
1  

Όροι Χρήσης του Ιστοτόπου PUBLO 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ [1.1] Ο Ιστότοπος ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MAΞ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 

ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και διακριτικό τίτλο «MAX INTERNATIONAL 

A.E.», με έδρα στο Ψυχικό Αττικής και αρ. ΓΕΜΗ 137680901000 (εφεξής η «Εταιρεία»), και περιλαμβάνει το σύνολο 

του περιεχομένου, των επιμέρους ιστοσελίδων, εφαρμογών, γραφικών, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων 

ως και υπηρεσιών υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.publo.gr. [1.2] Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον Ιστότοπο 

παρέχοντας στον επισκέπτη/χρήστη τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με την Εταιρεία, τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που παρέχει και να προβεί σε χρήση των ιστοσελίδων αυτού και των προσφερόμενων υπηρεσιών. [1.3] 

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις («Όροι Χρήσης») διέπουν το σύνολο των ενεργειών του 

χρήστη/επισκέπτη στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης, πλοήγησης/περιήγησης και χρήσης 

αυτού (εφεξής συλλήβδην αποκαλούμενες για λόγους συντομίας ως «Χρήση») και αποτελούν την πλήρη συμφωνία 

χρήσης μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη. Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστοτόπου έχει μελετήσει, 

κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από 

αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στον Ιστότοπο. [1.4] Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, 

μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης, ενημερώνοντας το παρόν κείμενο με τις εκάστοτε 

τροποποιήσεις και αναρτώντας το στον Ιστότοπο. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των 

Όρων Χρήσης για ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Μετά την ανάρτηση των τυχόν τροποποιήσεων, η εξακολούθηση 

χρήσης του Ιστοτόπου λογίζεται ως ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή αυτών. 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ [2.1] Ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα 

τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη/επισκέπτη. Η Εταιρεία χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς 

να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο να 

είναι πλήρεις, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, 

η Εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για 

καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον 

επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν 

συνιστά οικονομική, νομική ή άλλης φύσεως επαγγελματική συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια 

οποιαδήποτε επιχειρηματικής ή άλλης πράξεως και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του Ιστοτόπου 

από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση. [2.2] Ο Ιστότοπος ενδέχεται 

μεταξύ άλλων να παρέχει ειδικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, banners), σε δικτυακούς τόπους τρίτων, οι 

οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και 

ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των 

υπηρεσιών τους. Η Εταιρία δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου των τόπων αυτών και σε καμιά περίπτωση δεν είναι 

υπεύθυνη για το περιεχόμενο, διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, υπηρεσίες, προϊόντα κλπ που διατίθενται από 

τους ως άνω δικτυακούς τόπους, ούτε για την τυχόν ζημία του επισκέπτη/χρήστη από ή σε σχέση με τη χρήση του 

περιεχομένου αυτών. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΝΑ  ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ  ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΟΡΟΥΣ  ΧΡΗΣΗΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΧΡΗΣΗ  TOY ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 
www.publo.gr (ο «Ιστότοπος», «το Site»), καθώς η πλοήγηση/περιήγησή σας και χρήση αυτού, συνιστά την εκ 
μέρους σας ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των κατωτέρω Όρων Χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του 
περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων των όρων της Εταιρικής Πολιτικής Απορρήτου & Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://publo.gr/privacy-policy/) και της Πολιτικής Cookies 
(https://publo.gr/wp-content/uploads/2020/05/Coockie-Policy.pdf). Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιονδήποτε 
όρο, οφείλετε να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο και να μην προβείτε σε περαιτέρω χρήση του. 

http://www.publo.gr/
http://www.publo.gr/
https://publo.gr/privacy-policy/
https://publo.gr/privacy-policy/
https://publo.gr/wp-content/uploads/2020/05/Coockie-Policy.pdf
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επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση 

ή επιδοκιμασία της Εταιρείας, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. [2.3] Όλο 

το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, των εμπορικών 

σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, ανακοινώσεων, φωτογραφιών, βίντεο, εικόνων, παρεχόμενων υπηρεσιών, 

