
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΓΠΓΝΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΓΠΟΜΓΝΩΝ 

ΤΠΗΡΓΙΩΝ ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ____________________ 

 

Η πανμύζα ζύμβαζε θαηανηίδεηαη ζήμενα ζηηξ ___________________ ζηε Λάρμακα μεηαλύ: 

1. Prochoice Chrimatistiriaki Ltd, (ανηζμόξ εγγναθήξ 228429) ε μπμία ιεηημονγεί ζηα πιαίζηα ηςκ 

Γπηπεηνήζεςκ Πανμπήξ Γπεκδοηηθώκ Τπενεζηώκ (Γ.Π.Γ.Τ.) Νόμςκ, με ανηζμό Άδεηαξ 100/09 από ηεκ 

Γπηηνμπή Κεθαιαηαγμνάξ Κύπνμο (εθελήξ θαιμύμεκε «ε Κ.Γ.Π.ΓΤ.») με εγγεγναμμέκμ γναθείμ ζηεκ μδό 

ηναηεγμύ Σημάγηα 15, Linda Court, 1Οξ Όνμθμξ, 6051 Λάνκαθα, με ηειέθςκμ επηθμηκςκίαξ 24-661192 θαη 

με ανηζμό θαλ   24-662464 ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ (email backoffice@pro-choice.com.cy), κμμίμςξ 

εθπνμζςπμύμεκε από ημκ Ακηςκίμο Ακηώκε κμμίμςξ εκηεηαιμέκμ εθπνόζςπμ (όπςξ αοηόξ/ή δύκαηαη από 

θαηνό ζε θαηνό κα ακηηθαζίζηαηαη από ηεκ Κ.Γ.Π.Γ.Τ.). 

Καη 

 

2. Σμο/ηεξ …………………………………………………………………..  εθ …………………… θαη Ανηζμόξ Δειηίμο Σαοηόηεηαξ / 

Δηαβαηήνημ / Γγγναθή ……………………….. ηαποδνμμείμ (email ………………………………………………………………………. ) 

(θαιμύμεκε ζημ ελήξ «μ Πειάηεξ»), εθπνμζςπμύμεκε (ζηεκ πενίπηςζε κμμηθμύ πνμζώπμο) από 

_________________________ με ανηζμό δειηίμο ηαοηόηεηαξ / δηαβαηήνημο _______________ ελ 

(εθελήξ «ηα ομβαιιόμεκα Μένε»). 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

ΓΠΓΙΔΗ ηα μένε έπμοκ οπμγνάρεη ύμβαζε Πανμπήξ Γπεκδοηηθώκ θαη Πανεπόμεκςκ Τπενεζηώκ εμενμμεκίαξ 

_______________ ηεκ (ε «Ανπηθή ομθςκία») θαη 

ΓΠΓΙΔΗ ε Κ.Γ.Π.Γ.Τ. είκαη Γπηπείνεζε Πανμπήξ Γπεκδοηηθώκ Τπενεζηώκ (Γ.Π.Γ.Τ.) θαη/ε Μέιμξ ημο 

Υνεμαηηζηενίμο Αληώκ Κύπνμο (Υ.Α.Κ.) θαη / ε μέιμξ ημο Υνεμαηηζηενίμο Αζεκώκ (Υ.Α.) θαη πανέπεη επεκδοηηθέξ 

θαη πανεπόμεκεξ οπενεζίεξ επί Υνεμαημμηθμκμμηθώκ Μέζςκ, δοκάμεη άδεηαξ ηεξ Γπηηνμπήξ Κεθαιαηαγμνάξ Κύπνμο 

θαη 

ΓΠΓΙΔΗ μ Πειάηεξ επηζομεί κα θάκεη πνήζε κέςκ Ηιεθηνμκηθώκ Τπενεζηώκ πμο πανέπεη ε Κ.Γ.Π.Γ.Τ, θαη  

ΓΠΓΙΔΗ ηα ομβαιιόμεκα Μένε επηζομμύκ ηεκ επέθηαζε ηεξ Ανπηθήξ ομθςκίαξ ώζηε ε Κ.Γ.Π.Γ.Τ. κα πανέπεη 

επηπιέμκ ζημκ Πειάηε θαη Ηιεθηνμκηθέξ Τπενεζίεξ. 

 

 

 

mailto:backoffice@pro-choice.com.cy


ΜΓ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΤΣΗ ΣΑ ΜΓΡΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΓΥΟΝΣΑΙ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ: 

ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Γρμημείες: 

 

1.1. ηεκ πανμύζα ύμβαζε μη αθόιμοζμη όνμη, εθηόξ όπμο ημ πενηεπόμεκμ ημο θεημέκμο απαηηεί δηαθμνεηηθά, 

ζα έπμοκ ηεκ αθόιμοζε ζεμαζία: 

«Γνγάζημε Μένα» ζεμαίκεη μέζα θαηά ηεκ μπμία μη επηπεηνήζεηξ δηελάγμοκ ενγαζία ζηεκ Κύπνμ. 

«Πιενμθμνίεξ» ζεμαίκεη ζημηπεία, ηημέξ, εηδήζεηξ ή θάζε είδμοξ πιενμθμνίαξ. 

