
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ www.scienceweb.gr 

θαιείηαη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηα θαησηέξσ (φξνπο ρξήζεο θαη ηηο πξνππνζέζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ) πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ή ηε ρξήζε ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

καο θαη εάλ δηαθσλεί κε θάπνηνλ απφ ηνπο φξνπο, νθείιεη λα απέρεη απφ ηε 

ρξήζε/επίζθεςε ηνπ Γηθηπαθνχ καο ηφπνπ. Ζ εμαθνινχζεζε ρξήζεο ηεο ζειίδαο 

ζεκαίλεη απηφκαηα φηη ηνπο απνδέρεηαη θαη παξαρσξεί ηε ζπγθαηαζεζή ηνπ. Οη 

θαησηέξσ φξνη ρξήζεο ηζρχνπλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη γηα φ,ηη γεληθά 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζειίδεο ηνπ Γηθηπαθνχ καο ηφπνπ. Σν Scienceweb δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα, ζηε δηθή ηεο δηαθξηηηθφηεηα, λα ηξνπνπνηεί ηνπο φξνπο ρξήζεο θαη ηηο 

πξνππνζέζεηο, λα πξνζζέηεη θαη λα κεηαβάιιεη ην πεξηερφκελν ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή, ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε. Ζ 

παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ζηελ Διιάδα λνκνζεζία. Γηα 

δηαθνξέο ή δηαθσλίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηαμχ ηνπ www.scienceweb.gr θαη ησλ 

Μειψλ ηνπ απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζελψλ. 

 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Ζ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ΥΡΖΣΖ ηεο ηζηνζειίδαο 

καο δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηφζν ηνπ 

Διιεληθνχ Γηθαίνπ (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 θαη αξ. 8 Ν. 2819 / 

2000), φζν θαη ηνπ Δπξσπαηθνχ Γηθαίνπ (Οδ. 95/46/ΔΚ θαη Οδ. 97/66/ΔΚ ). Σα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη ν δηθηπαθφο ηφπνο είλαη ηα αθφινπζα: Ονομα Χρήζηη 

και κωδικός, Όνομα, Επίθεηο, Τηλέθωνο (ζηαθερό-κινηηό), Διεύθσνζη καηοικίας, 

Διεύθσνζη ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ (e-mail). Σα ζηνηρεία απηά νπδέπνηε 

γλσζηνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο (κε εμαίξεζε φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν ζηηο αξκφδηεο 

θαη κφλν αξρέο), αιιά δηαθπιάζζεηαη ν πξνζσπηθφο ηνπο ραξαθηήξαο. Σν 

www.scienceweb.gr δηαηεξεί αξρεία κε ηα ζηνηρεία απηά απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο 

επηθνηλσλίαο, ζηαηηζηηθνχο θαη βειηίσζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ. Ο 

Γηθηπαθφο καο ηφπνο, αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζπλνκηιηψλ θαη forum, δχλαηαη λα 

θαηαγξάθεη ηα κελχκαηα πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνπο ρξήζηεο / επηζθέπηεο κε ζθνπφ λα 

εμαθξηβψζεη ηελ χπαξμε ή φρη παξαβάζεσλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο, αιιά ζε θακία 

πεξίπησζε λα γλσζηνπνηήζεη ην πεξηερνκελφ ηνπο ζε ηξίηνπο. Ζ Δηαηξεία έρεη ην 

δηθαίσκα λα κελ επηηξέςεη ζε ρξήζηε ηελ πεξηήγεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε 

ελέξγεηαο ζηελ ηζηνζειίδα www.scienceweb.gr εάλ έρεη ελδείμεηο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ρξήζηεο πξνζβάιεη κε ηηο πξάμεηο ηνπ ηα πλεπκαηηθά θαη βηνκεραληθά δηθαηψκαηα θαη 

φξνπο ρξήζεο ηεο ζειίδαο. 

Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ "δεζκψλ-links" πξνο άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο, ν 

Γηθηπαθφο καο ηφπνο δελ επζχλεηαη γηα ηνπο φξνπο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ απηνί αθνινπζνχλ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ν ρξήζηεο / 

επηζθέπηεο ηνπ Γηθηπαθνχ καο ηφπνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα αθνχ επηθνηλσλήζεη κε ην 

αξκφδην ηκήκα θαη δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε πξνζσπηθνχ ηνπ αξρείνπ λα δεηήζεη ηε 

δηαγξαθή, δηφξζσζε ή αιιαγή ηνπ.  

 

 

http://www.scienceweb.gr/


ΔΓΓΡΑΦH ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚA ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

πκπιεξψλνληαο θαη ππνβάιινληαο ηε ζρεηηθή θφξκα εγγξαθήο, ν ρξήζηεο απνθηά 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο Scienceweb.gr. Ζ 

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θάζε ρξήζηε γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ην λφκν θαη θαηφπηλ ηεο δηθήο ηνπ ζπλαίλεζεο. Γηα ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνπκε, είλαη απαξαίηεηε ε αθξηβή, νξζή θαη αιεζή ζπκπιήξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ε κεηαγελέζηεξε ελεκέξσζε ηνπο ζε πεξίπησζε αιιαγήο. Γηα ιφγνπο 

αζθάιεηαο, ε ηζηνζειίδα Scienceweb.gr θαη νη ππεχζπλνί ηεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα, ζε 

πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλαθξίβεηαο ή ςεπδνχο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ απφ ρξήζηε, λα 

δηαθφςνπλ πξνζσξηλά ή κφληκα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ή θάζε ππεξεζίαο πξνο ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο 

Scienceweb.gr. Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ν ρξήζηεο απνθηά ην αηνκηθφ ηνπ φλνκα ρξήζηε 

θαη ζπλζεκαηηθφ (password). Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ 

ζπλζεκαηηθνχ κε ζθνπφ ηελ πξφζβαζε ζηηο παξερφκελεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

Scienceweb.gr ππεξεζίεο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην. 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

Σα νλφκαηα Science Technologies θαη Scienceweb πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ 

απνηεινχλ θαηνρπξσκέλα ζήκαηα ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

"ΗΩΑΝΝΖ Π. ΓΑΛΑΝΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΪΔΝ 

ΣΔΚΝΟΛΟΣΕΗ (SCIENCE ΣECHNOLOGIES)», κε έδξα ηε Γιπθάδα, Αζήλα. Σπρφλ 

άιια πξντφληα ή εηαηξηθέο επσλπκίεο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην παξφλ δχλαληαη λα 

απνηεινχλ εκπνξηθά ζήκαηα ησλ αληίζηνηρσλ θαηφρσλ. Σα νλφκαηα, εηθφλεο, ινγφηππα 

θαη δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ή ηξίηα κέξε θαη ηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο, είλαη απνθιεηζηηθά ζήκαηα ηεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ ή ηξίησλ 

κεξψλ, πξνζηαηεπφκελα απφ ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο πεξί εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Ζ 

εκθάληζή ηνπο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν δελ ζα πξέπεη θαηά θαλέλα ηξφπν λα εθιεθζεί σο 

κεηαβίβαζή ή εθρψξεζε άδεηαο ή δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπο. Ό,ηη άιιν πεξηιακβάλεηαη 

ζηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο ηνπ Γηθηπαθνχ καο ηφπνπ θαη απνηειεί θαηνρπξσκέλα ζήκαηα 

θαη πξνηφληα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ αλάγεηαη ζηε δηθή ηνπο ζθαίξα επζχλεο 

θαη νπδφισο έρεη λα θάλεη κε ηνλ δηθφ καο Γηθηπαθφ ηφπν.  

Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ (ι.ρ. πξνγξάκκαηα, πιεξνθνξίεο, 

δεδνκέλα) θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (site) www. scienceweb.gr πνπ 

έρνπλ εηζαρζεί ή ζα εηζαρζνχλ ζην Γίθηπν απφ ηελ εηαηξεία, πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο 

ειιεληθνχο, θνηλνηηθνχο θαη δηεζλείο λφκνπο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αλήθνπλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ή ζηνλ εθάζηνηε δηθαηνχρν ηνπο, δηαηίζεληαη δε ζηνπο 

ΥΡΉΣΔ ηνπ απζηεξά γηα πξνζσπηθή (κε εκπνξηθή ή θεξδνζθνπηθή) ρξήζε. Σν 

ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Γηθηπαθνχ καο ηφπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά 

αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, θεηκέλσλ, εηδήζεσλ, γξαθηθψλ, θσηνγξαθηψλ, ζρεδηαγξακκάησλ, 

απεηθνλίζεσλ, παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά θάζε είδνπο αξρείσλ απνηειεί 

αληηθείκελν πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη δηέπεηαη απφ ηηο εζληθέο θαη δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξί Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο, κε εμαίξεζε ηα ξεηψο αλαγλσξηζκέλα δηθαηψκαηα 

ηξίησλ. Όια ηα δηθαηψκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. πλεπψο, ν ρξήζηεο απαγνξεχεηαη ξεηά 

λα αλαπαξάγεη, αλαδεκνζηεχζεη, αληηγξάςεη, απνζεθεχζεη, αλαζθεπάζεη, πσιήζεη, 

κεηαβηβάζεη, κεηαδφζεη, δηαλείκεη, έθδνζε, εθηέιεζε, λα "θνξηψζεη (download)", 

κεηαθξάζεη, ηξνπνπνηήζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηκεκαηηθά ε πεξηιεπηηθά ρσξίο ηε 

ξεηή πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Γηθαηνχρνπ, νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, 

ινγηζκηθφ, πξντφληα ή ππεξεζίεο ηα νπνία απνξξένπλ απφ απηή ηελ ηζηνζειίδα.  



ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΚΣΤΟΤ   

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα ψζηε ην πεξηερφκελν θαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη θάζε θνξά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν λα είλαη θαηά ην 

δπλαηφλ αθξηβή θαη αιεζή, δελ θέξεη φκσο θακία επζχλε γηα ηελ αμηνπηζηία, πιεξφηεηα 

ή επηθαηξφηεηα ηνπο. Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ παξέρεη ην πεξηερφκελν (ι.ρ. πιεξνθνξίεο, νλφκαηα, 

θσηνγξαθίεο, απεηθνλίζεηο) ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ "ΌΠΩ ΑΚΡΗΒΩ ΈΥΟΤΝ" θαη ρσξίο θαλελφο είδνπο 

εθπξνζψπεζε, έγθξηζε ή έγγξαθε εγγχεζε, δηαηππσκέλε ή ππνηηζέκελε, 

εμππαθνπφκελσλ ησλ εγγπήζεσλ ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο, θαηαιιειφηεηαο, 

απαξαβίαζηνπ ζπκβαηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη αθξίβεηαο. ε θακία πεξίπησζε ε 

ΔΣΑIΡΔΗΑ δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ απαηηήζεηο λνκηθήο ή αζηηθήο ή/θαη πνηληθήο 

θχζεσο, νχηε γηα ηπρφλ δεκία (ζεηηθή, εηδηθή ή απνζεηηθή, ε νπνία ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά, δηαδεπθηηθά ή/θαη ζσξεπηηθά ζπλίζηαηαη ζε απψιεηα θεξδψλ, δεδνκέλσλ, 

δηαθπγφληα θέξδε, ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θιπ) απφ επηζθέπηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 

ή ηξίηνπο απφ αηηία πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ή κε ή/θαη ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ή/θαη ζε αδπλακία παξνρήο ππεξεζηψλ ή/θαη πιεξνθνξηψλ πνπ 

δηαηίζεληαη απφ απηφλ ή/θαη απφ ηπρφλ κε επηηξεπφκελεο παξεκβάζεηο ηξίησλ ζε 

πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο ή/θαη πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ απηνχ.  