ανήκει στην Εταιρεία (ή στους εκάστοτε δικαιοπαρόχους της) και προστατεύεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς 

διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια 

της Εταιρείας, η εν όλω ή εν μέρει αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, τροποποίηση, μεταπώληση, 

δημιουργία παράγωγης εργασίας, η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου 

και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου ως και ή με άλλον και η εν γένει εκμετάλλευση και χρήση του Ιστοτόπου με 

οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς που δεν προβλέπονται στο παρόν. 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. [3.1] Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του 

Ιστότοπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς 

υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). [3.2] Η χρήση του Ιστοτόπου πρέπει να γίνεται 

αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι 

επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, 

Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων και τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει 

επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον Ιστότοπο και κατ’ 

επέκταση στην Εταιρεία. Ενδεικτικώς και όχι περιοστικώς, ο επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται (α) να προβεί σε 

οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να προξενήσει βλάβη σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων ρητώς των ανηλίκων, (β) 

να μεταδώσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. 

πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό) 

iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την 

ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, (γ) να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την 

προέλευση του περιεχομένου του Ιστοτόπου, να ζημιώσει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Εταιρείας ή τρίτων, 

να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Εταιρείας, (δ) να εμποδίσει οποιονδήποτε χρήστη να έχει 

πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από τον Ιστότοπο, (ε) να 

εγκαταστήσει, προωθήσει ή/και διαθέσει περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο 

ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη 

λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον 

Ιστότοπο, (στ) να συλλέγει ή αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες. [3.3] Σε περίπτωση 

παράνομης ή αντίθετης με το παρόν Χρήσης, ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για 

κάθε τυχόν ζημία της από την Χρήση αυτή. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων όρων 

δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. 

 

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ [4.1] Η Εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για 

τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου, ωστόσο δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά του, 

δικαιούται δε, να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Ιστοτόπου, για λόγους 

συντήρησης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση. Ο χρήστης/επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται 

ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία του προερχομένη από τη χρήση του Ιστότοπου ή την 

αδυναμία πρόσβασης σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, διακοπή ή κακή 

ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους. [4.2] Η πρόσβαση στον Ιστότοπο 

παρέχεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη και όχι της Εταιρείας. Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστοτόπου είναι 
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αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, καθώς 

και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις δια αυτού 

παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του 

από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. [4.3] Η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ασφαλείας για την προστασία του Ιστοτόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με 

συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων 

ενεργειών, δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί ότι το περιεχόμενο του Ιστοτόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και 

άλλων επιζήμιων στοιχείων. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία 

του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ρητώς 

ζημιών από βλάβες υπολογιστικών ή άλλων συστημάτων, απώλεια δεδομένων, δυσλειτουργίες με τυχόν ήδη 

εγκατεστημένο λογισμικό ή hardware κλπ. 

 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & COOKIES Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του 

επισκέπτη/χρήστη του Ιστοτόπου διέπεται από τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως 

εκτενώς στην Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρεται 

(https://publo.gr/privacy-policy/), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης. Στον Ιστότοπο 

χρησιμοποιούνται “cookies”, για την βελτίωση της πλοήγησης του χρήστη και την συνεχιζόμενη βελτίωση της 

παροχής των υπηρεσιών της Εταιρείας, για στατιστικούς και άλλους λόγους. Οποιαδήποτε Χρήση του Ιστότοπου 

συνιστά ρητή αποδοχή της εν λόγω χρήσης cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies της Εταιρείας 

(https://publo.gr/wp-content/uploads/2020/05/Coockie-Policy.pdf), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 

παρόντων Όρων Χρήσης. 

 

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [6.1] Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή 

τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για 

την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση ορίζονται αποκλειστικώς τα 

δικαστήρια των Αθηνών. [6.2] Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ 

τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. 

https://publo.gr/privacy-policy/
https://publo.gr/wp-content/uploads/2020/05/Coockie-Policy.pdf

