
Paradise Design Apartments 

Όροι χρήσης 

Ο χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του paradisedesignapartments.gr 

παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για 
το σύνολο του περιεχοµένου, των υπηρεσιών, των σελίδων, των γραφικών, των 
εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαµβάνονται σε αυτό. 

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την 
επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του. 

Εάν δε συµφωνεί, τότε οφείλει να µην κάνει χρήση του περιεχοµένου και των 
υπηρεσιών που παρουσιάζονται µέσα από τις σελίδες του 
paradisedesignapartments.gr. 
Είναι πιθανό, για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών του 
paradisedesignapartments.gr  ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, να υπάρξουν 

αλλαγές πολιτικής ή υπηρεσιών άρα και των παρόντων όρων, χωρίς 
προειδοποίηση. 

 
ΑΝΗΛΙΚΟΙ 
Οι χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του paradisedesignapartments.gr   

δηλώνουν στο paradisedesignapartments.gr ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών. Οι 
ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του paradisedesignapartments.gr µόνο µε 
τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεµόνων τους. Οι νόµιµοι κηδεµόνες των 

ανηλίκων ή οι γονείς τους είναι δυνατόν να εγκρίνουν, υπό τη συνεχή όµως 
επίβλεψη από ενήλικο και µε την ανάληψη όλων των ευθυνών και τυχόν 

υποχρεώσεων που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της χρήσης της υπηρεσίας από 
ανήλικο, την χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του paradisedesignapartments.gr.  
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Το περιεχόµενο καθώς και οι υπηρεσίες του paradisedesignapartments.gr σε 
καµία περίπτωση δεν αποτελούν εµµέσως ή ευθέως, παρότρυνση, συµβουλή ή 
πρόταση, προτροπή προς υλοποίηση ή διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως ή µίµηση 

αυτής. Τέλος, σε καµία περίπτωση η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του 
paradisedesignapartments.gr  δεν υποκρύπτει σχέση συµβούλου – πελάτη. 
Αντίθετα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών - επισκεπτών 

paradisedesignapartments.gr να τα αξιολογήσουν και να ενεργήσουν βασιζόµενοι 
στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειοµένης οποιασδήποτε ευθύνης του 

paradisedesignapartments.gr  



ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEB SITES) 
Στα περιεχόµενα του paradisedesignapartments.gr µπορεί να περιλαµβάνονται 

σύνδεσµοι προς άλλες ιστοσελίδες. Λόγω και του όγκου των σχετικών δεδοµένων, 
το paradisedesignapartments.gr  δεν ελέγχει τη διαθεσιµότητα, το περιεχόµενο, 

την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, την ποιότητα και την 
πληρότητα των υπηρεσιών των άλλων web sites, στα οποία παραπέµπει µέσω 
"δεσµών", hyperlinks ή διαφηµιστικών banners. Το paradisedesignapartments.gr  
σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το 
περιεχόµενο ή τις υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων ή/και των σελίδων στις οποίες 

παραπέµπει ή συνδέεται µε αυτές καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν ο 
επισκέπτης του site αποφασίσει να χρησιµοποιήσει, διαµέσου των συνδέσµων τους, 

κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο µε δική 
του ευθύνη. 
Σε περίπτωση που το paradisedesignapartments.gr λάβει νόµιµη ειδοποίηση ή 

κοινοποίηση από τις αρµόδιες και µόνο Αρχές, ότι οποιοδήποτε περιεχόµενο 
προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζηµία τρίτο πρόσωπο ή γενικότερα δεν πληροί τις 

νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας, διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει αµέσως το 
σχετικό σύνδεσµο και την προβολή του µέσα από τις σελίδες του. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Το paradisedesignapartments.gr δεν φέρει ευθύνη, και δεν υποχρεούται στην 
αποκατάσταση της ζηµιάς που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης – χρήστης των 

σελίδων ή/και τα µέλη των υπηρεσιών του, από αµέλεια ή τεχνικά προβλήµατα, 
και επίσης δεν φέρει ευθύνη για «ιούς» που τυχόν θα κυκλοφορήσουν και θα 

προκαλέσουν προβλήµατα ή οποιασδήποτε φύσεως ζηµιά. 
Ο επισκέπτης των υπηρεσιών της συγκεκριµένης σελίδας αποδέχεται ότι το σύνολο 
των σελίδων/υπηρεσιών και το περιεχόµενό τους παρέχεται "όπως είναι". 

Δεδοµένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης αµέλειας, το 

paradisedesignapartments.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε µορφής ζηµία 
υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και των περιεχοµένων 

του, στα οποία και προβαίνει µε δική του πρωτοβουλία. 
Το paradisedesignapartments.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι 
επιλογές και τα περιεχόµενα του paradisedesignapartments.gr θα παρέχονται 

χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλµατα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν 
εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνδεδεµένο site ή οι εξυπηρετητές 

(servers) µέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/µελών, δεν 
περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήµια συστατικά. Το paradisedesignapartments.gr δεν 



εγγυάται σε καµία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιµότητα 
των περιεχοµένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσµατά τους. Το 

κόστος των ενδεχόµενων διορθώσεων, το αναλαµβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και 
σε καµία περίπτωση το paradisedesignapartments.gr. 
 
"ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEB SITES)" και 
"ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ " 

Εάν ο επισκέπτης του site αποφασίσει να προβεί σε οποιαδήποτε διαδικτυακή 

αγορά, διαµέσου των συνδέσµων προς κάποια προϊόντα, µέσω των διαδικτυακών 
τόπων τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο µε αποκλειστικά δική του ευθύνη. 

COOKIES 
Το paradisedesignapartments.gr χρησιµοποιεί cookies που είναι αναγκαία για την 
παροχή των υπηρεσιών που παρέχει στο χρήστη / επισκέπτη, για την προβολή των 

διαφηµίσεων και την ανάλυση των στατιστικών επισκεψιµότητας (π.χ. Google 
Analytics). 
Επίσης, το paradisedesignapartments.gr χρησιµοποιεί cookie από το Google για 

την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατοµίκευση διαφηµίσεων και για την 
ανάλυση της επισκεψιµότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά µε την 

από µέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. 

Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε 

επισκέπτη, αλλά δεν παρέχουν τη δυνατότητα να λαµβάνεται γνώση οποιουδήποτε 
εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη. 

Ο επισκέπτης του paradisedesignapartments.gr µπορεί να ρυθµίσει το διακοµιστή 
του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε 

συγκεκριµένες σελίδες και υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να µην επιτρέπει την 
αποδοχή της χρήσης cookies σε καµία περίπτωση. 
Με τη χρήση του paradisedesignapartments.gr, αποδέχεστε τη χρήση των 
cookies. 

  

Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήµατα στο περιεχόµενο του 
paradisedesignapartments.gr  που άπτονται νοµικών ή ηθικών θεµάτων,  
παρακαλείσθε να µας ειδοποιήσετε άµεσα χρησιµοποιώντας τη φόρµα 
επικοινωνίας του paradisedesignapartments.gr 

  



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Στην Hotel Perrakis θεωρούµε σηµαντικό να ξέρεις ποιά είναι τα cookies που χρησιµοποιούµε στην 
ιστοσελίδα µας αλλά και για ποιούς λόγους τα χρησιµοποιούµε. Στόχος µας είναι η σωστή ενηµέρωσή σου 
αλλά και η καλύτερη εµπειρία πλοήγησης σου στον ιστότοπό µας.  

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ COOKIES; 

Χρησιµοποιούµε cookies για την βελτίωση της λειτουργίας του paradisedesignapartments.gr, τη σωστή 
περιήγηση σου, την εύκολη σύνδεσή σου και την οµαλή µετακίνησή σου στις επιµέρους σελίδες του. 
Παράλληλα τα cookies µας επιτρέπουν να σου παρουσιάσουµε διαφηµιστικό & επιµορφωτικό περιεχόµενο 
σχετικό µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου.  

Επίσης, τα cookies µας βοηθούν να αναλύσουµε πώς οι επισκέπτες χρησιµοποιούν τον ιστότοπό µας, πώς 
περιηγούνται και που δυσκολεύονται. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να αντιµετωπίζουµε τυχόν 
προβλήµατα που µπορεί να προκύπτουν.  

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies χρησιµοποιούνται µόνο για να βελτιώσουµε τη 
δική σου  εµπειρία, τη δοµή και το περιεχόµενο του paradisedesignapartments.gr, 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES; 

Τα cookies είναι κοµµάτια πληροφορίας µε την µορφή πολύ µικρού κειµένου, αποθηκεύονται στον 
browser που χρησιµοποιείς στο PC στο Smartphone & το tablet σου (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), 
βοηθώντας την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του site µας. Τα Cookies σε καµία περίπτωση δεν 
προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται 
σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιµοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης 
& βελτιστοποίησης.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1) Cookies επιδόσεων 

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά µε το πώς οι επισκέπτες χρησιµοποιούν την 
ιστοσελίδα. Μας επιτρέπουν να δούµε ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά ή µας δείχνουν εάν 
αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα κατά την πλοήγηση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που 
προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές 
και χρησιµοποιούνται µόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του paradisedesignapartments.gr, 

2) Cookies λειτουργικότητας 

Αυτά τα cookies «αποµνηµονεύουν» τις προτιµήσεις σου κατά την περιήγηση σου στο site µας, ώστε να 
απολαµβάνεις µια εξατοµικευµένη εκδοχή του paradisedesignapartments.gr, µε αποτέλεσµα να βρίσκεις 
πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάς.  

