Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών
O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες
(π.χ.

passport.peoplecert.org,

candidate.peoplecert.org,

webcandidate.peoplecert.org,

webates.peoplecert.org, WebProctoring, reports.peoplecert.org) ανήκουν και διαχειρίζονται από την
PEOPLECERT INTERNATIONAL (εφεξής "PEOPLECERT", "εμείς", "δικό μας", ή "εμάς").

1. Όροι χρήσης
Η χρήση του δικτυακού αυτού τόπου ή των συσχετιζόμενων με αυτόν ηλεκτρονικών υπηρεσιών από εσάς,
υπό την ιδιότητα του επισκέπτη, ΧΡΗΣΤΗ ή υποψηφίου (εφεξής “ΧΡΗΣΤΕΣ”, “εσείς”), συνιστά αποδοχή
των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, η
άδεια χρήσης του δικτυακού αυτού τόπου ή των συσχετιζόμενων με αυτόν ηλεκτρονικών υπηρεσιών
αυτομάτως διακόπτεται και πρέπει αμέσως να καταστρέψετε οποιαδήποτε αρχεία ή υλικό έχετε λάβει ή
εκτυπώσει. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλείσθε να μην
χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο ή τις συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
2. Απόρρητο (Privacy)
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία επίσης διέπει τη χρήση
του δικτυακού αυτού τόπου ή των συσχετιζόμενων με αυτόν ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προκειμένου να
κατανοήσετε τις πρακτικές μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα
με την Πολιτική Απορρήτου.
3. Απαγορευμένη Συμπεριφορά
Κάθε ΧΡΗΣΤΗΣ συμφωνεί ρητά ότι δεν θα διενεργήσει, είτε προσωπικά είτε μέσω αντιπροσώπου,
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες, που περιγράφονται στο παρόν ως "Απαγορευμένη
συμπεριφορά":
1. Διαβιβάσει, εγκαταστήσει, «φορτώσει» (upload) ή άλλως μεταβιβάσει οποιονδήποτε ιό, διαφήμιση,
επικοινωνία, ή άλλο στοιχείο ή διαδικασία στον δικτυακό αυτό τόπο και στις συσχετιζόμενες με αυτόν
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζουν τη χρήση ή επηρεάζουν αρνητικά
τους υπολογιστές, τους διακομιστές ή τις βάσεις δεδομένων της PEOPLECERT.
2. Αντιγράψει, τροποποιήσει, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, αναδιανέμει, αναδημοσιεύσει,
μεταβάλλει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει
οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή κώδικα HTML ή άλλο
περιεχόμενο, που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό αυτό τόπο και στις συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές
υπηρεσίες.
3. Αφαιρέσει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα,
ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα από το περιεχόμενο, που είναι
διαθέσιμο στον δικτυακό αυτό τόπο και τις συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
4. Παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της PEOPLECERT – τούτο
περιλαμβάνει πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή, στον οποίο δεν έχετε δικαίωμα
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πρόσβασης ή άλλως παραβίαση της ασφάλειας του δικτυακού αυτού τόπου και των συσχετιζόμενων με
αυτόν ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
5. Χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε συσκευή (όπως είναι ένα "διαδικτυακό πρόγραμμα ανίχνευσης" ή άλλο
μηχανισμό αυτόματης ανάκτησης) ή άλλα μέσα για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με άλλους
ΧΡΗΣΤΕΣ, ή την PEOPLECERT.
Ιδιαίτερα, όσον αφορά στις υπηρεσίες πιστοποίησης που παρέχονται από την PEOPLECERT μέσα από
τον δικτυακό αυτό τόπο και τις συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες:
Η όλη διαδικασία πιστοποίησης είναι εμπιστευτική. Τα δικαιώματα της PEOPLECERT επί της πνευματικής
ιδιοκτησίας και των εμπορικών σημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών
πιστοποίησης, προστατεύονται από τον νόμο. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης είναι διαθέσιμες σε εσάς υπό
την ιδιότητα του Υποψηφίου, αποκλειστικά για το σκοπό της αξιολόγησής σας και αναλαμβάνετε την
υποχρέωση να συμμορφώνεστε με τους σχετικούς Κανονισμούς περί των Υποψηφίων. Απαγορεύεται
ρητά να αποκαλύπτετε, δημοσιεύετε, αναπαράγετε, ή διαβιβάζετε οποιοδήποτε υλικό που συνδέεται με τη
διαδικασία πιστοποίησης, εν όλω ή εν μέρει, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, συμπεριλαμβανομένου του
οπτικού, ακουστικού, προφορικού, γραπτού, ηλεκτρονικού ή μηχανικού μέσου και για οποιονδήποτε
σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της PEOPLECERT.
4. Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της PEOPLECERT
Εάν έχετε πρόσβαση στον δικτυακό αυτό τόπο ή στις συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες
χρησιμοποιώντας ένα Όνομα Χρήστη (π.χ. Member ID, Candidate ID) και έναν Κωδικό Πρόσβασης (π.χ.
Member Password, Examination PIN), τα οποία έχετε λάβει από εμάς, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση
της εμπιστευτικότητας του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης και τον περιορισμό της
πρόσβασης στον υπολογιστή σας, συμφωνείτε δε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες,
που λαμβάνουν χώρα υπό το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασής σας. Ο λογαριασμός σας δεν
είναι κοινόχρηστος ή μεταβιβάσιμος σε οποιονδήποτε άλλο, αλλά είναι αυστηρά προσωπικός. Η
PEOPLECERT διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί ή επεξεργάζεται το περιεχόμενο, να αρνείται την παροχή
υπηρεσίας, να ακυρώνει εντολές ή να τερματίζει λογαριασμούς, κατά την αποκλειστική διακριτική της
ευχέρεια.
Οι ΧΡΗΣΤΕΣ είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν επαρκές και συμβατό
εξοπλισμό λογισμικού (hardware, software), καθώς επίσης τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και υπηρεσία
Internet, που είναι απαραίτητη για τη χρήση του δικτυακού αυτού τόπου και των συσχετιζόμενων με αυτόν
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Η PEOPLECERT θα καταβάλει όλες τις εμπορικά εύλογες προσπάθειες να παράσχει αδιάκοπτη
πρόσβαση στον δικτυακό αυτό τόπο και στις συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ωστόσο,
κατά καιρούς οι ΧΡΗΣΤΕΣ ενδεχομένως να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά λόγω συνθηκών
πέρα από τον έλεγχό μας (λόγοι ανωτέρας βίας).
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Επίσης, κατά καιρούς, η πρόσβαση μπορεί να μην είναι εφικτή εξαιτίας της διενέργειας τακτικών
συντηρήσεων του συστήματος, καθώς και για άλλους συναφείς λόγους. Σε περίπτωση τέτοιας αδυναμίας
προσβάσεως στο δικτυακό αυτό τόπο ή στις συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η
PEOPLECERT θα προβαίνει σε όλες τις εμπορικά εύλογες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίζει ότι η
πρόσβαση θα αποκαθίσταται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Με τον όρο " εμπορικά εύλογο"
νοούνται οι εύλογες προσπάθειες, που καταβάλλονται καλή τη πίστει χωρίς υπερβολική ή δαπανηρή
χρήση χρόνου, πόρων, προσωπικού ή χρημάτων.
5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Ο δικτυακός αυτός τόπος και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν, αποτελούν ιδιοκτησία της
PEOPLECERT, των επιχειρηματικών της εταίρων και των εντεταλμένων πρακτόρων της, που διατηρούν
όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλα τα υλικά που περιλαμβάνονται στο δικτυακό
αυτό τόπο. Θα πρέπει να θεωρείτε ότι ο,τιδήποτε βλέπετε, διαβάζετε και ακούτε στο δικτυακό μας τόπο
(όπως προϊόντα, εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών, εικόνες, βίντεο, ήχοι, φωτογραφίες,
εικόνες, κείμενο, μαρτυρίες και άλλα υλικά) αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή
κατοχυρωμένα σήματα που προστατεύονται. Δεν μπορείτε να πουλήσετε, αναπαράγετε, διανέμετε,
τροποποιήσετε, εμφανίσετε, αναδιανέμετε ή άλλως χρησιμοποιήσετε και αποθηκεύσετε με οιονδήποτε
τρόπο ο,τιδήποτε ανήκει στην Πνευματική Ιδιοκτησία της PEOPLECERT, ή δημιουργήσετε παράγωγα
έργα που βασίζονται στα ανωτέρω αναφερόμενα με οιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε παραβίαση των
δικαιωμάτων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας
σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
6. Πνευματική Ιδιοκτησία και Σήματα
Το «PEOPLECERT®» είναι νόμιμα Καταχωρημένο Σήμα στο Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής
Αγοράς (ΓΕΕΑ) και νόμιμα Καταχωρημένο Εμπορικό Σήμα στο Ελληνικό Γραφείο Σημάτων – Τμήμα της
Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
7. Αποποίηση ευθύνης
Όλες οι πληροφορίες και τα υλικά που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο έχουν αναπτυχθεί
αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής πληροφοριών σχετικών με την PEOPLECERT και τα
προϊόντα και υπηρεσίες αυτής. Παρά το γεγονός ότι η PEOPLECERT έχει επιδείξει κάθε εύλογη επιμέλεια
κατά την ανάπτυξη των περιεχομένων στο

