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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

1. Περιςςότερθ ΟΧΙ λιγότερθ πρόςβαςθ 

2. Τα παιδιά χρειάηονται περιςςότερεσ γνώςεισ 
και δεξιότθτεσ ςε θζματα διαδικτφου 

3. Οι Κφπριοι γονείσ να επενδφςουν χρόνο με τα 
παιδιά τουσ και με τθν τεχνολογία για να 
γεφυρώςουν το χάςμα γενεών 







Κυπριακή χιζοφρένεια 

   Δίκαζηε νη θαιύηεξνη γνλείο 

   Γελ είκαζηε ξαηζηζηέο 

   Έρνπκε εμαηξεηηθή παηδεία 





Organization for Economic Co-operation and Development 







Κνηλωληθά Γίθηπα θαη ζειίδεο 
θνηλωληθήο δηθηύωζεο 

• Χώξνη ζηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα 
ρηίζνπλ θνηλσληθά δίθηπα ή θνηλσληθέο ζρέζεηο κε 
άηνκα κε ηα νπνία κνηξάδνληαη θνηλά ελδηαθέξνληα 

 

• “ζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο”  =  Facebook ? 

 

• Oη ηερλνινγίεο ζπλερώο ζπγρωλεύνληαη 

    θαη εμειίζζνληαη 



Κνηλωληθά Γίθηπα θαη ζειίδεο 
θνηλωληθήο δηθηύωζεο 

Γηα παξάδεηγκα, ζην Google+ (επέθηαζε ηνπ GMAIL™) 

ή ζην Hotmail™, παξαδνζηαθέο εηαηξείεο παξνρήο 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, κπνξεί ζήκεξα λα θάλεη 
θάπνηνο “θίινπο,” ή λα “βιέπεη” αλ θάπνηνο είλαη online 
(δει. ζπλδεδεκέλνο ηελ ίδηα ζηηγκή) θαη λα μεθηλήζεη έλα 
chat (δει. λα αληαιιάζζεη κελύκαηα ζε πξαγκαηηθό 
ρξόλν). 
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Κνηλωληθά Γίθηπα θαη ζειίδεο 
θνηλωληθήο δηθηύωζεο 

• Όπσο θαη ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν έηζη θαη ζηνλ 
θπβεξλνρώξν πξνζθέξνληαη λέεο επθαηξίεο γηα 
ζπλαληήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο όκσο 
εκπεξηθιείνπλ επθαηξίεο θαη θηλδύλνπο.  

 

• Η πξόθιεζε γηα καο ηνπο γνλείο παξακέλεη ε ίδηα: 

 

       Πνύ θαη κε πνηνύο ζπλαλαζηξέθεηαη? 

       Πόζεο ώξεο? 



 



 



 









Πνύ θαη κε πνηνύο ζπλαλα- 
ζηξέθεηαη ην παηδί καο; 

 

Σωζηή  

Έγθπξε 

Σπλερήο γνληθή ελεκέξσζε θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

θαη θαιιηέξγεηα ππεπζπλόηεηαο ζηα παηδηά. 



Τν Facebook™ θαη ηα  
Κππξηόπνπια 

• ηελ Κύπξν, 7 ζηα 10 παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην 
δηαδίθηπν έρνπλ πξνθίι ζην Facebook™ (EU Kids Online, 
2010), ν κέζνο όξνο ζηελ Επξώπε είλαη 6/10.  
 

• ηηο ειηθίεο 9-10 (γηα ηηο νπνίεο ην Facebook™ είλαη ζεσξεηηθά 
απαγνξεπκέλν) ηα πνζνζηά είλαη κηθξόηεξα: 4/10 ζε 
ζύγθξηζε κε 7/10 ζηελ Επξώπε.  
 

• Οη έθεβνη καο έρνπλ “θιεηδσκέλα” ηα πξνθίι ηνπο ζε κεγάια 
πνζνζηά, θαη αλαγξάθνπλ email ή ηειέθσλν ζε πνιύ 
κηθξόηεξα πνζνζηά από ην κέζν όξν ζηελ Επξώπε.  
 

• Σα πνζνζηά παξελόριεζεο θαη εθθνβηζκνύ ζηελ Κύπξν είλαη 
ρακειόηεξα. 



