
Κανονισμοί που διέπουν τη χρήση της 
πλατφόρμας www.BLC4u.com. 

 
Παράγραφος 1 
Γενικοί κανόνες 

 
1. Οι κανονισμοί παρακάτω ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης της υπηρεσίας που 
παρέχεται από τη Kaleidoscope Global LLC, σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά με την πλατφόρμα 
του Διαδικτύου www.blc4u.com.   
2. Οι υπηρεσίες παρέχονται από τη Kaleidoscope Global LLC, ως μέρος των δραστηριοτήτων 
του παρόχου της διαδικτυακής πύλης  www.blc4u.com, ο οποίος επιτρέπει τη λειτουργία των 
μαθημάτων γλώσσας στο Διαδίκτυο.  
 

 
Παράγραφος 
2 Ορισμοί 

 
1. Κωδικός Πρόσβασης - μια σειρά από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, γνωστή μόνο στον Χρήστη 
και επιλεγμένη από τον Χρήστη, που χρησιμοποιείται έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο 
Λογαριασμό του Πελάτη.   
2. Σπουδαστής - φυσικό πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και 
επαλήθευσης της κατάσταση ως σπουδαστής στην ιστοσελίδα  www.blc4u.com.   
3. Λογαριασμός του Πελάτη - χωριστό κεφάλαιο της πλατφόρμας blc4u.com, προσιτό σε ένα 
μόνο εξουσιοδοτημένο Χρήστη ο οποίος έχει καταχωρήσει συγκεκριμένη διεύθυνση e-mail / 
όνομα σύνδεσης και Κωδικό Πρόσβασης.   
4.Όνομα Χρήστη – μοναδικό, προσωπικό ψευδώνυμο επιλεγμένο από το Χρήστη της Πλατφόρμας, 
μέσω του οποίου οι ίδιοι ή κάποιο τρίτο πρόσωπο δύνανται να χρησιμοποιήσουν την Πλατφόρμα.   
5 .Παρατηρητής – φυσικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιήσει πληροφορίες 
αντλούμενες από την Πλατφόρμα για σκοπούς προώθησης αγαθών, δίχως την ανάγκη 
προηγούμενης εξουσιοδότησης από πλευράς του Σπουδαστή.   
6. Πλατφόρμα – Διαδικτυακή σχολή ευρισκόμενη στη διεύθυνση www.blc4u.com, η οποία αποτελεί 
περιουσία και υπηρεσία της Kaleidoscope Global LLC και επιτρέπει τους Σπουδαστές να 
συμμετάσχουν σε μαθήματα γλώσσας μέσω του Διαδικτύου.   
7. Κανονισμοί – οι κάτωθι Κανονισμοί που αφορούν τη χρήση των υπηρεσιών της Πλατφόρμας 
και περιλαμβάνουν τους κανόνες της παροχής διαδικτυακών μαθημάτων γλώσσας μέσω της 
Πλατφόρμας.   

8. Σχολή – η εταιρία Kaleidoscope Global International LLC, 3030 North Rocky Point Drive West, 
33607 Tampa, USA. Ο ιδιοκτήτης της διαδικτυακής σχολής γλωσσών ευρισκόμενος στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.blc4u.com.  

9. Συμφωνία – Η συμφωνία αυτή με τη Σχολή η οποία αφορά τις υπηρεσίες της Σχολής μέσω της 
Πλατφόρμας, σε συνάρτηση με τους αποδεχθέντες Κανονισμούς ως αποτέλεσμα της εγγραφής ως 
Σπυδαστής ή ως Παρατηρητής.   
10. Χρήστης – ένα φυσικό πρόσωπο που κάνει χρήση των πόρων της Πλατφόρμας και κατέχει 
την ιδιότητα είτε του Παρατηρητή, είτε του Σπουδαστή.  
 
