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Όροι και Προϋποθέσεις 

 

1. ΓENIKA  

1.1. Καλώς ορίσατε στον διαδικτυακό τόπο www.stay-in-athens.gr ("Ιστότοπο").  H ιδιωτική 

κεφαλαιουχική εταιρεία µε την επωνυµία  Dine & Taste Restaurant Marketing & Food 

Festivals IKE  (" Dine & Taste’", ‘’ Εταιρεία’’, "εµείς", "εµάς", "µας"), εδρεύουσα στην Αθήνα, 

οδός Ευριπίδου αρ. 28 στην Ελλάδα παρέχει τις υπηρεσίες της αναφορικά µε την Εκδήλωση 

Stay in Athens όπως αυτή περιγράφεται στον Ιστότοπο ( ‘’Εκδήλωση’’), οι οποίες διατίθενται 

µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο (µέσω τρίτων συνεργατών της - ‘’Stay In Παρόχων’’) online. Οι 

συνεργάτες Stay In Πάροχοι της Εταιρείας είναι ενδεικτικά τα Ξενοδοχεία και η πλατφόρµα 

πωλήσεων (eventora.com). Οι παρόντες  Όροι και Προϋποθέσεις (οι "Όροι") µαζί µε την 

Πολιτική Απορρήτου  και την Πολιτική Cookies, όπως αυτοί τροποποιούνται κατά 

διαστήµατα και ισχύουν, διέπουν τη χρήση του Ιστοτόπου, της τεχνολογίας  της Dine & Taste 

και των παρεχόµενων στον Ιστότοπο υπηρεσιών (ενδ. ∆ιαµονής σε Ξενοδοχεία, συµµετοχής 

σε Εµπειρίες )  για την Εκδήλωση (οι "Υπηρεσίες") και καθορίζουν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που εσείς υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, ήτοι αυτή του πλοηγού/ επισκέπτη, 

χρήστη των Υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή, (εφεξής ο “χρήστης”,  o “επισκέπτης’’ ο 

¨καταναλωτής” , «εσείς», «εσάς», «σας») περιηγείστε στον Ιστότοπο,  κάνετε χρήση του 

περιεχοµένου του και των Υπηρεσιών του (πχ Κράτηση, Newsletters). Με την 

πρόσβαση/πλοήγηση στον Ιστότοπο ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών (π.χ.αγοράζοντας 

Εισιτήριο), αναγνωρίζετε, βεβαιώνετε και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι έχετε 

διαβάσει , κατανοήσει και συµφωνείτε µε τους Όρους (συµπεριλαµβανοµένης της Πολιτικής 

Απορρήτου) οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχοµένου του Ιστοτόπου και σας 

δεσµεύουν σε κάθε επίσκεψή σας στον Ιστότοπο και οι οποίοι συνιστούν δεσµευτική 

συµφωνία µεταξύ εσάς και της Dine & Taste ( ‘’Συµφωνία). 
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∆ιαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους.  Εάν δεν αποδέχεστε και δεν συµφωνείτε µε 

τους παρόντες Όρους καθώς και µε την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies µας, 

δεν έχετε δικαίωµα πλοήγησης, πρόσβασης, χρήσης του Ιστοτόπου ή των Υπηρεσιών ( ενδ. 

να προβείτε σε αγορές εισιτηρίων) και ούτως οφείλετε να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο   και 

να διακόψετε την άµεση χρήση των Υπηρεσιών της. Η χρήση των Υπηρεσιών εξαρτάται ρητά 

από τη συγκατάθεσή σας για όλους τους Όρους της παρούσας Συµφωνίας, µε την εξαίρεση 

όλων των άλλων όρων. 

Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυµείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά µε τους 

Όρους και Προϋποθέσεις, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, µπορείτε 

να επικοινωνήσετε µαζί µας , είτε τηλεφωνικώς στο +302130993704 είτε µε e-mail  στο 

events@toposophy.com πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στον Ιστότοπο.  

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούµενη 

ειδοποίησή σας να µαταιώσει, αναστείλει ή τερµατίσει τη λειτουργία του Ιστότοπου  ή 

ορισµένων Υπηρεσιών ή την εµπορία ορισµένων εισιτηρίων. 

∆ιευκρινίζεται ότι ο Ιστότοπος, το περιεχόµενο και η δοµή αυτού , καθώς και οι Υπηρεσίες 

που προσφέρονται στον Ιστότοπο ανήκουν, λειτουργούν και προσφέρονται από την  

Εταιρεία και παρέχονται µόνο για την προσωπική σας, µη εµπορική (B2C) χρήση, σύµφωνα 

µε τους παρόντες Όρους. Στον Ιστότοπο προβάλλονται Υπηρεσίες της Εκδήλωσης  (π.χ 

υπηρεσίες διαµονής), οι οποίες παρέχονται από τρίτους συνεργάτες της Εταιρείας, τους Stay 

In Παρόχους - Ξενοδοχεία και οι οποίες (ενν.Υπηρεσίες) διατίθενται προς πώληση µέσω του  

Stay In Παρόχου- Πλατφόρµα Πωλήσεων .  Η σχέση που έχουµε µε τους Stay In Παρόχους 

(ενδ. Ξενοδοχεία, Πλατφόρµα Πωλήσεων) διέπεται από ξεχωριστούς όρους και 

προϋποθέσεις, οι οποίοι καθορίζουν την εµπορική σχέση (B2C) που έχουµε µε τους εν λόγω 

Stay In Παρόχους. Κάθε Stay In Πάροχος ενεργεί µε επαγγελµατισµό έναντι της Εταιρείας 

όταν διαθέτει το προϊόν ή/και την υπηρεσία του στην ή µέσω της Εταιρείας ή όταν διαθέτει 
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τις Υπηρεσίες της Εταιρείας(τόσο στη σχέση του από επιχειρηµατία σε επιχειρηµατία (B2B) 

όσο και στη σχέση του από επιχειρηµατία σε πελάτη (B2C)). Παρακαλείστε να σηµειώσετε 

ότι οι Stay In Πάροχοι µπορεί να έχουν, να εφαρµόζουν ή/και να απαιτούν την αποδοχή, 

τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και πολιτικές απορρήτου αναφορικά µε τη 

χρήση, την πρόσβαση και την κατανάλωση των Υπηρεσιών ή/και των υπηρεσιών τους. 

1.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα, να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, 

περιορίζει µονοµερώς, στο σύνολό τους ή εν µέρει, α) τους παρόντες Όρους και 

Προϋποθέσεις, β) την Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies, γ) τις παρεχόµενες 

Υπηρεσίες, δ) τις τεχνικές προδιαγραφές του Ιστότοπου (εφεξής οι «Αλλαγές») κατά την 

απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω 

επιβάλλεται από το νόµο, οποιαδήποτε στιγµή,  χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση σας ή 

συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που 

θέτει ο νόµος. Σε περίπτωση που γίνουν αλλαγές στους Όρους, θα καταχωρήσουµε τις 

αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα και θα υποδείξουµε στο επάνω µέρος αυτής της σελίδας την 

ηµεροµηνία κατά την οποία οι όροι αυτοί έχουν αναθεωρηθεί για τελευταία φορά και / ή θα 

σας ειδοποιήσουµε µε εύλογα µέσα και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Οποιαδήποτε ενέργεια σας, χρήση ή συναλλαγή σας στον Ιστότοπο µετά τις σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. 

 

1.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Η ιδιωτική σας ζωή είναι σηµαντική για εµάς. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (Πολιτική Απορρήτου)  καθώς περιγράφει τα 

προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουµε από εσάς, τον τρόπο χρήσης αυτών και την νοµική 



4 

βάση για την επεξεργασία τους. Χρησιµοποιώντας τις Υπηρεσίες, συναινείτε στη συλλογή 

και χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. 

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση µε τους Όρους ή την Πολιτική Απορρήτου  µπορείτε 

να επικοινωνήσετε µαζί µας είτε τηλεφωνικώς στο  +302130993704 είτε µε e-mail  

events@toposophy.com 

2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ  

2.1. Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστοτόπου ή/και οποιασδήποτε συναλλαγής σας µέσω 

αυτού, γίνεται µε δική σας αποκλειστικά ευθύνη. Η Εταιρεία έχει λάβει, στο µέτρο του 

δυνατού, όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου 

από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισµικό και ελέγχει µε συστήµατα ασφαλείας την πρόσβαση 

στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων µη επιτρεπόµενων ενεργειών, δεν 

εγγυάται όµως ότι το περιεχόµενο του  Ιστοτόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων 

επιζήµιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί στον ως άνω 

εξοπλισµό του επισκέπτη/ χρήστη, στο λογισµικό ή στα αρχεία του, καθώς και για 

οποιαδήποτε ζηµία που µπορεί ο επισκέπτης/ χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες. 