 

«ύμβαζε» ζεμαίκεη ηεκ ύμβαζε Πανμπήξ Γπεκδοηηθώκ Τπενεζηώκ ε/θαη Πανεπόμεκςκ Τπενεζηώκ ηεξ 

μπμίαξ ημ πανόκ Πανάνηεμα απμηειεί ακαπόζπαζημ μένμξ. 

 

«Υνεώζεηξ» ζεμαίκεη πνεμαηηζηενηαθέξ πνμμήζεηεξ, πνεώζεηξ, έλμδα, δαπάκεξ, ηέιε θαη πνεώζεηξ ηεξ ζπεηηθήξ 

Αγμνάξ, θόνμη ζοκαιιαγώκ, ηέιε θαη άιιεξ πνεώζεηξ θάζε είδμοξ θαη ςξ θαζμνίδμκηαη ζηεκ ύμβαζε. 

 

1.2. Οη επηθεθαιίδεξ ζηε ύμβαζε πνεζημμπμημύκηαη μόκμ γηα δηεοθόιοκζε ζηεκ ακαθμνά θαη δεκ ζα 

επενεάδμοκ ηεκ ενμεκεία ημοξ. 

1.3. Όιεξ μη ιέλεηξ πμο δειώκμοκ μόκμ ημκ εκηθό ανηζμό ζα πενηιαμβάκμοκ θαη ημκ πιεζοκηηθό θαη ακηίζηνμθα 

θαη ιέλεηξ πμο δειώκμοκ θοζηθά πνόζςπα ζα πενηιαμβάκμοκ θαη κμμηθά πνόζςπα θαη ακηίζηνμθα. 

1.4. ηε ύμβαζε, εθηόξ όπμο ημ θείμεκμ πνμκμεί δηαθμνεηηθά, ημ μοδέηενμ γέκμξ πενηιαμβάκεη ημ ανζεκηθό 

θαη ζειοθό θαη ακηίζηνμθα. 

1.5. Ακαθμνέξ ζε μπμημκδήπμηε κόμμ ή θακμκηζμό ή μδεγία ζα ζεςνμύκηαη όηη πενηιαμβάκμοκ ακαθμνέξ ζε 

αοηόκ όπςξ μ ίδημξ μπμνεί κα δηαθμνμπμηεζεί ή ακηηθαηαζηαζεί από θαηνμύ εηξ θαηνό ή, ακάιμγα, κα 

επεθηαζεί, επακαζεζπηζζεί ή ηνμπμπμηεζεί. 

1.6. ηε ζύμβαζε ακαθμνέξ ζε μπμηαδήπμηε ζύμβαζε (πενηιαμβακμμέκεξ, πςνίξ πενημνηζμό ζηε γεκηθόηεηα 

ηςκ πνμακαθενζέκηςκ, ηεξ ύμβαζεξ) ή άιιμ έγγναθμ ζα ζεςνμύκηαη όηη πενηιαμβάκμοκ ακαθμνέξ ζ’ 

αοηό όπςξ ημ ίδημ μπμνεί κα δηαθμνμπμηεζεί, ηνμπμπμηεζεί, ακακεςζεί ή ακηηθαηαζηαζεί από θαηνμύ εηξ 

θαηνό θαη ζε όιεξ ηηξ ζομθςκίεξ θαη έγγναθα ηα μπμία δειώκμκηαη όηη είκαη ζομπιενςμαηηθά. 

 

2. Παροτή Ηλεκηρομικώμ Τπηρεζιώμ 

 

2.1. Η Κ.Γ.Π.Γ.Τ. ζα πνμζθένεη ζημκ Πειάηε, οπό ημοξ όνμοξ θαη ηηξ πνμϋπμζέζεηξ ηεξ πανμύζαξ ομθςκίαξ 

οπενεζίεξ θαη πιενμθμνίεξ μέζς ημο ηδηόθηεημο ιμγηζμηθμύ ηεξ Κ.Γ.Π.Γ.Τ. , ηεκ ηζημζειίδα ηεξ Κ.Γ.Π.Γ.Τ. 

θαη άιιεξ ειεθηνμκηθέξ οπενεζίεξ πμο ε Κ.Γ.Π.Γ.Τ. πηζακώξ κα ζεςνήζεη πνέπμκ από θαηνό ζε θαηνό (όια 

ηα πνμακαθενόμεκα ζημ εθελήξ θαιμύμεκα «Ηιεθηνμκηθέξ Τπενεζίεξ» με ζθμπό κα επηηναπεί ζημκ 

Πειάηε κα θαηαπςνεί αγμνάξ θαη πώιεζεξ Υνεμαημμηθμκμμηθώκ Μέζςκ ηεξ Γηαηνείαξ ζε Αγμνά, από 

ειεθηνμκηθό οπμιμγηζηή πμο κα ζοκδέεηαη μέζς δηθηύμο ηειεπηθμηκςκηώκ. 

