
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Ο δικτυακός τόπος www.mediatel.gr (εφεξής το «site») λειτουργεί υπό την 

διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Υπηρεσίες Τηλεφωνικών 

Πληροφοριών Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα,  επί της Λεωφ. 

Κηφισίας αρ. 125-127 (καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας «Εταιρία»). 

Η χρήση του site υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η είσοδος 

και χρήση του site αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, 

κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ 

χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει 

χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site. 

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται 

οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση και επομένως αφορούν και δεσμεύουν 

τον χρήστη του site ξεχωριστά για την κάθε είσοδό του. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT) 

Όλο το περιεχόμενο του site, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, που – 

ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, 

ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας. Η 

Εταιρία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο, του 

οποίου η αναδημοσίευση, ανάρτηση, εκτύπωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

χρήση, κατ’αρχάς απαγορεύεται – εκτός και αν ρητώς στους παρόντες ή εντός του 

περιεχομένου του site επιτρέπεται - και διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το περιεχόμενο του site διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες για προσωπική χρήση. 

Επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την 

προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια 

μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και 

διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την 

γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Για 

οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε 

τμήματος του περιεχομένου του site, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής 

περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία στα στοιχεία επικοινωνίας 

που παρατίθενται στο site. 

Το site περιέχει πληροφορίες, οι οποίες αφορούν στις δραστηριότητες και τις 

υπηρεσίες της Εταιρίας. Τα περιεχόμενα αυτού του site παρέχονται αποκλειστικώς 

και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. 

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που 

παρέχονται στο site να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική 



εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα, σε καμία όμως περίπτωση δεν 

εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Tα περιεχόμενα του site ενδέχεται να 

τροποποιηθούν μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας ανά πάσα 

στιγμή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την εμπορική πολιτική της 

τελευταίας. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ– ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, 

επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου 

αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. 

Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης 

αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ 

χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες 

προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η 

Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα 

παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα 

δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η Εταιρία δεν 

εγγυάται ότι το site ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι 

εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των 

επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το 

κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, βαρύνει τον επισκέπτη/ χρήστη 

και σε καμία περίπτωση την Εταιρία. 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS) 

Το παρόν site ενδέχεται να εμπεριέχει συνδέσμους (links) που παραπέμπουν σε άλλες 

ιστοσελίδες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρία για το περιεχόμενο, τους 

όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τις πρακτικές προστασίας απορρήτου 

ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης 

αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του site, κάποιον από τους 

δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site, καθώς και οποιαδήποτε 

τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως 

άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και 

αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών 

όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του site και 

του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του. 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. 



Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την 

εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του site από τον επισκέπτη / 

χρήστη, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και εφόσον δεν επιλυθούν εξωδικαστικά, 

υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

Ημερομηνία σύνταξης: 25/7/2018 


