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Ι. EIΣΑΓΩΓΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεσθε αυτή την ιστοσελίδα giorgoskassapis.wixsite.com/gkassapis.

Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ("Ιστοσελίδα") υπόκεινται στους ακόλουθους όρους 
χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμμορφώνεται με  τους  εφαρμοζόμενους κατά 
περίπτωση νόμους και να  απέχει από παράνομες και αντίθετες προς τα χρηστά  ήθη χρήσεις της 
ιστοσελίδας.

Μέσω της πρόσβασης και χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης και 
αποδέχεστε ότι κάθε άλλη συμφωνία αντικαθίσταται από το παρόν σε ότι αφορά το περιεχόμενο του 
παρόντος. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να αποχωρήσετε από την 
παρούσα ιστοσελίδα.

ΙΙ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Επιτρέπεται η λήψη περιεχομένου, αλλά μόνο με σκοπό την προσωπική πληροφόρηση και όχι για 
εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Απαγορεύεται η διανομή, η τροποποίηση, η αντιγραφή (εκτός εάν προβλέπεται από τα παραπάνω), η 
μετάδοση, η εμφάνιση, η εκ νέου χρήση, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η χορήγηση άδειας, η 
μεταβίβαση, πώληση ή άλλη χρήση χωρίς την έγγραφη άδεια του διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Ως όρο για την πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, δεσμεύστε έναντι του διαχειριστή της 
ιστοσελίδας ότι δεν θα την χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους 
όρους χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο,
καθώς και ότι δε θα χρησιμοποιήσετε την ιδτοσελίδα για τη δημοσίευση ή τη μετάδοση οποιουδήποτε 
υλικού με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, 
ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. 

Φέρετε ευθύνη για τη συμμόρφωση με την εγχώρια νομοθεσία και τους κανονισμούς της δικαιοδοσίας του 
τόπου από όπου έχετε πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΙΙΙ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η παρούσα ιστοσελίδα και όλα τα περιεχόμενά της στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά, το κείμενο, το 
σχέδιο, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια και οι εικόνες, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας του διαχειριστή της ιστοσελίδας ή τρίτων με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, εάν δεν 
αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Η αναπαραγωγή και η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας επιτρέπεται με tην προϋπόθεση 
ότι θα αναφέρεται η  πηγή, εκτός εάν κατά περίπτωση ορίζεται διαφορετικά.

ΙV. Α  ΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη.

Αλλαγές στην παρούσα ιστοσελίδα μπορούν να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανά πάσα στιγμή 
και χωρίς ειδοποίηση. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, δεν δεσμεύεται για την ανά τακτά διαστήματα 
ανανέωση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα τοποθεσία, ούτε εγγυάται, ότι η παρούσα 
τοποθεσία θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι οι ελλείψεις θα διορθώνονται 
περιοδικά.Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνος για τις όποιες αποφάσεις 
ληφθούν από τον επισκέπτη/χρήστη της στοσελίδας, οι οποίες θα βασίζονται σε  στοιχεία/πληροφορίες της 
τελευταίας.

Πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να 



λαμβάνονται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών και άλλου τύπου αποφάσεων. 
Πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία για να λάβετε συγκεκριμένες συμβουλές που θα 
ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται σε καμμιά περίπτωση για ζημίες που θα προκύψουν  από τη 
χρήση της ιστοσελίδα ή πληροφοριώνπου περιέχονται σε αυτήν.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας καταβάλλει κάθε  προσπάθεια, προκειμένου  να διασφαλιστεί  η ορθότητα 
και πληρότητα των περιεχομένων σε αυτή πληροφοριών, ωστόσο δεν  φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή 
παραλείψεις.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας καταβάλλει κάθε προσπάθεια, προκειμένου αυτή (=η  ιστοσελίδα) να είναι 
ασφαλής για τον επισκέπτη/χρήστη, πλην όμως δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε  πληροφορία που περιέχεται
στην ιστοσελίδα είναι  ελεύθερη  από ιούς που ενδέχεται να προξενήσουν ζημία στο σύστημα του 
υπολογιστή του επισκέπτη/χIρήστη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε επισκέπτη/χρήστη να εφαρμόζει 
αντι-μολυσματικό λογισμικό που διασφαλίζει το  σύστημα του.   

V. Σ  YN  ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ)

Η ιστοσελίδα παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων (links). Οι 
συγκεκριμένοι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επισκέπτες/χρήστες της 
ιστοσελίδας giorgoskassapis.wixsite.com/gkassapis, πλην όμως οι ιστοσελίδες τρίτων υπόκεινται στους 
αντίστοιχους δικούς τους όρους χρήσης. Κατά συνέπεια, εάν ο επισκέπτης/χρήστης της παρούσας 
ιστοσελίδας χρησιμοποιήσει μέσω των συνδέσμων κάποια από τις ιστοσελίδες τρίτων, αποδέχεται ότι το 
κάνει με δική του ευθύνη. 

VI. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΩΝ

O διαχειριστής της ιστοσελίδα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς ειδοποίηση, να αναθεωρήσει τους 
προαναφερθέντες όρους με την ανανέωση αυτού του κειμένου. Δεσμεύεστε από τέτοιες αναθεωρήσεις και 
πρέπει, ως εκ τούτου, να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να εξετάζετε τους πρόσφατους όρους 
χρήσης. 

Το παρόν (όροι  και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, και οι  όποιες τροποποιήσεις ή αλλαγές) 
διέπεται αποκλειστικά από το  ελληνικό δίκαιο  και  αποτελεί την  συνολική συμφωνία μεταξύ του 
διαχειριστή της ιστοσελίδας και του  επισκέπτη/χρήστη αυτής. 


