
Όροι Παροχής Υπηρεσιών Προβολής προς τα Μέλη 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2017 

Το παρόν κείμενο αποτελεί σύμβαση ανάμεσα στο Μέλος και την Εταιρεία με την επωνυμία 
“ΓΙΑΛΛΟΥ Ι.Κ.Ε.”, (εφεξής “η Εταιρεία”), η οποία περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
αμφότερων των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με τη χρήση του λογισμικού, των εφαρμογών και 
των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία. Όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις και νομικά 
δεσμευτικοί. Επιπλέον, στην παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται παραπομπές προς έγγραφα και 
πολιτικές, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.  

Ορισμοί  

Σύμβαση: νοείται το παρόν κείμενο, οι γενικοί όροι χρήσης και η Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και ένα ενιαίο όλο με την 
παρούσα σύμβαση. 

Μέλος/Επιχείριση: νοείται η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας, ο οποίος επιθυμεί να προβάλει την 
επιχειρηματική ή την επαγγελματική του δραστηριότητα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 
αποδεχόμενος του παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών και καταρτίζοντας σχετική σύμβαση με 
την Εταιρεία με σκοπό την προβολή του. 

Προσωπική σελίδα: χώρος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία θα παραχωρείται στο Μέλος. 

Εφαρμογή κινητού: χώρος στην εφαρμογή του κινητού της Εταιρείας, η οποία θα παραχωρείται 
στο μέλος. 

Λογαριασμός YALLOU: ηλεκτρονικός λογαριασμός, ο οποίος παραχωρείται από την Εταιρεία και 
πιστοποιεί την εγγραφή του Μέλους. Το Μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη χρήση και την 
διαφύλαξη της μυστικότητας των στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό του. 

Περιεχόμενο: κάθε πληροφορία που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (πχ. 
μηνύματα, πληροφορίες, κείμενα, μουσική, ήχοι, φωτογραφίες, γραφικά, πολυμέσα, χάρτες, 
εικονίδια, λογισμικό, κωδικοί και οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό ή μη υλικό), καθώς και η διάρθρωση 
και η ταξινόμηση του υλικού αυτού. Επίσης, κάθε στοιχείο (κείμενο, φωτογραφίες, links, 
σχεδιαγράμματα, εικονίδια, δεδομένα, πολυμέσα, μουσική), το οποίο αναρτάται σε χώρο της 
ιστοσελίδαςπό την Εταιρεία είτε από το Μέλος. 

1. Aντικείμενο της Σύμβασης. 

1.1. Με την παρούσα σύμβαση, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβάλει την 
επιχειρηματική ή επαγγελαμτική δραστηριότητα του Μέλους.  

1.2. Με την αποδοχή των όρων της σύμβασης και την καταβολή της συνδρομής, η προβολή του 
μέλους θα γίνεται μέσω προσωπικής σελίδας που θα αναρτάται από την Εταιρεία με συγκεκριμένες 
προδιαγραφές και συγκεκριμένο περιεχόμενο και η οποία θα ενεργοποιείται με την αποδοχή των 
όρων της σύμβασης και την καταβολή της συνδρομής. Το Μέλος υποχρεούται να συμπληρώσει 
τα στοιχεία και την παρουσίασή του σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραχωρούμενης από την 
Εταιρεία προσωπικής ιστοσελίδας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει, 



και επομένως δεν ευθύνεται, για τις παρεχόμενες από το Μέλος πληροφορίες. Το Μέλος δηλώνει 
ότι οι πληροφορίες που καταχωρεί στην προσωπική του σελίδα είναι αληθείς, ακριβείς και δεν 
περιλαμβάνουν παράνομο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Το Μέλος, μέσω του λογαριασμου 
ΥALLOU, θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται ανά πάσα στιγμή την προσωπική σελίδα που 
του έχει παραχωρήσει η Εταιρεία και να προβαίνει σε αλλαγές στις παρεχόμενες πληροφορίες. Το 
Mέλος αναγνωρίζει και αποδέχεται τους κινδύνους προβολής του σε δημόσια κριτική μέσω της 
ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, η Eταιρία δεν ευθύνεται προς αποζημίωση του Μέλους που 
υπέστη βλάβη εξαιτίας σχολίου χρήστη.  

1.3. Τα Μέλη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες με τρόπο που παραβιάζει δικαιώματα 
τρίτων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εκούσιας πρόκλησης βλάβης σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή της παράνομης χρήσης εμπορικών σημάτων ή άλλων πνευματικών δικαιωμάτων.  

