
	
	
	
ΟΡΟΙ	ΧΡΗΣΗΣ	–	ΠΟΛΙΤΙΚΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ	ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να 

διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη και χρήση 

των σελίδων και των υπηρεσιών του, και σε περίπτωση διαφωνίας να απόσχει. Σε αντίθετη 

περίπτωση, τεκµαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. 

Η Βιβλιοθήκη δύναται οιαδήποτε χρονική στιγµή να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης, 

χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση, αναρτώντας σχετική ενηµέρωση στον παρόντα δικτυακό 

τόπο, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν, κάθε φορά που εισέρχονται στον δικτυακό τόπο, να 

παρακολουθούν τις σχετικές ενηµερώσεις και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι 

αποδέχονται τους τροποποιηµένους όρους. 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ	ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	(COPYRIGHT)		

Όλο το περιεχόµενο του παρόντος δικτυακού τόπου π.χ. κείµενα, σχήµατα, διαγράµµατα, 

εικόνες, πίνακες, γραφήµατα, οπτικοακουστικό υλικό, φωνογραφήµατα, λογισµικό κ.ά., 

αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της Βιβλιοθήκης, µε την εξαίρεση των ρητά 

αναγνωρισµένων δικαιωµάτων τρίτων, και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό 

και διεθνές δίκαιο. 

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα  αναφορικά µε το περιεχόµενο και  τα 

αντίγραφα που δηµιουργούνται βάσει αυτού. 

Με δεδοµένη την αποδοχή των όρων χρήσης, που περιέχονται στο παρόν, η Βιβλιοθήκη 

παρέχει στους χρήστες της µια µη αποκλειστική και µη µεταβιβάσιµη άδεια πρόσβασης και 

χρήσης στο περιεχόµενο του παρόντος δικτυακού τόπου. Βάσει αυτής ο χρήστης δύναται να 

µεταφορτώνει περιεχόµενο για προσωπική και µη εµπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση της 

αναγραφής της πηγής προέλευσης. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται στον χρήστη η εγγραφή, 

αναπαραγωγή, διανοµή, παρουσίαση στο κοινό, προσαρµογή, διασκευή, τροποποίηση, 

µετάφραση, δηµόσια εκτέλεση και εν γένει εκµετάλλευση του περιεχοµένου του δικτυακού 

τόπου, ιδίως για εµπορικό σκοπό.	 	
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ΚΑΝΟΝΕΣ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΜΕ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	ΜΕΣΑ 

Οι χρήστες δεσµεύονται να χρησιµοποιούν τον δικτυακό τόπο σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία. Επιπλέον, εγγυώνται ότι δεν θα αποστείλουν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

δεν θα καταχωρίσουν στη φόρµα επικοινωνίας και εν γένει δεν θα δηµοσιεύσουν στον δικτυακό 

τόπο οιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη περιεχοµένου: 

1. περιεχόµενο υβριστικό, δυσφηµιστικό ή απειλητικό έναντι τρίτων, 

2. περιεχόµενο που προωθεί, ενισχύει ή διαιωνίζει τις διακρίσεις µε βάση τη φυλή, το 

θρήσκευµα, το χρώµα, την ηλικία, τη θρησκεία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, 

την εθνική καταγωγή, τη σωµατική ή πνευµατική αναπηρία ή τον γενετήσιο 

προσανατολισµό,  

3. περιεχόµενο άσεµνο, σεξουαλικό ή πορνογραφικό, 

4. περιεχόµενο που προσβάλλει την προσωπικότητα ή αποκαλύπτει δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα τρίτων, 

5. περιεχόµενο εµπορικού ή διαφηµιστικού χαρακτήρα, 

6. περιεχόµενο που είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνοµο. 

Επιπλέον, οι χρήστες δεσµεύονται ότι δεν θα καταχωρίσουν στον παρόντα δικτυακό τόπο έργα 

(π.χ. κείµενα, σχήµατα, διαγράµµατα, εικόνες, πίνακες, γραφήµατα, οπτικοακουστικό υλικό, 

φωνογραφήµατα, λογισµικό κ.ά.), που αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία τρίτων, χωρίς την 

προηγούµενη ρητή έγγραφη συναίνεσή τους.  