 
Παράγραφος 3 Εύρος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της Σχολής: 

 
1. Η Σχολή, στο πλαίσιο των όρων της υπηρεσίας που περιγράφονται κάτωθι, λειτουργεί ως 
οργανωτής σειρών μαθημάτων γλώσσας που λαμβάνουν χώρα στο Διαδίκτυο. Η επικοινωνία μεταξύ 
της Σχολής και του Σπουδαστή κατά τη διάρκεια των σπουδών, γίνεται μέσω καναλιών επικοινωνίας 
στη διεύθυνση www.blc4u.com.   
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Σπουδαστών και των Χρηστών σε σχέση με 
την Πλατφόρμα περιγράφονται στους Κανονισμούς κάτωθι.  

https://www.blc4u.com/
https://www.blc4u.com/


Παράγραφος 4 Πολιτική απορρήτου, Προστασία 
προσωπικών δεδομένων 

 
1. Ο Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, ρόλος απαραίτητος ώστε να 
εκπληρωθούν οι όροι της συμφωνίας μεταξύ της Σχολής και του Χρήστη, είναι η Σχολή.   
2. Οποιουδήποτε ατόμου του οποίου τα δεδομένα βρίσκονται στη Σχολή, το εν λόγω άτομο έχει το 
δικαίωμα να επισκοπήσει τα δεδομένα του και οιεσδήποτε αλλαγές που τυχόν έχουν γίνει σε αυτά, 
σε συμφωνία με τους όρους που περιγράφονται στους Κανονισμούς κάτωθι.  

 
Παράγραφος 
5 Εγγραφή 
 
A. Γενικοί Όροι  
1. [Συνθήκες χρήσης της Πλατφόρμας] Είναι η συνθήκη χρήσης της Πλατφόρμας όπου απαιτείται η 
εγγραφή του Χρήστη στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.blc4u.com, μέσω της συμπλήρωσης της 
φόρμας εγγραφής με τα προσωπικά του στοιχεία, πράξη η οποία, σε συνδυασμό με την αποδοχή 
των Κανονισμών που περιγράφονται κάτωθι, αποτελούν προϋποθέσεις πρόσβασης στις υπηρεσίες 
της Πλατφόρμας.   
2. [Χρήστες της Πλατφόρμας] Η Πλατφόρμα είναι προσβάσιμη για δύο ομάδες Χρηστών:   
α. Τους παρατηρητές, ανθρώπους που έχουν διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους των κανονισμών 
και στους οποίους έχει χορηγηθεί πρόσβαση μέσω των πληροφοριών της Πλατφόρμας για σκοπούς 
προώθησης προϊόντων.  
β. Φυσικά πρόσωπα που έχουν εκφράσει τη θέληση να ανήκουν στον κύκλο των Σπουδαστών, οι 
οποίοι, αφού συμπλήρωσαν τη φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία, διάβασαν και 
αποδέχθηκαν τους Κανονισμούς και κατέβαλλαν ποσό ανάλογο με την επιλεγμένη τους διάρκεια 
σπουδών στη Σχολή.  
3. [Επαλήθευση του Ονόματος Χρήστη] Ο Χρήστης δύναται να υιοθετήσει ένα μόνο Όνομα 
Χρήστη. Το όνομα αυτό επαληθεύεται από το διαχειριστή της Πλατφόρμας, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν πολλαπλές περιπτώσεις του ιδίου ονόματος, καθώς και για λόγους προστασίας των 
υπολοίπων Χρηστών από κλοπή ταυτότητας ή πλαστοπροσωπία από τρίτους.   
4. [Επικοινωνία μεταξύ του Σπουδαστή και της Πλατφόρμας/Σχολής] Το σύνολο της επικοινωνίας 
μεταξύ της Πλατφόρμας/Σχολής και του Σπουδαστή, λαμβάνει χώρα εξ’ ολοκλήρου μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων με τη βοήθεια της Πλατφόρμας.   
B. Εγγραφή του Σπουδαστή   
1. Ένας Σπουδαστής δύναται να είναι ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει αποδεχθεί τη συμφωνία της 
Σχολής, η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω της Πλατφόρμας.   
2. [Αποκτώντας την ιδιότητα του Σπουδαστή] Για να εγγραφεί κάποιο πρόσωπο που επιθυμεί να 
αποκτήσει την ιδιότητα του Σπουδαστή στην Πλατφόρμα, υποχρεούται να υποβάλλει (μέσα στα 
πεδία μιας διαδικτυακής φόρμας η οποία δημιουργείται από την Πλατφόρμα), τα εξής στοιχεία: 
α. ονοματεπώνυμο, β. διεύθυνση κατοικίας,  

