Όροι επίσκεψης/χρήσης
Η ΑΠΟΕΑ προσφέρει προς χρήση το δικτυακό της τόπο (www.apoea.org.gr) υπό
τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες του, καλούνται να
διαβάσουν και να μελετήσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση της
εν λόγω ιστοσελίδας ή όσων θα λειτουργήσουν στο μέλλον, μόνο εφόσον τους
αποδέχονται πλήρως. Η επίσκεψη και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου
συνεπάγεται την πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών, ενώ σε
περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί, οφείλει να μην
επισκεφθεί/κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η
παρούσα συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία ανάμεσα στους
επισκέπτες/χρήστες και την ΑΠΟΕΑ και αντικαθιστά όλες τις τυχόν προγενέστερες
συμφωνίες, εγγυήσεις και δηλώσεις σε σχέση με την Ιστοσελίδα, το περιεχόμενο, τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από ή μέσω αυτής.
Αλλαγή όρων χρήσης – Γνωστοποίηση αλλαγών
Η ΑΠΟΕΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανά
πάσα στιγμή να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς, τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας. Για αυτό κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να
επανεξετάζει τους όρους της πριν από κάθε χρήση για τυχόν υφιστάμενες αλλαγές.
Κάθε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή
της. Στην περίπτωση τροποποιήσεων, η συνέχιση της πρόσβασης ή χρήσης της
Ιστοσελίδας συνεπάγεται άνευ ετέρου την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του
επισκέπτη/χρήστη των τροποποιηθέντων όρων χρήσης αυτής, ακόμα και εάν δεν τις
έχει ανασκοπήσει. Η πιο πρόσφατη ημερομηνία δημοσίευσης αναγράφεται στο
τέλος της παρούσας.
Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας
Στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας περιλαμβάνεται ενδεικτικά κάθε πληροφοριακό
περιεχόμενο, το τυχόν εξατομικευμένο περιεχόμενο, εργαλεία επικοινωνίας, chat
rooms, πίνακες ανακοινώσεων, φόρουμ, εργαλεία αναζήτησης, σύνδεσμοι προς
άλλους διαδικτυακούς τόπους, εργαλεία διαχείρισης λογαριασμού και διαγνωστικά
εργαλεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Η Ιστοσελίδα προορίζεται μόνο για
την ιδιωτική και προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε χρήση ή απόπειρα χρήσης της
ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται αυστηρά. Η
ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει». Η ΑΠΟΕΑ θα καταβάλλει προσπάθεια για την καλή
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και εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας, ωστόσο δεν εγγυάται τη συνεχή,
αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων λειτουργία των διακομιστών (servers), όπως και την
έλλειψη «ιών» ή άλλων παρόμοιων επιζήμιων στοιχείων και συστατικών, είτε
πρόκειται για τον δικό της διαδικτυακό τόπο είτε για άλλα sites μέσω των οποίων
λαμβάνει περιεχόμενο ή παραπέμπει. Η ΑΠΟΕΑ δεν φέρει ευθύνη για την
επικαιρότητα, διαγραφή, τυχόν λανθασμένη παράδοση ή την αποτυχία
αποθήκευσης ή την αναπαραγωγή επικοινωνίας του χρήστη ή για τις ρυθμίσεις
εξατομίκευσης. Η ΑΠΟΕΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι
πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα να είναι σαφείς, ακριβείς, πλήρεις,
επικαιροποιημένες και διαθέσιμες, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την
ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία ο
επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη. Η ΑΠΟΕΑ δεν φέρει ευθύνη,
άμεση ή έμμεση (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας) για οιαδήποτε ζημία
(θετική ή αποθετική) τυχόν προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής της
επίσκεψης/χρήσης της εν λόγω Ιστοσελίδας, ούτε ευθύνεται σε αποζημίωση σε
περίπτωση απώλειας ή απενεργοποίησης της πρόσβασης στις πληροφορίες και τα
δεδομένα επισκεπτών/χρηστών. Έκαστος επισκέπτης/χρήστης είναι ο ίδιος
υπεύθυνος για την απόκτηση πρόσβασης στον Ιστότοπο, τη διαγραφή δεδομένων
από τον χώρο του δίσκου που ελέγχει, την αλλαγή δεδομένων στον δρομολογητή.
Ακόμα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διατήρηση όλων των διαδικασιών
ασφαλείας, όπως την σύνδεση ασφαλείας και την κρυπτογράφηση των δεδομένων,
το όνομα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης και το τείχος προστασίας. Καίτοι το
περιεχόμενο της εν λόγω ιστοσελίδας δεν θεωρείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο
ακατάλληλο ή ανήθικο, επίσκεψη, συμμετοχή ή χρήση της από ανήλικους
τεκμαίρεται ότι γίνεται με τη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους, ενώ
για πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους ή μερικής δικαστικής
συμπαράστασης, ότι υφίσταται συγκατάθεση των προσώπων που έχουν οριστεί ως
συμπαραστάτες τους.