Περαιτέρω  για την καθ΄οιονδήποτε πρόσβαση/ χρήση του Ιστοτόπου, εσείς : 

α. είστε αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτετε τον απαραίτητο εξοπλισµό (π.χ. προσωπικό 

υπολογιστή, κινητό), λογισµικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό καθώς και οποιαδήποτε 

υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Είστε επίσης 

υπεύθυνος για την προστασία του συστήµατός σας από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισµικό. 

β. Είστε ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόµιµη χρήση του Ιστοτόπου και του  

και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνοµη πράξη και καταχρηστική συµπεριφορά, 

καθώς και από την υιοθέτηση παράνοµων πρακτικών και πρακτικών αθέµιτου 
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ανταγωνισµού. Οφείλετε δε να συµµορφώνεσθε µε τους κανόνες και τις διατάξεις του 

Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και ∆ιεθνούς ∆ικαίου και τη σχετική νοµοθεσία που διέπει τις 

τηλεπικοινωνίες και να απέχετε από κάθε παράνοµη και καταχρηστική συµπεριφορά που 

δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή 

δυσλειτουργία στον Ιστότοπο και κατ’ επέκταση στην Εταιρεία . 

γ. αναλαµβάνετε να µην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες ενέργειες κατά την χρήση των 

Υπηρεσιών (π.χ. κρατήσεις). Εάν θεωρήσουµε ευλόγως ότι έχετε προβεί σε τέτοιες ενέργειες 

(π χ υποβάλατε µέσω του Stay In Παρόχου µια τέτοια κράτηση)  έχουµε το δικαίωµα να 

προβούµε σε οποιαδήποτε ενέργεια  προκειµένου να άρουµε την ενέργεια ( π.χ. να 

ακυρώσουµε ή να ενηµερώσουµε τον  Stay In Πάροχο να ακυρώσει την κράτηση). 

δ. ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νοµιµότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, 

∆εδοµένων και στοιχείων που χορηγείτε στον Ιστότοπο και στους Stay In Παρόχους, τα 

οποία η Εταιρεία ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της 

επιβληθεί µετά από καταγγελία ή µε επιταγή νόµου. 

ε. δεν έχετε δικαίωµα µεταπώλησης, διάθεσης απευθείας συνδέσµου, χρήσης, αντιγραφής, 

παρακολούθησης (π.χ. µε προγράµµατα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης 

(download) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχοµένου ή πληροφορίας, λογισµικού, 

κρατήσεων, Εισιτηρίων, προϊόντων ή Υπηρεσιών που διατίθενται στον Ιστότοπο για 

οποιαδήποτε εµπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό. 

στ.απαγορεύεται να χρησιµοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του για αποστολή µε 

οποιονδήποτε τρόπο, δηµοσίευση, µετάδοση οποιουδήποτε περιεχοµένου είναι παράνοµο, 

απειλητικό, προσβλητικό,  δυσφηµιστικό, ανήθικο,  χυδαίο,  άσεµνο, ενισχύει ή εκφράζει 

φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους µε 

οποιονδήποτε τρόπο. 
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ζ.Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή σας (α) παραβιάζει οποιαδήποτε 

ευρεσιτεχνία, εµπορικό σήµα, εµπορικό µυστικό, πνευµατικά δικαιώµατα ή άλλα 

ιδιοκτησιακά δικαιώµατα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα 

λογισµικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεµπόδιση 

της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισµικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήµη και την 

υπόληψη της Εταιρείας, των Stay In Παρόχων, των συνεργατών της ή/και των άλλων 

χρηστών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο 

δεδοµένο των χρηστών/ καταναλωτών του παρόντος Ιστοτόπου. 

η. σας απαγορεύεται: (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες 

και δεδοµένα (συµπεριλαµβανοµένων και των προσωπικών δεδοµένων) που διακινούνται 

µέσω του Ιστοτόπου και για τα οποία δεν έχετε καµία εξουσιοδότηση ή εξουσία να 

χρησιµοποιήσετε, (β) Η πρόσβαση στον Ιστότοπο  µε σκοπό τη δηµιουργία ή παραγωγή 

προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά µας προϊόντα, (γ) Η διευκόλυνση µε 

οποιονδήποτε τρόπο και µε οποιαδήποτε µέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα 

δεδοµένα που χορηγούνται στον Ιστότοπο από τους χρήστες του, (δ) Οποιασδήποτε µορφής 

πειρατείας Λογισµικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής 

εγγραφής και µηχανικής αναπαραγωγής, διανοµής, µεταφοράς, downloading, µεταποίησης, 

µεταπώλησης, δηµιουργίας παράγωγης εργασίας δεδοµένων (συµπεριλαµβανοµένων και 

των προσωπικών δεδοµένων) και πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων και του 

περιεχοµένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείµενα κτλ) του Ιστοτόπου. 

θ.απαγορεύεται η παρακώλυση µε οποιονδήποτε τρόπο της λειτουργίας του Ιστοτόπου, 

καθώς και η τυχόν παράνοµη και µη εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση του περιεχοµένου της. 

∆εν πρέπει µε κανένας τρόπο και µέσο να προκαλέσετε αξιόποινες πράξεις στο ή µέσω του 

Ιστοτόπου να προσβάλλουν δικαιώµατα της Εταιρείας, των άλλων χρηστών ή/και τρίτων. Σε 
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αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η απαγόρευση αποστολής spam ή άλλου υλικού επηζήµιου 

για τα συµφέροντά µας, τα συµφέροντα των άλλων χρηστών ή/και τρίτων. 

ι. ∆ηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχετε τη νόµιµη ηλικία που σας επιτρέπει τη δέσµευσή 

σας από τους παρόντες όρους αναφορικά µε τη χρήση των υπηρεσιών και την 

δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσµευτικές συµβάσεις.   

ια. Σε περίπτωση που η Εταιρεία εµπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει 

σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζηµίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση 

των υποχρεώσεων του χρήστη, οφείλετε να αποζηµιώσετε εξ αυτού του λόγου την Εταιρεία. 

2.2. Η Εταιρεία χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στον Ιστότοπο να είναι πλήρεις, 

ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καµία περίπτωση, συµπεριλαµβανοµένης και 

αυτής της αµέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε 

ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναµία 

µεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη 

λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών. Το περιεχόµενο του Ιστοτόπου δεν συνιστά 

οικονοµική, νοµική ή άλλη συµβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια 

οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως και η Εταιρεία ουδεµία ευθύνη φέρει για τη 

χρήση του Ιστοτόπου από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν µε βάση την ιδιωτική 

τους βούληση. Οράτε και όρο 4 της παρούσας .  

2.3  ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Η Eταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να διαφηµίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της 

στο ∆ιαδίκτυο και να χρησιµοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφηµιστικές εταιρείες, κατά 

περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφηµίσεων χρησιµοποιούνται cookies αλλά δεν 
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χρησιµοποιούνται δεδοµένα που αναγνωρίζουν τους χρήστες προσωπικά. Περισσότερα για 

την Πολιτική Cookies εδώ .H Εταιρεία µας διατηρεί το δικαίωµα να παρουσιάζει διαφηµίσεις 

τρίτων µέσα από τον Ιστότοπο. Οι διαφηµίσεις µπορούν να περιέχουν εξωτερικούς 

συνδέσµους σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Εταιρεία λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ώστε να 

ελέγχεται ότι οι διαφηµίσεις και το περιεχόµενό τους είναι σύννοµο, δεν παραβιάζει 

δικαιώµατα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό και απαγορεύει 

την ανάρτηση διαφηµίσεων στον Ιστότοπο µε θέµα ή περιεχόµενο υβριστικό, απειλητικό, 

πορνογραφικό, γυµνό, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράµµατα, πυραµιδικά 

σχήµατα, παράνοµες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόµενο κατά 

την απόλυτη κρίση της. Ωστόσο καµία διαφήµιση δεν µπορεί να υπονοεί ότι έχει την 

υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία µε την Εταιρεία. Επιπλέον λαµβάνονται 

όλα τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να εντοπίζονται τυχόν διαφηµίσεις που παραβαίνουν 

τα ανωτέρω και αντίκεινται στο νόµο, ωστόσο δεν εγγυόµαστε την καταλληλότητα και 

νοµιµότητα των διαφηµίσεων αυτών, δύναται δε, ανά πάσα στιγµή η Εταιρεία µας να 

απορρίψει οποιαδήποτε διαφήµιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιµο, ακόµα και 

µετά την δηµοσίευσή της.  

