
  

Κανονισμός χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης με την ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ δημιούργησε Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης με σκοπό την 
εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. 
 
Προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet) καθώς και σε άλλες 
εφαρμογές προγραμμάτων εγκαταστημένων στους υπολογιστές της βιβλιοθήκης, όπως επίσης και 
χρήση του οπτικοακουστικού υλικού της. 
 
Δικαίωμα χρήσης των Η/Υ του Κέντρου έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης μετά από υποβολή 
σχετικού αιτήματος όπου θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους του παρόντος 
Κανονισμού. 
 
Ειδικά για τα παιδιά και τους ανηλίκους μέχρι 18 ετών το αίτημα γίνεται από τους γονείς ή 
κηδεμόνες τους, οι οποίοι θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους χρήσης των Η/Υ 
της βιβλιοθήκης, και ισχύουν τα εξής: 

 Τα παιδιά μέχρι 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα και επιτρέπεται 
να κάνουν χρήση των υπολογιστών που βρίσκονται στο Παιδικό Τμήμα με ανώτατο όριο 
τα 30 λεπτά της ώρας. 

 Οι ανήλικοι από 12 έως 18 ετών επιτρέπεται να κάνουν χρήση των υπολογιστών του 
Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης με ανώτατο όριο τα 30 λεπτά της ώρας εκτός και αν 
για λόγους εκπαιδευτικών υποχρεώσεων χρειάζεται να παραμείνουν περισσότερη ώρα. 

 
Οι χρήστες πρέπει να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Οι σταθμοί εργασίας διαθέτουν τις 
βασικές πληροφοριακές υπηρεσίες (πρόσβαση στο διαδίκτυο, χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας 
κειμένου κ.λπ.). 
 
Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα χρήσης Η/Υ η οποία θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας. Σε ειδικές 
περιπτώσεις (π.χ. ομαδικές εργασίες), μπορούν περισσότερα του ενός άτομα να χρησιμοποιούν τον 
ίδιο υπολογιστή, με την προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης. Η 
βιβλιοθήκη μπορεί να δεσμεύει τους Η/Υ για εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες αφού προηγουμένως 
ενημερώνει το κοινό με σχετική ανακοίνωση. 
 
Η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερο σεβασμό 
στα πνευματικά δικαιώματα και χωρίς να δημιουργούνται ηθελημένα προβλήματα σε άλλους 
χρήστες ή φθορές στον υπάρχοντα εξοπλισμό. 
 

Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπονται τα ακόλουθα:  



 Η χρήση, αντιγραφή και η διακίνηση παράνομου λογισμικού ή λογισμικού και 
οποιουδήποτε υλικού προέρχεται από εξωτερική πηγή.  

 Ο τεμαχισμός-συμπίεση αρχείων μέσω ειδικών προγραμμάτων και η εγκατάσταση 
προγραμμάτων. 

 Η αλλαγή της επιφάνειας εργασίας στην οθόνη κάθε υπολογιστή. 
 Η αντιγραφή CD ή DVD χωρίς την άδεια του δημιουργού (εκτός αν ορίζεται σαφώς ως 

Ανοιχτό Ελεύθερο Λογισμικό). 
 Η παρενόχληση άλλων χρηστών και ο έλεγχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
 Η καταστροφή ή ζημία στον εξοπλισμό ή το λογισμικό ή σε στοιχεία που ανήκουν στη 

βιβλιοθήκη ή σε άλλους χρήστες.  
 Η φύλαξη προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών. 

 
Η χρήση μέσων αποθήκευσης επιτρέπεται με την αυστηρή προϋπόθεση ότι πριν χρησιμοποιηθούν 
θα ελέγχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο για ύπαρξη ή μη ιού. Όποιος χρήστης δεν συμμορφώνεται 
με την οδηγία αυτή θα αποκλείεται στο μέλλον από τη χρήση των Η/Υ. 
 

Κανονισμός χρήσης Διαδικτύου 
 

Το μέγεθος, η πολυπλοκότητα και η παγκοσμιότητα του Διαδικτύου δεν επιτρέπουν στη Βιβλιοθήκη 
τον έλεγχο του περιεχομένου των πληροφοριών ως προς την ακρίβεια, την ποιότητα και την 
καταλληλότητά τους. Η βιβλιοθήκη δεν φέρει ευθύνη για το υλικό που συμβουλεύεται κάθε χρήστης. 
Η πρόσβαση παρέχεται μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Τα ατομικά δικαιώματα του 
χρήστη προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παρ’ όλα αυτά απαγορεύεται ρητώς 
η πρόσβαση σε σελίδες με εμφανή σεξουαλικό και πορνογραφικό χαρακτήρα, καθώς και η 
συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια. Επίσης απαγορεύεται το κατέβασμα (downloading) κάθε 
εκτελέσιμου προγράμματος για το οποίο δεν υπάρχει άδεια χρήσης.  
 
Η χρήση του διαδικτύου από τους ανήλικους χρήστες γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις. Επί πλέον:  

 Οι ανήλικοι χρήστες θα χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο 
συγκεκριμένους, ελεγχόμενους (filtered) Η/Υ. 

 Οι γονείς και μόνο οι γονείς (ή κηδεμόνες) είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τον έλεγχο 
της πλοήγησης των παιδιών τους στο διαδίκτυο. 

