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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
Εφόσον δεν υπερισχύσει υπογεγραμμένη συμφωνία αδειοδότησης έναντι αυτής μεταξύ υμών και της Esri, η Esri
προτίθεται να σας χορηγήσει άδεια για τα Προϊόντα, μόνο εφόσον αποδεχθείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις
που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις
προϋποθέσεις. Απαγορεύεται η χρήση των Προϊόντων, έως ότου συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
Συμφωνίας Αδειοδότησης. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως αναφέρθηκε, κάντε κλικ στο
«Δεν δέχομαι τη συμφωνία αδειοδότησης» παρακάτω. Στη συνέχεια θα μπορέσετε να ζητήσετε επιστροφή του ποσού
που καταβλήθηκε.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(E204 13/06/2014)
Η παρούσα Συμφωνία Άδειας συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς ("Αδειολήπτης") και την Environmental Systems Research
Institute, Inc. ("Esri"), εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, 380 New York Street, Redlands, California 92373-8100 USA.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ
Ορισμοί. Οι όροι που χρησιμοποιούνται ορίζονται ως εξής:
α.

Ο «Κωδικός (-οί) Εξουσιοδότησης» αναφέρεται σε κάθε κλειδί, αριθμό εξουσιοδότησης, κωδικό ενεργοποίησης,
πιστοποιητικό εισόδου, κωδικό άδειας, διακριτικό, όνομα χρήστη λογαριασμού και κωδικό ή άλλο μηχανισμό που
απαιτείται για τη χρήση Προϊόντος.
β. Ως «beta» νοείται οποιαδήποτε έκδοση άλφα, βήτα ή προκαταρκτική του Προϊόντος.
γ. Ως «Χρήση παροχέα υπηρεσιών εμπορικών εφαρμογών» ή "Χρήση εμπορικού ASP" νοείται κάθε μέσο που
δημιουργεί έσοδα παρέχοντας πρόσβαση σε Λογισμικό ή Online Services μέσω Εφαρμογής προστιθέμενης αξίας,
π.χ. χρεώνοντας τέλος συνδρομής, τέλος υπηρεσίας ή άλλη μορφή τέλους συναλλαγής ή δημιουργώντας
περισσότερα έσοδα πλέον των περιστασιακών διαφημιστικών.
δ. Ο όρος "Περιεχόμενο" έχει την ερμηνεία που παρέχεται στο Παράρτημα 3.
ε. Ως «Δεδομένα» νοούνται ένα ή περισσότερα σετ ψηφιακών δεδομένων της Esri ή τρίτου στα οποία
συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, γεωγραφικές παράμετροι δεδομένων διανύσματος, αναφορές δεδομένων
ράστερ ή σχετικά στηλοθετημένα χαρακτηριστικά που παρέχονται με το Λογισμικό και τις Online Services ή
ξεχωριστά.
στ. Ως «Άδεια Ανάπτυξης» νοείται η άδεια που επιτρέπει στον αδειολήπτη να παρέχει με συμπληρωματική άδεια
επιλεγμένο Λογισμικό και σχετικούς Κωδικούς Εξουσιοδότησης σε τρίτους.
ζ. Ως «Τεκμηρίωση» νοούνται όλα τα έγγραφα αναφοράς που παρέχονται με το Λογισμικό.
η. Ως «Online Services» νοείται κάθε διαδικτυακό γεωχωρικό σύστημα, συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές και σχετικά
API, εκτός Δεδομένων ή Περιεχομένου, που φιλοξενούνται από την Esri ή τους αδειοδότες της, για αποθήκευση,
διαχείριση, δημοσίευση και χρήση χαρτών, δεδομένων και άλλων πληροφοριών.
i. Ως «Έγγραφο(-α) Παραγγελίας» νοείται προσφορά πώλησης, εντολή αγοράς ή άλλο έντυπο που ταυτοποιεί τα
Προϊόντα που παραγγέλνει ο Αδειολήπτης.
ι. Ως "Άδεια Αόριστης Διάρκειας" νοείται κάθε άδεια για τη χρήση έκδοσης του Προϊόντος για το οποίο έχουν
καταβληθεί τα εκάστοτε τέλη άδειας, με αόριστη διάρκεια, εκτός εάν καταγγελθεί από την Esri ή τον Αδειολήπτη,
στα πλαίσια εξουσιοδότησης που παρέχεται από την παρούσα Συμφωνία.
ια. Ως «Προϊόν(-ντα)» νοείται το Λογισμικό, τα Δεδομένα, οι Online Services και η Τεκμηρίωση που παρέχονται με
άδεια στα πλαίσια των όρων της παρούσας Συμφωνίας Αδειοδότησης.
ιβ. Ως «Δείγμα(-τα)» νοείται το δείγμα κώδικα, τα δείγματα εφαρμογών, τα πρόσθετα ή τα δείγματα επεκτάσεων των
Προϊόντων.
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ιγ. Ως «Μονάδα(-ες) Υπηρεσίας» νοείται η μονάδα συναλλαγών που εκχωρείται με μια συνδρομή Online Services στο
ποσό που ορίζεται στο Έγγραφο Παραγγελίας. Κάθε Μονάδα Υπηρεσίας παραχωρεί στον Αδειολήπτη το δικαίωμα
κατανάλωσης μιας συγκεκριμένης ποσότητας Online Services που ποικίλει ανάλογα με τις Online Services που
καταναλώνονται. Καθώς καταναλώνονται Online Services, οι Μονάδες Υπηρεσίας χρεώνονται αυτόματα στο
λογαριασμό του Αδειολήπτη, έως το μέγιστο αριθμό διαθέσιμων Μονάδων Υπηρεσίας. Μπορεί να αγοράσει
επιπλέον Μονάδες Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 3 (που είναι διαθέσιμο και στη διεύθυνση
http://www.esri.com/legal).
ιδ. Ως «Λογισμικό» νοείται το σύνολο ή οποιοδήποτε τμήμα της ιδιόκτητης τεχνολογίας λογισμικού της Esri, εκτός
Δεδομένων, η πρόσβαση στην οποία ή η λήψη της οποίας γίνεται σε εξουσιοδοτημένο από την Esri δικτυακό τόπο ή
η οποία παραδίδεται σε οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων
ασφαλείας, των ενημερώσεων, των πακέτων εγκατάστασης αρχείων, των πρόσθετων προγραμμάτων, των
διορθωτικών προγραμμάτων ασφαλείας ή των επιτρεπτών συγχωνευμένων αντιγράφων.
ιε. Ως «Άδεια Περιορισμένου Χρόνου» νοείται η άδεια ή η πρόσβαση που παρέχεται για χρήση ενός Προϊόντος σε
περιορισμένη χρονική περίοδο («Διάρκεια») ή σε βάση εγγραφής ή συναλλαγής.
ιστ. Ως "Εφαρμογή Προστιθέμενης Αξίας" νοείται η εφαρμογή που αναπτύσσεται από τον Αδειολήπτη για χρήση σε
συνδυασμό με την εξουσιοδοτημένη χρήση Λογισμικού, Δεδομένων ή Online Services.
ΑΡΘΡΟ 2—ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τα προϊόντα παραχωρούνται με άδεια, δεν πωλούνται. Η Esri και οι αδειοδότες της διατηρούν την ιδιοκτησία των
Προϊόντων και όλων των αντιγράφων, που προστατεύονται από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και τους ισχύοντες
διεθνείς νόμους, τις συνθήκες και τις συμβάσεις που αφορούν πνευματική ιδιοκτησία και ιδιοκτησιακά δικαιώματα,
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών. Ο αδειολήπτης συμφωνεί να χρησιμοποιήσει εύλογα μέσα για την
προστασία των Προϊόντων από αυθαίρετη χρήση, αναπαραγωγή, διανομή ή δημοσίευση. Η Esri και οι τρίτοι αδειοδότες της
διατηρούν όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά υπό την παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος αλλαγής και βελτίωσης των Προϊόντων.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
3.1 Χορήγηση άδειας. Η Esri παραχωρεί στον Αδειολήπτη προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια
αποκλειστικά για τη χρήση των Προϊόντων, όπως ορίζεται στα ισχύοντα Έγγραφα Παραγγελίας (i) για τα οποία έχουν
εξοφληθεί τα ισχύοντα τέλη άδειας, (ii) σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης και τη ρύθμιση που έχει
παραγγελθεί από τον Αδειολήπτη ή σύμφωνα με την εξουσιοδότηση από την Esri ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της, και
(iii) για την ισχύουσα Διάρκεια ή, εφόσον δεν ισχύει ή δεν ορίζεται Διάρκεια, έως ότου καταγγελθεί σύμφωνα με το Άρθρο
5. Επιπροσθέτως του Αντικειμένου Χρήσης στο Άρθρο 4, το Τεκμήριο 1 - Αντικείμενο Χρήσης (Ε300) ισχύει για
συγκεκριμένα Προϊόντα. To Παράρτημα 1, το Παράρτημα 2, το Παράρτημα 3 και το Παράρτημα 4 αποτελούν συλλογικά το
Τεκμήριο 1—Αντικείμενο Χρήσης (E300) και είναι επίσης διαθέσιμα στη διεύθυνση http://www.esri.com/legal/softwarelicense/. Τα Παραρτήματα ισχύουν μόνο για Προϊόντα που αναφέρονται συγκεκριμένα εντός αυτών. Το Τεκμήριο 1—
Αντικείμενο Χρήσης (Ε300) περιλαμβάνει Παραρτήματα για τους παρακάτω τύπους Προϊόντων, που ενσωματώνονται δι'
αναφοράς:
α.
β.
γ.
δ.

Λογισμικό. Οι όροι χρήσης για συγκεκριμένα προϊόντα Λογισμικού ορίζονται στο Παράρτημα 1.
Δεδομένα. Οι όροι χρήσης για τα Δεδομένα ορίζονται στο Παράρτημα 2.
Online Services. Οι όροι χρήσης για Online Services ορίζονται στο Παράρτημα 3.
Προγράμματα Περιορισμένης Χρήσης. Οι όροι χρήσης για μη εμπορικά, μη κερδοσκοπικά, εκπαιδευτικά ή άλλα
περιορισμένης χρήσης προγράμματα ορίζονται στο Παράρτημα 4.

3.2 Άδεια αξιολόγησης και άδειες χρήσης εκδόσεων beta. Τα προϊόντα αποκτώνται με άδεια αξιολόγησης ή στα πλαίσια
προγράμματος έκδοσης beta για σκοπούς αξιολόγησης και δοκιμής μόνο και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε τέτοια χρήση
γίνεται με ευθύνη του Αδειολήπτη και τα Προϊόντα αυτά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για συντήρηση από την Esri ή
διανομέα αυτής.
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ΑΡΘΡΟ 4—ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
4.1 Επιτρεπόμενες χρήσεις
α.

Για Προϊόντα που παραδίδονται στον Αδειολήπτη, ο Δανειολήπτης μπορεί
1.
2.
3.

4.
5.

