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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: « Ενηµερωτική ηµερίδα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο »
Για µια ακόµη χρονιά η τοπική µας διοίκηση πρόσφερε ένα σηµαντικό εφόδιο ζωής σε
µικρούς µαθητές, µε τη διοργάνωση ενηµερωτικής εκδήλωση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο,
σε αγαστή συνεργασία µε τη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας και την
υποστήριξη της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος.
Συγκεκριµένα, το πρωί της Τετάρτης, 8 Μαΐου, 400 περίπου µαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξεων
δηµοτικών σχολείων της πόλης µας και οι δάσκαλοι τους είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν
για τους κινδύνους στο διαδίκτυο και τη σωστή και ασφαλή χρήση των διάφορων εφαρµογών
κοινωνικής δικτύωσης. Οι οµιλητές, έµπειροι αξιωµατικοί της Διεύθυνσης Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος ανέπτυξαν στα παιδιά µέσα από παραδείγµατα όλες εκείνες τις
λεπτοµέρειες που πρέπει να προσέχουν για να εξασφαλίσουν ότι η χρήση του διαδικτύου δεν
θα αποδειχθεί αιτία γέννησης προβληµάτων για τα ίδια, τις οικογένειες τους και τους φίλους
τους. Στη συνέχεια οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να κάνουν τις ερωτήσεις τους, µέσα από τις
οποίες φάνηκαν το υψηλό ποσοστό καθηµερινής και πολύωρης χρήσης διαδικτύου και γενικά
ηλεκτρονικών συσκευών από τα παιδιά, αλλά και το πόσες γνώσεις έχουν ήδη σχετικά µε το
διαδίκτυο.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε την άµεση αρωγή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης Καρδίτσας και αποτελεί συνέχεια µιας δράσης που λαµβάνει χώρα καθ’ όλη τη
διάρκεια του σχολικού έτους. Οι διαλέξεις αυτές της τοπικής µας διοίκησης
πραγµατοποιούνται στα πλαίσια του κοινωνικού χαρακτήρα της Ένωσης µας, όπως άλλωστε
προβλέπεται και από το καταστατικό µας. Στόχος µας είναι µέσα από τη διαρκή και
εµπεριστατωµένη ενηµέρωση και από ανθρώπους που είναι έµπειροι στο αντικείµενο τους, οι
συµπολίτες µας όλων των ηλικιών να παίρνουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και συµβουλές,
προλαµβάνοντας τη δηµιουργία πιθανών προβληµάτων που µπορεί να δηµιουργηθούν από την
κακή χρήση του διαδικτύου και ιδίως λόγω άγνοιας.
Ευχαριστούµε θερµά τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος που
ανταποκρίθηκε στο αίτηµα µας για την πραγµατοποίηση της διάλεξης και τον επιχειρηµατία
για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας.
‘Servo per amikeco’ – ‘Υπηρετώ δια της Φιλίας’

