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ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΡΟΕΚΣΙΚΑ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΦΡΗΗ ΠΡΟΣΟΤ 
ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΣΕ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ.  ΑΤΣΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΔΙΕΠΟΤΝ ΣΗΝ 
ΠΡΟΒΑΗ Α ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ. Η ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΙΜΗ Ε Α ΓΙΑ 
ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΜΟΝΟ ΕΥΟΟΝ ΤΜΥΩΝΕΙΣΕ ΜΕ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΙ ΣΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ ΑΝΑΥΕΡΟΝΣΑΙ ΣΗ ΤΝΕΦΕΙΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΜΥΩΝΕΙΣΕ ΜΕ ΟΛΟΤ ΣΟΤ 
ΟΡΟΤ ΦΡΗΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ Η ΠΡΟΒΑΗ Α ΚΑΙ Η ΦΡΗΗ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ. ΜΕ ΣΗΝ 
ΠΡΟΒΑΗ Α ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ή ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΗ, ΕΕΙ ΚΑΙ Η ΟΝΣΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΕΦΕΣΕ ΣΗΝ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ ΝΑ ΕΚΠΡΟΩΠΕΙΣΕ ΔΗΛΩΝΕΣΕ ΟΣΙ ΤΜΥΩΝΕΙΣΕ ΜΕ ΣΗ ΔΕΜΕΤΗ Α 
ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΦΡΗΗ.  

1. ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΦΡΗΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 

Η ιςτοςελύδα παρϋχεται από την εταιρεύα «Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου Α.Ε.» που εδρεύει ςτην οδό 
Κοραό 56, 38333 Βόλοσ, ςτο εξόσ «Η Εταιρία». και διατύθεται μόνο ςε νομικϊ πρόςωπα και 
φυςικϊ πρόςωπα ϊνω των 16 ετών που μπορούν να ςυνϊψουν νομικϊ δεςμευτικϋσ 
ςυμφωνύεσ ςτα πλαύςια τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ. Εϊν δεν καλύπτετε τισ προώποθϋςεισ, 
δεν επιτρϋπεται να χρηςιμοποιεύτε την ιςτοςελύδα. 

2. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΦΡΗΗ 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ϋχει το δικαύωμα να αναθεωρεύ και να ενημερώνει τουσ παρόντεσ Όρουσ 
χρόςησ οποιαδόποτε ςτιγμό.  Η από μϋρουσ ςασ ςυνϋχιςη τησ χρόςησ τησ Ιςτοςελύδασ μετϊ 
από την πραγματοπούηςη οποιαςδόποτε αλλαγόσ ςε αυτούσ τουσ Όρουσ χρόςησ ςημαύνει 
ότι αποδϋχεςτε αυτϋσ τισ αλλαγϋσ. Κϊθε ςτοιχεύο τησ Ιςτοςελύδασ μπορεύ να τροποποιηθεύ, 
να ςυμπληρωθεύ, να διαγραφεύ ό να ενημερωθεύ χωρύσ προειδοπούηςη, κατϊ την απόλυτη 
κρύςη τησ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».  

3. ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Πολιτικό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα τησ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» διϋπει τη 
χρόςη των πληροφοριών που ςυλλϋγονται ό παρϋχονται από εςϊσ ςτην Ιςτοςελύδα. Για να 
λϊβετε γνώςη τησ Πολιτικόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα τησ 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» πατόςτε το ςχετικό ςύνδεςμο ςτην ιςτοςελύδα. 

