
Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης της ψηφιακής 
πραγματικότητας των παιδιών μας στην πανδημική και 
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Ειδικός σε θέματα Αντιμετώπισης 

Κυβερνοεγκλήματος

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyberspace_battles.jpg
https://www.interpol.int/Crimes/Cybercrime/COVID-19-cyberthreats


Τι είναι ο Κυβερνοχώρος;

Δημιουργήθηκε στην προπανδημική περίοδο  

Ανθρωπογενές περιβάλλον -

Δισεκατομμύρια άνθρωποι και συσκευές 

https://pixabay.com/illustrations/cyberspace-cyber-technology-1757801/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyberspace_battles.jpg


Ένα οικοσύστημα διαφορετικό…..

Πηγή:

http://www.thesydneyjournalist.com
/wp-content/uploads/2017/08/Dark-

Web-Infographic-by-Deep-Web-
Tech.jpg

http://www.thesydneyjournalist.com/wp-content/uploads/2017/08/Dark-Web-Infographic-by-Deep-Web-Tech.jpg
https://pixabay.com/photos/earth-internet-globalisation-2254769/


Τι μας προσφέρει η νέα ψηφιακή πραγματικότητα;

Πολλές δυνατότητες  και ευκαιρίες

Να συνδεόμαστε

Να εκφραζόμαστε

Να καινοτομούμε

Να διαμοιράζουμε

Να επιλέγουμε

Να εμπιστευόμαστε

https://future.internetsociety.org/2019/consolidation-in-the-internet-economy report p.15/

Ανάπτυξη 

Κριτικής 

σκέψης 

https://future.internetsociety.org/2019/consolidation-in-the-internet-economy/


Ένας κόσμος που διαρκώς αλλάζει σ ένα 

πολύπλοκο περιβάλλον

Τεχνολογία
Θεσμικό

πλαίσιο

https://pixabay.com/photos/icebergs-antarctica-southern-ocean-337606/
https://pixabay.com/photos/regulation-gdpr-data-protection-3246979/


Η πανδημία δρομολόγησε σημαντικές 

αλλαγές στη ζωή μας

ΤηλεκπαίδευσηΤηλεργασία

https://pixabay.com/photos/coronavirus-quarantine-pandemic-4991979/
https://pixabay.com/photos/office-undertake-entrepreneurship-4194326/


Η ασφάλεια της ψηφιακής πραγματικότητας-

Κυβερνοασφάλεια

……..εργαλεία, πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές,

προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνου, δράσεις κατάρτισης,

βέλτιστες πρακτικές, εγγυήσεις και τεχνολογίες, οι οποίες

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία της

διαθεσιμότητας, της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των

συνδεδεμένων υποδομών κι αφορούν κυβερνήσεις,

ιδιωτικούς οργανισμούς και πολίτες

Ορισμός κατά την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU)

Πηγή: https://www.itu.int/pub/D-STR-CYB_GUIDE.01-2018 p.13

https://www.itu.int/pub/D-STR-CYB_GUIDE.01-2018


Τι βρίσκεται σε διακινδύνευση σήμερα; 

Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα

Κυβερνοασφάλεια

= οτιδήποτε 

συμβάλλει στο να 

υπάρχει ασφάλεια 

στον 

Κυβερνοχώρο

Πηγή: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enis

a-position-papers-and-opinions/enisa-input-to-

the-css-review-b p.7

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/enisa-input-to-the-css-review-b


Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 

Στόχοι και προτεραιότητες

https://www.ethnos.gr/apopseis/143794_kybernoasfaleia-kai-ekpaideysi-se-mia-syghroni-koinonia-

stohoi-kai-proteraiotites



Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής

Πηγές:
• https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2020/02/28/15/28/Guide-to-developing-a-national-cybersecurity-strategy---Strategic-engagement-in-cybersecurity

• https://mindigital.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-

%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-

%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CC%81%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82.pdf



