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- Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «INFO-TRADE E. ΧΑΣΗΘΜΙΧΑΘΛ – K. ΣΙΒΕΡΙΩΣΘ Ο.Ε » και το διακριτικό τίτλο «INFO-TRADE», που εδρεφει 
ςτθν Kαλλικζα, οδόσ Ηρακλζουσ 235-239, (ΑΦΜ: 082227018 – ΔΟΤ Β’ ΚΑΛΛΙΘΕΑ), και εκπροςωπείται νόμιμα, θ οποία κα αναφζρεται ςτο 
παρόν ωσ «Η Εταιρεία» ι «Ο Πάροχοσ», ζχει αναλάβει ωσ αδειοδοτθμζνοσ πάροχοσ, τθν παροχι προσ τον Πελάτθ  τθλεπικοινωνιακϊν 
υπθρεςιϊν, οι οποίεσ αναφζρονται ςτο εξισ ωσ «Παρεχόμενθ Τπθρεςία» ι «Τπθρεςία/εσ». Με τθν παροφςα θ Εταιρεία ενθμερϊνει τον 
Πελάτθ, για τθν  

ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΑΠΟΔΕΚΣΘ ΧΡΘΘ  
(ζντυπο 2) 

ςφμφωνα με τον Νόμο, τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ. 

 

1) ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΘ ΠΡΟ ΣΘΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ.  

Ο Πελάτθσ (περιλαμβάνονται και χριςτεσ που ανικουν ςτο προςωπικό του πελάτθ ι αποκτοφν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ τθσ 
Εταιρείασ μζςω του Πελάτθ κατϋοποιονδιποτε τρόπο), υποχρεοφται: 

- Να μθν χρθςιμοποιεί το δίκτυο ι τισ υπθρεςίεσ για τθν διενζργεια παράνομων  πράξεων, οι οποίεσ μποροφν να ζχουν ωσ 
αποτζλεςμα τθν άςκθςθ ποινικισ διϊξεωσ κατά τθσ Εταιρείασ αλλά και του ίδιου του Πελάτθ για πράξεισ, που ενδεικτικά αλλά όχι 
αποκλειςτικά αναφζρονται ςτον Ποινικό Κϊδικα, ςε Ειδικοφσ Ποινικοφσ Νόμουσ και ςε νόμουσ ςχετικοφσ με τισ τθλεπικοινωνίεσ 
κακϊσ και ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ ι Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι οποίεσ εφαρμόηονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία, ι 
οποιαςδιποτε άλλθσ Διοικθτικισ αρχισ ι υπθρεςίασ (π.χ. τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων, τθσ Αρχισ 
Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Σθλεπικοινωνιϊν). 

- Να ενθμερϊνει εγκαίρωσ τθν Εταιρεία για οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ των ςτοιχείων του (π.χ. αλλαγι ζδρασ). 

- Nα μθν χρθςιμοποιεί το δίκτυο ι τισ υπθρεςίεσ για πράξεισ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα οποιαδιποτε αςτικι ευκφνθ τθσ Εταιρείασ 
λθ του Πελάτθ. 

- Να ςυνεργάηεται με το προςωπικό τθσ Εταιρείασ και να παρζχει ςε αυτιν όλεσ τισ αναγκαίεσ διευκολφνςεισ για τθ διάγνωςθ και 
αποκατάςταςθ των ενδεχομζνων ςφαλμάτων τθσ Τπθρεςίασ που τον αφοροφν.  

- Να αποφεφγει οποιαδιποτε παρεμπόδιςθ χριςεωσ των υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ από άλλουσ ςυνδρομθτζσ. 

- Να μθν παραποιεί με οποιαδιποτε μορφι παρεμβολισ τισ παρεχόμενεσ από τθν Εταιρεία Τπθρεςίεσ. 

