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1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1. Ορισμοί
Ως «ύμβαση» νοείται η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, όπως αυτή τροποποιείται ή/και
συμπληρώνεται και ισχύει σε δεδομένη χρονική στιγμή.
Ως «Πάροχος Τπηρεσιών» νοείται η ατομική επιχείρηση του Θεοδώρου Μπένου, που εδρεύει στην
Αθήνα, στην οδό Ζαΐμη 26 και η οποία δραστηριοποιείται:
 στον τομέα παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης καθώς και υπηρεσιών που
παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας·
 στον τομέα παραγωγής επιγραμμικών καταλόγων και περιεχομένου δικτυακών πυλών·
 στην πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο·
 στον τομέα παροχής υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών αποδέχεται να παράσχει στον Πελάτη τις Υπηρεσίες, οι οποίες περιγράφονται
αναλυτικά κατωτέρω (παρ. 1.2)., σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της παρούσας
Σύμβασης.
Ως «Πελάτης» νοείται κάθε επαγγελματίας φυσικό πρόσωπο και κάθε επιχείρηση, που συμβάλλεται με
τον Πάροχο Υπηρεσιών υπό τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
Ως «υμβαλλόμενα Μέρη» νοούνται ο Πάροχος Υπηρεσιών και ο Πελάτης, εφόσον συμφωνήσουν
ρητά επί της συνομολόγησης της Σύμβασης.
Ως «Τπηρεσίες» νοούνται οι από πλευράς του Παρόχου Υπηρεσιών διενεργούμενες πράξεις, όπως
αυτές περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω υπό στοιχείο 1.2. και παρέχονται μέσω του διαδικτυακού
τόπου, ο οποίος εμφανίζεται υπό τις ακόλουθες δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.γυρη.gr. και
www.gyri.gr.
Ως «Φρήστης» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο επισκέπτεται τον προαναφερθέντα διαδικτυακό
τόπο για προσωπικούς, μη εμπορικούς ή μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Ο Χρήστης δεν ταυτίζεται
απαραίτητα με τον Πελάτη.
Ως «Όροι Φρήσης» νοούνται οι όροι που καθορίζουν τον τρόπο χρήσης του διαδικτυακού τόπου από
το Χρήστη ή/και τον Πελάτη και οι οποίοι βρίσκονται σε ξεχωριστό αυτοτελές κείμενο, το οποίο είναι
πάντα αναρτημένο στο κάτω μέρος του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, το κείμενο των Όρων Χρήσης
είναι πάντα αναρτημένο στο κάτω μέρος του διαδικτυακού τόπου, ακόμη κι όταν είναι ενεργοποιημένη
μόνο η φόρμα καταχώρισης στοιχείων του Πελάτη.
1.2. Παροχή Τπηρεσιών
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τις συμβατικές διατάξεις, στο πλαίσιο των οποίων ο
Πάροχος Υπηρεσιών λαμβάνει από τον Πελάτη πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την
επαγγελματική του δραστηριότητα (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά: επωνυμία κι έδρα της επιχείρησης,
είδος της επαγγελματικής του δραστηριότητας). Οι εν λόγω καταχωρίσεις συνιστούν μια βάση
δεδομένων, η οποία λαμβάνει τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου, δυνάμει του οποίου αφενός
καθίσταται δυνατή η αναλυτική πληροφόρηση του Χρήστη σχετικά με παραγωγούς, ενώσεις
παραγωγών, αγροτικούς συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών, καθώς και με πάσης μορφής εταιρείες, οι
οποίες δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας στον τομέα παραγωγής ή/και διάθεσης
αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, που έχουν παραχθεί αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα, κι
αφετέρου επιτυγχάνεται η προβολή και προώθηση της εν γένει επαγγελματικής δραστηριότητας των
ανωτέρω επιχειρήσεων.
2. ΒΑΙΚΗ ΚΑΣΑΦΩΡΙΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ
Η καταχώριση και προβολή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι δωρεάν και περιλαμβάνει
πληροφορίες, οι οποίες άπτονται, μεταξύ άλλων, των στοιχείων επικοινωνίας με τον Πελάτη, των
παραγόμενων προϊόντων του και του τρόπου παραγωγής ή/και διάθεσής τους (ενδεικτικά κι όχι
περιοριστικά: αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), κατηγορίες προϊόντων,
πιστοποίηση). Ο τρόπος καταχώρισης των προαναφερθέντων στοιχείων και πληροφοριών, τον οποίο
επιλέγει ο Πελάτης, καθορίζεται περαιτέρω κατόπιν συμφωνίας με τον Πάροχο Υπηρεσιών.
