ΓΕΝΙΚΑ
Το παρόν περιγράφει του όρους στους οποίους υπόκειται το περιεχόμενο και η χρήση
των ιστότοπων https://seminars.eepek.gr και https://schools.eepek.gr, όροι οι
οποίοι δεσμεύουν τον χρήστη/επισκέπτη που χρησιμοποιεί και αποκτά πρόσβαση σε
αυτούς τους ιστότοπους. Η ΕΕΠΕΚ μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους
Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε
τέτοια τροποποίηση μέσω του επίσημου διαδικτυακού της τόπου (www.eepek.gr).
Με την πλοήγηση και χρήση των ιστότοπων https://seminars.eepek.gr και
https://schools.eepek.gr, οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει
και
αποδεχθεί
ανεπιφύλακτα
τους
ισχύοντες
Όρους
Χρήσης.
Η χρήση των παραπάνω ιστότοπων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τους
παρόντες Όρους Χρήσης.

A. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
1.

Το περιεχόμενο των ιστότοπων (συμπεριλαμβανομένων εικόνων,
σχημάτων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των
αρχείων αυτών των ιστότοπων) καθώς και η δομή του, με την επιφύλαξη
της επομένης παραγράφου (Α.2), αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία της
ΕΕΠΕΚ και προστατεύονται βάσει των σχετικών διατάξεων για την
προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το
ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς
συνθήκες και συμβάσεις, όπως ισχύουν.

2.

Το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται στα σεμινάρια/μαθήματα των
ιστότοπων https://seminars.eepek.gr και https://schools.eepek.gr,
αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του προσώπου ή των προσώπων που το
εκπόνησαν, εφεξής και καλούμενοι ως δικαιούχοι. Οι δικαιούχοι,
εκχωρούν στην ΕΕΠΕΚ μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος
αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο
κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε
οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ
ανταλλάγματος και για όλο τον χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας. Η πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών στο
πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός και αν
αναφέρεται διαφορετικά, οι δικαιούχοι διαθέτουν το περιεχόμενο των
σεμιναρίων/μαθημάτων που περιέχονται στους ως άνω ιστότοπους, στη
βάση των όρων της άδειας Creative Commons CC BY‐NC‐ND, όπως αυτή
περιγράφεται στη σελίδα https://creativecommons.org/licenses/by‐nc‐
nd/3.0/deed.el. Στη βάση αυτή επιτρέπεται η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση,
εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), υπό
τους όρους να μη γίνεται εμπορική χρήση, ούτε τροποποίηση του
περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, και
πάντα με σαφή αναφορά των δικαιούχων και δημιουργών του

περιεχομένου. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο μαθημάτων/σεμιναρίων
διατίθεται βάση άδειας διαφορετικής της Creative Commons CC BY‐NC‐
ND,
αυτό
θα
αναφέρεται
ρητά
στην
περιγραφή
των
μαθημάτων/σεμιναρίων στους εν λόγω ιστότοπους και για οποιαδήποτε
χρήση θα πρέπει να ζητείται η έγγραφη συναίνεση του/των
δικαιούχου/ων. Ο δικαιούχος διατηρεί το σύνολο των ηθικών και
περιουσιακών του δικαιωμάτων.
3.

Με την επιφύλαξη των ερευνητικών και διδακτικών σκοπών, ο χρήστης των
ιστότοπων μπορεί να κάνει χρήση του περιεχομένου του μόνο αν αυτή
είναι για προσωπικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση για εμπορική
χρήση. Η δημοσίευση, παρουσίαση, αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση ή
οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εκμετάλλευση του περιεχομένου των
ιστότοπων, μερικώς ή ως σύνολο, δεν επιτρέπεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο
χωρίς την σαφή αναφορά των δημιουργών και δικαιούχων του
περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου
των ιστότοπων από την χρήστη/επισκέπτη, θα πρέπει να αναφέρει
ευκρινώς την πηγή της προέλευσής του καθώς και τον/τους δικαιούχο/ους.

4.

Οι δικαιούχοι αλλά και οι χρήστες που αναρτούν περιεχόμενο στους
ιστότοπους, δηλώνουν ότι είναι φορείς των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας που τυχόν υφίστανται σε σχέση με αυτό ή/και ότι έχουν άδεια
προς τούτο από τους φορείς των δικαιωμάτων. Η ΕΕΠΕΚ δεν ευθύνεται για
παραβίαση τυχόν υπαρχόντων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί
περιεχομένου ή/και εφαρμογών που έχουν αναρτηθεί από χρήστες των
ιστότοπων.

B. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των
χρηστών/επισκεπτών των ιστότοπων https://seminars.eepek.gr
και
https://schools.eepek.gr υπόκεινται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό δίκαιο
καθώς και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουν οι παραπάνω ιστότοποι, για την
εγγραφή σας και ταυτοποίησή σας σε αυτούς, είναι :
- Όνομα
- Επώνυμο
- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
- Ειδικότητα Εκπαιδευτικού
Η ΕΕΠΕΚ συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι
απαραίτητα για την ταυτοποίηση των χρηστών/μελών της στους ιστότοπους
https://seminars.eepek.gr και https://schools.eepek.gr και τα χρησιμοποιεί
αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν
χρήστες των συγκεκριμένων ιστότοπων.

H ΕΕΠΕΚ σε καμία περίπτωση δεν ζητά ούτε συλλέγει δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν σε
θρησκευτικές
πεποιθήσεις,
πολιτικά
φρονήματα
κ.ά.
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΥΠΔ) της ΕΕΠΕΚ, μέσω e‐mail στο
dpo@eepek.gr, προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών
του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η
επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α).

C. Πολιτική για Cookies
Κατά την πλοήγηση στους ιστότοπους https://seminars.eepek.gr και
https://schools.eepek.gr, ενδέχεται να συγκεντρώνονται στοιχεία αναγνώρισης
των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την
παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι
μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από
έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει
τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του
χρήστη, όπως π.χ την προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των
προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του
αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση σας για τη χρήση των υπηρεσιών
του ιστότοπου μας.
Πώς να ελέγχετε τα cookies: Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα
cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε
εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που
βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους
περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την
εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να
προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που
επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου
χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος
της ευχρηστίας του και της λειτουργικότητας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

D. Περιορισμός ευθύνης
Στόχος των ιστότοπων https://seminars.eepek.gr και https://schools.eepek.gr
είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση του επισκέπτη/χρήστη.
Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
τηλεκπαίδευσης (τύπου moodle ή eclass) και η ΕΕΠΕΚ καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του
ιστότοπου. Η ΕΕΠΕΚ δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου και
οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα.

Η ΕΕΠΕΚ έχει περιορίσει τα δεδομένα που μπορεί να φαίνονται μεταξύ των
χρηστών των ιστότοπων https://seminars.eepek.gr και
https://schools.eepek.gr, αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να
ρυθμίσουν το προφίλ τους ώστε κάποια δεδομένα τους να είναι ορατά
εφόσον το επιθυμούν. Η ΕΕΠΕΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
έκθεση δεδομένων (π.χ. email address) η οποία οφείλεται σε ρυθμίσεις που οι
ίδιοι οι χρήστες έχουν επιλέξει.
Η ΕΕΠΕΚ δεν εγγυάται ότι οι ιστότοποι ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός
δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το
περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς
"ιούς"
ή
άλλα
επιζήμια
συστατικά.
Η ΕΕΠΕΚ δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα,
καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων του ιστότοπου, ή για
οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των
δεδομένων
ή
απορρέουν
από
αυτή.
Η ΕΕΠΕΚ δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την
επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου των
ιστότοπων. Η ΕΕΠΕΚ δεν εγγυάται ότι θα ανταποκρίνεται σε όλα τα ερωτήματα
που
τίθενται
από
τον
επισκέπτη/χρήστη.
Η ΕΕΠΕΚ δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση,
έμμεση, θετική, αποθετική, αρνητικό διαφέρον, ζημία από ποινική δίωξη που
προκύπτει ή απορρέει από την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών, των
επιλογών και του περιεχομένου των παρόντων ιστότοπων.

E. Χρήση ομάδων συζητήσεων και φόρουμ
Οι ιστότοποι https://seminars.eepek.gr και https://schools.eepek.gr
περιλαμβάνουν τρόπους επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και
αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών τους, με βασικότερο αυτών της
συμμετοχή σε ομάδες συζητήσεων και φόρουμ στα πλαίσια μαθημάτων και
σεμιναρίων. Η ΕΕΠΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε
δημοσίευση σε φόρουμ, σε περίπτωση παράβασης των κανόνων περί
δημοσιεύσεων που ορίζονται σε αυτό το κείμενο.
Η ΕΕΠΕΚ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή
ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις σελίδες των
φόρουμ προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι χρήστες των φόρουμ διατηρούν το
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν καθώς και στο
υλικό που διαμοιράζονται με τις δημοσιεύσεις τους και έχουν την αποκλειστική
ευθύνη σε περίπτωση που παραβαίνουν τις νομοθεσίες περί πνευματικής
ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων μέσω των αναρτήσεών τους στα
φόρουμ.
Στην περίπτωση ειδοποίησης/τεκμηρίωσης ή εκτίμησης της ΕΕΠΕΚ ότι
περιεχόμενο δημοσίευσης θίγει τρίτα πρόσωπα, ο Διαχειριστής του ιστότοπου

