
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, πα ρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):  …… Δημοτικό Σχολείο / Νηπιαγωγείο …… 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 

(Ε-mail): 

 
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης
(5)

 και δίνω τη 

συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και 

του/της μαθητή/τριας …………………………………………………………………… του οποίου είμαι 

κηδεμόνας, για τη δημιουργία από το Σχολείο του μαθητικού 

λογαριασμού Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ώστε να έχει πρόσβαση στις 

πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης eclass, e-me, και τις λοιπές 

υπηρεσίες του ΠΣΔ. 

 (4) 

 
Ημερομηνία:      ../../20... 

 

Ο – Η Δηλών/ούσα 
 

  

 
(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών τω ν πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
(5) Οι Όροι χρήσης και η Δήλωση εχεμύθειας αναγράφονται στις σελίδες 2 -3 της παρούσας δήλωσης, καθώς και στην 
ιστοσελίδα https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php όπου και θα δημιουργηθεί ο μαθητικός λογαριασμός.  
 
 

Ό ροι χρήσης και Δήλωση εχεμύθειας 

https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php


 
H χρήση των υπηρεσι ών που παρέχει  το Πανελλήνι ο Σχολι κό Δί κτυο (ΠΣΔ - www.sch.gr) του Υπουργεί ου Παι δείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr) στη σχολι κή κοι νότητα δι έπεται 
από τους όρους που ακολουθούν:  

1. Ο μαθητι κός λογαρι ασμός στο Πανελλήνι ο Σχολι κό Δί κτυο (ΠΣΔ) παρέχεται  στους μαθητές (μαθήτρι ες)της Πρωτοβάθμι ας - Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης με σκοπό την πρακτι κή 

τους εξάσκηση στη χρήση των τεχνολογι ών πληροφορι κής και  επι κοι νωνι ών και  την πρόσβαση στην ηλεκτρονι κή τους τάξη με μια σει ρά από εργαλεία και υπηρεσίες του 
Πανελληνί ου Σχολι κού Δι κτύου, και  του Υπουργεί ου Παι δεί ας και  Θρησκευμάτων.  

2.  Ο λογαριασμός παρέχεται  σε κάθε μαθήτρια και  μαθητή με τη συναί νεση του κηδεμόνα του και  θα πρέπει  να χρησιμοποι εί ται  αποκλει στι κά και  μόνο από την/τον ί δι α/ί δι ο.  
3.  Με την εγγραφή ο μαθητής /τρι α αποκτά τα συνθηματι κά του, ένα όνομα  χρήστη (username) και  τον κωδι κό (password) με τα οποία θα μπορεί  να συνδέεται , να συμμετέχει  σε 

δράσει ς που γί νονται  για τους μαθητές από τους δασκάλους ή καθηγητές του σχολεί ου του, όπως τα τηλεμαθήματα, η ηλεκτρονι κή τά ξη και  άλλες, καθώς και  να επι κοι νωνεί  μέσω 

e-mail με συμμαθητές, δασκάλους ή καθηγητές του.  
4.  Ο μαθητής/τρι α θα πρέπει  να διατηρήσει  με επι μέλεια τα συνθηματι κά του λογαρι ασμού του (το όνομα χρήστη και  τον κωδι κό του) γ ι α να μπορεί  να συνδέεται  και  δεν θα πρέπει  να 

τα γνωστοποι εί  ή να τα αφήνει  να τα δει  κάποι ος άλλος.  
5.  Δεν επι τρέπεται η γνωστοποί ηση του κωδι κού πρόσβασης σε τρί τους εκτός από τον κηδεμόνα του μαθητή (μαθήτρι ας). Πι θανή δι αρροή  του κωδι κού βαρύνει  τον νόμι μο κάτοχο 

του λογαριασμού σύνδεσης.  

