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Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, ξεκίνησε 
την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2016 υπό την 
αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΙΤΕ). Eίναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα 
των πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE/INHOPE 
που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα 
ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο και ο αναγνωρισμένος 
εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Expert Group on Safer 
Internet for Children της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

H αφύπνιση και η ευαισθητοποίηση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 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 το οποίο είναι εγκεκριμένο 
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΠΜ/ 177197/Δ7. Σημαντικό 
ρόλο διαδραματίζουν οι καθημερινές κοινοποιήσεις στα κοινωνικά δίκτυα του SaferInternet4Kids 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)  αποτελείται από εξειδικευμένους ψυχολόγους, οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη και 
συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου.

H Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου (www.safeline.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.
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INSAFE/INHOPE

31 47 32
Κέντρα Ενημέρωσης/

Ευαισθητοποίησης
Γραμμές Καταγγελιών Γραμμές Βοηθείας

Τα Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου που λειτουργούν υπό την εποπτεία του INSAFE/INHOPE συνεργάζονται 
για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων τάσεων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, 
επιδιώκοντας παράλληλα την ενίσχυση της εικόνας του διαδικτύου ως δημιουργικού χώρου μάθησης. 
Καταβάλλουν προσπάθειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την αναφορά επιβλαβούς ή 
παράνομου περιεχομένου μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ εταίρων, διωκτικών αρχών  και άλλων 
παραγόντων, ενώ παράλληλα εργάζονται συστηματικά για την εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισμού. 

Ενωμένοι, 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 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

910.00 pageviews το 2019 στο SaferInternet4Kids.gr, 1.849,750 pageviews από την 
έναρξη του site, τον Σεπτέμβριο του 2016. 

32.000 ακόλουθοι στο Facebook, 14.500 ακόλουθοι στο Twitter, αλληλεπίδραση με 
νέους ανθρώπους μέσω Instagram και YouTube. 

100+ ενημερώσεις σε σχολεία

20+ μεγάλες εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Μια κεντρική πανελλήνια εκδήλωση για τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2019 υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Επιμορφωτικά σεμινάρια σε μαθητές σε συνεργασία με το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. 

10+ online επιμορφωτικά webinars σε εκπαιδευτικούς. 

Αποστολή ενημερωτικών newsletter σε τριμηνιαία βάση.

Νέο εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, για γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Πανελλήνιος σχολικός διαγωνισμός για  την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2019.

Πανελλήνια Έρευνα για τις διαδικτυακές συνήθειες των παιδιών 
σε δείγμα 13.000 μαθητών ηλικίας 10-18 ετών 
υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Επιμορφωτικό-ενημερωτικό υλικό έχει ήδη δημιουργηθεί 
και συμπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου για άτομα 
με ειδικές ικανότητες και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες.
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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 
του ΙΤΕ.

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.

60+ ραδιοφωνικές συνεντεύξεις
30+ τηλεοπτικές συνεντεύξεις

800+ αναφορές σε δημοσιογραφικά site. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SAFELINE 2019-2020: ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 39% σημείωσε ο αριθμός των καταγγελιών που υπεβλήθησαν 
στη SafeLine κατά τη διάρκεια του 2019 για παράνομο περιεχόμενο ή παράνομη δραστηριότητα 
στο διαδίκτυο ενώ σχεδόν διπλασιάστηκε και το ποσοστό των καταγγελιών για παιδική διαδικτυακή 
κακοποίηση. Να σημειωθεί ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι εν λόγω καταγγελίες ξεπέρασαν 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. 
Πιο συγκεκριμένα η Ανοιχτή γραμμή για το Παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine έλαβε (κατά 
το 2019) 6.403 καταγγελίες. Για πρώτη φορά το 2019 το ποσοστό των επιβεβαιωμένων καταγγελιών 
για παιδική πορνογραφία ξεπέρασε το ποσοστό των  καταγγελιών για οικονομικές απάτες στο διαδίκτυο 
(45% παιδική πορνογραφία - 30% οικονομικές απάτες).
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Oι καταγγελίες για παιδική κακοποίηση προωθήθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία και καταχωρήθηκαν 
στη βάση ICCAM του INHOPE/INTERPOL. Η επεξεργασία είχε τις περισσότερες φορές σαν αποτέλεσμα 
την άμεση απομάκρυνση του παράνομου περιεχομένου από το διαδίκτυο και τον εντοπισμό από την 
INTERPOL κυκλωμάτων διακίνησης τέτοιου περιεχομένου.

