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Φωτογράφιση, Βιντεογράφηση, Ηχογράφηση, Μαγνητοσκόπηση και 
Δημοσιοποίηση Υλικού που έχει σχέση με το Σχολείο  

 

Η Διεύθυνση του Λυκείου Αρχαγγέλου «Απόστολος Μάρκος» φέρει εις γνώσιν των μαθητών και των 

γονιών και κηδεμόνων ότι  

 

1. Απαγορεύεται αυστηρά – με τη χρήση οποιουδήποτε μέσου (εννοείται και του κινητού 

τηλεφώνου) – : 

 

 η λήψη φωτογραφιών ή/και βίντεο ατόμων που βρίσκονται στον περιφραγμένο χώρο του 

Σχολείου και η χρήση ή/και επεξεργασία ή/και προώθησή τους σε τρίτους (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα) 

 

 η λήψη φωτογραφιών ή /και βίντεο χώρων του Σχολείου και η χρήση ή/και επεξεργασία 

ή/και προώθησή τους σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 

 

 η ηχογράφηση ατόμων που βρίσκονται στον περιφραγμένο χώρο του Σχολείου και η χρήση 

ή/και επεξεργασία ή/και προώθησή της σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 

 

 η πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το 

Σχολείο και η χρήση ή/και επεξεργασία ή/και προώθησή τους σε τρίτους (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα) 

 

Νοείται ότι στα άτομα περιλαμβάνεται / ονται: 

 Όλος ο μαθητικός πληθυσμός του σχολείου 

 Όλα τα μέλη του Καθηγητικού Συλλόγου 

 Το προσωπικό της Γραμματείας 

 Το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου ( καθαρίστριες) 

 Άλλο προσωπικό που προσφέρει υπηρεσίες στο σχολείο πχ. Ιατρός και Επισκέπτρια Υγείας 

 Άτομα που κατά καιρούς προσφέρουν υπηρεσίες στο σχολείο π.χ. Τεχνικοί κτλ. 

 

Διευκρινίζεται επίσης ότι, αθλητικά δρώμενα, διαγωνισμοί και γενικά συμμετοχή σε κάθε είδους  

εκδηλώσεις εκτός σχολείου έχουν άμεση σχέση με το σχολείο εφόσον εντάσσονται στις 

δραστηριότητές του. 

2. Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσιοποίηση όλων όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω και οτιδήποτε 

έχει οποιαδήποτε σχέση με το Σχολείο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο ή σε άλλο 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

 

3. Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και χρήση ή/και επεξεργασία ή/και προώθηση 

ή/και δημοσιοποίησή τους μπορεί να υπάρξει ΜΟΝΟΝ κατόπιν παραχώρησης γραπτής άδειας 

από το Σχολείο – η οποία πρέπει να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων – και να είναι 

υπογεγραμμένη από τη Διευθύντρια.  
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