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Η χρήςη του οπτικοαουςτικοφ υλικοφ τησ που αναρτάται ςτισ υπηρεςίεσ βίντεο του ΠΔ 
υπόκειται ςτισ διατάξεισ των ελληνικών και των διεθνών νόμων, ςτισ επιταγζσ του εθιμικοφ 
δικαίου, καθώσ επίςησ και ςτην υποχρζωςη ςεβαςμοφ των χρηςτών ηθών. Σο 
οπτικοαουςτικό υλικό διατίθεται ςτουσ χρήςτεσ του για αυςτηρά εκπαιδευτική ή 
προςωπική χρήςη και μόνο για ςκοποφσ πληροφόρηςησ. ε καμία περίπτωςη δεν 
επιτρζπεται η χρήςη του υλικοφ αυτοφ για εμπορικοφσ ςκοποφσ.   
  
Απαγορεφεται η χρήςη, αναπαραγωγή ή αναδημοςίευςή του, ολική ή μερική, με 
οποιοδήποτε άλλο μζςο, ηλεκτρονικό ή ζντυπο, χωρίσ τη γραπτή άδεια του κατόχου των 
πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεςη επιτρζπεται να χρηςιμοποιηθεί το υλικό αυτό με 
ςκοπό τη μελζτη, την ανάλυςη ή την πραγματοποίηςη διδαςκαλίασ από τον εκπαιδευτικό, 
υπό την προχπόθεςη ότι τα ςτοιχεία που θα αντληθοφν  δε θα αλλοιωθοφν οφτε θα 
χρηςιμοποιηθοφν παραπλανητικά, ενώ υφίςταται και η υποχρζωςη, ςε περίπτωςη 
οποιαςδήποτε χρήςησ, να αναφζρεται ο δικαιοφχοσ των πνευματικών δικαιωμάτων του 
υλικοφ.  
 
Σα μζλη του ΠΔ που αναρτοφν βίντεο είναι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων του 
υπό ανάρτηςη υλικοφ και εγγυώνται —με την αποδοχή των παρόντων όρων— ότι ζχουν τα 
απαραίτητα δικαιώματα ώςτε η χρήςη και μετάδοςη του περιεχομζνου να μην 
καταςτρατηγεί τον νόμο και τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 
  
χετικά με το περιεχόμενο τησ Εκπαιδευτικήσ Ραδιοτηλεόραςησ. 

 Σο ςφνολο των δικαιωμάτων τησ πνευματικήσ ιδιοκτηςίασ του οπτικοαουςτικοφ 
υλικοφ  τησ Διεφθυνςησ Εκπαιδευτικήσ Ραδιοτηλεόραςησ ςτην υπηρεςία video και 
IPTV του ΠΔ,  ανήκει αποκλειςτικά ςτο  Τπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάθηςησ 
και Θρηςκευμάτων και προςτατεφεται από το νόμο.  

  
 Η Δ/νςη Εκπαιδευτικήσ Ραδιοτηλεόραςησ ζχει τη δυνατότητα τροποποίηςησ ή 

αφαίρεςήσ του υλικοφ χωρίσ καμία προειδοποίηςη και δεν ευθφνεται για τυχόν 
διακοπή λειτουργίασ του δικτυακοφ τόπου του ΠΔ καθώσ και των παρεχόμενων 
από αυτό υπηρεςιών.   
 

 Οδηγίεσ για την απόκτηςη τίτλων βίντεο απ' ευθείασ από την εκπαιδευτική 
τηλεόραςη ςε μορφή DVD μπορείτε να βρείτε ςτο ακόλουθο ςφνδεςμο: 
http://www.sch.gr/periodika/?sId=38 

  
 

http://www.sch.gr/periodika/?sId=38

