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Σν Δηαδίθηπν απνηειεί κηα ηζρπξή πεγή πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλωλίαο, θαζώο θαη έλα
ελζωκαηωκέλν θνκκάηη ζην θνηλωληθό πεξηβάιινλ ηωλ λέωλ. Η παξνρή γεληθήο
Πιεξνθόξεζεο θαη πκβνπιεπηηθήο ζηε Νενιαία κέζω Δηαδηθηύνπ, όπωο επίζεο θαη ν
πξνζαλαηνιηζκόο πξνο ην Δηαδίθηπν απνηεινύλ θαηλνύξηνπο ζηόρνπο, ζπκπιεξωκαηηθνύο
πξνο ηελ πθηζηάκελε εξγαζία ζηνλ Σνκεά ηεο Πιεξνθόξεζεο ηωλ Νέωλ.
Επηπξόζζεηα από ην ξόιν ηεο Πιεξνθόξεζεο ηωλ Νέωλ, πνπ είλαη ε παξνρή βνήζεηαο πξνο
ηνπο λένπο γηα λα βξνπλ ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο θαη λα ιάβνπλ ηηο δηθέο ηνπο απνθάζεηο,
ε Δηαδηθηπαθή Πιεξνθόξεζε ηωλ Νέωλ ηνπο ππνζηεξίδεη νύηωο ώζηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα
νθέιε ηνπ Δηαδηθηύνπ θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο.
Η Δηαδηθηπαθή Πιεξνθόξεζε ηεο Νενιαίαο απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εξγαζίαο γηα ηελ
Πιεξνθόξεζε ηωλ Νεώλ, θαη ζπλεπώο πξέπεη λα δηέπεηαη από όιεο ηηο αξρέο ηνπ Επξωπαϊθνύ
Υάξηε γηα ηελ Πιεξνθόξεζε ηωλ Νέωλ. Καζώο, ε Δηαδηθηπαθή Πιεξνθόξεζε ηωλ Νέωλ, έρεη
θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, έλα πξόζζεην παθέην θαηεπζπληήξηωλ γξακκώλ είλαη
απαξαίηεην.
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη από ηε Δηαδηθηπαθή
Πιεξνθόξεζε ηωλ Νέωλ, θαη γηα ηελ εγγύεζε ηεο πξόζζεηεο αμίαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπο, ε
ERYICA, ε Επξωπαϊθή Τπεξεζία Πιεξνθόξεζεο θαη πκβνπιεπηηθήο Νέωλ, πηνζέηεζε ηηο
αθόινπζεο αξρέο:
1. Η Δηαδηθηπαθή Πιεξνθόξεζε Νέσλ νθείιεη λα είλαη αθξηβήο, ελεκεξσκέλε θαη
εμαθξηβσκέλε. Η εκεξνκελία παξαγσγήο θαη αλαλέσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ πξέπεη λα
αλαθέξεηαη μεθάζαξα.
2. Τν πεξηερόκελν πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ λέσλ. Οη αλάγθεο απηέο πξέπεη
λα εληνπίδνληαη θαη λα αμηνινγνύληαη ζπλερώο.
3. Τν πεξηερόκελν ζα απνηειείηαη από κία ζπιινγή ζρεηηθώλ, δσξεάλ πιεξνθνξηώλ, νη
νπνίεο ζα παξέρνπλ κηα ζύλνςε δηαθόξσλ δηαζέζηκσλ επηινγώλ. Τα θξηηήξηα επηινγήο
ζα πξέπεη λα δεκνζηεύνληαη θαη λα είλαη θαηαλνεηά.
4. Η Δηαδηθηπαθή Πιεξνθόξεζε Νέσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή ζηνπο λένπο
αλζξώπνπο θαη λα παξνπζηάδεηαη ζε ειθπζηηθή γη’ απηνύο κνξθή.

5. Οη ππεξεζίεο ηεο Δηαδηθηπαθήο Πιεξνθόξεζεο Νέσλ ζα πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθέο
γηα όινπο, ιακβάλνληαο ππόςε ρξήζηεο θαη νκάδεο κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο.
