Όροι χρήσης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
O TrelosFoititis (TF) παρέχει στους χρήστες / μέλη του μια συλλογή δεδομένων – θεμάτων σημειώσεων πανεπιστημιακών μαθημάτων, για όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα, που
αφορούν όλες τις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας. Τα θέματα και τις
σημειωσεις αυτες, τις δημοσιεύουν και τις θέτουν στη διάθεση των χρηστών/μελών του, οι
ίδιοι οι χρήστες/μέλη. O TrelosFoititis (TF) παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες/μέλη του να
προβαίνουν στην ηλεκτρονική αποθήκευση των αρχειων στον υπολογιστή
τους ή από τον υπολογιστή τους στο χώρο της ιστοσελίδας. O TrelosFoititis (TF) διατηρεί το
δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης. Επίσης
αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/μέλη για τυχόν τροποποιήσεις
καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω ανακοίνωσης από την ιστοσελίδα. Βεβαιωθείτε ότι
συμφωνείτε πλήρως με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η
περιήγηση σας στην ιστοσελίδα TrelosFoititis (TF) συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη
συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΜΕΛΟΥΣ
Ο επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί σαν χρήστης / μέλος και να χρησιμοποιεί τις
υπηρεσίες που προσφέρει ο TrelosFoititis (TF) συμπληρώνει μια φόρμα αίτησης με τις
πληροφορίες που ζητούνται και συμφωνεί και εγγυάται ότι αυτά θα είναι αληθή, ακριβή,
έγκυρα και πλήρη καθώς και ότι θα διατηρεί και θα ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του έτσι
ώστε αυτά να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, πλήρη και ενημερωμένα. O TrelosFoititis
(TF) παρέχει στους επισκέπτες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής
των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και συμπλήρωσης και αποστολής της φόρμας αίτησης με
όλα τα αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται
κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Μόλις ο επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής
που έχει ορίσει ο TrelosFoititis (TF), θα ενεργοποιείται αυτόματα η εγγραφή του και θα μπορεί
να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μελών της ιστοσελίδας πληκτρολογώντας τον κωδικό
πρόσβασης το email που ο ίδιος έχει ορίσει. Οι χρήστες / μέλη παραμένουν αποκλειστικά
υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον κωδικό πρόσβασής τους, το όνομα
χρήσης τους και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Στον προσωπικό λογαριασμό του κάθε
χρήστη / μέλους φαίνονται διαφορες ειδοποιησεις και πληροφοριες σχετικες με τον
λογαριασμο του. Επίσης, οι χρήστες / μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική
χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος
κάθε χρήσης. O TrelosFoititis (TF) δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει
από την αδυναμία των χρηστών / μελών του να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον όρο
αυτό.

2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ / ΜΕΛΩΝ
Οι χρήστες/μέλη διατηρούν την κυριότητα τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που
τους ανήκουν σε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Εν συντομία, ό,τι ανήκει στα μέλη παραμένει
δικό τους. Ο TrelosFoititis (TF) μπορεί να φιλοξενεί το περιεχόμενο που ανεβαίνει από τα
μέλη και να το χρησιμοποιεί για λόγους διαφήμισης. Επιτρέπεται η υποβολή προς
δημοσίευση σημειώσεων που κρατάει φοιτητής κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι χρήστες /
μέλη πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα για να μας εκχωρήσουν τις
οποιεσδήποτε σημειώσεις προς δημοσίευση. Οι χρήστες / μέλη του TrelosFoititis (TF)
μπορούν να αποθηκεύουν στον υπολογιστή τους τα αρχεία που διατίθενται στην ιστοσελίδα
από άλλα μέλη, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τη νομοθεσία. Οι δυνατότητες της
υποβολής περιεχομένου και της αποθήκευσης αρχείων της ιστοσελίδας στον προσωπικό
υπολογιστή τους καθενός δεν παρέχονται για τους απλούς επισκέπτες.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ / ΜΕΛΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Συμφωνείται μεταξύ του TrelosFoititis (TF) και των χρηστών / μελών του και γίνεται
αμοιβαία αποδεκτό, ότι το περιεχόμενο των πληροφοριών, των δεδομένων και γενικότερα
οποιασδήποτε δημοσίευσης μέσω της ιστοσελίδας παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του
φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο πηγάζει το περιεχόμενο.
