ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του emeis.gr κατανοεί και αποδέχεται
ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το
emeis.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη
χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία
ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών
ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών.
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του
emeis.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε
τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής
στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής
των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά
μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του emeis.gr.
Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας
ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της
υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το
site emeis.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των
προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και
πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό
πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά.
Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας
των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να
μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site emeis.gr
Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό κάποιος τρίτος ή ένας Συνεργάτης του site
emeis.gr στον δικτυακό τόπο, δίνεται αυτόματα στον δικτυακό τόπο το
δικαίωμα και άδεια να προβάλλει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, αναπαράγει αυτό
το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε
τεχνολογία. Αναγνωρίζετε ταυτόχρονα ότι ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία
υποχρέωση να προβάλλει ή δημοσιεύσει το υλικό που υποβάλλετε. Οι χρήστες
και οι Συνεργάτες του site emeis.gr αναγνωρίζετε πως για οποιαδήποτε
δημοσίευση-ανάρτηση προβείτε στο site emeis.gr την αποκλειστική αστική και
ποινική ευθύνη τη φέρετε οι ίδιοι οι συντάκτες και αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία
που είναι ιδιοκτήτρια του site emeis.gr δε φέρει καμία ευθύνη, ούτε αστική,
ούτε ποινική. Οι χρήστες και Συνεργάτες του site emeis.gr αναγνωρίζετε ότι
ευθύνεστε για οποιαδήποτε νομική παράβαση ενός ελληνικού νόμου ή
νομοθετήματος ή ενός ευρωπαικού νόμου ή κοινοτικής οδηγίας, η οποία
προήλθε από δημοσίευση ή ανάρτηση από το προσωπικό σας e.mail ή
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προσωπικό κωδικό στο site emeis.gr και στο περιοδικό «emeis” που
δημοσιεύεται μέσα από το site www.emeis.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Επισκέπτες/χρήστες του emeis.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν
πρόσβαση στις υπηρεσίες του emeis.gr που μπορεί να θεωρούνται
ακατάλληλες για ανηλίκους. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία του emeis.gr που
μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο υπάρχει
προειδοποίηση προς τους ανήλικους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά
ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως, αγνοώντας την ένδειξη ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ,
επισκεφτούν τις συγκεκριμένες σελίδες του emeis.gr, το emeis.gr δεν φέρει
καμία ευθύνη. Εάν ανήλικοι χρήστες μέσω των σελίδων του emeis.gr που
έχουν την ένδειξη ακατάλληλο, και παρ'όλα αυτά κάνουν χρήση της σελίδας
του emeis, ή εάν ανήλικοι χρήστες μέσω συνδυασμών των link που υπάρχουν
στο emeis, βρεθούν να σερφάρουν σε σελίδες site του κυβερνοχώρου με
υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο, το emeis.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το emeis.gr παρέχει
στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για
ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα
κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα
βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε
μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή
νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο
χρήστης ή Συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε
περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά
διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του emeis.gr. Το emeis.gr δεν είναι δυνατό,
λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται
από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν
εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα
τέτοιου περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο
το emeis.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη
χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται,
μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους
χρήστες/μέλη/Συνεργάτες στις υπηρεσίες του emeis.gr.
Οι χρήστες/μέλη/Συνεργάτες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των
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υπηρεσιών του emeis.gr για:
1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για
την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό,
προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή
άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά
δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε
άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης
προώθησης περιεχομένου καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς
ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα
σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία
οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού..
2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για
την ταυτότητα του χρήστη/μέλους/Συνεργάτη ή παραπλανητική δήλωση
αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους/Συνεργάτη με
κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με
σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που
μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του emeis.gr.
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για
την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει
το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
6. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των
δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του emeis.gr, ή παρακοή των
προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
7. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής,
ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει
νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του
emeis.gr.
8. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών
και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και
αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών)
Ο χρήστης του emeis.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το emeis.gr δεν κάνει
προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το emeis.gr και οι αρμόδιοι
συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της
αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή
διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του
emeis.gr. Επίσης, το emeis.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το
δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες
όρους χρήσης.
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ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Ο χρήστης/μέλος/Συνεργάτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του emeis.gr
για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά,
φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια
στο emeis.gr και στο περιοδικό emeis που είναι ιδιοκτησία του site
“www.emeis.gr”, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί
μέρος των υπηρεσιών του emeis.gr, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει
αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο
χρήστης/μέλος/Συνεργάτης που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες,
δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο,
μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το
emeis.gr στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες. Το emeis.gr δεν έχει καμία ευθύνη
για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους/Συνεργάτη με τους τρίτους παροχείς
υπηρεσιών που διαφημίζονται στο emeis.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν
εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΒΛΑΒΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο χρήστης/Μέλος/Συνεργάτης του emeis.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι
διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το emeis.gr και τους
συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και
τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση,
δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του emeis.gr.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο χρήστης/μέλος/Συνεργάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το emeis.gr
διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών
πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του
περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το
γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης καθώς και τις ίδιες τις
υπηρεσίες.

COOKIES
Το emeis.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του
επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του emeis.gr.
Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε
συγκεκριμένες υπηρεσίες του emeis.gr και για στατιστικούς λόγους
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προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του
emeis.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΑ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων,
συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του emeis.gr,
συμπεριλαμβανομένων, video, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων,
κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού
του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα
σήματα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του
emeis.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου,
του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς,
κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο
πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να
"φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα
προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του
παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών,
εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους
πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη
σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το
δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται
εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του
emeis.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το emeis.gr
δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης
των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του emeis.gr στις οποίες
προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του emeis.gr παρέχονται
«όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και
συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το
νόμο, το emeis.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και
συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό,
αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα
για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Το emeis.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα
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περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη
θα διορθώνονται. Επίσης το emeis.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε
άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά
τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα
επιζήμια συστατικά. Το emeis.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την
ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων,
υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων
διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε
καμία περίπτωση το emeis.gr.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο emeis.gr
αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του emeis.gr και γενικά
προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά
περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε
υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση
ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το emeis.gr αναλαμβάνει τη συλλογή,
επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά
περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και
γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ
δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της
συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την
πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του
emeis.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία,
αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων
πληροφοριών.

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Όλοι οι συνεργάτες του www.emeis.gr και του περιοδικού «emeis” που
αναρτούν σε αυτό πάσης φύσεως ειδησεογραφικό υλικό μέσω του
προσωπικού τους username και password δηλώνουν ότι πριν από κάθε
ηλεκτρονική αποστολή ανάρτησης/κειμένου τους έχουν διαβάσει τους όρους
χρήσης, και έχουν αποδεχτεί τα παρακάτω:
1. Ο «Συνεργάτης» αποδέχεται την αποκλειστική νομική ευθύνη των ειδήσεων
που έχει συντάξει και δημοσιεύσει στο ειδησεογραφικό διαδικτυακό ιστότοπο
www.emeis.gr και στο ηλεκτρονικό περιοδικό «emeis”, καθώς υπογράφει τις
ειδήσεις και οι ειδήσεις είναι πνευματική ιδιοκτησία του «Συνεργάτη». Mε την
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ηλεκτρονική αποστολή μέσω του username του και του password του, δίνει
άδεια στο site www.emeis.gr και στην εταιρεία που είναι ιδιοκτήτρια του site,
με οποιονδήποτε τρόπο να αναπαράγει, να κάνει χρήση της πνευματικής
ιδιοκτησίας του και ρητά αποδέχεται ο «Συνεργάτης» ότι ο συντάκτης του
ειδησεογραφικού υλικού αποδεικνύεται από το όνομα χρήστη και το password
από το οποίο δημοσιεύονται οι ειδήσεις. Σε οποιαδήποτε νομική αντιδικία
προκύψει, με αιτία το περιεχόμενο δημοσίευσής του «Συνεργάτη», ο
«Συνεργάτης» αποδέχεται εκ των προτέρων ότι αναλαμβάνει όλη την αστική
και ποινική ευθύνη και ρητά συμφωνείται ότι η «Εταιρεία», ιδιοκτήτρια του
site www.emeis.gr δεν έχει καμία αστική και ποινική ευθύνη από την
δημοσίευση ειδησεογραφικού υλικού που υπογράφεται από τον «Συνεργάτη».
