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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας https://www.excellence-lean.gr/ (εφεξής «Ιστότοπος»). 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους χρήσης που διέπουν τη χρήση αυτού του 

Ιστότοπου (εφεξής «Όροι Χρήσης»). Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Ιστότοπο αποδέχεστε ανεπιφύλακτα 

τους Όρους Χρήσης, συνεπώς σε περίπτωση που διαφωνείτε με  αυτούς , οφείλετε να εγκαταλείψετε τον 

Ιστότοπο και να μην προβείτε σε περαιτέρω χρήση του. 

 

1. H εταιρεία με την επωνυμία «EXCELLENCE & LEAN MANAGEMENT CONSULTANTS LTD» (εφεξής 

«Εταιρεία», «εμείς», «μας»), που εδρεύει στην Καλλιθέα – Αττικής (Λ. Συγγρού 310 και Σπάρτης 

1, ΤΚ 176 73) έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τον Ιστότοπο, προκειμένου να παρουσιάσει 

στους επισκέπτες του τις υπηρεσίες και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητά της.  

2. Η Εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του 

περιεχομένου της Ιστοσελίδας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα. 

Όλες οι πληροφορίες του Ιστοτόπου παρέχονται από την Εταιρεία «ως έχουν» και δεν φέρουμε 

ευθύνη, ούτε παρέχουμε εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την απόδοση, την πληρότητα ή την 

καταλληλόλητα των πληροφοριών και των υλικών που αναρτώνται στον Ιστότοπο για 

συγκεκριμένο σκοπό. 

3. Με την είσοδο στον Ιστότοπο,  ο επισκέπτης αποδέχεται ότι η χρήση του γίνεται με δική του 

ευθύνη και ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε αυτόν από ή 

εξ αφορμής της χρήσης του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε 

άμεση ή έμμεση ζημία, η οποία δύναται να προκύψει από την πρόσβαση, τη χρήση ή την 

πλοήγηση στον Ιστότοπο ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, 

δεδομένων, εικόνων που είναι αναρτημένα σε αυτόν. Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει 

μέτρα προστασίας των συσκευών του  (χρήση antivirus ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν 

τη χρήση του Ιστοτόπου.   

4. Ο Ιστότοπος και το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν (για παράδειγμα 

εμπορικά σήματα, εικόνες, κείμενα, ονομασίες, λογότυπα, γραφικά, απεικονίσεις, φωτογραφίες, 

κ.λπ.) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτων (που έχουν χορηγήσει στην 

Εταιρεία την άδεια τους) και προστατεύεται από τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές 

νομοθετικές διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητά η με 

οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο,  εν όλω ή εν μέρει αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, 
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αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, "φόρτωση (download)", τροποποίηση του Ιστοτόπου 

με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.  

5. Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου  οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του 

περιεχομένου και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου, για παράδειγμα απαγορεύεται να προβεί σε 

οποιεσδήποτε δραστηριότητες που είναι παράνομες, προσβλητικές, καταχρηστικές, 

παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων ή δεν επιτρέπουν σε άλλους χρήστες να χρησιμοποιήσουν 

τον Ιστότοπο. Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω, υπέχετε ευθύνη αποζημίωσης έναντι της 

Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία υποστεί εκ του λόγου αυτού.  

6. Ο Ιστότοπος ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να περιέχει υπερ-συνδέσμους (link) σε ιστοσελίδες 

τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και 

συνεπώς την πλήρη  ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους και την εγκυρότητα του 

περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου δηλώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η 

Εταιρεία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των 

ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στον Ιστότοπο.  

7. Τροποποιήσεις: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες 

όρους χρήσης του Ιστοτόπου, χωρίς να υποχρεούται να προβεί σε προηγούμενη αναγγελία ή 

ενημέρωση. Ως εκ τούτου ο επισκέπτης οφείλει να ανατρέχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

στους όρους χρήσης του Ιστοτόπου, ώστε να ενημερώνεται για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον 

εξακολουθεί τη χρήση του Ιστοτόπου τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους 

και προϋποθέσεις χρήσης του.  

8. Προσωπικά δεδομένα: Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις εθνικές και κοινοτικές 

νομοθετικές διατάξεις για την  προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η διαχείριση και 

προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη του Ιστοτόπου υπόκειται στους όρους 

της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που εφαρμόζει η Εταιρεία, τους οποίους 

μπορείτε να βρείτε εδώ.  

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την ανωτέρω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που 

συλλέγουμε, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, το χρονικό διάστημα για το οποίο 

αποθηκεύονται, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας βάσει του του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

9. Cookies: Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία "cookies", η οποία επιτρέπει την αναγνώριση 

του επισκέπτη κάθε φορά που αυτός χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο με σκοπό τη βελτίωση της 
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εμπειρίας του κατά την περιήγηση του σε αυτόν. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση 

cookies, μπορείτε να βρείτε εδώ.  

10. Εφαρμοστέο δίκαιο: Οι παρόντες Όροι Χρήσης του Ιστοτόπου διέπονται από τις διατάξεις του 

Ελληνικού Δικαίου και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει από αυτούς 

θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.   
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