Όροι Χρήσης
ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της ΕΛΛ.Α.ΝΑ. (http://www.helani.gr).
Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Παρακαλώ διαβάστε αυτούς τους
Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε αυτό τον ιστότοπο. Οι
πληροφορίες που παρέχονται από την ΕΛΛΑΝΑ μπορούν να
χρησιμοποιούνται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Με τη χρήση, την
πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να
ακολουθήσετε τους όρους και τις διατάξεις όπως αναφέρεται στην παρούσα
ανακοίνωση νομικού περιεχομένου, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις
επισκέψεις στην ιστοσελίδα της ΕΛΛ.Α.ΝΑ. στο Διαδίκτυο τόσο σήμερα όσο
και στο μέλλον. Η ΕΛΛ.Α.ΝΑ. μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει και
να ενημερώσει τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με τους
Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, σας παρακαλούμε να μην
χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της ΕΛΛ.Α.ΝΑ.
Περιορισμοί
Οι πληροφορίες και το τυχόν υλικό από τις διαθέσιμες ιστοσελίδες του
ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΛΛ.Α.ΝΑ. και των μελών
της.
Μπορείτε να δείτε, κατεβάσετε και να αντιγράψετε πληροφορίες και
υλικό που διατίθεται σε αυτό τον ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπική, μη
εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση ή αναθεώρηση
του υλικού με οποιοδήποτε τρόπο. Ο επισκέπτης οφείλει να σέβεται τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας που
περιέχονται στο πρωτότυπο. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση του υλικού
ή πληροφοριών που παρέχονται. Κάθε παραβίαση των ανωτέρω μπορεί να
οδηγήσει σε αστικές ή / και ποινικές ευθύνες.
Συνδέσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους
Για διευκόλυνση των επισκεπτών έχουμε συμπεριλάβει συνδέσεις με
άλλους δικτυακούς τόπους. Οι χώροι αυτοί ανήκουν και λειτουργούν από
τρίτους. Η ΕΛΛ.Α.ΝΑ. δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα, το
περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Η ύπαρξη τέτοιων δεσμών, δεν αποτελεί
ένδειξη ότι ΕΛΛ.Α.ΝΑ. υποστηρίζει ή έχει οποιαδήποτε συνεργασία με τον
ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του ιστότοπου.

Αποποίηση ευθυνών
Η ΕΛΛ.Α.ΝΑ. προσπαθεί να παρέχει χρήσιμες, ακριβείς και έγκαιρες
πληροφορίες. Η ΕΛΛ.Α.ΝΑ. μπορεί να παρέχει πληροφορίες και υλικό σε
αυτήν την ιστοσελίδα αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την
πληρότητα των πληροφοριών ή υλικών. Η ΕΛΛ.Α.ΝΑ. μπορεί να αλλάξει το
περιεχόμενο της ή το υλικό που διατίθεται σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα
στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η ΕΛΛ.Α.ΝΑ. δεν δεσμεύεται να
ενημερώνει τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, το περιεχόμενο του
οποίου ως αποτέλεσμα, μπορεί να είναι ξεπερασμένο.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο δεν αποτελούν σε
καμία περίπτωση ιατρική συμβουλή.
Ούτε η ΕΛΛ.Α.ΝΑ., ούτε τα μέλη της είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε
απώλεια, ζημιά που σχετίζεται ή προκύπτει από οποιαδήποτε πληροφορία
δημοσιεύτηκε στη σελίδα της ΕΛΛ.Α.ΝΑ.. Η ΕΛΛ.Α.ΝΑ. διατηρεί το
δικαίωμα να αναθεωρεί αυτούς τους όρους ή / και νομικούς περιορισμούς,
ανά πάσα στιγμή.
Ο επισκέπτης είναι υπεύθυνος για την ανασκόπηση των παρόντων
όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να εξασφαλίσει τη
συμμόρφωση του με την τρέχουσα άποψη-και νομικούς περιορισμούς, καθώς
αυτή είναι δεσμευτική για τον κάθε επισκέπτη. Ορισμένες διατάξεις αυτών
των όρων και των νομικών περιορισμών ή των όρων που βρίσκονται σε
συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου μπορεί να αντικατασταθούν
όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.
Σε καμία περίπτωση η ΕΛΛ.Α.ΝΑ. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
ζημία που προκύπτει από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή το αποτελέσματα
της χρήσης του παρόντος ιστότοπου και κάθε δικτυακού τόπου που
συνδέονται με αυτόν.
Τερματισμός της χρήσης
Η ΕΛΛΑΝΑ μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να
καταγγείλει ή να αναστείλει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε μέρος του
ιστοτόπου για οποιοδήποτε λόγο.