1.4. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της σύμβασης με ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα της ή με προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους μέσω e-mail.  

2. Λογαριασμός YALLOU  

2.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσει το Μέλος πρόσβαση στις υπηρεσίες προβολής 
της Εταιρείας, είναι να ενεργοποιήσει έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Για να 
δημιουργηθεί ο λογαριασμός, πρέπει να συμπληρωθούν σωστά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη 
σχετική φόρμα εγγραφής Μελών [http://yallou.com/signup_company]. Η ευθύνη για τη 
διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών του λογαριασμού και του κωδικού 
πρόσβασης βαρύνει το ίδιο το Μέλος. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός μείνει ανενεργός για 
χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) έτους ή για οποιοδήποτε διάστημα ορίζει κάθε φορά η Εταιρεία, 
η τελευταία θα έχει το δικαίωμα να τον απενεργοποιήσει μέσα σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών, αφού πρώτα ειδοποιήσει μέσω email για την επικείμενη απενεργοποίηση του 
λογαριασμού του Μέλους. Αν το Μέλος δεν αντιταχθεί στη διαγραφή μέσα στο ανωτέρω χρονικό 
διάστημα, τότε απενεργοποιείται αυτόματα ο λογαριασμός του. Η απενεργοποίηση του 
λογαριασμού συνεπάγεται την διακοπή της με κάθε τρόπο προβολής του Μέλους μέσω της 
ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιοδήποτε βλάβη υποστεί το 
Μέλος λόγω της διακοπής παροχής των υπηρεσιών της κατά τα ανωτέρω.  

2.2. Εάν το Μέλος έχει απωλέσει τον κωδικό πρόσβασής του ή δεν μπορεί να αποκτήσει 
πρόσβαση στο λογαριασμό του για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να ανακτήσει το λογαριασμό 
μεταβαίνοντας στην επιλογή Επαναφορά Κωδικού Πρόσβασης κατά την είσοδό του στο 
σύστημα. Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις για την επαναφορά του λογαριασμού ή τη διαφύλαξη 
των περιεχομένων του.  

3. Περιεχόμενο της σελίδας Μέλους 

3.1. Το Μέλος που αναρτά το περιεχόμενο στην προσωπική του σελίδα είναι υπεύθυνο για τη 
νομιμότητα του περιεχομένου αυτού. Η Εταιρεία δεν ελέγχει, δεν επαληθεύει και δεν 
προσυπογράφει το περιεχόμενο που το Μέλος ή άλλα άτομα καθιστούν διαθέσιμο στις υπηρεσίες 
της Εταιρείας.  

3.2. Όταν το Μέλος αναρτά οποιασδήποτε μορφής περιεχόμενο στις υπηρεσίες, αποδέχεται ότι 
αυτό ενδέχεται να τροποποιηθεί, να προσαρμοστεί, να αποθηκευτεί, να αναπαραχθεί, να 



διανεμηθεί και να προβληθεί στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της 
ιστοσελίδας και την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας. Επίσης, το Μέλος που αναρτά στην 
ιστοσελίδα οποιοδήποτε περιεχόμενο μεταβιβάζει τα πνευματικά δικαιώματα επ’ αυτού στην 
Εταιρεία, ώστε η τελευταία δύναται να το χρησιμοποιεί χωρίς προηγούμενη άδεια προς 
εκπλήρωση των σκοπών της (πχ. προωθητικές ενέργειες, διαφημίσεις, newsletters κτλ.).  

3.3. Περιεχόμενο που παραβιάζει την παρούσα σύμβαση, τους γενικούς Όρους Χρήσης και την 
εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπεται να αναρτάται στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα 
να εξετάζει το περιεχόμενο με στόχο την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Η Εταιρεία ενδέχεται 
να αποκλείσει ή να αποτρέψει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την παράδοση οποιασδήποτε μορφής 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άμεσου μηνύματος ή άλλου μέσου επικοινωνίας από ή 
προς τις υπηρεσίες, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει για την προστασία των 
υπηρεσιών ή των πελατών της ή για τη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εφαρμογή των όρων της 
παρούσας σύμβασης. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει περιεχόμενο ή να 
το καταργεί από τις υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή κατά την ελεύθερη κρίση της και ιδίως εάν θεωρεί 
ότι παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή την παρούσα σύμβαση ή εάν υπερβαίνει τα όρια 
αποθήκευσης ή μεγεθών αρχείων. Τα παραπάνω δεν ισχύουν εάν καταργηθεί περιεχόμενο από 
τους διακομιστές, επειδή ο λογαριασμός παρέμεινε ανενεργός καθ' όλο το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται στον όρο 2.1.  