Το πλαίσιο 

Κυβερνοασφάλειας

Βασικοί πυλώνες-

Επίπεδα

Πηγή: https://www.itu.int/en/ITU-

D/Cybersecurity/Documents/EUR_GCIv2_report.pdf p.9

https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-8/key-issues/international-cooperation-on-cybersecurity-matters.html
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/EUR_GCIv2_report.pdf


Τα δεδομένα μας για την προσέγγιση του 

σημερινού θέματος μας

ΠΗΓΉ : HTTPS://WWW.CENSUS.GOV/POPCLOCK/

• Ένας διαρκώς αυξανόμενος κόσμος

• Ποσότητα ≠ Ποιότητα- Μοναδικότητα

https://www.census.gov/popclock/
https://www.census.gov/popclock/


ΠΗΓΉ : HTTPS://WWW.WORLDOMETERS.INFO/WORLD-POPULATION/

Πληθυσμιακή αποτύπωση στον χρόνο

• Άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 

βιομηχανικές επαναστάσεις

• Εποχές με εμφάνιση πανδημιών

https://www.worldometers.info/world-population/


Πως έχει εξελιχθεί η πανδημική κρίση

Πηγή:
https://covid19.who.int/?g

clid=Cj0KCQjwl_SHBhCQA

RIsAFIFRVW511A4ZlEfWcA5

xuZdyQB7yhd3KZ711Oyxw

EMMehcbgWsLzKNR6F0aAj

OnEALw_wcB

https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQjwl_SHBhCQARIsAFIFRVW511A4ZlEfWcA5xuZdyQB7yhd3KZ711OyxwEMMehcbgWsLzKNR6F0aAjOnEALw_wcB


Η Τεχνολογική Ανισότητα ακόμη εμφανής

60,9% - 39,1%

Πηγή:
https://mk0hootsuiteblof6bu

d.kinstacdn.com/wp-
content/uploads/2021/07/Di

gital-2021-Q3-Internet-
Adoption.png

Αυξημένοι οι 

ρυθμοί 

ψηφιακής 

ανάπτυξης

https://mk0hootsuiteblof6bud.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/07/Digital-2021-Q3-Internet-Adoption.png


Συμμετοχή μας στα Social Media

Πηγή: 
https://datareportal.com/socia

l-media-users

1. Facebook

2. Youtube

3. WhatsApp

4. Instagram

5. Messenger

6. Wechat

7. Tiktok



Ζητούμενο η 
Ψηφιακή Σύγκλιση

Στρατηγικός στόχος 
ο εφικτός στόχος

δηλαδή ο Μέσος όρος την ΕΕ

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi?pk_source=facebook&pk_medium=social_media_organic&pk_campaign=desi&fbclid=IwAR1-cV83YecCz_pkrLOpm_OINkF6NDM2h_5ABf4Ub6IMLQ4zELBqXtnDBuw
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-greece


Global Cybersecurity Index (GCI) 2020

Μελέτη των 

εκπαιδευτικών 

συστημάτων αλλά και 

των στρατηγικών των 

χωρών με υψηλό δείκτη 

GCI

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ 28/6/2021

ΠΗΓΗ: 
https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/06/28/1
3/22/Global-Cybersecurity-Index-2020 p.25

https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/06/28/13/22/Global-Cybersecurity-Index-2020


Global Cybersecurity 

Index (GCI) 2020

Από την 77η θέση το 

2018 

στην 28η θέση το 2020!!



Χρήση του Διαδικτύου

στην Ελλάδα

Πηγή στοιχείων: ΕΛΣΤΑΤ
https://www.statistics.gr/documents/20181/727080a4-4bb8-eb4d-
af56-4aaaa8989b8c

https://www.statistics.gr/documents/20181/727080a4-4bb8-eb4d-af56-4aaaa8989b8c


Νομικό πλαίσιο -Προστασία των παιδιών
21

❑ Σύνταγμα 1975/1986/2001/2008/2019 άρθρο 21

❑ The United Nations Convention on the Rights of the Child 

(UNCRC) 20/11/1989

❑ ΕΣΔΑ άρθρο 14

❑ Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων άρθρο 13, 14, 34
❑ Ποινικός Κώδικας άρθρα 312, 339, 342, 348Β, 351Α