6.  Γι α κάθε μαθητή (μαθήτρια) εί ναι  επι τρεπτός μόνο ένας μαθητι κός. Σε περι πτώσεις που δι απι στώνονται  περι σσότεροι  του ενός λογαρι ασμοί , αυτοί  θα απενεργοποι ούνται  
αυτόματα για 30 ημέρες με ταυτόχρονη ει δοποί ηση του μαθητή (μαθήτρι ας) με την αι τι ολογία της απενεργοποί ησης. Στη συνέχεια θα  δι αγράφονται .  

7.  Ο κηδεμόνας του μαθητή (μαθήτρι ας), μπορεί να ζητήσει με γραπτή αί τηση του, τη γνωστοποί ηση του ονόματος χρήστη και  του κωδι κ ού πρόσβασης που έχει  ο μαθητής  
(μαθήτρι α).  

8.  Ο μαθητι κός λογαρι ασμός υπόκει ται  στις ρυθμί σει ς περι ορι σμούς και  συστήματα αυτομάτου ελέγχου από πι θανή κακόβουλη χρήση κάθε υπηρεσίας.  

9.  Το ΠΣΔ δεν ελέγχει  ούτε ευθύνεται  για το υλι κό που ο μαθητής (μαθήτρι α) δι ακι νεί  κατά τη χρήση ορι σμένης Υπηρεσί ας και  την πα ραβίαση οποι ουδήποτε κανόνα δι καί ου ή των 
χρηστών ηθών από την δι ακί νηση του υλι κού. Το περι εχόμενο που δι ακι νεί ται  από το μαθητή (μαθήτρι α) δεν εκφράζει  ούτε δεσμεύει  το ΠΣΔ.  

10.  Γι α τα μηνύματα που αποστέλλει  κάθε μαθητής (μαθήτρι α) ή το υλι κό που δημοσι εύει  μέσω των υπηρεσι ών του ΠΣΔ, ο μαθητής (μαθήτρι α) πρέπει  να φροντί σει  ώστε:  
 Το ψηφι ακό υλι κό που δι ακι νεί  /αναρτά θα πρέπει  να μην προσβάλλει , δυσφημεί  ή υβρίζει  άλλα μέλη του ΠΣΔ, άλλους επι σκέπτες του δι κτυακού τόπου και  του 

Δι αδι κτύου γενι κότερα, καθώς επίσης πρέπει  να ακολουθεί  τους νόμους και τα χρηστά ήθη. Επι πλέον, το υλι κό αυτό θα πρέπει  να χαρακτηρίζεται από το σεβασμό 
και  την εξασφάλι ση της ελευθερί ας στην έκφραση κάθε μέλους του ΠΣΔ και  του Δι αδι κτύου γενι κότερα και  να εί ναι  σύμφωνο με τον σεβασμό των α νθρωπί νων 
δι και ωμάτων και  τι ς διάφορες μει ονότητες.  

 Να έχει  καταβάλει  επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ι ών (viruses) ή άλλων κακόβουλων στοι χεί ων που μπορούν να βλάψουν το ΠΣΔ ή ά λλους χρήστες του 
Δι αδι κτύου.  

 Τα στοι χεία να μην εί ναι  αλλοι ωμένα από το μέλος ή εν γνώσει  του από άλλους.  

 Δεδομένου του εκπαι δευτι κού χαρακτήρα του ΠΣΔ, το σύνολο του περι εχομένου που δι ακι νεί  ή αναρτά κάθε μέλος δεν πρέπει  να έχει  διαφημι στι κή, εμπορι κ ή, 

υβρι στι κή, δυσφημι στι κή, συκοφα ντι κή, ρατσι στι κή, πορνογραφι κή χροιά ή/και  να προωθεί  το μί σος, τον φα νατι σμό, τη βί α, τα ναρ κωτι κά, το αλκοόλ, τα τυχερά 
παί γνια και  λοι πό ακατάλληλο περι εχόμενο, το οποί ο μπορεί  να βλάψει  την α νάπτυξη της προσωπι κότητας των μαθητών.  

