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Το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής ως ένας δημόσιος οργανισμός με ευθύνη για 
την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών, λαμβάνει όλα τα δυνατά αναγκαία 
μέτρα για να προστατεύει τα δεδομένα και τα συστήματα πληροφοριών από ιούς, μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ζημιές, απώλειες, κατάχρηση και κλοπή. Όλα τα μέλη 
του προσωπικού υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το σύστημα υπολογιστών του 
σχολείου με επαγγελματικό, νόμιμο και ηθικό τρόπο. Για να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη 
του προσωπικού έχουν πλήρη επίγνωση των επαγγελματικών ευθυνών τους όταν 
χρησιμοποιούν Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, διάβασαν και 
συμφώνησαν με την Πολιτική Ορθής Χρήσης που περιγράφεται παρακάτω. 
 

 Αντιλαμβάνομαι ότι τα συστήματα πληροφοριών και ΤΠΕ περιλαμβάνουν 
δίκτυα, δεδομένα και αποθήκευση δεδομένων, τεχνολογίες επικοινωνίας με 
ή χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και συσκευές πρόσβασης, όπως 
κινητά τηλέφωνα, προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ψηφιακές 
φωτογραφικές μηχανές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και ιστοσελίδες 
κοινωνικών μέσων δικτύωσης. 
 

 Τα συστήματα πληροφοριών των σχολείων πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σωστά. Αντιλαμβάνομαι ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας αναγνωρίζονται τα ακόλουθα ποινικά αδικήματα:  
 
Την με πρόθεση και χωρίς εξουσιοδότηση:  
- πρόσβαση σε σύστημα Η/Υ παραβιάζοντας τα μέτρα ασφαλείας,  
- καταστροφή, διαγραφή, μεταβολή ή απόκρυψη δεδομένων Η/Υ  
- πρόκληση σοβαρής παρεμπόδισης ή διακοπής της λειτουργίας ενός 

συστήματος υπολογιστή, μέσω εισαγωγής, μεταφοράς, καταστροφής, 
διαγραφής, μεταβολής, προσθήκης, απόκρυψης δεδομένων 
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή αποκλεισμού της πρόσβασης στα δεδομένα 
αυτά.  
 

 Αντιλαμβάνομαι ότι οποιοδήποτε υλικό και λογισμικό μου παρασχεθεί από 
τη Διοίκηση ή άλλον υπεύθυνο του σχολείου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο από μέλη του προσωπικού και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Για 
να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα ή σε 
προσωπικά δεδομένα, δεν θα αφήνω οποιοδήποτε σύστημα πληροφοριών 
χωρίς επιτήρηση δίχως προηγουμένως να αποσυνδεθώ ή να κλειδώσω τη 
σύνδεσή μου κατάλληλα.  
 

 Θα σέβομαι την ασφάλεια του συστήματος και δεν θα αποκαλύψω 
οποιοδήποτε κωδικό πρόσβασης ή πληροφορίες ασφαλείας. Θα 
χρησιμοποιώ ένα «ισχυρό» κωδικό πρόσβασης (ένας ισχυρός κωδικός 
πρόσβασης έχει γράμματα, αριθμούς και σύμβολα, με 8 ή περισσότερους 
χαρακτήρες, δεν περιέχει λέξεις από το λεξικό και χρησιμοποιείται μόνο για 
ένα σύστημα).  
 

 



 Δεν θα επιχειρήσω να εγκαταστήσω οποιοδήποτε λογισμικό που αγόρασα 
ή κατέβασα, χωρίς προηγούμενη άδεια από το διαχειριστή του συστήματος. 
 

 Θα διασφαλίσω ότι τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, του 
προσωπικού ή των γονέων/κηδεμόνων διατηρούνται σύμφωνα με  τους 
νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό 
σημαίνει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να λαμβάνονται και να 
διατηρούνται θεμιτά και νόμιμα, να διατηρούνται μόνο για συγκεκριμένους 
σκοπούς και όχι περισσότερο από όσο χρειάζεται και να παραμένουν 
ιδιωτικά και ασφαλή με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας να εφαρμόζονται, 
είτε χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας, είτε φιλοξενούνται στο διαδίκτυο, 
είτε η πρόσβαση γίνεται εξ αποστάσεως. Οποιαδήποτε δεδομένα τα οποία 
αφαιρούνται από το σχολείο πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται ασφαλής μεταφορά. 
  

 Αντιλαμβάνομαι ότι η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο στα οποία 
εμφανίζονται μαθητές μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και δεν παρουσιάζονται πληροφορίες που 
αναφέρονται σε συγκεκριμένο μαθητή. Για το λόγο αυτό οι γονείς και κηδεμόνες 
των μαθητών της Α’ τάξης  συμπληρώνουν ειδικό έντυπο γονικής 
συγκατάθεσης (Παράρτημα) το οποίο ισχύει για 3 σχολικά έτη σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. Οι φωτογραφίες ή τα βίντεο των μαθητών θα χρησιμοποιούνται 
μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και θα λαμβάνεται πάντα υπόψη η γονική 
συναίνεση. 
  

