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Όροι Χρήσης 2001-5
Όλο το υλικό του site αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του e-misSOS και διατίθεται στους
επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε
οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του e-misSOS χωρίς
προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του e-misSOS
σημαίνει αυτόματα καταλογισμό ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες
διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του
e-misSOS αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους.
Το www.e-missos.gr δε κατοχυρώνει τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού προς δημοσίευση
που αποστέλεται σε αυτό. Η διαδικασία αυτή γίνεται αποκλειστικά και μόνο απο τους
δημιουργούς (αν αυτοί τοι επιθυμούν) με δικά τους μέσα και σύμφωνα με τους ισχύοντες
νόμους. Η σελίδα δεν αναλαμβάνει και δεν ευθύνεται για κανενός είδους κατοχύρωση
πνευματικών δικαιωμάτων που βρίσκονται κάτω από url της.
Το e-misSOS σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων, και καλούμε τους επισκέπτες
μας να κάνουν το ίδιο. Το e-misSOS, ενδέχεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να
τερματίζει - διαγράφει πληροφορίες χρηστών που παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία
των άλλων.
Εάν πιστεύετε πως η δουλειά σας έχει αντιγραφεί με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει
την πνευματική σας ιδιοκτησία, παρακαλούμε να μας στείλετε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδείξεις αυτού ώστε να ενεργήσουμε κατάλληλα.
Τα ποιήματα/κείμενα/άρθρα/απόψεις/σχόλια των χρηστών εκφράζουν τις απόψεις των
συντακτών τους και όχι απαραίτητα του e-misSOS.
Το e-misSOS διατηρεί για λογαριασμό του το δικαίωμα να αποσύρει, διαγράψει ή
τροποποιήσει οποτεδήποτε, οποιεσδήποτε πληροφορίες.
Το e-misSOS δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων στους οποίους
είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στο e-misSOS.
Το e-misSOS δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη
χρήση του site ή και των στοιχείων που περιέχονται σ΄ αυτόν.
Το e-misSOS δεν εκπροσωπεί ή υποστηρίζει την ορθότητα ή την αξιοπιστία των
πληροφοριών, των περιεχομένων και των διαφημίσεων που περιέχονται, κατανέμονται,
έχουν σύνδεσμο, μεταφέρθηκαν τοπικά ή προσπελάστηκαν από οποιοδήποτε σημείο αυτού
του website , ούτε την ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, πληροφορίας ή άλλων σχετικών
που εμφανίστηκαν, αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από εσάς ως καρπός διαφήμισης ή άλλης
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πληροφορίας ή προσφοράς που παρουσιάστηκαν . Με την γνώση του παρόντος, η
εμπιστοσύνη που θα δείξετε σε οτιδήποτε Σχετικό είναι μοναδικά δική σας ευθύνη.

Το e-misSOS θεωρεί ότι οι χρήστες του, έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν
αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως της
ιστοσελίδας.
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