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Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου 

Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου 

 

 

 

1. Γενικοί όροι χρήσης 

Ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου (https://www.ete-dei.gr/), εφεξής 

αναφερόμενος ως «χρήστης», αναγνωρίζει ότι έχει επαληθεύσει ότι o υπολογιστής 

που χρησιμοποιεί δεν περιέχει ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό και ότι λειτουργεί 

άρτια. 

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή, τη χρήση και την 

ερμηνεία των δεδομένων που ο ίδιος αναζητά και μεταδίδει στο Διαδίκτυο. 

https://www.ete-dei.gr/
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Το Σωματείο «Ένωση Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ (Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ)»,  

ως υπεύθυνο για αυτόν τον ιστότοπο, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την 

παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή.  

Ο χρήστης συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης που είναι 

διαθέσιμοι  τη στιγμή της χρήσης. 

 

2. Περιεχόμενα της ιστοσελίδας 

Ο ιστότοπος αυτός τηρείται για να ενισχύσει την ενημέρωση των μελών του 

Σωματείου σχετικά με τις δράσεις, τις εκδηλώσεις και τη λειτουργία του Σωματείου 

εν γένει. 

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες έγκυρες και 

ακριβείς. Εάν εντοπιστούν σφάλματα, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά 

πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. 

Το Σωματείο δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά τις 

πληροφορίες ούτε για την παρουσία ιών ή κακόβουλου λογισμικού στην ιστοσελίδα 

του. 

Οποιοσδήποτε χρήστης ανακαλύπτει ανακρίβειες, λανθασμένες πληροφορίες 

ή πληροφορίες σαφώς παράνομου χαρακτήρα καλείται να ενημερώσει το Σωματείο 

στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.ete-dei.gr/. 

 

3. Χρήση υπερσυνδέσμων (hyperlinks) 

Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει πληροφορίες που διατίθενται από 

υπερσυνδέσμους σε άλλους ιστότοπους. 

Το Σωματείο σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για υπερσυνδέσεις σε άλλους 

ιστότοπους από αυτόν τον ιστότοπο. 

Η ύπαρξη συνδέσμου από αυτόν τον ιστότοπο σε άλλον ιστότοπο δεν θα 

συνιστά οποιαδήποτε συναίνεση ή εγγύηση εκ μέρους του Σωματείου, σε σχέση με το 

περιεχόμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο που διαχειρίζεται τον άλλο ιστότοπο. 

https://www.ete-dei.gr/
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Η δημιουργία υπερσυνδέσμων σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκειται στη ρητή 

προηγούμενη έγκριση του Σωματείου. 

 

4. Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 Τα δεδομένα που συλλέγονται στον δικτυακό μας τόπο προέρχονται 

αποκλειστικά από την εθελοντική καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, π.χ. 

με την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο ή σε οποιοδήποτε άλλο γεγονός που 

σχετίζεται με τη διάδοση του έργου. 

Το Σωματείο δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή 

δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του ιστοτόπου του σε 

τρίτους, που δε σχετίζονται με το ίδιο, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, 

με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες 

και μόνο αρχές.  

Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να 

διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας ενημερώνονται και υποβάλλονται σε 

επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  2016/679 

(στο εξής: "ΓΚΠΔ") και το Νόμο 4624/2019. 

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή 

εάν δεν καταχωρίσετε ή μας παρέχετε πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά 

δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει στον διακομιστή μας και τα 

οποία αφορούν Διεύθυνση IP, Ημερομηνία και ώρα της αίτησης, Διαφορά χρονικής 

ζώνης με ώρα Γκρίνουιτς (GMT), Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη 

σελίδα), Κατάσταση πρόσβασης / κωδικός κατάστασης HTTP, Ποσό δεδομένων που 

μεταφέρονται σε κάθε περίπτωση, Δικτυακός τόπος από τον οποίο έρχεται το αίτημα, 

Πρόγραμμα περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και η διεπαφή του, Γλώσσα και 

έκδοση του λογισμικού προγράμματος περιήγησης. 