2.4  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ (EXTERNAL LINKS) 

Ο Ιστότοπος, µπορεί να περιέχει συνδέσµους (links, hyperlinks, banners),προς ιστοσελίδες 

που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας 

δεδοµένων είναι διαφορετικές από αυτές του Ιστοτόπου. Ο Ιστότοπος και η Εταιρεία δεν 

φέρουν καµία ευθύνη για τις πληροφορίες, το περιεχόµενο ή τις πρακτικές προστασίας 

δεδοµένων που χρησιµοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων 

ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής 

απορρήτου τους. Η Εταιρεία µας δεν εγγυάται τη διαθεσιµότητα και δεν ευθύνεται για την  

νοµιµότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα 



9 

και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, το περιεχόµενο, την πολιτική προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων, των άλλων ιστοσελίδων στις οποίες το stay-in-athens.gr ενδέχεται 

να παραπέµπει µέσω links, hyperlinks ή διαφηµιστικών banners. Η Εταιρεία µας σε καµία 

περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόµενο ή τις 

υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέµπει, ή ότι συνδέεται µε αυτά κατά οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο. Η παραποµπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και 

µόνο των επισκεπτών/χρηστών και σε καµία περίπτωση δεν δηµιουργεί κάποια µορφής 

δέσµευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιµασία της Εταιρείας, είτε για το περιεχόµενο 

είτε για την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

2.5 SOCIAL MEDIA 

Οι επισκέπτες/χρήστες δύνανται να ακολουθούν την Εταιρεία µας µέσω των ιστοσελίδων 

που η Εταιρεία έχει ή δύναται να δηµιουργήσει στο Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, 

Youtube  αναφορικά µε την Εκδήλωση (εφεξής «Social Media») για να µαθαίνουν νέα της, 

να σχολιάζουν και να µετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της σχετικά µε την 

Εκδήλωση. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουµε µέσα από τα Social Media 

και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται µέσω των 

λογαριασµών της στα Social Media για την Εκδήλωση, θα υπόκεινται στους παρόντες 

Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως συµφωνηθεί. Επιπλέον τυχόν αλληλεπίδρασή σας µε 

τα Social Media ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβαση και σύνδεση στους προσωπικούς 

σας λογαριασµούς στα Social Media. Εµείς ουδεµία πρόσβαση έχουµε σε αυτούς, ούτε και 

ελέγχουµε αυτές τις υπηρεσίες και εποµένως δεν ευθυνόµαστε για τις πράξεις ή/και 

παραλείψεις των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό σας 

συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους των κοινωνικών αυτών δικτύων. 

3. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  
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3.1. α. Μέσω τoυ Ιστοτόπου, η Εταιρεία και οι συνεργάτες Stay In Πάροχοι (π.χ. Ξενοδοχεία) 

προβάλλουν τα εισιτήρια της Εκδήλωσης, διαφόρων τύπων,  (‘’Εισιτήρια’’) µέσω των οποίων 

παρέχονται οι Υπηρεσίες της Εκδήλωσης ( διαµονή, Εµπειρίες ), τα οποία πωλούνται µέσω 

του Stay In Παρόχου - Πλατφόρµας Πωλήσεων (ενδ. eventora.com). Κατά την έκδοση κάθε 

Εισιτηρίου συνάπτετε συµβατική σχέση (νοµικά δεσµευτική) είτε µε την Εταιρεία (στην 

περίπτωση που το διαθέτει αυτή) είτε µε τον συνεργάτη  Stay In Πάροχο (στην περίπτωση 

που το διαθέτει αυτός), µε τους οποίους κάνετε αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας (ό,τι ισχύει) 

µέσω της πλατφόρµας πώλησης.  Σε περίπτωση που αγοράζετε Εισιτήριο από Stay In 

Πάροχο (ενδ. Ξενοδοχεία), ο Ιστότοπος λειτουργεί αποκλειστικά προσφέροντας υπηρεσίες 

προβολής και διαφήµισης των εν λόγω εισιτηρίων. Η Εταιρεία  δεν (µετα)πωλεί, ενοικιάζει ή 

προσφέρει οποιοδήποτε (ταξιδιωτικό) προϊόν ή υπηρεσία. Κάθε Stay In Πάροχος που 

διαθέτει τα Εισιτήρια µέσω του Ιστοτόπου παραµένει πάντα υπεύθυνος για την ακρίβεια, την 

πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εµφανίζονται στoν 

Ιστότοπο µας και στην συνεργαζόµενη πλατφόρµα πωλήσεων (eventora.com). Οι κάτωθι 

Όροι Αγοράς Εισιτηρίων είναι συµπληρωµατικοί των Γενικών Όρων Χρήσης του Ιστοτόπου 

: 

1.  Με την αγορά ενός Εισιτηρίου της Εκδήλωσης (     ακόµα και µέσα από την από την 

πλατφόρµα πώλησης)- οποιουδήποτε τύπου-  συµφωνείτε ότι δεσµεύεστε από τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν. 

2. Ένα έγκυρο Εισιτήριο οποιουδήποτε τύπου δίνει το δικαίωµα παροχής των 

αναφερόµενων Υπηρεσιών ( ενδ. ∆ιαµονής σε Ξενοδοχείο ή εισόδου/συµµετοχής σε 

Εµπειρία) στον κάτοχο του στη σχετική ηµεροµηνία και στις σχετικές ώρες όπως 

αναφέρονται στο Εισιτήριο εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους 

λειτουργίας του χώρου στον οποίον παρέχονται οι Υπηρεσίες (ενδ. τους όρους 

λειτουργίας ενός Ξενοδοχείου) ή/και τους κανόνες διεξαγωγής της Εµπειρίας, ειδικά 

των υγειονοµικών πρωτοκόλλων που έχουν τεθεί σε ισχύ και εφαρµόζονται στους 
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χώρους στους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες λόγω COVID-19. Προτείνεται δε 

πριν την αγορά ενός Εισιτηρίου, να ενηµερώνεστε για τους όρους λειτουργίας των 

Ξενοδοχείων και των λοιπών χώρων που θα λάβουν χώρα οι Εµπειρίες. Η παροχή 

στον κάτοχο της συγκεκριµένης Υπηρεσίας της  Εκδήλωσης σηµαίνει την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και των όρων λειτουργίας των 

Ξενοδοχείων και των υποδοµών όπου προσφέρονται οι Υπηρεσίες. Με εξαίρεση τα 

διαλαµβανόµενα στον όρο 9, το Εισιτήριο δεν µεταπωλείται, ανταλλάσσεται, αλλάζει, 

ή µεταφέρεται. Σε αυτήν την περίπτωση, το Εισιτήριο καθίσταται άκυρο από την 

Εταιρεία χωρίς επιστροφή του αντιτίµου στον κάτοχό του. Το Εισιτήριο, µε 

οιονδήποτε τρόπο κι αν αγοράζεται, δύναται να ακυρωθεί από τον κάτοχό του έως 

και 24 ώρες πριν την ηµεροµηνία άφιξης στο Ξενοδοχείο ή της παροχής της 

Εµπειρίας, δικαιούµενου του κατόχου του για επιστροφή του αντιτίµου του. Για 

παράδειγµα εαν η ηµεροµηνία άφιξης ή παροχής της Εµπειρίας είναι η 02.10.2020 

τότε ο κάτοχος µπορεί να ακυρώσει έως τις 00:00 π.µ. της 01.10.2020, ώρα Ελλάδος. 

