
 

 
 
 
 

Όροι & Προϋποθέσεις 

Οι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θεσπίστηκαν και η 
ιστοσελίδα www.newhealthsystem.gr παρέχεται από την εταιρεία New 
Health System P.C. (εφεξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι 
Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 230. Όλες οι αναφορές σε 
πρώτο πρόσωπο στους παρόντες αναφέρονται στην Εταιρεία. 

1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι») καθορίζουν τις 
διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής «η 
«Iστοσελίδα»), ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία αυτής. 
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους πριν χρησιμοποιήσετε την 
Ιστοσελίδα. Εάν δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους, μην κάνετε χρήση 
της Ιστοσελίδας. 

1.2 Η από μέρους σας πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιβεβαιώνει ότι έχετε 
κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα αναφέρονται κατωτέρω και ότι 
συμφωνείτε απόλυτα με τους Όρους αυτούς. 

1.3 Οι Όροι μπορούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση 
να τροποποιηθούν και με παράλληλη δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση 
να ισχύουν για όλους τους χρήστες. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός 
επανέλεγχος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

2.1 Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτήν την 
Ιστοσελίδα για τα προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, παρέχονται και 
προορίζονται  μόνο για γενική πληροφόρηση και δεν υποκαθιστούν τη 
συμβουλή του ιατρού ή του φαρμακοποιού σας. 

2.2 Η Εταιρεία μας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και 
απαντήσεις για τα προγράμματα υγείας, σύμφωνα πάντα με την ελληνική 
νομοθεσία, τους κώδικες δεοντολογίας της αγοράς, τις εσωτερικές 
διαδικασίες της Εταιρείας καθώς και από τους γενικούς και ειδικούς όρους. 

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES 

3.1 Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να κάνει χρήση ορισμένων εντελώς τεχνικά 
απαραίτητων για την λειτουργία της Ιστοσελίδας cookies. Τα cookies αυτά 
σύμφωνα με το Ν.3741/2006 και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων εξαιρούνται από την υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης 
συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη, εφόσον θεωρούνται τεχνικά 
απαραίτητα για την πραγματοποίησης της σύνδεσης στην Ιστοσελίδα ή για 



 

 
 
 
 

την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Τέτοια cookies είναι cookies που 
είναι  απαραίτητα για την αναγνώριση ή/ και τη διατήρηση περιεχομένου 
που εισάγει ο συνδρομητής ή ο χρήστης κατά την διάρκεια της 
συγκεκριμένης Ιστοσελίδας, cookies που είναι απαραίτητα για την 
αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν 
αυθεντικοποίηση, cookies που εγκαθίστανται  με σκοπό την ασφάλεια του 
συνδρομητή ή χρήστη, cookies  με πολυμεσικό περιεχόμενο κ.λπ 

3.2 Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

4.1 Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από την Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

4.2 Κάθε Επαγγελματίας μπορεί να δημιουργήσει με δική του ευθύνη ένα 
μοναδικό λογαριασμό πρόσβασης. Με την εγγραφή του ο χρήστης δίνει την 
ρητή συγκατάθεση του για την επεξεργασία των δεδομένων που παρέχει, 
καλείται να διαβάσει και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και κατόπιν να 
συμπληρώσει μία ειδική ηλεκτρονική φόρμα με τα προσωπικά στοιχεία του 
(Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), 
ειδικότητα, χώρος εργασίας) επιλέγοντας ένα Όνομα Χρήστη (εφεξής 
«Username») και Κωδικό Πρόσβασης (εφεξής «Password»), (εφεξής 
συλλογικά «Δεδομένα Λογαριασμού»). 

4.3 Θα πρέπει να φυλάσσετε τα Δεδομένα Λογαριασμού σας πάντοτε 
ασφαλή και να εμποδίζετε κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά 
ή/και στο λογαριασμό σας από τρίτους και να μην επιτρέπετε πρόσβαση σε 
οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο στα Δεδομένα Λογαριασμού ή στο 
λογαριασμό σας. 

4.4 Οφείλετε να ενημερώσετε αμέσως μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε στοιχείου από τα Δεδομένα 
Λογαριασμού Σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας. 

