
 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

  1.  Ο παρών διαδικτυακός τόπος «Προδιαγραφές ΕΔ» ανήκει στο 
ΓΕΕΘΑ. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες 
υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής, διαβούλευσης και τεχνολογικές εφαρμογές 
που αφορούν την τυποποίηση στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) υπό τους παρακάτω 
όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει 
την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση 
και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, καθώς και η 
αρχειοθέτηση/καταλογογράφηση αυτού συνιστά έμπρακτη αποδοχή των 
παρακάτω όρων χρήσης. 

  2.  Η χρήση του διαδικτυακού τόπου «Προδιαγραφές ΕΔ» πρέπει να 
γίνεται αποκλειστικά και μόνο 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 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 που παρέχονται μέσω του 
διαδικτυακού τόπου «Προδιαγραφές ΕΔ» προς τους πολίτες, επαγγελματίες, 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

  3.   Πληροφορίες και έγγραφα, που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών, και 
αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο μπορούν να αναπαραχθούν ή 
χρησιμοποιηθούν χωρίς έγκριση, με γνωστοποίηση του ΥΠΕΘΑ ως πηγή, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου 
από το Ν. 2121/1993 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως 
Πνευματική Ιδιοκτησία ενός τρίτου προσώπου δεν καλύπτεται από την 
προαναφερθείσα άδεια αναπαραγωγής/χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση 
του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να 
αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης.  

  4.  Το ΓΕΕΘΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και 
το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο 
«Προδιαγραφές ΕΔ» να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης 
παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, δεδομένα) και τις υπηρεσίες 
που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε 
καμία περίπτωση το ΓΕΕΘΑ δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, 
αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία του 
χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου. 

  5.  Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές 
(συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την 
πληροφόρηση του χρήστη/επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που 
ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων 
και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, 
δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι 



κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των 
ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση 
τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου «Προδιαγραφές ΕΔ» 
αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την 
επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο 
«Προδιαγραφές ΕΔ» και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών. 

  6.  Το ΓΕΕΘΑ 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 σφάλματα, 
απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. 

  7.  Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, το ΓΕΕΘΑ δεν ευθύνεται, 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο 
χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων 
αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ 
αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (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. 

  8.  Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου το ΓΕΕΘΑ δύναται να 
συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών μόνον. Προσωπικά 
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. Ο 
χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα 
παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο «Προδιαγραφές ΕΔ», 
όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. Το ΓΕΕΘΑ δύναται να χρησιμοποιεί τα 
προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων προς τον 
εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο 
και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το ΓΕΕΘΑ. Το ΓΕΕΘΑ δεν 
μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του 
διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά. Ο 
χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τους διαχειριστές (administrators) 
του διαδικτυακού τόπου «Προδιαγραφές ΕΔ», προκειμένου να διασταυρώσει την 
ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την 
διαγραφή του. Η συλλογή όλων των δεδομένων, που εμπίπτουν στην κατηγορία 
των προσωπικών δεδομένων, που λαμβάνει το ΓΕΕΘΑ μέσω του παρόντος 
διαδικτυακού τόπου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 για την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  9.  Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να αναρτηθούν 
έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και περιοχές αλληλεπίδρασης 
(interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο 
χρήστης/επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που 
πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της 
επικοινωνίας. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και αν ο χρήστης αποφασίσει, με 
δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς σε 
τρίτο πρόσωπο, που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό 



του. Ο χρήστης οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις 
πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση 
εγγραφής του όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το ΓΕΕΘΑ δε 
φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που 
δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της 
επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από 
τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Το ΓΕΕΘΑ σε καμία περίπτωση δε μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις 
διατυπωμένες από τον χρήστη/επισκέπτη – ως συνέπεια της επικοινωνίας – ιδέες, 
αντιλήψεις και πράξεις. Το ΓΕΕΘΑ δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να 
διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας του χρήστη/επισκέπτη. Ο 
χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται την αδειοδότηση όλων των έργων δεκτικών 
προστασίας σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 που προκύπτουν από την επικοινωνία 
στους πίνακες και στα έντυπα επικοινωνίας καθώς και στις περιοχές 
αλληλεπίδρασης, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, στο διαδικτυακό τόπο 
«Προδιαγραφές ΕΔ». 