Εαν παρέλθει η προθεσµία αυτή, το Εισιτήριο δεν ακυρώνεται, εξαργυρώνεται και 

δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε αντίτιµο στον κάτοχό του,      εξαιρουµένων των 

περιπτώσεων του υπό 10 όρου. Απαγορεύεται η εµπορία Εισιτηρίων. Εισιτήρια τα 

οποία αγοράστηκαν µε σκοπό να αποτελέσουν αντικείµενο επιχειρηµατικής, 

εµπορικής, διαφηµιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση της Εταιρείας, 

µπορεί να ακυρωθούν από την Εταιρεία. 

3. Η Εταιρεία και οι τρίτοι εξουσιοδοτηµένοι συνεργάτες της (ενδ. Stay In Πάροχοι) 

ενδέχεται για λόγους ασφαλείας και στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των 

Υπηρεσιών να απαιτήσουν την παροχή από τον κάτοχο του Εισιτηρίου  

οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου για όλους τους τύπους Εισιτηρίων (ενδεικτικά 

αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας, αποδεικτικό στοιχείο ηλικίας).Η µη επίδειξη των 

ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα να διακοπούν οι 
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Υπηρεσίες του Εισιτηρίου. Εάν µοιάζετε κάτω από 18 ετών, µπορεί να σας ζητηθεί 

αποδεικτικό στοιχείο  νόµιµης ηλικίας  στα πλαίσια  παροχής των Υπηρεσιών. 

4.  Αγοράζοντας Εισιτήριο για ένα παιδί, δηλαδή για άτοµο ηλικίας κάτω των 16 ετών 

κατά τη στιγµή της Εκδήλωσης επιβεβαιώνετε ότι είστε είτε ο γονέας, ο νόµιµος 

κηδεµόνας ή ο διορισµένος κηδεµόνας του παιδιού για το οποίο αγοράζετε το 

Εισιτήριο.Όλοι οι αναφερόµενοι στο παρόν όροι για τα Εισιτήρια αφορούν και 

δεσµεύουν και τους κατόχους των  Εισιτηρίων για παιδιά. 

5.      Η Εταιρεία και τα συνεργαζόµενα µε αυτήν τρίτα πρόσωπα (ενδ. Stay In Πάροχοι) 

διατηρούν το δικαίωµα να αρνηθούν την παροχή των Υπηρεσιών σε οποιονδήποτε 

κάτοχο Εισιτηρίου για αιτιολογηµένο λόγο. Ο κάτοχος του Εισιτηρίου αποδέχεται το 

ενδεχόµενο να ελεγχθούν τα προσωπικά του αντικείµενα από την Εταιρεία ή τον Stay 

In Πάροχο ή  τους προστηθέντες αυτών και τα συνεργαζόµενα µε αυτούς τρίτα 

πρόσωπα µε σκοπό την εγγύηση την ασφάλειας των επισκεπτών και της Εκδήλωσης. 

Η Εταιρεία ή οι Stay In Πάροχοι, είτε οι προστηθέντες αυτών είτε τα συνεργαζόµενα 

µε αυτούς τρίτα πρόσωπα, δικαιούνται είτε να απαγορεύσουν την είσοδο είτε να 

αποµακρύνουν από την Εκδήλωση είτε να διακόψουν την Υπηρεσία του Εισιτηρίου 

σε οποιονδήποτε βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών ή υπερβολικής 

κατανάλωσης αλκοόλ ή εύφλεκτων υλικών, ή επικίνδυνων αντικειµένων ή που δεν 

τηρεί τα υγειονοµικά πρωτόκολλα του χώρου, ή που νοσεί ή αποδεδειγµένα είναι 

φορέας του COVID-19 ή που, κατά την εύλογη γνώµη τους, λόγω της ακατάλληλης 

συµπεριφοράς του δεν µπορεί να παραµείνει περαιτέρω στην Εκδήλωση, ακόµα κι 

αν αυτός είναι κάτοχος Εισιτηρίου. 

6. Είναι ευθύνη του κατόχου Εισιτηρίου να ελέγχει τα Εισιτήριά του/της και τις ώρες 

ηµέρες της παροχής των Υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία ή/και οι Stay In Πάροχοι  δεν 

φέρει καµία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή κλοπή Εισιτηρίων. Η Εταιρεία ή/και οι Stay 

In Πάροχοι δεν υποχρεούται στην αντικατάσταση κλεµµένων ή χαµένων Εισιτηρίων. 
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7. Τα Εισιτήρια δεν θα χρησιµοποιούνται ως βραβεία σε διαγωνισµούς χωρίς την 

προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Eταιρείας . 

8. Όλα τα δικαιώµατα ήχου και κινητής ή σταθερής εικόνας, συµπεριλαµβανοµένου, 

χωρίς περιορισµό, του ∆ιαδικτύου ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία και 

οποιοδήποτε υλικό έχει βιντεοσκοπηθεί ή καταγραφεί στην Εκδήλωση µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µόνο για προσωπική και µη κερδοσκοπική χρήση των επισκεπτών. 

Κατά την συµµετοχή τους στην Εκδήλωση και την παροχή των Υπηρεσιών, οι κάτοχοι 

Εισιτηρίων συµφωνούν να φωτογραφηθούν, να βιντεοσκοπηθούν ή να καταγραφούν 

ως επισκέπτες που παρευρίσκονται στην Εκδήλωση και να συµπεριληφθεί η εικόνα 

ή η φωνή τους σε οποιοδήποτε περιεχόµενο από τέτοιου είδους βιντεοσκοπήσεις, 

µαγνητοσκοπήσεις, φωτογραφίες και/ή καταγραφές ήχου (και επεξεργασµένων) µε το 

περιεχόµενο από τα ως άνω µέσα καταγραφής να δύναται επικοινωνείται και/ή να 

διατίθεται για εµπορικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε µέσο µαζικής ενηµέρωσης 

διεθνώς επ’ αόριστον χωρίς οι κάτοχοι Εισιτηρίων να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση 

ή αξίωση από την εταιρεία που εκτελεί την βιντεοσκοπηση/µαγνητοσκόπηση µε την 

έγκριση της Εταιρείας ή από την Εταιρεία και τους συνεργάτης της και χωρίς την 

υποχρέωση ενηµέρωσης του κατόχου Εισιτηρίου ή δικαίωµα λήψης αµοιβής ή άλλης 

τυχόν αποζηµίωσης.  Ρητά δε δηλώνετε µε το παρόν ότι συµφωνείτε, αναγνωρίζετε 

και αποδέχεστε ότι τα ανωτέρω δεν προσβάλλουν την προσωπικότητα και λοιπά 

δικαιώµατά σας και σε κάθε περίπτωση παραιτείστε από κάθε σχετική αξίωση ή 

ένσταση, ενώ παρέχετε στην Εταιρεία ( ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας) και στους 

συνεργάτες της (Stay In Παρόχους) (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) την 

συγκατάθεσή σας για την εκ µέρους τους συλλογή, τήρηση, αποθήκευση και γενικά 

επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας που γνωστοποίησατε µε τη συµµετοχή 

σας στην Εκδηλωση κατα τη βιντεοσκόπηση ή/και φωτογράφηση σας, τη 

διαφηµιστική προβολή αυτών καθώς και την προβολή τους στα ανωτέρω 

αναφερόµενα µέσα. Για περισσότερα, δείτε και την  Πολιτική Απορρήτου.    
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9.  Τα Εισιτήρια πωλούνται µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος της Eταιρείας να 

τροποποιήσει ή να διαφοροποιήσει το πρόγραµµα και τι     ς ηµεροµηνίες της 

Εκδήλωσης λόγω γεγονότων ή περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό τους ή ανωτέρας 

βίας ή για οργανωτικούς λόγους που το επιβάλλουν, χωρίς να υποχρεούται να 

επιστρέψει χρήµατα ή να ανταλλάξει Εισιτήρια. Είναι ευθύνη του κατόχου του 

Εισιτηρίου να επιβεβαιώσει την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο οποιασδήποτε 

νέας διεξαγωγής της Εκδήλωσης.  Σε περίπτωση αναβολής (εν µέρει, δηλαδή κάποιου 

event ή τριηµέρου ή υπηρεσίας ή ολικά) της Εκδήλωσης, λόγω γεγονότων ή 

περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό τους ή ανωτέρας βίας ή για οργανωτικούς λόγους, 

η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει την ηµεροµηνία την ώρα, το χώρο 

διεξαγωγής και το πρόγραµµα της Εκδήλωσης. Στην περίπτωση αυτή τα Εισιτήρια 

ισχύουν ως έχουν για τις νέες ηµεροµηνίες και δεν εξαργυρώνονται, ουδέν αντίτιµο 

επιστρέφεται, ενώ ο κάτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζηµίωση 

ένεκα της ως άνω αλλαγής. Σε περίπτωση αναβολής, τα Εισιτήρια δύνανται να 

ακυρωθούν, µε επιστροφή του αντιτίµου, από τους κατόχους τους εφόσον δεν έχει 

παρέλθει η προθεσµία της δωρεάν ακύρωσης της παρούσας παραγράφου 3.1.2. 