έχει το δικαίωμα της άμεσης διαγραφής των αντίστοιχων δημοσιεύσεων και της
εφαρμογής κυρώσεων όπως περιγράφονται παρακάτω.
1. Σύστημα Προειδοποιήσεων – Κυρώσεων
Σε περίπτωση παραβίασης των όρων που περιγράφονται στα σημεία 2 και
3 παρακάτω, θα πρέπει να ενημερώνεται ο Διαχειριστής του ιστοτόπου,
μέσω e‐mail, στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην τελική παράγραφο
«Επικοινωνία» των παρόντων όρων χρήσης. Οι ακόλουθες κυρώσεις
μπορούν να εφαρμοστούν ανάλογα με το βαθμό και τη μορφή παραβίασης
του χρήστη:




Προειδοποίηση (μέσω προσωπικού μηνύματος/email στον
χρήστη)
Προσωρινή απαγόρευση (παύση της πρόσβασης για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 2‐4 εβδομάδων)
Απεριόριστη απαγόρευση (οριστική διαγραφή χρήστη από τον
ιστότοπο).

2. Γενικοί Κανόνες σχετικοί με τις Δημοσιεύσεις/Αναρτήσεις
Οι δημοσιεύσεις στα φόρουμ και η ενεργή συμμετοχή σε αυτά οφείλουν
να συμφωνούν με τους ακόλουθους κανόνες οι οποίοι θεσπίστηκαν με
σκοπό τη διασφάλιση της ομαλότερης δυνατής διεξαγωγής των
συζητήσεων, την αποφυγή προβλημάτων, παρεξηγήσεων και
απρόβλεπτων καταστάσεων. Συγκεκριμένα:
i.

Απαγορεύονται η χρήση greeklish, η χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για
ολόκληρες φράσεις (όταν αυτό δεν κρίνεται απαραίτητο), καθώς και
ασυνήθιστες συντομογραφίες κοινών λέξεων. Οι συγκεκριμένοι
τρόποι γραφής είναι ιδιαίτερα ενοχλητικοί και κουραστικοί για τους
άλλους χρήστες. Αν θέλετε να τονίσετε κάτι, χρησιμοποιήστε
κατάλληλη μορφοποίηση όπως έντονους (bold) χαρακτήρες. Επίσης,
απαγορεύονται τα κατά παράταξη θαυμαστικά (!!!!), τα οποία έχουν
σαφώς ειρωνικό χαρακτήρα και προφανώς εμποδίζουν την
ανταλλαγή απόψεων.

ii.

Τα μηνύματα πρέπει να δημοσιεύονται στη Θεματική Ενότητα που
σχετίζεται με το περιεχόμενό τους. Φροντίστε έτσι ώστε ο τίτλος να
είναι σχετικός με το μήνυμα και κατατοπιστικός.

iii.

Οι συζητήσεις μεταξύ δύο χρηστών με τη μορφή των δημοσιεύσεων
σε κάποιο φόρουμ (και όχι μέσω προσωπικών μηνυμάτων, όπου
αυτά επιτρέπονται), αποδέχονται αυτόματα τη συμμετοχή και
οποιουδήποτε άλλου μέλους του φόρουμ.

3. Περιεχόμενο και Ύφος των Δημοσιεύσεων/Αναρτήσεων στα Φόρουμ
i.

Η οποιαδήποτε κριτική είναι θεμιτή μόνο όταν είναι κόσμια και
αναφέρεται σε ιδέες και διατυπώσεις και όχι σε πρόσωπα. Επιθέσεις

και προσβολές θα αντιμετωπιστούν με μηδενική ανεκτικότητα.
Συγκεκριμένα, η δυσφήμιση, ο χλευασμός, η επιθετική ειρωνεία και
κάθε είδους προσωπικές προσβολές θα διαγράφονται από τις
δημοσιεύσεις χωρίς προειδοποίηση. Ανάλογα, θα εφαρμόζονται οι
Προειδοποιήσεις/Κυρώσεις (σημείο 1. Παραπάνω) που θα κρίνει ο
Διαχειριστής του ιστότοπου.
ii.