να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει Προϊόντα σε συσκευή(ές) ηλεκτρονικής αποθήκευσης,
να δημιουργήσει αντίγραφα αρχειοθέτησης και συνήθη αντίγραφα ασφαλείας αρχείων του υπολογιστή,
να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιεί νεότερη έκδοση του Λογισμικού ταυτόχρονα με την έκδοση που θα
αντικατασταθεί στη διάρκεια εύλογης χρονικής περιόδου μετάβασης που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, εφ'
όσον η εξέλιξη οποιασδήποτε έκδοσης δεν υπερβαίνει την ποσότητα που έχει αδειοδοτηθεί. Στη συνέχεια,
απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ο Αδειολήπτης περισσότερο Λογισμικό από το συνολικό στην συνολικά
αδειοδοτημένη ποσότητα,
να μεταφέρει το Λογισμικό στην αδειοδοτημένη έκδοση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή αντικατάστασης, και
να διανέμει σε τρίτους Λογισμικό και τυχόν σχετικούς Κωδικούς Εξουσιοδότησης που απαιτούνται για χρήση
Άδειας Εξέλιξης.

β.

Χρήση Παροχέα Υπηρεσιών Εμπορικών Εφαρμογών. Ο Αδειολήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Προϊόν για Χρήση
Παροχέα Υπηρεσιών Εμπορικών Εφαρμογών με τον όρο ότι (i) αποκτά άδεια Χρήσης Παροχέα Υπηρεσιών Εμπορικών
Εφαρμογών, ή (ii) είναι κυβερνητικός ή μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί ιστότοπο ή προσφέρει υπηρεσία
Διαδικτύου με βάση κάλυψης κόστους και όχι κερδοσκοπικά.
γ. Ο Αδειολήπτης μπορεί να προσαρμόσει το Λογισμικό χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε (i) μακροεντολή ή γλώσσα δέσμης
ενεργειών, (ii) δημοσιευμένη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογής (API) ή (iii) βιβλιοθήκες πηγαίου ή αντικειμενικού
κώδικα, αλλά μόνο στο βαθμό που τέτοιου είδους προσαρμογή περιγράφεται στην Τεκμηρίωση.
δ. Ο Αδειολήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει, αντιγράψει ή συντάξει παράγωγα έργα της Τεκμηρίωσης που παρέχονται σε
ψηφιακή μορφή και συνεπώς να αναπαράγει, εκθέσει και διανείμει την Τεκμηρίωση μόνο για εσωτερική του χρήση.
Τμήματα της Τεκμηρίωσης που παρέχονται σε ψηφιακή μορφή και συγχωνεύονται με άλλο λογισμικό και έντυπη ή
ψηφιακή τεκμηρίωση, υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης. Ο Αδειολήπτης οφείλει να συμπεριλάβει την
παρακάτω γνωστοποίηση αναγνώρισης πνευματικών δικαιωμάτων για τα αποκλειστικά δικαιώματα της Esri και των
αδειοδοτών της: «Μέρη του παρόντος εγγράφου περιλαμβάνουν πνευματική ιδιοκτησία της Esri και των αδειοδοτών της
και χρησιμοποιούνται στο παρόν στα πλαίσια άδειας. Copyright © [Ο Αδειολήπτης συμπληρώνει την πραγματική
ημερομηνία ή ημερομηνίες των πνευματικών δικαιωμάτων από το αρχικό υλικό] Esri και αδειοδότες της. Με επιφύλαξη
παντός δικαιώματος.»
ε. Γραμματοσειρές. Όλες οι γραμματοσειρές που παρέχονται με κάθε Προϊόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια
εξουσιοδοτημένης χρήσης όλων των Προϊόντων. Είναι επίσης δυνατή η ξεχωριστή χρήση γραμματοσειρών Esri για την
εκτύπωση εγγράφων που δημιουργούνται με τα Προϊόντα. Περιορισμοί επιπρόσθετης χρήσης για γραμματοσειρές
τρίτων που συνοδεύουν ένα Προϊόν ορίζονται στο ίδιο το αρχείο της γραμματοσειράς.
στ. Πρόσβαση συμβούλου ή προμηθευτή. Σύμφωνα με την Παράγραφο 3.1, η Esri παραχωρεί το δικαίωμα στον Αδειολήπτη
να επιτρέψει σε συμβούλους ή προμηθευτές του να χρησιμοποιούν τα Προϊόντα αποκλειστικά για δικό του όφελος. Ο
Αδειολήπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των συμβούλων και προμηθευτών του με τη Συμφωνία
Αδειοδότησης και να φροντίζει ότι ο σύμβουλος ή ο προμηθευτής θα παύουν τη χρήση του Προϊόντος μετά την
ολοκλήρωση της εργασίας για λογαριασμό του. Απαγορεύεται η πρόσβαση σε ή χρήση των Προϊόντων από συμβούλους
ή προμηθευτές που δεν γίνεται αποκλειστικά προς όφελος του Αδειολήπτη.
ζ. Ο Αδειολήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει, αντιγράψει, αναπαράγει, δημοσιεύσει, εμφανίσει δημόσια ή αναδιανείμει
εικόνες χαρτών και αναφορές που περιέχουν εικόνες χαρτών οι οποίες προέρχονται από τη χρήση των Προϊόντων Esri
σε έντυπο αντίγραφο ή στατικές, ηλεκτρονικές μορφές (π.χ. PDF, GIF, JPEG) σε τρίτους, σύμφωνα με τους
περιορισμούς που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία και με τον όρο ότι ο Αδειολήπτης θα περιλαμβάνει μία δήλωση
αναφοράς στις εικόνες χαρτών, αναγνωρίζοντας την Esri ή/και τους αντίστοιχους αδειοδότες αυτής ως παρόχους των
τμημάτων Δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τις εικόνες χαρτών. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, τυχόν δεδομένα
που παρέχονται ή χρησιμοποιούνται από τον Αδειολήπτη κατά τη χρήση του(των) Προϊόντος(ων) και δεν
συμπεριλαμβάνονται στα Δεδομένα, θα ανήκουν και θα παραμένουν στην ιδιοκτησία του Αδειολήπτη ή των τρίτων
αδειοδοτών του.
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4.2 Μη επιτρεπόμενες χρήσεις. Εκτός του βαθμού στον οποίο η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή παρακάμπτει αυτούς
τους περιορισμούς, ή όπως προβλέπεται στο παρόν, ο Αδειολήπτης απαγορεύεται να:
α.

