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PatientGO – Άδεια χρήσης τελικού χρήστη ("EULA" ή "Συμφωνία")  

 

Τελευταία ενημέρωση 23 Ιουνίου 2020 

Η παρούσα EULA ή η Συμφωνία (μαζί με την Πολιτική Απορρήτου μας) και τυχόν πρόσθετοι όροι 

χρήσης που ενσωματώνονται με παραπομπή στην EULA, αποτελούν συλλογικά τους Όρους Χρήσης) 

μας και ισχύουν για τη χρήση της εφαρμογής PatientGO κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στην 

κλινική δοκιμή. Οι Όροι Χρήσης διαφέρουν από οποιουσδήποτε όρους που διέπουν τη συμμετοχή 

σας στην κλινική δοκιμή (Κλινική δοκιμή). Η εφαρμογή PatientGO είναι μια εφαρμογή για κινητά που 

σας επιτρέπει, κατά τη συμμετοχή σας σε μια κλινική δοκιμή, να διαχειρίζεστε τα έξοδα ταξιδιού, 

διαμονής και τις αποζημιούμενες δαπάνες.  

Ποιοι είμαστε   

Η Illingworth Research Group Limited είναι ο κάτοχος της Εφαρμογής και ο πάροχος της υπηρεσίας 

PatientGO (που συλλογικά αναφέρονται ως "Illingworth", "εμείς", "εμάς" ή "μας" στο παρόν 

Συμφωνητικό). 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, χρειάζεστε οποιαδήποτε υποστήριξη ή αντιμετωπίζετε 

προβλήματα κατά τη χρήση της Εφαρμογής, επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στη 

διεύθυνση pacientigo@illingworthresearch.com 

 

Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας 

• Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, τηλεφώνου ή SMS χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 

επικοινωνίας που μας έχετε δώσει για να κάνετε κράτηση και να διαχειριστούμε την 

επιστροφή εξόδων ταξιδιού, διαμονής ή/και δαπανών κατά τη διάρκεια της συμμετοχής 

σας στην Κλινική Δοκιμή.   

 

Σε αντάλλαγμα για τη συμφωνία σας να συμμορφωθείτε με τους Όρους Χρήσης, μπορείτε: 

• να πραγματοποιήσετε λήψη ή να λάβετε ένα αντίγραφο της Εφαρμογής σε οποιαδήποτε 

συσκευή που πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος όπως περιγράφεται παρακάτω: 

o Για το iOS, η ελάχιστη απαίτηση συστήματος είναι το iPhone 6s/iOS 13 SDK. 

o Για το Android, Android 6 OS και υποστηριζόμενες συσκευές. 

o Για εφαρμογές Web, η εφαρμογή έχει βελτιστοποιηθεί για τις πιο πρόσφατες 

εκδόσεις (τη στιγμή της ανάπτυξης) του Safari (Apple), του Google Chrome και του 

Microsoft Edge. 

• να πραγματοποιήσετε προβολή, χρήση και εμφάνιση της Εφαρμογής σε τέτοιες συσκευές 

μόνο για προσωπικούς σας σκοπούς. 

• να χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα φύλλα πληροφοριών ασθενούς για να υποστηρίξετε 

την εγκατάσταση και την επιτρεπόμενη χρήση της Εφαρμογής. 

• Σας παρέχουμε προσωπικά το δικαίωμα χρήσης της Εφαρμογής όπως ορίζεται παρακάτω 

στην Άδεια. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε την Εφαρμογή σε κάποιον άλλο, είτε για 

χρήματα, είτε για οτιδήποτε άλλο, είτε δωρεάν. Εάν προβείτε σε πώληση οποιασδήποτε 

συσκευής στην οποία είναι εγκατεστημένη η Εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την 

Εφαρμογή αυτή από τη συσκευή που πωλείται. 

 

 

 

 

mailto:pacientigo@illingworthresearch.com
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Εάν είστε κάτω των 18 ετών 

Η εφαρμογή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά (ως "Παιδί" νοείται κάθε πρόσωπο κάτω των 18 

ετών). Όταν ένα παιδί συμμετέχει στην κλινική δοκιμή στην οποία διατίθεται η εφαρμογή, η 

εφαρμογή διατίθεται για λήψη και χρήση μόνο από το άτομο που ασκεί τη γονική μέριμνα του 

παιδιού και τυχόν αιτήματα εντός της εφαρμογής πρέπει να υποβάλλονται από αυτό το άτομο για 

λογαριασμό του Παιδιού. 

