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Εισαγωγή
Το πρώτο συνέδριο του Internet Governance
Forum Greece πραγματοποιήθηκε στις 13-14
Νοεμβρίου 2021 στην Αθήνα σε υβριδική μορφή
που περιελάμβανε δια ζώσης και διαδικτυακή
συμμετοχή. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε για πρώτη
φορά τον Μάρτιο του 2021 και πραγματοποίησε
με επιτυχία την πρώτη εισαγωγική της εκδήλωση
τον Ιούνιο του 2021.
Κατά την προετοιμασία του πρώτου ετήσιου
συνεδρίου, η Οργανωτική Επιτροπή του IGF
Greece κατέβαλε συνεχείς προσπάθειες για να
ενδυναμώσει και να συμπεριλάβει την ελληνική
κοινότητα διακυβέρνησης του Διαδικτύου στις
διάφορες διαδικασίες. Το σημαντικότερο βήμα
προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η δημοσίευση
της Πρόσκλησηςγια Θεματικές (Call for Issues)
με στόχο τη συγκέντρωση των θεμάτων τα οποία
η τοπική κοινωνία θεωρεί ως προτεραιότητα
στον τομέα της διακυβέρνησης του Διαδικτύου
στην Ελλάδα. Η Πρόσκληση έλαβε σχεδόν 20
διαφορετικές θεματικές προτάσεις, οι οποίες στη
συνέχεια συζητήθηκαν μεταξύ των μελών της
Πολυμερούς Επιτροπής και διαμόρφωσαν την
Ατζέντα του IGF Greece 2021.
Οι θέσεις για δια ζώσης συμμετοχή εξαντλήθηκαν
μόνο δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των
εγγραφών, με τα διαθέσιμα 150 εισιτήρια να
διανέμονται μεταξύ των φοιτητών/νέων (50%),
του ιδιωτικού τομέα (39%), του ακαδημαϊκού
τομέα (20%), του δημόσιου τομέα ( 6%), της
τεχνικής κοινότητας (5%) και της κοινωνίας των
πολιτών (4%). Κατά τη διάρκεια του διημέρου
συγκεντρώσαμε περισσότερους από 35 ομιλητές
και ομιλήτριες και υπεύθυνους εργαστηρίων,
συνολικά είχαμε επισκεψιμότητα ιστότοπου πάνω
από 1000 προβολές με περισσότερους από
800 μοναδικούς επισκέπτες και περισσότερους
από 200 θεατές στην πλατφόρμα Zoom και 400
θεατές στο Facebook. Καθ’ όλη τη διάρκεια
του συνεδρίου καταβάλαμε συγκεκριμένες
προσπάθειες για τη συμμετοχή των διαδικτυακών
μας συμμετεχόντων εξίσου με τους συμμετέχοντες
δια ζώσης, συγκεντρώνοντας ερωτήσεις στο Zoom
και δημοσιεύοντας μια ειδική φόρμα ερωτήσεων
για αυτόν τον σκοπό.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που
η αρχή του IGF Greece στέφθηκε με επιτυχία
και που η συζήτηση για τη διακυβέρνηση του
Διαδικτύου επιστρέφει στην Ελλάδα, 15 χρόνια
μετά την έναρξη του Φόρουμ Διακυβέρνησης
Διαδικτύου στην Αθήνα. Ανυπομονούμε να
διαδώσουμε τα αποτελέσματα αυτής της
συζήτησης στην κοινότητά μας και να συνεχίσουμε
να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και τον διάλογο
για τη χρηστή διακυβέρνηση του Διαδικτύου στην
Ελλάδα και όχι μόνο!

Χορηγοί και συνεργάτες
Η υλοποίηση του Internet Governance Forum
Greece 2021 δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την
υποστήριξη, την εμπιστοσύνη και την καθοδήγηση
επιλεγμένων οργανισμών και φορέων. Είμαστε
βαθιά ευγνώμονες για τους Χορηγούς και τους
Συνεργάτες που επέτρεψαν το όραμά μας να γίνει
πραγματικότητα και έδειξαν την εμπιστοσύνη τους
από την πρώτη μέρα αυτού του έργου και θα
θέλαμε να εκφράσουμε επίσημα την εκτίμησή μας
για τη συνεχή υποστήριξή τους.

Υπό την αιγίδα

Μεγάλοι Χορηγοί

Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Internet Governance Forum Greece 2021

3

Πολυφωνία στο διαδίκτυο
Λεπτομέρειες Ενότητας
• Μορφή συζήτησης: Πάνελ
• Ομιλητές:
- Κλημεντίνη Διακομανώλη, Στέλεχος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ειδίκευση σε θέματα
Τύπου και Επικοινωνίας.
- Κωνσταντίνος Κωμαΐτης, Brave New Software
Foundation
- Χαράλαμπος Τσέκερης, Αντιπρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.
• Συντονιστής: Κωνσταντίνος Καρπούζης

Εισαγωγή
Μέσω του Call for Issues και σε συνεργασία με
την Πολυμερή Επιτροπή διαμορφώθηκε η θεματική
της πρώτης ενότητας του συνεδρίου, η οποία
πραγματεύτηκε ζητήματα πολυφωνίας, ανοιχτού
διαλόγου και δημοκρατικότητας στο διαδίκτυο.
Κεντρικά σημεία συζήτησης αποτέλεσαν ο
ρόλος που διαδραματίζει το διαδίκτυο στην
προώθηση ουσιαστικού διαλόγου, αλλά και το
πώς τα λεγόμενα internet bubbles δυσκολεύουν
την ανταλλαγή απόψεων και δημιουργούν ένα
φαινόμενο ηχούς στα κοινωνικά δίκτυα.

Περιεχόμενο
Τη συζήτηση ξεκίνησε η κ. Διακομανώλη με
την παρουσίασή της εφιστώντας την προσοχή
του κοινού στη ζήτημα των ψευδών ειδήσεων.
Τόνισε το γεγονός ότι τα νέα τεχνολογικά μέσα
και οι αλγόριθμοι εντείνουν το πρόβλημα
της παραπληροφόρησης στην “οικονομία της
προσοχής”. Διαφοροποίησε ανάμεσα στα είδη
παραπληροφόρησης, με γνώμονα την πρόθεση
αυτού που διαμοιράζει την πληροφορία,
αλλά και το μέγεθος και την οργάνωση που
επιτυγχάνει ο δρων, οι οποίες φτάνουν ακόμα
και τις συντονισμένες δράσεις ξένων κρατικών
παραγόντων εις βάρος του λαού ενός άλλου
κράτους. Η ομιλήτρια, αφού έδωσε παραδείγματα
για το κάθε είδος παραπληροφόρησης, τόνισε ότι
με βάση στατιστικά στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου
η παρουσία και η επικινδυνότητα της ψευδούς
πληροφόρησης, ειδικά για τη δημοκρατία, έχει
γίνει αντιληπτή από το μέσο πολίτη. Αναφερόμενη
στις επιπτώσεις της παραπληροφόρησης, η κ.
Διακομανώλη υπογράμμισε ότι το φαινόμενο που

συναντάμε πλέον συχνά “θολώνει” τις επιλογές των
πολιτών, αυξάνει την πόλωση στην κοινωνία και
διαβρώνει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην
πολιτική και την επιστήμη. Στη συνέχεια η ομιλήτρια
αναφέρθηκε σε περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή
Ένωση έγινε θύμα αβάσιμων υποθέσεων. Η
Ε.Ε., ειδικά στην εποχή της πανδημίας, ως
νομοπαρασκευαστικό
όργανο
συγκεντρώνει
την προσπάθειά της σε συγκεκριμένους τομείς
καταπολέμησης των ψευδών ειδήσεων, οι
οποίοι διαμόρφωσαν τις 10 πίστες εργασίας και
ακολουθεί τα βήματα Εντοπισμός, Ανάλυση και
Έκθεση της παραπληροφόρησης. Επιπλέον, πολύ
σημαντικές εξελίξεις αποτελούν οι στρατηγικές
συνεργασίες εντός και εκτός της Ε.Ε. με αυτό το
σκοπό, όπως επίσης και η νομοθέτηση του κώδικα
δεοντολογίας για τις ψηφιακές πλατφόρμες,
που αποτελεί μοναδικό εργαλείο σε παγκόσμιο
επίπεδο. Τέλος, η ομιλήτρια αναφέρθηκε στο
Σχέδιο Δράσης για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία,
ένα νομοθέτημα με στόχο την ασφάλεια των
εκλογών και των δημοσιογράφων, και των
περιορισμό ξένων παρεμβολών στην εκλογική
διαδικασία. Κλείνοντας, η κ. Διακομανώλη
αναφέρθηκε σε δράσεις της Επιτροπής για
ουσιαστική πληροφόρηση, αλλά και σε μέτρα
που μπορεί να λαμβάνει ο καθένας σε προσωπικό
επίπεδο.
Απαντώντας σε ερώτηση του συντονιστή
κ. Καρπούζη σχετικά με τη συζήτηση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη δυνατότητα
κατάργησης της στοχευμένης διαφήμισης στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Διακομανώλη
τόνισε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν
τέτοιες διαφημίσεις για τα οικονομικά κίνητρα
των πλατφορμών. Χαρακτήρισε την αδιαφάνεια
της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων από τις
πλατφόρμες ως προβληματική, και υπογράμμισε
την αναγκαιότητα για καλύτερη κατανόηση αυτών
των διαδικασιών, αναφερόμενη σε νομοθετήματα
της Ε.Ε. που υποστηρίζουν αυτόν τον στόχο. Με
βάση δεύτερη ερώτηση του συντονιστή, η κ.
Διακομανώλη ανέφερε ότι προτεραιότητα στη
δημόσια συζήτηση αποτελεί η αναγνώριση των
ψηφιακών πλατφορμών ως δημόσιο αγαθό, και
έτσι να δημιουργηθεί αντίστοιχη ρύθμιση που να
δεσμεύει τις πλατφόρμες. Αυτή η αναγκαιότητα και
υποστήριξη της ρύθμισης τέτοιων δραστηριοτήτων
εντάθηκε, μάλιστα, μετά τις δηλώσεις της κ. Hogan κατά του Facebook ενώπιων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Συνεχίζοντας, ο κ. Κωνσταντίνος Κωμαΐτης
ανέλυσε την εξέλιξη της διαχείρισης περιεχομένου
στο μέλλον, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα
πολύπλοκο ζήτημα που θα συνεχίσει να απασχολεί
την κοινότητα της διαδικτυακής διακυβέρνησης.
Αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενός ρυθμιστικού
καθεστώτος, το οποίο πρέπει να λαμβάνει υπόψη
τις ιδιαιτερότητες του Ίντερνετ. Σύμφωνα με τον
ομιλητή, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης
έχουν πλέον αναμφίβολα μεγάλη επιρροή
στο δημόσιο διάλογο και τη δημοκρατία και
χαρακτηρίζονται από αδιαφάνεια όσον αφορά
τις πρακτικές τους. Ταυτόχρονα, διάφορες
κυβερνήσεις ανά τον κόσμο εκμεταλλεύονται την
κατάσταση ώστε να αποκτήσουν περισσότερο
έλεγχο πάνω στο διαδίκτυο. Απαραίτητο είναι
λοιπόν ένα νομικό πλαίσιο που επιτυγχάνει την
απαραίτητη διαφάνεια αλλά δεν περιορίζει
εκτενώς την ελευθερία του λόγου. Αναφερόμενος
στην whistleblower κ. Hogan, ο ομιλητής τόνισε ότι
κατά την πρόταση νέων πολιτικών σημαντικό είναι
να διατηρούνται τα κεντρικά χαρακτηριστικά του
Διαδικτύου αλλά και να προστατεύεται η ασφάλεια
των χρηστών, π.χ. με μεθόδους κρυπτογράφησης.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή προετοιμάζει
το Digital Services Act package, ένα νομοθετικό
πλαίσιο με βασικό χαρακτηριστικό τη διαφάνεια
και στόχο την καλύτερη κατανόηση πρακτικών
διαχείρισης περιεχομένου.

συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής πολιτείας.
Πλέον, η κατάσταση στο πεδίο της πληροφόρησης
τείνει να είναι άναρχη, ανέφερε ο ομιλητής,
υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι, με βάση
πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις, η Ελλάδα
είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην παραπληροφόρηση,
καθώς πρόκειται εν πολλοίς για μια «κοινωνία
αντηχείων» (θαλάμων αντήχησης). Αυτό οφείλεται
τόσο σε πολιτισμικούς παράγοντες, όσο και στην
πόλωση και την έλλειψη του διαλόγου και της
αίσθησης κοινής αναφοράς στην πραγματικότητα.
Έτσι, πρέπει να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα
ψηφιακής νοημοσύνης, τεχνοηθικής και ψηφιακών
δικαιωμάτων, όπως επίσης και ένα θεσμοποιημένο
fact-checking, μια δημόσια υπηρεσία προσβάσιμη
σε όλους.

Όσον αφορά τη σχέση τεχνοηθικής και τεχνολογικής
ρύθμισης, ο κ. Τσέκερης τις διαφοροποίησε με βάση το
γεγονός ότι η τεχνοηθική και η ψηφιακή δεοντολογία
ως “μαλακό υπογάστριο της τεχνοεποπτείας και
τεχνορύθμισης” δημιουργεί αξίες και ηθικοπρακτικές
συμπεριφορές. Επιπλέον, η ρύθμιση, ειδικά στον
τομέα της ρύθμισης περιεχομένου, πρέπει να
είναι μελλοντοστραφής, να υπάρχει δηλαδή foresight, προοπτική διερεύνηση δυναμικών τάσεων, η
οποία θα συνδιαμορφώνει (μέσω διεπιστημονικού
και δημοσίου διαλόγου) πιθανά μέλλοντα για την
τεχνολογία και τις πλατφόρμες. Συμφωνώντας
με τον προλαλήσαντα, ο ομιλητής τόνισε ότι η
Απαντώντας σε ερώτηση του συντονιστή, ο κ. τεχνολογία εμπλέκει νέες μορφολογίες εξουσίας,
Κωμαΐτης ανέφερε ΄ότι ένα από τα φαινόμενα αλλά και νέες κοινωνικές δυναμικές που πρέπει να
που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα, αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε και να κατανοούμε
είναι ότι η κοινή γνώμη θεωρεί τα προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
κυβερνοασφάλειας, ιδιωτικότητας κτλ. άμεσα εκμεταλλευόμενοι το θεσμικό οπλοστάσιο και τα
προβλήματα του διαδικτύου, χωρίς όμως αυτό να εργαλεία που μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
είναι αληθές. Το διαδίκτυο εντείνει ήδη υπάρχοντα
ζητήματα. Είναι απαραίτητη η ατομική ευθύνη και Οι Έλληνες χρήστες μάλιστα, λόγω της απουσίας
η σωστή ενημέρωση, ειδικά των νέων ανθρώπων, ουσιαστικής ψηφιακής διαπαιδαγώγησης, όχι
ώστε να γνωρίζουν τι κίνδυνοι υπάρχουν και πώς μόνο είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν
πρέπει να χρησιμοποιείται το διαδίκτυο.
πολλές προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο,
αλλά υπερεκτιμούν και την ικανότητά τους να
Τέλος, ο κ. Τσέκερης ξεκίνησε τη συμβολή του αναγνωρίζουν περιπτώσεις παραπληροφόρησης.
αναφερόμενος στον ρόλο και στην εξέλιξη της Αυτό τους καθιστά ευάλωτους και απειλεί την
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής ψηφιακή δημόσια σφαίρα, η οποία επίσης
(ΕΕΒ&Τ), αποστολή της οποίας είναι κυρίως η κινδυνεύει από τις νέες ψηφιακές ανισότητες, την
ανάδειξη ζητημάτων ψηφιακής δεοντολογίας, μαζί αλγοριθμοποίηση και το αναδυόμενο έλλειμμα
με τα ζητήματα βιοηθικής, και η σχέση μεταξύ συμμετοχής και δημοκρατίας.
τεχνολογίας ή τεχνοεπιστήμης και αξιών της
κοινωνίας. Παρατήρησε ότι μεταξύ των συλλογικών
αξιών και της τεχνολογίας υπάρχει σήμερα μια
έντονη «απευθυγράμμιση», την οποία θέλει να
αντιμετωπίσει η Επιτροπή ως γνωμοδοτικό και
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Ερωτήσεις του κοινού