  10.  Ο διαδικτυακός τόπος «Προδιαγραφές ΕΔ» παρέχει στο 
χρήστη/επισκέπτη των υπηρεσιών του, τη δυνατότητα στον Τεχνικό Διάλογο 
σχεδίων προδιαγραφών και στον σχολιασμό εγκεκριμένων προδιαγραφών. Οι 
εκάστοτε παρατηρήσεις του χρήστη/επισκέπτη συμμετέχοντα στις ως άνω 
διαδικασίες, καταγράφονται, αναλύονται και λαμβάνονται εν γένει υπόψη με σκοπό 
την βελτίωση των προδιαγραφών. Οι ειδικότεροι όροι της συμμετοχικής αυτής 
διαδικασίας καθορίζονται πάντα από το ΓΕΕΘΑ. 

  11. Το ΓΕΕΘΑ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και 
εκμετάλλευσης όλων αυτών των πληροφοριακών δεδομένων καθώς και των 
πορισμάτων στα οποία αυτό οδηγείται και τα οποία διατίθενται στους πολίτες μέσα 
από αυτό τον ως άνω διαδικτυακό τόπο, ο δε χρήστης/επισκέπτης του 
διαδικτυακού τόπου αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων 
πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του 
στον Τεχνικό Διάλογο σχεδίων προδιαγραφών και τον σχολιασμό εγκεκριμένων 
προδιαγραφών, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, στο ΓΕΕΘΑ. 

  12.  Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου 
καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και 
συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων 
διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός 
ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία 
περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

  13.  Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου 
αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΓΕΕΘΑ 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 εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί 
στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα 
διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό 
τους. Το ΓΕΕΘΑ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, 
μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και 
τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς 



προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του 
υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου. 

    



 

  
 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΔ  

 

1. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των 
προτάσεων και σχολίων, που καταχωρίζουν στο πλαίσιο του Τεχνικού Διαλόγου 
σχεδίων και του σχολιασμού εγκεκριμένων Προδιαγραφών ΕΔ, που διεξάγονται 
στον ιστότοπο του ΓΕΕΘΑ.  

2. Το ΓΕΕΘΑ δεν ταυτίζεται με το περιεχόμενο, που αναρτάται, κατά 
την διάρκεια του Τεχνικού Διαλόγου, ως σχόλιο, πρόταση ή ερώτηση σε αυτόν τον 
ιστότοπο και ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτό. 

3. Προτάσεις, ερωτήσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο 
περιεχόμενο, που αντιτίθενται στους παρακάτω όρους χρήσης, μπορεί με ευθύνη 
των διαχειριστών του ιστότοπου να διαγράφονται δίχως προηγούμενη ειδοποίηση. 
Εάν θίγεστε από κάποια καταχώριση αυτού του ιστοτόπου, παρακαλούμε να μας 
ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
h.specifications@hndgs.mil.gr. 

Όροι χρήσης σχετικά με τη συμμετοχή στον Τεχνικό Διάλογο σχεδίων και 
τον σχολιασμό εγκεκριμένων Προδιαγραφών ΕΔ 

4. Η επιτυχία του Τεχνικού Διαλόγου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
την ποιότητα και εγκυρότητα των σχολίων και προτάσεων. Για τον λόγο αυτό: 

  α. Φροντίστε να διατυπώνετε στοχευμένες και συγκεκριμένες 
προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις, που σχετίζονται άμεσα με το υπό σχολιασμό 
σχέδιο Προδιαγραφής ΕΔ, για την διευκόλυνση του Τεχνικού Διαλόγου.  

  β.  Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις 
με τρόπο σύντομο και περιεκτικό. 

    γ.  Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με 
αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο 
περιεχόμενο, εκτός αν γίνεται κατάχρηση, στην περίπτωση της οποίας θα 
αφαιρούνται. 

    δ.  Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν 
προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων. 

    ε.  Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του 
διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους 
συμμετέχοντες. 

    στ.  Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο 
περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο 
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ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, 
ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές 
πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία 
παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, 
δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το ΓΕΕΘΑ ως 
καταχρηστικός. 

 5. Τα σχόλια εγκεκριμένων Προδιαγραφών ΕΔ δεν δημοσιεύονται. 
Χρησιμοποιούνται όμως κατά την αναθεώρηση των προδιαγραφών, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαδικασίες περί τυποποίησης στις ΕΔ. Η εφαρμογή των αρχών των 
ανωτέρω παραγράφων 4.α έως και 4.δ, και κατά τον σχολιασμό εγκεκριμένων 
προδιαγραφών, διευκολύνει το έργο των ΕΔ για την συνεχή βελτίωση αυτών.    

 6.  Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε 
έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής. 

  7.  Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας 
ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με την τυποποίηση στις ΕΔ. 

 
 

 
       

        

   

 


