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                                                                                  ΚΟΙΝΝ:   1.  Π λδφ λ δαεΫμΝ δ υγτθ δμΝΝ 
                                                                          επαέ υ βμέΝΈ λ μΝ κυμέΝΝΝΝΝΝ 

                                                                                2.  ζζβθδεσΝΚΫθ λκΝ φαζκτμ 
  δα δε τκυ 
  fragopou@ics.forth.gr 
 

 

 

 

      

     Θ Μ μ « θβηΫλπ βΝ ξ δεΪΝ η Ν δαΰπθδ ησ κυΝ ζζβθδεκτΝ ΚΫθ λκυΝ φαζκτμΝ
δα δε τκυ» 

             ξ έΝΫΰΰλαφo: o  η Ν αλέΝ πλέ 178192/Γ ζ/25-10-2016 δ λξση θκ  κυΝκδε έκυΝΤπκυλΰ έκυέΝΝΝΝ 
   

            αμΝ θβη λυθκυη Ν σ δ,Ν κΝ πζαέ δκΝ κυΝ κλ α ηκτΝ βμΝ ΗηΫλαμ Α φαζοτμ 
δα δε του δμ 7 Φ ίλουαλέου βί1ι, κΝ ζζβθδεσΝ ΚΫθ λκΝ φαζκτμΝ δα δε τκυΝ

δκλΰαθυθ δΝ δαΰωθδ ησ εαζτ λβμ δεοθοΰλαφβηΫθβμ δ ολέαμ ά ίέθ ο ά scratch, η  

γΫηα « επαδ τοθ αμ οθ παπποτ ο δα έε υο», κΝκπκέκμΝαπ υγτθ αδΝ Νηαγβ ΫμΝ

βηκ δευθ,ΝΓυηθα έπθΝεαδ Λυε έπθΝ(α κηδεάΝάΝκηα δεάΝ λΰα έα).  

            δ δεσ λα,ΝκδΝηαγβ ΫμΝεαζκτθ αδΝθαΝ βηδκυλΰά κυθΝηδαΝ δεκθκΰλαφβηΫθβΝδ κλέαΝ

άΝ ΫθαΝ ίέθ κΝ ίΪακθ αμΝ βθΝ λέ βΝ βζδεέαΝ Ν δα δε υαεΫμΝ π λδπΫ δ μ,Ν αθα δεθτκθ αμΝ η Ν

αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ κΝγΫηαΝ κυΝοβφδαεκτΝαθαζφαίβ δ ηκτΝ πθΝ θβζέεπθέΝΜΫ αΝαπσΝαυ άΝ βΝ

δα δεα έαΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ ΫξκυθΝ βθΝ υεαδλέαΝ θαΝ υ ά κυθΝ κυμΝ θάζδε μΝ κΝ ηαΰδεσΝ εσ ηκΝ

κυΝ δα δε τκυΝεαδΝθαΝ κυμΝ επαδ τ κυθΝ Νία δεΫμΝ ιδσ β μέ 

            α δεάΝ πδ έπιβΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ έθαδΝ βΝ εα απκζΫηβ βΝ κυΝ οβφδαεκτΝ

απκεζ δ ηκτΝ βθΝ ζζΪ αέΝ ΜΫ αΝ απσΝ βθΝ δα δεα έαΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝ αΝ παδ δΪΝ γαΝ

               

                              Γ ΝΙΚΗΝ ήΝΗΝΠΟΤ ΩΝ 

ΠήΘΜΙ ΝΚ ΙΝ ήΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ 

   Ι ΤΘΤΝ Ι ΠΟΤ ΩΝ,ΝΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΩΝΝ
Κ ΙΝΟΡΓ ΝΩΗΝΠήΘΜΙ ΝΚ ΙΝ ήΘΜΙ Ν

ΚΠ Ι ΤΗ 

             ΣΜΗΜ Σ ΝΓ΄Ν 
                                          ----- 

 

ΣαξέΝ ήθ βμΝ θ λΫαΝΠαπαθ λΫκυΝγι 
ΣέΚέΝ– ΠσζβμΝ1η1ΝκίΝΜαλκτ δ 
Ι κ ζέ αμΝwww.minedu.gov.gr 
Πζβλκφκλέ μμ  Λαπα ΪΝέΝ(Πέ έ), 

 ΪλζαΝΝΆέ,Ν( έ έ), 
                        θ πθέκυΝΜέ, 
                        ΜαλαΰεκτΝΟΝ( έ έ) 
ΣβζΫφπθκμΝ210-34.43.318, 
                   210-34.43.272,                     
                   210-34.43.273, 
                   210-34.42.212 
Fax: 210-34.43.390 

 

                                              

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ  
                   ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΝΠ Ι Ι ,  
            EΡ ΤΝ  Κ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝ       
                                           ----- 

