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Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2016 
υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας,  είναι επίσημος εκπρόσωπος στην 
Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE/INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο. Τα μέλη που απαρτίζουν το δίκτυο του IN-
SAFE συνεργάζονται στενά για την υιοθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των βέλτιστων πρακτικών 
ασφάλειας και  αλληλοεπιδρούν με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να 
γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στο σπίτι και στο σχολείο και μεταξύ γενεών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



Τα Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου που λειτουργούν υπό την εποπτεία του INSAFE/INHOPE  
παρακολουθούν, συνεργάζονται και αντιμετωπίζουν τις αναδυόμενες τάσεις, επιδιώκοντας 
παράλληλα την ενίσχυση της εικόνας του ιστού ως χώρου μάθησης. Καταβάλλουν προσπάθειες 
στο να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναφορά επιβλαβούς ή παράνομου 
περιεχομένου και υπηρεσιών και μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ εταίρων, διωκτικών 
αρχών και άλλων παραγόντων, και εργάζονται συστηματικά για την εξάλειψη του ψηφιακού 
αναλφαβητισμού. Ενωμένα, απευθύνονται σε φορείς χάραξης πολιτικής, υπηρεσίες επιβολής 
της τάξης και τη βιομηχανία του Ίντερνετ για τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα εξασφαλίζει 
ένα ποιοτικότερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο και μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων και 
εκστρατειών όπως ο παγκόσμιος εορτασμός της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου επιχειρούν να 
αφυπνίσουν και να κινητοποιήσουν τους εμπλεκόμενους σε κάθε γωνιά της γης.
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

H αφύπνιση και η ευαισθητοποίηση για την ασφαλή χρήση του Ίντερνετ επιτυγχάνεται μέσω 
του ενημερωτικού portal  www.saferinternet4kids.gr που απευθύνεται τόσο σε γονείς και 
εκπαιδευτικούς όσο και σε εφήβους και παιδιά και περιλαμβάνει κατάλληλο πολυμεσικό υλικό. 
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι καθημερινές κοινοποιήσεις στα κοινωνικά δίκτυα του Saf-
erInternet4Kids σε Facebook, Instagram και Twitter αλλά και οι ενημερωτικές ομιλίες που 
δίνονται σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η συμβουλευτική Γραμμή Βοηθείας (διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω του 
ιστοχώρου www.help-line.gr) που αποτελείται από εξιδικευμένους ψυχολόγους, οι οποίοι 
παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση 
του διαδικτύου. 

H Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου (www.safe-
line.gr/) δέχεται καταγγελίες για παιδική κακοποίηση και παράνομη χρήση του διαδικτύου. Η 
γραμμή συνεργάζεται τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο και με την INTERPOL μέσω του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού INHOPE. 



ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

(ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 –ΙΟΥΝΙΟΣ 2019)
Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου στα περίπου τρία χρόνια λειτουργίας του υπό την 
αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας παρέχει μια σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον ψηφιακό κόσμο σε παιδιά, νέους, 
γονείς και εκπαιδευτικούς. Η προσπάθεια ενημέρωσης και αφύπνισης  που καταβάλλεται 
περιλαμβάνει τη δημιουργία και παροχή  εκπαιδευτικού  υλικού που δύναται να χρησιμοποιηθεί 
μέσα στην τάξη ή στο σπίτι με πρωτεύοντα στόχο την υιοθέτηση ορθών πρακτικών χρήσης του 
διαδικτύου και παράλληλα την  προώθηση των θετικών πτυχών της τεχνολογίας.

119.031 μοναδικοί επισκέπτες στο site www.saferinternet4kids.gr

30.000 ακόλουθοι στο Facebook, 13.000 ακόλουθοι στο Τwitter, δημιουργία 
προφίλ και στο INSTAGRAM

350+ ενημερώσεις σε σχολεία

60+ μεγάλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για γονείς-εκπαιδευτικούς

3 πανελλήνιες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Μια μεγάλη πανελλήνια έρευνα σε δείγμα 14.000 μαθητών σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις διαδικτυακές 
συνήθειες των παιδιών στην Ελλάδα



Online έρευνες σε γονείς 

3 πανελλήνιοι μαθητικοί 
διαγωνισμοί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με αφορμή την Ημέρα 
Ασφαλούς Διαδικτύου