Τν Facebook™ θαη ηα 
Κππξηόπνπια 

• Έλα ζηα έμη Κππξηόπνπια έρεη πέζεη ζύκα εθθνβηζκνύ. 

 

• πρλόηεξα θαηλόκελα ζηελ Κύπξν είλαη ηα ελνριεηηθά 
κελύκαηα, νη θινπέο θσδηθώλ, θαζώο θαη ηα κελύκαηα 
πνπ πξνσζνύλ ην κίζνο, ην ξαηζηζκό, ηελ αλνξεμία θαη 
ηε βνπιηκία. 



Τν Facebook™ θαη ηα 
Κππξηόπνπια 

• Σν 85% ησλ παηδηώλ δειώλνπλ όηη έρνπλ δερηεί 
βνήζεηα ή κεζνιάβεζε από ηνπο δαζθάινπο ηνπο (ΕΕ 
κέζνο όξνο 79%) 

 

• Eπηδεηνύλ πεξηζζόηεξε εκπινθή ησλ γνληώλ ηνπο από 
ηνπο νπνίνπο δέρνληαη ηόζε κεζνιάβεζε όζε θαη από 
ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.  

 

• Η κεζνιάβεζε εθπαηδεπηηθώλ θαίλεηαη λα ππεξηεξεί 
ηεο κεζνιάβεζεο ησλ γνληώλ όζνλ αθνξά θηλδύλνπο 
ηνπ δηαδηθηύνπ. 



Cyprus ranked FIRST 

 27% of all children requested 

more parental mediation 

 

 79% of parents feel they should 

be doing more 



Κνηλωληθά Γίθηπα θαη επθαηξίεο 

• Πάλσ από 1,4 δηο. άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ζειίδεο θνηλσληθήο 
δηθηύσζεο. Aπνηεινύλ ίζσο ηε κεγαιύηεξε εθεύξεζε ησλ ηειεπηαίσλ 
δεθαεηηώλ όζνλ αθνξά ηε δπλαηόηεηα πνπ παξέρνπλ γηα νπζηαζηηθή 
επηθνηλσλία. 
 

• θέςεηο, απόςεηο, θσηνγξαθίεο θαη εηθόλεο κνηξάδνληαη κεηαμύ πνιιώλ 
αλζξώπσλ κέζα ζε δεπηεξόιεπηα. 
 

• O θαζέλαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηηο απόςεηο ηνπ, λα κνηξαζηεί ηε δσή ηνπ 
θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ αθόκα θαη αλ ην αθξναηήξην ηνπ είλαη κηθξό. 
 

•  Η θνηλσλία ησλ πνιηηώλ ρξεζηκνπνηεί ην Facebook™ σο ρώξν πνιηηηθήο 
ζπδήηεζεο, ζπγθέληξσζεο νκντδεαηώλ θαη νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ. 
 

•  Έλαο λένο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη εξγνδόηεζε. 



Κίλδπλνη ζε ρώξνπο θνηλωληθήο 
δηθηύωζεο 

Oη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο κπνξνύλ λα 
κεηαηξαπνύλ ζε ρώξνπο εθθόιαςεο θαθώλ 
ζπκπεξηθνξώλ θαη λα εθζέζνπλ ηα παηδηά ζε θηλδύλνπο. 

 

• Κινπή 

• Δθθνβηζκόο 

• Δζηζκόο 

• Ηιεθηξνληθή Απνπιάλεζε 



Κινπή 
 

• Η θινπή μεθηλά κε ηελ παξάλνκε αληηγξαθή (θινπή) ελόο 
ηξαγνπδηνύ ή κηαο ηαηλίαο ή ελόο βηληεν-παηρληδηνύ ζην δηαδίθηπν 
θαη εμειίζζεηαη κε ηελ αληηγξαθή θεηκέλσλ θαη εηθόλσλ από ην 
δηαδίθηπν κε ζηόρν ηελ εμαπάηεζε ησλ θαζεγεηώλ καο. 

 

• Οθείινπκε λα γλσξίδνπκε ηη θαηεβάδνπλ ηα παηδηά από ην 
δηαδίθηπν θαη κε πνηνπο ζπλαλαζηξέθνληαη θαζεκεξηλά ζηηο 
ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο.  

 

• Είλαη ζεκαληηθό ηα παηδηά λα γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη πξνζσπηθά 
δεδνκέλα, πώο πξνζηαηεύνπκε ηα δηθά καο θαη γηαηί νθείινπκε λα 
ζεβόκαζηε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ άιισλ. 