Κ. Κωμαΐτης: Γενικά, τείνουμε να τους ξεχνάμε.
Ερώτηση 1: Πόσο πιστεύετε ότι είναι εφικτή η Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες (π.χ. εκ μέρους
επίτευξη των στόχων για έγκυρη πληροφόρηση, του OECD), να εξασφαλιστούν τα δικαιώματά
όταν ο θεσμός της εκπαίδευσης είναι διεθνώς τους, αλλά επειδή αυτές οι ομάδες δεν παράγουν
απαξιωμένος και αποσυνδεδεμένος από τη εξίσου μεγάλο κέρδος με τους νέους όσον αφορά
την τεχνολογία, δε δίνεται βάση στο πώς μπορούν
διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού;
να χρησιμοποιούν με σιγουριά το ίντερνετ. Αυτό θα
Ερώτηση 2: Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε οδηγήσει μελλοντικά σε σημαντικά προβλήματα.
το διαδικτυακό αλφαβητισμό ειδικό όσον αφορά
Κ. Τσέκερης: Σύμφωνα με έρευνες η Ελλάδα έχει
μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες;
ένα από τα μεγαλύτερα διαγενεακά τεχνολογικά
Κ. Τσέκερης: Η εκπαίδευση πρέπει να σχεδιαστεί χάσματα. Επιπλέον, λείπουν δημιουργικές χρήσεις
εκ νέου, καθώς το σύστημα σχεδιάστηκε για του διαδικτύου. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε
μια γραμμική εποχή. Χρειαζόμαστε ψηφιακό σε μια ουσιαστική αντίληψη του διαδικτύου
ανθρώπινο κεφάλαιο και ένα σύστημα ευέλικτο, ανεξαρτήτως ηλικίας, ώστε να μη μένουμε πίσω
με τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις ανάγκες από τις εξελίξεις.
της κοινωνίας. Αναγκαίοι είναι νέοι θεσμοί που
θα υποστηρίξουν την ανθεκτικότητα και την Κ. Καρπούζης: Οι αλγόριθμοι επιλέγουν και
ψηφιακή εμπιστοσύνη. Καθώς τα προβλήματα που προσαρμόζουν το περιεχόμενο που βλέπουμε, και
αντιμετωπίζουμε προκύπτουν από το σύμπλεγμα πλέον τους αναθέτονται επιλογές που υπό άλλες
των αρχιτεκτονικών δομών του διαδικτύου, τους συνθήκες θα κάναμε εμείς οι ίδιοι, ακόμα και στο
χρήστες, τα ισχύοντα συμφέροντα και το θεσμικό πλαίσιο π.χ. του τραπεζικού συστήματος ή της
πλαίσιο, θα πρέπει να εστιάσουμε σε πολλά δικαιοσύνης. Θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο
επίπεδα. Στο μέλλον θα δούμε έντονες αντιθέσεις σημείο να απαιτήσουμε τη χρήση ερμηνεύσιμων
ανάμεσα σε bottom-up initiatives, ΄όπως το IGF, αλγορίθμων;
και δυνάμεις που θέλουν να αποικιοποιήσουν
το διαδίκτυο και να περιορίσουν προσωπικές Κ. Κωμαΐτης: Αυτό προσπαθεί να κάνει η Ε.Ε.,
λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα πνευματικής
ελευθερίες και θεσμικούς ελέγχους.
ιδιοκτησίας, με στόχο τη διαφάνεια και τη
Κ. Κωμαΐτης: Τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα διαλειτουργικότητα. Η τάση που παρατηρείται
θα ενταθούν με την αρχή του metaverse. Όσον στους αλγόριθμους, βέβαια, είναι ΄ότι ο νομοθέτης
αφορά την εκπαίδευση, υπάρχουν παραδείγματα διεθνώς βασίζεται σε τέτοιες τεχνολογίες για
εντός της Ε.Ε., όπως η Εσθονία, όπου η σωστή να πληροί τους στόχους του, π.χ. αναγκάζοντας
πληροφόρηση σχετικά με το διαδίκτυο ανήκει στη πλατφόρμες να αναπτύξουν αλγόριθμους με
δια βίου μάθηση. Είναι σημαντικό να δοθούν, στόχο την καταπολέμηση της online τρομοκρατίας.
ειδικά στις μεγαλύτερες γενιές που καλούνται πλέον Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητη η ισορροπία
να χρησιμοποιήσουν τεχνολογικές υπηρεσίες, τα ανάμεσα στα θετικά που φέρνουν οι αλγόριθμοι
απαραίτητα εργαλεία για να είναι σε θέση να και στον κίνδυνο της υπέρμετρης χρήσης τους,
αξιοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες. Ο μόνος τρόπος όπως επίσης και ανάμεσα στη διαφάνεια και την
θα επιτευχθεί αυτό είναι η πολιτεία να ασχοληθεί προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, πράγμα
εις βάθος με την εκπαίδευση αυτών των ομάδων που θέλει να επιτύχει το Digital Services Act.
στα πλαίσια ψηφιακής διακυβέρνησης.
Κ. Τσέκερης: Η ΕΕΒ&Τ καλείται να θεσπίσει το
Κ. Καρπούζης: Μιλώντας για την εκπαίδευση των πλαίσιο της τεχνοηθικής στην Ελλάδα, και να δώσει
νέων, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια
γερνάει, και με αυτή τη συνθήκη προκύπτουν στο τεχνολογικό περιβάλλον. Το ζητούμενο στον
αντίστοιχες ανάγκες. Θεωρείτε ότι υπάρχει τεχνολογικό καπιταλισμό δεν είναι η ανατροπή
δικαιολογημένο έλλειμμα εμπιστοσύνης από του, αλλά ο εξανθρωπισμός του.
μεριάς πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας απέναντι
στην εκπαίδευση και την πολιτεία, το οποίο μπορεί
να τους εμποδίζει να χρησιμοποιήσουν αυτά τα
εργαλεία;

Συμπεράσματα και
Προτάσεις Πολιτικής
• Το φαινόμενο της παραπληροφόρησης
συναντάται πλέον συχνά και “θολώνει” τις
επιλογές των πολιτών, αυξάνει την πόλωση
στην κοινωνία και διαβρώνει την εμπιστοσύνη
των ανθρώπων στην πολιτική και την επιστήμη.
• Πλέον, η κατάσταση στο πεδίο της
πληροφόρησης τείνει να είναι άναρχη.
Ειδικότερα, η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη
στην παραπληροφόρηση, καθώς πρόκειται
εν πολλοίς για μια «κοινωνία αντηχείων»
(θαλάμων αντήχησης). Αυτό οφείλεται τόσο
σε πολιτισμικούς παράγοντες, όσο και στην
πόλωση και την έλλειψη του διαλόγου
και της αίσθησης κοινής αναφοράς στην
πραγματικότητα. Έτσι, πρέπει να καλλιεργηθεί
μια κουλτούρα ψηφιακής νοημοσύνης,
τεχνοηθικής και ψηφιακών δικαιωμάτων, όπως
επίσης και ένα θεσμοποιημένο fact-checking,
μια δημόσια υπηρεσία προσβάσιμη σε όλους.
• Προτεραιότητα στη δημόσια συζήτηση αποτελεί
η αναγνώριση των ψηφιακών πλατφορμών
ως δημόσιο αγαθό, και έτσι να δημιουργηθεί
αντίστοιχη ρύθμιση που να δεσμεύει τις
πλατφόρμες
• Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν
πλέον μεγάλη επιρροή στο δημόσιο διάλογο
και τη δημοκρατία και χαρακτηρίζονται από
αδιαφάνεια όσον αφορά τις πρακτικές τους.
Ταυτόχρονα, διάφορες κυβερνήσεις ανά τον
κόσμο εκμεταλλεύονται την κατάσταση ώστε
να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο πάνω
στο διαδίκτυο. Απαραίτητο είναι λοιπόν ένα
νομικό πλαίσιο που επιτυγχάνει την απαραίτητη
διαφάνεια αλλά δεν περιορίζει εκτενώς την
ελευθερία του λόγου
• Η κοινή γνώμη θεωρεί προβλήματα
κυβερνοασφάλειας, ιδιωτικότητας κτλ. άμεσα
προβλήματα του διαδικτύου, χωρίς όμως αυτό
να είναι αληθές. Το διαδίκτυο εντείνει ήδη
υπάρχοντα ζητήματα.

Τεχνητή Νοημοσύνη
Λεπτομέρειες Ενότητας
• Μορφή συζήτησης: Παρουσιάσεις
• Ομιλητές:
- Αιμιλία Γιβροπούλου, Homo Digitalis
Μιχαήλ Κρητικός, AI Ethics Review Service-European Commission Απόστολος Μαλατράς, European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
- Σταυρούλα Τσινόρεμα, Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής
και Τεχνοηθικής
- Αθηνά Φραγκούλη, RIPE NCC, Ιδιωτικός τομέας
- Κωνσταντίνος Χλουβεράκης, Deloitte Greece
Συντονιστής: Βασίλης Βασιλόπουλος

Εισαγωγή
Λίγα θέματα τεχνολογίας έχουν απασχολήσει τα
τελευταία χρόνια την κοινή γνώμη περισσότερο
από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ως μέρος της
καθημερινότητάς μας η τεχνητή νοημοσύνη θέτει
ζητήματα τεχνολογικά, νομικά, κοινωνιολογικά
αλλά και ηθικά, τα οποία συνδέονται άμεσα
με την ανθρώπινη ιδιότητα και περιπλέκουν
τη γραμμή ανάμεσα στον άνθρωπο και την
τεχνολογία. Σε αυτήν τη ενότητα, οι ομιλητές και
ομιλήτριες παρουσίασαν πρόσφατες εξελίξεις και
κεντρικά σημεία σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη
και τις μελλοντικές αλλαγές που θα επιφέρει σε
προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.

Περιεχόμενο
Αιμιλία Γιβροπούλου| Homo Digitalis
Η παρουσίαση τις κ. Γιβροπούλου βασίστηκε
στο ερώτημα «Τεχνητή νοημοσύνη : Θέμα ηθικό
ή νομικό;» και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα
τελευταία δύο χρόνια έχουν αυξηθεί τα δεδομένα
που συλλέγονται για κάθε πολίτη, και είναι πλέον
ικανά να σχηματίσουν πλήρες προφίλ του καθενός
μας.
Η κ. Γιβροπούλου αναφέρθηκε στην καταγγελία
της Homo Digitalis για το προεδρικό διάταγμα
που επιτρέπει στην Ελληνική Αστυνομία την
χρήση Drone για την πρόληψη και αντιμετώπιση
εγκλημάτων, την φύλαξη των συνόρων και του
ελέγχου της τάξης και της κίνησης. Το διάταγμα
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περιείχε ασάφειες καθώς και δημιουργούσε τον
κίνδυνο συλλογής δεδομένων αναγνωρίσιμων
προσώπων σε μορφή φωτογραφίας ή βίντεο.

των Ελλήνων λόγω της συμμετοχής μας σε μία
πορεία στο παρελθόν, ή λόγω των φίλων μας
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Η κ. Γιβροπούλου συμπέρανε ότι πληροφορίες
Συνέχισε με τον συλλογισμό ότι η Τεχνητή για την καθημερινότητα και τις επιλογές μας
Νοημοσύνη (ΤΝ) στην καθημερινότητά μας δεν συλλέγονται συνεχώς. Η μαζική παρακολούθηση
αξιοποιείται μόνο για τη χρήση ρομπότ και drone αυτών των συνηθειών, όπως επίσης και τα
αλλά και με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων πρότυπα που δημιουργούνται μας εμποδίζουν να
από αλγορίθμους.
συμπεριφερόμαστε με βάση το ποιοι πραγματικά
είμαστε. Εν κατακλείδι, η ιδιωτική ζωή είναι πολύ
Οι προτάσεις της Homo Digitalis στην ανοιχτή σημαντική και καλό θα ήταν να μην το ξεχνάμε ή
διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον να την θυσιάζουμε αψήφιστα.
νέο κανονισμό στον τομέα της ΤΝ είναι:
• Ουδέτερος ορισμός της ΤΝ ώστε να μην
αποκλειστούν τεχνολογίες και εφαρμογές που
δεν γνωρίζουμε ακόμα
• Ξεκάθαρες απαγορεύσεις ως προς την χρήση
ΤΝ σε βάρος πολιτών και των δικαιωμάτων
τους (πχ. Social scoring)
• Ιδιαίτερη προσοχή, διαφάνεια και τακτική
αξιολόγηση όταν γίνεται χρήση ΤΝ σε
συστήματα υψηλού κινδύνου
• Γλώσσα κατανοητή στον τεχνικό, στον νομικό
αλλά και στον τελικό χρήστη στις εφαρμογές
ΤΝ
• Απαγόρευση της χρήσης ΤΝ για την συλλογή
δεδομένων σε δημόσιους χώρους

Μιχαήλ Κρητικός | AI Ethics Review
Service-European Commission

Η τεχνητή νοημοσύνη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει
αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής διαβούλευσης
τα τελευταία 6 χρόνια. Η πολιτική ενασχόληση
με το αντικείμενο ξεκίνησε όταν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο άρχισε να αναδεικνύει την ηθική
διάσταση των πιθανών επιπτώσεων την ΤΝ μέσο
ψηφίσματός του το 2017, θέτοντας έτσι την
ατζέντα των θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν
στα επόμενα χρόνια. Ακολούθησε ένα ακόμα
ψήφισμα το 2019 επιβεβαιώνοντας και
εκσυγχρονίζοντας τα ζητήματα του προηγουμένου.
Τους προβληματισμούς του Ευρωκοινοβουλίου
ακολούθησε η λευκή βίβλος (white paper comΑκόμα, αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία munication) της Ευρ. Επιτροπής το 2020, με
«Reclaim your face» με κύριο αίτημα στην Ευρωπαϊκή τελευταία την Νέα Νομοθετική πρόταση της
Επιτροπή την απαγόρευση της αυθαίρετης και Επιτροπής για ένα νέο κανονισμό στον Τομέα της
αδιάκριτης χρήσης βιομετρικών στοιχείων που τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) τον Απρίλιο του 2021,
μπορούν να οδηγήσουν σε μαζική παρακολούθηση, με βασική καινοτομία την πυραμιδική αξιολόγηση
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και εφαρμογής της επικινδυνότητας σε 4 κατηγορίες:
ακόμα και σε δοκιμαστικό επίπεδο τέτοιων
συστημάτων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
• ΤΝ χωρίς καμία ουσιαστικά επίπτωση
Η κ. Γιβροπουλου έθεσε κάποιες ερωτήσεις στο • ΤΝ με κάποιες επιπτώσεις, όπου προβλέπονται
κοινό, τις οποίες άφησε ανοιχτές και περαιτέρω
τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισής τους
ανάλυση:
• ΤΝ υψηλής επικινδυνότητας με εκφάνσεις
• Πιστεύετε ότι ο εργοδότης πρέπει να μπορεί
που πρέπει να ρυθμίζονται με πολύ αυστηρό
να επεξεργάζεται τις εκφράσεις του προσώπου
νομοθετικό πλαίσιο
μας προκειμένου να αποφασίσει αν θα μας
προσλάβει;
• ΤΝ που πρέπει να απαγορεύεται
• Θα θέλαμε η αστυνομία να μας βάλει σε μια
λίστα υπόπτων εξαιτίας του τρόπου με τον
οποίο περπατάμε;
• Θα θέλαμε τα καταστήματα να προβάλουν
μόνο προϊόντα που ‘’ταιριάζουν’’ στο
υποτιθέμενο φύλο ή/και εθνικότητά μας;
• Θα θέλαμε να μας απαγορευτεί η είσοδος
κάπου όπως σε ένα συνέδριο ή στην Βουλή

Αυτή η πρόταση έχει πυροδοτήσει σειρά θέσεων
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους τελευταίους
6 μήνες μέσω ψηφισμάτων του, ενώ η τελική του
θέση θα ληφθεί σε περίπου 1,5 χρόνο μαζί με
την θέση του Συμβουλίου ως συννομοθέτη.
Ο κ. Κρητικός αναφέρθηκε στο βασικό στόχο
της Ε.Ε. να θέτει ένα σαφές πλαίσιο και νομικά
πρότυπα για την ΤΝ, με στόχο την υπεύθυνη
ανάπτυξη και χρήση της, και συγκεκριμένα τη
διαδικασία αδειοδότησής της ώστε η προσέγγιση
που ακολουθείται να είναι ανθρωποκεντρική,
να μην απειλεί βασικές αρχές του ευρωπαϊκού
πολιτισμού, οι εφαρμογές ΤΝ να εξυπηρετούν
τον πολίτη και όχι να τον καθιστούν αντικείμενο
εκμετάλλευσής τους.
Ο κ. Κρητικός συμπέρανε ότι οι τεχνολογικοί
κολοσσοί έχουν την τεχνική υπεροπλία και είναι
πάντα ένα βήμα μπροστά από τον νομοθέτη, για
αυτό πρέπει το πλαίσιο γύρω από την ηθική της ΤΝ
να είναι δυναμικό και να προσαρμόζεται στις νέες
τεχνολογίες. Ταυτόχρονα θα πρέπει οι πολίτες να
είναι τεχνολογικά μορφωμένοι και να εισάγονται
στις συζητήσεις αυτές από τους ανθρώπους
της πληροφορικής, ώστε να δημιουργηθεί ένα
πλαίσιο που να είναι νομοθετικά αντίστοιχο της
τεχνολογίας.
Εν συνεχεία τέθηκαν στον κ. Κρητικό ερωτήσεις
από το κοινό αλλά και το συντονιστή της συζήτησης,
κ. Βασιλόπουλο.
Ερώτηση προς κ. Κρητικό: Μήπως ο άνθρωπος
είναι ο ίδιος προϊόν;
Απάντηση: Ισχύει. Ζούμε σε μια κοινωνία όχι
της πληροφόρησης, αλλά σε μία κοινωνία που
στηρίζεται στη διαχείριση τεράστιου όγκου
πληροφοριών – ειναι data intensive. Ο άνθρωπος
και η καθημερινότητά του έχει αποκτήσει
εργαλειακή σχέση - αντικείμενο αλγοριθμικής
επεξεργασίας. Για αυτό υπάρχει η συζήτηση για
την by design επέμβαση, ώστε τα συστήματα να
λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένες ηθικές αρχές
και αξίες.
Ερώτηση προς κ. Κρητικό: Τι προτιμάτε, το ethics by design ή το ethics by default;
Απάντηση: Το ethics by design είναι το κυρίαρχο
πρότυπο λόγω του ότι αποτελεί και αντιγράφει το
privacy by design που εισήχθη με το GDPR. Ακόμα
πλέον είναι και τεχνικά εφικτό με οργανισμούς
όπως η IEEE να βγάζουν ‘’ηθικούς αλγορίθμους’’
που μπορούν να μεταφράζουν ηθικές αξίες αρχές
σε υπολογιστικές αρχές. Αλλά το ethics by de-

sign δεν είναι πανάκεια, καθώς δεν μπορείς να
προβλέψει τα πάντα από την αρχή, λόγω του
πόσο δυναμική είναι η τεχνολογία.