Πωλεί, ενοικιάζει, μισθώνει, παρέχει με δευτερεύουσα άδεια, δανείζει, παρέχει με χρονομεριστική μίσθωση,
εκχωρεί ή χρησιμοποιεί τα Προϊόντα για Χρήση Παροχέα Υπηρεσιών Εμπορικών Εφαρμογών ή για σκοπούς
γραφείου υπηρεσιών πληροφορικής,
β. Παρέχει σε τρίτους άμεση πρόσβαση στα Προϊόντα ώστε οι εν λόγω τρίτοι να μπορούν να χρησιμοποιούν το
Προϊόν άμεσα, να δημιουργούν δικές τους εφαρμογές GIS ή δικές τους λύσεις σε συνδυασμό με το Προϊόν.
γ. Διανείμει το Λογισμικό, τα Δεδομένα ή τις Online Services σε τρίτους, στο σύνολό τους ή εν μέρει,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των επεκτάσεων, των εξαρτημάτων ή των DLL (Βιβλιοθήκες δυναμικής
σύνδεσης).
δ. Διανείμει κωδικούς εξουσιοδότησης σε τρίτους.
ε. Μεταγλωττίζει αντίστροφα, αποσυνθέτει ή αποσυναρμολογεί Προϊόντα.
στ. Κάνει οποιαδήποτε απόπειρα καταστρατήγησης των τεχνολογικών μέτρων που ελέγχουν την πρόσβαση σε ή τη
χρήση των Προϊόντων.
ζ. Αποθηκεύει, αποθηκεύει προσωρινά, χρησιμοποιεί, ανεβάζει, διανέμει ή παρέχει με υπο-άδεια Περιεχόμενο ή κάνει
άλλως χρήση των Προϊόντων σε καταπάτηση δικαιωμάτων της Esri ή τρίτων, συμπεριλαμβάνοντας δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα απορρήτου, δικαιώματα καταπολέμησης των διακρίσεων ή τυχόν άλλους
ισχύοντες νόμους ή κυβερνητικούς κανονισμούς.
η. Αφαιρέσει ή αποκρύψει οποιεσδήποτε ανακοινώσεις της Esri (ή των αδειοδοτών της) σχετικά με τις ευρεσιτεχνίες,
τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα ή τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή/και επιγραφές που περιέχονται ή
προσαρτώνται σε οποιοσδήποτε Προϊόν, αποτέλεσμα Προϊόντος, αρχείο μεταδεδομένων ή online ή/και έντυπη
σελίδα απόδοσης Δεδομένων ή Εγγράφων που παρέχονται στα πλαίσια του παρόντος.
θ. Αποσπά ή κάνει ξεχωριστή χρήση μεμονωμένων ή συστατικών μερών του Λογισμικού, των Online Services ή των
Δεδομένων.
ι. Ενσωματώνει οποιοδήποτε μέρος του Προϊόντος σε προϊόν ή υπηρεσία που ανταγωνίζεται οποιοδήποτε Προϊόν.
ια. Δημοσιεύσει ή κοινοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα αποτελέσματα των ελέγχων σύγκρισης που
πραγματοποιούνται στην έκδοση Beta, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Esri και των Αδειοδοτών της.
ιβ. Χρησιμοποιεί, ενσωματώνει, τροποποιεί, διανέμει, παρέχει πρόσβαση σε ή συνδυάζει οποιονδήποτε κώδικα
ηλεκτρονικού υπολογιστή που παρέχεται με οποιοδήποτε Προϊόν με τρόπο που υποβάλλει αυτόν τον κώδικα ή
οποιοδήποτε μέρος του Προϊόντος σε όρους άδειας ανοικτής πηγής, που περιλαμβάνει όρους άδειας που απαιτούν
την (i) γνωστοποίηση του κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστή σε μορφή πηγαίου κώδικα σε τρίτους, (ii) την
αδειοδότηση του κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστή σε τρίτους με σκοπό την δημιουργία παράγωγων έργων ή (iii)
την αναδιανομή του κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστή σε τρίτους δωρεάν.
ΑΡΘΡΟ 5—ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
Η παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης τίθεται σε ισχύ με την αποδοχή της. Ο Αδειολήπτης δικαιούται να καταγγείλει την
παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης ή οποιαδήποτε άδεια Προϊόντος ανά πάσα στιγμή, με γραπτή ειδοποίηση προς την Esri.
Κάθε συμβαλλόμενος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης ή οποιαδήποτε άδεια για ουσιαστική
αθέτηση που δεν αποκαθίσταται εντός τριάντα (30) ημερών κατόπιν γραπτής ειδοποίησης στον αθετούντα συμβαλλόμενο,
ωστόσο η καταγγελία είναι άμεση για ουσιώδεις αθετήσεις που δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν. Κατόπιν της
καταγγελίας της Συμφωνίας Αδειοδότησης, όλες οι άδειες που παραχωρούνται στα πλαίσια του παρόντος καταγγέλονται
επίσης. Με τη λήξη/καταγγελία μιας άδειας ή της Συμφωνίας Αδειοδότησης, (i) ο Αδειολήπτης θα διακόψει την πρόσβαση
και τη χρήση του σχετικού-ών Προϊόντος-ων, (ii) θα εκκαθαρίσει την κρυφή μνήμη δεδομένων από την πλευρά των πελατών
των Online Services και (ii) θα απεγκαταστήσει, θα αφαιρέσει και θα καταστρέψει το σύνολο όλων των αντιγράφων του
σχετικού-ών Προϊόντος-ων στην κατοχή ή τον έλεγχό του, συμπεριλαμβάνοντας τυχόν τροποποιήσεις ή συγχωνευμένα
τμήματα οποιασδήποτε μορφής αυτών και θα συντάξει και θα παραδώσει αποδείξεις των εν λόγω ενεργειών στην Esri ή τον
εξουσιοδοτημένο διανομέα της.
ΑΡΘΡΟ 6—ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
6.1 Περιορισμένες εγγυήσεις. Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο παρόν Άρθρο 6, η Esri εγγυάται ότι (i) το μη
τροποποιημένο Λογισμικό και οι Online Services θα συμμορφώνονται ουσιαστικά με τη δημοσιευμένη Τεκμηρίωση στα
πλαίσια κανονικής χρήσης και υπηρεσιών και (ii) τα μέσα στα οποία παρέχεται το Λογισμικό δεν θα παρουσιάσουν
ελαττώματα στα υλικά και στην κατασκευή, για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Esri
εκδίδει τον Κωδικό Εξουσιοδότησης που επιτρέπει τη χρήση του Λογισμικού και των Online Services.
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6.2 Ειδική αποποίηση ευθυνών. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΤΑ HOTFIX, ΤΑ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE
ΑΝΕΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒETA ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ»
ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ.
6.3 Αποποίηση ευθυνών διαδικτύου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΚΑΙ ΟΤΙ (i) ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΣΦΑΛΗ ΥΠΟΔΟΜΗ, (ii) ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΚΑΙ (iii) ΚΑΝΕΙΣ
ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΠΙΘΑΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ONLINE SERVICES.
6.4 Γενική αποποίηση ευθυνών. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΡΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, Η ESRI
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ
ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Η ESRI ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ
ΟΤΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗ, ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΑΝΕΚΤΙΚΗ ΒΛΑΒΩΝ (-) Ή ΑΣΦΑΛΗΣ
ΑΠΟ ΑΣΤΟΧΙΑ (-), Ή ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. ΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Ή
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΦΘΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ο ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ, ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ.
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΧΡΗΣΗ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ
ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗ.
6.5 Κατ’ εξαίρεση αποκατάσταση ζημιών. Η κατ’ εξαίρεση αποκατάσταση ζημιών του Αδειολήπτη και η συνολική ευθύνη
της Esri για αθέτηση των περιορισμένων εγγυήσεων που ορίζονται στο παρόν Άρθρο 6 θα περιορίζονται, κατά την
αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Esri, σε (i) αντικατάσταση οποιουδήποτε ελαττωματικού μέσου, (ii) επισκευή,
διόρθωση ή διευθέτηση για το Λογισμικό ή τις Online Services που υπόκεινται στο Πρόγραμμα Συντήρησης της Esri ή το
πρόγραμμα συντήρησης του εξουσιοδοτημένου διανομέα του Αδειολήπτη, ως ισχύει ή (iii) επιστροφή των τελών αδείας που
κατεβλήθησαν από τον Αδειολήπτη για το Λογισμικό ή τις Online Services, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην
Περιορισμένη Εγγύηση της Esri, με την προϋπόθεση ο Αδειολήπτης να απεγκαταστήσει, αφαιρέσει και καταστρέψει όλα τα
αντίγραφα του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης, να παύσει τη χρήση των Online Services καθώς και να συντάξει και να
παραδώσει αποδείξεις των εν λόγω ενεργειών στην Esri ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
7.1 Αποποίηση για κάποια είδη ευθύνης. Η ΕSRI, Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΤΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ Η ESRI, Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ.
7.2 Γενικός περιορισμός ευθύνης. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8—ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ, ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ESRI ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΙΤΙΩΝ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
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ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΤΗΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΤΗΣ
ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΥΝΑΦΕΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΑΥΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ.
7.3 Δυνατότητα εφαρμογής αποποιήσεων και περιορισμών. Ο Αδειολήπτης συμφωνεί ότι οι περιορισμοί ευθύνης και οι
αποποιήσεις που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης θα ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν αποδέχτηκε τα
Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία που παραδόθηκε από την Esri ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της. Οι
συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η Esri ή ο εξουσιοδοτημένος διανομέας της καθόρισαν τα τέλη τους και σύναψαν την
παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης με βάση τις αποποιήσεις και τους περιορισμούς που ορίζονται στο παρόν έγγραφο, ότι οι
ίδιοι όροι αντιπροσωπεύουν τον καταμερισμό ενδεχόμενων κινδύνων μεταξύ των συμβαλλόμενων και ότι οι ίδιοι όροι
αποτελούν ουσιαστική βάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ.
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗ. Ο ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Ή
ΑΠΟΚHΡYΧΘΟΥΝ. Η ESRI ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΒΑΘΜΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
8.1 Η Esri θα προασπίσει, αποζημιώσει όπως περιγράφεται παρακάτω και κατοχυρώσει τον Αδειολήπτη από και έναντι
οποιασδήποτε απώλειας, ευθύνης, κόστους ή δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών που
προκύπτουν από οποιεσδήποτε αξιώσεις, αγωγές ή απαιτήσεις τρίτου που ισχυρίζεται ότι η αδειοδοτημένη χρήση του
Λογισμικού ή Online Services από τον Αδειολήπτη, παραβιάζει ευρεσιτεχνία, πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικό σήμα των
Η.Π.Α., με την προϋπόθεση
α.
β.
γ.
δ.

Ο αδειολήπτης να ειδοποιήσει γραπτώς και εγκαίρως την Esri για τη σχετική αξίωση,
Ο αδειολήπτης να παράσχει έγγραφα τα οποία περιγράφουν ρητώς τους ισχυρισμούς της παραβίασης,
Η Esri να έχει αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης οποιωνδήποτε αγωγών και διαπραγματεύσεων που σχετίζονται
με την υπεράσπιση ή τη διευθέτηση οποιασδήποτε αξίωσης, και
Ο αδειολήπτης να συνεργάζεται εύλογα στην υπεράσπιση της αξίωσης κατόπιν αιτήματος της Esri και με δικές της
δαπάνες.

