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Όροι τρήζης 

 

Ο Γήκνο Αικσπίαοπξνζθέξεη πξνο ρξήζε ην δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν 

(https://www.dimosalmopias.gov.gr) ππφ ηνπο θάησζη φξνπο ρξήζεο, ηνπο 

νπνίνπο νη επηζθέπηεο/ρξήζηεο ηνπ, θαινχληαη λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά θαη 

λα πξνβνχλ ζε επίζθεςε/ρξήζε ησλ ηζηνζειίδσλ/εθαξκνγψλ κφλνλ εθφζνλ 

ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο. 

Η επίζθεςε θαη ε ρξήζε ηνπ παξφληνο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθχιαθηε θαη ξεηή απνδνρή ησλ φξσλ απηψλ. 

Δθηφο ησλ αλαθεξφκελσλ εμαηξέζεσλ (πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 

ηξίησλ, ζπλεξγαηψλ θαη θνξέσλ), φιν ην πεξηερφκελν ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, θεηκέλσλ, 

εηδήζεσλ, γξαθηθψλ, θσηνγξαθηψλ, ζρεδίσλ θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

απνηειεί αληηθείκελν πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο θαη 

δηέπεηαη απφ ηηο εζληθέο, επξσπατθέο θαη δηεζλείο δηαηάμεηο πεξί Πλεπκαηηθήο 

Ιδηνθηεζίαο. Καηά ζπλέπεηα, θαλέλα εμ απηψλ δε δχλαηαη λα απνηειέζεη ελ 

φισ ή ελ κέξεη αληηθείκελν ηξνπνπνίεζεο, πψιεζεο ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

εθκεηάιιεπζεο. Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε ηεο κεκνλσκέλεο απνζήθεπζεο ελφο 

θαη κφλνπ αληηγξάθνπ ηκήκαηνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε έλαλ απιφ πξνζσπηθφ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, γηα πξνζσπηθή θαη φρη δεκφζηα ρξήζε, πάληα ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε αλαγξαθήο ηεο πεγήο πξνέιεπζήο ηνπ θαη ρσξίο λα ζίγνληαη 

κε θαλέλα ηξφπν ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη 

επηζθέπηεο/ρξήζηεο θαηαλννχλ θαη απνδέρνληαη φηη δελ ηνπο παξέρεηαη ην 

δηθαίσκα λα ηξνπνπνηνχλ, πσινχλ, κεηαπσινχλ ή/θαη εθκεηαιιεχνληαη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζχλνιν ή κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηθηπαθήο πχιεο. 

Τν ζχλνιν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ απηφ ηφπν παξέρεηαη «σο έρεη» θαη «σο δηαηίζεηαη». Παξφηη 

θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα ψζηε νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην 

https://www.dimosalmopias.gov.grλα είλαη θαηά ην δπλαηφλ αθξηβείο, πιήξεηο, 

αιεζείο, επηθαηξνπνηεκέλεο, θαζψο θαη δηαζέζηκεο, ν Γήκνο Αικσπίαοδελ 

εγγπάηαη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ηα νπνία ν 

επηζθέπηεο ηα ρξεζηκνπνηεί κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ επζχλε. Ο Γήκνο 

Αικσπίαοδελ θέξεη νπδεκία επζχλε, άκεζε ή έκκεζε, γηα ηπρφλ απαηηήζεηο 

λνκηθήο, αζηηθήο ή πνηληθήο, θχζεο νχηε γηα ηπρφλ νπνηαδήπνηε (ζεηηθή, εηδηθή 

ή απνζεηηθή) δεκία ηνπ ρξήζηε/επηζθέπηε απηνχ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. 

Ο Γήκνο Αικσπίαο θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηνπ ηφπνπ, παξφιν πνπ δελ εγγπάηαη φηη νη 

ιεηηνπξγίεο ησλ δηαθνκηζηψλ ηεο (servers) ζα είλαη αδηάθνπεο ή ρσξίο θαλελφο 

είδνπο ζθάικα, απαιιαγκέλεο απφ ηνχο ή άιια παξφκνηα ζηνηρεία. Ωο εθ 

ηνχηνπ δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηνπ 

ηφπνπ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη γηα νπνηαδήπνηε κνξθή δεκίαο 

πξνθιεζεί ζηνλ ρξήζηε απφ απηήλ ηε δηαθνπή. 
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Ο Γήκνο Αικσπίαο δελ δηαρεηξίδεηαη ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο 

ηξίησλ ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπεη κέζσ ζπλδέζκσλ (hyperlinks) ή 