Όσον αφορά στις καταγγελίες που έλαβε η SafeLine κατά το 2019 για διαδικτυακές οικονομικές 
απάτες, αφορούσαν κυρίως διαδικτυακές αγορές όπου τις περισσότερες φορές οι καταγγέλλοντες 
δεν παρέλαβαν ποτέ το προϊόν παραγγελίας τους ή το προϊόν που παρέλαβαν δεν ανταποκρινόταν 
στον προϊόν που είχαν επιλέξει. Πολλά περιστατικά επίσης αφορούσαν στο ότι δεν τηρούνταν οι όροι 
επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής προϊόντων. Άλλες καταγγελίες αφορούσαν περιστατικά όπου, κατόπιν 
πληρωμής, αναγραφόταν στην ιστοσελίδα ότι το tracking number της παραγγελίας είναι προσωρινώς 
μη διαθέσιμο. Οι καταγγέλλοντες συμπερασματικά - καθώς η πλειοψηφία των καταγγελιών στη Safe-
Line υποβάλλονται ανώνυμα - είναι ενήλικες οι οποίοι είτε ζητούν τρόπο να αποζημιωθούν είτε να 
πάρουν πίσω τα χρήματά τους είτε ζητούν να αφαιρεθούν απ’ το διαδίκτυο οι εν λόγω ιστοσελίδες/
διαφημίσεις προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα θύματα στο μέλλον.



10

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ HELP-LINE 2019-2020: 
ΤΟ GAMING ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Προβλήματα και ανησυχίες που προκύπτουν από την ενασχόληση των παιδιών με το gaming ήταν 
ο κύριος λόγος επικοινωνίας με τη γραμμή βοήθειας Help-line (www.help-line.gr) σύμφωνα με τα 
στατιστικά ετήσια στοιχεία 2019. Η συγκεκριμένη κατηγορία (gaming) αναδείχθηκε για πρώτη φορά  
κατά τα ετήσια στατιστικά στοιχεία του 2018 και καθόλη τη διάρκεια του 2019 πρωταγωνίστησε στις 
κλήσεις που δέχτηκαν οι εξειδικευμένοι ψυχολόγοι της γραμμής.

Πιο συγκεκριμένα οι κύριοι λόγοι επαφής με τη γραμμή βοήθειας για το 2019 ήταν κατά 35% το gaming, 
ακολουθεί με ποσοστό περίπου 16% ο διαδικτυακός εκφοβισμός και με 13% τα θέματα παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων. Αισθητή είναι η πτώση των τηλεφωνημάτων που δέχτηκε η γραμμή σε 
σχέση με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Το 2019 το 8% των καλούντων αναζήτησαν λύσεις ή 
συμβουλές για προβλήματα εθισμού, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στα στοιχεία του 2018 ήταν 
12%.

Η πλειοψηφία των κλήσεων (65%) προήλθε από ενήλικες, κυρίως γονείς που επικοινώνησαν ως επί 
το πλείστο ζητώντας οδηγίες και συμβουλές για κάποιο θέμα που αντιμετώπιζε το ανήλικο παιδί τους σε 
σχέση με το διαδίκτυο, ενώ οι επαγγελματίες και οι ανήλικοι που απευθύνθηκαν στη γραμμή ακολουθούν 
με ποσοστό 19% και 16% αντίστοιχα.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2019-2020 
ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ 13.000 ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 10-18 ΕΤΩΝ ΓΙΑ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΕΠΗΡΕΑΣΜΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ONLINE GAMING

