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Όροι Χρήσης 
  
Γενικά 

To www.gnosis.edu.gr  είναι ένας διαδικτυακός τόπος προβολής των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρει ο 
εκπαιδευτικός οργανισμός «Γνώσις», ο οποίος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.  Πέρα από 
την ενημέρωση, προσφέρει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τη δυνατότητα 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε κάποιο από τα παρουσιαζόμενα 
προγράμματα κατάρτισης. 

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από τους επισκέπτες του υποδηλώνει 
ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά 
τους όρους αυτούς πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.  

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός θεωρεί ως δεδομένο ότι έχετε διαβάσει και 
αποδεχθεί τους όρους χρήσης όταν επιλέγετε τη σχετική επιλογή «Αποδοχή Όρων 
Χρήσης» στις φόρμες του διαδικτυακού τόπου. 

Όροι 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει και να τροποποιεί 
τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του. Aναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν 
τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του. 
Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε προγενέστερες 
συνεργασίες τις οποίες έχετε ήδη συνάψει με τον εκπαιδευτικό οργανισμό. 

Περιορισμός ευθύνης 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός στο πλαίσιο των συναλλαγών του μέσα από την 
ιστοσελίδα www.gnosis.edu.gr   

• δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές ή προβλήματα που μπορεί να 
προκύψουν από την χρήση και αξιοποίηση των πληροφοριών και των 
δεδομένων που διαθέτει και προωθεί. 
 

• δεν μπορεί να παράσχει απόλυτη εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των 
υπηρεσιών τις οποίες προβάλλει αλλά δεσμεύεται να ανακοινώνει 
έγκαιρα στους επισκέπτες του, τυχόν πληροφορίες που έχει για τα 
θέματα αυτά. Η εν γένει ευθύνη πληροφόρησης  για τα θέματα αυτά 
ανήκει αποκλειστικά στους φορείς που προκηρύσσουν τις υπηρεσίες 
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αυτές (Υπουργείο Εργασίας, ΕΣΠΑ, ΕΕΤΑΑ κτλ). Γενικά ο 
εκπαιδευτικός οργανισμός δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πράξεις 
ή παραλείψεις τρίτων για υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που 
προωθούνται μέσω του διαδικτυακού του τόπου. 
 

• προσπαθεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο καλής 
πίστης. Ωστόσο δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα 
σε περιγραφόμενα χαρακτηριστικά, διαδικασίες εγγραφής ή και 
απολαβές από προγράμματα κατάρτισης που προωθούνται από την 
ιστοσελίδα αλλά τελούν υπό την οργάνωση άλλων φορέων. 

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται ή προβάλλονται στην ιστοσελίδα, 
μπορεί να οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων (παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π.). Οι  
ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του εκπαιδευτικού οργανισμού και ως εκ 
τούτου ο τελευταίος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε 
τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία 
συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε μεταβολών ή ενημερώσεων γίνονται σε 
τέτοιες ιστοσελίδες. Η χρήση αυτών των συνδέσμων  δεν είναι υποχρεωτική για τον 
επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα δεν 
υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ότι ο εκπαιδευτικός οργανισμός εγκρίνει ή 
αποδέχεται αναγκαστικά το περιεχόμενό τους. 

Πληροφορίες και Υπηρεσίες 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών 
που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του, τόσο όσον αφορά την περιγραφή των 
ουσιωδών χαρακτηριστικών, προϋποθέσεων συμμετοχής και απολαβών των 
προγραμμάτων κατάρτισης που προβάλει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων 
που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή 
τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή 
οφείλονται τυχόν διακοπές λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος για 
τεχνικούς ή άλλους λόγους. 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων εικόνων, 
γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων 
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκπαιδευτικού οργανισμού και 
προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού 
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή έγγραφη και 
μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, 
μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με 
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τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν 
αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή 
οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για 
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής 
άδειας του εκπαιδευτικού οργανισμού ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου 
των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. 

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που 
αντιπροσωπεύουν τον εκπαιδευτικό οργανισμό ή/και την ιστοσελίδα 
www.gnosis.edu.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά 
γνωρίσματα του εκπαιδευτικού οργανισμού ή/και των προαναφερθέντων τρίτων 
μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους 
περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου 
ανταγωνισμού. Η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.gnosis.edu.gr δεν 
θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή 
δικαιώματος χρήσης τους. 

Ασφάλεια 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, 
εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η 
μέγιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες 
σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας με την ιστοσελίδα, 
αποθηκεύονται σε ασφαλή τοποθεσία και διαχειρίζονται μόνο από τα στελέχη του 
εκπαιδευτικού οργανισμού και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα εταιρική πολιτική 
προστασίας προσωπικών δεδομένων.  

Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Κατά την πλοήγηση σε συγκεκριμένες φόρμες της ιστοσελίδας είναι πιθανό 
να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, 
ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας  κλπ.) τα οποία είναι 
απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της  συνεργασίας σας με τον εκπαιδευτικό 
οργανισμό, στο πλαίσιο της συμμετοχής σας σε ένα ή περισσότερα προγράμματα 
κατάρτισης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε και καταχωρίζετε στο σύστημα, 
τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με τον 
εκπαιδευτικό οργανισμό, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη 
διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται ούτε είναι 
εφικτό να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. 

Οι διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων αυτών αλλά και οι προφυλάξεις 
που λαμβάνει η εταιρεία για την διαφύλαξη τους, αναφέρονται αναλυτικά στην 
Εταιρική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία είναι 
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αναρτημένη σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα. Με την χρήση της ιστοσελίδας και 
εφόσον κάνετε συναλλαγές θα κληθείτε να αποδεχθείτε την πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η εταιρεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
συναλλαγή σας.  

Υποχρεώσεις  Επισκέπτη 

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας  www.gnosis.edu.gr, υποχρεούνται να τηρούν 
τους όρους χρήσης και να μην προβαίνουν σε ενέργειες αντίθετες με αυτούς σε ότι 
αφορά τη χρήση ή διάθεση πληροφοριών.  

Αποδέχονται ως εκ τούτου ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για 
αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή με σχόλια που καταχωρούν ή 
μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, 
βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, 
άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, 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 την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή 
παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 
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. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων από επισκέπτη της 
ιστοσελίδας, ο εκπαιδευτικός οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα πρόσκαιρης ή και 
μόνιμης απαγόρευσης της χρήσης της ιστοσελίδας www.gnosis.edu.com από αυτόν, 
και επιφυλάσσεται για τη διεκδίκηση παντός νομίμου δικαιώματος της.  

Συμμετοχή σε προγράμματα Κατάρτισης 

Με την ολοκλήρωση της καταχώρηση του ενδιαφέροντος συμμετοχής σε 
πρόγραμμα κατάρτισης, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας λαμβάνει χειρογραφικά ή και 
αυτοματοποιημένα μηνύματα μέσω e-mail, στα οποίο αναφέρονται οι λεπτομέρειες 
της συνεργασίας και πιθανή ανάγκη για παροχή προσθέτων εγγράφων ή 
πληροφοριών από την πλευρά του ενδιαφερόμενου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο 
θεωρηθεί από τον ενδιαφερόμενο ότι η επιβεβαίωση της συνεργασίας δεν 
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ανταποκρίνεται στα δεδομένα που του παρουσιάστηκαν πριν την υποβολή του 
αιτήματος, η εταιρεία απαιτεί να ενημερωθεί άμεσα για να διευθετήσει το θέμα.  

Η καταχώρηση αιτήματος για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω της 
ιστοσελίδας www.gnosis.edu δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αυτοδίκαιη 
αναγνώριση του δικαιώματος ή της δυνατότητας υπαγωγής του αιτούντος στο 
πρόγραμμα.  

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη για τον αποκλεισμό από 
πρόγραμμα κατάρτισης ή την διακοπή παρεχόμενης εκπαίδευσης σε καταρτιζόμενο ο 
οποίος απέτυχε να παρουσιάσει έγκαιρα τμήμα ή το σύνολο των απαιτούμενων 
εγγράφων ή πληροφοριών που του ζητήθηκαν ή που προβλέπονταν ρητά στην 
προκήρυξη του προγράμματος κατάρτισης.  

Σε εύθετο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
εγγραφής, και εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 
υποψηφίου καταρτιζόμενου στο πρόγραμμα της αρεσκίας του, ο καταρτιζόμενος θα 
λάβει πληροφορίες για τον τρόπο και τον τόπο υλοποίησης των εκπαιδευτικών 
συνεδριών του προγράμματος κατάρτισης καθώς και στοιχεία για τις απαραίτητες 
ηλεκτρονικές συνδέσεις. Σε περίπτωση έναρξης χρήσης των υπηρεσιών από τον 
καταρτιζόμενο, η εταιρεία θεωρεί αυτοδίκαια την αποδοχή της ορθότητας των όρων 
και του περιεχομένου συνεργασίας από την πλευρά του καταρτιζόμενου. 

Τελικές διατάξεις 

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συνεργασία 
μεταξύ του εκπαιδευτικού οργανισμού και επισκέπτη της ιστοσελίδας ή 
καταρτιζόμενου που μετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης έχοντας υποβάλει το αίτημα 
του μέσα από την ιστοσελίδα,  αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλη και 
κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια με τόπο αναφοράς την έδρα του εκπαιδευτικού 
οργανισμού. 

 

 