 

Γνλείο θαη παηδηά πξέπεη λα γλωξίδνπλ πώο λα 
επηιέγνπλ ηηο ζωζηέο ξπζκίζεηο αζθαιείαο. 



Δθθνβηζκόο 

• Σν Facebook™ θαη γεληθά νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο 
ρξεζηκνπνηνύληαη δπζηπρώο από πνιιά παηδηά, ζπλεηδεηά 
ή κε, κε ηξόπνπο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά άιια παηδηά. 

 

•  εκαληηθό εύξεκα ησλ εξεπλώλ είλαη όηη ηα ζύκαηα 
εθθνβηζκνύ ζπρλά εμειίζζνληαη ζε ζήηεο θαη ην αληίζεην. 

 

Eρνπκε θαζήθνλ λα παξαθνινπζνύκε ηηο ζπλαλαζηξνθέο 
θαη δξαζηεξηόηεηεο ηωλ παηδηώλ καο θαη λα 

επεκβαίλνπκε ζπκβνπιεπηηθά ή απαγνξεπηηθά όηαλ 
αληηιεθζνύκε όηη κηα πξάμε πηζαλόλ λα βιάπηεη 

θάπνηνλ. 



• Έλαο ζηνπο έμη 15ρξνλνπο εκθαλίδεη ζπκπεξηθνξέο εμάξηεζεο 
από ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. 

 

• Σν 40% ησλ παηδηώλ ζηελ Κύπξν παξνπζηάδεη παξαηεηακέλε 
ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, πνζνζηό πνπ είλαη πάλσ από ηνλ 
Επξσπατθό κέζν όξν, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην 30%. 

 

• Σα παηδηά ζηελ Κύπξν θάλεθε λα κελ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
δεμηόηεηεο γηα ηελ αζθαιή αιιά θαη γεληθόηεξε ρξήζε ηνπ 
δηαδηθηύνπ, αθνύ ε Κύπξνο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο ρακειόηεξεο 
ζέζεηο ηεο Επξώπεο. 

 

• Σα Κππξηόπνπια πεξλνύλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην Facebook™ 
από ηνπο Επξσπαίνπο. 

Δζηζκόο 



Ηιεθηξνληθή Απνπιάλεζε 

• Σν δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν εληνπηζκνύ 
πηζαλώλ ζπκάησλ θαη πξόζθιεζεο παηδηώλ ζε παηδηθή 
πνξλνγξαθία. 

 

Η Κσπριακή Γραμμή Βοήθειας δέτεηαι περιζζόηερα 
ηηλεθωνήμαηα για ηέηοια θέμαηα από όηι αναμενόηαν.  

 

• ηελ Επξώπε επηά πξόζθαηεο απηνθηνλίεο ζπλδέζεθαλ 
κε παξελόριεζε ζηελ ζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 
ask.FM, ε νπνία είλαη θαη ζηελ Κύπξν πνιύ δεκνθηιήο. 



Γεληθέο Σηαηηζηηθέο: Πνύ πζηεξεί ε 
Κύπξνο 

• Σν 73% ησλ παηδηώλ ζηελ Κύπξν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 
δηαδίθηπν έρνπλ δηθό ηνπο πξνθίι ζην Facebook™ ή 
αλάινγε ζειίδα, ζε αληίζεζε κε ην 59% ηνπ κέζνπ 
Επξσπαίνπ.  

 

• Οη εκπεηξίεο Κππξηόπνπισλ από ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ  
δηαδηθηύνπ βξίζθνληαη ζην 40% ζε ζρέζε κε ην 30% ηεο 
Επξώπεο. 

 

• Σν 23% ησλ παηδηώλ καο δειώλεη όηη ζπρλά ζπιιακβάλεη 
ηνλ εαπηό ηνπ λα πιαληέηαη ζην δηαδίθηπν ή ζε ζειίδεο όπσο 
ην Facebook™ ρσξίο πξαγκαηηθά λα ςάρλεη θάηη ή λα 
ελδηαθέξεηαη. 



Γεληθέο Σηαηηζηηθέο: Πνύ πζηεξεί ε 
Κύπξνο 

1. Ρπζκόο αύμεζεο 
ηελ Κύπξν ν ξπζκόο αλάπηπμεο ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη 
ρακειόο, άξα ε ζέζε καο ζα γίλεηαη νινέλα θαη ρεηξόηεξε. 

