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1 Περιθερειακό σνέδριο για ηην Αζθάλεια ζηο Διαδίκησο – Μαδρίηη, 6-7/07/2009
Σν Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ αληηπξνζώπεπζε ηελ Διιάδα ζην πξώην ζπλέδξην γηα ηελ
πεξηνρή ηεο Νόηηαο Δπξώπεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μαδξίηε
ζηηο 6 θαη 7 Ηνπιίνπ. Οη ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ είλαη ε Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Μάιηα, Διιάδα,
Κύπξνο, ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία. Όιεο νη παξαπάλσ ρώξεο πιελ ηεο Μάιηαο απνηεινύλ απηή ηε
ζηηγκή κέιε ηνπ Παλεπξσπατθνύ Γηθηύνπ Δζληθώλ Κέληξσλ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ Insafe θαη ηνπ
Παγθνζκίνπ Γηθηύνπ Αλνηρηώλ Γξακκώλ Καηαγγειίαο παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ, Inhope, πνπ ηεινύλ ππό
ηελ αηγίδα ηεο Δ. Δ.
Σν ζπλέδξην αζρνιήζεθε κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ παξνύζα θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή θαη
αζθαιή ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθώλ ηερλνινγηώλ, όπσο είλαη ην Γηαδίθηπν θαη ην θηλεηό ηειέθσλν, ηελ
παξάζεζε απόςεσλ από ηα Δζληθά Κέληξα, εξεπλεηηθνύο θνξείο, θνξείο επηβνιήο ηνπ λόκνπ, γξακκέο
βνεζείαο, ΜΚΟ, αιιά θαη ηε βηνκεραλία ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηελ αλάδεημε νκνηνηήησλ
θαη δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ρσξώλ ζην δήηεκα ηεο αζθαινύο πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη
ηελ αλάδεημε επθαηξηώλ γηα από θνηλνύ δξάζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θιεγόλησλ δεηεκάησλ.
Σα παξαπάλσ ζα ελδπλακώζνπλ κειινληηθά ηηο ηξεηο δξάζεηο ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ, ήηνη ηε δξάζε
ελεκέξσζεο Saferinternet.gr, ηε γξακκή θαηαγγειηώλ Safeline.gr θαη ηε Γξακκή Βνήζεηαο «ΤπνζηεξίΕΩ»
ηεο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο – Παλ. Αζελώλ θαη ζα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ
αληίζηνηρσλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε επξσπατθό επίπεδν.
Σν πξόγξακκα ηνπ πλεδξίνπ θάιππηε επξύ θάζκα ζεκαηηθώλ όπσο ην παξάλνκν πεξηερόκελν ζην
Γηαδίθηπν, ηελ ειεθηξνληθή παξελόριεζε, ηελ ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ην
ειεθηξνληθό έγθιεκα ελ γέλεη. Από ηελ Διιάδα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο
Γηαδηθηύνπ θιήζεθαλ λα κηιήζνπλ: ε Γξ. Άξηεκηο Σζίηζηθα (επηζηεκνληθή ππεύζπλνο ΜΔΤ θαη ζπληνλίζηξηα
ηεο Γξακκήο Βνήζεηαο ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ), ν θύξηνο Αληώλεο Παπαλησλίνπ (επηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο
Γίσμεο Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο Θεζζαινλίθεο), ν θύξηνο Ππζαγόξαο Καξακπηπέξεο (επηζηεκνληθόο
ζπλεξγάηεο ΔΚΔΦΔ Γεκόθξηηνο – Ηλζηiηνύην Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ), ν θύξηνο Αζαλάζηνο
Γνπίηζεο (εθπξόζσπνο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ - Τπ.Δ.Π.Θ.) θαη ε θπξία Άλλα Μάιηε
(πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο – Cosmote).
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Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ – Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr
Γξ. Βεξόληθα ακαξά & θα. ηαπξνύια Παπαβαζηιείνπ
Σει. 210 6212365, Κηλ. 6942710198
Email: info@sihellas.org

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη
ηης Εσρωπαϊκής Επιηροπής

