
1 
 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΛΙΔΕΚ 
 

Ο διαδικτυακός τόπος www.elidek.gr ανήκει στο Ελληνικό  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (εφεξής 
ΕΛΙΔΕΚ). Το περιεχόμενο του ιστοτόπου του ΕΛΙΔΕΚ υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης. Το ΕΛΙΔΕΚ 
μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, 
ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου του. Με την πλοήγηση 
και χρήση του ιστοτόπου του ΕΛΙΔΕΚ, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, 
κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Η χρήση του ιστοτόπου του ΕΛΙΔΕΚ ύστερα 
από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης 
εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη. Η χρήση / επίσκεψη, η πλοήγηση αυτού και η παραμονή στον παρόντα 
διαδικτυακό τόπο προϋποθέτει και συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων 
ως κάτωθι όρων χρήσης. 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 
Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου του ΕΛΙΔΕΚ, το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει γραφικά, φωτογραφίες, 
εικόνες, σχέδια, κείμενα, δεδομένα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογών, σχεδιαγραμμάτων, κλπ. και γενικά 
όλων των δεδομένων, αρχείων αυτού του ιστοτόπου και η δομή του), αποτελούν τμήμα της πνευματικής 
ιδιοκτησίας του ΕΛΙΔΕΚ και προστατεύονται κατά το εκάστοτε ισχύον εθνικό και διεθνές δίκαιο περί 
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 
Με την επιφύλαξη όλων των διατάξεων, όρων και νόμιμων περιορισμών που προβλέπει το εφαρμοστέο 
δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και δη πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. Ν.2121/1993 όπως ισχύει) 
επιτρέπονται οι εκ του νόμου και σύμφωνες με τα χρηστά ήθη προβλεπόμενες ως επιτρεπόμενες νόμιμες 
ενέργειες και χρήσεις (πχ αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση σύντομων αποσπασμάτων τμήματος του 
περιεχομένου του ιστοτόπου του ΕΛΙΔΕΚ, αναπαραγωγή για διδασκαλία/έρευνα) κι εφόσον δεν 
ενεργούνται για εμπορική ή άλλου κερδοσκοπικού χαρακτήρα χρήση και συνοδεύονται πάντα από την 
ένδειξη και αναφορά του ιστοτόπου, της πηγής, και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του 
ΕΛΙΔΕΚ, χωρίς ποτέ να συνιστούν παραχώρηση δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε 
χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου από την χρήστη/επισκέπτη, θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς την 
πηγή της προέλευσής του. 

 
Το ΕΛΙΔΕΚ δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων 
δικαιωμάτων τρίτων που αφορά πληροφορίες ή υλικό που παρανόμως έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό του 
ή που έχουν αναρτηθεί από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή με μη νόμιμα μέσα. 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Δια του παρόντος ιστοτόπου το ΕΛΙΔΕΚ δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των 
χρηστών/ επισκεπτών, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες/ επισκέπτες ή 
συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση τους. Προσωπικά δεδομένα και στοιχεία θεωρούνται αυτά που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους 
χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων και υπόκεινται στο 
νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούνται δε μόνο για 
το σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν.  
 

http://www.elidek.gr/


2 
 
 

Το ΕΛΙΔΕΚ διαθέτει ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να 
παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail). Το ΕΛΙΔΕΚ δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς 
σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας 
ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί 
τούτο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το ΕΛΙΔΕΚ. Το ΕΛΙΔΕΚ δε διαθέτει προς πώληση 
προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών / επισκεπτών των παρόντων διαδικτυακών τόπων. To ΕΛΙΔΕΚ 
δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών του διαδικτυακού 
τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή εκτός εάν αποτελεί συμβατική υποχρέωση 
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Ιστοσελίδων και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της. 
 
Το ΕΛΙΔΕΚ συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία 
με τον επισκέπτη/χρήστη και τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό και για όσο χρονικό 
διάστημα είναι απαραίτητο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνική καταγωγή, 
δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α. 
 
Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος 
ιστοστόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εκάστοτε εν ισχύ εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο 
για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία 
και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» του 
παρόντος ιστοτόπου. 
 
Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με την Υπεύθυνη 
Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του ΕΛΙΔΕΚ προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών 
του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, 
επικαιροποίησης, διαγραφής, κλπ). Ο  επισκέπτης/χρήστης  μπορεί  να  επικοινωνήσει  με  τον  ΥΠΔ  στο 
dpo@elidek.gr. 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ COOKIES 
 
Αυστηρώς Απαραίτητα Cookies 
Τα αυστηρώς απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου του 
ΕΛΙΔΕΚ. Τα cookies αυτά σας επιτρέπουν στον επισκέπτη/χρήστη να περιηγηθεί και να χρησιμοποιήσει τις 
λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του 
επισκέπτη/ χρήστη και χωρίς αυτά η ομαλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου δεν είναι δυνατή. Για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία cookies δεν ζητείται ειδική συγκατάθεση. Σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο 
(παράγραφος 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006), οι επισκέπτες/ χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 
αν θα απορρίψουν την εγκατάσταση των συγκεκριμένων cookies, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά 
εφικτή η παροχή υπηρεσιών από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΙΔΕΚ.  
 
Cookies Επιδόσεων 
Τα cookies επιδόσεων σχετίζονται με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των 
επισκεπτών/ χρηστών κατά την πλοήγησή τους στον ιστότοπο του ΕΛΙΔΕΚ και αποθηκεύουν ανώνυμη 
πληροφορία (ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP) σχετικά με στατιστικά στοιχεία χρήσης, απόδοσης κλπ. 
Πρόκειται για cookies τρίτου μέρους (Google Analytics) που αξιοποιούν τον τρόπο που οι επισκέπτες/ 
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χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα (για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν 
λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες). Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για στατιστικούς 
λόγους και για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΔΕΚ 
 
Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη. Το επίπεδο ασφαλείας 
είναι ανάλογο ενός οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια 
και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που 
εμφανίζονται και δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΕΛΙΔΕΚ να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, 
ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.  
 
Ωστόσο, το ΕΛΙΔΕΚ δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την 
πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου και δεν ευθύνεται για τυχόν 
ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών.  
 
Το ΕΛΙΔΕΚ δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα 
παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα. 
 
Το ΕΛΙΔΕΚ δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι 
εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών 
παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. 
 
Το ΕΛΙΔΕΚ δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην 
παροχή των δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση 
αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή. 
 
Το ΕΛΙΔΕΚ δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση και έμμεση ζημία από 
ποινική δίωξη που προκύπτει ή απορρέει από την (παράνομη) πρόσβαση και την (παράνομη) χρήση ή την 
άνευ προγενέστερης σχετικής έγγραφης άδειας εκ μέρους του ΕΛΙΔΕΚ οποιουδήποτε μέρους, τμήματος του 
περιεχομένου του ιστοτόπου, υπηρεσιών, επιλογών, που διατίθενται δια του παρόντος ιστοτόπου, όπου 
δε τυχόν απορρέοντα έξοδα, μέτρα, τυχόν χρειαστεί να ληφθούν εκ μέρους του ΕΛΙΔΕΚ θα επιβαρύνουν το 
εκάστοτε υπόχρεο πρόσωπο. 
 
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
   
Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου του υλικού που ανεβαίνει στον παρόντα ιστότοπο ς καθώς 
και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (ιούς) των διακομιστών του και των εξυπηρετητών (servers) που 
τον φιλοξενούν. 
Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, το ΕΛΙΔΕΚ δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για 
οποιαδήποτε μορφή ζημίας, οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του 
λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης που μπορεί να συμβεί κατά 
τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτών του 
παρόντος ιστοτόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι 
διακομιστές και εξυπηρετητές μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη / 
επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. 
 
Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και 
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κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο Διαδίκτυο. 
 
ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 
Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση 
ιστοσελίδων (links). To ΕΛΙΔΕΚ δεν ελέγχει και συνεπώς δε φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το 
περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των 
υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", «υπερκειμενικών 
συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners). Δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να θεωρηθεί ότι το ΕΛΙΔΕΚ ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των 
δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο.  
 
 
Το ΕΛΙΔΕΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από την χρήση 
ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του 
χρήστη/επισκέπτη και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους 
όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα τυχόν 
προκύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους 
δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. 
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή 
τους διέπονται από το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν 
αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την 
ιστοσελίδα χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης. 
  
Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή και του επισκέπτη/χρήστη του 
ιστοτόπου. Κάθε τροποποίηση της συμφωνίας αυτή προκειμένου να έχει ισχύ θα πρέπει να διατυπώνεται 
εγγράφως. 
 
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης και γενικότερα από τη 
χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη/χρήστη και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, διέπονται 
από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Αθηνών. 


