Εταιρείαιρία. Η Εταιρία θα αναφέρεται στο εξής και ως «YALLOU»
Ιστοσελίδα: Ο διαδικτυακός τόπος www.yallou.com, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σελίδα, blog
ή εφαρμογή διαχειρίζεται η Εταιρία
Χρήστης: οποιοσδήποτε επισκέπται την ιστοσελίδα (απλοί επισκέπτες, εγγεγραμμένοι Χρήστες,
προβαλλόμενοι στην ιστοσελίδα - Μέλη).
Mέλος: ο προβαλλόμενος που έχει συμβληθεί με την Εταιρία αποδεχόμενος τους Όρους
Παροχής Υπηρεσιών Προβολής προς τα Μέλη
Περιεχόμενο: κάθε πληροφορία που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας (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
ιστοσελίδας από την Εταιρία είτε από το Μέλος.
Παράνομο υλικό ή περιεχόμενο: Ως τέτοιο θεωρείται το υλικό εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα
τρίτων (ενδεικτικά αναφέρονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και
δικαιώματα απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων) ή/και είναι ψευδές, ανακριβές,
απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά
κολάσιμες πράξεις. Επίσης, παράνομο υλικό αποτελούν και οι κριτικές των οποίων το περιεχόμενο
δύναται να παραβιάσει οποιαδήποτε πατέντα, καταχωρισμένο σήμα, πνευματικό δικαίωμα ή άλλη
πνευματική ιδιοκτησία, προσποιείται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή τη σχέση με άλλο
πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρίας και είναι αντίθετο προς την εθνική,
ευρωπαϊκή ή άλλη νομοθεσία.
1. Πεδίο εφαρμογής
Οι Όροι ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία με οποιοδήποτε τρόπο/μέσο και αν
αυτές διατίθενται.
2. Αποδοχή των Όρων
Οι Όροι εφαρμόζονται σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες με οποιοδήποτε μέσο και αν αυτές
παρέχονται (διαδικτυακώς, τηλεφωνικώς ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού ή μη μέσου).
Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής
της Εταιρίας μέσω οποιουδήποτε μηχανικού ή ηλεκτρονικού μέσου, ο Χρήστης αποδέχεται
ανεπιφύλακτα και βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνεί με τους παρόντες
όρους (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), είναι
ενήλικος και έχει ικανότητα δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, με την είσοδο ή την παραμονή στην
ιστοσελίδα τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο Χρήστης έχει λάβει πλήρη γνώση, έχει κατανοήσει πλήρως
και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρoυς.

3. Για το Χρήστη
3.1. Ο Χρήστης αποδέχεται όλες τις παρεχόμενες στην ιστοσελίδα πληροφορίες ως πραγματικές,
ακριβείς, και ολοκληρωμένες και δηλώνει ότι δεν είναι ανήλικος. Η Εταιρία δεν συναλλάσσεται με
ανηλίκους.
3.2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αποκλειστικής εξαίρεσης και άρνησης της πρόσβασης σε
οποιονδήποτε στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, οποτεδήποτε και χωρίς
προειδοποίηση, για οποιοδήποτε λόγο, πέρα από τις παρακάτω προϋποθέσεις.
Αποκλειστικά δικαιώματα
3.3. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα (μηνύματα, πληροφορίες, κείμενα,
μουσική, ήχοι, φωτογραφίες, γραφικά, πολυμέσα, χάρτες, εικονίδια, λογισμικό, κωδικοί και
οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό ή μη υλικό), όπως επίσης και η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για
να παρέχεται αυτό το περιεχόμενο και οι πληροφορίες, ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία. Ο
Χρήστης υποχρεούται να μην τροποποιεί, αντιγράφει, διανείμει, εκπέμπει, παραθέτει, εκτελεί,
αναπαράγει, δημοσιεύει ή προωθεί (λανσάρει) το υλικό που παρέχεται στην ιστοσελίδα, ούτε να
μεταφέρει, πωλεί ή μεταπωλεί οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόν ή υπηρεσία που
χρησιμοποιούνται για την λειτουργία της ιστοσελίδας.
Κριτικές, σχόλια και χρήση της ιστοσελίδας – δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
3.4. Ο Χρήστης με την καταχώριση της κριτικής ή της άποψης ή των σχολίων του δίνει ανέκκλητη
άδεια στην Εταιρία να την χρησιμοποιήσει, αναπαράγει, τροποποιήσει, υιοθετήσει, μεταφράσει,
διανείμει, δημοσιεύσει καθώς και να χρησιμοποιήσει (για οποιοδήποτε λόγο και αιτία) το
περιεχόμενο και το όνομα που χρησιμοποιήθηκε για την εν λόγω κριτική, χωρίς, ωστόσο, η Εταιρία
νε είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιήσει ή να δημοσιοποιήσει κατά τα ανωτέρω τις καταχωρίσεις
των Χρηστών. Η Εταιρία θα δύναται κατά ίδια κρίση να διαγράφει οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι
αντίθετο με τους νόμους της χώρας ή περιέχει πορνογραφικό, άσεμνο, προκλητικό,
παρενοχλητικό, προσβλητικό, απειλητικό, ρατσιστικό περιεχόμενο ενάντια στους κανόνες
δημοσίας αιδούς ή τέλος παραβιάζει προσωπικά δεδομένα ή πνευματικά δικαιώματα.
