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Εισαγωγικό σημείωμα σύνταξης 
 

 

Αγαπητές/οί φίλοι, 
 
To ενημερωτικό σημείωμα για το πρώτο τετράμηνο του νέου έτους είναι 

πολυσέλιδο και περιέχει αρκετά άρθρα για την ετικέτα ψηφιακής 

ασφάλειας, την ιδιωτικότητα και “ασφαλώς” την Ημέρα Ασφαλούς 

Διαδικτύου 2016.  

Για τη δράση eSafety Label, θα βρείτε άρθρα στις σελίδες 4-6 και 15 του 

παρόντος. Επιφυλασσόμαστε για ένα δυναμικό infographic το οποίο να 

απεικονίζει τα στοιχεία για όλες τις χώρες. Στο μεταξύ μπορείτε να 

αξιολογήσετε σήμερα κιόλας την υποδομή, την πολιτική και την πρακτική 

ψηφιακής ασφάλειας στο σχολείο σας αξιοποιώντας το εξατομικευμένο 

(για τη σχολική μονάδα) σχέδιο δράσης μέσω της κοινότητας 

http://www.esafetylabel.eu. 

Σχετικά με την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, πραγματοποιήθηκε ανήμερα, 

στις 9/2/2016, webinar συνδυασμένο με τις δράσεις eTwinning και 

eSafety Label. Σχετικά με την ιδιωτικότητα, θα βρείτε άρθρα στις σελίδες 

9-10 και 14. 

Στην προσπάθεια διάχυσης της σελίδας, μπορείτε να μάς βρείτε και στο 
πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο, το Facebook.  Ακολουθήστε μας λοιπόν 
και διαδώστε την προτίμησή σας στην έγκαιρη, αξιόπιστη κι επίκαιρη 
ενημέρωση σε θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας, με like στη σελίδα 
https://www.facebook.com/esafetygr. 
 
Αν έχετε κάποιο άρθρο το οποίο θέλετε να δημοσιευτεί στο δικτυακό μας 
τόπο και να γίνει αναφορά με παραπομπή στην περιοδική μας έκδοση, 
μπορείτε να το στείλετε ηλεκτρονικά στο esafety@sch.gr.  
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SID 2016 - 3 χρόνια πιστοποίησης σχολείων  
με την ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας 

 

Στις 9 Φεβρουαρίου 2016, την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, η δράση 
eSafetyLabel του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (EUN) γιορτάζει τα 3 
χρόνια επίσημης παρουσίας, με τα ελληνικά σχολεία να διατηρούν την 
ευρωπαϊκή πρωτιά στην πιστοποίηση σχολείων με την ετικέτα ψηφιακής 
ασφάλειας.  
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η κοινότητα eSafety 
Label μεγαλώνει και ότι, ως σήμερα, πάνω από 3.000 εκπαιδευτικοί από 
όλη την Ευρώπη έχουν ενταχθεί σε αυτήν. Καλωσορίζουμε όλους τους 
νέους χρήστες και συγχαίρουμε τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς σε όλα 
τα ελληνικά σχολεία για το επίτευγμα!  
 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: 

http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/369-plt  
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Το eTwinning στην Ελλάδα αναλαμβάνει δράση για 
ένα καλύτερο διαδίκτυο! 

Η Ελληνική Υπηρεσία 
Υποστήριξης του eTwinning 
πραγματοποίησε με επιτυχία 
online σεμινάριο με θέμα "Το 
eTwinning στην Ελλάδα 

αναλαμβάνει δράση για ένα καλύτερο διαδίκτυο! #eSafetyLabel" την 
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016.  
Για όσους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το webinar, μπορείτε να το 
δείτε στο κάτω μέρος της σελίδας, στα πολυμέσα http://internet-
safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/370-sid16, μέσω της 
υπηρεσίας βίντεο του ΠΣΔ ή στο αντίστοιχο κανάλι 
https://www.youtube.com/watch?v=J-lgum-bYD0.  
Μείνετε συντονισμένοι ως την επόμενη Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, την 
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 και στο ενδιάμεσο για περισσότερα webinars 
στην ψηφιακή ασφάλεια!  

http://internet-safety.sch.gr/
mailto:esafety@sch.gr
http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/
https://www.facebook.com/esafetygr
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/370-sid16
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/370-sid16
https://www.youtube.com/watch?v=J-lgum-bYD0
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6 σχέδια μαθήματος για την Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου 2016 
  

