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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ετήσια συνεδρίαση του Συμβουλευτικού Οργάνου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
με θεματική «Προς ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά μας: τι μας δείχνουν
τα πρόσφατα στοιχεία τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς»
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 20 Ιουνίου 2013, με θέμα «Προς
ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά μας: τι μας δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία τι μπορούμε να κάνουμε όλοι
εμείς».
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 στη μακροχρόνια και γόνιμη συνεργασία του Ινστιτούτου με το
Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Στη συνέχεια, απηύθυνε χαιρετισμό ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, κος Αντώνης Καϊλής.
Η συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (ΕΚΑΔ), Δρ. Βερόνικα Σαμαρά, πραγματοποίησε
σύντομη εισαγωγική παρουσίαση για τη θεματική της συνάντησης και σλόγκαν της Ημέρας Ασφαλούς
Διαδικτύου 2014, όπως αποφασίστηκε από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης INSAFE:
«ας δημιουργήσουμε, όλοι μαζί, ένα καλύτερο Διαδίκτυο» (Let’s create a better internet together!),
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 το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τη UNICEF, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, τη
Google, το Πανεπιστήμιο Αθηνών - τμήμα ΜΜΕ και Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, την
Καταναλωτική Οργάνωση Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και την Ελληνική Εταιρία Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής
Κακοποίησης «Ομπρέλα».
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, η Μονάδα Εφηβικής
Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Παράρτημα
του Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α. Κυριακού» που υλοποιεί την Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ, 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 τις προοπτικές και τις προκλήσεις που τίθενται στο διαδίκτυο καθώς και την
ανάγκη των νέων και των παιδιών να μπορούν να επωφεληθούν από δημιουργικό περιεχόμενο. Παράλληλα,
εκφράσθηκαν απόψεις για το κατά πόσο η διαδραστική μάθηση μέσω της τεχνολογίας μπορεί να τονώσει τη
δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των παιδιών. Τέλος, τονίστηκε από όλους τους συμμετέχοντας ότι ενώ η
υπευθυνοποίηση και η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινούν από μικρή ηλικία, πρέπει επίσης να συμπληρωθούν με
την παροχή προστασίας με τη βοήθεια και της βιομηχανίας, καθώς τα παιδιά δεν διακρίνουν πάντα τους
πιθανούς κινδύνους που έχουν να αντιμετωπίσουν διαδικτυακά ή/και δεν έχουν πάντα συνείδηση για τις
πιθανές συνέπειες των πράξεών τους.
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