1 1έ δ υγτθ δμΝΝΠέ έΝεαδΝ έ έΝ βμΝΝ
ξυλαμέ Έ λ μΝ κυμέ 

βέξκζδεΫμΝηκθΪ μΝΝΠέ έΝεαδΝΝ έ έΝ βμΝΝΝΝ
ξυλαμέ 

   (ηΫ πΝ πθΝ δ υγτθ πθΝΠέ έΝεαδΝ
έ έΝ βμΝξυλαμ) 
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HPARCA Certification Services for Citizens

CN=IOANNIS SPILIOPOULOS

C=GR

O=Elliniki Dimosia Dioikisi - Hellenic Public Administration

E=ispiliopoulos@minedu.gov.gr

Public key:

RSA/2048 bits



ί ζ δυ κυθΝ δμΝ ξΫ δμΝ κυμΝ η Ν δμΝ ΰδαΰδΪ μΝ εαδΝ κυμΝ παππκτ μ,Ν γαΝ αθ δζβφγκτθΝ κθΝ

οβφδαεσΝ αθαζφαίβ δ ησΝ κυμΝ εαδΝ γαΝ κυμΝ κγ έΝ βΝ υεαδλέαΝ θαΝ κυμΝ ίκβγά κυθΝ θαΝ

αθαεαζτοκυθΝ κθΝηαΰδεσΝεσ ηκΝ κυΝ δα δε τκυέ 

           σξκδΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝ έθαδΝ θαΝ εαζζδ λΰά κυθΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ κδΝ ηαγά λδ μ 

ιδσ β μΝ υθ λΰα έαμΝεαδΝ πδεκδθπθέαμΝ σ κΝη αιτΝ κυμΝσ κΝεαδΝη Ν κυμΝπαππκτ μΝεαδΝ

δμΝΰδαΰδΪ μ κυμ,ΝθαΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝ υαβ κτθΝη αιτΝ κυμ,ΝθαΝαθ αζζΪ κυθΝαπσο δμ,ΝθαΝ

πδξ δλβηα κζκΰκτθΝ εαδΝ θαΝ λΰΪακθ αδΝ Ν κηΪ μ,Ν θαΝ απκε ά κυθΝ θ λΰβ δεάΝ Ϊ βΝ Ν

γΫηα αΝα φΪζ δαμΝ κΝ δα έε υκ,ΝθαΝαπκε ά κυθΝελδ δεάΝδεαθσ β αΝ δμΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝ

δαίΪακυθΝ κΝ δα έε υκ,Ν θαΝ αθαπ τικυθΝ εκδθπθδεάΝ υθ έ β βΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ ξαλΪΝ βμΝ

πλκ φκλΪμ εαδΝ βμΝ αζζβζ ΰΰτβμ,Ν θαΝ αθαπ τικυθΝ γ ζκθ δεάΝ υθ έ β βΝ βθΝ

εα απκζΫηβ βΝ κυΝ οβφδαεκτΝ αθαζφαίβ δ ηκτ,Ν θαΝ αθαεαζτοκυθΝ κθΝ εσ ηκΝ βμΝ

δεκθκΰλΪφβ βμΝεαδΝ βμΝπαλαΰπΰάμΝvideo εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ θαΝαπκε ά κυθΝΰθυ δμΝ ΰδαΝ κΝ

α φαζΫμΝεαδΝ βηδκυλΰδεσΝ δα έε υκ.  

            ΟδΝ δεκθκΰλαφβηΫθ μΝ δ κλέ μΝ άΝ ίέθ κΝ άΝ scratchΝ γαΝ απκ αζκτθΝ κΝ ζζβθδεσΝ

ΚΫθ λκΝ φαζκτμΝ δα δε τκυΝ βΝ δ τγυθ βΝ contact@saferinternet4kids.gr ΫπμΝ βθΝ

εα αζβε δεά βη λοηβθέα που έθαδ β βίβ Ιαθουαλέου βί1ι.  θαζζαε δεΪΝηπκλκτθΝθαΝ

η αφκλ πγκτθΝ Ν commonrepository (dropbox,Ν youtube,Ν εέζπέ)Ν εαδΝ θαΝ εκδθκπκδβγ έΝ βΝ

δ τγυθ βΝ κΝ παλαπΪθπΝ e-mailέΝ ΣκΝ e-mail πκυΝ γαΝ απκ αζ έΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ έ ζκΝ

Ι ΓΩΝΙΜΟΝSIDΝβί1ιέΝ πδπζΫκθ,Ν κδΝ δ κλέ μ,Ν ηπκλκτθΝθαΝαθαλ βγκτθΝ κΝTwitterΝ η Ν

