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1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Για το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, η λήψη μέτρων για την ορθή χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης [στο εξής, ΜΚΔ] συνιστά στρατηγική προτεραιότητα και δέσμευση. Η Διεύθυνση του 

Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος [στο εξής, Pierce] υιοθετεί τον Κανονισμό για την Ορθή 

Χρήση των ΜΚΔ.  

 

Οι οδηγίες απευθύνονται στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, στους μαθητές και τις μαθήτριες 

του Σχολείου και στους γονείς ή κηδεμόνες τους ή, ευρύτερα, στις οικογένειές τους. Η εστίαση σε 

αυτές τις τρεις ομάδες ενδιαφέροντος υπαγορεύεται από τους διακριτούς κινδύνους που αφορούν 

σε κάθε μία. Ενδεικτικά:  

 

- Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό ενδέχεται να δεχθεί κακόβουλα και δυσφημιστικά σχόλια, 

απειλές και κακοποίηση από μαθητές ή τις οικογένειές τους στα ΜΚΔ, καθώς και να εμπλακεί σε 

καταγγελίες για αποπλάνηση (διαδικτυακό grooming) και άλλες μορφές διαδικτυακής κακοποίησης.  

- Οι μαθητές/μαθήτριες ενδέχεται να δεχθούν διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying) ή να 

κινδυνεύσουν ως θύματα άλλων σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, όπως η διαδικτυακή 

αποπλάνηση ή και η απαγωγή, ιδίως εάν αναρτούν προσωπικές πληροφορίες στα ΜΚΔ.  

- Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών ενδέχεται, ακούσια, να θέσουν σε κίνδυνο το παιδί 

τους ή άλλα παιδιά και μέλη της σχολικής κοινότητας αναρτώντας φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες 

πληροφορίες που καθιστούν τα παιδιά αναγνωρίσιμα στα ΜΚΔ ή προβάλλοντας προσωπικά 

δεδομένα των παιδιών δίχως τη ρητή συγκατάθεση των οικογενειών τους. 

 

Σκοπός του Κανονισμού είναι:  

 

- Η προστασία των μαθητών/τριών, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και των οικογενειών 

τους από τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη μη ορθή χρήση των ΜΚΔ, δηλαδή από την ελλιπή 

οριοθέτηση της συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Επιπλέον, ο Κανονισμός αποσκοπεί στην 

αποτελεσματική προστασία της φήμης του Σχολείου και στην πρόληψη εμπλοκής του Σχολείου και 

των μελών της Κολλεγιακής κοινότητας σε νομικές διενέξεις και δικαστικές διαμάχες λόγω 

ανάρμοστης χρήσης των ΜΚΔ.    

- Η διασφάλιση της ορθής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η θέσπιση διαδικασιών 

αναφοράς περιστατικών παραβίασης του Κανονισμού και κάθε ύποπτης διαδικτυακής 

δραστηριότητας, η ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθύνης παρακολούθησης της εφαρμογής των 

οδηγιών προς τα μέλη της κοινότητας και τυχόν αναγκαίας αναθεώρησής τους και η ενημέρωση για 

τη χρήση των ΜΚΔ από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.  

- Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, η ενθάρρυνση της ατομικής λογοδοσίας και της ανάληψης 

ευθύνης για κάθε διαδικτυακή δραστηριότητα των μελών της σχολικής κοινότητας.   

 

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος:  

  

- χρησιμοποιεί πλατφόρμες ΜΚΔ για την ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να φοιτήσουν ή φοιτούν 

στο Σχολείο, αποφοίτων και των οικογενειών αυτών, καθώς και του ευρέος κοινού μέσω αναρτήσεων 

ενημερωτικού/προωθητικού υλικού, εκπαιδευτικού περιεχομένου και πληροφοριών αναφορικά με 
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σχολικές δραστηριότητες. Τα εργαλεία και οι πλατφόρμες ΜΚΔ που χρησιμοποιούνται από το 

Σχολείο για εκπαιδευτικούς λόγους είναι: Blackboard Learn, MS Teams και ManageBac. Οι 

πλατφόρμες ΜΚΔ που χρησιμοποιούνται για λόγους εμπορικής ή και μη επικοινωνίας & προώθησης 

από το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn & 

YouTube. 

- ενημερώνει πριν από τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο, αιτείται ρητής και γραπτής συγκατάθεσης 

του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών/τριών, καθώς 

και ενηλίκων επισκεπτών που συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και 

προγράμματα, για τη χρήση του υλικού συγκεκριμένα στα ΜΚΔ, εξασφαλίζει τα δικαιώματα των 

φυσικών προσώπων στα προσωπικά τους δεδομένα, και μεριμνά για την ανωνυμοποίηση των 

προσωπικών δεδομένων, π.χ. με κατάλληλη επεξεργασία φωτογραφιών, όπως απόκρυψη προσώπου 

ή γενικά πλάνα εικόνων στα οποία δεν διακρίνονται προσωπικά χαρακτηριστικά,   

- σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και της 

Εθνικής Νομοθεσίας (Ν. 4624/2019), το Σχολείο ενημερώνει πριν την λήψη προσωπικών δεδομένων 

τα οποία ενδέχεται να αναρτηθούν σε ΜΚΔ, ,  

- για τη φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση σχολικών εκδηλώσεων απαιτείται σχετική αναφορά στην 

πρόσκληση και ενημέρωση κατά την είσοδο στην αίθουσα ή τον διαδικτυακό τόπο της εκδήλωσης, 