Απόστολος Μαλατράς | European Union
Agency for Cybersecurity (ENISA) |
Διακυβερνητικός οργανισμός
Ο κ. Μαλατράς ξεκίνησε την παρουσίασή του με τη
θέση ότι η κυβερνοασφάλεια είναι σημαντική για
την τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνητή νοημοσύνη
είναι σημαντική για την κυβερνοασφάλεια, με το
πρώτο να μην έχει μελετηθεί εκτενώς όπως το
δεύτερο.
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται εφαρμογές
τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να συνοδεύονται
απαραίτητα από την ανάπτυξη τεχνολογιών
ασφαλείας για την προστασία τόσο των μοντέλων
τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων, όσο
και των δεδομένων των ίδιων.
Με αυτόν τον τρόπο έχει δημιουργηθεί
ένα «οικοσύστημα» κυβερνοαπειλών κατά
εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης, με τα εξής
χαρακτηριστικά και αποτελέσματα:
• Αλλοίωση δεδομένων που επηρεάζει την
απόδοση και τα αποτελέσματα
• Δύσκολη ανάλυση για το τι συνέβη – σε σχέση
με τα ‘’συμβατικά συστήματα’’ – λόγο της
φύσης της ΤΝ
• Ζητήματα εξασφάλισης ιδιωτικότητας και
πιστοποίησης των εφαρμογών
Ο κ. Μαλατράς συνέχισε αναφερόμενος στο
group που δημιούργησε η ENISA μαζί με
άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, με σκοπό
να καταλάβει και να καταγράψει τους κινδύνους
στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, για όλο
τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή από την ιδέα στην
παραγωγή. Αναγνωρίστηκαν 84 διαφορετικοί
κίνδυνοι για κυβερνοεπιθέσεις που ανήκουν στις
παρακάτω κατηγορίες:

•
•
•
•
•
•
•

Παρείσφρηση σε δεδομένα
Φυσικές Καταστροφές
Λάθος χρήστη του συστήματος
Νομικές απειλές
Δυσλειτουργίες του συστήματος ΤΝ
Φυσικές επιθέσεις
Κακόβουλη δραστηριότητα
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Εν κατακλείδι ο ομιλητής ανέφερε ότι το επόμενο
βήμα του ENISA είναι η δημοσίευση για τους
μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να ασφαλίσουμε τα συστήματα αυτά.

Αθηνά Φραγκούλη | RIPE NCC
Η κ. Φραγκούλη ξεκίνησε με μία σύντομη
παρουσίαση του RIPE NCC καθώς και του ρόλου
του.
• MKO με έδρα την Ολλανδία
• 20.000
μέλη
(ISPs,
Οργανισμοί
τηλεπικοινωνιών, Ακαδημία, Διαχειριστές
Δικτύων)
• 1 από τα 5 περιφερειακά μητρώα του
Διαδικτύου υπεύθυνο για την Ευρώπη, Μ.
Ανατολή και Ασία
• Εγγραφή πόρων του Διαδικτύου σε διαχειριστές
- IPv4 & IPv6 διευθύνσεις
- Αριθμούς AS
• Υπηρεσίες για το κοινό όφελος της κοινότητας
του διαδικτύου
Η κ. Φραγκούλη έθεσε την θεωρητική βάση για
το τι είναι το διαδίκτυο, ορίζοντάς το ως συσκευές
που ανταλλάσσουν δεδομένα, βρίσκουν τον
δρόμο τους με τις διευθύνσεις IP, με δίκτυα που
πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
(αποκεντρωμένη επικοινωνία, χωρίς ιεραρχία και
αυτορυθμιζόμενα), υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τα
παραπάνω δεν έχουμε το διαδίκτυο που ξέρουμε
μέχρι και σήμερα.
Στη συνέχεια, ανέλυσε τις εφαρμογές και τους
κινδύνους χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης
στα δίκτυα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να
προβλέψει την συμπεριφορά κάποιου χρήστη
έχοντας την IP, την τοποθεσία του και τα δεδομένα
δρομολόγησης, και να λάβει με αυτόματο τρόπο
αποφάσεις που θα επηρεάσουν την πλοήγηση του
χρήστη στο διαδίκτυο. Λόγω αυτών των συνθηκών
δημιουργούνται οι εξής κίνδυνοι:
•
•
•
•
•

• Κίνδυνοι για την ακεραιότητα του παγκόσμιου
διαδικτύου.
Η κ. Φραγκούλη αναφέρθηκε στους δύο βασικούς
πυλώνες των δράσεων της RIPE NCC, δηλαδή
στη συμμετοχή σε συζητήσεις σχετικά με πολιτικές
τεχνητής νοημοσύνης, και στην παροχή τεχνικής
εξειδίκευσης αλλά και ενημέρωσης της τεχνικής
κοινότητας με σκοπό την μεγαλύτερη εμπλοκή
της σε σχετικές συζητήσεις, ώστε οι λύσεις που
παρέχονται μέσω των συστημάτων τεχνητής
νοημοσύνης να μην οδηγήσουν στο τέλος αυτού
που γνωρίζουμε σήμερα ως Ίντερνετ.

Σταυρούλα Τσινόρεμα |Εθνική Επιτροπή
Βιοηθικής και Τεχνοηθικής
Η ομιλήτρια ξεκίνησε με την εννοιολογική
αποσαφήνιση της Ηθικής, ως πεδίου κανονιστικού
χαρακτηρισμού της ανθρώπινης πράξης (“τι το
δέον;”, “πώς βιοτέον;”), και της σχέσης της με την
επιστήμη και την τεχνολογία, αφενός, και το δίκαιο
και την πολιτική, αφετέρου. Προσδιόρισε αρχικά
τις θεμελιώδεις ηθικές αρχές, με βάση τις οποίες
επιδιώκουμε να διαμορφώνουμε τις μεταξύ μας
σχέσεις μας, ως σχέσεις μεταξύ ελεύθερων και
ίσων προσώπων στην ευνομούμενη δημοκρατική
πολιτεία.
Η κ. Τσινόρεμα παρέθεσε τις ηθικο-κοινωνικές
προκλήσεις και τους προβληματισμούς που
δημιουργούν η ανάπτυξη των συστημάτων και οι
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
• Ηθικο-κοινωνικές προκλήσεις:

- Ασφάλεια, πρόληψη βλάβης, περιορισμός
κινδύνων (‘Διπλή χρήση’, ‘Κακή χρήση/
κατάχρηση’)
- Ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα. Προστασία
ιδιωτικής ζωής- εμπιστευτική διαχείριση (ευαίσθητες
πληροφορίες, συλλογή δεδομένων μεγάλης
κλίμακας, αθέμιτη αξιοποίηση από τρίτους,
εξατομικευμένη διαφήμιση). Ατομική συναίνεση
Εξαναγκασμός για συγκεκριμένη δρομολόγηση (όροι χρήσης)
βάση της ΤΝ
- Δικαιοσύνη: Αντιμετώπιση ανισοτήτων ως
Πιθανός αποκλεισμός συγκεκριμένων δικτύων προς την κατανομή ωφελειών και κινδύνων
από ολόκληρη χώρα
(προσβασιμότητα, αποκλεισμοί, ψηφιακό χάσμα)
Εφαρμογή από κυβερνήσεις
Προκλήσεις για τη δημοκρατία (fake news και
Τα παραπάνω είναι αντίθετα στις αρχές ανωνυμία στο διαδίκτυο)
λειτουργίας και το «ενιαίο» του διαδικτύου
καθώς προκαλούν:
• Ηθικο-κοινωνικοί προβληματισμοί:
Κατακερματισμός των δικτύων

- Πού εντοπίζεται η αυτουργία και η ευθύνη σε
δεδομένα δεν είναι η Google ή το Facebook,
δυναμικά κοινωνικο-τεχνικά συστήματα με στοιχεία
είναι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, γεγονός
ΤΝ. Ποιος είναι υπεύθυνος; Κατανεμημένη
που τελευταία έχουν αρχίσει να τα αξιοποιούν
ευθύνη.
με διάφορες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
- Χρειάζονται κατάλληλοι θεσμοί διακυβέρνησης
για σχεδιασμό, ανάπτυξη, παρακολούθηση, Ο ομιλητής συνέχισε αναλύοντας τα επίπεδα της
επιτήρηση, έλεγχο, πιστοποίηση.
τεχνητής νοημοσύνης ως προς την λειτουργικότητα
και την πολυπλοκότητά τους, και αναφέροντας
Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι το ηθικό πλαίσιο που πως προσπαθούμε να φτάσουμε στο Genπροκύπτει από τους παραπάνω προβληματισμούς eral AI, δηλαδή στο σημείο όπου υφίσταται
δομείται με βάση τους βασικούς πυλώνες αρχών: μεγάλη πολυπλοκότητα και ελάχιστη ανθρώπινη
• Αυτονομία- σεβασμός των προσώπων
παρέμβαση. Τα στάδια εξέλιξης της τεχνητής
• Μη βλάβη, πρόληψη βλάβης
νοημοσύνης, τα οποία πρέπει να περάσουμε για
• Δικαιοσύνη
να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι:
• Ωφέλεια- αλληλεγγύη- κοινωνική συνοχή
1. Robotic Process Automation, αυτοματοποίηση
Όλες οι θεμελιώδεις αρχές συνισχύουν.
συγκεκριμένων διαδικασιών
2. Intelligent Automation, αυτοματοποίηση της
Η κα Τσινόρεμα συμπέρανε ότι, καθώς η
ανθρώπινης ροής εργασιών
διασπαστική τεχνολογία αναπτύσσεται με όρους 3. Cognitive Analytics, μίμηση της ανθρώπινης
αβεβαιότητας, απαιτείται να ακολουθηθεί ένα
κρίσης
Risk-based approach/μοντέλο τεχνοηθικής με 4. Narrow AI, επαυξημένη ανθρώπινη νοημοσύνη
βασικά σημεία, μεταξύ άλλων, τα εξής:
5. General AI. Αυτοματοποιημένη ανθρώπινη
νοημοσύνη
• Σεβασμός ιδιωτικής ζωής
• Ασφαλιστικές δικλείδες και
κατοχύρωση Τέλος, ανέφερε ότι λιγότερο από το 1% των
της δυνατότητας ανθρώπινου ελέγχου και εταιρειών σήμερα χρησιμοποιούν την τεχνητή
επαλήθευσης
νοημοσύνη πραγματικά - καθολικά, έχουν
• Ενσωμάτωση ασφάλειας, κοινωνικών στόχων δηλαδή αυτοματοποιημένες λύσεις τεχνητής
και ηθικών προτύπων εκ του σχεδιασμού
νοημοσύνης που μπορούν να καθορίζουν
• Οι άνθρωποι είναι οι υπεύθυνοι δρώντες και στρατηγικές αποφάσεις. Αντίθετα, το 74% των
λογοδοτούν.
εταιρειών έχουν μεμονωμένες εφαρμογές ΤΝ σε
διάφορα τμήματα τους, χωρίς αυτό να μπορεί να
Τόνισε, τέλος, τη σημασία διαμόρφωσης μιας παράγει αυτοματοποιημένα συμπεράσματα και
τεχνοηθικής της ευθύνης (αποτυπωμένης μέσω αποτελέσματα, με πολλές εταιρείες να κινούνται
κωδίκων ηθικής και δεοντολογίας) με συμμετοχή προς μια ενοποιημένη χρήση της τεχνητή
όλων των εμπλεκομένων φορέων, την ευρωπαϊκή νοημοσύνη και διασύνδεση της τόσο με την
αλλά και τη διεθνή διάσταση και την αναγκαιότητα διακυβέρνηση όσο και με την στρατηγική.
του παγκόσμιου συντονισμού.

Κωνσταντίνος Χλουβεράκης | Deloitte
Greece
Ο κ. Χλουβεράκης άνοιξε την παρουσίασή του
κάνοντας τις παρακάτω επισημάνσεις:
• Μέχρι το 2024 προβλέπεται 50% αύξηση της
χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης
• Το cloud έχει βοηθήσει πολλές μικρές
επιχειρήσεις να έχουν αντίστοιχες ψηφιακές
αλλά και δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων
σε σύγκριση με πολύ μεγαλύτερες εταιρίες
• Οι εταιρίες που έχουν τα περισσότερα
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Συμπεράσματα και
Προτάσεις Πολιτικής
• Εντατικοποίηση της έρευνας σχετικά με την
κυβερνο-ασφάλεια στην τεχνητή νοημοσύνη
ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιόπιστη
λειτουργία
της
Μεγαλύτερη
συμμετοχή
στις συζητήσεις σχεδιασμού πολιτικής από
ανθρώπους της πληροφορικής / τεχνικής
κοινότητας
• Βασικές ηθικές αρχές στα μοντέλα τεχνητής
νοημοσύνης είναι η ελευθερία, η κοινή
ευημερία και η δημοκρατία καθώς και η
ενσωμάτωση των κοινωνικών στόχων ως
παράμετρος συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης
• Έχει μεγάλη σημασία το ethics by design
με ‘’ηθικούς αλγορίθμους’’, χωρίς να είναι
πανάκεια καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας δεν
μπορεί να προβλεφθεί πάντα εκ των προτέρων
• Είναι απαραίτητο ένα αυστηρό και δυναμικό
νομοθετικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη,
καθώς η αυτορρύθμιση δεν είναι αρκετή και η
τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς.

Προσβασιμότητα

καθημερινότητά μας, αφού αποδεικνύεται
περισσότερο από αναγκαία ώστε να εξασφαλιστεί
η συμμετοχή μας σε επαγγελματικό και κοινωνικό
επίπεδο.
Η Προσβασιμότητα συνδέεται με τον σχεδιασμό,
δηλαδή τη διαδικασία δημιουργίας προϊόντων που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους
με το ευρύτερο δυνατό φάσμα δυνατοτήτων,
λειτουργώντας μέσα σε ένα ευρύ φάσμα
καταστάσεων. Συγκεκριμένα, η προσβασιμότητα
στον Παγκόσμιο Ιστό συνίσταται στη μέριμνα
ώστε άνθρωποι με διαφορετικές ικανότητες να
μπορούν να έχουν εξίσου εύκολη πρόσβαση
σε πληροφορίες και λειτουργίες στο Διαδίκτυο.
Η έλλειψη ίσης πρόσβασης εντείνει τις ήδη
υπάρχουσες διαφορές σε ένα τεχνολογικό και
κοινωνικό πλαίσιο που απαιτεί όλο και καλύτερη
συνδεσιμότητα σε υπηρεσίες και εμπειρίες online.
Επομένως, η έλλειψη προσβασιμότητας είναι και
μία κατάσταση που θρέφει και ισχυροποιεί τις
διακρίσεις και ταυτόχρονα είναι μία αναγκαιότητα
βαθιά συνδεδεμένη με την δημοκρατική
διακυβέρνηση του διαδικτύου.