3.5. Εάν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους
παρέχει η ιστοσελίδα για να παράσχουν άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως
για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με το δικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς
και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες αυτές
περιέρχονται αυτομάτως στην κατοχή της Εταιρίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την
Εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κλπ)
για εμπορικούς ή μη σκοπούς. Ο δε Χρήστης που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις
και ιδέες παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες
που παρείχε οικειοθελώς, καθώς επίσης παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για
τη χρήση του ως άνω υλικού από την Εταιρία.
3.6. Απαγορεύεται η δημοσίευση παράνομου υλικού ή κριτικών
3.7. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των κριτικών, αποθηκευμένων ή αναρτημένων
στην ιστοσελίδα από τον Χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο, ούτε ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος,
δυσφήμιση, παραλείψεις, υπερβολές ή πορνογραφία που περιλαμβάνεται στις κριτικές.

3.8. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να διαγράψει ή να τροποποιήσει χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε
περιεχόμενο έχει αναρτηθεί ή αποθηκευτεί στο χώρο αυτό οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε
λόγο, και ο Χρήστης είναι μόνος υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
αντικατάσταση οποιοδήποτε περιεχομένου που αναρτάται ή αποθηκεύεται στην ιστοσελίδα.
3.9. Τα σχόλια των Χρηστών μπορεί:
(α) να ανέβουν στη σελίδα με τις πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην ιστοσελίδα,
αποκλειστικά για την ενημέρωση άλλων Χρηστών σχετικά με τη γνώμη τους, την οποία σε καμία
περίπτωση δεν ενστερνίζεται η Εταιρία, για το επίπεδο των υπηρεσιών και την ποιότητα της
παρεχόμενης υπηρεσίας,
(β) να χρησιμοποιηθούν και να τοποθετηθούν (πλήρως ή εν μέρει) από την Εταιρία και κατά την
απόλυτη ευχέρειά της (π.χ. για μάρκετινγκ, προώθηση ή βελτίωση των υπηρεσιών που η ίδια
προσφέρει) στην ιστοσελίδα της ή σε παρόμοιες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
newsletter, ειδικές προωθητικές ενέργειες, εφαρμογές ή άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται,
χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την Εταιρία.
4. Δεοντολογία και ευθύνη Χρηστών και Μελών – Πρόκληση βλάβης και Αποζημίωση
4.1. Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να έχει αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και να γίνεται με
νόμιμους τρόπους έτσι ώστε να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο Χρήστης
υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους
παρόντες Όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν
βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών
της Εταιρίας. Ο Χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική
συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου
ανταγωνισμού.
4.2. Ο Χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή να εκπέμπει μέσω της ιστοσελίδας παράνομο
υλικό. Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την λειτουργία της
ιστοσελίδας και ότι δεν θα εμποδίσουν οποιονδήποτε Χρήστη να έχει πρόσβαση σε αυτήν. Η
χρήση τηςιστοσελίδας για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ο
Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω
χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στην ιστοσελίδα, ενώ σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Εταιρία ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους
περιεχόμενο.
4.3. Η Εταιρία δεν προβαίνει σε προληπτικό ή άλλου είδους έλεγχο του περιεχομένου και των
πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη, δεν υπέχει σχετική υποχρέωση και
δεν φέρει ουδεμία ευθύνη γι’ αυτά.
4.4. Ο Xρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία
μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.
4.5. Σε περίπτωση που η Εταιρία ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη
ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, δεν υποχρεούται αλλά εν πάση περιπτώσει διατηρεί το δικαίωμα
να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία
του λογαριασμού του Χρήστη, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Η Εταιρία δηλώνει

ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική, δικαστική ή άλλη δημόσια Αρχή, έτσι ώστε να
αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή
πληροφορίες.
4.6. Οι Χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία τους που υποβάλλουν στην ιστοσελίδα είναι πλήρη,
ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις
διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς
τα χρηστά ήθη χρήση της Εταιρίας και ότι δεν παραβιάζουν οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα
τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο.
4.7. Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα
συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία
που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη και αναλαμβάνει οποιαδήποτε δαπάνη για την
αποκατάστασή της.
