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Η παρούσα ιστοσελίδα https://streaming.comm.com.gr/ έχει δημιουργηθεί από την εταιρία COMM Μ.ΕΠΕ. 

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι διαθέτει τις υποδομές, την τεχνογνωσία και την εμπειρία, που απαιτούνται για 

την εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Η COMM Μ.ΕΠΕ μπορεί να χρησιμοποιεί εφαρμογές και μέσα από άλλους προμηθευτές ώστε να παρέχει τον 

απαραίτητο εξοπλισμό, το λογισμικό, τη δικτύωση, την αποθήκευση και τη σχετική τεχνολογία που απαιτείται για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας. 

Η COMM Μ.ΕΠΕ μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των υπηρεσιών μέσω της 

ηλεκτρονικής παρουσίασης, προκειμένου να καταγράφει τα ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε 

νέες αναβαθμίσεις πολιτιστικής ύλης-προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να 

μη του προσφέρονται τέτοιου είδους υπηρεσίες. 

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν 

πνευματική ιδιοκτησία της COMM Μ.ΕΠΕ σύμφωνα με το νόμο. 

Κανένα εξ αυτών ή μέρους τους, δε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, φωτοτύπησης, 

ηχογράφησης, μαγνητοσκόπησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης, 

διανομής με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της COMM Μ.ΕΠΕ. 

Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν εξαιρείται η περίπτωση της 

μεμονωμένης αποθήκευσης ενός αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό υπολογιστή για προσωπική 

και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς την αφαίρεση της ένδειξης της COMM Μ.ΕΠΕ ή ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ. 

Οι δημιουργοί των προϊόντων και υπηρεσιών που μπορείτε να προμηθεύεστε από την COMM Μ.ΕΠΕ  

προστατεύονται από το νόμο περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο, αλλαγή, διαμόρφωση, τροποποίηση και γενικά η παρέμβαση στα 

προϊόντα αυτά, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και παρουσίασή τους προς το κοινό, με ή χωρίς 

αντάλλαγμα. 

Το περιεχόμενο των προϊόντων που μπορείτε να προμηθεύεστε από την COMM Μ.ΕΠΕ προστατεύεται 

αυτοτελώς από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Ενημερωτικά Δελτία – Ειδήσεις – Εμπορικές Επικοινωνίες 

Η αποδοχή των όρων χρήσης της COMM Μ.ΕΠΕ και η εκ μέρους του χρήστη λήψη των προϊόντων της, αποτελεί 

την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την εκ μέρους της COMM Μ.ΕΠΕ χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του 

χρήστη για την σε αυτόν αποστολή ενημερωτικών δελτίων–ειδήσεων της COMM Μ.ΕΠΕ καθώς και άλλων εμπορικών 

επικοινωνιών. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί στο μέλλον την αποστολών ενημερωτικών δελτίων–ειδήσεων της 

COMM Μ.ΕΠΕ και άλλων εμπορικών επικοινωνιών, μπορεί να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση pithagorioevents@gmail.com, ώστε η COMM Μ.ΕΠΕ να προβεί άμεσα στην διαγραφή της 

διεύθυνσής του από την λίστα διευθύνσεων αποδεκτών τέτοιων μηνυμάτων. 

Η COMM Μ.ΕΠΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει προηγουμένως τους χρήστες με κάθε πρόσφορο 

τρόπο για τις εργασίες συντήρησης του συστήματος στις οποίες πρόκειται να προβεί, καθώς και τις εργασίες 

συντήρησης ή αναβάθμισης του δικτύου του παρόχου, εφόσον έχει ενημερωθεί σχετικά. 

Κατά την εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών είναι δυνατόν να διακόπτεται η παροχή των υπηρεσιών. 

 

 