δηαθεκηζηηθψλ banners, θαη δελ θέξεη επζχλε γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

Οη ζχλδεζκνη πξνο άιινπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο παξέρνληαη γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, 

ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη: α) φηη ελζηεξλίδεηαη ή απνδέρεηαη ην πεξηερφκελν 

ή ηηο ππεξεζίεο ησλ εμσηεξηθψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ, β) φηη απνδέρεηαη 

νπνηαδήπνηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ εμσηεξηθψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ, 

γ) φηη παξέρεη εγγχεζε σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

ηε δηαζεζηκφηεηα, ηελ πνηφηεηα, ηελ πιεξφηεηα ή ηελ νξζφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο 

ηξίησλ, ή σο πξνο ηελ αζθάιεηα απφ κεηάδνζε ηψλ, δ) αλάιεςε επζχλεο, γηα 

ηπρφλ θαθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο εμσηεξηθνχο 

δηθηπαθνχο ηφπνπο. Σπλεπψο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα παξνπζηαζζεί θαηά 

ηελ επίζθεςε/ρξήζε ησλ εμσηεξηθψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ν ρξήζηεο νθείιεη λα 

απεπζπλζεί απεπζείαο ζηνπο αληίζηνηρνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηνπο, νη νπνίνη θέξνπλ ηε ζρεηηθή επζχλε. Ο Γήκνο Αικσπίαο δελ 

επζχλεηαη γηα ηπρφλ δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ ρξήζε ζπλδέζκσλ 

(links) πξνο άιινπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, θαζψο θαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηθηπαθέο ζειίδεο ησλ ζπλδέζκσλ ηεο. 

Αλήιηθνη έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν θαη ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο κφλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ / θεδεκφλσλ 

ηνπο θαη δελ ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία. 

Δπίζεο, ην https://www.dimosalmopias.gov.grδελ επζχλεηαη γηα 

πεξηπηψζεηο ζπιινγήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο ζπλδεδεκέλνπο 

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, ηνπο νπνίνπο δελ δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο Αικσπίαο. Η 

παξνχζα δήισζε απνξξήηνπ ηζρχεη κφλν γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγνληαη, επεμεξγάδνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη απφ ην 

https://www.dimosalmopias.gov.gr. 

Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο δχλαηαη λα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δηάθνξεο ςεθνθνξίεο ζηνλ επηζθέπηε/ρξήζηε ησλ 
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ππεξεζηψλ ηνπ, πάλσ ζε ηξέρνληα δεηήκαηα, ηα νπνία δηαηππψλεη κε ηε κνξθή 

εξσηεκάησλ. Τν https://www.dimosalmopias.gov.grθαζνξίδεη ηνπο 

εηδηθφηεξνπο φξνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ ςεθνθνξία, δηαηεξψληαο επίζεο 

θαη ην δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο. Οη απαληήζεηο επί ησλ αλσηέξσ 

θαηαγξάθνληαη, αλαιχνληαη θαη ζρνιηάδνληαη απφ ην Γήκν Αικσπίαο 

πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο ζέζεηο ηεο θνηλήο 

γλψκεο επί ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, πνπ έρεη ηεζεί γηα ςεθνθνξία. Ο Γήκνο 

Αικσπίαο έρεη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ζπιινγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ σο 

άλσ ζηνηρείσλ θαη ηα φπνηα ζπκπεξάζκαηα απηψλ απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηνπ 

ηδηνθηεζία. 

Ο ηειηθφο ρξήζηεο θαη επηζθέπηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 

https://www.dimosalmopias.gov.grξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ζπκθσλεί, 

ζπλνκνινγεί θαη απνδέρεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη  ηνπο 

αθφινπζνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο: (α) απαγνξεχνληαη ηα κελχκαηα γηα 

παξάλνκν ινγηζκηθφ, ινγηζκηθφ εμνπδεηέξσζεο πξνζηαζίαο, ή απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζε παξάλνκε απφθηεζε πξνζηαηεπκέλνπ πεξηερφκελνπ (β) 

απαγνξεχνληαη ηα πβξηζηηθά κελχκαηα, κελχκαηα κίζνπο ή ξαηζηζηηθά 

κελχκαηα ή νπνηαδήπνηε άιια κελχκαηα ή πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα ζίγεη 

ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ αμηνπξέπεηα ή ηε θήκε ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ https://www.dimosalmopias.gov.grή νπνηνπδήπνηε άιινπ θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ (γ) Τπρφλ αληηξξήζεηο ζε επεκβάζεηο Γηαρεηξηζηψλ 

(Administrators) ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηφπνπ «https://www.dimosalmopias.gov.grζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κε 

κήλπκα ζηνλ Γηαρεηξηζηή –κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηεχζπλζεο syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr– θαη φρη δεκφζηα. 