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

Γηθηχνπ ηεο, δελ εγγπάηαη φκσο φηη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ή ησλ servers 

ζα είλαη αδηάθνπεο ή ρσξίο θαλελφο είδνπο ζθάικα, απαιιαγκέλεο απφ ηνχο ή άιια 

παξφκνηα ζηνηρεία (φπσο ελδεηθηηθά, worms, trojan horses).  

 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΠΗΚΔΠΣΖ / ΥΡΖΣΖ 

Ζ παξνχζα ηζηνζειίδα έρεη ελεκεξσηηθφ ζθνπφ θαη κφλν. Έρεη ζπληαρζεί δε κε θαιή 

πίζηε απφ ηελ εηαηξεία, ε νπνία φκσο δε δεζκεχεηαη, εγγπάηαη ή θέξεη επζχλε (ξεηψο ή 

εκκέζσο) γηα ηπρφλ ηερληθέο αλαθξίβεηεο ή ηππνγξαθηθά ιάζε πνπ εκπεξηέρνληαη ζε 

απηέο θαζψο θαη σο πξφο ηελ πιεξφηεηα ή αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζηηο νκηιίεο απηέο θαη γηα ηηο ζέζεηο-απφςεηο πνπ εθθξάδνπλ νη εθάζηνηε νκηιεηέο θαη νη 

παξεκβαίλνληεο ζηηο ζπδεηήζεηο απηέο. Ο Υξήζηεο, επηπιένλ, βαξχλεηαη κε ππνρξέσζε 

ερεκχζεηαο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζηε γλψζε ηνπ θαη αθνξνχλ ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ηζηνζειίδαο. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ γλσζηνπνηεί, θνηλνπνηεί ή 

δηαδίδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε ηξίην, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, νηαδήπνηε 

πιεξνθνξία ή ζηνηρείν θαη γεληθά νηηδήπνηε πιεξνθνξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζεκηλαξίσλ. Ζ δε εηαηξεία επηθπιάζζεηαη θάζε λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηεο απφ ηελ 

παξαβίαζε απηή.  

Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αληηγξαθή, δηαλνκή, κεηαθνξά, κεηαπνίεζε, 

κεηαπψιεζε, δεκηνπξγία παξαγσγήο εξγαζίαο ή παξαπιάλεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε 

ηνλ πξαγκαηηθφ παξνρέα ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. Σπρφλ 

αλαπαξαγσγή επαλέθδνζε, θφξησζε, αλαθνίλσζε, δηάδνζε ή κεηάδνζε ή νπνηαδήπνηε 

άιιε ρξήζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κέζν γηα εκπνξηθνχο ή άιινπο 

ζθνπνχο, επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ πξνεγνχκελεο γξαπηήο άδεηαο ηεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ ή 

νηνπδήπνηε άιινπ δηθαηνχρνπ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Ζ ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πξέπεη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα λφκηκνπο ζθνπνχο θαη κε ηξφπν 

πνπ λα κελ πεξηνξίδεη ή εκπνδίδεη ηε ρξήζε ηνπ απφ ηξίηνπο. Ο ΥΡΉΣΖ ππνρξενχηαη 



λα ρξεζηκνπνηεί ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ζχκθσλα κε ην λφκν, ηα ρξεζηά ήζε θαη ηνπο 

παξφληεο φξνπο, θαη λα κελ πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ βιάβε ή δπζιεηηνπξγία ζ' απηφλ. 

O Υξήζηεο δειψλεη ππεχζπλα θαη εγγπάηαη φηη είλαη ηνπιάρηζηνλ 18 ρξνλψλ.  

 

ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

Οηηδήπνηε παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο / επηζθέπηεο κέζσ ηνπ Γηθηπαθνχ καο ηφπνπ δελ 

απνηειεί ζε θακία πεξίπησζε, επζέσο ή εκκέζσο, παξφηξπλζε, ζπκβνπιή ή πξνηξνπή 

γηα ηε δηελέξγεηα νπνηαδήπνηε πξάμεσο αιιά ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ 

ρξεζηψλ / επηζθεπηψλ λα αμηνινγήζνπλ φ,ηη ηνπο παξέρεηαη θαη λα ελεξγήζνπλ 

βαζηδφκελνη ζηελ ηδησηηθή ηνπο βνχιεζε, απνθιεηνκέλεο νπνηαζδήπνηε δηθήο καο 

επζχλεο. 