(δηλαδή 24 ώρες πριν την ηµεροµηνία άφιξης/παροχής Εµπειρίας) άλλως εφόσον 

έχει παρέλθει η ηµεροµηνία,ουδέν αντίτιµο επιστρέφεται σε αυτούς από τους εκδότες 

- παρόχους .  

10. Τα Εισιτήρια που αφορούν συγκεκριµένη υπηρεσία δύνανται να εξαργυρωθούν από 

τον εκδότη -εισπράξαντα το τίµηµά τους στον κάτοχό του, αποκλειστικά και µόνο στις 

κάτωθι περιπτώσεις :  

 α. ακύρωσης εκ µέρους του κατόχου 24 ώρες πριν την ηµεροµηνία άφιξης (εάν αφορά 

στην ∆ιαµονή) ή την ηµεροµηνία παροχής της εµπειρίας ( εάν αφορά στην εµπειρία),  

β. ακύρωσης ή/και διακοπής ή/και οριστικής µαταίωσης της παροχής της 

συγκεκριµένης υπηρεσίας της Εκδήλωσης προ της έναρξής της για λόγους που 
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οφείλονται σε υπαίτια συµπεριφορά του παρόχου της υπηρεσίας ή του διοργανωτή 

του event του Εισιτηρίου,  

γ. απόφασης οριστικής ακύρωσης της Εκδήλωσης ή της παροχής της Υπηρεσίας της 

Εκδήλωσης που αφορά στο Εισιτήριο εκ µέρους της ∆ιοργάνωσης  εξαιρουµένης της 

περίπτωσης αυτή (η ακύρωση) να οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.  

Για την εξαργύρωση λόγω των ανωτέρω λόγων,ο κάτοχός τους υποχρεούται όπως 

υποβάλλει αίτηµα για εξαργύρωση στον εκδότη- εισπράξαντα το τίµηµα  του 

εισιτηρίου  ι) έως 24 ώρες πριν την Υπηρεσία σύµφωνα µε την περίπτωση 10α. ή/και 

ιι) εντός δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της ακύρωσης ή της 

µαταίωσης της παροχής της υπηρεσίας ή του event ή εν συνόλω της      Εκδήλωσης. 

 Εφόσον ισχύουν τα ανωτέρω,  ο κάτοχος του εν λόγω Εισιτηρίου δικαιούται πλήρη 

επιστροφή του αντιτίµου του Εισιτηρίου από τον εκδότη- εισπράξαντα το τίµηµά  του 

εντός ενός µηνός από την υποβολή της αίτησης επιστροφής , χωρίς η Εταιρεία ή ο 

εκάστοτε εκδότης του Εισιτηρίου να υποχρεούται να αποζηµιώσει τον κάτοχο του 

Εισιτηρίου για κάποια άλλη ζηµία που τυχόν υποστεί ο κάτοχος του Εισιτηρίου. 

 

11. Σε περίπτωση ακύρωσης ή/και διακοπής ή/και µαταίωσης οποιασδήποτε παροχής 

υπηρεσίας Εισιτηρίου ή event της Εκδήλωσης  λόγω γεγονότων ή περιστάσεων πέρα 

από τον έλεγχό τους ή ανωτέρας βίας  και εφόσον έχει παρέλθει η προθεσµία της 

παραγράφου 10α της παρούσας, τα Εισιτήρια που αφορούν την συγκεκριµένη 

υπηρεσία ή/και το event δεν εξαργυρώνονται και ουδέν αντίτιµο επιστρέφεται, ενώ ο 

κάτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζηµίωση ένεκα της ως άνω 

ακύρωσης. Οµοίως ουδέν αντίτιµο επιστρέφεται στον κάτοχο του Εισιτηρίου, εάν δεν 

παρασχεθεί ή διακοπή η παροχή της Υπηρεσίας λόγω υπαίτιας συµπεριφοράς του 

κατόχου του. 

12.  Ρητά διευκρινίζεται ότι αποδεχόµενοι τους όρους του παρόντος  συνοµολογείτε,      ως 

γεγονός ανωτέρας βίας ότι νοείται η νοµική έννοια και ερµηνεία του όρου καθώς και 
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τα κάτωθι γεγονότα:  πυρκαγιά, σεισµός, πληµµύρα, τυφώνας, ανεµοστρόβιλος, 

ακραία καιρικά φαινόµενα, επιδηµία, πανδηµία, ατύχηµα, έκρηξη, απώλεια λόγω 

ατυχήµατος, απεργία, ανταπεργία, ταραχές, εµφύλιες αναταραχές, πράξεις και 

γεγονότα που συνιστούν δηµόσιο κίνδυνο, εκλογές, εµπορικός αποκλεισµός, 

ουσιαστική διαταραχή αεροπορικών ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ταξιδιωτικές 

οδηγίες, αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου της Εκδήλωσης, 

καταγγελία της σύµβασης µίσθωσης του χώρου της Εκδήλωσης, άρση των 

διοικητικών αδειών του χώρου της Εκδήλωσης, θεοµηνία ή άλλο γεγονός που θα 

απαιτούσε την ακύρωση ή αναβολή της Εκδήλωσης εν όλω ή εν µέρει, τη θέσπιση 

οποιουδήποτε νόµου ή διατάγµατος από οποιαδήποτε νοµίµως συσταθείσα αρχή ή 

την έκδοση οποιασδήποτε εκτελεστικής ή δικαστικής εντολής, τροµοκρατική ενέργεια 

ή απειλή, πόλεµο ή ένοπλη σύγκρουση (ανεξαρτήτως αν υπήρξε επίσηµη δήλωση ως 

προς την ύπαρξη µιας κατάστασης ή πολέµου), εισβολή, κατοχή ή στρατιωτική 

επέµβαση.  

13. Η Εταιρεία ή οι Stay In Πάροχοι, οι προστηθέντες αυτών ή/και τα τρίτα 

συνεργαζόµενα µε αυτούς πρόσωπα δεν ευθύνονται για διαπληκτισµούς µεταξύ 

κατόχων Εισιτηρίων, για τραυµατισµό κατόχου Εισιτηρίου     , για οποιαδήποτε ζηµιά 

ή απώλεια προσωπικών αντικειµένων των κατόχων Εισιτηρίων που έλαβε χώρα κατά 

την παροχή των υπηρεσιών του Εισιτηρίου ή κατά το event ή εντός οιουδήποτε χώρου 

λαµβάνει χώρα κάθε γεγονός της Εκδήλωσης. 

14.  Κατά την αγορά του Εισιτηρίου, συµφωνείτε ότι κατά την παροχή της υπηρεσίας που 

αφορά στο Εισιτήριο (π.χ. διαµονή) ή την διενέργεια του Εxperience του Εισιτηρίου, 

ο κάτοχος του Εισιτηρίου δέχεται και συµµορφώνεται µε οποιονδήποτε κανονισµό ή 

και όρους και προϋποθέσεις που ισχύει είτε στον χώρο του event είτε στο Ξενοδοχείο 

του Stay In Παρόχου ή είτε κατά την παροχή της υπηρεσίας είτε από την Εταιρεία, 

είτε από τον Stay In Πάροχο είτε από τον ιδιοκτήτη του οποιοδήποτε χώρου καθώς 

και µε  τον κανονισµό λειτουργίας της Εκδήλωσης ή του Ξενοδοχείου καθώς και µε 
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άλλους κανονισµούς που προβλέπονται σχετικά µε το Εισιτήριο. Ο κάτοχος του 

Εισιτηρίου υποχρεούται να συµµορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού 

ασφαλείας και των εκπροσώπων είτε της Εταιρείας είτε των Stay In Παρόχων καθώς 

και των συνεργαζόµενων µε αυτούς προσώπων. 