 Το περι εχόμενο που α ναρτάται  στους δι κτυακούς τόπους υπηρεσι ών ΠΣΔ μπορεί  να χρησι μοποι ηθεί  από το ΠΣΔ γι α μη κερδοσ κοπι κούς σκοπούς και  με ρητή 

αναφορά στο μέλος που το δημι ούργησε/ανάρτησε. 
11.  Το ΠΣΔ δι και ούται , με οποι οδήποτε τρόπο υποπέσει  στην αντί ληψη του ότι  το εν λόγω περι εχόμενο ή τμήμα του δεν εί ναι  σύννομο ή αντι βαί νει  στα χρηστά ήθη ή τους εθιμι κούς 

κανόνες λει τουργί ας του Δι αδι κτύου (π.χ. spammi ng), να αρνηθεί  την παροχή της Υπηρεσί ας και  να δι αγράψει  το μήνυμα από την Υπηρεσία, ολι κά ή μερι κά. Στην περίπτωση αυτή 

ο χρήστης ή οποι οσδήποτε τρί τος δεν μπορεί  να εγεί ρει  οποιαδήποτε απαί τηση ή αξί ωση εναντί ον του ΠΣΔ ή να απαι τήσει  καταβολή οποι ασδήποτε αποζημί ωσης γι α τυχόν ζημί α 
υπέστη από το πι ο πάνω.  

12.  Γι α κάθε πρόβλημα που πι θανά παρουσι αστεί  κατά τη χρήση του λογαρι ασμού ηλεκτρονι κού ταχυδρομεί ου, ο μαθητής (μαθήτρι α) και  ο  κηδεμόνας του (της) μπορούν να  
απευθύνονται  στον αρμόδι ο δι αχειρι στή των μαθητι κών λογαρι ασμών, του σχολεί ου του μαθητή (μαθήτριας).  

13.  Όταν έ νας χρήστης του ΠΣΔ, γι α την εξυπηρέτηση ε νός αι τήματος ή γι α την παροχή κάποι ας υπηρεσί ας από το ΠΣΔ, αποστέλλει  πληροφορί ες προς τους δι κτυακούς τόπους  του 

ΠΣΔ με την συμπλήρωση των σχετι κών online φορμών, οφεί λει  να παρέχει  τι ς πληροφορίες αυτές ορθά και  με ακρίβει α. Οι  πληροφορί ες αυτές θεωρούνται  εμπι στευτι κές και 
μεταβιβάζονται  μόνο στον άμεσα ενδι αφερόμενο και  στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές σε περίπτωση που η χρήση του ΠΣΔ αντί κει ται στους κανόνες χρήσης του 
και  την ι σχύουσα νομοθεσί α. Ει δι κά το τελευταί ο μπορεί  να κρι θεί  σκόπιμο όταν η χρήση του ΠΣΔ από κάποι ον χρήστη α ντι βαί νει  τους κανόνες λει τουργίας του. Σε αυτή την 
περίπτωση όλες οι  πληροφορί ες του επι σκέπτη αυτού καθώς και  η ΙΡ δι εύθυνση του θα αποτελούν μέρος οποι ασδήποτε έρευνας των αρχών.  

14.  Σε περί πτωση που κάποι ος χρήστης ζητήσει  από τους εκάστοτε υπευθύνους υποστήρι ξης χρηστών του ΠΣΔ την α ντι μετώπι ση οποι ουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τι ς 

παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΠΣΔ (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονι κή αλληλογραφία, κλπ), τότε ο υπεύθυνος γ ι α την αντι μετώπι ση του προβλήματος 
δύναται  να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφορι ών σχετι κό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσει ς, κλπ). Ο υπεύθυνος δι αχει ριστής δεσμεύεται  από την εν λόγω 
δήλωση εχεμύθει ας.  

15.  Οι  διαχειρι στές του ΠΣΔ έχουν το δι καί ωμα -εφόσον υποπέσει  στην α ντί ληψή τους- να απομακρύνουν από τι ς υπηρεσίες ΠΣΔ, υλι κό ή τμήμα υλι κού που παραβι άζει  τον παρόντα  
κανονι σμό.  