4. ΑΔΕΙΑ – ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 
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Σο ςύνολο του περιεχομϋνου τησ ιςτοςελύδασ ςυμπεριλαμβανομϋνων, χωρύσ περιοριςμό, 
κειμϋνων, ειδόςεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμϊτων, εικόνων, υπηρεςιών και 
γενικϊ κϊθε εύδουσ αρχεύων αποτελεύ αντικεύμενο πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ και διϋπεται από 
τισ εθνικϋσ, ευρωπαώκϋσ και διεθνεύσ διατϊξεισ περύ Πνευματικόσ Ιδιοκτηςύασ. Ωσ εκ τούτου, η 
αναπαραγωγό, αναδημοςύευςη, αντιγραφό, αποθόκευςη, πώληςη, μετϊδοςη, διανομό, 
ϋκδοςη, εκτϋλεςη, λόψη, μετϊφραςη και τροποπούηςη κϊθε μϋρουσ τησ ιςτοςελύδασ 
απαγορεύεται ρητϊ και με οποιονδόποτε τρόπο χωρύσ την προηγούμενη ρητό ϋγγραφη 
υναύνεςη τησ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Σα εγγεγραμμϋνα ςόματα και ονόματα που περιλαμβϊνονται ςε 
αυτόν την ιςτοςελύδα εύναι ςόματα κατατεθϋντα και προςτατεύονται από τισ 
προαναφερόμενεσ διατϊξεισ περύ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ. Κατ’ εξαύρεςη, επιμϋρουσ 
τμόματα του περιεχομϋνου τησ ιςτοςελύδασ μπορεύ να αποθηκευτούν ό να αντιγραφούν ςε 
ϋναν απλό προςωπικό ηλεκτρονικό υπολογιςτό, αυςτηρϊ για προςωπικό χρόςη χωρύσ την 
πρόθεςη για εμπορικό εκμετϊλλευςη. ε περύπτωςη αποθόκευςησ ό αντιγραφόσ 
περιεχομϋνου από την ιςτοςελύδα θα πρϋπει να αναφϋρεται ωσ πηγό προϋλευςησ, αν και 
αυτό ςε καμύα περύπτωςη δεν ςυνεπϊγεται την παραχώρηςη των δικαιωμϊτων 
πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ. Οριςμϋνα ςτοιχεύα που περιϋχονται ςτην ιςτοςελύδα και 
προϋρχονται από ϊλλουσ φορεύσ, αποτελούν πνευματικό ιδιοκτηςύα των φορϋων 
προϋλευςησ. 

5. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΦΡΗΗ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 

Πλϋον των ϊλλων περιοριςμών που ορύζονται ςτουσ παρόντεσ Όρουσ χρόςησ, ςυμφωνεύτε 
με τα ακόλουθα: 

(α) Δεν θα προβαύνετε ςε απόκρυψη τησ προϋλευςησ πληροφοριών που μεταδύδονται μϋςω 
τησ Ιςτοςελύδασ 

(β) Δεν θα παρϋχετε ψευδεύσ ό παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ μϋςω τησ Ιςτοςελύδασ 

(γ) Δεν θα ςυνδϋεςτε και δεν θα χρηςιμοποιεύτε υπηρεςύεσ, πληροφορύεσ, εφαρμογϋσ κλπ 
που διατύθεται μϋςω τησ Ιςτοςελύδασ με τρόπο που δεν επιτρϋπεται ρητϊ από την 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

(d) Δεν θα ειςϊγετε/φορτώνετε ςτην ιςτοςελύδα ςτοιχεύα που περιϋχουν ιούσ, Trojan horses, 
worms, time bombs ό ϊλλεσ ρουτύνεσ προγραμματιςμού υπολογιςτών που ϋχουν ςκοπό την 
πρόκληςη ζημιών, την παρεμβολό, την υποκλοπό ό την κατϊληψη οποιουδόποτε 
ςυςτόματοσ, τησ Ιςτοςελύδασ ό των Πληροφοριών ό που παραβιϊζουν τα δικαιώματα 
πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ ϊλλων. 