4.8. Επίσης, ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να
αποζημιώσει την Εταιρία και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει
μεταξύ αυτής και τρίτων ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέτει
για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της Εταιρίας καθώς και σε
περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την ενημέρωση των
στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων
χρήσης.
5. Διάρκεια
Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η Εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία
προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της
ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της ιστοσελίδας στους επισκέπτες/χρήστες που
πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων Όρων Χρήσης. Η Εταιρία
ουδεμία υποχρέωση φέρει απέναντι στον Χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση
απαίτησης ή ζημίας (θετικής ή αποθετικής, διαφυγόντων κερδών, ηθικής βλάβης κλπ) που
σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.
6. Αποκλεισμός ευθύνης – Σχέσεις των Χρηστών με τρίτους παρόχους υπηρεσιών
6.1. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία του Χρήστη με τους τρίτους
παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στην ιστοσελίδα της και για την
οποιανδήποτε τυχόν εμπορική ή ιδιωτική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους
σχέση. Η Εταιρία δεν εγγυάται την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την σαφήνεια των όρων και των
πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους παρόχους που συμβάλλονται με
την Εταιρία και δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της. Η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε
για την ποιότητα, ούτε για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων/υπηρεσιών για
οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών.
Η Εταιρία επίσης αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με νομικά ή πραγματικά ελαττώματα που
αφορούν σε πωλούμενα αγαθά ή στην διαθεσιμότητα τους. Έλεγχος την ορθότητας και την
ακρίβειας των πληροφοριών αυτών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή των
πωλούμενων προϊόντων δεν είναι εφικτός από την Εταιρία. Κατά αυτό τον τρόπο για κάθε
ανακρίβεια, νομικό ή πραγματικό ελάττωμα, ζημία ή μεταβολή των όρων παροχής υπηρεσιών ή

πώλησης αγαθών των παρόχων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο αντίστοιχος πάροχος και σε
καμία περίπτωση ο ζημωθείς δεν δύναται να ζητήσει από την Εταιρία αποζημίωση.
6.2. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα
παρέχονται από τον εκάστοτε πάροχο. Η Εταιρία δεν εγγυάται την καταλληλότητα, την ορθότητα,
την πληρότητα και την επικαιροποίηση αυτών των πληροφοριών.
6.3. Η Εταιρία δεν ευθύνεται, επίσης, για τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ή του προϊόντος την
ημερομηνία της κράτησης ή για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης με τον πάροχο. Σε καμία
περίπτωση, η Εταιρία δεν ευθύνεται για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή
αρνήσεις οποιουδήποτε παρόχου ή για τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες
ζημίες ή αποζημιώσεις και χρηματικές ικανοποιήσεις και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από
αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του δικτυακού τόπου και των πληροφοριών,
προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τον εκάστοτε πάροχο ή και από τυχόν μη
επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω
αυτού του δικτυακού τόπου. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη και δε θα αποζημιώσει κανέναν λόγω
καθυστέρησης, ακύρωσης, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας που
δε βρίσκονται στον άμεσο έλεγχό της. Επιπλέον, δεν έχει καμία ευθύνη αποζημίωσης για
οποιοδήποτε πρόσθετο έξοδο, παράλειψη, καθυστέρηση, αλλαγή δρομολογίου ή πράξη
οποιασδήποτε κρατικής αρχής.
6.4. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας χωρίς
να εγγυάται όμως για τη σωστή λειτουργία και την καταλληλότητα όσον αφορά στα προγράμματα
(software), τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και για το ότι οι λειτουργίες της
θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
6.5. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την
ιστοσελίδα και παρέχονται από τρίτα πρόσωπα.
6.6. Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η
Εταιρία δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών
δεδομένων, για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και την πληρότητά τους, καθώς και για
οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο Χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με
δική του ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν δύναται να ελέγξει τη νομιμότητα και ορθότητα
του περιεχομένου των ιστότοπων στα οποία παραπέμπει μέσω του διαδικτυακού της τόπου (links)
και επομένως δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους με κανένα τρόπο. Επιπλέον, η παραπομπή
σε ιστότοπους τρίτων δεν σημαίνει ότι η Εταιρία ενστερνίζεται το οποιοδήποτε περιεχόμενο
προβάλλεται ή υπονοείται σε αυτούς τους ιστότοπους. Η περιήγηση σε αυτούς τους ιστότοπους
γίνεται υπ’ ευθύνη του Χρήστη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία
των χρηστών/επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με
άλλο διαδικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που
εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.
6.7. Οι εδώ παρεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Η Εταιρία ή οι συνεργάτες
της έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τροποποιήσεις στο δικτυακό τόπο οποιαδήποτε
στιγμή.