16.  Αν κάποι ος χρήστης του ΠΣΔ παρατηρήσει  οτι δήποτε το οποί ο θεωρεί  ότι  αντιβαί νει  στους παρόντες κανόνες μπορεί  να ενημερώνει  τους δι αχειρι στές του ΠΣΔ σχετι κά με αυτό.  
17.  Οι  δι αχειρι στές του ΠΣΔ οφεί λουν να ενημερώνουν άμεσα τα αρμόδι α συλλογι κά όργανα σε περιπτώσει ς σημαντι κής ή συστηματι κής παραβί ασης των όρων χρήσης της  

υπηρεσί ας.  
18.  Όλες οι  υπηρεσίες που παρέχονται  σήμερα ή θα υπάρξουν στο μέλλον παρέχονται  δωρεάν στους μαθητές (μαθήτρι ες) από το ΠΣΔ.  
19.  Το ΠΣΔ έχει  το δι καί ωμα να κάνει  αλλαγές στις δυνατότητες των υπηρεσι ών του, στο περι εχόμενο των δι κτυακών τόπων των υπηρεσι ών του, καθώς και  στους ανωτέρω όρους  

χωρί ς καμί α προει δοποί ηση.  
20.  Ο κηδεμόνας του μαθητή γι α την εγγραφή του/της μαθητή/τρι ας θεωρεί ται  ότι  έχει  δι αβάσει  και  έχει  αποδεχθεί  πλήρως και  χωρί ς καμία επι φύλαξη τους παραπάνω όρους.  

  

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η προστασί α των προσωπι κών δεδομένων των χρηστών μας αποτελεί  βασι κή αρχή στο Πανελλήνι ο Σχολι κό Δί κτυο.  

Όταν εγγράφεστε στο Πανελλήνι ο Σχολι κό Δί κτυο (ΠΣΔ), χρησιμοποιεί τε τι ς υπηρεσίες του ή ζητάτε κάποι α εξυπηρέτηση στα πλαί σια  των παρεχομένων υπηρεσι ών από το ΠΣΔ, μας 

εμπιστεύεστε προσωπι κά σας δεδομένα. 

Αναγνωρί ζουμε τη σημασί α των δεδομένων που μας εμπι στεύεστε και  δηλώνουμε τη μέγι στη επι μέλεια και  προσπάθεια γι α την προστασ ία τους.  

Στο ακόλουθο κεί μενο σας γνωρίζουμε ποι α προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, γι ατί  τα συλλέγουμε και πώς μπορεί τε να ενημερώσετε, να διαχειρι στεί τε, να εξαγάγετε και  να δι αγράψετε τα 
προσωπι κά σας δεδομένα.  
Η πλήρης Πολι τι κή Προστασί ας Προσωπι κών Δεδομένων του ΠΣΔ εί ναι  διαθέσι μη στη δι εύθυνση: www.sch.gr/datapri vacy  
Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα 

Με τον όρο προσωπι κά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορί α που σας αφορά και μέσω αυτής μπορούμε να σας αναγνωρί σουμε. Για παράδει γμα, προσωπι κά δεδομένα αποτελούν το 
επώνυμο και  το όνομά σας, το όνομα χρήστη και  ο κωδι κός του λογαριασμού σας στο ΠΣΔ.  

Τι αποτελεί επεξεργασία δεδομένων 

Ο όρος «επεξεργασί α» δεδομένων καλύπτει  ένα ευρύ φάσμα πράξεων που πραγματοποι ούνται  σε δεδομένα προσωπι κού χαρακτήρα, εί τε μ ε χειροκί νητα εί τε με αυτοματοποι ημένα μέσα. 
Περι λαμβάνει  τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, συσχέτιση ή συνδυασμό, 

περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπι κού χαρακτήρα. 
Παραδείγματα επεξεργασίας: 

 προσπέλαση/αναζήτηση πληροφορι ών σε βάση δεδομένων επαφών που περι λαμβάνει  δεδομένα προσωπι κού χαρακτήρα.  

