ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
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Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
9 Φεβρουαρίου - Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2010
Για έβδομη χρονιά εορτάζεται φέτος σε περισσότερες από 60 χώρες η Ημέρα
Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day). Η ημέρα αυτή αποτελεί εφαλτήριο
ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων στα θέματα που αφορούν την ασφαλή και
ηθικά σωστή χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και όλων των
διαδραστικών τεχνολογιών που είναι πια κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
Στο πλαίσιο των φετινών εορτασμών και εκδηλώσεων, το Ελληνικό Κέντρο
Ασφαλούς Διαδικτύου συνδιοργανώνει με το Γραφείο Νεότητος της Ι.
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ
με θέμα «Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου για τα παιδιά», την Τρίτη 9
Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 11:30 – 18.30 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου
52, Αθήνα). Το συνέδριο είναι ανοιχτό για το κοινό.
Θα χαιρετίσουν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος, η
Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου,
η Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα. Φώφη Γεννηματά και ο
Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κος Μιχάλης
Κοντογιάννης.
Στη συνέδριο θα παρουσιαστούν τα στατιστικά στοιχεία των καταγγελιών που
έγιναν το 2009 προς τη Safeline, την Ελληνική ανοιχτή γραμμή καταγγελιών
παράνομου περιεχομένου και παράνομης συμπεριφοράς, που δείχνουν αύξηση
κατά 149% συγκριτικά με τις αντίστοιχες καταγγελίες του 2008. Επίσης, θα
παρουσιαστούν τα στατιστικά δεδομένα από την 4μηνη πρώτη λειτουργία της
Γραμμής Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ, και τα οποία καταδεικνύουν την επιτακτική
ανάγκη των Ελλήνων για πρόληψη σε σχέση με τους κινδύνους που ελλοχεύουν
από τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου.
Έγκριτοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της Πολιτείας θα παραθέσουν ομιλίες στο
συνέδριο. Το παρόν θα δώσει φυσικά και η ομάδα νέων του Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου.
Η ιστορία της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου
 Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εορτάζεται κάθε δεύτερη Τρίτη του Φεβρουαρίου.
Φέτος η ημέρα αυτή είναι η 9η Φεβρουαρίου.
Βασιλίσσης Σοφίας 2, 10674 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 72.72.112, Τηλεομοιοτυπία: 210 72.44.620
E-mail: Carlos.MARTIN-RUIZ-DE-GORDEJUELA@ec.europa.eu

 Όλα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2002, όταν γεννήθηκε η ιδέα καθιέρωσης του

εορτασμού.

 Στις 6 Φεβρουαρίου 2004 εορτάστηκε για πρώτη φορά η Ημέρα Ασφαλούς










Διαδικτύου σε 16 χώρες, ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα.
Στις 8 Φεβρουαρίου 2005, η ημέρα αυτή εορτάστηκε σε 29 χώρες. Στην Ελλάδα,
ο Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου διοργάνωσε διαγωνισμό παιδικής
ιστορίας.
Στις 7 Φεβρουαρίου 2006, οι χώρες που συμμετείχαν ήταν 36. Διοργανώθηκε
παγκόσμιας εμβέλειας «blogathon», με σκοπό την προώθηση μηνυμάτων
επαγρύπνησης σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Στην Ελλάδα ο
Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου διοργάνωσε μαθητικό διαγωνισμό
σταυρόλεξου και κουίζ γνώσεων.
Στις 6 Φεβρουαρίου 2007, συμμετείχαν στον εορτασμό 43 χώρες και πλειάδα
διεθνών οργανισμών. Διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά «blogathon» αλλά και
πανευρωπαϊκός μαθητικός διαγωνισμός, στον οποίο οι Έλληνες μαθητές
αναδείχτηκαν πρώτοι σε συμμετοχές και κέρδισαν 2 από τα 4 πανευρωπαϊκά
βραβεία.
Οι επιτυχίες για τους Έλληνες μαθητές συνεχίστηκαν το 2008. Στον
πανευρωπαϊκό μαθητικό διαγωνισμό κατέκτησαν 2 από τα 3 Πανευρωπαϊκά
βραβεία και μια αναπληρωματική θέση! Οι νικητές βραβεύτηκαν σε ειδική
ημερίδα που διοργάνωσε ο Ελληνικός Κόμβος σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας, στις 12 Φεβρουαρίου 2008.
Στις 10 Φεβρουαρίου 2009 συμμετείχαν στον εορτασμό 54 χώρες. Με μεγάλη
λαμπρότητα και με το πάνελ νέων να κλέβει την παράσταση, το Ελληνικό Κέντρο
Ασφαλούς Διαδικτύου παρέθεσε για το εορτασμό της ημέρας αυτής Συνέντευξη
Τύπου στο Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου,
Τηλ. 210 6212365
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