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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).  Είναι 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.

ΕΙΣΑΓΩΓΗΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................................................3

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ..........................................4

INSAFE/INHOPE.......................................5

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ..........................6

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ..................7

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ................9

ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ..................12

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ «ΠΡΟΣΩΠΟ» ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ.................................................13

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ SAFELINE........................15 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ HELPLINE........................16



4

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

Κέντρα Ενημέρωσης/
Ευαισθητοποίησης

Γραμμές Καταγγελιών Γραμμές Βοηθείας

Τα Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου που λειτουργούν ανά την Ευρώπη υπό την εποπτεία του IN-
SAFE/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.

31 47 32
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

3.900.000 pageviews στο SaferInternet4Kids.gr

70.000 ακόλουθοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

140+ ενημερώσεις σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς

10+ μεγάλες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα

10+ νέο εκπαιδευτικό υλικό εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

60+ ενημερωτικά άρθρα 

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Διαδικτυακή έρευνα σε γονείς

90+ τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις

800+ δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο

200 πρεσβευτές σε όλη την Ελλάδα 

25 παιδιά και νέοι - μέλη του Πάνελ Νέων

6
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ

To Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου παρέμεινε πλήρως λειτουργικό κατά τη διάρκεια των lock-
downs και εγκαίρως παρείχε πολύπλευρη ενημέρωση για όλα τα θέματα και τις ανάγκες που προέκυψαν 
στην αρχή της πανδημίας από την εκρηκτική αύξηση της χρήσης του διαδικτύου που παρατηρήθηκε 
από όλες τις ηλικιακές ομάδες. Σε συνεργασία με τη Europol εκδόθηκαν οδηγοί ασφαλούς χρήσης του 
διαδικτύου εντός σπιτιού και ασφαλούς τηλεργασίας.

Σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο εκδόθηκε ένας οδηγός ασφαλούς τηλεκπαίδευσης ο 
οποίος εστάλη σε όλα τα σχολεία ενώ πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικά webinar για ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών για θέματα προστασίας της ιδιωτικότητας και της πνευματικής ιδιοκτησίας (σε συνεργασία 
με τον ΟΠΙ) κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Για τους χρήστες εκείνους που δε διέθεταν επαρκείς 
γνώσεις δημοσιοποιήθηκαν ειδικά μαθήματα αρχαρίων ενώ δημιουργήθηκαν ανοιχτά διαδικτυακά 
μαθήματα για  εκπαιδευτικούς και γονείς για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου (MOOC). Την ίδια ώρα, 
το κέντρο παρείχε εκπαιδευτικό υλικό στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών που δημιούργησε το Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και ψηφιακής εκπαίδευσης των πολιτών.
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Δημιουργήθηκε ειδική σελίδα στο site SaferInternet4Kids.gr με συμβουλές για το πως μπορούν οι 
χρήστες κάθε ηλικίας και ιδιαίτερα τα παιδιά να παραμείνουν ασφαλή στο διαδίκτυο κατά τι διάρκεια 
της πανδημίας και συμπεριελήφθη νέο εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της 
περιόδου όπως π.χ. προστασία από την υπερβολική ενασχόληση, από το διαδικτυακό εκφοβισμό, 
την παραπληροφόρηση, τους ιούς κ.α. Δημιουργήθηκε ειδική σελίδα αφιερωμένη σε εφαρμογές και 
παιχνίδια που χρησιμοποιούν τα παιδιά στην Ελλάδα σε μια προσπάθεια να ενημερωθούν οι γονείς για 
τους κινδύνους που ελλοχεύουν και να λάβουν μέτρα προστασίας. Παράλληλα, πολλαπλασιάστηκαν οι 
ενημερώσεις των μελών του Κέντρου σε γονείς και μαθητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. 

Για την συστηματικότερη ενημέρωση των παιδιών σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης δημιουργήθηκαν 
τέσσερα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης (μαθητές Α’ και Β’ δημοτικού, μαθητές Γ’ και Δ’ δημοτικού, μαθητές 
Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού και μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου) τα οποία έλαβαν έγκριση από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ32/150251/151449/ΕΚ/176037/Δ1) και χρησιμοποιήθηκαν στα 
σχολεία ως πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό. Τα εγχειρίδια περιέχουν βιωματική μάθηση για την ασφαλή 
χρήση του διαδικτύου και συνοδεύονται από το αντίστοιχο εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό με οδηγίες 
για το πώς να τα χρησιμοποιήσει μέσα στην τάξη. 

