
   
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ “EDILKAMIN” 
 

Αυτός ο κανονισμός διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η EDILKAMIN παρέχει στον Χρήστη το δικαίωμα 

χρήσης των εικόνων, των εικονογραφήσεων και, γενικά, των γραφικών στοιχείων των οποίων η EDILKAMIN είναι ο 

αποκλειστικός ιδιοκτήτης σύμφωνα με την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Η χρήση των εικόνων από τον Χρήστη υπόκειται σε ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση από την EDILKAMIN. Η Εξουσιοδότηση 

εκδίδεται από την EDILKAMIN αποκλειστικά με σκοπό την πώληση και προώθηση προϊόντων EDILKAMIN από τον 

Χρήστη. Η εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε άλλη και διαφορετική χρήση των Εικόνων εξαιρείται ρητά. 

 

Η Άδεια δεν παρέχει στον Χρήστη κανένα αποκλειστικό δικαίωμα ούτε μπορεί να θεωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ως 

παραχώρηση από την EDILKAMIN υπέρ του Χρήστη οποιουδήποτε πρόσθετου δικαιώματος στις Εικόνες και γενικά σε 

οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας, εγγεγραμμένη ή μη, κατοχής της 

EDILKAMIN.  

 

Ο Χρήστης, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλες τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, αναγνωρίζει 

ρητά την πλήρη και αποκλειστική ιδιοκτησία των Εικόνων και των άλλων διακριτικών σημάτων που ανήκουν στην 

EDILKAMIN και αναλαμβάνει να μην αμφισβητήσει την εγκυρότητά του ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, που είναι αρμόδια στην εκάστοτε χώρα.  

  

Ο Χρήστης αναλαμβάνει: 

- να χρησιμοποιεί τις εικόνες με αποκλειστική αναφορά στα προϊόντα EDILKAMIN. 

- να εγγυηθεί την ορατότητα των εικόνων, - να μην προβεί σε καμία τροποποίηση των εικόνων. 

 

Ο Χρήστης δεσμεύεται επίσης να μη καταχωρεί o ίδιος ή μέσω τρίτου ονόματα που αντιστοιχούν στον όρο "EDILKAMIN" 

μόνο ή σε συνδυασμό με οποιονδήποτε άλλο όρο ή / και γενικά  κάθε διακριτικό καταχωρημένo ή μη καταχωρημένo, 

ιδιοκτησίας της EDILKAMIN 

 

Η Άδεια χορηγείται αποκλειστικά στον Χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους. Ο Χρήστης 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην χρησιμοποιεί τις Εικόνες με τρόπους που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στο 

κοινό ή / και τη σύνδεση των εικόνων με άλλα διακριτικά σήματα, εγγεγραμμένα ή μη, ιδιοκτησίας αυτού ή ιδιοκτησίας 

τρίτων. 

  

Είναι επίσης κατανοητό ότι η χρήση των εικόνων σε συνδυασμό με άλλα διακριτικά σήματα ιδιοκτησίας του Χρήστη 

πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει προηγουμένως εγκριθεί από την EDILKAMIN σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

Με την επιφύλαξη της απαιτούμενης προηγούμενης εξουσιοδότησης, οι Κανονισμοί δεν εμποδίζουν τη χρήση των 

εικόνων ως ενεργά στοιχεία στο εσωτερικό ιστοσελίδας του Χρήστη στο οποίο κάνοντας κλικ γίνεται ανακατεύθυνση στην 

διεύθυνση www.edilkamin.com ("ιστοσελίδα EDILKAMIN"). 

 

Απαγορεύεται η εισαγωγή σελίδων ή μέρος σελίδων του Δικτυακού τόπου EDILKAMIN στο εσωτερικό σελίδων του 

ιστότοπου χρήστη ("framing"). Ο δικτυακός τόπος χρήστη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιλαμβάνει περιεχόμενο 

παράνομο, δυσφημιστικό, δόλιο ή επιζήμια για δικαιώματα τρίτων ή σε αντίθεση με το νόμο ή/και τους κανονισμούς. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η EDILKAMIN δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο 

διαδικτυακός τόπος χρήστη. 

Επίσης, η EDILKAMIN διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή και με δική της διακριτική 

ευχέρεια, χωρίς καμία υποχρέωση ενημέρωσης του Χρήστη. 