❑ Ν. 2101/1992 ΦΕΚ Α 192 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού

https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D


Νομοθετικές εξελίξεις προ 

πανδημίας
22

• Η Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της ΕΕ (2013)

• Η οδηγία NIS  (2016)   N. 4577/2018

• H Cybersecurity Act 2019

• Η Συνθήκη της Βουδαπέστης  Ν. 4411/2016

• Ο Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά 

Δεδομένα ΕΕ 2016/679 και η Οδηγία ΕΕ 

2016/680 N. 4624/2019 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Global_European_Union.svg


Νομοθετικές εξελίξεις κατά τη

διάρκεια πανδημίας
23

• Πρόταση για βελτίωση της 

οδηγίας NIS  (2020)

• Νόμος για την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση  Ν. 4727/2020 Πηγές:
1. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-

directive-measures-high-common-level-cybersecurity-
across-union

2. http://www.odigostoupoliti.eu/nomos-4727-2020-psifiaki-
diakyvernisi-kai-ilektronikes-epikoinonies/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Global_European_Union.svg
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-directive-measures-high-common-level-cybersecurity-across-union
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-directive-measures-high-common-level-cybersecurity-across-union


Το σημερινό τοπίο Κυβερνοαπειλών

Πηγή: 
• https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-

management/threats-and-trends/enisa-threat-landscape-2020-
top-15-threats/view

• https://www.enisa.europa.eu/media/media-press-kits/logos

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/enisa-threat-landscape-2020-top-15-threats/view
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/EUR_GCIv2_report.pdf
https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/enisa-threat-landscape-2020-top-15-threats/view
https://www.enisa.europa.eu/media/media-press-kits/logos


Το Κυβερνοέγκλημα ως σοβαρή μορφή 

εγκληματικότητας

Τεράστιο το 

κόστος για την 

κοινωνία



Περιοχές Κινδύνων Κυβερνοασφάλειας

Ιδιωτικότητα

Fake news –

Hate Speech-

Cyber-bullying

Προστασία κρίσιμων υποδομών

Κυβερνοέγκλημα



Βασικές Υποδομές και Δίκτυα

Ανάπτυξη 

στοχευμένων

προσεγγίσεων

https://www.icao.int/cybersecurity/Pages/default.aspx
http://www.uhi.gr/
https://acer.europa.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank#/media/File:Logo_European_Central_Bank.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_network#/media/File:Grand_Coulee_Dam_spillway.jpg


Κυβερνοέγκλημα και παιδί

Πηγή: 

https://www.interpol.int/News-and-

Events/News/2020/INTERPOL-report-highlights-impact-of-

COVID-19-on-child-sexual-abuse

Πηγή: 

https://www.europol.europa.eu/publications-

documents/covid-19-global-online-safety-advice-for-

parents-and-carers

https://www.europol.europa.eu/covid-19/covid-19-child-sexual-exploitation
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/covid-19-global-online-safety-advice-for-parents-and-carers
https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-highlights-impact-of-COVID-19-on-child-sexual-abuse


Σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων (ΣΕΑ)

Πηγή: 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-

reports/internet-organised-crime-threat-assessment-

iocta-2020

• Αύξηση στη διακίνηση υλικού και

επιδείνωση λόγω πανδημικής κρίσης

• Χρήση κρυπτογραφημένων 

εφαρμογών δυσχεραίνει το έργο των 

Αρχών Επιβολής του Νόμου 

• Οι κυβερνοεγκληματίες του 

συγκεκριμένου χώρου εξελίσσονται

• Εμπορευματοποίηση της διαδικτυακής

ΣΕΑ

Πηγή: IOCTA 2020, σελ. 34



Σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων (ΣΕΑ)
Ορολογία

Πηγή: 

http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf

https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/Appropriate-terminology

