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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 
Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης 

 

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα του «Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.». Ο «Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.» 

παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες –  επισκέπτες της ιστοσελίδας της https://olig.gr , να 
περιηγηθούν σε αυτή για να ανακαλύψουν τις υπηρεσίες μας / έργο μας, τις αναρτήσεις μας στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram, twitter, yputube, ) και να επικοινωνήσουν μαζί 
μας μέσω μίας φόρμας επικοινωνίας (contact-form).  

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας https://olig.gr και παρακαλούμε να τους διαβάσετε 

τους προσεκτικά. 

1.  Εισαγωγή. 

1.1. Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να 

συμβουλευθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και 
Cookies, διότι χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα και κάνοντας κλικ στο 

“Αποδέχομαι”, είτε ενεργείτε για λογαριασμό σας είτε για λογαριασμό 
εταιρείας/οργανισμού, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα και 

δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Προστασίας. Η παραμονή σας 
στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιαδήποτε 

πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
παρόντων όρων και προϋποθέσεων. 

1.2. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε όπως δεν 

χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. 

1.3. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους , μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση : olig@olig.gr ή στο τηλέφωνο : +30 2665099300 

1.4. Η ιδιωτικότητά σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Σχεδιάσαμε την Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου ώστε να σας ενημερώσουμε 
πλήρως σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας από τον «Ο.Λ.ΗΓ. 

Α.Ε.».,  για την παροχή των υπηρεσιών μας. Αυτοί οι Όροι Χρήσης ενσωματώνουν ρητά 
την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου. 
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2. Ποιοι είμαστε. 

Ο ιστότοπος https://olig.gr τελεί υπό τη διαχείριση της ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία 
“Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία.”, η οποία εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, Νέο 

Λιμάνι Ηγουμενίτσας, κτίρια Τ1 και Τ2 , Τ.Κ. 46 100 στην Ελλάδα, και εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον Διεθύνοντα Σύμβουλό της κύριο Αθανάσιο Προφύρη, με Α.Φ.Μ.090102340– Δ.Ο.Υ. 

Ηγουμενίτσας, τηλέφωνο επικοινωνίας +302665099300, e-mail: olig@olig.gr , που 
δραστηριοποιείται στη διαχείριση του λιμένα Ηγουμενίστας και των καταφυγίων τουριστικών 

σκαφών Συβότων και Πλαταριάς. 

3. Όροι και Προϋποθέσεις. 

3.1.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση και της ιστοσελίδας, εφεξής οι 
«Όροι», καθορίζονται από το παρόν έγγραφο, καθώς και κάθε άλλο ρητά αναφερόμενο 

σε αυτούς έγγραφο και αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ του «Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.»  και 
των χρηστών αναφορικά με το αντικείμενο της κάθε περιήγησης στον ιστότοπό μας και 

κάθε σύμβασης, αντικαθιστώντας κάθε προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, 
συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ τους. 

3.2. Ο «Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή ανανέωσης των 

παρόντων όρων και προϋποθέσεων της πλατφόρμας του, οποτεδήποτε και χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. 

3.3. Ο «Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.» υποχρεούται να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες, σχετικά με 
τυχόν τροποποιήσεις καθώς και με οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της πλατφόρμας του. 

Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή των όρων των συναλλαγών δεν καταλαμβάνει παροχές 
υπηρεσιών ή περιηγήσεις στην ιστοσελίδα που έχετε ήδη προβεί. 

3.4. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους Όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι 
Όροι που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας είναι 

και οι εφαρμοστέοι. 

4. Πληροφορίες και προϊόντα – υπηρεσίες.  

4.1. Ο «Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.» δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών  
που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του, όσον αφορά στην ύπαρξη των ουσιωδών 
χαρακτηριστικών που περιγράφονται για την παροχή των υπηρεσιών του και το έργο του 

που παρατίθεται σε αυτή, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών λαθών, που έχουν διαφύγει 
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της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της 
πλατφόρμας από λόγους ανωτέρας βίας. 

4.2.  Η ιστοσελίδα μας https://olig.gr σας επιτρέπει ενώ περιηγείστε σε αυτή να κατανοήσετε 

τις υπηρεσίες που παρέχουμε, το έργο μας και να ενημερωθείτε σχετικά με αυτά. Καθώς 
επίσης και να ενημερωθείτε σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει ο λιμένας σε 

Διεθνή επίπεδα για την παροχή των υπηρεσιών του. Τέλος, σας επιτρέπει μέσω μιας 
φόρμας επικοινωνία (contact-form) nα επικοινωνήσετε μαζί μας. 

