
Συμφωνία για Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Το διαδίκτυο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και η σύναψη μιας 
συμφωνίας μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέλη της ομάδας είναι ασφαλή 
κατά την πλοήγηση στον διαδικτυακό κόσμο. Σας δίνει την ευκαιρία να συζητήσετε μαζί 
πώς να συμπεριφέρετε με θετικό τρόπο και τι να κάνετε όταν κάτι πάει στραβά. Λάβετε 
υπόψη ότι είναι δύσκολο να έχετε πλήρη έλεγχο της χρήσης του διαδικτύου από όλα τα 
μέλη της οικογένειας, ωστόσο μια συμφωνία διαιδκτυακής ασφάλειας είναι ένας πολύ 
καλός τρόπος για να ορίσετε σαφείς προσδοκίες για τη θετική και ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου. 

Σημειώστε ότι αυτή η συμφωνία σας βοηθά να στηρίξετε τα νεαρά μέλη της ομάδας σας 
να παραμείνουν ασφαλή στο διαδίκτυο και δεν πρέπει ποτέ να τη χρησιμοποιείτε στη θέση 
μιας πολιτικής προστασίας ή αποδεκτής πολιτικής χρήσης του διαδικτύου.

Ποιες συσκευές μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε και πότε;

Επιτρέπεται η χρήση προσωπικών 
συσκευών μας;

Υπάρχουν περιοχές του διαδικτύου που 
δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, π.χ. 
παιχνίδια ή κοινωνικά δίκτυα;

Πόσο χρόνο μπορούμε να περάσουμε 
στο διαδίκτυο ή σε μια συσκευή;

Τι κάνουμε εάν εμφανιστεί μια 
ειδοποίηση σε μια συσκευή; Για 
παράδειγμα, δεν κάνουμε κλικ 
στην επιλογή “Αποδοχή” πριν 
συμβουλευτούμε έναν ενήλικα!

Πότε είναι εφικτό να κάνουμε λήψη 
αρχείων, παιχνιδιών ή εφαρμογών;

Συσκευές Μένοντας ασφαλείς...
Ποιες πληροφορίες είναι εντάξει να 
μοιραστούμε στο διαδίκτυο; 

Σε ποιον θα μιλήσουμε εάν αισθανθούμε 
άβολα με οτιδήποτε έχουμε συναντήσεις στο 
διαδίκτυο;

Ποιοι ιστότοποι είναι ασφαλείς για χρήση;

Μπορούμε να ανοίξουμε συνδέσμους από 
ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε;

Κοινωνικά δίκτυα
Γνωρίζουμε όλοι τις απαιτήσεις ηλικίας 
για δημιουργία λογαριασμού σε 
κοινωνικά δίκτυα;

Ποιος μπορεί να δημοσιεύσει εικόνες και 
βίντεο στο διαδίκτυο;

Γνωρίζουμε γιατί είναι σημαντικό να 
έχουμε ιδιωτικό λογαριασμό και πώς να 
το ορίσουμε;

Ποιες πληροφορίες είναι εντάξει να 
μοιραστούμε με την ομάδα μας; Π.χ. 
όνομα, τοποθεσία, ονόματα μελών κλπ.

Χρησιμοποιούμε διαδικτυακές ομάδες 
για το σχολείο μας και υπάρχουν κανόνες 
που πρέπει να ακολουθήσουμε;

Διαδικτυακές φιλίες
Πώς μπορούμε να είμαστε καλοί φίλοι
 στο διαδίκτυο;

Τι θα κάνουμε αν λάβουμε τρομακτικά ή 
εκφοβιστικά μηνύματα;

Γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα κουμπιά 
αναφοράς και αποκλεισμού;



 Βασικές συμβουλές

1

Προσπαθήστε να 
επικεντρωθείτε στην 
προώθηση της θετικής 
συμπεριφοράς και των 
θετικών επιλογών που 
θα έχουν αντίκτυπο σε 
άλλους.

Ορίστε σαφή όρια 
σχετικά με το τι 
μπορεί να μην 
είναι ασφαλές ή 
κατάλληλο στο 
διαδίκτυο 

2
Συμπεριλάβετε όλα 
τα μέλη της ομάδας 
σας και βεβαιωθείτε 
ότι όλοι είναι 
ικανοποιημένοι με 
τη συμφωνία

Αναθεωρήστε τη 
συμφωνία σας 
στο μέλλον για 
να βεβαιωθείτε 
ότι αντανακλά τις 
τρέχουσες ανάγκες 
της ομάδας σας.

3 4

Ποιούς αφορά αυτή η συμφωνία;

Γιατί χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο;

Για ποιούς λόγους συνάπτουμε αυτή τη συμφωνία;

Πόσο καιρό θα διαρκέσει η συμφωνία μας;



Συμφωνούμε ότι...

π.χ. επιτρέπεται να μπαίνουμε στο διαδίκτυο 
μόνο τις ώρες που έχουμε συμφωνήσει

Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό;
π.χ. όλοι οι μαθητές 

Με ποιον μιλάμε αν νιώσουμε άβολα με κάτι που συνέβει στο διαδίκτυο;

Τι θα συμβεί αν κάποιος δεν τηρήσει τη συμφωνία;

Ημερομηνία:Υπογραφές