100+ εκπαιδευτικό υλικό 
διαθέσιμο μέσα από την ιστοσελίδα για 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

350 άρθρα σχετικά με την ασφάλεια 
των παιδιών στο διαδίκτυο

62 ενημερωτικά φυλλάδια
30 διαφορετικές παρουσιάσεις 
για θέματα που άπτονται της ασφαλούς 
χρήσης του διαδικτύου

17 εκπαιδευτικά βίντεο
15 online webinars για 
εκπαιδευτικούς

3 e-book για πολύ μικρά παιδιά

12 online quizzes
Εκπαιδευτικό υλικό για αρχάριους και 
ηλικιωμένους

Επιμορφωτικό-ενημερωτικό υλικό έχει ήδη δημιουργηθεί και συμπληρώνεται με την πάροδο 
του χρόνου για άτομα με ειδικές ικανότητες και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ήδη 
διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας ένας βίντεο-οδηγός για την εξάρτηση στο διαδίκτυο που 
απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής ενώ έχει μεταφραστεί και 
προσαρμοστεί στα ελληνικά μέρος της ιστοσελίδας “star toolkit” (saferinternet4kids.gr/yliko/
star-toolkit/, www.childnet.com/ resources/star-toolkit) του Βρετανικού Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου το οποίο απευθύνεται σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.



100+ τηλεοπτικές συνεντεύξεις

90+ ραδιοφωνικές συνεντεύξεις

2000 αναφορές σε δημοσιογραφικά site

Η στρατηγική σημασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην εξάπλωση του μηνύματος ενός 
ασφαλούς και ποιοτικού διαδικτύου αναγνωρίζεται και εκτιμάται από το Ελληνικό Κέντρο 
Ασφαλούς Διαδικτύου.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποστέλλονται δελτία τύπου για διάφορα θέματα που 
άπτονται της προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο, ενώ πολύ συχνά μέλη του κέντρου μας 
φιλοξενούνται σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Εξάλλου το Ελληνικό Κέντρο 
Ασφαλούς Διαδικτύου διατηρεί δική του δεκαπενθήμερη εκπομπή στο ραδιόφωνο της ΕΤ. 
Οι εκπομπές και όλη η ραδιοτηλεοπτική δραστηριότητα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου είναι διαθέσιμες από το κανάλι του Κέντρου στο YouTube.



H ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ HELP-LINE 
210-6007686

Η Γραμμή Βοηθείας ‘Ηelp-line 210-6007686’ απευθύνεται σε παιδιά & εφήβους και τις 
οικογένειές τους, παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη 
χρήση του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (παρενόχληση, 
εξάρτηση, επιβλαβές  περιεχόμενο, κ.λπ). Τα στελέχη της Γραμμής Βοήθειας είναι γιατροί και 
ψυχολόγοι με μεγάλη εμπειρία σε προβληματικές συμπεριφορές στο διαδίκτυο και μπορούν 
να παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη τόσο στο χρήστη όσο και στο υποστηρικτικό του 
περιβάλλον.  

Ο δικτυακός τόπος της Γραμμής Βοηθείας (www.help-line.gr) παρέχει πληροφορίες για το έργο 
και για τους τρόπους επικοινωνίας και ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις τελευταίες τάσεις 
όσον αφορά στην ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ο ιστότοπος παρέχει επίσης “Σημεία και συμβουλές” 
για γονείς/κηδεμόνες και τους ανήλικους σχετικά με τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζει η 
γραμμή (υπερβολική χρήση, cyberbullying, grooming, επικίνδυνο περιεχόμενο, προστασία 
προσωπικών δεδομένων κ.α.) 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το εξειδικευμένο προσωπικό της Help-line είτε καλώντας 
στον αριθμό 210-6007686 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 17:00, είτε 
αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@help-line.gr. 

Από τις περίπου 1600 κλήσεις που δέχτηκε η γραμμή κατά τη διάρκεια του 2018, το 32% 
αφορούσε σε θέματα υπερβολικής χρήσης gaming και το 18%  σε θέματα διαδικτυακού 
εκφοβισμού. Στο 13% αναδείχθηκε η κατηγορία που αφορά σε προβλήματα που σχετίζονται 
με παραβίαση της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο και το 12% αφορούσε σε τηλεφωνήματα όπου 
ο καλών αναζητούσε λύσεις ή συμβουλές για προβλήματα υπερβολικής χρήσης διαδικτύου.

