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ΚΑΘΩΣ

ΚΑΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΠΑΛΑΙΩΝ

● Κάθε Σύστημα, Εφορεία ή Σύνδεσμος Παλαιών Προσκόπων έχει δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο
με τον οποίο επιθυμεί να εμφανιστεί στο διαδίκτυο,
● Η χρήση των επίσημων λογοτύπων του Σ.Π.Κ. επιτρέπεται μόνο σε Συστήματα, Εφορείες ή
Συνδέσμους Παλαιών Προσκόπων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, καθώς επίσης και ειδικού
σήματος με την επισήμανση «εγκεκριμένη ιστοσελίδα Σ.Π.Κ.».
● Το Σ.Π.Κ. εκδίδει κατάλογο εγκεκριμένων ιστοσελίδων, οι οποίες τηρούν συγκεκριμένες
προδιαγραφές, όπως αυτές ανακοινώνονται σε σχετική ιστοσελίδα στον κεντρικό ιστοχώρο του
Σ.Π.Κ.
● Κάθε Σύστημα, Εφορεία ή Σύνδεσμος Παλαιών Προσκόπων οφείλει να ορίσει ενήλικο μέλος ως
υπεύθυνο διαχειριστή των ιστοσελίδων και να φροντίζει για τη συντήρηση και την ανανέωση του
διαδικτυακού υλικού. Η Ομάδα Μηχανογράφησης της Γενικής Εφορείας θα προσφέρει στήριξη
στους διαχειριστές. Παρά τον ορισμό του διαχειριστή υπεύθυνος, προς το Σ.Π.Κ., παραμένει ο
επικεφαλής του Συστήματος, Εφορείας ή Συνδέσμου Παλαιών Προσκόπων.
● Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, θα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχό της. Δεν θα πρέπει να
δημιουργούνται ιστοσελίδες που φιλοξενούνται σε εταιρείες που προσφέρουν δωρεάν χώρο με
αντάλλαγμα την τοποθέτηση διαφημιστικών “banners” στη σελίδα, τα οποία δεν ελέγχονται από το
Σύστημα, την Εφορεία ή το Σύνδεσμο Παλαιών Προσκόπων. Αντίστοιχα δεν πρέπει να
δημιουργούνται ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν εργαλεία (π.χ. εικονοθήκες, blogs, fora, βιβλία
επισκεπτών κ.ά.) που σαν αντάλλαγμα προβάλλουν ανάλογες διαφημίσεις.
● Οι ιστοσελίδες δεν πρέπει να περιέχουν διαφημίσεις ή συνδέσμους σε άλλες σελίδες που
περιέχουν διαφημίσεις. Εξαίρεση αποτελούν μικρές, καλαίσθητες προβολές τοπικών χορηγών και
εφόσον αυτές αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες που αρμόζουν στην Προσκοπική Κίνηση. Θα πρέπει
πάντα να ζητείται η έγκριση της Γενικής Εφορείας πριν χρησιμοποιηθούν τέτοιοι (διαφημιστικοί)
σύνδεσμοι.
● Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει την ευθύνη του ελέγχου των συνδέσμων που βρίσκονται
στη σελίδα του.
● Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνο με τις Προσκοπικές Αρχές και τη
Νομοθεσία. Καλό είναι να παρέχεται κείμενο όρων χρήσης και ενημέρωση για τα προσωπικά
δεδομένα. Εφόσον προσωπικά δεδομένα καταγράφονται η ύπαρξη κειμένου ενημέρωσης είναι
υποχρεωτική από τη νομοθεσία.
● Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να δημοσιεύει προσωπικά
στοιχεία μελών χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η δημοσίευση ονομάτων
ή φωτογραφιών ανηλίκων χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους ή ενηλίκων χωρίς τη
συγκατάθεσή τους. Εξυπακούεται ότι πριν την παροχή συγκατάθεσης ο επικεφαλής του
Συστήματος, Εφορείας ή Συνδέσμου Παλαιών Προσκόπων οφείλει να έχει φροντίσει να ενημερώσει
για τα προσωπικά στοιχεία των μελών τα οποία ενδέχεται να αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Σε
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1. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΟΡΕΙΩΝ,
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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● Χωρίς τη συγκατάθεση των εικονιζόμενων μπορεί να δημοσιεύονται μόνο ολιγάριθμες
φωτογραφίες από δράσεις με σκοπό την προβολή του Προσκοπικού έργου. Σε αυτή την
περίπτωση, θα πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση των γονιών ότι οι φωτογραφίες από τις δράσεις
μας μπορεί να αναρτηθούν στο διαδίκτυο για σκοπούς προβολής της δράσης του Κλιμακίου μας
καθώς και με ποιο άτομο πρέπει να επικοινωνήσουν για να αποσυρθούν φωτογραφίες στις οποίες
εικονίζονται οι ίδιοι ή τα παιδιά τους.
● Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας θα πρέπει να παρέχει στον ιστοχώρο έγκυρο ηλεκτρονικό
τρόπο επικοινωνίας με αυτόν. Συνιστάται όπως η επικοινωνία γίνεται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας
με αριθμητική επιβεβαίωση (captcha) και να αποφεύγεται η δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών
διευθύνσεων για την πρόληψη της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

