Όροι Χρήσης
1. Πνευματική Ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική
ιδιοκτησία της Δημοτικής κοινωφελής Επιχειρησης Δήμου Καβάλας
«ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν
παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του
παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στη Δημωφέλεια ή σε
τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το
Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί
πνευματικής ιδιοκτησίας.
2. Προσωπικά Δεδομένα
Η Δημωφέλεια εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των
προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και
Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό
εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το
Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει
θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις
του ελληνικού νόμου (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, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν.
2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και
97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε
αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν
αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα
προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς
οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται
οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε. Με
την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει
στοιχεία μή αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για
χρήση και δημοσίευση.
Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Οι διαχειριστές του www.kavalagiftshop.gr διαφυλάσσουν τον προσωπικό
χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσουν σε
οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την

εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο
αρχές.
Το site www.kavalagiftshop.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία,
τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους
επικοινωνίας και ενημέρωσης. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να
επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του site προκειμένου να
διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού,
την αλλαγή του ή την οριστική διαγραφή του.
Επισκέπτες / χρήστες του site www.kavalagiftshop.gr που είναι ανήλικοι
έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site μόνο με τη συγκατάθεση των
γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν
τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων
από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς τους
διαχειριστές του, τότε οι διαχειριστές υποχρεούνται να διαγράψουν όλες
τις σχετικές πληροφορίες.
Οι διαχειριστές του site www.kavalagiftshop.gr είναι δυνατόν να
επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι επισκέπτες /
χρήστες του site έχουν αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης
των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.
3. Περιορισμός Ευθύνης
Το www.kavalagiftshop.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να
απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει
με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων.
Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα
(τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). To www.kavalagiftshop.gr
δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των
περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης
πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.
4. Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Το www.kavalagiftshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να
ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει
την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή
ή προσθήκη στους όρους.
5. Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, το λογότυπο kavala the blue city
είναι ιδιοκτησία της Δημωφέλεια. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών
που αναφέρονται στον παρόντα δυκτιακό τόπο μπορεί να είναι εμπορικά
σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η
πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως
παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο,
οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων,
λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα
ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή
οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.
6. Ισχύον Δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του
www.kavalagiftshop.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο
που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία
2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί
προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα
σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών,
υπάρχει δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του πελάτη εντός 14
ημερών από την αγορά του!
Από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, τέθηκε σε λειτουργία η
πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution
– ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα επιτρέπει τόσο σε
καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές
τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές.
Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής
Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη
διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών
εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως
απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο
δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η διαδικασία πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια:
Υποβολή καταγγελίας
Συμφωνία σχετικά με έναν φορέα επίλυσης διαφορών
Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον φορέα επίλυσης διαφορών
Αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας

Η διαδικασία είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί
όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.
Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία
πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ
70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης
καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution
στο σύνολο της ΕΕ.
7.Όροι επιστροφής – ακύρωσης
Οι πιο κάτω όροι πρέπει να πληρούνται υποχρεωτικά στο σύνολό τους για
την επιστροφή των προϊόντων στο www.kavalagiftshop.gr e-shop:
Η επιστροφή / ανταλλαγή να μην υπερβαίνει τις 14 εργάσιμες ημέρες από
την ημερομηνία παράδοσης με βάση τα έγγραφα παραλαβής.
Όλα τα επιστρεφόμενα είδη πρέπει να παραλαμβάνονται από εμάς στην
αρχική κατάσταση που παραλάβατε το προϊόν (χωρίς σημάδια φθοράς ή
λερώματα) και σε κατάσταση επαναπώλησης.
Το προϊόν πρέπει να φέρει όλες τις ετικέτες και συνοδευτικά καρτελάκια
του κατασκευαστή που είχε κατά την αγορά του, καθώς και την
συσκευασία που το συνοδεύει.
Εάν το προϊόν και η διαδικασία επιστροφής πληρούν όλα τα παραπάνω
κριτήρια, μπορείτε να αποστείλετε το προϊόν πίσω σε εμάς για να το
αλλάξετε με κάποιο άλλο προϊόν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας. Σε
περίπτωση διαφορετική με τα παραπάνω το www.kavalagiftshop.gr eshop διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την επιστροφή.
Ο πελάτης έχει πάντα την απόλυτη ευθύνη της αποστολής του προϊόντος
στη διεύθυνσή μας που αναγράφεται στο Δελτίο Αποστολής, καθώς το
www.kavalagiftshop.gr e-shop ως παραλήπτης δεν είναι δυνατό να κάνει
αναζήτηση του πακέτου σας σε οποιαδήποτε ταχυδρομική/μεταφορική.
Επισημαίνουμε ότι διατηρείτε εσείς την ευθύνη να φθάσουν τα
επιστρεφόμενα εμπορεύματα σε εμάς. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε να
χρησιμοποιήσετε συστημένη αποστολή των εμπορευμάτων. Το
www.kavalagiftshop.gr e-shop δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
επιστρεφόμενα προϊόντα που χάνονται κατά τη διάρκεια της επιστροφής.
Σημείωση: Η επιστροφή ενός προϊόντος επιβαρύνει τον πελάτη! Μόνο
στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, τα έξοδα μεταφοράς
επιβαρύνουν τo www.kavalagiftshop.gr . Εάν παραλάβουμε δέμα με

