Όροι χρήσης
Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας και των υπηρεσιών του politisnews.gr από
τον επισκέπτη/ χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συµφωνία του µε τους
παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχοµένου, των σελίδων,
των

γραφικών,

των

εικόνων,

των

φωτογραφιών

και

των

αρχείων

που

περιλαµβάνονται στην ιστοσελίδα µας. Συνεπώς, ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να
διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και
εάν δεν συµφωνεί, οφείλει να µην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχοµένου
µας. Ο επισκέπτης/ χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόµενο των
συγκεκριµένων σελίδων για ενδεχόµενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του
ιστότοπου ακόµη και µετά τις όποιες αλλαγές σηµαίνει την ανεπιφύλακτη εκ µέρους
του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόµενων εξαιρέσεων (πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων),
όλο το περιεχόµενο του ιστότοπου, συµπεριλαµβανοµένων (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά) των videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειµένων, των
παρεχοµένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου,
αποτελεί έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις
του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συµβάσεων και
συνθηκών περί προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Ό,τι άλλο περιλαµβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού µας
τόπου και αποτελεί κατοχυρωµένα σήµατα και προϊόντα πνευµατικής ιδιοκτησίας
τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει µε τον δικό
µας δικτυακό τόπο.

Άδεια χρήσης
Βάσει του ν. 2121/1993 το περιεχόµενο του ιστότοπου δεν 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. Εξαιρείται η περίπτωση της µεµονωµένης αποθήκευσης ενός
και µόνου αντιγράφου τµήµατος του περιεχοµένου σε έναν απλό προσωπικό
ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δηµόσια ή εµπορική χρήση και
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χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site, χωρίς να θίγονται µε
κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησία.
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 ιστότοπου. Σε περίπτωση
παραβίασης των παραπάνω απαγορεύσεων, ο παραβάτης αποδέχεται πως ευθύνεται
αποκλειστικά για αποζηµίωση των ανωτέρω βάσει των διατάξεων περί αστικής,
διοικητικής και ποινικής ευθύνης του.

Περιορισµός ευθύνης ∆ιαδικτύου και δηλώσεις αποποίησης
Το politisnews.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του
περιεχοµένου και οι πληροφορίες που εµφανίζονται στο δικτυακό τόπο να
χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και
διαθεσιµότητα. Σε καµία όµως περίπτωση δεν εγγυόµαστε και κατά συνέπεια δεν
ευθυνόµαστε (ούτε καν από αµέλεια) για οποιαδήποτε ζηµία τυχόν προκληθεί στον
επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου.
Περιεχόµενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καµία εγγύηση ρητή
ή έµµεση,