3.2. Οι τιµές για διαµονή ή για συµµετοχή σε Εµπειρίες  ή και Υπηρεσίες  στον Ιστότοπο 

όπως αυτές παρέχονται από τους Stay In Παρόχους - Ξενοδοχεία είναι εκπτωτικές  επί της 

κανονικής τιµής που προσφέρεται από τα Ξενοδοχεία και διαφέρουν ανάλογα µε τον τύπο 

της κάρτας πληρωµής, αναφέρονται σε ορισµένους τύπους δωµατίων/καταλυµάτων για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ή/και για συγκεκριµένα πακέτα προσφορών υπηρεσιών για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και γι’ αυτό τα Εισιτήρια 

που διατίθενται συνοδεύονται από τους παρόντες  ειδικούς όρους περί ακύρωσης και 

επιστροφής χρηµάτων εκ µέρους του κατόχου του Εισιτηρίου. Όλες οι αναγραφόµενες τιµές 

για το Εισιτήριό σας περιλαµβάνουν τον ΦΠΑ/φόρο πώλησης  (µε επιφύλαξη της 

πιθανότητας αλλαγής αυτών των φόρων) εξαιρουµένου σε περίπτωση που αφορά σε 

Εισιτήριο ∆ιαµονής του φόρου διανυκτέρευσης ανά δωµάτιο και κατηγορία Ξενοδοχείου - ο 

οποίος θα καταβάλλεται επιπρόσθετα από εσάς απευθείας στο Ξενοδοχείο κατα το check 

out -. Οι τιµές των Εισιτηρίων είναι ανά άτοµο ή γκρουπ - εαν διατίθενται- και υπόκεινται 

στην εγκυρότητα ή την ηµεροµηνία όπως αναφέρεται στο Εισιτήριο, εφόσον ισχύει. 

Επισηµαίνεται ότι κατά την έκδοση οιουδήποτε τύπου Εισιτηρίου, δεν χρεώνεστε οιαδήποτε 

επιπλέον έξοδα από τον Ιστότοπο ή την Πλατφόρµα πωλήσεων στην τιµή .  

3.3. Η πληρωµή και έκδοση των Εισιτηρίων γίνεται µέσω της συνεργαζόµενης πλατφόρµας 

πωλήσεων της Εκδήλωσης - Stay In Παρόχου (ενδ. eventora.com) αποκλειστικά µε χρέωση 

πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του χρήστη. Στην ιστοσελίδα του Stay In Παρόχου - 

πλατφόρµας πωλήσεων γίνονται αποδεκτές όλες οι πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες Visa®, 

MasterCard®, Diners Club® και American Express® ενώ για τους κατόχους κάρτας 
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MasterCard® ισχύουν µεγαλύτερες και ειδικές προνοµιακές τιµές και εκπτώσεις καθώς και 

ειδικά πακέτα Υπηρεσιών.  Η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας λαµβάνει χώρα 

στην πλατφόρµα πωλήσεων µε την αγορά των Εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής µέσω διαδικτύου.  Η συνεργαζόµενη πλατφόρµα φέρει την ευθύνη για την 

ασφάλεια των συναλλαγών των χρηστών στην Πλατφόρµα πωλήσεων  . Για περισσότερες 

λεπτοµέρειες δείτε και τους Όρους χρήσης και την Πολιτική απορρήτου της Πλατφόρµας 

πωλήσεων - Stay In Παρόχου. Η Εταιρεία  δεν διατηρεί ούτε επεξεργάζεται, για λόγους 

ασφαλείας, τα στοιχεία της κάρτας που χρησιµοποιήθηκε στην Πλατφόρµα πωλήσεων. Με 

την εισαγωγή των απαιτούµενων στοιχείων κάρτας στην Πλατφόρµα πωλήσεων, ο χρήστης 

δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόµιµο δικαίωµα χρήσης της κάρτας. Η Εταιρεία δεν φέρει καµία 

ευθύνη σε περίπτωση µη νόµιµης χρήσης καρτών. Η παροχή στοιχείων κάρτας δηλώνει τη 

συγκατάθεσή του χρήστη για δέσµευση του ποσού που αντιστοιχεί στο αντίτιµο των 

Εισιτηρίων.Σε περίπτωση που η συναλλαγή µε την κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε 

λόγο από την εκδίδουσα τράπεζα ή το δίκτυο της κάρτας (ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως 

υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης), τότε η παραγγελία των Εισιτηρίων 

ακυρώνεται αυτοµάτως. Εάν δεν εµφανιστεί µήνυµα επιβεβαίωσης της κράτησης Εισιτηρίων 

µέσω σελίδας επιβεβαίωσης του Stay In Παρόχου -Πλατφόρµας πωλήσεων, µετά την 

αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωµής ή, εάν προκύψει µήνυµα 

λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, θα πρέπει να 

επικοινωνήσετε µαζί µας είτε τηλεφωνικώς στο +302130993704 είτε µε e-mail στο 

events@toposophy.com. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για χρηµατική ή άλλη 

ζηµία του χρήστη, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε επιβεβαίωση της 

κράτησής του. 

3.4. Συµφωνείτε µε το παρόν, ότι για τις κάθε είδους αγορές εισιτηρίων που πραγµατοποιείτε 

λαµβάνετε υπόψη τα δεδοµένα του COVID-19  και τα σχετικά κυβερνητικά µέτρα, ενώ 

συνοµολογείτε ότι σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και την σχετική νοµολογία, µετά 
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την κήρυξη της επιδηµίας COVID-19 ως πανδηµίας από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας 

(11 Μαρτίου 2020), οι επιπτώσεις της πανδηµίας στα ταξίδια δεν µπορούν πλέον να 

θεωρηθούν απρόβλεπτες ή απροσδόκητες από τους καταναλωτές.Η ∆ιοργάνωση έχει όµως 

το δικαίωµα να ακυρώσει ή τροποποιήσει αζηµίως, µερικά ή ολικά την Εκδήλωση σε 

περίπτωση αλλαγών που οφείλονται στον  COVID-19 ενώ αυτός ο λόγος ακύρωσης δεν 

εµπίπτει στην περίπτωση Α.10.  

 

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ- ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  

4.1. Η Εταιρεία µας ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο 

νόµος και οι παρόντες Όροι. Συνεπώς, έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαµβάνει 

όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα µέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

προκειµένου (α) ο δικτυακός τόπος να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς 

προβλήµατα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλµατα ή λάθη, (β) τα δεδοµένα/πληροφορίες 

που χορηγούνται και διαβιβάζονται µέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να µην 

αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται µε τη δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας, 

καθόσον τα συστήµατα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε 

περιορισµούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιµοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) µέσω 

των οποίων ο Ιστότοπός µας  τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να µην περιέχει ιούς ή άλλα 

επιζήµια συστατικά ή προγράµµατα λογισµικού, ωστόσο  η Εταιρεία ∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω αλλά και για τις προσφερόµενες Υπηρεσίες και 

δεν υποχρεούται σε αποζηµίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζηµία για 

τους ως άνω λόγους. 

4.2. Επιπλέον η Εταιρεία µας ουδεµία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλότητα, 

αποτελεσµατικότητα, επάρκεια των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου αναφορικά µε το σκοπό για 

τον οποίο εσείς το προορίζετε, (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των 
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συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών του δικτυακού τόπου και (γ) για την 

αποτελεσµατικότητα, καταλληλότητα και επάρκεια των προσφερόµενων µέσων του 

Ιστοτόπου Υπηρεσιών των Stay In Παρόχων   . 

Καταβάλλουµε εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιµότητα του 

περιεχοµένου του Ιστοτόπου. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι ο Ιστότοπος 

δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή µόνιµα το σύνολο ή τµήµα του 

δικτυακού τόπου µε ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδοµένου ότι η 

διαθεσιµότητα µπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισµό των χρηστών, από άλλα δίκτυα 

επικοινωνιών, από το µεγάλο αριθµό ατόµων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του 

δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεµία 

ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζηµία (θετική, αποθετική, εξ αµελείας, ένδο-συµβατική ή 

άλλη) προερχόµενη από την αδυναµία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του 

συνόλου ή τµηµάτων αυτού, την καθυστέρηση, µη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα 

λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχοµένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους 

λαθών. 

