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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΘΕΜΑ: « Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, για το έτος 2022 ».

1. Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Internet Safety Day), καθιερώθηκε το έτος 2004 

με πρωτοβουλία της Ευρωπαίας Επιτρόπου Viviane Reding, αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και 

τα Μέσα Επικοινωνίας, με σκοπό να προωθήσει την ασφαλή και θετική χρήση του διαδικτύου και της 

ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα ανάμεσα σε παιδιά και νέους ανθρώπους. 

2. Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, η Υπηρεσία μας 

διοργανώνει κάθε χρόνο ποικίλες ενημερωτικές δράσεις. Φέτος στόχος είναι η διαδικτυακή ενημέρωση 

μαθητών και εκπαιδευτικών στις 8 Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με επισφαλείς διαδικτυακές συμπεριφορές 

προκειμένου να δομήσουμε υπεύθυνους και ενημερωμένους ψηφιακούς πολίτες του μέλλοντος. Οι 

ενημερώσεις θα πραγματοποιηθούν  διαδικτυακά λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει 

διαμορφωθεί παγκοσμίως λόγω της πανδημίας του COVID-19.

3. Στις 8 Φεβρουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθούν μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ενημερώσεις από 

εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δύο (2) ενημερώσεις:

 Μία (1) σε σχολεία Πρωτοβάθμιας (τάξεις Δ’, Ε’, ΣΤ’) τις ώρες 09:00-11:00. 

 Μία (1) σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – Λύκειο) τις ώρες 11:00-13:00.

4. Η θεματολογία που θα αναπτυχθεί αναφορικά με την πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο, είναι:

 η πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, 

 οι παγίδες που ελλοχεύουν στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, 

 ο διαδικτυακός σεξουαλικός εξαναγκασμός και εκβιασμός, 

 ο εθισμός στο διαδίκτυο, 

 το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού.

5. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων θα συνδεθούμε με άτομα ευρέως γνωστά και αποδεκτά 

από το ευρύ κοινό και με επιρροή ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, όπως αθλητές, τα οποία θα μιλήσουν στα 

παιδιά για τη δική τους εμπειρία αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου και τις διεξόδους των παιδιών στην 

εποχή των τεχνολογιών που διανύουμε.

6. Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στην φόρμα https://forms.gle/QRGA77Fb3iuGpv9R9 μέχρι 

07/02/2022 και ώρα 12:00 για να παρακολουθήσετε με τους μαθητές σας την ενημέρωση. Όσοι δηλώσετε 

συμμετοχή μέσω της φόρμας θα λάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

καθώς και τον σύνδεσμο του διαδικτυακού «δωματίου» που θα συνδεθείτε στις 08/02/2022 για να 

παρακολουθήσετε την ενημέρωση.


