ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ

1. Ο παρϊν δικτυακόσ τόποσ δημιουργήθηκε προκειμζνου να προςφζρει πληροφορίεσ και υπηρεςίεσ
ςτουσ επιςκζπτεσ. Η χρήςη του διζπεται από τουσ παρόντεσ όρουσ και προχποθζςεισ, τουσ οποίουσ οι
επιςκζπτεσ καλοφνται να διαβάςουν προςεκτικά και να ςυμμορφϊνονται με αυτοφσ.
2. Οι παρόντεσ όροι και προχποθζςεισ είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθοφν ςτο μζλλον χωρίσ
προειδοποίηςη. Ενϋ τοφτοισ, η παροφςα ςελίδα πάντα θα αναφζρει τουσ τρζχοντεσ όρουσ και τισ
τρζχουςεσ προχποθζςεισ για τη χρήςη αυτοφ του δικτυακοφ τόπου.
3. Ο παρόν δικτυακόσ τόποσ χρηςιμοποιείται «ωσ ζχει», χωρίσ τη δυνατότητα τροποποιήςεων ή άλλων
παρεμβάςεων από μη-πιςτοποιημζνουσ επιςκζπτεσ.
4. Ο παρόν δικτυακόσ τόποσ είναι πιθανόν να παραπζμπει μζςω “ςυνδζςμων”, hyperlinks ή
διαφημιςτικϊν banners ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ, οι πάροχοι των οποίων ζχουν και την πλήρη (αςτική και
ποινική) ευθφνη για την αςφάλεια, το ςφννομο και την εγκυρότητα του περιεχομζνου των ιςτοςελίδων
και υπηρεςιϊν τουσ, αποκλειομζνησ κάθε ευθφνησ τησ ιδιοκτήτριασ εταιρείασ του παρόντοσ δικτυακοφ
τόπου, όπωσ ενδεικτικά ευθφνησ περί δικαιωμάτων πνευματικήσ και βιομηχανικήσ ιδιοκτηςίασ ή
οποιουδήποτε δικαιϊματοσ τρίτου. Ωσ εκ τοφτου οι επιςκζπτεσ υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με
τουσ όρουσ χρήςησ των ιςτοςελίδων αυτϊν και να απευθφνονται απευθείασ ςτουσ παρόχουσ αυτϊν για
οτιδήποτε προκφψει από την επίςκεψη ή/και χρήςη αυτϊν.
5. Εκτόσ ςυγκεκριμζνων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε
φορά περιζχεται ςτον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: ςήματα, διακριτικά γνωρίςματα,
φωτογραφίεσ, κείμενα και όλα εν γζνει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική
ιδιοκτηςία των ιδιοκτητϊν και προςτατεφεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ελληνικοφ, κοινοτικοφ και
διεθνοφσ δικαίου. Σο περιεχόμενο αυτό δεν δφναται να αποτελζςει εν όλο ή εν μζρει αντικείμενο
εμπορίου, αντιγραφήσ, τροποποίηςησ, αναπαραγωγήσ, αναμετάδοςησ, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί
με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήςτη.
6. Οι χρήςτεσ οι οποίοι κάνουν χρήςη τησ παροφςασ φόρμασ Τπογραφϊν, ςυμφωνοφν ςτην
αποθήκευςη των ςτοιχείων που καταχωροφν ςτη φόρμα, ςτη δημοςίευςη του ονόματοσ τουσ ωσ
«Τπογραφή» των παραπάνω 10 ςημείων και περαιτζρω χρήςη των λοιπϊν ςτοιχείων τουσ για
μελλοντικζσ υπηρεςίεσ.