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

5.1 Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα, τα προϊόντα και υπηρεσίες, τα 
εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά και εικόνες που παρέχονται στην 
Ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα και είναι ιδιοκτησία της 
Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε αρχείου 
ή δεδομένου που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει 
παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, νόμων περί 
εμπορικών σημάτων, προσωπικών δεδομένων. 

https://www.demo.gr/gdpr/?lang=el


 

 
 
 
 

5.2 Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, 
εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής ή 
διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλα τα λογισμικά, πηγαίους κώδικες και σε κάθε 
άλλο περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας, (συμπεριλαμβανομένων χωρίς 
περιορισμό φωτογραφιών και γραφικών) ανήκουν στην Εταιρεία ή στους 
δικαιοπαρόχους της. Εκτός αν άλλως ρυθμίζεται εκ των παρόντων, 
απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση ή χρήση 
αποσπασμάτων ή των εμπορικών σημάτων  και των λογότυπων από την 
Ιστοσελίδα για εμπορικό ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Εάν παραβείτε 
οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας 
καταργείται αυτόματα και οφείλετε να καταστρέψετε αμέσως όλα τα 
δεδομένα ή/και αποσπάσματα αυτών, που έχετε τυχόν κατεβάσει ή 
εκτυπώσει από την Ιστοσελίδα μας. 

5.3 Εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας 
μας, δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο ή 
να περιληφθεί σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ηλεκτρονικό σύστημα 
ανάκτησης ή υπηρεσία, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια μας. 
Επιφυλασσόμεθα δε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας το οποίο δεν 
περιλαμβάνεται και δεν μας παραχωρείται ρητώς με τους παρόντες. 

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 

6.1 Σύνδεσμοι και διευθύνσεις άλλων διαδικτυακών τόπων προσφέρονται 
αποκλειστικά για την προσωπική σας εξυπηρέτηση και διευκόλυνση. Όταν 
χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, θα μεταφέρεστε σε άλλο 
διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα), εκτός της δικής μας Ιστοσελίδας. Ρητώς 
δηλώνεται με τους παρόντες ότι δεν έχουν ελεγχθεί από εμάς όλοι οι 
σύνδεσμοι ή και διευθύνσεις που παρέχονται από τρίτους και η Εταιρεία δεν 
φέρει καμία τέτοια υποχρέωση και καμία άμεση ή έμμεση ευθύνη σχετικά 
με αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους  και το περιεχόμενο τους. Προς το 
σκοπό αυτό, δεν προτείνουμε ή δεν κάνουμε οποιαδήποτε παρουσίαση 
αυτών, ή του περιεχομένου τους ή των αποτελεσμάτων που μπορούν να 
επιτευχθούν με τη χρήση τους. Σε περίπτωση που επιλέξετε να επισκεφθείτε 
κάποιον από αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους που αναφέρονται στην 
Ιστοσελίδα μας, τούτο πράττεται με δική σας αποκλειστική και προσωπική 
ευθύνη και η Εταιρεία δεν φέρει καμία σχετική άμεση ή έμμεση ευθύνη. 

6.2 Ρητώς δηλώνεται με τους παρόντες ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε 
δημιουργία συνδέσμου προς την Ιστοσελίδα μας, χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση μας. 

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

7.1 Η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες (α) για να διασφαλίσει 
ότι οι λειτουργίες της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες στους χρήστες χωρίς 



 

 
 
 
 

αδικαιολόγητη διακοπή, παύση ή καθυστέρηση και (β) για να 
ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε διακοπή, παύση ή καθυστέρηση των 
λειτουργιών, ωστόσο δεν εγγυάται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι 
αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. H πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να 
ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του 
συστήματος ή συντήρησης ή για λόγους πέρα από τον έλεγχό μας. Η 
Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη 
χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία 
ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και 
οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας. 

7.2 H Εταιρεία δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή 
αποθετική ζημία των χρηστών – επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας, η οποία 
οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή 
αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση υιών (viruses) 
κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) 
στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να 
παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. 
απώλεια δεδομένων κλπ). 