 

2.2. Ο Πειάηεξ ζομθςκεί κα πνεζημμπμηεί ηηξ Ηιεθηνμκηθέξ Τπενεζίεξ μόκμ ζύμθςκα με ημοξ όνμοξ θαη ηηξ 

πνμϋπμζέζεηξ ηεξ πανμύζαξ ζύμβαζεξ θαη ακαγκςνίδεη θαη απμδέπεηαη όηη: 

2.2.1. Η Κ.Γ.Π.Γ.Τ. δύκαηαη κα πνμζθένεη ηέημηεξ Ηιεθηνμκηθέξ Τπενεζίεξ (ακ οπάνπμοκ) όπςξ θαηά ηεκ 

απόιοηε θνίζε ηεξ Κ.Γ.Π.Γ.Τ. ζεςνεζεί θαηάιιειμ από θαηνό ζε θαηνό, θαη 



2.2.2. Η Κ.Γ.Π.Γ.Τ. δύκαηαη κα ηενμαηίζεη ηεκ πνόζβαζε ημο Πειάηε ζηηξ Ηιεθηνμκηθέξ Τπενεζίεξ ή ζε 

μένμξ αοηώκ θαηά ηεκ απόιοηε δηαθνηηηθή θαη εοπένεηα πςνίξ ζπεηηθή εηδμπμίεζε ζημκ Πειάηε θαη 

πςνίξ πενημνηζμό. 

 

2.3. Ο Πειάηεξ ακαγκςνίδεη όηη μη εκημιέξ αγμνάξ θαη πώιεζεξ Υνεμαημμηθμκμμηθώκ Μέζςκ πμο θαηαπςνεί μ 

Πειάηεξ πνεζημμπμηώκηαξ ηηξ Ηιεθηνμκηθέξ Τπενεζίεξ απμζηέιιμκηαη αμεηάβιεηα απεοζείαξ ζηεκ Αγμνά 

πςνίξ κα ειέγπμκηαη θαη/ε επηζεςνμύκηαη από μπμημδήπμηε ακηηπνόζςπμ ηεξ Κ.Γ.Π.Γ.Τ..  Ο Πειάηεξ 

ζομθςκεί θαη απμδέπεηαη ελμιμθιήνμο ηεκ εοζύκε γηα όιεξ ηηξ εκημιέξ πμο ζα θαηαπςνεί θαη απαιιάζζεη 

ηεκ Κ.Γ.Π.Γ.Τ.  από μπμηαδήπμηε εοζύκε πμο πεγάδεη από ηεκ εθηέιεζε ηςκ εκημιώκ πμο μ Πειάηεξ 

θαηαπςνεί πνεζημμπμηώκηαξ ηηξ Ηιεθηνμκηθέξ Τπενεζίεξ.  Ο Πειάηεξ ακαγκςνίδεη, όηη όιεξ μη εκημιέξ 

δίκμκηαη με πνμζςπηθό νίζθμ. 

 

2.4. Ο Πειάηεξ δηα ηεξ πανμύζεξ ζομθςκεί κα ακαιαμβάκεη πιήνε εοζύκε γηα όιεξ ηηξ εκημιέξ πμο δίδεη θαη 

κα απαιιάζζεη ηεκ Κ.Γ.Π.Γ.Τ. από μπμηαδήπμηε εοζύκε γηα εθηέιεζε ηςκ εκημιώκ πμο δίδεη μ Πειάηεξ 

πνεζημμπμηώκηαξ ηηξ Ηιεθηνμκηθέξ Τπενεζίεξ.  Ο Πειάηεξ δηα ηεξ πανμύζεξ ακαγκςνίδεη όηη όιεξ μη 

εκημιέξ είκαη με δηθή ημο εοζύκε. 

 

2.5. Ο Πειάηεξ ζομθςκεί όηη μη οπενεζίεξ πμο ζα πανέπμκηαη βάζεη ηεξ πανμύζαξ ομθςκίαξ ζα είκαη 

οπενεζίεξ δηεκένγεηαξ ζοκαιιαγώκ ζηηξ Αγμνέξ πμο έπμοκ θαζμνηζηεί ζηεκ ύμβαζε.  

 

2.6. ε πενίπηςζε πμο έπμοκ επηδεηεζεί επεκδοηηθέξ ζομβμοιέξ ε Κ.Γ.Π.Γ.Τ. δεκ ζα ζομβμοιεύεη ημκ Πειάηε 

ακαθμνηθά με ηα οπέν θαη ηα θαηά μπμηαζδήπμηε ζοκαιιαγήξ ζηεκ μπμία πνμβαίκεη μ Πειάηεξ θάκμκηαξ 

πνήζε ηςκ Ηιεθηνμκηθώκ Τπενεζηώκ θαη θάζε ζοκαιιαγή ημο Πειάηε ζα βαζίδεηαη απμθιεηζηηθά ζηεκ 

πνμζςπηθή θνίζε ημο Πειάηε. 

 

2.7. Άκεο επενεαζμμύ ηςκ πνμκμηώκ ηςκ πημ πάκς παναγνάθςκ: 

2.7.1. Πανά ημ γεγμκόξ όηη μη Ηιεθηνμκηθέξ Τπενεζίεξ πηζακώκ κα πανέπμοκ πνόζβαζε ζε ανθεηέξ 

εηζεγήζεηξ ακαθμνηθά με ημ πώξ κα γίκμκηαη επεκδύζεηξ γεκηθόηενα, ηέημηεξ εηζεγήζεηξ δεκ πνέπεη κα 

εθιαμβάκμκηαη ςξ εηζεγήζεηξ ή ζομβμοιέξ ζπεδηαζμέκεξ γηα ημ πνμθίι θαη ημοξ ζηόπμοξ 

