
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
1. Ο διαδικτυακός τόπος  eservices.oe-e.gr ανήκει στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο εν λόγω 
διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών 
λογισμικού ανοικτού κώδικα προσφέρει σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες 
ενημέρωσης και τεχνολογικές εφαρμογές περί του Οικονομικού Επιμελητηρίου υπό τους παρακάτω 
όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε 
χρήση/επίσκεψη των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η 
χρήση/επίσκεψη αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, 
συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης καθώς και τη χρήση των πραγματικών 
στοιχείων (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail) από τους χρήστες/επισκέπτες σε φόρμες 
επικοινωνίας. Επίσης απαιτείται η χρήση της ηλεκτρονικής πύλης σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά 
ήθη και δεν θα προβαίνουν οι χρήστες/επισκέπτες σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να 
προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα είναι συνδεδεμένα. 
 
2. Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. πληροφορίες, δεδομένα) αυτού του διαδικτυακού τόπου 
προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής 
ιδιοκτησίας και διατίθενται στον επισκέπτη/χρήστη με τους ειδικότερους όρους της άδειας Creative 
Commons (CC BY-ND v.3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/deed.el). Τα λογισμικά 
προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι προγράμματα ανοικτού κώδικα (ελεύθερο λογισμικό) και 
διατίθενται με τους ειδικότερους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU GPL ή κάποιας 
άλλης άδειας με παρόμοιους όρους. 
 
3. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και 
οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο του να είναι κατά το δυνατόν 
ακριβές, αληθές και επικαιροποιημένο. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, 
φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του 
«ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/ επισκέπτες δεν αποτελεί σε καμία 
περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για την διενέργεια 
οποιασδήποτε πράξης, αλλά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια σε κάθε χρήστη/επισκέπτη να 
αξιολογεί κατά ιδία αυτού κρίση το περιεχόμενο ενημέρωσης που παρέχεται στο παρόντα διαδικτυακό 
τόπο, χωρίς καμία ευθύνη του ΟΕΕ. Σε καμία περίπτωση το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος δεν 
φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε 
ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου. 

4. Ο διαδικτυακός τόπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενδέχεται να παρέχει στο 
χρήστη/επισκέπτη των υπηρεσιών του τη δυνατότητα συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας 
διαβούλευσης πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι 
απαντήσεις του χρήστη/επισκέπτη που συμμετέχει στη εκάστοτε διαδικασία καταγράφονται, 
αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με 
συμμετοχική διαδικασία. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα 
συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των πληροφοριακών δεδομένων και τα πορίσματα στα οποία 
οδηγείται αυτό θα διατίθενται στους πολίτες μέσα από αυτό το διαδικτυακό τόπο. Το Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος καθορίζει τους ειδικότερους όρους της συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας 
διαβούλευσης. 

5. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από 
τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί 

http://www.oe-e.gr/


σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του 
διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να 
προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την 
παροχή των υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς τους πολίτες. 

6. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς 
τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση. Οι τρίτοι-φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά 
το νόμο - φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για 
οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού 
τόπου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. 
Κανένα υλικό που περιλαμβάνεται στη ιστοσελίδα του ΟΕΕ δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, 
αναπαραχθεί, αναδημοσιευτεί, αναμεταδοθεί, ενσωματωθεί σε άλλη ιστοσελίδα, μεταφερθεί ή 
διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Παρέχεται όμως η δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες 
να κατεβάσουν (download) οτιδήποτε ειδικώς επιτρέπεται στον υπολογιστή τους για προσωπική και 
μόνο χρήση και οπωσδήποτε όχι για δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση και χωρίς αυτό να σημαίνει 
καθ’οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση οποιωνδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας του ΟΕΕ. Οποιαδήποτε τροποποίηση του υλικού ή των στοιχείων που περιλαμβάνονται 
στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΕΕ ή χρήση αυτών για άλλους σκοπούς, πλην της προσωπικής χρήσης, 
αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ΟΕΕ. Οποιαδήποτε 
αναδημοσίευση επιτρέπεται μόνο με αναφορά της πηγής προέλευσης. 

7. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία 
του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι 
αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. 

8. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει 
το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, 
οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους 
μέσω του αυτού του διαδικτυακού τόπου. 

9. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των 
ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, δεν 
εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων 
κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο 
κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των 
περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους. 

10. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και 
του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία 
τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της 
συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός αν 
άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ 
στο σύνολό τους. 

 


