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Περιοριζμός εσθύνης 

Σηφρνο ηεο παξνχζαο δηαδηθηπαθήο ηνπνζεζίαο είλαη ε θαζεκεξηλή ελεκέξσζε ησλ 
ρξεζηψλ ηεο θαη ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο κε βάζε ηελ ελεκέξσζε. Ο 
Παλειιήληνο Επηζηεκνληθφο Σχιινγνο Θεαηξνιφγσλ θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ 
δηαζθάιηζε, ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ θαζψο θαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πάξα ηαχηα 
δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο. Ο επηζθέπηεο/ρξήζηεο παξαθαιείηαη λα 
ειέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ γηα ελδερφκελεο αιιαγέο. Η 
εμαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ζειίδσλ ή/θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ αθφκε θαη 
κεηά ηηο φπνηεο αιιαγέο ζεκαίλεη ηελ αλεπηθχιαθηε εθ κέξνπο ηνπ επηζθέπηε/ ρξήζηε 
απνδνρή ησλ φξσλ απηψλ. Ο Παλειιήληνο Επηζηεκνληθφο Σχιινγνο Θεαηξνιφγσλ δελ θέξεη 
θακία επζχλε ζρεηηθά κε δηαηαξαρέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηερληθά πξνβιήκαηα, πνπ κπνξεί 
λα πξνθχςνπλ ιφγσ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο παξνχζαο δηαδηθηπαθήο ηνπνζεζίαο. 
 
Σύμβαζη τρήζης 

Ο επηζθέπηεο/ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο δηαδηθηπαθήο 
ηνπνζεζίαο παξαρσξεί ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηνπο θαησηέξσ φξνπο ρξήζεο, πνπ ηζρχνπλ γηα 
ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ ζειίδσλ, ησλ γξαθηθψλ, ησλ εηθφλσλ, ησλ θσηνγξαθηψλ 
θαη ησλ αξρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ, ζπλεπψο, νθείιεη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά 
ηνπο φξνπο απηνχο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ή ηε ρξήζε ησλ ζειίδσλ ή/ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 
Εάλ δε ζπκθσλεί, ηφηε νθείιεη λα κελ θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 
δηθηπαθνχ ηφπνπ. 
  
Δικαιώμαηα πνεσμαηικής και βιομητανικής ιδιοκηηζίας  

Εθηφο ησλ ξεηά αλαθεξφκελσλ εμαηξέζεσλ (πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ, 
ζπλεξγαηψλ θαη θνξέσλ), φιν ην πεξηερφκελν ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
εηθφλσλ, γξαθηθψλ, θσηνγξαθηψλ, ζρεδίσλ, θεηκέλσλ, ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη 
γεληθά φισλ ησλ αξρείσλ απηνχ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, 
θαηαηεζεηκέλα ζήκαηα θαη ζήκαηα ππεξεζηψλ ηνπ Παλειιήληνπ Επηζηεκνληθνχ Σπιιφγνπ 
Θεαηξνιφγσλ θαη πξνζηαηεχνληαη θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ, ηνπ 
επξσπατθνχ δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ. Σπλεπψο, θαλέλα εμ απηψλ δε δχλαηαη λα 
απνηειέζεη ελ φιν ή ελ κέξεη αληηθείκελν πψιεζεο, αληηγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο, 
αλαπαξαγσγήο, αλαδεκνζίεπζεο ή λα «θνξησζεί», λα κεηαδνζεί ή λα δηαλεκεζεί κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Εμαηξείηαη ε πεξίπησζε ηεο κεκνλσκέλεο απνζήθεπζεο ελφο θαη κφλνπ 
αληηγξάθνπ ηκήκαηνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε έλαλ απιφ πξνζσπηθφ Η/Υ (ειεθηξνληθφ 
ππνινγηζηή) γηα πξνζσπηθή θαη φρη δεκφζηα ή εκπνξηθή ρξήζε θαη ρσξίο απαινηθή ηεο 
έλδεημεο πξνέιεπζήο ηνπο απφ ηνλ παξφληα δηθηπαθφ ηφπν, ρσξίο λα ζίγνληαη κε θαλέλα 
ηξφπν ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο.  
 
Εσθύνη επιζκέπηη/τρήζηη 

Ο επηζθέπηεο/ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ ή/θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο δηθηπαθνχ 
ηφπνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκία πξνθαιείηαη ζηνλ Παλειιήλην 
Επηζηεκνληθφ Σχιινγν Θεαηξνιφγσλ απφ θαθή ή αζέκηηε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ.  
 