 δημοσί ευση/ανάρτηση φωτογραφί ας ενός ατόμου σε ι στότοπο.  

 αποθήκευση της δι εύθυνσης σύνδεσης σας στο δι αδί κτυο (IP δι εύθυνση)  

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Η συλλογή και  επεξεργασία των προσωπι κών σας δεδομέ νων γί νεται  γι α τους παρακάτω σκοπούς: 

 την ταυτοποί ηση της ι δι ότητας σας κατά την εγγραφή σας στο ΠΣΔ μέσω του https://register.sch.gr,  
 την πιστοποί ηση σας μέσω της Κεντρι κής Υπηρεσί ας Πι στοποί ησης Χρηστών (https://sso.sch.gr/) με σκοπό την πρόσβαση και τη χρήση των ηλεκτρονι κών υπηρεσι ών του 

Πανελληνί ου Σχολι κού Δι κτύου, του Υπουργεί ου Παι δεί ας και Θρησκευμάτων και  των υφι σταμένων δομών του, όπως Περι φερει ακές Δι ευθύνσει ς Εκπαί δευσης, Διευθύνσει ς 
Πρωτοβάθμι ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης, του Ινστι τούτου Τεχνολογί ας Υπολογι στών και  Εκδόσεων «ΙΤΥΕ Δι όφαντ ος» ( myschool, Δι εύθυνση Εκδόσεων, Φωτόδενδρο 
κλπ) και  του Ινστι τούτου Εκπαι δευτι κής Πολι τι κής (ΙΕΠ),  

 την υποχρέωση συμμόρφωσης του ΠΣΔ προς έ ννομες υποχρεώσει ς του (εν γέ νει  υποχρεώσεις του ως Δημόσι ο Δί κτυο),  
 την εξυπηρέτηση ι δί ου εννόμου συμφέροντος (π.χ. ασφάλεια υποδομών και  υπηρεσι ών, βελτι στοποί ηση λει τουργί ας του δι κτύου, κ τλ.),  

 την στατι στι κή ανάλυση τους.  

https://www.sch.gr/
https://www.minedu.gov.gr/
http://www.sch.gr/dataprivacy
https://register.sch.gr/
https://sso.sch.gr/


 
Για πόσο διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Αν εί στε εκπαι δευτι κός ή δι οι κητι κός υπάλληλος της πρωτοβάθμι ας ή δευτεροβάθμι ας  εκπαί δευσης, γι α όσο δι άστημα υφί σταται  η υπηρεσιακή σας ι δι ότητα. 

Οι  συνταξι ούχοι  εκπαι δευτι κοί  και  δι οι κητι κό προσωπι κό έχουν τη δυνατότητα να δι ατηρήσουν το λογαριασμό τους στο Πα νελλήνι ο Σ χολι κό Δί κτυο δι α βί ου εφόσον δε ν παραβαί νουν τους  
όρους χρήσης των υπηρεσι ών του Πα νελληνί ου Σχολι κού Δι κτύου.  

Αν εί στε μαθητής, τα προσωπι κά σας δεδομένα τα δι ατηρούμε γι α όσο δι άστημα υφίσταται  η μαθητι κή σας ι δι ότητα.  

Αν σταματήσει  να υφί σταται  η ι δι ότητά σας ως μαθητής, ή εκπαι δευτι κός, ή δι οι κητι κός υπάλληλος της πρωτοβάθμι ας ή δευτεροβάθμι ας εκπαί δευσης, μετά τη λήξη της , θα ε νημερωθεί τε 

σχετι κά με την δι αγραφή του λογαρι ασμού σας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονι κού ταχυδρομεί ου παρέχοντας κατάλληλο χρονι κό  δι άστημα  γι α την απόσυρση ή/και  αντι γραφή των δεδομένων σας  
και  του περι εχομένου σας από τι ς υπηρεσίες του ΠΣΔ. Μετά την πάροδο του δι αστήματος και  το περι εχόμενο των υπηρεσι ών και  εφαρμογών δι αγράφονται , εφόσον πρώτα ληφθεί αντί γραφο 
ασφαλείας το οποί ο δι ατηρεί ται  γι α δι άστημα ενός (1) έτους .  

