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Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών διοργάνωσε το Έβδομο Διεθνές Συνέδριο ETHICOMP, σε συνεργασία με το
τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, το Centre for Computing and Social Responsibility του De Montford
University και το Research Center on Computing and Society του Southern
Connecticut State University. Το συνέδριο διεξάχθηκε στις 14-16 Απριλίου 2004
στην Ερμούπολη της Σύρου, με συμμετοχή 133 συνέδρων από 22 χώρες.
Το θέμα του συνεδρίου ήταν «Προκλήσεις για τον Πολίτη στην Κοινωνία της
Πληροφορίας». Παρουσιάστηκαν πάνω από ογδόντα ερευνητικές εργασίες, οι
οποίες αφορούν τα κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες
κατά την χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στον εργασιακό τους χώρο όσο και στις
συναλλαγές τους. Τα πρακτικά του συνεδρίου περιλαμβάνουν τις εισηγήσεις των
ομιλητών σε δύο τόμους. Εκδόθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, με την
επιστημονική επιμέλεια των: Terry Bynum (Southern Connecticut State University),
Νάνσυ Πουλούδη (Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών), Simon Rogerson (De Montford
University) και Θωμά Σπύρου (Παν/μιο Αιγαίου).
Οι διεργασίες του συνεδρίου δείχνουν ότι μερικές από τις πιο σημαντικές
προκλήσεις για την κοινωνία της πληροφορίας είναι η αντιμετώπιση θεμάτων όπως
η διασφάλιση των προσωπικών πληροφοριών, η ασφάλεια των δεδομένων, η
ικανοποίηση διαφορετικών αναγκών που έχουν διάφορες ηλικιακές ομάδες και
πολίτες σε γεωγραφικές περιοχές με ελλιπή τεχνολογική υποδομή, οι ανισότητες
στην πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η διαχείριση γνώσης, η διασφάλιση και
αναμόρφωση των ηθικών αξιών σε ηλεκτρονικές συνεργατικές ομάδες, και ο
καθορισμός ευθυνών στην ανάπτυξη λογισμικού και στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.
Χορηγοί του συνεδρίου ήταν οι ακόλουθοι φορείς: Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών,
Παν/μιο Αιγαίου, Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων, Ενιαίο ΚΕΚ Κυκλάδων, Institute
for the Management of Information Systems (IMIS), International Society for Ethics
and Information Technology (INSEIT), Microsoft, Troubador Publishing Ltd.