 
γ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email), δ. επιλεγμένο Όνομα Χρήστη, ε. 
επιλεγμένο Κωδικό Πρόσβασης.   
Γ. Εγγραφή του Παρατηρητή   
1. Ένας Παρατηρητής δύναται να είναι ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει αποδεχθεί τη 
συμφωνία της Σχολής, η οποία αφορά τις χορηγηθέντες υπηρεσίες στους Χρήστες με την ιδιότητα 
του Παρατηρητή.   
2. [Αποκτώντας την ιδιότητα του Παρατηρητή] Για να εγγραφεί κάποιο πρόσωπο που επιθυμεί να 
αποκτήσει την ιδιότητα του Παρατηρητή στην Πλατφόρμα, υποχρεούται να υποβάλλει (μέσα στα 
πεδία μιας διαδικτυακής φόρμας η οποία δημιουργείται από την Πλατφόρμα), τα εξής στοιχεία:   
α. ονοματεπώνυμο,  
β. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),  
γ. Αποδοχή των Κανονισμών που διέπουν τη χρήση της Πλατφόρμας.  

https://www.blc4u.com/


Παράγραφος 6 Οργάνωση της διαδικασίας 
διδασκαλίας στη Σχολή 

 
A. Κατατακτήρια Εξέταση και επιλογή επιπέδου  
1. [Έλεγχος επιπέδου]. Για να ξεκινήσει να σπουδάζει στη Σχολή, ο Χρήστης χρειάζεται να 
συμπληρώσει ένα δωρεάν τεστ γλώσσας, το οποίο επιτρέπει την κατάταξη του Χρήστη στο 
βέλτιστο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας. Η Κατατακτήρια Εξέταση μπορεί να βρεθεί στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.blc4u.com.   
2. [Επισκόπηση του αποτελέσματος εξέτασης]. Ο σκοπός της Κατατακτήριας Εξέτασης είναι να δείξει 
το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας του Χρήστη, έτσι ώστε να μπορέσει να αγοράσει το κατάλληλο 
επίπεδο μαθημάτων γλώσσας.   
B. Σπουδή στη Σχολή   
1. [Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας] Η σπουδή στη Σχολή είναι διαθέσιμη σε έξι επίπεδα γλωσσικής 
επάρκειας: βασικό, στοιχειώδες, χαμηλό-ενδιάμεσο, προ-ενδιάμεσο, ενδιάμεσο, υψηλό-ενδιάμεσο. 
Κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα αποτελείται από έξι μήνες σπουδής στο συγκεκριμένο γλωσσικό   
2. [Επίπεδο σπουδών] Κάθε γλωσσικό επίπεδο χωρίζεται σε έξι υπό-επίπεδα. Ένα υπό-επίπεδο   
σπουδής αποτελείται από τουλάχιστον 5 τμήματα, όπως: ανάγνωση, γραφή, συνδιάλεξη, κατανόηση 
προφορικού λόγου και γραμματική.  
3. [Προχωρώντας στο επόμενο επίπεδο σπουδών] Η σπουδή στο κάθε επίπεδο ξεκινά με το πρώτο υπό-
επίπεδο. Η εισαγωγή στα διαδοχικά υπό-επίπεδα είναι δυνατή μόνο όταν ο Χρήστης επιτύχει 
τουλάχιστον το 50% των πόντων για κάθε τμήμα του εκάστοτε υπό-επιπέδου. Σε περίπτωση που ο 
Χρήστης επιτύχει μικρότερο ποσοστό από το 50% στο εκάστοτε υπό-επίπεδο, θα πρέπει να επαναλάβει 
τις ασκήσεις έως ότου επιτύχει το ελάχιστο ποσοστό του 50% των διαθέσιμων πόντων.  

Study at each level begins with the first sub-level.   
4. [Εξετάσεις προόδου] Κάθε επίπεδο ολοκληρώνεται με μία εξέταση προόδου. Η πρόσβαση 
στο επόμενο επίπεδο είναι δυνατή μόνο όταν ο Σπουδαστής επιτύχει τουλάχιστον το 50% των 
διαθέσιμων πόντων της εξέτασης προόδου.   
5 [Πρόσβαση στις υπηρεσίες της Σχολής] Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της Σχολής είναι δυνατή 
σύμφωνα με το κάτωθεν πίνακα.   
α. Ένα υπό-επίπεδο (όχι πάνω από 30 ημέρες). 
β. Μισό επίπεδο (όχι πάνω από 90 ημέρες).   
γ. Ένα επίπεδο (όχι πάνω από 180 ημέρες).  
δ. Διάφορα επίπεδα (να μην υπερβαίνει τον αριθμό των επιπέδων που έχουν συσσωρευτεί μέσα σε  
180 ημέρες).   
Σε περίπτωση όπου ο Χρήστης δεν ολοκληρώσει το εκάστοτε επίπεδο σπουδής στον παραπάνω 
χρόνο, η πρόσβαση στις υπηρεσίες της Σχολής μπορεί να μπλοκαριστεί. Η απεμπλοκή της 
πρόσβασης είναι δυνατή ύστερα από πληρωμή που είναι σύμφωνη με τη Λίστα Τιμών.   
Γ. Γραπτές εργασίες. Διάφορα υπό-επίπεδα σπουδών περιλαμβάνουν την προϋπόθεση εκ μέρους 
του Χρήστη να ολοκληρώσει μία γραπτή εργασία μέσω του διαύλου επικοινωνίας της 
Πλατφόρμας. Οι γραπτές εργασίες είναι πρακτικής φύσεως και εφαρμόζουν την καλυπτόμενη από 
το Χρήστη ύλη στην εκάστοτε σειρά μαθημάτων. Οι εργασίες αυτές δεν αξιολογούνται από τη 
Σχολή και αναγνωρίζονται αυτομάτως ως βαθμολογημένες.   

