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Ορθή Χρήση & Ιδιωτικότητα 
 

Ο φορέας μας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ βρίσκεται σε φάση συμμόρφωσης σύμφωνα με το 

εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 GDPR της Ε.Ε). 

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου http://www.corfucci.gr/ υπόκειται στους όρους που 

παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης - χρήστης έχει 

μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη 

μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε 

περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι 

προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται 

οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν 

κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου, παρακαλούνται 

να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η 

συνεχής χρήση του διαδικτυακού τόπου http://www.corfucci.gr/ συνεπάγεται ότι αποδέχονται 

όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης, που προβλέπονται 

στο παρόν, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του διαδικτυακού 

τόπου http://www.corfucci.gr/ . Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης 

δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.  

 

Προοίμιο 

Ο διαδικτυακός τόπος http://www.corfucci.gr/ ανήκει στο Επιμελητήριο Κέρκυρας. Ο εν λόγω 

διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών 

λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα μπορεί να προσφέρει σε όλους (εφεξής, 

χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής και διαβούλευσης . Η χρήση/επίσκεψη 

του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων 

εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση, και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο η 

αρχειοθέτηση/καταλογογράφηση αυτού συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης. 

1. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου 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 προς τους πολίτες. 

2. Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου διατίθεται στο κοινό με τους 

ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) 

http://www.corfucci.gr/
http://www.kifissia.gr/
http://www.corfucci.gr/
http://www.corfucci.gr/
http://www.corfucci.gr/
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όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης. Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε 

άλλου υλικού προστατευόμενου από το Ν. 2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει 

προσδιοριστεί ως Πνευματική Ιδιοκτησία ενός τρίτου προσώπου δεν καλύπτεται από την ανωτέρω 

άδεια 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. Τα 

προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία 

του διαδικτυακού τόπου του «Ανοικτή Διακυβέρνηση» είναι προγράμματα Ελεύθερου 

Λογισμικού/ Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΑΚ) και η διάθεσή τους γίνεται με τους ειδικότερους όρους της 

Άδειας European Union Public Licence. Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το λογισμικό είναι 

διαθέσιμο, προσδιορίζεται ειδικά στον διαδικτυακό τόπο διάθεσης του σχετικού λογισμικού. 

3. 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. Το 

Επιμελητήριο Κέρκυρας 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 Επιμελητήριο Κέρκυρας 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 Επιμελητήριο Κέρκυρας δύναται να 

ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας του χρήστη/επισκέπτη. 

Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται την αδειοδότηση με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής 

άδειας “Creative Commons” Αναφορά Προέλευσης (CC-BY-v.3.0) όπως προσδιορίζονται 

λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης, 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, στην «Ανοικτή 

Διακυβέρνηση». 

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του 

διαδικτυακού τόπου http://www.corfucci.gr/ υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης 

καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την 

προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

Ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου http://www.corfucci.gr/ συλλέγει προσωπικά στοιχεία 

των επισκεπτών/ χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά 

στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της 

ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω 

άτομο. 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/
http://www.osor.eu/eupl/european-union-public-licence-eupl-v.1.1
http://www.corfucci.gr/
http://www.corfucci.gr/


Ορθή Χρήση & Ιδιωτικοτητα | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 

Ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου http://www.corfucci.gr/ δε θα διαθέσει προς πώληση ή 

άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του 

διαδικτυακού τόπου http://www.corfucci.gr/ σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τον ίδιο (το 

διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου), χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση 

την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. 

Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν 

αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων 

υπηρεσιών - πληροφοριών του. 

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου 

προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την 

αλλαγή του ή την διαγραφή του. 

Ο παρών διαδικτυακος τόπος http://www.corfucci.gr/ περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς 

άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής του για τους όρους προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν. 

 

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας; 

Εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό σε αυτόν τον διαδικτυακού τόπου http://www.corfucci.gr/ ή 

έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών 

δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε 

παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που 

διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε 

για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας. Επιγραμματικά τα δικαιώματά σας είναι τα 

ακόλουθα: 

 Ανάκληση συναίνεσης 

 Αίτημα πρόσβασης 

 Διόρθωση προσωπικών δεδομένων 

 Διαγραφή προσωπικών δεδομένων 

 Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 Αίτημα φορητότητας προσωπικών δεδομένων 

 Αμφισβήτηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 Αίτημα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ 

 

Χρήση περιοχών αλληλεπίδρασης (interactive areas) 

Ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου http://www.corfucci.gr/ έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και άλλες περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive 

areas) στον διαδικτυακού τόπου http://www.corfucci.gr/. Χρήση κάποιας από τις περιοχές 

http://www.corfucci.gr/
http://www.corfucci.gr/
http://www.corfucci.gr/
http://www.corfucci.gr/
http://www.corfucci.gr/
http://www.corfucci.gr/
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αλληλεπίδρασης συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/ χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της 

επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής 

της επικοινωνίας. 