7.3 Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο έτσι ώστε τα στοιχεία και οι 
πληροφορίες που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή και 
αξιόπιστα, αλλά δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και 
αξιοπιστία των ως άνω στοιχείών και πληροφοριών και δεν ευθύνεται 
έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον 
εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Επιπλέον, η Εταιρεία ενδέχεται να 
τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση το 
περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, σχετικά 
με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας 
ενδέχεται να μην είναι πλήρως ενημερωμένο ή επίκαιρο και η Εταιρεία δεν 
φέρει καμία υποχρέωση ή/και ευθύνη για αυτό. 

7.4 Οι υπηρεσίες και όλες οι πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από την 
Εταιρεία «ως έχουν» και η Εταιρεία αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση, ρητή ή 
παρεπόμενη, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά εγγυήσεων 
εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον 
αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία, προϊόν ή υλικό. Η Εταιρεία σε καμία 
περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, 
παρεμπίπτουσα, θετική ή αποθετική ζημία όσον αφορά τις υπηρεσίες, τα 
προϊόντα, τα στοιχεία και τις πληροφορίες. 

7.5 Ως χρήστης/επισκέπτης έχετε την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της 
Ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών 
σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχές υπηρεσιών, internet, χρέωση χρόνου 
παραμονής στο internet κ.λπ). Ως επισκέπτης/χρήσης έχετε την 
αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. 



 

 
 
 
 

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

8.1 Επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται 
να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας που μπορεί να 
θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να 
ελεγχθούν από την Εταιρεία. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες 
αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό 
ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να 
ελέγχεται συνεχώς, η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη. 

9. ΓΕΝΙΚΑ 

9.1 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση από τους 
παραπάνω κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα 
θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα 
επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών 
όρων και προϋποθέσεων. 

9.2 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και η χρήση της παρούσας 
Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που 
σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα 
επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Xαρακτήρα (GDPR) 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων 
σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 περί προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι η: 

New Health System P.C.  

Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 230, 15431 Χαλάνδρι Αττικής 

ΤΗΛ:210-6771550 
EMAIL: info@newhealthsystem.gr 

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την συλλογή 
,επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον 679/2016 
ΕΕ. 

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 



 

 
 
 
 

Η DEMO συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν τα έχετε παράσχει 
εσείς ρητά και για τον συγκεκριμένο σκοπό και πιο ειδικά όταν κάνετε 
εγγραφή σαν ΕΥ για την είσοδό σας στο κλειδωμένο πεδίο. Εμείς 
συλλέγουμε τα δεδομένα προκειμένου να σας αποστείλουμε τον κωδικό για 
να επιτραπεί η είσοδος σας σε αυτό το πεδίο. 

3. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ 

Η συλλογή των δεδομένων σας κι συγκεκριμένα: 

• Όνομα 
• Επίθετο 
• Τηλέφωνο 
• Email 
• Επάγγελμα 

γίνεται για αυτό και μόνο για αυτό το σκοπό. Τα δεδομένα που παρέχονται 
από εσάς θα τηρούνται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται 
για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα 
δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 2016/679. 

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τον 
2016/679 ΕΕ το δικαίωμα της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, 
 του περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των 
δεδομένων καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης με την υποβολή της αίτησης. 
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον Data Protection Officer της 
Εταιρείας στο email: info@newhealthsystem.gr  

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Έχουμε υιοθετήσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την νόμιμη 
συλλογή, επεξεργασία και την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων 
σας από την απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό ΕΕ 2016/679. 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία 
προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο 
υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
(www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου 
υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 

https://www.demo.gr/el/gdpr-form/
mailto:info@newhealthsystem.gr
http://www.dpa.gr/


 

 
 
 
 

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί /επικαιροποιεί μέρη της 
παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χωρίς την 
υποχρέωση της προηγούμενης ενημέρωσής σας. Σας προτρέπουμε να 
διαβάζετε πάντα την Πολιτική Προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα της Εταιρείας, πριν εισέλθετε στον ιστόσοπο, ώστε να 
ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής. 

