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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Τo Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ξεκίνησε την λειτουργία 
του τον Ιούλιο του 2016 υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Είναι 
επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών 
INSAFE/INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για 
ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο καθώς και ο αναγνωρισμένος 
εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Expert Group on Safer Internet for Chil-
dren της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

https://saferinternet4kids.gr/
https://www.forth.gr/el/home/
https://www.forth.gr/el/home/
https://www.betterinternetforkids.eu/en/policy/insafe-inhope
https://www.betterinternetforkids.eu/en/policy/insafe-inhope
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/expert-group-safer-internet
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/expert-group-safer-internet


ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr μπορεί κανείς να ενημε-
ρωθεί και να αντλήσει υλικό σχετικό με την ασφαλή χρήση του διαδι-
κτύου 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 εκπαιδευτι-
κούς όσο και σε εφήβους και παιδιά και περιλαμβάνει κατάλληλο πολυ-
μεσικό υλικό το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. 

Μέσω της Συμβουλευτικής Γραμμής Βοήθειας Ηelp-line (διαθέσιμη τη-
λεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω του ιστοχώρου www.help-line.
gr), εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για 
θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον 
διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλ-
λους προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, του κινητού 
τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών. 

Και μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο περιεχό-
μενο του διαδικτύου SafeLine.gr, δέχεται καταγγελίες για παιδική κακο-
ποίηση και παράνομη χρήση του διαδικτύου και συνεργάζεται τόσο με 
την Ελληνική αστυνομία όσο και με την INTERPOL μέσω του Ευρωπαϊ-
κού οργανισμού INHOPE. H SafeLine είναι δηλαδή ένα κομμάτι ενός με-
γάλου παζλ, μιας και η καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου του 
διαδικτύου είναι υπόθεση παγκόσμιας κλίμακας και δεν περιορίζεται από 
εθνικά σύνορα.

http://www.SaferInternet4Kids.gr
http://www.help-line.gr
http://www.help-line.gr
http://www.help-line.gr
https://saferinternet4kids.gr/poioieimaste/www.help-line.gr


ΤΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2022

Το 2022 ήταν μια μεταβατική χρονιά από το lockdown της πανδημίας 
στην επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτή η μετάβαση δημιούργησε διά-
φορες προκλήσεις. Οι πολίτες  συνειδητοποίησαν ότι η ψηφιακή δραστη-
ριότητα που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν επρόκειτο 
να σταματήσει μετά από αυτήν και νέες συνήθειες που σχετίζονται με το 
διαδίκτυο μπήκαν στη ζωή μας. Το ενδιαφέρον για πληροφορίες σχετικά 
με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου παρέμεινε και αυτή τη χρονιά υψη-
λό, ειδικά από γονείς που παρατήρησαν ότι  τα παιδιά τους πλέον χρησι-
μοποιούν το διαδίκτυο πολύ περισσότερες ώρες από ό,τι στο παρελθόν 
και από πολύ μικρότερες ηλικίες. 

Αναγνωρίστηκε η ανάγκη για ψηφιακή ενδυνάμωση, ώστε τα παιδιά να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για να κάνουν 
σωστές επιλογές και να εκφράζονται αλληλοεπιδρώντας στο διαδικτυα-
κό περιβάλλον με ασφάλεια και υπευθυνότητα. 

Τα περιστατικά διαδικτυακής απάτης παρουσίασαν ραγδαία αύξηση και 
υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των πολιτών, ώστε να 
αισθάνονται σίγουροι για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους και να μπο-
ρούν να προστατεύονται αποτελεσματικά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
δημιούργησε την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση σχετικά με την 
παραπληροφόρηση. Περιστατικά παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, δι-
αδικτυακής αποπλάνησης, sexting δημιούργησαν την ανάγκη ενημέρω-
σης των χρηστών της σπουδαιότητας χρήσης εργαλείων, όπως είναι το 
Block και το Report. 

Νέες τάσεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η προστασία των ανήλικων  
καταναλωτών στην ψηφιακή αγορά, μπήκαν στη ζωή μας.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

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 επί-
πεδο. 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.  

Υπουργείο Παιδείας
• Πανελλήνιοι μαθητικοί 

διαγωνισμοί.
• Εθνικές έρευνες σε 

παιδιά. 
• Έγκριση όλου του 

εκπαιδευτικού υλικού 
και εισαγωγή των 
εγχειριδίων στα 
εργαστήρια δεξιοτήτων 
21+.

ENISA
• Εθνικοί συντονιστές 

στην Ελλάδα και στην 
εκστρατεία Cyber      
Security Month.

Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης

• Συνεργασία για την 
εκστρατεία του Cyber         
Security Month.

• Ενημερωτικές 
εκδηλώσεις σε Λύκεια.