Η ανάγκη περισσότερης επίβλεψης των διαδικτυακών συνηθειών των παιδιών από τους γονείς  και η 
καλλιέργεια μια σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ γονιών και παιδιών έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη 
προστασία των ανήλικων χρηστών στον ψηφιακό κόσμο αναδεικνύεται μέσα από τη νέα έρευνα 
του Ελληνικού Kέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ που πραγματοποιήθηκε υπό την έγκριση του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ15/152679/167587/Δ1) το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 
2019 σε δείγμα 13.000 μαθητών ηλικίας από 10-18 ετών σε περίπου 500 σχολεία των νομών 
Αττικής, Θεσσαλονίκης, Έβρου, Ιωαννίνων, Ηρακλείου και Δωδεκανήσου.
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Ο κύριος στόχος υλοποίησης της έρευνας από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, ο οποίος 
και επετεύχθη, 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. Σκοπός επίσης 
είναι η συγκεκριμένη έρευνα μαζί με εκείνη του 2018 να ενταχθεί σε μια γενικότερη μελέτη Κοόρτης 
(Cohort study) και να μελετηθούν οι μεταβολές αντιλήψεων και διαδικτυακών συνηθειών των μονάδων 
ανάλυσης σε βάθος χρόνου. 

Παράλληλα καθώς πρόκειται (μαζί με την προηγούμενη) 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 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.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 2 στα10 παιδιά Δημοτικού και 4 στα 10 παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου δε 
συζητούν  με τους γονείς τους θέματα που άπτονται της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου ενώ ένα 
μεγάλο ποσοστό γονιών συνεχίζει να μη θέτει όρια ούτε στο χρόνο που δαπανούν τα παιδιά στο διαδίκτυο 
ούτε στο περιεχόμενο, στο οποίο επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση. Όπως προκύπτει μάλιστα από τις 
απαντήσεις των παιδιών πολλοί γονείς δε γνωρίζουν τι κάνει το παιδί τους όταν βρίσκεται στο διαδίκτυο. 
Από την άλλη πλευρά, το 30% των 
παιδιών Δημοτικού και το 60% 
των παιδιών Γυμνασίου-Λυκείου  
θα διστάσει ή δε θα  πει στους 
γονείς του αν κάτι του συμβεί και το 
αναστατώσει κατά τη διάρκεια ενός 
διαδικτυακού παιχνιδιού κυρίως 
επειδή θεωρούν ότι οι γονείς  δεν 
ασχολούνται, είτε επειδή φοβάται 
ότι θα του απαγορεύσουν την 
πρόσβαση είτε επειδή θεωρεί ότι 
οι γονείς δε ξέρουν πώς να το 
βοηθήσουν.
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Ένα από τα θέματα στα οποία επικεντρώθηκε η έρευνα ήταν και ο βαθμός επηρεασμού των παιδιών 
στα όσα βλέπουν στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας δύο στα 
δέκα παιδιά  ηλικίας από 13-18 ετών, ανησυχεί για τον αριθμό των Like που θα λάβει στο περιεχόμενο 
που ανεβάζει σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, το 19% έχει προβεί σε διαγραφή φωτογραφίας που δεν 
έλαβε ικανοποιητικό αριθμό Like και το 28% χρησιμοποιεί συστηματικά φίλτρα στις φωτογραφίες που 
μοιράζεται!
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Όσον αφορά στη χρήση των κοινωνικών δικτύων το 59% των παιδιών Δημοτικού και το 94% των 
παιδιών Γυμνασίου/Λυκείου  έχει προφίλ σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ενώ η ενασχόληση με το You-
Tube είναι καθολική (95,5% στο Δημοτικό – 97% στο Γυμνάσιο/Λύκειο). Από τα παιδιά Δημοτικού που 
ασχολούνται με κοινωνικά δίκτυα  παρά το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται στην ηλικία τους, περίπου ένα 
στα τρία δεν έχει το προφίλ του ιδιωτικό. Το 12% των παιδιών Δημοτικού και το 24% των μεγαλύτερων 
παιδιών  αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους ενώ ένα στα δέκα παιδιά Δημοτικού και περίπου ένα 
στα τρία παιδιά Γυμνασίου/Λυκείου δηλώνει ότι έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο. 