3) Cookies διαφήµισης 

Αυτά τα cookies χρησιµοποιούνται για να παρέχουν διαφηµίσεις πιο σχετικές µε εσένα και τα 
ενδιαφέροντά σου. Χρησιµοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευµένης διαφήµισης ή προσφορών µε 
στόχο τον περιορισµό των µαζικών , ανεπιθύµητων και ανούσιων διαφηµιστικών µηνυµάτων. Παράλληλα 
µας βοηθούν στη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των διαφηµιστικών καµπανιών.  



4) Cookies Analytics 

Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και µας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούµε την 
αποτελεσµατικότητα των διάφορων λειτουργιών του site µας, έτσι ώστε να βελτιώνουµε συνεχώς την 
εµπειρία που σου προσφέρουµε.  

Συγκεκριµένα: 

Τρίτοι προµηθευτές, συµπεριλαµβανοµένης της Google, δύναται να εµφανίσουν διαφηµίσεις της Εταιρίας 
σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.  

Τρίτοι προµηθευτές, συµπεριλαµβανοµένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την 
ενηµέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφηµίσεων που βασίζονται σε προηγούµενη επίσκεψη του 
χρήστη στο δικτυακό τόπο paradisedesignapartments.gr, To paradisedesignapartments.gr, δύναται επίσης 
να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούµενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα της για επαναληπτικό µάρκετινγκ.  

Οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.  

Μπορείτε να ρυθµίσετε τον Browser σας, να σας ενηµερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και 
να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται 
να µην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.  

To paradisedesignapartments.gr, δύναται να χρησιµοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις 
διαφηµίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό µάρκετινγκ, αναφορές εµφάνισης Δικτύου εµφάνισης Google, 
ενσωµάτωση του Διαχειριστή καµπάνιας Doubleclick και αναφορές δηµογραφικών στοιχείων και 
ενδιαφερόντων).  

Χρησιµοποιώντας τις Ρυθµίσεις διαφηµίσεων, οι επισκέπτες µπορούν να εξαιρεθούν από το Google 
Analytics για διαφηµίσεις προβολής και να προσαρµόσουν τις διαφηµίσεις του Δικτύου εµφάνισης Google.  

Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιµες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.  

To paradisedesignapartments.gr, συµµορφώνεται µε την Πολιτική διαφηµίσεων βάσει ενδιαφέροντος του 
Google AdWords και τους περιορισµούς για ευαίσθητες κατηγορίες και:  

Χρησιµοποιεί επαναληπτικό µάρκετινγκ µε το Google Analytics για διαφήµιση στο διαδίκτυο.  

To paradisedesignapartments.gr,  και τρίτοι προµηθευτές, συµπεριλαµβανοµένης της Google, 
χρησιµοποιούν µαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie 
τρίτου µέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενηµέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή 
διαφηµίσεων, σύµφωνα µε τις προηγούµενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της.  

To paradisedesignapartments.gr, και οι τρίτοι προµηθευτές, συµπεριλαµβανοµένης της Google, 
χρησιµοποιούν µαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie 
τρίτου µέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά µε τον τρόπο µε τον 
οποίο οι εµφανίσεις των διαφηµίσεών της paradisedesignapartments.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών 
διαφήµισης και οι αλληλεπιδράσεις µε αυτές τις εµφανίσεις διαφηµίσεων και υπηρεσίες διαφήµισης 
σχετίζονται µε επισκέψεις στον ιστότοπό της paradisedesignapartments.gr,  

To paradisedesignapartments.gr, δύναται να χρησιµοποιεί τα δεδοµένα από τη διαφήµιση βάσει 
ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδοµένα κοινού τρίτου µέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα 
ενδιαφέροντα) µε το Google Analytics.  



Διατηρούµε το δικαίωµα να αλλάξουµε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Παρακαλώ εντόπισε 
το σηµείο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» στην κορυφή της παρούσας σελίδας, για να δεις πότε 
αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική Cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα 
Πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγµή που η αναθεωρηµένη Πολιτική Cookies καταστεί διαθέσιµη 
στον Ιστοχώρο.  

Διαφηµιστές τρίτων µερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόµαστε µπορεί να χρησιµοποιούν τα δικά 
τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σου στον Ιστοχώρο µας. 
Δεν ελέγχουµε αυτά τα Cookies.  

	

	


