
 
 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  

 

Σήμερα, ημέρα __/__/___, και ώρα __, στην οδό __________________,  ___________ 

(πόλη) ο/η __________________________________ συμφώνησε με τους γονείς του/της 

_____________________________ (ονοματεπώνυμο πατρός)  

και _______________________ (ονοματεπώνυμο μητρός) τα εξής:  

 

1. Δεν θα δώσω τα προσωπικά μου στοιχεία όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθμό 

τηλεφώνου, διεύθυνση εργασίας/ αριθμό τηλεφώνου των γονέων ή το όνομα και την 

διεύθυνση του σχολείου μου χωρίς την άδεια του γονέα μου. 

2. Θα μιλήσω στους γονείς μου αμέσως, αν βρω οποιαδήποτε πληροφορία με κάνει να 

νιώθω άβολα.  

3. Ποτέ δεν θα συμφωνήσω να έρθω σε επαφή με κάποιον που “συναντώ” στο 

διαδίκτυο χωρίς να ενημερώσω πρώτα τους γονείς μου. 

4. Αν οι γονείς μου συμφωνήσουν για την συνάντηση αυτή, θα βεβαιωθώ ότι θα γίνει σε 

δημόσιο χώρο και θα φέρω την μητέρα ή τον πατέρα μου μαζί. 

5. Δεν θα στείλω ποτέ σε κάποιον φωτογραφία μου ή οτιδήποτε άλλο χωρίς να το 

συζητήσω πρώτα με τους γονείς μου. 

6. Δεν θα απαντήσω σε μηνύματα που είναι κακόβουλα ή με οποιονδήποτε τρόπο να 

με κάνει να αισθάνομαι άβολα. Δεν είναι δικό μου λάθος αν λάβω ένα τέτοιο μήνυμα. 

Αν λάβω, θα το πω στους γονείς μου αμέσως, ώστε να μπορέσουν να 

επικοινωνήσουν με τον πάροχο υπηρεσιών. 

7. Θα μπορώ να είμαι στο διαδίκτυο για 1 ώρα καθημερινά μεταξύ 18:00-21:00 και 

αφού έχω ολοκληρώσει όλες τις άλλες μου δραστηριότητες. Αν δεν διαθέτω ελεύθερο 

χρόνο μεταξύ αυτού του χρονικού διαστήματος (18:00-21:00) θα επιλέξω μετά από 

κοινή συμφωνία με τους γονείς μου κάποια άλλη ώρα μέσα στην ημέρα. 

8. Θα συμφωνήσω με τους γονείς μου για το ποιες είναι οι κατάλληλες ιστοσελίδες για 

μένα να επισκεφτώ. Δεν θα αποκτήσω πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ούτε θα 

παραβώ αυτούς τους κανόνες χωρίς την άδεια τους. 

9. Δεν θα δώσω ποτέ τους κωδικούς μου πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε οποιονδήποτε 

(ακόμη και στους καλύτερους μου φίλους) εκτός από τους γονείς μου. 

10. Θα είμαι καλός διαδικτυακός πολίτης και δεν θα κάνω τίποτα που βλάπτει άλλους 

ανθρώπους ή ενάντια στον νόμο. 

 

 

 

 

 



 

Συμφωνώ με τα παραπάνω: 

 

 

__________________________ 

 

Η υπογραφή του παιδιού  

 

 

Θα βοηθήσω το παιδί μου να ακολουθήσει αυτή την συμφωνία που θα του επιτρέψει τη 

λογική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, εφόσον τηρούνται οι παραπάνω κανόνες καθώς 

και όλοι οι υπόλοιποι οικογενειακοί κανόνες.  

 

 

_________________________________ 

 

 

Η υπογραφή των γονέων   