Το Σ.Π.Κ αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
● Παρέχει χώρο σε Συστήματα, Εφορείες ή Συνδέσμους Παλαιών Προσκόπων για τη φιλοξενία
των ιστοσελίδων τους σε δικό τους όνομα χώρου (domain) υπό το κεντρικό όνομα χώρου του
Σ.Π.Κ. (cyprusscouts.org), Η κατ’ έτος συνδρομή καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σ.Π.K. και έχει χαρακτήρα εγγύησης για τη συνεχή λειτουργία της ιστοσελίδας. Οι
προϋποθέσεις για τη φιλοξενία των Συστημάτων, Εφορειών ή Συνδέσμων Παλαιών Προσκόπων
ανακοινώνονται σε ειδική ιστοσελίδα στον ιστοχώρο του Σ.Π.Κ.
● Παρέχει τεχνική βοήθεια, μέσω ανάλογης ομάδας εργασίας, για την εγκατάσταση των
ιστοσελίδων Συστημάτων, Εφορειών ή Συνδέσμων Παλαιών Προσκόπων στο χώρο του Σ.Π.Κ.
μέσω της χρήσης προεγκατεστημένων εφαρμογών.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΕΦΟΡΕΙΩΝ

Η

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

● Κάθε Σύστημα, Εφορεία ή Σύνδεσμος Παλαιών Προσκόπων του Σ.Π.Κ. υποχρεούται να λάβει
ηλεκτρονική διεύθυνση της μορφής klimakio@cyprusscouts.orq.cy
● Κάθε επικοινωνία του Συστήματος, της Εφορείας ή του Συνδέσμου Παλαιών Προσκόπων με
άλλα Συστήματα, Εφορείες ή Συνδέσμους Παλαιών Προσκόπων ή με τις κατά τόπο αρμόδιες αρχές
πρέπει να πραγματοποιείται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Δεν επιτρέπεται η
αναγραφή προσωπικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για χρήση σε επίσημα έγγραφα ή
σε ιστοσελίδες.
● Ο κωδικός της διεύθυνσης αλληλογραφίας (password) παραλαμβάνεται από τον επικεφαλής
του Συστήματος, της Εφορείας ή του Συνδέσμου Παλαιών Προσκόπων με την ανάληψη των
καθηκόντων του. Ο νέος επικεφαλής του Συστήματος, της Εφορείας ή του Συνδέσμου Παλαιών
Προσκόπων οφείλει να αλλάξει άμεσα τον κωδικό πρόσβασης αυτό.
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περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο (π.χ. ανακοινώσεις) η δημοσίευση πραγματοποιείται με
τέτοιο τρόπο, ώστε το περιεχόμενο να μην είναι άμεσα προσβάσιμο από τον παγκόσμιο ιστό (π.χ.
σε ιστοσελίδα για μέλη ή σε αρχεία pdf με κατάλληλη ασφάλεια).
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3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

