
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δωρεάν γραμματοσειρές για προσωπική και 
επαγγελματική χρήση αρκεί να βάλετε το λογότυπο των γραμματοσειρών μου 
και να παραπέμπετε με σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μου.

Αν δεν γνωρίζετε πώς να παραπέμψετε στην ιστοσελίδα μου, μπορείτε απλά να 
αντιγράψετε και να επικολλήσετε την παρακάτω εικόνα στην ιστοσελίδα/αρχείο 
σας. 

Δεν επιτρέπεται να διανέμετε αυτό το αρχείο γραμματοσειράς μόνο του, καθώς 
κατεβάζοντας αυτό το αρχείο τα δικαιώματα χρήσης ΔΕΝ μεταφέρονται σε εσάς 
(παραπέμψτε τους να το κατεβάσουν δίνοντας τον σύνδεσμο της ανάλογης 
ανάρτησης)

Οποιαδήποτε διανομή, αντιγραφή, αλλαγή ή πώληση του προϊόντος στο 
διαδίκτυο με οποιοδήποτε τρόπο τόσο στο σύνολό του όσο και αποσπασματικά 
απαγορεύεται αυστηρά. Για την παρουσίασή του σε κάποιο site επικοινωνήστε 
μαζί μου πρώτα. Κάθε αρχείο του παρόντος ιστότοπου αποτελεί πνευματική 
ιδιοκτησία του ιστότοπου και της Σπυροπούλου Δήμητρας, καθώς διατίθεται με 
άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι 
Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.

Τέλος, εάν κάποια στιγμή η γραμματοσειρά πάψει να είναι δωρεάν, όσοι την 
έχετε κατεβάσει ήδη ΔΕΝ χρειάζεται να την αγοράσετε και δεν αλλάζουν οι 
όροι χρήσης για εσάς. 

Όροι χρήσης 
γραμματοσειρών (fonts)
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You can use the free fonts for personal and commercial use to create 
everything you want as long as you redirect back to my site using my fonts 
button. 

If you are not able to do that, just copy and paste the image below in your 
product or site. 

You are not permitted to distribute the free font file itself. Downloading the 
item does not transfer the copyright to you. However, you can give others the 
link to my site in order for them to download the preferable font file.

Every attempt to give, change, sell or copy this product with any possible way 
is strictly prohibited. For showing a part of the product in your site/blog etc. 
you should first contact me. Every single product in my site is a creative 
property of Spyropoulou Dimitra and it is distributed with Creative common 
permission (CC BY-NC-ND).

Please note that I will NEVER change my terms of use and ask you to pay for 
a commercial license for a font you have already downloaded for free. I may 
in the future, change my free fonts to priced fonts, but you will not have to pay 
me to use them if you already have them under these current terms. 
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