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• 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. Για παράδειγµα: κινητά τηλέφωνα, προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) και ιστοσελίδες κοινωνικών µέσων. 

• Τα συστήµατα πληροφοριών των σχολείων πρέπει να χρησιµοποιούνται σωστά. Αντιλαµβάνοµαι ότι ο 
περί της «Σύµβασης κατά του Εγκλήµατος µέσω του ∆ιαδικτύου» (Κυρωτικός) Νόµος του 2004 -
22(III)/2004 αναγνωρίζει τα ακόλουθα ποινικά αδικήµατα:  

Την µε πρόθεση και χωρίς δικαίωµα:  

- 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.  

• 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.  

• Θα σέβοµαι την ασφάλεια του συστήµατος και δεν θα αποκαλύψω οποιοδήποτε κωδικό πρόσβασης ή 
πληροφορίες ασφαλείας. ∆εν θα χρησιµοποιήσω εφαρµογές που αναζητούν πειρατικό λογισµικό. ∆εν 
θα επιχειρήσω να εγκαταστήσω οποιοδήποτε υλικό ή λογισµικό που αγόρασα ή κατέβασα, 
συµπεριλαµβανοµένων γραµµών εργαλείων για προγράµµατα περιήγησης διαδικτύου, χωρίς άδεια 
από το διαχειριστή του συστήµατος. Θα ελέγχω για κακόβουλο λογισµικό τις αφαιρούµενες µονάδες 
αποθήκευσης (USB) πριν τις χρησιµοποιήσω σε κάποιον από τους Η/Υ του σχολείου. 

• Θα διασφαλίσω ότι τα προσωπικά δεδοµένα των µαθητών, του προσωπικού ή των γονέων/κηδεµόνων 
διατηρούνται σύµφωνα µε τον νόµο 3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 
της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (που είναι τροποποίηση του Ν. 
2472/97) και τις τελευταίες τροποποιήσεις του µε τους Ν. 3783/2009, Ν. 3917/2011 και Ν. 4070/2012. 
Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα προσωπικά δεδοµένα θα πρέπει να λαµβάνονται και να διατηρούνται θεµιτά 
και νόµιµα µόνο για συγκεκριµένους σκοπούς, όχι περισσότερο από όσο χρειάζεται, και να παραµένουν 
ιδιωτικά και ασφαλή µε τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, είτε χρησιµοποιούνται στο χώρο εργασίας, είτε 
φιλοξενούνται στο διαδίκτυο, είτε η πρόσβαση γίνεται εξ αποστάσεως. Όσον αφορά τη λήψη 
φωτογραφιών και βίντεο µε µαθητές, αυτή επιτρέπεται µόνο σε εκδηλώσεις ή δράσεις του σχολείου από 
πρόσωπα που έχουν σχέση µε τους συγκεκριµένους µαθητές, καθώς επίσης και αναµνηστικά στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι φωτογραφίες ή βίντεο των µαθητών µπορούν να δηµοσιευτούν στο 
δικτυακό τόπο του σχολείου χωρίς την ύπαρξη πλήρων ονοµάτων, ηλικιών ή άλλων προσωπικών 
στοιχείων και λαµβανοµένης υπ’ όψη της γονικής συναίνεσης.  

• Θα αναφέρω όλα τα περιστατικά που προκαλούν ανησυχία σχετικά µε τη διαδικτυακή ασφάλεια των 
µαθητών στον/στην συντονιστή/ρια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο το συντοµότερο δυνατό. Θα 
αναφέρω οποιαδήποτε τυχαία πρόσβαση ή λήψη ακατάλληλου υλικού, παραβιάσεις στα φίλτρα ή 
ακατάλληλες ιστοσελίδες στον/στην καθορισµένο/η συντονιστή/ρια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.   

• ∆εν 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 ρόλο µου ή το σχολείο µου σε 
ανυποληψία. 

Για ασφαλέστερα 

σχολεία! 