● Οι Εφορείες Κλάδων και Ειδικοτήτων της Γενικής Εφορείας οφείλουν να δημοσιεύσουν τα
υπάρχοντα έντυπα περιγραφής της μεθοδολογίας τους.
● Η Εφορεία Εκπαιδεύσεως οφείλει να δημοσιεύσει τα εγκεκριμένα έντυπα που χρησιμοποιούνται
κατά τις εκπαιδεύσεις.
● Δράσεις και δραστηριότητες παγκύπριου επιπέδου δημοσιεύονται σε δικό τους ιστοχώρο είτε
ενσωματωμένο στο κεντρικό “site” του Σ.Π.Κ. (οπότε και την ευθύνη για την παρουσίαση του
υλικού έχει η Ομάδα Εργασίας Μηχανογράφησης της Γ.Ε.) είτε σε υποχώρο της μορφής
δράση.cyprusscouts.org (οπότε την ευθύνη για την παρουσίαση του υλικού έχει ο Αρχηγός της
δράσης).
● Δράσεις ή δραστηριότητες παγκύπριου ή διεθνούς χαρακτήρα μπορεί να φιλοξενηθούν σε δικό
τους ιστοχώρο, με ξεχωριστό όνομα χώρου, μετά από απόφαση-έγκριση του Γενικού Εφόρου. Θα
πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία αποθήκευσης του υλικού αυτού μετά την ολοκλήρωση των
δράσεων σε υποχώρο του ιστοχώρου του Σ.Π.Κ.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Π.Κ. ΣΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (social networks) στοχεύουν στη δημιουργία on-line
κοινοτήτων από ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες και έχουν γίνει ιδιαίτερα
δημοφιλείς. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας και διάδρασης
στους εγγεγραμμένους χρήστες τους, που συνήθως προϋποθέτουν τη δημιουργία προσωπικών
προφίλ. Οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών μπορούν να δημοσιοποιούν και να μοιράζονται
προσωπικές πληροφορίες με άλλες ομάδες χρηστών, όπως π.χ. θέματα σχετικά με τα χόμπι τους,
την εργασία τους, τις προτιμήσεις τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα, κ.ά. μέσα από το
προσωπικό τους προφίλ, αλλά και υπό μορφή μηνυμάτων, φωτογραφιών, βίντεο, κ.ο.κ.
Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι τα facebook, myspace, hi5, youtube κ.λπ. Αντίστοιχοι
κίνδυνοι εμφανίζονται σε υπηρεσίες στιγμιαίων μηνυμάτων (π.χ, msn, yahoo instant messenger
κ.λπ) και συνομιλιών chat (π.χ. irc).
Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν μία νέα μορφή επικοινωνίας και είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς ανάμεσα
στους νέους. Ταυτόχρονα όμως, οι υπηρεσίες αυτές προσδίδουν μια καινούρια διάσταση στην
έννοια του "προσωπικού χώρου", δημιουργώντας σοβαρές ανησυχίες για παραβίαση της
ιδιωτικότητας των χρηστών τους, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα δημοσιοποιούνται στο
Διαδίκτυο με πρωτοφανή τρόπο και ποσότητα.

Τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς περιλαμβάνουν:
● Τα στοιχεία μπορεί να παραμένουν ακόμα και μετά τη διαγραφή τους σε λανθάνουσες μνήμες
(π.χ. μηχανές αναζήτησης).
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● Η Γενική Εφορεία οφείλει να δημοσιεύει σε ηλεκτρονική μορφή κάθε υλικό που πρέπει να είναι
διαθέσιμο στα ενήλικα και ανήλικα μέλη, όπως Κανονισμούς, Εγκυκλίους και Ανακοινώσεις.
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● Το μέγεθος και η φύση των επισκεπτών που έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο που
δημοσιεύουμε μπορεί να περιλαμβάνει άτομα που δεν θα θέλαμε να έχουμε στην παρέα μας στην
πραγματική ζωή.
● Η αποδοχή αιτημάτων από μη έμπιστους «φίλους» μπορεί να οδηγήσει στο να γίνουμε
αποδέκτες ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam, phishing κ.τ.λ.) ή κακόβουλων αιτημάτων.
● Οι φωτογραφίες περιέχουν πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστεί μια
τοποθεσία ή ένα πρόσωπο.
● Οι φωτογραφίες μπορεί να αποκαλύψουν στοιχεία της ιδιωτικής μας ζωής που δεν θα το
επιθυμούσαμε, ιδίως όταν άλλοι χρήστες τις σημαδεύουν (tag) με μεταδιδόμενα (metadata)
● Οι ψηφιακές φωτογραφίες μπορεί να περιέχουν δεδομένα που αναγνωρίζουν τη συσκευή
λήψης, τον τρόπο και τον τόπο λήψης και συνεπώς να παρέχουν στοιχεία για τον κάτοχό τους.
● Στοιχεία από το προφίλ σας μπορεί να εμφανιστούν σε αναζητήσεις ακόμα κι αν πιστεύετε ότι
τα έχετε προστατευμένα.
● Η χρήση πληροφοριών από τις ομάδες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να διευκολύνει εντοπισμό
από κακόβουλα τρίτα πρόσωπα. Είναι πρακτικά αδύνατο να εμποδίσει κανείς ένα τρίτο πρόσωπο
από το να δημοσιεύσει κάποια από τα στοιχεία σας, από τη στιγμή που θα μπορέσει να τα βρει.