Η Εταιρεία και ο Ιστότοπος δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήµατα που ενδέχεται να 

παρουσιαστούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον Ιστότοπο και κατά την 

διάρκεια αυτής και έχουν σχέση µε τη λειτουργία ή συµβατότητα της δικής τους υποδοµής 

µε τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, ο Ιστότοπος και η Εταιρεία ουδεµία ευθύνη έχει 

για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα µη επιτρεπόµενες παρεµβάσεις τρίτων σε 

προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται µέσω αυτού. 

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, ο Ιστότοπος και η Εταιρεία ουδεµία ευθύνη 

αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι υµών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώµατα 

από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των on line 

υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος Ιστοτόπου υποστεί ζηµία άµεση, έµµεση, 
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παρεπόµενη, αποθετική οικονοµική ή άλλη ζηµία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόµενη σε: (α) 

λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κολλήµατα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών 

∆ικτύων, του ∆ιαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική 

ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισµένων υπηρεσιών του ή/και 

σε διακοπή παροχής ορισµένων προϊόντων µέσω του Ιστοτόπου, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, 

ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις του Ιστοτόπου ή τρίτων συµπεριλαµβανοµένων και των 

άλλων Χρηστών και των  Stay In Παρόχων  για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις 

και δεν φέρει υποχρέωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν, (δ) γεγονότα, καταστάσεις, 

ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις  των  Stay In Παρόχων ( ενδ. Ξενοδοχεία- Πλατφόρµα 

Πωλήσεων)  και των Υπηρεσιών που διαθέτουν µέσω του Ιστοτόπου, (ε) πληροφορίες και 

λοιπό περιεχόµενο που τυχόν δηµοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα µέρη. 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καµία περίπτωση για την επικοινωνία σας µε τους τρίτους 

παρόχους υπηρεσιών και Stay In  Παρόχους  που διαφηµίζουν ή διαφηµίζονται ή 

προβάλλουν τις Υπηρεσίες τους στον Ιστότοπο και για την οποιανδήποτε τυχόν εµπορική 

συναλλαγή που µπορεί να προκύψει από τη µεταξύ σας σχέση. Επιπλέον ουδεµία ευθύνη 

φέρει για τυχόν ελαττωµατικά προϊόντα ή Υπηρεσιών  τρίτων. 

Η Εταιρεία δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή µόνιµα κάποιο χρήστη οποτεδήποτε και 

χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εµποδίσει την πρόσβαση 

(προσωρινά ή/και µόνιµα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά της Εταιρείας. Τα ανωτέρω 

ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από 

το χρήστη οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνοµολογούνται από το χρήστη 

ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήµατος από οποιαδήποτε Αρχή, ∆ικαστήριο, σε περίπτωση 

καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωµάτων κατά του χρήστη. Η Εταιρεία  διατηρεί το 

δικαίωµα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζηµίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή 
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των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν 

υπέχει προς τούτο ουδεµία υποχρέωση προηγούµενης ενηµέρωσης των χρηστών.  

Η Εταιρεία ευθύνεται µόνο για άµεσες ζηµιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς 

αµέλειας της, τις οποίες υποστήκατε ως χρήστης, πληρώσατε ή προκαλέσατε λόγω 

ανεπαρκούς τήρησης των υποχρεώσεών µας σε σχέση µε την παροχή των Υπηρεσιών 

µας,συνολικού ύψους που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος των Υπηρεσιών που καταβάλατε 

στην Εταιρεία µας . Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται 

πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας, των υπαλλήλων µας , διευθυντών, αντιπροσώπων, 

θυγατρικών εταιρειών, των διανοµέων, των affiliate συνεργατών, των δικαιοδόχων, των 

εκπροσώπων ή άλλων που εµπλέκονται στη δηµιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την 

καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή του Ιστοτόπου και του περιεχοµένου του, για  (ι) άµεση 

ζηµία λόγω ελαφράς αµέλειας ανεξαρτήτως νοµικού λόγου, (ii) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, 

έµµεση ή επακόλουθη ζηµία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια 

κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συµβολαίου, απώλεια ή ζηµία στην πελατεία ή την 

φήµη, απώλεια δικαιώµατος για αποζηµίωση, (iii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά µε τις 

πληροφορίες (περιγραφή) των Stay In Παρόχων (συµπεριλαµβανοµένων τιµών, 

διαθεσιµότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στην Πλατφόρµα µας, (iv) Yπηρεσίες ή 

προϊόντα που προσφέρονται από τους Stay in  Παρόχους ή άλλους επιχειρηµατικούς 

συνεργάτες, (v) οποιεσδήποτε (άµεσες, έµµεσες, επακόλουθες ή ποινικές) ζηµιές, απώλειες 

ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύµφωνα µε, έπειτα από ή 

σε σχέση µε τη χρήση, την αδυναµία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του Iστοτόπου 

µας, ή (vi) για τυχόν (προσωπικό) τραυµατισµό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή 

άλλες (άµεσες, έµµεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιµες) φθορές, απώλειες ή 

χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νοµικών) 

πράξεων, σφαλµάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αµέλειας, σκόπιµου πταίσµατος, 

παραλείψεων, µη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του 
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καταλύµατος ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή µερικώς) στον  Stay In Πάροχο ή σε 

οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους επιχειρηµατικούς µας συνεργάτες 

(συµπεριλαµβανοµένων των υπαλλήλων τους, της διεύθυνσης, των στελεχών, των 

εκπροσώπων, αντιπροσώπων ή των συνεργαζόµενων εταιρειών), των οποίων τα προϊόντα 

ή υπηρεσίες παρέχονται (άµεσα ή έµµεσα), προσφέρονται ή προωθούνται στον ή µέσω του 

Ιστοτόπου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν (µερικής) ακύρωσης, υπεράριθµης κράτησης, 

απεργίας, ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό µας. 

H Εταιρεία δεν ευθύνεται για (και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη), τη χρήση, την 

εγκυρότητα, την ποιότητα, την καταλληλότητα και την έγκαιρη ενηµέρωση σχετικά µε τις 

Υπηρεσίες των Stay In Παρόχων (∆ιαµονή, Εµπειρίες κλπ)  και δεν παρέχει καµία δέσµευση, 

εγγύηση οποιουδήποτε είδους, σιωπηρή, νόµιµη ή άλλη, οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση 

εµπορευσιµότητας, τίτλου, µη παραβίασης ή καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό. 

Αποδέχεστε και συµφωνείτε ότι ο εκάστοτε Stay In Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 

και αναλαµβάνει όλη την ευθύνη αναφορικά µε τις Υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνετε 

(περιλαµβανοµένων τυχόν εγγυήσεων και δεσµεύσεων από την πλευρά του). Συµφωνείτε και 

αποδέχεστε ότι ο Stay In Πάροχος είναι ανά πάσα στιγµή υπεύθυνος για την είσπραξη, 

παρακράτηση, υποβολή και πληρωµή των ισχυόντων φόρων που αναλογούν στο συνολικό 

ποσό της τιµής (των Υπηρεσιών του ) προς τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Η Εταιρεία δεν 

φέρει καµία ευθύνη για την υποβολή, είσπραξη, παρακράτηση ή πληρωµή των σχετικών 

φόρων που αναλογούν στην τιµή (των Υπηρεσιών του Stay In Παρόχου) προς τις αρµόδιες 

φορολογικές αρχές.  

Ανεβάζοντας φωτογραφίες/εικόνες στο σύστηµά µας και στα social media του Ιστοτόπου (για 

παράδειγµα, ως προσθήκη σε ένα σχόλιο) πιστοποιείτε, εγγυάστε και συµφωνείτε ότι 

κατέχετε τα πνευµατικά δικαιώµατα των φωτογραφιών/εικόνων και ότι συµφωνείτε ότι η 

Εταιρεία µπορεί να χρησιµοποιήσει τις φωτογραφίες/εικόνες που ανεβάζετε  στα  social 
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media του Ιστοτόπου κατά τη διακριτική ευχέρεια της.. Παραχωρείτε στην  Εταιρεία ένα µη 

αποκλειστικό, παγκόσµιο, αµετάκλητο, διαρκές και άνευ όρων δικαίωµα και άδεια για 

χρήση, αναπαραγωγή, εµφάνιση, διανοµή, υποαδειοδότηση, επικοινωνία και διάθεση των 

φωτογραφιών/εικόνων, κατά τη διακριτική ευχέρεια της. Ανεβάζοντας αυτές τις 

φωτογραφίες/εικόνες, το άτοµο που ανεβάζει τη(τις) φωτογραφία(-ες) αναλαµβάνει πλήρη 

νοµική και ηθική ευθύνη για οποιαδήποτε νοµική διεκδίκηση από τρίτα µέρη 

(συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των ιδιοκτητών καταλυµάτων) λόγω δηµοσίευσης 

και χρήσης των εν λόγω φωτογραφιών/εικόνων.  

