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Αθήνα, 11 Μαΐος 2012  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

Με επιηςσία ππαγμαηοποιήθηκε από ηη Δίυξη 

Ηλεκηπονικού Εγκλήμαηορ ημεπίδα, μέζυ ηηλεδιάζκετηρ 

ζε ζσολεία ηηρ σώπαρ  

Με ηδηαίηεξε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα (11-05-2012), 

από ηελ Υπνδηεύζπλζε Δίσμεο Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο, 

εκεξίδα κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε πέληε (5) ζρνιεία ηεο ρώξαο.  

Η εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά από πξσηνβνπιία ηνπ 

Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Υπεξεζίαο 

Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο θαη Δίσμεο Ηιεθηξνληθνύ 

Εγθιήκαηνο, ζην πιαίζην ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ παηδηώλ, ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν.  

ηελ ηειεδηάζθεςε παξαβξέζεθε θαη ν Υπνπξγόο Πξνζηαζίαο 

ηνπ Πνιίηε, Μηράιεο Χξπζνρνΐδεο, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζην 

θνηλσληθό έξγν ηεο Υπεξεζίαο Δίσμεο Ηιεθηξνληθνύ 

Εγθιήκαηνο θαη ζηνπο θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλνύλ ζην 

δηαδίθηπν, ελώ παξάιιεια ζπλνκίιεζε κε ηνπο καζεηέο.  

Κύξηνο ζηόρνο ησλ ηειεδηαζθέςεσλ, είλαη λα 

επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά, ειηθίαο από 5 έσο 18 εηώλ, γηα 

ηνπο θηλδύλνπο πνπ θξύβεη ην δηαδίθηπν, λα κάζνπλ 

πεξηζζόηεξα γηα ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ησλ πξνθιήζεσλ 

ηνπ ςεθηαθνύ θόζκνπ θαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζηα λέα 

δεδνκέλα.  

Μέζα από ηε δηαδξαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ηα παηδηά, 

ελεκεξώζεθαλ από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δίσμεο Ηιεθηξνληθνύ 

Εγθιήκαηνο, Αζηπλνκηθό Δηεπζπληή Εκκαλνπήι θαθηαλάθε, 

αιιά θαη εμεηδηθεπκέλνπο Αμησκαηηθνύο, ηόζν γηα ηελ αζθάιεηα 

ζην Δηαδίθηπν, όζν θαη γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ 

θαηά ηε πινήγεζή ηνπο ζε απηό.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεδηάζθεςεο, ηελ νπνία 

παξαθνινύζεζαλ θαη ζπκκεηείραλ πεξίπνπ -500- καζεηέο, έγηλε 

ζύλδεζε κε ηα αθόινπζα ζρνιεία:  

  Ράιιεην Γπκλάζην Θειέσλ Πεηξαηά  

  2ν Γπκλάζην Αξγπξνύπνιεο  

  4ν Γπκλάζην Αγίσλ Αλαξγύξσλ  

  3ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ  

 2o Γεληθό Λύθεην Αγίνπ Δεκεηξίνπ  



Ο Πξντζηάκελνο ηεο Δίσμεο Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο, καδί 

κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ζπλνκίιεζαλ δηαδξαζηηθά κε ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο θαη αλαθέξζεθαλ θπξίσο:  

 ζην ζθνπό δηνξγάλσζεο ησλ ηειεδηαζθέςεσλ γηα ηελ 

αζθαιή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν  

 ζηελ απνζηνιή ηεο Υπνδηεύζπλζεο Δίσμεο 

Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο  

 ζηα αδηθήκαηα θαη ζηνλ ηξόπν πνπ απηά δηαπξάηηνληαη 

κέζσ δηαδηθηύνπ, θαζώο θαη ζε πξαθηηθέο πξόιεςεο  

 ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πνπ αθνξνύλ ηε δηείζδπζε ησλ 

Ειιήλσλ ζην δηαδίθηπν θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ θαιείηαη 

λα αληηκεησπίζεη ε Δίσμε Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο κε 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα θαη πεξηζηαηηθά.  

ην πιαίζην ηεο εκεξίδαο, νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο είραλ 

ηελ επθαηξία λα ζπλνκηιήζνπλ αιιά θαη λα ζέζνπλ εξσηήκαηα 

ζηνλ Υπνπξγό Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Μηράιε Χξπζνρνΐδε 

θαη ζηνπο αμησκαηηθνύο ηεο Δίσμεο Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο.  

εκεηώλεηαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία ππνζηεξίδεηαη 

από ηελ εηαηξεία Vodafone θαη πεξηιακβάλεη ηε λέα ππεξεζία 

Microsoft 365.  

 


