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1. Εισαγωγή και επισκόπηση 

Σκοπός 

• Να περιγράψει όλες τις κατευθυντήριες αρχές για τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

σχετικά με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε). 

• Να προστατεύσει τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό και να τους βοηθήσει 

να εργάζονται με ασφάλεια και υπευθυνότητα με το Διαδίκτυο και τις λοιπές μορφές 

των ΤΠΕ. 

• Να καθορίσει σαφείς προσδοκίες συμπεριφοράς σχετικά με την υπεύθυνη χρήση του 

Διαδικτύου και των λοιπών μορφών των ΤΠΕ για εκπαιδευτική, προσωπική ή 

ψυχαγωγική χρήση. 

• Να εξασφαλίσει ότι όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας γνωρίζουν ότι οι 

συμπεριφορές εκτός της κείμενης νομοθεσίας δεν είναι αποδεκτές με ενδεχόμενες 

νομικές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη ορθής χρήσης τους.  

Πεδίο εφαρμογής 

Η τρέχουσα πολιτική ισχύει για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας – εκπαιδευτικό 

προσωπικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, μαθητές/τριες, γονείς, επισκέπτες/τριες και 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει πρόσβαση και είναι χρήστης των σχολικών συστημάτων 

ΤΠΕ. 

Ως σύστημα ΤΠΕ ορίζεται οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα ή ψηφιακή συσκευή παρέχεται 

από τη σχολική μονάδα.  

Ειδικότερα: 

• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπές ψηφιακές συσκευές που είναι διαθέσιμες για 

χρήση στο χώρο του Σχολείου (π.χ. ταμπλέτες/επιτραπέζιοι υπολογιστές). 

• Σχολικές συσκευές που απομακρύνονται (π.χ. φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες). 

• Κάθε συσκευή (προσωπική ή σχολική) που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο (ασύρματων 

και ενσύρματων) δεσμεύονται από τη συγκεκριμένη πολιτική  
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• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

διαμοιρασμού αρχείων, Google Apps και λοιπές σχολικές υπηρεσίες που διατίθενται 

στο εσωτερικό του Σχολείου από σχολικές ή προσωπικές συσκευές.  

• Απομακρυσμένη πρόσβαση. Οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται με το σχολικό δίκτυο 

μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης δεσμεύεται από τη συγκεκριμένη πολιτική.  

Ανακοίνωση της πολιτικής 

Η πολιτική θα κοινοποιείται στην σχολική κοινότητα με τους εξής τρόπους: 

• Εμφανίζεται στον δικτυακό τόπο του Σχολείου και διατίθεται στο προσωπικό και στις 

αίθουσες διδασκαλίας. 

• Οι συμφωνίες αποδεκτής χρήσης ανακοινώνονται και στον κανονισμό λειτουργίας του 

Σχολείου που λαμβάνουν και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Σχολείου. 

• Η αποδεκτή πολιτική χρήσης εμφανίζεται στο προσωπικό και τους/τις μαθητές/τριες 

στους λοιπούς δικτυακούς τόπους που χρησιμοποιεί το Σχολείο στο πλαίσιο 

υλοποίησης διαφόρων σχολικών δραστηριοτήτων π.χ. Twin Space. 

2. Εκπαίδευση και πρόγραμμα σπουδών 

Το Σχολείο έχει υιοθετήσει μια πολιτική ασφαλείας ως μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών, και ενσωματώνεται σε όλους τους τομείς της σχολικής ζωής. Καλύπτει ένα φάσμα 

δεξιοτήτων και συμπεριφορών κατάλληλων για την ηλικία των μαθητών/τριών: 

Ιδιαίτερα: 

• Ψηφιακή παιδεία. 

• Αποδεκτή συμπεριφορά στο διαδίκτυο. 

• Κατανόηση των κινδύνων του διαδικτύου. 

• Προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια. 

• Οι μαθητές/τριες διδάσκονται να σκέφτονται προσεκτικά όσον αφορά τη δημοσίευση 

προσωπικών φωτογραφιών σε ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων.  

• Διδάσκονται επίσης ότι δεν πρέπει να δημοσιεύουν εικόνες ή βίντεο άλλων εν αγνοία 

τους και χωρίς τη συγκατάθεση τους. 

• Οι μαθητές/τριες κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την κοινή χρήση 
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εικόνων που αποκαλύπτουν μεταξύ άλλων την ταυτότητα τους, την τοποθεσία στην 

οποία βρίσκονται, την οδό και τον αριθμό της κατοικίας τους.  

Το Σχολείο αναλαμβάνει να: 

• διαφυλάξει τη σωστή χρήση του Διαδικτύου ώστε να υποστηρίζονται συγκεκριμένοι 

εκπαιδευτικοί στόχοι.  