6. Όπνπ νη λένη έρνπλ ηελ επθαηξία λα ππνβάινπλ κηα εξώηεζε δηαδηθηπαθά, ζα πξέπεη λα
είλαη μεθάζαξν ην ρξνληθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα ιάβνπλ απάληεζε. Η απάληεζε
ζα πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη ζα πξέπεη λα μεθαζαξίδεηαη πνηνο ηελ παξέρεη.
7. Όηαλ νη λένη πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο πιηθνύ, ε αθξίβεηα ηνπ ηειηθνύ
πεξηερνκέλνπ ζα παξακέλεη επζύλε ηνπ νξγαληζκνύ πιεξνθόξεζεο λέσλ.
8. Η ελζάξξπλζε ησλ λέσλ γηα παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο ζα πξέπεη λα απνηειεί
ελζσκαησκέλν θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηώλ Δηαδηθηπαθήο
Πιεξνθόξεζεο Νέσλ. Η θαηαρώξεζε αλαηξνθνδόηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη εύθνιε
δηαδηθαζία. Τν πεξηερόκελό ηεο πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
πξνζαξκνγή ηνπ πιηθνύ. Θα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο λένπο ν ηξόπνο κε ηνλ
νπνίν ε αλαηξνθνδόηεζή ηνπο επεξέαζε ηηο ππεξεζίεο.
9. Ο ζπγγξαθέαο θαη ν ζθνπόο ηεο Δηαδηθηπαθήο Πιεξνθόξεζεο Νέσλ ζα πξέπεη λα
δειώλνληαη μεθάζαξα θαη λα είλαη νξαηνί. Εαλ ρξεζεκνπνηείηαη πεξηερόκελν ηξίησλ, ε
πεγή επηζεκαίλεηαη.
10. Θα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν ζηνπο ρξήζηεο ην πνηνη είλαη νη παξνρείο ησλ ππεξεζηώλ
Δηαδηθηπαθήο Πιεξνθόξεζεο θαη πνην είλαη ην θίλεηξό ηνπο. Θα πξέπεη λα παξέρνληαη
μεθάζαξα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνπο παξνρείο. Οη πεγέο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο
πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κε δηαθάλεηα.
11. Οη ππεξεζίεο Δηαδηθηπαθήο Πιεξνθόξεζεο Νέσλ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ κεζόδνπο θαη
θαζνδήγεζε πνπ λα βνεζνύλ ηνπο λένπο λα απμήζνπλ ηηο δηαδηθηπαθέο ηνπο γλώζεηο
θαη δεμηόηεηεο.
12. Οη ππεξεζίεο Δηαδηθηπαθήο Πιεξνθόξεζεο Νέσλ ζα πιεξνθνξνύλ θαη ζα θαζνδεγνύλ
ηνπο λένπο γηα ην πώο λα δξνύλ ππέπζπλα θαη αζθαιηζκέλα ζηα δηαδηθηπαθά
πεξηβάιινληα.
13. Οη ππεξεζίεο Δηαδηθηπαθήο Πιεξνθόξεζεο Νέσλ ζα πξέπεη λα απνηεινύλ έλα αζθαιέο
πεξηβάιινλ γηα ηνπο λένπο.
14. Η Δηαδηθηπαθή Πιεξνθόξεζε Νέσλ ζέβεηαη θαη πξνζηαηεύεη ηελ ηδησηηθή δσή ησλ
ρξεζηώλ θαη ηνπο επηηξέπεη λα ηξνπνπνηνύλ ή λα δηαγξάθνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο
δεδνκέλα πνπ νη ίδηνη δεκνζηεύνπλ.
15. Οη ππεξεζίεο Δηαδηθηπαθήο Πιεξνθόξεζεο Νέσλ ζέβνληαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα
ηξίησλ θαη έρνπλ επίγλσζε ησλ δηθώλ ηνπο, αληίζηνηρα.
16. Οη εξγαδόκελνη ζηελ Πιεξνθόξεζε ησλ Νέσλ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ θαιέο δεμηόηεηεο
ρξήζεο δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ θαη ειεθηξνληθνύ αιθαβεηηζκνύ. Θα πξέπεη λα είλαη
ελήκεξνη γηα θαηλνύξηεο εμειίμεηο, ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο θαη
πξαθηηθέο ησλ λέσλ ζην δηαδίθηπν.

