ΟΡΟΙΝΧΡΗΗΝΣΟΤΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΟΤΝΣΟΠΟΤΝΣΟΤΝΤΠΟΤΡΓ ΙΟΤ
ΠΑΙ ΙΑ,Ν Ρ ΤΝΑ ΚΑΙΝΘΡΗΚ ΤΜΑΣΩΝ
1. ΟΝ παλσθΝ δα δε υαεσμΝ σπκμΝ αθάε δΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ ΤΝ
Θλβ ε υηΪ πθέΝ ΟΝ θΝ ζσΰπΝ δα δε υαεσμΝ σπκμΝ ηΫ πΝ ξθκζκΰδεΪΝ πλκβΰηΫθπθΝ
δα δε υαευθΝ υπκ κηυθΝ εαδ
φαληκΰυθΝ πλκ φΫλ δΝ
Ν σζκυμΝ ( φ ιάμ,Ν
ξλά βμή πδ εΫπ βμ)Ν υπβλ έ μΝ θβηΫλπ βμΝ εαδΝ ξθκζκΰδεΫμΝ φαληκΰΫμΝ π λέΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝυπσΝ κυμΝπαλαεΪ πΝσλκυμΝξλά βμέ
2. ΟΝ ξλά βμή πδ εΫπ βμΝ πθΝ δ κ ζέ πθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμ &
Θλβ ε υηΪ πθ εαζ έ αδΝ θαΝ δαίΪ δΝ πλκ ε δεΪΝ κυμΝ σλκυμΝ ξλά βμΝ κυΝ
δα δε υαεκτΝ σπκυΝεαδΝθαΝπλκί έΝ Νξλά βή πέ ε οβΝ πθΝδ κ ζέ πθήυπβλ δυθΝ
κυΝ ησθκθΝ φσ κθΝ κυμΝ απκ Ϋξ αδΝ πζάλπμέΝ ΗΝ ξλά βή πέ ε οβΝ αυ κτΝ κυΝ
δα δε υαεκτΝ σπκυΝ πλκςπκγΫ δΝ βθΝ αθ πδφτζαε βΝ απκ κξάΝ πθΝ π λδΰλαφση θπθΝ
υΝ σλπθΝ ξλά βμέΝ ΗΝ πζκάΰβ βΝ εαδΝ παλαηκθάΝ κθΝ παλσθ αΝ δα δε υαεσΝ σπκ,Ν
υθδ ΪΝΫηπλαε βΝαπκ κξάΝ πθΝπαλαεΪ πΝσλπθΝξλά βμέ
3. ΣαΝ δεαδυηα αΝ πέΝ κυΝ π λδ ξκηΫθκυΝ (ζέξέΝ πζβλκφκλέ μ,Ν
κηΫθα)Ν αυ κτΝ κυΝ
δα δε υαεκτΝ σπκυΝ πλκ α τκθ αδΝ απσΝ ζζβθδεκτμ,Ν Κκδθκ δεκτμΝ εαδΝ δ γθ έμΝ
θσηκυμΝ π λέΝ πθ υηα δεάμή δαθκβ δεάμΝ δ δκε β έαμΝ εαδΝ δα έγ θ αδΝ
κθΝ
πδ εΫπ βήξλά βΝ η Ν κυμΝ δ δεσ λκυμΝ σλκυμΝ βμΝ Ϊ δαμΝ Creative Commons (CC
BY-ND v.3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/deed.el).
4. ΣκΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ ΤΝ Θλβ ε υηΪ πθ εα αίΪζζ δΝ εΪγ Ν πλκ πΪγ δαΝ
Ϋ δΝ υ Ν κΝ π λδ ξση θκΝ εαδΝ κδΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ ηφαθέακθ αδΝ εΪγ Ν φκλΪΝ κΝ
δα δε υαεσΝ σπκΝ κυΝ θαΝ έθαδΝ εα ΪΝ κΝ υθα σθΝ αελδίΫμ,Ν αζβγΫμΝ εαδΝ
πδεαδλκπκδβηΫθκέΝ πέ βμ,Ν παλΫξ δΝ κΝ π λδ ξση θκΝ (πέξέΝ πζβλκφκλέ μ,Ν κθσηα α,Ν
φπ κΰλαφέ μ,Ν απ δεκθέ δμ,Ν εζπ)Ν εαδΝ δμΝ υπβλ έ μΝ πκυΝ δα έγ θ αδΝ ηΫ πΝ κυΝ
δα δε υαεκτΝ σπκυΝ κυΝ «ΟΠΩΝ ΚΡΙ ΩΝ ΧΟΤΝ»έΝ  Ν εαηέαΝ π λέπ π βΝ κΝ
Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ ΤΝ Θλβ ε υηΪ πθ
θΝ φΫλ δΝ υγτθβΝ ΰδαΝ υξσθΝ
απαδ ά δμΝ θκηδεάμ,Ν α δεάμΝ άΝ πκδθδεάμ,Ν φτ βμΝ κτ Ν ΰδαΝ υξσθΝ κπκδα άπκ Ν αβηέαΝ
(γ δεά,Ν δ δεάΝάΝαπκγ δεά)Ν κυΝξλά βή πδ εΫπ βΝαυ κτΝ κυΝ δα δε υαεκτΝ σπκυέ
5. ΟΝ δα δε υαεσμΝ σπκμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμ & Θλβ ε υηΪ πθ
θ Ϋξ αδΝ θαΝ παλΫξ δΝ κΝ ξλά βή πδ εΫπ βΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ βΝ υθα σ β αΝ
υηη κξδεάμΝ δα δεα έαμΝεαδΝ βησ δαμΝ δαίκτζ υ βμΝπΪθπΝ Ν πέεαδλαΝαβ άηα αΝ αΝ
κπκέαΝ δα υπυθκθ αδΝη Ν βΝηκλφάΝ λπ βηΪ πθέΝΟδΝαπαθ ά δμΝ κυΝξλά βή πδ εΫπ βΝ
πκυΝ υηη Ϋξ δΝ
βΝ εΪ κ Ν δα δεα έαΝ εα αΰλΪφκθ αδ,Ν αθαζτκθ αδΝ εαδΝ
ζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝΤΝΘλβ ε υηΪ πθ ΰδαΝ βθΝ
ιαΰπΰάΝ υηπ λα ηΪ πθΝ ξ δεΪΝη Ν κΝ υΰε ελδηΫθκΝγΫηαΝπκυΝ έγ αδΝ Ν βησ δαΝ
δαίκτζ υ βΝ η Ν υηη κξδεάΝ δα δεα έαέΝ ΣκΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ ΤΝ
Θλβ ε υηΪ πθ δα βλ έΝ κΝ απκεζ δ δεσΝ δεαέπηαΝ υζζκΰάμΝ εαδΝ εη Ϊζζ υ βμΝ
αυ υθΝ πθΝπζβλκφκλδαευθΝ κηΫθπθΝεαδΝ αΝπκλέ ηα αΝ αΝκπκέαΝκ βΰ έ αδΝαυ σΝγαΝ
δα έγ θ αδΝ κυμΝ πκζέ μΝ ηΫ αΝ απσΝ αυ σΝ κΝ δα δε υαεσΝ σπκέΝ ΣκΝ Τπκυλΰ έκΝ
Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαγκλέα δΝ κυμΝ δ δεσ λκυμΝ σλκυμΝ βμΝ υηη κξδεάμΝ
δα δεα έαμΝεαδΝ βησ δαμΝ δαίκτζ υ βμέ
6. ΗΝ ξλά βΝ κυΝ δα δε υαεκτΝ σπκυΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμ &
Θλβ ε υηΪ πθΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝαπκεζ δ δεΪΝΰδαΝθσηδηκυμΝ εκπκτμΝεαδΝη Ν λσπκΝ
πκυΝθαΝηβθΝπ λδκλέα δΝάΝ ηπκ έα δΝ βΝξλά βΝ κυΝαπσΝ λέ κυμέΝΟΝξλά βμή πδ εΫπ βμΝ
αυ κτΝ κυΝ δα δε υαεκτΝ σπκυΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ κθΝ ξλβ δηκπκδ έΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ
θσηκ,Ν εαδΝ κυμΝ παλσθ μΝ σλκυμΝ ξλά βμέΝ ΟΝ ξλά βμή πδ εΫπ βμΝ αυ κτΝ κυΝ
δα δε υαεκτΝ σπκυΝπλΫπ δΝθαΝηβθΝπλκίαέθ δΝ ΝπλΪι δμΝάΝπαλαζ έο δμΝπκυΝηπκλκτθΝ
θαΝ πλκεαζΫ κυθΝ ίζΪίβΝ άΝ υ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ εαδΝ θαΝ πβλ Ϊ κυθΝ αλθβ δεΪΝ άΝ θαΝ

γΫ κυθΝ Νεέθ υθκΝ βθΝπαλκξάΝ πθΝυπβλ δυθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυ Παδ έαμ,ΝΈλ υθαμ &
Θλβ ε υηΪ πθ πλκμΝ κυμΝπκζέ μέ
7.