 

Το απόρρητό σας 

Σας παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας 

δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ειδικής κατηγορίας) και για ποιους σκοπούς, 

καθώς και τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτά τα δεδομένα εντός της Πολιτικής Απορρήτου. 

 

Λάβετε υπόψη, ότι οι μεταδόσεις στο Διαδίκτυο δεν είναι ποτέ εντελώς ιδιωτικές ή ασφαλείς και 

ότι οποιοδήποτε μήνυμα ή πληροφορία στέλνετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ενδέχεται να 

διαβαστεί ή να υποκλαπεί από άλλους, ακόμη και αν υπάρχει ειδική ειδοποίηση ότι μια 

συγκεκριμένη μετάδοση είναι κρυπτογραφημένη. 

 

Ισχύουν επίσης οι όροι χρήσης των iTunes και Google Play 

Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή ενδέχεται επίσης να 

ελέγχονται από τους κανόνες και τις πολιτικές του iTunes και του Google Play και αυτοί οι κανόνες ή 

οι πολιτικές θα ισχύουν αντί αυτών των όρων όπου υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο.  

 

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης 

Ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξουμε τους Όρους Χρήσης για να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στη 

νομοθεσία ή τις βέλτιστες πρακτικές ή για να αντιμετωπίσουμε πρόσθετες λειτουργίες που 

εισάγουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους Όρους Χρήσης μας και θα σας 

ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές. 

 

Ενημέρωση της εφαρμογής 

Κατά διαστήματα ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτόματα την εφαρμογή για να βελτιώσουμε την 

απόδοση, να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα, να αντικατοπτρίσουμε αλλαγές στο λειτουργικό 

σύστημα ή να αντιμετωπίσουμε ζητήματα ασφάλειας. Εναλλακτικά, μπορεί να σας ζητήσουμε να 

ενημερώσετε την Εφαρμογή για αυτούς τους λόγους. Εάν επιλέξετε να μην εγκαταστήσετε τέτοιες 

ενημερώσεις ή εάν εξαιρεθείτε από τις αυτόματες ενημερώσεις, ενδέχεται να μην μπορείτε να 

συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. 

 

Εάν κάποιος άλλος είναι κάτοχος του τηλεφώνου ή της συσκευής που χρησιμοποιείτε 

Εάν κάνετε λήψη ή ροή της εφαρμογής σε οποιοδήποτε τηλέφωνο ή άλλη συσκευή που δεν σας 

ανήκει, πρέπει να έχετε την άδεια του κατόχου για να το κάνετε. Θα είστε υπεύθυνοι για τη 

συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, είτε είστε κάτοχος του τηλεφώνου ή άλλης 

συσκευής είτε όχι. 

 

Άδεια 

Το λογισμικό εφαρμογής για φορητές συσκευές PatientGO, τα δεδομένα που παρέχονται με το 

λογισμικό και τυχόν ενημερώσεις ή συμπληρώματα σε αυτό αποτελούν συλλογικά την 

"Εφαρμογή". Η Illingworth σας παραχωρεί μια ανακλητή, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, 

περιορισμένη άδεια λήψης, εγκατάστασης και χρήσης της Εφαρμογής αποκλειστικά για 
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προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς σας, αυστηρά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Συμφωνίας. 

 

Περιορισμοί άδειας 

Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε στις εξής ενέργειες: 

1. ενοικίαση, μίσθωση, υπο-εκχώρηση, δανεισμό, παροχή ή με άλλο τρόπο διάθεση της 

Εφαρμογής σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς 

προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από εμάς. 

2. μην προβείτε σε αντιγραφή της Εφαρμογής παρά μόνο ως μέρος της κανονικής χρήσης της 

Εφαρμογής ή όπου είναι απαραίτητο για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή 

λειτουργικής ασφάλειας. 