Στα ετήσια στατιστικά στοιχεία του 2018 αποτυπώνεται η έντονη ανησυχία των γονιών όσον 
αφορά στην ενασχόληση των παιδιών με το διαδικτυακό παιχνίδι Fortnite καθώς προκύπτει 
ότι μια στις τρεις κλήσεις που δέχτηκε η γραμμή το δεύτερο εξάμηνο του 2018 αφορούσε 
στην υπερβολική ενασχόληση παιδιών με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να σημειωθεί ότι η 
συγκεκριμένη κατηγορία (online gaming) είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται τόσο έντονα ως 
λόγος επικοινωνίας με τη γραμμή βοήθειας στην Ελλάδα.



2003-2018: 15 ΧΡΟΝΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ SAFELINE.GR
34.590 καταγγελίες έχει δεχτεί στην 15ετή πορεία της η Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine, με τα τελευταία 5 χρόνια να κυμαίνονται κατά μέσο όρο 
στις 4.000 σε ετήσια βάση. Από αυτές οι 13.000 κρίθηκαν από τους νομικούς της γραμμής ότι 
έχουν εγκληματικό υπόβαθρο και προωθήθηκαν είτε στις αρμόδιες ελληνικές αρχές (Δίωξη 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) είτε στις ευρωπαϊκές (INTERPOL μέσω της βάσης δεδομένων 
ICCAM του INHOPE). 

Ως επίσημο μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού INHOPE από το 2005, η πρώτη προτεραιότητα 
της SafeLine ήταν και είναι η εξάλειψη των εγκλημάτων παιδικής κακοποίησης στο διαδίκτυο. 
Ο ρόλος της είναι διαμεσολαβητικός μεταξύ χρηστών του διαδικτύου και διωκτικών αρχών 
σε Ελλάδα και Ευρώπη ενώ έχει αναπτύξει παράλληλα συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών 
διαδικτύου και με διαχειριστές των κυριότερων μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να 
αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά τις καταγγελίες των χρηστών που δέχεται για την 
εξάλειψη του παράνομου περιεχομένου.

Η Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο  προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα εύκολης 
ακόμα και ανώνυμης επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας www.safeLine.gr όπου ο χρήστης 
επιλέγοντας το πλαίσιο «Κάντε Καταγγελία» μπορεί να προβεί σε αναφορά του παράνομου 
υλικού που έχει συναντήσει. 

Νομικοί της γραμμής επεξεργάζονται την καταγγελία και εν συνεχεία είτε την προωθούν στις 
αρχές επιβολής του νόμου είτε αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και προχωρούν στις ενέργειες 
εκείνες που θα απομακρύνουν άμεσα το παράνομο υλικό από το διαδίκτυο.



Kατά τη διάρκεια του 2018 οι καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο ή παράνομη 
δραστηριότητα στο διαδίκτυο ανήλθαν στις 4591. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι 
καταγγελίες για οικονομικές απάτες  τα τελευταία δυο χρόνια αυξήθηκαν κατά περίπου 17 
ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 54% του συνόλου των καταγγελιών ενώ οι καταγγελίες 
για διακίνηση υλικού παιδικής κακοποίησης κινήθηκαν στο 23% καταγράφοντας μικρή ανοδική 
τάση. Από τα στατιστικά στοιχεία παρατηρείται ότι τα τελευταία 3 χρόνια (2015-2018) οι εν 
λόγω καταγγελίες  έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την 
αύξηση των περιστατικών που παρατηρείται σε όλο τον κόσμο μέσα από τα στατιστικά στοιχεία 
του INHOPE. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι όσο μικραίνει ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών που 
έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, τόσο το πρόβλημα γιγαντώνεται.



ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ 14.000 ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 10-17 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ 

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο κύριος στόχος υλοποίησης της έρευνας από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου 
του ΙΤΕ, ήταν η αποτύπωση των διαδικτυακών συνηθειών των παιδιών  και η εξαγωγή 
ασφαλών συμπερασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν ως κατευθύνσεις στο σχεδιασμό της 
πολιτικής αφύπνισης και ενημέρωσης του Κέντρου προς τα παιδιά, τους γονείς αλλά και τους 
εκπαιδευτικούς. Παράλληλα καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε δείγμα έρευνα τέτοιου 
περιεχομένου σε επίπεδο επικράτειας μπορεί να αποτελέσει και εργαλείο σχεδιασμού πολιτικής 
από κέντρα λήψης αποφάσεων όπως είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
όσον αφορά στην ενημέρωση και την κατάρτιση των μαθητών για την ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της εκπαιδευτικής 
κοινότητας καθώς μέσα από την έρευνα αναδεικνύονται οι στρεβλές συνήθειες των παιδιών κατά 
τη χρήση του διαδικτύου, που μπορεί να τα οδηγήσουν σε δύσκολες ή ακόμα και επικίνδυνες 
καταστάσεις.



Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο – Δεκέμβριο του 2018 υπό την έγκριση του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αριθμός πρωτοκόλλου έγκρισης διεξαγωγής 
έρευνας για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Φ15/109951/173050/Δ1 και για σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 178261/Δ2).

Η μονάδα ανάλυσης ήταν μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο 
συγκεκριμένα, συμμετείχαν 14.000 μαθητές ηλικίας 10-17 ετών από 400 σχολεία της Αθήνας, 
της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου Κρήτης, της Πάτρας και της Λάρισας.



ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠEΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά προκύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό γονιών στην Ελλάδα αντιμετωπίζει τη 
χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά με έλλειψη δέουσας προσοχής, μη θέτοντας όρια και 
κανόνες ακόμα και σε παιδιά ηλικίας Δημοτικού ή και μικρότερα.

Τα παιδιά κάνουν χρήση των κοινωνικών δικτύων σε όλο και μικρότερη - μη επιτρεπτή ηλικία, 
ανοίγοντας πολλές φορές προφίλ δηλώνοντας ψευδή ηλικία, εν αγνοία των γονιών τους. ‘Ενα 
μεγάλο ποσοστό αυτών θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο υιοθετώντας λάθος πρακτικές όπως 
το να αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους, να συναντιέται με ανθρώπους που γνώρισε 
μέσω διαδικτύου, να μοιράζεται πολύ προσωπικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο, να κοινοποιεί 
υλικό χωρίς να σκέφτεται πιθανές συνέπειες... Μια από τις χαρακτηριστικές συνέπειες που 
προκύπτει μέσα από τις απαντήσεις είναι το γεγονός ότι ένα στα πέντε παιδιά δηλώνει ότι έχει 
δεχτεί κάποιου είδους διαδικτυακή παρενόχληση σε κάποια στιγμή της «ψηφιακής» ζωής του. 
Όσον αφορά στο καίριο θέμα της υπερβολικής ενασχόλησης, σχεδόν τα μισά παιδιά παραδέχονται 
ότι παραμελούν τις δραστηριότητες τους για χάρη του διαδικτύου ενώ περίπου 1 στα 3 παιδιά 
είτε παραδέχεται, είτε νομίζει ότι έχει πρόβλημα εθισμού στο διαδίκτυο. 

Επιμέρους από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι σχεδόν το σύνολο των παιδιών 
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο είτε καθημερινά είτε τις μισές ημέρες της εβδομάδας. Κινητό τηλέφωνο 
διαθέτουν 9 στα 10 παιδιά, η πλειοψηφία των παιδιών ξεκινά να μπαίνει στο διαδίκτυο στην 
ηλικία των 7-8 ετών, ηλικία όμως που βαίνει διαρκώς μειούμενη στην πάροδο του χρόνου. Ένα 
στα πέντε παιδιά ξεκινά να μπαίνει στο διαδίκτυο στην πολύ μικρή και ευαίσθητη ηλικία των 
4-6 ετών.  Τα κορίτσια, όπως προκύπτει από την έρευνα ασχολούνται κυρίως με τα κοινωνικά 
δίκτυα και τα αγόρια με τα διαδικτυακά παιχνίδια. 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι εμφανές ότι:

Aπαιτείται ενδυνάμωση της γνώσης ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου όχι μόνο στα παιδιά 
αλλά και στους γονείς. Μέσω των συνολικών δράσεων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου θα επιχειρηθεί η περαιτέρω ευαισθητοποίηση της δύσκολα προσεγγιζόμενης ομάδας 
των γονιών, έτσι ώστε να ενημερωθούν για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο  με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να διαφυλαχτεί ότι δε θα καταλήξουν στη «δαιμονοποίηση» του μέσου. 

