
Όροι Χρήσης 
 
Ο επισκέπτης ή χρήστης του www.psict.gr οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους 
όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση 
διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του 
περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου. 
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (εφεξής Σύνδεσμος) είναι ο διαχειριστής του ιστότοπου και δύναται οιαδήποτε 
χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης. Κάθε σχετική τροποποίηση θα αναρτάται στην 
παρούσα ιστοσελίδα. 
Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο εάν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση 
που απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή / και από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων του Συνδέσμου. 
Ο Σύνδεσμος καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που 
εμφανίζονται κάθε φορά στο www.psict.gr να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή. Οτιδήποτε 
τυχόν παρέχεται με τη μορφή προωθητικής ενέργειας στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του 
διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, 
συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν 
βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. 
Ο χρήστης / επισκέπτης που χρησιμοποιεί το www.psict.gr υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με το 
νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που 
μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε 
πνευματικά δικαιώματα τρίτων. 
 
Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης 
Ο Σύνδεσμος σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και 
ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από 
αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και από τυχόν 
μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ο Σύνδεσμος 
και οι συνεργάτες του καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του 
www.psict.gr, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των εξυπηρετητών του, θα είναι 
αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. 
 
Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και 
φορέων) όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, 
φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, 
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων του 
Συνδέσμου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού 
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 
Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα σας παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, 
υπό τον όρο ότι θα διατηρούνται όλες οι σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού 
και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό 
υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του 
διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή, ή η εκτέλεση ή η 
«φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. 
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του 
περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι 
δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το παρόντα 
διαδικτυακό τόπο και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος 
διαδικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών 
φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. 



 
Δεσμοί (links) προς άλλα sites 
Ο διαδικτυακός μας τόπος περιέχει παραπομπές μέσω "δεσμών" (hyperlinks) σε διαδικτυακούς 
τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, ο Σύνδεσμος δεν 
ελέγχει και δεν ευθύνεται. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / 
χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και 
σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο 
Σύνδεσμος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το 
περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι 
συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
 
Προσωπικά δεδομένα 
Ο Σύνδεσμος λαμβάνει όλα τα εύλογα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση των 
Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 
Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που τυχόν περιέρχονται στο 
www.psict.gr θα επεξεργάζονται νομίμως, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο 
παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη. 
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα περιγράφονται στην 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Συνδέσμου. 
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 
Συνδέσμου, πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο www.psict.gr , προκειμένου να ενημερωθείτε για 
την τυχόν συλλογή και  επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για τα δικαιώματά 
σας. 
 
Πρόσθετες διευκρινίσεις για τα Cookies 
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που 
χρησιμοποιεί ο Επισκέπτης/Χρήστης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του, όσο ο 
Επισκέπτης/Χρήστης βρίσκεται μέσα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Σε καμία περίπτωση τα 
cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε 
οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, 
e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του 
υπολογιστή του Επισκέπτη/Χρήστη. 
Η χρήση των cookies βοηθάει τον Σύνδεσμο να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της 
ιστοσελίδας του, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις 
των επισκεπτών της, ανώνυμα. 
Ορισμένα ή όλα τα cookies που χρησιμοποιεί ο Σύνδεσμος ενδέχεται να αποθηκεύονται στο 
πρόγραμμα περιήγησης. Ο Χρήστης μπορεί να δει και να διαχειριστεί τα cookies στο πρόγραμμα 
περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην 
προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). 
Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, 
που επιτρέπουν στον Επισκέπτη να κάνει περιήγηση και τον Χρήστη να χρησιμοποιήσει τις 
λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του Επισκέπτη/Χρήστη. 
Χωρίς αυτά τα cookies, ο Σύνδεσμος δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του 
ιστοτόπου του. 
 
Συνέπειες παραβίασης των όρων χρήσης 
Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του χρήστη οποιουδήποτε όρου της παρούσης, πέραν των 
τυχόν άλλων συνεπειών που προβλέπονται στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή δικαίου, η 
Διαχειρίστρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, τη 
δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό της χώρο. 
 
Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία καθώς και από τον Γενικό 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 στο βαθμό που αφορούν 
και παραπέμπουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
 

http://www.insete.gr/