 

O επηζθέπηεο/ρξήζηεο ηνπ 

https://www.dimosalmopias.gov.grππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ, επξσπατθνχ θαη δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Δπηπιένλ νθείιεη λα απέρεη 

απφ θάζε παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ 
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ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. Οπνηαδήπνηε δεκία πξνθιεζεί 

ζηνλ αλσηέξσ δηαδηθηπαθφ ηφπν https://www.dimosalmopias.gov.grαπφ ηνλ 

επηζθέπηε/ ρξήζηε ιφγσ θαθήο θαη αζέκηηεο ρξήζεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, 

αλάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ζθαίξα επζχλεο ηνπ. Σε πεξίπησζε άζθεζεο 

νπνηαδήπνηε αγσγήο, αμίσζεο, δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο, απνξξένπζαο απφ 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξάβαζεο ηνπ ρξήζηε, θαηά ηνπ παξφληνο 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, ν ηειεπηαίνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε αθελφο λα 

παξέκβεη ζηε ζρεηηθή δηθαζηηθή δηαδηθαζία θαη αθεηέξνπ λα απνδεκηψζεη ηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνρξεσζεί ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

ή άιιεο δαπάλεο. 

Ο Γήκνο Αικσπίαοδηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί, πξνζζέηεη, 

κεηαβάιιεη ην πεξηερφκελν ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηνπ ηφπνπ, 

θαζψο θαη ηνπο φξνπο ρξήζεο απηνχ, νπνηεδήπνηε ην θξίλεη αλαγθαίν, ρσξίο 

πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε. 

Οη παξφληεο φξνη ρξήζεο σο ζχκβαζε ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο 

δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ θαη Γηεζλνχο Γηθαίνπ, θαζψο θαη ηηο 

νδεγίεο θαη Καλνληζκνχο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ. Δξκελεχεηαη βάζεη ησλ 

θαλφλσλ θαιήο πίζηεο, ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

ζθνπνχ ηνπ δηθαηψκαηνο. Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα δηάηαμε θξηζεί αληίζεηε 

πξνο ην λφκν θαη σο εθ ηνχηνπ άθπξε ή αθπξψζηκε, παχεη απηνδηθαίσο λα 

ηζρχεη, ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα ζίγεηαη ε ηζρχο ησλ ινηπψλ φξσλ. 

Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηπρφλ αλαθπφκελεο δηαθνξέο πξνθχπηνπζεο απφ ηελ 

ελ ιφγσ ζχκβαζε είλαη ηα θαηά ηφπν αξκφδηα Δηξελνδηθείν Αικσπίαο, 

Πξσηνδηθείν Έδεζζαο, Δθεηείν Θεζζαινλίθεο θαη Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν 

Βέξνηαο θαη Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Θεζζαινλίθεο αλαιφγσο θαζ’ χιε 

αξκνδηφηεηαο. 

Αλ έρεηε δηαπηζηψζεη νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ζην πεξηερφκελν ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ άπηνληαη λνκηθψλ ή εζηθψλ ζεκάησλ, παξαθαιείζζε λα 

καο εηδνπνηήζεηε ζην syzefxis@0598.syzefxis.gov.grπξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζνχλ. 
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Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 
 

Εμμανοσήλ Ανη. Εμμανοσηλίδης 

Δικηγόρος Αρείοσ Πάγοσ (A.M. 202 Δ..Εδ.)  
Διαπιζηεσμένος Διαμεζολαβηηής (Α.Μ. 182 Υπ. Δ/νης) – Υπεύθσνος Προζηαζίας Δεδομένων D.P.O. 

 Μεηαδιδακηορικός Ερεσνηηής Νομικής Θεζζαλονίκης, Δρ.Ν., Μ.Δ.Ε.  
Πνιπηερλείνπ 21, 6νο νξ., Τ.Κ. 54626, Θεζζαινλίθε, ηει. 2310650068 

4εο Ννεκβξίνπ 3, 3νο νξ., Τ.Κ. 58400, Αξηδαία, ηει. 2384028400 

Σαληαξφδα 3, Τ.Κ. 10564, 2νο νξ., Αζήλα ηει. 6947378996 

info@sinigoros.com / www.sinigoros.com 

Α.Φ.Μ. 135761209, Γ.Ο.Υ. Έδεζζαο 