- Να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ του νόμου ςχετικά με τθν ακρόαςθ, υποκλοπι, παρακολοφκθςθ, αποκικευςθ, επεξεργαςία, 
εξαγωγι, διαβίβαςθ, ανακοίνωςθ και δθμοςιοποίθςθ δεδομζνων επικοινωνίασ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται το απόρρθτο των 
επικοινωνιϊν. 

- Να ενθμερϊνει αμζςωσ τουσ υπζυκυνουσ του Παρόχου, αν υποπζςει ςτθν αντίλθψθ του οποιοδιποτε τεχνικό πρόβλθμα ι κενό 
αςφαλείασ του ςυςτιματοσ, που κζτει ςε κίνδυνο το απόρρθτο των επικοινωνιϊν του ίδιου ι άλλων χρθςτϊν. 

- Να αποκτά πρόςβαςθ μόνο και αποκλειςτικά ςε δεδομζνα τα οποία αναφζρονται ςτον ίδιο ι είναι δθμοςίωσ ανακοινϊςιμα. 
Απαγορεφεται θ απόπειρα εκμετάλλευςθσ πικανϊν κενϊν αςφαλείασ προκειμζνου να αποκτθκεί πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ 
άλλων χρθςτϊν, να διαταραχκεί θ ομαλι λειτουργία των ςυςτθμάτων τθσ εταιρείασ ι άλλων και γενικά να υποβακμιςτεί το 
επίπεδο  αςφαλείασ του ςυςτιματοσ επικοινωνιϊν τθσ Εταιρείασ. 

φμφωνα με τθν παροφςα πολιτικι, απαγορεφεται : 
 
- Ο Πελάτθσ να εκμεταλλευτεί τθν πρόςβαςθ ι τισ υπθρεςίεσ που θ Εταιρεία του παρζχει προκειμζνου να προβεί ςε ενζργειεσ που 
παραβιάηουν οποιονδιποτε νόμο του Κράτουσ. Ο Πελάτθσ οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθ διαςφάλιςθ του 
απορριτου των επικοινωνιϊν του, όπωσ απόκρυψθ των μυςτικϊν κωδικϊν και ονομάτων χρθςτϊν, κλείδωμα των θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν όταν δεν είναι υπό χριςθ και εποπτεία κλπ. Ο Πελάτθσ οφείλει να λαμβάνει επίςθσ όλα τα αναγκαία μζτρα 
αςφάλειασ του προςωπικοφ τουσ εξοπλιςμοφ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο ι/και τθν Τπθρεςία, ζτςι ϊςτε να αποτρζπεται θ χριςθ 
του εξοπλιςμοφ αυτοφ για παράνομεσ ενζργειεσ (π.χ. μαηικι αποςτολι αλλθλογραφίασ λόγω κακόβουλθσ εγκατάςταςθσ 
λογιςμικοφ, επικζςεισ ςε πλθροφοριακά ςυςτιματα) από τρίτουσ. 
 
- Η αποςτολι μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, που ζχουν ςκοπό τθν άμεςθ εμπορικι προϊκθςθ προϊόντων και 
υπθρεςιϊν, όταν δεν αναφζρεται ευδιάκριτα και ςαφϊσ θ ταυτότθτα του αποςτολζα ι του προςϊπου προσ όφελοσ του οποίου 
αποςτζλλεται το μινυμα, κακϊσ επίςθσ και θ ζγκυρθ διεφκυνςθ ςτθν οποία ο αποδζκτθσ του μθνφματοσ μπορεί να ηθτεί τον 
τερματιςμό τθσ επικοινωνίασ.  