• Δημιουργία κοινού 
εκπαιδευτικού υλικού. 

Αστυνομία
• Συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος.

• Υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ της 
Ελληνικής Αστυνομίας 
και της SafeLine.gr.

Βιομηχανία του           
Internet

Trusted Flag Partners για:
• Google-YouTube
• Facebook 
• Twitter
• Instagram
• TikTok
• Snapchat

Άλλοι συνεργάτες
• Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών 
Δεδομένων. 

• Κεντρική Ένωση Δήμων 
(ΚΕΔΕ).

• Αρχιεπισκοπή Ελλάδας 
και Κρήτης.

• Πανελλήνιο Σχολικό 
Δίκτυο κ.α.



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Η ανάγκη συστηματικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των παιδιών αλλά 
και του υποστηρικτικού τους περιβάλλοντος αναφέρθηκε ως το κυρίαρ-
χο προληπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής σεξουαλι-
κής αποπλάνησης/κακοποίησης ανηλίκων κατά τη διάρκεια της συνεδρί-
ασης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων. Μεταξύ άλλων συμμετείχαν εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 
του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού του Υπουργείου Υγείας, της Διεύθυν-
σης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
UNICEF, του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της Αρχής Προστα-
σίας Προσωπικών Δεδομένων, της Εκκλησίας και άλλων.  

Στιγμιότυπο από τη διαδικτυακή συνεδρίαση του Συμβουλευτικού 
Οργάνου στις 7 Δεκεμβρίου 2022 



ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2022 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πα-
νευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίη-
σης INSAFE με στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης και πιο υπεύθυ-
νης χρήσης των online τεχνολογιών και των κινητών τηλεφώνων, ιδίως 
μεταξύ παιδιών και νέων σε όλο τον κόσμο. Η Ημέρα Ασφαλούς Δια-
δικτύου εορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Τρίτη του Φεβρουαρίου σε 
περισσότερες από 200 χώρες στον κόσμο. Την ευθύνη οργάνωσης στη 
χώρα μας έχει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου το οποίο κάθε 
χρόνο από το 2016 και μετά διοργανώνει με αφορμή τη συγκεκριμένη 
ημέρα, εκτός από μια κεντρική εκδήλωση, και ένα Πανελλήνιο μαθητικό 
διαγωνισμό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Το 2022 περισσότερα από 1000 σχολεία – Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύ-
κεια – συμμετείχαν στις  διαδικτυακές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν 
από το Κέντρο για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα και πάνω από 2000 εκ-
παιδευτικοί και γονείς παρακολούθησαν την online εκδήλωση. Ο στόχος 
δεν ήταν άλλος από το να ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας και να 
απαιτήσουμε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο για όλους! 

https://www.betterinternetforkids.eu/en/policy/insafe-inhope


Στιγμιότυπα από τη μεγάλη γιορτή για τον πανελλήνιο εορτασμό 
της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2022

Χάρτης Πρεσβευτών 
Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2022



Ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός που διοργανώνεται με αφορμή 
την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου έχει «αγκαλιαστεί» από τους εκπαι-
δευτικούς ως ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος εκμάθησης βασικών 
αρχών ασφαλούς πλοήγησης. Το θέμα του διαγωνισμού το 2022 ήταν 
«To Report και το Block στο Διαδίκτυο είναι Θάρρος» και κατατέθηκαν 
περισσότερες από 350 εργασίες παιδιών. Μπορείτε να δείτε τους νικη-
τές εδώ:  https://bit.ly/contestawards.

https://saferinternet4kids.gr/?post_type=post&p=22173


ΤΟ 2022 ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

380.000 μοναδικοί επισκέπτες 
στο SaferInternet4Kids.gr

38.000 ακόλουθοι στο Facebook

14.000 ακόλουθοι στο Twitter

Το 2022 ήταν μια επιτυχημένη χρονιά για τις δραστηριότητες του Κέντρου. 
Εδραίωσε ακόμα περισσότερο τη θέση του ως κέντρο αναφοράς στην 
Ελλάδα όπου απευθύνονται γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί προκειμένου 
να ενημερωθούν για θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Το site 
είναι αναγνωρίσιμο από την πλειοψηφία των Ελλήνων χρηστών και στα 
social media ο αριθμός των followers είναι διαρκώς αυξανόμενος.



Οι ενημερώσεις του Κέντρου έχουν τεράστια απήχηση στους εκπαιδευτι-
κούς, στους γονείς, αλλά και στα παιδιά. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενημερώθηκαν περίπου17.000 
μαθητές, 4.000 εκπαιδευτικοί και 3.000 γονείς!

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιμόρφωση παιδιών μεταναστών, αλλά 
και στους γονείς τους, με μεγάλες εκδηλώσεις που υλοποιήθηκαν με τη 
συνδρομή μεταφραστών. 