8.2 Εάν διαπιστωθεί ότι το Λογισμικό ή οι Online Services παραβιάζουν ευρεσιτεχνία, πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικό
σήμα των Η.Π.Α., η Esri, με δικές της δαπάνες, μπορεί είτε (i) να αποκτήσει δικαιώματα για να εξακολουθήσει ο
αδειολήπτης να χρησιμοποιεί το Λογισμικό ή τις Online Services είτε (ii) να τροποποιήσει τα υποτιθέμενα στοιχεία
παραβίασης του Λογισμικού ή των Online Services, διατηρώντας παράλληλα ουσιωδώς παρόμοια λειτουργικότητα. Εάν
καμία από τις εναλλακτικές δεν είναι εμπορικά εύλογη, η άδεια θα λήξει και ο Αδειολήπτης θα διακόψει την πρόσβαση στις
Online Services που προκύπτουν στην παραβίαση και θα απεγκαταστήσει και επιστρέψει στην Esri ή τον εξουσιοδοτημένο
διανομέα της τα αντικείμενα παραβίασης. Στη συνέχεια, η συνολική ευθύνη της Esri θα είναι να αποζημιώσει τον
Αδειολήπτη σύμφωνα με το Άρθρο 8.1 και (i) να επιστρέψει η Esri ή ο εξουσιοδοτημένος διανομέας της τα τέλη Άδειας
Αόριστης Διάρκειας που κατεβλήθησαν από τον Αδειολήπτη για τα αντικείμενα παραβίασης κατά πενταετή (5) αναλογία, με
τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης να ξεκινά από την αρχική ημερομηνία παράδοσης και (ii) για Άδειες Διάρκειας και
συντήρηση, να επιστρέψει το μη χρησιμοποιημένο μέρος των τελών που καταβλήθηκαν.
8.3 Η Esri δεν έχει ουδεμία υποχρέωση να υπερασπίσει τον Αδειολήπτη ή να καταβάλει τυχόν προκύπτοντα έξοδα,
αποζημιώσεις ή δικηγορικές αμοιβές για οποιεσδήποτε αξιώσεις ή απαιτήσεις στον βαθμό που προκύπτουν από (i) τον
συνδυασμό με ή την ενσωμάτωση του Λογισμικού ή των Online Services σε προϊόν, διαδικασία ή σύστημα που δεν
παρέχεται από την Esri ή δεν καθορίζεται από αυτήν στην Τεκμηρίωση, (ii) υλική τροποποίηση του Λογισμικού ή των
Online Services από οποιονδήποτε άλλον εκτός της Esri ή των προμηθευτών της ή (iii) χρήση του Λογισμικού ή των Online
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Services μετά την παροχή τροποποιήσεων για την αποφυγή παραβίασης ή την εντολή επιστροφής από την Esri βάσει του
Άρθρου 8.2.
8.4 ΤΑ ΑΝΩΘΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ESRI ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
9.1 Μελλοντικές Ενημερώσεις. Η χρήση των Προϊόντων που παρέχονται με άδεια στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας
Αδειοδότησης καλύπτεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν. Τα νέα ή ενημερωμένα
Προϊόντα ενδέχεται να απαιτούν επιπρόσθετους ή αναθεωρημένους όρους χρήσης στα πλαίσια των εκάστοτε τρεχόντων
όρων και προϋποθέσεων Συμφωνίας Αδειοδότησης της Esri. Η Esri θα παρέχει τους νέους ή αναθεωρημένους όρους στη
διεύθυνση http://www.esri.com/legal/software-license ή θα ενημερώσει για τους νέους ή αναθεωρημένους όρους τον
Αδειολήπτη.
9.2 Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών. Ο Αδειολήπτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ρητώς ότι δεν θα εξάγει, επανεξάγει,
εισάγει, μεταβιβάσει, κυκλοφορήσει ή προσφέρει πρόσβαση σε Προϊόντα, Περιεχόμενο, Περιεχόμενο Αδειολήπτη ή
Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας, σε (i) οποιαδήποτε χώρα στην οποία έχουν επιβάλλει εμπορικό αποκλεισμό οι ΗΠΑ,
(ii) οποιοδήποτε πρόσωπο που εμφανίζεται στον κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ με τους Ειδικά
Χαρακτηρισμένους Υπηκόους (Specially Designated Nationals), (iii) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
εμφανίζεται στους καταλόγους του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ με πρόσωπα στα οποία έχει απαγορευτεί να εξάγουν τα
προϊόντα τους (Denied Persons List), με συμβαλλομένους, των οποίων η συμμετοχή σε συναλλαγή μπορεί να ενεργοποιήσει
την απαίτηση άδειας εξαγωγής προϊόντων (Entity List) και με συμβαλλομένους σε συναλλαγές για τις οποίες δεν είχε
εξακριβωθεί ο τελικός χρήστης στο παρελθόν (Unverified List), ή (iv) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σε
οποιαδήποτε χώρα όπου η εν λόγω εξαγωγή, επανεξαγωγή, πρόσβαση ή εισαγωγή παραβιάζει οποιονδήποτε τοπικό ή άλλο
ισχύοντα νόμο ή κανονισμό ελέγχου εισαγωγών/εξαγωγών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των όρων
οποιασδήποτε αδείας εισαγωγής/εξαγωγής ή απαλλαγής από την υποχρέωση αδειοδότησης και οποιωνδήποτε
τροποποιήσεων και προσθηκών στους νόμους των Η.Π.Α. περί εισαγωγών/εξαγωγών, όπως προκύπτουν κατά καιρούς.
9.3 Φόροι και τέλη, χρεώσεις αποστολής. Τα τέλη αδείας που δηλώνονται στον αδειολήπτη δεν περιλαμβάνουν
οποιονδήποτε ισχύοντα φόρο ή τέλος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του φόρου πώλησης, του φόρου κατανάλωσης,
του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), των τελωνειακών φόρων ή δασμών και των εξόδων συσκευασίας και αποστολής.
9.4 Απουσία υποδηλούμενων αποποιήσεων. Η μη εφαρμογή από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο οποιασδήποτε διάταξης της
παρούσας Συμφωνίας Αδειοδότησης δεν θεωρείται αποποίηση των διατάξεων ή του δικαιώματος του συμβαλλόμενου αυτού
στην εφεξής εφαρμογή της συγκεκριμένης ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης.
9.5 Δυνατότητα διαχωρισμού. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας
Αδειοδότησης θεωρηθεί ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο, η διάταξη αυτή θα τροποποιηθεί μόνο στο βαθμό που
χρειάζεται για να καταστεί εφαρμόσιμη η πρόθεση της διατύπωσης.
9.6 Διάδοχος και εκδοχείς. Ο Αδειολήπτης δεν θα εκχωρήσει, χορηγήσει επιμέρους άδεια ή μεταβιβάσει τα δικαιώματά του
ως αδειολήπτη ή αναθέσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης χωρίς προηγούμενη
γραπτή συναίνεση της Esri και του εξουσιοδοτημένου διανομέα της, και οποιαδήποτε σχετική απόπειρα θεωρείται άκυρη
χωρίς συγκατάθεση. Η παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης θα είναι δεσμευτική για τους αντίστοιχους διαδόχους και εκδοχείς
των συμβαλλόμενων στην παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης. Εντούτοις, ένας κυβερνητικός ανάδοχος που παραδίδει τα
Προϊόντα με σύμβαση προς την Κυβέρνηση, μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης και τα Προϊόντα
που αποκτούνται για παράδοση σε πελάτη της κυβέρνησης μετά από γραπτή ειδοποίηση προς την Esri, υπό τον όρο ότι ο εν
λόγω πελάτης της κυβέρνησης συμφωνεί με τους όρους της παρούσης Συμφωνίας Αδειοδότησης.
9.7 Διατήρηση των όρων σε ισχύ. Οι διατάξεις των Άρθρων 2, 5, 6, 7, 8, και 9 της παρούσας Συμφωνία Αδειοδότησης θα
συνεχίσουν να ισχύουν μετά τη λήξη ή διακοπή της παρούσας Συμφωνία Αδειοδότησης.
9.8 Δίκαιη αποζημίωση. Ο Αδειολήπτης συμφωνεί ότι οποιαδήποτε αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας Αδειοδότησης από
τον Αδειολήπτη μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά και ότι, σε περίπτωση τέτοιας αθέτησης, εκτός από τις
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αποκαταστάσεις ζημιών που ορίζονται από το νόμο, η Esri ή ο εξουσιοδοτημένος διανομέας της θα έχουν το δικαίωμα να
επιδιώξουν ασφαλιστικά μέτρα, ειδική εκτέλεση ή άλλη δίκαιη ελάφρυνση σε οποιοδήποτε δικαστήριο με αρμοδιότητα
δικαιοδοσίας χωρίς απαίτηση καταβολής χρηματικής ή απόδειξης της βλάβης ως προϋπόθεση αποζημίωσης.
9.9 Κρατικός Αδειολήπτης των ΗΠΑ. Τα Προϊόντα είναι εμπορικά είδη που δημιουργούνται με ιδιωτικούς πόρους και
παρέχονται στον Αδειολήπτη στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας Αδειοδότησης. Αν ο Αδειολήπτης είναι κυβερνητικός
φορέας των ΗΠΑ ή κυβερνητικός προμηθευτής των ΗΠΑ, η Esri παρέχει στον Αδειολήπτη με άδεια τα Προϊόντα σύμφωνα
με την παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης στα πλαίσια των Τμημάτων FAR 12.211/12.212 ή Τμήματος DFARS 227.7202.
Τα Δεδομένα και οι Online Services της Esri παρέχονται με άδεια στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής Υποτμήματος DFARS
227.7202 ως λογισμικό εμπορικών ηλεκτρονικών υπολογιστών για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια του DFARS. Τα
Προϊόντα υπόκεινται σε περιορισμούς και η παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης διέπει αυστηρά τη χρήση, τροποποίηση,
εκτέλεση, αναπαραγωγή, κυκλοφορία, προβολή ή αποκάλυψη των Προϊόντων από τον Αδειολήπτη. Οι όροι Άδειας που δεν
είναι συνεπείς με το ομοσπονδιακό δίκαιο, δεν ισχύουν. Ο Αδειολήπτης της κυβέρνησης των ΗΠΑ, δικαιούται να
μεταβιβάσει το Λογισμικό σε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις του στις οποίες μεταφέρεται(ονται) υπολογιστής(ές) όπου
είναι εγκατεστημένο αυτό το Λογισμικό. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δικαστής, διαιτητής ή επιτροπή αποφασίσει ότι ο
Αδειολήπτης έχει περισσότερα δικαιώματα σε οποιοδήποτε τμήμα των Προϊόντων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί
δημόσιων προμηθειών, τα δικαιώματα αυτά καλύπτουν μόνον τα αντίστοιχα τμήματα.
9.10 Ισχύουσα νομοθεσία, Διαιτησία
α.

β.

Αδειολήπτες που βρίσκονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, των Εδαφικών τους Κτήσεων και των
Απομακρυσμένων Περιοχών τους. Η παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης θα διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με
τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, χωρίς αναφορά σε αρχές διένεξης νόμων, ωστόσο ο ομοσπονδιακός νόμος
των ΗΠΑ θα την διέπει σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για οποιαδήποτε χρήση από κυβερνητικό φορέα των
ΗΠΑ. Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στο Άρθρο 9.8, οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα
Συμφωνία Αδειοδότησης ή την αθέτησή της, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί με διαπραγμάτευση, θα διευθετείται
τελεσίδικα σύμφωνα με διαιτησία που θα παρέχεται από τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Διαιτησίας στα πλαίσια των
Κανόνων Εμπορικής Διαιτησίας. Απόφαση σχετική με την επιδίκαση του διαιτητή μπορεί να εκδοθεί από δικαστήριο
αρμόδιας δικαιοδοσίας. Εάν ο Αδειολήπτης είναι κυβερνητικός φορέας των ΗΠΑ, η παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης
υπόκειται στον Νόμο περί Συμβατικών Διενέξεων (Contract Disputes Act) του 1978, όπως τροποποιήθηκε (41 USC
601–613), αντί των διατάξεων περί διαιτησίας της παρούσας παραγράφου. Η παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης δεν
διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβολαίων για τη Διεθνή Πώληση των Αγαθών, η εφαρμογή της
οποίας αποκλείεται ρητώς.
Όλοι οι άλλοι Αδειολήπτες. Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στο Άρθρο 9.8, οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από ή σε
σχέση με την παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης ή την αθέτησή της, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί με
διαπραγμάτευση, θα διευθετείται τελεσίδικα σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου από έναν (1) διαιτητή που θα ορίζεται σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες. Η γλώσσα διαιτησίας θα είναι
η Αγγλική. Ο τόπος διαιτησίας θα είναι από κοινού συμφωνημένη τοποθεσία. Η παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης δεν
διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβολαίων για τη Διεθνή Πώληση των Αγαθών, η εφαρμογή της
οποίας αποκλείεται ρητώς. Κάθε συμβαλλόμενος, κατόπιν αίτησης του έτερου συμβαλλόμενου, θα προσκομίζει έγγραφα
ή μάρτυρες που σχετίζονται με τις κύριες πτυχές της διαφοράς.

