
1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις 
προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site)  
«http://peloponnisossearch.com» (o «Ιστότοπος») Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αφορούν και 
διέπουν όλες τις πτυχές χρήσης του http://peloponnisossearch.com. 

1.2. Η επιχείρηση µε το διακριτικό τίτλο GR-SEARCH.COM, η οποία είναι διαχειρίστρια του 
Ιστοτόπου (ο «Διαχειριστής») δύναται οιαδήποτε χρονική στιγµή να τροποποιεί τους παρόντες 
Γενικούς Όρους Χρήσης ή και να διαµορφώνει ειδικούς ή συµπληρωµατικούς-πρόσθετους 
όρους χρήσης για ορισµένο τµήµα ή λειτουργία του Ιστοτόπου, για τους οποίους ο χρήστης 
θα ενηµερώνεται πριν την είσοδο στο εν λόγω τµήµα ή πριν τη χρήση της εν λόγω 
λειτουργίας. 

1.3. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν ειδικοί ή συµπληρωµατικοί πρόσθετοι όροι χρήσης 
αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία (σύµβαση) ανάµεσα στο Διαχειριστή και στο 
χρήστη/επισκέπτη του εν λόγω Ιστοτόπου. 

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

2.1. Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να διαβάσει και να µελετήσει προσεκτικά 
τους Γενικούς Όρους Χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε 
περίπτωση διαφωνίας οφείλει να µην κάνει χρήση τους. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν για 
το σύνολο του περιεχοµένου του Ιστοτόπου. 

2.2. Οι χρήστες πλοηγούµενοι στον Ιστότοπο ή σε επιµέρους κατηγορίες αυτού τεκµαίρεται 
αµάχητα ότι έχουν αποδεχθεί τους εν λόγω όρους χρήσης. 

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ HTTP://PELOPONNISOSSEARCH.COM 

3.1. Ρητώς απαγορεύεται η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου µε σκοπό: α) την παράνοµη 
δραστηριότητα β) την παραβίαση διεθνών και εθνικών νόµων, ρυθµίσεων και κανόνων, γ) 
την παραβίαση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή του Ιστοτόπου ή 
τρίτων, δ) την προσκόµιση παραπλανητικών ή  δόλιων πληροφοριών, ε) την προσβολή, 
δυσφήµηση, παρενόχληση, βλάβη ή διάκριση σε σχέση µε το φύλο, την ηλικία, την 
εθνικότητα, τη σεξουαλική προτίµηση ή τη σωµατική αναπηρία, στ) τη διαχείριση 
προσωπικών δεδοµένων τρίτων, ζ) την αποστολή spam, phish, pharm ή την αποστολή ιών ή 
κακόβουλων κωδίκων, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν τη λειτουργία του Ιστοτόπου ή τις 
υπηρεσίες του Διαδικτύου, η) την άσεµνη ή ανήθικη δραστηριότητα.  Ο Διαχειριστής διατηρεί 
το δικαίωµα για τερµατισµό πρόσβασης στον παρόντα Ιστότοπο από χρήστη που παραβιάζει 
µία οι περισσότερες από τις ανωτέρω απαγορεύσεις. Εάν παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα 
πρόσβασης σε εξωτερικούς συνδέσµους ή εξωτερικό περιεχόµενο µέσω του παρόντος 
Ιστοτόπου, ο Διαχειριστής δε φέρει καµία ευθύνη ως προς το περιεχόµενο και τις λοιπές 
λειτουργίες των εξωτερικών αυτών συνδέσµων.    

3.2. Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, το εφαρµοστέο 
δίκαιο και κάθε άλλο κανόνα δικαίου ή/και πρακτική ή/και διαδικασία η οποία έχει ορισθεί 
και τεθεί σε ισχύ από το Διαχειριστή.    

3.3. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι καθίσταται αποκλειστικά 
υπεύθυνος για ζηµίες που µπορεί να προκληθούν στον παρόντα Ιστότοπο ή σε τρίτους, 
ανεξαρτήτως της αιτίας, του είδους και του ονόµατος αυτών, όταν οι ζηµίες προκύπτουν ως 
συνέπεια, άµεση ή έµµεση, από τη µη τήρηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων 
χρήσης.   