- Η αποςτολι μθ ηθτθκείςασ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (SPAM) ςε χριςτεσ οι οποίοι δεν ζχουν αποδεχτεί εκ των προτζρων τθ 
λιψθ τζτοιου είδουσ μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι αντιδροφν ςτθ λιψθ τζτοιων μυνθμάτων,  που πραγματοποιείται 
(όχι περιοριςτικά) για ςκοποφσ εμπορικισ προϊκθςθσ προϊόντων ι υπθρεςιϊν. Περιλαμβάνει θλεκτρονικά μθνφματα που 
ενδζχεται να περιζχουν προςβλθτικό, απατθλό ι ακόμα και επικίνδυνο περιεχόμενο, ενδζχεται να χρθςιμοποιείται ωσ μζςο 
μετάδοςθσ ιϊν ι άλλων επιβλαβϊν ι/και καταςκοπευτικϊν λογιςμικϊν (malware / spyware), ενϊ ενδζχεται και να ςτοχεφει ςτθν 
εκμαίευςθ προςωπικϊν δεδομζνων με ςκοπό ςυνικωσ τθν οικονομικι απάτθ (Phishing).  
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- Να δθμοςιεφει ιςτότοπουσ με περιεχόμενο το οποίο είναι αντίκετο με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, ανικικο, 
κακόβουλο ι επιβλαβζσ. 

- Ο Πελάτθσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ διαχείριςθσ των δεδομζνων που μεταφζρονται μζςω του δικτφου τθσ Εταιρείασ ςτα 
ςυςτιματά του. Η εν λόγω διαχείριςθ περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, τθν εφεδρικι αποκικευςθ και επαναφορά 
δεδομζνων, τθ διαγραφι δεδομζνων από χϊρο ςε δίςκο ι δίςκουσ που ελζγχει ο Πελάτθσ κακϊσ και τθν εκ μζρουσ του Πελάτθ 
επιλογι και χριςθ των διευκολφνςεων και επιλογϊν αςφαλείασ που παρζχει θ Εταιρεία ωσ υπθρεςίεσ. Πζραν των υπθρεςιϊν που 
παρζχει θ Εταιρεία, ο Πελάτθσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν ανάπτυξθ και τιρθςθ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ και 
αςφαλείασ που κεωροφνται απαραίτθτεσ για τθν προςταςία των πλθροφοριϊν του που διακινοφνται ςτο δίκτυο τθσ Εταιρείασ, 
όπωσ επί παραδείγματι για τισ διαδικαςίεσ αςφάλειασ πρόςβαςθσ ςε μία εφαρμογι και τθν κρυπτογράφθςθ δεδομζνων. 

 

 

2)  ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΘ  

Ο πελάτθσ κατόπιν ςυμφωνίασ των δφο μερϊν (Πελάτθ & Παρόχου) για παροχι ςυγκεκριμζνων τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν, 
δικαιοφται: 

Α) Σθν αποςτολι και λιψθ μθνυμάτων θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (e-mail), κάνοντασ χριςθ των λογαριαςμϊν 
χρθςτϊν τουσ οποίουσ ο Πάροχοσ ζχει δθμιουργιςει ςτα υπολογιςτικά ςυςτιματά του, για αποκλειςτικι χριςθ από 
τον Πελάτθ, για το ςκοπό αυτό. Σο περιεχόμενο κακϊσ και οι αποςτολείσ και αποδζκτεσ των μυνθμάτων αυτϊν, 
πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Για το ςκοπό αυτό, ο Πελάτθσ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει τα εξισ πρωτόκολλα επικοινωνίασ:  SMTP, POP3, IMAP, HTTP (web mail) κακϊσ και τα Secure 
αντίςτοιχά των (πχ POP3s), όπου αυτά παρζχονται. 

Β) Σθν δθμοςίευςθ ιςτότοπου (web site), με περιεχόμενο το οποίο είναι ςφμφωνο με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ. Για το ςκοπό αυτό, ο Πελάτθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τα εξισ πρωτόκολλα επικοινωνίασ:  HTTP κακϊσ 
και τα Secure αντίςτοιχά των (πχ HTTPs), όπου αυτά παρζχονται. 

Γ) Σθν ενθμζρωςθ του ιςτότοπου τθσ περίπτωςθσ «Β», με το επικυμθτό περιεχόμενο το οποίο ςαφϊσ πρζπει να είναι 
ςφμφωνο με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Για το ςκοπό αυτό, ο Πελάτθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τα 
εξισ πρωτόκολλα επικοινωνίασ:  HTTP , FTP, κακϊσ και τα Secure αντίςτοιχά των (πχ HTTPs), όπου αυτά παρζχονται. 