Στις 9 Φεβρουαρίου 2016, την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου #SID2016, η 
δράση #eSafetyLabel (βλ. σχετικά άρθρα http://internet-
safety.sch.gr/index.php/inform/2012-10-02-09-53-54/el) του Ευρωπαϊκού 
Σχολικού Δικτύου (EUN) γιορτάζει 3 χρόνια επίσημης παρουσίας, με τα 
ελληνικά σχολεία να διατηρούν την ευρωπαϊκή πρωτιά στην πιστοποίηση 
σχολείων με την ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας.  
Πριν τη SID 2016, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί έξι σχολείων με χρυσή και 
αργυρή ετικέτα ανέλαβαν να μοιραστούν από ένα σχέδιο μαθήματος για 
τη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο καθένας (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο). 
Διαβάστε περισσότερα: 
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/371-lp    

http://internet-safety.sch.gr/
mailto:esafety@sch.gr
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https://www.facebook.com/esafetygr
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http://internet-safety.sch.gr/index.php/inform/2012-10-02-09-53-54/el
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/371-lp
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Tο Εθνικό  και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σχεδίασε και θέτει σε  
λειτουργία το επιμορφωτικό πρόγραμμα  «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: 
Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι παρέμβασης και 
πρόληψης» διάρκειας 70 ωρών. 
 
Το εν λόγω πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο και μοριοδοτούμενο (10 
μόρια) για τα στελέχη των Δημόσιων Υπηρεσιών από την Κεντρική 
Επιτροπή Πιστοποίησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). 
 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:  
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/372-psy 
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Safer Internet Day 2016  

από το Δημοτικό ως το Λύκειο 
 

Πολλά σχολεία συμμετείχαν και φέτος στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, 

υιοθετώντας το μήνυμα "Ανάλαβε δράση για ένα καλύτερο Διαδίκτυο". 

Αρκετά από αυτά μοιράστηκαν το υλικό και τις δράσεις τους στην 

κοινότητα "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο" του ΠΣΔ, τα οποία μπορείτε να δείτε 

ή να αναρτήσετε τα δικά σας πατώντας στα Αρχεία της ομάδας 

http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/documents/.  

 

 
Μείνετε συντονισμένοι ως την επόμενη Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, την 
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017, πάντα με ψηφιακή ασφάλεια! 

http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/373-sid16   

http://internet-safety.sch.gr/
mailto:esafety@sch.gr
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http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/373-sid16
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Μηχανή αναζήτησης στην  
καταπολέμηση του Big Brother! 

Όταν αναζητούμε πληροφορίες μέσω μιας μηχανής αναζήτησης, 
καταγράφεται μαζί με τη χρονική στιγμή της κάθε αναζήτησης και η 
διεύθυνση πρωτοκόλλου (ΙΡ) με την οποία ο υπολογιστής μας συνδέεται 
στο Διαδίκτυο. Επίσης, όταν σερφάρουμε στο Διαδίκτυο, το πρόγραμμα 
πλοήγησης (browser) καταγράφει τις σελίδες που επισκεπτόμαστε. Σχεδόν 
όλες οι σελίδες εγκαθιστούν στον υπολογιστή μας μικρά αρχεία (cookies) 
ώστε να μπορούν να μας αναγνωρίζουν όταν θα τις επισκεφτούμε ξανά! 
Σχετικά με την επεξεργασία προσωπικού απορρήτου, ποιά είναι όμως η 
ασφαλέστερη μηχανή αναζήτησης; 
Μάθετε στη σελίδα  
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/375-ixq      
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Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 
29/2/2016 τα νομικά κείμενα που θα 
θέσουν σε εφαρμογή την ασπίδα 
προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα 
καθώς και ανακοίνωση που συνοψίζει τις 
ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία 
χρόνια για να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη στη διατλαντική ροή 
δεδομένων από το 2013 που είχαν γίνει οι 
αποκαλύψεις για την παρακολούθηση.  

Διαβάστε σχετικά: 

http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/parents/item/374-eus  
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31 Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα ... Backup 
 

Μπορεί να μην είναι ευρέως 
γνωστή, αλλά η Παγκόσμια 
Ημέρα Backup εορτάζεται 
στις 31 Μαρτίου, ακριβώς 
μία μέρα πριν την 
Πρωταπριλιά και έχει ως 
στόχο να ενθαρρύνει τους 
χρήστες υπολογιστών και 
κινητών, να δημιουργούν 
τακτικά αντίγραφα 
ασφαλείας των δεδομένων 
τους. Αυτό φαίνεται να είναι 
κάτι που αρκετοί χρήστες 
ξεχνούν να κάνουν. Τι είναι 
όμως η Παγκόσμια Ημέρα ... 
αντιγράφων ασφαλείας; 
Μάθετε σχετικά: 

http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/parents/item/376-wd 

http://internet-safety.sch.gr/
mailto:esafety@sch.gr
http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/
https://www.facebook.com/esafetygr
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/parents/item/376-wd
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/parents/item/376-wd


 

Κόμβος Ασφάλεια στο Διαδίκτυο ΠΣΔ: http://internet-safety.sch.gr e-mail: esafety@sch.gr 
Κοινότητα – Δημόσια Ομάδα: http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/  

Facebook σελίδα: https://www.facebook.com/esafetygr  
-Σελίδα 12- 

 

 