3. ΤΜΒΑΗ (Διάρκεια – Τπαναχώρηση - Καταγγελία)
3.1. Διάρκεια - Έναρξη ισχύος της σύμβασης
Η Σύμβαση έχει αόριστη διάρκεια και η ισχύς της αρχίζει όταν ο Πελάτης αποδεχτεί ρητά τους
Όρους και Προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Η ρητή αποδοχή εξαρτάται από τον αντίστοιχο
τρόπο σύναψης της Σύμβασης, που επιλέγει ο Πελάτης κατόπιν συμφωνίας με τον Πάροχο Υπηρεσιών.
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3.2. Δικαίωμα υπαναχώρησης και καταγγελίας
Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση χωρίς αιτιολογία εντός δεκατεσσάρων
(14) ημερολογιακών ημερών. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης η προθεσμία αρχίζει
από την ημέρα που ο Πελάτης αποδεχτεί ρητά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Περαιτέρω, η
Σύμβαση δύναται να καταγγελθεί οποτεδήποτε. Η καταγγελία θα πρέπει είναι έγγραφη. Κατά τα λοιπά,
αμφότερα τα δικαιώματα υπαναχώρησης και καταγγελίας θα διέπονται από την αντίστοιχη ισχύουσα
νομοθεσία.
3.3. Αδυναμία παροχής των Τπηρεσιών από τον Πάροχο Τπηρεσιών
Ειδικότερο λόγο καταγγελίας της Σύμβασης από πλευράς του Παρόχου Υπηρεσιών συνιστά η
ανυπαίτια αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών του στον Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος
Υπηρεσιών υποχρεούται να ενημερώσει τον Πελάτη αναφορικά με την εν λόγω αδυναμία, είτε μόλις
πληροφορηθεί την επέλευσή της, είτε μόλις καταστεί βέβαιο το γεγονός ότι θα επέλθει αδυναμία
παροχής, οπότε κι ο Πάροχος Υπηρεσιών απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του προς παροχή, δίχως
να υφίσταται η από μέρους του Πελάτη δυνατότητα έγερσης σχετικής αξίωσης αποζημίωσης. Κατά τα
λοιπά θα ισχύουν τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
4. ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι καταχωρημένα κι εμφανίζονται στον προαναφερθέντα
διαδικτυακό τόπο, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν.
2472/1997 και Ν. 3471/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), από τις αποφάσεις της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς κι από τους νόμους περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
Επίσης, με τη σύναψη της Σύμβασης, τεκμαίρεται η από πλευράς του Πελάτη παροχή συναίνεσης προς
τον Πάροχο Υπηρεσιών, για την επεξεργασία των δεδομένων του στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών
του. Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μεταξύ
αυτού και του Παρόχου Υπηρεσιών συναφθείσα Σύμβαση. Ως εκ τούτου, μετά την με καθ’ οιονδήποτε
τρόπο λύση της Σύμβασης, τα αντίστοιχα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται.
5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
5.1. Η Σύμβαση συνιστά την απόλυτη συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών.
5.2. Ο Πελάτης, ο οποίος εν προκειμένω ταυτίζεται με το Χρήστη, υποχρεούται να τηρεί τις
αντίστοιχες διατάξεις των Όρων Χρήσης, οι οποίες αφορούν ειδικότερα στο Χρήστη. Οι Όροι Χρήσης
βρίσκονται πάντοτε αναρτημένοι στο κάτω μέρος του διαδικτυακού τόπου, ανεξάρτητα από το ποια
ενότητα επισκέπτεται ο Χρήστης.
5.3. Η προβολή του Πελάτη στις αντίστοιχες κατηγορίες καταχώρισης δε θα γίνεται κατά τη συνήθη
πρακτική προβολής κατά αύξουσα ή φθίνουσα αλφαβητική σειρά, αλλά θα μεταβάλλεται περιοδικά,
καθώς η από μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών ακολουθούμενη διαδικασία συνίσταται στην
αυτοματοποιημένη εναλλαγή των καταχωρηθέντων στοιχείων και πληροφοριών, προκειμένου έκαστος
Πελάτης να έχει διαδοχικά τη δυνατότητα να προβάλλεται πρώτος κατά σειρά στην αντίστοιχη
κατηγορία, γεγονός το οποίο περιβάλλει τον Πελάτη με τις παρεχόμενες από τον Πάροχο Υπηρεσιών
εγγυήσεις περί ίσης και δίκαιης μεταχείρισης.
5.4. Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα αποκλείει αυτοδικαίως και δε θα προβαίνει στην καταχώριση και
προβολή προϊόντων, τα οποία δεν έχουν παραχθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται
σχετικά ανωτέρω υπό στοιχείο 1.2. .
5.5. Ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει τη δυνατότητα αναμόρφωσης της διάταξης της ύλης του εν λόγω
διαδικτυακού τόπου, δίχως να υποχρεούται να ειδοποιεί τον Πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι κατ’
αντικειμενική κρίση η εν λόγω ενέργεια δεν καθίσταται επιζήμια για τα συμφέροντα του Πελάτη.