4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών 
Δεδοµένων που υπόκεινται σε ελληνική νοµοθεσία, δεσµευτική διάταξη ή σύµβαση, η οποία 
εξασφαλίζει θεµιτό χειρισµό και επαρκή βαθµό προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. 

4.2. Ο Διαχειριστής δεσµεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδοµένα που τυχόν περιέρχονται στο 
http://peloponnisossearch.com και στην Επιχείρηση δεν θα χρησιµοποιηθούν ανάρµοστα, 
δεν θα πωληθούν ή µε οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα µέρη. 

4.3. Οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα και παρέχουν την άδεια ώστε ο Διαχειριστής και 
οι εξουσιοδοτηµένοι αυτού συνεργάτες να έχουν δικαίωµα να συλλέγουν, να επεξεργάζονται 
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και να τηρούν αρχείο µε προσωπικά δεδοµένα των χρηστών, ακόµα 
και ευαίσθητα, στα πλαίσια της λειτουργίας του συγκεκριµένου Ιστοτόπου για ορισµένο κάθε 
φορά σκοπό, ο οποίος θα γνωστοποιείται στο χρήστη κατά τη συλλογή των προσωπικών του 
δεδοµένων. 

4.4. Οι χρήστες του Ιστοτόπου διατηρούν το δικαίωµα να αιτηθούν την διαγραφή, διόρθωση 
ή/και ενηµέρωση των προσωπικών τους δεδοµένων, ή την αδρανοποίηση της εγγραφής τους 
ή/και να εκφράσουν αντίρρηση στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων τους, ανά πάσα 
χρονική στιγµή, επικοινωνώντας µε  το Διαχειριστή του Ιστοτόπου http://
peloponnisossearch.com. 

5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

5.1. Σε περίπτωση που ζητηθεί από το χρήστη, έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα 
πραγµατικά του προσωπικά και λοιπά στοιχεία και δεδοµένα προς τον Ιστότοπο. 

5.2. Ο Ιστότοπος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια των επικοινωνιών, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

6.1. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Ιστοτόπου και 
φέρουν τα σήµατα των αντίστοιχων οργανισµών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων 
ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία. Εκτός των ρητά 
αναφερόµενων εξαιρέσεων (πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως 
και η πνευµατική ιδιοκτησία του λογισµικού η οποία ανήκει στην εταιρεία που έχει 
κατασκευάσει τον διαδικτυακό τόπο) όλο το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου, 
συµπεριλαµβανοµένων λογοτύπων, εµπορικών σηµάτων, εικόνων, γραφικών, 
φωτογραφιών, σχεδίων, κειµένων, οπτικοακουστικού υλικού και γενικά όλων των αρχείων 
αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία, κατατεθειµένα σήµατα και 
σήµατα υπηρεσιών και προϊόντων του Διαχειριστή και προστατεύονται κατά τις σχετικές 
διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συµβάσεων περί 
προστασίας της βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

6.2.Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόµενα παρέχονται στο χρήστη µόνο για προσωπική, µη 
εµπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρούνται όλες οι σηµειώσεις που αφορούν στο 
δικαίωµα του δηµιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, οι 
οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού. Επιτρέπεται 
ο διαµοιρασµός σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης για λόγους µη εµπορικούς. Δεν επιτρέπεται η 
τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου µε οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή 



ή δηµόσια έκθεση, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανοµή ή οποιαδήποτε χρήση του, για 
εµπορικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, ενοικίαση, εκµίσθωση, ο δανεισµός, η 
πώληση, διανοµή ή δηµιουργία παράγωγων έργων βασιζόµενων στο παραπάνω περιεχόµενο, 
ολικά ή µερικά, παρά µόνο αν αυτό έχει επιτραπεί εγγράφως και συγκεκριµένα από το 
Διαχειριστή µε ξεχωριστή συµφωνία. 