Ποια προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε 

Κατά την ηλεκτρονι κή εγγραφή σας στο ΠΣΔ μας παρέχετε προσωπι κά δεδομένα, όπως προσωπι κά στοι χεία τα οποί α χρησι μοποι ούνται  γ ια την ταυτοποί ηση της ι δι ότητας σας και  του 
δι και ώματος πρόσβασης στι ς υπηρεσίες του ΠΣΔ, δεδομένα αναφορι κά με την ι δι ότητα, τη θέση και  τον ρόλο σας, που χρησι μοποι ούνται  γι α την οργά νωση της χρήσης των υπηρεσι ών του 
ΠΣΔ (π.χ. απόδοση δι και ωμάτων, οργάνωση λι στών δι ανομής κλπ.). 

Περι σσότερες πληροφορίες σχετι κά με τα δεδομένα που συλλέγονται  γι α κάθε κατηγορία χρηστών παρέχονται  στην Πολι τι κή Προστασίας Προσωπι κών Δεδομένων του ΠΣΔ. 
Επιπλέον, δι ατηρούμε  στα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων των ηλεκτρονι κών υπηρεσι ών μας: 

 το περιεχόμενο που δημι ουργεί τε, αναρτάτε ή λαμβάνετε από άλλους χρήστες, όταν χρησι μοποι εί τε τις υπηρεσί ες μας. Τέτοι ο περιεχόμενο εί ναι : τα μηνύματα ηλεκτρονι κ ού 

ταχυδρομεί ου που αποστέλλεται  και λαμβάνετε, οι  φωτογραφί ες και  τα βί ντεο που αποθηκεύετε μέσω των υπηρεσι ών του ΠΣΔ, τα έγγρ αφα και υπολογι στι κά φύλλα που 
δημι ουργεί τε και  αποθηκεύετε στι ς υπηρεσί ες του ΠΣΔ και  τα σχόλι α που κάνετε σε βί ντεο, άρθρα ή σελί δες στι ς υπηρεσίες του ΠΣ Δ. Το παραπάνω περι εχόμενο που εσεί ς 
δημι ουργεί τε εί ναι  στη δι άθεσή σας για περι ήγηση, δι αχεί ριση και  δι αγραφή, οποι αδήποτε στι γμή το θελήσετε.  

Δι ατηρούμε επί σης κατά την εγγραφή ή μεταβολή των στοι χεί ων κάθε χρήστη μας, κατά τη χρήση των υπηρεσι ών ή κατά την υποβ ολή α ι τημάτων εξυπηρέτησης/υποστήρι ξης: 

 Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονι κών υπηρεσι ών του Πανελληνί ου Σχολι κού Δι κτύου όπως  αναγνωρι στι κά cookies, δι ευθύνσει ς σύνδεσης στο δι αδί κτυο (IP Διευθύνσει ς), 

δεδομένα τοποθεσί ας (GeoIP) .  
 Επιπλέον στοι χεί α επι κοι νωνί ας (πχ τηλέφωνο, φαξ, e- mail, ταχυδρομι κή δι εύθυνση) που παρέχονται  από τον χρήστη κατά την υποβολή αι τημάτων υποστήρι ξης.  

 Φωτοα ντί γραφο της αστυνομι κής ταυτότητας κατά τη δι αδι κασί α ανάκτησης του κωδι κών πρόσβασης των χρηστών μας σύμφωνα με την ι σ τοσελί δα https://www.sch.gr/password 
εφόσον ακολουθηθεί  η μέθοδος α νάκτησης με φωτοα ντί γραφο της ταυτότητας.  

