
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Το σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ LONDON SCHOOL OF 
ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE- Ε.Σ.Α.L.S.E. (“HELLENIC ALUMNI ASSOCIATION OF THE 
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE- H.A.A.L.S.E.”), που εδρεύει στην Αθήνα 
- Ακαδημίας 7, Αθήνα 106 71 (εφεξής ο «Σύλλογος», «εμείς», «μας») είναι ιδιοκτήτης και λειτουργεί 
την ιστοσελίδα https://lse-alumni.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»). Στο πλαίσιο των καταστατικών του 
δραστηριοτήτων διοργανώνει την ανοιχτή online εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα Μετά τον Κορονοϊό - 
Δημόσια Υγεία, Κοινωνία και Οικονομία: Η Ματιά από το Λονδίνο» (εφεξής «Εκδήλωση») που θα 
λάβει χώρα σε ζωντανή μετάδοση την Τρίτη 22.12.2020 δια του δικτυακού τόπου του μέσος 
κοινωνικής δικτύωσης YouTube (εφεξής «YouTube»).  

Το σύνολο του περιεχομένου της Εκδήλωσης διατίθεται στους συμμετέχοντες «ως έχει» αυστηρά για 
προσωπική χρήση και υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. H συμμετοχή σας στην Εκδήλωση 
προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων. Σε περίπτωση 
διαφωνίας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Εκδήλωση, παρακαλείσθε 
να απόσχετε από την συμμετοχή σας στην Εκδήλωση και την οποιαδήποτε διάδραση (άμεση ή 
έμμεση) με αυτήν και την Ιστοσελίδα.  

1. Γενικοί όροι εγγραφής και συμμετοχής στην Εκδήλωση 

1.1. Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε ζωντανή μετάδοση (live) μέσω YouTube.  

1.2. Η έγκυρη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων είναι ελεύθερη κατόπιν υποβολής σχετικής Δήλωσης 
Συμμετοχής στην Ιστοσελίδα, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται.  

1.3. Στους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων προς τους ομιλητές μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση events@lse-alumni.gr που 
διαθέτει για τον σκοπό αυτόν ο Σύλλογος. 

1.4. Με το πέρας της Εκδήλωσης και σε εύλογο χρόνο θα χορηγηθεί σε κάθε συμμετέχοντα 

Βεβαίωση Παρακολούθησης, η οποία θα αποσταλθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που 

θα έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του. 

1.5. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης του YouTube πατήστε εδώ.  

2. Ευθύνες συμμετεχόντων 

2.1. Οι συμμετέχοντες 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 κατά την 
εγγραφή και συμμετοχή τους στην Εκδήλωση. 

2.2. Η χρήση της Ιστοσελίδας και η συμμετοχή στην Εκδήλωση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για 
νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τα αντίστοιχα δικαιώματα 
τρίτων.  

2.3. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και να συμμετέχουν στην 
Εκδήλωση σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην 
προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία 
στην Ιστοσελίδα και την Εκδήλωση, να επηρεάσουν ή να τα θέσουν σε κίνδυνο. 

2.4. Οι συμμετέχοντες ευθύνονται και αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε ζημία 

προκληθεί στο Σύλλογο ή/και την Ιστοσελίδα ή/και σε μέλη του Συλλόγου και λοιπούς τρίτους 

από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους 

συμπεριφορά. 

3. Περιορισμός ευθύνης Συλλόγου 

3.1. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και της Εκδήλωσης, διατίθενται «ως έχουν» και ο Σύλλογος δεν 

παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, 

εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε 

χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ο Σύλλογος λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο 

https://lse-alumni.gr/
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μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που αποτελούν το 

περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και της Εκδήλωσης να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Ο 

Σύλλογος δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία 

των ως άνω στοιχείων και δεν ευθύνεται έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων για 

οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα τους.  

