Όροι Χρήσης

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του διαδικτυακού τόπου https://examsforeigner.it.minedu.gov.gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του Διαδικτύου τη δυνατότητα
να ενημερωθεί και να προβεί σε χρήση των σελίδων και των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσεως.
Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή
των Όρων Χρήσεως, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση
διαφωνίας με τους Όρους Χρήσεως, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον
διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.
Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr
έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει
ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. Το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους
παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του διαδικτυακού του
τόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποιήσεως, η χρήση του διαδικτυακού
τόπου λογίζεται ως αποδοχή της τροποποιήσεως.

Α. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr
συμπεριλαμβανομένων video, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και
γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία
και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού
δικαίου και των διεθνών συνθηκών.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι φορέας των προστατευόμενων
δικαιωμάτων είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς κατόπιν παραχώρησης δικαιωμάτων από
τους δημιουργούς επιτρέποντας τη χρήση του έργου τους ως μέρος του περιεχομένου
αυτού του δικτυακού τόπου.
Συνεπώς, το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr
δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής,
τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να
διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης/επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι
δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και
εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, το σύνολο ή μέρος του
περιεχομένου του δικτυακού τόπου https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr. Σε περίπτωση
αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την πλατφόρμα θα πρέπει να αναφέρεται
ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην
πλατφόρμα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των
φορέων προέλευσης.

B. Συμπεριφορά χρηστών

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr πρέπει να
γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει
τη χρήση από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να
συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και
Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν
από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους
άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό
τόπο.

Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε
στην πλατφόρμα από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση
άσκησης οποιασδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της πλατφόρμας,
λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβασής του, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση
αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την
πλατφόρμα στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης.

Γ. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων
Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι επισκέπτες/χρήστες είναι δυνατόν
να διοδευθούν μέσω του https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr σε διαδικτυακούς
τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με
αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν
εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα,
πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις
ιδιότητες των υπηρεσιών, οι οποίες διατίθενται από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους.
Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των
επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση ή
εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είτε
για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Δ. Περιορισμός ευθύνης
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του
διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την
ιδιωτική τους βούληση. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της
αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ
αφορμής αυτής της χρήσης της πλατφόρμας. Δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις
νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή
αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτής.

Ε. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και
άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στην
ιστοσελίδα για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν
εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και
άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως
άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε
ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

Στ. Προσωπικά Δεδομένα
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του
διαδικτυακού τόπου https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr διέπεται από τους παρόντες
Όρους Χρήσεως και τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.
Στον διαδικτυακό τόπο https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιούνται
“cookies”, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους
επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον.

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς
Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται
βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που
κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα
είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