υ σμΝ κΝ δα δε υαεσμΝ σπκμΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ π λδΫξ δΝ παλαπκηπΫμΝ ( υθ Ϋ ηκυμ)Ν Ν
δα δε υαεκτμΝ σπκυμΝ λέ πθΝ ησθκΝ πλκμΝ πζβλκφσλβ βέΝ ΟδΝ λέ κδ-φκλ έμΝ πθΝ
δα δε υαευθΝ σππθΝυπ τγυθκδΝεα ΪΝ κΝθσηκ φΫλκυθΝ βθΝαπκεζ δ δεάΝ υγτθβΝΰδαΝ κΝ
π λδ ξση θκΝ πθΝδ κ ζέ πθΝ κυμΝάΝΰδαΝκπκδα άπκ ΝαβηέαΝπλκετο δΝαπσΝ βΝξλά βΝ
κυμ,ΝεαγυμΝκΝξλά βμή πδ εΫπ βμΝ κυΝ δα δε υαεκτΝ σπκυΝ κυΝΤπκυλΰ έκυ Παδ έαμ,
Έλ υθαμ & Θλβ ε υηΪ πθΝαπκε ΪΝπλσ ία βΝ Ναυ ΫμΝη Ν δεάΝ κυΝ υγτθβέ
8. ΣκΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ ΤΝ Θλβ ε υηΪ πθ εα αίΪζζ δΝ εΪγ Ν υθα άΝ
πλκ πΪγ δαΝΰδαΝ βθΝεαζάΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ δε τκυΝ κυ,ΝπαλσζκΝπκυΝ θΝ ΰΰυΪ αδΝσ δΝκδΝ
ζ δ κυλΰέ μΝ πθΝ δαεκηδ υθΝ κυΝ(servers) γαΝ έθαδΝα δΪεκπ μΝάΝξπλέμΝεαθ θσμΝ έ κυμΝ
φΪζηα,ΝαπαζζαΰηΫθ μΝαπσΝδκτμΝάΝΪζζαΝπαλσηκδαΝ κδξ έαέ
9. ΣκΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ ΤΝ Θλβ ε υηΪ πθ δα βλ έΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ
λκπκπκδ έ,Νπλκ γΫ δ,Νη αίΪζζ δΝ κΝπ λδ ξση θκΝάΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυΝ δα δε υαεκτΝ
κυΝ σπκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κυμΝ σλκυμΝ ξλά βμΝ αυ κτ,Ν κπκ άπκ Ν κΝ ελέθ δΝ αθαΰεαέκ,Ν
ξπλέμΝπλκβΰκτη θβΝπλκ δ κπκέβ β,Νη ΝησθβΝ βθΝαθαεκέθπ άΝ κυμΝηΫ πΝ κυΝαυ κτΝ
κυΝ δα δε υαεκτΝ σπκυέ
10.
κηΫθβμΝ βμΝ ηκλφάμΝ κυΝ δα δε τκυ,Ν κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ ΤΝ
Θλβ ε υηΪ πθ,ΝυπσΝκπκδ άπκ Ν υθγάε μ,Ν θΝ υγτθ αδΝΰδαΝκπκδα άπκ ΝηκλφάΝ
αβηέαμΝ υπκ έΝ κΝ ξλά βμή πδ εΫπ βμΝ πθΝ δ κ ζέ πθ,Ν υπβλ δυθ,Ν πδζκΰυθΝ εαδΝ
π λδ ξκηΫθπθΝαυ κτΝ κυΝ δα δε υαεκτΝ σπκυέΝ πέ βμ,Ν θΝ ΰΰυΪ αδ σ δΝεΪγ Ν ξ δεσμΝ
ηΥΝαυ σθΝ δα δε υαεσμΝ σπκμΝάΝκδΝ δαεκηδ ΫμΝ(servers) ηΫ πΝ πθΝκπκέπθΝεΪγ Ν ξ δεάΝ
υπβλ έαΝ έγ αδΝ βΝ δΪγ άΝ κυΝ ξλά βή πδ εΫπ β,Ν θΝ π λδΫξκυθΝ «δκτμ»Ν άΝ ΪζζκΝ
εαεσίκυζκΝ ζκΰδ ηδεσ,Ν σππμΝ θΝ ΰΰυΪ αδΝ βθΝ κλγσ β α,Ν βθΝ πζβλσ β αΝ άΝ βΝ
δαγ δησ β αΝ πθΝ π λδ ξκηΫθπθ,Ν δ κ ζέ πθ,Ν υπβλ δυθ,Ν πδζκΰυθΝ άΝ αΝ