καθώς και επισήμανση από τον πρώτο ομιλητή,  

- για κάθε διακριτό σκοπό χρήσης υλικού φωτογράφισης ή βιντεοσκόπησης πέραν της απλής 

καταγραφής, όπως για τη δημοσιοποίηση σε ΜΚΔ, το Σχολείο ζητά την αντίστοιχη συγκατάθεση, 

ενημερώνει για τη διάρκεια της διατήρησής της και μεριμνά για τη διαχείριση των συγκαταθέσεων 

και για τη διάκριση όσων δεν έδωσαν συγκατάθεση από τους υπόλοιπους,  

- δεν δημοσιεύει δεδομένα που θεωρούνται προσωπικά, ιδιωτικά ή απόρρητα στα ΜΚΔ, όπως 

περιεχόμενο συζητήσεων, ονόματα, εβδομαδιαία προγράμματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα κ.λπ. χωρίς 

τη ρητή και γραπτή συγκατάθεση των προσώπων στα οποία αφορούν.  

 

Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού καταλαμβάνει τόσο την επαγγελματική/εκπαιδευτική όσο και 

την προσωπική χρήση των ΜΚΔ και ισχύει ανεξάρτητα από το αν η πρόσβαση σε αυτά γίνεται από 

τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό πληροφορικής του Σχολείου ή από προσωπική συσκευή.  

 

Εκτείνεται επίσης σε προσωπικές επικοινωνίες μέσω λογαριασμών σε ΜΚΔ που μπορούν να έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στη φήμη του Σχολείου.  

 

Ως ΜΚΔ που σχετίζονται με το Σχολείο λογίζονται επίσης όσα δημιουργήθηκαν ή διατηρούνται από 

εργαζόμενους/διδακτικό και διοικητικό προσωπικό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους είτε υπό την 

καθοδήγηση του προϊσταμένου τους είτε επειδή σε αυτά συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες ή γονείς 

ή κηδεμόνες, τους οποίους οι εργαζόμενοι γνωρίζουν κυρίως στο πλαίσιο της απασχόλησής τους στο 

Pierce. Ομοίως, ΜΚΔ που δημιουργήθηκαν ή διατηρούνται από μαθητή/μαθήτρια υπό την 

καθοδήγηση διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού, π.χ. στο πλαίσιο εργασίας που τους ανατέθηκε, 

με σχολικό εξοπλισμό ή πόρους λογίζονται ως σχετιζόμενοι με το Σχολείο. Κάθε άλλη χρήση ΜΚΔ από 

εργαζόμενους ή μαθητές που ενεργούν εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων τους ή του σχολικού 

προγράμματος αντιστοίχως, χρησιμοποιώντας προσωπικές συσκευές, δεν εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής αυτού του Κανονισμού, εκτός αν διαταράσσει ή αναστατώνει δυσανάλογα το σχολικό 

περιβάλλον. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να επιβληθεί πειθαρχική δίωξη ή και να παραπεμφθεί 

το περιστατικό στις αρχές.  
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Ο Κανονισμός καλύπτει όλα τα άτομα που εργάζονται στο Σχολείο, σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής 

ιεραρχίας, πλήρους και μερικής απασχόλησης, ορισμένου και αορίστου χρόνου, ή εργαζόμενοι που 

απασχολούνται μεν από άλλον εργοδότη, εργάζονται ωστόσο στους χώρους του Αμερικανικού 

Κολλεγίου Ελλάδος. Οι αρχές που εισάγει αυτός ο Κανονισμός πρέπει να τηρούνται σε όλα τα 

υφιστάμενα και σε τυχόν αναδυόμενα στο μέλλον ΜΚΔ.  

 

 

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 

Τα ΜΚΔ ορίζονται ως ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας, όπως εφαρμογές, 

ιστότοποι και κάθε είδους πλατφόρμα που επιτρέπει την άμεση αλληλεπίδραση 

χρηστών/συμμετεχόντων, τη διάχυση πληροφορίας, ιδεών και απόψεων, όπως Facebook, LinkedIn, 

Instagram, Myspace, Snapchat, Twitter, YouTube, Flickr, TikTok κ.ά.. Παραδείγματα χρήσεων των 

ΜΚΔ περιλαμβάνουν: blogging, δημοσιεύσεις ενημερώσεων ή δραστηριοτήτων σε προσωπική 

σελίδα στο Facebook, αναρτήσεις απόψεων στο Twitter, σχολιασμός αναρτήσεων στο Instagram, 

κοινή χρήση εικόνας (Flickr, Picasa, Photobucket), κοινή χρήση βίντεο (YouTube, MyDSD, Ustream), 

κοινωνική δικτύωση (Facebook, Twitter), ιστολόγια (DSD Blogs, blogger, blogspot), wikis. Το πεδίο 

εφαρμογής του Κανονισμού εκτείνεται και σε εφαρμογές μηνυμάτων, όπως Messenger, WhatsApp, 

Viber και Telegram καθώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για ατομικά μηνύματα μεταξύ 

χρηστών, όσο και για ομαδικές συνομιλίες (group chats), έχουν συνήθως «Διαχειριστή» 

(administrator) και συνιστούν μέσα άμεσης αλληλεπίδρασης των χρηστών/συμμετεχόντων.  