 

Όροι Χρήσης 

1. Αποδοχή 

Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους 
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που 
εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση και ανάγνωση του περιεχομένου 
του δικτυακού τόπου αποδέχεστε χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη 
τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις και αναγνωρίζετε ότι 
οποιαδήποτε τυχόν άλλη συμφωνία με την εταιρία New Health System για 
την χρήση της ιστοσελίδας δεν ισχύει και δεν έχει καμία εφαρμογή. 

2. Ιατρικές Πληροφορίες / Ασθένειες 

Πληροφορίες που θα βρείτε για υπηρεσίες υγείας μέσω προγραμμάτων 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο, σας παρέχονται 
από τη New Health System P.C. και προορίζονται για γενική πληροφόρηση. 
Η New Health System P.C. ωστόσο παρέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τα προγράμματα υγείας, σύμφωνα πάντα με την ελληνική 
νομοθεσία, τους κώδικες δεοντολογίας της αγοράς και τις εσωτερικές 
διαδικασίες της εταιρείας. 

3. Χρήση περιεχομένου 

Έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν τον δικτυακό τόπο αλλά μπορείτε να 
διαβάσετε, να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες από τον 
δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των 
ηχητικών αρχείων ή των βίντεο (στο εξής «Περιεχόμενο») μόνο για 
προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Δεν έχετε το δικαίωμα, να διανείμετε, 
τροποποιήσετε, μεταβιβάσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, αναμεταδώσετε ή 
να κάνετε χρήση του Περιεχομένου του δικτυακού τόπου για εμπορικό 
σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας New Health System P.C. 
Οφείλετε να διατηρείτε και να αναπαράγετε όλες τις σημάνσεις εμπορικής 
και και πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη σήμανση ιδιοκτησίας 
που περιέχεται στο Περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση που κάνετε download. 



 

 
 
 
 

Πρέπει να θεωρήσετε ότι οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε σε αυτόν τον 
δικτυακό τόπο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα 
εμπορικής ιδιοκτησίας, εκτός και αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, και δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της New 
Health System P.C. παρά μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτούς 
τους όρους και τις προϋποθέσεις ή εντός του κειμένου αυτού του δικτυακού 
τόπου. New Health System P.C. δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι η χρήση του 
περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου εκ μέρους σας δεν θα αποτελέσει 
παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, οι οποίοι δεν ανήκουν ή δεν συνδέονται με 
τη New Health System P.C. Με εξαίρεση την προαναφερθείσα 
περιορισμένη σε έκταση άδεια, δεν σας χορηγείται ή παραχωρείται καμία 
άδεια ή δικαίωμα σε οποιαδήποτε δικαίωμα εμπορικής ή / και πνευματικής 
ιδιοκτησίας της New Health System P.C. ή άλλου τρίτου. 

4. Εμπορικά Σήματα / Δικαιώματα (Βιομηχανικής) Ιδιοκτησίας. 

Όλες οι ονομασίες προγραμμάτων που εμφανίζονται σε αυτόν τον δικτυακό 
τόπο, είτε εμφανίζονται με το λογότυπο είτε με την ονομασία τους 
συνοδευόμενα από το σήμα κατατεθέν, είναι εμπορικά σήματα της New 
Health System P.C. Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο μπορεί να περιέχονται ή να 
αναφέρονται δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες), πληροφορίες, 
τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα δικαιώματα (εμπορικής) 
ιδιοκτησίας της New Health System P.C. ή / και τρίτων. Καμία άδεια ή 
δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, τις πατέντες, τα εμπορικά μυστικά, 
τις τεχνολογίες, τα προϊόντα, τις διαδικασίες κλπ των οποίων δικαιούχος 
είναι η New Health System P.C. ή τρίτος δεν παραχωρούνται ή χορηγούνται 
σε εσάς. 

