
Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών 

Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 

Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών (“ΕΟΔ”) 

υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ("ΟΠΥ"), τους οποίους το 

ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ενδέχεται να ενημερώνει κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Οι 

ενημερώσεις αυτές ενσωματώνονται στο παρόν σημείωμα. 

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ, τόσο εσείς όσο και το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ θα 

υπόκεισθε στις οδηγίες και τους κανόνες που ισχύουν για αυτή. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, οι οδηγίες και οι κανόνες είναι εξειδικευμένοι για ένα συγκεκριμένο τμήμα 

των Υπηρεσιών και βοηθούν στην εφαρμογή των ΟΠΥ σε αυτό το τμήμα, αλλά στην 

περίπτωση τυχόν αντιφάσεων μεταξύ των ΟΠΥ και οποιασδήποτε οδηγίας ή κανόνα, 

υπερισχύουν οι ΟΠΥ. Επίσης, κατά καιρούς το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ενδέχεται να παρέχει 

υπηρεσίες που θα διέπονται από διαφορετικούς όρους παροχής υπηρεσιών. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, οι διαφορετικοί όροι παροχής υπηρεσιών θα δημοσιεύονται. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε μια online εφαρμογή ογκομέτρησης 

δεξαμενών. Με το παρόν λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες παρέχονται 

"ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και ότι το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη 

διαγραφή, τη λανθασμένη παράδοση ή την αποτυχία στην αποθήκευση δεδομένων που 

αφορούν επικοινωνίες του χρήστη ή ρυθμίσεις προσωπικοποίησης. 

Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο World 

Wide Web, είτε άμεσα είτε μέσω συσκευών πρόσβασης σε περιεχόμενο που βασίζεται 

στο web, και να καταβάλετε τυχόν αντίτιμο για την υπηρεσία ή/και τα έξοδα που 

σχετίζονται με τέτοιου είδους πρόσβαση. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτετε όλο τον 

απαραίτητο εξοπλισμό για μια τέτοια σύνδεση, δηλαδή υπολογιστή και μόντεμ ή άλλη 

συσκευή πρόσβασης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε στα εξής: 

 θα παράσχετε αληθή, ακριβή, ισχύοντα και πλήρη προσωπικά στοιχεία, όπως θα 

σας ζητηθούν από την αίτηση εγγραφής των Υπηρεσιών (αυτές οι πληροφορίες 

αποτελούν τα "Δεδομένα εγγραφής") και 

 θα τηρείτε και θα ενημερώνετε άμεσα τα Δεδομένα εγγραφής ώστε να παραμένουν 

αληθή, ακριβή, ισχύοντα και πλήρη 

Σε περίπτωση που παράσχετε εκούσια ή ακούσια αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες 

ή ελλιπείς πληροφορίες, ή που το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ έχει έλλογα ερείσματα να υποπτεύεται ότι 

κάποιες πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς, το 

ΕΣΥΠ/ΕΙΜ έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας και να μην 

επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών ή τμήματός τους. 



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα Δεδομένα εγγραφής και ορισμένες άλλες πληροφορίες για το άτομό σας υπόκεινται 

στην Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στις Υπηρεσίες θα λάβετε ένα μυστικό 

κωδικό και μια ονομασία που αντιστοιχούν στο λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι να 

τηρήσετε απόρρητο τον κωδικό και το λογαριασμό και έχετε πλήρη ευθύνη για κάθε 

δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού σας κωδικού ή λογαριασμού. 

Επιπλέον, συμφωνείτε: 

 να ειδοποιείτε αμέσως το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του 

κωδικού ή του λογαριασμού σας και για κάθε άλλη παραβίαση της ασφάλειας 

αυτών, και 

 να βεβαιώνεστε ότι διακόπτετε τη σύνδεση με τις Υπηρεσίες στο τέλος κάθε 

συνεδρίας χρήσης αυτών 

Το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ δεν μπορεί και δεν πρόκειται να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε 

απώλεια ή ζημιά που θα προκληθεί από τη μη συμμόρφωσή σας με τις οδηγίες αυτής 

της ενότητας. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Αποδέχεστε ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, το κείμενο, τα μηνύματα και άλλο 

υλικό ("Περιεχόμενο"), είτε δημοσιεύονται ως κοινόχρηστα είτε μεταδίδονται ως ιδιωτικά, 

αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του ατόμου από το οποίο προήλθε το Περιεχόμενο. 