 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, οι μαθητές και οι οικογένειές τους οφείλουν να: 

 

- είναι ενήμεροι για το περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού,  

- ακολουθούν τις οδηγίες και να τηρούν τους κανόνες που τίθενται με τον παρόντα Κανονισμό,  

- έχουν επίγνωση της μονιμότητας του περιεχομένου που αναρτάται και διαχέεται στο διαδίκτυο, της 

ενδεχόμενης αδυναμίας ανάκλησής του και της δυνατότητας αντιγραφής αναρτήσεων και περαιτέρω 

δημοσιοποίησής τους,  

- χρησιμοποιούν τα εν λόγω εργαλεία με σύνεση και κατόπιν περίσκεψης και αξιολόγησης των 

συνεπειών κάθε ανάρτησης ή χρήσης άλλης λειτουργίας,   

- προβαίνουν σε αναρτήσεις με θετικό, ουσιώδες και ποιοτικό περιεχόμενο, 

- εκφράζουν διαφωνίες αναφορικά με το περιεχόμενο αναρτήσεων με ευγένεια, χωρίς απαξιωτικά ή 

υβριστικά σχόλια,  

- βεβαιώνονται ότι το περιεχόμενο με το οποίο συνδέουν δημοσίευσή τους στα ΜΚΔ κάνοντας 

υπερσύνδεση (hyperlink) με άλλους ιστοτόπους και μέσα είναι κατάλληλο και συνεπές με τον 

παρόντα Κανονισμό,  

- δεν προβαίνουν σε απειλητικά, καταχρηστικά, ρατσιστικά, σεξιστικά σχόλια, ή σχόλια που θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν εγκλήματα μίσους.  

 

Συγκεκριμένα αναφορικά με την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων,   
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- απαγορεύεται η λογοκλοπή, 

- επιβάλλεται ο προσδιορισμός του δημιουργού του υλικού (φωτογραφίας, βίντεο, κειμένου, 

μουσικής, έργου τέχνης κ.λπ.) που δημοσιεύεται ή αναδημοσιεύεται στα ΜΚΔ στο μέτρο που αυτό 

είναι δυνατό.  

 

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

- Απαγορεύεται η διασύνδεση (σύναψη προσωπικής «φιλίας» σε ΜΚΔ, befriending, engaging, 

following) με τους προσωπικούς λογαριασμούς μαθητών, η δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο με 

πρόσωπα μαθητών σε προσωπικό λογαριασμό μέλους του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, 

καθώς και η επικοινωνία με προσωπικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες εφαρμογές.  

- Για την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, το διδακτικό και 

διοικητικό προσωπικό οφείλει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τον σχολικό/επαγγελματικό 

λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

- Απαγορεύονται αναφορές στο Σχολείο, τους μαθητές και άλλα μέλη του διδακτικού και διοικητικού 

προσωπικού, καθώς και η δημοσίευση φωτογραφιών από σχολικές εκδηλώσεις, σε προσωπικούς 

λογαριασμούς στα ΜΚΔ. 

- Συστήνεται η αποφυγή εισόδου σε προσωπικούς λογαριασμούς από υπολογιστές του Σχολείου ή 

και από προσωπικές συσκευές κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας· υπερβολική χρήση των ΜΚΔ 

εντός του Σχολείου μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές ποινές.  

- Η πρόσβαση σε ΜΚΔ που σχετίζονται με το Σχολείο πρέπει να αφορά άμεσα σε εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, στις αρμοδιότητες κάθε εργαζομένου ή στο πρόγραμμα σπουδών.  

- Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων πρέπει να συμβάλλει στην ορθή ενημέρωση και πληροφόρηση, 

στη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, στην επίλυση προβλημάτων, στην αντιμετώπιση κρίσεων και 

στην εμβάθυνση της κατανόησης καταστάσεων που αφορούν στη ζωή της σχολικής κοινότητας.  

- Οι δημοσιεύσεις και ο σχολιασμός περιεχομένου στα ΜΚΔ πρέπει να ερείδονται σε σφαιρική 

ενημέρωση και γνώση και να προάγουν τον διάλογο δίχως ειρωνικά, εριστικά και υποτιμητικά σχόλια 

που στοχοποιούν άτομα ή ομάδες.  

- Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό οφείλει να προσδιορίζει άμεσα και με σαφήνεια την 

ιδιότητά του και να συμπεριφέρεται με επαγγελματισμό όταν χρησιμοποιεί τα ΜΚΔ, ιδίως κατά την 

επικοινωνία με μαθητές/μαθήτριες και τις οικογένειές τους.  

- Επιβάλλεται η αναφορά στη Διεύθυνση ή/και Διοίκηση του Σχολείου ανάρμοστης συμπεριφοράς 

στα ΜΚΔ που υπέπεσε στην αντίληψη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. 

- Για την δημοσίευση περιεχομένου σχετιζόμενου με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή τις αρμοδιότητες 

τμήματος/υπαλλήλου του Pierce στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτείται προηγούμενη έγκριση 

από τη Διεύθυνση ή/και Διοίκηση κατόπιν αποστολής του περιεχομένου.  

- Τα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του 

Σχολείου εάν μαθητής/μαθήτρια αποστείλει αίτημα σύνδεσης με προσωπικό τους λογαριασμό στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. “friend request” στο facebook)· η Διεύθυνση του Σχολείου οφείλει 

να ενημερώσει την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτριας.  