Ο επισκέπτης/ χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται σχετικά να μην προβαίνει στις ακόλουθες 

ενέργειες: 

 χρήση περιοχής αλληλεπίδρασης για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζοντας την ισχύουσα 

νομοθεσία, 

 δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα 

δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων, 

 δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, 

υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως 

καθορίζεται από τον διαχειριστή του ΔΙ, κατά την κρίση του, 

 δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει «ιούς», «κακόβουλο» κώδικα που μπορούν να 

προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα του διαχειριστή του ΔΙ ή 

των χρηστών του, 

 δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού, 

 παραποίηση της ταυτότητας του, 

 οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να 

χρησιμοποιήσει τις περιοχές αλληλεπίδρασης και γενικότερα τον ΔΙ ή ενέργεια που κατά την κρίση 

του διαχειριστή του ΔΙ εκθέτει τον ίδιο ή κάποιον από τους χρήστες του σε νομικές ευθύνες ή 

επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις. 

 

Cookies 

Χρησιμοποιούμε μικρά αρχεία κειμένου που αποκαλούνται cookies τα οποία είναι απαραίτητα για 

να οργανώσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης που λαμβάνετε από τον διαδικτυακο 

τόπο http://www.corfucci.gr/. Τα αρχεία αυτά ενδέχεται να σας αναγνωρίζουμε με μοναδικό 

τρόπο κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε πολύ εύκολα να τα διαγράψετε 

από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε 

κατασκευαστή. Σε κάθε νέο επισκέπτη εμφανίζουμε στο κάτω μέρος της σελίδας ειδική 

προειδοποίηση ότι χρησιμοποιούμε cookies. 

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (σύνδεση;). Τα 

μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία 

λήξεώς τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο 

συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο πλοηγός. 

Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως 

προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες 

/επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να 

ληφθούν από τα cookies. 

http://www.corfucci.gr/
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Στον ιστότοπο και στις συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούνται μόνο «μόνιμα» cookies, μόνο 

cookies που αφορούν σε μία σύνδεση/συνεδρία ή και «μόνιμα» cookies και cookies που 

χρησιμοποιούνται σε μια σύνδεση/συνεδρία. 

Τα ονόματα των cookies τα οποία χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, 

και οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται, αναφέρονται παρακάτω: 

=> χρησιμοποιούνται (__asc , __auc , __gads , __utma , __utmz , _ga , _gat, nuggCook , xtvrn , datr , 

fr , locale, lu) στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (ώστε να αναγνωρίζει έναν υπολογιστή 

όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο ή συνδεόμενες εφαρμογές / για να παρακολουθεί 

την πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές / για να επιτραπεί η 

χρήση ενός «καλαθιού αγορών» στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές / για τη βελτίωση της 

χρηστικότητας του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών / για την ανάλυση της χρήσης του 

ιστοτόπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών / για τη διαχείριση του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων 

εφαρμογών / για την πρόληψη απάτης και τη βελτίωση της ασφάλειας του ιστοτόπου και των 

συνδεόμενων εφαρμογών / για την προσωποποίηση του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων 

εφαρμογών / για τη στόχευση συγκεκριμένων διαφημιστικών μηνυμάτων προς συγκεκριμένους 

χρήστες που μπορεί να ενδιαφέρονται για αυτά. 

Οι περισσότεροι πλοηγοί των χρηστών τους επιτρέπουν να αρνηθούν τη χρήση cookies, για 

παράδειγμα: 

(α) Στον Internet Explorer μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies χρησιμοποιώντας τις 

ρυθμίσεις παράκαμψης των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές Διαδικτύου», 

«Απόρρητο» και μετά «Προχωρημένο». 

(β) Στο Firefox μπορούν να αναστείλουν τη χρήση όλων των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», 

«Επιλογές», «Απόρρητο», επιλέγοντας στη συνέχεια «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για 

Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού και τέλος ξεμαρκάροντας το «Αποδοχή cookies από 

ιστοτόπους». 

(γ) Στο Chrome μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies πηγαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και 

Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και 

«Ρυθμίσεις Περιεχομένου», και επιλέγοντας «Παρεμπόδιση ιστοτόπων από τον καθορισμό 

στοιχείων» υπό τον τίτλο «Cookies». 

(δ) Στο Safari μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies επιλέγοντας «Επιλέγοντας Safari», 

«Προτιμήσεις», επιλέγοντας στη συνέχεια «Απόρρητο» και μετά προχωρώντας σε οποιαδήποτε απ 

τις παρακάτω ενέργειες. Για Μόνιμη Αναστολή Χρήσης Cookies: Το Safari δεν επιτρέπει σε κανέναν 

ιστότοπο, τρίτα μέρη ή διαφημιζόμενους να αποθηκεύουν cookies και άλλα δεδομένα στον 

υπολογιστή Mac. Ορισμένοι ιστότοποι πιθανόν να μην λειτουργούν σωστά εξ’ αιτίας αυτού. 

Η αναστολή χρήσης όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση πολλών ιστοτόπων. 