Πιο συγκεκριμένα από τη χρονική στιγμή που ο «Συνεργάτης» εισέρχεται από
την ειδική είσοδο των «συνεργατών» του site www.emeis.gr, ο «Συνεργάτης»
ρητώς δηλώνει ότι αποδέχεται τα εξής:
Α) Ο «Συνεργάτης» ρητώς αποδέχεται και ρητώς δεσμεύεται πως οποιοδήποτε
πρόστιμο ή αποζημίωση επιβληθεί στην «Εταιρεία», ιδιοκτήτρια του site
www.emeis.gr, εξαιτίας κάποιας ανάρτησής του από τον προσωπικό του
κωδικό, από Δικαστήριο ή Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και υποχρεωθεί εις
ολόκληρο η «Εταιρεία», ιδιοκτήτρια του site www.emeis.gr, με τον
«Συνεργάτη» ή η «Εταιρεία», ιδιοκτήτρια του site www.emeis.gr,
εξ'ολοκλήρου να το πληρώσει, η «Εταιρεία», θα μετέλθει πάντων των νομίμων
μέσων για να υποχρεώσει τον «Συνεργάτη» να πληρώσει την ζημία που
προκάλεσε στην «Εταιρεία» καθώς υπεύθυνος εξ' ολοκλήρου είναι ο
«Συνεργάτης».
Β) Ο «Συνεργάτης» δηλώνει ότι θεωρεί εύλογο και δίκαιο την αποκλειστική
νομική ευθύνη των δημοσιευμάτων του να την φέρει ο ίδιος.
Γ) Ο «Συνεργάτης» αποδέχεται και ρητά γνωρίζει ότι κατά την είσοδό από την
ειδική είσοδο συνεργατών από το site www.emeis.gr του η «Εταιρεία»,
ιδιοκτήτρια του site www.emeis.gr, επιφυλάσσεται ρητώς παντός εν γένει
νομίμου δικαιώματός της και ότι θα μετέλθει πάντων των νόμιμων μέσων
συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής οδού εναντίον του «Συνεργάτη» για
να προστατέψει τα συμφέροντά της σε περίπτωση 1) πάσης φύσεως
οικονομικής ζημίας της με ευθύνη του συνεργάτη 2) σε περίπτωση που από
κάποιο δημοσίευμα του «Συνεργάτη» της επέλθει ζημία στην φήμη και την
αξιοπιστία του site www.emeis.gr.
Δ) Ο «Συνεργάτης» αποδέχεται ότι, μετά την ανάρτηση οποιουδήποτε
κειμένου του από τον προσωπικό του κωδικό, η «Εταιρεία» ιδιοκτήτρια του
site www.emeis.gr, έχει το δικαίωμα, να αφαιρέσει την ανάρτηση του
«Συνεργάτη» σε οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο.
Ε) Ο «Συνεργάτης» ρητά δίνει το δικαίωμα στην «Εταιρεία», ιδιοκτήτρια του
site www.emeis.gr, όταν ο ίδιος αδυνατεί, να επεμβαίνει στα κείμενά του μόνο
για τη διόρθωση ορθογραφικών λαθών και την αντικατάσταση οπτικού υλικού
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που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην συνολική εικόνα του site www.emeis.gr
(π.χ. λανθασμένες αναλογίες ή κακή ανάλυσης φωτογραφιάς). Όμως σε κάθε
περίπτωση ο «Συνεργάτης» ρητά δηλώνει ότι αποδέχεται ότι η «Εταιρεία» έχει
το δικαίωμα να αφαιρέσει –εφόσον ενημερώσει τον «Συνεργάτη»- μέρος ή το
σύνολο οποιασδήποτε ανάρτησης του «Συνεργάτη» που έγινε από τον
προσωπικό του κωδικό , σε περίπτωση που ενημερωθεί από τις αρχές ή η ίδια
κρίνει ότι η ανάρτηση θα επιφέρει ζημιά στην «Εταιρεία», ιδιοκτήτρια του site
www.emeis.gr.