Δ) Σθν δθμιουργία και ενθμζρωςθ των ςτοιχείων των λογαριαςμϊν χρθςτϊν τθσ περίπτωςθσ «Α», εάν ο Πάροχοσ ζχει 
δϊςει δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςε αντίςτοιχθ εφαρμογι διαχείριςθσ του, ςε ζναν κακοριςμζνο διαχειριςτι των 
λογαριαςμϊν αυτϊν από τον Πελάτθ,  κάνοντασ χριςθ των εξισ πρωτοκόλλων επικοινωνίασ: HTTP κακϊσ και τα 
Secure αντίςτοιχά των (πχ HTTPs), όπου αυτά παρζχονται. 

 

 

3) ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΕΛΑΣΘ.   

Η εταιρεία είναι αδειοδοτθμζνθ από τθν ΕΕΣΣ για τισ υπθρεςίεσ που παρζχει και εφαρμόηει ςφμφωνα με τον Νόμο, Πολιτικι 
Αςφαλείασ για τθν Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν. 

Η εταιρεία εγγυάται ότι διακζτει κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, όπωσ επίςθσ τζτοιασ υφισ και ποιότθτασ διαδικαςίεσ 
αςφάλειασ οφτωσ ϊςτε να δφναται ςτο μζτρο του ανκρωπίνωσ δυνατοφ να αποτρζψει: α) απϊλεια ι τροποποίθςθ των 
πλθροφοριϊν του Πελάτθ που διακινοφνται ςτο δίκτυο τθσ εταιρείασ β) μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ ςε αυτζσ γ) μθ ζγκυρουσ 
προοριςμοφσ των πλθροφοριϊν, δ) ςφάλματα μετάδοςθσ, ε) αλλοίωςθ ι εν γζνει μθ αςφαλι τρόπο μεταφοράσ των πλθροφοριϊν 
του Πελάτθ που διακινοφνται ςτο δίκτυο τθσ εταιρείασ και μεταφζρονται μζςω κυκλωμάτων επικοινωνίασ και ςυναφοφσ 
εξοπλιςμοφ.  

Η Εταιρεία υποχρεοφται όπωσ: 

Προςτατεφει τισ κτιριακζσ τθσ εγκαταςτάςεισ, εφαρμόηοντασ και ςυντθρϊντασ καταλλιλωσ όλα τα απαραίτθτα ςυςτιματα 
αςφαλείασ, προκειμζνου να προςτατεφςει τουσ χϊρουσ αυτισ τόςο από εξωτερικοφσ κινδφνουσ όςο και από τυχόν κακόβουλεσ 
ενζργειεσ τρίτων. 

Να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ του νόμου ςχετικά με τθν ακρόαςθ, υποκλοπι, παρακολοφκθςθ, αποκικευςθ, επεξεργαςία, 
εξαγωγι, διαβίβαςθ, ανακοίνωςθ και δθμοςιοποίθςθ δεδομζνων επικοινωνίασ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται το απόρρθτο των 
επικοινωνιϊν. 

Να ενθμερϊνει ζγκαιρα τον Πελάτθ για τυχόν προγραμματιςμζνεσ εργαςίεσ τθσ οι οποίεσ μπορεί να ζχουν αντίκτυπο ςτθ 
διακεςιμότθτα των Τπθρεςιϊν. 

