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Εισαγωγή
Η Υπηρεσία Διαδικτύου έχει προβεί στη δημιουργία του Κώδικα Δεοντολογίας Διαδικτύου προς
αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Βασικό μέλημα του πιο κάτω κώδικα δεοντολογίας είναι η
προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Με την
τήρηση του κώδικα δεοντολογίας, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και αντιλήψεων που αποτελεί τη
βασική αρχή ύπαρξης και λειτουργία του διαδικτύου δεν καταστρατηγείται αλλά ούτε περιορίζεται.

Α. Κανόνες Δεοντολογίας
1. Αποφυγή δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών όπως:
· Διευθύνσεις
· Τηλέφωνα
· Ηλεκτρονικές διευθύνσεις
· Οικονομική κατάσταση
· Οικογενειακή κατάσταση
· Προσωπικά ενδιαφέροντα
2. Αποφυγή δημοσιοποίησης ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν τη φυλετική ή εθνική
προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη
συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την ερωτική ζωή και
ερωτικό προσανατολισμό, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες. (Νόμος 138(Ι)
του 2001 – «Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του
ατόμου) Νόμος».
3. Έγκριση από τους γονείς για δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο φωτογραφικού υλικού στο οποίο
απεικονίζονται τα παιδιά τους. Επίσης, η επιλογή των φωτογραφιών θα πρέπει να γίνει με
προσοχή, ώστε οι φωτογραφίες να είναι κυρίως γενικού πλάνου ή ομάδας μαθητών και να μην
είναι φωτογραφίες όπου απεικονίζονται ξεκάθαρα και ατομικά κάποια παιδιά, για λόγους
προστασίας των παιδιών. Πιο κάτω παραθέτονται δείγματα φωτογραφιών που θεωρούνται ή
δεν θεωρούνται κατάλληλες.
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Οι φωτογραφίες δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συνοδεύονται από λεζάντες οι οποίες να
αφορούν προσωπικές πληροφορίες για τους μαθητές όπως το όνομα ή την τάξη τους.
4. Αποφυγή δημοσιοποίησης «ευαίσθητου» περιεχομένου όπως σοβινιστικών ή εθνικιστικών
απόψεων ή άλλων ακραίων πολιτικών πεποιθήσεων.
5. Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνών που θίγουν την κοινωνική προέλευση των
μαθητών ή την οικογενειακή τους κατάσταση.
6. Μη χρησιμοποίηση υβριστικής γλώσσας και αποφυγή χρήσης εννοιών ή λέξεων που
προσβάλλουν π.χ. γύφτος
7. Μη χρησιμοποίηση προσωπικών απόψεων και ακραίων θέσεων.
8. Αποφυγή περιεχομένου που προσβάλλει τους μαθητές ή τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ή
Τμήματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή άλλα κυβερνητικά τμήματα ή πρόσωπα.
9. Μη χρησιμοποίηση φωτογραφιών ή εικόνων ή σχεδίων με προσβλητικό περιεχόμενο.
10. Αποφυγή περιεχομένου που να φωτογραφίζει δημόσια πρόσωπα ή θεσμούς ή φορείς.
11. Χρήση μόνο πληροφοριών των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί η εγκυρότητά τους (στοιχεία
του συγγραφέα, της βιβλιογραφίας, της προέλευσης της ιστοσελίδας κτλ.).
12. Μη τοποθέτηση συνδέσμων (LINKS) και διαφημιστικών εικονιδίων (BANNERS) που προωθούν
ή

διαφημίζουν προϊόντα και υπηρεσίες προσφερόμενες από εμπορικές εταιρείες ή άλλων

ιδιωτικών οργανισμών με οικονομικό ή άλλο συμφέρον.
13. Μη τοποθέτηση συνδέσμων (LINKS) σε υπηρεσίες όπως δωμάτια συνομιλίας, ιστολόγια (blogs)
και προσωπικές ιστοσελίδες των οποίων η εγκυρότητα δεν μπορεί να εξακριβωθεί.
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Β. Κανόνες για την προστασία σημαντικών δεδομένων της ιστοσελίδας
1. Χρησιμοποίηση ισχυρών κωδικών για την ιστοσελίδα, οι οποίοι να περιλαμβάνουν αριθμούς και άλλα σύμβολα που
να μην είναι προβλέψιμα.
2. Μη χρησιμοποίηση των κωδικών της ιστοσελίδας σε άλλες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες.
3. Διαφύλαξη των κωδικών της ιστοσελίδας σε ασφαλές μέρος και μη κοινοποίησή τους σε άλλα άτομα εκτός της
Επιτροπής της Ιστοσελίδας.
4. Αλλαγή των κωδικών της ιστοσελίδας αν διαφανεί πιθανότητα διαρροής τους.
5. Αποθήκευση αντιγράφων των αρχείων (back up) σε άλλα μέσα, πέραν του σκληρού δίσκου, για την προστασία
των δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής του βασικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
6. Χρήση ενημερωμένου λογισμικού κατά των ιών (antivirus) ώστε να διασφαλίζεται και να προστατεύεται ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό και τη συντήρηση της ιστοσελίδας.

Γ. Δημιουργία Επιτροπής Ιστοσελίδας
Η Υπηρεσία Διαδικτύου για την καλύτερη λειτουργία και έλεγχο του υλικού που δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα εισηγείται τη δημιουργία Επιτροπής Ιστοσελίδας, η οποία θα αποτελείται τουλάχιστον
από 2 εκπαιδευτικούς και τον/την διευθυντή/ντρια του σχολείου. Η ομάδα αυτή θα έχει την ευθύνη
του σχεδιασμού και της δημοσιοποίησης των ιστοσελίδων του σχολείου.
Τα καθήκοντα της ομάδας θα είναι:
1. Συγκέντρωση του υλικού που θα συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα.
2. Συντονισμός των μαθητών που θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό της ιστοσελίδας.
3. Μέριμνα για τήρηση του κώδικα δεοντολογίας σχολικής ιστοσελίδας.
4. Σχεδιασμός της ιστοσελίδας.
5. Δημοσιοποίηση της ιστοσελίδας.
6. Διαχείριση και αναβάθμιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
7. Προστασία των κωδικών πρόσβασης στον Υπολογιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα.
8. Επικοινωνία με την Υπηρεσία Διαδικτύου για θέματα που αφορούν την ιστοσελίδα
στο τηλέφωνο 22800783 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@schools.ac.cy
9. Επικοινωνία με σύμβουλο πληροφορικής του σχολείου για θέματα σχεδιασμού ή άλλα
συναφή θέματα που αφορούν την ιστοσελίδα του σχολείου
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