6. ΤΝΔΕΕΙ ΜΕ ΑΛΛΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ 

α) Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιςτοςελύδα ενδϋχεται να περιϋχει ςυνδϋςεισ προσ ιςτοςελύδεσ και 
πόρουσ τρύτων (ςυνδεδεμϋνεσ τοποθεςύεσ). Οι ςυνδεδεμϋνεσ αυτϋσ τοποθεςύεσ παρϋχονται 
μόνο για την ευκολύα ςασ και όχι ωσ τοποθεςύεσ, των οπούων το περιεχόμενο φϋρει την 
ϋγκριςη τησ ΕΣΑΙΡΙΑ. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»δεν παρϋχει υποςχϋςεισ ό εγγυόςεισ όςον αφορϊ την 
ορθότητα, την ακρύβεια, την απόδοςη ό την ποιότητα οποιουδόποτε περιεχομϋνου, 
λογιςμικού, υπηρεςύασ ό εφαρμογόσ υπϊρχει ςε οποιαδόποτε ςυνδεδεμϋνη τοποθεςύα. Η 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ»δεν εύναι υπεύθυνη για τη διαθεςιμότητα των ςυνδεδεμϋνων τοποθεςιών ό του 
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περιεχομϋνου ό των δραςτηριοτότων αυτών των τοποθεςιών. Εϊν αποφαςύςετε την εύςοδο 
ςε ςυνδεδεμϋνεσ τοποθεςύεσ, αυτό γύνεται με δικό ςασ ευθύνη και δικό ςασ κύνδυνο. 
Επιπλϋον, η χρόςη των ςυνδεδεμϋνων τοποθεςιών υπόκειται ςτισ πολιτικϋσ, τουσ όρουσ και 
τισ προώποθϋςεισ που ιςχύουν, ςυμπεριλαμβανόμενησ, αλλϊ όχι περιοριςτικϊ, τησ πολιτικόσ 
απορρότου τησ ςυνδεδεμϋνησ τοποθεςύασ. 

(β) Εςωτερικϋσ ςυνδϋςεισ. Η ςύνδεςη προσ οποιαδόποτε ςελύδα τησ Ιςτοςελύδασ ϊλλη εκτόσ 
από την www.astikovolou.gr μϋςω ςύνδεςησ απλού κειμϋνου απαγορεύεται αυςτηρϊ εϊν 
δεν υπϊρχει ξεχωριςτό ςυμφωνητικό ςύνδεςησ με τησ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Κϊθε ιςτοςελύδα ό ϊλλη 
ςυςκευό που παρϋχει ςύνδεςη προσ την τοποθεςύα www.astikovolou.gr ό οποιαδόποτε 
ςελύδα εύναι διαθϋςιμη εντόσ αυτόσ, δεν επιτρϋπεται (α) να αναπαρϊγει το Περιεχόμενο, (β) 
να χρηςιμοποιεύ περιβϊλλον προγρϊμματοσ περιόγηςησ ό περιθωρύου γύρω από το 
Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»την εγκρύνει, (δ) να 
παρερμηνεύει οποιαδόποτε κατϊςταςη, ςυμπεριλαμβανόμενησ τησ ςχϋςησ τησ με την 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (ε) να παρουςιϊζει ψευδεύσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ υπηρεςύεσ τησ 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», και (ςτ) να χρηςιμοποιεύ οποιοδόποτε λογότυπο ό ςόμα τησ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»χωρύσ 
προηγούμενη ρητό γραπτό ϊδεια τησ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». 

7. ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ – ΑΝΑΣΟΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 

υμφωνεύτε ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ, δικαιούται να τερματύςει ό να 
αναςτεύλει τη χρόςη τησ ιςτοςελύδασ, του περιεχομϋνου ό/και των πληροφοριών από εςϊσ 
οποιαδόποτε ςτιγμό και για οποιονδόποτε λόγο, ό και χωρύσ αιτιολογύα, ακόμη και αν η 
πρόςβαςη και η χρόςη ςυνεχύςει να επιτρϋπεται ςε ϊλλουσ.  Με την εν λόγω αναςτολό ό τον 
τερματιςμό τησ χρόςησ, υποχρεούςτε (α) να διακόψετε αμϋςωσ τη χρόςη τησ ιςτοςελύδασ 
και των υπηρεςιών, και (β) να καταςτρϋψετε οποιοδόποτε αντύγραφο τμόματοσ του 
περιεχομϋνου ϋχετε δημιουργόςει. Η πρόςβαςη ςτην ιςτοςελύδα, τισ Πληροφορύεσ ό τισ 
Τπηρεςύεσ μετϊ από τον τερματιςμό, την αναςτολό ό τη διακοπό κατϊ τα ανωτϋρω, 
ςυνιςτϊ πρϊξη παρϊνομησ ειςόδου.  Επιπλϋον, ςυμφωνεύτε ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»δεν ευθύνεται 
ϋναντι υμών ό ϋναντι οποιουδόποτε τρύτου για οποιονδόποτε τερματιςμό ό αναςτολό τησ 
πρόςβαςόσ ςασ ςτην ιςτοςελύδα, τισ Πληροφορύεσ ό/και τισ Τπηρεςύεσ. 

8. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΕΤΘΤΝΩΝ 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»καταβϊλλει τη μεγαλύτερη δυνατό προςπϊθεια για να εξαςφαλιςτεύ ότι οι 
πληροφορύεσ τησ και το περιεχόμενο τησ ςτο ςύνολό του εύναι ακριβεύσ, ςαφεύσ, ϋγκυρεσ, 
πλόρεισ, ςωςτϋσ και διαθϋςιμεσ.  

ε καμύα περύπτωςη, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και αυτόσ τησ αμϋλειασ, δεν προκύπτει ευθύνη 
τησ για οποιαδόποτε ζημύα τυχόν προκληθεύ ςτο κοινό εξ αφορμόσ αυτόσ τησ χρόςησ τησ 
ιςτοςελύδασ www.astikovolou.gr.  

9. ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΕΠΙΚΕΠΣΗ  

Ο επιςκϋπτησ τησ ιςτοςελύδασ www.astikovolou.gr υποχρεούται να ςυμμορφωθεύ με τισ 
ςχετικϋσ διατϊξεισ του Ελληνικού, Ευρωπαώκού και Διεθνούσ Δικαύου και τη ςχετικό 
νομοθεςύα που διϋπει τισ τηλεπικοινωνύεσ. Επιπλϋον, ο ενδιαφερόμενοσ οφεύλει να απϋχει 
από κϊθε παρϊνομη και καταχρηςτικό χρόςη του περιεχομϋνου του Δικτύου. Ο επιςκϋπτησ 

http://www.avedo.gr/
http://www.katartisi.gr/
http://www.avedo.gr/
http://www.avedo.gr/
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αναλαμβϊνει την ευθύνη για οποιαςδόποτε μορφόσ ζημύα που προκλόθηκε ςτην ιςτοςελύδα 
από τον επιςκϋπτη λόγω ακατϊλληλων ενεργειών του. ε περύπτωςη ϊςκηςησ οποιαδόποτε 
αγωγόσ, αξύωςησ, διοικητικόσ ό δικαςτικόσ κατϊ τησ ιςτοςελύδασ, λόγω οποιαςδόποτε 
μορφόσ παρϊβαςη του, ο τελευταύοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη αφενόσ να παρϋμβει ςτη 
ςχετικό δικαςτικό διαδικαςύα και αφετϋρου να αποζημιώςει την ιςτοςελύδα ςτην 
περύπτωςη που υποχρεωθεύ ςε καταβολό αποζημύωςησ ό ϊλλησ. 

10. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Η παρούςα ςύμβαςη χρόςησ διϋπεται από τισ διατϊξεισ του Ελληνικού και Διεθνούσ Δικαύου, 
καθώσ και τισ οδηγύεσ και Κανονιςμούσ του Ευρωπαώκού Δικαύου. Ερμηνεύεται βϊςει των 
κανόνων καλόσ πύςτησ και των ςυναλλακτικών ηθών. την περύπτωςη που κϊποια διϊταξη 
κριθεύ αντύθετη προσ το νόμο και ωσ εκ τούτου ϊκυρη ό ακυρώςιμη, παύει αυτοδικαύωσ να 
ιςχύει, χωρύσ ςε καμύα περύπτωςη να θύγεται η ιςχύσ των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαςτόρια 
για τυχόν αναφυόμενεσ διαφορϋσ προκύπτουςεσ από την παρούςα εύναι τα Δικαςτόρια 
Λϊριςασ. 

Αν διαπιςτώςετε οποιαδόποτε προβλόματα ςτο περιεχόμενο τησ ιςτοςελύδασ, 
παρακαλεύςθε να επικοινωνεύτε με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ςτο τηλ. 24210 28632 ό ςτο email:  
astvolou@otenet.gr.  

mailto:astvolou@otenet.gr