 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	

Η Βιβλιοθήκη συλλέγει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του δικτυακού τόπου, 

µόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα καταχωρίζουν µε σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που 

είναι διαθέσιµες ηλεκτρονικά,	 όπως είναι α) η εγγραφή για παροχή καρτών δηµόσιου 

δανεισµού και διαδανεισµού τεκµηρίων, β) η παροχή πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές και 

καταλόγους, γ) η παροχή πρόσβασης σε κλειστές συλλογές, δ) η παροχή απαντήσεων σε 

ερωτήσεις µέσω της υπηρεσίας «Ρωτήστε τον βιβλιοθηκονόµο», ε) η επικοινωνία µέσω 

σελίδας διαλόγου (chat window) και στ) η προσθήκη σε λίστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Ως δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται όλες εκείνες οι πληροφορίες που αναφέρονται 

στο υποκείµενο των δεδοµένων, το οποίο µπορεί να προσδιοριστεί ατοµικά, και τα οποία 

υφίστανται ή πρόκειται να υποστούν επεξεργασία. Η Βιβλιοθήκη συλλέγει και επεξεργάζεται 

εκείνα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση και 

επικοινωνία µε τον χρήστη. Επιπλέον, είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τµήµα ή το σύνολο των 

προσωπικών δεδοµένων του χρήστη για λόγους στατιστικούς και για λόγους βελτίωσης των 
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παρεχόµενων υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, τα προσωπικά δεδοµένα τα οποία συλλέγονται και 

αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας είναι τα ακόλουθα: 

 

Ονοµατεπώνυµο 

Επάγγελµα/Κατηγορία χρήστη 

Αριθµός τηλεφώνου  

Διεύθυνση κατοικίας 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) 

 

Η Βιβλιοθήκη εγγυάται ότι λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την 

ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία 

απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης 

επεξεργασίας.  

 

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει αν θα καταχωρίσει τα ως άνω στοιχεία, προκειµένου να λάβει 

τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Με την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων συγκατατίθενται 

ρητά στην επικείµενη επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων. Στην περίπτωση αυτή ο 

χρήστης διατηρεί το δικαίωµα α) να ενηµερωθεί σχετικά µε το  εάν τα προσωπικά του δεδοµένα 

αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας (άρθρο 12 του ν. 2472/1997) και β) να 

προβάλει, οποτεδήποτε, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδοµένων που τον αφορούν 

(άρθρο 13 ν. 2472/1997). Προκειµένου να  αποκτήσει πρόσβαση στα δεδοµένα του ή να αιτηθεί 

τη διόρθωση, προσωρινή µη χρησιµοποίηση, δέσµευση, µη διαβίβαση ή διαγραφή, ο χρήστης 

µπορεί να απευθύνεται στον εκάστοτε διαχειριστή του δικτυακού τόπου.	 Η Βιβλιοθήκη 

υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως επί του αιτήµατος µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 

δεκαπέντε (15) ηµερών. 

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης οφείλει να τηρεί µυστικά και να µην γνωστοποιεί προς 

οιονδήποτε τρίτο στοιχεία που είναι δυνατόν να γνωρίζει ή έχουν περιέλθει σε γνώση του, 

εξαιτίας ή αφορµής των υπηρεσιών που παρέχει η Βιβλιοθήκη, τηρώντας εχεµύθεια και 

απόρρητο για κάθε τέτοιο στοιχείο. Η Βιβλιοθήκη ενδέχεται να προβεί σε 

ανακοίνωση/διαβίβαση των ως άνω στοιχείων όταν υποχρεούται σ’ αυτό, εκ του νόµου, 

ενώπιον δηµοσίων αρχών, οι οποίες µπορεί να τις απαιτήσουν νοµίµως. Στην περίπτωση αυτή 

ο χρήστης ενηµερώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 3, πριν από την ανακοίνωση/διαβίβαση 

σε τρίτο/-ους αποδέκτη/-ες. 