«Ενθαρρύνουμε τη χρήση της 

κατάλληλης ορολογίας ώστε να 

αποφεύγεται ο ευτελισμός της 

σεξουαλικής κακοποίησης και 

εκμετάλλευσης των παιδιών»

https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/Appropriate-terminology


Σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων (ΣΕΑ)
Ορολογία

Πηγή: 

http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf

https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/Appropriate-terminology



Διαδικτυακή καθημερινότητα παιδιών
32

Ρητορική του μίσους

Ένας ύπουλος εχθρός για τις κοινωνίες μας

και την δημοκρατία μας



Κυβερνοεκφοβισμός (Cyber-Bullying)33

Εκφοβισμός μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών (UNICEF)
Διαδικτυακή επιθετική συμπεριφορά (μέσω μηνυμάτων, κλήσεων, κλπ)από τον θύτη προς το θύμα

Πηγή: https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying

https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying


Ποια στοιχεία περιέχουν οι συσκευές 

μας;

Ένα σενάριο Κυβερνοασφάλειας για τον 

καθένα μας και για το παιδί μας



Προσωπικά δεδομένα  (personal data)

κάθε πληροφορία

που αναφέρεται και περιγράφει ένα άτομο

«Ότι είναι δικό μου»

Απάντηση μαθητή δημοτικού σε 

ερώτηση του ομιλούντος

11/2/2020 σε εκδήλωση στο NOESIS

https://pixabay.com/photos/regulation-gdpr-data-protection-3246979/


Πολλά διαθέσιμα προγράμματα

υπάρχουν κίνδυνοι;

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/international-crackdown-rat-spyware-which-takes-total-control-of-victims%E2%80%99-pcs
https://www.nomoreransom.org/el/index.html


Τι απασχολεί τις Αρχές Επιβολής του Νόμου (ΑΕΝ);

Ειδικό Θεσμικό Πλαίσιο-Ενίσχυση
• Διαχείριση καταγγελιών – Σχηματισμός Δικογραφιών

• Συλλογή αποδεικτικού υλικού

• Άρση Απορρήτου για διακρίβωση εγκλημάτων

• Τόπος και διάρκεια διατήρησης δεδομένων

Γνωμοδοτήσεις 9/2011, 9/2009, 11/2009, 2/2019

Ν 2225/1994 άρθρο 4

Ν 3917/2011 άρθρο 6

Πηγές: 

• http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/gnom9_2011.htm

• https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/218950

• https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/128144

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/gnom9_2011.htm
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/gnom9_2011.htm
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/218950
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/128144


Υπηρεσίες Αντιμετώπισης του Κυβερνοεγκλήματος

στην χώρα μας
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ΚΥΡΙΩΣ

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=8194&Itemid=378&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=50&Itemid=41&lang=


Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος
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Περιφερειακές 

υπηρεσίες ΕΛΑΣ-

Τμήματα και 

Υποδιευθύνσεις 

Ασφάλειας - Μικτά 

Αστυνομικά Τμήματα

-

ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ 

ΑΣΚΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ 

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΣ

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=50&Itemid=41&lang=


Εγκληματολογική Διερεύνηση Πειστηρίων

Πρότυπες και 

πιστοποιημένες 

διαδικασίες

Πηγή:

http://www.astynomia.gr/index.

php?option=ozo_content&perfo

rm=view&id=90090&Itemid=274

&lang=

http://www.astynomia.gr/images/stories/2010/22122010ktirio1.JPG


Διεθνής Συνεργασία – Ανταλλαγή Πληροφοριών

Πηγή:

https://www.europol.euro

pa.eu/crime-areas-and-

trends/crime-areas/child-

sexual-exploitation

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Europol_building%2C_The_Hague%2C_the_Netherlands_-_901.jpg


Η Στρατηγική της Πρόληψης

Μη 
αποτίμηση Συγκριτικό 

πλεονέκτημα

Πατέρας της 

ιατρικής 

επιστήμης

https://www.biography.com/scholar/hippocrates


Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών

Για γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά

Πηγή: https://nationaldigitalacademy.gov.gr/

Για 

όλους 



Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών

Για γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά

Πηγή:https://nationaldigitalacademy.gov.gr/diadiktyo-2

Για 

όλους 



Ενημέρωση από την 
EUROPOL45

Πηγή:

https://www.europol.europa.eu/act

ivities-services/public-awareness-

and-prevention-guides/e-

commerce-tips-and-advice-to-

avoid-becoming-fraud-victim

Πλούσιο υλικό με 

συμβουλές και επεξηγήσεις 

και στα Ελληνικά!!!