Περιεχόμενο

Στο πάνελ που διεξήχθη μεταξύ της κα. Αντώνα,
του κ. Βαρδακαστάνη, της κα. Προνοΐτη και του κ.
Παναγιωτόπουλου συζητήθηκαν οι κατευθύνσεις
• Μορφή συζήτησης: Πάνελ
που έχει πάρει το ζήτημα της προσβασιμότητας
• Ομιλητές:
σήμερα αλλά και οι δυσκολίες που ανακύπτουν,
- Μαργαρίτα Αντώνα, Ερευνήτρια, Ινστιτούτο συζητώντας σχετικά με το τεχνικό πλαίσιο του
Πληροφορικής, ΙΤΕ – Ακαδημαϊκή Κοινότητα
διαδικτύου, το θεσμικό ρόλο που έχει ένα
- Γιάννης Βαρδακαστάνης, Εθνική Συνομοσπονδία αμιγώς πολιτικό αντίκρισμα και συμβάλει στις
Ατόμων με Αναπηρία & Εθνική Αρχή κατευθύνσεις της συζήτησης, όπως επίσης και
Προσβασιμότητας
ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν
- Κατερίνα Προνοΐτη, Refugee.info, Κοινωνία των δυσκολίες σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση.
Πολιτών
- Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Refugee.info, Εκπροσωπώντας τα άτομα με αναπηρία, ο κ.
Κοινωνία των Πολιτών
Βαρδακαστάνης εστίασε στον πολιτικό του
Συντονίστρια: Χριστίνα Καλογεροπούλου
ρόλο, καθώς με την ιδιότητά του επιχειρεί να

Λεπτομέρειες Ενότητας

επηρεάσει τις πολιτικές, τόσο σε εθνικό όσο και
σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε τα προϊόντα και
Εισαγωγή
οι υπηρεσίες που παρέχονται από το διαδίκτυο
Η θεματική της Προσβασιμότητας προέκυψε ως να είναι συμπεριληπτικά και προσβάσιμα από
αποτέλεσμα συζήτησης που διεξήχθη με τα μέλη τα άτομα με αναπηρία παρέχοντας αυτονομία,
της Πολυμερούς Επιτροπής. Η συζήτηση σχετικά ένα βασικό θεμελιώδες δικαίωμα συνταγματικά
με την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο προκύπτει προστατευμένο. Ανέφερε τόσο την εθνική όσο
ως τεράστια αναγκαιότητα της σημερινής εποχής, και τη διεθνή νομοθεσία που υποστηρίζει την
μιας εποχής όπου η τεχνολογία κατέχει εξέχοντα προσβασιμότητα και τις αλλαγές που έχουν
ρόλο. Ιδίως με αφορμή την πανδημία αναδείχθηκε προκύψει τις τελευταίες δεκαετίες με την ένταξη
η κεντρική θέση που κατέχει η τεχνολογία στην ολοένα και περισσότερων οδηγιών και συνέδεσε

ξεκάθαρα την αναγκαιότητα της συμπερίληψης με
την δημοκρατική διακυβέρνηση του διαδικτύου,
τονίζοντας πως, ελλείψει αυτής, αυξάνονται και
ισχυροποιούνται οι ανισότητες και οι διακρίσεις,
κάτι στο οποίο συμφώνησαν και οι υπόλοιποι
ομιλητές και ομιλήτριες.

ένας ιστότοπος ώστε να θεωρείται προσβάσιμος.
Όμως η επίτευξη της προσβασιμότητας δεν είναι
μόνο θέμα εφαρμογής οδηγιών, καθώς για να
εφαρμοστούν αυτές, πρέπει να υπάρχουν τα
κατάλληλα ανάπτυξης και αξιολόγησης. Παρόλο
που υπάρχουν πολλά εργαλεία αξιολόγησης, η
εύρεση κατάλληλων εργαλείων ανάπτυξης είναι
Η κα. Αντώνα, ως ερευνήτρια, μίλησε για πιο δύσκολη. Ακόμα δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο
την καθολική πρόσβαση από τεχνική σκοπιά πολύ εύχρηστο για τους προγραμματιστές, ώστε να
εστιάζοντας στην μεθοδολογία και στα εργαλεία μπορούν να το χρησιμοποιούν και να παράγουν
που την υποστηρίζουν. Επεσήμανε τη μεγάλη έναν προσβάσιμο ιστότοπο.
σημασία της ιδέας της προσβασιμότητας by
design, όπου οι τεχνολογίες είναι εξ αρχής Επιπλέον υπάρχει και το θέμα της προσβασιμότητας
σχεδιασμένες και ανεπτυγμένες με τέτοιο τρόπο, των browsers (φυλλομετρητών). Για να παραχθεί
ώστε να είναι προσβάσιμες σε όσο το δυνατόν μία ουσιαστική, προσβάσιμη εμπειρία χρήσης
μεγαλύτερο εύρος ανθρώπων, κατά προτίμηση θα πρέπει και ο φυλλομετρητής να είναι
χωρίς να γίνονται μετατροπές εκ των υστέρων, προσβάσιμος, καθώς δεν αρκεί να είναι απλώς
ώστε να αποφευχθεί η καθυστέρηση και το κόστος προσβάσιμο το περιεχόμενο. Ενώ υπάρχει η
της μετατροπής. Τόνισε πως ο σχεδιασμός αυτός γνώση και κάποια εργαλεία έως ένα βαθμό, στην
δεν αφορά μονάχα τα άτομα με αναπηρίες, αλλά πράξη η εφαρμογή είναι πολύ δύσκολη. Η κα
και άλλες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, ομάδες Αντώνα σημείωσε πως παρόλη την νομοθεσία που
με ένα σύνολο μικρών περιορισμών σε πολλά ανέφερε ο κ. Βαρδακαστάνης, και παρόλο το ότι
επίπεδα, άτομα που χρησιμοποιούν παλαιότερες όλοι αναγνωρίζουμε πως η προσβασιμότητα είναι
τεχνολογίες μη έχοντας στη διάθεσή τους πιο τόσο σημαντική, ποσοτικά υπάρχει πολλή δουλειά
νέες, ή άτομα που αλληλεπιδρούν μέσα σε ένα που πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί το επίπεδο
περιβάλλον που καθιστά δύσκολη την χρήση παροχής προσβασιμότητας.
κάποιων τεχνολογιών, όπως μέσα σε πολύ φως,
σε πολύ σκοτάδι, σε πολύ θόρυβο.
Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Παναγιωτόπουλος
εστίασε στο refugee.info, ένα πρόγραμμα
Οι τεχνολογικές και μεθοδολογικές λύσεις που ξεκίνησε το 2015 με αφορμή την μεγάλη
που έχουν προταθεί είναι κυρίως της αρχικής προσφυγική κρίση στην Ελλάδα, ως μια
σχεδίασης της προσβασιμότητας με τέτοιο τρόπο προσπάθεια να βοηθήσει στην διασταυρωμένη
ώστε ένα προϊόν να είναι άμεσα προσβάσιμο για και αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό
όλους. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα υπάρχει χρόνο και σε διαφορετικές γλώσσες. Σήμερα
και η ίδια μορφή αλληλεπίδρασης για όλους, είναι ένας κόμβος πληροφορίας προσφύγων και
καθώς ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρά μεταναστών που μπορούν να μάθουν πώς μπορούν
ένα άτομο που βλέπει και ένα άτομο που δεν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες με στόχο την
έχει την όρασή του είναι πολύ διαφορετικές, πρόσβασή τους σε αξιόπιστες πληροφορίες και ως
και γι’ αυτό χρειάζονται διεπαφές χρήσης με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση και την προστασία
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτοί όμως οι δύο τους. Το ιδιαίτερο του προγράμματος είναι πως
τρόποι αλληλεπίδρασης μπορούν να σχεδιαστούν αυτό παράγεται και κινείται προς κατευθύνσεις
παράλληλα και να συνυπάρχουν μέσα σε μία που οι χρήστες επιθυμούν και εκφράζουν δίνοντας
εφαρμογή, έναν ιστότοπο ή μία διαδικτυακή την ανατροφοδότησή τους.
υπηρεσία και να παρέχεται ταυτόχρονα στους
χρήστες.
Εστιάζοντας στις προκλήσεις ενός τέτοιου
εγχειρήματος, η κα. Προνοΐτη τόνισε πως τα
Τις τελευταίες δεκαετίες, συμπλήρωσε η κα κύρια θέματα όσον αφορά την προσβασιμότητα
Αντώνα, έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως ο τομέας και κινούνται γύρω από τις μη μεταφρασμένες
υπάρχει μία ικανοποιητική βάση γνώσεων, που πληροφορίες στο διαδίκτυο, κάτι που δεν αφήνει
αποτελείται στην ουσία από οδηγίες σχεδίασης τους πρόσφυγες να βρουν την πληροφορία που
ιστοσελίδων, τις οποίες τις έχει αναπτύξει το τους είναι απαραίτητη, εμποδίζοντάς τους από την
W3C (World Wide Web Consortium), οι οποίες πρόσβαση σε δομές υγείας, κοινωνικές δομές,
περιγράφουν το πώς πρέπει να είναι σχεδιασμένος δομές εκπαίδευσης, κ.α. Ιδιαιτέρως σημαντικό
Internet Governance Forum Greece 2021

13

ήταν το γεγονός πως δεν παρέχεται έγκαιρη
ενημέρωση σε αυτό το μέρος του πληθυσμού, κάτι
που αφήνει χώρο και χρόνο για να αναπτυχθεί
παραπληροφόρηση και κατ’ επέκταση δυσπιστία
προς όποιο μέτρο στοχεύει στην προστασία,
όπως για παράδειγμα ο εμβολιασμός κατά της
COVID-19. Όταν ο πληθυσμός δεν έχει σαφή
ενημέρωση στη γλώσσα του, δεν μπορεί εύκολα
να εμπιστευθεί την πληροφορία. Ενώ αρκετές
σελίδες έχουν ψηφιοποιηθεί, δεν υπάρχει
καλή σύνδεση μεταξύ τους, με τη μία σελίδα
να είναι στη μία γλώσσα και την αντίστοιχη να
μην συγχρονίζεται καλά, τόνισε η κα Προνοΐτη,
επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα της κα. Αντώνα
σχετικά με την τεράστια δυσκολία ανεύρεσης
κατάλληλων
προγραμματιστικών
εργαλείων
προσβασιμότητας που να χρησιμοποιούν και να
χειρίζονται οι προγραμματιστές.
Στο
πλαίσιο
της
προσπάθειας
εύρεσης
αποτελεσματικών λύσεων προώθησης της
προσβασιμότητας, δημιουργήθηκε μία εφαρμογή
text-to-speech όπου ο χρήστης μπορούσε να
ακούσει τα διαθέσιμα κείμενα στη γλώσσα
που επιθυμούσε. Ταυτόχρονα, το refugee.info
συνεργάζεται με το European Disability Forum
ώστε να γίνει μία αξιολόγηση της ιστοσελίδας
και να γίνουν συστάσεις και προτάσεις που θα
αναλάβουν να υλοποιήσουν με τη σειρά τους.
Έτσι θα μπορέσει να γίνει η ιστοσελίδα ακόμα
και συμπεριληπτική. Ο κ. Παναγιωτόπουλος
υπογράμμισε κλείνοντας τη μεγάλη σημασία της
ίδιας της πρόσβασης στο διαδίκτυο, κάτι αρκετά
προβληματικό για τους πρόσφυγες, που συχνά ζουν
απομονωμένοι σε προσφυγικούς καταυλισμούς
με πολλά εμπόδια και μειωμένες ευκαιρίες για
πρόσβαση στη γνώση και την πληροφόρηση.

Συμπεράσματα και
Προτάσεις Πολιτικής
Μετά από τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις
των ομιλητών και ομιλητριών, μπόρεσαν να
προκύψουν κάποια συμπεράσματα αλλά και
προτάσεις πολιτικής.
Συμπερασματικά, ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε πως η
προσβασιμότητα είναι ένα αυτοτελές, αυθύπαρκτο
ανθρώπινο δικαίωμα και ταυτόχρονα ο δρόμος
για πρόσβαση στην απόλαυση σχεδόν όλων των
άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε μιλάμε για
την εκπαίδευση, για την απασχόληση, για τον

πολιτισμό, για την ψυχαγωγία. Είναι υποχρέωση
αυτών που νομοθετούν και διαμορφώνουν
εφαρμοσμένη πολιτική να διασφαλίσουν ότι οι
πολίτες που έχουν ζήτημα πρόσβασης, θα πάψουν
να έχουν.
Δεν πρέπει να μείνουμε μονάχα στο κομμάτι της
πρόσβασης στο διαδίκτυο αλλά να εστιάσουμε
και στην οικονομική δυνατότητα απόκτησης της
αναγκαίας υποστηρικτικής τεχνολογίας και στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση των χρηστών ως μέτρο
αντιμετώπισης του ψηφιακού αναλφαβητισμού.
Τόνισε δε πως είναι ένα περίπλοκο ζήτημα που
απαιτεί μία συνολική πολιτική βούληση, ενώ
επεσήμανε πως ενώ φτάνουμε σε ένα επίπεδο που
νομοθετικά έχουμε αντιμετώπισε ένα θέμα που
τεχνολογικά αντιμετωπίζεται, έχουμε πλημμελή
εφαρμογή.
Ως κάποιες προτάσεις πολιτικής τόνισε πως η
προσβασιμότητα πρέπει να συνδυάζεται με την
χρηστικότητα. Οι ίδιοι οι χρήστες θα πρέπει
να συμμετέχουν στην διαδικασία ελέγχου της
προσβασιμότητας. Φέρνοντας το παράδειγμα
εταιρειών στις ΗΠΑ, εστίασε στην λογική του design for all και υποστήριξε την ιδέα να υπάρχουν
ειδικά τμήματα με άτομα με αναπηρία που να
δοκιμάζουν τις εφαρμογές πριν τεθούν στην
αγορά.
Η κα. Αντώνα πάλι προσέφερε στη συζήτηση επίσης
κάποιες προτάσεις. Τόνισε την αναγκαιότητα της
συνέχισης της έρευνας, ώστε να προχωρήσουμε
και πέραν της προσέγγισης που βασίζεται σε
σχεδιαστικές οδηγίες, προς μια προσέγγιση που
βασίζεται στην εξατομίκευση της αλληλεπίδρασης
και της πληροφορίας με προσβάσιμες μορφές.
Επιπλέον, πρόσθεσε πως θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν και οι τεχνολογίες Τεχνητής
Νοημοσύνης.
Υπογράμμισε επίσης την αναγκαιότητα να τεθεί σε
πιο ευρεία εφαρμογή το πλαίσιο που ήδη υπάρχει,
δηλαδή οι οδηγίες και τα πρότυπα προσβασιμότητας.
Συμφώνησε με τον κ. Βαρδακαστάνη πως είναι
αναγκαία η ανθρωποκεντρική σχεδίαση και
όχι μονάχα η αξιολόγηση, με τους χρήστες να
εμπλέκονται σε όλες τις φάσεις της σχεδίασης
και της ανάπτυξης. Άλλη μία πρόταση στην οποία
επέμεινε είναι η εκπαίδευση των σχεδιαστών
και των ατόμων που κάνουν την ανάπτυξη της
εκάστοτε εφαρμογής, όπου σημαντικό ρόλο έχουν
τα πανεπιστήμια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ει
δυνατόν, η έναρξη της ενασχόλησης από μικρές

ηλικίες και η εκπαίδευση πάνω στα θέματα της
προσβασιμότητας θεωρούνται πολύ σημαντικά.
Τέλος, η κα Προνοΐτη αναφερόμενη στα άτομα
με προσφυγικό υπόβαθρο που χαρακτηρίζονται
και από κάποια αναπηρία, συνέδεσε τα δύο
αυτά σημαντικά θέματα και και σημείωσε πως
απαιτείται ένα διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, που
να τα καλύπτει. Επιπλέον σημείωσε πως απαιτείται
πιο έγκαιρη πληροφόρηση του πληθυσμού,
και να υπάρχει μετάφραση των υπηρεσιών στις
γλώσσες των ανθρώπων που φιλοξενούνται αυτή
τη στιγμή στην Ελλάδα. Ο κ. Παναγιωτόπουλος
συμπλήρωσε πως αναμφισβήτητα η πολιτεία έχει
κάνει κάποια σχετικά βήματα προς την κατεύθυνση
της προσβασιμότητας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά
την ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, που υπάρχουν κομμάτια που είναι
μεταφρασμένα, παρόλο που η πλοήγηση έως αυτό
το σημείο είναι δύσκολη και μόνο στα ελληνικά.
Θεωρεί πως υπάρχει αρκετό ανθρώπινο δυναμικό
που θα μπορούσε να στηρίξει τις προσπάθειες
της ελληνικής κυβέρνησης να καταστήσει
το περιεχόμενο των ψηφιακών σελίδων του
ελληνικού δημοσίου μεταφρασμένο σε κάποιες
κυρίαρχες γλώσσες, καθώς έως τώρα τα επίσημα
στοιχεία μιλάνε για 900 χιλιάδες ανθρώπους
που δεν είναι Έλληνες υπήκοοι. Η διαδικασία της
μετάφρασης είναι μία χρονοβόρα διαδικασία που
απαιτεί διαπιστευμένους μεταφραστές, κάτι που
θα έπρεπε να μπορεί να γίνεται πιο γρήγορα. Αν
η Ελλάδα θέλει να εντάξει ουσιαστικά αυτούς τους
ανθρώπους, είναι απαραίτητα τα βήματα προς
αυτή την κατεύθυνση.

Επίλογος
Με την πάροδο των δεκαετιών, καθώς τα όρια
του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου φαίνεται
πως χάνουν την διακριτότητά τους, παρατηρούμε
πως το ζήτημα της προσβασιμότητας γίνεται
ολοένα και πιο σημαντικό και οφείλει να
επιστρέφει στις συζητήσεις χάραξης πολιτικών.
Η ευαισθητοποίηση και η αύξηση της προβολής
του ζητήματος μπορεί να συμβάλει στην άρση των
διακρίσεων και στην παροχή ισότιμων ευκαιριών,
μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων
που χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Δεν μπορεί
να υπάρξει δημοκρατική διακυβέρνηση του
διαδικτύου χωρίς ισότιμη πρόσβαση.
Παράλληλα, η έρευνα προχωρά και αλλάζει
την προσέγγισή της, με στόχο την αναζήτηση
ολοένα και πιο αποτελεσματικών μεθόδων για την
επίτευξη της συμπερίληψης. Η εξατομίκευση, ως
μία γενική τάση της τεχνολογίας, ίσως αποτελεί το
μέλλον στο κομμάτι της προσβασιμότητας, ιδίως
σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα
εργαλείο που βοηθάει στην επεξεργασία μεγάλων
βάσεων δεδομένων και στην γρηγορότερη
εύρεση αποτελεσματικών λύσεων σχεδιασμού.
Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε να απασχολήσει
ιδιαιτέρως στο μέλλον η έννοια του προσβάσιμου
σχεδιασμού και της πρακτικής της προσβάσιμης
ανάπτυξης τεχνολογιών, ως ένας τρόπος να
εξασφαλιστεί η δημοκρατικότητα των κοινωνιών
τόσο στον φυσικό, όσο και στον ψηφιακό κόσμο.