Δικαίωμα επεξεργασίας, αλλαγής, τροποποίησης ή και τερματισμού της
Ιστοσελίδας
Η ΑΠΟΕΑ διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της
ευχέρεια, να αλλάξει, περιορίσει, τερματίσει, τροποποιήσει, μόνιμα είτε προσωρινά
την παροχή της Ιστοσελίδας, ή οποιουδήποτε μέρους της, σε κάθε χρήστη ή ομάδα
χρηστών, χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο. Η ΑΠΟΕΑ διατηρεί το
δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, να
επεξεργαστεί ή να διαγράψει οποιαδήποτε έγγραφο, πληροφορίες ή οποιοδήποτε
άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, χωρίς κάποια προηγούμενη
προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο. Τα ανωτέρω συμπεριλαμβάνουν ιδίως
έγγραφα, πληροφορίες ή/και περιεχόμενο που η ίδια ή/και οποιοσδήποτε χρήστης
θέσει στην διαδραστική λειτουργία της Ιστοσελίδας.
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Χρήση Διαδραστικών και άλλων Χαρακτηριστικών
Η ΑΠΟΕΑ δεν είναι υπεύθυνη για το υλικό που εμφανίζεται σε οποιαδήποτε
διαδραστική λειτουργία από τους επισκέπτες/χρήστες και δεν είναι υποχρεωμένη
να το διαγράφει. Ανεξάρτητα από εάν η ΑΠΟΕΑ διαγράφει, αφαιρεί, τροποποιεί
οποιοδήποτε υλικό ή όχι, δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις, οι χρήστες παραμένουν
αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που επικοινωνούν και τις τοποθετήσεις
τους. Η τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας
αποτελεί ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να
συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς
δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Ως εκ τούτου,
οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου
της εν λόγω ιστοσελίδας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε
περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή καθιστά διαθέσιμο
μέσω των υπηρεσιών της ΑΠΟΕΑ., η οποία λόγω του όγκου του περιεχομένου, δεν
είναι δυνατό να ελέγχει το σύνολο που αναρτάται από τους χρήστες στις υπηρεσίες
του δικτυακού τόπου και δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη νομιμότητα ή την ποιότητα
αυτού του περιεχομένου.
Δικαιώματα
Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών
και φορέων), όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, σημάτων, γραφικών, σχεδίων και
παρεχομένων υπηρεσιών (εφεξής περιεχόμενο), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία
της ΑΠΟΕΑ και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί
Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο δεν δύναται να
αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης, αντιγραφής,
αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, ή να μεταδοθεί ή «φορτωθεί» ή διανεμηθεί με
οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της ΑΠΟΕΑ.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου
τμήματος του περιεχομένου σε υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή
εμπορική χρήση, πάντα υπό την προϋπόθεση αναγραφής της πηγής προέλευσής
του και χωρίς να θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας. Διευκρινίζεται ότι έκαστος επισκέπτης/χρήσης με την υποβολή υλικού
που πρόκειται να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε διαδραστική λειτουργία, δίνει τη
συγκατάθεσή του για τη δημοσίευση του εν λόγω υλικού και χορηγεί άνευ
ανταλλάγματος στην ΑΠΟΕΑ το διαρκές, μη αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί
αυτό το υλικό στην αρχική ή την επεξεργασμένη τους μορφή, στην Ιστοσελίδα, και
σε βιβλία, άρθρα, σχόλια ή άλλα, σε οποιοδήποτε μέσο γνωστό σήμερα ή που θα
αναπτυχθεί αργότερα. Κοινοποιήσεις πιθανόν παραβιάσεων πνευματικών
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δικαιωμάτων θα πρέπει να αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου apoea@otenet.gr.
Υπηρεσίες Τρίτων
Η ΑΠΟΕΑ δύναται να επιτρέψει την πρόσβαση σε διαφήμιση και προώθηση
ιστοσελίδων τρίτων. Είναι κατανοητό ότι ΑΠΟΕΑ δεν έχει σχέση με την λειτουργία
των ιστοσελίδων αυτών ή δεν μπορεί να ελέγχει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που
προσφέρονται. Αποκλειστικά και μόνο οι τρίτοι αυτοί είναι υπεύθυνοι για την
πρόοδο τυχόν παραγγελίας, εκτέλεση, τιμολόγηση και την εξυπηρέτηση των
πελατών. Η ΑΠΟΕΑ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στις τυχόν συναλλαγές και δεν
ευθύνεται ούτε εγγυάται γι’ αυτές.
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Τόσον η ΑΠΟΕΑ όσο και κάθε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούνται να σέβονται την
ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις της και
αυτό είναι ένα μέρος της παρούσας συμφωνίας.
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να είχε συναφθεί και
εκτελεστεί στην Αθήνα και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής
Δημοκρατίας. Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το ελληνικό αποκλειομένης της
παραπομπής και αρμόδια Δικαστήρια για κάθε διαφορά αυτά της πόλεως των
Αθηνών.
Λοιποί Όροι
Ουδείς δικαιούται να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις για
λογαριασμό της ΑΠΟΕΑ, εκτός αν έχει προηγουμένως εξουσιοδοτηθεί εγγράφως
για αυτό.
Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Η μη ενάσκηση από μέρους της
ΑΠΟΕΑ δικαιώματός της δεν σημαίνει παραίτησή της από αυτό.
Τυχόν άκυρος ή ακυρώσιμος όρος δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου του της
παρούσας, αλλά θα ερμηνευθεί με βάση το αποτέλεσμα που επιδίωκε η ΑΠΟΕΑ,
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό,
τότε οι εναπομείνασες συμφωνίες και διατάξεις παραμένουν σε ισχύ, ως εάν ο
άκυρος όρος δεν είχε συμπεριληφθεί.
Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης 28-3-2017
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