Η Εταιρεία, αν και δεν εγγυάται ότι θ λειτουργία τθσ παρεχόμενθσ Τπθρεςίασ κα γίνεται χωρίσ διακοπζσ ι ςφάλματα, τα οποία  
οφείλονται ςτθν παροχι προσ αυτιν (Εταιρεία) υπθρεςιϊν από τρίτα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, όπωσ τον παροχζα του 
Σθλεπικοινωνιακοφ Δικτφου, μιασ υπθρεςίασ ι ενόσ λογιςμικοφ προγράμματοσ ι ότι κα διορκϊςει όλα τα ελαττϊματα, 
αναλαμβάνει εντοφτοισ τθν υποχρζωςθ να προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου θ εν λόγω Τπθρεςία να 
παρζχεται χωρίσ διακοπζσ ι λάκθ, και υποχρεοφται να ενθμερϊνει άμεςα τον Πελάτθ για τυχόν λάκθ ι παραλείψεισ τθσ Τπθρεςίασ 
και να καταβάλλει κάκε επιμζλεια προκειμζνου να διορκωκοφν–αποκαταςτακοφν αυτά εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ.   
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4) ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Η εταιρεία δικαιοφται να τροποποιεί τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πολιτικισ μονομερϊσ και πάντα ςφμφωνα µε τθν κείμενθ 
νομοκεςία για τθν διαςφάλιςθ του απορριτου των επικοινωνιϊν. 

Η εταιρεία δεν αςκεί κανζνα ζλεγχο ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ πλθροφορίασ που διακινείται μζςω του εξοπλιςμοφ τθσ οφτε 
ευκφνεται για ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προβαίνει ο Πελάτθσ βάςει των πλθροφοριϊν αυτϊν. Επίςθσ με τθν επιφφλαξθ τθσ ςωςτισ και 
εφρυκμθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ, θ εταιρεία δεν εγγυάται για τθν πιςτότθτα και ακρίβεια των πλθροφοριϊν που λαμβάνει ο 
Πελάτθσ. 

Η εταιρεία δεν φζρει καμία ευκφνθ όςον αφορά ςυμβάςεισ που ςυνάπτει ο Πελάτθσ  με δικοφσ του πελάτεσ ι τθν εξυπθρζτθςθ 
των πελατϊν αυτϊν και ςε καμία περίπτωςθ θ εταιρεία δεν αναλαμβάνει τζτοια ευκφνθ οφτε παρζχει οποιαδιποτε εγγφθςθ 
ςχετικά με τα παρεχόμενα από τον Πελάτθ προϊόντα και τισ προςφερόμενεσ από αυτόν υπθρεςίεσ ςε δικοφσ του πελάτεσ. 

Αποκλειςτικά για ςκοποφσ ςυντιρθςθσ του δικτφου/ υπθρεςιϊν, μπορεί να χρειαςτεί θ Εταιρεία να εξετάςει και να εργαςτεί με 
τμιματα δεδομζνων που μεταφζρονται από τον Πελάτθ μζςω του δικτφου τθσ Εταιρείασ, όπωσ επί παραδείγματι πλθροφοριϊν 
κεφαλίδων μθνυμάτων (address header information). Ο Πελάτθσ ςυμφωνεί ότι θ Εταιρεία μπορεί να χρθςιμοποιεί, αντιγράφει, 
εμφανίηει ςε οκόνθ, αποκθκεφει, μεταφζρει, μεταφράηει, επαναδιευκετεί ι επαναδιαμορφϊνει, προβάλλει και διανζμει 
εςωτερικά τα ωσ άνω δεδομζνα και εν γζνει να παρακολουκεί τθν κίνθςθ των χρθςτϊν του δικτφου τθσ αποκλειςτικά και μόνο για 
τουσ ωσ άνω ςκοποφσ τθσ ςυντιρθςθσ και καλισ, εφρυκμθσ και ομαλισ λειτουργίασ του δικτφου και των υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ. 
Η Εταιρεία ςυμφωνεί να μθν  αποκαλφψει ςε τρίτουσ τισ πλθροφορίεσ που μεταφζρονται μζςω του δικτφου τθσ Εταιρείασ ι κατά 
τθν χριςθ των παρεχόμενων από τθν Εταιρεία υπθρεςιϊν, εκτόσ εάν άλλωσ ορίηεται από Νόμο, Προεδρικό Διάταγμα, Τπουργικι 
Απόφαςθ ι απόφαςθ δικαςτθρίου και εν γζνει δικαςτικι εντολι ι εντολι κάκε άλλθσ εξουςιοδοτθμζνθσ διοικθτικισ αρχισ ι 
ανεξάρτθτθσ αρχισ και φυςικά ςε κάκε περίπτωςθ που παρζχεται τζτοια εξουςιοδότθςθ από τον Πελάτθ. 

