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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ GR-IX 
Έκδοση 2.4– Ημερομηνία Εκδοσης: 10/08/2019 – Σε ισχύ από: 01/12/2019 

Ορισμοί 
• ΕΔΥΤΕ: Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 

Α.Ε., η εταιρία στην οποία ανήκει και η οποία διαχειρίζεται 
το GR-IX. 

• GR-IX: Το Greek Internet Exchange, μια ουδέτερη 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ανταλλαγής κίνησης διαδικτύου στην Ελλάδα.  

• ΝΗΣΙΔΑ (του GR-IX): Δικτυακή υποδομή του GR-IX στην 
οποία συνδέονται τα ΜΕΛΗ προκειμένου να ανταλλάξουν 
κίνηση διαδικτύου (IP) με άλλα ΜΕΛΗ που διατηρούν 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ στην ίδια ΝΗΣΙΔΑ. 

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το GR-IX στα 
ΜΕΛΗ του. 

• ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: Οι υποδομές, εξοπλισμός και λογισμικό, υπό 
την κυριότητα και διαχείριση της ΕΔΥΤΕ, με τα οποία 
υλοποιούνται οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του GR-IX. 

• ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Φυσικός χώρος (πχ κτίριο ή 
δωμάτιο) κατάλληλος για φιλοξενία τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού ή εξοπλισμού πληροφορικής. 

• ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ: ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στον οποίο 
είναι εγκατεστημένος εξοπλισμός του GR-IX. 

• ΣΥΝΔΕΣΗ: Ζεύξη ή τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα που συνδέει 
τον εξοπλισμό κάποιου ΜΕΛΟΥΣ στη ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ του GR-IX. 

• ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ: Τρίτος που διαθέτει δικαίωμα 
μεταπώλησης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του GR-IX (μέσω ειδικής 
σύμβασης μεταπώλησης που έχει υπογραφεί με την ΕΔΥΤΕ). 

• ΜΕΛΟΣ: Κάθε νομικό πρόσωπο που συνδέεται στη 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ του GR-IX και κάνει χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του 
GR-IX με σκοπό την ανταλλαγή κίνησής διαδικτύου (IP) με 
άλλα ΜΕΛΗ. 

• ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ: Κάθε ΜΕΛΟΣ που συνδέεται στη 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ του GR-IX μέσω ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ. 

• ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ: Κάθε ΜΕΛΟΣ που δεν είναι 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ. 

• ΘΥΡΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ: Θύρα της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, 
εκχωρημένη σε συγκεκριμένο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ, όπου 
πραγματοποιούνται οι ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ 
ΜΕΛΩΝ του συγκεκριμένου ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ. 

• ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: Ο επίσημος ιστότοπος του GR-IX, 
http://www.gr-ix.gr/. 

• ΠΥΛΗ ΜΕΛΩΝ: Ο περιορισμένος (μη-δημόσιος) χώρος του 
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του GR-IX. 

• ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη 
χρήση και την πρόσβαση στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του GR-IX, όπως 
περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Η ισχύουσα έκδοση των 
ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ βρίσκεται αναρτημένη στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ του 
GR-IX. 

• ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓOΣ: Ο τιμοκατάλογος των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του GR-
IX. Η ισχύουσα έκδοση του τιμοκατάλογου βρίσκεται 
αναρτημένη στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ του GR-IX. 

1. Γενικά 
1.1. Το Greek Internet Exchange (GR-IX) αποτελεί δράση της 

ΕΔΥΤΕ. Σκοπός του GR-IX είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής 
κίνησης διαδικτύου στην Ελλάδα. Αποτελείται από δύο 
ανεξάρτητες ΝΗΣΙΔΕΣ, το GR-IX::Athens με ΣΗΜΕΙΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και το GR-
IX::Thessaloniki με ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
αναφέρονται αναλυτικά στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ του GR-IX. 

1.2. Κάθε νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο, 
χρησιμοποιώντας το ως μέρος της επιχειρηματικής του 
δραστηριότητας, έχει τη δυνατότητα να γίνει ΜΕΛΟΣ του GR-
IX. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή (ή το δικαίωμα 
χρήσης) ενός δημόσιου αριθμού Αυτόνομου Συστήματος (AS 
number). H νόμιμη κατοχή των δημόσιων αριθμών 
Αυτόνομου Συστήματος προκύπτει από τα δημόσια μητρώα 
των οικείων αρχών καταχώρησης (RIPE NCC, ARIN, AFRINIC, 
LACNIC, APNIC). 