Περιοριζμός εσθύνης ηοσ διατειριζηή 

Υπφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο ακέιεηαο, ν 
δηαρεηξηζηήο δελ επζχλεηαη γηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο δεκία ππνζηεί ν επηζθέπηεο/ρξήζηεο 
ησλ ζειίδσλ, ππεξεζηψλ, επηινγψλ θαη πεξηερνκέλσλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζηηο νπνίεο 
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πξνβαίλεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη κε ηε γλψζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο. Τα πεξηερφκελα 
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ παξέρνληαη «φπσο αθξηβψο είλαη» ρσξίο θακία εγγχεζε εθπεθξαζκέλε 
ή θαη ζπλεπαγφκελε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Σην κέγηζην βαζκφ θαη ζχκθσλα κε ην λφκν, ν 
δηαρεηξηζηήο αξλείηαη φιεο ηηο εγγπήζεηο εθπεθξαζκέλεο ή θαη ζπλεπαγφκελεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φρη φκσο πεξηνξηδφκελσλ ζε απηφ, απηψλ, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη 
ηελ εκπνξεπζηκφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Ο δηαρεηξηζηήο δελ 
εγγπάηαη φηη νη ζειίδεο, νη ππεξεζίεο, νη επηινγέο θαη ηα πεξηερφκελα ζα παξέρνληαη ρσξίο 
δηαθνπή, ρσξίο ζθάικαηα θαη φηη ηα ιάζε ζα δηνξζψλνληαη. Επίζεο ν δηαρεηξηζηήο δελ 
εγγπάηαη φηη ην ίδην ή νπνηνδήπνηε άιινο ζπγγεληθφο δηθηπαθφο ηφπνο ή νη δηαθνκηζηέο 
("servers") κέζσ ησλ νπνίσλ απηά ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ζαο, ζαο παξέρνληαη ρσξίο "ηνχο" ή 
άιια επηδήκηα ζπζηαηηθά. Ο δηαρεηξηζηήο δελ εγγπάηαη ζε θακία πεξίπησζε ηελ νξζφηεηα, ηελ 
πιεξφηεηα ή θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ πεξηερνκέλσλ, ζειίδσλ, ππεξεζηψλ, επηινγψλ ή ηα 
απνηειέζκαηά ηνπο. Τν θφζηνο ησλ ελδερφκελσλ δηνξζψζεσλ ή εμππεξεηήζεσλ, ην 
αλαιακβάλεη ν επηζθέπηεο / ρξήζηεο θαη ζε θακία πεξίπησζε ν δηαρεηξηζηήο.  
 
«Δεζμοί» (links) προς άλλα site 

Ο δηαρεηξηζηήο δελ ειέγρεη ηε δηαζεζηκφηεηα, ην πεξηερφκελν, ηελ πνιηηηθή 
πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 
άιισλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ζειίδσλ ζηα νπνία παξαπέκπεη κέζσ «δεζκψλ», links ή 
δηαθεκηζηηθψλ banners. Σπλεπψο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα παξνπζηαζζεί θαηά ηελ 
επίζθεςε/ρξήζε ηνπο νθείιεηε λα απεπζχλεζηε απεπζείαο ζηνπο αληίζηνηρνπο δηθηπαθνχο 
ηφπνπο θαη ζειίδεο, νη νπνία θαη θέξνπλ ηε ζρεηηθή επζχλε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 
ηνπο. Ο δηαρεηξηζηήο ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ελζηεξλίδεηαη ή 
απνδέρεηαη ην πεξηερφκελν ή ηηο ππεξεζίεο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ησλ ζειίδσλ ζηα νπνία 
παξαπέκπεη ή φηη ζπλδέεηαη κε απηά θαηά νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν.  
 
Ενημερωηικά Δεληία (newsletters)  

Τα ελεκεξσηηθά δειηία (newsletters) ηα νπνία ν επηζθέπηεο/ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ 
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ιακβάλεη κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζηηο ιίζηεο παξαιεπηψλ (mailing lists) 
απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ δηαρεηξηζηή θαη σο εθ ηνχηνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηεο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ. Ο δηαρεηξηζηήο 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε εγγξαθήο θάπνηνπ πξνζψπνπ ζηηο ιίζηεο παξαιεπηψλ ή θαη ηεο 
δηαγξαθήο ηνπ απφ απηέο.  
 
Εθαρμοζηέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Οη αλσηέξσ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, θαζψο θαη 
νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, αιιαγή ή αιινίσζή ηνπο δηέπνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη απφ ην 
ειιεληθφ δίθαην, ην δίθαην ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαη ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο ζπλζήθεο. 
Οπνηαδήπνηε δηάηαμε ησλ αλσηέξσ φξσλ θαηαζηεί αληίζεηε πξνο ην λφκν, παχεη απηνδηθαίσο 
λα ηζρχεη θαη αθαηξείηαη απφ ην παξφλ, ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα ζίγεηαη ε ηζρχο ησλ 
ινηπψλ φξσλ. Τν παξφλ απνηειεί ηε ζπλνιηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ 
δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηνπ επηζθέπηε/ρξήζηε ησλ ζειίδσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ θαη δε δεζκεχεη 
παξά κφλν απηνχο. Κακία ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ απηψλ δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη δε ζα 
απνηειεί ηκήκα ηεο ζπκθσλίαο απηήο, εάλ δελ έρεη δηαηππσζεί εγγξάθσο θαη δελ έρεη 
ελζσκαησζεί ζε απηή. Γηα νπνηαδήπνηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επζχλε πνπ έρεηε 
αλαπαξάγνληαο πεξηερφκελν ηνπ θφκβνπ ή εηζάγνληαο πεξηερφκελν ζε απηφλ, θαζψο θαη γηα 
αηηήζεηο έγθξηζεο αλαπαξαγσγήο πιηθνχ ή ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, κπνξείηε λα 
επηθνηλσλήζεηε κε ην contact@pesyth.com. Αλ έρεηε δηαπηζηψζεη νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα 
ζην πεξηερφκελν ηνπ θφκβνπ πνπ άπηνληαη λνκηθψλ ή εζηθψλ ζεκάησλ, παξαθαιείζηε λα καο 
εηδνπνηήζεηε ζην contact@pesyth.com γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο. 
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