Η Εταιρεία ςτα πλαίςια του Νόμου, αποκθκεφει αντίγραφα αςφαλείασ των πλθροφοριϊν που είναι αποκθκευμζνεσ ςτουσ 
εξυπθρετθτζσ τθσ, για προφανείσ ςκοποφσ disaster recovery. ε περίπτωςθ λιξθσ τθσ ςυνεργαςίασ με τον Πελάτθ , είναι πικανόν 
δεδομζνα του Πελάτθ να βρίςκονται αποκθκευμζνα ςε ψθφιακά μζςα τθσ εταιρείασ, για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ μετά τθ 
λιξθ αυτισ. 

ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί από τθν Εταιρεία ι τθσ καταγγελκεί εγγράφωσ απο τρίτουσ περιςτατικό ι ενζργεια του Πελάτθ θ 
οποία παραβιάηει είτε τθν κείμενθ νομοκεςία είτε τθν παροφςα Πολιτικι, και θ οποία παραβίαςθ ενδζχεται να υπονομεφςει το 
επίπεδο αςφάλειασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Παρόχουt ι/και να κζςει ςε κίνδυνο το απόρρθτο των επικοινωνιϊν ι 
και να παραβιάηει οποιοδιποτε Νόμο, θ Εταιρεία δφναται να αποκλείςει προςωρινά τθν πρόςβαςθ ςτον Πελάτθ ι/και να 
ςταματιςει τθν παροχι τθσ Τπθρεςίασ, μζχρι τθν επανόρκωςθ τθσ παραβίαςθσ ι επίλυςθσ του προβλιματοσ, ι και να διακόψει 
οριςτικά τθν παροχι των υπθρεςιϊν, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του Πελάτθ εντόσ προκεςμίασ 24 ωρϊν. ε τζτοια 
περίπτωςθ, θ Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να χρεϊςει τον Πελάτθ για τισ ενζργειεσ / παρεμβάςεισ που ιταν απαραίτθτεσ να 
γίνουν από τθν πλευρά τθσ ςτα πλθροφορικά τθσ ςυςτιματα ι/και να αξιϊςει τζλθ επαναφοράσ τθσ πρόςβαςθσ ι τθσ Τπθρεςίασ 
ςε λειτουργία. 

Η εταιρεία δεν φζρει ευκφνθ για άμεςεσ ι ζμμεςεσ ηθμίεσ, διαφυγόντα κζρδθ ι ζςοδα ι οποιαδιποτε άλλθ ηθμία του πελάτθ 
(εκτόσ εάν οφείλονται αποκλειςτικά ςε δόλο ι βαριά αμζλεια τθσ) που μπορεί να προζλκουν από τυχόν διακοπζσ παροχισ τθσ 
υπθρεςίασ, που οφείλεται ςε προβλιματα ι βλάβεσ υπθρεςιϊν από τρίτα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, όπωσ τον παροχζα του 
Σθλεπικοινωνιακοφ Δικτφου, ενόσ λογιςμικοφ προγράμματοσ κτλ. 

--------------------------------- 

 

Ζλαβα γνώςη και ςυμφωνώ με την ανωτζρω περιγραφόμενη Πολιτική Αποδεκτήσ Χρήςησ _________ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ (για τον Πελάτθ)     

   

ΟΝΟΜΑ: ___________________________________    

 

ΕΠΩΝΤΜΟ: _________________________________     

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ: _________________________________ 

 

ΦΡΑΓΙΔΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ: __________________________ 


