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Πρόγραμμα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο («KPMG Global Cyber Days») 
πραγματοποιεί δωρεάν η KPMG σε μαθητές και γονείς 
 
Εκπαίδευση από ειδικούς για μαθητές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Κυβερνοασφάλειας  
 

Αυτό τον Οκτώβριο η KPMG διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «KPMG Global Cyber Days» 
(Ημέρες για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο) με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας 
(ECSM). Πρόκειται για μια κοινωνική πρωτοβουλία παγκόσμιας εμβέλειας της KPMG, με στόχο την 
εκπαίδευση μαθητών δημοτικού και γυμνασίου, αλλά και των ενηλίκων του περιβάλλοντός τους, σχετικά 
με τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. 
 
Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται φέτος σε 32 χώρες, ενώ παγκοσμίως το 2017 έχει εκπαιδεύσει 
περισσότερους από 30 000 μαθητές σε πάνω από 200 σχολεία σε 31 χώρες. Η KPMG στην Ελλάδα έχει 
αγκαλιάσει την πρωτοβουλία, η οποία αποτελεί μέρος των δράσεων της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης 
για τη δια βίου μάθηση και την εκπλήρωση του τέταρτου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών. 
 
Οι εισηγητές του «Global Cyber Days» Δρ. Θοδωρής Στεργίου, Διευθυντής στο τμήμα Διαχείρισης 
Τεχνολογικών Κινδύνων της KPMG και Δήμητρα Παπαχρήστου, Σύμβουλος στο ίδιο τμήμα δίνουν 
πολύτιμα μαθήματα σε μαθητές για την ηλεκτρονική τους ασφάλεια και τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα τους στο διαδίκτυο. Μεταξύ άλλων η θεματολογία 
περιλαμβάνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την προστασία της ταυτότητας στο διαδίκτυο, την 
ηλεκτρονική παρενόχληση/εκφοβισμό (cyber bullying), τα online παιχνίδια, και τις ηλεκτρονικές απειλές 
οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας και τους εφήβους στην καθημερινότητά 
τους.   

 
H Έφη Κατσούλη, Γενική Διευθύντρια στο Συμβουλευτικό Τμήμα της KPMG, δηλώνει σχετικά: «H 
ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ζωτικής σημασίας στις μέρες μας, 
περισσότερο από ποτέ άλλοτε, και ιδιαίτερα στην περίπτωση των νέων που αποτελούν και την πιο 
ευάλωτη ομάδα. Αν και η ηλεκτρονική ασφάλεια δεν έχει μπει ακόμη στα σχολεία ως υποχρεωτικό 
κεφάλαιο του μαθήματος πληροφορικής για παράδειγμα, θέλουμε να βοηθήσουμε προς αυτή την 
κατεύθυνση. Η συνεισφορά μας στον τομέα αυτό προέρχεται από την εκτενή εμπειρία και σημαντική 
τεχνογνωσία μας στην κυβερνοασφάλεια, και απορρέει από τη συμβουλευτική υποστήριξη που έχουμε 
δώσει σε πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε συμβάντα 
ασφάλειας και να θωρακιστούν απέναντι στους κινδύνους του κυβερνοχώρου.» 
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