2. Γλώζε vs. Πξόζβαζε 
– Σα Κππξηόπνπια ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο δξαζηήξηνπο 
ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ (EUKIDS Online).  

– Σελ ίδηα ζηηγκή βξίζθνληαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο (καδί κε 
Σνπξθία, Πνξηνγαιία θιπ.) όζνλ αθνξά ζρεηηθέο γλώζεηο 
θαη δεμηόηεηεο. 

3. Χάζκα γελεώλ 
Οη πεξηζζόηεξνη γνλείο δελ γλωξίδνπλ αιιά θαη δελ 
αληηιακβάλνληαη ζωζηά ηνπο πξαγκαηηθνύο θηλδύλνπο 
ηνπ δηαδηθηύνπ. 



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

1. Περιςςότερθ ΟΧΙ λιγότερθ πρόςβαςθ 

2. Τα παιδιά χρειάηονται περιςςότερεσ γνώςεισ 
και δεξιότθτεσ ςε θζματα διαδικτφου 

3. Οι Κφπριοι γονείσ να επενδφςουν χρόνο με τα 
παιδιά τουσ και με τθν τεχνολογία για να 
γεφυρώςουν το χάςμα γενεών 







Το MATRIX που βλέπετε 
ςτισ οθόνεσ ςασ είναι 

απόλυτα φανταςτικό και 
δεν έχει καμία ςχέςη με 
πραγματικά γεγονότα 





Οι νόμοι τησ κλαςςικήσ 
φυςικήσ δεν ιςχύουν; 

 
Ούτε οι νόμοι τησ 

βιολογίασ ιςχύουν; 





Τα όρια μεταξύ πραγματικού 
και ιδεατού κόςμου χάνονται 







Επέλεξε το ςώμα ςου ςτη Second Life  





Γλωξίδνπλ νη γνλείο ηη θάλνπλ 
ηα παηδηά ζην δηαδίθηπν; 

• Σν 30% ησλ γνλέσλ ησλ νπνίσλ ην παηδί έρεη δεη εηθόλεο ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ ζην 
δηαδίθηπν, ιέλε όηη ην παηδί ηνπο δελ έρεη δεη πνηέ ηέηνηεο εηθόλεο. 
 

• Σν 56% ησλ γνληώλ ησλ νπνίσλ ην παηδί έρεη ιάβεη πξνζβιεηηθά ή επηδήκηα/επηβιαβή 
κελύκαηα ζην δηαδίθηπν, ιέλε όηη ην παηδί ηνπο δελ έρεη ιάβεη πνηέ ηέηνην κήλπκα. 
 

• Σν 52% ησλ γνληώλ ησλ νπνίσλ ην παηδί έρεη ιάβεη κελύκαηα ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ, 
ιέλε όηη ην παηδί ηνπο δελ έρεη ιάβεη πνηέ παξόκνηα κελύκαηα. 
 

• Σν 61% ησλ γνληώλ ησλ νπνίσλ ην παηδί ζπλάληεζε δηα δώζεο θάπνηνλ πνπ ήμεξε κόλν 
κέζσ δηαδηθηύνπ, ιέλε όηη ην παηδί ηνπο δελ είρε πνηέ ηέηνηα εκπεηξία. 
 
 

Oι γονείσ των παιδιών που ανζφεραν ότι 
αντιμετώπιςαν κάποιον κίνδυνο ςτο διαδίκτυο 

ςυνήθωσ δεν είχαν επίγνωςη του γεγονότοσ 



Απνηειέζκαηα έξεπλαο iNetRisks 

• Οη ζηάζεηο ησλ γνληώλ απέλαληη ζηνλ θίλδπλν 
δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θηλδύλνπ θαη 
αλάινγα κε ηηο αξρηθέο αληηιήςεηο ηνπο.  

 

• Οη γνλείο κπόξεζαλ λα θαηαιάβνπλ θαιύηεξα ηη είλαη απηό 
πνπ ειθύεη έλα παηδί ζην δηαδίθηπν.  

 

• Σα παηδηά αηζζάλζεθαλ ηθαλνπνίεζε πνπ νη γνλείο ηνπο 
απνθάζηζαλ λα επηζθεθηνύλ ην ρώξν ηνπο θαη λα δερηνύλ 

• λα ηνπο μελαγήζεη ην παηδί. 