ΣΤ) Ο «Συνεργάτης» ρητά δηλώνει ότι αποδέχεται ότι η «Εταιρεία»,
ιδιοκτήτρια του site www.emeis.gr, μπορεί να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή
τους όρους χρήσης. Ρητά δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από την «εταιρεία» ότι
κάθε φορά που αναρτάται κάποιο κείμενό του στο site www.emeis.gr
θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τους όρους χρήσης που ειδικά ισχύουν για όλους
τους «Συνεργάτες» του site www.emeis.gr.
2. Ο «Συνεργάτης» με την ειδική είσοδό του στο site υποχρεούται να ελέγχει
την αξιοπιστία του ειδησεογραφικού του υλικού και να το αναρτά στο
www.emeis.gr, από τον προσωπικό κωδικό του, που είναι και η ταυτότητα του
συντάκτη του κειμένου που αναρτά στο www.emeis.gr. Ο «Συνεργάτης» ρητά
δηλώνει ότι αποδέχεται με την είσοδό του από την είσοδο συνεργατών που
υπάρχει στο site www.emeis.gr ότι φέρει την αποκλειστική νομική ευθύνη για
την μη τήρηση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας ( ν. 2121/1993 ) και
την μη τήρηση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων ν. 2472/1997, ν.
3471/2006 για το περιεχόμενο των αναρτήσεών του. Επίσης ρητά αποδέχεται
και συμφωνεί ο «Συνεργάτης» ότι δεν έχει καμία αξίωση από την «Εταιρεία»,
ιδιοκτήτρια του site www.emeis.gr, και δεν δικαιούται κάποια ειδική
αποζημίωση λόγω παραχώρησης των πνευματικών δικαιωμάτων
εκμετάλλευσης των αναρτήσεών του στην «Εταιρεία», ιδιοκτήτρια του site
www.emeis.gr. Ο «Συνεργάτης» αφού διάβασε τα παραπάνω ρητώς συναινεί
και αποδέχεται τα παραπάνω και δηλώνει πως θεωρεί δίκαιο και εύλογο την
αποκλειστική νομική ευθύνη που προκύπτει από τη δημοσίευση των
προσωπικών του αναρτήσεων στο site www.emeis.gr και στο ηλεκτρονικό
περιοδικό «emeis” να τη φέρει αποκλειστικά ο ίδιος.

'ΔΕΣΜΟΙ' (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)
Το emeis.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα
των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω
"δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Το emeis.gr σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το
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περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία
παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)
Το emeis.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς
υπηρεσιών ή/και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για
την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των
υπηρεσιών αυτών. Το emeis.gr δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών
που αποκτώνται μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή
δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη και την εταιρεία παροχής
αγαθών ή υπηρεσιών. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί το
emeis.gr σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή
αυτή.
Στις περιπτώσεις που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου
πραγματοποιούνται μεταξύ των χρηστών/μελών και του emeis.gr, το emeis.gr
είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις
πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 και του
Νόμου 3587/2007 για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, το emeis.gr
υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με α) τα
ουσιώδη χαρακτηριστικά των υπηρεσιών ( διαφημιστικών) που προσφέρει, β)
την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο
προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο
πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς ή της τιμής, στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης. Οι διαφημιστικές
υπηρεσίες που προσφέρονται από το site emeis.gr γίνονται κατόπιν
ηλεκτρονικής επισκέψεως του χρήστη/μέλους/διαφημιζόμενου/Συνεργάτη στο
site emeis.gr και οι συμβάσεις καταρτίζονται εντός του εμπορικού
καταστήματος του site emeis.gr. Καμία σύμβαση πώλησης αγαθών/πώλησης
παροχής υπηρεσιών δεν συντελείται εκτός του εμπορικού καταστήματος του
site emeis.gr. O χρήστης/μέλος/διαφημιζόμενος/συνεργάτης ρητώς
αποδέχεται ότι όλες οι συμβάσεις πωλήσεις αγαθών/διαφήμισης συντελούνται
κατόπιν επισκέψεώς του στο site emeis.gr, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας.
Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζετε ότι δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 3 του
Νόμου 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3587/2007 του Νόμου
περί προστασίας του Καταναλωτή.
Το emeis.gr μπορεί να αξιοποιεί - επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται
κατά τις συναλλαγές των χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά
ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές,
εκτός αν ο χρήστης/ μέλος των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται
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τέτοιου είδους προσφορές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Η Πιστωτική Κάρτα που ο επισκέπτης/χρήστης/Μέλος/διαφημιζόμενος θα
χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών/αγορά διαφήμισης
του emeis.gr, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη
συναλλαγή εκτός κι αν ο επισκέπτης / χρήστης/Μέλος/Διαφημιζόμενος έχει
επιλέξει την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που
ανανεώνεται η συνδρομή του ή η υπηρεσία στην οποία συμμετέχει ή
διαφήμιση που έχει αγοράσει. To emeis.gr δεν ευθύνεται για τους όρους
χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών
συναλλαγών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το emeis.gr μπορεί να υιοθετήσει
νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του συμπεριλαμβανομένων των χρονικών
ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του emeis.gr τα ηλεκτρονικά
μηνύματα (e-mails), τα μηνύματα (forums), οι σελίδες χρηστών, ή/και
οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο
χρήστης/μέλος/Συνεργάτης. Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι το
emeis.gr διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας που παραμένουν ανενεργοί από τους χρήστες/μέλη για μακρύ
χρονικό διάστημα. (μεγαλύτερο των 6 μηνών)

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το emeis.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης
/μέλος εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή /
και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται
στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το emeis.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά
τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους
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δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική
στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του emeis.gr.

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη /
χρήστη των υπηρεσιών του site EMEIS.GR υπόκειται στους όρους του
παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου
(Ν. 2472/1997 και Ν. 2774/1999 για την προστασία του ατόμου από την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις
αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000)
και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
To emeis.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε
τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των
επισκεπτών / χρηστών / μελών του emeis.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το
emeis.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών /
χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών για τη διοχέτευση
προσωπικών δεδομένων.
• Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά
πρόσωπα που συνεργάζονται με το emeis.gr καθίσταται αναγκαία για την
υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και
φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το emeis.gr έχουν το δικαίωμα να
επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του emeis.gr
καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την
παροχή υποστήριξης προς το emeis.gr.
• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και
προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (HOMEPAGES)
Το emeis.gr δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο
αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες στις προσωπικές τους σελίδες
(Homepages). Άλλοι χρήστες επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με
δική τους ευθύνη. Εάν το emeis.gr λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε
κάποια/ες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα
ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το
δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των
σχετικών σελίδων ή/και του χρήστη/μέλους που προέβη στη σχετική
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ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα,
φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο
περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες να αναρτούν/δημοσιεύουν στις
προσωπικές τους σελίδες.

IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση
στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο emeis.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους
και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών
στοιχείων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του emeis.gr, καθώς και
οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το
ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς
συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση σε οποιαδήποτε νομική αντιδικία προκύψει
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω
όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και
αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των
λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του emeis.gr
και του επισκέπτη/χρήστη/Μέλους/Συνεργάτη των σελίδων και υπηρεσιών του
και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε
θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν
δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των
προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του emeis.gr.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το emeis.gr
δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης /
χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του emeis.gr
στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων
του παρόντος.
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