Εάν ανασταλεί η χρήση cookies, δε θα μπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων 

του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών. 
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Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει cookies τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή του. 

Παραδείγματος χάριν: 

(α) Στον Internet Explorer μπορεί χειροκίνητα να διαγράψει τα αρχεία των cookies. Μπορεί να 

βρείτε τη διαδικασία για αυτό στο http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-xx.  

(β) Στο Firefox πρέπει να διαγράψει cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές» και «Απόρρητο» 

και στη συνέχεια να επιλέξει «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο 

μενού, επιλέγοντας «Προβολή cookies» και μετά «Αφαίρεση όλων των cookies», και 

(γ) Στο Chrome μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και 

Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και 

«Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης». Στη συνέχεια θα επιλέξει «Cookies και στοιχεία άλλων 

ιστοτόπων και συνδεόμενων δεδομένων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης». 

(δ) Στο Safari μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο παράθυρο προτιμήσεων του 

Safari και επιλέγοντας «Απόρρητο». Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις επιλογές του για την 

αποδοχή των cookies δίπλα στο «Εμποδίζοντας τα cookies”. Επιλέγει «Ομάδες και 

Διαφημιζόμενοι» – «Πάντα» ή «Ποτέ». Εάν υπάρχουν στοιχεία ιστοτόπων ή cookies 

αποθηκευμένα, επιλέγει «Λεπτομέρειες». Εάν επιθυμεί να διαγράψει τα δεδομένα απο όλους 

τους ιστοτόπους, απλώς επιλέγει «Διαγραφή Όλων». Πατάει «Τέλος» για να επιστρέψει στο 

παράθυρο επιλογής. 

Μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο www.allaboutcookies.org, ο οποίος περιέχει οδηγίες 

σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη προγραμμάτων 

περιήγησης (web browser). 

 

Υπηρεσίες ανάλυσης επισκεψιμότητας 

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες ανάλυσης της επισκεψιμότητας του ιστότοπου, οι οποίες 

καταγράφουν και αποθηκεύουν δεδομένα για τις επισκέψεις σας σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 

όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύουν. Ρωτήστε μας ποιες υπηρεσίες 

εκάστοτε χρησιμοποιούμε για να μπορέσετε να αποτανθείτε σε αυτές για περισσότερες 

πληροφορίες. Δεν χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες αυτές για να σας αναγνωρίσουμε με μοναδικό 

τρόπο, αλλά μόνο για να έχουμε μια απεικόνιση γενικών δεδομένων για το βαθμό και τον ρυθμό 

των επισκέψεων του συνόλου των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας. 

 

Περιορισμός ευθύνης του Επιμελητηρίου - Δήλωση αποποίησης 

1. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το 

περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο http://www.corfucci.gr/ να είναι 

κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, 

http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-xx
http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-xx
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.corfucci.gr/
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ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του 

διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση το Επιμελητήριο δε φέρει 

ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν 

ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου. 

2. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας 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. 

3. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, Το Επιμελητήριο Κέρκυρας 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. 

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου http://www.corfucci.gr/ διατίθεται «ως έχει» και το 

Επιμελητήριο δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, 

επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για 

οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της 

περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ 

χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου 

http://www.corfucci.gr/ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των 

παρόντων όρων. Επίσης, το Επιμελητήριο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές 

και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται 

ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως το Επιμελητήριο δεν 

εγγυάται ότι ο διαδικτυακού τόπου http://www.corfucci.gr/ ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός 

δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται προς 

διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος 

των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε 

καμία περίπτωση το Επιμελητήριο. 

 

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links) 

Ο διαδικτυακός τόπος http://www.corfucci.gr/ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς 

τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν 

τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του ιστότοπου, ενώ οι 

δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκειται στους αντίστοιχους, των δικτυακών 

αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή 

αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του 

διαδικτυακού τόπου http://www.corfucci.gr/, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το 

http://www.corfucci.gr/
http://www.corfucci.gr/
http://www.corfucci.gr/
http://www.corfucci.gr/
http://www.corfucci.gr/


Ορθή Χρήση & Ιδιωτικοτητα | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8 

περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που 

υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του διαδικτυακού τόπου αποφασίσει να 

χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, 

αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. 

 

Προστασία Ανηλίκων 

Επισκέπτες / χρήστες του ιστοτόπου που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις 

υπηρεσίες του ιστοτόπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν 

είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον ιστότοπο. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει 

υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / 

χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό 

ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, ο 

ιστότοπος δε φέρει ευθύνη. 

  

Δικαίωμα Αντίρρησης 

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με αίτημα του προς τον ιστότοπο 

και να ζητήσει την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη 

διαγραφή του από μέλος μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας του 

ιστοτόπου και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους παρόντες όρους – πολιτική απορρήτου. 

 

Διάρκεια 

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να 

διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση 

του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη, ιδίως δε, όταν πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το 

γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης, καθώς και τις ίδιες τις υπηρεσίες. 

Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται 

νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα παρακαλούμε 

αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@corfucci.gr. 

 

mailto:info@corfucci.gr