1.3. H ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ εξασφαλίζει την επικοινωνία σε επίπεδο 
Ethernet μεταξύ των ΜΕΛΩΝ που συνδέονται στην ίδια 
ΝΗΣΙΔΑ (GR-IX::Athens ή GR-IX::Thessaloniki), παρέχοντας 
έτσι την δυνατότητα στα ΜΕΛΗ αυτά να ανταλλάξουν μεταξύ 
τους κίνηση διαδικτύου (πρωτοκόλλου IP). Τα ΜΕΛΗ 
συνδέονται στις ΝΗΣΙΔΕΣ του GR-IX και χρησιμοποιούν τις 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του GR-IX προκειμένου να ανταλλάξουν κίνηση με 
άλλα ΜΕΛΗ. Κάθε μέλος δύναται να επιλέξει να συνδεθεί σε 
όσα ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ και σε όσες ΝΗΣΙΔΕΣ, ανάλογα με τις 
ανάγκες του. 

1.4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταλλαγή κίνησης 
διαδικτύου μεταξύ δύο ΜΕΛΩΝ είναι η ύπαρξη αμοιβαίου 
σχετικού ενδιαφέροντος και η σύναψη άμεσης ή έμμεσης 
συμφωνίας ανταλλαγής κίνησης. Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του GR-IX και 
οι τεχνικές προδιαγραφές τους περιγράφονται αναλυτικά 
στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ του GR-IX. Η ΕΔΥΤΕ ανανεώνει τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
και τις προδιαγραφές τους προκειμένου να εξυπηρετήσει 
νέες ανάγκες, να βελτιστοποιήσει την απόδοση και την 
ποιότητα τους και για να αποτρέψει ή να επιλύσει 
προβλήματα.  

1.5. H χρήση του GR-IX και των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του συνιστά αποδοχή 
των εκάστοτε ισχύοντων ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. 

2. Περιορισμοί 
2.1. Κάθε ΜΕΛΟΣ δύναται να χρησιμοποιεί τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του GR-

IX μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
δίκαιο, το καταστατικό του, την σύμβαση που έχει συνάψει 
με την ΕΔΥΤΕ ή με κάποιον ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ, τους ισχύοντες 
ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ και τις τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές 
που βρίσκονται αναρτημένες στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ του GR-IX. 

Οι «ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ» αντικαθιστούν 
τον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ». 
Όπου σε σύμβαση αναφέρεται 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ νοείται 
το παρόν κείμενο 
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2.2. Κάθε ΜΕΛΟΣ αποδέχεται ότι θα συμμορφώνεται με τις 
υποδείξεις της ΕΔΥΤΕ σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών ή 
άλλων αποκλίσεων από την ομαλή λειτουργία της 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ή/και των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του GR-IX 
(αντιμετώπιση δικτυακών επιθέσεων κτλ). 

2.3. Η ανταλλαγή κίνησης μεταξύ δύο ΜΕΛΩΝ απαιτεί τη  
συναίνεση των ΜΕΛΩΝ αυτών, όπως προκύπτει από 
συμφωνίες ανταλλαγής κίνησης ή/και από ανακοινώσεις 
χώρου IP μέσω του πρωτοκόλλου BGP.  

2.4. Κάθε ΜΕΛΟΣ αποδέχεται να μην κάνει χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
του GR-IX με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει ή να 
επιδράσει αρνητικά στην ομαλή λειτουργία της 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του GR-IX.  Κάθε ΜΕΛΟΣ 
δεσμεύεται να χρησιμοποιεί την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ και τις 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο και να μην 
εκμεταλλεύεται με κανένα τρόπο τυχόν αδυναμίες 
τεχνολογιών και πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται. Στην 
αντίθετη περίπτωση, η ΕΔΥΤΕ διατηρεί το δικαίωμα 
αναστολής του συνόλου ή μέρους των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του GR-IX 
προς αυτό το ΜΕΛΟΣ μέχρι η αιτία της αναστολής να 
θεραπευτεί, χωρίς όμως την απαλλαγή από ή την αναστολή 
των αντίστοιχων αμοιβών και χρεώσεων. 

2.5. Η ΕΔΥΤΕ καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διατηρεί 
την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ και τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του GR-IX ασφαλείς από 
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση και να περιορίζει 
τυχόν εγγενείς τεχνικούς περιορισμούς των τεχνολογιών και 
πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται. Κάθε μέλος 
αποδέχεται τους περιορισμούς και τις αδυναμίες των 
τεχνολογιών και πρωτοκόλλων που εν γνώσει του 
χρησιμοποιεί προκειμένου να συνδεθεί στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
και να λάβει τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του GR-IX. Η ΕΔΥΤΕ και τα ΜΕΛΗ 
συνεργάζονται καλόπιστα για την αντιμετώπιση θεμάτων 
ασφαλείας. 

