Περί

Περί του παρόντος δικτυακού τόπου

Ο δικτυακός τόπος Θητεία, όπως αυτός είναι προσβάσιμος από τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις thiteia.org και thiteia.gr καθώς και όλα τα subdomains αυτού, αποτελούν ένα
χώρο ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων για θέματα στρατιωτικής θητείας.

Τα όσα αναφέρονται σε αυτόν παρατίθενται καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς και
λόγους. Ο δικτυακός αυτός τόπος δεν έχει ουδεμία σχέση με οποιαδήποτε στρατιωιτκή ή
άλλη δημόσια υπηρεσία ούτε συνεργάζεται με οποιαδήποτε από αυτές.

Φόρουμ Συζητήσεων:

Το φόρουμ συζητήσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του thiteia.org.

Κανόνες λειτουργίας φόρουμ:
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Tο φόρουμ συζητήσεων αποτελεί χώρο ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των
επισκεπτών και των μελών του. Ως τέτοιο, οι συζητήσεις και τα μηνύματα των μελών δεν
λογοκρίνονται ούτε τελούν υπό έγκριση πριν δημοσιευθούν.

Ο διαχειριστής του φόρουμ διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής μηνυμάτων σε περίπτωση που
αυτά δεν τηρούν τους παραπάνω κανόνες, σε περίπτωση αποστολής, συκοφαντικών,
υβριστικών ή ρατσιστικών μηνυμάτων, μηνυμάτων τα οποία περιέχουν ιούς, παραπέμπουν
σε ιστοσελίδες με παράνομο λογισμικό ή άλλου είδους παράνομα αρχεία πολυμέσων,
αποτελούν διαφημιστικά μηνύματα με σκοπό το οικονομικό κέρδος, περιέχουν
διαβαθμισμένες στρατιωτικές πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί
προηγουμένως (συμπεριλαμβανομενων πληροφοριών που αναφέρονται στη σύνθεση των
Ενόπλων Δυνάμεων, σχεδίων επιστρατεύσεως, θέσεις σχηματισμών, διαβαθμισμένες
διαταγές και στρατιωτικούς κανονισμούς κλπ). Επιπλέον απαγορεύεται η αναφορά σε
ονόματα μόνιμων στρατιωτικών χωρίς την έγκριση και άδεια τους. Μηνύματα τα οποία είναι
άσχετα ή εκτός θέματος με τη θεματική ενότητα μετακινούνται σε καταλληλότερη θεματική
ενότητα ή διαγράφονται, αν δεν ταιριάζουν κάπου.

Τα μέλη επίσης συμφωνούν να γράφουν τα μηνύματα με ελληνικούς χαρακτήρες, σε
διαφορετική περίπτωση οι διαχειριστές και συντονιστές των μηνυμάτων διατηρούν το
δικαίωμα διαγραφής των μηνυμάτων χωρίς άλλη προειδοποίηση.
Μέλη τα οποία θεωρούν ότι θίγονται από μία δημοσίευση μπορούν να αναφέρουν τη
δημοσίευση αυτή, οι διαχειριστές θα την εξετάσουν και θα πράξουν ανάλογα.
Σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης των παραπάνω κανόνων, οι διαχειριστές μπορούν
να διαγράφουν ή να απαγορεύουν την πρόσβαση σε χρήστες. Οι διαχειριστές και οι
συντονιστές δεν είναι υποχρεωμένοι, αν δε το επιθυμούν, να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις
τους.
Η εγγραφή στο φόρουμ δεν είναι απαραίτητη για την ανάγνωση μηνυμάτων όμως
συνιστάται να γίνεται καθώς οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν επιπλέον τη δυνατότητα:
- Παρακολούθησης θεματικών ενοτήτων και ενημέρωσής τους για τη δημοσίευση νέων
μηνυμάτων
- Δημιουργίας ψηφοφοριών καθώς και δικαίωμα ψήφου σε αυτές
- Αποστολή και λήψη προσωπικών μηνυμάτων μεταξύ των μελών του φόρουμ.
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- Διόρθωσης των δικών τους μηνυμάτων
- Επισύναψης, προβολής και μεταφόρτωσης αρχείων
-

Αποστολής νέων μηνυμάτων και απάντησης σε υπάρχοντα μηνύματα

Τα στοιχεία των μελών δεν μεταβιβάζονται σε καμία περίπτωση σε τρίτους για
διαφημιστικούς ή άλλους λόγους. Μεταβίβαση στοιχείων σύνδεσης μπορεί να γίνει αν αυτό
ζητηθεί από αρμόδιες δικαστικές ή αστυνομικές αρχές. Τα μέλη, ωστόσο συμφωνούν ότι
ενίοτε μπορούν να λαβαίνουν ενημερωτικά e mail από το παρόν site καθώς επίσης και από
άλλα sites με τα οποία υπάρχει άμεση συνεργασία.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης:
Παρά το γεγονός ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση των παραπάνω
κανόνων, είναι ευνόητο ότι τα αναγραφόμενα στο φόρουμ εκφράζουν αποκλειστικά και
μόνο τους συντάκτες των μηνυμάτων. Ο διαχειριστής, οι συντονιστές και όσοι εμπλέκονται
στην τεχνική υποστήριξη του παρόντος δικτυακού τόπου και του φόρουμ ουδεμία ευθύνη
φέρουν για κακή χρήση των υπηρεσιών και των αναγραφόμενων στον δικτυακό τόπου,
συμπεριλαμβανομένου του φόρουμ, του καθώς και για τυχόν ηθικές ή άλλες βλάβες που
προκύψουν από τα αναγραφόμενα σε αυτό από τρίτους χρήστες.

Τεχνικές πληροφορίες:

Ο δικτυακός κόμβος έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού διαχείρισης
περιεχομένου Joomla! Το φόρουμ στηρίζεται στο ελεύθερο λογισμικό φόρουμ PhpBB 3.0
Μέρος των γραφικών έχει δημιουργηθεί από τον εικονογράφο
Ηλία Χατζούδη

Ο δικτυακός κόμβος φιλοξενείται στην εταιρεία 1host.gr
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