
 

 

Φεβρουάριος  2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

20 χρόνια εορτασμού Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου σήμερα 

Ανησυχητικά ποσοστά διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης/αποπλάνησης, διαδικτυακού 

εκφοβισμού και υπερβολικής ενασχόλησης στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δείχνει έρευνα σε 

4.400 εκπαιδευτικούς. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 

 9% των εκπαιδευτικών έχει αντιληφθεί  ότι κάποιος μαθητής/τρια έχει πέσει θύμα διαδικτυακής 

παρενόχλησης/αποπλάνησης  

 6% ότι κάποιος μαθητής/τρια έχει πέσει θύμα διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης (δηλαδή ότι 

απεικονίζεται σε εικόνες ή βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου) 

 43% ότι κάποιος μαθητής/τρια συνομιλεί με αγνώστους στο διαδίκτυο  

 26% έχει αντιληφθεί περιστατικό διαδικτυακού εκφοβισμού εντός του σχολείου 

Όσον αφορά στην υπερβολική ενασχόληση το 65% των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 

47% της Πρωτοβάθμιας έχει εντοπίσει μαθητή/τρια που αντιμετωπίζει πρόβλημα κάποιου βαθμού.   

Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις που απορρέουν από 

τη χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές τους όπως είναι η διαδικτυακή σεξουαλική 

παρενόχληση/αποπλάνηση ή κακοποίηση, η υπερβολική ενασχόληση και ο διαδικτυακός εκφοβισμός. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η έρευνα διενεργήθηκε με τη μορφή ανώνυμου online ερωτηματολογίου το Δεκέμβριο του 2022 μέχρι τον 

Ιανουάριο του 2023. Πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων που διοικείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και 

στην οποία συμμετείχαν 4.400 εκπαιδευτικοί από ολόκληρη τη χώρα και από όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες.    

https://saferinternet4kids.gr/
https://saferinternet4kids.gr/
https://www.sch.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
https://www.cti.gr/


 

 

 

Εικόνα 1: Ταυτότητα Έρευνας και Δημογραφικά Στοιχεία 

 

 

Εικόνα 2: Δημογραφικά Στοιχεία Έρευνας 



 

 

Το 9% των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  έχει αντιληφθεί/μάθει ότι κάποιος μαθητής/τρια 

έχει πέσει θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης/αποπλάνησης και το 6% ότι κάποιος μαθητής/τρια έχει πέσει 

θύμα διαδικτυακής κακοποίησης. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 2% για 

περιστατικά διαδικτυακής παρενόχλησης/αποπλάνησης και 0,5% για περιστατικά διαδικτυακής 

κακοποίησης.  

 

Εικόνα 4: Έχετε αντιληφθεί ή σας έχει εμπιστευτεί κάποιος μαθητής ή μαθήτρια σας ότι 

έχει πέσει θύμα διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης (δηλαδή ότι απεικονίζεται σε 
εικόνες ή βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου); 

 

Παραπάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς και από τις δυο εκπαιδευτικές βαθμίδες (57% στον γενικό 

πληθυσμό,  54% στην Πρωτοβάθμια και 60% στην Δευτεροβάθμια) δηλώνουν ότι δεν είναι ενήμεροι για το 

πως πρέπει να διαχειριστούν καταστάσεις διαδικτυακής σεξουαλικής αποπλάνησης/κακοποίησης εις βάρος 

των μαθητών τους. 

Εικόνα 3: Έχετε αντιληφθεί ή σας έχει εμπιστευτεί κάποιος μαθητής ή μαθήτρια σας ότι έχει 
πέσει θύμα διαδικτυακής σεξουαλικής παρενόχλησης ή αποπλάνησης; 



 

 

 

Εικόνα 5: Είσαστε ενήμερος/η για το πώς να διαχειριστείτε καταστάσεις διαδικτυακής 
αποπλάνησης ή και κακοποίησης στο σχολείο σας; 

 

Εντυπωσιακό είναι το στοιχείο ότι το 65% των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 47% των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας έχει αντιληφθεί ότι κάποιος μαθητής/τρια αντιμετωπίζει πρόβλημα 

υπερβολικής ενασχόλησης. Μάλιστα, σχεδόν το 59% των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

δηλώνουν ταυτόχρονα ότι δεν είναι ενήμεροι για το πως πρέπει να το διαχειριστούν.  

