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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας;
Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι ένα σύνολο κανόνων που αφορούν στη χρήση συμμετοχικών
μέσων. Ένας ψηφιακός κώδικας δεοντολογίας αποτελεί τη βάση για την εποπτεία του χρήστη
και του περιεχομένου. Είναι, επίσης, ένα πολύτιμο εργαλείο για την εκπαίδευση των χρηστών
σχετικά με τις διαμεσολαβούμενες από υπολογιστή επικοινωνίες, καθώς και για να διατηρηθεί
το περιβάλλον της πλατφόρμας ασφαλές και να τηρείται σε αυτήν ο απαιτούμενος σεβασμός
μεταξύ των χρηστών.
Ως εκ τούτου, η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ αφορά στη γνώση, τις δεξιότητες και τις στάσεις
που απαιτούνται για την απόδειξη υπεύθυνης, με σεβασμό και ασφαλούς συμπεριφοράς κατά
τη χρήση τεχνολογίας ή τη συμμετοχή σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένας ψηφιακός κώδικας δεοντολογίας;
Συνήθως, περιλαμβάνει οδηγίες που φορούν στην ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών,
τον σεβασμό προς άλλους χρήστες, το ακατάλληλο περιεχόμενο και παρενοχλητική
συμπεριφορά. Ο κώδικας δεοντολογίας μπορεί, επίσης, να χρησιμεύσει ως χρήσιμη
υπενθύμιση των αρχών πνευματικών δικαιωμάτων για να αποτρέψει τους χρήστες να
δημοσιεύουν ακούσια ή σκόπιμα έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.
Γραμμένος σε προσιτή γλώσσα, ένας ψηφιακός κώδικας δεοντολογίας πρέπει να απαριθμεί
(όσο το δυνατόν εξαντλητικά) τα δικαιώματα και τις ευθύνες, τις προσδοκίες και τις
συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης. Ο κώδικας θα πρέπει να καθορίζει τις συνέπειες σε
περίπτωση παραβίασης των κανόνων - για παράδειγμα, την κατάργηση περιεχομένου ή την
αναστολή/ το κλείσιμο ενός λογαριασμού χρήστη.
Πώς πρέπει να εμφανίζεται ο ψηφιακός κώδικας δεοντολογίας;
Δεν υπάρχει καμία σύσταση για το πώς ή πού πρέπει να εμφανίζεται ένας ψηφιακός κώδικας
δεοντολογίας. Η σημασία του θα ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τον τύπο της
πλατφόρμας και τον βαθμό στον οποίο η πλατφόρμα συμμετέχει. Για παράδειγμα, σε
ένα κοινωνικό δίκτυο όπου οι χρήστες έχουν συχνές ευκαιρίες αλληλεπίδρασης, ο ψηφιακός
κώδικας δεοντολογίας μπορεί να έχει τη μορφή μιας σύμβασης με την οποία οι χρήστες πρέπει
να συμφωνήσουν, πριν μπορέσουν να συμμετάσχουν.
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DIGIPASS4YOUTH
Η κοινοπραξία του προγράμματος Erasmus + «DICIPASS4YOUTH: European Digital
Citizenship Pass for Youth Empowerment and Participation» (αριθ. προγράμματος: 2019-1DE04-KA205-017888), στο εξής η κοινοπραξία, δημιούργησε τον ακόλουθο κώδικα
δεοντολογίας DICIPASS4YOUTH για την ψηφιακή ιθαγένεια.