5. Ασφάλεια . 

5.1. Η πλατφόρμα του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. αναγνωρίζει τη σημασία της προστασία των 

προσωπικών σας δεδομένων και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους, 

ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες 
σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς, 

απόρρητες και εμπιστευτικές. 

5.2. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί πρωτόκολλο HTTPS (TLS). Τα προσωπικά δεδομένα 
που καταχωρίζετε στην ιστοσελίδα μας αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένο και με 

πρωτόκολλα ασφάλειας (SSLs) διακομιστή (server) και είναι προσβάσιμα μόνο από 
υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους είτε δικούς μας είτε των συνεργατών μας, οι οποίοι 

έχουν κατασκευάσει την ιστοσελίδα του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., δηλαδή της εταιρείας “Comitech 
A.E.” και μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Με τους συνεργάτες μας έχουμε υπογράψει 

ρήτρες εμπιστευτικότητας και τήρησης όλων των απαραίτητων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων ασφαλείας. Ο server (Dedicated) είναι πιστοποιημένος για 

GDPRcompliance. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ : https://dnhost.gr/legal/privacy . 
Η αποθήκευση όλων των στοιχείων γίνεται στον ίδιο κρυπτογραφημένο διακομιστή 

(server) για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων. Επίσης, πραγματοποιούνται καθημερινά 
αντίγραφα ασφαλείας σε ιδίων προδιαγραφών διακομιστή για τη μέγιστη ασφάλεια 

αυτών.  

5.3. Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε, υπόκεινται σε επεξεργασία 
βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας 

παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και 
στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι 

αληθή και ακριβή. 
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5.4. Για τη δική σας ασφάλεια θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που 
παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην τις 
αποκαλύπτετε σε τρίτους 

6. Υποχρεώσεις του χρήστη.  
6.1. Οι χρήστες της ιστοσελίδας https://olig.gr αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 

χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και την εφαρμογή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και 
την Πολιτική Προστασίας και Απορρήτου και να δηλώνουν με ορθότητα και ακρίβεια όλα 

τα απαιτούμενα για προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί μας 
και στοιχεία επικοινωνίας τους, τα οποία αποδέχονται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από τον Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για να επικοινωνήσει μαζί τους εφόσον κριθεί απαραίτητο. 
6.2. Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας μας αποδέχεσθε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την 

ιστοσελίδα ή/και της εφαρμογή και τις υπηρεσίες μας για αποστολή, δημοσίευση, 
αποστολή με email ή μετάδοση με άλλον τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου είναι 

παράνομο, βλαπτικό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, 
χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή του 
απορρήτου τρίτου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, 

δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να 
μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (π.χ. 

εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που 
αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται 

από 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, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία 

και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και 
οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών 
δεδομένων των άλλων χρηστών ή των Επαγγελματιών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής 

σας με τους παραπάνω όρους, διατηρούμε το δικαίωμα μη παροχής των υπηρεσιών 
μας, αποκλεισμού πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας και αφαίρεσης των σχετικών 

δημοσιεύσεων και περιεχομένου. 
6.3. Αποδέχεσθε ότι δεν θα επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα 

μας και στο διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση 
δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην 
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επιτεθείτε στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή μας μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial 
of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of 
service attack). Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται 
στις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα 

διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα. 
6.4. Απαγορεύεται ρητά, είτε εσείς είτε οποιοσδήποτε τρίτος, να: α) αντιγράψετε, 

τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, αναδημοσιεύσετε, μεταφορτώσετε, 
εμφανίσετε, μεταδώσετε ή διανείμετε μέρος ή σύνολο των παρεχόμενων από την 

ιστοσελίδα και την εφαρμογή μας, β) χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε εφαρμογή ρομπότ, 
αράχνη, αναζήτησης ιστότοπου ή ανάκτησης ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή για την 

αντιγραφή, ανάκτηση, αρχειοθέτηση ή ευρετηρίαση οποιουδήποτε τμήματος της 
ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας, γ) να έχετε πρόσβαση 

στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών με σκοπό την κατασκευή ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας που ανταγωνίζεται τις δικές μας. 