μπμημοδήπμηε επεκδοηή, θαη 

2.7.2. Ο Πειάηεξ απμδέπεηαη όηη είκαη οπεύζοκμξ γηα κα πνμζδημνίδεη ηε θύζε, πηζακή αλία θαη 

θαηαιιειόηεηα μπμηαζδήπμηε επεκδοηηθήξ ζηναηεγηθήξ, ζοκαιιαγήξ ή Γπέκδοζεξ, θαη όηη μ Πειάηεξ 

δεκ ζα βαζίδεηαη ζηε Κ.Γ.Π.Γ.Τ. γηα ημ ζθμπό αοηό θαη όηακ μ Πειάηεξ θάκεη πνήζε ηςκ 

Ηιεθηνμκηθώκ Τπενεζηώκ.  Η Γηαηνεία μοδεμία εοζύκε ζα θένεη θάης από μπμηεζδήπμηε ζοκζήθεξ 

γηα ηέημημ πνμζδημνηζμό. 

 

2.8. Ο Πειάηεξ δειώκεη όηη έπεη ηεκ ηθακόηεηα κα αλημιμγεί θαη κα θαηακμεί ημοξ όνμοξ, ηηξ πνμϋπμζέζεηξ θαη 

ημοξ θηκδύκμοξ ηεξ θάζε ζοκαιιαγήξ ζηεκ μπμία πνμβαίκεη θάκμκηαξ πνήζε ηςκ Ηιεθηνμκηθώκ Τπενεζηώκ 

θαη είκαη δηαηεζεημέκμξ θαη δύκαηαη κα απμδεπηεί αοημύξ ημοξ όνμοξ θαη ηηξ πνμϋπμζέζεηξ θαη κα ακαιάβεη, 

αοημύξ ημοξ θηκδύκμοξ (μηθμκμμηθά θαη άιιςκ πςξ.) 

 

3. Παροτή Πληροθοριώμ  

 

3.1. Η Κ.Γ.Π.Γ.Τ.  δεκ εγγοάηαη θαη με θακέκα ηνόπμ δεκ βεβαηώκεη ηεκ αθνίβεηα, πιενόηεηα επηθαηνόηεηα ή 

ηεκ μνζή αιιειμοπία ηςκ Πιενμθμνηώκ ζηα μπμία οπάνπεη πνόζβαζε μέζς ηεξ Κ.Γ.Π.Γ.Τ., μπμηαδήπμηε 



πνόζςπα πμο μεηαδίδμοκ ηεξ Πιενμθμνίεξ, ή μπμημδήπμηε άιιμ πνόζςπμ.  Με ηεκ πανμύζα μ Πειάηεξ 

νεηά ακαγκςνίδεη όηη πηζακώξ κα οπάνπμοκ θαζοζηενήζεηξ, παναιείρεηξ ή ακαθνίβεηεξ ζηηξ Πιενμθμνίεξ 

θαη ζομθςκεί όηη μύηε ε Κ.Γ.Π.Γ.Τ. μύηε θάπμημ άιιμ πνόζςπμ πμο μεηαδίδεη ή πανέπεη ηηξ Πιενμθμνίεξ 

ζα έπεη μπμηαδήπμηε εοζύκε ακαθμνηθά με ηεκ αθνίβεηα, πιενόηεηα, επηθαηνόηεηα ή μνζή αιιειμοπία ηςκ 

Πιενμθμνηώκ , ή γηα μπμηαδήπμηε απόθαζε ή πνάλε ημο Πειάηε , βαζηδόμεκμξ ζε Πιενμθμνίεξ ή ζηηξ 

Ηιεθηνμκηθέξ Τπενεζίεξ ή γηα ηεκ δηαθμπή μηςκδήπμηε δεδμμέκςκ, Πιενμθμνηώκ ή μένμξ ηςκ 

Ηιεθηνμκηθώκ Τπενεζηώκ. 

 

3.2. Ο Πειάηεξ νεηά ακαγκςνίδεη όηη δεκ οπάνπεη θαμία νεηή ή οπμθνοπηόμεκε εγγύεζε, ζπεηηθά με ηηξ 

Πιενμθμνίεξ ή μπμημδήπμηε μένμξ ηςκ Ηιεθηνμκηθώκ Τπενεζηώκ (πενηιαμβακμμέκςκ, πςνίξ πενημνηζμό 

ζηεκ γεκηθόηεηα ηςκ πνμακαθενόμεκςκ, πνόζβαζε ζε Πιενμθμνίεξ θαη εθηέιεζε εκημιώκ). 

 

4. Τποτρεώζεις και εγγσήζεις  

 

4.1. Ο Πειάηεξ νεηά ζομθςκεί όηη ζε θαμία πενίπηςζε ε Κ.Γ.Π.Γ.Τ. ή μπμημδήπμηε άιιμ πνόζςπμ πμο 

μεηαδίδεη ηηξ Πιενμθμνίεξ («ημ πεηηθό Πνόζςπμ») ζα έπεη εοζύκε έκακηη ημο Πειάηε ή μπμημοδήπμηε 

άιιμο πνμζώπμο γηα μπμηαδήπμηε δεμηά επαθόιμοζε, ζομπιενςμαηηθή ή έμμεζε (ζομπενηιαμβακμμέκμο 

αιιά πςνίξ πενημνηζμό ζηεκ γεκηθόηεηα ηςκ πνμακαθενζέκηςκ, απώιεηα θενδώκ, δεμηέξ αγμναπςιεζηώκ 

ζπέζε με ηεκ πανμύζα, αθόμα θαη ακ ε Κ.Γ.Π.Γ.Τ., ή θάπμημ πεηηθό Πνόζςπμ ςξ ακαθένεηαη έπεη 

εηδμπμηεζεί γηα ηεκ πηζακόηεηα ηέημηςκ απςιεηώκ ή δεμηώκ. 