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/e-commerce-tips-and-advice-to-avoid-becoming-fraud-victim


Ενημέρωση παιδιών και γονέων46

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=135&Itemid=128&lang=


Καθημερινότητα 
καταναλωτών 

47

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/safe-teleworking-tips-and-advice
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/safe-teleworking-tips-and-advice


Νέες δεξιότητες στη νέα πραγματικότητα

Ψηφιακός Αλφαβητισμός

Χρόνος οθόνης 

η ζωή μας



Δεξιότητες και προσόντα στο νέο περιβάλλον

ποιες προοπτικές αναδεικνύονται

https://cyber.org/sites/default/files/2020-06/Information%20Systems%20Security%20Manager.pdf


Δεξιότητες και προσόντα στο νέο περιβάλλον

Ο άνθρωπος χειρίζεται την τεχνολογία



Εκπαιδευτικό Σύστημα και Κυβερνοασφάλεια

Ποια ταχύτητα τελικά επιλέγουμε το 2021; 

Αξιοποίηση δομών και υποδομών

Επένδυση στα προνήπια!!!

Στα Δημοτικά σχολεία δεν 

υπάρχει καν βιβλίο 

Πληροφορικής!!

Ώρες Πληροφορικής 

μειώθηκαν!!!

https://www.pexels.com/photo/close-up-of-gear-shift-over-black-background-248539/


Εκπαιδευτικό Σύστημα και Κυβερνοασφάλεια

Γνωρίζουμε τις 

δυνατότητες μας;

Γυμνάσιο στην Ελλάδα 2021

Βιβλίο Πληροφορικής 2006

15 χρόνια στην τεχνολογία που είναι δυναμική έννοια 

κάτι θα έχει αλλάξει!

https://techblog.gr/software/vivlio-a-gymnasioy-pliroforikis-toys-mathainoyn-gia-cd-rom-kai-ypologistes-tsepis-me-periorismenes-dynatotites/?fbclid=IwAR1QXE0S8TnN6utVTPlQ0NNziVHj-wQWvXez2_4tmE-apG6zPPMcesU4AyU


Συνεργασία για καλύτερη Ασφάλεια στον 

Κυβερνοχώρο

Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας

Ακαδημαϊκή Κοινότητα



Ο ρόλος των φορέων για την 

Κυβερνοασφάλεια

Μια επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους 

και τα προφίλ τους  στα Social Media
Πηγή: 

https://www.enisa.europa.eu/

https://csirt.cd.mil.gr/el/alerts-and-tips

https://mindigital.gr/kyvernoasfaleia

https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/
https://csirt.cd.mil.gr/el/alerts-and-tips
https://mindigital.gr/kyvernoasfaleia
https://csirt.cd.mil.gr/el/alerts-and-tips
https://mindigital.gr/kyvernoasfaleia


Τι έχουν να μας προσφέρουν οι Ανεξάρτητες 

Αρχές και οι Φορείς

 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα

 Συνήγορος του Καταναλωτή

 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών

 ΕΕΤΤ

 ΕΕΕΠ

 ΤτΕ

 Οργανισμός για την Πνευματική Ιδιοκτησία

 ΕΟΦ

Βέλτιστη πρακτική

Σχολεία, Δήμοι να περιλαμβάνουν στις ιστοσελίδες 

τους, τους συνδέσμους των Ανεξάρτητων Αρχών 

https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://apps.eett.gr/complaints/Complaint.seam
http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html
https://www.dpa.gr/
https://www.opi.gr/
http://www.adae.gr/
https://www.eof.gr/web/guest;jsessionid=c9642e4e6876ead2dd197dd8694d
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/index.html