 

ΦΖΦΗΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί αλαγλσξηζκέλα πξφηππα "standards" γηα ηελ θξππηνγξάθεζε 

θαη ζπλαιιαγή ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ (SSL, Secure Socket Layer) πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεχζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν Υξήζηεο φηαλ πξνβαίλεη ζηελ αγνξά 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη ν Υξήζηεο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ έθδνζε 7.0 ηνπ "Μicrosoft browser". Γηα ηνπ παξφληνο πιεξνθνξνχκε 

ην Υξήζηε ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε ησλ αλσηέξσ εθδφζεσλ "browser" γηα ηα 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαηά ηε δηαζπλδεδεκέλε "on-line"ζπλαιιαγή ηνπ 

Υξήζηε κε ηελ εηαηξεία. Ζ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ κέηξσλ εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα θαη 

πξνζηαζία ηεο δηαζπλδεδεκέλεο "On Line" ζπλαιιαγήο ζαο. 

 

"ΓΔΜΟΗ" (LINKS) ΠΡΟ ΑΛΛΑ SITES   

Ο παξψλ δηθηπαθφο ηφπνο εκπεξηέρεη παξαπνκπέο ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο ηξίησλ κέζσ 

"δεζκψλ", hyperlinks ή δηαθεκηζηηθψλ banner. Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ δελ επζχλεηαη γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ απηψλ νχηε εγγπάηαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο θαζψο θαη γηα 

νπνηαδήπνηε δεκία πξνθχςεη απφ ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο Ο ΥΡΖΣΖ έρεη πξφζβαζε ζε 

απηέο κε δηθή ηνπ επζχλε.  

 

E-MAIL SERVICE   

 

Γηα φζνπο ρξήζηεο επηζπκνχλ, ν δηθηπαθφ καο ηφπνο ηνπο παξέρεη ππεξεζία e-mail 

service, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπκπιεξψζνπλ κηα ζρεηηθή θφξκα κε θάπνηα πξνζσπηθά 

ηνπο ζηνηρεία ππνρξεσηηθά θαη θάπνηα άιια πξναηξεηηθά, εθφζνλ νη ίδηνη ην ζέινπλ θαη 

κφλν ηφηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εγγξάθνληαη ζηνπο ιήπηεο παξαιεπηψλ ζηνηρείσλ απφ ην 

e-mail service ( πρ. Newsletters, Δλεκεξσηηθά Γειηία, Γειηία Σχπνπ θιπ.), ρσξίο απηφ 

λα ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε φηη απνθηνχλ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηα 

νπνία ζε θάζε πεξίπησζε πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη αλήθνπλ θαη΄απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ 

δηθαηνχρν. Δλαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηθηπαθνχ καο ηφπνπ ε εγγξαθή ή 

φρη ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, θαζψο θαη ε ελδερφκελε δηαγξαθή θάπνηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ. 

 

ΤΝΟΜΗΛΗΔ 

Σν www.scienceweb.gr δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ζπλνκηιηψλ ζην επξχηεξν 

Γηαδίθηπν κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ ππαγνξεχεη ν Κψδηθαο πκπεξηθνξάο Υξεζηψλ 

http://www.scienceweb.gr/


INTERNET (NETIQUETTE ). Οη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ εππξέπεηα, θαη 

δηαθξηηηθφηεηα, δελ πξέπεη λα πξνζβάιινπλ ή ζίγνπλ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν πξφζσπα 

θαη θαηαζηάζεηο, ελψ νη απφςεηο θαη αληηιήςεηο ηνπο κέζσ απηνχ ηνπ ηξφπνπ ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πηνζεηνχληαη απφ ην Γηθηπαθφ καο ηφπν. 