Ο κ. Βαρδακαστάνης κατέληξε πως ο ψηφιακός
μετασχηματισμός του ελληνικού κράτους δεν
μπορεί να είναι για όλους, αν δεν διέπεται από τη
στρατηγική και την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής
στον τομέα της συμπερίληψης. Εάν στην εκπαίδευση
δεν υπάρχει πρόσβαση στο ψηφιακό μέρος της
εκπαίδευσης, οι φοιτητές με αναπηρία, οι μαθητές
με αναπηρία θα βιώνουν τόσο τις διακρίσεις και
τον αποκλεισμό της παραδοσιακής διαδικασίας,
όσο και τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό που
θα παράγει η αδυναμία πρόσβασης στην ψηφιακή
εποχή της εκπαίδευσης. Αυτό θα δημιουργήσει με
τη σειρά του αποκλεισμό που θα συνεχίζεται για
το υπόλοιπο της ζωής τους.
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Δίκαιο και Διαδίκτυο
Λεπτομέρειες Ενότητας
• Παρουσιάσεις
• Ομιλητές:
- Γεωργία Μπέκα, ELSA Greece
- Γιώργος Γιαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
(Νομική Σχολή ΕΚΠΑ)
- Λευτέρης Χελιουδάκης, Homo Digitalis
Ιωάννα Νούλα, Internet Commission
Συντονιστής: Στέφανος Βιτωράτος, Homo Digitalis

Εισαγωγή
Οι κεντρικοί άξονες της θεματικής «Δίκαιο» ήταν:
• το δίκαιο ως Πρόβλημα και Λύση στο
Διαδίκτυο (net neutrality)
• οι Πλατφόρμες και Ρυθμίσεις τους
• η σχέση της ευρωπαϊκή νομοθεσία με
τα επιχειρηματικά μοντέλα με βάση
τις διακρίσεις, την πόλωση και την
παρακολούθηση
• εταιρική λογοδοσία και η Ευρωπαϊκή Πράξη
για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services
Act)

Περιεχόμενο
Γεωργία Μπέκα | European Law Students
Association Athens
Η κεντρική θεματική της πρώτης παρουσίασης
ήταν το δίκαιο ως Πρόβλημα και Λύση στο
Διαδίκτυο και η ουδετερότητα του διαδικτύου
(net neutrality). Ως θεωρητική βάση της ομιλίας
της η κ. Μπέκα ισχυρίστηκε ότι οι βασικοί
λόγοι για την αναγκαιότητα της ουδετερότητας
του δικτύου είναι ότι μέσω αυτού ενισχύεται η
προστασία του καταναλωτή και προασπίζονται
τα δικαιώματά του, ενώ επίσης αποτρέπονται οι
πάροχοι υπηρεσιών από το να κάνουν διακρίσεις
για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
καθώς οι καταναλωτές δεν ωφελούνται από ένα
καθεστώς που ενεργά κάνει διακρίσεις μεταξύ
διαφορετικών τύπων κίνησης στο διαδίκτυο. Τέλος
η ουδετερότητα προωθεί την ελευθερία του λόγου
και την ελεύθερη ροή ιδεών.
Παράλληλα, οι βασικοί προβληματισμοί σχετικά
με το net neutrality, αφορούν το γεγονός ότι

σύμφωνα με κάποιους αποθαρρύνεται η ανάπτυξη
και η καινοτομία, και καθίσταται δύσκολη η
αναπλήρωση του κόστους αύξησης της ταχύτητας
για τις διαφορετικές online υπηρεσίες.
Όσον αφορά τις προσπάθειες κρατών να
διασφαλίσουν την ουδετερότητα του δικτύου, η
κ. Μπέκα έκανε αναφορά στις προσπάθειες των
ΗΠΑ, της Ινδίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να δημιουργήσουν το κατάλληλο νομοθετικό
πλαίσιο για το ζήτημα. Στην περίπτωση των
ΗΠΑ, η κυβέρνηση Trump προσπάθησε το 2018
να ανατρέψει τους κανόνες ουδετερότητας του
δικτύου που έθεσε το 2015 η κυβέρνηση Obama.
Το 2021 η κυβέρνηση των Δημοκρατικών κάλεσε
με εκτελεστικό διάταγμα την FCC να θεσπίσει
κανόνες για το Net Neutrality που αναιρούνται
από την κυβέρνηση Trump. Στην Ινδία υπάρχει
πιο ισχυρό και αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο,
καθώς το net neutrality είναι ζωτικής σημασίας
για την ινδική κυβέρνηση ώστε να προστατευτούν
οι πολίτες και να μην αποτελούν αντικείμενο
εκμετάλλευσης. Αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι πολίτες προστατεύονται μέσω του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2015/2120 και με
την Σύσταση από το Συμβούλιο της Ευρώπης του
2019.
Συμπερασματικά, η ομιλήτρια ανέφερε ότι είναι
προς το συμφέρον κάθε υγιούς κράτους να
θεσπίσει μηχανισμούς εποπτείας για τη διαφύλαξη
των πυρήνων της δημοκρατίας. Η ρύθμιση στις
ΗΠΑ έχει παρουσιάσει περισσότερες μεταβολές τα
τελευταία χρόνια, ενώ η ΕΕ έχει διαμορφώσει μια
ρύθμιση με μεγαλύτερη συνοχή και σταθερότητα,
και παράλληλα κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίες
δημιούργησαν έναν πανίσχυρο συνασπισμό
προκειμένου να προασπίσουν το net neutrality .
Στην ερώτηση που τέθηκε από τον συντονιστή
της ενότητας, κ. Βιτωράτο, για το πόσο ο
συνασπισμός των Big Tech διασφαλίζει όντως την
ουδετερότητα του δικτύου, η κ. Μπέκα ανέφερε
ότι σίγουρα αποτελούν πρότυπο και προωθούν
την ιδέα του net neutrality, ενώ τόνισε ότι λείπουν
συγκεκριμένες προτάσεις για να υπάρξει κάποια
ουσιαστική αλλαγή.

Γιώργος Γιαννόπουλος | Αν. Καθηγητής • DMA: (Digital Markets Act - Com 2020/842)
Θεσπίζει υποχρεώσεις των ρυθμιστών της
Νομικής Πληροφορικής, Εθνικό και
πρόσβασης
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

• DGA: (Digital Governance Act Com
2020/767)
Κοινή
χρήση
δεδομένων
Κεντρική θεματική της δεύτερης παρουσιάσης
δημοσίου τομέα
αποτέλεσαν οι Πλατφόρμες και Ρυθμίσεις τους.
Ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά • AiA: (Artificial Intelligence Act Com 2021/261)
Θεσπίζει κανόνες για τις απαγορευμένες
στην ομιλία του τις διαφορετικές οδηγίες που
πρακτικές για την Τεχνητή Νοημοσύνη
προσπάθησαν ανά τα χρόνια να οριοθετήσουν τις
Πλατφόρμες:
Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο ομιλητής
• Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε
(2000/31): «Δεν υφίσταται ευθύνη» των απαντήσεις σε κρίσιμες ερωτήσεις σχετικά με το
ζήτημα ρύθμισης πλατφορμών. Για παράδειγμα,
Πλατφορμών
χρειαζόμαστε τόση «υπερρύθμιση»; Αν ναι, τότε
• Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα:
θα πρέπει να καταλήξουμε στο ποιος πρέπει
• ΓΚΠΔ 2016/679
να την επιβάλλει, να συζητήσουμε για θέματα
• «Αστυνομική» 2016/680
• Οδηγία για δεδομένα επιβατών PNR διακυβέρνησης και για την ανάγκη ύπαρξης
ρυθμιστή και τους ρυθμιζόμενους. Αν όχι, πρέπει
2016/681
να προτείνουμε άλλες μεθόδους ελέγχου και να
• Σχετικά με την Πνευματική Ιδιοκτησία:
αποκτήσουμε περισσότερο εμπιστοσύνη σε νέα
• Οδ. Copyright (2001/29)
επιχειρηματικά μοντέλα. Κοντολογίς, η δεύτερη
• Επιβολής (2004/48)
παρουσίαση κατέληξε στο ερώτημα αν πρέπει
• Βάσεις Δεδομένων (96/9)
να υπάρχει, τελικώς, έλεγχος ή να επικρατεί
Στην συνέχεια ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε ελεύθερη διακίνηση.
τα βασικά στοιχεία μερικών καθοριστικών
νομοθετικών κειμένων σχετικά με την ρύθμιση Η βασική ερώτηση που τέθηκε στον κ. Γιαννόπουλο
από τον συντονιστή της ενότητας κ. Βιτωράτο
πλατφορμών.
αφορούσε το ζήτημα που δημιουργείται όταν
Υφιστάμενες Οδηγίες και Κανονισμοί πάροχοι διαγράφουν περιεχόμενο με το φόβο ότι
αυτό δεν θα ακολουθεί τις οδηγίες.
• DSM (Digital Single Market 2019/790): ο Ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε σε αυτό το
περιορισμός της ευθύνης δεν έχει εφαρμογή για “chilling effect”, όταν δηλαδή ο πάροχος προτιμά
τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι πάροχοι να αφαιρέσει περιεχόμενο (κίνηση που μπορεί να
πρέπει να ελέγχουν αν το περιεχόμενο έχει θεωρηθεί και λογοκρισία αν τελικά δεν υπήρχε
θέμα πνευματικής ιδιοκτησίας) και μίλησε για το
κάποιο πρόβλημα με πνευματική ιδιοκτησία
• P2B
(2019/1150
Πλατφόρμες
για πρόβλημα της αυτορρύθμισης τέτοιων ζητημάτων
επιχειρηματικούς χρήστες): ενημερώνουν για από τα οιονεί “δικαστικά” όργανα των μεγάλων
εταιριών. Ως λύση για το ζήτημα προτείνεται τους όρους κατάταξης των υπηρεσιών
• DCDS/DSG
(2019/770
Ψηφιακό σύμφωνα με τον ομιλητή - η ενίσχυση των νομικών
περιεχόμενο / υπηρεσίες - 2019/771 τμημάτων των μεγάλων εταιριών για να μειωθεί το
Πώληση αγαθών) : οι πλατφόρμες μπορούν chilling effect.
να θεωρηθούν έμποροι εφόσον παρέχουν
περιεχόμενο/υπηρεσίες

Λευτέρης Χελιουδάκης | Homo Digitalis

Η παρουσίαση του κ. Χελιουδάκη αφορούσε
τη σχέση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με τα
• DSA (Digital Services Act -Com 2020./825): επιχειρηματικά μοντέλα με βάση τις διακρίσεις,
Τροποποίηση της Οδ. 2000/31 / Υποχρέωση την πόλωση και την παρακολούθηση. Ο κ.
για ανάληψη δράσης / Παροχή πληροφοριών Χελιουδάκης παρουσίασε στο κοινό την έννοια της
/
Πρόβλεψη
εθνικού
συντονιστή
/ εμπορευματοποίησης του ψηφιακού μας εαυτού
Υποχρεώσεις επιμέλειας όταν οι πλατφόρμες και τις κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες
που έχει εκείνη στα άτομα. Αναφορά έγινε στα
έχουν περισσότερους από 45 εκ. χρήστες

Νομοθετικές Προτάσεις
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διαδικτυακά περιβάλλοντα (πχ chatroom) που
από το 1994 εξετάζονται από ερευνητές λόγω της
ανησυχίας ότι απορροφούν την προσωπικότητά
μας και δηλητηριάζουν την ψυχή μας και τις σχέσεις
μας και σε αυτά τα chatroom παρατηρήθηκαν
διακρίσεις, πόλωση και παρακολούθηση.
Όσον αφορά τον ρόλο της εποπτείας τέτοιων
περιβάλλοντων, ο κ. Χελιουδάκης υποστήριξε
ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει πάντα σε όλα
τα ζητήματα που προκύπτουν εξαιτίας του
υψηλού φόρτου εργασίας της και κατά συνέπεια
χρειάζονται περισσότεροι πόροι και εξειδίκευση.
Τέλος αναφέρεται η σημασία της Κοινωνίας των
Πολιτών στο ζήτημα των διακρίσεων, της πόλωσης
και της παρακολούθησης σε πλατφόρμες.

Ιωάννα Νούλα | Internet Commission
Η κεντρική θεματική της τέταρτης παρουσιάσης
για το θέμα Δίκαιο ήταν εταιρική λογοδοσία και
η Ευρωπαϊκή Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες
(Digital Services Act). Με μια σύντομη επισκόπηση
της δύναμης που έχουν εταιρίες και πολιτικοί
φορείς στον κόσμο των ραγδαίων ψηφιακών
μετασχηματισμών, η κ. Νούλα υπενθυμίζει τα
κοινά δημογραφικά χαρακτηριστικά που έχουν
τα άτομα που βρίσκονται στην κορυφή αυτών
των οργανισμών (ηλικία, φύλο, προέρχονται από
συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία).
Το πεδίο ενασχόλησης της Internet Commission δεν είναι για θέματα επιχειρηματικότητας,
αλλά για το πρόβλημα κουλτούρας και παιδείας
των ανθρώπων που έχτισαν αυτές τις εταιρίες.
Αναφορά έγινε και σε εξαιρέσεις ατόμων, που
φέρνουν στο φως ζητήματα κατάχρησης εξουσίας
από τέτοιες εταιρείες (πχ Frances Haugen για το
σκάνδαλο του Facebook).
Επίσης, η κ. Νούλα στην παρουσίασή της
παρουσίασε τα θεμελιώδη δικαιώματα που
πρέπει να προασπίζονται μέσα στην τεχνολογική
επανάσταση, όπως: Δικαιώματα της ασφάλειας,
ελευθερίας του λόγου, ιδιωτικότητα, δικαίωμα
στη λήθη. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί
τα τελευταία χρόνια είναι εκείνο της adhoc
διακυβέρνησης και της δημιουργίας ενός φαύλου
κύκλου για την εμπιστοσύνη που δείχνουμε σε
εταιρίες: κλονισμός της εμπιστοσύνης, ελλιπής
ψηφιακός μετασχηματισμός και ρυθμιστικό
πλαίσιο. Φυσικά, υπάρχουν μεγάλες εταιρείες
που ενδιαφέρονται για την εταιρική τους ευθύνη
και τις συνέπειες που έχει ο ψηφιακός του
μετασχηματισμός της εταιρίας τους.
Η Digital Services Act αποδίδει ευθύνες στους

ενδιάμεσους φορείς, δηλαδή στις πλατφόρμες,
για να διαχειρίζονται τους συστημικούς τους
κινδύνους και να υποβάλλονται σε εξωτερικούς
και ανεξάρτητους ελέγχους (άρθρο 28). Τα
ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με
αυτό το άρθρο είναι τα εξής:
• Ποιά μπορεί να είναι η ανεξάρτητη ελεγκτική
αρχή;
• Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία
ενός τέτοιου φορέα;
• Πώς θα διαπιστευθεί, θα εξουσιοδοτηθεί και
θα ενισχυθεί η αρχή;
Στους τρόπους που μπορούμε να εξαλείψουμε
αυτόν τον φαύλο κύκλο έλλειψης εμπιστοσύνης
σε εταιρίες που έχει δημιουργηθεί, η κ. Νούλα
προτείνει την ενίσχυση ψηφιακής ευθύνης πέρα
από την διαφάνεια (reports), μια διαδικαστική
λογοδοσία (πώς χτίζονται η αλγόριθμοι, πώς
λαμβάνονται οι αποφάσεις). Επίσης, γίνεται
αναφορά στη δυναμική διαδικασία αξιολόγησης,
στην έρευνα, την αξιολόγηση, στη βαθιά
κατανόηση των ζητημάτων από τις ίδιες τις εταιρίες
και φυσικά στη δημόσια συζήτηση που πρέπει να
χτιστεί. Κορυφαίοι οργανισμοί είναι πρόθυμοι
να αξιολογηθούν και η ομάδα της κ. Νούλα έχει
διαμορφώσει βάση δεδομένων καλής και κακής
πρακτικής για την ανάπτυξη σημείων αναφοράς
(benchmarks) και κωδικών συμπεριφοράς (codes
of conduct) για εταιρίες.
Στην ερώτηση του κ. Βιτωράτου σχετικά με το
εάν οι εταιρίες υποχρεούνται να τηρούν αυτές τις
πρακτικές εταιρικής ευθύνης και να υποβάλλονται
στην αξιολόγηση που παρουσιάστηκαν, η κ.
Νούλα ανέφερε ότι δεν είναι πάντα διατεθειμένες
οι μεγάλες εταιρίες να δεχτούν την ψηφιακή
ευθύνη τους.