3. μην μεταφράσετε, συγχωνεύσετε, προσαρμόσετε, τροποποιήσετε, αλλάξετε ή μεταβάλετε 

το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της Εφαρμογής, ούτε να επιτρέψετε στην Εφαρμογή ή 

οποιοδήποτε μέρος της να συνδυαστεί ή να ενσωματωθεί σε άλλα προγράμματα, εκτός 

εάν είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σε συσκευές όπως 

επιτρέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης 

4. μην αποσυναρμολογείτε, απο-μεταγλωττίζετε, αναστρέφετε τη σχεδίαση ή δημιουργείτε 

παράγωγα έργα που βασίζονται στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε μέρος της Εφαρμογής ούτε 

επιχειρείτε αυτές τις ενέργειες, εκτός από το βαθμό που (βάσει των ενοτήτων 50Β και 296Α 

των Πνευματικών Δικαιωμάτων, Νόμος περί σχεδίων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 1988) 

τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να απαγορευτούν επειδή είναι απαραίτητες για την 

απομεταγλώττιση της εφαρμογής για τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών για τη 

δημιουργία ενός ανεξάρτητου προγράμματος που μπορεί να λειτουργήσει με την 

εφαρμογή ή με άλλο πρόγραμμα (Επιτρεπόμενος στόχος) και υπό την προϋπόθεση ότι οι 

πληροφορίες που έχετε αποκτήσει κατά τη διάρκεια τέτοιων δραστηριοτήτων:  

a) α) δεν αποκαλύπτονται ούτε κοινοποιούνται χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

συγκατάθεσή μας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος στο οποίο δεν είναι απαραίτητο να 

αποκαλυφθούν ή κοινοποιηθούν για την επίτευξη του Επιτρεπόμενου Στόχου και 

b) δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία λογισμικού που είναι ουσιαστικά 

παρόμοιο στην έκφρασή του με την Εφαρμογή. διατηρούνται ασφαλής και 

χρησιμοποιούνται μόνο για τον Επιτρεπόμενο Στόχο. 

c) συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ελέγχου 

τεχνολογίας ή εξαγωγών που ισχύουν για την τεχνολογία που χρησιμοποιείται ή 

υποστηρίζεται από την Εφαρμογή.   

 

Αποδεκτοί περιορισμοί χρήσης 

Οφείλετε να κάνετε τα εξής: 

5. να μην χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο, για 

οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους 

όρους, ή ενεργείτε δόλια ή κακόβουλα, για παράδειγμα, εισβάλλοντας ή εισάγοντας 

κακόβουλο κώδικα, όπως ιούς ή επιβλαβή δεδομένα, στην εφαρμογή ή σε οποιοδήποτε 

λειτουργικό σύστημα. 

6. να μην παραβιάζετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα 

οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς, 

συμπεριλαμβανομένης της υποβολής οποιουδήποτε υλικού (στο βαθμό που αυτή η χρήση 

δεν επιτρέπεται από αυτούς τους όρους). 

7. να μην μεταδίδετε υλικό που είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό ή με άλλο τρόπο 

απαράδεκτο σε σχέση με τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς. 
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8. να μη χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να 

απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει υπερβολικά, να ζημιώσει ή να υπονομεύσει τα 

συστήματά μας ή την ασφάλειά μας ή να παρέμβει σε άλλους χρήστες και 

9. να μην συλλέγετε ή συγκεντρώνετε πληροφορίες ή δεδομένα από τα συστήματά μας και να 

μην επιχειρείτε να αποκρυπτογραφήσετε τυχόν μεταδόσεις προς ή από τους διακομιστές 

που εκτελούν την εφαρμογή. 

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Εφαρμογή σε όλο τον κόσμο ανήκουν σε εμάς 

και τα δικαιώματα στην Εφαρμογή παραχωρούνται (δεν πωλούνται) σε εσάς. Δεν έχετε δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας από την Εφαρμογή ή σε αυτήν εκτός από το δικαίωμα να τη 

χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. 

