
Πριν επισκεφθείτε περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, θα σας παρακαλούσαμε να 

διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που αναφέρονται ειδικά 

στη χρήση του anakainisi-xoron.eu. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους 

και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας 

συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.  

 

 

Ελεγχόμενη Πρόσβαση 
 

 

Η πρόσβαση στα συστήματα του anakainisi-xoron.eu (servers) ελέγχεται από firewall, 

το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες 

απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με 

απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας. 

 

 

Απόρρητο Συναλλαγών 
 

 

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που 

διαβιβάζονται από τον χρηστή στο anakainisi-xoron.eu είναι εμπιστευτικές και το 

anakainisi-xoron.eu έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους 

μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:  

1. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας και μόνο 
όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. 

2. Το anakainisi-xoron.eu δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών, εκτός αν έχει 
έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή 
απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. 

3. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και τη διόρθωσή 
τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. 
 
 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
 
 

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες στο anakainisi-xoron.eu είναι πιθανό να σας 

ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, 

ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε τηρούνται 

αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας 

επικοινωνίας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της 

λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από 



οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και 

μόνο αρχές). Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι του anakainisi-xoron.eu που έχουν 

πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση 

προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε 

εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. 

 
 

Όροι 
 
 

Το anakainisi-xoron.eu διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει 

τους παρόντες όρους. Το anakainisi-xoron.eu αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε 

αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα της. 

 
 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
 
 

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από το anakainisi-xoron.eu και 

τα γραφεία του δικτύου της, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, 

σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική 

ιδιοκτησία της εταιρίας Spazio και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του 

ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.  

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική 

αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, 

δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον 

πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν 

αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή 

οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για 

εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής 

άδειας του anakainisi-xoron.eu ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω 

πνευματικών δικαιωμάτων. 

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το 

anakainisi-xoron.eu είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρίας 

Spazio και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί 

εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου 

ανταγωνισμού. 



Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στο anakainisi-xoron.eu δεν θα 

πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή 

δικαιώματος χρήσης τους. 

 
 

Υποχρεώσεις Χρήστη 
 
 

Οι χρήστες του anakainisi-xoron.eu αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές για 

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους 

οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, 

ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί 

παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, 

εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με 

οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις 

συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και 

εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος 

εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 

παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά 

δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή 

οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με 

σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της 

λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα 

παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, 

δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε 

περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των 

χρηστών. 

 


