
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου - CYberSafety 

Το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου - CYberSafety, αξιοποιώντας ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του προγράμματος Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά (Better 
Internet for Kids), έχει ως στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών στην Κύπρο για δημιουργική 
και ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου. Εστιάζοντας στις νέες και αυξανόμενες ανάγκες που 
προκύπτουν από τις εξελίξεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά με τις διαδικτυακές 
τεχνολογίες, το Κέντρο προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων εθνικών φορέων, με στόχο 
τη δημιουργία κουλτούρας Ασφαλούς Διαδικτύου. Παράλληλα, έχει αναπτύξει και προωθεί την 
Εθνική Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο.

Στην ομάδα του Eυρωπαϊκού Έργου Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου - CYberSafety 
(2018-2020), συμμετέχουν οκτώ εταίροι:

Κέντρο Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης

Παρουσιάσεις, διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια

Στοχεύοντας στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, αναφορικά με την υπεύθυνη και ασφαλή 
αξιοποίηση του Διαδικτύου, το Ευρωπαϊκό  Έργο «CYberSafety - Καλύτερο Διαδίκτυο για τα 
Παιδιά», προσφέρει παρουσιάσεις, διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια για μαθητές/μαθήτριες, 
εκπαιδευτικούς και γονείς, σε συνεργασία με όλους τους συνεργάτες του.

Για τη διευθέτηση υλοποίησης παρουσίασης/διάλεξης/εργαστηρίου, από συνεργάτη του Έργου 
«CYberSafety - Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά», οι Διευθύνσεις των σχολείων μπορούν να 
επισκέπτονται, ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, τη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα του 
Έργου http://workshops.internetsafety.pi.ac.cy . 

Διαδικτυακή Πύλη

Παράλληλα, με την υποστήριξη στις σχολικές μονάδες, το Ευρωπαϊκό  Έργο «CYberSafety - Καλύτερο 
Διαδίκτυο για τα Παιδιά», διατηρεί διαδικτυακή πύλη ευαισθητοποίησης, όπου οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς μπορούν να εντοπίσουν πόρους και εργαλεία, αλλά και να μοιραστούν πολύτιμη εμπειρία και 
καλές πρακτικές, αναφορικά με την υπεύθυνη και ασφαλή αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. 

Η διαδικτυακή πύλη http://internetsafety.pi.ac.cy, περιλαμβάνει αποθετήριο με πλούσιο 
εκπαιδευτικό/πληροφοριακό υλικό, πηγές και εργαλεία για παιδιά, εφήβους, εκπαιδευτικούς 
και γονείς, για την αξιοποίηση των διαδικτυακών τεχνολογιών. Παράλληλα, η συγκεκριμένη πύλη 
παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς ενημερωμένης πληροφόρησης για θέματα ψηφιακής ασφάλειας 
και χρήσης, στο πλαίσιο της κυπριακής κοινωνίας.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:
https://www.facebook.com/internetSafetyCy 

https://www.youtube.com/channel/UCi7UsCg5wW9IMWr8t7QxT3w

Γραμμή Βοήθειας 1480

H Γραμμή Βοήθειας 1480 (https://www.cybersafety.cy/helpline) έχει ως στόχο να 
διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη από 
εξειδικευμένους υποστηρικτές, σε πραγματικό χρόνο, σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου.

Οι λειτουργοί της Γραμμής Βοήθειας 1480 παρέχουν, μεταξύ άλλων, συμβουλές και υποστήριξη 
σε θέματα:

• Διαδικτυακού Εκφοβισμού

• Πολύωρης Ενασχόλησης στο Διαδίκτυο 

• Διαδικτυακής Αποπλάνησης (Grooming)

•  Προβλημάτων σε Κοινωνικά Δίκτυα (π.χ., ψεύτικα 
προφίλ, παραβίαση λογαριασμών, ακατάλληλο και 
επιβλαβές περιεχόμενο)

Η Γραμμή Βοήθειας 1480 αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου γραμμών υποστήριξης 
(Helpline) Insafe.