 

4.2. Ο Πειάηεξ νεηά ζομθςκεί όηη ε εοζύκε ηεξ Κ.Γ.Π.Γ.Τ. ή μπμημοδήπμηε πεηηθμύ Πνμζώπμο πμο πεγάδεη 

από θάζε είδμοξ κμμηθή αλίςζε (ζομβαηηθή, αζηηθή ή άιιςκ πςξ) ζοκδεδεμέκε με μπμημκδήπμηε ηνόπμ με 

ηηξ Ηιεθηνμκηθέξ Τπενεζίεξ ή ηηξ Πιενμθμνίεξ, δεκ ζα οπενβαίκεη ημ πμζό πμο μ Πειάηεξ έπεη πιενώζεη 

γηα ηηξ Ηιεθηνμκηθέξ Τπενεζίεξ 

 

4.3. Ο Πειάηεξ νεηά ζομθςκεί όηη μύηε ε Κ.Γ.Π.ΓΤ., μύηε θακέκα πεηηθό Πνόζςπμ ζα θένεη εοζύκε γηα 

μπμηαδήπμηε δεμηά πμο απμννέεη από αηηία γηα ηεκ μπμία ηέημημ άημμμ δεκ έπεη άμεζμ έιεγπμ, 

ζομπενηιαμβακμμέκμο αιιά πςνίξ πενημνηζμό ζηε γεκηθόηεηα ηςκ πνμακαθενζέκηςκ, δηαθμπή 

ειεθηνμκηθμύ ή μεπακηθμύ ελμπιηζμμύ ή γναμμέξ επηθμηκςκίαξ, ηειεθώκμο ή άιια πνμβιήμαηα ζύκδεζεξ, 

ημί, ζθάιμαηα.  Πνμβιήμαηα δηαμόνθςζεξ ή ζομβαηηθόηεηαξ με ειεθηνμμεπακμιμγηθό ή ιμγηζμηθό 

ελμπιηζμό, δηαθμπή ή έιιεηρε ζύκδεζεξ με ημ δηαδίθηομ, πνμβιήμαηα με ημοξ πανμπήξ οπενεζηώκ 

δηαδηθηύμο ή άιιμο ελμπιηζμμύ ή οπενεζηώκ ζπεηηθά με ημκ ειεθηνμκηθό οπμιμγηζηή ημο Πειάηε, 

πνμβιήμαηα με εκδηάμεζμ ειεθηνμκηθό ή δίθηομ επηθμηκςκηώκ ή δηεοθμιύκζεηξ, πνόζβαζε, θιμπή, 

ζθάιμαηα πεηνηζηή, αθναίεξ θαηνηθέξ ζοκζήθεξ, ζεηζμμί, ενγαζηαθέξ δηαθμνέξ ή άιια ζθάιμαηα πένακ ημο 

ειέγπμο ηεξ Κ.Γ.Π.Γ.Τ..  Η Κ.Γ.Π.Γ.Τ. δεκ θένεη εοζύκε γηα μπμηαδήπμηε δεμηά ζημκ ειεθηνμκηθό 

οπμιμγηζηή ημο Πειάηε, ζημκ ιμγηζμηθό ημο ελμπιηζμό, ζημκ ηειεπηθμηκςκηαθό ημο δηαμμνθςηή (modern), 

ζημ ηειέθςκμ ή άιιε πενημοζία ζοκέπεηαξ ηεξ πνήζεξ ηςκ Ηιεθηνμκηθώκ Τπενεζηώκ από ημκ Πειάηε. 

 

4.4. Με ημ πανόκ μ Πειάηεξ, ζομθςκεί κα οπμζηενίδεη, θαιύπηεη θαη απμδεμηώκεη ηεκ Κ.Γ.Π.Γ.Τ. θαη ηα 

πεηηθά Πνόζςπα έκακηη μπμημκδήπμηε θαη όιςκ ηςκ αγςγώκ, κμμηθέξ δηαδηθαζίεξ, δηώλεηξ, 

απμδεμηώζεηξ, αληώζεηξ, δεμηέξ, κμμηθέξ εοζύκεξ, θόζηα θαη έλμδα (ζομπενηιαμβακμμέκςκ αιιά πςνίξ 

πενημνηζμό ηε γεκηθόηεηα ηςκ πνμακαθενόμεκςκ δηθεγμνηθά έλμδα) πμο κα πνμθύπημοκ από ηεκ από 

μένμοξ ημο πανάβαζε ηςκ όνςκ ηεξ πανμύζαξ ομθςκίαξ, μπμημοδήπμηε κόμμο ή δηθαηςμάηςκ ηνίηςκ, 



ζομπενηιαμβακμμέκςκ αιιά πςνίξ πενημνηζμό ζηε γεκηθόηεηα ηςκ πνμακαθενμμέκςκ θαηαπάηεζε 

πκεομαηηθήξ ηδημθηεζίαξ θαη παναβίαζε δηθαηςμάηςκ ηδημθηεζίαξ. 

