
H ιστοσελίδα «www.jottapolychronidou.com» σας καλωσορίζει! 

Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή πριν από την επίσκεψη και χρήση της σελίδας και των 
υπηρεσιών μας τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση 
της σελίδας «www.jottapolychronidou.com» και του περιεχόμενου της. 

Η χρήση της σελίδας «www.jottapolychronidou.com» αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ 
χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας 
και σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της 
παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Κατά 
καιρούς, είναι δυνατή η μονομερής, απροειδοποίητη τροποποίηση των παρόντων όρων και 
προς τούτο καλείστε να τους ελέγχετε τακτικά. 

Ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών κατανοεί και αποδέχεται ότι η σελίδα 
«www.jottapolychronidou.com» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, 
προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της, με ή χωρίς προειδοποίηση, 
προς τους επισκέπτες/ χρήστες. 

	

		

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το 
περιεχόμενο της σελίδας «www.jottapolychronidou.com» (κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, 
ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, 
σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, 
λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κ.λπ.), αποτελούν διανοητική 
(πνευματική/βιομηχανική) ιδιοκτησία της Παναγιώτας Μήτσιου προστατεύονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις. Διατίθενται στους χρήστες 
αυστηρά για προσωπική τους χρήση και απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε, εν όλω ή εν μέρει, 
αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, μεταφορά, φόρτωση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, 
μετάφραση, διανομή, πώληση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, καθώς και η 
ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για 
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 
Παναγιώτας Μήτσιου.  

Τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, ονόματα εταιρειών, 
γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής 
ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους 
τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν 
αποτελεί και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή 
δικαιώματος χρήσης τους. 

		

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η σελίδα «www.jottapolychronidou.com» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή 
λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, 
υπηρεσίες και περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα και ότι τα λάθη θα 
διορθώνονται. 



Ο χρήστης της σελίδας «www.jottapolychronidou.com» κατανοεί και αποδέχεται ότι η 
Παναγιώτα Μήτσιου δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου της, να ελέγχει το σύνολο του 
περιεχομένου που αναρτάται ενδεχομένως από τους χρήστες της στην ιστοσελίδα της. Η 
σελίδα «www.jottapolychronidou.com» δεν πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο του 
περιεχομένου των αναρτήσεων των χρηστών, αλλά διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα (και 
όχι την υποχρέωση) για την κατ’ επιλογή άρνηση ανάρτησης, μετακίνηση και διαγραφή 
οποιουδήποτε περιεχομένου, ρητώς αποκλειόμενης της ευθύνης της για οποιαδήποτε βλάβη 
ή ζημία τυχόν προκύψει από τη χρήση περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, 
μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στην Ιστοσελίδα. 

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Παναγιώτα Μήτσιου δεν ευθύνεται 
για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας 
«www.jottapolychronidou.com» στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. 

 

	
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην σελίδα 
«www.jottapolychronidou.com» αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη της σελίδας 
«www.jottapolychronidou.com» και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet, 
παρέχονται «ως έχουν» και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες 
πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε 
προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Συνεπώς, οι επισκέπτες της 
σελίδας «www.jottapolychronidou.com», χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους 
πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων 
πληροφοριών. Κάποιες από τις πληροφορίες παρέχονται από τρίτα πρόσωπα και η 
Παναγιώτα Μήτσιου δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές ούτε εγγυάται 
την ακρίβεια τους. 

O δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή 
μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. 

		

COOKIES 

Η Παναγιώτα Μήτσιου μπορεί – μελλοντικά – να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των 
χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την 
παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία 
κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν 
γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για 
την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση 
συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και της σελίδας «www.jottapolychronidou.com», για 
στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή 
δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή 
(browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό 
του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου 
είδους. Ο επισκέπτης/ χρήστης της σελίδας «www.jottapolychronidou.com» μπορεί να 
ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να 



μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο 
επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση 
cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες 
αυτές. 