Ο χρήστης / μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για ολόκληρο το περιεχόμενο που αναρτά,
δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει και γενικότερα καθιστά διαθέσιμο μέσα από τις υπηρεσίες
του TrelosFoititis (TF).
O TrelosFoititis (TF) ελέγχει προκαταρκτικά στο βαθμό που είναι δυνατό και έχει τις
γνώσεις, το περιεχόμενο που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του, έτσι
ώστε να ελέγχεται όσο το δυνατόν καλύτερα η ακρίβεια, η ακεραιότητα, η νομιμότητα, και η
ποιότητα του.
Συνοπτικά, ο χρήστης / μέλος θέτει το περιεχόμενο που θέλει να αναρτήσει προς έγκριση από
τους αρμόδιους διαχειριστές του TrelosFoititis (TF) και αφού αυτό περάσει από τον
αντίστοιχο προκαταρκτικό έλεγχο και γίνει αποδεκτό, αναρτάται στο TrelosFoititis (TF).
Οι αρμόδιοι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα της αποκλειστικής επιλογής να αρνηθούν την
ανάρτηση κάποιας δημοσίευσης και να μετακινήσουν ή να διαγράψουν οποιοδήποτε
περιεχόμενο διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του TrelosFoititis (TF).
Ο χρήστης / μέλος χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του TrelosFoititis (TF) ενδέχεται να
εκτεθεί σε προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο περιεχόμενο είτε μέσω διαφημισεων είτε μέσω
αρχείων που δεν έχουν ελεχθεί εκτενώς.
O TrelosFoititis (TF) δε θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για οποιοδήποτε λάθος ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν
προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται,
μεταφέρεται και γενικότερα καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του
TrelosFoititis (TF).
Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση και σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των όρων
χρήσης ή της νομοθεσίας, οι επισκέπτες / χρήστες / μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν τους

διαχειριστές της ιστοσελίδας το ταχύτερο δυνατόν, έτσι ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον
ανάλογα περιστατικά.
Περαιτέρω υποχρέωση ενημέρωσης έχουν οι χρήστες / μέλη προς τους διαχειριστές της
ιστοσελίδας, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους τυχόν μη εξουσιοδοτημένη
χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού τους.
Ο χρήστης / μέλος πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί
να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε
απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα
οποιουδήποτε περιεχομένου.
Οι χρήστες / μέλη της ιστοσελίδας TrelosFoititis (TF) αποδέχονται ότι δεν θα
χρησιμοποιούν αυτήν για αποστολή, δημοσίευση, αποθήκευση, προώθηση ή μετάδοση
οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό,
ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, υβριστικό, άσεμνο, περιλαμβάνει μη
εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ανεπιθύμητη προώθηση,
αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, αποτελεί παραβίαση της
προσωπικότητας κάποιου άλλου, αποτελεί ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη /
μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και τη συνεργασία του χρήστη /
μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή
φυσικού προσώπου, αποτελεί παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών στοιχείων
των χρηστών / μελών, προκαλεί συναισθήματα μίσους ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο
ποινικό αδίκημα, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται
να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί
σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές
πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή
αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες
εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα,
εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει
ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν
σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της
λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού, δημιουργεί οποιεσδήποτε παρεμβολές στις υπηρεσίες του TrelosFoititis (TF),
ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των
διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε
περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των
χρηστών / μελών.