- Συστήνεται η επιλογή αυστηρών ρυθμίσεων απορρήτου (privacy settings) στους προσωπικούς 

λογαριασμούς που τηρούν μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σε ΜΚΔ· επισημαίνεται 

ότι σε ορισμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσωπικά στοιχεία όπως το όνομα, η φωτογραφία 
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προφίλ ή το φύλο του χρήστη είναι πάντα ορατά σε οποιονδήποτε, ακόμα και σε άτομα με τα οποία 

ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος.  

- Επιβάλλεται ο σεβασμός των ορίων που θέτει η επαγγελματική ηθική στο πλαίσιο του σχολικού 

περιβάλλοντος και, σε περίπτωση αμφιβολίας, ενθαρρύνεται ο ανοιχτός διάλογος με τη Διοίκηση με 

σκοπό την διασαφήνιση και εναρμόνιση αντιλήψεων και προσεγγίσεων.  

- Συνιστάται στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Pierce να επισημαίνει ρητώς κατά τη χρήση 

προσωπικών λογαριασμών ΜΚΔ, ιδίως όταν εκφράζονται απόψεις, ότι αυτές είναι προσωπικές και 

δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα θέσεις ή στρατηγικές προτεραιότητες του Αμερικανικού 

Κολλεγίου Ελλάδος. Αυτή η τυπική δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν απαλλάσσει per se τους 

εργαζόμενους στο Pierce από ειδική ή προσωπική ευθύνη για αναρτήσεις στο διαδίκτυο που 

παραβιάζουν τον παρόντα Κανονισμό. 

 

Ειδικότερα:  

 

- Σε μια κατάσταση κρίσης ή έκτακτης ανάγκης, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό οφείλει να 

αποφεύγει τη χρήση των ΜΚΔ του Σχολείου για τη δημοσίευση προσωπικών δηλώσεων και 

απόψεων. Η Διεύθυνση ή/και η Διοίκηση μεριμνά για τη σύνταξη και δημοσίευση επίσημου δελτίου 

τύπου, αξιολογεί εάν και πότε μία σχετική δημοσίευση στα ΜΚΔ είναι δόκιμη και θα συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και της ενημέρωσης.  

- Απαιτείται υποβολή πρότασης και προηγούμενη έγκριση των Διευθυντών για τη δημιουργία 

λογαριασμού στα ΜΚΔ από το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Pierce στο πλαίσιο 

μαθήματος, σχολικής δραστηριότητας ή άλλου προγράμματος. Τυχόν υφιστάμενοι λογαριασμοί ή 

σελίδες που εξυπηρετούν τις ανάγκες μαθημάτων ή άλλων σχολικών δραστηριοτήτων και 

προγραμμάτων αναφέρονται στη στους Διευθυντές με αποστολή email και συμπερίληψη συνδέσμου 

(link) με τη σχετική διαδικτυακή διεύθυνση το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Διοίκηση και 

οι Διευθυντές τηρούν και επικαιροποιούν κατάσταση των διδασκόντων και του διοικητικού 

προσωπικού που, σύμφωνα με τα παραπάνω, χρησιμοποιούν, με την έγκριση του Κολλεγίου, 

λογαριασμούς ΜΚΔ των εργαλείων/πλατφορμών. 

- Στην περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού στα ΜΚΔ από διδάσκοντα για τις ανάγκες μαθήματος, η 

αρχή του επαγγελματισμού επιβάλλει οι συζητήσεις και οι ενημερώσεις να γίνονται δημόσια, ενώ η 

διατύπωση του περιεχομένου των αναρτήσεων πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευθύτητα, σαφήνεια, 

ακρίβεια και πολιτική ορθότητα ώστε να περιορίζεται το περιθώριο παρανοήσεων και 

παρερμηνειών.  

 

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνο για την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων 

αναφορικά με εξειδικευμένα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού σε 

συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. 

Ιδιαίτερα οι Διευθυντές και οι προϊστάμενοι τμημάτων οφείλουν να:  

- απαντούν σε τυχόν απορίες του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού,  

- ενεργούν οι ίδιοι εντός του πλαισίου που θέτει ο παρών Κανονισμός και να μεριμνούν για την 

ενημέρωση και κατανόηση των προτύπων συμπεριφοράς που προσδιορίζει και προωθεί.  

 

Παραβιάσεις αυτού του Κανονισμού, ιδίως η ανάρμοστη επικοινωνία με μαθητές στα ΜΚΔ, μπορούν 

να επιφέρουν πειθαρχικές ποινές και, σε περίπτωση υποψίας σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκου, 

την εμπλοκή των αρμοδίων αρχών. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η αποπλάνηση, η εκμετάλλευση, το 
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stalking και κάθε μορφή παρενόχλησης, η έκθεση σε ανάρμοστο περιεχόμενο και σε ρητορική 

μίσους, η προτροπή σε βίαιη συμπεριφορά, αυτοτραυματισμό και έκθεση σε κίνδυνο συνιστούν 

παραδείγματα κινδύνων για την προστασία του παιδιού που συνδέονται με τη χρήση των ΜΚΔ. 

Περιεχόμενο ή δραστηριότητα που συνιστά παρενόχληση ή εγείρει ανησυχία αναφορικά με την 

προσωπική ασφάλεια μέλους του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού πρέπει να αναφέρεται 

άμεσα στη Διεύθυνση ή/και στη Διοίκηση του Σχολείου. Περιεχόμενο ή δραστηριότητα που συνιστά 

παρενόχληση ανηλίκου ή εγείρει ανησυχία αναφορικά με την ασφάλεια παιδιού πρέπει να 

αναφέρεται άμεσα στη Διεύθυνση και στον Υπεύθυνο Προστασίας και Ασφάλειας του Παιδιού στο 

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος [βλ. Πολιτική για την Προστασία του Παιδιού]. Η έγκαιρη αναφορά 

συνιστά προϋπόθεση λήψης κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική προστασία του παιδιού. 

Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότερη προστασία των παιδιών, το διδακτικό και διοικητικό 

προσωπικό οφείλει να μη δημοσιεύει σε ΜΚΔ, ούτε να αναφέρει σε προσωπικά μηνύματα, 

πληροφορίες και δεδομένα που μπορούν να καταστήσουν ένα παιδί αναγνωρίσιμο ή να επιτρέψουν 

τον εντοπισμό του σε συγκεκριμένο τόπο ή σημείο συνάντησης.  

 

Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω αναφορών συστήνεται η προσκόμιση ηλεκτρονικών ή φυσικών 

αρχείων, π.χ. του κειμένου, του email, του ηχητικού μηνύματος, της φωτογραφίας ή του βίντεο, της 

ιστοσελίδας ή της δημοσίευσης στα ΜΚΔ (π.χ. με λήψη στιγμιότυπου οθόνης, screenshot) και, εάν 

είναι δυνατόν, η καταγραφή της ώρας, της ημερομηνίας και της διεύθυνσης του ιστοτόπου στον 

οποίο εντοπίστηκε το περιεχόμενο ή η δραστηριότητα που συνιστά παρενόχληση ή εγείρει ανησυχία. 

Να προτιμάται η εκτύπωση των αρχείων και η κατάθεσή τους μαζί με τη σχετική αναφορά από την 

προώθηση στοιχείων με email.  

 

Η παραβίαση του Κανονισμού ή η ουσιώδης απόκλιση από τις ανωτέρω οδηγίες μπορεί να επιφέρει 

πειθαρχικές και νομικές ποινές. Συγκεκριμένα:  

 

- Σε περιπτώσεις υποψίας παραβίασης του Κανονισμού ή αναφοράς, η διερεύνηση του περιστατικού 

διεξάγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Σχολείου. Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό οφείλει 

να συνεργάζεται με τη Διοίκηση και τις Διευθύνσεις του Σχολείου παραδίδοντας, εάν ζητηθεί, 

κωδικούς πρόσβασης και στοιχεία σύνδεσης με λογαριασμό, εκτυπώνοντας λήψη στιγμιότυπου 

οθόνης ή βοηθώντας στον εντοπισμό προσωπικού προφίλ χρήστη που εμπλέκεται στην πιθανή 

παραβίαση/αναφορά, ιδίως σε περιπτώσεις χρήσης ψευδωνύμων.  

- Για την εκτίμηση της σοβαρότητας της παραβίασης λαμβάνεται υπόψη η φύση του περιεχομένου, 

το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτό παρέμεινε ορατό στον ιστότοπο των ΜΚΔ, η δυνατότητα 

αναδημοσιεύσεων και επανακυκλοφορίας από άλλους χρήστες και οι επιπτώσεις στη σχολική ζωή 

και στα εμπλεκόμενα άτομα.  

- Διαδικτυακή δραστηριότητα που συνιστά παραβίαση αυτού του Κανονισμού μπορεί να αντίκεινται 

επιπλέον σε κανόνες και προβλέψεις άλλων πολιτικών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και να 

υπόκειται και σε ειδικότερες πειθαρχικές διαδικασίες που αυτές ορίζουν.  

- Σοβαρές παραβιάσεις που συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα μπορεί να οδηγήσουν σε πειθαρχικές 

ποινές και απόλυση.  

- Σε περίπτωση παράνομων συμπεριφορών η Διοίκηση, συγκεκριμένα η Αντιπρόεδρος Διοικήσεως, 

θα αναφέρει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.   
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5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

 

Συνιστάται στους μαθητές/στις μαθήτριες του Pierce 

 

- να μοιράζονται το ψηφιακό τους αποτύπωμα με τις οικογένειές τους και να λαμβάνουν υπόψη τη 

γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων τους σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παραμένουν 

ιδιωτικές και το περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για δημοσίευση,  

- να αντιλαμβάνονται την ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων τους για τη διαδικτυακή τους 

δραστηριότητα στα ΜΚΔ και να είναι πρόθυμοι να τους ενημερώνουν για τους κωδικούς πρόσβασης 

και άλλα στοιχεία σύνδεσης στους λογαριασμούς που τηρούν,  

- να θεωρούν τη χρήση των ΜΚΔ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, π.χ. για σχολικές εργασίες, 

δραστηριότητες και εκδηλώσεις, επέκταση του περιβάλλοντος της τάξης τους,  

- να αποφεύγουν την προσθήκη ετικετών (tag) σε δημοσιεύσεις/αναρτήσεις, εκτός εάν δοθεί άδεια 

από τους διδάσκοντες, καθώς αυτό ενδέχεται να εκθέσει το περιεχόμενο σε κοινό για το οποίο δεν 

προοριζόταν,  

- να επιδεικνύουν την ίδια υπευθυνότητα, αν όχι μεγαλύτερη, όταν ενεργούν στο διαδίκτυο, με αυτήν 

που τηρούν στην «πρόσωπο με πρόσωπο» επικοινωνία, αντιλαμβανόμενοι ότι λογοδοτούν για τις 