Αυτό σημαίνει ότι εσείς, και όχι το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ, έχετε την πλήρη ευθύνη για το 

Περιεχόμενο που δημιουργείτε μέσω των Υπηρεσιών. Το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ δεν ελέγχει τα 

δεδομένα εισόδου του συστήματος και ως εκ τούτου δεν εγγυάται την ακρίβεια, την 

ακεραιότητα ή την ποιότητα του αποτελέσματος. 

Επιπλέον αποδέχεστε να μη χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για: 

 πρόκληση βλαβών σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο. 

 πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά 

του προσωπικού του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ. 

 ψευδή δήλωση ή διαστρέβλωση της σχέσης σας με κάποιο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο 

 παράβαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, όρων ή διατάξεων των 

δικτύων που συνδέονται με τις Υπηρεσίες 

 ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παρενόχλησης τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο 

και συλλογής ή αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες 

Αποδέχεστε ότι το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ δεν ελέγχει εκ των προτέρων το Περιεχόμενο, αλλά ότι το 

ΕΣΥΠ/ΕΙΜ θα έχει το δικαίωμα (όχι όμως και την υποχρέωση) κατά την κρίση του να 

απορρίψει ή να μετακινήσει κάθε στοιχείο του Περιεχομένου που είναι διαθέσιμο μέσω 



των Υπηρεσιών. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων όρων, το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ θα έχει το 

δικαίωμα να διαγράψει κάθε στοιχείο του Περιεχομένου που παραβιάζει τους ΟΠΥ ή το 

οποίο είναι με άλλο τρόπο αμφισβητήσιμο. Συμφωνείτε ότι πρέπει να αξιολογείτε και να 

δέχεστε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση κάθε στοιχείου του 

Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης από την ακρίβεια, την πληρότητα, 

ή τη χρησιμότητα του Περιεχομένου. Σύμφωνα με αυτά, αποδέχεστε ότι δεν μπορείτε να 

βασίζεστε στο Περιεχόμενο που έχει δημιουργήσει το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ή που έχει υποβληθεί 

στο ΕΣΥΠ/ΕΙΜ. 

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΣΗ 

Αναγνωρίζοντας την παγκόσμια φύση του Διαδικτύου, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε 

με όλους τους τοπικούς κανόνες αναφορικά με τη συμπεριφορά στα ηλεκτρονικά μέσα 

και το αποδεκτό Περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με την 

ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη μετάδοση τεχνικών δεδομένων που εξάγονται από 

τη χώρα στην οποία κατοικείτε, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να διαφυλάσσετε το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ καθώς και τους 

υπαλλήλους, στελέχη, αντιπροσώπους, και λοιπούς συνεργάτες της από αξιώσεις ή 

απαιτήσεις που εγείρονται από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε ή προκαλούνται 

από το Περιεχόμενο που υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή μεταδίδετε μέσω των Υπηρεσιών, 

τη χρήση των Υπηρεσιών, τη σύνδεσή σας με τις Υπηρεσίες, την παράβαση εκ μέρους 

σας των ΟΠΥ ή των δικαιωμάτων τρίτων. Στις αποζημιώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται 

και λογικές δικηγορικές αμοιβές. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η πώληση, η μεταπώληση ή η 

εκμετάλλευση για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, που αφορά σε οποιοδήποτε τμήμα των 

Υπηρεσιών, τη χρήση των Υπηρεσιών ή την πρόσβαση στις Υπηρεσίες χωρίς 

προηγούμενη ρητή άδεια από το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Αποδέχεστε ότι το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ενδέχεται να καθορίσει γενικές πρακτικές και όρια που 