9.11 Συντήρηση. Η συντήρηση για τα διαπιστευμένα Προϊόντα αποτελείται από ενημερώσεις και άλλα προνόμια, όπως η
πρόσβαση σε τεχνική υποστήριξη, τα οποία προσδιορίζονται στη νεότερη ισχύουσα πολιτική συντήρησης λογισμικού της
Esri ή του διανομέα αυτής.
9.12 Κριτική. Η Esri δύναται να αξιοποιήσει ελεύθερα κάθε κριτική, προτάσεις ή αιτήματα για βελτιώσεις Προϊόντων που
της παρέχει ο αδειολήπτης.
9.13 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ο αδειολήπτης δεν πρέπει να επιδιώξει και δεν πρέπει να επιτρέψει σε άλλον χρήστη να
επιδιώξει να αποκτήσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή συναφές δικαίωμα παγκοσμίως, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία ή τις
υπηρεσίες της Esri ή τις ενσωματώνει. Αυτή η ρητή απαγόρευση επί της απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν θα ισχύει
για το λογισμικό και την τεχνολογία του αδειολήπτη παρά μόνο στο βαθμό που η τεχνολογία ή οι υπηρεσίες της Esri, ή
οποιοδήποτε μέρος αυτών, αποτελούν τμήμα οποιασδήποτε αξίωσης ή προτιμώμενης ενσωμάτωσης σε αίτηση για δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας ή συναφούς αίτησης.
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9.14 Συνολική Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων εγγράφων
της, αποτελεί την αποκλειστική και συνολική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με το αντικείμενο που ορίζεται
στην παρούσα και υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε πρότερης συμφωνίας αδειοδότησης, συνεννόηση και διευθέτηση μεταξύ
των συμβαλλομένων σχετικά με το εν λόγω αντικείμενο. Συμπληρωματικοί ή αντιφατικοί όροι που ορίζονται σε
οποιεσδήποτε εντολές αγοράς, τιμολόγια ή άλλα πρότυπα έγγραφα που ανταλλάσσονται στη διάρκεια της διαδικασίας
παραγγελίας, πλην των περιγραφών προϊόντων, ποσοτήτων, τιμών και οδηγιών παράδοσης, είναι άκυροι και μη
εφαρμόσιμοι. Τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις της παρούσας Συμφωνίας Αδειοδότησης πρέπει να γίνονται γραπτώς και
να υπογράφονται από έκαστο των συμβαλλομένων.
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ΤΕΚΜΗΡΙΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
(Ε300 (Ελληνικά) 08/12/2015)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_1
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
(E300-1 (Ελληνικά))
Το παρόν Παράρτημα όρων χρήσης λογισμικού («Παράρτημα 1») ορίζει τους όρους χρήσης του Λογισμικού από τον
Αδειολήπτη και περιλαμβάνει την υπάρχουσα κύρια συμφωνία αδειοδότησης του Αδειολήπτη, εάν υπάρχει, ή την Συμφωνία
αδειοδόgτησης που υπάρχει στη διεύθυνση http://www.esri.com/legal/software-license (as applicable, the "License
Agreement"), which is incorporated by reference. Το παρόν Παράρτημα 1 υπερτερεί των αντιφατικών Γενικών Όρων και
Προϋποθέσεων Άδειας της Συμφωνίας Αδειοδότησης.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1—ΟΡΙΣΜΟΙ
Το λογισμικό μπορεί να προσφερθεί υπό τους ακόλουθους τύπους άδειας, όπως ορίζονται στην ισχύουσα προσφορά
πώλησης, εντολή αγοράς ή άλλο έντυπο που ταυτοποιεί τα Προϊόντα που παραγγέλνει ο Αδειολήπτης:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Ως «Άδεια ταυτόχρονης χρήσης» νοείται η άδεια εγκατάστασης και χρήσης του Προϊόντος σε έναν ή
περισσότερους υπολογιστές σε ένα δίκτυο, αλλά ο αριθμός των ταυτόχρονων χρηστών δεν μπορεί να υπερβεί τον
αριθμό των αδειών χρήσης που αγοράστηκαν. Η Άδεια ταυτόχρονης χρήσης περιλαμβάνει το δικαίωμα να
εκτελέσει παθητικές περιστάσεις αυτόματης μεταγωγής του λογισμικού διαχείρισης αδειών ταυτόχρονης χρήσης σε
ξεχωριστό περιβάλλον λειτουργικού συστήματος για προσωρινή υποστήριξη αυτόματης μεταγωγής.
Ως «Άδεια διακομιστή ανάπτυξης» αναφέρεται η άδεια πλήρους χρήσης που εξουσιοδοτεί τον Αδειολήπτη να
εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει το Λογισμικό για κάθε χρήση που επιτρέπεται με βάση τη Συμφωνία
αδειοδότησης και όπως περιγράφεται στην Τεκμηρίωση.
Ως «Άδεια διακομιστή εξέλιξης» αναφέρεται η άδεια που εξουσιοδοτεί τον Αδειολήπτη να εγκαταστήσει και να
χρησιμοποιήσει το Λογισμικό για να δημιουργήσει και δοκιμάσει Εφαρμογές προστιθέμενης αξίας, όπως
περιγράφεται στην Τεκμηρίωση.
Ως «Λογισμικό πελάτη Esri» αναφέρονται οι εφαρμογές ArcGIS Runtime, ArcGIS for Desktop και ArcGIS API for
Flex.
Ως ««Πακέτο περιεχομένου Esri» αναφέρεται το ψηφιακό αρχείο που περιλαμβάνει το περιεχόμενο βασικού χάρτη
ArcGIS Online (π.χ. χάρτες ράστερ, εικόνες, διανυσματικά δεδομένα) από το ArcGIS Online Basemap Services.
Ως «Κατονομασμένος χρήστης» νοείται ο εργαζόμενος, εκπρόσωπος, σύμβουλος ή προμηθευτής του Αδειολήπτη,
στον οποίο ο Αδειολήπτης έχει αναθέσει μοναδικά, ασφαλή στοιχεία πρόσβασης που επιτρέπουν την πρόσβαση σε
ένα Προϊόν το οποίο απαιτεί τα συγκεκριμένα στοιχεία πρόσβασης για τη χρήση δυνατοτήτων που απαιτούν
διαχείριση από τα στοιχεία πρόσβασης, εντός ενός Προϊόντος για το αποκλειστικό όφελος του Αδειολήπτη. Για
εκπαιδευτική χρήση, οι Κατονομασμένοι χρήστες μπορεί να περιλαμβάνουν εγγεγραμμένους σπουδαστές.
Ως «Άδεια μίας χρήσης» νοείται η άδεια που επιτρέπει στον Αδειολήπτη να επιτρέψει σε έναν και μόνο
εξουσιοδοτημένο τελικό χρήστη να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει το Προϊόν σε ένα μόνον υπολογιστή για
χρήση από τον συγκεκριμένο χρήστη στον υπολογιστή στον οποίο εγκαταστάθηκε το Προϊόν. Ο Αδειολήπτης
μπορεί να επιτρέψει σε έναν και μόνο εξουσιοδοτημένο τελικό χρήστη να εγκαταστήσει δεύτερο αντίγραφο για
αποκλειστική χρήση από τον τελικό χρήστη σε έναν δεύτερο υπολογιστή, εφόσον μόνο ένα (1) αντίγραφο του
Προϊόντος είναι σε χρήση κάθε φορά. Κανείς άλλος τελικός χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το Προϊόν δυνάμει
της ίδιας άδειας χρήσης για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Ως «Άδεια διακομιστή σταδιοποίησης» νοείται η άδεια που εξουσιοδοτεί τον Αδειολήπτη να εγκαταστήσει και να
χρησιμοποιήσει το Λογισμικό για τους παρακάτω σκοπούς: δημιουργία και δοκιμή Εφαρμογών προστιθέμενης
αξίας και προσωρινά αποθηκευμένων χαρτών, διεξαγωγή δοκιμών αποδοχής χρήστη, δοκιμές απόδοσης και δοκιμές
φόρτωσης λογισμικού τρίτων κατασκευαστών, ενδιάμεσο στάδιο των νέων ενημερώσεων εμπορικών δεδομένων και
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δραστηριότητες εκπαίδευσης όπως περιγράφεται στην Τεκμηρίωση. Οι Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας και οι
προσωρινά αποθηκευμένοι χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους Διακομιστές Ανάπτυξης και Εφαρμογής.
9. Ως «Άδεια περιορισμένου χρόνου» νοείται η άδεια ή η πρόσβαση που παρέχεται για χρήση ενός Προϊόντος σε
περιορισμένη χρονική περίοδο («Διάρκεια») ή σε βάση εγγραφής ή συναλλαγής.
10. Ως «Άδεια αόριστης διάρκειας" νοείται κάθε άδεια για τη χρήση έκδοσης του Προϊόντος, για το οποίο έχουν
καταβληθεί τα εκάστοτε τέλη άδειας, με αόριστη διάρκεια, εκτός εάν καταγγελθεί από την Esri ή τον Αδειολήπτη,
στα πλαίσια εξουσιοδότησης που παρέχεται από την παρούσα Συμφωνία.
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ΜΕΡΟΣ 2—ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται μία λίστα των Προϊόντων Esri με συγκεκριμένους όρους χρήσης επιπροσθέτως των
γενικών όρων χρήσης που ορίζονται στους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις άδειας της Συμφωνίας αδειοδότησης.
Επιπρόσθετοι όροι χρήσης αναφέρονται κάτω από τον πίνακα, με αριθμό(-ούς), σε παρενθέσεις, μετά από το όνομα κάθε
Προϊόντος στον παρακάτω πίνακα (σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιπρόσθετοι όροι χρήσης που αναφέρονται βρίσκονται σε
ξεχωριστό Παράρτημα, όπως σημειώνεται):
Προϊόντα Desktop
▪ ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard ή Basic)
(26, Παράρτημα 2, Σημείωση 1; , Παράρτημα 2,
Σημείωση 6)
▪ ArcGIS Earth (65, Παράρτημα 2, Σημείωση 1)
▪ ArcGIS Explorer Desktop (20, Παράρτημα 2,
Σημείωση 1)
▪ ArcGIS for AutoCAD (20)
▪ ArcPad (12, 13, Παράρτημα 2, Σημείωση 1,
Παράρτημα 2, Σημείωση 2)
▪ ArcReader (20, Παράρτημα 2, Σημείωση 1)
▪ Esri Business Analyst (Παράρτημα 2, Σημείωση 1; ,
Παράρτημα 2, Σημείωση 4)
▪ ArcGIS for Windows Mobile (15, 54, Παράρτημα 2,
Σημείωση 1)
▪ ArcGIS for iOS, ArcGIS for Windows Phone, ArcGIS
for Android (Παράρτημα 2, Σημείωση 1)
Προϊόντα Διακομιστή
▪ ArcGIS for Server
– Workgroup (28, 29, 30, 32, 38, 39, Παράρτημα 2,
Σημείωση 1, Παράρτημα 2, Σημείωση 6)
– Enterprise (31, 38, 39, Παράρτημα 2, Σημείωση 1,
Παράρτημα 2, Σημείωση 6)
– with Virtual Cloud Infrastructure (10,
Παράρτημα 3—Κοινοί όροι)
▪ ArcGIS for Server Extension
– ArcGIS for INSPIRE (Παράρτημα 2, Σημείωση 1)
– ArcGIS for Maritime: Server (2)
▪ Esri Business Analyst for Server
– Workgroup (28, 29, 30, 31, 39, Παράρτημα 2,
Σημείωση 1, Παράρτημα 2, Σημείωση 4)
– Enterprise (31, 39, Παράρτημα 2, Σημείωση 1,
Παράρτημα 2, Σημείωση 4)
▪ Portal for ArcGIS (31, Παράρτημα 2, Σημείωση 1)
▪ Esri Tracking Server (31)

Εργαλεία προγραμματιστή
▪ AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
▪ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, Mac OS
X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop],
Windows Phone, Windows Store), Qt ή WPF (16, 19,
Παράρτημα 2, Σημείωση 1)
▪ ArcGIS Runtime Standard Level for Android, iOS,
Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework
(Windows [desktop], Windows Phone, Windows
Store), Qt ή WPF (15, 18, Παράρτημα 2, Σημείωση 1)
▪ ArcGIS Engine Developer Kit και επεκτάσεις (16, 19,
22, 26)
▪ ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions
(15, 22, 26, Παράρτημα 2, Σημείωση 1, Παράρτημα 2,
Σημείωση 6)
▪ ArcGIS Web Mapping (including ArcGIS API for
JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS
API for Microsoft Silverlight) (15, 16, 64, 66,
Παράρτημα 2, Σημείωση 1)
▪ Esri Business Analyst Server Developer
(Παράρτημα 2, Σημείωση 1, Παράρτημα 2,
Σημείωση 4)
▪ Esri Developer Network (EDN) Software and Data
(24, 26, Παράρτημα 2, Σημείωση 6)
▪ Esri File Geodatabase API (47)
Ομαδοποιημένα προϊόντα
▪ ArcGIS for Transportation Analytics (1,
Παράρnτημα 2, Σημείωση 1, Παράρτημα 2,
Σημείωση 2; )
Άλλο
▪ Navigator for ArcGIS (14)

