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων και των αρνητικών σχολίων).

•

Fortnite: Ένα διαδικτυακό παιχνίδι για πολλούς παίκτες με δυνατότητα ζωντανής συνομιλίας με φίλους και
αγνώστους.

•

Omegle: Είναι μια εφαρμογή-πλατφόρμα που επιτρέπει τη ζωντανή συνομιλία με άγνωστα άτομα απ’ όλο τον κόσμο
χωρίς τη δυνατότητα επιλογής χώρας.

•

Ome Tv: Είναι μια εφαρμογή-πλατφόρμα, μετεξέλιξη της Οmegle που επιτρέπει τη ζωντανή συνομιλία με άγνωστα
άτομα απ’ όλο τον κόσμο με τη δυνατότητα επιλογής της χώρας που επιθυμεί ο χρήστης.

•

Reddit: Είναι μια εφαρμογή στην οποία εγγεγραμμένα μέλη υποβάλλουν περιεχόμενο, όπως εικόνες, συνδέσμους,
κείμενα, τα οποία συζητιούνται με άλλους χρήστες. Επιπλέον, η εφαρμογή διαθέτει σελίδες για πληθώρα θεμάτων που ονομάζονται subreddits και έχουν περιεχόμενο σχετικό με το θέμα τους (π.χ. r/funnycat ή r/greece).
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