
 

 

 

 

 

 

 

 

Με μεγάλη επισκεψιμότητα και επιτυχία στέφθηκε το 1ο Online 

Συνέδριο Ψηφιακού Εγγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, την 

Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο του έργου 

«Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού».  

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου το Διαδικτυακό Συνέδριο Ψηφιακού 

Εγγραμματισμού χαιρέτησε και κήρυξε την επίσημη έναρξή του ο 

Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης, λέγοντας χαρακτηριστικά: 

«Αγαπητές και αγαπητοί συμπολίτες, σας καλωσορίζω στο 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο 
Ψηφιακού Εγγραμματισμού. Με πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και αξιόλογους 
ομιλητές για το θέμα καθώς επίσης, για τα δικαιώματα των ενηλίκων και κυρίως των 
παιδιών μας, είμαι πεπεισμένος ότι έχουμε μόνο να ωφεληθούμε αυτό το διήμερο. 
Θέλω επίσης να σας ενημερώσω ότι ξεκινάει ένας νέος κύκλος δια ζώσης πλέον 
σεμιναρίων, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση τριών θεματικών 
κύκλων webinars (24 συνολικά από τον Οκτώβριο 2021 ως και Μάιο 2022).  
Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους, καλεί όσες και όσους 
περισσότερους συμπολίτες μας να αδράξουν την ευκαιρία και να ενημερωθούν για  
τις προκλήσεις του διαδικτύου καταπολεμώντας έτσι τον ψηφιακό αναλφαβητισμό! 
Με το συντονιστικό κέντρο της δράσης Ψηφιακού Εγγραμματισμού, στοχεύουμε να 
άρουμε το κενό ενημέρωσης στις κοινωνικές ομάδες που εμφανίζουν στέρηση στις 



 

 

ψηφιακές δεξιότητες, να επιμορφώσουμε πολίτες που διαθέτουν βασικές δεξιότητες 
και θέλουν να αναπτύξουν κριτικές ικανότητες στο διαδίκτυο και τέλος να 
ενδυναμώσουμε τις/τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις εστίες ψηφιακής 
παιδείας στα σχολεία. 
Αγαπητές και αγαπητοί συμπολίτες της Περιφέρειας Αττικής, και πέραν αυτής, 
δεδομένου ότι το διαδικτυακό συνέδριο, λόγω της φύσης του, απευθύνεται και σε 
κάθε πολίτη της ελληνικής επικράτειας, κηρύσσω επίσημα την έναρξη του 1ου Online 
Συνεδρίου Ψηφιακού Εγγραμματισμού, ευελπιστώντας σύντομα στη δια ζώσης 
εκδοχή του με ακόμη περισσότερες εισηγήσεις και εξίσου ενδιαφέροντες ομιλητές για 
το θέμα.» (βλ. https://youtu.be/dbiSXDcPjzA).  

Το συνέδριο χαιρέτησαν επίσης ο κ. Δημήτρης Δρόσης, Προϊστάμενος 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της 

Περιφέρειας Αττικής και ο κ. Νικολαρολόπουλος Σωτήρης, Διευθυντής 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.  

Μεταξύ των βασικών εισηγητών της πρώτης ημέρας ήταν η κ. Αγγελική 
Ρουμελιώτου, Επιμελήτρια Ανηλίκων – Κοινωνική Λειτουργός 

προσεγίζοντας το θέμα "Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας". Υπάρχουν 
κανόνες στη σχέση των παιδιών με το διαδίκτυο; εξηγώντας στους 

συνέδρους και κατ΄επέκταση σε καθε γονιό που σκέφτεται πώς να 
αντιμετωπίσει το παιδί του όταν αυτό «κολλάει» στο Διαδίκτυο 
(https://youtu.be/IOT8-cg852M). Επίσης, ο κ. Γιώργος Παπα-

προδρόμου, Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α., Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ, 
Ειδικός σε θέματα Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος εισηγήθηκε για το 

σύστηµα αναφοράς Κυβερνοεγκληµάτων και Κυβερνοπεριστατικών με 
πολύτιμες οδηγίες για τους πολίτες (https://youtu.be/ZzOc6gULYps). 
Στο τέλος της πρώτης ημέρας, εξίσου σημαντική η συμβολή του Ιατρού κ. 

Γιώργου Κορμά, Υπεύθυνου Γραμμής Βοήθειας www.Help-Line.gr, ο 
οποίος μιλώντας για Κοινωνικά ∆ίκτυα και Μηχανές Αναζήτησης, τα 

∆ικαιώµατα πολιτών και των παιδιών, αναλύοντας τα τείχη των κοινωνικών 
δικτύων, την ... trap μουσική και τι μας περιμένει στην εποχή του 
μετασύμπαντος (https://youtu.be/jjsgzAxTQ8E)!  

Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο ολόκληρο το βίντεο της 1ης ημέρας του 

συνεδρίου στο σύνδεσμο https://youtu.be/1_mQGchbRA8.  

Το Σάββατο 25 Ιουνίου, το Διαδικτυακό Συνέδριο Ψηφιακού 

Εγγραμματισμού συνεχίστηκε με εισηγήτριες την κα Άννα Μαγκιώση, 

Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Ριζαρίου, την κα Έφη Σαμαρτζοπάνου, 

Συγγραφέα Παιδικών βιβλίων και Μηχανικό Πληροφορικής στις Ένοπλες 

∆υνάμεις, την κα Μαργαρίτα ∆ακορώνια, Υπεύθυνη 32ου ∆ημοτικού 

Σχολείου Πειραιά και την κα Αναστασία Παπαδοπούλου, Εκπαιδευτικό 

Πληροφορικής και Πρεσβευτή της Ακαδημίας Ελληνικού Κέντρου 

Ασφαλούς ∆ιαδικτύου, οι οποίες προσέγγισαν τον ψηφιακό 

εγγραμματισμό από την προσχολική ηλικία ως την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και τι γίνεται στα σχολεία με το θέμα. 

https://youtu.be/dbiSXDcPjzA
https://youtu.be/IOT8-cg852M
https://youtu.be/ZzOc6gULYps
http://www.help-line.gr/
https://youtu.be/jjsgzAxTQ8E
https://youtu.be/1_mQGchbRA8


 

 

 

Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο τα βίντεο της 2ης ημέρας του συνεδρίου στο 

κανάλι του Ψηφιακού Εγγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής 

https://tinyurl.com/atticadigital  

H Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει, σε συνεργασία με τους Δήμους, δια 

ζώσης συναντήσεις σεμιναρίων. Η πρόσκληση είναι ανοικτή, για όλους 

τους Δημότες ΔΩΡΕΑΝ και αφορά τις υπηρεσίες, εργαλεία και μεθόδους 

για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου. 

Οι οκτώ (8) Θεματικές Ενότητες στα σεμινάρια της Δράσης αναφέρονται 

στη σελίδα ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ptapatt.gr).  

Η παρακολούθηση των θεματικών σεμιναρίων, δεν απαιτεί καμία 

προηγούμενη γνώση, εμπειρία ή εξοικείωση των δημοτών σε θέματα 

διαδικτύου. 
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