. Η Πληρωμή συνδιαλέξεων για τη χρήση της Πλατφόρμας δεν περιλαμβάνει “ζωντανή” 
συνδιάλεξη με κάποιον δάσκαλο. Ο Σπουδαστής δύναται να αιτηθεί μίας συνδιάλεξης με έναν 
δάσκαλο, υπό επιπλέον κόστος, σύμφωνα με τη Λίστα Τιμών της Πλατφόρμας (διαθέσιμη 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.blc4u.com).  
E. Ρήτρα εγγύησης εξέτασης για τους Σπουδαστές της Πλατφόρμας www.blc4u.com.  
1. [Αντικείμενο της εγγύησης] Η Σχολή εγγυάται στους Χρήστες, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τα 6 
επίπεδα της Πλατφόρμας, ότι θα δύνανται να ολοκληρώσουν μία διεθνή εξέταση επιπέδου Β1, σε 
αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Επίπεδα Γλώσσας (π.χ. TELC, Cambridge, PEARSON, TRINITY κ.ο.κ), σε 
ένα παγκοσμίως διαθέσιμο εξεταστικό κέντρο.   
2. [Όροι εγγύησης] Για να τύχει της παραπάνω εγγύησης, ο Χρήστης πρέπει να συμμορφωθεί  
με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
α. ολοκλήρωση των 6 επιπέδων της πλατφόρμας, 



β. εισαγωγή για εξετάσεις επιπέδου Β1 εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της σειράς 
μαθημάτων στην Πλατφόρμα, γ. αποτυχία εκπλήρωσης θετικού αποτελέσματος στην παραπάνω 
εξέταση.  
3. [Παροχή της εγγύησης] Ο Χρήστης ο οποίος πληροί τις άνωθεν προϋποθέσεις θα λάβει από τη 
Σχολή μία επιστροφή χρημάτων του κόστους της εν λόγω εξέτασης στην οποία έλαβαν μέρος. Οι 
όροι της παραλαβής της επιστροφής χρημάτων, είναι η αποστολή των ακολούθων εγγράφων στη 
Σχολή:  
α. το πρωτότυπο τιμολόγιο/απόδειξη για την εξέταση Β1 που έλαβε ο Σπουδαστής, β. 
ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει το γεγονός ότι απέτυχαν στις εξετάσεις,  
γ. έγγραφο/α που επιβεβαιώνουν ότι ο Σπουδαστής έχει πληρώσει και για τα 6 επίπεδα 
της Πλατφόρμας. 
 
Παράγραφος 7  
Πληρωμή των σπουδών της Σχολής. 