Υλικό από την Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενότητα Ενημέρωση

Υποενότητα

Μικροί πολίτες

https://www.dpa.gr/mikroi_polites


Για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς

https://cyberalert.gr/

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

https://www.cyberkid.gov.gr/6-10-%ce%b5%cf%84%cf%89%ce%bd/tips/
https://cyberalert.gr/


Αξιοποίηση δυνατοτήτων από Διεθνείς Οργανισμούς

Βέλτιστη πρακτική

Υιοθέτηση Λίστας Ελέγχου Ενεργειών κατά την πλοήγηση μας

Interpol Council of Europe

https://safety4sea.com/how-to-stay-cyber-safe-amid-covid-19/
https://www.coe.int/en/web/cybercrime


Αξιοποίηση δυνατοτήτων από Διεθνείς Οργανισμούς

Πηγές:

1. https://www.europol.europa.eu/activities-services/staying-safe-during-covid-19-what-you-need-to-know

2. https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx

Europol ITU

https://www.europol.europa.eu/activities-services/staying-safe-during-covid-19-what-you-need-to-know


Δίνουμε έμφαση στην αξιοπιστία των 

επίσημων φορέων – τι προσέχουμε;

https://victor-mochere.com/how-to-get-verified-on-facebook


καλό παράδειγμα από δημόσιους φορείς

γνησιότητα σελίδων και προφίλ

https://www.minedu.gov.gr/


καλό παράδειγμα και οι σημερινοί οικοδεσπότες

γνησιότητα σελίδων και προφίλ

https://www.forth.gr/index.php?l=g


Τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει ο πολίτης;

Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αρχές Επιβολής του Νόμου

Ανεξάρτητες Διοικητικές 
Αρχές

Ειδικές Πλατφόρμες

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Τηλεφωνικό Κέντρο 11188

Γιατί να αναφέρω ένα  

Κυβερνοέγκλημα;

http://www.ministryofjustice.gr/site/%CE%A4%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D.aspx
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens%20eCrime?_afrLoop=111745126199152578#!%40%40%3F_afrLoop%3D111745126199152578%26_adf.ctrl-state%3Dzeeeptz0x_4
https://cyberalert.gr/


2

1

Εύκολα κι απλά βήματα για καταγγελία κυβερνοεγκλήματος

https://www.gov.gr/


3

4

Εύκολα κι απλά βήματα για καταγγελία κυβερνοεγκλήματος



Είσοδος στην πλατφόρμα, συμπλήρωση στοιχείων και υποβολή (Enter!!!)

3

2

1

Βέλτιστη πρακτική

Δεν διαγράφω τα 

αποδεικτικά στοιχεία

(evidence)



2

Εύκολα κι απλά βήματα για καταγγελία Κυβερνοπεριστατικού

1

Προαιρετικό για τους πολίτες

Υποχρεωτικό για τους Φορείς 

Εκμετάλλευσης Βασικών 

Υπηρεσιών και τους Παρόχους

Ψηφιακών Υπηρεσιών

https://csirt.cd.mil.gr/el/home/


4

3

Εύκολα κι απλά βήματα για καταγγελία Κυβερνοπεριστατικού



1

Είσοδος στη σελίδα του Συνηγόρου του Καταναλωτή

Επιλέγουμε «Χειρισμός Καταγγελιών»

http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html


Το σύστημα αναφοράς Κυβερνοεγκλημάτων και 

Κυβερνοπεριστατικών – Οδηγίες για τους πολίτες

Πηγή:

https://www.zougla.gr/n/technology/w

orld-of-tech/article/to-sistima-anaforas-

kivernoeglimaton-ke-kivernoperistatikon-

stin-xora-mas



Διαδίκτυο δίχως ηλικία αλλά με περισσότερη ασφάλεια –

προτεραιότητα όλοι οι χρήστες του διαδικτύου

https://www.zougla.gr/technology/world-of-

tech/article/diadiktio-dixos-ilikia-ala-me-perisoteri-asfalia

https://www.star.gr/ei

diseis/ellada/531363/t

i-prepei-na-kanw-an-

pesw-thyma-

hlektronikhs-apaths

https://www.zougla.gr/technology/world-of-tech/article/diadiktio-dixos-ilikia-ala-me-perisoteri-asfalia
https://www.star.gr/eidiseis/ellada/531363/ti-prepei-na-kanw-an-pesw-thyma-hlektronikhs-apaths