6.8. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε η Εταιρία ούτε οποιοσδήποτε από τους
υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές εταιρείες, τις συνεργαζόμενες
εταιρείες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες ή άλλους
που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο
παροχή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, δεν ευθύνονται για (i) οποιαδήποτε ποινική,
ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια
κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη,
απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες
(περιγραφή) των παρεχόμενων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και
αξιολόγησης) που παρέχονται στον ιστοχώρο, (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από
τους παρόχους, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες
ή χρεώσεις τις οποίες υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε ο Χρήστης ή ο πάροχος, σύμφωνα με,
έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του
ιστοχώρου της Εταιρίας, ή (v)για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής
ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές,
απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε ο Χρήστης ή ο πάροχος, είτε
εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος,
παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του
καταλύματος ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στο κατάλυμα (τους υπαλλήλους του,
τη διεύθυνση, τα στελέχη, τους πράκτορες, εκπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες),
συμπεριλαμβανομένης τυχόν (μερικής) ακύρωσης, υπεράριθμης κράτησης, απεργίας, ανωτέρας
βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.
7. Πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα
7.1. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες της Εταιρίας
ή που διατίθεται ή χρησιμοποιείται από την ιστοσελίδα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής) που αφορούν το περιεχόμενο και τις
πληροφορίες που αποτελούν το υλικό του ιστοχώρου ανήκουν στην Εταιρία. Κάθε πνευματικό
δικαίωμα που προκύπτει από περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής που παρέχεται προς
δημοσίευση μέσω του ιστοχώρου της Εταιρίας με τη συναίνεση του παρόχου ή του χρήστη
μεταβιβάζεται στην Εταιρία, η οποία δύναται να χρησιμοποιήσει το εν λόγω περιεχόμενο κατ’ ιδία
βούληση, ακόμα και για εμπορική χρήση.
7.2. Η Εταιρία διατηρεί αποκλειστικά την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και
συμφερόντων (όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) (την μορφή και αίσθηση
(συμπεριλαμβανομένης της υποδομής) του ιστοχώρου μέσω του οποίου διατίθεται η υπηρεσία
(συμπεριλαμβανομένων των σχολίων πελατών και του μεταφρασμένου περιεχομένου) και ουδείς
δικαιούται να αντιγράψει, εξάγει, δημιουργήσει συνδέσμους προς παρόχους, δημοσιεύσει,
προωθήσει, διαφημίσει, εντάξει, εκμεταλλευτεί, συνδυάσει ή χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο το
περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεών του και των σχολίων χρηστών) ή του
εμπορικού σήματος της Εταιρίας χωρίς ρητή έγγραφη άδεια του νόμιμου εκπροσώπου της. Τα
περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία εκτός εάν αναφέρεται ρητά η
ιδιοκτησία τρίτου. Κάθε εμπορικό σήμα, λογότυπο και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται
στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας, εκτός εάν αναφέρεται ότι ανήκουν σε τρίτο.
7.3. Το λογισμικό (software) που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του ιστοτόπου της Εταιρίας
ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στην Εταιρία και θεωρείται έργο της. Η Εταιρία κατέχει τα πνευματικά

δικαιώματα επ’ αυτού και κατ΄αυτό τον τρόπο απαγορεύεται ρητά η χρήση ή διανομή του
λογισμικού αυτού καθ’ οποιοδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας.
Κάθε παραβάτης θα διώκεται ποινικά.
7.4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση,
δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο
του περιεχομένου του δικτυακού αυτού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση,
ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε
τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης
έγγραφης άδειας της Εταιρίας ή άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
8. Λοιποί όροι και προϋποθέσεις
8.1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, οι παρόντες Όροι και η παροχή των υπηρεσιών
υπόκεινται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά
προκύπτει από αυτούς τους Όρους και σε σχέση με τις υπηρεσίες μας θα υποβάλλεται
αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
8.2. 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
Εταιρίας. Η ελληνική εκδοχή των κειμένων είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα και θα μπορεί
να αποστέλλεται και μέσω email κατόπιν αιτήματος.
8.3. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ή
καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, ο Χρήστης και ο πάροχος εξακολουθεί να
δεσμεύεται από όλους τους υπόλοιπους όρους του παρόντος.
9. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης
9.1. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους παραπάνω Όρους
Χρήσης οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη. Στην ιστοσελίδα θα
εμφανίζονται οι Όροι Χρήσης όπως ισχύουν τη συγκεκριμένη στιγμή. Με την περαιτέρω χρήση της
ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση των Όρων, ο Χρήστης αποδέχεται και τη σχετική τροποποίηση.
9.2. Η επικοινωνία μέσω email ισοδυναμεί στις σχέσεις μεταξύ των μερών με έγγραφο.
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