
Όροι χρήσης  

Ο παρών ιστότοπος παρέχεται από το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (εφεξής ΓΔΑ) 

αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. Αποτελεί μέσο επικοινωνίας με τους 

επισκέπτες/χρήστες και διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται 

κατωτέρω και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτού. 

Η χρήση του ιστοτόπου προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και 

αποδεχτεί όλους τους επόμενους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους 

παρόντες Όρους, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του παρόντα ιστοτόπου.  

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, εκτός των επίσημων νομοθετικών 

ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κειμένων,  και των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων 

(ενδεχομένως καλυπτόμενων από πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - 

περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, παρουσιάσεις, video, αρχεία 

ήχου κλπ. (εφεξής Περιεχόμενο) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ΓΔΑ και 

προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. 

Το ΓΔΑ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το Περιεχόμενο του 

ιστοτόπου και τυχόν παράγωγα έργα που δημιουργούνται βάσει αυτού. 

Το Περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα στους επισκέπτες/ χρήστες του για κάθε 

σύννομη χρήση, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και περαιτέρω χρήσης 

του Περιεχομένου, αυτό δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση και θα 

συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, δηλαδή στον 

ιστότοπο του ΓΔΑ. 

Τροποποίηση Όρων Χρήσης 

Το ΓΔΑ, τηρώντας πάντα τη νομοθεσία, δύναται να αναθεωρεί ή τροποποιεί για ορισμένο 

ειδικό και σπουδαίο λόγο τους παρόντες όρους χρήσης κατά την ελεύθερη κρίση του, 



ενημερώνοντας τους επισκέπτες/χρήστες εγκαίρως σε εμφανές σημείο του ιστότοπου. Η 

συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του για 

τροποποίηση των όρων χρήσης συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών. 

Το ΓΔΑ δικαιούται να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του ιστοτόπου για 

ορισμένους και ειδικούς λόγους και όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό. 

Μεταβολή Περιεχομένου  

Το Περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση 

του ΓΔΑ. 

Μη ενήμερο υλικό 

Στο δικτυακό τόπο  του ΓΔΑ δύναται να υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία, τα οποία σήμερα 

να μην ισχύουν, όπως για παράδειγμα δελτία τύπου ή άλλες ενημερώσεις. 

 

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης  

Το ΓΔΑ προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό του 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρες και ακριβείς. 

Ωστόσο, το ΓΔΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, για την ακρίβεια, πληρότητα, 

ορθότητα, χρονική εγγύτητα ή καταλληλότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον 

ιστότοπό του για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. 

Η σύνδεσή σας με τον ιστότοπό μας προστατεύεται με σύγχρονη τεχνική κρυπτογράφησης. 

Μπορείτε να δείτε εάν μια μεμονωμένη σελίδα του ιστότοπού μας μεταδίδεται σε 

κρυπτογραφημένη μορφή με την εμφάνιση του κλειστού κλειδιού ή του συμβόλου 

κλειδώματος στη γραμμή κατάστασης του προγράμματος περιήγησής σας. 

Το ΓΔΑ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της αμέλειας, 

δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης 

σχετιζόμενη με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του ιστότοπου ή την πλοήγηση σε αυτόν. 



Επίσης, το ΓΔΑ δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι αδιάλειπτες ή 

απαλλαγμένες από σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια 

δεδομένων ή άλλη ζημιά του επισκέπτη/ χρήστη ή τρίτου, οφειλόμενη είτε σε χρήση/ 

αντιγραφή/ φόρτωση είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες από 

τρίτους παρεμβάσεις σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου. 

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links) 

Η παραπομπή σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από συνδέσμους (links/ hyperlinks), γίνεται 

αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας, οι δε δικτυακοί 

τόποι στους οποίους γίνεται παραπομπή υπόκεινται στους όρους χρήσης των αντίστοιχων 

δικτυακών τόπων. 

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

έγκριση, υιοθέτηση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το 

ΓΔΑ, το οποίο δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου 

τους ούτε για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούν. Εάν ο επισκέπτης/ 

χρήστης του ιστότοπου του ΓΔΑ αποφασίσει να επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει, μέσω των 

συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αναγνωρίζει και αποδέχεται 

ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. 

Οι υποχρεώσεις των χρηστών του ιστότοπου 

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 

Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη 

και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου του ΓΔΑ . 

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των Όρων υπό τους οποίους το ΓΔΑ καθιστά διαθέσιμο 

το διαδικτυακό τόπο του στους επισκέπτες/χρήστες του. Καμία τροποποίηση των Όρων 

αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα του παρόντος κειμένου, εάν δεν 

έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτό. Οι ανωτέρω Όροι, καθώς και 

οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και 



ευρωπαϊκό/διεθνές δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ 

τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να 

θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.  

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει 

χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον επισκέπτη/ χρήστη αυτού, θα επιλύονται κατ’ αρχήν 

φιλικά, εάν όμως τούτο δεν καταστεί εφικτό, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται 

στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

Συλλογή προσωπικών δεδομένων 

Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του ΓΔΑ χωρίς να 

αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους και χωρίς να απαιτείται η παροχή εκ μέρους τους 

οποιουδήποτε προσωπικού τους στοιχείου. 

Για να ενημερωθείτε για τη Πολιτική σχετικά με τη χρήση των Cookies από τον ιστότοπό μας 

πατήστε εδώ.   
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http://members.mib-hellas.gr/mib/Files/security_policy_gr.pdf