 

Η ευθύνη μας για απώλεια ή ζημιά που ενδέχεται να υποστείτε 

Είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για προβλέψιμες απώλειες και ζημιές που προκλήθηκαν από 

εμάς. Εάν αποτύχουμε να συμμορφωθούμε με αυτούς τους όρους, είμαστε υπεύθυνοι για απώλεια 

ή ζημιά που θα υποστείτε, η οποία είναι προβλέψιμο αποτέλεσμα της παραβίασης των Όρων μας ή 

της παράλειψής μας να χρησιμοποιήσουμε εύλογη φροντίδα και δεξιότητα, αλλά δεν είμαστε 

υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μη προβλέψιμη απώλεια ή ζημιά. Η απώλεια ή η ζημιά είναι 

προβλέψιμη εάν είτε είναι προφανές ότι θα συμβεί είτε εάν, τη στιγμή που αποδεχτήκατε αυτούς 

τους Όρους Χρήσης, τόσο εμείς όσο και εσείς γνωρίζαμε ότι μπορεί να συμβεί. Δεν αποκλείουμε 

ούτε περιορίζουμε με κανέναν τρόπο την ευθύνη μας απέναντί σας όπου θα ήταν παράνομο να το 

κάνουμε. Αυτό περιλαμβάνει ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά 

μας ή από αμέλεια των υπαλλήλων, των πρακτόρων ή των υπεργολάβων μας ή για απάτη ή δόλια 

ψευδή δήλωση. 

 

Όταν είμαστε υπεύθυνοι για ζημιά στην περιουσία σας. Εάν το ελαττωματικό ψηφιακό περιεχόμενο 

που έχουμε παράσχει καταστρέψει μια συσκευή ή ψηφιακό περιεχόμενο που σας ανήκει, είτε θα 

επισκευάσουμε τη ζημιά είτε θα σας καταβάλουμε αποζημίωση. Ωστόσο, δεν φέρουμε ευθύνη για 

ζημιές που θα μπορούσατε να είχατε αποφύγει ακολουθώντας τις συμβουλές μας για την 

εφαρμογή μιας δωρεάν ενημέρωσης που σας προσφέρεται ή για ζημιές που προκλήθηκαν από την 

αδυναμία σας να ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες εγκατάστασης ή να εφαρμόσετε τις ελάχιστες 

απαιτήσεις συστήματος που συνιστούμε. 

 

Δεν ευθυνόμαστε για επιχειρηματικές ζημίες. Η εφαρμογή προορίζεται για οικιακή και ιδιωτική 

χρήση. Εάν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για οποιονδήποτε εμπορικό, επιχειρηματικό ή 

μεταπωλητικό σκοπό, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια 

κέρδους, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, διακοπή εργασιών ή απώλεια επιχειρηματικής 

ευκαιρίας. 

 

Περιορισμοί της εφαρμογής. Η εφαρμογή παρέχεται για γενικές πληροφορίες και για να σας 

βοηθήσει να διευθετήσετε την αποζημίωση εξόδων ταξιδιού, διαμονής και δαπανών μόνο κατά τη 

διάρκεια της συμμετοχής σας στην Κλινική Δοκιμή. Δεν προσφέρει συμβουλές στις οποίες πρέπει να 

βασιστείτε. Πρέπει να λάβετε επαγγελματική ή εξειδικευμένη συμβουλή πριν προβείτε σε ή 

αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών που λάβατε από την Εφαρμογή. Αν και 

καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ενημερώσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται από 

την Εφαρμογή, δεν παρέχουμε καμία δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, ότι αυτές οι 

πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες. 
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Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται 

με την εφαρμογή. Συνιστάτε η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας οποιουδήποτε περιεχομένου και 

δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Εφαρμογή, για να προστατευτείτε σε περίπτωση 

προβλημάτων με την Εφαρμογή. 

 

Γεγονότα πέραν του ελέγχου μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για γεγονότα πέραν του ελέγχου μας. Εάν 

η υποστήριξή μας για την εφαρμογή καθυστερήσει από ένα συμβάν εκτός του ελέγχου μας, τότε θα 

επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσουμε και θα λάβουμε 

μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις της καθυστέρησης. Εφόσον το κάνουμε αυτό, δεν 

θα φέρουμε ευθύνη για καθυστερήσεις που προκαλούνται από το συμβάν, αλλά εάν υπάρχει 

κίνδυνος σημαντικής καθυστέρησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να τερματίσετε τη 

σύμβασή σας μαζί μας. Λάβετε υπόψη ότι η λήξη της σύμβασής σας με εμάς δεν θα τερματίσει τη 

συμμετοχή σας στην Κλινική Δοκιμή, η διαχείριση της οποίας εκτελείται ανεξάρτητα και χωριστά. 

