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ΠΡΟΣ 

Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο 

Ασφάλεια στο διαδίκτυο 

 

 

 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25/21 

 

ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακή εσπερίδα με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.» 

 

Η Τοπική Διοίκηση Λέσβου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (IPA) διοργανώνει 

ηλεκτρονική συνάντηση με θέμα: «Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο: Οι προκλήσεις τον 

καιρό της πανδημίας». Το συγκεκριμένο θέμα, γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ αφού λόγω της 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης εργασίας που καθιερώθηκαν απότομα, εξαιτίας της πανδημίας, 

υποχρέωσαν ανθρώπους, που μέχρι τώρα δεν είχαν εξοικειωθεί με τη χρήση Η/Υ να περνούν 

πολλές ώρες της ημέρας μπροστά από αυτόν. Πόσο ασφαλής είναι όμως η χρήση τους; 

Κύριος ομιλητής θα είναι ο Υποστράτηγος ε.α. Γιώργος Παπαπροδρόμου, τέως 

Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ΕΛ.ΑΣ., Ειδικός σε θέματα 

αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος, Πτυχιούχος Νομικής Α.Π.Θ. 

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των τεσσάρων δήμων του Νομού Λέσβου, 

η Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου, εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

που υπηρετούν σε σχολεία της Λέσβου καθώς και η Ψυχολόγος της ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου 

Αιγαίου. 

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Κυριακή 07/03/2021 και ώρα 19:00 

και θα μεταδοθεί σε live streaming στο YouTube στο κανάλι “IPA HELLENIC 

SECTION” ώστε να είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη.  

Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων μέσω του chat στο 

YouTube. 

 

Μυτιλήνη,   27 Φεβρουαρίου 2021 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος  Η Γεν. Γραμματέας 

  

 

 

 

Πολυχρόνης Κανιμάς  Ελένη Μπούζουκα 
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Λίγα λόγια για τον ομιλητή: 

Ο Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ. Γεώργιος Παπαπροδρόμου γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας. 

Κατετάγη στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το 1984. Είναι πτυχιούχος της Νομικής 

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1991). 

Εισήχθη, ως πτυχιούχος Νομικής Σχολής, στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας 

(1991) από την οποία αποφοίτησε το έτος 1993. Κατόπιν διετούς εκπαιδεύσεως στη Διεύθυνση 

Εγκληματολογικών Ερευνών (1999-2001) απέκτησε την ειδικότητα του Δικαστικού 

Γραφολόγου (2002), τυγχάνοντας και ιδρυτής του Εργαστηρίου Δικαστικής Γραφολογίας στη 

Βόρεια Ελλάδα (ΥΕΕΒΕ) (2002). 

Είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας του ΓΕΕΘΑ (2017), της Ανώτατης Διακλαδικής 

Σχολής Πολέμου (2015) καθώς και του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών 

Στελεχών της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης (2005). 

Υπηρέτησε σε διάφορες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Τοποθετήθηκε στην νέο-

ιδρυθείσα Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ως Διευθυντής 

(στις 24-8-2015). Από τον μήνα Μάιο του έτους 2016 μέχρι τον Νοέμβριο του έτους 2018 

υπηρέτησε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας, ως Διευθυντής. Το 2018 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου, και το 2019 

αποστρατεύθηκε με το βαθμό του Υποστρατήγου. 

Έχει συμμετάσχει σε σειρά συναντήσεων, επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων της 

EUROPOL, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Eurojust, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 

ακαδημαϊκών-πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, διεθνών συνεδρίων παγκόσμιας εμβέλειας κλπ. 

Ήταν τακτικό μέλος στο European Cybercrime Task Force (EUCTF). 

Επίσης συμμετείχε ως ομιλητής σε πλήθος εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα σε σημαντικό αριθμό 

σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, σε κοινωνικούς και συλλογικούς φορείς σχετικά με 

την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στον Κυβερνοχώρο και την ανάγκη διαμόρφωσης 

κουλτούρας εμπιστοσύνης στις νέες τεχνολογίες (Κυβερνοέγκλημα – Κυβερνοαπειλές - 

Κυβερνοασφάλεια). 

Έχει εκπαιδευτεί, μεταξύ άλλων στην Οργάνωση και Διοίκηση, στις Νέες Τεχνολογίες 

Πληροφορικής κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε θέματα 

Κρυπτοχρήματος, σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, σε θέματα Ριζοσπαστικοποίησης και σε 

θέματα ΟΚΑΝΑ. 

Έχει διδάξει μαθήματα (σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως Εγκληματολογία, Ανακριτική, 

Επιστημονική Αστυνομία, θέματα Δικαστικής Γραφολογίας, θέματα Κυβερνοεγκλήματος, 

Κυβερνοασφάλειας, αντιμετώπισης του προβλήματος ναρκωτικών κλπ) σε Δημόσιο ΙΕΚ και 

σε διάφορες σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας. 

Υπήρξε ομιλητής σε διάφορες σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, στην Διπλωματική Ακαδημία 

του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, σε ενημέρωση 

Δικαστικών Λειτουργών και Αρχών Επιβολής του Νόμου. 

Τέλος, έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων και συνεντεύξεων για το Σύστημα Αναφοράς 

Κυβερνοεγκλημάτων και Κυβερνοπεριστατικών στη Χώρα μας, για την Κυβερνοασφάλεια 

στον Τομέα της Υγείας στην Covid-19 εποχή, την Κυβερνοασφάλεια και τις νέες προκλήσεις 

στην ψηφιακή καθημερινότητα της σύγχρονης εποχής, το Κυβερνοέγκλημα και στο χώρο 

πώλησης των φαρμάκων. 

Video και διάφορες ομιλίες από συνεντεύξεις του Υποστρατήγου ε.α. Γιώργου 

Παπαπροδρόμου, μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο: 

https://www.youtube.com/channel/UCqMjZx7eO08qhRNFJ31y7sA 

https://www.youtube.com/channel/UCqMjZx7eO08qhRNFJ31y7sA?fbclid=IwAR0BR50KJxGizyMk6kEp1UMC88jY5DgkXV5AIFWK0kJoGDo0AvENITFzh4E

