
Χρήσιμες ιστοσελίδες για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Επιμέλεια: Ευαγγελία Καμπακάκη ΠΕ19-καθηγήτρια Πληροφορικής 2ου ΓΕΛ Αγ. Αθανασίου 

 

http://internet-safety.sch.gr/ 

Αντικείμενο της επίσημης υπηρεσίας του ΠΣΔ είναι η ενημέρωση σε θέματα 

ασφαλούς πρόσβασης εκπαιδευτικών, γονέων-κηδεμόνων και μαθητών στο 

Διαδίκτυο, η προβολή καλών πρακτικών, η παροχή οδηγιών, συμβουλών και η 

ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο. 

 

Saferinternet.gr  

Για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο 

Το Saferinternet.gr αποτελεί μια από τις τρεις δράσεις του Ελληνικού Κέντρου 

Ασφαλούς Διαδικτύου, δίπλα στην Γραμμή Καταγγελιών SafeLine και τη Γραμμή 

Βοηθείας help-line.gr. Υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Safer 

Internet Hellas. Παρέχει πλούσιο ενημερωτικό υλικό. 

 

https://www.youtube.com/user/SaferinternetGreece/featured 

Το κανάλι του saferinternet στο Youtube με σχετικά βίντεο 

 

http://www.safeline.gr/ 

Είναι η ανοικτή γραμμή καταγγελιών παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο 

 

http://www.help-line.gr/ 

Η Γραμμή Βοηθείας ‘help-line 210 6007686′ απευθύνεται σε παιδιά & εφήβους και 

τις οικογένειές τους, παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που 

σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών (παρενόχληση, εξάρτηση, επιβλαβές περιεχόμενο, 

παιδοφιλία κ.λπ). 
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http://www.pegi.info/gr/ 

Το σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων με την ονομασία Πανευρωπαϊκό Σύστημα 

Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Pan-European Game Information – 

PEGI) δημιουργήθηκε προκειμένου να βοηθήσει τους Ευρωπαίους γονείς να 

λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με την αγορά παιχνιδιών υπολογιστή 

 

http://bit.ly/1bPDpAu  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ.115 22 – Αθήνα 

Γραμμή καταγγελιών: 11188 ή μέσω της εφαρμογής (Android & iOS) 

CYBERALERT 

FAX : 210-6476462 

E-mail: ccu@cybercrimeunit.gov.gr  

Website: www.hellenicpolice.gr 

 

http://www.cyberkid.gov.gr 

Mία πρωτοβουλία του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που υλοποιείται από τη Δίωξη 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με τη χορηγία της εταιρείας παροχής υπηρεσιών κινητής, 

σταθερής τηλεφωνίας και internet «WIND ΕΛΛΑΣ» στο πλαίσιο ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών, καθώς και των γονέων τους 

σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

 

http://www.0-18.gr/ 

ιστοχώρος του Συνηγόρου του Παιδιού 

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για νόμους για τα δικαιώματα του παιδιού κ.α 

 

http://www.dpa.gr/ 

ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 
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