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Όροι & Προϋποθέσεις 
 

 

Η ιστοσελίδα του Οργανοποιείου Neorion του Χρήστου Σπουρδαλάκη εμπεριέχει 

πρωτότυπο περιεχόμενο το οποίο δεν περιλαμβάνει προσβλητικές αναφορές. Οι 

διακοσμήσεις των χειροποίητων μουσικών οργάνων μας είναι βασισμένες σε δικά μας 

απολύτως πρωτότυπα σχέδια. Συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση, 

αναπαραγωγή και αντιγραφή φωτογραφικού υλικού ή βιντεοσκοπημένου 

αποσπάσματος για εμπορικούς λόγους του συνόλου ή μέρους των πρωτότυπων 

σχεδίων του οργανοποιείου Neorion. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρούμε την 

άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος. 

  

Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας http://www.music-instruments.gr (κείμενα, 

εικόνες, γραφικά, βίντεο, φύλλα οδηγιών χρήσης, άρθρα, συνεντεύξεις κ.λπ.) 

προστατεύονται από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά με την 

προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Ιστοσελίδα αποτελεί πρωτότυπο 

πνευματικό δημιούργημα και ιδιοκτησία του οργανοποιείου Neorion του Χρήστου 

Σπουρδαλάκη, επί της οποίας διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 

εξαιρουμένης της περίπτωσης, που ορίζεται διαφορετικά, και απαγορεύεται η με 

οποιονδήποτε τρόπο, καθ’ ολοκληρία ή περιληπτικά ή τμηματικά, αντιγραφή, 

αναπαραγωγή, διασκευή, μετατροπή, προσαρμογή, θέση σε κυκλοφορία και με 

οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων, που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, 

όπως π.χ. ενδεικτικώς, και όχι αποκλειστικώς, για εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό 

κ.λπ., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη (Χρήστου Σπουρδαλάκη). 

Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου http://www.music-instruments.gr έχουν ελεύθερη 

πρόσβαση στην Ιστοσελίδα με σκοπό να μπορούν να διαβάσουν, αντιγράψουν, 

εκτυπώσουν, διαμοιράσουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να χρησιμοποιήσουν τις 
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πληροφορίες, που παρέχονται, αποκλειστικώς και αυστηρά για προσωπική τους χρήση 

και χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι τα 

στοιχεία της Ιστοσελίδας και όλες οι επισημάνσεις πνευματικών και άλλων 

δικαιωμάτων θα παραμείνουν αναλλοίωτα. Σε περίπτωση διαμοιρασμού όλου ή μέρους 

του περιεχομένου σε άλλα μέσα οφείλετε να αναφέρετε την πηγή από την οποία 

αντλήσατε το περιεχόμενο. 

Όλες οι ονομασίες προϊόντων, που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστοχώρο, είτε 

εμφανίζονται με το λογότυπο είτε με την ονομασία τους συνοδευόμενα από το σήμα 

κατατεθέν, είναι εμπορικά σήματα του οργανοποιείου Neorion του Χρήστου 

Σπουρδαλάκη.  Σε αυτόν τον Ιστοχώρο μπορεί να περιέχονται ή να αναφέρονται 

δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πληροφορίες, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας του οργανοποιείου.  Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα 

εμπορικά σήματα, τις πατέντες, τις τεχνολογίες, τα προϊόντα, τις διαδικασίες των 

οποίων δικαιούχος είναι ο Χρήστος Σπουρδαλάκης ή τυχόν τρίτοι που ο ιδιοκτήτης 

αποκλειστικά έχει δικαίωμα να ορίσει  δεν παραχωρούνται με οποιονδήποτε τρόπο ή 

χορηγούνται στους χρήστες της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού 

προσώπου. 
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