 
Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης αρχείων καθώς και σάρωσης εικόνων. Η εκτύπωση γίνεται με 
ανώτερο όριο τις δέκα (10) σελίδες ανά χρήστη. 
 
Η προστασία των υπολογιστικών συστημάτων του Κέντρου Πληροφόρησης είναι αναγκαία 
προϋπόθεση για την ύπαρξη και λειτουργία του. Για τον λόγο αυτό κάθε χρήστης:  

 Επιβάλλεται να χρησιμοποιεί καθαρό αποθηκευτικό μέσο. 
 Πρέπει να παραδίδει τον Η/Υ στην κατάσταση που τον παρέλαβε έχοντας 

φροντίσει να κλείσει (log off) όλα τα προγράμματα που χρησιμοποίησε. 
 Απαγορεύεται ρητά να επεμβαίνει στα μηχανήματα (hardware) και στο λογισμικό 

(software) του Κέντρου. 
 Είναι υποχρεωμένος να αναφέρει αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο οποιοδήποτε 

πρόβλημα τεχνικής φύσεως παρουσιαστεί. 
 Δεν έχει το δικαίωμα να «κατεβάζει» και να σώζει αρχεία και προγράμματα στον 

σκληρό δίσκο.  
 



Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα:  
 Να επιβάλλει κυρώσεις και χρηματικές αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές σε 

μηχανήματα και προγράμματα που γίνονται από πρόθεση ή από βαρύτατη 
αμέλεια ή ενδεχόμενο δόλο. 

 Να στερεί το δικαίωμα χρήσης των Η/Υ και του Διαδικτύου όταν δεν τηρούνται οι 
όροι του Κανονισμού Λειτουργίας. 

 Να αφαιρεί το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφόρησης ή 
και την ιδιότητα του μέλους της Βιβλιοθήκης σε όποιον παραβιάζει κατ’ 
επανάληψη τους όρους του Κανονισμού, δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις του 
αρμοδίου υπαλλήλου, παρεμποδίζει τους υπόλοιπους χρήστες και το προσωπικό, 
απειλεί με τη συμπεριφορά του την ασφάλεια του δικτύου των Η/Υ και του λοιπού 
εξοπλισμού του Κέντρου. 

 
Η διάρκεια της συνεχούς χρήσης από ένα άτομο δεν μπορεί να ξεπερνάει τη ½ ώρα εφόσον υπάρχει 
άλλος ενδιαφερόμενος σε αναμονή. Σε άλλη περίπτωση ο χρόνος θα παρατείνεται ανάλογα  με τις 
ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. 
 
Το Κέντρο Πληροφόρησης θα είναι διαθέσιμο στο κοινό τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της 
Βιβλιοθήκης. Οι υπολογιστές κλείνουν (turn off) αυτόματα 15 λεπτά της ώρας πριν το κλείσιμο της 
Βιβλιοθήκης. 
 

Κανονισμός χρήσης Ασύρματου Δικτύου 
 

Το Ασύρματο Δίκτυο της Βιβλιοθήκης απευθύνεται στους χρήστες της Βιβλιοθήκης κατόχους 
φορητών συσκευών (laptops, tablets, κινητά τηλέφωνα κ.ά.) και τους παρέχει τη δυνατότητα 
ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο (Internet). Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο 
ασύρματο δίκτυο της Βιβλιοθήκης είναι η χρήση κωδικού που οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν  από 
το προσωπικό. 
 
Για την πλοήγηση στο Διαδίκτυο μέσω του ασύρματου δικτύου ισχύει γενικότερα ο Κανονισμός 
χρήσης διαδικτύου της Βιβλιοθήκης. Ωστόσο, για τη διασφάλιση της σωστής και σύννομης χρήσης 
της υποδομής αυτής δίνεται έμφαση στους παρακάτω κανόνες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από 
τον κάθε χρήστη. Είναι αυτονόητο ότι ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του Ασύρματου Δικτύου για τον 
παραπάνω σκοπό αυτομάτως αποδέχεται τους κανόνες αυτούς. 
 

1. Για τη χρήση του Ασύρματου Δικτύου οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν τον δικό τους 
προσωπικό εξοπλισμό: φορητή συσκευή εφοδιασμένη με κάρτα δικτύου. Η χρήση του 
Ασύρματου Δικτύου δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς. 

2. Ο κωδικός πρόσβασης που δίνει το προσωπικό δεν πρέπει να γνωστοποιείται από τον χρήστη 
σε άλλους και η χρήση του πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στον χώρο της Βιβλιοθήκης. 

3. Απαγορεύεται η χρήση του ασύρματου δικτύου της Βιβλιοθήκης με σκοπό μη σύννομες 
ενέργειες που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση ζημία ετέρου μέρους, όπως π.χ. προσπάθεια μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δικτυακό εξοπλισμό, παρεμπόδιση δικτυακών υπηρεσιών, 
πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό που θίγει τη δημόσια αιδώ, αποστολή επικίνδυνου 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ. 

4. Το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα να επέμβει και να άρει το δικαίωμα 
χρήσης, όποτε θεωρεί ότι κάποιος από τους παραπάνω κανόνες παραβιάζεται ή δεν τηρείται 
από τους χρήστες. 