6.3. Εξαιρείται η περίπτωση της µεµονωµένης αποθήκευσης ενός και µόνου αντιγράφου 
τµήµατος του περιεχοµένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για 
προσωπική και όχι δηµόσια ή εµπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του 
από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και χωρίς να θίγονται µε κανένα τρόπο τα σχετικά 
δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 

6.4. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για 
οποιαδήποτε παρέµβασή του στο περιεχόµενο και για τις συνέπειες της παρέµβασής του, 
συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµίας οποιασδήποτε µορφής και είδους 
τυχόν υποστεί ο Διαχειριστής, ενώ σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής δεν φέρει οποιαδήποτε 
ευθύνη είτε απέναντι σε αυτόν είτε έναντι οποιουδήποτε τρίτου. 

7. ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-«cookies»  

Ο Διαχειριστής χρησιµοποιεί λογισµικό συλλογής δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της 
µεθόδου των «cookies», µε σκοπό την επανεξέταση των επισκέψεων και των ιστοτόπων που 
ο χρήστης επισκέπτεται κατά τη διάρκεια έκαστης συνεδρίας στο Διαδίκτυο και τη συλλογή 
πληροφοριών προσαρµοσµένων στις διαφαινόµενες προτιµήσεις του. Ο Διαχειριστής 
επιφυλάσσεται του δικαιώµατος διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων των χρηστών, όπως 
αυτές συγκεντρώνονται µέσω των µεθόδων συλλογής δεδοµένων. Με τη χρήση του παρόντος 
Ιστοτόπου, ο χρήστης ρητώς συναινεί στη χρησιµοποίηση µεθόδων συλλογής δεδοµένων, 
όπως τη µέθοδο «cookies», και στη νόµιµη χρήση των προσωπικών ή µη προσωπικών 
δεδοµένων, τα οποία συλλέγονται, αποθηκεύονται και τίθενται υπό επεξεργασία µέσω των 
αυτών µεθόδων συλλογής.     

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

8.1. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή απέναντι σε άλλους τρίτους που 
έλκουν δικαιώµατα από το χρήστη για οποιασδήποτε µορφής ζηµία, είτε πρόκειται για ζηµία 
περιουσιακή ή µη, θετική ή αποθετική, άµεση ή έµµεση, ή οποιασδήποτε άλλης µορφής, 
ανεξάρτητα από την ειδικότερη ονοµασία, τη µορφή και την αιτία αυτής, για τυχόν 
απαιτήσεις νοµικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζηµία από επισκέπτες 
του διαδικτυακού µας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση µε τη λειτουργία ή µη ή και 
τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και από τυχόν µη επιτρεπόµενες παρεµβάσεις τρίτων σε 
πληροφορίες που διατίθενται µέσω αυτού. 

8.2. Ο Διαχειριστής και οι συνεργάτες του καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
καλή λειτουργία του http://peloponnisossearch.com, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες 
του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλµα, απαλλαγµένες 
από ιούς ή άλλα παρόµοια στοιχεία. 

8.3. Ο περιορισµός ή ο αποκλεισµός της ευθύνης του Διαχειριστή σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας δεν περιορίζει και δεν αποκλείει την ευθύνη του για ζηµίες οποιασδήποτε µορφής, 
οι οποίες δεν µπορούν νόµιµα να περιοριστούν ή να αποκλειστούν µε βάση τους κανόνες του 
εφαρµοστέου δικαίου. 



9. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

9.1. Ορισµένες από τις επιµέρους ιστοσελίδες του Ιστοτόπου ή τις υπηρεσίες, που αυτό τυχόν 
παρέχει ή θα παράσχει στο µέλλον ενδέχεται να υποστηρίζονται από διαφηµιστικούς πόρους 
ή/και χορηγίες και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφηµίσεις και προωθητικές προβολές. 

9.2 Ο τρόπος, η µέθοδος και η έκταση της διαφήµισης και των χορηγιών από το Διαχειριστή 
του Ιστοτόπου αναφορικά µε το περιεχόµενό του υπόκεινται σε οποιασδήποτε µορφής 
αλλαγές χωρίς συγκεκριµένη ειδοποίηση προς τους χρήστες. 

9.3. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο Διαχειριστής µπορεί να τοποθετεί ή/
και να προβάλλει διαφηµίσεις στα πλαίσια του συγκεκριµένου Ιστοτόπου. 