Ένας από τους στόχους του προγράμματος DICIPASS4OUTH είναι η ευαισθητοποίηση
σχετικά με πόσο σημαντικό είναι η νέα γενιά να αποκτήσει δεξιότητες δια βίου μάθησης όπως
ψηφιακές, κοινωνικές, προσωπικές και δημοκρατικές, που θα την υποστηρίξουν στην
ενηλικίωσή της.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκτηση των αναφερόμενων δεξιοτήτων θα ενδυναμώσει τους
νέους και θα προωθήσει την ενεργό λήψη αποφάσεων που θα ωφελήσει την κοινωνία στο
σύνολό της, μειώνοντας τον κίνδυνο αποκλεισμού από την άποψη της ηλεκτρονικής
πρόσβασης και της ηλεκτρονικής συμμετοχής.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας DICIPASS4YOUTH θα βασίζεται σε 9 στοιχεία της ψηφιακής
ιθαγένειας, όπως Ψηφιακή Πρόσβαση, Ψηφιακό Εμπόριο, Ψηφιακή Επικοινωνία,
Ψηφιακός Γραμματισμός, Κώδικας Καλής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο, Ψηφιακή
Νομοθεσία και Πνευματικά Δικαιώματα, Ψηφιακά Δικαιώματα και Ευθύνες, Ψηφιακή
Υγεία και Ευεξία και Ψηφιακή Ασφάλεια. Αυτά τα στοιχεία συνοψίστηκαν, επίσης, στις τρεις
ακόλουθες συμπεριφορές:
 Σεβάσου τον Εαυτό σου και Σεβάσου τους Άλλους,
 Μόρφωσε τον Εαυτό σου και Συνδέσου με τους Άλλους,
 Προστάτεψε τον Εαυτό σου και Προστάτεψε τους Άλλους.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας στοχεύει να επηρεάσει τους νέους, τους εργαζομένους και τους
οργανισμούς της νεολαίας, καθώς θα χαρτογραφήσει τις αναμενόμενες ψηφιακές αξίες,
στάσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα υιοθετηθούν από τους νέους, ως μέλη της
ΚΟΙΝΩΝΙΑ DICIPASS. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί ως αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των
συμμετεχόντων του προγράμματος και των οργανισμών, με βάση την οποία θα
αξιολογηθούν, οι νέοι προκειμένου να αποκτήσουν το DICIPASS4YOUTH BADGE.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας πρέπει να υπογραφεί από διάφορους οργανισμούς,
ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματικούς οργανισμούς ή ενώσεις σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και να τον συμπεριλάβουν στις πρακτικές τους, για να θεμελιώσουν τη βάση μιας
κουλτούρας ψηφιακής ιθαγένειας μεταξύ των οργανισμών.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας θα υποστηρίξει τους εργαζομένους και τους νέους, προκειμένου να
αποκτήσουν νέες ικανότητες που σπάνια διδάσκονται στα σχολεία, αλλά είναι βασικές
δεξιότητες που θα καθοδηγήσουν τους νέους καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους ως
υπεύθυνοι πολίτες που λαμβάνουν συνετές διαδικτυακές αποφάσεις με αξιοπρέπεια, σεβασμό
και ασφάλεια. Η πρόθεσή του είναι να επηρεάσει τα πρότυπα συμπεριφοράς και τις
συμπεριφορές των νέων απέναντι στην ψηφιακή σφαίρα και να ενισχύσει την
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ευαισθητοποίηση και την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του διαδικτυακού
κόσμου και της ασφάλειας σε απευθείας σύνδεση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις
ταυτότητες και τα προσωπικά τους δεδομένα.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Δέκα Αρχές για τον Ψηφιακό Πολίτη:
1. Δεσμεύομαι να σέβομαι τα ίσα ψηφιακά δικαιώματα.
Σέβεται τα ψηφιακά δικαιώματα, τα οποία αναφέρονται στα ίσα και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα
που ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων
Εθνών, στον διαδικτυακό τομέα. Παραδείγματα αυτών είναι τα δικαιώματα στο διαδικτυακό
απόρρητο και η ελευθερία της έκφρασης.
2. Δεσμεύομαι να σέβομαι την ίση ψηφιακή πρόσβαση για όλους.
Κατανοεί τη σημασία της ίσης πρόσβασης στο Διαδίκτυο στο σπίτι, στο σχολείο και
δημόσιους χώρους. Ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονομική θέση ή κοινωνικό υπόβαθρο.

σε

3. Δεσμεύομαι να διατηρώ μια υπεύθυνη διαδικτυακή συμπεριφορά.
Ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός για τους άλλους είναι σημαντικοί παράγοντες σε όλες τις
σχέσεις, καθώς και για τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο διαδίκτυο. Επομένως, οι ψηφιακοί
πολίτες πρέπει να απορρίπτουν διαδικτυακές συμπεριφορές όπως ρητορική μίσους,
εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο και διαδικτυακή μομφή.
4. Δεσμεύομαι να μην κλέψω, να αλλάξω ή να καταστρέψω ψηφιακή εργασία ή
ιδιοκτησία άλλου ατόμου.
Αντιλαμβάνεται ότι δεν πρέπει να διαπράξει παράνομη λήψη διαδικτυακού περιεχομένου, ξέρει
πώς να παραθέσει και να κάνει αναφορά σε εργασία των άλλων και ενημερώνει τον εαυτό του
για ανοιχτό περιεχόμενο.