Συμπεράσματα και
Προτάσεις Πολιτικής
• Είναι προς το συμφέρον κάθε υγιούς κράτους
να θεσπίσει μηχανισμούς εποπτείας για τη
διαφύλαξη των πυρήνων της δημοκρατίας
• Η ρύθμιση στις ΗΠΑ έχει παρουσιάσει
περισσότερες μεταβολές τα τελευταία χρόνια,
ενώ η ΕΕ έχει διαμορφώσει μια ρύθμιση με
μεγαλύτερη συνοχή και σταθερότητα
• Κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίες δημιούργησαν
έναν πανίσχυρο συνασπισμό προκειμένου να
προασπίσουν το net neutrality

Ο χρήστης ως
καταναλωτής

• Υπάρχει έλεγχος για την ρύθμιση πλατφορμών
ή θα πρέπει να επικρατεί ελεύθερη διακίνηση;
• Ενίσχυση πόρων και εξειδίκευσης των
υπευθύνων
εποπτείας
για
ζητήματα
διακρίσεων, πόλωσης και παρακολούθησης
Λεπτομέρειες Ενότητας
που προκύπτουν σε πλατφόρμες
• Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν από
την κοινότητα όσον αφορά την ελεγκτική αρχή • Μορφή συζήτησης: Παρουσιάσεις
που προτείνεται στο άρθρο 28 της
Digital • Ομιλητές:
- Αλέξης Νικολαΐδης, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων &
Services Act είναι:
Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Associate Advisor
• Ποιά μπορεί να είναι η ανεξάρτητη ελεγκτική - Βίκυ Τζέγκα, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., Νομικός Σύμβουλος
Αποστόλης Αϊβαλής, AIVAL.COM, Managing
αρχή;
• Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία Partner & KNOWCRUNCH.COM, Syllabus
Manager
ενός τέτοιου φορέα;
• Πώς θα διαπιστευθεί, θα εξουσιοδοτηθεί και - Βασίλης Καρκατζούνης, Δικηγόρος με ειδίκευση
σε ζητήματα Νέων Τεχνολογιών
θα ενισχυθεί η αρχή;
Συντονιστής: Βασίλης Βασιλόπουλος

Επίλογος

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση γύρω από την
ανάγκη ρύθμισης των - όλο και πιο δημοφιλών
και με αξιοσημείωτη επιρροή στην κοινωνία –
ψηφιακών πλατφορμών έχει γίνει αναγκαία.
Πολλά περιστατικά κατάχρησης της εξουσίας
τεχνολογικών εταιριών, οι οποίες αρνούνται
την ψηφιακή τους ευθύνη, έχουν έρθει στο φως
της δημοσιότητας και η κοινωνία καλείται να
περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες συγκεκριμένων
αποφάσεων και αλγορίθμων των πλατφορμών.
Όπως ανέφεραν και οι ομιλητές της θεματικής
«Δίκαιο και Διαδίκτυο» στο IGF Greece 2021,
ο δρόμος για ένα πιο δίκαιο δίκτυο δεν είναι
εύκολος και οι αρμόδιοι φορείς δεν είναι πάντα
διατεθειμένοι να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές
και να υποβάλουν τις υπηρεσίες τους για έλεγχο
από κάποια ανεξάρτητη αρχή.

Η κύρια θεματική της συγκεκριμένης υποενότητας
αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές
πλατφόρμες και οι αντίστοιχες εταιρείες τους
απευθύνονται στους χρήστες τους ως καταναλωτές
των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Οι
άξονες γύρω από τους οποίους περιστράφηκαν
οι παρουσιάσεις σχετίζονται με τη χρήση των
διαφόρων πλατφορμών και εργαλείων κοινωνικής
δικτύωσης και περιεχομένου, τη διαφήμιση στο
διαδίκτυο (το λεγόμενο adtech), την εμπειρία
του πελάτη στην προκείμενη «4η Βιομηχανική
Επανάσταση» αλλά και τις δράσεις των διαφόρων
ενώσεων καταναλωτών στα πλαίσια της προστασίας
της ιδιωτικότητας αλλά και των συμφερόντων
των καταναλωτών. Μέσω των παρουσιάσεων
εκμαιεύτηκαν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά
με τη διαφήμιση, την ιδιωτικότητα, τη δωρεάν ή μη
χρήση ψηφιακών εργαλείων και το πως οι χρήστες
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και
τις υπηρεσίες του με ασφάλεια. Τα ζητήματα της
εμπορικής χρήσης των δεδομένων πλοήγησης
για διαφημιστικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς
αλλά και των μοντέλων εισροής εσόδων
για τις εταιρείες που παρέχουν διαδικτυακές
πλατφόρμες είναι καίρια υπό το πρίσμα του Internet Governance, καθότι μέσω αυτών προάγονται
συζητήσεις που αναζητούν μία ισορροπία μεταξύ
της οικονομικής βιωσιμότητας του διαδικτύου
αλλά και της προστασίας του καταναλωτή και της
ιδιωτικότητάς του.
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Περιεχόμενο
Ξεκινώντας την υποενότητα και πριν ανέβουν στο
βήμα οι ομιλητές και ομιλήτριες, ο συντονιστής
κύριος Βασίλης Βασιλόπουλος, έκανε μια σύντομη
εισαγωγή στο θέμα του χρήστη ως καταναλωτή.
Αναφέροντας τον νέο τρόπο με τον οποίο
πραγματοποιούνται οι διαφημιστικές καμπάνιες
των εταιρειών, έθεσε το θέμα της επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων, προτιμήσεων και
συμπεριφορικών δεδομένων των χρηστών.
Επιπλέον, διατύπωσε τον προβληματισμό που
απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με
την παρεμβατική λειτουργία των εταιρειών οι
οποίες παρέχουν ψηφιακές πλατφόρμες που
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Τέλος,
εισήγαγε το θέμα του χρήστη ως καταναλωτή
στο διαδίκτυο και στις σχετικές πλατφόρμες,
αναφέροντας την πολυποίκιλη παρουσία ομιλητών,
οι οποίοι εκπροσωπώντας διαφορετικές πτυχές
του ζητήματος κατάφεραν να το προσεγγίσουν
σφαιρικά.

Αποστόλης Αϊβαλής, Managing Partner,
aival.com
Τη ροή των παρουσιάσεων εκκίνησε ο κύριος
Αποστόλης
Αϊβαλής.,
Managing
Partner
της AIVAL.COM και Syllabus Manager της
KNOWCRUNCH.COM. Τα τελευταία 25
χρόνια δραστηριοποιείται στον χώρο του digital business ως strategist και η βασική τομή της
παρουσίασής του αφορούσε τον χρήστη και τις
πολλές διαφορετικές πλατφόρμες στις οποίες
δραστηριοποιείται. Ξεκινώντας, ο κύριος Αϊβαλής
στάθηκε σε κάτι που εισήχθη και από τον κύριο
Βασιλόπουλο στην αρχή της υποενότητας, το
ρητό «Είμαστε το προϊόν». Συγκεκριμένα, ο
κύριος Αϊβαλής υπογράμμισε πως το οικονομικό
μοντέλο που επικρατεί σε πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης και περιεχομένου παρέχει δωρεάν
ή τουλάχιστον ως επί το πλείστον δωρεάν τις
υπηρεσίες τους στους χρήστες με αντάλλαγμα την
διάθεση των προσωπικών τους δεδομένων σε
τρίτες εταιρείες με σκοπό τη διαφήμιση. Κατά τη
διάρκεια της παρουσίασής του, ο κύριος Αϊβαλής
πρότεινε κάποιες κατευθυντήριες προκειμένου
να χρησιμοποιούνται οι ψηφιακές πλατφόρμες
δίκαια, με ασφάλεια αλλά και εύκολα. Αρχικώς,
μια παρατήρησή του ήταν πως με την κατάλληλη
εκπαίδευση όλοι οι χρήστες θα κατανοήσουν
καλύτερα το ψηφιακό οικοσύστημα τόσο σε

επίπεδο τεχνολογίας όσο και σε επίπεδο
οικονομικών. Επιπλέον, πρότεινε να δοθεί
περισσότερη έμφαση στην προσβασιμότητα
μεταξύ των τεχνολογιών προβολής περιεχομένου,
καθότι αυτό έχει γίνει καθημερινότητα όσο οι
διάφορες τεχνολογίες εξελίσσονται ωστόσο
δε διαλειτουργούν. Επιπροσθέτως, ο κύριος
Αϊβαλής ανέφερε την ανάγκη για αλλαγή στα
μοντέλα προστασίας δεδομένων και την ανάγκη
για μετάβαση σε διαχείρισή τους σε επίπεδο
συσκευής. Μετά την παρουσίαση, ο κύριος
Αϊβαλής δέχθηκε ερωτήσεις από το κοινό, τόσο
μέσω της ηλεκτρονικής παρακολούθησης όσο
και φυσικά. Αρχικά, ζητήθηκαν διευκρινίσεις
σχετικά με τη διαδικασία παροχής ή πώλησης των
δεδομένων σε διαφημιστικές εταιρείες μέσω των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τι ισχύει για
τις πολιτικές διαχείρισης ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων. Ο κύριος Αϊβαλής διευκρίνισε τα
θέματα που τέθηκαν και τόνισε πως ο έλεγχος
που γίνεται στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής
δικτύωσης είναι ενδελεχής. Στη συνέχεια, τέθηκε
μία παρατήρηση σχετικά με την αδιαφάνεια
των όρων χρήσης σε γνωστό μέσο κοινωνικής
δικτύωσης, όπου ο κύριος Αϊβαλής απάντησε πως
οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων
κάνουν σωστά τη δουλειά τους και είναι αυστηρές,
ωστόσο πρέπει να υπάρξει καθολικός έλεγχος,
χωρίς να αφήνονται στο απυρόβλητο κάποιες
συγκεκριμένες εταιρείες. Τέλος, μετά και από
μία ερώτηση του κοινού, ο ομιλητής διευκρίνισε
πως μια συνδρομή σε μια πλατφόρμα, η οποία
δημιουργεί κέρδος μέσω της συλλογής και
πώλησης δεδομένων, δε συνεπάγεται και διακοπή
διάθεσης δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς.

Βασίλης Καρκατζούνης, ΔικηγόροςΥποψ. Διδάκτορας
Όντας δικηγόρος με ειδίκευση σε ζητήματα Νέων
Τεχνολογιών και υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και
co-chair στο ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς
Ένωσης Επαγγελματιών Ιδιωτικότητας (IAPP), η
παρουσίασή του κ. Καρκατζούνη σχετικά με το AdTech, συγκεκριμένα για το παρόν και το μέλλον της
διαφήμισης στο διαδίκτυο, ήταν ιδιαίτερα καίρια.
Ο κύριος Καρκατζούνης ξεκίνησε αναφέροντας
μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη ρύθμιση των
διαφημίσεων στο διαδίκτυο, υπογραμμίζοντας
πως πολλές φορές το κέρδος μιας εταιρείας
δεν είναι συνυφασμένο με τη συμμόρφωσή της

καθώς το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα βρίσκεται
σε διάσταση με αυτήν. Δεδομένης της σημαντικής
μετατόπισης από τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης
στα ψηφιακά, ο ομιλητής απαρίθμησε τις κύριες
μορφές διαφήμισης στο διαδίκτυο, δηλαδή την
περίπτωση των walled gardens (συστήματα που
δεν μοιράζονται επί της αρχής τα δεδομένα
τους με άλλες πλατφόρμες όπου εκεί η κύρια
νομική βάση είναι η σύμβαση και οι διαφημίσεις
βασίζονται στο προφίλ των χρηστών) και την
περίπτωση του real-time bidding (μηχανισμοί
real time δημοπράτησης κάποιων πεδίων σε
ιστοσελίδες που οι χρήστες περιηγούνται και
κατατάσσουν τα ενδιαφέροντα των χρηστών μέσω
trackers). Στη συνέχεια, ο κύριος Καρκατζούνης
στάθηκε στα χαρακτηριστικά που πρέπει να
έχει μία συγκατάθεση και πως αυτή ρυθμίζεται
από τη νομοθεσία. Σχετικά με το μέλλον της
διαφήμισης και πως η τεχνολογία δίνει τη λύση, ο
ομιλητής παρέθεσε νέες τεχνολογικές λύσεις που
αναπροσαρμόζουν το παρόν ασταθές μοντέλο,
αναφερόμενος στα FLoCs, μια τεχνολογία που δε
χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα third party cookies. Η
παρουσίαση έκλεισε με ερωτήσεις σχετικά με το
μέλλον της διαφήμισης στο διαδίκτυο, όπως πως
θα ισορροπήσει ο ανταγωνισμός και η προστασία
της ιδιωτικότητας. Τέλος, υπήρχαν σχόλια και
ερωτήσεις του κοινού, σχετικά με την εξασφάλιση
της ιδιωτικότητας (data protection ‘by design’
and ‘by default’) αλλά με τον εκδημοκρατισμό, ο
οποίος σύμφωνα με τον ομιλητή δεν είναι εύκολο
να επιτευχθεί.

Αλέξης Νικολαΐδης, Associate Advisor,
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Η επόμενη παρουσίαση διεκπεραιώθηκε από
τον κύριο Αλέξη Νικολαΐδη και είχε ως θέμα την
εμπειρία πελάτη στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.
Ο ομιλητής ξεκίνησε αναφέροντας την αλλαγή
στο καταναλωτικό πνεύμα του B2C (Business
to Consumer), με τον καταναλωτή να είναι πιο
ενημερωμένος και με περισσότερες προσδοκίες.
Τα βήματα-κλειδιά που ανέφερε ο ομιλητής ως
τα προαπαιτούμενα προκειμένου να καλυφθούν
οι ανάγκες του καταναλωτή από τις επιχειρήσεις
είναι η ψηφιοποίηση της εμπειρίας, η κάλυψη
όλων των σημείων επαφής πελάτη και εταιρείας
αλλά και η αξιοποίηση των big data με τη χρήση
εργαλείων ανάλυσης. Ο κύριος Νικολαΐδης
υπογράμμισε πως οι εταιρείες πρέπει να γίνουν
πιο προσανατολισμένες προς τις ανάγκες του
πελάτη και να φροντίζουν να παρέχουν τη βέλτιστη

εμπειρία πελάτη καθώς αυτή είναι το πεδίο
ανταγωνισμού πλέον. Προχώρησε αναφέροντας
κάποιες προκλήσεις που προκύπτουν, όπως
η συνεχώς μεταβαλλόμενη συμπεριφορά του
καταναλωτή, που απαιτεί ευελιξία από τις εταιρείες,
η ανάγκη για εξατομίκευση, που καλύπτεται από
ένα κεντρικό προφίλ για τον κάθε χρήστη, η
ύπαρξη παλαιών τεχνολογικών υποδομών και η
ανάγκη για αναβάθμιση και διασύνδεσή τους με
τις νέες, αλλά και η ανάγκη για επικοινωνία της
πελατοκεντρικής διοίκησης σε όλα τα επίπεδα
της εταιρείας. Ο χώρος της τεχνολογίας φάνηκε
να παρέχει τις λύσεις και η ψηφιακή εμπειρία
φαίνεται να αποδίδει σημαντικά κέρδη για τις
επιχειρήσεις. Τέλος, παρουσιάστηκε ο οδικός
χάρτης για τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εμπειρία.
Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων στο τέλος της
παρουσίασης θίχτηκαν θέματα όπως η σύγκριση
της Ελλάδας με το εξωτερικό στο επίπεδο
της υιοθέτησης ψηφιακών εμπειριών από τις
επιχειρήσεις, η αξία του ανθρώπινου παράγοντα
καθώς και η συμπερίληψη και η στόχευση των
πελατών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Βίκυ Τζέγκα, Ένωση Καταναλωτών
ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ
Τελευταία παρουσίαση ήταν αυτή της κυρίας Βίκυ
Τζέγκα, η οποία είναι δικηγόρος με ειδίκευση
σε θέματα εταιρικού δικαίου και συμβάσεις
αλλά και Νομική Σύμβουλος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.
Αρχικά, η κυρία Τζέγκα υπογράμμισε την αξία της
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών σε τέτοιου
είδους διαλόγους για την ψηφιακή μετάβαση
και την ευαισθητοποίηση για την προστασία
του καταναλωτή εν γένει. Στη συνέχεια, η
κυρία Τζέγκα εξήγησε εν συντομία τι είναι η
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. αλλά και ποια μέσα και τομείς
δράσης ακολουθεί. Στα πλαίσια των αναγκών
της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, η ομιλήτρια
ανέλυσε τις δράσεις της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., οι οποίες
άπτονται διαφόρων τομέων, όπως οι διαδικτυακές
αγορές, οι χρεώσεις, η προστασία δεδομένων των
καταναλωτών, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τα
σκοτεινά πρότυπα, η προστασία από ακατάλληλο
περιεχόμενο, η παρακολούθηση μέσω διαδικτύου
και πολλές άλλες. Τα συμπεράσματα που
προέκυψαν μέσω των δράσεων καταδεικνύουν
μεταξύ άλλων την ανάγκη για περαιτέρω
εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με τα
δικαιώματά τους, και τη συνειδητοποίηση πως οι
χρήστες και τα δικαιώματά τους βρίσκονται σε
κίνδυνο από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η
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κυρία Τζέγκα πρότεινε καμπάνιες εκπαίδευσης,
συμβουλευτική αλλά και θέσπιση ενός πιο
στοχευμένου νομικού πλαισίου ως μέτρα για
βελτίωση της κατάστασης. Τέλος, κατά τη διάρκεια
των ερωτήσεων και των σχολίων έγινε λόγος
για πιο γρήγορη και αποτελεσματική εκδίκαση
υποθέσεων που αφορούν τους καταναλωτές,
αλλά και για την ηλεκτρονική διαμεσολάβηση και
τις σχετικές δράσεις της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Συμπεράσματα και
Προτάσεις Πολιτικής

Επίλογος
Το ζήτημα της συνύπαρξης καταναλωτών και
επιχειρήσεων στον ψηφιακό κόσμο έχει ιδιαίτερη
σημασία, καθότι η οικονομική ανάπτυξη επηρεάζει
το τεχνολογικό, το νομικό αλλά και το πολιτικό
πλαίσιο της διακυβέρνησης του διαδικτύου. Είναι
βέβαιο πως θα δούμε πολυάριθμες αλλαγές στα
πλαίσια αυτά τα επόμενα χρόνια, πριμοδοτούμενες
από την αλλαγή στη συμπεριφορά τόσο των
καταναλωτών όσο και των εταιρειών που παρέχουν
υπηρεσίες στον χώρο του διαδικτύου.