 

 



Απνηειέζκαηα έξεπλαο iNetRisks 

O θαιύηεξνο ηξόπνο λα αληηκεηωπίζνπκε ηνπο 
θηλδύλνπο ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη λα θέξνπκε πην 

θνληά γνλείο θαη παηδηά. 

 

• Σνλ πεξαζκέλν ρξόλν, ε εηζήγεζε καο πηνζεηήζεθε 
από ην ζύλδεζκν όισλ ησλ Κέληξσλ Αζθαινύο 
Δηαδηθηύνπ ηεο Επξώπεο (Insafe) σο ε θακπάληα ηεο 
ρξνληάο κε ηίηιν Connecting Generations, θαη ε Κύπξνο 
νξγάλσζε θαη θηινμέλεζε ην κεγαιύηεξν ίζσο 
παγθόζκην ζπλέδξην ζην ζέκα, κε αληηπξνζώπνπο από 
36 ρώξεο. 



Οη ηξεηο πην βαζηθέο ζπκβνπιέο 
 

1. πκθσλνύκε κε ην παηδί (κε πιήξε ζπλαίλεζε) ηνπο θαλόλεο πξόζβαζεο 
ζην δηαδίθηπν, ηηο ώξεο, θαη ηνπο δηαδηθηπαθνύο ρώξνπο πνπ δηθαηνύηαη λα 
επηζθέπηεηαη. Γηα παξάδεηγκα ην Facebook™, όπσο θαη πνιιά παηρλίδηα 
δελ επηηξέπνληαη ζε παηδηά θάησ ησλ 13. ηε ζπλέρεηα, παξακέλνπκε 
ζπλεπείο ζηελ εθαξκνγή όζσλ έρνπλ ζπκθσλεζεί. 
 

2. Καζόκαζηε ηνπιάρηζηνλ 1 ώξα ηε βδνκάδα καδί κε ην παηδί κπξνζηά ζηνλ 
ππνινγηζηή. Σνπ δεηνύκε λα καο μελαγήζεη ζηνπο ρώξνπο πνπ ζπρλάδεη, 
λα καο δείμεη πώο θαη κε πνηνύο κηιά θαη γεληθά ηνπ πξνζθέξνπκε ηελ 
ηθαλνπνίεζε λα γίλεη δάζθαιόο καο θαη λα καο θηινμελήζεη ζηνλ θόζκν 
ηνπ. 
 

3. Ελεκεξσλόκαζηε γηα ηηο δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη από έλα ζύγρξνλν 
λέν θαη έλα ζύγρξνλν γνληό. Απηό είλαη αλαγθαίν γηαηί νη πεξηζζόηεξνη 
(παηδηά θαη γνλείο) έρνπλ ηελ άπνςε όηη δηαζέηνπλ γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, 
ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πζηεξνύλ. ηε ζπλέρεηα αλαιακβάλνπκε 
πξσηνβνπιίεο γηα ηελ απόθηεζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ γλώζεσλ 
θαη δεμηνηήησλ. 



Helpline 

Awareness 

Node 

Hotline 

www.CyberEthics.info 

Since 2006 

Πού μπορεί κάποιος να 

ζητήσει βοήθεια 



CNTI- ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΝΕΤΡΟΕΠΙΣΗΜΗ 

ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΠΡΟΤ 

Σο πρόγρακκα CyberEthics ζσληολίδεηαπό ηο 2006 ηο:  

 

Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης 

και Σεχνολογίας Κύπρου 

 

Σο CNTI είλαη έλας κε θσβερλεηηθός, κε 

θερδοζθοπηθός ερεσλεηηθός οργαληζκός ποσ 

δραζηερηοποηείηαη ζε ζέκαηα ηετλοιογίας θαη λέωλ γηα 

πάλω από δύο δεθαεηίες. 

