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Όλα οι μαθητές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το σύστημα υπολογιστών του 
σχολείου με νόμιμο και ηθικό τρόπο. Για να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη της μαθητικής 
κοινότητας έχουν πλήρη επίγνωση των ευθυνών τους όταν χρησιμοποιούν 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, διάβασαν και συμφώνησαν την 
Πολιτική Ορθής Χρήσης που περιγράφεται παρακάτω. 

 
 Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που μου διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτώ 

(ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ), χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 
διδακτικής διαδικασίας και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του 
εκπαιδευτικού. 
 

 Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση μου σε δικτυακούς τόπους που θεωρούνται 
ακατάλληλοι. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ιστοσελίδες που προάγουν τη βία, το 
ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία. 
 

 Η πρόσβαση μου στο διαδίκτυο στο σχολείο επιτρέπεται μόνο για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου εκπαιδευτικού. 
 

 Αντιλαμβάνομαι ότι απαγορεύεται η ανάρτηση φωτογραφιών και ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται σε μαθητές της σχολικής μας 
κοινότητας δίχως τη σύμφωνη γνώμη του γονέα/κηδεμόνα του. 
 

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

 Δεν θα λάβω μέρος σε διαδικτυακές συνομιλίες στο σχολείο, εκτός αν έχω 
ειδική άδεια από τον/την εκπαιδευτικό. Σε αυτήν την περίπτωση θα 
συμπεριφέρομαι ευγενικά, ακόμα και αν οι συνομιλητές μου έχουν διαφορετικές 
απόψεις από τις δικές μου. 
 

 Θα ενημερώσω αμέσως τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό αν συναντήσω κάτι στο 
διαδίκτυο που μου φαίνεται ύποπτο. 
 

 Δεν θα συμφωνήσω να συναντήσω κάποιον που μου έστειλε μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή που συνάντησα σε συνομιλία στο διαδίκτυο 
χωρίς να ενημερώσω τον γονέα / κηδεμόνα μου. 
 

 Δεν θα υποκλέπτω κωδικούς πρόσβασης (passwords). Το σχολείο, διατηρεί το 
δικαίωμα να καταγγέλλει στην αστυνομία ανάλογα περιστατικά. 
 

 Δεν θα χρησιμοποιώ αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης στους 
υπολογιστές του σχολείου χωρίς την άδεια ενός εκπαιδευτικού. Πριν 
χρησιμοποιήσω μια συσκευή αποθήκευσης την ελέγχω με το πρόγραμμα 
προστασίας από ιούς που είναι εγκατεστημένο στο υπολογιστή του σχολείου.  
 

 Δεν θα χρησιμοποιήσω το διαδίκτυο στο σχολείο για εμπορικούς σκοπούς, 
διαφήμιση, διαδικτυακές αγορές καθώς και για πολιτική κριτική. 



 Όταν χρησιμοποιώ πληροφορίες από το διαδίκτυο στις εργασίες μου θα 
αναφέρω τις πηγές μου. 
 

 Δεν θα χρησιμοποιώ ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για προσβολή, 
εκφοβισμό ή εκβιασμό των συμμαθητών μου ή άλλων ατόμων. 
 

 Θα διατηρώ σε άριστη κατάσταση τον εξοπλισμό του σχολείου μου. 
 

 Αντιλαμβάνομαι την ευθύνη που συνεπάγεται η εσκεμμένη βλάβη και 
καταστροφή οιασδήποτε συσκευής του εξοπλισμού του σχολείου, εμού 
προσωπικά καθώς και του γονέα ή κηδεμόνα μου. 
 

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

 Αν έχω απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση 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).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