Σε αρκετές υπηρεσίες μας (όπως στο webmail, τα ι στολόγι α, στι ς τηλεδι ασκέψει ς ) υπάρχει , η λει τουργία  καταλόγου. Στι ς υπηρεσί ες αυτές μπορεί  να γί νει  αναζήτηση του ονόματος ε νός  
χρήστη, βάσει  την περι φέρειας στην οποί α ανήκει , της διεύθυνσης εκπαί δευσης, της ει δι κότητας του και  της μονάδας του. Το αποτέλε σμα της αναζήτησης επι στρέφει  την δι εύθυνση 
ηλεκτρονι κού ταχυδρομεί ου το όνομα χρήστη και  ονοματεπώνυμο σας. Ει δι κά  στο βι βλί ο δι ευθύνσεων του webmail και  την υπηρεσία καταλόγου μπορεί τε να επι λέγετε τι  θα εμφανί ζεται  από τη 
σελί δα https:/ /www.sch.gr/mysch. 
Με την συμμετοχή σας στο Πα νελλήνι ο Σχολι κό Δί κτυο εντάσσεστε αυτόματα σε  υπηρεσιακές λί στες αλληλογραφί ας με βάση την ει δι κότητα σας, την μονάδα, την Δ/νση εκπαί δευσης που 

ανήκετε με σκοπό την ενημέρωση σας για υπηρεσιακά θέματα, την ενημέρωση σας για τι ς υπηρεσίες και δράσει ς του Πανελληνί ου Σχολι κού Δι κτύου ή άλλες δράσει ς που τελούν υπό την 
αι γί δα του Υπουργεί ου Παι δείας και  Θρησκευμάτων (δεί τε αναλυτι κά στη σχετι κή σελί δα). 
Ανάλογη εί ναι και  η αυτόματη συμμετοχή σας σε ομάδες χρηστών που επι τρέπουν την συμμετοχή σας σε συνεργατι κές υπηρεσίες με δι αμοιρασμό και  κοι νή χρήση σε επί πεδο ομάδας (γι α 
παράδει γμα webmail, ι στολόγι α, κα.) . 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα 

Η επεξεργασία των προσωπι κών σας δεδομένων συνδέεται  και  με αντί στοι χα δι και ώματά σας, τα οποία, με την επι φύλαξη διατάξεων που τυχόν περι ορίζουν την άσκηση αυτών, εί ναι : 

 Το δι καί ωμα στην ενημέρωση.  

 Το δι καί ωμα στην πρόσβαση και  τη δι όρθωση.  

 Το δι καί ωμα της φορητότητας δεδομένων.  
 Το δι καί ωμα δι αγραφής.  

 Το δι καί ωμα περι ορι σμού της επεξεργασί ας.  

 Το δι καί ωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.  

 Το δι καί ωμα εναντί ωσης.  
 Το δι καί ωμα υποβολής καταγγελίας.  

Γι α περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολι τι κή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΠΣΔ . 
Ορθότητα δηλούμενων πληροφοριών 

Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς το Πανελλήνι ο Σχολι κό Δί κτυο (ΠΣΔ) με την συμπλήρωση σχετι κών online φορμών, αποστολή ηλεκτρονι κής ή έ ντυπης αλληλογραφί ας γι α την 
εξυπηρέτηση ενός αι τήματος ή την παροχή κάποι ας υπηρεσίας από το ΠΣΔ, οι  πληροφορί ες πρέπει  να συμπληρώνονται  ορθά και  με ακρίβεια. 

Οι  πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αι τήματος σας θεωρούνται  εμπι στευτι κές και μεταβιβάζονται  μόνο στους αρμόδι ους χει ρι στές/υπευθύνους γι α την εξυπηρέτηση 

του αι τήματος. 