2.6. Σκοπός του GR-IX είναι η διευκόλυνση των ΜΕΛΩΝ του στην 
ανταλλαγή κίνησης διαδικτύου με τα υπόλοιπα ΜΕΛΗ. Η 
περιορισμένη χρήση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ για ανταλλαγή 
εσωτερικής κίνησης ενός ΜΕΛΟΥΣ (δηλαδή από μια ΣΥΝΔΕΣΗ 
του σε μια άλλη), επιτρέπεται, εφόσον η εσωτερική κίνηση 
δεν υπερβαίνει μεσοσταθμικά το 40% της συνολικής κίνησης 
του ΜΕΛΟΥΣ αυτού. 

3. Route Servers 
3.1. Για την διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών 

δρομολόγησης, τα ΜΕΛΗ μπορούν να κάνουν χρήση των 
route servers του GR-IX που παρέχονται ως μέρος της 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. Υλοποιώντας BGP peerings με τους route 
servers, τα ΜΕΛΗ μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες 
δρομολόγησης με άλλα ΜΕΛΗ στην ίδια ΝΗΣΙΔΑ χωρίς να 
υλοποιήσουν απευθείας, διμερή BGP peerings με το κάθε 
ένα από τα ΜΕΛΗ αυτά. 

3.2. Η χρήση των route servers από τα ΜΕΛΗ είναι προαιρετική. 
Τα ΜΕΛΗ που επιλέγουν να χρησιμοποιούν τους route 
servers αποδέχονται ρητά πως οι πίνακες και οι πληροφορίες 
δρομολόγησης που ανταλλάσουν με τους route servers θα 
είναι δημοσίως διαθέσιμα -για σκοπούς αποσφαλμάτωσης- 
μέσω εργαλείου “Looking Glass”. Επίσης, ρητά συμφωνούν 
πως αυτές οι πληροφορίες δεν εμπίπτουν στα άρθρα περί 
εμπιστευτικότητας της Παραγράφου 7 του παρόντος.  

4. Ιστότοπος και Πύλη Μελών 
4.1. Ο κατάλογος των ΜΕΛΩΝ του GR-IX, συμπεριλαμβανομένου 

και του αριθμού αυτόνομου συστήματος (AS number) τους,  
αναρτάται δημόσια στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ του GR-IX. 

4.2. Όλα τα ΜΕΛΗ αποκτούν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες 
πληροφορίες, εργαλεία και στατιστικά μέσω της ΠΥΛΗΣ 
ΜΕΛΩΝ και των προσωπικών λογαριασμών χρηστών που 
ανατίθενται στο προσωπικό τους. Τα ΜΕΛΗ οφείλουν να 
ακολουθούν τις καθιερωμένες καλές πρακτικές προκειμένου 
να τηρούν τους λογαριασμούς χρηστών του ενημερωμένους 
και ασφαλείς από μη εξουσιοδοτημένη χρήση (πχ διαγραφή 
ανενεργών χρηστών, χρήση ισχυρών συνθηματικών, τακτική 
αλλαγή των συνθηματικών κλπ). 

5. Επικοινωνία και Ρόλοι 
5.1. Κάθε ΜΕΛΟΣ είναι υποχρεωμένο να ορίσει και να τηρεί 

ενημερωμένα τα παρακάτω: 

(α) Στοιχεία τιμολόγησης της εταιρίας (επωνυμία, ΑΦΜ, 
διεύθυνση έδρας κλπ) 

(β) Στοιχεία επικοινωνίας για τους παρακάτω ρόλους και 
επαφές (όνομα, e-mail, τηλέφωνο): 

1. Έναν ή περισσότερους Νόμιμους Εκπρόσωπους, με 
δικαίωμα εκπροσώπησης του ΜΕΛΟΥΣ και υπογραφής 
εκ μέρους αυτού για θέματα σχετικά με το GR-IX. Ο 
ρόλος αυτός δεν απαιτείται για ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ 
ΜΕΛΗ. 

2. Έναν ή περισσότερους Διαχειριστικούς Εκπρόσωπους 
για θέματα διαχειριστικής φύσης. Επιπρόσθετα, για 
τέτοιου είδους επικοινωνία  μπορούν αν 
συμπεριληφθούν και λίστες ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

3. Έναν ή περισσότερους Τεχνικούς Εκπρόσωπους για 
θέματα τεχνικής φύσης. Επιπρόσθετα, για τέτοιου 
είδους επικοινωνία  μπορούν αν συμπεριληφθούν και 
λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

4. Έναν ή περισσότερους Εκπρόσωπους Τιμολόγησης για 
θέματα τιμολόγησης και λογιστηρίου.  