 

Η Βιβλιοθήκη δεν φέρει καµία ευθύνη, εάν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που 

τηρούνται στα αρχεία της αποτελέσουν αντικείµενο παράνοµης επεξεργασίας επιφέρουσας 
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περιουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη στα υποκείµενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για 

οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αµέλεια ή δόλο της Βιβλιοθήκης και των 

προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί (απ’ αυτήν) για την επεξεργασία των δεδοµένων. 

  
COOKIES	

Η Βιβλιοθήκη µπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του 

δικτυακού τόπου χρησιµοποιώντας αντίστοιχα εργαλεία συγκέντρωσης πληροφοριών, όπως 

είναι τα cookies και οι ιστοφάροι (web beacons). Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που 

τοποθετούνται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασής του, για στατιστικούς λόγους και προκειµένου να καθοριστούν οι περιοχές οι 

οποίες είναι πιο χρήσιµες ή πιο δηµοφιλείς.	Πρόκειται για αρχεία τα οποία δεν δεσµεύουν 

προσωπικά δεδοµένα και τα οποία διαγράφονται όταν τελειώσει η συγκεκριµένη περίοδος 

λειτουργίας. Ορισµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, όπως είναι η πρόσβαση 

στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης ή σε αποµακρυσµένες βάσεις δεδοµένων, τοποθετούν 

προσωρινά cookies για την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας. Η Βιβλιοθήκη ενδέχεται να 

χρησιµοποιήσει και ιστοφάρους, σε συνδυασµό µε τα cookies, προκειµένου να καταστεί 

περισσότερο κατανοητός ο τρόπος περιήγησης του χρήστη στον δικτυακό τόπο και να υπάρξει 

αλληλεπίδραση αναφορικά µε τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της Βιβλιοθήκης και 

του χρήστη. Ο επισκέπτης/χρήστης µπορεί να αρνηθεί τη χρήση cookies, χρησιµοποιώντας τις 

οδηγίες που παρέχονται σε προγράµµατα περιήγησης, ενέργεια η οποία µπορεί να οδηγήσει σε 

διακοπή της πρόσβασης σε ορισµένες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης από υπολογιστές εκτός της 

Βιβλιοθήκης. 

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΥΘΥΝΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ	ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η Βιβλιοθήκη καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόµενο του παρόντος 

δικτυακού τόπου να παρέχεται µε τη µέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, 

πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιµότητα. Το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου παρέχεται στη 

βάση του «ως έχει» (“as is”) και «ως διατίθεται» (“as available”) και χωρίς καµία απολύτως 

εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβεια του περιεχοµένου αυτού. Σε καµία περίπτωση η 

Βιβλιοθήκη δεν φέρει  ουδεµία ευθύνη, άµεση ή έµµεση, για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζηµία 

του επισκέπτη/χρήστη από τη(ν) επίσκεψη/χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και 

περιεχοµένων του δικτυακού τόπου, στην οποία προβαίνει µε δική του πρωτοβουλία και µε τη 

γνώση των παρόντων όρων χρήσης. Επίσης, η Βιβλιοθήκη δεν εγγυάται ότι ανά πάσα στιγµή 

οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόµενα του δικτυακού τόπου θα παρέχονται 

χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλµατα ή άλλα παρόµοια προβλήµατα. Οµοίως, η Βιβλιοθήκη δεν 
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εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι 

εξυπηρετητές (“servers”) µέσω των οποίων το περιεχόµενο τίθεται στη διάθεση των 

επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήµια συστατικά. 