πράξεις τους και στον ψηφιακό κόσμο,  

- να αφιερώνουν λίγο χρόνο για να σκεφτούν αν μία δημοσίευση θα είναι βλαβερή για τους ίδιους ή 

άλλους ή αν θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το μέλλον τους,  

- να έχουν επίγνωση της δυσκολίας διάκρισης μεταξύ χρήσης των ΜΚΔ που σχετίζεται με το Σχολείο 

και προσωπικής χρήσης,  

- να δέχονται αιτήματα φιλίας/σύνδεσης μόνο από άτομα που γνωρίζουν και να ενημερώνουν ένα 

ενήλικο μέλος της οικογένειάς τους σε περίπτωση που σκέφτονται να συναντήσουν πρόσωπο με 

πρόσωπο ένα άτομο με το οποίο γνωρίζονται αποκλειστικά διαδικτυακά,  

- να μη δημοσιεύουν στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίησή τους ή τον γεωχωρικό εντοπισμό 

τους (π.χ. διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας),  

- να μη μοιράζονται κωδικούς πρόσβασης και στοιχεία σύνδεσης με φίλους, να βεβαιώνονται ότι οι 

υπολογιστές που χρησιμοποιούν δεν αποθηκεύουν αυτόματα τους κωδικούς πρόσβασής τους και να 

αποσυνδέονται πάντα όταν ολοκληρώνουν τη χρήση ενός ιστοτόπου,  

- να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις απορρήτου ανάλογα με τη φύση των δημοσιεύσεων που 

προτίθενται να κάνουν.  

 

Η παραβίαση των παρακάτω οδηγιών και κανόνων μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές ποινές. Οι 

μαθητές/μαθήτριες του Pierce οφείλουν: 

 

- να γνωρίζουν το περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού και ιδίως τους τρόπους αναφοράς στο 

Σχολείο ανάρμοστου περιεχομένου και παρενόχλησης στο διαδίκτυο,  

- να αναλαμβάνουν την ευθύνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στα ΜΚΔ και να έχουν 

επίγνωση της δυνατότητας σύνδεσης αναρτήσεων περιεχομένου στο διαδίκτυο με το άτομο που τις 

δημοσίευσε, ακόμη και αν γίνεται χρήση ψευδωνύμου,  

- να μην απαντούν, ανταποδίδουν ή προωθούν διαδικτυακά περιεχόμενο το οποίο αποσκοπεί σε 

παρενόχληση ή εκφοβισμό,  

- να αποκλείουν ή να διαγράφουν από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς (de-friend) άτομα που 

στέλνουν ή αναρτούν ανάρμοστο περιεχόμενο,  
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- να αποθηκεύουν μηνύματα και περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί σε ΜΚΔ, καθώς αυτά τα στοιχεία 

θα μπορούσαν να είναι σημαντικά για την τεκμηρίωση της φύσεως και του επαναλαμβανόμενου 

συμπεριφοράς,  

- να δημοσιεύουν ακριβείς πληροφορίες και να είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να λογοδοτήσουν για τη 

διαδικτυακή τους δραστηριότητα,  

- να ζητούν άδεια πριν δημοσιεύσουν φωτογραφίες ή βίντεο με τα πρόσωπα ή προσωπικά στοιχεία 

άλλων,  

- να προτιμούν την υπερσύνδεση (hyperlink) με τις πηγές περιεχομένου που δημοσιεύουν ώστε να 

μην παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα άλλων.  

 

Απαγορεύεται:  

 

- η δημιουργία λογαριασμού σε ΜΚΔ χωρίς τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών,  

- η πρόσβαση σε ΜΚΔ από τους υπολογιστές του Σχολείου, καθώς και από προσωπικές συσκευές ενώ 

οι μαθητές βρίσκονται στο Σχολείο,  

- η ανάρτηση και αποστολή με προσωπικό μήνυμα ανάρμοστου περιεχομένου αναφορικά με το 

Σχολείο, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό ή άλλους μαθητές,   

- η χρήση του ονόματος ή του σήματος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στο διαδίκτυο χωρίς 

προηγούμενη ρητή και γραπτή εξουσιοδότηση του αρμόδιου φορέα του Σχολείου,  

- η χρήση των προϊόντων πνευματικής εργασίας άλλων χωρίς την άδειά τους, η αντιγραφή και 

επικόλληση των σκέψεων κάποιου άλλου, χωρίς να του αποδίδονται αυτές, η ανάρτηση εικόνων, 

βίντεο, τραγουδιών και ηχητικών κλιπ χωρίς άδεια χρήσης.  

 

Πειθαρχικές ποινές δεν επιβάλλονται καταρχήν για την έκφραση γνώμης στα ΜΚΔ· η ελευθερία 

έκφρασης και λόγου των μαθητών προστατεύεται και σε περίπτωση διατύπωσης διαφωνίας με 

απόψεις που υιοθετεί το Σχολείο, εκτός εάν προκαλεί δυσανάλογη και ουσιώδη διαταραχή της 

σχολικής ζωής, για παράδειγμα προτρέποντας σε παραβίαση των κανόνων του Σχολείου, εμπλοκή σε 

παράνομες δραστηριότητες, εάν συνιστά απειλή προς συμμαθητές ή μέλη του διδακτικού και 

διοικητικού προσωπικού ή παρακωλύει την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε περιπτώσεις διαταραχής 

της σχολικής ζωής επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές, ανεξάρτητα από τον χρόνο, τον διαδικτυακό 