απκ ζΫ ηα αΝαπσΝ βΝξλά βΝ κυμέ
11. ΣκΝπαλσθΝαπκ ζ έΝ βΝ υθκζδεάΝ υηφπθέαΝη αιτΝ κυΝΤπκυλΰ έκυ Παδ έαμ,ΝΈλ υθαμ
& Θλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ κυΝξλά βή πδ εΫπ βΝ πθΝδ κ ζέ πθΝεαδΝυπβλ δυθΝ κυΝεαδΝ
η τ δΝησθκΝαυ κτμέΝΚαηέαΝ λκπκπκέβ βΝαυ υθΝ πθΝσλπθΝξλά βμΝ θΝζαηίΪθ αδΝ
υπσοβΝεαδΝ θΝαπκ ζ έΝηΫλκμΝαυ άμΝ βμΝ υηφπθέαμΝαθΝ θΝ εφλΪα αδΝ ΰΰλΪφπμΝεαδΝ
θ πηα πγ έΝ κυμΝπαλσθ μΝσλκυμΝξλά βμέΝ ε σμΝαθΝΪζζπμΝκλέα αδΝ κθΝπαλσθ αΝ
δα δε υαεσΝ σπκ,ΝκδΝπαλαπΪθπΝσλκδΝξλά βμΝ έγ θ αδΝΪη αΝ θΝδ ξτΝ κΝ τθκζσΝ κυμέ
12. ΟδΝ ζέ μΝ ηαμΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ πλκ πλδθΪΝ cookiesΝ ΰδαΝ θαΝ γυηκτθ αδ δΪφκλ μΝ
ξλβ δεΫμΝ ΰδαΝ κΝ τ βηαΝ πζβλκφκλέ μέΝ υ ΪΝ α cookiesΝ δαΰλΪφκθ αδΝ απσΝ κθΝ
υπκζκΰδ άΝ αμΝσ αθΝεζ έθ Ν κθΝφυζζκη λβ άέΝΜ Ν αΝcookies,ΝκΝδ σ κπκμΝγυηΪ αδΝ
δμΝ θΫλΰ δΫμΝ αμΝ εαδΝ δμΝ πλκ δηά δμΝ αμΝ ΰδαΝ ΫθαΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηα,Ν εδΝ Ϋ δΝ θΝ
ξλ δΪα αδΝ θαΝ δ Ϊΰ Ν δμΝ πλκ δηά δμΝ αυ ΫμΝ εΪγ Ν φκλΪΝ πκυΝ πδ εΫπ
Ν κθΝ
δ σ κπκΝάΝαζζΪα Νδ κ ζέ αέ ΟδΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝΫξκυθΝ ξΫ βΝη Ν αΝcookiesΝ θΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝ βθΝ αυ κπκέβ άΝ αμΝεαδΝ αΝ κηΫθαΝπκυΝ υΰε θ λυθκθ αδΝΰδαΝ
βΝ υηπ λδφκλΪΝ αμΝπμΝπλκμΝ βΝφυζζκηΫ λβ βΝ κυΝδ κ σπκυΝηαμΝφυζΪ κθ αδΝη Ν
πζάλβΝ α φΪζ δαέΝ ΣαΝ cookiesΝ αυ ΪΝ θΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ εκπκτμΝ ΪζζκυμΝ απσΝ
αυ κτμΝ πκυΝ π λδΰλΪφκθ αδΝ κΝ παλσθΝ ε έη θκέΝ πδπλκ γΫ πμΝ θΝ πδ λΫπκυη Ν βΝ
ξλά βΝcookiesΝ λέ πθέ Μπκλ έ ΝθαΝ ζΫΰι ΝάήεαδΝθαΝ δαΰλΪο Ν αΝcookiesΝσπκ Ν
γΫζ έΝΜπκλ έ ΝθαΝ δαΰλΪο σζαΝ αΝcookiesΝπκυΝίλέ εκθ αδΝά βΝ κθΝυπκζκΰδ άΝ
αμ,ΝσππμΝεαδΝθαΝλυγηέ
Ν κυμΝπ λδ σ λκυμΝφυζζκη λβ ΫμΝεα ΪΝ λσπκΝπκυΝθαΝ
ηβθΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ cookiesέΝ Ω σ κ,Ν βθΝ π λέπ π βΝ αυ ά,Ν έ πμΝ
ξλ δα έΝ θαΝ πλκ αλησα Ν η Ν κΝ ξΫλδΝ κλδ ηΫθ μΝ πλκ δηά δμΝ εΪγ Ν φκλΪΝ πκυΝ
πδ εΫπ
ΝΫθαθΝδ σ κπκ,Ν θυΝηπκλ έΝθαΝηβθΝζ δ κυλΰκτθΝεαδΝη λδεΫμΝυπβλ έ μέ

