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Επιμέλεια – μετάφραση: 

Ενέργεια Βασικοί Παράγοντες Χρονοδιάγραμμα 

Πυλώνας 1 - Περιεχόμενο υψηλής ποιότητας online για παιδιά και εφήβους 

Τόνωση παραγωγής δημιουργικού και 
εκπαιδευτικού περιεχομένου online 

για παιδιά 

 
Επιτροπή, με την υποστήριξη από τα  
κράτη μέλη και τη βιομηχανία 

 
Συνεχώς από 
 το 2012 

Προώθηση  θετικών 

εμπειριών online για εφήβους 

Επιτροπή, με την υποστήριξη από τα  

κράτη μέλη και τη βιομηχανία 

Συνεχώς από 

 το 2012 

Πυλώνας 2 — Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωση 
Ψηφιακός  αλφαβητισμός και 

εγγραματισμός στα μέσα επικοινωνίας με 
διδασκαλία στα σχολεία  

Ασφάλειας στο Διαδίκτυο 

Κράτη μέλη με την υποστήριξη της 
Επιτροπής και τη βιομηχανία 

Μέχρι το 2013 

Κλιμάκωση των δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης και της 
συμμετοχής της νεολαίας 

Επιτροπή, με την υποστήριξη από τα  

κράτη μέλη και τη βιομηχανία 

Συνεχώς από  

το 2012 

 

Απλά και ισχυρά εργαλεία  

αναφοράς για τους χρήστες 

 
Βιομηχανία, με την υποστήριξη της 
Επιτροπής και των κρατών μελών της 

Πρώτα 
αποτελέσματα από 
το τέλος του 2012  
Η πλήρης 
υλοποίηση εντός 18 
μηνών 

Πυλώνας 3 — Δημιουργία ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος για τα παιδιά 

 

Ρυθμίσεις απορρήτου  

προσαρμοσμένες ηλικιακά 

 

Βιομηχανία, με την υποστήριξη της 

Επιτροπής και των κρατών μελών της 

Πρώτα 
αποτελέσματα από 
το τέλος του 2012. 
Η πλήρης 
υλοποίηση εντός 18 
μηνών 

 
Ευρύτερη διαθεσιμότητα 

και χρήση γονικού ελέγχου 

 

Βιομηχανία, με την υποστήριξη της 

Επιτροπής και των κρατών μελών της 

Πρώτα αποτε-

λέσματα από το 

τέλος του 2012. Η 

πλήρης υλοποίηση 

εντός 18 μηνών 

Online διαφήμιση και σπατάλες Βιομηχανία, με την υποστήριξη της 

Επιτροπής και των κρατών μελών της 

Συνεχώς από  

το 2012 

Πυλώνας 4 — Καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης  

και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών 

Ταχύτερος και συστηματικός εντοπισμός 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 

όπως διαδίδεται μέσω διαφόρων online 
καναλιών, γνωστοποίηση και κατάργηση 

του εν λόγω υλικού 

 

Επιτροπή, με την υποστήριξη  

από τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία 

Συνεχώς από το 

2012 με τα πρώτα 

αποτελέσματα από 

το τέλος του 2012 

Συνεργασία με διεθνείς εταίρους για 
την καταπολέμηση της παιδικής 

σεξουαλικής κακοποίησης και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών 

Επιτροπή, με την υποστήριξη από τα κράτη 

μέλη και τη βιομηχανία 

Συνεχώς από το 

2012 


