
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδ.  Επέλεξαν
Να προστατεύεις την ιδιωτικότητά σου, να αισθάνεσαι ασφαλής και να 
απολαμβάνεις το Διαδίκτυο. Δ1 89
Να διατηρείς το δικαίωμα ελέγχου στα προσωπικά δεδομένα που 
αναρτάς. Δ2 56
Να μπορείς να μιλάς σε κάποιον έμπιστο που μπορεί να σε βοηθήσει για 
το τι σε έχει ενοχλήσει στο Διαδίκτυο. Δ3 49

Να μπορείς να μάθεις πώς να προστατεύεσαι στο Διαδίκτυο. Δ4 68
Να μπορείς ΕΥΚΟΛΑ να αναφέρεις ύποπτες ή ενοχλητικές συμπεριφορές 
στους διαχειριστές των εκάστοτε ιστοχώρων. Δ5 64

Να μην παρενοχλείσαι διαδικτυακά από επιτήδειους. Δ6 59
Να βρίσκεις ποιοτικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο και να μην έρχεσαι σε 
επαφή με επιβλαβές ή ενοχλητικό περιεχόμενο. Δ7 55
Να μπορείς να συνομιλείς και να παίζεις με τους φίλους τους στο 
Διαδίκτυο. Δ8 32

Να μπορείς να δημιουργήσεις περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Δ9 18
Να βοηθάς τους φίλους τους να πλοηγούνται με ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο. Δ10 32

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κωδ.  Επέλεξαν
Να βοηθάς τους φίλους σου και τους μικρότερους να πλοηγούνται με 
ασφάλεια στο Διαδίκτυο όπως το κάνεις και εσύ. Υ1 29

Να μην παρενοχλείς άλλους στο Διαδίκτυο. Υ2 76
Να σέβεσαι τα προσωπικά δεδομένα των άλλων χρηστών (π.χ. 
φωτογραφίες) και να μην αναρτάς τέτοια δεδομένα χωρίς να έχεις λάβει 
πρώτα έγκριση. Υ3 89

Να διασταυρώνεις την εγκυρότητα των πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Υ4 11
Να εκφράζεσαι ελεύθερα στο Διαδίκτυο αλλά πάντα με σεβασμό 
απέναντι στους άλλους χρήστες. Υ5 45

Να σέβεσαι την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων στο Διαδίκτυο. Υ6 57
Να κρατάς απόρρητους τους προσωπικούς σου κωδικούς στο 
Διαδίκτυο, ακόμη και από τους καλύτερους φίλους σου και να επιλέγεις 
δύσκολους κωδικούς. Υ7 63
Να προστατεύεις την εικόνα σου στο Διαδίκτυο όπως και στο φυσικό 
κόσμο. Υ8 50
Να αποφεύγεις αγνώστους και να αναφέρεις ύποπτες/επιβλαβείς ή 
παράνομες συμπεριφορές στο Διαδίκτυο. Υ9 64

Να πλοηγείσαι σε ιστοσελίδες που αρμόζουν στην ηλικία σου και να 
σέβεσαι τους ηλικιακούς περιορισμούς που θέτουν οι δικτυακοί τόποι και 
να γνωρίζεις τυχόν Όρους Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου. Υ10 37
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