
Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης Άνθης Μίνι Μάρκετ mobile app  

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η ετερόρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»   

δημιούργησε την εφαρμογή Άνθης Μίνι Μάρκετ mobile app, προκειμένου να προσφέρει 

πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με την εταιρεία, τη δραστηριότητά της, 

τα καταστήματα, τα προϊόντα, τις συνεργασίες κλπ. 

 

Η χρήση του Άνθης Μίνι Μάρκετ mobile app, διέπεται από τους παρόντες όρους και 

προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η χρήση του Άνθης Μίνι Μάρκετ 

mobile app, συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά 

ισχύουν. 

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της εφαρμογής και υπηρεσιών του Άνθης Μίνι 

Μάρκετ mobile app που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν 

παρόλα αυτά ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που 

απευθύνονται σε ενήλικες, η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη 

και σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει γονική συναίνεση. 

 

Η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια 

να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης Άνθης 

Μίνι Μάρκετ mobile app χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, υποχρεούται όμως 

να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποιήση των παρόντων όρων. 

 

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Άνθης Μίνι Μάρκετ  Άνθης Μίνι 

Μάρκετ mobile app διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα 

σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι 

ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας. 

 

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. 

Η μη ενάσκηση από την «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  των εκ των παρόντων Όρων 

δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η «ΑΝΘΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη 

σε λόγους ανωτέρας βίας. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»   

 

Το Άνθης Μίνι Μάρκετ mobile app χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα 

τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των χρηστών. 

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει 

έγκυρες, 

επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  

κατΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν 

γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του Άνθης Μίνι Μάρκετ mobile app να διέπονται 

από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ» δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του Άνθης Μίνι 

Μάρκετ mobile app για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη 



επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών. 

 

Η ευθύνη της «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο 

στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της και τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες της.  

Το Άνθης Μίνι Μάρκετ mobile app παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή 

διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες/εφαρμογές, οι πάροχοι των οποίων έχουν και 

την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου. Οι 

χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων 

ιστοσελίδων/εφαρμογών και να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η «ΑΝΘΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους 

τους χρήση των ιστοσελίδων/εφαρμογών αυτών απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω 

του Άνθης Μίνι Μάρκετ mobile app , ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προσφορές 

τρίτων. 

 

Η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή 

αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια 

κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του 

διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη 

χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών 

που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

 

Ο χρήστης / επισκέπτης του Άνθης Μίνι Μάρκετ  mobile app  υποχρεούται να κάνει 

σύννομη και πρόσφορη χρήση της εφαρμογής και να τηρεί τους παρόντες όρους και 

προϋποθέσεις . Ο χρήστης / επισκέπτης του Άνθης Μίνι Μάρκετ  mobile app, υποχρεούται 

να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική 

χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εφαρμογής. 

 

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά 

γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στην εφαρμογή Άνθης Μίνι 

Μάρκετ mobile app  αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής της «ΑΝΘΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  . Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, που εκτίθενται στην εφαρμογή Άνθης Μίνι Μάρκετ mobile app , 

προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η 

αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση 

αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. 

 

Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να 

βλάψει την «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά: 

• η πρόκληση, μέσω της χρήσης της εφαρμογής, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε 

ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, 

• η επέμβαση επί της εφαρμογής με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς 

την προέλευση του περιεχομένου της εφαρμογής με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας 



της εικόνας και της φήμης της «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  ή την θέση σε κίνδυνο 

της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη 

συγκεκριμένη εφαρμογή, 

• η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες 

καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων 

πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του 

καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση, επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και 

την βλάβη της «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών, 

• η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης 

ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), 

αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση 

περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη 

έγκριση της «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  

• η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να 

επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη εφαρμογή ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την 

χρήση αυτής από τρίτους. 

Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  

επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη 

των συμφερόντων της και οι παρΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕάτες υποχρεούνται να 

αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» . 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

Η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  είναι αποκλειστική δικαιούχος της συγκεκριμένης 

εφαρμογής. Για το λόγο αυτό η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  κατΑΝΘΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και 

διαθεσιμότητα της. Παρόλα αυτά η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  διατηρεί το 

δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με 

ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να 

εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε 

κάθε περίπτωση η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε 

περίπτωση που χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την εφαρμογή. 

 

Η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  κατΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια προστασίας του Άνθης Μίνι Μάρκετ mobile app  από κακόβουλο 

λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών 

επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου 

πρόσβαση με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του 

Άνθης Μίνι Μάρκετ  mobile app. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο 

και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του Άνθης Μίνι Μάρκετ  mobile 

app, που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών και τα οποία σε 

καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον 

Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός 



Κανονισμός»),. 

 

Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η «ΑΝΘΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» , οι υπάλληλοί της και οι προστηθέντες αυτής συμμορφώνονται 

με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία 

Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την 

προστασία δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η 

επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε πελάτη. 

 

Η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  εφαρμόζει  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και 

οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια 

στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη 

γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) και 

ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της 

περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα 

επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της 

τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους 

σκοπούς της επεξεργασίας. 

 

Η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  διατηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων 

και δε γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο 

μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που 

ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η 

γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με 

σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, ή είναι απαραίτητο στο πλαίσιο 

εκτέλεσης συμβατικής υποχρέωσης. Η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  διασφαλίζει 

ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από 

τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. 

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, και δεν 

υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για 

επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη. 

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ»  για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου 

για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται γραπτώς στην Έδρα της Εταιρίας 

(Ελ.Βενιζέλου 17α,Κερκυρα) της «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» ή σε email 

"anthismarket@yahoo.com"  Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα έχει υλοποιηθεί μέσα σε 

διάστημα 30 ημερών. 

 

Η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  επεξεργάζεται τα δεδομένα για την εξυπηρέτηση 

της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης αλλά για να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό 

περιεχόμενο,  προσφορές και πρόσκληση σε συμμετοχή σε έρευνες, διαγωνισμούς κλπ στα 

στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει [διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό (SMS / 

viber κλπ)], από την «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» . 

 



Κάθε υποκείμενο δεδομένων δύναται να προβεί σε τροποποίηση ως προς τα μέσα 

επικοινωνίας  μέσω της γραμμής επικοινωνίας πελατών της «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ»  καλώντας στο 26610 21879 (χρεώση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε 

παρόχου). Αιτήματα τροποποίησης επεξεργάζονται σε διάστημα δέκα (10) εργασίμων 

ημερών. 

 

ΛΟΙΠΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

Τα υποδείγματα αιτήσεων που εμπεριέχονται στο Άνθης Μίνι Μάρκετ  mobile app καθώς 

και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών δύναται να 

αντικατασταθούν/ τροποποιηθούν/ καταργηθούν οποτεδήποτε από την «ΑΝΘΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι χρήστες / επισκέπτες 

του Άνθης Μίνι Μάρκετ  mobile app απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα 

υποδείγματα των αιτήσεων που περιέχονται στο Άνθης Μίνι Μάρκετ  mobile app. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ»  διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά των υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση 

κάθε ζημίας της. 

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις 

Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. 

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των 

Αθηνών. 

 

Η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  προβαίνει στη διενέργεια προωθητικών ενεργειών 

είτε η ίδια είτε σε συνεργασία με τρίτους. Οι προωθητικές αυτές ενέργειες διέπονται από 

τους εκάστοτε ισχύοντες όρους που αναρτώνται στην παρούσα εφαρμογή και είναι 

δεσμευτικοί για τους συμμετέχοντες και την «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. Σε καμία 

περίπτωση η «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεν φέρει οποιουδήποτε είδους ευθύνη για 

διαγωνισμούς τρίτων στους οποίους ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης με χρήση 

εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ή tablets (mobile application)  και στους οποίους 

παρέχονται ως έπαθλα δωροεπιταγές, προϊόντα ή/και υπηρεσίες της «ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».  

