
Όλοι μαζί, για ένα καλύτερο Διαδίκτυο! 
 

 
   Την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου θα εορταστεί, για 12η συνεχή χρονιά, η Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου.  
   Το εφετινό σύνθημα "Όλοι μαζί, για ένα καλύτερο Διαδίκτυο" κινητοποίησε σχολεία, 
δήμους,  βιβλιοθήκες,  συλλόγους γονέων  προκειμένου να δράσουν ως πολλαπλασιαστές 
της ημέρας αυτής, μέσα από τη δημιουργία ποιημάτων, θεατρικών και μουσικών δρώμενων 
καθώς και ενημερωτικών εκδηλώσεων προς γονείς, κηδεμόνες, κοινωνικούς λειτουργούς 
και παιδιά. 
   Καλείστε να γίνετε πρεσβευτές της ημέρας  διοργανώνοντας δικές σας εκδηλώσεις μέσα 
στο σχολείο σας, στο φορέα σας, στην τοπική σας κοινωνία  προωθώντας τους στόχους  του 
προγράμματος “Safer Internet” και της στρατηγικής  “Better Internet for kids”  της 
Eυρωπαϊκής  Ένωσης. 
   Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης- Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής,   
αρμόδια για θέματα Διαδικτύου (που υπάγονται στο νεοσύστατο τμήμα Νέων Μέσων), έχει 
επιδείξει πολυετή ενεργό συμμετοχή  σε δράσεις για την προώθηση του  «Ασφαλούς  
Διαδίκτυο»  καθώς και  του  «Καλύτερου Διαδίκτυο για παιδιά».   
   Η ΓΓΕ-ΓΓΕΠ  ως «national contact point» για το σχεδιασμό και προγραμματισμό  πολιτικών 
και δράσεων για το Καλύτερο Διαδίκτυο (“Mapping Better Internet Policies and Actions”) 
συντόνισε, το καλοκαίρι 2014, τη συγκέντρωση και υποβολή  στοιχείων από όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς της χώρας μας,  με σκοπό  τη σύνταξη σχετικής ευρωπαϊκής 
μελέτης.  Η  μελέτη  (που εκπόνησε όμιλος εταιρειών συμβούλων για λογαριασμό της  
Ευρωπαϊκής Επιτροπής) έχει  τίτλο  "Benchmarking of Safer Internet policies in Member 
States"  και πρόκειται να παρουσιαστεί στις 3 Μαρτίου τ.έ, στις Βρυξέλλες.    Στη συνέχεια 
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ-ΓΓΕΠ. 
    Θεωρώντας ότι  με τη  θετική χρήση του Διαδικτύου μπορεί να επιτευχθεί  η βέλτιστη 
επικοινωνία, η ψυχαγωγία και κυρίως η ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών και των 
νέων,  η ΓΓΕ-ΓΓΕΠ συμβάλλει στον εφετινό εορτασμό  της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου  

παρέχοντας  απευθείας  πρόσβαση στις ακόλουθες συνδέσεις: 
 
 Ιστοσελίδα www.saferinternetday.gr στην οποία περιγράφονται οι 

δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας για την Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου  

 Ηλεκτρονική «πλατφόρμα» 
http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page157&objId=C
ategory315&childobjid=Category315 με τις πρωτοβουλίες Πρεσβευτών 
της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου  

 Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 
http://www.saferinternetday.org/web/guest/home 
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 Ιστοσελίδα του Ελληνικού  Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου,  Μέλος του   

Πανευρωπαϊκού Δικτύου Insafe   και  επίσημος διοργανωτής του εορτασμού: 
www.saferinternet.org 
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