διατυπωµένη ή υποτιθέµενη,

ικανοποιητικής

ποιότητας,

εξυπακουοµένων των

καταλληλότητας,

απαραβίαστου

εγγυήσεων

συµβατότητας,

ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούµαστε. Επίσης δεν ευθυνόµαστε
για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζηµίας (θετικής ή αποθετικής, που µπορεί
ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδοµένων, διαφυγόντα κέρδη,
χρηµατική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/ επισκέπτες του δικτυακού µας τόπου ή
τρίτους, από αιτία που έχει σχέση µε τη λειτουργία ή µη, τη χρήση του δικτυακού
τόπου, τυχόν αδυναµία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από
αυτόν ή από τυχόν µη επιτρεπόµενες παρεµβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες /
πληροφορίες που διατίθενται µέσω αυτού.
Καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του
δικτύου. Σε καµία όµως περίπτωση δεν εγγυόµαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού
τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλµα,
απαλλαγµένες από ιούς και παρόµοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον δικτυακό του
τόπο, είτε για κάποιο server µέσω του οποίου µεταδίδεται το περιεχόµενο του. Το
κόστος των ενδεχόµενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαµβάνει ο
επισκέπτης / χρήστης και σε καµία περίπτωση το politisnews.gr.
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Σχολιασµός άρθρων
Η υπηρεσία του σχολιασµού των άρθρων παρέχει στους επισκέπτες – χρήστες
τη δυνατότητα να παραθέτουν τα σχόλια και τις απόψεις τους επί των αναρτηµένων
κειµένων. Οι επισκέπτες – χρήστες του politisnews.gr µπορούν να στείλουν τα σχόλιά
τους αναφορικά µε οποιαδήποτε είδηση προσθέτοντας άµεσα το σχόλιό τους χωρίς
προηγούµενη εγγραφή στον Ιστότοπο.
Οι επισκέπτες-χρήστες του politisnews.gr µπορούν να στείλουν τα σχόλια
τους εκφράζοντας την άποψή τους επί των αναρτηµένων ειδήσεων ή και επί των ήδη
αναρτηµένων σχολίων άλλων χρηστών – επισκεπτών. Σε κάθε περίπτωση,
απαγορεύεται το υβριστικό, ρατσιστικό, απειλητικό, δυσφηµιστικό, προσβλητικό,
άσεµνο, εκβιαστικό, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή γενικά παράνοµο περιεχόµενο
των εν λόγω σχολίων. Απαγορεύονται, επίσης, σχόλια που παραβιάζουν προσωπικά
δεδοµένα προσώπων, δικαιώµατα χρήσης, εµπορικά σήµατα, εµπορικά συµβόλαια ή
οποιοδήποτε άλλο πνευµατικό δικαίωµα φυσικών ή νοµικών προσώπων. Οι χρήστες επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συµπεριφοράς
Χρηστών Internet (NETIQUETTE). Οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί στον δικτυακό
µας ιστότοπο από την κακή χρήση της υπηρεσίας σχολιασµού εκ µέρους των
επισκεπτών/ χρηστών, ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης των τελευταίων.
Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή µας σχόλιο µε απαγορευµένο
περιεχόµενο, δικαιούµαστε να το αφαιρέσουµε χωρίς προειδοποίηση ή οποιαδήποτε
άλλη διατύπωση. Πέρα από τη διαγραφή, διατηρούµε το δικαίωµα (αλλά όχι την
υποχρέωση) να ελέγχουµε και να αρνούµαστε την έγκριση της δηµοσίευσης σχολίων
µε απαγορευµένο περιεχόµενο. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης – επισκέπτης
θεωρήσει ότι υπάρχει ανάρτηση σχολίου µε απαγορευµένο περιεχόµενο, καλείται να
επικοινωνήσει

µε

το

politisnews.gr

στο

παρεχόµενο

e-mail

επικοινωνίας,

προκειµένου να διευθετηθεί το ζήτηµα της απαγορευµένης ανάρτησης.
Το politisnews.gr σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται
ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόµενες σε αυτούς τους χώρους
προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόµενο των
σχολίων είναι οι εκάστοτε χρήστες – σχολιαστές της επίµαχης άποψης – σχολίου. Σε
καµία περίπτωση, δεν µπορεί το politisnews.gr να θεωρηθεί υπεύθυνο για ζηµία ή
απώλεια οποιουδήποτε είδους (π.χ. τυχαία, παρεπόµενη, άµεση, έµµεση, αστική ή
ποινική), που προέκυψε από ενέργειες των χρηστών – επισκεπτών. Αν κάποιος
χρήστης – σχολιαστής επιθυµεί την απόσυρση του ήδη υποβληθέντος ή αναρτηµένου
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σχολίου του, οφείλει να µας ενηµερώσει χρησιµοποιώντας το σχετικό email
επικοινωνίας του ιστότοπου, προκειµένου να αποσυρθεί το επίµαχο σχόλιο.

Σύνδεσµοι (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)
To politisnews.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιµότητα, το περιεχόµενο, την πολιτική
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, την ποιότητα και την πληρότητα των
υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέµπουµε
µέσω «δεσµών» (hyperlinks) ή διαφηµιστικών banners (εφεξής: «σύνδεσµοι»). Οι
σύνδεσµοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/
χρηστών του δικτυακού τόπου. Οι εν λόγω δικτυακοί τόποι/ σύνδεσµοι υπόκεινται
στους δικούς τους όρους χρήσης και σε καµία περίπτωση δεν ευθυνόµαστε για τυχόν
προβλήµατα που ανακύψουν κατά την επίσκεψη σε αυτούς. Για οποιαδήποτε
προβλήµατα οφείλετε να απευθύνεστε στους αντίστοιχους ιστότοπους.
Η τοποθέτηση των συνδέσµων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του
περιεχοµένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Συνεπώς, δεν φέρουµε καµία
ευθύνη για το περιεχόµενο τους ή για οποιαδήποτε ζηµία προκύψει κατά την
επίσκεψη σε αυτούς, καθώς ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση µε δική του ευθύνη.

