ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ
ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ
Υορέας υλοποίησης υπηρεσιών βίντεο του Πανελλήνιου χολικού Δικτύου.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ
για την ανάρτηςη βίντεο ςτην υπηρεςία βίντεο του ΠΔ (vod.sch.gr)
Οι χριςτεσ του ΠΣΔ που αναρτοφν υλικό ςτισ υπθρεςίεσ βίντεο του ΠΣΔ αυτόματα
ςυμφωνοφν με τουσ ακολοφκουσ όρουσ και απαιτιςεισ των υπθρεςιϊν:
Να μθν τοποκετοφν δυςφθμιςτικό, προςβλθτικό υλικό. Γενικότερα θ ανάρτθςθ
περιεχομζνου ακολουκεί τθν διαδικαςία ζγκριςθσ που προβλζπει ο Κανονιςμόσ
Λειτουργίασ του Πανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου. Με τον τρόπο αυτό απαγορεφεται θ
ανάρτθςθ περιεχομζνου (βίντεο ι άλλθσ μορφισ) με παράνομο ι ακατάλλθλο περιεχόμενο.
Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τισ παρακάτω κατθγορίεσ περιεχομζνου:
Aggressive (ςελίδεσ που προπαγανδίηουν τθν επικετικι ςυμπεριφορά και το
ρατςιςμό)
Drugs (ςελίδεσ που προωκοφν τα ναρκωτικά)
Gampling (ςελίδεσ που προωκοφν τα τυχερά παιχνίδια)
Porn (ςελίδεσ με πορνογραφικό περιεχόμενο)
Violence (ςελίδεσ που προπαγανδίηουν τθ βία)
Πιο ςυγκεκριμζνα, το υλικό των βίντεο προσ ανάρτθςθ από τουσ χριςτεσ του ΠΣΔ κα
ελζγχεται για :
Δθμοςίευςθ ι αναφορά υλικοφ που είναι παράνομο, επιβλαβζσ, απειλθτικό,
ςυκοφαντικό, προςβλθτικό, επιηιμιο, δυςφθμιςτικό, χυδαίο, βίαιο, υβριςτικό,
ρατςιςτικό ι με άλλον τρόπο αποδοκιμαςτζο, παραβιάηει τθν προςωπικότθτα και
τα προςωπικά δεδομζνα άλλων, προκαλεί ςυναιςκιματα μίςουσ, ι/ και
οποιοδιποτε άλλο ςυνιςτάμενο ποινικό αδίκθμα.
Πρόκλθςθ βλάβθσ ςε ανθλίκουσ με οποιονδιποτε τρόπο.
Η ανάρτθςθ, δθμοςίευςθ και αναφορά ςυνδζςμων προσ υλικό για τθν εγκατάςταςθ
αυτόκλθτθσ ι μθ εξουςιοδοτθμζνθσ διαφιμιςθσ ι άλλου περιεχομζνου προϊκθςθσ
προϊόντων, και οποιαδιποτε άλλθ μορφι ανεπικφμθτθσ προϊκθςθσ περιεχομζνου.
Οποιαδιποτε αναφορά για διάκεςθ απαγορευμζνων από τθν ιςχφουςα νομοκεςία
υλικϊν ι άυλων αγακϊν. Σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα που κίγουν τουσ
νόμουσ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ όπωσ ταινίεσ και θχογραφθμζνεσ εκτελζςεισ
μουςικϊν κομματιϊν.

o

Γενικότερα θ ανάρτθςθ, δθμοςίευςθ υλικοφ που παραβιάηει δικαιϊματα
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.

Η παρενόχλθςθ με οποιονδιποτε τρόπο τθσ ιδιωτικισ ηωισ και των ατομικϊν και
κοινωνικϊν δικαιωμάτων άλλων χρθςτϊν (όπωσ θ ςυλλογι ι/ και αποκικευςθ
προςωπικϊν δεδομζνων άλλων χρθςτϊν).
Η μίμθςθ οποιουδιποτε νομικοφ ι φυςικοφ προςϊπου ι ψευδι διλωςθ για τθν
ταυτότθτα του χριςτθ ι παραπλανθτικι διλωςθ αναφορικά με τθ ςχζςθ ι /και
ςυνεργαςία του χριςτθ με κάποιο άλλο νομικό ι φυςικό πρόςωπο.
Η υπθρεςία ανάρτθςθσ δεν κα πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να αποτελζςει
αποκθκευτικό μζςο ι μζςο ανταλλαγισ περιεχομζνου μεταξφ των χρθςτϊν του ι
εξωτερικϊν χρθςτϊν.
Σε οποιαδιποτε από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ θ ανάρτθςθ του υλικό κα ακυρϊνεται και ο
χριςτθσ κα αναφζρεται ςτθν ομάδα δεοντολογίασ του ΠΣΔ για περαιτζρω νομικζσ κινιςεισ
που προβλζπονται ςτθν εκάςτοτε περίπτωςθ.
Σο ΠΔ διατηρεί το δικαίωμα ακόμη και ςτην περίπτωςη που όλα τα παραπάνω
τηροφνται, να αφαιρζςει περιεχόμενο ή να αποτρζψει την πρόςβαςη ςε ςυγκεκριμζνουσ
χρήςτεσ.
Απαιτοφμενο ςυνοδευτικό υλικό
Το υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα εξισ:
Σε περίπτωςθ που το βίντεο ζχει ωσ ςυντελεςτζσ ανιλικουσ (πχ μακθτζσ ςχολείων,
κλπ) κα χρειαςτεί διλωςθ ςυγκατάκεςθσ των κθδεμόνων για τθν ςυμμετοχι τουσ
και τθν διάκεςι του τίτλου ςτο διαδίκτυο μζςω τθσ υπθρεςίασ Βίντεο του ΠΣΔ
Διλωςθ ότι ο τίτλοσ βίντεο δεν περιζχει υλικό αντίκετο προσ τουσ κανονιςμοφσ
λειτουργίασ του ΠΣΔ όπωσ περιεχόμενο εμπορικισ εκμετάλλευςθσ, μθ θκικοφ
περιεχομζνου, κλπ.
Διλωςθ ότι ζχετε το νόμιμο δικαίωμα παραχϊρθςθσ του τίτλου προσ διάκεςθ ςτο
διαδίκτυο μζςω τθσ υπθρεςίασ Βίντεο του ΠΣΔ.
Πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό του βίντεο, περιγραφι του τίτλου, λζξεισ κλειδιά
που αφοροφν το περιεχόμενο, διάρκεια, ςυμμετζχοντεσ, κατθγορία ςτθν οποία
ανικει και ότι άλλθ πλθροφορία κεωρείτε απαραίτθτθ που ςχετίηετε με τον τίτλο
και τουσ δθμιουργοφσ του. Επιςυνάπτετε ζνα ενδεικτικό αρχείο για να
ςυμπλθρϊςετε τα ςτοιχεία αυτά. Τυχόν άλλα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία κα πρζπει
να αποςτζλλονται και ςε θλεκτρονικι μορφι.