4. Διακοπή παροχής υπηρεσιών  

4.1. Εάν οποιοδήποτε Μέλος παραβιάσει την παρούσα σύμβαση και δεν συμμορφωθεί μετά από 
σχετική ειδοποίηση μέσα σε κατάλληλο και εύλογο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να αναληφθούν 
μέτρα εναντίον του, συμπεριλαμβανομένης (ενδεικτικά) της κατάργησης του περιεχομένου του, της 
αναστολής της πρόσβασής στις υπηρεσίες, της διακοπής των υπηρεσιών στον παραβάτη, της 
αναφοράς της εν λόγω δραστηριότητας στις αρμόδιες αρχές και της καταγγελίας της σύμβασης. 
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης κρίνονται ουσιώδεις και η παραβίαση οποιουδήποτε από 
αυτούς δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να καταγγείλει τη σύμβαση. Η κατάργηση περιεχομένου 
και η διακοπή των υπηρεσιών συνεπάγεται τη διαγραφή δεδομένων. Τα δεδομένα θα διαγράφονται 
χωρίς δυνατότητα ανάκτησης. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης η συνδρομή που 
καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.  

4.2. Τα Μέλη μπορούν οποτεδήποτε το επιθυμούν να καταργήσουν τον λογαριασμό τους. Σε αυτή 
την περίπτωση, το Μέλος θα πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία για την πρόθεση του 
να καταργήσει το λογαριασμό του. Η κατάργηση θα μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ειδοποίησης της Εταιρείας. Τα Μέλη οφείλουν να 
διαγράψουν το περιεχόμενο που έχουν αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, εφόσον 
επιθυμούν την κατάργηση του λογαριασμού τους. Το διαγραφέν περιεχόμενο μπορεί να 
παραμείνει στα συστήματά της Εταιρείας για εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς, ωστόσο η Εταιρεία 
να υποχρεούται ή να δεσμεύεται να το κρατήσει και να το επιστρέψει στο Μέλος.  

4.3. Εάν ο λογαριασμός του Μέλους απενεργοποιηθεί (είτε από την Εταιρεία είτε με πρόθεσητου 
ίδιου του Μέλους), διακόπτεται αμέσως το δικαίωμά του Μέλους να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
της Εταιρείας και λήγει η άδεια χρήσης του λογισμικού της Εταιρείας. Σε δέκα (10) ημέρες από την 
απενεργοποίηση του λογαριασμού διαγράφεται οριστικά το περιεχόμενό που είχε αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση επιστροφής περιεχομένου ή χρημάτων στο Μέλος.  



5. Προστασία προσωπικών δεδομένων  

5.1 Όλως συμπληρωματικώς προς την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , η 
Εταιρεία συλλέγει υποχρεωτικώς τα προσωπικά στοιχεία των Μελών και των νομίμων 
εκπροσώπων τους στην περίπτωση νομικών προσώπων, τα οποία υποβάλλονται στην Εταιρεία 
για τη δημιουργία λογαριασμού YALLOU.  

6. Διακοπές στις υπηρεσίες και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας  

6.1 Τα Μέρη κατανοούν ότι για τεχνικούς λόγους, δεν αποκλείεται να διακοπεί προσωρινά η 
λειτουργία του συστήματος της Εταιρείας, καίτοι η τελευταία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας για την αποφυγή ενός τέτοιου περιστατικού. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία δεν 
ευθύνεται για απώλεια περιεχομένου και δεν έχει καμία υποχρέωση ανάκτησης και επιστροφής 
του στο Μέλος. Γι’ αυτό το λόγο, το Μέλος θα πρέπει να δημιουργεί τακτικά αντίγραφα ασφαλείας 
του περιεχομένου που αποθηκεύει στις υπηρεσίες. 

7. Λογισμικό  

7.1. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η αλλοίωση των προγραμμάτων του λογισμικού της 
Εταιρείας και η αντιγραφή του.  