Σημειώσεις:
▪
▪
▪

Εάν δεν παρέχετε με άδεια οποιοδήποτε από τα Προϊόντα στον παραπάνω πίνακα, οι παρόντες επιπρόσθετοι όροι
χρήσης δεν ισχύουν για εσάς.
Οι επιπρόσθετοι όροι χρήσης για Προϊόντα ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ για τα Προϊόντα που τους αναφέρουν δι' αριθμού στον
παραπάνω πίνακα.
Εκτός αν αναφέρεται άλλως στο ισχύον Έγγραφο παραγγελίας, οι επεκτάσεις για το Λογισμικό έχουν το ίδιο πεδίο
χρήσης όπως και εκείνο που χορηγήθηκε για το αντίστοιχο Λογισμικό.
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Επιπρόσθετοι Όροι χρήσης για τα Προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω:
1. Ο Αδειολήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Λογισμικό, τα Δεδομένα και τις Online Services που περιλαμβάνονται
στο ArcGIS for Transportation Analytics αποκλειστικά για άμεση
υποστήριξη των λειτουργιών στόλου. Καμία
άλλη χρήση του ArcGIS for Transportation Analytics ή των ξεχωριστών ενοτήτων που αποτελούν μέρος του
ArcGIS for Transportation Analytics δεν επιτρέπεται. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για το ArcGIS Online for
Organizations account που περιλαμβάνεται στο ArcGIS for Transportation Analytics. Το ArcGIS Online for
Organizations account μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Συμφωνίας Αδειοδότησης.
2. Όχι προς χρήση στην
πλοήγηση
.
3–9. Δεσμευμένο.
10. Ο Αδειολήπτης θα παρέχει πληροφορίες ή άλλα υλικά που σχετίζονται με το περιεχόμενό του
(συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων τυχόν εφαρμογών του πελάτη) κατόπιν εύλογης απαίτησης, ώστε να
επαληθευτεί η συμμόρφωση του Αδειολήπτη με αυτήν τη Συμφωνία Αδειοδότησης. Η Esri δύναται να
παρακολουθεί τα εξωτερικά περιβάλλοντα (π.χ. θύρες) του περιεχομένου του Αδειολήπτη, ώστε να επαληθεύσει τη
συμμόρφωση του Αδειολήπτη με αυτήν τη Συμφωνία Αδειοδότησης. Ο Αδειολήπτης δεν θα αποκλείσει ούτε θα
παρεμποδίσει αυτού του είδους την παρακολούθηση. Ωστόσο, ο Αδειολήπτης δύναται να χρησιμοποιήσει
τεχνολογία κρυπτογράφησης ή firewall για να διατηρήσει την εμπιστευτική φύση του περιεχομένου του. Ο
Αδειολήπτης θα συνεργαστεί εντός λογικού ορίου με την Esri, για τον εντοπισμό της πηγής οποιουδήποτε
προβλήματος που αφορά το ArcGIS for Server with Virtual Cloud Infrastructure services, το οποίο μπορεί εύλογα
να αποδοθεί στο περιεχόμενα του Αδειολήπτη ή σε οποιαδήποτε υλικά τελικού χρήστη που ελέγχει ο Αδειολήπτης.
11. Οι εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με το AppStudio for ArcGIS Standard υπόκεινται στους όρους χρήσης για το
ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πλοήγησης μόνο όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ArcLogistics.
13. Ως «Άδεια διπλής χρήσης» νοείται η δυνατότητα εγκατάστασης του Λογισμικού σε επιτραπέζιο υπολογιστή και η
χρήση του ταυτόχρονα είτε σε προσωπικό ψηφιακό βοηθό (PDA) είτε σε φορητό υπολογιστή χειρός, εφόσον το
Λογισμικό χρησιμοποιείται μόνο από ένα (1) άτομο ανά πάσα στιγμή.
14. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πλοήγησης.
15. Παρέχεται με άδεια ως Άδεια Εξέλιξης, σύμφωνα με το Άρθρο 3, Μέρος 3.1 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων
Άδειας.
16. Ο Αδειολήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα SDK ή API για να δημιουργήσει Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας
και να διανείμει και παρέχει με άδεια τις παραπάνω εφαρμογές στους τελικούς χρήστες του, για χρήση τους
οπουδήποτε δεν απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανονισμούς εξαγωγών, Άρθρο 3, Παράγραφος 3.1 των Γενικών
Όρων και Προϋποθέσεων Άδειας.
17. Δεσμευμένο.
18. Η Άδεια Εξέλιξης ισχύει ανά Εφαρμογή Προστιθέμενης Αξίας ανά υπολογιστή.
19. Η άδεια απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας στο Διαδίκτυο ή σε
διακομιστή.
20. Ο Αδειο λήπτης μπορεί να αναπαράγει και να διανείμει το Λογισμικό, με την προϋπόθεση να συντρέχουν όλα τα
κάτωθι:
α.
β.
γ.
δ.

Το Λογισμικό να αναπαράγεται και να διανέμεται πλήρως,
Ένα συμφωνητικό αδειοδότησης συνοδεύει κάθε αντίγραφο του Λογισμικού που προστατεύει το
Λογισμικό στον ίδιο βαθμό με την παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης, και ο αποδέκτης συμφωνεί ότι
δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας αδειοδότησης,
Όλες οι επιγραφές/ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σημάτων κατατεθέντων αναπαράγονται και
Δεν υπάρχει χρέωση ή τέλος που οφείλονται στη χρήση του Λογισμικού.

21. Δεσμευμένο.
22. α. Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να παρέχει άδεια είτε για το Λογισμικό ArcGIS Engine for Windows/Linux είτε
για άλλα Λογισμικά του ArcGIS for Desktop (Basic, Standard ή Advanced) για να λάβει το δικαίωμα
εκτέλεσης εφαρμογής του ArcGIS Engine σε έναν (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή και
β. Οι επεκτάσεις του ArcGIS Engine for Windows/Linux δεν θα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το
Λογισμικό ArcGIS for Desktop για την εκτέλεση Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας ArcGIS Engine. Ένας
μεμονωμένος χρήστης μπορεί να έχει πολλαπλές Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας ArcGIS Engine
εγκατεστημένες σε έναν (1) υπολογιστή για χρήση μόνο από τον ίδιο.
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23. Δεσμευμένο.
24. Το λογισμικό EDN μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό της εξέλιξης, της δοκιμής και της επίδειξης μιας
πρωτότυπης Εφαρμογής προστιθέμενης αξίας και τη δημιουργία προσωρινά αποθηκευμένων χαρτών. Οι Εφαρμογές
Προστιθέμενης Αξίας και οι προσωρινά αποθηκευμένοι χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους Διακομιστές
Σταδιοποίησης και Εφαρμογής. Το Λογισμικό και τα Δεδομένα του διακομιστή EDN μπορούν να εγκατασταθούν
σε πολλαπλούς υπολογιστές για χρήση από οποιονδήποτε Αδειολήπτη κατασκευαστή λογισμικού EDN - όλο το
υπόλοιπο Λογισμικό EDN παρέχεται με άδεια ως Άδεια Χρήσης για έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
25. Δεσμευμένο.
26. Η βάση γεωγραφικών δεδομένων του ArcSDE Personal Edition περιορίζεται σε δέκα (10) gigabyte δεδομένων του
Αδειολήπτη.
27. Δεσμευμένο.
28. Η χρήση περιορίζεται σε δέκα (10) ταυτόχρονους τελικούς χρήστες εφαρμογών, εκτός των εφαρμογών του ArcGIS
for Server. Ο περιορισμός αυτός περιλαμβάνει χρήση προϊόντων ArcGIS for Desktop, προϊόντων ArcGIS Engine
και εφαρμογών τρίτων που συνδέονται απευθείας με οποιαδήποτε βάση γεωγραφικών δεδομένων ArcGIS for
Server. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό συνδέσεων από εφαρμογές web.
29. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον με υποστηριζόμενη έκδοση του SQL Server Express. Οι
υποστηριζόμενες εκδόσεις καταγράφονται με τις απαιτήσεις συστήματος για το προϊόν στον δικτυακό τόπο της Esri.
30. Η χρήση περιορίζεται σε μέγιστο όγκο δεδομένων του Αδειολήπτη δέκα (10) gigabyte.
31. Ο Αδειολήπτης επιτρέπεται να έχει πλεονάζουσα(ες) εγκατάσταση(εις) του Λογισμικού Esri Server για λ
ειτουργίες αυτόματης μεταγωγής, όμως το πλεονάζον Λογισμικό μπορεί να λειτουργεί μόνο κατά την
περίοδο που δεν είναι λειτουργικός ο κύριος δικτυακός τόπος. Η(Οι) πλεονάζουσα(-σες) εγκατάσταση(-σεις)
Λογισμικού πρέπει να παραμένουν ανενεργές, εκτός από την συντήρηση του συστήματος και την ενημέρωση των
βάσεων δεδομένων όταν ο κύριος δικτυακός τόπος ή οποιοσδήποτε άλλος πλεονάζων τόπος βρίσκεται σε
λειτουργία.
32. Δεν επιτρέπεται εγκατάσταση πλεονάζοντος Λογισμικού για λειτουργίες αυτόματης μεταγωγής.
33–37. Δεσμευμένο.
38. Η επέκταση ArcGIS Server 3D Analyst για Server που περιλαμβάνεται στο ArcGIS for Server Standard
(Workgroup ή Enterprise) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη δημιουργία κρυφής μνήμης παγκοσμίων
δεδομένων ή για τη δημοσίευση ενός παγκοσμίου εγγράφου όπως την υπηρεσία ArcGIS Globe. Ουδεμία άλλη
χρήση του Λογισμικού επέκτασης του ArcGIS 3D Analyst for Server επιτρέπεται με τον στάνταρ ArcGIS for Server
Standard.
39. Καμία λειτουργικότητα επεξεργασίας που περιλαμβάνεται στο ArcGIS for Server δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί με το ArcGIS for Server Basic (Workgroup ή Enterprise).
40–46. Δεσμευμένο.
47. Ο Αδειολήπτης μπορεί να αναπτύξει και να διανείμει Εφαρμογές προστιθέμενης Αξίας που χρησιμοποιούν Esri File
Geodatabase API σε τελικούς χρήστες του Αδειολήπτη.
48–53. Δεσμευμένο.
54. Η άδεια χρήσης του ArcGIS for Windows Mobile Deployments έχει παραχωρηθεί με το ArcGIS for Server
Enterprise (Advanced ή Standard), το ArcGIS for Server Workgroup (Advanced), το ArcGIS for Desktop
(Advanced, Standard, Basic) και Εφαρμογές προστιθέμενης αξίας ArcGIS Engine.
55–63. Δεσμευμένο.
64. Οι Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας για ανάπτυξη δικτύου πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλο(-α)
Προϊόν(-τα) Esri. Τεχνολογίες τρίτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με Εφαρμογή(-ές)
Προστιθέμενης Αξίας, εφ' όσον οι παραπάνω εφαρμογές χρησιμοποιούνται πάντα σε συνδυασμό με άλλο(-α)
Προϊόν(-τα) Esri.
65. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με άλλο(α) Προϊόν(τα) Esri. Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται
τεχνολογίες τρίτων σε συνδυασμό με το ArcGIS Earth, εφ' όσον το ArcGIS Earth χρησιμοποιείται πάντα σε
συνδυασμό με άλλο(α) Προϊόν(τα) Esri.
66. Για εφαρμογές υπολογιστών, κάθε άδεια χορηγείται ανά οργανισμό. Για τους σκοπούς αυτής της άδειας χρήσης, ο
οργανισμός είναι ισοδύναμος με ένα κύριο καταχωρισμένο μοναδικό αναγνωριστικό τομέα. Ο Τομέας είναι το
όνομα τομέα του Διαδικτύου που έχει καταχωριστεί στο μητρώο ονομάτων τομέα. Για παράδειγμα, στο
example.com το example.com είναι το καταχωρισμένο μοναδικό αναγνωριστικό τομέα. Ομοίως, στο
example.com.xx, όπου το xx είναι ο καταχωρισμένος κωδικός χώρας, το example.com.xx είναι το καταχωρισμένο
μοναδικό αναγνωριστικό τομέα. Οι εφαρμογές υπολογιστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε
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εργαζόμενο ενός οργανισμού με το κύριο καταχωρισμένο μοναδικό αναγνωριστικό τομέα. Δεν υπάρχει όριο στον
αριθμό εφαρμογών, οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν και να χρησιμοποιηθούν εντός ενός οργανισμού.