Διαζώσης ενημέρωσεις σε σχολεία Εκδηλώσεις για παιδιά μεταναστών



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργείται χρησιμοποιείται από έναν πολύ 
μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών όλων των τάξεων και μάλιστα έχει την 
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα εγχειρίδια 
και το υλικό για παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες προτείνεται στους 
εκπαιδευτικούς από το ίδιο το Υπουργείο για διδασκαλία στην τάξη μέσω 
της πλατφόρμας Δεξιότητες 21+, ενώ και η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 
στην Ελλάδα έχει προσθέσει τα βίντεο που έχει δημιουργήσει το Κέντρο 
στην πλατφόρμα της. 

Πλατφόρμα Δεξιοτήτων 21+ Εκπαιδευτική Τηλεόραση

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23258
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/documentaries/videos/diadiktiaki-paideia
https://saferinternet4kids.gr/egxeiridia/
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/documentaries/videos/diadiktiaki-paideia
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23258


ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Τρεις μεγάλοι οργανισμοί της Ευρώπης – ο ENISA, το  European Health 
and Digital Executive Agency (HADEA) και ο INSAFE – ξεχώρισαν και 
βράβευσαν εκπαιδευτικό υλικό που δημιούργησαν τα μέλη του Ελληνι-
κού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ.

Πιο συγκεκριμένα, το παραμύθι 
για μικρά παιδιά νηπιαγωγείου και 
πρώτων τάξεων Δημοτικού σχολεί-
ου «Γιαγιά Πρόσεχε στο Διαδίκτυο» 
μαζί με το Τετράδιο Δραστηριοτήτων 
αναδείχθηκε και βραβεύτηκε ως  κα-
λύτερο εκπαιδευτικό υλικό. 

H ψηφοφορία έγινε μεταξύ των 
μελών των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Ασφαλούς Διαδικτύου κατά το πρό-
σφατο Τraining Μeeting του INSAFE 
στις Βρυξέλλες. 
 

https://cybersecuritymonth.eu/
https://hadea.ec.europa.eu/news/connecting-europe-facility-projects-highlight-best-practices-avoid-phishing-and-ransomware-2022-10-21_en
https://www.betterinternetforkids.eu/en-US/policy/insafe-inhope
https://saferinternet4kids.gr/vivlia/tale_grandmother_internet/
https://saferinternet4kids.gr/vivlia/tale_grandmother_internet_workbook/


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ψηφιακή Πολιτική 
European Health and Digital Executive Agency (HADEA) ξεχώρισε το 
βίντεο που δημιούργησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου μαζί 
με τη Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης για την ενημέρωση των πολιτών για τις απάτες Smishing και 
Phishing, ως μια από τις καλύτερες πρακτικές στα πλαίσια των 10 χρό-
νων του Ευρωπαϊκούού Μήνα Κυβερνοασφάλειας (ECSM) 2022. 

Επιπρόσθετα, την πρώτη θέση στον πανευρωπαϊκό 
διαγωνισμό του ENISA “EU Awards” στην κατηγορία 
εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά Δημοτικού έλαβε το
«Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού».

Τέλος, η UNICEF Greece βρίσκεται στη διαδικασία μετάφρασης μέρους 
του εκπαιδευτικού υλικού στα φαρσί για την επιμόρφωση παιδιών και 
γονεών μεταναστών. 

https://www.youtube.com/watch?v=LRnUDB6PTiI
https://youtu.be/LRnUDB6PTiI
https://saferinternet4kids.gr/σχέδια-μαθημάτων/game/


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

Καμπάνια για απάτες σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή 
Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Με στόχο την ενημέρωση του ευρύ κοινού για την αντιμετώπιση ζητημά-
των ασφάλειας που προάγουν την προστασία της καθημερινότητας μας 
στο διαδίκτυο (Cyber Secure From Home), αλλά και την ενημέρωση των 
μαθητών σχετικά με το πώς πρέπει να ενεργούν αν και εφόσον πέσουν 
θύματα απάτης στο διαδίκτυο (First Aid), το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς 
Διαδικτύου σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιεί μια σειρά επιμορφωτι-
κών εκδηλώσεων σε μαθητές Λυκείου σε όλη τη χώρα. Επιπρόσθετα, 
δημιουργήθηκε μια σχετική καμπάνια με μια σειρά βίντεο τα οποία με 
απλά λόγια και ευφάνταστο τρόπο εξηγούν βασικές αρχές ψηφιακής 
ασφάλειας. 

Cyber Security Month

Κάθε χρόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, ο ECSM φέρνει σε 
επαφή πολίτες της ΕΕ, κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορείς της 
ΕΕ και κυβερνητικούς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδη-
μαϊκή κοινότητα με σκοπό την προώθηση καλών πρακτικών κυβερνοα-
σφάλειας. Επίσημοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα 
για τη εκστρατεία ECSM είναι η Ελληνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κέντρο Ασφα-
λούς Διαδικτύου.



