
    

 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 
Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης  

 

H υπηρεσία “Τα Αρχεία μου” - Όροι χρήσης 

 

Η επίσκεψη και η χρήση και της υπηρεσίας “Τα Αρχεία μου” του Πανελλήνιου Σχολικού 
Δικτύου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι 
ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας σε αυτόν το κόμβο): 

1. Χρήστες της υπηρεσίας “Τα Αρχεία μου” είναι οι οριζόμενοι σύμφωνα με τον 
κανονισμό λειτουργίας του ΠΣΔ και τις οδηγίες της εποπτεύουσας αρχής 
(ΥΠΔΒΜΘ). Η χρήση της υπηρεσίας υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς 
νόμους, στους εθιμικούς κανόνες του Διαδικτύου, καθώς επίσης και στα χρηστά 
ήθη. 

2. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν 
(θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση της υπηρεσίας ή/και των 
στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτήν. 

3. “Τα Αρχεία μου” επιτρέπουν τη λήψη, την υποβολή και την αποστολή αρχείων και 
δεδομένων. Το περιεχόμενο που φιλοξενείται στην υπηρεσία εκφράζει 
αποκλειστικά και μόνο την άποψη των δημιουργών του. Οι δημιουργοί του 
περιεχομένου διατηρούν την κυριότητα τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας που τους ανήκουν στο συγκεκριμένο περιεχόμενο. 

4. Οι ρυθμίσεις κοινής χρήσης στα της υπηρεσίας “Τα Αρχεία μου” επιτρέπουν στα 
μέλη που διαμοιράζουν αρχεία, να ελέγχουν τα δικαιώματα άλλων μελών στα 
αρχεία αυτά. Με την εγγενή δυνατότητα κοινής χρήσης των αρχείων, οι ιδιοκτήτες 
τους αποδέχονται ότι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο δε φέρει ευθύνη για τυχόν 
απώλεια ή κακή χρήση των μοιρασμένων αρχείων τος από τρίτους. 

5. Η υπηρεσία “Τα Αρχεία μου” περιλαμβάνει λογισμικό πελάτη συγχρονισμού. Αυτό 
το Λογισμικό δεν παρέχεται ούτε ελέγχεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο αλλά 
από τρίτους και συνεπώς το ΠΣΔ δε φέρει ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες ή 
απώλεια/καταστροφή των αρχείων των μελών. 

6. Η υπηρεσία “Τα Αρχεία μου” παρέχεται στο πλαίσιο της υποβοήθησης της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Ωστόσο, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο δεν ευθύνεται 
για τυχόν διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας “Τα Αρχεία μου”, του δικτυακού 
τόπου της υπηρεσίας και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν 
ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή 
που οφείλεται στην αδυναμία παροχής σύνδεσης στον παρόντα δικτυακό τόπο. 

7. Κατά τη δημοσίευση περιεχομένου στην υπηρεσία “Τα Αρχεία μου”, το μέλος ΠΣΔ 
πρέπει να φροντίσει ώστε: 
 Το περιεχόμενο που αναρτά στην υπηρεσία να μην προσβάλλει, δυσφημεί ή 

υβρίζει άλλα μέλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, άλλους επισκέπτες του 
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δικτυακού τόπου και του Διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθεί 
τους νόμους τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του Διαδικτύου. 

 Δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, 
το σύνολο του περιεχομένου που αναρτά κάθε μέλος δεν πρέπει να έχει 
διαφημιστική, εμπορική, υβριστική, δυσφημιστική, συκοφαντική, ρατσιστική, 
πορνογραφική χροιά ή/και να προωθεί το μίσος, το φανατισμό, τη βία, τα 
ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά παίγνια και λοιπό ακατάλληλο περιεχόμενο 
που μπορεί να βλάψει την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών.  

 Το περιεχόμενο θα πρέπει να μην αλλοιώνει ή να έρχεται σε αντίθεση με τον 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

8. Σε περίπτωση εκτεταμένης παραβίασης όρων χρήσης ή άρνησης συμμόρφωσης του 
χρήστη σε ειδοποιήσεις, οι διαχειριστές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου έχουν 
το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή τους ή αναφερθεί, να 
απομακρύνουν (με ενημέρωση του μέλους) από την υπηρεσία Συνεργατικών 
εγγράφων υλικό ή τμήμα υλικού, που παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό. 

9. Αν κάποιο μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου παρατηρήσει οτιδήποτε το 
οποίο θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες κανόνες μπορεί να ενημερώνει τους 
διαχειριστές της υπηρεσίας σχετικά με αυτό. 

10. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις δυνατότητες 
της υπηρεσίας “Τα Αρχεία μου” καθώς και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία 
προειδοποίηση. Τα μέλη θα πρέπει να ανατρέχουν τακτικά στους όρους χρήσης της 
υπηρεσίας, προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά. 

 

Τα μέλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που χρησιμοποιούν την υπηρεσία “Τα 
Αρχεία μου”, θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και έχουν αποδεχθεί πλήρως και χωρίς 
καμία επιφύλαξη τους παραπάνω όρους. 
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