3.2. Ο Σύλλογος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικά εφικτού και 

ανάλογου ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας και της 

Εκδήλωσης να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην 

περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, 

διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και της Εκδήλωσης ή καθίσταται δυσχερής ή/και 

αδύνατη η πρόσβαση σε αυτά, ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή 

άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των συμμετεχόντων, ή αν τρίτα μη 

εξουσιοδοτημένα και κακόβουλα πρόσωπα (“hackers”) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην 

λειτουργία της Ιστοσελίδας και της Εκδήλωσης, καθιστώντας δυσχερή την χρήση τους ή 

προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτών. Επίσης, ο Σύλλογος δεν φέρει ευθύνη 

για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και του YouTube, για την διακοπή 

μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών τους ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά 

θέματα που τυχόν εμφανισθούν.  

3.3. Ο Σύλλογος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης 

αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι των συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε 

μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της 

Ιστοσελίδας και του YouTube, την πλοήγηση σε αυτά και τη χρήση των υπηρεσιών ή των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά. Κάθε συμμετέχων οφείλει να λαμβάνει όλα τα 

κατάλληλα μέτρα ασφάλειας που του αναλογούν (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν 

από οποιαδήποτε διάδραση με την Ιστοσελίδα και το YouTube. Το κόστος των ενδεχόμενων 

διορθώσεων ή επισκευών, βαρύνει αποκλειστικά τον συμμετέχοντα και σε καμία περίπτωση το 

Σύλλογο. Ομοίως, κάθε συμμετέχων οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά την χρήση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή τυχόν ερωτημάτων κατά την Εκδήλωση.  

3.4. Ο Σύλλογος επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του σε περίπτωση ζημίας ή βλάβης 

προκληθείσας στα πληροφοριακά συστήματα του ίδιου ή/και των διαχειριστών της Ιστοσελίδας 

εκ του λόγου αυτού. 

4. Πνευματική ιδιοκτησία 

4.1. Tα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (α) επί μέρους περιεχομένου της Ιστοσελίδας και (β) 
επί του δικτυακού τόπου “Youtube”, είναι ιδιοκτησία του αντίστοιχου εκδότη, διατίθενται δε 
στους συμμετέχοντες αυστηρά για προσωπική χρήση.  

4.2. Ο Σύλλογος, πάντοτε στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε 
φορά στην Ιστοσελίδα και διατίθενται στις εκδηλώσεις του να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και 
αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.  

4.3. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, 
μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον 
πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, του διαδικτυακού τόπου και των όσων 
κοινολογούνται κατά την Εκδήλωση.  

4.4. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε 

άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και της Εκδήλωσης για εμπορικούς ή άλλους 

σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Γραφείου ή 

οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, 

οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων 

πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Συλλόγου, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να 



διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτό και κάθε δικαιούχο ή/και συνδικαιούχο θετική και 

αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

5. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

5.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή 

τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και συμπληρώνονται από το δίκαιο της ευρωπαϊκής 

ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.  

5.2. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων 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.  

5.3. Το παρόν αποτελεί τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Συλλόγου και των 

συμμετεχόντων ούς.  

5.4. 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. Ο 

Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή να ανανεώσει τους παρόντες 

όρους και προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη.  

5.5. Κατά τόπον αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά υπάρξει είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

6. Λοιποί Όροι 

6.1. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν επιφέρει την 

ακυρότητα των υπολοίπων. 

6.2. Η μη ενάσκηση από το Σύλλογο ενός ή περισσότερων εκ των παρόντων όρων και 

προϋποθέσεων απορρεόντων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα 

δικαιώματα αυτά. 

6.3. Ο Σύλλογος δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων οφειλόμενη 

σε λόγους ανωτέρας βίας. 

6.4. Οι κάθε είδους ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις αναφορικά με την Εκδήλωση θα γίνονται με 

κάθε πρόσφορο μέσο, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει έκαστος των 

συμμετεχόντων. 

 

7. Επικοινωνία και υποστήριξη 

Σε περίπτωση αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικά με την εγγραφή ή την συμμετοχή σας στην 

Εκδήλωση, επικοινωνήστε στο παρακάτω email  

  Email: events@lse-alumni.gr 