7.2. Δεν επιτρέπονται τα εξής: η καταστρατήγηση ή η παράκαμψη τυχόν τεχνολογικών μέτρων 
προστασίας που περιλαμβάνονται στο λογισμικό ή τις υπηρεσίες ή σχετίζονται με αυτά, καθώς και 
η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα ή η αποσυμπίεση τυχόν λογισμικού ή 
άλλης μορφής των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες ή είναι προσβάσιμα από 
αυτές. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός στοιχείων του λογισμικού ή των υπηρεσιών για 
χρήση σε διαφορετικές συσκευές, η δημοσίευση, η αντιγραφή, η ενοικίαση, η μίσθωση ή ο 
δανεισμός του λογισμικού ή των υπηρεσιών ή η μεταβίβαση του λογισμικού, τυχόν αδειών χρήσης 
του λογισμικού ή τυχόν δικαιωμάτων όσον αφορά τις υπηρεσίες, εκτός από τα όσα επιτρέπονται 
ρητά στην παρούσα σύμβαση. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών με μη εξουσιοδοτημένο 
τρόπο, ο οποίος θα μπορούσε να παρέμβει στη χρήση τους από οποιοδήποτε άλλο άτομο ή να 
έχει ως αποτέλεσμα την πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο. 
Δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση της πρόσβασης στις υπηρεσίες από μη εξουσιοδοτημένες 
εφαρμογές τρίτων.  

7.3. Η Εταιρεία ενδέχεται να ελέγχει αυτόματα την έκδοση του λογισμικού και να πραγματοποιεί 
ενημερώσεις στο σύστημα των Μελών προκειμένου να βελτιώνει το σύστημα της. Τα Μέλη 
συμφωνούν να αποδέχονται σχετικές ενημερώσεις στο σύστημα τους.  

8. Συνδρομή για την εγγραφή και την παροχή υπηρεσιών ΥALLOU 

8.1. Η παροχή των υπηρεσιών θα ενεργοποιείται από την καταβολή της συνδρομής σύμφωνα με 
την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική και τους όρους πληρωμής που θα ορίζει η Εταιρεία. 
Με την αποστολή επιβεβαιωτικού email για την εγγραφή του Μέλους στο σύστημα της Εταιρείας 
μέσω της δημιουργίας λογαριασμού YALLOU, το Μέλος θα ενημερώνεται για τον τρόπο καταβολής 
της συνδρομής ή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, σύμφωνα με τους εκάστοτε 
ισχύοντες όρους πληρωμής που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Η συνδρομή θα καταβάλλεται το 
αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημιουργία του λογαριασμού YALLOU και το 
Μέλος θα αποστέλλει το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω email στην Εταιρεία (info@yallou.com). Σε 



περίπτωση που δεν καταβληθεί το αντίτιμο μέσα στην ανωτέρω συμβατική προθεσμία, η 
προσωπική ιστοσελίδα δεν θα καθίσταται ορατή στους Xρήστες και θα αποστέλλεται σχετικό 
ενημερωτικό email στο Mέλος. Αν μετά την αποστολή του email, το Μέλος και πάλι δεν καταβάλει 
το αντίτιμο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήψη του, τότε η Eταιρία θα δικαιούται να καταγγείλει 
τη σύμβαση απενεργοποιώντας το λογαριασμό του Mέλους χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση 
και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για την τυχόν ζημία που θα υποστεί το Μέλος. Τα ως άνω ισχύουν 
και για την ανανέωση της συνδρομής του Μέλους.  

8.2. Προνομιακή Προβολή: Το κάθε Μέλος δύναται να αιτηθεί από την Εταιρεία την προνομιακή 
προβολή του στην ιστοσελίδα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό συνεπάγεται την προβολή 
του Μέλους στην αρχική σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης κάθε κατηγορίας επιχείρησης. Η 
προνομιακή προβολή απαιτεί πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του Μέλους που την αιτείται, όπως 
αυτή διαμορφώνεται από την Εταιρεία.  

8.3. Η Εταιρεία δύναται να αναπροσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική αποστέλλοντας 
ενημερωτικό email στα Μέλη. Αν το μέλος, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων 
ημερών, δεν αποστείλει απαντητικό email στην Εταιρεία, αντιτιθέμενο για την τιμολογιακή πολιτική, 
θα τεκμαίρεται ότι την αποδέχεται ανεπιφύλακτα και η σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει με τις 
αναπροσαρμοζόμενες τιμές. Αν το μέλος δεν επιθυμεί την ανωτέρω αναπροσαρμογή οφείλει να 
αποστείλει απαντητικό e-mail στην Εταιρεία μέσα στην ανωτέρω προθεσμία εκδηλώνοντας την 
πρόθεση του να λύσει τη σύμβαση, τακτοποιώντας όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, η οποία 
θα θεωρείται λελυμένη μετά από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που η Εταιρεία θα 
λάβει το αρνητικό απαντητικό email του Μέλους. Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση θα δύναται να 
επικοινωνεί με το Μέλος και να προωθεί νέα τιμολογιακή πολιτική προκειμένου να διατηρηθεί η 
μεταξύ τους συμβατική σχέση.  

