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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα ΟΒΙ είναι η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού 

επικοινωνίας  μεταξύ του ΟΒΙ και του συναλλασσόμενου με τον Οργανισμό (εφεξής 

Χρήστη). 

Η χρήση της παρούσας υπηρεσίας προσωπικής ηλεκτρονικής θυρίδας (εφεξής ΗΘ) 

υπόκειται στους όρους που καθορίζει η Υπουργική Απόφαση αριθμ. 12625/1 

«Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή 

υποδείγματος» [ΦΕΚ 3258/Β’/04.12.2014]. 

Οι διατάξεις του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις» [ΦΕΚ 138/Α’/16.06.2011], του άρθρου 41 «Εθνικός Χρόνος» του Ν. 

4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις» [ΦΕΚ 120/Α’/29.05.2013] και του ΠΔ 150/2001 «Προσαρμογή στην 

Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το 

κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» [ΦΕΚ 125/Α’/25.06.2001]  ως  

ισχύουν σήμερα, τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής.

Ο χρήστης της ΗΘ τεκμαίρεται ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί 

πλήρως και χωρίς επιφυλάξεις τους όρους χρήσης που ορίζονται από τον ΟΒΙ και 

ανακοινώνονται με την παρούσα ηλεκτρονική ή άλλη γνωστοποίηση (π.χ. ανάρτηση 

στο Διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού).

Ο χρήστης της ΗΘ οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης 

πριν την εγγραφή  για χρήση των υπηρεσιών της ΗΘ και σε περίπτωση διαφωνίας 

τους οφείλει να μην προβεί στην εγγραφή.
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Ο χρήστης της ΗΘ είναι υποχρεωτικά εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

συναλλαγής του ΟΒΙ και έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του (αυθεντικοποίηση) με 

βάση τα διαπιστευτήρια που κατέχει.

Για την υποβολή κάθε είδους εγγράφων στην ΗΘ απαιτείται προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα με βάση αναγνωρισμένα 

πιστοποιητικά, κατ’ εφαρμογή του υπ’ αριθμ. 248/71 Κανονισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής [ΦΕΚ 603/Β’/16.05.2002]της 

16ης Μαΐου 2002 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

ως ισχύει σήμερα.

Ο χρήστης ΗΘ του ΟΒΙ θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου κάθε 

είδους αλληλογραφίας που του γνωστοποιεί ο Οργανισμός με τη χρήση της θυρίδας 

κατά την ημερομηνία (ημέρα, μήνα, έτος, ώρα και λεπτά) που αναγράφεται, 

αυτόματα, επί του αποστελλόμενου εγγράφου (ασφαλής Χρονοσήμανση).

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται 

οποιαδήποτε στιγμή από τον ΟΒΙ.

Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΒΙ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το  περιεχόμενο της ΗΘ αφορά τον εκάστοτε εγγεγραμμένο χρήστη της θυρίδας για 

αποκλειστική προσωπική του χρήση. Ο ΟΒΙ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 

συμπεριλαμβανόμενες και τις περιπτώσεις αμέλειας, δεν ευθύνεται για 

οποιαδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο χρήστης της ΗΘ από πλημμελή, κακόβουλη 

ή άλλη παραβίαση της ΗΘ από οποιονδήποτε τρίτο, είτε με φυσική παρουσία, είτε,

με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η επιμέλεια της προσωπικής χρήσης της ΗΘ και η προστασία του περιεχομένου της 

είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη της. Κατ’ εφαρμογή της Υπουργικής 

Απόφασης αρ. 12625/1 «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον 

Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης 

καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος»  πρόσβαση στα ηλεκτρονικά έγγραφα της 
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θυρίδας έχει μόνον ο κάτοχος της και όποιος έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ’ 

αυτόν. 

Ομοίως ο ΟΒΙ δεν εγγυάται  ότι η λειτουργία της ΗΘ θα παρέχεται αδιακόπτως και 

άνευ λαθών επικοινωνίας.

Ο ΟΒΙ, εφόσον ενημερωθεί για την ύπαρξη παρόμοιων σφαλμάτων θα καταβάλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση πραγματοποίησή των αναγκαίων 

διορθώσεων.

Ομοίως ο ΟΒΙ δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το 

περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς  «ιούς» ή άλλα 

επιζήμια συστατικά.

Στην περίπτωση αυτή το κόστος τυχόν διορθώσεων βαρύνει αποκλειστικά τον 

χρήστη του συστήματος.  

Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Ο ΟΒΙ  παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Συναλλαγής με βάση το Σύστημα 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που χρησιμοποιεί. Ο ΟΒΙ 

εφαρμόζει ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας για το Σύστημα ΤΠΕ.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα σήματα και το λογότυπο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας δεν μπορούν 

να χρησιμοποιούνται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από τον Οργανισμό.

Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εγγραφή στην ΗΘ του Οργανισμού αποτελεί δήλωση βουλήσεως για την 

αναφορά/εγγραφή προσωπικών στοιχείων του χρήστη.

Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με τον ΟΒΙ του χρήστη του 

συστήματος (τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στην «Αίτηση εγγραφής»). Ο ΟΒΙ 
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μπορεί να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχει αποστείλει ο 

χρήστης της ΗΘ για στατιστικούς λόγους. 

Ειδικότερα, ο ΟΒΙ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της 

ΗΘ χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και  την 

παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).   

Με εξαίρεση την εφαρμογή από τον ΟΒΙ των νομικών δεσμεύσεων που υπαγορεύει 

η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ΟΒΙ δε θα 

διαθέτει προς πώληση ή δημοσιοποίηση τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη της ΗΘ 

προς τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του.


