
 

 

Η Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν Αινιάνων προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους 
χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες /τριες /χρήστες/τριες καλούνται να διαβάσουν 
προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών της, μόνο 
εφόσον τους αποδέχoνται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων 
αυτών. 

Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες 
του site της Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν Αινιάνων (www.koinoainianon.gr) και την τυχόν 
καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση 
χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον 
προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους 
επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του. 

Εφόσον οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες 
του site συμφωνούν να: 

α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα 
στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα 
περιεχόμενα/υπηρεσίες του και 

β) διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να 
διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. 

Το site παρέχει στους χρήστες/τριες υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων 
χρήσης του δικτυακού τόπου ή/και του ειδικού λογισμικού και ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις οι 
επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής που έχει 
ορίσει το site, θα παραλάβουν επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) 
πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιοι θα έχουν ορίσει. Τα 
μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται 
υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον 
λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως την 
Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν Αινιάνων για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του 
λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. 
Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του 
λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης 
(Logout). Η Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν Αινιάνων δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή 
ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν 
την παρούσα ρήτρα. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν 
είναι δυνατή. 

Το site διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα 
μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους 
χρήστες/τριες/μέλη του. 

Οι χρήστες/τριες/μέλη κατανούν και αποδέχονται ότι η Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν Αινιάνων 
διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών 



 

 

πρόσβασης στις υπηρεσίες του site ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου 
τους στους χρήστες/τριες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και 
το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. 

Η Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν Αινιάνων δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των 
χρηστών/μελών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο 
site  και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει 
από τη μεταξύ τους σχέση. 

Η Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν Αινιάνων 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, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικός 
τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη 
διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. 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 αναλαμβάνουν οι 
επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες και σε καμία περίπτωση η Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν 
Αινιάνων. 

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site αποτελούν μία 
προσφορά προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του και γενικά προς την 
κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση για 
οποιαδήποτε προτροπή επιχείρησης ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το site 
αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου τους, χωρίς 
όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυόνται την αρτιότητα, την πληρότητα, την 
επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων 
λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και 
της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) την πρωτογενή 
παραγωγή και συλλογή του. 

Το site δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων 
τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων, (hyperlinks) 
ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα 
παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες/τριες οφείλουν να 
απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (websites) και σελίδες, τα 
οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. 
Η  Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν Αινιάνων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι 
ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και 
των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο. 

Η Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν Αινιάνων παρέχει στους επισκέπτες/τριεςχρήστες/τριες του τη 
δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ 
επισκεπτών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και 
μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη 



 

 

χρήση των υπηρεσιών αυτών. Το site συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-
496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του νόμου 2251/1994 
για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, το site ενημερώνει τους υποψήφιους 
πελάτες τους σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των 
υπηρεσιών που προσφέρουν, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες 
μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, 
ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης. 

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του site δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον 
κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση 
στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και 
καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο. 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site 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. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Κοιν.Σ.Επ. 
Κοινόν Αινιάνων και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του 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. 

Χρήση cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία 
αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του site και αποθηκεύονται στο 
σκληρό δίσκο κάθε χρήστη- επισκέπτη. Αποστολή cookies εκτελείται όταν 
επισκέπτεστε το site. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του 
διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, 
το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες 
πληροφορίες τέτοιου είδους. 

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή 
ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση 
οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη του site. Με 
τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας αλλά ενδέχεται να 
χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας. 

Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου λειτουργίας (cookies 
λειτουργικότητας) και σε μόνιμα cookies. 

Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στον υπολογιστή σας μετά την 
έξοδο από την τοποθεσία web ή αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. 



 

 

Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στον υπολογιστή σας. Αυτό 
επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή σας, όταν 
ξαναανοίξετε τον πλοηγό σας ίντερνετ, ούτως ώστε η πλοήγησή σας να είναι όσο το 
δυνατό πιο εύκολη. 

Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο το χρήστη. 

Tο site είναι δυνατόν να αξιοποιεί τα cookies για διαφόρους λόγους, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής: 

(α) Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του 
περιεχομένου και των υπηρεσιών του site ή/και για να εκτιμάται η 
αποτελεσματικότητα του site. 

Με αυτά τα cookies δε γίνεται να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας. Απλώς μας 
παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποια 
σημεία της ιστοσελίδας μας ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας, καθώς κι αν αυτοί 
έχουν κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή τους. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα 
cookies, ώστε να δοκιμάζουμε διαφορετικά σχέδια και χαρακτηριστικά για την 
ιστοσελίδα μας. 

(β) Για λόγους marketing ώστε να μετράμε την αποτελεσματικότητα των 
διαφημίσεων στην ιστοσελίδα μας, το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την 
ιστοσελίδα μας, καθώς επίσης για την εμφάνιση διαφημίσεων σχετικών με το site 
σε άλλους ιστότοπους, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του χρήστη στο site. 

