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1. Συμφωνία Χρήσης  

Η “NOVACO” (ΕΤΑΙΡΙΑ) δημιούργησε τον διαδικτυακό ιστότοπο (www.NOVACO.gr) για να 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εταιρία και τις υπηρεσίες της. Η χρήση της ιστοσελίδας 

συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Το 

περιεχόμενο του τόπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.    

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ 

ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ 

ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ. ΑΝ ΔΕΝ 

ΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.   

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς ειδοποίηση να αλλάξει τους όρους, για αυτό 

παρακαλώ ελέγξτε τους περιοδικά.  

2. Γενική Παροχή Πληροφοριών 

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι γενικής φύσης και  αποσκοπούν στο να 

προσφέρουν στον χρήστη πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες που 

περιέχονται  δεν αφορούν τις συγκεκριμένες συνθήκες οποιοδήποτε έργου, εργασίας, ανάθεσης, 

ιδιώτη, πελάτη, προμηθευτή, εργολάβο, υπεργολάβο ή οντότητα. Ο χρήστης αποδέχεται ότι 

πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να 

προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου. 

Η NOVACO δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος θα είναι χωρίς καθυστερήσεις, σφάλματα, παραλήψεις,  

ιούς, και ότι είναι πλήρης, λεπτομερές, ακριβής ή επικαιροποιημένος.    

Συμπεριλαμβάνονται επίσης ορισμένες δηλώσεις που έγιναν στον συγκεκριμένο χρόνο που 

έγιναν. Τα πραγματικά γεγονότα και η εφαρμογή των υπηρεσιών μας μπορεί να διαφέρουν 

σημαντικά από αυτές τις δηλώσεις, καθώς οι εξελίξεις, τα έργα, οι προμηθευτές, οι εργολάβοι 

και οι δραστηριότητες υπόκεινται σε ένα ευρύ φάσμα επιρροών και μπορεί να ποικίλει ανάλογα 

με τα εκάστοτε περιστατικά και συνθήκες.  

Επομένως η πληροφόρηση προσφέρετε σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ», χωρίς καμία 

εγγύηση οποιουδήποτε τύπου (άμεση ή έμμεση), ρητή ή σιωπηρή σχετικά με την ακρίβεια, 

εγκυρότητα και πληρότητα αυτής. Η ΕΤΑΙΡΙΑ επίσης δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση ότι τα 

αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του ή η αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας 

από τον ιστότοπο θα είναι ακριβή, χωρίς σφάλματα και ότι θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

των χρηστών. Επομένως η πληροφόρηση προσφέρεται χωρίς κανενός είδους ευθύνη  και η 

ΕΤΑΙΡΙΑ ή οι εταίροι της, εντολείς, αντιπρόσωποι, ή υπάλληλοι δεν μπορούν να θεωρηθούν 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεμπίπτουσα, ειδική, παραδειγματική, ποινική, 

παρεπόμενη ή άλλη ζημία οποιασδήποτε φύσης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, της ευθύνης για απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών), ασχέτως προς το είδος 

της πράξης που την προκάλεσε, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

πράξεων συμβατικών, εξ αμελείας ή άλλων αδικοπραξιών, που προκύπτουν από ή σε σχέση με 

τον Ιστότοπο, από το περιεχόμενο του Ιστότοπου ή από αυτά στα οποία παρέχεται πρόσβαση 

μέσω χρήσης του Ιστότοπου, ή από οποιαδήποτε αντιγραφή, παρουσίαση, ή οποιαδήποτε χρήση 

αυτού.  

Επιπλέον, η πληροφόρηση που παρέχεται δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική 

γνώμη, συμβουλή, σύσταση ή πρόταση ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για 

οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Η χρήση του ιστότοπου δεν πρέπει να θεωρηθεί 

υποκατάστατο, τεχνικής, οικονομικής ή νομικής συμβουλής για οποιαδήποτε απόφαση ή 

ενέργεια ή πρόσκληση για επένδυση.  Οι πληροφορίες που περιέχονται δεν καλύπτουν κάθε  

περίπτωση πελάτη ή έργου και δεν θα πρέπει να αποτελούν βάση για οποιαδήποτε σκοπό. Οι 

χρήστες θα πρέπει να αναζητήσουν συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν οποιαδήποτε ενέργεια που 

σχετίζεται με πληροφόρηση που περιέχεται στον ιστότοπο.  
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3. Ιστοσελίδες τρίτων μερών / Περιεχόμενο 

Η NOVACO δεν φέρει καμία ευθύνη για ενέργειες ατόμων ή οργανισμών, όπου και αν αυτοί 

βρίσκονται, σαν αποτέλεσμα ενεργειών άμεσης ή έμμεσης πληροφόρησης που περιλαμβάνεται ή 

είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον ιστότοπο, ανεξάρτητα από το αν η πληροφόρηση παρέχεται ή είναι 

διαθέσιμη από εμάς ή από κάποιο άλλο τρίτο μέρος. Η NOVACO δεν φέρει καμία ευθύνη για το 

περιεχόμενο προς και από άλλους ιστότοπους (πχ άρθρα, στοιχεία) τα οποία ανήκουν σε τρίτα 

μέρη η χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο. Τα τρίτα μέρη είναι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή 

ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχόμενο των ιστοσελίδων 

τους και των υπηρεσιών τους.    

