
Όξνη Φξήζεο ππεξεζίαο Δθπαηδεπηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη Ιζηνινγίσλ 

Καιώο ήιζαηε ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο ππεξεζίαο Εκπαιδεςηικών Κοινοηήηων και 

Ιζηολογίων ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ (https://blogs.sch.gr). 

Η ππεξεζία παξέρεηαη ζε όλα ηα πιζηοποιημένα μέλη (ζρνιεία, δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δηνηθεηηθό 

πξνζσπηθό ΥΠΑΙΘ) ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ θαη θηινδνμεί λα 

απνηειέζεη έλα αθόκα ρξήζηκν εθπαηδεπηηθό εξγαιείν πνπ παξέρεη ην Παλειιήλην 

Σρνιηθό Γίθηπν ζηα κέιε ηνπ. 

Η ππεξεζία απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελόο δςναμικού πεπιβάλλονηορ μεηαξύ ηων 

μελών ηηρ ζσολικήρ κοινόηηηαρ, κε ζηόρν ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

αληαιιαγή απόςεσλ κε έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία αιιά θαη επξύηεξα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Βαζηθόο ζηόρνο ηεο 

ππεξεζίαο είλαη ε δεκηνπξγία κοινοηήηων μάθηζηρ και ππακηικήρ νη 

νπνίεο αληαιιάζζνπλ γλώζεηο, ηδέεο, απόςεηο, εκπεηξίεο θαη εθπαηδεπηηθό 

πεξηερόκελν κε ζηόρν ηελ αιιεινελεκέξσζε, ηελ αιιεινϋπνζηήξημε, ηελ 

αλαηξνθνδόηεζε θαη ζπλαθόινπζα ηε βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Η επίζθεςε ζηνλ δηθηπαθό ηόπν θαη ε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο Δθπαηδεπηηθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη Ιζηνινγίσλ ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ πξνϋπνζέηεη ηελ 

ανεπιθύλακηη αποδοσή ηων κάηωθι όπων (νη νπνίνη ηζρύνπλ ακέζσο από ηελ 

πξώηε επίζθεςε ζηνλ παξόληα θόκβν): 

1. Η ρξήζε ηεο ππεξεζίαο Δθπαηδεπηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη Ιζηνινγίσλ ηνπ 

Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ ππόθεηηαη ζηνπο Διιεληθνύο θαη Γηεζλείο λόκνπο, 

ζηνπο εζηκηθνύο θαλόλεο ηνπ Γηαδηθηύνπ, θαζώο επίζεο θαη ζηα ρξεζηά ήζε. 

2. Τν Παλειιήλην Σρνιηθό Γίθηπν νπδεκία επζύλε, άκεζε ή έκκεζε, θέξεη γηα ηπρόλ 

(ζεηηθή ή απνζεηηθή) δεκία ηνπ επηζθέπηε από ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ή/θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζ’ απηήλ. 

3. Τν Παλειιήλην Σρνιηθό Γίθηπν δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ δεκία πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζεί από ηε ρξήζε ζπλδέζκσλ (links) πξνο άιινπο δηθηπαθνύο ηόπνπο θαζώο 

θαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηθηπαθέο ζειίδεο ηεο 

ππεξεζίαο Δθπαηδεπηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη Ιζηνινγίσλ. Δπίζεο, ην Παλειιήλην 

Σρνιηθό Γίθηπν δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ην πεξηερόκελν ησλ ζειίδσλ πξνο ηηο 

νπνίεο δηαηεξεί ζπλδέζκνπο, νύηε είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πνιηηηθή αζθαιείαο άιισλ 

θόκβσλ, θαζώο θαη γηα ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ ειεθηξνληθώλ επηζθεπηώλ ηνπο. 

4. Τα άξζξα πνπ θηινμελνύληαη ζηελ ππεξεζίαο Δθπαηδεπηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

Ιζηνινγίσλ ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ εθθξάδνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν 

ηελ άπνςε ησλ δεκηνπξγώλ ηνπο. 

5. Τν Παλειιήλην Σρνιηθό Γίθηπν δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο Δθπαηδεπηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη Ιζηνινγίσλ, ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο 

ππεξεζίαο θαη ησλ ινηπώλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Δπίζεο δελ επζύλεηαη γηα 

νπνηαδήπνηε απώιεηα θέξδνπο εξγαζίαο ή επαγγεικαηηθή δηαθνπή πνπ νθείιεηαη ζηε 

αδπλακία παξνρήο ζύλδεζεο ζηνλ παξόληα δηθηπαθό ηόπν. 

https://blogs.sch.gr/


6. Τν Παλειιήλην Σρνιηθό Γίθηπν δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο δηθηπαθέο ζειίδεο κέζσ ππεξεζηώλ θαηαιόγνπ θαη εμππεξεηεηώλ 

αλαδήηεζεο. 