5. Δεσμεύομαι να μην κλέψω, να αλλάξω ή να βλάψω την ταυτότητα άλλων
ανθρώπων.
Ένας ψηφιακός πολίτης δεν χρησιμοποιεί την ταυτότητα ενός άλλου ατόμου, για το προσωπικό
του πλεονέκτημα ή εις βάρος άλλου ατόμου. Δραστηριότητες, όπως η χρήση προσωπικών
στοιχείων αναγνώρισης κάποιου άλλου, όπως το όνομά τους, ο αριθμός αναγνώρισης ή ο
αριθμός της πιστωτικής κάρτας, χωρίς την άδειά τους, δεν πραγματοποιούνται από έναν θετικό
ψηφιακό πολίτη.
6. Δεσμεύομαι να είμαι υπεύθυνος για τις αποφάσεις μου κατά την επικοινωνία
μέσω Διαδικτύου.
Κατανοεί τη σημασία της κοινοποίησης περιεχομένου που είναι κατάλληλο για την ηλικία του
παραλήπτη. Σταματά, για να σκεφτεί τον αντίκτυπο των πληροφοριών πριν τις κοινοποιήσει.
7. Δεσμεύομαι να χρησιμοποιήσω ψηφιακά εργαλεία, για να προωθώ διαρκώς
τη μάθησή μου και να παρακολουθώ το τεχνολογικό εξελισσόμενο περιβάλλον.
Κατανοεί ότι όσο περισσότερο ξέρει να χρησιμοποιεί διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία, τόσο πιο
αποτελεσματική και ακριβής θα είναι η επικοινωνία με άλλους σε απευθείας σύνδεση σε
προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
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8. Δεσμεύομαι να λαμβάνω υπεύθυνες αποφάσεις, όταν ψωνίζω στο Διαδίκτυο
και να προστατεύω τα στοιχεία πληρωμής μου.
Η υπεύθυνη διαδικτυακή κατανάλωση είναι θέμα ενδιαφέροντος των ψηφιακών πολιτών.
Σημαντικό είναι να αναπτύξουν δεξιότητες που επιτρέπουν, για παράδειγμα, να ερευνήσουν
καλύτερα και να εντοπίσουν τις βέλτιστες τιμές, την υψηλότερη ποιότητα και τη βιωσιμότητα
των προϊόντων (αναλύοντας περιβαλλοντικές ετικέτες, προσδιορίζοντας τα πιο υγιή προϊόντα),
μαθαίνοντας από τις εμπειρίες και τις κριτικές άλλων πελατών και να είναι σε θέση να
αναγνωρίσουν απάτες. Αυτές είναι βασικές δεξιότητες για την ενδυνάμωση των καταναλωτών.
9. Δεσμεύομαι να προστατεύω τα προσωπικά μου δεδομένα.
Λάβε υπόψη ότι δεν κοινοποιείς τις πιο ευαίσθητες πληροφορίες, όπως αριθμούς τραπεζικών
λογαριασμών, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, αριθμούς PIN, αριθμούς πιστωτικών καρτών και
κωδικούς πρόσβασης. Κάντε τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων σας ιδιωτικούς. Η
προστασία των προσωπικών πληροφοριών αποτρέπει την κλοπή ταυτότητας, τη ληστεία και
την προστασία της απασχολησιμότητάς σας (απόφυγε να μοιράζεσαι στα κοινωνικά μέσα όσα
μπορούν να θεωρήσουν οι άλλοι ως αμφιλεγόμενα), μεταξύ άλλων παροχών.
10. Δεσμεύομαι να γνωρίζω τους κινδύνους για την υγεία τόσο τη σωματική όσο
και την ψυχολογική που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας και να ενεργώ
αντίστοιχα, για να τους περιορίσω.
Η κατάχρηση ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να βλάψει την υγεία μας, η παρατεταμένη χρήση
υπολογιστών, tablet και κινητών τηλεφώνων μπορεί να οδηγήσει σε ψηφιακή καταπόνηση των
ματιών, μπορεί, επίσης, να εμφανιστούν μυοσκελετικά προβλήματα, όταν κρατάμε συσκευές
σε αφύσικη κλίση προς τα εμπρός και μπορεί, επίσης, να εμφανιστούν προβλήματα ύπνου και
συναισθηματικών προβλημάτων. Ένας ψηφιακός πολίτης γνωρίζει τις απειλές για την υγεία
από τη χρήση της τεχνολογίας και αναζητά τρόπους να τη χρησιμοποιήσει με τρόπο που δεν
προκαλεί βλάβη.
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