8.5. Το τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στο 
Μέλος, μετά την καταβολή της συνδρομής. Αν το Μέλος διαπιστώσει τυχόν σφάλμα στις 
κοινοποιούμενες σε αυτό χρεώσεις οφείλει να ενημερώσει σχετικώς την Εταιρεία με email μέσα σε 
διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από το κοινοποιούμενο σε αυτόν email που περιλαμβάνει 
τη σχετική χρέωση. Αν δεν προβάλλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις μέσα στο ανωτέρω διάστημα, 
τότε τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχεται τις χρεώσεις όπως αυτές αποστέλλονται σε αυτό και 
απεικονίζονται στην ηλεκτρονική κατάσταση χρεώσεων, η οποία τηρείται στην προσωπική του 
σελίδα. Αν το παραπάνω διάστημα για την προβολή αντιρρήσεων εκ μέρους του Μέλους σχετικά 
με τις χρεώσεις της Εταιρείας περάσει άπρακτο, η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για κανένα τυχόν 
σφάλμα προκύψει και το Μέλος θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει το αναγραφόμενο ποσό.  

8.6. Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί να υπαναχωρήσει της σύμβασης, οφείλει να ενημερώσει 
την Εταιρεία αιτιολογημένα μέσω e-mail. Η σύμβαση θα θεωρείται λελυμένη μετά από διάστημα 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση στην Εταιρεία της πρόθεσης του Μέλους να 
καταγγείλει τη σύμβαση. Στο διάστημα αυτό, η Εταιρεία θα υποχρεούται να παράσχει τις υπηρεσίες 
της στο Μέλος και το Μέλος θα υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική που έχει συμφωνηθεί.  

8.7. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης χρέωσης 
οφειλόμενης σε βαριά αμέλεια της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει 
στο Μέλος χρήματα, θα πρέπει να της παρασχεθεί το εύλογο χρονικό διάστημα και όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να το πράξει.  



8.8. Σε κάθε περίπτωση, το Μέλος οφείλει να τακτοποιεί τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του μέσα στα 
χρονικά διαστήματα που προβλέπονται με τους ανωτέρω όρους. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
στην αποπληρωμή, θα οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας. Επιπλέον, το Μέλος θα 
επιβαρύνεται με τις εύλογες δαπάνες που υφίσταται η Εταιρεία για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων 
ποσών, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων και άλλων νομικών αμοιβών και εξόδων. 
Η Εταιρεία θα δικαιούται να αναστείλει ή να διακόψει τις υπηρεσίες της, εάν δεν καταβληθεί έγκαιρα 
και πλήρως η πληρωμή αφού αποσταλεί σχετικό email υπενθύμισης. Η αναστολή ή η διακοπή των 
υπηρεσιών λόγω έλλειψης πληρωμής ενδέχεται να επιφέρει την απώλεια της πρόσβασής του 
Μέλους στο λογαριασμό του. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για κανενός είδους ζημία που θα επιφέρει 
τυχόν ακύρωση του λογαριασμού του Μέλους. 

9. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

9.1 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", "ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ 
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ". ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, 
ΑΣΦΑΛΗ Η ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 
ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΔΕΝ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΗ 
ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.  

10. Περιορισμός ευθύνης  

10.1 Όλως συμπληρωματικώς προς τους Όρους Χρήσης, το Μέλος αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που αναρτούν τρίτοι στην 
προσωπική σελίδα του Μέλους ή σε σελίδες άλλων χρηστών ή σε ιστοσελίδες στις οποίες γίνεται 
αναφορά στον ιστότοπο της Εταιρείας και αφορούν στο Μέλος, συμπεριλαμβανομένων 
συνδέσεων προς τοποθεσίες web τρίτων και δραστηριότητες που παρέχονται από τους Χρήστες. 
Η Εταιρεία επίσης δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε σχόλιο τρίτου που αναρτάται στον ιστότοπο της 
ή στους συνδεδεμένους ιστοτόπους, το οποίο δεν δύναται να ελέγξει για την ορθότητα και ακρίβεια 
του. Τέτοιου είδους περιεχόμενο και δραστηριότητες δεν μπορούν να αποδοθούν στην Εταιρεία 
ούτε αντιπροσωπεύουν τη γνώμη της Εταιρεία. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία 
περίπτωση για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτά στην προσωπική του 
ιστοσελίδα το Μέλος. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το Μέλος.  