δικτυακό αυτό τόπο, ο παρών ιστότοπος και όλα τα

περιεχόμενα σε αυτόν παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια,
πληρότητα ή χρησιμότητα των οποιωνδήποτε περιεχομένων σε αυτόν πληροφοριών. Όλες οι εγγυήσεις,
είτε προκύπτουν εκ του νόμου είτε υπονοούνται, αποκλείονται ρητά δια του παρόντος στο βαθμό που
επιτρέπεται από το δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας του μέσου για την επίτευξη του
επιδιωκόμενου σκοπού, της ικανοποιητικής ποιότητας και της έγκαιρης παράδοσής του.
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8. Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα, Πολιτική Ακυρώσεων και Επιστροφών
Η PEOPLECERT διαθέτει προς πώληση, είτε εξ αποστάσεως είτε μέσω ηλεκτρονικών μέσων, προϊόντα,
εξετάσεις και υπηρεσίες. Η επεξεργασία των πληρωμών με πιστωτική κάρτα πραγματοποιείται με
ασφάλεια από επιλεγμένο από εμάς επεξεργαστή πληρωμών. Σχετική καταχώρηση αγοράς στο όνομα
«www.peoplecert.org» εμφανίζεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας.
Σε περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει κατά λάθος μια αγορά ή έχετε αλλάξει γνώμη, θα πρέπει να
αποστείλετε γραπτή αίτηση ακύρωσης εντός μίας (1) ημέρας (24 ώρες) από την ημερομηνία της αρχικής
πληρωμής σας. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
info@peoplecert.org. Στην περίπτωση υποβολής μιας ενδεδειγμένης αίτησης ακύρωσης, η PEOPLECERT
θα προβαίνει σε επιστροφή του ποσού. Οι επιστροφές θα γίνονται πάντα στην ίδια πιστωτική κάρτα, που
χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά.
9. Συνδέσεις σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων Μερών
Ο δικτυακός αυτός τόπος μπορεί να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, που διατηρούνται από τρίτα
μέρη. Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή
σας. Η PEOPLECERT ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης
ιστοσελίδας. Η PEOPLECERT δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών
ιστοσελίδων ή

οιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που

βρέθηκαν εκεί, ή οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Αν
αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με τον
παρόντα ιστότοπο, το πράττετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.
10. Τροποποιήσεις Προϊόντων και Υπηρεσιών
Τα λεπτομερή στοιχεία των προϊόντων και υπηρεσιών, που διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο,
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο
διαθεσιμότητας. Η παροχή των λεπτομερών στοιχείων των προϊόντων και υπηρεσιών στον παρόντα
δικτυακό τόπο δεν είναι και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως, μια προσφορά για την πώληση των προϊόντων
αυτών ή υπηρεσιών από την PEOPLECERT.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η PEOPLECERT δεν είναι υπεύθυνη για τη δομή, το περιεχόμενο, τη μορφή
και τα συσχετιζόμενα έξοδα των εκάστοτε σχημάτων πιστοποίησης και, επομένως, στοιχεία του σχήματος
μπορεί να αλλάζουν κατά καιρούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα ανταποκρινόμαστε σε όλες τις εύλογες
αλλαγές, ως απαιτείται, εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να
αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: στις μορφές και διάρκεια εξέτασης, στους κανόνες και
μεθόδους εξέτασης μέσω του συστήματος WebProctoring, στο κόστος εξετάσεων, τις απαιτήσεις της
διδακτέας ύλης και το περιεχόμενο των μαθημάτων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο κάθε σχήματος
πιστοποίησης. Σε περίπτωση τέτοιων μεταβολών, η PEOPLECERT δεν θα ευθύνεται για οιοδήποτε
πρόσθετο κόστος ή τις ευθύνες που ενδέχεται να υποστείτε εσείς ή η εταιρεία σας ή πράκτορες.
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11. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το Κυπριακό δίκαιο και όλα τα θέματα που σχετίζονται
με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.
Συμφωνείτε να αποζημιώνετε την PEOPLECERT για τυχόν αξιώσεις ή ζημίες, που προκύπτουν από τη μη
συμμόρφωσή σας στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
12. Εξαιρέσεις και Περιορισμοί Ευθύνης
Εκτός εάν δεν μπορεί να αποκλεισθεί από το Κυπριακό δίκαιο, η PEOPLECERT δεν ευθύνεται απέναντί
σας εξαιτίας ή σε σχέση με τη χρήση του δικτυακού αυτού τόπου στο πλαίσιο του δικαίου των συμβάσεων,
της αδικοπραξίας ή διαφορετικά για οποιαδήποτε άλλη άμεση απώλεια, απώλεια κερδών, επιχειρηματικών
ή αναμενόμενων, απώλεια ή φθορά δεδομένων ή, ούτε για απολύτως οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη
απώλεια ή ζημία, είτε αυτά διατηρούνται από εσάς ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. ΣΕ ΚΑΜΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η PEOPLECERT, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ, ΔΕΝ
ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΧΡΟΝΟΥ
Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ, Ή ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Ή ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ,
ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ
Η PEOPLECERT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΕΑΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ.
13. Τροποποιήσεις στους Όρους και τις Προϋποθέσεις
Τυχόν αλλαγές που κάνουμε στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα εμφανίζονται σε αυτήν τη
σελίδα, οπότε παρακαλούμε να φροντίζετε να την επισκέπτεστε συχνά, έτσι ώστε να γνωρίζετε τις
επικαιροποιημένες εκδόσεις μας. Συνεχής χρήση του δικτυακού αυτού τόπου ή των συσχετιζόμενων με
αυτόν ηλεκτρονικών υπηρεσιών μετά την καταχώριση των σχετικών τροποποιήσεων, θα θεωρείται
αποδοχή από εσάς των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων.

14. Δυνατότητα Διαχωρισμού
Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων είναι ή καταστεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, αυτό δεν θα
επηρεάσει την νομιμότητα, την ισχύ ή εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης των παρόντων Όρων
και Προϋποθέσεων.
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