τόπο και το μέσο που χρησιμοποιήθηκε (εντός ή εκτός ωρών λειτουργίας του Σχολείου, από 

προσωπική συσκευή και σε προσωπικό λογαριασμό, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα μέσου κοινωνικής 

δικτύωσης). Ομοίως, επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές για διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying) 

από μαθητές που δημιουργούν ψευδή προφίλ και σελίδες προκειμένου να εκφοβίσουν κάποιον ή 

υποδύονται άλλους μαθητές, ακόμα και αν οι εμπλεκόμενοι/τα θύματα δεν αποτελούν μέλη της 

Κολλεγιακής κοινότητας. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός ορίζεται ως πρόκληση βλάβης μέσω χρήσης 

ηλεκτρονικών τεχνολογιών. Στο σχολικό περιβάλλον εντοπίζεται συχνότερα ως η κατ’ επανάληψη 

στόχευση μαθητή/μαθήτριας που συνήθως δεν μπορεί να υπερασπιστεί εύκολα τον εαυτό του/της 

από συμμαθητή/συμμαθήτρια ή ομάδα συμμαθητών/τριών στο διαδίκτυο, με χρήση διαφόρων 

ειδών ηλεκτρονικής επικοινωνίας (π.χ. με emails, άμεσα μηνύματα σε εφαρμογές μηνυμάτων, 

δωμάτια συνομιλίας [chat rooms]), που αποσκοπεί στην ταπείνωση, βλάβη, απειλή ή παρενόχληση 

του θύματος ή του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Ωστόσο, δεν αποκλείεται θύματα 

διαδικτυακού εκφοβισμού να είναι και ενήλικα μέλη της σχολικής κοινότητας.  

 

Παραδείγματα διαδικτυακού εκφοβισμού:  
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- η αποστολή μηνυμάτων κειμένου ή email με προσβλητικό ή απειλητικό περιεχόμενο,  

- η διαδικτυακή ανάρτηση δηλώσεων που είναι ψευδείς και δημιουργούν φήμες,  

- η διάχυση φωτογραφιών συμμαθητή στο διαδίκτυο, χωρίς τη συγκατάθεσή του, ιδίως εάν αυτές 

μπορεί να προκαλέσουν ενόχληση ή βλάβη.  

 

Συμπεριφορές που παραβιάζουν ή ενδέχεται να παραβιάζουν τον παρόντα Κανονισμό θα πρέπει να 

αναφέρονται χωρίς καθυστέρηση ώστε να παρασχεθεί υποστήριξη και βοήθεια. Οι 

μαθητές/μαθήτριες μπορούν να ενημερώσουν ενήλικο μέλος  της οικογένειάς τους, μέλος του 

διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Κολλεγίου ή έναν ενήλικα της εμπιστοσύνης τους και, 

εάν εκείνοι δεν είναι διαθέσιμοι και οι ίδιοι ή άλλα πρόσωπα βρίσκονται σε κίνδυνο, να καλέσουν το 

100 για άμεση αστυνομική επέμβαση.   

 

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού είναι κρίσιμη η ενημέρωση, των γονεών και 

κηδεμόνων των μαθητών/τριών του Pierce και η αγαστή συνεργασία με το Σχολείο.  

 

Από τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών αναμένεται:  

 

- να μη δημοσιεύουν φωτογραφίες, βίντεο, σχόλια ή οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί 

προσωπική για άλλα παιδιά που φοιτούν στο Σχολείο,  

- να μη χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ στις δικές τους συσκευές για την καταγραφή και διάχυση 

περιεχομένου σχολικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων χωρίς προηγούμενη άδεια από το Σχολείο 

και συγκατάθεση των συμμετεχόντων σε αυτές ή των γονέων και κηδεμόνων τους, εάν πρόκειται για 

ανηλίκους,  

- να αναφέρουν συμπεριφορές και περιστατικά που τους ανησυχούν ή τους προβληματίζουν 

απευθείας στη Διεύθυνση ή/και η Διοίκηση του Σχολείου προτού προβούν σε δημοσιεύσεις 

ερωτημάτων και παραπόνων στα ΜΚΔ, είτε σε προσωπικές τους σελίδες, είτε σε κλειστές ομάδες, 

είτε σε σελίδες του Σχολείου,  

- να μη δημοσιεύουν κακόβουλα σχόλια για το Σχολείο ή οποιοδήποτε μέλος της σχολικής 

κοινότητας. 

 

Σε περίπτωση παραβίασης των γενικών και ειδικών οδηγιών προς τους γονείς και κηδεμόνες των 

μαθητών/τριών, το Σχολείο τους καλεί σε συνάντηση και είναι πιθανό να ζητήσει την αφαίρεση 

περιεχομένου από τα ΜΚΔ ή να λάβει περαιτέρω οριζόντια μέτρα, όπως η απαγόρευση χρήσης 

κάμερας, τηλεφώνου και βίντεο σε σχολικές εκδηλώσεις, ιδίως όταν η διακύβευση αφορά στην 

προστασία παιδιού που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. Εάν γονέας ή κηδεμόνας αρνηθεί να διαγράψει 

ή να αποσύρει κακόβουλα σχόλια για το Σχολείο, μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού 

ή μαθητές/μαθήτριες και/ή τις οικογένειές του, Διεύθυνση ή/και η Διοίκηση του Σχολείου μπορεί να 

αναφέρει το περιστατικό διαδικτυακής δραστηριότητας στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ή στις 

αρμόδιες αρχές κατόπιν νομικής συμβουλής.   