 

Εικόνα 6: Έχετε αντιληφθεί ή σας έχει εμπιστευτεί κάποιος μαθητής ή μαθήτρια σας 
ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υπερβολικής ενασχόλησης στο διαδίκτυο; 

 



 

 

 

Εικόνα 7: Είσαστε ενήμερος/η για το πώς να διαχειριστείτε καταστάσεις υπερβολικής 
ενασχόλησης στο διαδίκτυο με μαθητές στο σχολείο σας; 

 

Το 44% των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 23% των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

δηλώνουν ότι έχει πέσει στην αντίληψή τους μαθητής/τρια να συνομιλεί με αγνώστους στο διαδίκτυο είτε σε 

μεγάλο βαθμό είτε σε μικρότερο βαθμό.  

 

Εικόνα 8: Έχετε αντιληφθεί ή γνωρίζετε αν οι μαθητές σας συνομιλούν με αγνώστους στο 
διαδίκτυο; 

 

Το 26% των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας και το 9% των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

δηλώνει ότι έχει γίνει γνώστης περιστατικού διαδικτυακού εκφοβισμού. Και από τις δυο εκπαιδευτικές 

βαθμίδες, η πλειοψηφία (69%) ενημερώθηκε για το περιστατικό από τον ίδιο τον μαθητή και ένα 13% το 

πληροφορήθηκε από κάποιον άλλον/η μαθητή/τρια. 



 

 

 

Εικόνα 9: Σας έχει εμπιστευτεί/καταγγείλει κάποιος μαθητής/τρια σας ότι έχει πέσει 
θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού; 

 

Μάλιστα το 42% των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων (39% στην Πρωτοβάθμια και 45% στην 

Δευτεροβάθμια) δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν πως να διαχειριστούν καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισμού 

με την πλειοψηφία αυτών να διδάσκουν στο Λύκειο (49%). 

 

Εικόνα 10: Είσαστε ενήμερος/η για το πώς πρέπει να διαχειριστείτε καταστάσεις 
διαδικτυακού εκφοβισμού στο σχολείο σας; 

 

Στην ερώτηση ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που συναντάνε σε σχέση με το διαδίκτυο και τα παιδιά το 

68% των εκπαιδευτικών απάντησε η υπερβολική ενασχόληση, το 59% και το 50% την έλλειψη ορίων από τους 

γονείς και την έλλειψη επίβλεψης από τους γονείς, αντίστοιχα.  



 

 

 

Εικόνα 11: Επιλέξτε τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τους μαθητές σας 
και αφορούν στο διαδίκτυο. 

 

Το 79% σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία, είτε σε καθημερινή βάση, είτε μερικές φορές την εβδομάδα και μόνο το 2% δεν το χρησιμοποιεί 

καθόλου για τις ανάγκες του μαθήματος.  

 

Εικόνα 12: Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία; 

 



 

 

 

Εικόνα 13: Έχετε αυτοπεποίθηση να διδάξετε στην τάξη τις βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας; 

 

Η συντονίστρια του Ελληνικού κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, Καθηγήτρια Παρασκευή Φραγκοπούλου, 

σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας επεσήμανε ότι δείχνουν ανησυχητικές τάσεις. Ιδιαίτερα το 

μεγάλο ποσοστό υπερβολικής ενασχόλησης αποτυπώνει το πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μετά την 

πανδημία. Η υπεύθυνη επικοινωνίας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, Κατερίνα Ψαρουδάκη, 

τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται στήριξη, ακόμα περισσότερη ενημέρωση και επιμόρφωση καθώς η 

τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαίο και ο ρόλος τους είναι καταλυτικός στην εκπαίδευση των παιδιών στην ορθή 

χρήση του διαδικτύου. 