Επιπροσθέτως, ο Πάροχος Υπηρεσιών προβαίνει στην κατά την κρίση του ένταξη των προϊόντων του
Πελάτη στην εκάστοτε κατηγορία προβολής προϊόντων, η οποία προκρίνεται και λογίζεται ως
προσήκουσα για τον Πελάτη.

2

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΒΑΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗ www.γυρη.gr
5.6. Κατά την αρχική καταχώριση των πληροφοριών και στοιχείων του Πελάτη, οι οποίες εδόθησαν
από τον τελευταίο στον Πάροχο Υπηρεσιών προς προβολή στην παρούσα ιστοσελίδα, ο Πάροχος
υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει οιασδήποτε καταχώριση, η οποία τυχόν αντίκειται στο
νόμο ή στα χρηστά ήθη ή τον εκθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε νομικής φύσεως κινδύνους ή
προσβάλλει δικαιώματα τρίτων. Ομοίως, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, εφόσον ο Πάροχος
Υπηρεσιών διαπιστώσει τη συνδρομή ενός ή περισσοτέρων των προαναφερθέντων λόγων, δικαιούται να
μην προβεί στη δημοσίευση κάποιας νέας καταχώρισης, την προσθήκη της οποίας ζήτησε ο Πελάτης.
Και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις, ο Πάροχος Υπηρεσιών υποχρεούται να ειδοποιήσει τον
Πελάτη. Ωστόσο, εάν ο Πελάτης επιδείξει δυστροπία και δε συναινέσει στη μη δημοσίευση της
αντίστοιχης καταχώρισης, τότε ο Πάροχος Υπηρεσιών θα προβαίνει σε καταγγελία της Σύμβασης
λόγω παράβασης ουσιώδους όρου αυτής.
Σε κάθε περίπτωση και μάλιστα ανεξαρτήτως βαθμού πταίσματος και υπαιτιότητας του Πελάτη, ο
τελευταίος εγγυάται την από μέρους του αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας,
διαφυγόντος κέρδους ή ηθικής βλάβης, που τυχόν θα υποστεί ο Πάροχος Υπηρεσιών λόγω της
δημοσίευσης των καταχωρηθέντων στοιχείων του Πελάτη, ιδίως αν το περιεχόμενο της καταχώρισης
προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Η εν λόγω υποχρέωση
αποκατάστασης, ωστόσο, μπορεί να απορρέει από πάσης φύσεως αιτία (ενδεικτικά: αξιώσεις τρίτων,
διοικητικά πρόστιμα). Επιπροσθέτως, ο Πελάτης εγγυάται ότι οι συνεπαγόμενες των ανωτέρω δαπάνες
(ενδεικτικά: δικαστικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων), τις οποίες θα υποχρεωθεί να επωμιστεί ο Πάροχος
Υπηρεσιών συνεπεία έγερσης σχετικών αξιώσεων τρίτων μερών έναντι αυτού, θα βαρύνουν τον ίδιο τον
Πελάτη.
5.7. Η από πλευράς του Παρόχου Υπηρεσιών τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή
τμήματος αυτών θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και να γνωστοποιείται στον Πελάτη είτε ταχυδρομικώς
είτε δια τηλεομοιοτυπίας (fax) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
5.8. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης (ή οιοδήποτε τμήμα αυτής) είναι ή καταστεί άκυρη ή
ανεφάρμοστη, δεν θίγονται συνεπεία τούτου και οι λοιπές διατάξεις της Σύμβασης, οι οποίες θα
παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα εξακολουθούν να είναι δεσμευτικές για τον Πάροχο Υπηρεσιών και
τον Πελάτη.
5.9. Ο Πελάτης αποδέχεται και συναινεί στη μετάφραση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας
σε μία ή περισσότερες γλώσσες πέραν της ελληνικής.
5.10. Οι επικεφαλίδες της Σύμβασης προορίζονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της αναφοράς και
δεν επηρεάζουν καθόλου την ερμηνεία της Σύμβασης.
5.11. Ο Πελάτης διαθέτει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον Πάροχο Υπηρεσιών μέσω των
ακόλουθων τρόπων: μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2108821615 και
6937051927, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση info@gyri.gr καθώς και μέσω αποστολής τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 2108821615.
5.12. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και ισχύουν συμπληρωματικά τα όσα προβλέπονται σχετικά στους
Όρους Χρήσης. Οι Όροι Χρήσης βρίσκονται πάντοτε αναρτημένοι στο κάτω μέρος του διαδικτυακού
τόπου, ανεξάρτητα από το ποια ενότητα επισκέπτεται ο Χρήστης.
6. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ
6.1. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και η ορθή εφαρμογή τους διέπονται από την ισχύουσα ελληνική
νομοθεσία.
6.2. Δικαιοδοσία
Αρμόδια για τη δικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες τυχόν θα ανακύψουν μεταξύ των
Συμβαλλομένων Μερών συνεπεία της Σύμβασης και σχετικά με τους παρόντες Όρους και
Προϋποθέσεις, είναι τα ελληνικά Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.
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