
  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

                                      

  

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Ενημζρωςη για θζματα αςφαλοφσ χρήςησ του διαδικτφου                                                                                                          

 

   το πλαίςιο του Μνθμονίου υνεργαςίασ μεταξφ του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων και τθσ Μονάδασ Εφθβικισ Τγείασ τθσ Β’ Παιδιατρικισ Κλινικισ του Πανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν - Μζλουσ του Ελλθνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ Διαδικτφου, υπό τθν αιγίδα και τθ ςτιριξθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του προγράμματοσ πλαιςίου Safer Internet, ςασ ενθμερϊνουμε για τουσ 

φορείσ ςτουσ οποίουσ κα μποροφν να απευκφνονται τα παιδιά, οι ζφθβοι ,οι γονείσ και οι 

εκπαιδευτικοί  τόςο για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ όςο και για κζματα που χριηουν άμεςθσ 

αντιμετϊπιςθσ από τυχόν δφςκολεσ καταςτάςεισ που ςυναντοφν οι μακθτζσ ςτο διαδίκτυο. 

Η ιςτοςελίδα τθσ Δράςθσ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ του Ελλθνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ 

Διαδικτφου Saferinternet.gr, ςτοχεφει ςτθν  αφφπνιςθ – ενθμζρωςθ γονζων, εκπαιδευτικϊν, και του 

κοινωνικοφ ςυνόλου για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να προςτατεφςουν τα  παιδιά από 

τουσ κινδφνουσ που εγκυμονοφν από τθ μθ ορκι χριςθ των διαδραςτικϊν  τεχνολογιϊν, όπωσ είναι 

το διαδίκτυο ι το κινθτό τθλζφωνο.  

Θ Γραμμή βοηθείασ ΤΠΟΣΘΡΙΗΩ 800 11 800 15 (χωρίσ χρζωςθ), απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ, 

παιδιά, εφιβουσ και ςτισ οικογζνειζσ τουσ, παρζχοντασ υποςτιριξθ και ςυμβουλζσ από ειδικοφσ 

παιδοψυχολόγουσ  για κζματα που ςχετίηονται με τθ χριςθ του Διαδικτφου, του κινθτοφ 

τθλεφϊνου και των θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν (παρενόχλθςθ, εξάρτθςθ, επιβλαβζσ περιεχόμενο, 

τηόγοσ, πορνογραφία, παιδοφιλία, κ.ά.).Η γραμμι βοθκείασ ΤΠΟΣΗΡΙΖΩ βρίςκεται ςτο νοςοκομείο 

Π&Α Κυριακοφ. τθ Μονάδα Εφθβικισ Τγείασ τθσ ΒϋΠαιδιατρικισ Κλινικισ του Πανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν υπάρχει ολοκλθρωμζνθ δομι αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων που ςχετίηονται με κζματα 

κατάχρθςθσ του διαδικτφου.  

   Να διατθρθκεί μζχρι ........................ 

Βακμόσ Αςφαλείασ .......................... 
Μαροφςι,   26 - 10 -10   
Αρικ. Πρωτ.        135019/Γ7              
Βακ. Προτερ    
ΠΡΟ:  
-Περιφερειακοφσ Δ/ντζσ Α/θμιασ και Β/θμιασ   
Εκπ/ςησ τησ χώρασ (Ζδρεσ τουσ) 
-Γραφεία χολικών υμβοφλων (μζςω των 
Περ/κών Δ/νςεων Εκπ/ςησ) 
- Δ/νςεισ και Γραφεία Α/θμιασ και Β/θμιασ 
Εκπ/ςησ τησ χώρασ (μζςω Περιφερεικών 
Δ/νςεων) 
- Τπευθφνουσ Αγωγήσ Τγείασ και 
υμβουλευτικών ταθμών Νζων (μζςω των 
Δ/νςεων) 
- χολικζσ μονάδεσ (όλων των τφπων) τησ 
χώρασ (μζςω των οικείων Δ/νςεων και 
Γραφείων) 
- ΚΕΠΛΘΝΕΣ τησ χώρασ (μζςω οικείων 
Δ/νςεων ) 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  
Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
 

 

  

 

 

 

----- 
Σαχ. Δ/νςθ: Ανδρζα Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλθ: 151 80 Μαροφςι 
Email: seped @ypepth.gr 
Πλθροφορίεσ: Φουςζκθ Ε. 
Σθλζφωνο: 210 344 2223  
FAX: 210 344 2221 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 



Σζλοσ, ςτθν  ανοιχτι γραμμι καταγγελιϊν Safeline.gr μπορεί κανείσ να απευκυνκεί για παράνομο 

περιεχόμενο ι παράνομθ ςυμπεριφορά ςτο διαδίκτυο. 

 

                                                                                                            Ο ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ                                                

 

                                                                                             ΜΙΧΑΛΘ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΘ 

 

 

 

 

 

Εςωτ. Διανομι:  

-Γραφείο Τπουργοφ 

- Γραφείο Αναπλθρϊτριασ Τπουργοφ 

-Γραφείο Τφυπουργοφ Ε. Χριςτοφιλοποφλου 

-Γραφείο Γεν. Γραμματζα  

-Γραφείο Ειδ. Γραμματζα Μ. Κοντογιάννθ 

-Δ/νςθ  ΕΠΕΔ 

-Δ/νςθ πουδϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 

 -Δ/νςθ πουδϊν Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ 

  

 

                                                                                                 

     

 

 

 