Όλη η πληροφορία, οι συμβουλές, οι οδηγίες και το εκπαιδευτικό υλικό επικοινωνήθηκαν σε καθημερινή 
βάση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί το κέντρο (Facebook, Instagram, Twitter, You-
Tube). Ανά τακτά χρονικά διαστήματα το κέντρο εξέδιδε Νewsletter για την ενημέρωση του κοινού ενώ 
σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση του μηνύματος ενός ασφαλούς και ποιοτικού διαδικτύου διαδραμάτισαν 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τη δημοσίευση των δελτίων τύπου, της δραστηριότητας του κέντρου 
και της φιλοξενίας μελών του κέντρου σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ

Αποτελέσματα νέας διαδικτυακής έρευνας 
σε γονείς με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου 2021

Η έντονη ανησυχία των γονιών για το ενδεχόμενο 
υιοθέτησης μελλοντικών συμπεριφορών υπερβολικής 
χρήσης από τα  παιδιά, ύστερα από την «αναγκαστική», 
σχεδόν καθολική, χρήση του διαδικτύου λόγω των 
συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, αποτυπώθηκε 
στη νέα έρευνα του Κέντρου. 

9
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Καμπάνιες του Πάνελ Νέων για ευαισθητοποίηση των συνομηλίκων τους

Παιδιά του Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ δημιούργησαν ένα 
βίντεο σε μια προσπάθεια να αφυπνίσουν τους συνομηλίκους τους για το τι πρέπει να προσέχουν 
κατά τη χρήση του διαδικτύου στην περίοδο της πανδημίας όπου το διαδίκτυο κατακλύζει την 
καθημερινότητα μας.

Τα παιδιά του Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ με αφορμή το 
ελληνικό #metoo movement ύψωσαν τη φωνή τους και μέσα από μια καμπάνια επιχείρησαν  να 
επηρεάσουν τους συνομηλίκους τους και να τους βοηθήσουν να καταλάβουν ότι το να ζητούν βοήθεια 
για τον εαυτό τους ή για τους άλλους είναι δύναμη και  θάρρος! 

10
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Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου

Για άλλη μια χρονιά εκατοντάδες σχολεία συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό που 
διοργάνωσε το Κέντρο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  με αφορμή την 
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Τα έργα των παιδιών πραγματικά καταπληκτικά, κατέστησαν το έργο της 
κριτικής επιτροπής για άλλη μια φορά ιδιαίτερα δύσκολο. 

18ος Εορτασμός ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου

Περισσότεροι από 25.000 μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους παρακολούθησαν τη διαδικτυακή 
εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου σε συνεργασία με το 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για τον εορτασμό της Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Την παράσταση 
έκλεψαν οι πρεσβευτές του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, η γνωστή ερμηνεύτρια Νατάσα 
Μποφίλιου και ο γνωστός Ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, οι οποίο με άμεσο και βιωματικό τρόπο, 
υπό το συντονισμό του υπεύθυνου επικοινωνίας της Γραμμής Βοήθειας Help-line Γιώργου Κορμά,  
εξήγησαν στους μαθητές πως μπορούν να βάζουν το διαδίκτυο στη ζωή τους και όχι τη ζωή τους στο 
διαδίκτυο και αναφέρθηκαν στο πως η γνώση μπορεί να μας προστατέψει από τους κινδύνους του 
ψηφιακού κόσμου.
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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 τον συντονισμό των ετήσιων δράσεων του Κέντρου αλλά και τη διερεύνηση των 
αναγκών σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο, συνεδρίαση του Συμβουλευτικού 
Οργάνου (Advisory 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 τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2020 – διαδικτυακά λόγω των συνθηκών 
– στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αλλαγές που επήλθαν λόγω της πανδημίας στη ψηφιακή ζωή των παιδιών, 
οι κίνδυνοι και οι νέες προκλήσεις. 

Από τις ομιλίες που ξεχώρισαν ήταν εκείνες της Υφυπουργού Παιδείας κ. Σοφίας Ζαχαράκη, του γενικού 
γραμματέα  Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Αθανασίου Στάβερη-Πολυκαλά, της ευρωβουλευτή 
κ. Μαρίας Σπυράκη και του συντονιστή των Ευρωπαϊκών Γραμμών Βοήθειας του INSAFE κ. Karl Hop-
wood.