 

5. Οδηγίες και Γπικοιμωμία 

 

5.1. Γεκηθά, όιεξ μη εκημιέξ γηα εθηέιεζε εκημιώκ ζα μεηαδίδμκηαη ζηεκ Κ.Γ.Π.Γ.Τ. μέζς ηςκ Ηιεθηνμκηθώκ 

Τπενεζηώκ.  Οη εκημιέξ ημο Πειάηε, αθμύ ζηαιμύκ ή δμζμύκ, είκαη αμεηάθιεηεξ εθηόξ θαη ακ ε Κ.Γ.Π.Γ.Τ., 

θαηά ηεκ απόιοηε δηαθνηηηθή ηεξ εοπένεηα, δύκαηαη θαη επηιέγεη κα δώζεη ηζπύ ζε μπμηαδήπμηε μδεγία ημο 

Πειάηε γηα ακάθιεζε μπμηαζδήπμηε εκημιήξ, εάκ θαη εθόζμκ ηέημηα εκημιή δεκ έπεη ήδε εθηειεζηεί. 

5.2. Η Κ.Γ.Π.Γ.Τ. δύκαηαη κα απμδέπεηαη ηειεθςκηθέξ ή γναπηέξ εκημιέξ γηα εθηέιεζε εκημιώκ θαη δύκαηαη κα 

επηβεβαηώκεη ηέημηεξ ζοκαιιαγέξ με ημκ ίδημ ηνόπμ. 

 

5.3. Όηακ μ Πειάηεξ οπμγνάρεη ηεκ πανμύζα ομθςκία, ε Κ.Γ.Π.Γ.Τ. ζα ημο εθδώζεη θςδηθό πνήζηε 

(«username») θαη θςδηθό πνόζβαζεξ πμο ζα πανέπεη πνόζβαζε ζημκ ειεθηνμκηθό ημο ιμγανηαζμό ( μ 

«Ηιεθηνμκηθόξ Λμγανηαζμόξ»). 

Νμείηαη όηη ακ θαηά ηεκ εμενμμεκία οπμγναθήξ ημο πανόκημξ ηεξ πανμύζαξ ομθςκίαξ μ Πειάηεξ είκαη 

ήδε πνήζηεξ μπμημκδήπμηε οθηζηάμεκςκ Ηιεθηνμκηθώκ Τπενεζηώκ πμο πανέπεη ε Κ.Γ.Π.Γ.Τ., ηόηε ε 

πανμύζα ζομθςκία ακηηθαζηζηά ηεκ πνμεγμύμεκε ζπεηηθή ζύμβαζε θαη μ Πειάηεξ ζα δηαηενήζεη ημ 

πνμεγμύμεκμ username ημο θαη άιιμοξ ζπεηηθμύξ θςδηθμύξ. 

 

5.4. Με ηεκ πανμύζα μ Πειάηεξ ζομθςκεί θαη δειώκεη όηη είκαη απμθιεηζηηθά οπεύζοκμξ γηα ηεκ 

παναθμιμύζεζε ημο Ηιεθηνμκηθμύ Λμγανηαζμμύ θαη όηη: 

5.4.1. Θα είκαη οπεύζοκμξ γηα ηεκ εμπηζηεοηηθόηεηα θαη ηε πνήζε ημο θςδηθμύ πνήζηε (username) θαη 

θςδηθμύ πνόζβαζεξ ημο Ηιεθηνμκηθμύ Λμγανηαζμμύ. 

5.4.2. Θα είκαη οπεύζοκμξ γηα όιεξ ζηηξ εκημιέξ πμο ζα θαηαπςνμύκηαη μέζς θαη ημο θςδηθμύ πνήζηε 

(username) θαη θςδηθμύ πνόζβαζεξ ζημκ Ηιεθηνμκηθό Λμγανηαζμό θαη όιεξ μη εκημιέξ πμο 

ιαμβάκμκηαη με ημκ ηνόπμ αοηό από ηεκ Κ.Γ.Π.Γ.Τ. ζα ζεςνμύκηαη όηη έπμοκ παναιεθζεί από ημκ 

Πειάηε, θαη 

5.4.3. Όιεξ μη εκημιέξ ζα ζεςνμύκηαη όηη έπμοκ ιεθζεί ηεκ ώνα πμο παναιαμβάκμκηαη από ηεκ Κ.Γ.Π.Γ.Τ. 

θαη ζηεκ μμνθή πμο έπμοκ παναιεθζεί. 