Τα μέλη του Σ.Π.Κ. πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να:
● Είναι πολύ προσεκτικά όταν δημοσιεύουν ή αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα (ονόματα,
φωτογραφίες, video κ.λπ.), καθώς όλα όσα δημοσιεύονται γίνονται αυτόματα διαθέσιμα σε
άγνωστο αριθμό ατόμων στο διαδίκτυο.
● Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημοσιεύουν στοιχεία όπως η διεύθυνση της οικίας τους , το
κινητό τους τηλέφωνο ή το σχολείο τους.
● Σέβονται την ιδιωτικότητα των άλλων και να μην δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα τρίτων
χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
● Χρησιμοποιούν ρυθμίσεις φιλικές προς την ιδιωτικότητα, π.χ. περιορισμό της διαθεσιμότητας
των προσωπικών τους δεδομένων σε μηχανές αναζήτησης.
● Χρησιμοποιούν διαφορετικά αναγνωριστικά και κωδικούς πρόσβασης από αυτά που
χρησιμοποιούν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτονται (π.χ. υπηρεσίες web-banking ή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
● Προσέχουν ώστε να μη δίνουν κατά λάθος τη συγκατάθεσή τους για διάθεση των προσωπικών
τους δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς.
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● Ένα άτομο μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα από εικόνες, κυρίως του προσώπου του, όπως στον
οραματικό κόσμο. Σε Προσκοπικές ιστοσελίδες ή κοινότητες δικτύωσης αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε άμεσο εντοπισμό του.
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Προτιμούν τη χρήση ανώνυμων προφίλ.

Ειδικά για τα ανήλικα μέλη θα πρέπει να διοργανώνονται δράσεις ενημέρωσης σχετικά με την
ασφαλή χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών και να τονίζονται εκτός από τα παραπάνω και τα
εξής:
● Αν λάβουν απρεπή μηνύματα θα πρέπει να τερματίσουν άμεσα τη συνομιλία και να μιλήσουν
σε κάποιο ενήλικα, κατά προτίμηση το γονέα τους.
● Αν επιλέξουν να συναντηθούν με κάποιο νέο διαδικτυακό φίλο να φροντίσουν αυτό να γίνει
μαζί με έναν ενήλικα (κατά προτίμηση το γονέα τους) και σε δημόσιο χώρο.
● Να χρησιμοποιούν χώρους συνομιλίας που είναι ελεγχόμενοι και απευθύνονται σε άτομα της
ηλικίας τους.
● Να αποφεύγουν τις υπηρεσίες που απευθύνονται σε ενήλικα άτομα. Κάθε τέτοια υπηρεσία έχει
δημιουργηθεί για συγκεκριμένο σκοπό.
Η δημιουργία ομάδων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν σχέση με την Προσκοπική Κίνηση δεν
μπορεί να αποκλειστεί. Τα ενήλικα στελέχη του Σ.Π.Κ. πρέπει να ενθαρρύνουν τα ανήλικα μέλη να
χρησιμοποιούν μόνο τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις ιστοσελίδες του Σ.Π.Κ. ή απόλυτα
ελεγμένες ομάδες κοινωνικής δικτύωσης για τις οποίες ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις για την
προστασία της ιδιωτικής ζωής. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος διαπιστώσει κακή χρήση τέτοιων
υπηρεσιών, οφείλει άμεσα να ζητήσει από το μέλος που κάνει την κακή χρήση να συμμορφωθεί και
να αναφέρει το γεγονός στο διαχειριστή της υπηρεσίας και το αρμόδιο προσκοπικό κλιμάκιο.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ
Όταν κάποιο μέλος δημοσιεύει στο διαδίκτυο κάτι από την Προσκοπική ζωή, χωρίς συγκατάθεση
των προσώπων στα οποία αναφέρεται η δημοσίευση ή χωρίς σεβασμό στις Αρχές της Προσκοπικής
Κίνησης, την ευθύνη για την άμεση διόρθωση ή τη διαγραφή της δημοσίευσης φέρει ο επικεφαλής
του Συστήματος, Εφορείας ή Συνδέσμου Παλαιών Προσκόπων στην οποία ανήκει το μέλος.
Η Ομάδα Εργασίας Μηχανογράφησης της Γενικής Εφορείας μπορεί να εκδίδει αναλυτικές οδηγίες
για τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων ή των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης όπου θα
εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των Βαθμοφόρων. Επίσης θα προβαίνει σε έλεγχο των ιστοσελίδων
των διαφόρων κλιμακίων για την πιστή τήρηση των κανονισμών αυτών.
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