Ο χρήστης / μέλος του TrelosFoititis (TF) διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για
αποζημίωση της ιστοσελίδας και των διαχειριστών της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη και
αντιδικία προκύψει μεταξύ της ιστοσελίδας και τρίτων λόγω του περιεχομένου που αυτός έχει
διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση μέσω των υπηρεσιών του
TrelosFoititis (TF).
Όσον αφορά την υποβολή αρχείων προς δημοσίευση οι χρήστες / μέλη υποχρεούνται
αυστηρά:
1. Όταν υποβάλλουν προς δημοσίευση φυλλάδια που μοιράζει ο καθηγητής μέσα στο
αμφιθέατρο / αίθουσα σε όλους, να τα υποβάλλουν μόνο με την υποσημείωση ότι τα μοίρασε
ο καθηγητής σε αμφιθέατρο / αίθουσα.
2. Να μην υποβάλλουν προς δημοσίευση ανθολόγια, συγγράμματα κλπ καθώς και οτιδήποτε
άλλο για το οποίο ο καθηγητής κρατάει κατάσταση με ονόματα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι
τα συγκεκριμένα κείμενα δεν διατίθενται για όλους ανεξαιρέτως.

3. Να μην υποβάλλουν προς δημοσίευση κομμάτια από βιβλία και από σημειώσεις
καθηγητών που προβάλλονται ηλεκτρονικά στο μάθημα και τις φωτογραφίζουν φοιτητές
καθώς και να μη προβαίνουν σε τέτοιου είδους δημοσιεύσεις.
Με τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το TrelosFoititis (TF) δε μεταβιβάζεται
κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τις υπηρεσίες της
ιστοσελίδας ή στο περιεχόμενο στο οποίο αποκτάν πρόσβαση οι χρήστες / μέλη. Οι χρήστες /
μέλη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχονται
από το TrelosFoititis (TF) προς δημοσίευση, προς πώληση ή προς
οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση με σκοπό οικονομικό όφελος, παρά μόνο για ανάγνωση και
προσωπική χρήση σύμφωνα πάντα με τους παρόντες όρους χρήσης και τη νομοθεσία. Με
τους παρόντες όρους δεν εκχωρείται το δικαίωμα χρήσης τυχόν επωνυμιών ή λογότυπων
που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες του TrelosFoititis (TF).
Επίσης απαγορεύεται οι χρήστες / μέλη να καταργήσουν, να αποκρύψουν ή να
τροποποιήσουν οποιεσδήποτε νομικές ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στις υπηρεσίες της
ιστοσελίδας ή μαζί με αυτές.
Όσον αφορά την από μέρους των χρηστών / μελών χρήση των υπηρεσιών καθώς και εφόσον
χρειαστεί να γίνει κάποια μαζική ανακοίνωση, ενδέχεται οι διαχειριστές του
TrelosFoititis (TF) να αποστείλουν στους χρήστες / μέλη ανακοινώσεις υπηρεσίας,
μηνύματα διαχείρισης και άλλες πληροφορίες.
Όταν ο χρήστης / μέλος υποβάλλει κάποιο περιεχόμενο στο TrelosFoititis (TF), δίνει στους
διαχειριστές άδεια χρήσης, φιλοξενίας, αποθήκευσης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης,
δημόσιας προβολής και διανομής του εν λόγω περιεχομένου στην ιστοσελίδα.
Τα δικαιώματα αυτά που εκχωρεί ο χρήστης / μέλος παραχωρούνται για τη λειτουργία,
προώθηση και βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας καθώς και για την ανάπτυξη νέων
υπηρεσιών. Αυτή η άδεια εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και αν ο χρήστης/μέλος σταματήσει να
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του TrelosFoititis (TF).

4. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
O TrelosFoititis (TF) δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης και
ο χρήστης / μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του
TrelosFoititis (TF), καθώς προβαίνει στις αντίστοιχες ενέργειες με δική του πρωτοβουλία.
