
   

 

 

Δελτίο Τύπου 

 

 

H Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Δήμο Αίγινας, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις 

Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 

2014-2020»), διοργανώνουν κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) για την 

ενημέρωση ενηλίκων (18+), γονέων και κηδεμόνων, στελεχών της δημόσιας και τοπικής διοίκησης 

αλλά και του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματιών, μελών οργανώσεων του ευρύτερου τομέα και όλων 

των δημοτών, σχετικά με υπηρεσίες, εργαλεία και μεθόδους για την ασφαλή και αποτελεσματική 

χρήση του διαδικτύου. 

 

Σας περιμένουμε διαδικτυακά την Τετάρτη 09 Φεβρουαρίου 2022 στις 19:00 στο πρώτο 

webinar με θέμα «Κάθε μέρα, Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου». 



   

 

 

Βασικός εισηγητής είναι ο κ. Άρης Λούβρης, Μέλος του Συμβουλευτικού Οργάνου Ελληνικού 

Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου & Συντονιστής της δράσης του Ψηφιακού Εγγραμματισμού 

για την Περιφέρεια Αττικής.  

Όσοι επιθυμείτε να βρεθείτε μαζί μας παρακαλούμε όπως κάνετε εγγραφή στην παρακάτω 

φόρμα: https://tinyurl.com/digitalattiki 

Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο webinar είναι ανοικτή σε όλους τους δημότες και η παρακολούθησή 

του δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση, εμπειρία ή εξοικείωση του συμμετέχοντα σε θέματα 

διαδικτύου. Με την ολοκλήρωση του webinar οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση 

παρακολούθησης, εφόσον το επιθυμούν.  

Για τη δράση δήλωσαν σχετικά: 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης - «Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του ψηφιακού 

αναλφαβητισμού στην μετά Covid 19 εποχή, η Περιφέρεια Αττικής δημιουργεί ένα συντονιστικό 

κέντρο δράσης οριζόντιας παρέμβασης, με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων του διαδικτύου 

και την εκπαίδευση των χρηστών προκειμένου να αναπτύξουν κριτική ικανότητα και να μπορούν 

να προστατεύουν τον εαυτό τους και την οικογένεια τους.» 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων, Τουρισμού, Τύπου & Δημοσίων 

Σχέσεων Δήμου Αίγινας κ. Μαίρη Κουκούλη - «Σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από την κατά 

κόρον χρήση του διαδικτύου στις περισσότερες εκφάνσεις της καθημερινότητας, η Περιφέρεια 

Αττικής μάς παρέχει τη δυνατότητα να καταπιαστούμε με κάποια από τα βασικότερα θέματα που 

αφορούν στον κυβερνοχώρο, μέσω ενός ολοκληρωμένου κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων. Ως 

Δήμος Αίγινας χαιρετίζουμε τη συγκεκριμένη δράση και σας προτρέπουμε να συμμετάσχετε σε 

αυτήν.» 

 

 

https://tinyurl.com/digitalattiki

