
Σηµαντική ανακοίνωση νοµικού περιεχοµένου 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο 
υπόκεινται σε παραίτηση από κάθε ευθύνη, στην ανακοίνωση ως 
προς την πνευµατική ιδιοκτησία και στους κανόνες για την 

προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Παραίτηση από ευθύνη 

Ο δικτυακός αυτός τόπος της ΕΝ. ΑΣ. έχει στόχο να ενθαρρύνει την 
πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικές µε τις πρωτοβουλίες την 
δράση και τους σκοπούς της Ενώσεως Αστικολόγων χώρο του Αστικού 
∆ικαίου. Στόχος µας είναι να παρέχουµε ακριβή και ενηµερωµένα στοιχεία. 
Αν επισηµανθούν σφάλµατα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη 
διόρθωσή τους. 
Ωστόσο, η ΕΝ. ΑΣ. δεν έχει καµία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόµενο του 
δικτυακού τόπου. 

Ο δικτυακός τόπος αυτός περιλαµβάνει πληροφορίες: 

• γενικού µόνο χαρακτήρα και οι οποίες δεν προορίζονται για την 
κάλυψη συγκεκριµένων περιπτώσεων φυσικών ή νοµικών 
προσώπων,  

• όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενηµερωµένες,  
• συνδεόµενες, µερικές φορές, µε χώρους εκτός της ΕΝ. ΑΣ. και µη 

ελεγχόµενους από αυτήν, για το περιεχόµενο των οποίων δεν µπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη,  

• µη επαγγελµατικές ή νοµικές συµβουλές (αν χρειάζεστε 
συγκεκριµένες συµβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε 
ειδικευµένους επαγγελµατίες). 

Προσοχή: ∆εν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι τα κείµενα που 
παρέχονται στην ηλεκτρονική αυτή µορφή είναι ακριβή αντίγραφα των 
επίσηµα θεσπισθέντων κειµένων. Στόχος µας είναι να ελαχιστοποιήσουµε 
τις διακοπές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήµατα. Ωστόσο, 
ορισµένα στοιχεία ή πληροφορίες στον τόπο µας ενδέχεται να 
δηµιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή µορφότυπους που δεν 
στερούνται λαθών, και δεν µπορούµε να εγγυηθούµε ότι η παροχή της 
υπηρεσίας µας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ άλλο τρόπο από 
τέτοια προβλήµατα. Η ΕΝ. ΑΣ. δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη σχετικά µε 
τέτοια προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν λόγω χρησιµοποίησης αυτού 
του τόπου ή άλλου εκτός της ΕΝ. ΑΣ. και συνδεόµενου µε αυτόν δικτυακού 
τόπου. 

Η προκείµενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την 
ευθύνη της ΕΝ. ΑΣ. κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις 
θεσπίζονται από την εφαρµοστέα εθνική νοµοθεσία, ούτε να αποκλείσει την 
ευθύνη για θέµατα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από 
κάθε ευθύνη δυνάµει της εν λόγω νοµοθεσίας. 

 



Ανακοίνωση ως προς την πνευµατική ιδιοκτησία 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 
Όταν απαιτείται προηγούµενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση 
δεδοµένων κειµένου και πολυµέσων (ήχου, εικόνας, λογισµικού κλπ.), η 
έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει σαφώς 
τυχόν περιορισµούς στη χρήση. 

Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Η ιστοσελίδα της ΕΝ. ΑΣ. διαθέτει την επιλογή "Επικοινωνία". 
Πληκτρολογώντας πάνω στην επιλογή αυτή, τίθεται σε λειτουργία το 
λογισµικό για τα ηλεκτρονικά µηνύµατα και καλείστε να στείλετε τις 
παρατηρήσεις σας σε µια συγκεκριµένη ηλεκτρονική θυρίδα. 
 
Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους µήνυµα, συλλέγονται µόνο τα 
προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για να σας σταλεί απάντηση.  
 
Αν σας δηµιουργηθούν απορίες σχετικά µε τον χειρισµό που τυγχάνουν τα 
ηλεκτρονικά σας µηνύµατα ή τα προσωπικά σας στοιχεία, µη διστάσετε να 
τις εκφράσετε στο µήνυµά σας. 

 