Π δαΰπθδ ησμSIDβί1ιέΝ ΟδΝ εαζτ λ μΝ βηδκυλΰέ μΝ γαΝ πλκετοκυθΝ απσΝ οβφκφκλέαΝ πθΝ

πλ ί υ υθΝ βμΝ εα βηέαμΝ φαζκτμΝ δα δε τκυΝ SaferInternetζKidsΝ (1ηίΝ ΜΫζβ)έΝ ΣκΝ

ζζβθδεσΝΚΫθ λκΝ φαζκτμΝ δα δε τκυΝ δαγΫ δΝΫθαΝ έε υκΝ1ηίΝ υθ λΰα υθΝαπσΝ κθΝξυλκΝ

βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ βμΝ ουξδεάμΝ υΰ έαμΝ Ν σζβΝ βθΝ ζζΪ αΝ κΝ κπκέκΝ γαΝ υπκ βλέι δΝ δμ 

παλαπΪθπΝ λΪ δμ. 

            ΣαΝπαδ δΪΝπκυΝγαΝ δαελδγκτθΝ γαΝεζβγκτθΝ θαΝπαλκυ δΪ κυθΝ βθΝ λΰα έαΝ κυμΝ Ν

δ δεάΝ ε άζπ βΝ πκυΝ γαΝ κλΰαθυ δΝ κΝ ΚΫθ λκΝ φαζκτμΝ δα δε τκυΝ βθΝ γάθαΝ δμΝ ιΝ

Φ ίλκυαλέκυέΝ ΠδγαθΪΝ Ϋικ α η αεέθβ βμΝ εαδΝ δαηκθάμΝ γαΝ εαζυφγκτθΝ απσΝ κΝ θΝ ζσΰπΝ

εΫθ λκέΝ ΣαΝ παδ δΪΝ πκυΝ γαΝ δαελδγκτθΝ γαΝ παλαεκζκυγά κυθΝ πλ ΪθΝ βθΝ γ α λδεάΝ

παλΪ α βΝ « επαδ τκθ αμΝ κθΝ ΠαππκτΝ κΝ δα έε υκ»έ Οδ εαζτ λ μΝ λΰα έ μΝ γαΝ

αθαεκδθπγκτθΝ κθΝ δε υαεσΝξυλκΝ κυΝεΫθ λκυΝεαδΝγα ξλβ δηκπκδβγκτθΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ

επαδ υ δεκτΝυζδεκτΝ κυΝΚΫθ λκυΝ(πέξέΝeψook,ΝWebinar,Ν έθ κ)έΝ 

           ΓδαΝ π λδ σ λ μΝ πζβλκφκλέ μΝ ηπκλκτθΝ αΝ θ δαφ λση θαΝ ξκζ έα θαΝ

πδ εΫπ κθ αδΝ βθΝδ κ ζέ αΝwww.saferinternet4kids.gr. 

           πδ βηαέθ αδ σ δΝ βΝ υηη κξάΝ πθΝ ηαγβ υθΝ κθΝ αθπ ΫλπΝ δαΰπθδ ησ έθαδΝ

πλ ΪθΝ εαδΝ πλκαδλ δεά εαδΝ κΝ δαΰπθδ ησμΝ γαΝ πλαΰηα κπκδβγ έ, Ν υθ λΰα έαΝ εαδΝ η Ν

υγτθβΝ πθ δ υγυθ υθ εαδΝ πθΝυζζσΰπθ δ α εσθ πθΝ πθΝκδε έπθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθ, 

υ ΝθαΝηβθΝ δα αλαξγ έΝ ΝεαηέαΝπ λέπ π β βΝκηαζάΝζ δ κυλΰέαΝ πθ ξκζ έπθ. 

           



 

        Παλαεαζκτη Νσππμ θβη λυ Ν ξ δεΪΝ δμΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝαληκ δσ β ΪμΝ αμέΝ 

 

 

 ΟΝΓ ΝΙΚΟΝΓΡ ΜΜ Σ  

                                                                                  

    π λδεάΝ δαθκηάμ 
1. Γλαφ έκΝεέΝΓ θέΝΓλαηηα Ϋα 

2. Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝπκυ υθΝΠέ έΝεαδΝ έ έ          ΙΩ ΝΝΗΝΝ έΝΠ ΝΣΗ 

3. δ τγυθ βΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ, 

     ΣηάηαΝ ΄ 
   4. ήθ βΝπκυ υθ,ΝΠλκΰλαηηΪ πθΝεαδ                    

       ΟλΰΪθπ βμΝΠέ έ, ΣηάηαΝΝΓ΄ 
   5. ήθ βΝπκυ υθ,ΝΠλκΰλαηηΪ πθΝεαδ                    

       ΟλΰΪθπ βμ έ έ, ΣηάηαΝΝΓ΄  

                                                                                                 

          

                                                                                                           