 

Ενδέχεται να τερματίσουμε τα δικαιώματά σας για χρήση της Εφαρμογής εάν παραβιάσετε αυτούς 

τους Όρους Χρήσης. 

Ενδέχεται να τερματίσουμε τα δικαιώματά σας για χρήση της Εφαρμογής ανά πάσα στιγμή 

επικοινωνώντας μαζί σας εάν έχετε παραβιάσει αυτούς τους όρους με σοβαρό τρόπο. Εάν η 

ενέργειά σας μπορεί να διορθωθεί, θα σας παράσχουμε μια εύλογη ευκαιρία να το κάνετε. 

 

Εάν τερματίσουμε τα δικαιώματά σας για χρήση της Εφαρμογής 

10. οφείλετε να διακόψετε όλες τις δραστηριότητες που εξουσιοδοτούνται από αυτούς τους 

όρους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της Εφαρμογής. 

11. πρέπει να διαγράψετε ή να αφαιρέσετε την Εφαρμογή από όλες τις συσκευές που έχετε 

στην κατοχή σας και να καταστρέψετε αμέσως όλα τα αντίγραφα της Εφαρμογής που 

διαθέτετε και να μας επιβεβαιώσετε ότι προβήκατε σε αυτή την ενέργεια. 

12. ενδέχεται να αποκτήσουμε απομακρυσμένη πρόσβαση στις συσκευές σας και να 

αφαιρέσουμε την Εφαρμογή από αυτές. 

 

Διάρκεια και Λήξη 

13. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου καταγγελθεί από εσάς Ή εμάς. 

14. Η καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας δεν θα τερματίσει την εγγραφή σας στην Κλινική 

Δοκιμή, στην οποία η συμμετοχή σας επιβλέπεται από τον χορηγό/το εξουσιοδοτημένο 

τρίτο μέρος, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Illingworth. 

15. Μπορείτε επίσης να καταγγείλετε την παρούσα Συμφωνία διαγράφοντας την Εφαρμογή 

και όλα τα αντίγραφά της από την κινητή συσκευή σας. Συνιστάται να βεβαιωθείτε ότι όλα 

τα αιτήματα που υποβλήθηκαν χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή έχουν εκπληρωθεί πριν το 

κάνετε αυτό. 

16. Η Illingworth μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή και για 

οποιονδήποτε ή κανένα λόγο, να αναστείλει ή να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με ή 

χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

 

Άλλοι σημαντικοί όροι 

17. Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει των παρόντων 

Όρων Χρήσης σε άλλον οργανισμό. Θα σας ενημερώνουμε πάντα γραπτώς, εάν συμβεί 

αυτό και θα διασφαλίσουμε ότι η μεταφορά δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας. 

18. Χρειάζεστε τη συγκατάθεσή μας για να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας σε κάποιον άλλο. 
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19. Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των 

όρων σε άλλο πρόσωπο μόνο εάν συμφωνήσουμε εγγράφως. 

20. Η παρούσα συμφωνία δεν δημιουργεί δικαιώματα σε κανένα τρίτο μέρος για την επιβολή 

οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας. 

21. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί μη εκτελεστή ή άκυρη, αυτή η 

διάταξη θα αλλάξει και θα ερμηνευθεί ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτής της διάταξης 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι υπόλοιπες 

διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως. 

22. Ακόμα κι αν καθυστερήσουμε να εφαρμόσουμε αυτήν τη Συμφωνία, μπορούμε να την 

επιβάλουμε αργότερα. Εάν δεν επιμείνουμε αμέσως να κάνετε οτιδήποτε απαιτείται να 

κάνετε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή εάν καθυστερήσουμε να λάβουμε 

μέτρα εναντίον σας σχετικά με την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας, αυτό δεν 

σημαίνει ότι δεν είστε υποχρεωμένοι προς εκτέλεση και δεν θα μας εμποδίσει να λάβουμε 

μέτρα εναντίον σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


