Η αγορά των internet cafe στην Ελλάδα - Netcafe.gr
Συνάντηση Gnet με Συνηγόρο του Πολίτη

Χαιρετίζουμε τη πρωτοβουλία του συνηγόρου του πολίτη, για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών
στα Internet cafe. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 30/10, μας δόθηκε η ευκαιρία σαν εταιρία να
ανταλλάξουμε απόψεις με τους φορείς που ασχολούνται με θέματα παιδιών και εφήβων καθώς και με την
πολιτεία.
Εδώ και 2 χρόνια τα καταστήματα της εταιρία μας εφαρμόζουν τα περισσότερα από αυτά που προτείνει
σήμερα ο συνήγορος του πολίτη. Στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου επιθυμούμε να καταθέτουμε τις προτάσεις
μας, με στόχο την καλύτερη προστασία των παιδιών. Σκοπός μας είναι τα παιδιά και οι νέοι να διασκεδάζουν
στα Internet cafe με γνώση, μέτρο και ασφάλεια.

Στα πλαίσια της προστασίας των παιδιών εφαρμόζουμε από το 2005:
- Σήμανση καταλληλότητας και ηλικίας δίπλα από κάθε παιχνίδι
- Διαθέτουμε χώρους μη καπνιστών
- Δεν επιτρέπουμε ανήλικους τις μεταμεσονύκτιες ώρες
- Δίνουμε σε όλα τα μέλη μας ενημερωτικό υλικό για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των
υπολογιστών. Το ενημερωτικό υλικό απευθύνεται σε παιδιά και Γονείς.
- Ελέγχουμε ενήλικες που πλησιάζουν παιδιά
- Τα καταστήματα μας είναι φωτεινά, με τις βιτρίνες μας ορατές σε εξωτερικούς παρατηρητές.
- Ο διάκοσμος των καταστημάτων δεν περιέχει βίαια μηνύματα και εικόνες.
- Δεν διαθέτουμε αλκοολούχα ποτά.
Προτείνουμε λοιπόν επιπλέον στο συνήγορο του πολίτη και στη πολιτεία:
- Καθιέρωση του ευρωπαϊκού συστήματος PEGI, που προτείνει -ως επίσημος φορέας -την καταλληλότητα
του παιχνιδιού ανά ηλικία, βάση του περιεχομένου του.
- Η μέγιστη ημερήσια παραμονή των ανήλικων παιδιών να μη ξεπερνά τις 3 ώρες.
- Να υποχρεωθούν όλα τα internet cafe ιδιαίτερα τα συνοικιακά να μην διαθέτουν παράνομο υλικό όπως
ταινίες και μουσικά τραγούδια. Σε αυτό μπορούν περισσότερο να συνδράμουν οι Isp's
- Να υποχρεωθούν τα internet café να διαθέτουν φωτεινούς χώρους με επαρκή εξαερισμό- κλιματισμό
εγκεκριμένο από κλιμάκιο του δήμου - όπως το υγειονομικό ή την πολεοδομία.
Τα καταστήματα Gnet έχουν βραβευτεί με το βραβείο Α.Ξ.Ι.Α από την ομάδα SaferNetHome, στο 1ο Διεθνές
συνέδριο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. http://www.saferinternet.gr/
Στα καταστήματα Gnet φροντίζουμε να
τηρούμε όλους τους παραπάνω κανόνες με γνώμονα την ασφάλεια και σωστή ψυχαγωγία των παιδιών.
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