Σημειώνεται πως τα e-mails που ορίζονται στα (2) και (3), 
χωρίς να αποκαλύπτονται στα υπόλοιπα ΜΕΛΗ, 
χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση λιστών ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από 
την ΕΔΥΤΕ όσο και από τα ΜΕΛΗ, για συζητήσεις 
διαχειριστικής και τεχνικής φύσης αντίστοιχα. 

(γ) Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνα), διαθέσιμα σε 
όλα τα ΜΕΛΗ, των σχετικών αρμόδιων τμημάτων (α) για 
θέματα σύναψης συμφωνιών ανταλλαγής κίνησης και (β) για 
θέματα λειτουργίας και αντιμετώπισης προβλημάτων. 

5.2. Τα παραπάνω στοιχεία καταγράφονται από την ΕΔΥΤΕ στην 
ΠΥΛΗ ΜΕΛΩΝ. Η ΕΔΥΤΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την 
επικαιροποίησή τους πέραν της καταγραφής στην ΠΥΛΗ 
ΜΕΛΩΝ. Η ευθύνη επικαιροποίησης βαραίνει το ΜΕΛΟΣ, το 
οποίο δεσμεύεται απέναντι στην ΕΔΥΤΕ για την ορθότητα των 
παραπάνω στοιχείων. 

5.3. Τα παραπάνω στοιχεία, με εξαίρεση αν ρητά ορίζεται 
διαφορετικά, είναι προσβάσιμα μόνο από την ΕΔΥΤΕ και το 
ίδιο το ΜΕΛΟΣ, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους 
σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω και διατηρούνται 
για όσο διάστημα ορίζονται ως έγκυρα από το ΜΕΛΟΣ. 
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6. Αιτήματα 
6.1. Αιτήματα, ερωτήματα και αναφορές προβλημάτων, 

υποβάλλονται στο GR-IX  μέσω τηλεφώνου ή email. Τα 
ακριβή στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται αναρτημένα 
στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και την ΠΥΛΗ ΜΕΛΩΝ του GR-IX. 

6.2. Αιτήματα ΑΜΕΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ που επιφέρουν εφάπαξ κόστη ή 
μεταβάλλουν τις πάγιες (πχ μηνιαίες) χρεώσεις αυτού του 
ΜΕΛΟΥΣ, όπως για παράδειγμα η προσθήκη, κατάργηση ή 
αναβάθμιση των θυρών στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, απαιτούν την 
υποβολή σχετικής υπογεγραμμένης Αίτησης Παροχής 
Υπηρεσιών. Υπογράφοντας την Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών, 
το ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ αποδέχεται τις χρεώσεις που απορρέουν 
από την αίτηση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών GR-IX και στον ισχύοντα 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ. (Σημειώνεται πως αντίστοιχα αιτήματα 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ υποβάλλονται μέσω του 
ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ τους.) 

7. Ασφάλεια, Προστασία Δεδομένων και 
Εμπιστευτικότητα 

7.1. H ΕΔΥΤΕ και τα ΜΕΛΗ δεσμεύονται πως τηρούν τις διατάξεις 
της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλειας 
τηλεπικοινωνιών, δικτύων, συστημάτων και πληροφοριών, 
όπως κάθε φορά ισχύουν.  

7.2. Η ΕΔΥΤΕ διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας, εποπτείας και 
αποθήκευσης δειγμάτων κίνησης αυστηρά για λόγους 
αποσφαλμάτωσης, διαχείρισης, σχεδιασμού και παραγωγής 
στατιστικών. Η ΕΔΥΤΕ δεν τηρεί δείγματα κίνησης που 
περιέχουν προσωπικά δεδομένα για διάστημα μεγαλύτερο 
των έξι (6) μηνών. 

7.3. Η ΕΔΥΤΕ δεν παρέχει πρόσβαση σε τρίτους σε δεδομένα που 
ανταλλάσσονται μεταξύ των ΜΕΛΩΝ του GR-IX σε τρίτους, 
πέρα από την ικανοποίηση νόμιμων σχετικών αιτημάτων 
αρμόδιων δημόσιων αρχών. 