(γ) Δυνατότητα παρουσίασης και λειτουργίας διαφημιστικών μηνυμάτων (banners) 

Τα διαφημιστικά cookies βοηθούν στην επιλογή διαφημίσεων με βάση τα 
ενδιαφέροντά σας. Βοηθούν επίσης, ώστε να μην επιτρέπουν στις ίδιες διαφημίσεις 
να ξαναπροβάλλονται σε εσάς συνεχώς 

(δ) Cookies κοινωνικής δικτύωσης 

Θέλουμε επίσης να μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο του site με τους φίλους 
σας μέσω των αγαπημένων σας ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όσο το δυνατόν 
πιο εύκολα. Χάρη στα cookies κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τοποθετούνται από 
τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μοιράζεστε το 
περιεχόμενο αυτό εύκολα και χωρίς προβλήματα. 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από 
προεπιλογή, αλλά συνήθως μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης 
(browser) ώστε να αρνείται την παραλαβή τους ή να αποδέχεται επιλεκτικά 
ορισμένα cookies. Αν απενεργοποιήσετε τη λήψη cookies, ορισμένες δυνατότητες 
που παρέχονται στην τοποθεσία μας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ενώ 
ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά . 

(ε) Χρήση Cookies από τρίτους παρόχους. 



 

 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως η Google Analytics και το Facebook 
Pixel. 

Η καθεμιά από αυτές τις υπηρεσίες διαθέτει πολιτική προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων και χρήσης των Cookies και είναι εναρμονισμένες με τον GDPR. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης των Cookies της Google Analytics 
μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο. 

https://policies.google.com/privacy 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης των Cookies του Facebook 
μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο. 

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Οποιοσδήποτε χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα webprogress.gr πρέπει να 
συμφωνεί με τους όρους χρήσης των Cookies της Google Analytics αλλά και του 
Facebook. 

Ειδικοί Όροι Εκδηλώσεων – Θεαμάτων - Ακροαμάτων 

1.Η αγορά του εισιτηρίου, παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να 
παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον 
αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή 
στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται 
στο παρόν. 
 
2. Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει 
πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει 
εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να 
αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης 
δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.  
 
3. Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι 
υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή 
εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. 
Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο 
της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης 
ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν 
προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων. 
 
4. Ο Διοργανωτής η οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς 
μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο 
χώρο της εκδήλωσης. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια. 
 
5. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας 

https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/policies/cookies/


 

 

και των εκπροσώπων των Διοργανωτών για θέματα ασφαλείας. Απαγορεύεται ρητά 
το crowd surfing για λόγους ασφαλείας. 
 
6. Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη 
διεξαγωγή της εκδήλωσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές 
διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο 
διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. 
Επίσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της εκδήλωσης. 
 
7. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια θα 
εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα σημεία που θα ανακοινωθούν με 
σχετική ειδοποίηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι 
διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο 
του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της εκδήλωσης. 
 
8. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, 
τριανταπέντε (35) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται 
ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν 
εξαργυρώνονται. 
 
9. Στην περίπτωση που με το ίδιο εισιτήριο εξασφαλίζεται η 
είσοδος/παρακολούθηση περισσοτέρων εκδηλώσεων, happenings κλπ, 
παραστάσεις, συναυλίες (λ.χ. Festival) και ματαιωθεί η εμφάνιση συγκροτήματος ή 
μεμονωμένου καλλιτέχνη, ο θεατής αποδέχεται ότι θα του επιστραφεί το ανάλογο 
(κατ' ισομοιρία) τμήμα του εισιτηρίου και ότι ο Διοργανωτής δε δεσμεύεται από 
εκτιμήσεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του συγκροτήματος (ή μεμονωμένου) 
του οποίου ακυρώνεται η εμφάνιση. 
 
10. Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει 
οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η 
κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική. 
 
11. Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται. Μέλη 
του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την 
εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές. 
 
12. Σε περίπτωση αγοράς μειωμένου εισιτηρίου (φοιτητικού, νεανικού, ανέργων 
κ.λ.π.) ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του, προς επίδειξη στην είσοδο της 
εκδήλωσης, την αντίστοιχη ταυτότητα / πιστοποιητικό (φοιτητικό πάσο, κάρτα 
ΟΑΕΔ κ.λπ.). 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη 
των υπηρεσιών του site υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας 
(Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων 



 

 

προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου 
της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 
και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση 
το site διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή 
και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων 
αυτών. 

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποστέλλονται από τον χρήστη κατά την 
διάρκεια της συμπλήρωσης μιας φόρμας επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν μόνο 
από την Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν Αινιάνων και από καμιά άλλη επιχείρηση. Στόχος είναι η 
καλύτερη δυνατή επικοινωνία με τον χρήστη που συμπλήρωσε την φόρμα. Τα 
προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο.  

