
Οροι χρήσης προγραμμάτων Διαδραστικού πίνακα (ΔΔΠ) της Super Course. 
 
Εισαγωγή 
Τα προγράμματα του διαδραστικού πίνακα (ΔΔΠ) της "Super Course", παρέχονται από την εταιρία "Super Course" σε καθηγητές 
που διδάσκουν σε αίθουσα την Αγγλική γλώσσα με την χρήση των αντίστοιχων βιβλίων του εκδοτικού οίκου "Super Course". 
Σκοπό έχουν την βοήθεια των καθηγητών στην διαδικασία της διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας μέσω διαδραστικών πινάκων. 
Περιλαμβάνουν δε, εκτός από τα προγράμματα χειρισμού και σύνδεσης του υλικού ΔΔΠ της "Super Course", κυρίως την 
ηλεκτρονική μορφή, για διδασκαλία στην αίθουσα, των βιβλίων που εκδίδει σε χαρτί η εταιρία "Super Course". 
 
 Ο χρήστης των προγραμμάτων αυτών οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής 
υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από τη εγκατάσταση των προγραμμάτων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην 
προχωρήσει στην εγκατάστασή τους, ή αν έχει ήδη γίνει να μην κάνει χρήση των προγραμμάτων αυτών. Η εγκατάσταση και 
χρήση των προγραμμάτων, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης αποδέχεται τους παρόντες όρους ανεπιφύλακτα.  
 
Οι παρόντες όροι ισχύουν για το σύνολο των προγραμμάτων που εγκαθίστανται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα εγκατάστασης. 
 Η Super Course δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες 
οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους 
τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση των προγραμμάτων 
αυτών, καθώς επίσης και να προχωρήσουν στην απεγκατάστασή τους. 
 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
Το σύνολο του περιεχομένου των προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, 
φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο 
πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς 
αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται από τους χρήστες ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, 
πώληση και καθ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, τροποποίηση, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση της Super Course. 
Επιτρέπεται η μεμονωμένη εγκατάσταση και αποθήκευση σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά διδακτική και προσωπική 
χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής 
προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  
 
Περιορισμός ευθύνης  
Η Super Course, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη κάθε  δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο των 
προγραμμάτων να ανταποκρίνονται σε μέγιστο βαθμό στις απαιτήσεις των χρηστών χωρίς αυτά να επιβαρύνουν ή βλάπτουν την 
υπόλοιπη χρήση του υπολογιστή. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της 
Super Course για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής αυτής εγκατάστασης και της χρήσης των 
προγραμμάτων αυτών. 
Η Super Course δεν εγκαθιστά κρυμμένα ή άλλα προγράμματα ή links που συλλέγουν, αποστέλλουν, επεξεργάζονται 
προσωπικές ή άλλες πληροφορίες. 
Η Super Course σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την άνευ λαθών χρήση και λειτουργία των παρεχομένων προγραμμάτων ή και 
των περιεχομένων αυτών, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε η προμήθειά τους γίνεται μέσω του Δικτυακού της τόπου, είτε με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο (CD, DVD, HDD, κ.α.) μέσω των οποίων λαμβάνετε και εγκαθιστάτε τα προγράμματα του ΔΔΠ. 
 
Αποκλεισμός συμβουλών 
Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή 
για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν ότι τους 
παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλεισμένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. 
 


