
Όροι, Προϋποθέσεις & Προειδοποιήσεις 

 

Πνευματικά δικαιώματα:  
 
Όλες οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Κυπριακού Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (στο εξής «ΚΥΚΠΕΕ»), εκτός όπου ρητά προνοείται περί του 
αντιθέτου. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση, ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων, επανεκτύπωση, διανομή ή 
αναπαραγωγή οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα με οποιανδήποτε 
μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΚΥΚΠΕΕ, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στην 
παρούσα και εκτός εάν πρόκειται για προσωπική χρήση.  
 
Περιορισμός/Εξαίρεση/Αποποίηση Ευθύνης:  
 
Το ΚΥΚΠΕΕ λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία, οι προσεγγίσεις 
και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα του να είναι πλήρη, ακριβή, αξιόπιστα και 
αποτελεσματικά. Το ΚΥΚΠΕΕ, δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία και 
αποτελεσματικότητα των άνω στοιχείων, προσεγγίσεων και πληροφοριών και σε κάθε περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ΚΥΚΠΕΕ δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων 
για οποιαδήποτε ζημιά του χρήστη - επισκέπτη της Ιστοσελίδας, στην περιήγηση επί της οποίας προβαίνει με 
δική του πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων όρων. 

Τυχόν διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για 
τη διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Το ΚΥΚΠΕΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά 
των χρηστών προκύψει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω 
συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια 
ιστοσελίδα. 

Το ΚΥΚΠΕΕ δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική 
ή αποθετική ζημιά των χρηστών της ιστοσελίδας του, οφειλόμενη σε παράνομες πράξεις τρίτων, στη διάδοση 
ιών (viruses) κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας, ή αναπαραγωγής στοιχείων του περιεχομένου της 
ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των Η/Υ. 

 
Προσωπικά δεδομένα:  
 
Το ΚΥΚΠΕΕ δεσμεύεται όπως προστατεύει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών 
της ιστοσελίδας του και προβαίνει στη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων αυτών ως προνοείται από την 
νομοθεσία περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
 
Στα πλαίσια αυτά και μεταξύ άλλων υποχρεώσεων του, το ΚΥΚΠΕΕ δεσμεύεται όπως μη αποκαλύπτει τα 
προσωπικά δεδομένα των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας σε τρίτους εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από 
τον νόμο ή εκτός εάν ληφθεί σχετική συγκατάθεση του χρήστη της ιστοσελίδας περί τούτου.  
 
 
Αλλαγές όρων ιστοσελίδας:  
 
Το ΚΥΚΠΕΕ έχει το δικαίωμα αυτεπάγγελτα, αυθημερόν/μονομερώς να τροποποιήσει τους όρους και 
προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας.  
 
Μη συμμόρφωση με όρους και προϋποθέσεις:  
 
Η μη συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας από οποιονδήποτε χρήστη δίνει δικαίωμα 
στο ΚΥΚΠΕΕ να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και να προβεί σε όλες τις ενέργειες που θεωρούνται αναγκαίες 
για να προστατευτούν τα δικαιώματά του και να διεκδικήσει αποζημιώσεις, όπου κρίνει πως τα συμφέροντά 
του έχουν ζημιωθεί.  
 
 
Χρήση:  
 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε πηγή στην οποία παραπέμπει είναι μόνο για 
προσωπική χρήση και πληροφοριακό σκοπό και δεν προορίζονται για διάθεση ή χρήση από οποιοδήποτε 
νομικό ή φυσικό πρόσωπο σε δικαιοδοσία όπου η διάθεση και/ή χρήση τους θα ήταν αντίθετη με την 
νομοθεσία. 
  

 

Δήλωση:  

 

Με τη χρήση της ιστοσελίδας δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται σε 

αυτήν. 