Υπάρχει αναγκαιότητα εκπαίδευσης όλων των εκπαιδευτικών - ανεξαρτήτου ειδικότητας - σε 
θέματα ασφαλούς χρήσης διαδικτύου, έτσι ώστε εκτός από το να καταστούν αποτελεσματικά 
υποστηρικτικοί σε παιδιά που ενδεχομένως χρειαστούν τη βοήθεια τους, να ενδυναμωθεί και η 
εμπιστοσύνη των παιδιών προς εκείνους στα γενικότερα θέματα χρήσης του διαδικτύου. 

Απαιτείται ενδυνάμωση της γνώσης καλών πρακτικών χρήσης διαδικτύου από τα παιδιά. Το 
Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς θα 
αναλάβει πρωτοβουλίες έτσι ώστε να πειστούν οι υπεύθυνοι στα κέντρα λήψης αποφάσεων 
(Υπουργείο Παιδείας) για την αναγκαιότητα άμεσης εισαγωγής στα σχολεία μαθήματος 
ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός της πολιτικής 
ευαισθητοποίησης και αφύπνισης του Ελληνικού 
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στηρίζεται και 
θα στηριχθεί και στο μέλλον κατά ένα πολύ 
μεγάλο μέρος στα αποτελέσματα της έρευνας. 
Θα δημιουργηθεί στοχευμένο  διαδραστικό 
εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες που θα διατεθεί στα σχολεία, αλλά και 
ειδικό υλικό για την επιμόρφωση των γονιών 
και των εκπαιδευτικών.



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ  
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ στην προσπάθεια που καταβάλει για τη 
δημιουργία ενός ασφαλούς και ποιοτικού διαδικτύου συνεργάζεται στενά με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο. Για το συντονισμό των ετήσιων δράσεων του 
Κέντρου αλλά και τη διερεύνηση των αναγκών σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιείται μια 
φορά το χρόνο, συνεδρίαση του Συμβουλευτικού Oργάνου (Αdvisory Board) στην οποία 
συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της βιομηχανίας του Ίντερνετ, της επιβολής της 
τάξης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τεχνολογίας και οργανώσεων προστασίας των παιδιών. 

Στο επίκεντρο της 3ης συνάντησης του Συμβουλευτικού Οργάνου που πραγματοποιήθηκε το 
Νοέμβριο του 2018 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας εντοπίστηκαν οι αλλαγές που ΔΕΝ 
επέφερε τελικά η εφαρμογή του νέου κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) στην 
προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών.

Ιδιαίτερη αίσθηση και τροφή για εποικοδομητική συζήτηση προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του 
Δρ. Κωνσταντίνου Λιμνιώτη από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
της εκπροσώπου του Facebook κ. Laura Bononcini και του εκπροσώπου του VIBER κ. Momchil 
Elenkov. 



ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ

Ο ρόλος της συμβουλευτικής επιτροπής που λειτουργεί υπό το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς 
Διαδικτύου του ΙΤΕ είναι να λειτουργεί ως αμφίδρομος δίαυλος επικοινωνίας που μεταφέρει σε 
βασικούς οργανισμούς ότι νεότερο υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προτρέπει στην 
υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε ότι αφορά στην ασφάλεια στο διαδίκτυο. Συμπληρωματικά, 
το Συμβουλευτικό Όργανο ενεργεί ως φορέας ανταλλαγής πληροφοριών, προάγοντας τον 
διάλογο και βοηθώντας στη μεταφορά του μηνύματος για ασφαλέστερο διαδίκτυο μέσω όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων στην Ελλάδα.