 

Η NOVACO δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν οποιοδήποτε 

δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι 

διαθέσιμο σε αυτό την ιστοσελίδα.  H NOVACO παρέχει αυτό το περιεχόμενο και τους 

συνδέσμους για διευκόλυνση του χρήση και δεν έχει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό ή για τις 

ιστοσελίδες αυτές.  

 

4. Παραπομπές και Σύνδεσμοι   

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες δεν 

βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας και η παραπομπή προς αυτές γίνεται μόνο για 

ενημερωτικούς σκοπούς και χωρίς καμία ευθύνη, ούτε αστική, ούτε ποινική της NOVACO για 

την ασφαλή πρόσβαση σε αυτές και για το περιεχόμενό τους, όπως ενδεικτικά λόγω παραβίασης 

διατάξεων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων τρίτων. Η σύνδεση με 

οποιαδήποτε ιστοσελίδα αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. 

 

Επίσης καθώς οι ιστοσελίδες τρίτων δεν αντιπροσωπεύουν την γνώμη της εταιρίας και δεν 

είμαστε υπεύθυνοι για ενέργειες ή παραλήψεις συνεργατών, εργολάβων κτλ. και δεν δίνουμε 

καμία εγγύηση για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Η NΟVACO 

διαφυλάσσει την φήμη της και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αφαίρεση οποιουδήποτε 

συνδέσμου στην δική μας ιστοσελίδα.   

 

5. Δηλώσεις Αποποίησης / Περιορισμός Ευθύνης 

Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη (ούτε από αμέλεια)  ή εγγύηση  για οποιαδήποτε ζημία τυχόν 

προκληθεί στον  χρήστη, από την χρήση του διαδικτυακού τόπου. Επίσης σε καμία περίπτωση η 

εταιρία ή οποιασδήποτε από τους μετόχους, συνεργάτες, υπαλλήλους, συνεργαζόμενες εταιρίες 

δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, 

που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, κλπ.) 

και χρηματική ικανοποίηση χρηστών του διαδικτυακού τόπου ή τρίτων, από αιτία που έχει σχέση 

με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, την πληρότητα των πληροφοριών, 

δηλώσεις και στοιχεία που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, τυχόν αδυναμία παροχής πληροφοριών 

που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες 

που διατίθενται μέσω αυτού, ενεργειών που προκύπτουν ή  άλλης χρήσης.  

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, σε καμία όμως 

περίπτωση η NOVACO δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των 

εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από 

ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για λειτουργικά συστήματα (software) είτε για 

hardware, είτε πρόκειται για τον δικτυακό τόπο της εταιρίας, είτε για ένα μόνο αρχείο, είτε για 

κάποιο άλλο δικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή (server) μέσω των οποίων μεταδίδεται το 

περιεχόμενο του. 

Ο χρήστης δέχεται ότι ο/η ίδιος/α πρέπει να αξιολογεί τα περιεχόμενα και ότι ο/η ίδιος/α είναι 

υπεύθυνος για οποιοδήποτε ρίσκο μπορεί να προκύψει από την χρήση του περιεχομένου της 

ιστοσελίδας.  
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6. Πνευματικά Δικαιώματα 

Το σύνολο σχεδόν του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων 

(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, 

απεικονίσεων και βίντεο, επωνυμίες, παρουσιάσεις, φυλλάδια (prospectus), εμπορικά σήματα 

και γνωρίσματα αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της NOVACO και προστατεύεται 

από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στο site 

δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή 

δικαιώματος χρήσης τους. 

Τυχόν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στον διαδικτυακό τόπο έχουν 

τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι ότι θα αφαιρεθούν, εφόσον ζητηθεί 

από τους δικαιούχους. 

Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με 

βάση το περιεχόμενο αυτό χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεσης της εταιρίας ή 

οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Νόμος 

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για να 

δικάσουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει στο μέλλον από την χρήση της Ιστοσελίδας 

ή/και την ερμηνεία των παρόντων όρων είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Αν κάποιος από τους 

παρόντες όρους είναι άκυρος ή ακυρωθεί, παύει αυτομάτως να ισχύει, χωρίς να θίγεται, σε 

καμία περίπτωση, η ισχύς των υπολοίπων Όρων Χρήσης. 

 