10.2. Η Εταιρεία, οι εντεταλμένοι αντιπρόσωποί της ή/και οι νόμιμοι εκπρόσωποί της δεν θα 
ευθύνονται για τυχόν απρόβλεπτες ζημίες, ασυνήθιστες ζημίες ή/και χρηματοοικονομικές 
απώλειες, οποιαδήποτε έμμεση ζημία, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών.  

11. Ιστότοποι τρίτων  

11.1 Μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων με σχετικό σύνδεσμο και 
παραπομπή στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ιστοτόπους, υπηρεσίες 



ή περιεχόμενο τρίτων που καθίστανται διαθέσιμα μέσω των υπηρεσιών. Τα Μέλη είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνα για τις συναλλαγές με οποιουσδήποτε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων 
των διαφημιστών). Η χρήση των ιστοτόπων ή υπηρεσιών τρίτων από το Μέλος ενδέχεται να 
υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις των συγκεκριμένων τρίτων.  

12. Εκχώρηση και μεταβίβαση  

12.1 Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω 
εκχώρηση δεν είναι εις βάρος του Μέλους.  

13. Κοινοποιήσεις  

13.1. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παρούσα σύμβαση και την ορθή λειτουργία της θα 
αποστέλλεται στο Μέλος ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email που δηλώθηκε κατά την εγγραφή του 
Μέλους. Το Μέλος είναι υπεύθυνο για την ορθή αναγραφή του email κατά την εγγραφή του στον 
ιστότοπο.  

13.2. Το Μέλος οφείλει να ενημερώνει την Εταιρεία για αλλαγές στα στοιχεία που είχε καταχωρίσει 
κατά την εγγραφή του. Σε περίπτωση αλλαγής του email επικοινωνίας του Μέλους, το Μέλος είναι 
υπεύθυνο να ενημερώσει την Εταιρεία, η οποία υποχρεούται να αποστέλλει τις κοινοποιήσεις στο 
νέο email. Η υποχρέωση αυτή γεννάται δύο εργάσιμες (2) ημέρες μετά την κοινοποίηση του νέου 
email στην Εταιρεία, χρόνος που κρίνεται εύλογος προκειμένου να προσαρμοστεί το σύστημα της 
Εταιρείας στην ανωτέρω αλλαγή. Μέχρι την πάροδο του διαστήματος αυτού το Μέλος υποχρεούται 
να διατηρεί ενεργό το παλιό email και δεν δύναται να αντιτάξει ότι δεν έλαβε γνώση των emails 
που κοινοποιήθηκαν στην προηγούμενη διεύθυνση email του.  

13.3. Σε περίπτωση που η Εταιρεία χρειαστεί να κοινοποιήσει εγγράφως σε υλική μορφή έγγραφα 
στο Μέλος, θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση που αναγράφεται στα αντίστοιχα πεδία κατά την 
εγγραφή του Μέλους. Σε περίπτωση, που το Μέλος δεν ανευρεθεί στην δηλωθείσα διεύθυνση και 
δεν έχει ορίσει αντίκλητο, ο οποίος να διανέμει στην δηλωθείσα διεύθυνση ή δεν δηλώσει την 
αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας ή έδρας, η Εταιρεία θα προβεί στην κοινοποίηση των εγγράφων 
στο μέλος ως αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  

14. Δικαιοδοσία  

14.1. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια καθίστανται τα 
δικαστήρια των Αθηνών. 

Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων και των Όρων Παροχής υπηρεσιών προβολής προς τα Μέλη μπορεί να μεταφραστεί 
και σε άλλες γλώσσες. Η μετάφραση αποτελεί διευκόλυνση και δεν απορρέουν δικαιώματα από το 
κείμενο της μετάφρασης, με εξαίρεση τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία των 
κειμένων ή αναντιστοιχίας ή διαφοράς μεταξύ της αγγλικής εκδοχής και οποιασδήποτε άλλης 
μεταφρασμένης εκδοχής, η ελληνική εκδοχή του κειμένου, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη 
νομοθεσία, υπερισχύει και είναι οριστική. Η αγγλική εκδοχή διατίθεται στην ιστοσελίδα της 



Εταιρείας. Η ελληνική εκδοχή των κειμένων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα και θα μπορεί να 
αποστέλλεται και μέσω email κατόπιν αιτήματος. 

Νομική υποστήριξη δικηγορικό γραφείο Φατούρος - Λαμπρόπουλος	