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας – 
ΚΕΔΕ
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων – ΕΔΔΥΠΠΥ
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Εισαγγελία Ανηλίκων
Facebook
Google Hellas

ΟΤΕ/Cosmote
Nova
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. / 
EU Kids Online
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Νομική Σχολή
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Νομική Σχολή
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής 
Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών 
Συστημάτων
Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος
Γραφείο Νεότητας Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών
UNICEF
Μαζί για το Παιδί
Ομπρέλα
Ένωση Καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ



ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΜΑΣ – 
Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Από την πρώτη στιγμή ανάληψης του έργου και έχοντας συνειδητοποιήσει πλήρως τη σημασία 
του ρόλου των πρεσβευτών, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, δημιούργησε ένα 
δίκτυο 200 περίπου εκπαιδευτών από όλη την ελληνική επικράτεια οι οποίοι λειτουργούν 
πολλαπλασιαστικά και μεταδίδουν σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς τη γνώση που τους 
παρέχουμε για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Εξάλλου και τα μέλη του Κέντρου μας με 
τακτικές προσωπικές επισκέψεις σε σχολεία ενημερώνουν για τις τελευταίες τάσεις και τις 
βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν αλλά και αφουγκράζονται τις ανάγκες της 
νέας γενιάς.



ΤΟ ΠΑΝΕΛ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

To Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου απαρτίζεται από 27 μαθητές, 
διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης, από όλη την Ελλάδα και ο στόχος δημιουργίας του είναι 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εδραίωση ενός ποιοτικού και ασφαλούς διαδικτύου.  
Τα μέλη του Πάνελ Νέων συμμετέχουν, ανταλλάσσουν απόψεις και λαμβάνουν κατάρτιση 
από εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των Πάνελ Νέων και 
των υπολοίπων κέντρων ευαισθητοποίησης που λειτουργούν υπό τον INSAFE. Τα μέλη του 
Πάνελ Νέων συναντώνται και συνεδριάζουν δυο φορές το χρόνο χαράσσοντας την πολιτική 
που θα ακολουθήσουν προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους συνομηλίκους τους.  Από την 
πρώτη κιόλας συνεδρίαση αναδείχθηκε ο προβληματισμός των νέων για το αν θα λάβουν τα 
κατάλληλα εφόδια προκειμένου να γίνουν υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες. 

Το Πάνελ Νέων έκλεψε τις εντυπώσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τον εορτασμό της 
Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2018 όταν τα παιδιά μέσα από τα βιώματά τους και μέσω ενός 
βίντεο που δημιούργησαν έστειλαν το ηχηρό μήνυμα  ότι η ζωή δε βρίσκεται μπροστά σε μια 
οθόνη αλλά έξω στον πραγματικό κόσμο εκεί που κανείς μπορεί να αναπτύξει αληθινές σχέσεις 
και να βιώσει πραγματικά συναισθήματα.  

Σημαντική ήταν εξάλλου και η παρέμβαση του Πάνελ Νέων στο θέμα του διαδικτυακού 
εκφοβισμού και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων: Βιωματικά, μέσα από την 
κατάθεση των δικών τους εμπειριών δημιούργησαν δυο εκπαιδευτικούς οδηγούς. 



ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
2019

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.

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, Θρησκευμάτων και Έρευνας, 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.

Η υπερβολική ενασχόληση στα διαδικτυακά παιχνίδια, 
η διαμόρφωση των προτύπων των παιδιών μέσα από τα 
κοινωνικά δίκτυα, οι ψευδείς ειδήσεις και πως επηρεάζουν 
την κρίση μας καθώς και η ανάλυση των αποτελεσμάτων 
της μεγάλης έρευνας για τις διαδικτυακές συνήθειες 
των παιδιών στην Ελλάδα ήταν μερικά από τα θέματα 
που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης. 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και με απώτερο στόχο τον 
προσανατολισμό των παιδιών προς το ποιοτικό διαδίκτυο 
και τα οφέλη του ψηφιακού κόσμου σε συνδυασμό με την 
ενδυνάμωση της γνώσης τους  για την ασφαλή πλοήγηση, 
πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς 
Διαδικτύου πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός. Η συμμετοχή 
των σχολείων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και οι δημιουργίες 
των παιδιών που ξεχώρισαν βραβεύτηκαν στην εκδήλωση για 
τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου. 





«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.»

Η ενεργή ενθάρρυνση του παιδιού, η 
παρακολούθηση και η ενεργοποίησή μας 

θεωρείται απαραίτητη στην ανατροφή ενός 
υγιούς ψηφιακού πολίτη.  Το διαδίκτυο είναι 
ένας υπέροχος κόσμος γεμάτος ευκαιρίες και 

προκλήσεις. Ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας 
να τον απολαμβάνουν με ασφάλεια!


