
   

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Safer Internet Day) καθιερώθηκε με πρωτοβουλία 

της Ευρωπαίας Επιτρόπου Βιβιάν Ρέντινγκ και γιορτάζεται κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο. 

Στόχος της συγκεκριμένης ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ασφαλή και ορθή πλοήγηση 

στο διαδίκτυο, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Τηλεργασία, ψυχαγωγία, 

ενημέρωση και επικοινωνία είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το διαδίκτυο. Ωστόσο, 

ελλοχεύουν κίνδυνοι που μπορούν να προληφθούν με την έγκυρη ενημέρωση.   

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε άρθρο του ο υποστράτηγος ε.α. Παπαπροδρόμου Γ., που διετέλεσε διευθυντής 

της διεύθυνσης δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος,  η χώρα μας το 2021  κατείχε την 77η  θέση στον παγκόσμιο 

δείκτη  για την κυβερνοασφάλεια (GCI-Global Cybersecurity Index)(Europol,2020).  

Τα αποτελέσματα αυτά δεν δίνουν περιθώρια εφησυχασμού. Η σωστή ενημέρωση και η εκπαίδευση των 

χρηστών του διαδικτύου στους κανόνες ασφαλούς πλοήγησης αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Το υπουργείο 

παιδείας διοργανώνει καμπάνιες, διατελεί  έρευνες μέσω του πανελλήνιου σχολικού δικτύου και αναρτεί 

υλικό (http://www.e-yliko.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=23&Itemid=126) με 

σκοπό την ορθή ενημέρωση.  Τα σχολεία διοργανώνουν δράσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση ενημέρωση 

και εκπαίδευση των μαθητών στη χρήση του διαδικτύου (Εκπαίδευση και Κυβερνοασφάλεια – Ένα πεδίο 

προκλήσεων – Καλές πρακτικές και πηγές αξιοποίησης – Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο (sch.gr)). 

Ωστόσο, οι γονείς  είναι αυτοί που καλούνται να έχουν τον κύριο έλεγχο της πλοήγησης των παιδιών τους. 

Πριν τα παιδιά έρθουν σε επαφή με τον κόσμο του internet θα πρέπει να διαπαιδαγωγηθούν στην ασφαλή 

και σωστή χρήση αυτού. Στην επίσημη σελίδα που δημιουργήθηκε από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ( 

cyberkid) οι γονείς μπορούν να βρουν συμβουλές για το πως να ενημερώσουν τα παιδιά τους, τι να 

προσέξουν, συμβουλές από την ψυχολόγο του ηλεκτρονικού εγκλήματος , τρόπους επικοινωνίας αλλά και 

παιχνίδια και εφαρμογές ανά ηλικία για ασφαλή διασκέδαση (Ψηφιακός Παιδότοπος – cyberkid).  

Επιπλέον, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου( επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των 
Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE /INHOPE ) παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους 
μικρούς και μεγάλους χρήστες του διαδικτύου. Στη σελίδα τους SaferInternet4Kids οι γονείς μπορούν να 
βρουν πληροφορίες και ενημερωθούν σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο αλλά και για τις 
εφαρμογές αυτοδιαχείρισης του χρόνου πλοήγησης. 

Ακολουθούν ενδεικτικές  συμβουλές για παιδιά για τη σωστή χρήση του διαδικτύου όπως αυτές 
αναφέρονται στη σελίδα  του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου( Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου: 
Συμβουλές για παιδιά | SaferInternet4kids) 
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Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου: Συμβουλές για παιδιά 

• Κράτησε μυστικό τον κωδικό πρόσβασης του ηλεκτρονικού σου ταχυδρομείου. 

• Ποτέ μη δεχτείς να συναντήσεις αγνώστους που γνώρισες στο Διαδίκτυο. 

• Όταν συνομιλείς σε κάποιο chatroom να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός/ή και μη δίνεις τα προσωπικά 

σου στοιχεία. 

• Να αποφεύγεις τις ιστοσελίδες για τους «άνω των 18 ετών». 

• Είναι σημαντικό να μην ανοίγεις ηλεκτρονικά μηνύματα που έλαβες από αγνώστους 

•  Ρώτησε τους γονείς για οποιαδήποτε απορία/ανησυχία. 

 

 

Το διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό εργαλείο και καταλαμβάνει μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης 

καθημερινότητας.  Με τη σωστή ενημέρωση μπορούμε να απολαμβάνουμε όλα τα οφέλη του με ασφάλεια. 

Σε περίπτωση που εσείς ή το παιδί σας πέσει θύμα του διαδικτύου (διαδικτυακή 

απάτη,phishing/spamming/ δέχεται εκφοβισμό μέσω του διαδικτύου) επικοινωνήστε άμεσα με τη Δίωξη 

ηλεκτρονικού εγκλήματος.  

Τηλέφωνο :11188 

Email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr 

 

Τάκα Χριστίνα 

(υπευθ. Νηπιαγωγός ολοήμερου 

τμήματος Νηπ. Βλαχάτων) 

Κεφαλλονιά,2023 

 

Αναφορές 

Παπαπροδρόμου,Γ. (2021). Κυβερνοασφάλεια και εκπαίδευση σε μια σύγχρονη κοινωνία - Στόχοι και 

προτεραιότητες. Εθνος. Ανακτήθηκε από 

https://www.ethnos.gr/opinions/article/143794/kybernoasfaleiakaiekpaideyshsemiasygxronhkoinoniastoxoi

kaiproteraiothtes. 

https://saferinternet4kids.gr 

https://www.cyberkid.gov.gr/ 

ΔΙΩΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ-CYBER ALERT-ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ – Διαπεριφερειακό 

Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (sch.gr) 

Europol, 2020. INTERNET ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT, s.l.: Europol EC3. 

 

mailto:ccu@cybercrimeunit.gov.gr
https://www.ethnos.gr/opinions/article/143794/kybernoasfaleiakaiekpaideyshsemiasygxronhkoinoniastoxoikaiproteraiothtes
https://www.ethnos.gr/opinions/article/143794/kybernoasfaleiakaiekpaideyshsemiasygxronhkoinoniastoxoikaiproteraiothtes
https://saferinternet4kids.gr/
https://www.cyberkid.gov.gr/
https://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=419
https://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=419