Απνηεινχλ απνθιεηζηηθά πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο, γελλνχλ γη' απηνχο δηθαηψκαηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε θέξνπλ απηνί πνπ θάζε θνξά ηηο 

δηαηππψλνπλ. Δλδερφκελε παξάβαζε ησλ παξαπάλσ φξσλ δίλεη ζην Γηθηπαθφ καο ηφπν 

ηε δπλαηφηεηα λα απνθιείζεη θάπνηνλ ρξήζηε / επηζθέπηε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία. 

 

FORUM 

Οη ρξήζηεο / επηζθέπηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ καο κπνξνχλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο " forum " λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο γηα πνηθηιία ζεκάησλ, θαζψο θαη λα 

δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ. Οη απφςεηο πνπ θάζε θνξά 

δηαηππψλνληαη πξέπεη λα δηέπνληαη απφ εππξέπεηα, επγέλεηα θαη δηαθξηηηθφηεηα θαη λα 

κελ πξνζβάιινπλ ή ζίγνπλ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο, ελψ νη 

απφςεηο θαη αληηιήςεηο πνπ εθθξάδνπλ νη ρξήζηεο / επηζθέπηεο κέζσ απηνχ ηνπ ηξφπνπ 

ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πηνζεηνχληαη απφ ην Γηθηπαθφ καο ηφπν. 

Απνηεινχλ απνθιεηζηηθά πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο, γελλνχλ γη' απηνχο δηθαηψκαηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε θέξνπλ απηνί πνπ θάζε θνξά ηηο 

δηαηππψλνπλ. Δλδερφκελε παξάβαζε ησλ παξαπάλσ φξσλ δίλεη ζην Γηθηπαθφ καο ηφπν 

ηε δπλαηφηεηα λα απνθιείζεη θάπνηνλ ρξήζηε / επηζθέπηε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία. 

 

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  

Ο Υξήζηεο ηνπ Γηθηπαθνχ Σφπνπ δειψλεη ξεηψο θαη δεζκεχεηαη δηα ηεο παξνχζαο φηη 

ζε πεξίπησζε πνπ αζθεζεί θαηά ηνπ Γηθηπαθνχ καο ηφπνπ νπνηαδήπνηε αγσγή, αμίσζε, 

δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή πνπ πεγάδεη απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηθή ζαο παξάβαζε, 

αλαιακβάλεηε ηελ ππνρξέσζε αθελφο λα παξεκβείηε ζηε ζρεηηθή εγεξζείζα δηαδηθαζία 

θαη αθεηέξνπ λα απνδεκηψζεηε πιήξσο ην www.scienceweb.gr ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππνρξεσζείηε ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ή άιιεο δαπάλεο. 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ  

Οη αλσηέξσ φξνη θαη πξνππνζεζεηο ρξήζεο ηνπ www.scienceweb.gr δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ, ηηο νδεγίεο θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ Δπξσπαηθνχ 

Γηθαίνπ θαη ηηο ζρεηηθέο Γηεζλείο δηαηάμεηο, εξκελεχνληαη δε κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο 

θαιήο πίζηεο, ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζθνπνχ 

ηνπ δηθαηψκαηνο. Δάλ θάπνηα δηάηαμε θξηζεί αληίζεηε πξνο ην λφκν θαη σο εθ ηνχηνπ 

άθπξε ή αθπξψζηκε, παχεη απηνδηθαίσο λα ηζρχεη, ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα ζίγεηαη 

ε ηζρχο ησλ ινηπψλ φξσλ. Κακία ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο 

δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη δε ζα απνηειεί ηκήκα απηήο, εάλ δελ έρεη δηαηππσζεί 

εγγξάθσο θαη δελ έρεη ελζσκαησζεί ζε απηή. Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηπρφλ 

αλαθπφκελεο δηαθνξέο εμ αθνξκήο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο είλαη ηα Γηθαζηήξηα Αζελψλ. 