4.3 Συµφωνείτε να αποζηµιώσετε την Εταιρεία µας και οιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώµατα 

από αυτή (συνεργάτες, υπαλλήλους, διοικητές, προµηθευτές, αντιπροσώπους, 

εκπροσώπους τόσο της ίδιας όσο και των συνεργατών της) για οποιαδήποτε ζηµία, 

απώλεια, έξοδο τυχόν υποστεί από (α) παραβίαση εκ µέρους σας των παρόντων Όρων 

χρήσης του Iστοτόπου και των παρεχόµενων σε αυτόν Υπηρεσιών, (β) µη συµµόρφωσή σας 

µε τους παρόντες Όρους, (γ) παραβίαση κείµενης νοµοθεσίας εκ µέρους σας, (δ) παραβίαση 

τυχόν δικαιωµάτων στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων τρίτων, (ε) παραβίαση 

πνευµατικών δικαιωµάτων της Εταιρείας. Όλοι οι περιορισµοί ευθύνης που τίθενται στο 

παρόν, ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύµφωνοι µε την καλή πίστη και τα 

συναλλακτικά ήθη, και οι Χρήστες συναινούν στις εξαιρέσεις και περιορισµούς αυτούς. 

5.    ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Όλο το περιεχόµενο των ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου, 

συµπεριλαµβανοµένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειµένων, 

παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της Εταιρείας και 

προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου 

και των διεθνών συµβάσεων και συνθηκών.Η Εταιρεία . διατηρεί αποκλειστικά την 

ιδιοκτησία όλων των δικαιωµάτων, τίτλων και συµφερόντων (όλα τα δικαιώµατα πνευµατικής 
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ιδιοκτησίας) (την µορφή και αίσθηση (συµπεριλαµβανοµένης της υποδοµής)) του Ιστοτόπου 

µέσω της οποίας διατίθεται οι Υπηρεσίες . Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, 

αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και µηχανική αναπαραγωγή, διανοµή, µεταφορά, 

downloading, µεταποίηση, µεταπώληση, µέρος ή του συνόλου του περιεχοµένου το 

δικτυακού τόπο για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν 

σας χορηγηθεί εγγράφως η συναίνεσή µας. 

Τα ονόµατα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσµατα που αντιπροσωπεύουν την 

Εταιρεία µας και τα προϊόντα/ υπηρεσίες της, αλλά και τα  τα παρεχόµενα σε αυτό προϊόντα/ 

υπηρεσίες ή/και τρίτα µέρη συµβεβληµένα µαζί µας καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

τους ( όπως των Stay In Παρόχων ή χορηγών) , είναι αποκλειστικά σήµατα και διακριτικά 

γνωρίσµατα της Εταιρείας  µας ή/και των άνω τρίτων µερών  αντίστοιχα και προστατεύονται 

από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόµους περί εµπορικών σηµάτων και 

βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας και αθέµιτου ανταγωνισµού. 

Σε κάθε περίπτωση η εµφάνισή και έκθεση τους  στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα 

τρόπο να εκληφθεί ως µεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώµατος χρήσης τους από εσάς 

ή οποιονδήποτε τρίτο. 

Με του παρόντες Όρους παρέχουµε σε εσάς περιορισµένη και µη µεταβιβάσιµη άδεια 

πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου, αλλά όχι άδεια λήψης του 

περιεχοµένου και του κώδικα του στο σύνολό του ή εν µέρει, παρά µόνο µε τη ρητή γραπτή 

άδεια µας. Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε µεταπώληση ή εµπορική χρήση του 

παρόντος Ιστοτόπου ή του περιεχοµένου του, συλλογή και χρήση των καταλόγων µας, των 

προϊόντων, της εµπορικής µας πολιτικής (εκπτώσεις- κουπόνια κτλ), εξόρυξη δεδοµένων κ.α. 

Έχετε δικαίωµα να χρησιµοποιείτε τα ανωτέρω µόνο για προσωπική σας χρήση. 
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∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε linking & Framing του Ιστοτόπου χωρίς τη γραπτή µας 

συναίνεση. ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε οποιεσδήποτε «µετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε 

άλλο «κρυφό κείµενο» µε βάση επωνυµίες ή εµπορικά σήµατα της Εταιρείας µας χωρίς τη 

ρητή γραπτή µας συγκατάθεση. Σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης, η άδεια που 

έχει παραχωρηθεί παύει να ισχύει. Το αυτό ισχύει και για τυχόν χρήση των λογοτύπων και 

εµπορικών σηµάτων της Εταιρείας  µας. 

Οποιαδήποτε παράνοµη χρήση ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή συµπεριφορές 

θα αποτελούν κατάχρηση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας µας 

(συµπεριλαµβανοµένου του copyright και του δικαιώµατος βάσεις δεδοµένων). 

 

6.ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

6.1.Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος µιας Συµφωνίας δεν επιδιώξουµε την από την 

πλευρά σας αυστηρή εκπλήρωση κάποιας από τις υποχρεώσεις σας σύµφωνα µε την 

Συµφωνία ή οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ή/και εάν δεν 

καταφέρουµε να ασκήσουµε οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα ή µέσα θεραπείας τα οποία 

δικαιούµαστε βάσει της Συµφωνίας ή των Όρων αυτών, αυτό δεν συνιστά παραίτησή µας 

από ή περιορισµό των εν λόγω δικαιωµάτων και µέσων θεραπείας µας και δεν σας 

απαλλάσσει από την υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις εν λόγω υποχρεώσεις σας. Η εκ 

µέρους µας παραίτηση από κάποια µεµονωµένη αξίωση δεν συνιστά και παραίτηση από 

τυχόν παρόµοια αξίωση στο µέλλον. Καµία εκ µέρους µας παραίτηση από οποιονδήποτε 

από τους παρόντες Όρους ή από τα δικαιώµατα και µέσα θεραπείας που έχουµε από τη 

Συµφωνία δεν θα θεωρείται έγκυρη, παρά µόνο εάν δηλώνεται ρητώς ότι πρόκειται για 

παραίτηση και σας γνωστοποιείται εγγράφως, 
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6.2.Εάν κάποια αρµόδια αρχή καθορίσει ότι κάποιοι από τους παρόντες Όρους ή διατάξεις 

της Συµφωνίας είναι άκυροι, παράνοµοι ή µη εκτελεστοί σε οποιοδήποτε βαθµό, οι εν λόγω 

όροι ή διατάξεις θα διαχωρίζονται στο βαθµό αυτό από τους υπόλοιπους όρους και 

διατάξεις, οι οποίοι θα εξακολουθούν να ισχύουν στο µέγιστο δυνατό βαθµό που επιτρέπεται 

από το νόµο. 

6.3.Οι παρόντες Όροι αποτελούν  τους τελικούς και µοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά 

µε την παροχή της Υπηρεσίας εκ µέρους της Εταιρείας στον Χρήστη και καταργούν τυχόν 

προ ισχύσαντες όρους, προηγούµενες συµβάσεις και διακανονισµούς, έγγραφους ή 

προφορικούς µεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη αναφορικά µε τη χρήση της Υπηρεσίας.  

6.4. Για κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων σχετικά µε την εφαρµογή, ερµηνεία, 

ακυρότητα όρων της Συµφωνίας, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωµάτων και υποχρεώσεων 

των συµβαλλοµένων εκ συµβάσεως ή και αδικοπραξίας, θα καταβάλλεται προσπάθεια για 

φιλική επίλυση, και σε κάθε περίπτωση θα ερµηνεύεται σύµφωνα µε τους ελληνικούς νόµους 

και εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη 

αρµοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση, αν σαν χρήστης 

θεωρείτε ότι τα δικαιώµατά σας έχουν παραβιαστεί, µπορείτε να απευθύνετε τα παράπονά 

σας σε εµάς στέλνοντας email στη διεύθυνση: events@toposophy.com µε στόχο µια 

εξωδικαστική διευθέτηση.   
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