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΤΙΜΕΣ 

Η ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και 

την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται, τόσο όσον αφορά τα παρεχόμενα 

προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, η ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ως πωλητής των 

συγκεκριμένων προϊόντων έχει όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρόλα 

αυτά έναντι του τελικού καταναλωτή την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και 

πληροφορίες που αφορούν εμπορεύματα και είναι αναγεγραμμένες επί των συσκευασιών 

αυτών φέρει και ο παραγωγός/ προμηθευτής των προϊόντων. Η ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ στο μέτρο της δικής της ευθύνης τηρεί πιστά τις προδιαγραφές σωστής 

αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς μέχρι των τελικό αποδέκτη. 



Η ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ προσπαθεί μέσω της Android Εφαρμογής να παρέχει 

μεγάλη ποικιλία προϊόντων προς τον καταναλωτή αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει σε κάθε 

κατάστημά της. Παρόλα αυτά ενδέχεται ο χρήστης να μην μπορεί να βρει κάποια προϊόντα ή 

κάποια κατηγορία προϊόντων και αυτό οφείλεται είτε στην εμπορική πολιτική της εταιρείας 

είτε στο στήσιμο της Android εφαρμογής. 

Διευκρινίζεται ότι οι εικόνες επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενδέχεται η 

συσκευασία του προϊόντος να διαφέρει στη παράδοση για λόγους αλλαγής της εμφάνισης 

από του παραγωγούς-προμηθευτές. 

Η ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ εγγυάται ότι τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της 

Android εφαρμογής είναι ασφαλή και κατάλληλα προς κατανάλωση, έχουν τηρηθεί όλοι οι 

κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της 

ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (αποθήκευσης, μεταφοράς κλπ).  

Η ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έχει λάβει αντίστοιχες εγγυήσεις από τους 

προμηθευτές της, οι οποίοι φέρουν και το βάρος ευθύνης έναντι του τελικού καταναλωτή. 

Οι τιμές που παρουσιάζονται στην Android Εφαρμογή είναι οι ίδιες στις οποίες διατίθενται 

τα αντίστοιχα προϊόντα μέσω των καταστημάτων της ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 

τυχόν διαφοροποιήσεις στις τιμές, που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια 

διαφορετικών επισκέψεων στην Android Εφαρμογή αντανακλά την πολιτική τιμών της 

ΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, που αποσκοπεί στην ανταγωνιστικότητα της ΑΝΘΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. Οι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές συμπεριλαμβάνοντας 

τον αντίστοιχο ΦΠΑ, εξαιρουμένου του κόστους μεταφοράς . Εντός της ίδιας ημέρας 

ενδέχεται για το ίδιο προϊόν να υπάρξει διαφοροποίηση τιμής βάσει της εμπορικής πολιτικής 

της εταιρείας. Είδη που διατίθενται σε προνομιακή τιμή λόγω ειδικής έκπτωσης για αγορά 

από το κατάστημα ενδέχεται να μην έχουν την ίδια προνομιακή τιμή κατά την αγορά τους 

από την Android Εφαρμογή και το αντίστροφο 

Στα φρέσκα προϊόντα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κρέας/πουλερικά/ 

ψάρια/φρούτα/τυριά λόγω της φύσης τους θα ζυγίζονται κατά την ημέρα εκτέλεσης της 

παραγγελίας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε φρεσκάδα και ποιότητα.  

Εξαίρεση: Τα φρέσκα προϊόντα και συγκεκριμένα πουλερικά/ ψάρια/φρούτα/τυριά λόγω 

της φύσης τους θα ζυγίζονται κατά την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας και ως εκ τούτου 

η τιμή θα διαμορφώνεται με βάση την τιμή που ισχύει κατά την ημέρα εκτέλεσης της 

παραγγελίας, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί δυνάμει της εμπορικής πολιτικής της ΑΝΘΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. Ο χρήστης, αν το επιθυμεί, μπορεί να ενημερώνεται 

συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο παρατηρήσεων ότι επιθυμεί να ενημερωθεί σε περίπτωση 

που υπάρξουν τροποποιήσεις στις τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων. 

 