Διαδικτυακή παρενόχληση μέσω κοινωνικών δικτύων έχει δεχτεί το 18% των παιδιών Δημοτικού και 
το 33% των παιδιών Γυμνασίου/Λυκείου. Το 3% των παιδιών Δημοτικού και το 5% των μεγαλύτερων 
παιδιών δηλώνει ότι  έχει εκφοβιστεί ότι θα δημοσιοποιηθούν πολύ προσωπικές του φωτογραφίες στο 
διαδίκτυο, ενώ το 13% των παιδιών Γυμνασίου/Λυκείου δηλώνει ότι έχει μοιραστεί πολύ προσωπικές 
φωτογραφίες. 

Με διαδικτυακά παιχνίδια ασχολείται το 67% των παιδιών Δημοτικού και το 61% των παιδιών Γυμνασίου/
Λυκείου. Περίπου ένα στα τρία παιδιά Δημοτικού και ένα στα δύο παιδιά Γυμνασίου/Λυκείου παίζει 
με ανθρώπους που δε γνωρίζει στην πραγματική ζωή και μάλιστα συνομιλεί μαζί τους (29% παιδιά 
Δημοτικού, 38% παιδιά Γυμνασίου/Λυκείου). Περίπου ένα στα δέκα παιδιά όλων των εκπαιδευτικών 
βαθμίδων δηλώνει εθισμένο στο online gaming και ότι διασκεδάζει περισσότερο όταν παίζει παρά όταν 
περνά χρόνο με τους φίλους του. 11% των παιδιών Δημοτικού και 21% των παιδιών Γυμνασίου/
Λυκείου αργεί να κοιμηθεί το βράδυ εξαιτίας της ενασχόλησής του με διαδικτυακά παιχνίδια.
Αναλυτικότερα στοιχεία της έρευνας μπορείτε να βρείτε εδώ: 
https://saferinternet4kids.gr/nea/apotelesmata-ereynas-19-20/
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17ος  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Με κεντρικό μήνυμα «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» εορτάστηκε για 17η 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 
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.
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TΟ 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. Για άλλη μια φορά, κατά τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, τα παιδιά 
του πάνελ Νέων έκλεψαν τις εντυπώσεις καθώς 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. Ιδιαίτερα σημαντική και άκρως αποτελεσματική κρίθηκε η εκπροσώπηση του Ελληνικού 
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ  από παιδιά του Πάνελ νέων στο Safer Internet Forum και στο 
IGF Berlin. 
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ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

200 περίπου εκπαιδευτές από ολόκληρη τη χώρα συμμετέχουν στο δίκτυο των πρεσβευτών του 
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ. Λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και μεταδίδουν σε 
παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς τη γνώση που τους παρέχει το Κέντρο για θέματα ασφάλειας στο 
διαδίκτυο. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ADVISORY BOARD

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.

Κατά την ετήσια συνεδρίαση στις 6/11/2019 τονίστηκε χαρακτηριστικά ότι η ασφαλής και ποιοτική 
χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά δεν είναι ένα θέμα τεχνικό ούτε εξειδικευμένο αλλά βαθιά κοινωνικό 
καθώς αφορά πλέον στον τρόπο ζωής τους και απαιτείται συντονισμένη δράση ενημέρωσης όχι μόνο 
των παιδιών αλλά και των γονιών και των εκπαιδευτικών.
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Γραμμή Βοηθείας 210 6007686 για υποστήριξη και συμβουλές για 
θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού 

τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Aνοικτή Γραμμή Καταγγελιών                                                                              
για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης                                                
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου


