Description
Δημιουργήσαμε αυτό το forum για όλους τους δικαιούχους της ΕΔΕΜ, με σκοπό την έγκυρη και
έγκαιρη ενημέρωση των μελών μας για τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, τις δραστηριότητες της
ΕΔΕΜ και την ευκολότερη αλληλεπίδραση τους με τον Οργανισμό.
Το forum αυτό απευθύνεται αποκλειστικά σε δικαιούχους της ΕΔΕΜ και δεν έχει κανέναν απολύτως
εμπορικό ή διαφημιστικό χαρακτήρα.
Σας παρακαλούμε διαβάστε τους κανόνες συμμετοχής, οι οποίοι δημιουργήθηκαν από τους
διαχειριστές με σκοπό την ομαλή ροή και την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Όσοι παραβιάζουν
τους κανόνες, μπαίνουν αυτόματα σε σίγαση και αίτηση έγκρισης δημοσιεύσεων. Αν η παραβίαση
επαναληφθεί ο χρήστης αφαιρείται από την ομάδα, όπως και όλα τα σχόλια και οι δημοσιεύσεις του.

Μπαίνοντας και παραμένοντας στo forum, σέβεστε και αποδέχεστε τους κανόνες λειτουργίας της.

Κανόνες Λειτουργίας Forum Δικαιούχων ΕΔΕΜ
Α. Δεν επιτρέπουμε παραβίαση των όρων με αναφορές σε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Θεματικά παράταιρο περιεχόμενο
Χρήστες με ψεύτικο προφίλ
Ψευδείς ειδήσεις
Ρητορική μίσους
Bullying
Γυμνό
Βία
Διακρίσεις
Αναληθείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. Ελέγξτε την ορθότητα της πληροφορίας πριν την
αναρτήσετε. Αν μια πληροφορία αποδειχθεί αναληθής ή παραπλανητική ή υπάρχουν σχετικές
ενδείξεις επ’ αυτού, διαγράφεται

Β. Δεν επιτρέπουμε αρνητικό σχολιασμό ή κατάδειξη πρακτικών.
Εξαιρείται η περίπτωση όπου ο λόγος συνοδεύεται από πλήρεις εποικοδομητικές προτάσεις βελτίωσης
ή εναλλακτική στρατηγική.

Γ. Δεν επιτρέπουμε προσωπικές επιθέσεις
1. Δηκτική κριτική
2. Προσωπική ειρωνεία

3. Δυσφήμιση, εξύβριση ή διατύπωση απειλών.
4. Σεβασμός μεταξύ των μελών
Το γκρουπ δεν αποτελεί χώρο αντιπαραθέσεων, σχόλια τα οποία περιέχουν χαρακτηρισμούς
μεταξύ των μελών, θα διαγράφονται και θα εξετάζεται ο προσωρινός ή μόνιμος αποκλεισμός
των εμπλεκόμενων μελών.

Δ. Δεν επιτρέπουμε τις ενέργειες προσωπικής προβολής.
Διαφήμιση και προώθηση των υπηρεσιών ή του έργου σας.
Διαφήμιση και προώθηση εκδηλώσεων με αναδημοσίευση στο group πάνω από 1 φορά.

Ε. Δεν επιτρέπουμε δημοσιεύσεις χωρίς ανάλυση και σχετικότητα με το αντικείμενο της ΕΔΕΜ
Θέλουμε μέσα από το group να ενισχύσουμε τη διασύνδεση και την καλύτερη επικοινωνία των
δικαιούχων μας μεταξύ τους, αλλά και της ΕΔΕΜ με όλους τους δικαιούχους της. Δεν επιτρέπουμε
δημοσιεύσεις και σύνδεσμοι που δεν σχετίζονται με το έργο των μελών μας και το αντικείμενο της
ΕΔΕΜ. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση αγγελιών.
ΣΤ. Εγκρίσεις δημοσιεύσεων και απαντήσεις σε ερωτήματα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα –
Τετάρτη – Παρασκευή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Παρακολουθούμε στενά τις συζητήσεις και δημοσιεύσεις του group και απαντάμε συνολικά και
συνοπτικά στα ερωτήματα σας σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Τα ερωτήματα πρέπει να έχουν
γενικό χαρακτήρα και περιεχόμενο και η επικοινωνία μέσω της ομάδας δεν υποκαθιστά την επίσημη
και απευθείας επικοινωνία των μελών με τα αρμόδια ανά περίπτωση τμήματα της ΕΔΕΜ.
Επαναλαμβανόμενα ίδια ερωτήματα θα απαντώνται σε μία ενιαία απάντηση από τους διαχειριστές
ενώ ερωτήματα που δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της ΕΔΕΜ (π.χ φορολογικά) δεν θα απαντώνται.

Ζ. Κάθε μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη της ανάρτησής του. Σε καμία περίπτωση η ΕΔΕΜ, η ομάδα και
οι διαχειριστές της δεν υιοθετούν τις απόψεις και τα σχόλια που αναρτώνται.

