
 
ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  

Οροι & προυποθζςεισ ςυμμετοχήσ ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα  
 
Πριν υποβάλετε αίτηςη ςυμμετοχήσ ςτο πρόγραμμα τησ ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, 
παρακαλοφμε αναγνώςετε με προςοχή τουσ κατωτζρω όρουσ και προχποθζςεισ. Με την 
υποβολή αίτηςησ ςυμμετοχήσ και τη γνωςτοποίηςη των ςτοιχείων ςασ για τη ςχετική 
ζκδοςη του φορολογικοφ παραςτατικοφ, τεκμαίρεται ότι ωσ ςυμμετζχων/ουςα ςτο/α 
εκπαιδευτικό/α προγράμματα αποδζχεςτε πλήρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ ακόλουθουσ 
όρουσ και προχποθζςεισ.  
Αν δεν αποδζχεςθε τουσ παρακάτω όρουσ και τισ προχποθζςεισ, παρακαλοφμε μην 
εγγράφεςθε ςτο ςχετικό πρόγραμμα. 
 
 
 

1. Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ επιφυλάςςεται του δικαιϊματόσ τθσ να επιφζρει όποιεσ 

αλλαγζσ ι τροποποιιςεισ ςτθ δομι και ςτο περιεχόμενο του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ τυχόν κρικοφν αναγκαίεσ για τθν αρτιότερθ κατάρτιςθ των 

ςυμμετεχόντων. 

2. Απαγορεφεται να γίνει χριςθ, αντιγραφι και/ι αναπαραγωγι του υλικοφ και του 

περιεχομζνου τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ με οποιαδιποτε μθχανικά, οπτικά, 

ακουςτικά ι άλλα μζςα, προοριηόμενθ για οποιαδιποτε εκμετάλλευςθ ι άλλο 

ςκοπό πλθν αυτόν τθσ εκπαίδευςθσ του ςυμμετζχοντα. Στθν περίπτωςθ παράβαςθσ 

τθσ ςχετικισ απαγόρευςθσ, πζραν των ςυνεπειϊν του νόμου, κα ακυρϊνεται από τθ 

ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ο κωδικόσ πρόςβαςθσ ςτθν πλατφόρμα www.nblearning.org. 

3. H NΟMIKH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ςε καμία περίπτωςθ δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν 

απαιτιςεισ νομικισ ι αςτικισ ι και ποινικισ φφςεωσ οφτε για τυχόν ηθμία υποςτεί 

οποιοςδιποτε ςυμμετζχει ςε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανϊνει και 

παρζχει θ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, από αιτία που ζχει ςχζςθ με το 

εκπαιδευτικό ι άλλο περιεχόμενο και τθν φλθ του προγράμματοσ και τισ 

πλθροφορίεσ που δίδονται γενικότερα μζςω αυτοφ αλλά και μζςω του 

παρεχόμενου ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.  

Επίςθσ, θ NΟMIKH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ςε καμία περίπτωςθ δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν 

απαιτιςεισ νομικισ ι αςτικισ ι και ποινικισ φφςεωσ οφτε για τυχόν ηθμία υποςτεί 

οποιοςδιποτε ςυμμετζχει ςε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ (E-Learning) που διοργανϊνει και παρζχει θ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛiΟΘΗΚΗ, 

από αιτία που ζχει ςχζςθ αφενόσ με τθ λειτουργία ι μθ ι και τθ χριςθ τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ μζςω τθσ οποίασ πραγματοποιείται θ εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ, αφετζρου με τθ λειτουργία ι μθ ι και τθ χριςθ ι τθν αδυναμία χριςθσ 

του διαδικτυακοφ τόπου ι των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτόν. 

Αν και θ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και οι ςυνεργάτεσ τθσ καταβάλουν κάκε δυνατι 
προςπάκεια για τθν αςφαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του διαδικτυακοφ τόπου 



www.nb.org και τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ 
www.nblearning.org, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίεσ αυτϊν ι των εξωτερικϊν servers 
που τουσ φιλοξενοφν, κα είναι αδιάκοπεσ ι χωρίσ κανενόσ είδουσ ςφάλμα, 
απαλλαγμζνεσ από εξωτερικοφσ ιοφσ ι άλλα κακόβουλα λογιςμικά, δεν φζρει δε 
καμία ευκφνθ για τθν προκφπτουςα αδυναμία πρόςβαςθσ  ςε αυτά ι για 
οποιεςδιποτε ηθμία (άμεςθ, ζμμεςθ ι άλλθ) που προκφπτει από τισ 
προγραμματιςμζνεσ ι μθ προγραμματιςμζνεσ διακοπζσ λειτουργίασ αυτϊν.  

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και οι ςυνεργάτεσ τθσ δεν φζρουν καμία ευκφνθ για 
καταςτροφζσ οποιαςδιποτε μορφισ που μποροφν να επζλκουν από τθν χριςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ και του διαδικτυακοφ τόπου, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
αλλά όχι περιοριςμζνων, ςε άμεςεσ, ζμμεςεσ, τυχαίεσ, ςυμπτωματικζσ και 
επακόλουκεσ. Οι χριςτεσ αυτϊν ζχουν πρόςβαςθ ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα 
με δικι τουσ ευκφνθ και είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τυχόν ηθμιζσ που 
προκλικθκαν ςε θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, ςυςτιματα, hardware, λογιςμικό, 
δεδομζνα ι αρχεία τουσ.  

4. Αποκλειςτικά αρμόδια για κάκε διαφορά που τυχόν προκφψει κατά τθν παροχι 

από τθ ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ και αντίςτοιχα τθ λιψθ από τον ςυμμετζχοντα τθσ 

ςυμφωνοφμενθσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ, είναι τα Δικαςτιρια τθσ Ακινασ. Τα 

μζρθ ςυμφωνοφν ότι πριν τθν προςφυγι ςτα δικαςτιρια κα καταβλθκεί κάκε 

προςπάκεια φιλικισ διευκζτθςθσ τθσ διαφοράσ μζςω διαμεςολάβθςθσ.  

http://www.nb.org/
http://www.nblearning/