Πώς να ανακαλύψετε αν ο υπολογιστής σας έχει ιό 
 

Ο υπολογιστής σας 
συμπεριφέρεται περίεργα τον 
τελευταίο καιρό; Κολλάει 
συνεχώς, είναι αργός και εκτός 
αυτών, εμφανίζει διαρκώς 
αναδυόμενα (pop-up) παράθυρα 
που δεν επιθυμείτε να βλέπετε;  
 
Εάν αυτά τα προβλήματα 
συμβαίνουν τότε ο υπολογιστής 
σας μπορεί να έχει προσβληθεί 
από ιό. Υπάρχει κάποιος τρόπος 
για να αποτρέψετε πράγματα 
όπως αυτό από το να 
συμβαίνουν διαρκώς;  
 

Ενώ υπάρχουν διάφορες λύσεις antivirus που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε, είναι καλύτερο να γνωρίζετε πώς το κακόβουλο 
λογισμικό επηρεάζει τον υπολογιστή σας πρώτα, ώστε να μπορείτε 
γρήγορα να αναγνωρίσετε και να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Αυτοί 
είναι μερικοί τρόποι να ανακαλύψετε αν ο υπολογιστής σας έχει ιό πριν να 
είναι πολύ αργά: 
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/377-vrs 
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Στατιστικά στοιχεία Safeline για το 2015 

 
Πρώτες σε αριθμό οι καταγγελίες που αφορούν παιδική πορνογραφία, 
ρατσισμό, οικονομικές απάτες και παραβίαση προσωπικών δεδομένων στο 
Διαδίκτυο! 
Η SafeLine, η Ελληνική Ανοικτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο 
Διαδίκτυο, έκλεισε φέτος 12 χρόνια λειτουργίας και όπως κάθε χρόνο, 
ενημερώνει για τα στατιστικά της στοιχεία. Τα στοιχεία του 2015 
παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά υπό το πρίσμα πρόσφατων 
σημαντικών νομοθετικών αλλαγών. Το 2015 ο συνολικός αριθμός των 
καταγγελιών που δέχθηκε η SafeLine παρέμεινε υψηλός, φτάνοντας 
περίπου τις 4000 καταγγελίες: 
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/parents/item/378-sl5  
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Το ευρωπαϊκό "πακέτο" για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων σε 3 βίντεο 
 
Νέοι κανόνες για την 
προστασία 
προσωπικών 
δεδομένων θα δώσουν 
τη δυνατότητα στους 
πολίτες να ελέγχουν 
σε μεγαλύτερο βαθμό 
τα προσωπικά τους 
στοιχεία.  
 
Μπορείτε να 
ανατρέξετε σε όλα τα 
σχετικά άρθρα περί 
ιδιωτικότητας στο 
http://internet-
safety.sch.gr/index.ph
p/files/privacy   
 
 
 
Ενημερωθείτε με τα τρία σχετικά βίντεο, επιλέγοντας EL για ελληνικά 
στους υπότιτλους: 
 
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/parents/item/380-3vs  
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Διαρκής πρωτιά για τα ελληνικά σχολεία στην Ευρώπη με 
την ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας! 

 
Με δεδομένα 15/4/2016, τα νέα είναι πολύ καλά για τα ελληνικά σχολεία 
που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή δράση ετικέτας ψηφιακής ασφάλειας 
και πιο συγκεκριμένα: 4 χρυσά, 16 αργυρά και 264 χάλκινα σχολεία, 
284 πιστοποιημένα συνολικά στην επικράτεια! 
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/379-esl  

http://internet-safety.sch.gr/
mailto:esafety@sch.gr
http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/
https://www.facebook.com/esafetygr
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/379-esl


 

Κόμβος Ασφάλεια στο Διαδίκτυο ΠΣΔ: http://internet-safety.sch.gr e-mail: esafety@sch.gr 
Κοινότητα – Δημόσια Ομάδα: http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/  

Facebook σελίδα: https://www.facebook.com/esafetygr  
-Σελίδα 16- 

 

 

26 Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
 

Στις 26 Απριλίου γιορτάζεται η 
Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας για την ευαισθητοποίηση 
και το ρόλο των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας - 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά 
σήματα, βιομηχανικά σχέδια, 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
(διαβάστε το επεξηγηματικό άρθρο) 
- που αυτά διαδραματίζουν στην 
ενθάρρυνση της καινοτομίας και της 
δημιουργικότητας.  
 
Φέτος, διερευνάται το μέλλον του 
πολιτισμού στην ψηφιακή εποχή: 
πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε 
και πώς μπορούμε να έχουμε 
πρόσβαση. Απαιτείται ένα πιο 
ευέλικτο σύστημα πνευματικής 
ιδιοκτησίας που να βοηθά στο να 

διασφαλιστεί ότι οι καλλιτέχνες ανταμείβονται σωστά για την εργασία 
τους, ώστε να μπορούν να δημιουργούν. 
 
Διαβάστε το πλήρες άρθρο: 
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/parents/item/381-wipd  
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