E300 (Greek)

Σελίδα 6 από 21

08/12/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
(E300-2 (Ελληνικά))
Το παρόν Παράρτημα όρων χρήσης Δεδομένων («Παράρτημα 2») ορίζει τους όρους χρήσης των Δεδομένων από τον
Αδειολήπτη και περιλαμβάνει την υπάρχουσα κύρια συμφωνία αδειοδότησης του Αδειολήπτη, εάν υπάρχει, ή την Συμφωνία
αδειοδότησης που υπάρχει στη διεύθυνση http://www.esri.com/legal/software-license (όπου ισχύει, η «Συμφωνία
αδειοδότησης»), η οποία ενσωματώνεται δια της αναφοράς της. Το παρόν Παράρτημα 2 υπερτερεί των αντιφατικών Γενικών
Όρων και Προϋποθέσεων Άδειας της Συμφωνίας Αδειοδότησης.Η Esri διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων
χρήσης δεδομένων που αναφέρονται παρακάτω, ανά πάσα στιγμή. Για Δεδομένα που παραχωρούνται με άδεια μέσω
συνδρομής, ο Αδειολήπτης μπορεί να ακυρώσει μία συνδρομή με έγγραφη ειδοποίηση της Esri, ή να διακόψει τη χρήση των
Δεδομένων, όπως αρμόζει. Αν ο Αδειολήπτης συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα, θεωρείται ότι αποδέχεται την
τροποποίηση. Οι όροι χρήσης δεδομένων ορίζονται στις σημειώσεις που αναφέρονται παρακάτω:
ΜΕΡΟΣ 1—ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Επιπροσθέτως των περιορισμών που παρέχονται στο Άρθρο 4.2 της Συμφωνίας Αδειοδότησης, οι παρακάτω περιορισμοί
ισχύουν για τη χρήση των Δεδομένων από τον Αδειολήπτη και τους τελικούς χρήστες αυτού (συλλογικά καλούμενοι
"Χρήστες"). Κάθε χρήση των Δεδομένων που δεν εξουσιοδοτείται ρητά στην Παράγραφο 2 ή αλλού στην Συμφωνία
Αδειοδότησης απαγορεύεται αυστηρά. Με την επιφύλαξη της γενικότητας των ανωτέρω, ο Αδειολήπτης θα βεβαιωθεί ότι
δεν επιτρέπεται στους Χρήστες να (i) συν-προωθούν Δεδομένα με συγκεκριμένο σήμα, (ii) χρησιμοποιούν τα Δεδομένα με
οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία ή προϊόν ή (iii) προσφέρουν τα Δεδομένα μέσω ή εκ μέρους τρίτων.
ΜΕΡΟΣ 2—ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται μία λίστα των Προϊόντων Esri με συγκεκριμένους όρους χρήσης επιπροσθέτως των
γενικών όρων χρήσης που ορίζονται στους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις άδειας της Συμφωνίας αδειοδότησης.
Επιπρόσθετοι όροι χρήσης αναφέρονται κάτω από τον πίνακα, με αριθμό(-ούς), σε παρένθεση, μετά από το όνομα κάθε
Προϊόντος στον παρακάτω πίνακα:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ArcGIS Online Data (1)
StreetMap Premium for ArcGIS (2)
StreetMap for Windows Mobile (2)
StreetMap for ArcPad (2)
StreetMap Premium for ArcGIS for Transportation
Analytics (2, Παράρτημα 1, Σημείωση 1)
HERE Traffic Data (11, Παράρτημα 1, Σημείωση 1)
Data Appliance for ArcGIS (3)

▪
▪

Business Analyst Data (4, 10)
Demographic, Consumer και Business Data
(«Δεδομένα Esri») (5, 10)
▪ Data and Maps for ArcGIS (6)
▪ Esri MapStudio Data (9)
 World Geocoder for ArcGIS Basic (7)

Σημειώσεις:
▪
▪

Εάν δεν παρέχετε με άδεια οποιοδήποτε από τα Προϊόντα στον παραπάνω πίνακα, οι παρόντες επιπρόσθετοι όροι
χρήσης δεν ισχύουν για εσάς.
Οι επιπρόσθετοι όροι χρήσης για Προϊόντα ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ για τα Προϊόντα που τους αναφέρουν, δι' αριθμού, στον
παραπάνω πίνακα.

Επιπρόσθετοι Όροι χρήσης για τα Προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω:
1.ArcGIS Online Data: Λογισμικό και Online Services που αναφέρουν την παρούσα σημείωση, επιτρέπουν την πρόσβαση
στα ArcGIS Online Data. Τα ArcGIS Online Data παρέχονται για χρήση αποκλειστικά σε συνδυασμό με την
εξουσιοδοτημένη χρήση από τον Αδειολήπτη του Λογισμικού Esri και των Online Services. Χρήση του ArcGIS Online
Data που παρέχονται μέσω ArcGIS Online accounts χωρίς χρεώσεις ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης.
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ArcGIS Online Basemap Data:
Τα δεδομένα ArcGIS Online Basemap μπορούν να ληφθούν εκτός σύνδεσης μέσω Πακέτων περιεχομένου Esri και
στη συνέχεια να σταλθούν (μεταφερθούν) σε οποιαδήποτε συσκευή για χρήση αποκλειστικά με αδειοδοτημένο
Λογισμικό πελάτη Esri.
β.Τα δεδομένα ArcGIS Online basemap υπόκεινται σε συνολικό περιορισμό πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000)
συναλλαγών στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης (12) περιόδου. Οι συναλλαγές περιλαμβάνουν αυτές που
αφορούν βασικό χάρτη και γεωγραφική αναζήτηση. Ο όρος «Συναλλαγή» ορίζεται στην Τεκμηρίωση στο ArcGIS
Resources στη διεύθυνση http://links.esri.com/agol/transactiondef.
a.

Ο Αδειολήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει Δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση μέσω του ArcGIS Online όπως
επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους των URL που αναφέρονται παρακάτω:
α.
β.

Τα δεδομένα HERE υπόκεινται στους όρους χρήσης που βρίσκονται στη διεύθυνση
http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
Τα δεδομένα Tele Atlas/TomTom υπόκεινται στους όρους χρήσης που βρίσκονται στη διεύθυνση
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.

ε.

Τα δεδομένα βαθυμετρίας BODC υπόκεινται στους όρους χρήσης που βρίσκονται στη διεύθυνση
http://www.esri.com/terms-of-use-bodc.
στ. Δεδομένα MB-Research GmbH (MBR): Οι Χρήστες απαγορεύεται να (i) χρησιμοποιούν Δεδομένα MBR,
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, ευρωπαϊκών δημογραφικών δεδομένων, δεδομένων καταναλωτικής
ζήτησης και ταχυδρομικών και γεωγραφικών συνόρων, με σκοπό τη σύνθεση, ενίσχυση, επαλήθευση,
συμπλήρωση, προσθήκη ή διαγραφή από οποιαδήποτε βάση δεδομένων ή άλλη συλλογή πληροφοριών που
πωλείται, ενοικιάζεται, δημοσιεύεται, προσφέρεται ή παρέχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους ή να (ii)
τροποποιούν ή άλλως αλλάξουν τα Δεδομένα MBR χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της MBR, η
οποία συναίνεση θα παρέχεται ή όχι κατά τη διακριτική ευχέρεια της MBR.
2.StreetMap Premium for ArcGIS: StreetMap for ArcGIS for Windows Mobile, StreetMap for ArcPad, StreetMap Premium
for ArcGIS for Transportation Analytics: Αυτά τα Προϊόντα, από κοινού καλούμενα «StreetMap Data», μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για χαρτογράφηση, γεωκωδικοποίηση και σκοπούς δρομολόγησης από σημείο σε σημείο, αλλά δεν
αδειοδοτούνται για δυναμική συμβουλευτική δρομολόγηση σε πραγματικό χρόνο. Παραδείγματος χάριν, το StreetMap
Premium Data δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ειδοποιήσει έναν χρήστη για επερχόμενους ελιγμούς (όπως
προειδοποίηση για επερχόμενη στροφή) ή για υπολογισμό εναλλακτικής διαδρομής σε περίπτωση παράλειψης κάποιας
στροφής. Το StreetMap Premium Data δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση συγχρονισμένης δρομολόγησης
πολλαπλών οχημάτων ή βελτιστοποίηση διαδρομής. Τα StreetMap Data που αποκτούνται για χρήση με τα Λογισμικά
ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, ArcPad ή ArcGIS for Transportation Analytics, μπορούν να χρησιμοποιούνται
μόνο με το Προϊόν για το οποίο αποκτήθηκαν τα StreetMap Data και με κανένα άλλο Προϊόν. Το StreetMap για
Windows Mobile Data αδειοδοτείται για χρήση αποκλειστικά σε φορητές συσκευές ή σε συνδυασμό με το ArcGIS για
Mobile applications. Τα StreetMap Data μπορούν να περιλαμβάνουν δεδομένα από τις παρακάτω πηγές:
α.

β.

Τα δεδομένα HERE υπόκεινται στους όρους χρήσης που βρίσκονται στη διεύθυνση
http://www.esri.com/supplierterms-HERE. Όταν τα δεδομένα HERE παραχωρούνται με άδεια για χρήση στο
StreetMap Premium for ArcGIS for Transportation Analytics, επιτρέπεται παρακολούθηση, συγχρονισμένη
δρομολόγηση πολλαπλών οχημάτων και βελτιστοποίηση δρομολογίων.
Τα δεδομένα Tele Atlas/TomTom υπόκεινται στους όρους χρήσης που βρίσκονται στη διεύθυνση
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.

