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Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο του 3ου Γυμνασίου Υμηττού 
 
Σας καλωσορίζουμε στον ανανεωμένο ιστότοπο του σχολείου μας, η σχεδίαση και ανάπτυξη 
του οποίου έγινε τον Σεπτέμβριο του 2021.  
Στόχος του είναι η  γνωριμία σας με το σχολείο μας και τις  δραστηριότητες του καθώς και  
ενημέρωση σας σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία και την οργάνωση του, τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται, τις δράσεις, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, 
και διδακτικές επισκέψεις. Επίσης εδώ θα βρίσκετε εκπαιδευτικό υλικό για μαθήματα καθώς 
και ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες. 
 
Ο Ιστότοπος μας φιλοξενείται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και είναι απόλυτα 
εναρμονισμένος με τους όρους χρήσης του.  
Στην αρχική σελίδα θα βρίσκετε τα πρόσφατα άρθρα σε λίστα. Από το κύριο μενού, στο πάνω 
μέρος της σελίδας μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα, στα οποία τα άρθρα 
είναι ταξινομημένα ανά κατηγορία. 
Στο τέλος κάθε άρθρου υπάρχει μια γραμμή διαμοιρασμού σε όλα τα δημοφιλή κοινωνικά 
δίκτυα. Υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής του άρθρου σε αρχείο pdf, αλλά και εκτύπωσής του 
με ή χωρίς τις φωτογραφίες ( Εικονίδιο Print Friendly). 
Σύνδεσμοι στην αριστερή πλευρική στήλη και στο υποσέλιδο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για γρήγορη πρόσβαση σε ενδιαφέροντες ιστοτόπους. 
Το περιεχόμενο του είναι αποτέλεσμα συλλογικής  και συμμετοχικής εργασίας  με επιδίωξη 
μας την ανάδειξη και των εργασιών των παιδιών, τηρώντας παράλληλα όλους τους κανόνες 
ασφαλείας σε επίπεδο διαχείρισης και ευθύνης. 
Εργαζόμαστε καθημερινά για την βελτίωση του. 
 
 
 
Προσωπικά Δεδομένα 
 
Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι διαχειριζόμαστε με διακριτικότητα τα προσωπικά 
δεδομένα των μαθητών, με κύρια προτεραιότητα  μας την προστασία των προσωπικών 
στοιχείων των παιδιών.  Μέλημα μας είναι να συνεχίσουμε να τα διασφαλίζουμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο.  
Για την ασφάλεια και προφύλαξη των μαθητών/μαθητριών, αποφεύγεται η ανάρτηση 
φωτογραφιών και video με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων.  
Εάν χρειάζεται να δημοσιεύσουμε εικόνες, τότε θα είναι μακρινές και ομαδικές ώστε να μην 
φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών.  
  
Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που πρέπει να δημοσιευτεί κάποιο video ή φωτογραφίες 
κοντινές π.χ. σε περίπτωση συμμετοχής του σχολείου μας σε διαγωνισμό ή Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα ή συμμετοχής των παιδιών σε εκδηλώσεις  και γιορτές, θα ζητήσουμε τη γραπτή 
συγκατάθεση και άδεια του γονέα ή κηδεμόνα. 
  
Επίσης για τους συνδέσμους (hyperlinks) σε άλλες ιστοσελίδες με σκοπό την ενημέρωση, που  
περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο του σχολείου θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το  
σχολείο μας δεν ελέγχει τρίτες ιστοσελίδες ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ή για τις 
πρακτικές και τις πολιτικές ασφαλείας που ακολουθούν.  

 
Καλή πλοήγηση 
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