“χρέωση παραλήπτη” ΔΕΝ θα το παραλάβουμε, με αποτέλεσμα να σας
επιστραφεί και να πρέπει να το ξαναστείλετε!
Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλώ επικοινωνήστε
μαζί μας για να σας βοηθήσουμε στην διαδικασία συμπλήρωσής της.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Εθνικό
Σημείο Επαφής(τηλ. +30 2106460284, email info@eccgreece.gr) ή στον
Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA).
8.
Δικαίωμα υπαναχώρησης
Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14
ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την
επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του
μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των
αγαθών.
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να
ενημερώσετε την επιχείρηση με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση
Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ομονοίας αρ. 117, 65403
Καβάλα, τηλ 2510 831388 και email promotion @kavalagreece.gr για την
απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια
ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε
τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν
λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Τα προϊόντα που αγοράστηκαν πρέπει
να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση συνοδευόμενα από το
σχετικό παραστατικό (απόδειξη – τιμολόγιο) πώλησης.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια Ν.
2251/1994 δεν ισχύει α) στην προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να
αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, β) στην προμήθεια σφραγισμένων
αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους
προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν
αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, γ) στην προμήθεια αγαθών που
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή

σαφώς εξατομικευμένων και δ) στην προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά
την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα
με άλλα στοιχεία.
Συνέπειες της υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε
όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των
εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που
οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης
άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς
προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός
14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την
απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα
εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο
μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή,
εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό, σε κάθε
περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων,
παρά μόνο εφόσον εσείς προτείνετε διαφορετικό μέσο επιστροφής των
χρημάτων σας (από αυτό που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή)
οπότε και θα επιβαρύνεστε με τυχόν έξοδα χρησιμοποίησης από
το www.kavalagiftshop.gr του διαφορετικού αυτού μέσου, τα οποία
(έξοδα) θα αφαιρούνται από το προς επιστροφή ποσό. «Δικαιούμαστε να
καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα
αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα
αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.». Εσείς οφείλετε να στείλετε
πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε στο φυσικό μας κατάστημα, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών
ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την
παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε
πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εσείς θα
επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Εσείς
φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών
προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε
τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών. Ο αναγκαίος
χειρισμός διενεργείται υποχρεωτικά με τρόπο με τον οποίο θα σας
επιτρεπόταν σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα.
Ειδικότερα για την επιστροφή προϊόντων και χρημάτων:
α) Επιστροφή χρημάτων:

Ειδικά για τις περιπτώσεις της πληρωμής από εσάς με αντικαταβολή στην
κατοικία σας, ή σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν είναι δυνατή η επιστροφή
χρημάτων με το μέσο που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, η
επιστροφή των χρημάτων σας, σε περίπτωση υπαναχώρησης, θα γίνεται,
κατόπιν συνεννόησης, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σας χωρίς
δική σας επιβάρυνση.
β) Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα με τους εξής τρόπους:
1. Μπορείτε να επισκεφθείτε τα φυσικά σημεία πλώλησης των προϊόντων.
2. Μπορείτε να αποστείλετε το προϊόν στην έδρα
της επιχείρησης Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που
εδρεύει στην οδό Ομονοίας αρ. 117, ΤΚ 65403 Καβάλα. Αφού
συσκευάσετε το προϊόν, εφόσον έχει αποσυσκευασθεί, με τα υλικά
συσκευασίας του, εσωκλείστε το παραστατικό πώλησης (τιμολόγιο –
απόδειξη). Προτείνετε για την αποστολή η χρησιμοποίηση της εταιρείας
ταχυμεταφορών (courier) που σας παρέδωσε το προϊόν.
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών από τον καταναλωτή,
το www.kavalagiftshop.gr, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή
επιστροφής προϊόντος, λόγω κατάχρησης του δικαιώματος υπαναχώρησης
ή αντικατάστασης των προϊόντων μας (αρθρ. 281 ΑΚ). Σε αυτήν την
περίπτωση ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα τυχόν προκύπτοντα έξοδα
εξαιτίας της καταχρηστικής άσκησης των δικαιωμάτων του.
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