Διαβίβαση πληροφοριών σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές 
Σε περίπτωση που η  συμπερι φορά του χρήστη  ή χρήση υπηρεσί ας του ΠΣΔ α ντί κει ται  στους νόμους ή τους κα νόνες χρήσης της υπηρεσί ας οι  σχετι κές θα διαβιβάζονται  στην αρμόδι α 
σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές εφόσον ζητηθούν από αυτές στα πλαίσι α οποι ασδήποτε έρευνας. Στην περί πτωση αυτή όλες οι πληροφορί ες του χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή 
του τί θενται  στη δι άθεση των αρχών.  

Δήλωση εχεμύθειας όσων χειρίζονται προσωπικά  δεδομένα 

Σε περίπτωση που κάποι ος επι σκέπτης-χρήστης ζητήσει  από τους εκάστοτε υπευθύνους υποστήρι ξης χρηστών του ΠΣΔ την αντι μετώπι ση οποι ουδήποτε προβλήματος σε σχέση μ ε τι ς 
παρεχόμενες υπηρεσί ες από το ΠΣΔ (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονι κή αλληλογραφί α, κλπ), τότε ο υπεύθυνος γι α την αντι μετώπι ση του προβλήματος δύναται  να έχει 

πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφορι ών σχετι κό με το αί τημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσει ς, κλπ). 

Όλοι  οι  εργαζόμενοι , που χει ρίζονται  προσωπι κά δεδομένα, δεσμεύονται  από δήλωση εχεμύθει ας, που έχουν υπογράψει , και  δεν χρησιμοποι ούν τα στοι χεία στα οποία έχουν πρόσβαση γι α 
άλλο σκοπό πέρα από την εξυπηρέτηση των αι τημάτων και  την επί λυση των προβλημάτων.  

Περιορισμός Ευθύνης 

 Το ΠΣΔ δεν εί ναι  υπεύθυνο γι α το περι εχόμενό σας, το υλι κό ή άλλο υλι κό τρί του μέρους, συμπερι λαμβανομένων των συνδέσεων προς  τοποθεσί ες web τρί των μερών, και  
δραστηρι ότητες που παρέχονται  από τους χρήστες. Τέτοι ου εί δους περι εχόμενο και  δραστηρι ότητες δεν μπορούν να αποδοθούν στο ΠΣΔ, ούτε αντι προσωπεύουν αυτό ή τη 

γνώμη του.  
 Το ΠΣΔ δεν εί ναι  υπεύθυνο γι α απώλεια ή δι αστρέβλωση του περι εχόμενου σας σε περι πτώσει ς δι κής σας παρέμβασης, ή/και  δι αγραφής του, ή σε περι πτώσεις που το σύστημα  

δι αχείρι σης περιεχομένου που έχετε εγκαταστήσει  έχει  κενά ασφαλείας ή/και  δεν έχει  αναβαθμιστεί  κατάλληλα, π.χ. σε πρόσφατες εκδόσει ς.  
 Το ΠΣΔ δε ν φέρει  ευθύνη γι α οποιαδήποτε αποτυχί α ή καθυστέρηση κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του στο πλαί σι ο της παρούσας  δήλωσης, στο βαθμό που η αποτυχί α ή 

η καθυστέρηση έχει  προκληθεί  από περι στάσει ς που δεν περι λαμβάνονται  στο εύλογο πεδί ο ελέγχου του ΠΣΔ (όπως δι αφορές στι ς εργ ασιακές σχέσει ς, φυσι κά φαι νόμενα ή 
καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή τρομοκρατι κές ενέργειες, κακόβουλη βλάβη, ατυχήματα ή συμμόρφωση με οποι οδήποτε εφαρμοστέο δί και ο ή κρατι κή εντολή). Το 
ΠΣΔ θα επι δι ώξει  να ελαχι στοποι ήσει  τι ς επι δράσει ς οποι ουδήποτε από αυτά τα συμβάντα και  να εκτελέσει  τι ς υποχρεώσεις που δεν επηρεάζονται .  
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