 
1. [Τιμοκατάλογος] Οι σπουδές στην Σχολή είναι επί πληρωμή. Ο Τιμοκατάλογος, ως συνιστώσα των 
Κανονισμών, αποτελεί ένα δομικό κομμάτι των Κανονισμών και μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση  www.blc4u.com.   
2. [Μέθοδοι Πληρωμής] Η πληρωμή για τις σπουδές στη Σχολή, είναι δυνατή μέσω 
πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ή μέσω “fast transfer” (γρήγορη μεταφορά) από εταιρίες που 
ειδικεύονται στον τομέα αυτό. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της Πλατφόρμας δεν είναι δυνατή, έως 
ότου επιβεβαιωθεί η απόδειξη πληρωμής σπουδών.   
3. [Επιστροφή χρημάτων σπουδών] Αποδεχόμενος τους άνωθι Κανονισμούς, ο Χρήστης είναι 
ενήμερος ότι αφού αγοράσει οποιαδήποτε ενότητα της σειράς μαθημάτων εκμάθησης γλώσσας 
μέσω του Διαδικτύου, ο Χρήστης λαμβάνει πρόσβαση σε συγγεγραμμένο υλικό προς την εκμάθηση 
της Αγγλικής γλώσσας. Στην περίπτωση που ο Χρήστης δεν κάνει πλήρη χρήση της πρόσβασης του 
στο παρεχόμενο υλικό, είτε σε μέρος αυτού, είτε στην ολότητα του, τότε δε βρίσκεται στην θέση να 
λάβει κάποια επιστροφή χρημάτων, είτε τμήμα αυτού, είτε όλου του ποσού πληρωμής των 
σπουδών.   
4. [Τιμολόγια / Αποδείξεις] Από τη στιγμή αγοράς ή ενεργοποίησης μιας σειράς μαθημάτων από τον 
Χρήστη, η Σχολή θα εκδώσει αυτόματα τιμολόγιο/απόδειξη του Χρήστη με την ολοκλήρωση της 
πληρωμής. Αποδεχόμενος τους κάτωθι Κανονισμούς, ο Χρήστης δίνει την συγκατάθεση του για την 
έκδοση τιμολογίου/αποδείξεως σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία δύναται να εκτυπωθεί 
οποιαδήποτε στιγμή ως μέρος των λειτουργιών της Πλατφόρμας.  

 
Παράγραφος 8 
Περιορισμοί της ευθύνης/λογοδοσίας της Σχολής. 

 
1. [Τερματισμός της ευθύνης/λογοδοσίας] Ενώ κάθε συμβαλλόμενο μέρος κάνει χρήση των σειρών 
μαθημάτων εκμάθησης γλώσσας με τη βοήθεια της Πλατφόρμας, πέραν από συνθήκες οι οποίες 
καλύπτονται από τις διατάξεις του νόμου, η Σχολή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια 
σχετιζόμενη με:  
α. θέματα τα οποία ανακύπτουν μέσω της χρήσης της Πλατφόρμας που προκαλούνται από τη χρήση 
του Ονόματος Χρήστη, της διεύθυνσης email ή του Κωδικού Πρόσβασης του Χρήστη, από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα, β. βλάβες του εξοπλισμού του υπολογιστή του Χρήστη, κυρίως της πηγής 
δεδομένων τους, κατά τη  
διάρκεια ή λόγω της χρήσης αυτού με τους πόρους της Πλατφόρμας, ιδίως με τη συνέπεια ότι το 
πληροφοριακό σύστημα του Χρήστη επηρεάζεται από έναν ιό υπολογιστή, γ. γεγονότα εκτός του 
ελέγχου της Σχολής, με τα οποία εννοούνται ότι είναι σπάνια, εξωτερικά και  
απρόβλεπτα γεγονότα, και τα οποία έχουν ως συνέπεια να είναι αδύνατον να προβλεφθούν 
κατάλληλα προληπτικά μέτρα, για τα οποία η Σχολή δεν είναι σε θέση να προβεί σε οποιαδήποτε 
ενέργεια εναντίον, προκαλώντας ένα εμπόδιο για την επαρκή εκτέλεση των όρων της Συμφωνίας, 
δ. ενέργειες των νομοθετικών οργάνων, εκτελεστικών ή δικαστικών, ιδίως το αποτέλεσμα των 
αλλαγών στους νομικούς κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις την ημέρα της εφαρμογής της 
Συμφωνίας, η οποία εμποδίζει την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της Συμφωνίας, 

https://www.blc4u.com/


ε. αδυναμία του Χρήστη να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Σχολής, η οποία προκαλείται από 
ανεξάρτητη Διαδικτυακή σύνδεση ή τη λανθασμένη ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή 
του Χρήστη και / ή των προγραμμάτων αυτού (π.χ. περιηγητές Διαδικτύου).  
2. [Τερματισμός της ευθύνης για ενέργειες αντίθετες προς το νόμο και τους Κανονισμούς] Η 
Σχολή δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας λόγω της ενδεχόμενης δραστηριότητας 
που προκαλείται από την αδυναμία του χρήστη να τηρήσει αυτούς τους κανονισμούς ή τις 
διατάξεις του νόμου. 
 