Αποκλεισµός ευθύνης για πληροφορίες/ συµβουλές
Οι πληροφορίες και το εν γένει περιεχόµενο του ιστότοπου δεν συνιστούν σε
καµία περίπτωση, ευθέως ή εµµέσως, παρότρυνση, συµβουλή ή προτροπή για τη
διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης των χρηστών. Εναπόκεινται στη
διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν το περιεχόµενο του ιστότοπου και
να ενεργήσουν σύµφωνα µε την προσωπική τους βούληση, ενώ καµία ευθύνη δεν
φέρει ο ιστότοπος.
Το politisnews.gr αναλαµβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανοµή του
περιεχοµένου, χωρίς, ωστόσο, να εγγυάται για την αρτιότητα, την πληρότητα, την
καταλληλότητα και την απουσία τυχόν λαθών του περιεχοµένου του. Κάποιες δε από
τις πληροφορίες της σελίδας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Οι χρήστες οφείλουν να
διασταυρώνουν και να επαληθεύουν τις παρεχόµενες πληροφορίες. Ο ιστότοπος δεν
είναι σε θέση να εγγυηθεί για την ακρίβεια του παρεχόµενου υλικού.
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∆ιαφηµίσεις
Ο ιστότοπος περιέχει διαφηµίσεις

και προβολή άλλου υλικού µε

διαφηµιστικό περιεχόµενο και σκοπό. Το politisnews.gr δεν φέρει καµία ευθύνη για
το εν λόγω διαφηµιστικό υλικό και δεν υποχρεούται να εξετάσει τη νοµιµότητά του,
πέραν των προφανών και ευχερώς αντιληπτών από το µέσο συνετό πολίτη
προσβολών εννόµων δικαιωµάτων, που απορρέουν από το διαφηµιστικό εν γένει
υλικό. Η όποια ευθύνη από το περιεχόµενο των διαφηµίσεων βαραίνει αποκλειστικά
τους διαφηµιζόµενους, τους χορηγούς ή τους δηµιουργούς του διαφηµιστικού υλικού,
ενώ το politisnews.gr δεν φέρει καµία ευθύνη.
∆ηµοσιεύσεις στη στήλη «Γνώµη Πολιτών»
Στη στήλη του ιστότοπου «Γνώµη Πολιτών» φιλοξενούνται άρθρα – απόψεις
τρίτων, τα οποία αποτελούν έργα δικής τους πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η ιστοσελίδα
δεν έχει υποχρέωση ελέγχου της νοµιµότητας των εν λόγω άρθρων. Η όποια ευθύνη
από το περιεχόµενο τους αφορά αποκλειστικά τους δηµιουργούς/ συντάκτες τους και
καµία ευθύνη δεν βαραίνει τον ιστότοπο.
COOKIES
Το politisnews.gr µπορεί να χρησιµοποιεί cookies για την αναγνώριση του
επισκέπτη / χρήστη ορισµένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι µικρά
αρχεία κειµένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και
δεν λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
Χρησιµοποιούνται µόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε
συγκεκριµένες

υπηρεσίες

του

politisnews.gr

και

για στατιστικούς

λόγους

προκειµένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του politisnews.gr
είναι χρήσιµες ή δηµοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του
politisnews.gr µπορεί να ρυθµίσει το διακοµιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο
ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριµένες υπηρεσίες
του politisnews.gr, είτε να µην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καµία
περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριµένων υπηρεσιών
και σελίδων του politisnews.gr δεν επιθυµεί την χρήση cookies για την αναγνώριση
του δεν µπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Κατά την επίσκεψη των χρηστών στον ιστότοπο, το politisnews.gr δεν
συλλέγει κανένα άλλο προσωπικό δεδοµένο των χρηστών, πλην όσων σχετίζονται µε
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τη χρήση cookies. Στο βαθµό αυτό, πάντως, τηρείται η ισχύουσα ελληνική,
ευρωπαϊκή και διεθνής νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

Εφαρµοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρµογή των παραπάνω όρων
χρήσης, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και
υπάγονται στη δικαιοδοσία των ∆ικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Για οποιαδήποτε
επικοινωνία µε το διαχειριστή της ιστοσελίδας, παρακαλούµε να χρησιµοποιήσετε το
e-mail επικοινωνίας, που αναγράφεται στην ιστοσελίδα. Το ίδιο καλείστε να πράξετε
και σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο «προβληµατικό» ζήτηµα νοµικού,
κοινωνικού, ηθικού ή τεχνικού χαρακτήρα.
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