
FORTN I T E

• Το FORTNITE είναι ένα δημοφιλές διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι. Προσελκύει νεαρούς παίκτες που

συνεργάζονται για να επιβιώσουν σε έναν ανοιχτό κόσμο, παλεύοντας με άλλους χαρακτήρες που

ελέγχονται είτε από το ίδιο το παιχνίδι, είτε από άλλους παίκτες. Ο παίκτης που θα μείνει τελευταίος

στο παιχνίδι έχοντας εξοντώσει όλους τους αντιπάλους του, κερδίζει.

• Περιέχει σκηνές βίας και χρήσης όπλων προκαλώντας ανησυχία σε γονείς και κηδεμόνες. Επιπλέον, 

η διάσημη online έκδοση του παιχνιδιού δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους παίκτες

μέσω chat.

• Το FORTNITE είναι δωρεάν και διαθέσιμο σε μία πληθώρα συσκευών, όπως το Playstation 4, 

Nintendo Switch, XBox One, PC, Mac, iOS, καθώς επίσης και σε διάφορες συσκευές Android. 



Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για το FORTNITE;

Περιέχει αγορές εντός
της εφαρμογής

Οι παίκτες μπορούν να
αγοράζουν αντικείμενα εντός

του παιχνιδιού.

Μπορεί να γίνει εθιστικό
Το κάθε παιχνίδι διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Τα

παιδιά μπορεί να νιώθουν θυμό όταν χάνουν και
συνεχίζουν να παίζουν μέχρι να πετύχουν το στόχο

τους.

Δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου
της ηλικίας

Αν και το παιχνίδι απευθύνεται σε
παιδιά άνω των 12 ετών δεν είναι
εφικτός ο έλεγχος της ηλικίας των

παικτών.

Φωνητική συνομιλία
Υπάρχει δυνατότητα συνομιλίας με
αγνώστους κατά τη διάρκεια του

παιχνιδιού.

Επιθέσεις χάκερ
Πολλοί παίκτες

έχουν καταγγείλει
παραβίαση των

λογαριασμών τους.

Με σωστή, όμως, προσέγγιση και διαχείριση το
FORTNITE μπορεί να γίνει ασφαλές και

απολαυστικό για τα παιδιά.



Συμβουλές και tips για τους γονείς

Περιορίστε τον
χρόνο παιχνιδιού

Δείξτε στα παιδιά σας πώς να
καταγγείλουν μία
παρενόχληση

Χρησιμοποιείστε ισχυρούς
κωδικούς στο λογαριασμό το

παιχνιδιού

Οδηγίες προστασίας των παιδιών σας στο FORTNITE

• Εάν τα παιδιά σας ανοίξουν λογαριασμό, είναι σημαντικό να μην δημιουργήσουν ένα όνομα χρήστη που θα μπορούσε να δώσει προσωπικά στοιχεία.

• Δεν υπάρχει διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας. Επομένως, πρέπει να γνωρίζετε τους κινδύνους εάν το παιδί σας έχει ή θέλει να ανοίξει λογαριασμό. 

• Το FORTNITE επιτρέπει επίσης την απενεργοποίηση της φωνητικής συνομιλίας (Voice-Chat.). Εξοικειώστε τον εαυτό σας και το παιδί σας με τις ρυθμίσεις του
παιχνιδιού και, αν το κρίνετε ακατάλληλο, απενεργοποιήστε την. Αυτό μπορεί να γίνει από το μενού «Ρυθμίσεις» στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής
σελίδας του FORTNITE, στην καρτέλα «Ήχος».

• Στο μενού του παιχνιδιού μπορείτε να αναφέρετε κάποιον άλλον παίκτη για υβριστικές ή κακοποιητικές συμπεριφορές. Email: info@csii.gr

Tel: 21521510111

Ποτέ δε γνωστοποιούμε τους
κωδικούς πρόσβασής μας σε

αγνώστους