 Δεν θα κρατήσω επαγγελματικά έγγραφα που περιέχουν ευαίσθητες ή 
προσωπικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, αρχείων, 
βίντεο κλπ) που σχετίζονται με το σχολείο, σε οποιεσδήποτε προσωπικές 
συσκευές (όπως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φορητούς υπολογιστές, 
κινητά τηλέφωνα), εκτός αν είναι ασφαλισμένα και κρυπτογραφημένα. Θα 
προστατεύω τις συσκευές που βρίσκονται στην επιμέλειά μου από μη 
εγκεκριμένη πρόσβαση ή κλοπή.  
 

 Δεν θα αποθηκεύω οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες στο σύστημα 
υπολογιστών του σχολείου, οι οποίες δεν σχετίζονται με σχολικές 
δραστηριότητες για παράδειγμα προσωπικές φωτογραφίες, αρχεία ή 
οικονομικές πληροφορίες. 
 

 Θα σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 
 

 Έχω διαβάσει και καταλαβαίνω την πολιτική του σχολείου για ασφαλή 
χρήση των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κατάλληλων 
συσκευών, ασφαλή χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικών μέσων και την 
επίβλεψη των μαθητών στην τάξη και άλλους εργασιακούς χώρους. 
 

 Θα αναφέρω όλα τα περιστατικά που προκαλούν ανησυχία σχετικά με τη 
διαδικτυακή ασφάλεια των μαθητών στον συντονιστή κύριο Μπαλάσκα 
Αθανάσιο (ΠΕ12.10) το συντομότερο δυνατό. Θα αναφέρω οποιαδήποτε 
τυχαία πρόσβαση ή λήψη ακατάλληλου υλικού, παραβιάσεις στα φίλτρα ή 
ακατάλληλες ιστοσελίδες στον καθορισμένο συντονιστή υπεύθυνο για τα 
φίλτρα κύριο Σαραντόπουλο Ιωάννη (ΠΕ19) το συντομότερο δυνατό. 
  



 Εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, 
laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ), δύναται να χρησιμοποιήσω και 
το δικό μου προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της 
διδακτικής διαδικασίας και για τις ανάγκες αυτής, τηρώντας τους κανόνες 
ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 
 

 Δεν θα επιχειρήσω να παρακάμψω κανένα σύστημα φιλτραρίσματος και/ή 
ασφαλείας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο σχολείο. Αν υποψιαστώ ότι 
ένας υπολογιστής ή σύστημα έχει υποστεί βλάβη ή έχει προσβληθεί από ιό 
ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή αν έχω χάσει κάποιο έγγραφο ή αρχείο 
σχετικό με το σχολείο, τότε θα το αναφέρω στον υπεύθυνο υποστήριξης 
ΤΠΕ κύριο Σαραντόπουλο Ιωάννη (ΠΕ19) το συντομότερο δυνατό.  
 

 Οι ηλεκτρονικές μου επικοινωνίες με τους μαθητές, γονείς/κηδεμόνες και 
άλλους επαγγελματίες θα γίνονται μόνο μέσω εγκεκριμένων από το σχολείο 
καναλιών επικοινωνίας (email:  mail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr, τηλέφωνο: 
2106012959, Φαξ: 2106002277, φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του 
σχολείου) 
 

 Η χρήση των ΤΠΕ και των συστημάτων πληροφοριών θα είναι πάντα 
συμβατή με τον επαγγελματικό μου ρόλο, είτε χρησιμοποιώντας τα 
συστήματα του σχολείου είτε προσωπικά συστήματα. Αυτό περιλαμβάνει τη 
χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κειμένου, μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, παιχνίδια, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και άλλες συσκευές ή 
ιστοσελίδες. Η χρήση των ΤΠΕ θα είναι σύμφωνη με την Πολιτική Ορθής 
Χρήσης του σχολείου και το νόμο.  
 

 Δεν θα δημιουργώ, διαβιβάζω, επιδεικνύω, δημοσιεύω ή προωθώ 
οποιοδήποτε υλικό που είναι πιθανό να παρενοχλήσει, να προσβάλει, να 
προκαλέσει αναστάτωση ή περιττό άγχος σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, 
ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να φέρει τον επαγγελματικό ρόλο μου 
ή το σχολείο μου σε ανυποληψία. 
 

 Θα προωθώ την ασφάλεια στο διαδίκτυο με τους μαθητές που έχω υπό την 
επιμέλειά μου και θα τους βοηθώ να αναπτύξουν υπεύθυνη στάση για τη 
διαδικτυακή ασφάλεια, τη χρήση των συστημάτων και το περιεχόμενο στο 
οποίο αποκτούν πρόσβαση ή δημιουργούν. 
 

 Αν έχω απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με την ασφαλή και επαγγελματική 
πρακτική στο διαδίκτυο είτε στο σχολείο ή αλλού, τότε θα τις αναφέρω στον 
συντονιστή για την ασφάλεια στο διαδίκτυο κύριο Μπαλάσκα Αθανάσιο 
(ΠΕ12.10) ή στο διευθυντή κύριο Μποζινάκη Νικόλαο (ΠΕ01).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