5. Αποποίηση ευθύνης 

Παρά το γεγονός ότι η New Health System P.C. καταβάλλει εύλογες 
προσπάθειες να περιλαμβάνει ακριβείς και εγκαιροποιημένες πληροφορίες 
στον δικτυακό της τόπο το Περιεχόμενο μπορεί να περιέχει τεχνικές 
ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Η New Health System P.C. διατηρεί το 
δικαίωμα να κάνει αλλαγές, διορθώσεις ή / και βελτιώσεις στο Περιεχόμενο, 
στα προϊόντα και στα προγράμματα που δίνονται πληροφορίες οποιαδήποτε 
στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η New Health System P.C. δεν 
παρέχει εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια του Περιεχομένου. Η New 
Health System P.C. ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για οποιοδήποτε λάθος ή 
παράλειψη στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Όλες οι πληροφορίες 
παρέχονται “ως έχουν”. Η New Health System P.C. ουδεμία εγγύηση 
παρέχει σχετικά με την ακεραιότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών σε 
αυτόν τον διαδικτυακό τόπο ή για τις πιθανές χρήσεις του. Συνεπώς, οι 
πληροφορίες πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά από τους επισκέπτες. 
Ούτε η New Health System P.C., ούτε άλλος τρίτος ο οποίος συμμετείχε στη 
δημιουργία, κατασκευή ή παροχή του διαδικτυακού τόπου σε εσάς δεν 



 

 
 
 
 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε άμεση, τυχαία, 
επακόλουθη, έμμεση ζημιά, σε συνέχεια της πρόσβασης, χρήσης ή 
αδυναμίας χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου ή για οποιαδήποτε λάθος 
ή παράλειψη στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου. Η New Health 
System P.C. ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει σχετικά με οποιαδήποτε βλάβη 
από ιούς που ίσως προσβάλλουν τον προσωπικό σας υπολογιστή ή άλλο 
μέρος της ιδιοκτησίας σας κατά την πρόσβαση και χρήση του δικτυακού 
τόπου. Η New Health System P.C. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την 
λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς 
προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη. 

6. Πληροφορίες που μας παρέχετε 

Εκτός από τις πληροφορίες που καλύπτονται από την Πολιτική Διαχείρισης 
Προσωπικών Δεδομένων, οποιαδήποτε κοινοποίηση υλικού που 
μεταβιβάζετε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλον 
τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων, ερωτήσεων, 
σχολίων, προτάσεων ή παρόμοιου υλικού, θα αντιμετωπίζεται ως μη 
εμπιστευτική και μη προστατευόμενη από δικαίωμα βιομηχανικής ή 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο,τιδήποτε μεταβιβάσετε ή κοινοποιήσετε 
καθίσταται ιδιοκτησία της New Health System P.C. και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, αποκάλυψης, μεταβίβασης, δημοσίευσης, 
αναμετάδοσης, αποστολής. Επιπρόσθετα, η New Health System P.C. είναι 
ελεύθερη να χρησιμοποιήσει, χωρίς να αποζημιωθείτε, οποιαδήποτε ιδέα, 
έννοια, τεχνογνωσία ή τεχνική που ίσως περιλαμβάνεται σε κάποια 
κοινοποίησή σας προς τον δικτυακό τόπο για οποιοδήποτε σκοπό, 
συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας 
προγραμμάτων. 

7. Worldwide Products 

Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για προϊόντα 
και υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο που όμως δεν είναι διαθέσιμα σε όλες 
τις χώρες. Η αναφορά σε ένα προϊόν ή σε μια υπηρεσία σε αυτόν τον 
δικτυακό τόπο δεν υποδηλώνει ότι το προϊόν ή υπηρεσία θα είναι διαθέσιμα 
στην περιοχή σας. Οι πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που 
παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο υπόκεινται και είναι σύμφωνες με 
την Ελληνική Νομοθεσία. Επομένως, οι επισκέπτες ενημερώνονται ότι 
συγκεκριμένα μέρη του δικτυακού τόπου προορίζονται αποκλειστικά για 
συγκεκριμένες κατηγορίες κοινού. Ο,τιδήποτε υπάρχει στον παρόντα 
δικτυακό τόπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως προώθηση ή διαφήμιση 
οποιουδήποτε προϊόντος ή της χρήσης του. 

8. Σύνδεσμοι (Links) σε αυτόν τον δικτυακό τόπο από άλλους δικτυακούς 
τόπους 



 

 
 
 
 

H New Health System P.C. δεν έχει ελέγξει κανέναν από τους δικτυακούς 
τόπους που περιέχουν σύνδεσμο (link) σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και δεν 
είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών. Σύνδεση με αυτόν τον δικτυακό 
τόπο επιτρέπεται μόνο στην Αρχική Σελίδα (homepage). Σύνδεση σε άλλη 
σελίδα επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη άδεια από την New 
Health System P.C. Ομοίως, η χρήση χωρίων ή ενός ή περισσοτέρων 
αποσπασμάτων από αυτόν τον δικτυακό τόπο χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη άδεια από τη New Health System P.C. απαγορεύεται. 