		

		

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 

Η σελίδα «www.jottapolychronidou.com» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την 
πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών 
άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω hyperlinks ή διαφημιστικών 
banners. Η σελίδα «www.jottapolychronidou.com» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων 
και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο.  

Η σελίδα «www.jottapolychronidou.com» ομοίως δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επικοινωνία 
των χρηστών της με τρίτους που διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα και για οιαδήποτε εμπορική 
συναλλαγή, τους όρους αυτής ως και για την ποιότητα των αγαθών που προκύψει από τη 
μεταξύ τους σχέση. Η συναλλαγή και οι όροι αυτής καθορίζονται αποκλειστικά από τον 
επισκέπτη/χρήστη και τον πάροχο αγαθών ή υπηρεσιών τους οποίους και δεσμεύουν. 

		

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η σελίδα «www.jottapolychronidou.com» συλλέγει και επεξεργάζεται μη ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης/ χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του, 
εισέρχεται σε προωθητικά και διαφημιστικά προγράμματα, καθώς και όταν συμμετέχει σε 
διαγωνισμούς. Η σελίδα «www.jottapolychronidou.com» δύναται να αξιοποιεί τα 
συλλεγόμενα στοιχεία με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση προσφορών και υπηρεσιών 
του, εκτός αν ο χρήστης έχει ζητήσει την παράλειψή του. Η σελίδα 
«www.jottapolychronidou.com» δεσμεύεται να μην προβεί σε οιαδήποτε διάθεση 
προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών της σε τρίτους, εκτός εάν υποχρεούται 
προς τούτο από το νόμο ή με απόφαση των αρμοδίων αρχών. Η σελίδα 
«www.jottapolychronidou.com» δύναται να διαθέτει προσωπικά δεδομένα των χρηστών της 
σε τρίτους μόνο εάν: α) έχει τη ρητή συγκατάθεση των προσώπων που αφορούν αυτά και β) 
η διάθεση των προσωπικών δεδομένων προς τρίτους που συνεργάζονται με την σελίδα 
«www.jottapolychronidou.com» καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση σχετικών εντολών 
των χρηστών. Η σελίδα «www.jottapolychronidou.com» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των 
όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ 
χρηστών. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις 
υπηρεσίες της «www.jottapolychronidou.com». Η διαχείριση και προστασία των 
προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της σελίδας  
«www.jottapolychronidou.com» υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις 
σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου 
και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και τις 
αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Για τυχόν 
ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ως και άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης ή/και 



αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω της 
φόρμας επικοινωνίας της σελίδας  «www.jottapolychronidou.com».   

		

	
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της σελίδας «jottapolychronidou.com», καθώς 
και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, 
αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια 
της Θεσσαλονίκης. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το 
νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών 
όρων. Το παρόν αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Παναγιώτας Μήτσιου και του επισκέπτη/ 
χρήστη της ιστοσελίδας. 

 
 
Πολιτική Απορρήτου  
 
Η Παναγιώτα Μήτσιου είναι η διαχειρίστρια της ιστοσελίδας «jottapolychronidou.com». 

Η παρούσα επισήμανση απορρήτου επεξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς όταν 
επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Είναι 
πολυεπίπεδη, για να μπορείτε να βρείτε εύκολα το λόγο για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις 
προσωπικές σας πληροφορίες και τι κάνουμε με αυτές. Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να 
διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου και να τσεκάρετε την επιλογή 
«Συμφωνώ» εάν κατανοείτε και συμφωνείτε με τους επί μέρους όρους της παρούσας 
ειδοποίησης.  

 

Για γενικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο mail 
info@jottapolychronidou.com, στο τηλέφωνο +30 2310 696747 ή αποστέλλοντας 
ταχυδρομική επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση. Mπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε 
μαζί μας μέσω της υπηρεσίας facebook messenger ή και της φόρμας επικοινωνίας της 
σελίδας «www.jottapolychronidou.com».  

 


