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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ετήσια συνεδρίαση του Συμβουλευτικού Οργάνου
του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
«Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μας στους online κόσμους»
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια συνεδρίαση του Συμβουλευτικού Οργάνου του Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Διαλέξεων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012, με θέμα «τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις μας online».
Τη συνεδρίαση προλόγισε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος», Δρ. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους στις
εγκαταστάσεις του Δημόκριτου και αναφέρθηκε σε σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις του ερευνητικού
κέντρου σχετικά με τη διαδικτυακή προστασία. Στη συνέχεια, απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Γιάννης Ιωαννίδης, και ο υπεύθυνος
Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, κος Αντώνης
Καϊλής.
Η συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, Δρ. Βερόνικα Σαμαρά, πραγματοποίησε σύντομη
εισαγωγική παρουσίαση για τη θεματική της συνάντησης, όπως αυτή αποφασίστηκε από το Πανευρωπαϊκό
Δίκτυο INSAFE για την 10ετή επέτειο της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου για το 2013, δημιουργώντας την
κατάλληλη πλατφόρμα για ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων από την Πολιτεία, τη βιομηχανία του
Διαδικτύου και τους κοινωνικούς φορείς. Πιο συγκεκριμένα, παρευρέθησαν πέραν των ομιλητών, εκπρόσωποι
από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, τη
UNICEF, τον ΟΤΕ και την Cosmote, τη Google, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Καταναλωτική Οργάνωση
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., την Ελληνική Εταιρία Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης «Ομπρέλα», και την
Εφημερίδα «Ναυτεμπορική».
Από την πλευρά του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου συμμετείχαν το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας –
ΙΤΕ και η Safenet, φορείς που υλοποιούν την Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών Safeline.gr, και η ΜΚΟ Safer Internet
Hellas που συντονίζει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και υλοποιεί τη Δράση Επαγρύπνησης
Saferinternet.gr
Στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τη θεματική της συνάντησης, τα μέλη του Συμβουλευτικού Οργάνου
του ΕΚΑΔ, ανέδειξαν την ανάγκη εντατικοποίησης υπαρχουσών και δυνάμενων δράσεων και πρωτοβουλιών
σχετικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των (ανήλικων) χρηστών του Διαδικτύου, και παράλληλα πρότειναν
τρόπους προσέγγισης των χρηστών προκειμένου αυτοί να αντιληφθούν πως κάθε δικαίωμα συνεπάγεται και μια
υποχρέωση, τόσο στο φυσικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο.
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