 

5. Δικαιώματα Χρηστών 

  Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων και το Νόμο 

4624/2019, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 
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i. Δικαίωμα πρόσβασης  

ii. Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής  

iii. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας  

iv. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία  

v. Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων  

vi. Δικαίωμα επικοινωνίας με το Σωματείο μας (https://www.ete-dei.gr/) 

vii. Δικαίωμα κατάθεσης παραπόνων στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων (https://www.dpa.gr/). 

 

6. Cookies 

Τα cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο για την τεχνική 

λειτουργία και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με χρήση 

Cookies  είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον). Χωρίς 

τη χρήση των cookies ειδικά, πολλές λειτουργίες δε θα μπορούσαν να προσφερθούν 

στην ιστοσελίδα μας. 

Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύει ένας 

ιστότοπος στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του επισκέπτη. 

Μπορείτε να μας στείλετε ερωτήσεις, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση: 

https://www.ete-dei.gr/index.php/epikoinwnia. 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies περιόδου σύνδεσης για να διασφαλίσει τη 

σωστή χρήση του ιστότοπου. Τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα 

αυτή διαγράφονται μετά τη συνεδρία. 

 

7. Πνευματική ιδιοκτησία 

Όλες οι πληροφορίες που διατίθενται στον ιστότοπο αυτό προστατεύονται από 

πνευματικά δικαιώματα.  

https://www.ete-dei.gr/
https://www.dpa.gr/
https://www.ete-dei.gr/index.php/epikoinwnia
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Χρησιμοποιούμε επίσης δημιουργικό περιεχόμενο από ιστότοπους που παρέχουν 

δωρεάν περιεχόμενο και περιεχόμενο χωρίς δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη τους 

ειδικούς όρους άδειας εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων.  

Οποιαδήποτε εξαίρεση από αυτούς τους κανόνες υπόκειται στην προηγούμενη 

γραπτή έγκριση του κατόχου του ιστοτόπου αυτού και του δικαιούχου των 

πνευματικών δικαιωμάτων επί του δημιουργικού περιεχομένου. 

 

8. Ευθύνη 

Ο χρήστης αποδέχεται ότι οποιαδήποτε πρόσβαση στον ιστότοπο ή 

οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου θα γίνεται με δική του ευθύνη. 

Αρνούμαστε κάθε ευθύνη για άμεση ή έμμεση βλάβη που μπορεί να 

προκληθεί από τη χρήση του χώρου, ιδίως σε σχέση με διακοπή της λειτουργίας του 

τόπου ή δυσλειτουργία του χώρου που μπορεί να προκύψει ιδίως από διακοπή 

λειτουργίας συντήρησης ή αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος, τεχνικές 

βλάβες ή υπερφόρτωση δικτύου, σφάλματα στις τηλεφωνικές γραμμές, σφάλματα, 

αμέλειες ή παραπτώματα από τους προμηθευτές υπηρεσιών Διαδικτύου ή από τρίτους 

ή ιό που αποκτάται μέσω του διαδικτύου. 

 

9. Ελληνικό δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων 

Στην παρούσα σύμβαση, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. 

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι τα δικαστήρια της Αθήνας έχουν την 

αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφανθούν σχετικά με τυχόν διαφορές που ενδέχεται 

να προκύψουν αναφορικά με τη χρήση, ερμηνεία και εφαρμογή των πληροφοριών και 

των δεδομένων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο. 

 

10. Επικοινωνία 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, 

μπορείτε να απευθύνεστε στο https://www.ete-dei.gr/index.php/epikoinwnia. 

https://www.ete-dei.gr/index.php/epikoinwnia
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Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει λάβει γνώση αυτής της Ανακοίνωσης 

Νομικού Περιεχομένου και δεσμεύεται να την παρακολουθήσει. 