Γραμμή Καταγγελιών 1480

Η Γραμμή Καταγγελιών 1480 (https://www.cybersafety.cy/hotline) προσφέρει ένα άμεσο, 
εύκολα προσβάσιμο και υπεύθυνο σημείο επαφής για τους χρήστες, ώστε να μπορούν να 
αναφέρουν και να καταγγείλουν παράνομο περιεχόμενο ή παράνομες ενέργειες στο Διαδίκτυο.

Οι υπηρεσίες της Γραμμή Καταγγελιών 1480 αναλαμβάνουν τον χειρισμό πληροφοριών από το 
κοινό, που σχετίζονται με αναφορές για:

• περιεχόμενο (π.χ., φωτογραφίες) σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

• ρατσισμό και ξενοφοβικό υλικό, που παραβαίνει τη νομοθεσία

• οτιδήποτε θεωρείται παράνομο
Η Γραμμή Καταγγελιών 1480 αποτελεί μέρος του διεθνούς δικτύου γραμμών καταγγελιών 
(Hotlines) Inhope.

Η Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 έχει διασφαλίσει την άμεση διασύνδεση 
με τους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο (π.χ., Γραφείο Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) 
αλλά και στο εξωτερικό (π.χ., κοινωνικά δίκτυα), ούτως ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο 
των διαδικασιών και δεουσών ενεργειών.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 1480Helpline@cyearn.pi.ac.cy , 1480hotline@cyearn.pi.ac.cy
Ιστοσελίδα: https://www.cybersafety.cy/helpline , https://www.cybersafety.cy/hotline

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:
https://www.facebook.com/1480-Γραμμή-Βοήθεια-και-Καταγγελιών-2012349425705059  
https://twitter.com/Cybersafety1480

Το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου - CYberSafety, λειτουργεί υπό τον συντονισμό 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά (Αριθμός Δράσης: 2018-CY-IA-0012), το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Connecting Europe Facility (CEF).

Εθνικό Κέντρο Αξιοποίησης
του Διαδικτύου με Ασφάλεια

Συντονιστής Έργου

Εταίροι Έργου



Κέντρο Ασφαλούς
Διαδικτύου Κύπρου

CYberSafety

CYberSafety Youth Panel 

Η ομάδα παιδιών και νέων CYberSafety Youth Panel της Κύπρου 
λειτουργεί, στο πλαίσιο του Έργου «CYberSafety - Καλύτερο 
Διαδίκτυο για τα Παιδιά», με στόχο να επιτρέψει στους/στις 
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες την ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειριών και τη διαμόρφωση εισηγήσεων και δράσεων, αναφορικά 
με τη δημιουργική και την ασφαλή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και 
του Διαδικτύου. 

Παράλληλα, τα μέλη της Ομάδας Παιδιών και Νέων (CYberSafety Youth Panel) λειτουργούν ως 
πρεσβευτές βέλτιστων πρακτικών και δράσεων, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων πηγών και 
τη διάδοση μηνυμάτων ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου προς τους/τις συνομηλίκους τους, 
αλλά και σε άλλες εμπλεκόμενες ομάδες. 

Τα μέλη της ομάδας παιδιών και νέων CYberSafety Youth Panel αποτελούνται από:

•  Μέλη της Κυπριακής Παιδοβουλής, υπό τον συντονισμό της Παγκύπριας Συντονιστικής 
Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ)

•  Μέλη της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού

•  Μαθητές/μαθήτριες από το πρόγραμμα Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο, υπό τον 
συντονισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

•  Μαθητές/μαθήτριες από το πρόγραμμα EduWeb Κύπρου, υπό τον συντονισμό του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Ιστοσελίδα: https://www.cybersafety.cy/youth-panel

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ιστοσελίδα Προγράμματος

https://www.cybersafety.cy

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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