
 

 

 

 

5 Φεβρουαρίου 2019 

 

16ος ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΙΤΕ 

Εκδήλωση υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Aίθουσα Ζακλίν Ντε Ρομιγί – Υπουργείο Παιδείας  

 

 

Με κεντρικό μήνυμα «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο»  εορτάστηκε φέτος για 16η συνεχόμενη χρονιά σε 

πάνω από 140 χώρες στον κόσμο η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το δίκτυο 

INSAFE/INHOPE με την υποστήριξη της Κομισιόν. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, που εορτάστηκε για πρώτη 

φορά στις 6 Φεβρουαρίου 2004, προσφέρει την ευκαιρία να αναδειχθούν οι θετικές χρήσεις της τεχνολογίας και 

να διερευνηθεί ο ρόλος που όλοι διαδραματίζουμε συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας καλύτερης και 

ασφαλέστερης διαδικτυακής κοινότητας. Την ευθύνη οργάνωσης του εορτασμού στη χώρα μας έχει το Ελληνικό 

Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που πραγματοποίησε, υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας, κεντρική εκδήλωση στην αίθουσα Ζακλίν Ντε Ρομιγί του Υπουργείου Παιδείας στην οποία 

συμμετείχαν περίπου 1000 άτομα - αρχές, εμπλεκόμενοι φορείς, εκπαιδευτικοί και πολλοί μαθητές. Παράλληλα, 

με δραστηριότητες και με σχετικό υλικό που είχε διατεθεί από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, 

μαθητές από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και από ολόκληρη την επικράτεια συμμετείχαν στον εορτασμό 

από τα σχολεία τους στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για ένα, όχι μόνο ασφαλές αλλά και ποιοτικό διαδίκτυο. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 



 

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναλύθηκαν τα ανησυχητικά αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας του 

Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα συζητήθηκε και με τη βοήθεια του Πάνελ Νέων  

η «χαλαρότητα» με την οποία αντιμετωπίζουν τα σημερινά παιδιά τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Ιδιαίτερη 

έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι το 41% των παιδιών αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους, 21% έχει 

συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε διαδικτυακά, το 61% έχει συναντήσει ακατάλληλο περιεχόμενο καθώς 

πλοηγείται στο διαδίκτυο και το 70% ανοίγει προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα κάτω από την επιτρεπτή ηλικία. Ένα 

ακόμα στοιχείο στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση είναι ότι σχεδόν οι μισοί γονείς δε βάζουν όρια στη χρήση 

του διαδικτύου  ενώ περισσότερα από τα μισά παιδιά δηλώνουν ότι πλοηγούνται χωρίς επίβλεψη.  

Στη σημασία του εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου αναφέρθηκε η υπεύθυνη επικοινωνίας του 

Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, στην υπερβολική ενασχόληση κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού 

παιχνιδιού ο υπεύθυνος της Γραμμής Βοήθειας Help-Line και στο πως διαμορφώνονται τα πρότυπα των παιδιών 

μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα  η ψυχολόγος της Γραμμής Μαρία Δάρα.  

 

Τις εντυπώσεις έκλεψαν τα παιδιά του Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ που 

μέσα από τα βιώματά τους και μέσα από ένα βίντεο που δημιούργησαν έστειλαν το ηχηρό μήνυμα ότι η ζωή δε 

βρίσκεται μπροστά σε μια οθόνη αλλά έξω στον πραγματικό κόσμο εκεί όπου μπορεί να αναπτύξει κανείς   

αληθινές σχέσεις και να βιώσει πραγματικά συναισθήματα.  

 



 

 

 

 

Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή των βραβείων  των πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών στους νικητές 

στους οποίος δόθηκε και ένα laptop για το σχολείο τους, ευγενική χορηγία από την COSMOTE. Οι πανελλήνιοι 

μαθητικοί διαγωνισμοί διοργανώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας το 

προηγούμενο χρονικό διάστημα από  το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου με αφορμή την Ημέρα 

Ασφαλούς Διαδικτύου. Συμμετείχαν περισσότερα από 350 σχολεία όλων των βαθμίδων από ολόκληρη την 

επικράτεια και οι δημιουργίες των παιδιών ξεπέρασαν τις προσδοκίες, καθιστώντας τη ψηφοφορία για την 

ανάδειξη των νικητών, πολύ δύσκολη διαδικασία. 

Τα σχολεία τα οποία αναδείχθηκαν στις τρείς πρώτες θέσεις των 2 διαγωνισμών από κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα  

και τα οποία βραβεύτηκαν  είναι: 

 Νηπιαγωγείο Ροδόπολης Αττικής 

 Δημοτικό σχολείο Τροπαίων 

 Μουσικό Γυμνάσιο Καρδίτσας 

 5ο Λύκειο Λάρισας 

Τις συμμετοχές που αναδείχθηκαν στις τρεις πρώτες θέσεις από κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα μπορείτε να τις 

δείτε εδώ:  

https://saferinternet4kids.gr/sid-perigrafi/sid-2019/symmetoxes/nikhtes-sid-2019/ 

Φωτογραφίες από τις βραβεύσεις των σχολείων μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://saferinternet4kids.gr/sid-perigrafi/sid-2019/vraveiasid2019/ 

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των 

Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα ασφαλές και 

ποιοτικό διαδίκτυο και  παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και μεγάλους χρήστες του 

διαδικτύου με την ανάπτυξη τριών διακριτών δράσεων: 

Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr μπορεί κανείς να ενημερωθεί και να αντλήσει υλικό σχετικό με την 

ασφαλή χρήση του Ίντερνετ και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων με το οποίο μπορεί με τη σειρά του να 

ενημερώσει διαδραστικά παιδιά και νέους κάθε ηλικίας. Το ενημερωτικό αυτό portal απευθύνεται τόσο σε γονείς 

και εκπαιδευτικούς όσο και σε εφήβους και παιδιά και περιλαμβάνει κατάλληλο πολυμεσικό υλικό. 

Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line (διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω του 

ιστοχώρου www.help-line.gr), εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για εξειδικευμένα 

θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση σε 

https://saferinternet4kids.gr/sid-perigrafi/sid-2019/symmetoxes/nikhtes-sid-2019/
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ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, του κινητού 

τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών. 

Και μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου SafeLine 

(http://www.safeline.gr), δέχεται καταγγελίες για παιδική κακοποίηση και παράνομη χρήση του διαδικτύου και 

συνεργάζεται τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο και με την INTERPOL μέσω του Ευρωπαϊκού οργανισμού 

INHOPE. H SafeLine είναι δηλαδή ένα κομμάτι ενός μεγάλου παζλ, μιας και η καταπολέμηση του παράνομου 

περιεχομένου του Ίντερνετ είναι υπόθεση παγκόσμιας κλίμακας και δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα. 

 

Μάθετε νέα και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τη σελίδα μας στο Facebook 

(https://www.facebook.com/SaferInternet4Kids-233337290392828) και ακολουθήστε μας στο Twitter 

(https://twitter.com/SaferInt4Kids). 
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Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει 

καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν πληροφοριών. 