Παράγραφος 9  
Δικαίωμα παραίτησης από την εκτέλεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 
1. [Λόγοι για να παραίτησης από την εκτέλεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας] Η Σχολή διατηρεί 
το δικαίωμα να παραιτηθεί από οποιαδήποτε περαιτέρω εκτέλεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
μέσω της Πλατφόρμας, σε περίπτωση:   
α. υποψίας ότι το Όνομα Χρήστη ή ο Κωδικός Πρόσβασης έχει μοιραστεί σε τρίτο άτομο από 
τον Χρήστη, β. ανεπαρκής ποιότητας της μετάδοσης, απώλειας της σύνδεσης, απώλειας της 
ηλεκτρικής   
ενέργειας, τροποποίησης της μετάδοσης, ζημιάς ή βλάβης του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και των 
συστημάτων σύνδεσης, απώλειας συσκευών ηλεκτρονικών υπολογιστών, βλαβών του 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου, απώλειας σύνδεσης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης οδηγιών ή 
εντολών, δραστηριοτήτων τρίτων κατά τη διάρκεια της αποστολής οδηγιών,   
εντολών και κάθε άλλων πληροφοριών, των διαλειμμάτων που προκαλούνται από την απαραίτητη 
συντήρηση ρουτίνας, γ. ενεργειών των νομοθετικών οργάνων, εκτελεστικών ή δικαστικών, ιδίως 
το αποτέλεσμα των   
αλλαγών στους νομικούς κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις την ημέρα της εφαρμογής της 
Συμφωνίας, η οποία εμποδίζει την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της Συμφωνίας, δ. 
γεγονότων εκτός του ελέγχου της Σχολής, με τα οποία εννοούνται ότι είναι σπάνια, εξωτερικά και 
απρόβλεπτα γεγονότα, και τα οποία έχουν ως συνέπεια να είναι αδύνατον να προβλεφθούν   
κατάλληλα προληπτικά μέτρα, για τα οποία η Σχολή δεν είναι σε θέση να προβεί σε οποιαδήποτε 
ενέργεια εναντίον, προκαλώντας ένα εμπόδιο για την επαρκή εκτέλεση των όρων της Συμφωνίας,   
2. [Απαγόρευση της χρήσης της πλατφόρμας για ακατάλληλους σκοπούς] Οι χρήστες συμφωνούν 
ότι η χρήση της Πλατφόρμας για σκοπούς που δεν συνάδουν με τους σκοπούς της Πλατφόρμας 
και με την πρόθεση της παραβίασης ή παράκαμψης των υποχρεώσεων του νόμου, απαγορεύεται.   
3. [Απαγόρευση ενόχλησης των ανθρώπων, διαφήμισης και διάδοσης παράνομου περιεχομένου] Οι 
Χρήστες απαγορεύονται να κάνουν χρήση της Πλατφόρμας για σκοπούς έκφρασης περιεχομένου 
και δραστηριοτήτων που διαταράσσουν την ευεξία των άλλων ανθρώπων, την προώθηση άλλων 
διαδικτυακών τόπων, καθώς και για την έκφραση περιεχομένου με τη μορφή των διαφημίσεων κλπ.  
 
Παράγραφος 10 
Παράπονα για την υπηρεσία 

 
1. [Δικαίωμα στην διαμαρτυρία] Οι χρήστες της Πλατφόρμας μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Σχολής. Η καταγγελία πρέπει να περιέχει το όνομα, επώνυμο, τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το Όνομα Χρήστη του ατόμου που κάνει την 
καταγγελία, καθώς και μια λεπτομερή περιγραφή του παραπόνου.   
2. [Επεξεργασία της καταγγελίας] Οι καταγγελίες θα επεξεργάζονται και θα απαντώνται από τη 
Σχολή, εντός 14 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους.  



Παράγραφος 11  
Τελικές διατάξεις  
1. [Περιορισμοί πρόσβασης στην Πλατφόρμα] Η Σχολή μπορεί από καιρό σε καιρό να περιορίζει την 
πρόσβαση στην Πλατφόρμα, εάν τέτοια μέτρα είναι αναγκαία από τη σκοπιά της ασφάλειας ή για 
άλλους λόγους εκτός του ελέγχου της, καθώς και στις περιπτώσεις των εργασιών συντήρησης του 
συστήματος πληροφοριών. Οι εν λόγω περιορισμοί θα αίρονται μόλις η αιτία αυτής της έλλειψης 
πρόσβασης διορθωθεί.   
2. [Ενεργοποίηση των Κανονισμών] Οι άνωθι Κανονισμοί, βρίσκονται εν ενεργεία από την 28η 
Αυγούστου του 2011.  


