
Ευρωπαϊκός Mήνας 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 την 
γνώμη του Πάνελ Νέων 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. Σε ένα περιβάλλον 
ελευθεροτυπίας ο εντοπισμός των ψευδών 
ειδήσεων είναι μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις. Δείτε εδώ 
τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που θα 
σας βοηθήσουν να αναγνωρίζετε την 
αλήθεια από το 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. Δείτε τα 
εγχειρίδια 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 7 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 στο διαδίκτυο. 
Διαβάστε εδώ τον οδηγό 
“Οδηγίες ασφαλείας 
στο διαδίκτυο για 
γονείς”

H Παγκόσμια ημέρα Φυσικής 
Δραστηριότητας γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 6 Απριλίου. Πολλοί νέοι στις μέρες μας 
παραμελούν τη φυσική 
τους κατάσταση λόγω 
της υπερβολικής 
ενασχόλησης με το 
διαδίκτυο. Δείτε εδώ 
όλα όσα είναι καλό να 
προσέχετε. 

Μια από τις δημοφιλέστερες ασχολίες των 
παιδιών στις διακοπές των 
Χριστουγέννων είναι 
η ενασχόλησή τους με 
παιχνίδια. Δείτε εδώ 
κάποια βασικά σημεία που 
θα σας βοηθήσουν να 
εξασφαλίσετε μια θετική 
εμπειρία παιχνιδιού.

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. Οι νέοι του 
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου δημιούργησαν το δικό 
τους περιοδικό για να εκφράζουν 
τη γνώμη τους στα ζητήματα 
ασφάλειας στο διαδίκτυο εδώ. 
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https://saferinternet4kids.gr/yliko/cyber-hygiene-leaflets-and-posters/
https://saferinternet4kids.gr/fylladia/%cf%80%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%bb-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1/
https://saferinternet4kids.gr/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/manual_fake_news/
https://saferinternet4kids.gr/hot-topics-ef/cyberbullying-ef/
https://saferinternet4kids.gr/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/manuals_hate_speech/
https://saferinternet4kids.gr/category/yliko/
https://saferinternet4kids.gr/on-line-gaming/
https://saferinternet4kids.gr/sid-2023-info/
https://saferinternet4kids.gr/fylladia/odigies_gia_goneis/
https://saferinternet4kids.gr/hot-topics/ethismos/
https://saferinternet4kids.gr/fylladia/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-online-gaming/
https://saferinternet4kids.gr/fylladia/digizens-issue-1/
https://saferinternet4kids.gr/fylladia/odigies_gia_goneis/
https://saferinternet4kids.gr/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/manuals_hate_speech/
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/07/antivirus_ebook.pdf
https://saferinternet4kids.gr/fylladia/digizens-issue-1/
https://saferinternet4kids.gr/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/manual_fake_news/
https://saferinternet4kids.gr/fylladia/%cf%80%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%bb-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1/