 



ΕΣΑΙΡΟΙ ΣΕΛΕΤΣΑΙΩΝ ΣΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ 



Δράζεης 

 

 
Σεμινάρια και 

Συνζδρια 

Βιωματικά 
Εργαςτήρια 

Παρουςιάςεισ 

Επιμορφώςεισ 

>22 

>70 

>500 



Safer Internet Conferences 
Date Title Location Number of participants 

01/09/2007                                                     Insafe Limassol 27 countries 

06/02/2008 Safer Internet Day 2008 Nicosia 300 

07/02/2009 Safer Internet Day 2009 Nicosia 500 

11/04/2009 CYTA Conference for the International 

Telecommunication Day 

Nicosia 80 

15/04/2009 SDDP Nicosia   

26/04/2009 CYTA Conference for the International 

Telecommunication Day: Protecting 

Children in Cyberspace 

Nicosia 10 

15/05/2009 SDDP Limassol 200 

08/01/2010 InetRisks Nicosia 14 

09/02/2010 Safer Internet Day 2010 Nicosia >100 

10/02/2010 Conference by CYTA for SID2010 Nicosia   

28/04/2010 Telsim/VODAFONE Nicosia 50 

                       08/02/2011 Safer Internet Day 2011 Nicosia 600 

11/05/2011 CYTA Conference Nicosia   

02/11/2011 Internet Addiction and other online Dangers Nicosia >120 

  

17/11/2011 

Connecting Generations - Discover the 

digital world together…safely! 

Nicosia 100 

05/02/2012 Safer Internet Day 2012 Nicosia >700 

  

14/5/2012- 

16/05/2012 

International Conference to promote Internet 

Safety Globally: Connecting Generations 

Larnaka 193 

19/05/2012 Conference Limassol/Sxoli Goneon   

13-14/07/2012 Conference:Augemented Reality and Online 

Identities In Education 

Larnaka   

  

15-16/10/2012 

Cyber Crime Conference of the Cyprus 

Presidency 

Larnaka   

05/02/2013 Safer Internet Day 2013 Nicosia 765 

22 conferences 

>36 countries 

 

>4,000 participants 



Σα επόμενα 15 Χρόνια 



1.Presentations and lectures: 

a thing of the past 

2.Resources are distributed and diluted 

 Loose team amplification  

3. Offer rich & complete EXPERIENCE 

4. Cyprus a pioneer in Europe 

5.Cyprus leader in the region and far 

beyond 



 Establishment of a permanent Safer Internet Center (SIC) in 

Cyprus as a joint venture between the Cyprus Neuroscience and 

Technology Institute (CNTI) and the Government of Cyprus in the 

form of a Private Public Partnership (PPP). 

 Any other interested parties to join 

 

Satisfy Measures 

5.6 (Organize awareness campaigns on security issues) 

5.7 (Safe Internet programs for children) of the Digital Strategy 

       for Cyprus.  

Σο όραμα 



Τξόπνη 

επηθνηλωλίαο κε ηε 

γξακκή βνήζεηαο 

1. Σειέθωλο ζηο 70000 116 

2. Email ζηο 

helpline@cyberethics.info  

3. Chat ζηο www.cyberethics.info  

ή 

www.helpline.cyberethics.info  

4. Μήλσκα κέζω ηοσ chat γηα ηης 

ώρες ηης οποίες δελ ιεηηοσργεί 

ε γρακκή 

5. Εθαρκογή γηα θηλεηά 

ηειέθωλα ‘CyberEthics 

HotHelp’ 

 

1 
2 

3 

4 

5 

mailto:helpline@cyberethics.info
http://www.cyberethics.info/
http://www.helpline.cyberethics.info/


Τξόπνη επηθνηλωλίαο κε ηε Γξακκή 
Βνήζεηαο 

• email: helpline@cyberethics.info  

• Tel: 70000 116 

• Chat ζην www.cyberethics.info ή 
www.helpline.cyberethics.info  ή κήλπκα κέζσ ηνπ chat 
γηα ηηο ώξεο θαηά ηηο νπνίεο δελ ιεηηνπξγεί ε γξακκή 

• Εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα „CyberEthics HotHelp‟ 
ζην Apple Store ή Play Store 

mailto:helpline@cyberethics.info
http://www.cyberethics.info/
http://www.helpline.cyberethics.info/










ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

1. Περιςςότερθ ΟΧΙ λιγότερθ πρόςβαςθ 

2. Τα παιδιά χρειάηονται περιςςότερεσ γνώςεισ 
και δεξιότθτεσ ςε θζματα διαδικτφου 

3. Οι Κφπριοι γονείσ να επενδφςουν χρόνο με τα 
παιδιά τουσ και με τθν τεχνολογία για να 
γεφυρώςουν το χάςμα γενεών 






