
Όροι και Προϋποθέσεις  

Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης 

Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ 

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη 

χρήση της ιστοσελίδας www.kedipes.com.cy η οποία ανήκει και διατηρείται από την 

Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ  (στο εξής «ΚΕΔΙΠΕΣ»). Η 

χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων 

όρων και προϋποθέσεων τους οποίους η ΚΕΔΙΠΕΣ δύναται να τροποποιήσει από καιρού εις 

καιρόν εξασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια. 

Οι χρήστες /επισκέπτες οφείλουν να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα θα τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους 

νέους όρους και προϋποθέσεις στο σύνολό τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να 

απέχουν από τη χρήση /επίσκεψη της ιστοσελίδας της ΚΕΔΙΠΕΣ. 

Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης 

Η ΚΕΔΙΠΕΣ λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην 

ιστοσελίδα να είναι όσο το δυνατό ακριβείς, αληθινές και με χρονική εγγύτητα. 

Παρά ταύτα η ΚΕΔΙΠΕΣ, δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε λάθη ή 

παραλείψεις, δεδομένου ότι υπάρχει περίπτωση οι σχετικές πληροφορίες να μην 

τυγχάνουν ανανέωσης/ ενημέρωσης επί καθημερινής βάσης. 

Λειτουργία ιστοσελίδας 

Η ΚΕΔΙΠΕΣ δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή 

απαλλαγμένη από κάθε είδους λάθη και ιούς και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για 

απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημιά δυνατό να υποστεί ο χρήστης η οποία οφείλεται, είτε σε 

χρήση/ αντιγραφή/ φόρτωση πληροφοριών, είτε σε αλλοίωση των πληροφοριών λόγω της 

ύπαρξης ιών ή λόγω άλλων μη επιτρεπόμενων παρεμβάσεων τρίτων σε αρχεία και 

πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.  

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες (links) 

Η ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΠΕΣ περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων προσώπων, το 

περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με την αποκλειστική ευθύνη των προσώπων 

αυτών. Η ΚΕΔΙΠΕΣ δεν εγγυάται για το επίπεδο και την ποιότητα κάθε ιστοσελίδας στην 

οποία γίνεται παραπομπή μέσω συνδέσμων και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για 

το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κειμένων, 

φωτογραφιών, ταινιών, σχεδιαγραμμάτων και κάθε είδους αρχείων αποτελεί πνευματική 

ιδιοκτησία της ΚΕΔΙΠΕΣ και διατίθενται στους επισκέπτες/χρήστες αυστηρά για προσωπική 

και όχι κερδοσκοπική χρήση. 

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, 

πώληση, μετάδοση , τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση 

εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη άδεια της 

ΚΕΔΙΠΕΣ. 



Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του 

περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση χωρίς 

πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης.  

Συμπεριφορά χρήστη  

Ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας της ΚΕΔΙΠΕΣ οφείλει να συμμορφώνεται με τους 

ισχύοντες κανονισμούς και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, και να απέχει από 

κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της 

ιστοσελίδας. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο 

δικτυακό τόπο της ΚΕΔΙΠΕΣ απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας. 