Ο ρόλος του Συμβουλευτικού Οργάνου (Advisory Board)
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Ολόκληρη η δραστηριότητα του Κέντρου καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που παράγει  είναι πλήρως 
εναρμονισμένα με τα πρότυπα  που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των οργανισμών INSAFE/INHOPE. 
Τα μέλη του Κέντρου συμμετέχουν σε σημαντικά συνέδρια και ομάδες εργασίας που χαράσσουν την 
ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά. 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ «ΠΡΟΣΩΠΟ» ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

SAFER INTERNET FORUM / IGF / EXPERT GROUP ON SAFER INTERNET
Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της Ελλάδας για το Expert 
Group on Safer Internet for Children της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε χρόνο, συμμετέχει ενεργά σε 
workshops που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Internet Governance Forum (IGF), μια παγκόσμια 
προσπάθεια ενημέρωσης και έμπνευσης όσων χαράσουν πολιτική σε θέματα ασφαλούς χρήσης τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αντίστοιχη συμμετοχή έχουν μέλη του Κέντρου και στο 
Safer Ιnternet Forum, ένα ετήσιο διεθνές συνέδριο στην Ευρώπη που συγκεντρώνει όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς για μία εποικοδομητική συζήτηση γύρω από τις τελευταίες τάσεις και τους 
αναδυόμενους κινδύνους. 

INSAFE/INHOPE Training Meetings
Τα μέλη του Κέντρου κάθε έξι μήνες συμμετέχουν σε Training Meetings που διοργανώνονται και στα οποία 
συμμετέχουν όλα τα Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου ανά την Ευρώπη  όπου δίνονται οι κατευθυντήριες 
γραμμές για κάθε θέμα που άπτεται της ασφαλούς χρήσης από παιδιά και νέους και συγχρόνως γίνεται 
ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Κέντρων. Σε μηνιαία βάση διοργανώνονται διαδικτυακά 
ενημερωτικά webinars από τον INSAFE όπου τα μέλη του Κέντρου συμμετέχουν ενεργά με ομιλίες, case 
studies και κατάθεση εμπειριών από την ελληνική πραγματικότητα. 

BIK YOUTH PANEL
Σε αντίστοιχες δραστηριότητες συμμετέχουν και τα μέλη του Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου. 
Καταθέτουν τη γνώμη τους, τις προτάσεις τους για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συνομηλίκων 
τους συμμετέχοντας και εκπροσωπώντας τη χώρα μας σε διάφορα workshops όπως π.χ. το Safer Inter-
net Forum που διοργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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ENISA
Η συνεργασία του Ελληνικού Kέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου με τον ΕNISA είναι διαχρονική. Το 
κέντρο αναλαμβάνει την προώθηση της καμπάνιας Cyber Security Month (CSM) και τη διοργάνωση 
ενημερωτικών εκδηλώσεων κάθε Οκτώβριο. Μέλη του Κέντρου μάλιστα συμμετέχουν και στις 
διαδικασίες προετοιμασίας της καμπάνιας. 

INTERPOL/EUROPOL
Η ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine συνεργάζεται 
στενά τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο και με τη Europol μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού IN-
HOPE. Αναλυτές της γραμμής ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώνονται από εξειδικευμένα στελέχη 
της INTERPOL ενώ ενημερωτικό υλικό φιλοξενείται μεταφρασμένο στο site www.safeline.gr. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2020 ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ SAFELINE

Αύξηση κατά 31% καταγράφεται στο σύνολο των καταγγελιών σε σχέση με το 2019. Σταθερά 
ψηλά οι καταγγελίες για υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο. Αυξήθηκαν κατά 
136% οι καταγγελίες για οικονομικές απάτες στη διάρκεια του διμήνου Απριλίου-Μαΐου οπότε και 
πραγματοποιήθηκε το πρώτο lockdown στη χώρα. Για πρώτη φορά η γραμμή δέχτηκε καταγγελίες για 
παραπληροφόρηση.
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Αύξηση στις κλήσεις που αφορούν υπερβολική ενασχόληση των παιδιών με διαδικτυακά παιχνίδια 
παρουσιάζεται σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το 2020 της γραμμής Βοήθειας Help-Line. Πιο 
συγκεκριμένα το 40% των κλήσεων που δέχτηκε η γραμμή κατά το προηγούμενο έτος αφορούσε την 
υπερβολική ενασχόληση με τα διαδικτυακά παιχνίδια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλοί 
γονείς ανέφεραν περιστατικά ή και ανησυχία παγίωσης αυτής της συμπεριφοράς ειδικά για παιδιά που 
ξεκίνησαν αυτή τη συνήθεια κατά τη διάρκεια των lockdown. Διαδικτυακός εκφοβισμός και θέματα 
προστασίας προσωπικών δεδομένων από τους κυριότερους λόγους επικοινωνίας με τη Γραμμή.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2020 ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
HELP-LINE
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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