  



  
  
Ο Χρήστης δεσμεύεται να διατηρήσει την EDILKAMIN ακέραιη σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, κόστος ή δαπάνη, 

και νομική συνδρομή που έχουν υποστηριχθεί από την EDILKAMIN, λόγω οποιονδήποτε ερωτήσεων και ενεργειών σχετικά 

με τη χρήση των Εικόνων από την πλευρά του Χρήστη κατά τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες 

Κανονισμούς. 

 

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, εκτός από περιπτώσεις εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας, η EDILKAMIN σε 

καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον Χρήστη ή σε τρίτους ως αποτέλεσμα 

της χρήσης ή μη χρήσης των Εικόνων. 

Η επίβλεψη της ορθής χρήσης των εικόνων θα ασκείται από τον Image Manager της EDILKAMIN, ο οποίος μπορεί ανά 

πάσα στιγμή:     

- να ζητήσει από τον χρήστη νέα και διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση των εικόνων.    

- να διεξάγει ελέγχους στην έδρα του Χρήστη, απευθείας ή μέσω τρίτων, με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης του 

Χρήστη με τον παρόντα Κανονισμό.   

  

Σε περίπτωση κατά την οποία, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εποπτικών δραστηριοτήτων, εξακριβωθεί η χρήση των 

εικόνων που δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Κανονισμούς, η EDILKAMIN μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική 

της ευχέρεια, να προβεί σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες: 

- να καλέσει τον Χρήστη να διακόψει την ακατάλληλη χρήση των Εικόνων εντός ενός επιτακτικού όρου. 

- να αναστείλει την Εξουσιοδότηση, με πιθανή άμεση ισχύ, έως ότου ο Χρήστης παύσει να χρησιμοποιεί τις Εικόνες κατά 

τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Κανονισμούς, - να ανακαλέσει οριστικά την Εξουσιοδότηση 

 

Σε περίπτωση που ο Χρήστης παραβιάσει τα αποκλειστικά δικαιώματα της EDILKAMIN στις Εικόνες ή σε κάθε περίπτωση 

χρησιμοποιεί τις Εικόνες σε αντίθεση με τους όρους που αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς, ο Χρήστης θα πρέπει 

να καταβάλει στην EDILKAMIN ως χρηματική ποινή το ποσό των 1.000,00 Ευρώ  (Ευρώ 1000/00), παραμένοντας σε κάθε 

περίπτωση και με την επιφύλαξη του δικαιώματος της EDILKAMIN να ενεργεί ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών Αρχών 

για να προστατεύσει τα δικαιώματά της για αποζημίωση για μεγαλύτερη ζημία που υπέστη λόγω παράνομης συμπεριφοράς 

του Χρήστη.  

 

Η EDILKAMIN διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Εξουσιοδότηση εάν ο Χρήστης: 

- απορρίψει χωρίς βάσιμο λόγο την εκτέλεση ελέγχων  

- τερματίζει, για οποιονδήποτε λόγο, την πώληση ή/και προώθηση προϊόντων EDILKAMIN. 

 

Μετά την ανάκληση της Άδειας Χρήσης, για οποιονδήποτε λόγο, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διακόψει 

αμέσως οποιαδήποτε χρήση των Εικόνων, να επιστρέψει αντίγραφα των εικόνων που ανήκουν στην EDILKAMIN και είναι 

στην κατοχή του, να αφαιρέσει τις Εικόνες από την ιστοσελίδα του εάν υπάρχει, και γενικά να καταστρέψει όλα τα υλικά 

στα οποία αναπαράγονται οι εικόνες, παρέχοντας γραπτή επιβεβαίωση στην EDILKAMIN για την απομάκρυνση ή/και την 

καταστροφή τους εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάκλησης.  

 

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα την EDILKAMIN σχετικά με οποιαδήποτε ενδεχόμενη 

διαμαρτυρία από τρίτους σχετικά με τη χρήση των Εικόνων καθώς και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των 

Εικόνων, ακόμη και μερικώς, από τρίτους. 

 

Εννοείται ότι όλες οι ενέργειες που συνδέονται με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θα εμπίπτουν στην 

αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της EDILKAMIN, η οποία μπορεί, με την αδιαμφισβήτητη κρίση της, να αποφασίσει τις 

μεθόδους παρέμβασης ή/και άμυνας ή/και δικαστικής ενέργειας.  

  

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζεται και πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

Για οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει μεταξύ των μερών σε σχέση με τους παρόντες Κανονισμούς, αρμόδια θα είναι τα 

δικαστήρια της Αθήνας. 

  