Ενίσχυση θεσμικού πλαισίου

Χαρακτηριστικό παράδειγμα καθυστέρησης για την χώρα 

μας !!!

Η ενσωμάτωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Φάρμακα 

του Συμβουλίου της Ευρώπης (Medicrime Convention)

Πηγή:
https://www.coe.int/en
/web/medicrime/the-
medicrime-convention

https://www.coe.int/en/web/medicrime/publications


Από πλευράς πολιτείας 

Πολιτική βούληση

Στρατηγική και Όραμα

Κουλτούρα Συνεργασίας Φορέων

Θεσμική θωράκιση

Αξιοκρατία – Διαφάνεια - Δικαιοσύνη

https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D


Από πλευράς εκπαιδευτικών

Δυνατότητες που υπάρχουν στο άμεσο 
περιβάλλον μας

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση 
δράσεων που θα βοηθήσουν Μαθητές & Γονείς 

Ευαισθητοποίηση – διαρκής ενημέρωση, με στόχο 
την μείωση του Κυβερνοεγκλήματος 

Κουλτούρα Βιοηθικής από τη μικρή ηλικία

https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D


Από πλευράς γονέων

Εμπιστοσύνη κι αγάπη στα παιδιά μας

Συζήτηση και διάλογος με τα παιδιά μας

Υποστήριξη της προσπάθειας των παιδιών μας

Συνεργασία με δασκάλους και φορείς

Διαρκής συνεργασία Μαθητών -Γονέων-
Εκπαιδευτικών

https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D


Τι πρέπει να γίνει

Βελτίωση δομών όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης 

Επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα - humanware

Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών – προτύπων

Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας

Εκπαίδευση και πιστοποίηση εκπαιδευτικών,

 Συνεργασία σχολών και φορέων (Πληροφορικής –
Παιδαγωγικών – Βιβλιοθηκών – επιστημονικών φορέων-κα)-

Υποστήριξη της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας 
(Reaserch & Development & Innovation)

https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D


Το ερώτημα

Αναγκαιότητα ή Επιλογή;

https://unsplash.com/photos/UH-xs-FizTk
https://pixabay.com/get/g22fee6ebd218d9536d0dea01c89b91ae0ac8c50a99a846e21de4900fd59f09609a8a355df770eaef198cb2b49cb09cac_1920.jpg


Χρήσιμη για όλους μας η Τεχνολογία……. όταν όλοι μας 

φροντίζουμε για την ανθρώπινη διάστασή της!!!!.

Άνθρωπος

Τεχνολογία

Ευημερία

https://blogs.cfainstitute.org/investor/2017/09/25/artificial-intelligence-fusing-technology-and-human-judgment/
https://www.iot-now.com/2016/09/27/52888-a-review-of-the-latest-book-by-gerd-leonhard-futurist-keynote-speaker-and-author/


Είναι στο 

χέρι μας…να 

είναι στο 
χέρι μας!!!



Χρήσιμες συμβουλές και στο κανάλι του εισηγητή

στο Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCqMjZx7eO08qhRNFJ31y7sA

Με ενδιαφέροντα 

θεματικά playlists



Στη διάθεσή σας για ερωτήσεις

Γιώργος Παπαπροδρόμου

Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ. 

Ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης Κυβερνο-εγκλήματος

Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ – Δικαστικός Γραφολόγος

pprodrom@gmail.com
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Πηγή:

https://www.europol.e

uropa.eu/publications

-documents/children-

drawing

mailto:pprodrom@gmail.com