 

5.5. Ο Πειάηεξ ακαιαμβάκεη αμέζςξ κα εηδμπμηήζεη ηεκ Κ.Γ.Π.Γ.Τ. ακ ακηηιεθζεί 

5.5.1. Οπμημδήπμηε έιιεημμα ή θιμπή ημο θςδηθμύ πνήζηε («username») θαη θςδηθμύ πνόζβαζεξ, 

5.5.2. Οπμηαδήπμηε με ελμοζημδμηεμέκε πνήζε ημο θςδηθμύ πνήζηε («username») θαη θςδηθμύ πνόζβαζεξ 

ή ηςκ Ηιεθηνμκηθώκ Τπενεζηώκ ή μπμημκδήπμηε Πιενμθμνηώκ, 

5.5.3. Οπμηαδήπμηε πανάιεηρε παναιαβήξ από μένμοξ ημο, μεκύμαημξ όηη εκημιή πμο απμζηάιζεθε από ημκ 

ίδημ μέζς ηςκ Ηιεθηνμκηθώκ Τπενεζηώκ έπεη παναιεθζεί θαη / ή εθηειεζηεί μέζς ηςκ 

Ηιεθηνμκηθώκ Τπενεζηώκ, 

5.5.4. Οπμηαδήπμηε πανάιεηρε παναιαβήξ από μένμοξ ημο, αθνηβή γναπηή επηβεβαίςζε εκημιήξ ή ηεξ 

εθηέιεζεξ ηεξ εκηόξ ηεξ ίδηαξ μέναξ θαηαπώνεζεξ ηεξ μέζς ηςκ Ηιεθηνμκηθώκ Τπενεζηώκ, ή  

5.5.5. Οπμηαδήπμηε παναιαβή επηβεβαίςζεξ εκημιήξ πμο δεκ θαηαπώνεζε μ ίδημξ, ε μπμηαδήπμηε πανόμμηα 

ακαθνηβή ή ακηηθνμοόμεκε έθζεζε ή θαηάζηαζε ή Πιενμθμνία. 

 

5.6. Με ηεκ πανμύζα μ Πειάηεξ ζομθςκεί: 



5.6.1. Να μεκ μεηαδίδεη ή δηαβηβάδεη εκημιέξ γηα ζοκαιιαγέξ αληώκ ζηεκ Κ.Γ.Π.Γ.Τ. πνεζημμπμηώκηαξ 

ειεθηνμκηθέξ επηθμηκςκίεξ εθηόξ μέζς ηςκ ειεθηνμκηθώκ μέζςκ πμο θαζμνίδμκηαη από ηεκ 

Κ.Γ.Π.Γ.Τ. ζογθεθνημέκα γηα ηεκ θαηαπώνεζε εκημιώκ, μ Πειάηεξ ακαγκςνίδεη όηη ε Κ.Γ.Π.Γ.Τ. δεκ 

ζα εθηειέζεη εκημιέξ γηα ζοκαιιαγέξ Υνεμαημμηθμκμμηθώκ Μέζςκ ή/θαη πμο έπμοκ μεηαδμζεί ή 

δηαβηβαζηεί μέζς ηςκ θαζμνηζμέκςκ ειεθηνμκηθώκ μέζςκ, θαη 

5.6.2. Όηη ζα δεζμεύεηαη από μπμηαδήπμηε ζοκαίκεζε δώζεη μέζς ηςκ Ηιεθηνμκηθώκ Τπενεζηώκ γηα κα ημο 

πανέπεη ε Κ.Γ.Π.Γ.Τ. εηδμπμηήζεηξ, θαηαζηάζεηξ επηβεβαηώζεηξ ζοκαιιαγώκ θαη άιιςκ επηθμηκςκηώκ 

πνμξ αοηόκ μόκμ μέζς ειεθηνμκηθώκ μεηαδόζεςκ. 

 

5.7. Ο Πειάηεξ ακαγκςνίδεη όηη ζε μνηζμέκα δεδμμέκα, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο, 

ειεθηνμκηθώκ επηθμηκςκηώκ θαη πνμζςπηθώκ μηθμκμμηθώκ δεδμμέκςκ, κα γίκεη με ελμοζημδμηεμέκε 

πνόζβαζε από ηνίηα πνόζςπα όηακ αοηά μεηαδίδμκηαη μεηαλύ αοημύ θαη ηεξ Κ.Γ.Π.Γ.Τ., ηςκ πεηηθώκ 

Πνμζώπςκ, πνεζημμπμηώκηαξ ημ δηαδίθηομ, άιια δίθηοα επηθμηκςκίαξ, ηειέθςκμ ή άιια ειεθηνμκηθά μέζα. 

 

5.8. Ο Πειάηεξ ζομθςκεί κα πνεζημμπμηεί ιμγηζμηθά πνμγνάμμαηα πμο έπμοκ δεμημονγεζεί από ηνίηα 

πνόζςπα, ζομπενηιαμβακμμέκςκ αιιά πςνίξ πενημνηζμό ζηα πνμακαθενζέκηα, «browser software» πμο 

οπμζηενίδεη πνςηόθμιιμ πνμζηαζίαξ δεδμμέκςκ ζομβαηό με ημ πνςηόθμιιμ πμο πνεζημμπμηεί ε 

Κ.Γ.Π.Γ.Τ..  Ο Πειάηεξ πεναηηένς ζομθςκεί κα αθμιμοζεί ηηξ δηαδηθαζίεξ ζύκδεζεξ ηεξ Κ.Γ.Π.Γ.Τ. (log-

on procedures) γηα ηηξ Ηιεθηνμκηθέξ Τπενεζίεξ πμο οπμζηενίδμοκ ηέημηα πνςηόθμιια. 