9.4. Οτιδήποτε παρέχεται µε τη µορφή διαφήµισης στους χρήστες / επισκέπτες µέσω του 
Ιστοτόπου δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση, ευθέως ή εµµέσως, παρότρυνση, συµβουλή ή 
προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν 
βασιζόµενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόµενης οποιασδήποτε ευθύνης του 
Διαχειριστή. 

10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

10.1. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει παραποµπές µέσω συνδέσµων, hyperlinks ή 
διαφηµιστικών banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιµότητα, το 
περιεχόµενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, την ποιότητα και την 
πληρότητα των υπηρεσιών τους ο Διαχειριστής δεν ελέγχει. Ο Διαχειριστής σε καµία 
περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαθεσιµότητα, το περιεχόµενο, την 
πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων, την ποιότητα ή την ορθότητα των σελίδων και 
λειτουργιών του δικτυακού τόπου οποιουδήποτε τρίτου µέρους, οι οποίες είναι διαθέσιµες 
στον επισκέπτη/χρήστη µέσω συνδέσµων, links ή banners. Εποµένως, σε περίπτωση 
οποιουδήποτε προβλήµατος ανακύψει κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή χρήσης τέτοιων 
σελίδων/λειτουργιών, ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άµεσα µε τους 
υπευθύνους των συγκεκριµένων δικτυακών τόπων που θα είναι υπεύθυνοι για αυτές τις 
λειτουργίες.  

10.2. Δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι ο Διαχειριστής προσυπογράφει ή 
εγκρίνει το περιεχόµενο ή τις λειτουργίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στις 
οποίες αναφέρονται οι επισκέπτες/χρήστες ή στις οποίες η παρούσα δικτυακή πύλη 
συνδέεται µε οποιονδήποτε τρόπο. 

10.3. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο Διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη για 
οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, την ονοµασία και τη 
µορφή αυτής, την οποία µπορεί να έχει υποστεί ως αποτέλεσµα της διαθεσιµότητας των 
παραπάνω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε 
εµπιστοσύνης επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήµισης, 
οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους παραπάνω 
δικτυακούς τόπους ή πηγές. 

11. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

11.1. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αποτελούν µια ενιαία νοµική συµφωνία ανάµεσα στο χρήστη και 
το Διαχειριστή και διέπουν τη χρήση του εν λόγω ιστοτόπου από το χρήστη. 



11.2. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο Διαχειριστής µπορεί να του παρέχει 
ειδοποιήσεις, περιλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης, 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, συµβατικού ταχυδροµείου, ή ανακοινώσεων.  

11.3. Η καθυστέρηση στην άσκηση ή η αποχή από την άσκηση κάποιου δικαιώµατος από το 
Διαχειριστή, είτε µια φορά είτε κατ΄ επανάληψη, σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγεται 
παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, το οποίο µπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε. 

11.4. Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιας πρόβλεψης των παρόντων Όρων Χρήσης ο χρήστης 
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αυτός θα αντικαθίσταται µε άλλον όρο ισοδύναµου 
αποτελέσµατος από το Διαχειριστή, ερµηνεύοντας µε τον τρόπο αυτό την αληθινή βούληση 
των συµβαλλοµένων µερών. Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης της παρούσας δεν 
επηρεάζονται από την ακυρότητα κάποιου όρου αυτής και εξακολουθούν να είναι έγκυροι και 
ισχυροί. 

12. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Σε περίπτωση παραβίασης εκ µέρους του χρήστη οποιουδήποτε όρου της παρούσης, πέραν 
των τυχόν άλλων συνεπειών που προβλέπονται στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή 
δικαίου, ο Διαχειριστής έχει δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση της να διακόψει, προσωρινά ή 
οριστικά, τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τoυ χώρο. 

13. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά 
αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει αναφορικά µε τους παρόντες 
Όρους Χρήσης θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

14. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης αναθεωρήθηκαν την 24η Φεβρουαρίου 2016 και 
διέπουν τον παρόντα Ιστότοπο έως την κοινοποίηση νεότερης αναθεώρησης.   