6.5. Απαγορεύεται εν γένει κάθε ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του 

Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., καθώς και τη δυνατότητα άλλων χρηστών να κάνουν χρήση της 
ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. 

 

7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
7.1. H ιστοσελίδα  https://olig.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. Όλο 

το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που αναρτάται από την Cyrclemodel, 

συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, γραφικών, κειμένων, 
διαθέσιμων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ο.Λ.ΗΓ. 

Α.Ε και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού 
δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και 

διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε ή/και τρίτους είναι 
αποκλειστικά εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τουΟ.Λ.ΗΓ. Α.Εή/και των 

τρίτων και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί 
εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου 

ανταγωνισμού. 
7.2. Οι χρήστες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την ύλη και το περιεχόμενο αυτό μόνο στην 

έκταση που ρητώς και εγγράφως εγκρίνεται από τον Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Αυτό δεν τους 

εμποδίζει να χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα στο βαθμό που απαιτείται για τη 
δημιουργία ενός αντιγράφου της φόρμας επικοινωνίας τους. 
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8. Σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα. 
Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και πηγές 

που παρέχονται από τρίτους. Το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων ή πηγών δεν βρίσκεται 
σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχό μας και, ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία απολύτως 

ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των εν 
λόγω συνδέσμων. Ο Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. δεν διαχειρίζεται τους διαδικτυακούς τόπους των τρίτων ,σ 

τους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners και ως εκ 
τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.  

 
9. Περιορισμός Ευθύνης. 
9.1. Ο Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί 

από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή 

τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή του χρήστη, 
τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της 
παρούσας ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτή ή ανάλογου 

υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει για 
πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε 

προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 
9.2. Επίσης, η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για περιπτώσεις συλλογής προσωπικών 

δεδομένων από τους συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπου, τους οποίους δεν 
διαχειρίζεται ο Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. Η Δήλωση Απορρήτου ισχύει μόνο για τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από τον 
ιστότοπο :https://olig.gr. 

9.3. Ο Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. καταβάλλει διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία 
του ιστοτόπου του, αλλά δεν εγγυάται την αδιάκοπη ή χωρίς σφάλμα, απαλλαγμένη από 

ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία, λειτουργία των διακομιστών (servers). Για το λόγο αυτό 
δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του ιστοτόπου του και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στον χρήστη 

από τη διακοπή αυτή.  
 

10. Έγγραφη επικοινωνία. 
Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ορισμένες από τις πληροφορίες ή ενημερώσεις που σας 

αποστέλλουμε να έχουν έγγραφη μορφή. Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, 
αποδέχεστε ότι η επικοινωνία μαζί μας θα γίνεται κυρίως με ηλεκτρονική μορφή. Θα 
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επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες αναρτώντας 
ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας. Για συμβατικούς λόγους, συμφωνείτε με αυτήν την 
ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, 

πληροφορίες και λοιπές ανακοινώσεις που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά συνάδουν με κάθε 
νομική απαίτηση βάσει της οποίας αυτού του είδους η επικοινωνία πρέπει να γίνεται 

εγγράφως. Ο εν λόγω όρος δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας. 

11. Αναθεώρηση / Τροποποίηση ων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου. 
11.1.  Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτούς τους 

τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου καθώς και άλλες πολιτικές και 

συμφωνίες στο διαδίκτυο οποιαδήποτε στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο. 
11.2.  Θα σας ενημερώσουμε για τέτοιες αλλαγές τοποθετώντας τις αναθεωρημένες 

πολιτικές στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή μας. 
11.3.  Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι Όροι και η Πολιτική που βρίσκονται σε ισχύ κατά το 
χρόνο που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής είναι και οι εφαρμοστέοι 
 

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία. 
Η χρήση της ιστοσελίδας και της εφαρμογής μας καθώς και οι συμβάσεις για την αγορά 

προϊόντων μέσω αυτής διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 

Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας ή τις εν λόγω 

συμβάσεις, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και 
συγκεκριμένα αυτών της Ηγουμενίτσας. 

Τελευταία ενημέρωση στις 05.03.2021, ώρα 16:00΄. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



   
Όροι και Προϋποθέσεις 

 
Χρήσης ηλεκτρονικής ιστοσελίδας 

 
 
 