• υπενθυμίζει στους/στις μαθητές/τριες τις ευθύνες τους χρησιμοποιώντας την Πολιτική 

Αποδεκτής Χρήσης. 

• εξασφαλίζει ότι το προσωπικό και οι μαθητές/τριες κατανοούν τα ζητήματα γύρω από 

τη λογοκλοπή και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας  

Εκπαίδευση προσωπικού  

Το Σχολείο θα εξασφαλίσει ότι: 

• Το προσωπικό κατανοεί τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

• Υπάρχει τακτική εκπαίδευση στο προσωπικό σε θέματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο 

3. Διαχείριση της υποδομής ΤΠΕ 

Το Σχολείο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι η σχολική υποδομή είναι ασφαλής και ότι 

εφαρμόζονται οι σωστές πρακτικές.  

Ειδικότερα: 

• Θα διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι της ασφάλειας των τεχνικών συστημάτων και 

υποδομών του Σχολείου. 

• Όλοι οι χρήστες θα έχουν σαφώς καθορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα τεχνικά 

συστήματα και σχολικές συσκευές. 

• Όλοι οι χρήστες θα λάβουν ένα όνομα χρήστη και έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Οι 

χρήστες θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του ονόματος χρήστη και του κωδικού 

πρόσβασης. 

• Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο φιλτράρεται για όλους τους χρήστες. Παράνομο 

περιεχόμενο φιλτράρεται ενεργά από τον πάροχο ευρυζωνικότητας ή φιλτραρίσματος 

χρησιμοποιώντας την λίστα CAIC του Internet Watch Foundation.  
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• Το Σχολείο επιτρέπει διαφορετικά επίπεδα φιλτραρίσματος για διαφορετικές 

ομάδες χρηστών  

• Υπάρχει ένα σύστημα αναφοράς που επιτρέπει στους χρήστες να αναφέρουν τυχόν 

τεχνικά περιστατικά ή παραβίαση της ασφάλειας. Η Διεύθυνση του Σχολείου είναι 

επιφορτισμένη με την καταγραφή των προβλημάτων.  

• Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας που προστατεύουν τους διακομιστές, τείχη προστασίας, 

δρομολογητές, ασύρματα συστήματα, σταθμοί εργασίας, κινητές συσκευές κ.λπ. από 

τυχαίες ή κακόβουλες προσπάθειες που ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλεια των 

σχολικών συστημάτων και δεδομένων. 

4. Εξοπλισμός και ψηφιακό περιεχόμενο 

Προσωπικά κινητά τηλέφωνα και κινητές συσκευές 

Τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα και οι κινητές συσκευές που μεταφέρονται στο Σχολείο είναι 

στην ευθύνη του ιδιοκτήτη της συσκευής. Το Σχολείο δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την 

απώλεια, κλοπή ή βλάβη προσωπικών κινητών τηλεφώνων ή κινητών συσκευών. 

5. Πολιτική αποδεκτής χρήσης από μαθητές 

Όλοι/ες οι μαθητές/τριες: 

• θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ΤΠΕ για την υποστήριξη αποκλειστικά για διδακτικούς 

σκοπούς.  

• θα διατηρούν υψηλό επίπεδο ασφάλειας χρησιμοποιώντας μόνο τα προσωπικά στοιχεία 

σύνδεσης και διατηρώντας τον κωδικό πρόσβασης μυστικό. 

• θα αποσυνδέονται όταν δεν χρησιμοποιούν τους υπολογιστές διασφαλίζοντας την 

προστασία των δεδομένων τους. 

• δε θα επιχειρούν πρόσβαση σε ιστότοπους που έχουν αποκλειστεί από το φίλτρο ιστού.  

• δε θα χρησιμοποιούν κανένα σύστημα επικοινωνίας εκτός από το σχολικό ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο 

• θα προστατεύουν τις σχολικές υποδομές με  

• ορθή χρήση του σχολικού εξοπλισμού 
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• αναφορά οποιασδήποτε ζημιάς μόλις ανακαλυφθεί 

• αναφορά τυχόν ακατάλληλου υλικού  

• τη χρήση μόνο του δικού τους ονόματος χρήστη και προσωπικού κωδικού 

πρόσβασης 

Επιπλέον οι μαθητές/τριες: 

• δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσουν λογισμικό ή να αλλάξουν τις ρυθμίσεις των 

συσκευών.  

• δεν επιτρέπεται να συνδέσουν εξοπλισμό ο οποίος δεν ανήκει στο Σχολείο στο σχολικό 

δίκτυο χωρίς ρητή άδεια 