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποστέλλονται από τον χρήστη κατά την 
διάρκεια της συμπλήρωσης μιας φόρμας εγγραφής σε εκδηλώσεις της Κοιν.Σ.Επ. 
Κοινόν Αινιάνων θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν Αινιάνων και 
από καμιά άλλη επιχείρηση. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή επικοινωνία με τον 
χρήστη που θέλει να λάβει μέρος σε εκδήλωση της Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν Αινιάνων. Τα 
προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

Το site (www.koinoainianon.gr) είναι GDPR compliance και η Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν 
Αινιάνων έχει συμμορφωθεί ως προς τον κανονισμό προστασίας προσωπικών 
δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR – General Data Protection Regulation). 

Τουριστικές – Εκπαιδευτικές & Πολιτιστικές Δραστηριότητες    

Η Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν Αινιάνων διοργανώνει και επιμελείται διάφορες καλλιτεχνικές 
πολιτιστικές και τουριστικές εκδηλώσεις είτε μεμονομένα είτε με σύμπραξη και 
συμπαραγωγή με άλλες ομοειδούς σκοπών φυσικά η νομικά πρόσωπα το 
πρόγραμμα των οποίων ανακοινώνεται στο αντίστοιχο section της ιστοσελίδας 
koinoainianon.gr. 

Σε κάθε ανάρτηση – άρθρο για κάθε εκδήλωση - δράση αναφέρεται σε εμφανές 
σημείο το κόστος αυτής, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής και οι λοιποί όροι 
συμμετοχής. Μέσα σε κάθε ανάρτηση – άρθρο για κάθε εκδήλωση υπάρχει φόρμα 
εγγραφής – συμμετοχής σε αυτή για την οποία ισχύουν οι όροι που αναφέρονται 
παραπάνω σχετικά με την χρήση και προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Για την συμμετοχή στην εκδήλωση - δράση απαιτείται η καταβολή του πλήρους 
ποσού της εκδήλωσης – δράσης,  η πληρωμή του οποίου θα πραγματοποιηθεί είτε 
μέσω πιστωτικών, χρεωστικών καρτών είτε μέσω bank transfer. 

Γίνονται δεκτές κάρτες visa και mastercard. 

Διασφαλίζουμε την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω του site χρησιμοποιώντας 
πιστοποιητικό SSL. Επίσης η ολοκλήρωση μια αγοράς πραγματοποιείται στο 

http://www.koinoainianon.gr/
https://webprogress.gr/seminars/


 

 

περιβάλλον της τράπεζας παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στις 
συναλλαγές σας. 

 Πολιτική ακύρωσης συναλλαγής / επιστροφής χρημάτων 

Αν ο πελάτης – χρήστης πλήρωσε το ποσό της εκδήλωσης - δράσης και θέλει να 
ακυρώσει τη συμμετοχή του, το ποσό του επιστρέφεται στο ακέραιο, στην 
περίπτωση που η ακύρωση γίνει μέχρι και 2 εικοσιτετράωρα (24ωρα) μετά την 
κράτηση και πληρωμή της συμμετοχής στην εκδήλωση - δράση. 

Αν ο πελάτης – χρήστης πλήρωσε το ποσό της εκδήλωσης - δράσης και θέλει να 
ακυρώσει τη συμμετοχή του, το ποσό δεν επιστρέφεται στην περίπτωση που η 
ακύρωση της συμμετοχής του γίνει μετά την παρέλευση 2 εικοσιτετραώρων 
(24ωρα) από την πληρωμή της κράτησης της εκδήλωσης - δράσης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο πελάτης – χρήστης επιβαρύνεται με οποιαδήποτε διαχειριστικά έξοδα 
απαιτηθούν για την επιστροφή των χρημάτων ( π.χ. προμήθειες τραπεζών κ.τ.λ. )  

Δίνεται η δυνατότητα στην Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν Αινιάνων κάθε φορά να καθορίζει την 
Πολιτική Ακυρώσεων συναλλαγών και επιστροφής χρημάτων. Επίσης κάθε φορά 
που ανακοινώνεται μια εκδήλωση – δράση θα γίνεται ειδική μνεία στις 
πληροφορίες της εκδήλωσης για την δυνατότητα ή μη του δικαιώματος ακύρωσης 
της κράτησης και επιστροφής του αντιτίμου αυτής, επιλογή που ελεύθερα ο 
Διοργανωτής αυτής έχει και ο πελάτης – χρήστης εκ των προτέρων αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 

 Το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι συναλλαγές είναι ευρώ (€). 

H Κοιν.Σ.Επ. Κοινόν Αινιάνων  δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και μόνο. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε για οποιαδήποτε διευκρίνηση στο e-
mail: info@koinoainianon.gr , στo τηλέφωνο: 6942537930 και στην διεύθυνση: 
Υπάτη Φθιώτιδος Τ.Κ. 35003. Ταχυδρομική Θυρίδα: 125 

 