7. Σε πεξίπησζε δεκνζίεπζεο πεξηερνκέλνπ ζηελ ππεξεζία Δθπαηδεπηηθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη Ιζηνινγίσλ από κέινο ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ, ην κέινο 

ΠΣΓ πξέπεη λα θξνληίζεη ώζηε: 

– Τα ζηνηρεία θαη ην πεξηερόκελν ησλ άξζξσλ θαη ησλ ζρνιίσλ πνπ αλαξηά ζηελ 

ππεξεζία λα κελ πξνζβάιινπλ, δπζθεκνύλ ή πβξίδνπλ άιια κέιε ηνπ Παλειιήληνπ 

Σρνιηθνύ Γηθηύνπ, άιινπο επηζθέπηεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ 

γεληθόηεξα, θαζώο επίζεο λα αθνινπζνύλ ηνπο λόκνπο ηα ρξεζηά ήζε θαη ηα ήζε 

ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

– Να έρεη θαηαβάιεη επαξθείο πξνζπάζεηεο απνκάθξπλζεο ηώλ (viruses) ή άιισλ 

θαθόβνπισλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνύλ λα βιάςνπλ ηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο ππεξεζίαο ή 

άιινπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

– Τα ζηνηρεία λα κελ είλαη αιινησκέλα από ην κέινο πνπ θάλεη ηελ δεκνζίεπζε ή ελ 

γλώζεη ηνπ από άιινπο. 

– Γεδνκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ, ην 

ζύλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αλαξηά θάζε κέινο δελ πξέπεη λα έρεη δηαθεκηζηηθή, 

εκπνξηθή, πβξηζηηθή, δπζθεκηζηηθή, ζπθνθαληηθή, ξαηζηζηηθή, πνξλνγξαθηθή ρξνηά 

ή/θαη λα πξνσζεί ην κίζνο, ηνλ θαλαηηζκό, ηε βία, ηα λαξθσηηθά, ην αιθνόι, ηα 

ηπρεξά παίγληα θαη ινηπό αθαηάιιειν πεξηερόκελν πνπ κπνξεί λα βιάςεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ. 

– Τν πεξηερόκελν πνπ αλαξηάηαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Παλειιήλην 

Σρνιηθό Γίθηπν γηα κε θεξδνζθνπηθνύο ζθνπνύο θαη κε ξεηή αλαθνξά ζην κέινο πνπ 

ην δεκηνύξγεζε/αλάξηεζε. 

8. Τν πεξηερόκελν ησλ άξζξσλ θαη ησλ ζρνιίσλ πνπ αλαξηώληαη ζηελ ππεξεζία ζα 

πξέπεη: 

– Να ραξαθηεξίδεηαη από ην ζεβαζκό θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ειεπζεξίαο ζηελ 

έθθξαζε θάζε κέινπο ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ 

γεληθόηεξα. 

– Να κελ πξνζβάιιεη άιινπο ρξήζηεο ηνπ Παλειιελίνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ θαη ηνπ 

Γηαδηθηύνπ γεληθόηεξα θαη λα αθνινπζεί ηνπο λόκνπο, ηα ρξεζηά ήζε θαη ηα ήζε 

ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

– Να κελ αιινηώλεη ή λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ραξαθηήξα ηνπ 

Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ. 

– Να είλαη ζύκθσλν κε ηνλ ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηηο δηάθνξεο 

κεηνλόηεηεο. 



9. Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ έρνπλ ην δηθαίσκα, εθόζνλ 

ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπο, λα απνκαθξύλνπλ από ηελ ππεξεζία Δθπαηδεπηηθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη Ιζηνινγίσλ πιηθό ή ηκήκα πιηθνύ, πνπ παξαβηάδεη ηνλ παξόληα 

θαλνληζκό. 

10. Τν Παλειιήλην Σρνιηθό Γίθηπν έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη αιιαγέο ζηηο 

δπλαηόηεηεο ηεο ππεξεζίαο Δθπαηδεπηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη Ιζηνινγίσλ θαη ζην 

πεξηερόκελν ηνπ παξόληα δηθηπαθνύ ηόπνπ, θαζώο θαη ζηνπο αλσηέξσ όξνπο ρσξίο 

θακία πξνεηδνπνίεζε. 

11. Αλ θάπνην κέινο ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ παξαηεξήζεη νηηδήπνηε ην 

νπνίν ζεσξεί όηη αληηβαίλεη ζηνπο παξόληεο θαλόλεο κπνξεί λα ελεκεξώζεη ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε απηό. 

12. Οη δηαρεηξηζηέο ηεο Υπεξεζίαο νθείινπλ λα ελεκεξώλνπλ άκεζα ηελ Δπηηξνπή 

Πεξηερόκελνπ θαη Γενληνινγίαο ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ ζε πεξηπηώζεηο 

ζεκαληηθήο ή ζπζηεκαηηθήο παξαβίαζεο ησλ όξσλ ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο. 

13. Η ππεξεζία απηή  ρξεζηκνπνηεί cookies. Με ηελ πξόζβαζε ζαο ζηηο ηζηνζειίδεο 

ηεο απνδέρεζηε ηελ ρξήζε ησλ cookies ζε απηό.  (πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο) 

Τα κέιε ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ππεξεζία 

Δθπαηδεπηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη Ιζηνινγίσλ θεωπείηαι όηι έσοςν διαβάζει και έσοςν 

αποδεσθεί πλήπωρ και σωπίρ καμία επιθύλαξη ηοςρ παπαπάνω όποςρ. 

 

https://blogs.sch.gr/aboutcookies/