Τα περιεχόμενα του TrelosFoititis (TF) παρέχονται «όπως έχουν» χωρίς καμία περεταίρω
εγγύηση. Στο μέγιστο βαθμό και στο βαθμό επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ο TrelosFoititis
(TF) αρνείται όλες τις εγγυήσεις όσον αφορά τα περιεχόμενά του, πολύ
περισσότερο δε όταν προκαλείται απώλεια ή ζημία που δεν είναι ευλόγως προβλεπόμενη.
O TrelosFoititis (TF) δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα
περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα
διορθώνονται. Επίσης ο TrelosFoititis (TF) δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οι εξυπηρετητές μέσω
των οποίων τα περιεχόμενά του τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών και των χρηστών /
μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.
O TrelosFoititis (TF) δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και
διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης ή
ο χρήστης / μέλος και σε καμία περίπτωση O TrelosFoititis (TF).

O TrelosFoititis (TF) αναλαμβάνει τη συλλογή και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως
σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την
καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, καθώς και της συμμετοχής και
τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και
συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες και οι χρήστες / μέλη του TrelosFoititis (TF),
χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική
ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.
O TrelosFoititis (TF) δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν
παρουσιασθούν στους επισκέπτες και στους χρήστες / μέλη όταν επιχειρούν την πρόσβαση
στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή
συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.
Επίσης ο TrelosFoititis (TF) ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και
ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που
διατίθενται μέσω αυτού.
Σε περίπτωση που οι διαχειριστές TrelosFoititis (TF) λάβουν ειδοποίηση ότι
οποιοδήποτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία
σε τρίτο πρόσωπο διατηρούν το δικαίωμα της άμεσης διαγραφής του περιεχομένου αυτού
καθώς και ταυτόχρονα της διαγραφής και διακοπής της λειτουργίας του λογαριασμού του
μέλους που παραβιάζει του όρους του παρόντος.
Ακόμη, οι διαχειριστές του TrelosFoititis (TF) διατηρούν το δικαίωμα της διαγραφής
οποιουδήποτε περιεχομένου παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Επίσης διατηρούν και
το δικαίωμα διαγραφής ή αναστολής παροχής των υπηρεσιών του σε οποιοδήποτε χρήστη /
μέλος παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης ή γενικότερα, σε οποιαδήποτε περίπτωση
κρίνουν οι διαχειριστές, κάνει κακή χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (όπως η δήλωση
προφανώς ψευδών προσωπικών στοιχείων, ονόματος κλπ). Η χρήση των υπηρεσιών της
ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

5. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες του TrelosFoititis (TF) παρέχονται στους χρήστες / μέλη μόλις
συμπληρώσουν και υποβάλλουν την φόρμα αίτησης και καταστούν μέλη της ιστοσελίδας.
O TrelosFoititis (TF) ενδέχεται να προσθέτει ή να καταργεί στοιχεία ή λειτουργίες και
μπορεί επίσης να αναστέλλει ή να διακόψει πλήρως μια υπηρεσία ή κάποιο περιεχόμενο.
Οι χρήστες / μέλη μπορούν να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας
οποιαδήποτε στιγμή. O TrelosFoititis (TF) μπορεί επίσης, ανά πάσα στιγμή, να σταματήσει να
σας παρέχει τις υπηρεσίες του, καθώς και να προσθέσει ή να δημιουργήσει νέα όρια για τις
υπηρεσίες οποτεδήποτε.
O TrelosFoititis (TF) και οι διαχειριστές του πιστεύουν ότι τα δεδομένα ανήκουν στους
εκάστοτε χρήστες / μέλη που τα δημοσιεύουν και η διατήρηση της πρόσβασής τους σε αυτά
είναι σημαντική. Εάν πρόκειται να διακοπεί η παροχή μιας υπηρεσίας, όπου είναι ευλόγως
δυνατό, θα ειδοποιούνται έγκαιρα οι χρήστες/μέλη εκ των προτέρων, με εξαίρεση την
περίπτωση που οι διαχειριστές της ιστοσελίδας θα πιστεύουν ότι έχουν παραβιαστεί το
γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων, οπότε και η διακοπή της χρήσης των
πληροφοριών και των υπηρεσιών του TrelosFoititis (TF) θα γίνεται άμεσα.

