ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ portal
Όροι χρήσης

O δικτυακός τόπος Ydronaftes.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης,
τους οποίους ο επισκέπτης-χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να
προβεί σε επίσκεψη - χρήση των σελίδων/υπηρεσιών τουYdronaftes.gr μόνο εφόσον τους
αποδέχεται πλήρως.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ydronaftes.gr προσφέρει δωρεάν στους επισκέπτες - μέλη - αναγνώστες του (εφ’ εξής “
χρήστες“) πληθώρα υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών και πηγών, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων
εργαλείων αναζήτησης, υπηρεσιών, σελίδων προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου ενημέρωσης
και ψυχαγωγίας. Σε όλες τις σελίδες των ενοτήτων και των υπηρεσιών του Ydronaftes.gr
συμπεριλαμβάνονται και εμπορικές διαφημίσεις. Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ydronaftes.gr
κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων - υπηρεσιών παρέχεται «ως έχει» και το
Ydronaftes.gr δενφέρει καμία ευθύνησχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή,
την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των
χρηστών ή και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων ή υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης - χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ydronaftes.gr και η σχετική
πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχής υπηρεσιών
Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική
ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του
επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ydronaftes.gr.
Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο
Ydronaftes.gr, διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι
διαφορετικό.

Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες του Ydronaftes.gr συνεπάγεται την πλήρη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Για το λόγο αυτό το Ydronaftes.gr συνιστά στους
χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα που ακολουθούν, ενώ για κάθε απορία τους μπορούν
να απευθύνονται στην ομάδα διαχείρισης μέσω της φόρμας Επικοινωνίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Ydronaftes.gr δεν ευθύνεται για
οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και
περιεχομένων του Ydronaftes.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα
Ydronaftes.gr παρέχονται «ως έχουν» (”as is”) χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με
οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤοYdronaftes.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, του
οποίου όμως λόγω του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές του
(hosting servers), καθώς και της συμμετοχής τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών, ακόμα και των
ίδιων των χρηστών του) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του, δεν έχει εξ’ αντικειμένου
τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί σε
καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά
την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς οι χρήστες
του Ydronaftes.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν
και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Το Ydronaftes.gr μπορεί να συνεργάζεται με άλλους δικτυακούς τόπους για την εξασφάλιση και
περαιτέρω παροχή στους χρήστες του εξειδικευμένου περιεχομένου, το οποίο εμφανίζεται σε
διάφορες σελίδες ενοτήτων και υπηρεσιών αυτούσιο, όπως ακριβώς λαμβάνεται από τον παροχέα,
χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια,
νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού που δημοσιεύεται στις σελίδες του
Ydronaftes.gr ανήκει αποκλειστικά στους φορείς που το παρέχουν. Συνεπώς, για οποιοδήποτε
πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας
στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη
διασταύρωσης για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το περιεχόμενο, που περιλαμβάνεται στο Ydronaftes.gr δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να
θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.Σε
καμία περίπτωση, δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το Ydronaftes.gr για οποιαδήποτε βλάβη ή
ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.
Oι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους
πρωτοβουλία και ευθύνη.

Το Ydronaftes.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι
επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα
διορθώνονται.

Επίσης τοYdronaftes.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι
εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν
“ιούς” ή άλλα επιζήμια περιεχόμενα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το περιεχόμενο του Ydronaftes.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών και σχεδίων των
παρεχομένων υπηρεσιών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές
διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ
αυτών δε δύναται να αποτελέσει ολόκληρο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής,
τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί και
γενικά να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς
προηγούμενη γραπτή άδεια από τους διαχειριστές του Ydronaftes.grή τους συντάκτες των άρθρων.

Ρητά αναφέρεται ότι τα πνευματικά δικαιώματα των συντακτών των άρθρων που θα αναρτώνται
στο Ydronaftes.gr, καθώς και φωτογραφικό υλικό που τυχόν τα συνοδεύει, ανήκουν αποκλειστικά
και μόνο σε αυτούς και όχι στο δικτυακό τόπο που τα προβάλλει.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ydronaftes.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση
τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη
προς το Νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των
λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Ydronaftes.gr και του χρήστη
των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων
αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει
διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

