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Τι είναι
Ο Μάιος έχει καθοριστεί ως Μήνας αφιερωμένος στην ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των μελών της στρατιωτικής οικογένειας της ΕΦ αναφορικά
με την ασφαλή χρήση και πλοήγηση στο διαδικτύου. Σκοπός αυτού είναι
αφενός να αναδείξει τις σημαντικότερες υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού
(World Wide Web), αλλά παράλληλα να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό της
ΕΦ και τις οικογένειές τους στους κινδύνους που ελλοχεύουν τόσο για την
ασφάλεια των μέσων πρόσβασης (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, tablet,
smartphone), όσο και για την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων
από την απρόσεκτη και μη ορθολογική χρήση του διαδικτύου.
Ο Παγκόσμιος Ιστός, παρά το γεγονός ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη
δεξαμενή πληροφοριών που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα διαδραματίζοντας
θετικό ρόλο στη ζωή όλων, παράλληλα
μπορεί να θεωρηθεί ως ο
μεγαλύτερος κίνδυνος για τη νέα γενιά, μέσα από την σκοτεινή επίδρασή του,
οδηγώντας από την απομόνωση μέχρι και την εμφάνιση παραβατικής
συμπεριφοράς.

Τι έχει κάνει/κάνει η ΕΦ
Η ΕΦ αναγνωρίζοντας ότι η πλοήγηση στις σελίδες του παγκοσμίου
ιστού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή έχει εντάξει την ενεργή ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του προσωπικού της επί του θέματος, προσπαθώντας να
ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα εμφάνισης δυσμενών επιπτώσεων στον
εκάστοτε χρήστη του διαδικτύου.
Προς τούτο προβαίνει σε ενημερωτικές δράσεις σχετικά με την ορθή
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των διαδικτυακών εφαρμογών και
των μέτρων προστασίας από τους κινδύνους που εγκυμονεί η κακόβουλη
χρήση αυτών. Παρακολουθεί τις εξελίξεις επί του θέματος και προτρέπει το
προσωπικό της να ακολουθεί τις προϋποθέσεις και επιταγές που επιβάλλουν
οι πολιτικές ασφαλείας κατά την ιδιωτική χρήση του διαδικτύου.
Τέλος, προβαίνει στην συνεργασία με εξωτερικούς επιστημονικούς
συνεργάτες, προκειμένου να προβεί στην ενημέρωση του προσωπικού
αναφορικά με τα οφέλη και τη σπουδαιότητα της ασφαλούς και ηθικά σωστής
χρήσης του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και όλων των διαδραστικών
τεχνολογιών που είναι πια κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Τι σχεδιάζει σχετικά με το θέμα να κάνει η ΕΦ στο μέλλον
Καθώς η τεχνολογία προχωράει με αλματώδη βήματα, η ΕΦ θα
συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες
κοινωνικές ανάγκες παραμένοντας συνεπής στις διοικητικές της επιταγές
απέναντι στο προσωπικό της. Επιδίωξή της είναι να αποτελέσει παράγοντα
ευαισθητοποίησης του συνόλου του προσωπικού της σε θέματα που αφορούν
την ασφαλή και ηθικά σωστή χρήση του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου
και των διαδραστικών εφαρμογών που είναι πλέον κομμάτι της σύγχρονης
καθημερινότητας. Φιλοδοξεί μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και της
υιοθέτησης κατάλληλης πολιτικής επί του θέματος να επιτύχει την
ελαχιστοποίηση έως και εξάλειψη φαινομένων επιβλαβούς επίδρασης των
σύγχρονων τεχνολογιών στα μέλη της στρατιωτικής της οικογένειας,
εξασφαλίζοντας τη δυναμική της στο μέλλον αναλλοίωτη.

Γιατί είναι σημαντικό για την ΕΦ
Η ΕΦ έχοντας ως γνώμονα την ανθρωποκεντρική της διοίκηση και την
μέριμνα για το προσωπικό της, πλήρως αναλογιζόμενη την αναγκαιότητα
ύπαρξης του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος με τις νέες ωστόσο
προκλήσεις ασφαλείας που αυτό εγκυμονεί, έχει την πεποίθηση ότι η
πληροφόρηση των μελών της στρατιωτικής οικογένειάς της αναφορικά με
τους τρόπους προστασίας έναντι του επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχομένου
θα συμβάλλει αποφασιστικά στην εξασφάλιση της προστασίας της
ατομικότητάς και της προσωπικής τους ζωής και συνεπακόλουθα της
προσήλωσής τους στο καθήκον με άμεσο αντίκτυπο την διατήρηση του
αξιόμαχου του στρατεύματος.