7.4. Η ΕΔΥΤΕ διατηρεί το δικαίωμα της τήρησης συγκεντρωτικών 
δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών, τόσο για τη 
βελτίωση της λειτουργίας, την αντιμετώπιση προβλημάτων 
και τον σχεδιασμό των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του GR-IX, όσο και για 
γενικότερους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς που 
υπηρετεί. Η ΕΔΥΤΕ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να 
δημοσιεύει στατιστικά, αφού πρώτα έχουν ανωνυμοποιηθεί, 
συναθροιστεί ή έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία ώστε 
να μην αποκαλύπτουν, άμεσα ή σε συνδυασμό με άλλες 
δεδομένα, περιεχόμενο ή προσωπικά στοιχεία. Στατιστικά 
που αφορούν την ποιότητα ή ποσότητα της κίνησης κάποιου 
ΜΕΛΟΥΣ δεν θα δημοσιεύονται χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση του τελευταίου.  

7.5. Η ΕΔΥΤΕ δεν επεξεργάζεται δεδομένα ή περιεχόμενο που 
ανταλλάσσεται μέσω της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ του GR-IX, για 
σκοπούς άλλους από αυτούς που ρητά περιγράφονται στην 
σχετική σύμβαση και στους παρόντες ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

7.6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του GR-IX 
αλλά και για πέντε (5) έτη μετά τη τερματισμό αυτής, η 
ΕΔΥΤΕ και τα ΜΕΛΗ δεσμεύονται να τηρούν εμπιστευτικά τα 
στοιχεία/πληροφορίες που τίθενται στη διάθεσή τους, 
εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο» ή 
άλλη συναφή ένδειξη, η οποία να δηλώνει τον εμπιστευτικό 
χαρακτήρα ή εφόσον ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των 
στοιχείων/πληροφοριών συνάγεται εύλογα από τη φύση των 
στοιχείων/πληροφοριών. Ρητά αναφέρεται πως στα 

παραπάνω συμπεριλαμβάνονται μη δημόσια στοιχεία και 
πληροφορίες για άλλα ΜΕΛΗ που αποκτήθηκαν μέσω της 
ΠΥΛΗΣ ΜΕΛΩΝ ή λόγω δυσλειτουργίας, σφάλματος ή 
αδυναμίας της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Σε καμία 
περίπτωση η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν δεσμεύει 
την ΕΔΥΤΕ ή τα ΜΕΛΗ έναντι των αρχών του Ελληνικού 
Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποχρέωση 
εμπιστευτικότητας αίρεται σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης ή 
άλλης δικαστικής διαδικασίας στο μέτρο που είναι απολύτως 
αναγκαίο και αποκλειστικά για χρήση από τα μέρη, τους 
δικαστικούς παραστάτες τους καθώς και τους δικαστές. 

8. Επικαιροποίηση του παρόντος 
8.1. Τα ΜΕΛΗ αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα την εκάστοτε 

τρέχουσα έκδοση των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ του GR-IX. 

8.2. Η ΕΔΥΤΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή 
επικαιροποίησης των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, υποχρεούται, όμως, να 
γνωστοποιήσει κάθε τροποποίηση ή επικαιροποίηση αυτού 
στα ΜΕΛΗ του, με ανάρτηση στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ του GR-IX και με 
e-mail προς τους Διαχειριστικούς Εκπροσώπους, τουλάχιστον 
τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία θέσης σε ισχύ. Η 
ημερομηνία θέσης σε ισχύ των νέων ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ θα 
αναγράφεται στην επικαιροποιημένη έκδοσή τους. Εφόσον 
κάποιο ΜΕΛΟΣ διαφωνεί με την νεότερη έκδοση οφείλει να 
λύσει την σύμβασή του πριν την ημερομηνία εφαρμογής 
τους, αλλιώς τεκμαίρεται η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
τους. 

9. Εγγυήσεις – περιορισμός της ευθύνης 

9.1. H ΕΔΥΤΕ καταβάλει προσπάθεια ώστε να διατηρήσει τη 
λειτουργία της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ και των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του GR-IX 
απρόσκοπτη και αδιάλειπτη, σε βάση 24x7. Παρόλα αυτά, η 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ και οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του GR-IX παρέχονται «ως 
έχουν», χωρίς διαβεβαίωση ή εγγύηση απρόσκοπτης ή/και 
αδιάλειπτης λειτουργίας. 

9.2.  Η ΕΔΥΤΕ δεν ευθύνεται έναντι των ΜΕΛΩΝ του GR–ΙΧ και 
τρίτων για οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημία, ηθική 
βλάβη ή απώλεια δεδομένων, εσόδων ή κερδών που 
σχετίζονται ή συνδέονται με την χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του 
GR-IX. 

9.3. Η ΕΔΥΤΕ δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, 
τα δεδομένα και τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται 
μεταξύ των ΜΕΛΩΝ του μέσω της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ του GR-IX. 

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία 
10.1. Οι παρόντες ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ διέπονται και ερμηνεύονται 

σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


