
  

Θέλεις να πάρεις στα χέρια σου τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου;  

Έρχεται το Internet Governance Forum Greece 2021! 

12-14 Νοεμβρίου 2021 

 

Το Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ελλάδος (Internet Governance Forum – 

IGF Greece) αποτελεί την ελληνική πρωτοβουλία του ετήσιου συνεδρίου διαβουλεύσεων στο 

πλαίσιο του διεθνούς δικτύου IGF των Ηνωμένων Εθνών. Μέσα από μία διαδικασία 

διαβούλευσης “από κάτω προς τα πάνω” (“bottom-up”), το IGF Greece συμπεριλαμβάνει όλους 

τους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλα τα επίπεδα διαμόρφωσης του εθνικού ετήσιου συνεδρίου. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει μια καινοτόμο πλατφόρμα διαλόγου, ανοιχτή και 

προσβάσιμη σε όλους, πάνω σε επίκαιρα θέματα όπως η πολυφωνία στο διαδίκτυο, τα 

ψηφιακά δικαιώματα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το μέλλον μιας κοινωνίας με 

γνώμονα την τεχνολογία, και άλλα.  

 

Το 1ο συνέδριο θα διεξαχθεί 12-14 Νοεμβρίου 2021 σε υβριδική μορφή. Η συμμετοχή σε 

αυτό είναι δωρεάν, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Σύντομα θα ανακοινωθεί ο 

χώρος όπου θα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το συνέδριο με φυσική παρουσία, οι 

πλατφόρμες που θα υποστηρίζουν live streaming για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να 

το παρακολουθήσουν απομακρυσμένα, καθώς και η διαδικασία προκράτησης θέσης για το 

συνέδριο. Εγγραφείτε στη mailing list του συνεδρίου για να λάβετε σχετική ειδοποίηση όταν 

ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής (registration) αλλά και για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα 

νέα σχετικά με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του συνεδρίου.  

 



Το Internet Governance Forum Greece 2021 διοργανώνεται από το Ινστιτούτο για το Ίντερνετ 

και τη Δίκαιη Κοινωνία (Institute for the Internet and the Just Society) και τελεί υπό την αιγίδα 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Δήμου Αθηναίων, και των Ηνωμένων 

Εθνών. Υποστηρίζεται επισήμως ως πρωτοβουλία από τον EURid, τον ISOC και τον ICANN.  

 

Γίνετε κι εσείς κομμάτι της μεγάλης κοινότητας του Internet Governance στην Ελλάδα! Μπορείτε 

να μάθετε περισσότερα για το εγχείρημα και τις ομάδες που το απαρτίζουν μέσα από την 

επίσημη ιστοσελίδα του IGF Greece, την mailing list αλλά και από τις σελίδες του στα 

κοινωνικά δίκτυα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet Governance Forum Greece @igfgreece 

Internet Governance Forum Greece @igfgreece 

www.bit.ly/igfgreece-mailinglist www.igfgreece.eu 

https://bit.ly/igfgreece-mailinglist