Συζητήσεις που παραβαίνουν έναν ή συνδυασμό κανόνων που
ορίζονται στο κείμενο αυτό, πρέπει να μη συνεχίζονται από τους
χρήστες. Ενστάσεις, και υποδείξεις για ύπαρξη τέτοιων συζητήσεων
δεν πρέπει να γίνονται σε νέα δημοσίευση, αλλά με αποστολή
προσωπικού μηνύματος προς τον Διαχειριστή του ιστότοπου.

iii.

Πληροφορίες ιδιωτικής φύσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται
από τα μέλη στο φόρουμ. Στην περίπτωση αναφοράς προσωπικών
στοιχείων χρήστη από άλλον, το μήνυμα άμεσα θα διαγράφεται και
ο Διαχειριστής θα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης του
παραβάτη.

iv.

Απαγορεύεται το spamming μέσω των φόρουμ. Απαγορεύονται οι
συζητήσεις/αναρτήσεις που συνιστούν κομματική προπαγάνδα,
προωθούν εμπορικά προϊόντα, περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή
συνιστούν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων.
Επιτρέπεται η συζήτηση πάνω σε εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες,
όταν αυτή αφορά σε εκπαιδευτικούς σκοπούς και πάντα υπό την
προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί έμμεση ή άμεση διαφήμιση εμπορικών
προϊόντων/υπηρεσιών.

Συνεχιζόμενες παραβάσεις των παραπάνω κανόνων και όρων χρήσης, θα
συνεπάγονται προειδοποίηση των χρηστών που προβαίνουν σε αυτές, και σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτών μετά από ανάλογα μηνύματα,
απαγόρευση πρόσβασης στον χρήστη για χρονικό διάστημα που θα κρίνει o
Διαχειριστής του ιστότοπου, ανάλογα με την περίσταση. Για οποιαδήποτε
παραβίαση των παρόντων κανόνων, οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν
άμεσα τον Διαχειριστή του ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση, πιθανή
καθυστέρηση αντίδρασης του Διαχειριστή στη λήψη μέτρων δεν συνεπάγεται
καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ανοχή στη μη συμμόρφωση με τους παρόντες
όρους.

F. Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων
Οι ιστότοποι https://seminars.eepek.gr και https://schools.eepek.gr ενδέχεται
να περιέχουν «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. Οι δικτυακοί τόποι
https://seminars.eepek.gr και https://schools.eepek.gr δεν ελέγχουν τη
διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών
τόπων, στους οποίους παραπέμπουν μέσω "συνδέσμων", «υπερκειμενικών
συνδέσμων» (hyperlinks) και δεν ευθύνονται για αυτά. Οι ιστότοποι

https://seminars.eepek.gr και https://schools.eepek.gr σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να θεωρηθούν ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις
υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στους οποίους παραπέμπουν
ή ότι συνδέονται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Η ΕΕΠΕΚ δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη
λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω των παραπάνω δικτυακών τόπων
ή στους οποίους αυτοί παραπέμπουν. Η ΕΕΠΕΚ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ζημία που θα υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων
φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του
χρήστη/επισκέπτη και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η
χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει.
Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την
επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους
αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική
ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

G. Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης στους ιστότοπους https://seminars.eepek.gr
και https://schools.eepek.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή
τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο,
παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστοσελίδα χωρίς να
θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.
Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν τη θέση συμφωνίας μεταξύ της ΕΕΠΕΚ και
του επισκέπτη/χρήστη των εν λόγω ιστότοπων. Κάθε τροποποίηση της
συμφωνίας αυτής, προκειμένου να έχει ισχύ, θα πρέπει να έχει τεθεί υπόψιν
των
χρηστών.
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων
χρήσης και γενικότερα από τη χρήση του ιστότοπου από τον επισκέπτη/χρήστη
και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό
δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Λάρισας.

H. Επικοινωνία
Για καταγγελίες σχετικές με την παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης, αλλά
και για θέματα περιεχομένου του ιστότοπου ή για συναφή νομικά
ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τις παρακάτω
διευθύνσεις:
Για τον ιστότοπο https://seminars.eepek.gr, με τον Διαχειριστή του ιστότοπου
στο email: seminars‐adm@eepek.gr
Για τον ιστότοπο https://schools.eepek.gr, με τον Διαχειριστή του ιστότοπου
στο email: schools‐adm@eepek.gr