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Στην ιστοσελίδα του TrelosFoititis (TF) υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι, στους οποίους
μπορεί κάποιος να διαφημιστεί. Αυτό γίνεται είτε με διαφημιστικά είτε με συνδέσμους που
παραπέμπουν στην ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου.
O TrelosFoititis (TF) δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη / χρήστη /
μέλους με τους τρίτους πάροχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο TrelosFoititis (TF) και
για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ
τους σχέση.
Οι διαφημιζόμενες ιστοσελίδες φέρουν ακέραια και αποκλειστικά την ευθύνη για την παροχή
των υπηρεσιών τους. O TrelosFoititis (TF) δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την
πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των
υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή διαφημιστικών
μηνυμάτων.
Επίσης, ο TrelosFoititis (TF) σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι
ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στα οποία
παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ– ΣΚΟΠΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
O TrelosFoititis (TF) συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης εγγράφεται στις
υπηρεσίες του σαν μέλος. Κατά την εγγραφή του επισκέπτη στο TrelosFoititis (TF) τα
ζητούμενα προσωπικά στοιχεία είναι αυτά που αναφέρονται στην αντίστοιχη φόρμα αίτησης
εγγραφής μέλους. Ο TrelosFoititis (TF) χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των
επισκεπτών / χρηστών / μελών για να τεκμηριώνεται η τυχόν κατοχή ή προέλευση του
περιεχομένου που υποβάλλει οποιοσδήποτε χρήστης / μέλος στο TrelosFoititis (TF) και τα
τυχόν δικαιώματα που δημιουργούνται από αυτήν και για την ενημέρωση των χρηστών /
μελών σχετικά με νέες υπηρεσίες και γενικότερα για οποιαδήποτε ενημέρωση κριθεί σκόπιμο
να γίνει.
Μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα
νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών /
χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων ή όταν αυτό επιτάσσεται λόγω
συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές (π.χ.
όταν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής).
O TrelosFoititis (TF) αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των
προσωπικών δεδομένων των χρηστών/μελών και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα.
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών / μελών
είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση του προσωπικού
κωδικού πρόσβασης και με την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων.
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή των χρηστών/μελών είναι το email
εγγραφης και ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης, οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται
παρέχουν στους χρήστες / μέλη πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά τους
στοιχεία. Για την παρουσίαση οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου, θα πρέπει ο χρήστης /
μέλος να εισέλθει στο TrelosFoititis (TF) με το όνομα χρήστη και τον προσωπικό κωδικό
πρόσβασης του. Μόνο ο χρήστης / μέλος έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία

μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της
μυστικότητάς και απόκρυψης του κωδικού πρόσβασης από τρίτα πρόσωπα.
Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του κωδικού πρόσβασης θα πρέπει ο χρήστης / μέλος
να προβεί στην άμεση ειδοποίηση των διαχειριστών του TrelosFoititis (TF).
O TrelosFoititis (TF) δεν ευθύνεται για την χρήση του κωδικού πρόσβασης από μη
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και συνιστά να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα
ανιχνεύσιμων κωδικών όπως και να χρησιμοποιούν όχι μόνο γράμματα και αριθμούς
αλλά και σύμβολα για τη δημιουργία του κωδικού. Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται
αυτονόητη. Τα προσωπικά στοιχεία που διαβιβάζονται από τον χρηστή / μέλος στο
TrelosFoititis (TF) είναι εμπιστευτικά και γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται
αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και μόνο από τους διαχειριστές της
ιστοσελίδας. Ακόμη, ο κάθε χρήστης / μέλος θα πρέπει για τη δική του ασφάλεια να χειρίζεται
όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες
και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
Σε περίπτωση ειδοποίησης των διαχειριστών για φερόμενη παραβίαση πνευματικών
δικαιωμάτων, διαγράφεται ο λογαριασμός του χρήστη / μέλους που υπέπεσε στην
παραβίαση.
