
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

 Η ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «e-kep.gr ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΠ» , από εδώ και πέρα θα 
αναφέρεται ως «ΕΤΑΙΡΙΑ», δημιούργησε την ιστοσελίδα https://e-kep.gr με στόχο την 
παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης προς τους επισκέπτες/χρήστες, αναφορικά με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους 
παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.  

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε 
πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που 
περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς. Σε περίπτωση 
που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, 
καλείστε να μην χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα.  

Η «ΕΤΑΙΡΙΑ» δεν ευθύνεται για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από 
χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις (ανήλικα άτομα κάτω των 18, χωρίς 
την επιμέλεια των γονέων) και δεν συμφωνούν με τους κατωτέρω όρους χρήσης. ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ Η «ΕΤΑΙΡΙΑ» διατηρεί αναλλοίωτο και αναφαίρετο το δικαίωμα της προσωρινής ή 
οριστικής παύσης λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και 
οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης το δικαίωμα της τροποποίησης ή ανανέωσης των 
παρόντων όρων χρήσης. Η «ΕΤΑΙΡΙΑ» επίσης διατηρεί την υποχρέωση της πλήρους 
ενημέρωσης των χρηστών/επισκεπτών όσον αφορά οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση 
των παρόντων όρων, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. 

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
κείμενα, άρθρα, ειδήσεις, πληροφορίες, διαδικασίες, γραφικά, λογότυπα, απεικονίσεις, 
εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, πηγαίος κώδικας, προγράμματα, ονόματα, 
ονομασίες υπηρεσιών, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής 
ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην «ΕΤΑΙΡΙΑ» ή στους προμηθευτές του 
περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς 
διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για 
προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.  

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, 
μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση 
(download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή 
οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας με οποιονδήποτε 
τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ», η οποία επιφυλάσσεται έναντι πάντων 
για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην 
παρούσα παράγραφο. Το σύνολο των λοιπών εμπορικών σημάτων, διακριτικών, ονομασιών 
υπηρεσιών, ονομάτων εταιρειών, γραφικών και λογότυπων που αποτελούν κατοχυρωμένα 
σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην παρούσα 
ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα 



ευθύνης και η εμφάνισή τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να 
εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.  

 