Παραπληροφόρηση 

Εκδήλωση για την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις 
στη Θεσσαλονίκη



Διαδικτυακή αποπλάνηση

Καμπάνιες πρεσβευτών 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8cgVIPt7Ds&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=X5BXrY5jqVY&t=557s
https://www.youtube.com/watch?v=9Gim3IYZjJc&t=134s


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΛ ΝΕΩΝ 

27 παιδιά ηλικίας από 8-18 ετών από ολόκληρη την Ελλάδα αποτελούν 
το Πάνελ Νέων του Ελληνικού Kέντρου 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 Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης που λειτουργούν υπό τον INSAFE. Τα μέλη του Πάνελ 
Νέων συναντώνται διαδικτυακά ανά τακτά χρονικά διαστήματα χαράσσο-
ντας την πολιτική που θα ακολουθήσουν προκειμένου να ευαισθητοποιή-
σουν τους συνομηλίκους τους. Κατά το 2022 οι δράσεις των νέων ήταν 
ποικίλες και ουσιαστικές.

 Ένα περιοδικό από νέους για νέους! 
Διαβάστε στο πρώτο τεύχος πως 
βλέπουν τα παιδιά τους κινδύνους 
του διαδικτύου και τις δικές τους 
συμβουλές για ένα καλύτερο και 
ασφαλέστερο διαδίκτυο.

Τα παιδιά του Πάνελ Νέων του Ελ-
ληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδι-
κτύου σχολιάζουν τους πυλώνες της 
νέας στρατηγικής και επισημαίνουν 
την αναγκαιότητα να ακουστεί και η 
φωνή των νέων στις όποιες αποφά-
σεις ληφθούν.

https://saferinternet4kids.gr/fylladia/digizens-issue-1/
https://saferinternet4kids.gr/fylladia/digizens-issue-1/
https://saferinternet4kids.gr/fylladia/bikstrategy_youth/
https://saferinternet4kids.gr/fylladia/bikstrategy_youth/


Τα μέλη του Πάνελ Νέων δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εικόνα σώματος 
που διαμορφώνουν οι έφηβοι επηρεασμένοι από τα όσα βλέπουν στα 
κοινωνικά δίκτυα. Στέλνουν το μήνυμα ότι η προσωπική  αξία του καθε-
νός δεν καθορίζεται από τον αριθμό των Likes που λαμβάνει και ότι θα 
πρέπει τα παιδιά και οι έφηβοι να είναι προσεκτικοί ποιον ακολουθούν 
στα κοινωνικά δίκτυα και πως υιοθετούν αυτά που υποστηρίζει ο καθέ-
νας.

Επηρεασμένα μάλιστα από τις προκλήσεις τις εποχής, τα παιδιά του Πά-
νελ Νέων  μιλούν για την παραπληροφόρηση και πως μπορούμε να δια-
κρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα στο διαδίκτυο.

https://www.youtube.com/watch?v=MEI2g7pf1tQ
https://www.youtube.com/watch?v=MEI2g7pf1tQ
https://www.youtube.com/watch?v=wflsgT2kxeo
https://www.youtube.com/watch?v=wflsgT2kxeo


H Mαριάννα και η Μαρίνα από το Υouth Panel του Ελληνικού Κέντρου 
Ασφαλούς Διαδικτύου συμμετείχαν στο BIK Youth Panel και στο Safer 
Internet Forum 2022.

IGF 2022 με την συμμετοχή της Μαρίνας από το Youth Panel



Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου κατά τα έτη 2019-2022 
έχει πραγματοποιήσει 3 μεγάλες έρευνες υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ένα συνολικό δείγμα 32.000 μαθητών.

Στις αρχές του 2022 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα έρευνας - υπό 
την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρ. 
Πρωτ. 89431/ΓΔ4) - σε 5000 μαθητές ηλικίας από 12-18 ετών 
όπου διερευνήθηκαν οι διαδικτυακές τους συνήθειες. 

Τα αποτελέσματα μιας εκ των ερευνών μας δημοσιεύτηκαν στο παγκό-
σμιο επιστημονικό συνέδριο 20th International Conference e-Society 
2022. Η επιστημονική δημοσίευση έχει τίτλο «SURVEYING PARENTAL 
MEDIATION AND DIGITAL LITERACY. WERE PARENTS READY DURING 
COVID-19?» και αφορά στην ετοιμότητα των γονέων στην Ελλάδα σχε-
τικά με την αντιμετώπιση διαδικτυακών αναγκών που έφερε μαζί της η 
πανδημία.

ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

https://saferinternet4kids.gr/ereynes/ereuna21-22/




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