Εάν οποιοσδήποτε θεωρεί ότι θίγονται πνευματικά του δικαιώματα με κάποια δημοσίευση
χρήστη/μέλους του TrelosFoititis (TF), μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του
TrelosFoititis (TF) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που υπάρχει
στην ιστοσελίδα.
Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα μπορεί ο
κάθε επισκέπτης / χρήστης / μέλος να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του TrelosFoititis
(TF) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απο την φορμα επικοινωνίας που υπάρχει
στην ιστοσελίδα.
O TrelosFoititis (TF) δε γνωρίζει την ποιότητα του περιεχομένου που δημοσιεύουν οι
χρήστες / μέλη του ή την ακρίβεια των στοιχείων ή των πληροφοριών που δημοσιεύουν.
Στο TrelosFoititis (TF) παρέχονται οι υπηρεσίες «ως έχουν», χωρίς να παρέχεται
οποιαδήποτε άλλη εγγύηση σχετικά με αυτές.
Οι σκοποί του TrelosFoititis (TF) συνοπτικά :
1. Εύκολη πρόσβαση από φοιτητές σε σημειώσεις πανεπιστημιακών μαθημάτων.
Με την συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων σημειώσεων πανεπιστημιακών
μαθημάτων από όσα το δυνατόν περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας,
σκοπός είναι η ευκολότερη ανεύρεση και η ευκολότερη πρόσβαση σε αυτές από τους
φοιτητές της χώρας.
2. Αλληλοβοήθεια μεταξύ των φοιτητών της Ελλάδας.
Με την δημοσίευση σημειώσεων πανεπιστημιακών μαθημάτων από φοιτητές για φοιτητές,
προωθείται το αίσθημα αλληλοβοήθειας και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των φοιτητών.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του TrelosFoititis (TF), καθώς και
οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η
ισχύς των λοιπών όρων.
Ενδέχεται οι διαχειριστές του TrelosFoititis (TF) να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους ή
τυχόν πρόσθετους όρους, όπως, παραδείγματος χάριν, για να εναρμονιστούν με τυχόν
αλλαγές στη νομοθεσία ή με τυχόν αλλαγές στις υπηρεσίες του TrelosFoititis (TF). Θα πρέπει
οι επισκέπτες / χρήστες / μέλη να ανατρέχουν τακτικά στους όρους. Ειδοποιήσεις για τις
τροποποιήσεις αυτών των όρων θα δημοσιεύονται στο TrelosFoititis (TF).
Οι αλλαγές που αφορούν συγκεκριμένες νέες λειτουργίες μιας υπηρεσίας ή οι αλλαγές που
πραγματοποιούνται για νομικούς λόγους θα τίθενται άμεσα σε ισχύ. Εάν κάποιος επισκέπτης
/ χρήστης / μέλος δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους όρους για μια υπηρεσία, θα πρέπει
να διακόψει τη χρήση της.
Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης / χρήστης / μέλος δε συμμορφωθεί με τους παρόντες
όρους και O TrelosFoititis (TF) και οι διαχειριστές του δε προχωρήσουν άμεσα σε κάποια
ενέργεια, αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτούνται από τυχόν δικαιώματα που μπορεί να έχουν,
όπως η ανάληψη δράσης στο μέλλον.
Αν διαπιστωθεί ότι ένας συγκεκριμένος όρος δεν είναι εφαρμόσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει
άλλους όρους.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του TrelosFoititis (TF) και του επισκέπτη/
χρήστη / μέλους της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της
συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
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