
Ευρωπαϊκός μήνας Ψηφιακής Ασφάλειας 
ο Οκτώβριος με  κύριο στόχο την αφύπνιση 
για τις απειλές στο διαδίκτυο και την προώθηση 
της ασφαλούς πλοήγησης. Εσύ γνωρίζεις πως 
να προστατεύεσαι όταν είσαι 
συνδεδεμένος; Ενημερώσου 
για την διατήρηση της 
υγιεινής των συσκευών σου 
εδώ. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των 
Προσωπικών Δεδομένων γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 28 Ιανουαρίου, με πρωτοβουλία 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάβασε 
εδώ το παραμύθι 
“Η Αθηνά μαθαίνει για 
τα προσωπικά δεδομένα” 
και μάθε με ποιους τρόπους 
μπορείς να προστατευτείς. 

Η «Βραδιά του Ερευνητή» 
είναι μία πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο 
την εξοικείωση του κοινού 

με τον κόσμο της έρευνας. Κάθε χρόνο, την 
τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη 
διοργανώνονται οι εκδηλώσεις «Βραδιά του 
Ερευνητή» σε όλη την Ευρώπη και η Ελλάδα 
είναι συνεπής στο ραντεβού της. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας 
καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας 
Ένωσης Εφημερίδων (ΠΕΕ) και 
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 
3 Μαΐου. Με αφορμή αυτή 
την ημέρα διάβασε εδώ το 
νέο παραμύθι “Ο @Παπάκης 
Ντετέκτιβ” για να μάθεις πως 
να ανακαλύπτεις αν κάτι είναι 
αλήθεια ή ψέμα στο διαδίκτυο.

Η 6η Μαρτίου έχει 
καθιερωθεί από το 
Υπουργείο Παιδείας ως 
η Πανελλήνια Ημέρα 
κατά της σχολικής βίας 
και του εκφοβισμού. 
Δες εδώ τρόπους με 
τους οποίους μπορείς 
να προστατευείς από το 
διαδικτυακό εκφοβισμό. 

Σε μια προσπάθειά ευαισθητοποίησης του 
παγκόσμιου κοινού για την ανάγκη αποδοχής 
του διαφορετικού στις ανθρώπινες σχέσεις 
ο ΟΗΕ καθιέρωσε την 16η Νοεμβρίου ως 
την Παγκόσμια Μέρα Ανεκτικότητας. 
Διαβάστε το φυλλάδιο 
του Ελληνικού Κέντρου 
Ασφαλούς Διαδικτύου για 
την Ρητορική Μίσους και 
τον σεβασμό στο διαδίκτυο. 

Η Διεθνής Ημέρα Φιλίας καθιερώθηκε από 
τον ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 
Ιουλίου. Επισκέψου το
saferInternet4kids.gr 
και δες στο υλικό τι πρέπει 
να προσέξεις όταν γνωρίζεις 
φίλους στο διαδίκτυο και 
όταν παίζεις διαδικτυακά 
παιχνίδια με τους φίλους 
σου.

Φέτος γιορτάζουμε την Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου στις 9 Φεβρουαρίου! Δες εδώ 
πως μπορείς κι εσύ να συμμετάσχεις. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Γονέων γιορτάζεται 
κάθε χρόνο την 1η Ιουνίου με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 2012 ως 
φόρος τιμής στους γονείς όλου του κόσμου. 
Οι γονείς παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην 
προστασία των παιδιών και στο διαδίκτυο. 
Διαβάστε εδώ τον 
οδηγό “Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο - Οδηγός για 
Γονείς”

Η UNESCO έχει καθιερώσει την 23η Απριλίου 
ως την Παγκόσμια Ημέρα του Βιβλίου. 
Με αφορμή αυτή την ημέρα 
άδραξε την ευκαιρία και 
διάβασε το νέο βιβλίο 
“Ο Διάσημος Φίλος του 
@Παπάκη” που θα βρείς 
εδώ. 

Έφτασαν οι διακοπές των Χριστουγέννων 
και τα δώρα. Στην κορυφή 
της λίστας επιθυμιών των παιδιών βρίσκονται 
οι κονσόλες παιχνιδιών. Ενημερωθείτε 
αναλυτικά για το τι πρέπει να 
προσέξετε κατά την αγορά 
κάθε είδους ηλεκτρονικής 
συσκευής και με ποια κριτήρια 
να επιλέξετε μία συσκευή κατάλ-
ληλη για την ηλικία του παιδιού.  

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε το 
1990 να ανακηρύξει την 12η Αυγούστου 
κάθε χρόνου ως Παγκόσμια Ημέρα 
Νεολαίας με επίκεντρο τα προβλήματα των 
νέων ανθρώπων όλου του πλανήτη. Οι νέοι 
του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου 
έχουν εκφράσει τις δικές του 
ανησυχίες για 
θέματα που τους 
αφορούν. 
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