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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ασφάλεια προσωπικών δεδομένων στο ίντερνετ

Την Παρασκευή 2 Απριλίου και το Σάββατο 3 Απριλίου η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) σε

συνεργασία  με  το  INNOVATHENS  (www.innovathens.gr)  και  η  SciFy  (www.scify.gr)

διοργανώνουν διημερίδα για θέματα ιδιωτικότητας, ασφάλειας προσωπικών δεδομένων

και για τις λύσεις που προσφέρει το ανοιχτό λογισμικό. Στη διημερίδα θα συμμετέχουν

ακτιβιστές,  επιχειρηματίες,  ειδικοί  ασφάλειας  πληροφοριών,  developers  και  στελέχη

έργων  ανοιχτού  λογισμικού  από  το  διεθνή  και  τον  ελληνικό  χώρο,  με  σκοπό  την

παρουσίαση όλων των πλευρών του θέματος, την   εποικοδομητική σύνθεση απόψεων

και την ανάδειξη των ευκαιριών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που ανακύπτουν.

Κατά  την  πρώτη  ημέρα  θα  υπάρξουν  παρουσιάσεις  και  ομιλίες  από  διακεκριμένους

διεθνείς ομιλητές, ενώ τη δεύτερη μέρα θα διοργανωθεί μια συζήτηση, με σκοπό να

παρουσιαστούν όλες οι πλευρές του θέματος καθώς και εργαστήρια για να επιδειχθούν

καλές πρακτικές, τεχνολογίες και προσεγγίσεις για την ασφάλεια των δεδομένων, για

δημοσιογράφους, προγραμματιστές (developers) και πολίτες γενικότερα.

Όλες οι παρουσιάσεις θα γίνονται στα Αγγλικά.

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

• Πρέπει ως πολίτες να μας απασχολεί ο βαθμός data logging και mining που γίνεται με

ή χωρίς την συγκατάθεση μας; Μας ικανοποιεί ως      πολίτες ο βαθμός διαφάνειας

http://www.scify.gr/
http://www.innovathens.gr/
http://www.eellak.gr/


που  υπάρχει  σήμερα  σε  ευρέως  χρησιμοποιoύμενες  υπηρεσίες  και  ποιοι  είναι  οι

κίνδυνοι;

• Πώς  μπορούν  να  ευαισθητοποιηθούν  καλύτερα  οι  πολίτες  για  τα  θέματα

ιδιωτικότητας      που ανακύπτουν; Η ιδιωτικότητα, η      προστασία και η ασφάλεια

των δεδομένων μας αφορά τους δημοσιογράφους και τους ακτιβιστές ή όλους μας;

• Τι  σημαίνει  data  ownership  στην  εποχή  των  κοινωνικών  δικτύων;  Έχουμε  τον

πραγματικό έλεγχο των δεδομένων που παράγουμε σε κλειστές πλατφόρμες;

• Τι μπορεί να κάνει το Ελεύθερο και Ανοιχτό λογισμικό γι’ αυτό; Είναι από μόνο του

    μια επαρκής λύση ή χρειαζόμαστε πρόσθετη ευαισθητοποίηση, πρόσθετα εργαλεία

και νέα business models;

• Υπάρχουν  επιχειρηματικές  ευκαιρίες  στην  περιοχή  πέρα  από  το  επιχειρηματικό

μοντέλο  του  data  mining/advertising,  ιδιαίτερα  όσο  αφορά  τις  υπηρεσίες  που

χρησιμοποιούμε ως απλοί χρήστες;

• Υπάρχουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να υποστηρίξουν υπηρεσίες

προστασίας προσωπικών δεδομένων με διαφανείς διαδικασίες και ασφάλεια; 

• Ποιες τεχνολογίες και υποδομές υπάρχουν ήδη σήμερα οι οποίες προσφέρονται ως

δομικό στοιχείο για τη σύνθεση λύσεων επικοινωνίας που είναι ασφαλής και σέβονται

την ιδιωτικότητα μας;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Παρασκευή 3 Απριλίου, 5μμ-9μμ

    Θα μιλήσουν και θα συζητήσετε μαζί τους οι:

- Aral Balkan, https://aralbalkan.com
- Konstantinos Papapanagiotou,   https://www.owasp.org/index.php/Greece

- Arjen Kamphuis, http://www.tcij.org/resources/handbooks/infosec

http://www.tcij.org/resources/handbooks/infosec
https://www.owasp.org/index.php/Greece
https://aralbalkan.com/


- Marie Gutbub, https://mariegutbub.wordpress.com/

- Georgia Kontesidou, http://www.momentum.im/

- Markus Sabadello, http://projectdanube.org/

Σάββατο 4 Απριλίου, 11πμ-5μμ

- 11πμ-12:30, Συμπεράσματα και Προτάσεις

    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:

- 1-2μμ: How to contribute on Ind.ie

- 2-3μμ: Information Security for Journalists

- 3-4μμ: CryptoParty Berlin/Mozilla workshop

  -4-5μμ: Building secure communication applications with Secure instant Messaging Pro-

tocols: XMPP, OTR and latest developments. 

Για να παρακολουθείστε τις εκδηλώσεις εγγραφείτε ΕΔΩ!

Το αναλυτικό πρόγραμμα στα αγγλικά θα το βρείτε εδώ.

                

--

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ

H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία  ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το  2008,   σήμερα αποτελείται

από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ

έχει  ως  κύριο  στόχο  να  συμβάλλει  στην ανοιχτότητα και  ειδικότερα  στην

προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού,

του Ανοιχτού  Περιεχομένου,  των Ανοιχτών  Δεδομένων και  των Τεχνολογιών

Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης,  του δημόσιου τομέα και

τωνεπιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο

γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους

https://ellak.gr/wp-content/uploads/2015/03/program.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1I5bBB7XSDOOzqLbtf1mJPFX83kpV4ZS_Cb75Y18A1Mg/viewform?usp=send_form
http://projectdanube.org/
http://www.momentum.im/
https://mariegutbub.wordpress.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Private_sector
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Education
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_content
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AC_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Openness


φορείς  που  συμμετέχουν  στην  ΕΕΛ/ΛΑΚ  είναι  τα  πιο  πολλά  ελληνικά

Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η

ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και

της  ελληνικής  κοινότητας  χρηστών  και  δημιουργών  Ελεύθερου  Λογισμικού,

Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.   Η ΕΕΛ/ΛΑΚ

εκπροσωπεί  τα  Creative  Commons(http://wiki.creativecommons.org/Greece)

και  είναι  ιδρυτικό  μέλος  του  COMMUNIA(http://www.communia-

association.org/),  είναι  ο  ελληνικό  κόμβος  για  το   Open  Data  Insti-

tute(http://opendatainstitute.org/),  είναι  μέλος  του  Open  Budget  Initia-

tive(http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-

budget-initiative/).   

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative/
http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative/
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http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece
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