 

Συνιστάται: 

 

- να παρακολουθούν τη χρήση των ΜΚΔ από το παιδί τους,  



 12 

- να μιλούν με ειλικρίνεια και ευθύτητα στο παιδί τους για την ορθή χρήση των ΜΚΔ, τις υγιείς 

διαδικτυακές σχέσεις και συμπεριφορές, αλλά και τους κινδύνους ανεύθυνης χρήσης,  

- να επιδιώκουν τη σύνδεση με τους προσωπικούς λογαριασμούς των παιδιών τους στα ΜΚΔ ώστε 

να παρακολουθούν τις διαδικτυακές αναρτήσεις τους,  

- να ζητούν, ιδίως από παιδιά που φοιτούν στις τάξεις του Γυμνασίου, τους κωδικούς πρόσβασης και 

τα στοιχεία σύνδεσης στους προσωπικούς τους λογαριασμούς σε ΜΚΔ,  

- να αναφέρουν ανάρμοστη διαδικτυακή συμπεριφορά συνδεόμενη με το Σχολείο ή με πρόσωπα της 

ευρύτερης σχολικής κοινότητας.  

 

Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Pierce οφείλει να ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες 

των μαθητών/τριών εκ των προτέρων για τη συμμετοχή του παιδιού τους σε σχολικές 

δραστηριότητες ή εργασίες που απαιτούν τη χρήση διαδικτυακών πλατφορμών ή εφαρμογών ΜΚΔ. 

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών καλούνται να υποβάλλουν ρητά και γραπτώς τη 

συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στις εν λόγω δραστηριότητες.  

 

7. ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Σε περιπτώσεις αναφορών ή εντοπισμού παραβιάσεων αυτού του Κανονισμού από μέλη του 

διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, η διερεύνηση των περιστατικών διεξάγεται από τον άμεσο 

ιεραρχικά προϊστάμενο. Εάν διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο δημοσιεύθηκε στα ΜΚΔ από 

μαθητή/μαθήτρια, τυχόν κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον 

εσωτερικό κανονισμό του Σχολείου.  

Απαιτείται η απρόσκοπτη ενημέρωση της Διοίκησης, συγκεκριμένα της Αντιπροέδρου Διοικήσεως, 

αναφορικά με κάθε υπό διερεύνηση περιστατικό.  

Ο άμεσος ιεραρχικά προϊστάμενος του διδάσκοντος ή διοικητικού υπαλλήλου, ή ο Διευθυντής του 

Γυμνασίου, του Λυκείου ή του International Baccalaureate εάν εμπλέκονται μαθητές/μαθήτριες στο 

περιστατικό, επικοινωνεί με τους διαχειριστές των ΜΚΔ για να αιτηθεί τροποποίησης ή επείγουσας 

αφαίρεσης του περιεχομένου εντός 24 ωρών ή κατευθύνει και υποστηρίζει τους διαχειριστές 

λογαριασμών ώστε να παρέμβουν στο περιεχόμενο οι ίδιοι. Εάν οι διαχειριστές των ιστοτόπων των 

ΜΚΔ δεν συνεργάζονται, ο αρμόδιος φορέας του Σχολείου επικοινωνεί με τον Internet Service 

Provider (ISP, πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου).  

Εάν το περιεχόμενο είναι απειλητικό ή εκφοβιστικό, το θέμα αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές από 

την Αντιπρόεδρο Διοικήσεως με τη συγκατάθεση του εμπλεκόμενου μέλους του διδακτικού ή 

διοικητικού προσωπικού.  

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει κατάλληλη συμβουλευτική ψυχολογική υποστήριξη σε 

κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.  

 

Αυτός ο Κανονισμός επανεξετάζεται σε ετήσια βάση και όταν αυτό απαιτείται από μεταβολές στη 

σχετική νομοθεσία και νομολογία, από καλές πρακτικές και από την αποτίμηση της διαχείρισης 

αναφορών σημαντικών περιστατικών παραβίασής της.  

Ο Κανονισμός μπορεί να αναθεωρείται και βάσει των παρατηρήσεων και προτάσεων των ομάδων 

ενδιαφέροντος στις οποίες απευθύνεται, δηλαδή του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των 

μαθητών/τριών, των γονέων και κηδεμόνων και των αντιπροσωπευτικών τους οργάνων.   
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Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος λαμβάνουν γνώση του 

παρόντος Κανονισμού με επιμέλεια των Διευθύνσεων του Σχολείου και τον αποδέχονται 

ενυπογράφως.  

 

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη εκπαιδευτικοί λαμβάνουν γνώση του παρόντος Κανονισμού πριν ή κατά 

την πρόσληψή τους και τον αποδέχονται ενυπογράφως. 

 

Εκπαιδευτικοί/εξωτερικοί συνεργάτες του Σχολείου λαμβάνουν γνώση και αποδέχονται 

ενυπογράφως τον παρόντα Κανονισμό πριν ή κατά τη σύναψη της σύμβασης συνεργασίας τους με 

το Pierce, με φροντίδα του Σχολείου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε περιστατικό 

που συνιστά παραβίαση του παρόντος Κώδικα, η συνεργασία τους με το Pierce μπορεί να λήξει 

άμεσα, χωρίς το τελευταίο να έχει άλλη υποχρέωση έναντι αυτών.  
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