 
ΧΡΗΣΗ	ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ	ΣΕ	ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ	ΤΟΠΟΥΣ	ΤΡΙΤΩΝ	(links)			

Η Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης µέσα από κατάλληλους συνδέσµους (links) 

σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόµενο των οποίων διαµορφώνεται µε 

αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Οι εν λόγω σύνδεσµοι έχουν τοποθετηθεί 

αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, 

ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέµπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους Όρους 

Χρήσης που αναγράφονται σε καθέναν απ’ αυτούς. Η τοποθέτηση των συνδέσµων δεν 

αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχοµένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων 

από τη Βιβλιοθήκη, η οποία δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενό τους, την ποιότητα 

των παρεχόµενων απ’ αυτούς υπηρεσιών ή προϊόντων, ούτε για την πολιτική απορρήτου και 

ασφαλείας που υιοθετούν. Επίσης, η Βιβλιοθήκη δεν ευθύνεται για την ακώλυτη, άνευ λαθών 

και αµόλυντη από «ιούς» ή άλλα επιζήµια συστατικά λειτουργία των δικτυακών τόπων τρίτων, 

καθώς και για οποιαδήποτε ζηµία των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των 

παρεχόµενων µέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Εάν ο 

επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου αποφασίσει να ανακατευθυνθεί, µέσω των 

συνδέσµων του, σε κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο 

µε δική του ευθύνη. 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΡΟΠΩΝ–ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	

Κανένα µέρος του παρεχόµενου στους επισκέπτες/χρήστες περιεχοµένου του δικτυακού τόπου 

δεν αποτελεί και δεν µπορεί να θεωρηθεί σε καµία περίπτωση, ευθέως ή εµµέσως, παρότρυνση, 

οδηγία, συµβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Αντιθέτως, εναπόκειται 

στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών να ενεργήσουν µε βάση τη δική τους 

βούληση, ενώ αποκλείεται οιαδήποτε ευθύνη της Βιβλιοθήκης. 
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ΔΙΕΠΟΥΣΑ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ	

Οι συγκεκριµένοι Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και 

διεθνούς δικαίου και ερµηνεύονται βάσει των γενικών ρητρών του Α.Κ. (αρ.  200, 281, 288), 

ήτοι των κανόνων της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονοµικού και 

κοινωνικού σκοπού του δικαιώµατος. Τυχόν αναφυόµενες διαφορές εξ αφορµής του παρόντος 

υπάγονται στην αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών. Σε περίπτωση 

παραβίασης των όρων του παρόντος ή της ισχύουσας νοµοθεσίας, η Βιβλιοθήκη δύναται να 

παύσει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβαση του παραβάτη χρήστη. 

 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους του παρόντος διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετος 

µε το ως άνω νοµικό πλαίσιο ή κριθεί από αρµόδιο Δικαστήριο ως άκυρος, παράνοµος ή 

καταχρηστικός, ο όρος  αυτός παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από την παρούσα, 

χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η ενδεχόµενη αδράνεια της Βιβλιοθήκης να 

επιβάλει συµµόρφωση µε τους παρόντες όρους δεν θα εκλαµβάνεται ως παραίτηση από τους 

όρους αυτούς. 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	

Η επικοινωνία µεταξύ του διαχειριστή του δικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη θα 

γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω ηλεκτρονικής φόρµας. Η Βιβλιοθήκη προτρέπει τους 

επισκέπτες/χρήστες να επικοινωνούν µε τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου όποτε 

διαπιστώνουν διακοπές, σφάλµατα ή άλλα παρόµοια προβλήµατα στο περιεχόµενο του 

δικτυακού τόπου, καθώς επίσης, σε περίπτωση που ανακύψουν απορίες σχετικά µε την 

επιτρεπόµενη χρήση του περιεχοµένου του δικτυακού τόπου ή διαπιστωθεί προσβολή 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή παράβαση της ελληνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς 

νοµοθεσίας. Τέλος, µε το παρόν, ο επισκέπτης/χρήστης συµφωνεί ότι κάθε ηλεκτρονική 

επικοινωνία µεταξύ των µερών θα θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως τις εκ του νόµου 

προϋποθέσεις του έγγραφου τύπου.	