Οι τομές που έγιναν μέσω αυτής της υποενότητας
εξετάζουν το θέμα του χρήστη ως καταναλωτή
από διάφορες οπτικές πλευρές. Ωστόσο, είναι
ενδιαφέρον να προαχθούν τα συμπεράσματα των
ομιλητών:
Χρειάζονται αλλαγές σχετικά με τη διαχείριση
δεδομένων στις πλατφόρμες διαδικτύου
Πρέπει να εξεταστεί με προσοχή το μοντέλο Λεπτομέρειες Ενότητας
οικονομικής βιωσιμότητας των πλατφορμών μετά
• Μορφή συζήτησης: Πάνελ
τις αλλαγές
Είναι σημαντικό να λαμβάνεται πάντα υπόψη ο • Ομιλητές:
- Λεωνίδας Χριστόπουλος, ΓΓ Ψηφιακής
ανθρώπινος παράγοντας και ο καταναλωτής να
Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών,
μπαίνει στο κέντρο της σχεδίασης
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση είναι - Στέλλα Τσιτσούλα, RED.comm
βασικοί μοχλοί ανάπτυξης των υπηρεσιών παροχής - Γιάννης Χαρχαντής, Infinity Greece
- Μάνος Μαργαρίτης, Qualco
υπηρεσιών και διαφήμισης στο διαδίκτυο
Οι προτάσεις πολιτικής μπορούν να είναι ποικίλες, - Δημήτρης Βαρουτάς, Τμήμα Πληροφορικής και
με κοινή βάση τα άνωθεν συμπεράσματα, σε Τηλεπικοινωνιών
τεχνικό, νομοθετικό αλλά και οργανωσιακό Συντονίστρια: Ισμήνη Κριάρη, Εθνική Επιτροπή
επίπεδο. Έτσι, είναι σημαντικό να λαμβάνονται Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

Ψηφιακός
Μετασχηματισμός

υπόψη στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και
κάποιοι κίνδυνοι που ενδεχομένως να προκύπτουν,
μερικοί από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι:

• Η αδιαφάνεια στη διαχείριση προσωπικών
δεδομένων από πλευράς των εταιρειών είναι
βασικό πρόβλημα
• Η τεχνική υποδομή ενδεχομένως να μην είναι
έτοιμη να δεχθεί την αλλαγή σε πιο ασφαλείς
και αποδοτικές τεχνολογίες διαχείρισης
δεδομένων
• Η νομοθετική ρύθμιση μπορεί να μην είναι
αρκετά στοχευμένη ή αποδοτική ώστε να
διαχειριστεί τις περιπτώσεις παράβασης

Εισαγωγή
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιταχύνθηκε
λόγω της πανδημίας, η οποία ανάγκασε
πολλούς οργανισμούς του Δημόσιου τομέα, του
Ιδιωτικού τομέα και της Κοινωνίας των Πολιτών
να ενισχύσουν την ψηφιακή τους παρουσία.
Παράλληλα, προέκυψαν ζητήματα έλλειψης
ψηφιακών δεξιοτήτων και ασφάλειας. Το στοιχείο
της ασφάλειας τους ψηφιακού μετασχηματισμού
ήταν μάλιστα πρόταση για συζήτηση που
κατατέθηκε κατά το Call for issues από μέρος της
κοινότητας του IGF Greece. Η Διακυβέρνηση του
Διαδικτύου συνδέεται άρρηκτα με τον ψηφιακό
μετασχηματισμό, μιας και έχει ως αντικείμενο τις
πολιτικές του Ίντερνετ, το οποίο αποτελεί τον μέσο
από το οποίο η κοινωνία έχει την δυνατότητα να
απολαύσει τα οφέλη της ψηφιακής προόδου.

Περιεχόμενο
Τη συζήτηση ξεκίνησε ο ΓΓ Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
κ. Χριστόπουλος, αναφέροντας ότι ο ψηφιακός
μετασχηματισμός είναι μια δύναμη κοινωνικού και
θεσμικού μετασχηματισμού με άμεσες πρακτικές
προεκτάσεις και εφαρμογές.
Η υλοποίησή
του απαιτεί τόσο ξεκάθαρο προγραμματισμό,
όσο και ειλικρινή πολιτική βούληση. Σαν
πρώτο βήμα απαιτείται η απλούστευση των
διαδικασιών, οι οποίες στην συνέχεια μπορούν
να ψηφιοποιηθούν με μεγαλύτερο όφελος προς
τον πολίτη. Σκοπός δεν είναι η ψηφιοποίηση της
υπάρχουσας γραφειοκρατίας, αλλά η βελτίωση
των διαδικασιών, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες
ηλεκτρονικά. Σημαντικός παράγοντας στον
ψηφιακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Δημοσίου
τομέα ήταν και η διοικητική προσαρμογή που είχε
ως στόχο να φέρει ένα τέλος στην αναρχία των
ψηφιακών υπηρεσιών (οι οποίες προσφέρονταν
από διάφορους Δημόσιους οργανισμούς), και έχει
επιτευχθεί μέσω της μετάβασης της ευθύνης των
ψηφιακών υπηρεσιών σε μια αρχή, «σπάζοντας»
έτσι διοικητικά σιλό και μειώνοντας την αντίσταση
ως προς την αλλαγή.
Η πανδημία σίγουρα επιτάχυνε τον ψηφιακό
μετασχηματισμό και παρατηρήθηκε ότι οι
διάφοροι Δημόσιοι οργανισμοί και οι υπάλληλοι
τους ήταν δεκτικοί στις αλλαγές. Οι πολίτες
είδαν να γίνονται διαθέσιμες πάρα πολλές
νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, από τις 502
ηλεκτρονικές υπηρεσίες τον Μάρτιο του 2020,
ο πολίτης μπορούσε να αξιοποιήσει περίπου
1300 υπηρεσίες τον Νοέμβριο του 2021. Η
μεθοδολογία της παράδοσης των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών κινήθηκε σε περισσότερες αλλά μικρές
όσον αφορά τους πόρους που απαιτούνται αλλά
και την ημερομηνία παράδοσης, λογική που απείχε
ιδιαίτερα από την παράδοση σχεδόν εξ ολοκλήρου
μεγάλων έργων πληροφορικής με πιο μακρινό
ορίζοντα υλοποίησης. Το συνολικό εγχείρημα του
Δημόσιου ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να
είναι βιώσιμο και δυναμικό ώστε να μην ατονήσει.
Το μέλλον του ψηφιακού μετασχηματισμού
στον Ελληνικό Δημόσιο τομέα περιλαμβάνει
περισσότερες υπηρεσίες μέσω του gov.gr,
έναν μηχανισμό μέτρησης και αξιολόγησης
των δράσεων μείωσης της γραφειοκρατίας, την
γρήγορη απορρόφηση πόρων για ψηφιακές λύσεις
αλλά και την βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων

των πολιτών. Η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα
κράτη, οφείλει να προσαρμόζεται ταχύτατα στις
εξελίξεις της τεχνολογίας και να έχει μόνιμες
δομές και μηχανισμούς που θα συνδράμουν στο
ψηφιακό άλμα.
Η συζήτηση συνεχίστηκε με τη συμβολή του
κ. Μαργαρίτη, ο οποίος επικεντρώθηκε στον
ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα,
ο οποίος βίωσε εντός 6-7 μηνών αλλαγές που
θα χρειαζόταν σε διαφορετική περίπτωση 6-7
χρόνια. Σύμφωνα με τον ομιλητή, οι εταιρείες που
κατανόησαν καλύτερα τα στοιχεία των πελατών
τους είχαν σίγουρα ένα σημαντικό πλεονέκτημα.
Για παράδειγμα, πολλά φυσικά καταστήματα
χρειάστηκε να δώσουν περισσότερη προσοχή
στην εμπειρία του πελάτη στο ψηφιακό τους
κατάστημα (που ίσως δεν υπήρχε και έπρεπε να
δημιουργηθεί).
Παράλληλα οι υπεύθυνοι λειτουργίας των
επιχειρήσεων χρειάστηκε να λάβουν σε
μεγαλύτερο βαθμό υπόψη την ανατροφοδότηση
από τεχνολόγους αλλά και να εντοπίσουν
εργαζόμενους είτε από εσωτερικό μετακίνηση,
είτε από την ευρύτερη αγορά εργασίας που θα
βοηθούσαν την επιχείρηση να ανταπεξέλθει σε
ένα τεχνολογικά ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Μια επιχείρηση οφείλει να παρακολουθεί και να
προσαρμόζεται σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα με
έντονο ψηφιακό χαρακτήρα, ώστε να παραμείνει
ανταγωνιστική αλλά και να εντείνει τις επενδύσεις
της σε λύσεις πληροφορικής. Τέτοιες λύσεις μπορεί
να είναι και η αξιοποίηση τεχνολογιών νέφους,
που μεταξύ άλλων επιτρέπει και μια πιο ομαλή
εργασία εξ αποστάσεως για τους εργαζόμενους.
Για να παραμείνουν επιτυχημένες οι εταιρείες
οφείλουν να δώσουν έμφαση στα δεδομένα που
κατέχουν, συγκεντρώνοντας και ομογενοποιώντας
τα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να τα
αξιοποιήσουν. Παράλληλα, προσπάθειες πρέπει
να γίνουν στον τομές και της ψηφιακής ασφάλειας,
τόσο σε κεντρικό επίπεδο (υποδομές), ώστε και
στην προστασία του εκάστοτε εργαζομένου, ο
οποίος απασχολείται πλέον και σε κάποιο βαθμό
και από το σπίτι. Η ψυχική και σωματική υγεία
του εργαζομένου πρέπει επίσης να αποτελέσει
προτεραιότητα και συμβολή της επιχείρησης
στην ευρύτερη κοινωνία. Οι αλλαγές που έφερε
η πανδημία είναι εδώ για να μείνουν, και τα
μαθήματα που αποκόμισαν άτομα και οργανισμοί
πρέπει να αξιοποιηθούν και στην μεταπανδημική
εποχή.
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Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
συνάντησαν επίσης σημαντικές προκλήσεις λόγω
της πανδημίας, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό
να εμφανίζεται σαν την σχεδόν αποκλειστική
λύση για την συνέχιση της δραστηριότητάς τους,
ανέφερε ο τρίτος ομιλητής κ. Χαρχαντής.
Ωστόσο, η πλειοψηφία των οργανισμών δεν είχαν
την ψηφιακή υποδομή που θα τους επέτρεπε να
συνεχίσουν την συνεργασία με τους εθελοντές αλλά
και να συνεχίσουν απρόσκοπτα την δράση τους.
Παράλληλα υπήρχε περιορισμένη χρηματοδότηση
από κυρίως ιδιωτικούς φορείς, καθώς και αυτοί
αντιμετώπιζαν ζητήματα ψηφιακής επιβίωσης. Έτσι,
οι οργανισμοί βρέθηκαν να αγωνίζονται για την
επιβίωσή τους. Οι ωφελούμενοι των εθελοντικών
δράσεων αντιμετώπισαν δυσκολίες πρόσβασης
στις εθελοντικές δράσεις, ακόμα και εάν αυτές
παρέχονταν διαδικτυακά διότι είναι λάθος
να υποθέτουμε ότι διαθέτουν το τεχνολογικό
υπόβαθρο να πάρουν μέρος. Συμπερασματικά,
όλοι οι φορείς οφείλουν να αντιληφθούν την
σημασία ύπαρξης υποστήριξης και εκπαίδευσης
τόσο σε οργανισμούς, όσο και σε άτομα ως προς
τις ψηφιακές τους ικανότητες.

Ελλάδας. Σημαντικό παράγοντα στην βελτίωση της
ψηφιακής πραγματικότητας είναι και νομοθετικές
προσπάθειες όπως οι EU Digital Services Act,
Digital Market Act, Data Governance Act και η
Artificial Intelligence Act.

Συμπεράσματα και
Προτάσεις Πολιτικής
Με βάση τις θέσεις των ομιλητών και τη συζήτηση
που ακολούθησε με βάση τις ερωτήσεις της κ.
Κριάρη, αναδείχθηκαν οι εξής προτάσεις:

• Συνεχής προσήλωση στην ενίσχυση του
ψηφιακού μετασχηματισμού στον Δημόσιο
τομέα, δημιουργώντας έτσι το ψηφιακό κράτος
του μέλλοντος.
• Εδραίωση του ψηφιακού στοιχείου ως ένα
βασικό πυλώνα της επιχειρηματικότητας κάθε
είδους.
• Υποστήριξη και εκπαίδευση της κοινωνίας στις
ψηφιακές δεξιότητες με σκοπό την ψηφιακή
συμπερίληψη.
• Εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας ψηφιακής
Η κ. Τσιτσούλα πήρε θέση αναφέροντας ότι η
ασφάλειας στο σύνολο της κοινωνίας.
ψηφιακή «άνοιξη» σε πολλούς τομείς συνοδεύτηκε
• Δημιουργία και εξέλιξη νομοθετικού πλαισίου
και με μια αύξηση του ψηφιακού κινδύνου για
που θα εντείνει την ψηφιακή πρόοδο, ενώ
άτομα και οργανισμούς. Για παράδειγμα, οι
παράλληλα προστατεύει τα δικαιώματα των
εταιρείες δεν ήταν πλήρως προετοιμασμένες για
πολιτών.
την συστηματική εργασία ατόμων από το σπίτι,
τόσο σε επίπεδου ασφαλούς λογισμικού, όσο
και από την άποψη των διαθέσιμων εταιρικών Επίλογος
συσκευών (π.χ. λάπτοπ). Απειλές όπως το ransomware έγιναν αισθητές και στην Ελλάδα, με Ο βαθμός εξέλιξης του ψηφιακού μετασχηματισμού
περισσότερους από 60 οργανισμούς, μεταξύ της Ελλάδας έχει ιδιαίτερα σημαντικό βάρος,
αυτών και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, να δέχονται καθώς έχει την δυνατότητα να καθορίσει με
επίθεση κατά την περίοδο της πανδημίας. Έχοντας κάποιο βαθμό και την ευημερία της χώρας. Για
σαν απώτερο σκοπό την προστασία δεδομένων παράδειγμα, μια χώρα με ενισχυμένες δομές
και χρημάτων, υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ψηφιακής διακυβέρνησης είναι πιο ελκυστική
κουλτούρας ψηφιακής ασφάλειας με συνεχής για επενδύσεις, ενώ εταιρείες που λειτουργούν
προσπάθειες και ενδυναμωμένες υποδομές για με και προάγουν την ψηφιακή καινοτομία έχουν
την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουν διεθνώς.
όλο το ηλικιακό φάσμα.
Ως εξελισσόμενο φαινόμενο, ο ψηφιακός
Τέλος, ο κ. Βαρουτάς ανέφερε ότι όλες οι μετασχηματισμός εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
ψηφιακές λύσεις γίνονται πραγματικότητα μέσω της για μελέτη αλλά και εφαρμογή καινοτόμων
ύπαρξης ανθεκτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. πρακτικών.
Στην χώρα μας υπήρξε πρόσφατα δημοπρασία
για μέρος του φάσματος του δικτύου 5G, εξέλιξη
που έρχεται να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη
για ασύρματα δίκτυα. Η ευρυζωνικότητα θα
πρέπει να αποτελέσει μια καθολικά διαθέσιμη
δυνατότητα και μια από τις προτεραιότητες της

Περιβάλλον και
Διαδίκτυο

Σήμερα το Ίντερνετ βρίσκεται παντού (σπίτι,
εργασία, μετακίνηση) και σε πολύ υψηλές
ταχύτητες που επιτρέπουν μια αδιάκοπη χρήση
αλλά και πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα
και υπηρεσίες. Συστήματα που αξιοποιούν την
φιλοσοφία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (InΛεπτομέρειες Ενότητας
ternet of Things) είναι παραδείγματα ψηφιακής
καινοτομίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
• Μορφή συζήτησης: Παρουσιάσεις
την αειφορία που είναι παράλληλα σε σύμπνοια
• Ομιλητές:
- Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Τμήμα Δασολογίας με στρατηγικές και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς
που προσφέρονται από τα κράτη.
και Φυσικού Περιβάλλοντος,

ΑΠΘ – Ακαδημαϊκή Κοινότητα
- Ιωάννα Κωσταρέλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Το Πράσινο Διαδίκτυο είναι εξαιρετικός σύμμαχος
στην πραγματοποίηση των 17 στόχων αειφορίας
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ,
που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς
ΑΠΘ – Ακαδημαϊκή Κοινότητα
είναι παράγοντας που μπορεί να συμβάλει μεταξύ
Συντονιστής: Στέλιος Καββαδίας
άλλων στην προστασία της βιοποικιλότητας,
στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την
Εισαγωγή
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης όπως επίσης
στην κυκλική οικονομία, τομείς που είναι μέρος
Πολλά κράτη χαράσσουν σήμερα «πράσινες» της ευρύτερης πράσινης ευρωπαϊκής πολιτικής.
πολιτικές που αποσκοπούν στο να αντιμετωπίσουν
την υπερθέρμανση του πλανήτη και τη Με άλλα λόγια, το Διαδίκτυο βρίσκεται
μόλυνση που προκαλείται από την ανθρώπινη στην υπηρεσία του περιβάλλοντος, και μαζί
δραστηριότητα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις μας συνδημιουργούν νέες διαστάσεις σε υπάρχοντες
επιτρέπουν να αναλύουμε σε βάθος τα αίτια της τεχνολογίες, όπως το Πράσινο Ηλεκτρονικό
κλιματικής αλλαγής, αλλά και να δρούμε ώστε να εμπόριο σε σχέση με το συμβατικό ηλεκτρονικό
περιορίσουμε μέρος της ζημίας που έχει ή πρόκειται εμπόριο, την Πράσινη Τραπεζική, την Πράσινη
να προκληθεί εξαιτίας της. Το Διαδίκτυο κατέχει Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλα. Παράλληλα,
μια ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια προσπάθεια το Διαδίκτυο επιτρέπει την αφύπνιση της
και αποτελεί το μέσο που συνδέει την επιστημονική περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, μέσω
κοινότητα, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους της διάχυσης πληροφοριών σχετικά με ζητήματα
υπεύθυνους λήψεις αποφάσεων.
και πολιτικές που εφαρμόζονται ή βρίσκονται υπό
Η αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και Διαδικτύου
αποτελεί μια θεματική που απασχολεί διαρκώς
την παγκόσμια κοινότητα της Διακυβέρνησης του
Διαδικτύου, η οποία αναζητά τρόπους για να
συνεχιστεί η αξιοποίηση των θετικών στοιχείων
που προσφέρει το Ίντερνετ, ενώ παράλληλα να
μειώνει τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν τα υλικά
και άυλα στοιχεία του Διαδικτύου.

διαμόρφωση.

Μεγάλη πηγή πληροφοριών αποτελεί η εφαρμογή
της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης
που αποτελείται από συστήματα συλλογής και
επεξεργασίας
δεδομένων
περιβαλλοντικού
χαρακτήρα. Τέτοιες πρακτικές επιτρέπουν τη
δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης, την εξέταση
εναλλακτικών σεναρίων και τη λήψη αποφάσεων
με υπόβαθρο συλλεγμένα δεδομένα έτσι ώστε
Περιεχόμενο
να προστατευθούν οικοσυστήματα και να
εξοικονομηθούν πόροι. Τομείς εφαρμογής τέτοιων
Τελικά πόσο πράσινο είναι το Διαδίκτυο? - πρακτικών αποτελούν η επίβλεψη δασών σε
πραγματικό χρόνο, η χρήση drone για διαχείριση
Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου
φυσικών καταστροφών, η εξοικονόμηση πόρων
στην καλλιέργεια γης, η βέλτιστη διαχείριση πόρων
Η κ. Ανδρεοπούλου ανέλυσε το σημαντικό ερώτημα
ύδρευσης και άρδευσης, η παρακολούθηση
κατά πόσο το Ίντερνετ, με τις νέες ευκαιρίες που
της εφοδιαστικής αλυσίδας και η ενεργειακή
προσφέρει αλλά και τις ενεργειακές απαιτήσεις
βιωσιμότητα (π.χ. smart grids, ενεργειακά
που παρουσιάζει, υποστηρίζει ή δυσκολεύει μία
πιστοποιητικά).
“πράσινη” μετάβαση.
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Μια ακόμα σημαντική εξέλιξη είναι η διάδοση των
τεχνολογιών νέφους διότι παρέχουν σημαντική
ενεργειακή εξοικονόμηση χωρίς υποβάθμιση
των παρεχόμενων υπηρεσιών αξιοποιώντας τα
υπάρχοντα δίκτυα και επιτυγχάνοντας εικονική
κατανεμημένη υπολογιστική ισχύ και αποθήκευση
σε πραγματικό χρόνο.
Οι προαναφερθείσες εξελίξεις συμβαίνουν
παράλληλα με την έκρηξη στο πλήθος των
ενεργών χρηστών του διαδικτύου που έφτασε το
2020 τα 4,57 δισεκατομμύρια άτομα, δηλαδή
το 59% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ωστόσο, η
έντονη αυτή χρήση, συνοδεύεται από ρύπανση
του περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα στο 2%
της συνολικής εκπομπής ρύπων από τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών, ποσοστό που
ισούται με αυτό των αερομεταφορών. Σχετικοί
παράγοντες επιδείνωσης των περιβαλλοντικών
προβλημάτων αποτελούν η υψηλή τοξικότητα
των παραγόμενων προϊόντων και η ακατάλληλη
διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, όπως
και η ενεργοβόρα χρήση του Διαδικτύου –
ιδιαίτερα αφού προβλέπεται ότι η κατανάλωση
ενέργειας θα είναι τετραπλάσια το 2022 σε
σχέση με το 2017. Για αυτό τον λόγο, μεγάλες
εταιρείες, ιδιαίτερα στον χώρο της τεχνολογίας,
οφείλουν να δράσουν και γίνουν πιο «πράσινες»
τόσο στο πόση ενέργεια καταναλώνουν όσο στην
προέλευσή της (π.χ. ανανεώσιμες πηγές),
ενώ φροντίζουν για την ορθή διαχείριση των
υλικών τους.

Διαδίκτυο, Ψηφιακά Εργαλεία και
Περιβάλλον - Ιωάννα Κωσταρέλλα
Η κ. Κωσταρέλλα συνέχισε τη συζήτηση σχετικά
με τη σχέση διαδικτύου και περιβάλλοντος,
εφιστώντας την προσοχή του κοινού σε ψηφιακά
εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν
προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος.
Το Διαδίκτυο έχει την δυνατότητα να αυξήσει την
επίγνωση σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας
μιας και αποτελεί ένα οικουμενικό μέσο. Το
περιβάλλον έχει ιδιαίτερη σημασία για όλη την
ανθρωπότητα μιας και δεν υπάρχει «Πλανήτης
Β», ενώ παράλληλα αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Παρατηρείται
μια ευρύτερη κινητικότητα παγκοσμίως για την
προστασία του πλανήτη όπως αποδεικνύουν
συνέδρια όπως το COP26 αλλά και οι στόχοι
βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων

Εθνών. Σε αυτή την κατεύθυνση, ουσιώδης
δεσμεύσεις πρέπει να διατυπωθούν και να
συνοδευτούν από πράξεις έτσι ώστε να ενταθεί
η μάχη ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Η ομιλήτρια τόνισε ότι το Διαδίκτυο δίνει
πρόσβαση σε πολίτες και δημοσιογράφους σε
γνώση και στοιχεία για το περιβάλλον, φέρνοντας
έτσι την Κοινωνία των Πολιτών στο επίκεντρο και
ενδυναμώνοντας την φωνή της. Τα ενδιαφερόμενα
μέρη (π.χ. πολίτες) αρχικά συναντούν το
ερώτημα που αφορά την διαθεσιμότητα των
περιβαλλοντικών δεδομένων που αναζητούν.
Πολλές φορές, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος,
οργάνωση ή και γνώση για το που και πώς
μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορία. Αξίζει
παρόλα ταύτα να τονιστεί ότι πλέον υπάρχει ένας
διαθέσιμος πλούτος πληροφοριών στο διαδίκτυο
από τον οποίο μπορεί να εξαχθεί αξία από και
για τους πολίτες. Αυτή η πληροφορία μπορεί
να έχει την μορφή ανοικτών δεδομένων για το
περιβάλλον, να είναι σε ποσοτική ή ποιοτική
μορφή και δράσει ως βάση για την διαφάνεια και
την λήψη αποφάσεων.
Υπάρχει επίσης και νομοθετικό πλαίσιο που
επιτρέπει στους πολίτες να ζητούν από δημόσιους
οργανισμούς πληροφορίες όπως μελέτες,
στατιστικά και άλλα δεδομένα. Ιδανικά οι
συλλεχθείσες πληροφορίες μπορούν να λάβουν
τη μορφή πληροφοριακών γραφημάτων (infographics) έτσι ώστε να επικοινωνηθούν και να
γίνουν πιο εύκολα αντιληπτές από το ευρύ κοινό.
Μερικές από τις πηγές δεδομένων που μπορούν
να αξιοποιηθούν από τους πολίτες είναι:
https://opendata.ellak.gr/
https://vouliwatch.gr/
https://www.copernicus.eu/el/ypiresies/atmosfaira
https://app.electricitymap.org/map

Συμπεράσματα και
Προτάσεις Πολιτικής
Ο χώρος του Διαδικτύου αποτελεί ένα δυναμικό
εργαλείο στο πλαίσιο της στρατηγικής για την
προστασία του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα και
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Επιβάλλεται η εφαρμογή των πράσινων πολιτικών
της Πράσινης Συμφωνίας, τόσο από τη βιομηχανία
που πρέπει να γίνει βιώσιμη όσο και από τον κάθε
πολίτη.
Η Κοινωνία των Πολιτών έχει στη διάθεσή της
πλούτο πληροφορίας αλλά και το νομικό πλαίσιο
για να τον εντοπίσει και να τον αξιοποιήσει για
τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Το Διαδίκτυο
αποτελεί το κοινό μέσο που επιτρέπει τις παραπάνω
ενέργειες.

Επίλογος
Το Διαδίκτυο αποτελεί σίγουρα μια ιδιαίτερα
χρήσιμη εφεύρεση που συνοδεύεται από
πολλαπλά οφέλη και έχει καίρια συνδρομή στην
τεχνολογική και κοινωνική πρόοδο. Επίσης,
η προστασία του περιβάλλοντος συνεχίζει να
αποτελεί την προτεραιότητα για την πλειοψηφία
των κοινωνιών καθώς βιώνουν τις αρνητικές
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Δεν χωρά
αμφιβολία ότι ένα «Πράσινο Διαδίκτυο» μπορεί να
αποτελέσει μια απάντηση/λύση στα αυξανόμενα
περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν την
ανθρωπότητα. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουμε να
αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον διαθέσιμο πλούτο
πληροφοριών αλλά και να επιδιώξουμε αλλαγές
που προσέδιδαν ένα πιο πράσινο χαρακτήρα στο
Διαδίκτυο.
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Εργαστήρια

της καινοτομίας του Διαδικτύου στην Ελλάδα,
καθώς και στα διδάγματα που αντλήθηκαν ως
μέρος των διαφόρων δράσεων που ξεκίνησε η
Crowdpolicy σε αυτόν τον τομέα.
Στο πλαίσιο του IGF Greece 2021 διοργανώθηκαν Επιπλέον, ο κ. Χρήστος Τσέτσης (Crowdpolicy)
παράλληλα Workshops τα οποία επέτρεψαν στους πραγματοποίησε μια σύντομη παρουσίαση για το
συμμετέχοντες να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους Blockchain και τις τεχνολογίες που το επιτρέπουν,
σε συγκεκριμένα θέματα του συνεδρίου και να ακολουθώντας απαντήσεις σε ερωτήσεις του
τα προσεγγίζουν με πιο πρακτικό και διαδραστικό κοινού.
τρόπο. Δεν ήταν απαραίτητη η προηγούμενη
γνώση των επιμέρους θεμάτων για τη συμμετοχή Πρόσβαση στο internet και έγκαιρη
πληροφορία ανθρώπων με προσφυγικό
στα Εργαστήρια.
και μεταναστευτικό υπόβαθρο στην
Ελλάδα
Τα Εργαστήρια παρατίθενται αναλυτικά
παρακάτω.
Διοργανωτές: Νικόλας Παναγιωτόπουλος,
Από την ιδεοποίηση στην υλοποίηση:
Κατερίνα Προνοϊτη, Μάρω Βερλή (Refugee.info)
Πώς να βγάλεις την ιδέα σου online
Διοργανωτές: Ελπίδα Βαμβακά (Papaki, Homo
Digitalis), Γιώργος Αγγελόπουλος (IpHost) &
Κωνσταντίνος Χατζηστάμου (EURid)
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, το κοινό έμαθε
βήμα προς βήμα πώς να εφαρμόσει μια ιδέα στον
ψηφιακό κόσμο και πώς να επιλέξει το σωστό domain name, ανάλογα με το πού απευθύνεται το
προϊόν ή η υπηρεσία. Οι ομιλητές και η ομιλήτρια
επεσήμαναν λάθη που παρατηρούνται συχνά όταν
μια εταιρεία ή ένα άτομο θέλει να παρουσιάσει την
ιδέα του στο διαδίκτυο και έδωσαν συγκεκριμένες
συμβουλές για το πώς να πραγματοποιηθεί
αποτελεσματικά η διαδικασία αγοράς, σχεδίασης
και δημοσίευσης ενός ιστότοπου. Το εργαστήριο
χρησιμοποίησε απτά παραδείγματα καλών ή κακών
πρακτικών και ενσωμάτωσε την αλληλεπίδραση
και τη συζήτηση με το κοινό. Οι συμμετέχοντες
έπαιξαν επίσης διαδικτυακά παιχνίδια και οι
νικητές κέρδισαν βραβεία, όπως το δικό τους domain name δωρεάν για ένα χρόνο.
Το ελληνικό σύστημα καινοτομίας
Διοργανωτής: Γιώργος Καραμανώλης
(Crowdpolicy)
Ο κ. Καραμανώλης παρουσίασε πολύτιμες
πληροφορίες για το πώς λειτουργεί και προωθείται
η καινοτομία στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα πώς
διαφορετικά δημόσια και ιδιωτικά προγράμματα
στοχεύουν στην ενίσχυση της ελληνικής καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας. Ο ομιλητής επεκτάθηκε
σε διάφορες υπηρεσίες και πρωτοβουλίες που
στοχεύουν στην ενίσχυση της διακυβέρνησης και

Το εργαστήριο επικεντρώθηκε στη διαδραστική
παρουσίαση του ζητήματος της προσβασιμότητας
στο Διαδίκτυο και της πρόσβασης σε ακριβείς και
έγκαιρες πληροφορίες για άτομα με προσφυγικό
και μεταναστευτικό υπόβαθρο στην Ελλάδα.
Μέσω απλών παραδειγμάτων και ταυτόχρονης
περιήγησης σε ιστοσελίδες που παρέχονται από
τις ελληνικές αρχές από την οπτική γωνία κάποιου
που δεν μιλά Ελληνικά, οι παρουσιαστές τόνισαν
όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άτομα που
πρέπει να ενημερωθούν ή να αλληλεπιδράσουν
με ελληνικούς κρατικούς ιστότοπους. Ειδικότερα,
οι διοργανωτές έδειξαν ότι παρά την πολλή
προσπάθεια, οι αναντιστοιχίες ιστοσελίδων,
οι κακές ερμηνείες των εννοιών και η έλλειψη
κατανόησης για τις επείγουσες ανάγκες των μη
ελληνόφωνων πληθυσμών βαθαίνουν το χάσμα
μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και των ευάλωτων
ομάδων, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης ή
αβεβαιότητας, όπως η εποχή του COVID-19. Τέλος,
οι ομιλητές παρουσίασαν σύντομα το έργο και
τις μεθόδους του refugee.info, μιας πλατφόρμας
που στοχεύει ειδικά στην καταπολέμηση τέτοιων
δυσκολιών και στην παροχή σωστής και έγκαιρης
ενημέρωσης στον πληθυσμό που χρειάζεται αυτές
τις λεπτομέρειες στη μητρική του γλώσσα.
Από τον Ιούλιο Βερν στην εποχή της
μετά-αλήθειας και τα meta social media
– Η σημασία της κριτικής σκέψης
Διοργανωτής: Παναγιώτης Κακολύρης (COO
& Head of Strategy Socialdoo – Μέλος
Ακαδημαϊκού Συμβουλίου ΚΜΟΠ)

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου αναλύθηκαν
οι προκλήσεις της παραπληροφόρησης στο
αναδυόμενο ψηφιακό περιβάλλον και ο
ομιλητής παρουσίασε τα κύρια κανάλια και τους
μηχανισμούς που χαρακτηρίζουν την εποχή των
social media και της γρήγορης πρόσβασης σε
(αληθινές ή ψευδείς) πληροφορίες. Επιπλέον,
έγινε συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά
με τις δυνατότητες θωράκισης χρηστών και
εργαλείων μέσω ευρωπαϊκών έργων όπως το
Youth MythBusters και το COMMIT με στόχο την
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.
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