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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ www.agiasofia.today.gr 

 

1.Ο διαδικτυακός τόπος www.agiasofia.today ανήκει στην εταιρεία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε» που εδρεύει 
στο Μαρούσι -Αττικής και παρέχει στους επισκέπτες- χρήστες του  πληροφορίες και 
ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου 
της Α.Ε.Κ «Αγιά Σοφιά» στην Νέα Φιλαδέλφεια-Αττικής. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα 
διαδικτυακό τόπο , οι χρήστες και επισκέπτες αποδέχονται ανεπιφύλακτα και 
συγκατατίθενται ρητά και αυτομάτως τους  κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης του.  

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ : Αυτός είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος 
της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε» .Ολο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας δηλ. 
ενδεικτικά, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες ,σχέδια κείμενα, σήματα, διακριτικά 
γνωρίσματα και όλα εν γένει τα αρχεία, αποτελούν πνευματική, εμπορική και βιομηχανική 
ιδιοκτησία της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε» και προστατεύονται από τις διατάξεις του 
ελληνικού , κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.   
3 . ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ: Το περιεχόμενο του παρόντος δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο 
πώλησης , εμπορίου , αντιγραφής , τροποποίησης , αναπαραγωγής, αναμετάδοσης διανομής 
με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη ή επισκέπτη ή άλλον τρίτο .  
 Οι χρήστες- επισκέπτες αποδέχονται , συμφωνούν και συνομολογούν ότι,  θα 
χρησιμοποιούν τον παρόντα διαδικτυακό τόπο σύννομα και πρόσφορα και ενδεικτικά δεν 
θα προβαίνουν:  
-σε αποστολή , δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους 
οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο , βλαβερό , απειλητικό, προσβλητικό, 
ενοχλητικό, συκοφαντικό , δυσφημιστικό , χυδαίο , άσεμνο, λιβελογραφικό, ρατσιστικό .    
- πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο . 
-αποστολή , δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οπουδήποτε 
περιεχομένου για το οποίο δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης κ.τλ. 
-αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail ή μετάδοση οποιουδήποτε υλικού, το οποίο 
περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες , αρχεία ή προγράμματα που 
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή , την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον 
εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών , 
- παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας .  
- παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο . 
-συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες . 
Η «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε» διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στον παραπάνω 
διαδικτυακό τόπο στον χρήστη – επισκέπτη που παραβιάζει τους παρόντες όρους και 
προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση στην οποία γίνεται παράνομη και μη αποδεκτή χρήση 
του . 
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4. ΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ : Ο παρόν διαδικτυακός τόπος είναι πιθανόν να 
παραπέμπει σε άλλα web sites μέσω άλλων δεσμών (links) , hyperlinks  ή  διαφημιστικά 
banners για των οποίων την  διαθεσιμότητα , το περιεχόμενο , την πολιτική προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων , την ποιότητα και την πληρότητα δεν φέρει καμία απολύτως 
ευθύνη ποινική , αστική ή άλλη η «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ» και ουδεμία άλλη ευθύνη φέρει 
από την επικοινωνία και επισκεψιμότητα των χρηστών στις σελίδες τρίτων κατά αυτόν 
τον τρόπο .    

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε» . Το περιεχόμενο  του παρόντος 
διατίθεται ως έχει και η «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε» δεν παρέχει καμία εγγύηση για την τυχόν 
παραβίαση του περιεχομένου του από τρίτον,  για οποιονδήποτε σκοπό, χρήση ή εφαρμογή. 
Απαλλάσσεται δε από την προληπτική ευθύνη και από την υποχρέωση δραστήριας και 
συστηματικής αναζήτησης περιεχομένου για εντοπισμό παρανομιών. Η συμμετοχή στην 
δραστηριότητα αυτή γίνεται αυτοβούλως και προϋποθέτει πρόσβαση των 
ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε» δεν 
αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, υποβοήθηση της πρόσβασης 
σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση 
στο παρόντα διαδικτυακό τόπο επιτρέπεται υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου 
διακομιστή και τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του.  

Η «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε»  υπό οποιεσδήποτε συνθήκες – ακόμη και της περίπτωσης της 
αμέλειας δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των επιλογών 
και υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου , στις οποίες προβαίνει με δική του 
πρωτοβουλία και με την γνώση των παρόντων όρων. Η «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε» δεν φέρουν 
καμία ευθύνη ποινική , αστική ή άλλη προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο πρόσωπο, 
για οποιοδήποτε ατύχημα, βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα  
από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου . 

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ : Η διαχείριση και η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου 
υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις  καθώς και τις οικείες διατάξεις του 
ελληνικού και κοινοτικού δικαίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων , όπως 
ισχύουν. Η «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε» διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των 
προσωπικών δεδομένων των χρηστών  και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει , δημοσιεύσει , 
κοινοποιήσει σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κανέναν λόγο , πλην των 
περιπτώσεων που ορίζει ο νόμος και μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις που 
ορίζοντα από την κείμενη νομοθεσία .   

Η χρήση και επίσκεψη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο από τους επισκέπτες- χρήστες ,  
αποτελεί  σαφή, ρητή  ειδική  κατά νόμο δήλωση συναίνεσης εκ μέρους τους για την τήρηση 
και επεξεργασία των στοιχείων τους , αποκλειστικά και  μόνον για σκοπούς ενημέρωσης 
και επικοινωνίας για τις δραστηριότητες που προβλέπονται αναλυτικά παραπάνω . 
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7.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: Όλοι οι όροι χρήσης του παρόντος, θεωρούνται 
ουσιώδεις, δυνάμενοι να τροποποιηθούν μόνο εγγράφως , διεπόμενοι τόσο αυτοί όσο και η 
διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από το ελληνικό 
δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε  
δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.  

8 . ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η αναδημοσίευση , αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου 
του www.agiasofia.today.με οποιονδήποτε  τρόπο, φωτοτυπικό , έγγραφο, εκτυπωτικό , 
ηχογράφησης , ή άλλον χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1923 Α.Ε», 
σύμφωνα με την οικεία  νομοθεσία .   

 