 

Μπορείτε να δείτε το βίντεο από εδώ και να το κατεβάσετε από εδώ. 

https://youtu.be/FzhOITrP2gA
https://forthgr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/eva_ics_forth_gr/EfbdBgEZdy5PuvpVbyGV4o4Ba8818IJFymy4VbvZXAMVzA?e=C6Y3qw
https://www.youtube.com/watch?v=FzhOITrP2gA


 

 

https://forthgr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/eva_ics_forth_gr/EfbdBgEZdy5PuvpVbyGV4o4Bvk72KI-

Lpnetx6i5E0xQLg?e=zdKfKG 

 

 

 

 

 

20 χρόνια εορτασμού Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 

 

Αύριο, Τρίτη 7 Φεβρουαρίου σε περισσότερες από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο θα εορταστεί η Ημέρα 

Ασφαλούς Διαδικτύου 2023 για 20η συνεχόμενη χρονιά! 

Εκατομμύρια άνθρωποι - κάτω από την ομπρέλα των οργανισμών 

INSAFE/INHOPE και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

-ενώνονται για να εμπνεύσουν θετικές αλλαγές στο διαδίκτυο, να 

ευαισθητοποιήσουν σε θέματα ασφάλειας και να συμμετάσχουν 

σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. Στο 

επίκεντρο της φετινής Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου θα βρεθεί η 

νέα στρατηγική BIK+ που στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα παιδιά 

προστατεύονται, γίνονται σεβαστά και ενδυναμώνονται στο 

διαδίκτυο. 

 

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου είναι υπεύθυνο για τον εορτασμό της Ημέρας στη χώρα μας. Για 

το λόγο αυτό μέσα από σειρά εκδηλώσεων θα απευθυνθεί σε μαθητές όλων των βαθμίδων σε γονείς και σε 

εκπαιδευτικούς προκειμένου να διαδοθεί το μήνυμα της ασφαλούς πλοήγησης από άκρη σε άκρη σε όλη τη 

χώρα.  Όσοι εκπαιδευτικοί και γονείς επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή κεντρική εκδήλωση 

την Πέμπτη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.  

Το πάνελ νέων του Κέντρου δημιούργησε τη δική του καμπάνια για τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς 

Διαδικτύου 2023 

https://forthgr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/eva_ics_forth_gr/EfbdBgEZdy5PuvpVbyGV4o4Bvk72KI-Lpnetx6i5E0xQLg?e=zdKfKG
https://forthgr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/eva_ics_forth_gr/EfbdBgEZdy5PuvpVbyGV4o4Bvk72KI-Lpnetx6i5E0xQLg?e=zdKfKG
https://saferinternet4kids.gr/sid/sid-2023/ekpaideytikoi-goneis-sid2023/


 

 

 

Σας 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 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. 

 

file:///C:/Users/kpsaroudak/Downloads/SaferInternet4Kids.gr
file:///C:/Users/kpsaroudak/Downloads/www.help-line.gr
http://www.safeline.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=wRvl8es1CJ4


 

 

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

(https://www.facebook.com/SaferInternet4Kids-233337290392828), στο Instagram 

(https://instagram.com/saferinternet4kids_gr?utm_medium=copy_link) και ακολουθήστε μας στο Twitter 

(https://twitter.com/SaferInt4Kids). 

 

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.  

file:///C:/Users/kpsaroudak/Downloads/(https:/www.facebook.com/SaferInternet4Kids-233337290392828)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fsaferinternet4kids_gr%3Futm_medium%3Dcopy_link%26fbclid%3DIwAR2AQp1lwKvK6tOOHGBeeXIFgye7ieaEfQTHMd-7Q7TAZtu0Z_VwLQCxDg0&h=AT0D4BdKh7CdSuDUBpS9b5CrXzgCHzTqUO0I7mT3ZgCbMKZQq9JWRet57Z3yLBkgV24DVCbcccN3De9lYgBU2pMlQBgSdm9L_jt_2VDJaaWuXSdcONwDjuM2i8-bbdkXq-Pzrac6sL5ZE1h-Uog
https://twitter.com/SaferInt4Kids