9. Σύνδεσμοι που περιέχονται στο δικτυακό τόπο 

Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται για το ενδιαφέρον και 
την διευκόλυνση του χρήστη αυτού του δικτυακού τόπου. Θα προσπαθούμε 
να σας ενημερώνουμε όταν αποχωρείτε από αυτό τον δικτυακό τόπο ότι οι 
κανόνες χρήσης και η πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων στον 
δικτυακό τόπο που θα επισκεφθείτε μπορεί να είναι διαφορετικοί. Ωστόσο, 
η New Health System P.C. ουδεμία ευθύνη φέρει για τους συνδέσμους που 
υπάρχουν σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και πιο συγκεκριμένα για την 
ακρίβεια και την νομιμότητα του περιεχομένου αυτών. Δεν αναλαμβάνουμε 
καμία ευθύνη για παραβιάσεις ή παραλείψεις στην πολιτική διαχείρισης 
προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων. 

 

 

10. Κοινοποιήσεις σε αυτό τον δικτυακό τόπο 

Παρά το γεγονός ότι η New Health System P.C. μπορεί, από καιρού εις 
καιρόν, να καταγράφει ή να επιθεωρεί συνδιαλέξεις, συζητήσεις, 
κοινοποιήσεις, αποστολές, μεταβιβάσεις, ενημερωτικά δελτία και 
παρεμφερή υλικό στον δικτυακό της τόπο, δεν φέρει την υποχρέωση να 
ενεργεί τοιουτοτρόπως και δεν φέρει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για το 
περιεχόμενο αυτών ούτε για οποιοδήποτε λάθος, δυσφήμιση, συκοφαντία, 
διαβολή, παράλειψη, ψευδολογία, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, 
κίνδυνο, αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων ή ανακρίβεια που περιέχεται 
στο περιεχόμενο των προαναφερθέντων. Απαγορεύεται να κοινοποιείτε 
οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, 
σκανδαλοθηρικό, χυδαίο, πορνογραφικό, βλάσφημο ή άλλο υλικό, το οποίο 
θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που μπορούν να 
θεωρηθούν ποινικά κολάσιμες πράξεις, αδικοπραξίες ή εν γένει να 
συνιστούν παραβιάσεις οποιασδήποτε διάταξης νόμου. Η New Health 
System P.C. θα συμμορφωθεί πλήρως με τις αστυνομικές ή άλλες αρχές ή 
εντολές οποιασδήποτε δικαστικής, εισαγγελικής ή άλλης νόμιμης αρχής, που 
την υποχρεώνουν να αποκαλύψει την ταυτότητα όποιου κοινοποιεί, 
δημοσιεύει, διακινεί κλπ τέτοιου είδους υλικό ή περιεχόμενο. 



 

 
 
 
 

11. Συνέπειες 

Εάν γίνει αντιληπτό ότι παραβήκατε οποιονδήποτε από τους παραπάνω 
όρους χρήσης που περιλαμβάνονται σε αυτό το νομικό κείμενο, θα 
προβούμε άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της 
απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη New 
Health System P.C. της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου 
και περιεχομένου που έχει κοινοποιηθεί στο δικτυακό τόπο από τον χρήστη, 
οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που η New 
Health System P.C. υποστεί οποιαδήποτε ζημία, η εταιρεία διατηρεί κάθε 
νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας. 

12. Αναθεωρήσεις 

H New Health System P.C. έχει το νόμιμο δικαίωμα να αναθεωρήσει τους 
αναφερόμενους στο παρόν Όρους Χρήσης, ενημερώνοντας το παρόν. 
Αναθεωρήσεις τέτοιου είδους είναι δεσμευτικές για σας, γι' αυτό είναι 
απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα και να ενημερώνεστε 
για τους τρέχοντες Όρους και τις Προϋποθέσεις που σας δεσμεύουν. 
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