αφορούν στη χρήση των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ δε φέρει καμία 

ευθύνη ή υποχρέωση σχετικά με τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης τυχόν 

μηνυμάτων και άλλων επικοινωνιών ή Περιεχομένου που τηρείται ή μεταδίδεται από τις 

Υπηρεσίες. Αποδέχεστε ότι το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αποσύνδεσης 

λογαριασμών οι οποίοι παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, 

αποδέχεστε ότι το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτές τις γενικές 

πρακτικές και τα όρια ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση της, με ή χωρίς ειδοποίηση. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 



Το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή 

να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις Υπηρεσίες ή μέρος αυτών, με ή χωρίς 

ειδοποίηση. 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ κατά την απόλυτη κρίση του μπορεί να τερματίσει τον κωδικό, το 

λογαριασμό (ή κάποιο μέρος αυτού) ή τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών, καθώς και 

να καταργήσει ή να απορρίψει οποιοδήποτε στοιχείο του Περιεχομένου από τις 

Υπηρεσίες για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της μη χρήσης ή 

της περίπτωσης που το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ θεωρήσει ότι έχετε παραβιάσει ή ενεργήσει ενάντια 

στο γράμμα ή το πνεύμα των ΟΠΥ. 

Επίσης το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ενδέχεται κατά την κρίση του και ανά πάσα στιγμή να διακόψει την 

παροχή των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε μέρους τους με ή χωρίς ειδοποίηση. 

Αποδέχεστε ότι κάθε περίπτωση τερματισμού της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες υπό 

οποιαδήποτε διάταξη αυτών των ΟΠΥ, μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση και έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ μπορεί να 

απενεργοποιήσει ή να διαγράψει άμεσα το λογαριασμό σας και όλες τις σχετιζόμενες 

πληροφορίες και αρχεία του λογαριασμού σας ή/και να απαγορεύσει οποιαδήποτε 

μελλοντική πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία των Υπηρεσιών. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι το 

ΕΣΥΠ/ΕΙΜ δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν 

τερματισμό της πρόσβασης στις Υπηρεσίες. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 

Το σήμα του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ, το λογότυπο του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ, καθώς και άλλα λογότυπα και 

ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ αποτελούν εμπορικά σήματα του 

ΕΣΥΠ και συμφωνείτε να μην προβάλετε ή χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο, τα σήματα 

αυτά χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΕΣΥΠ. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάει από τους 

χρήστες του να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε πνευματικό σας δικαίωμα 

έχει παραβιαστεί στις Υπηρεσίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ και 

να παράσχετε: 

 μια ηλεκτρονική ή πραγματική υπογραφή του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί 

ώστε να ενεργεί εκ μέρους του δικαιούχου του πνευματικού δικαιώματος 

 μια περιγραφή του προστατευόμενου από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

έργου του οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί 

 μια περιγραφή του ακριβούς σημείου της τοποθεσίας όπου βρίσκεται το υλικό το 

οποίο ισχυρίζεστε ότι δημιουργεί την παραβίαση 

 τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και e-mail) 

 μια δήλωσή σας ότι καλή τη πίστει θεωρείτε πως η αμφισβητούμενη χρήση δεν 

έχει εξουσιοδοτηθεί από τον δικαιούχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, 

το φορέα του, ή τη νομοθεσία 



 μια δήλωσή σας, επί ποινή ψευδομαρτυρίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι 

ακριβείς και ότι είστε ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή ότι 

έχετε εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου του πνευματικού 

δικαιώματος 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΥΠ/ΕΙΜ 

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες και το απαραίτητο λογισμικό που 

χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτές ("Λογισμικό") περιέχει ιδιοκτησιακές και 

εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους. Επιπλέον έχετε λάβει γνώση και 

συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο των διαφημίσεων των χορηγών ή οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται σε εσάς μέσω των Υπηρεσιών ή των διαφημιζομένων προστατεύεται 

από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, 

ευρεσιτεχνίες ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους. 

Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε, ενοικιάσετε, εκμισθώσετε, δανείσετε, πουλήσετε, 

διανείμετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό, 

συνολικά ή τμηματικά, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ. Το 

ΕΣΥΠ/ΕΙΜ σας εκχωρεί μία προσωπική, μη αποκλειστική και χωρίς δυνατότητα 

μεταβίβασης άδεια χρήσης των Υπηρεσιών με την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιγράψετε, 

τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγο έργο, προβείτε σε reverse engineering ή με 

άλλο τρόπο επιχειρήσετε την εύρεση του πηγαίου κώδικα, πουλήσετε, εκχωρήσετε, 

εκμισθώσετε, ή με άλλο τρόπο μεταβιβάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα επί των Υπηρεσιών 

καθώς και ότι δεν θα επιτρέψετε σε τρίτους να πραγματοποιήσουν οποιοδήποτε από τα 

προηγούμενα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συμφωνείτε ότι δε θα έχετε 

πρόσβαση στις Υπηρεσίες με τρόπο διαφορετικό από το περιβάλλον εργασίας που 

παρέχεται από το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ για χρήση κατά την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ: 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ". 

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, ΤΟ ΕΣΥΠ/ΕΙΜ 

ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΘΕ 

ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΟΥΣ Η ΣΙΩΠΗΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΟΥ ΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ 

ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΛΟΓΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Η ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. 

Η ΛΗΨΗ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΤΟ ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ, ΕΚΤΑΚΤΗ, 

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Η ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΑΛΛΕΣ ΑΫΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΕΧΕΙ 

ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ: 

 ΤΗ ΧΡΗΣΗ H ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΓΑΘΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ H ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ H ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ Η ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΤΕ 

ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ 

 ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ Η ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΣΑΣ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ 

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ Η ΝΟΜΟ ΠΟΥ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, ΚΑΘΕ ΑΞΙΩΣΗ Η ΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

ΑΠΟ, Η ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗΣ 

ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ Η ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΙΑ 

ΠΑΝΤΟΣ. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Η ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 

ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΝΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΟΥΤΕ ΕΞΑΙΡΕΙ Η 

ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 

ΑΜΕΛΕΙΑ Η ΔΟΛΟ ΤΟΥ ΕΣΥΠ/ΕΙΜ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αυτοί οι ΟΠΥ (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών και κανόνων που αναφέρονται εδώ) 

αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ και διέπουν τη 

χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών, υπερισχύοντας τυχόν προηγούμενων 



συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ. Επίσης, ενδέχεται να υπόκεισθε σε 

πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις όταν χρησιμοποιείτε συνδεδεμένες υπηρεσίες, 

περιεχόμενο τρίτων ή λογισμικό τρίτων. 

Οι ΟΠΥ και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ διέπονται από τη νομοθεσία της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς και το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ συμφωνείτε να 

υπόκεισθε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Τυχόν αποτυχία 

του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στην άσκηση ή την επιβολή όρων ή διατάξεων των ΟΠΥ δεν συνιστά 

παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη 

των ΟΠΥ κριθεί άκυρη από κάποιο δικαστήριο με κατάλληλη δικαιοδοσία, οι 

συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι το δικαστήριο θα πρέπει να επιχειρήσει να εφαρμόσει τις 

προθέσεις των συμβαλλομένων όπως φαίνονται από τη διάταξη, και ότι οι άλλες 

διατάξεις των ΟΠΥ παραμένουν σε πλήρη ισχύ. 

Οι τίτλοι των ενοτήτων των ΟΠΥ αποσκοπούν αποκλειστικά στη διευκόλυνσή σας και 

δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική ισχύ. 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ 

Παρακαλείστε να αναφέρετε τυχόν παραβιάσεις των ΟΠΥ επικοινωνώντας με το 

ΕΣΥΠ/ΕΙΜ. 