 

6. Ιδιοκηηζία Πληροθοριώμ  

 

Ο Πειάηεξ ζομθςκεί όηη μη Πιενμθμνίεξ είκαη ηδημθηεζία ηεξ Κ.Γ.Π.Γ.Τ. ή άιιςκ πνμζώπςκ θαη πνμζηαηεύεηαη 

από κμμμζεζία πκεομαηηθώκ θαη δηθαηςμάηςκ (copyright) θαη μ Πειάηεξ δεκ ζα ακηηγνάρεη, ακαμεηαδώζεη, 

δηαδώζεη, πςιήζεη, δηακέμεη, δεμμζηεύζεη, μεηαδώζεη, θοθιμθμνήζεη ή εθμεηαιιεοηεί εμπμνηθά ηηξ Πιενμθμνίεξ 

με θακέκα ηνόπμ πςνίξ ηε νεηή θαη έγγναθε ζοκαίκεζε ηεξ Κ.Γ.Π.Γ.Τ.. 

 

7. Καηαζηάζεις Γμηολώμ και σμαλλαγώμ 

 

7.1. Ο Πειάηεξ ζα πιενμθμνείηαη μέζς ηςκ Ηιεθηνμκηθώκ Τπενεζηώκ γηα ηεκ εθηέιεζε ή ηεκ θαηάζηαζε ηεξ 

θάζε εκημιήξ.  Αοηή ε επηβεβαίςζε μπμνεί κα πενηιαμβάκεη θαη ιεπημμένεηεξ πμζώκ πμο ζα πηζηςζμύκ ή 

ζα πνεςζμύκ ζημκ Λμγανηαζμό θαη ζα θαηαζημύκ άμεζα πιενςηέα ακ δεηεζμύκ από ηεκ Κ.Γ.Π.Γ.Τ.. 

 

7.2. Ο Πειάηεξ ζα μπμνεί κα έπεη πνόζβαζε ζηεκ θαηάζηαζε ημο ιμγανηαζμμύ ημο θαζ’ μημκδήπμηε πνόκμ 

ειεθηνμκηθά.  Νμείηαη όηη ε αθνίβεηα ηςκ θαηαζηάζεςκ αοηώκ οπόθεηηαη ζηηξ πνόκμηεξ ηεξ ύμβαζεξ. 

 

8. Δηλώζεις και Διαβεβαιώζεις 

 

8.1. Ο Πειάηεξ δειώκεη θαη δηαβεβαηώκεη (μη δειώζεηξ θαη μη δηαβεβαηώζεηξ ζα ζεςνμύκηαη όηη 

επακαιαμβάκμκηαη από ημκ Πειάηε θάζε θμνά πμο δηεκενγείηαη μπμηαδήπμηε ζοκαιιαγή βάζεη θαη ζε θάζε 

ζηηγμή μέπνη κα ηενμαηηζηεί ε ύμβαζε) όηη: 

8.1.1. Ο Πειάηεξ έπεη πιήνε δοκαηόηεηα θαη ελμοζία κα εθηειεί ηεκ ύμβαζε, θάζε ζοκαιιαγή θαη 

ηεθμενηώκεη θάζε ηη ζπεηηθό με αοηέξ, θαη κα εθηειεί ηηξ οπμπνεώζεηξ πμο πεγάδμοκ από ηεκ 

πανμύζα ύμβαζε θαη ηεκ θάζε ζοκαιιαγή, 



8.1.2. Ο Πειάηεξ δεκ ζα πνεζημμπμηεί ηηξ Ηιεθηνμκηθέξ οπενεζίεξ ή ηεκ ηζημζειίδα ηεξ Κ.Γ.Π.Γ.Τ. γηα 

μπμημδήπμηε ζθμπό πμο είκαη πανάκμμμξ, οβνηζηηθόξ, άζεμκμξ, απεηιεηηθόξ ή πμο κα απμηειεί 

ιίβειμ, θαη 

8.1.3. Ο Πειάηεξ δεκ ζα πνεζημμπμηεί ηηξ Ηιεθηνμκηθέξ Τπενεζίεξ ή ηεκ ηζημζειίδα ηεξ Κ.Γ.Π.Γ.Τ. γηα 

ζθμπμύξ κμμημμπμίεζεξ εζόδςκ από εγθιεμαηηθέξ εκένγεηεξ. 

Πνμξ βεβαίςζε ηςκ πημ πάκς μη ομβαιιόμεκμη έζεζακ ηηξ οπμγναθέξ ημοξ ηεκ εμενμμεκία θαη έημξ πμο 

ακαθένμκηαη ζηεκ ανπή ηεξ ζομθςκίαξ αοηήξ. 

 

 

 

Τπμγναθή: ____________________ 

Όκμμα: _____________________________ 

Ιδηόηεηα οπμγνάθμκηα: ____________________ 

Γηα:  ProChoice Chrimatistiriaki Ltd 

 

Τπμγναθή Πειάηε: ____________________ 

Όκμμα Πειάηε: ____________________ 

Ιδηόηεηα Τπμγνάθμκηα*: ________________________ 

(* ζε πενίπηςζε κμμηθώκ ή όπμο μ οπμγνάθμκηαξ δεκ είκαη μ ίδημξ πειάηεξ 

* ζε πενίπηςζε κμμηθμύ πνμζώπμο κα ημπμζεηεζεί ε θμηκή ζθναγίδα) 

ΜΑΡΣΤΡΓ 

 

1. ___________________ _________   2. ____________________________ 

Όκμμα: ________________________   Όκμμα: ________________________ 

(Α.Δ.Σ. ____________________ )    (Α.Δ.Σ. ___________________ ) 

 

Ημενμμεκία: ____________________ 

 


