Πολιτική Απορρήτου
e-Καταναλωτής
Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑA Α.Ε.) (εφεξής η «Εταιρεία») μέσω του
δικτυακού τόπου της e-katanalotis.gr και ekatanalotis.gr (εφεξής το «site») και κάθε
φερώνυμης εφαρμογής ειδικού λογισμικού (εφεξής «app») που λειτουργεί, 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 του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την
αποδοχή των όρων αυτών.
Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του site ή
της εφαρμογής app και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχοι
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.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει ενημερώσεις παρουσίασης των υπηρεσιών
του site ή της εφαρμογής στους χρήστες/τριες.
Επίσης ο δικτυακός τόπος της e-katanalotis.gr, του ekatanalotis.gr και του ειδικού λογισμικού
δεν τηρεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα χρηστών ούτε
δεδομένα τα οποία δύναται να καταρτίσουν προφίλ και να ταυτοποιήσουν αυτόν. Τα
μοναδικά δεδομένα που απαιτούνται για τη χρήση της εφαρμογής ειδικού λογισμικού είναι η
γεωγραφική θέση της συσκευής του χρήστη προκειμένου να του γνωστοποιηθεί ο
κοντινότερος σταθμός εξυπηρέτησής του καθώς και η χρήση της κάμερας της συσκευής του
χρήστη προς αναγνώριση του barcode για την άμεση εξυπηρέτησή του.
Το site και η εφαρμογή app 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.
Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και
φορέων), όλο το περιεχόμενο του site και της εφαρμογής app, συμπεριλαμβανομένων
εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και
γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία,
κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις
σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών
συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ΄ αυτών δε δύναται να αποτελέσει συνολικά ή
εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης
ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί, να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται αποτελεί η
περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του
περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι
δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site
και την εφαρμογή app, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται
στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και της εφαρμογής app και φέρουν τα
σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων,
αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί
φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι χρήστες/τριες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους
παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και
εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του
site και της εφαρμογής app.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για
οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες των σελίδων,
υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site και της εφαρμογής app στις οποίες
προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του site και της εφαρμογής app
παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη
με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το site και η εφαρμογή
app αρνούνται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες,
συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται
την εμπορευσιμότητα και την καταλληλόλητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Η Εταιρεία 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 Εταιρεία.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site και στην εφαρμογή app
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 και η εφαρμογή
app αναλαμβάνουν τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου τους, χωρίς
όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυόνται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και
γενικά την καταλληλόλητα 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 και η εφαρμογή app δεν ελέγχουν 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 συνδέσμων, (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 (web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη
για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία 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 πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του site και της εφαρμογής app 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 και της εφαρμογής app, 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 Εταιρείας 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.