3.Data Appliance for ArcGIS: Δεδομένα που παρέχονται με το Data Appliance υπόκεινται στους παρακάτω επιπρόσθετους
όρους χρήσης:
α.
β.
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γ.
δ.

Τα δεδομένα από i-cubed υπόκεινται στους όρους χρήσης που βρίσκονται στη διεύθυνση
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf.
Τα δεδομένα βαθυμετρίας BODC υπόκεινται στους όρους χρήσης που βρίσκονται στη διεύθυνση
http://www.esri.com/terms-of-use-bodc.

4.Business Analyst Data: Το Business Analyst Data παρέχεται με το Esri Business Analyst (Server, Desktop). Τα Δεδομένα
υπόκεινται στους παρακάτω επιπρόσθετους όρους χρήσης:
α.

Τα Δεδομένα παρέχονται για εσωτερική επιχειρηματική χρήση από τον Αδειολήπτη, σε συνδυασμό με την
εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογισμικού από τον Αδειολήπτη. Σύμφωνα με το Παράρτημα 2, Σημείωση 10, το
Business Analyst Data, συμπεριλαμβανομένων παράγωγων προϊόντων (π.χ. γεωκώδικες), περιορίζεται για
χρήση μόνο σε συνδυασμό με την αντίστοιχη επέκταση του Business Analyst. Αν ο Αδειολήπτης παραγγείλει
άδεια για το Esri Business Analyst ή Business Analyst (Καναδική έκδοση) με υποσύνολο του εθνικού συνόλου
δεδομένων (δηλ. Περιοχή, Πολιτεία, Τοπικό) μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το αδειοδοτημένο υποσύνολο και
κανένα άλλο μέρος του εθνικού συνόλου δεδομένων.
β. Τα Δεδομένα Business Analyst που παρέχονται με το Business Analyst for Server απαγορεύεται να
αποθηκευτούν προσωρινά ή μεταφορτωθούν από εφαρμογές πελατών και συσκευές.
γ. Τα δεδομένα Infogroup υπόκεινται στους παρακάτω όρους χρήσης: ως "Χρήστες" νοούνται οι τελικοί χρήστες
του Λογισμικού Esri. Κάθε χρήση της βάσης δεδομένων Infogroup που δεν εξουσιοδοτείται ρητά στην
παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης απαγορεύεται αυστηρά. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των παραπάνω,
στους Χρήστες απαγορεύεται ρητά: (i) η παραχώρηση δευτερεύουσας άδειας ή μεταπώληση της βάσης
δεδομένων Infogroup, (ii) η χρήση ή το να επιτρέπουν σε τρίτους τη χρήση της βάσης δεδομένων Infogroup με
σκοπό τη σύνθεση, ενίσχυση, επαλήθευση, συμπλήρωση, προσθήκη ή διαγραφή από οποιονδήποτε κατάλογο
παραληπτών, γεωγραφικούς ή εμπορικούς καταλόγους, επιχειρηματικούς καταλόγους, ταξινομημένους
καταλόγους, ταξινομημένη διαφήμιση ή άλλη σύνθεση ή πληροφορίες που πωλούνται, ενοικιάζονται,
δημοσιεύονται, προμηθεύονται ή παρέχονται με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, (iii) η χρήση της βάσης
δεδομένων Infogroup σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν δεν εξουσιοδοτούνται ρητά στην παρούσα Συμφωνία
Αδειοδότησης ή η προσφορά της μέσω τρίτων, (iv) η αποσυναρμολόγηση, αποσύνθεση, αποσυμπίληση,
τροποποίηση ή άλλως παραποίηση της βάσης δεδομένων Infogroup ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Infogroup, η οποία συγκατάθεση θα παρέχεται ή όχι κατά την
αποκλειστική ευχέρεια της Infogroup ή (v) η χρήση της βάσης δεδομένων Infogroup για οποιουσδήποτε
σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
δ. Τα δεδομένα HERE υπόκεινται στους όρους χρήσης που βρίσκονται στη διεύθυνση
http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
ε. Τα δεδομένα Tele Atlas/TomTom υπόκεινται στους όρους χρήσης που βρίσκονται στη διεύθυνση
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
στ. Δεδομένα MBR: Οι Χρήστες απαγορεύεται να (i) χρησιμοποιούν Δεδομένα MBR, συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ άλλων, ευρωπαϊκών δημογραφικών δεδομένων, δεδομένων καταναλωτικής ζήτησης και ταχυδρομικών
και γεωγραφικών συνόρων, με σκοπό τη σύνθεση, ενίσχυση, επαλήθευση, συμπλήρωση, προσθήκη ή διαγραφή
από οποιαδήποτε βάση δεδομένων ή άλλη συλλογή πληροφοριών που πωλείται, ενοικιάζεται, δημοσιεύεται,
προσφέρεται ή παρέχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους ή να (ii) τροποποιούν, ή άλλως αλλάξουν τα
Δεδομένα MBR χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της MBR, η οποία συναίνεση θα παρέχεται ή όχι
κατά τη διακριτική ευχέρεια της MBR.
ζ. Δεδομένα D&B: Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για ταχυδρομικές πωλήσεις ή σκοπούς άμεσου
μάρκετινγκ.
5.Δημογραφικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δεδομένα («Δεδομένα Esri»): Αυτή η κατηγορία Δεδομένων περιλαμβάνει
την Ενημερωμένη δημογραφική βάση δεδομένων, Δεδομένα απογραφής, Δεδομένα Αμερικάνικης Κοινοτικής Έρευνας
(American Community Survey - ACS) και ομάδες δεδομένων Καταναλωτικών δαπανών, Επιχειρηματικών ενεργειών,
Λιανικής αγοράς, Τμηματοποίησης της αγοράς, Δυνατοτήτων αγοράς, Εγκληματολογικού δείκτη, Κύριου εμπορικού
κέντρου, Μέτρησης κίνησης και Τραπεζικής. Τα Δεδομένα Esri μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά από το
Λογισμικό ή τις Online Services. Κάθε σύνολο δεδομένων είναι διαθέσιμο μέσω ενός ή περισσοτέρων από τους
παρακάτω τύπους αδειών:
▪Μεμονωμένη χρήση: Επιτρέπει την πρόσβαση ενός χρήστη στα δεδομένα, για την ανάπτυξη ή εσωτερική χρήση
σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή διακομιστή. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
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▪Εσωτερικός ιστότοπος/Διακομιστής—Γνωστός χρήστης: Επιτρέπει την πρόσβαση σε κατονομαζόμενους
(γνωστούς) χρήστες για εσωτερική χρήση του Αδειολήπτη. Η πρόσβαση στο δίκτυο από τους
Κατονομασμένους Χρήστες επιτρέπεται.
▪Δημόσιος ιστότοπος (μη εμπορικός)—Μοντέλο Συνιστώσας: Επιτρέπει σε έναν Αδειολήπτη δημοτικής αρχής
να κάνει χρήση των Δεδομένων σε εξωτερική Εφαρμογή προστιθέμενης αξίας, εξυπηρετώντας έναν
καθορισμένο πληθυσμό, εφ' όσον ο Αδειολήπτης δεν αποκομίζει κέρδη από αυτήν τη χρήση.
▪Δημόσιος ιστότοπος (εμπορικός) Γνωστός Χρήστης: Επιτρέπει στον Αδειολήπτη να κάνει χρήση των
Δεδομένων σε εξωτερική Εφαρμογή προστιθέμενης αξίας, για χρήση από τους Κατονομασμένους χρήστες και
να παράγει κέρδη από την εν λόγω Εφαρμογή προστιθέμενης αξίας.
▪Δημόσιος ιστότοπος (εμπορικός) Ανώνυμος χρήστης: Επιτρέπει στον Αδειολήπτη να κάνει χρήση των
Δεδομένων σε εξωτερική Εφαρμογή προστιθέμενης αξίας, για γενική χρήση και συγκέντρωση κερδών από την
εν λόγω Εφαρμογή προστιθέμενης αξίας.
6.Data and Maps for ArcGIS: Τα Δεδομένα είναι διαθέσιμα στους αδειοδοτημένους χρήστες των ArcGIS for Desktop,
ArcGIS for Server και ArcGIS Online. Το Data and Maps for ArcGIS παρέχεται για χρήση αποκλειστικά σε συνδυασμό
με την εξουσιοδοτημένη χρήση των ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server και ArcGIS Online.
α.

β.

Ο Αδειολήπτης μπορεί να διανείμει εκ νέου τα Δεδομένα, όπως περιγράφεται στον πίνακα δικαιωμάτων εκ
νέου διανομής «Redistribution Rights Matrix» που διατίθεται στη διεύθυνση
http://www.esri.com/legal/redistribution-rights, στο σύστημα Βοηθείας ή σε υποστηρικτικά αρχεία
μεταδεδομένων (metadata), σύμφωνα με τις συγκεκριμένες περιγραφές απόδοσης και απαιτήσεις για το σύνολο
δεδομένων στο οποίο έχει αποκτηθεί πρόσβαση.
Το StreetMap Data μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς χαρτογράφησης, γεωκωδικοποίησης και
δρομολόγησης, αλλά δεν παρέχεται άδεια χρήσης για σκοπούς δυναμικής δρομολόγησης. Παραδείγματος
χάριν, το StreetMap USA δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ειδοποιήσει έναν χρήστη για επερχόμενους
ελιγμούς (όπως προειδοποίηση για επερχόμενη στροφή) ή για υπολογισμό εναλλακτικής διαδρομής σε
περίπτωση παράβλεψης κάποιας στροφής.

7.Περιορισμός σε 250.000.000 γεωκώδικες κατά τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής.
8. Δεσμευμένο.
9.MapStudio Data: Η χρήση αυτών των Δεδομένων υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
α.
β.
γ.
δ.

Τα δεδομένα HERE υπόκεινται στους όρους χρήσης που βρίσκονται στη διεύθυνση
http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
Τα δεδομένα Tele Atlas/TomTom υπόκεινται στους όρους χρήσης που βρίσκονται στη διεύθυνση
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
Τα δεδομένα από i-cubed υπόκεινται στους όρους χρήσης που βρίσκονται στη διεύθυνση
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf.
Δεδομένα D&B: Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για ταχυδρομικές πωλήσεις ή σκοπούς άμεσου
μάρκετινγκ.

10. Ο Αδειολήπτης μπορεί να περιλαμβάνει Δεδομένα σε μορφή εκτύπωσης ή ανάγνωσης μόνο («Αρχεία εξόδου») σε
πακέτα παρουσίασης, μελέτες μάρκετινγκ ή άλλες αναφορές ή έγγραφα που προετοιμάζει για τρίτους. Απαγορεύεται η
μεταπώληση ή η εξωτερική διανομή άλλου είδους των μεμονωμένων Αρχείων εξόδου από τον Αδειολήπτη σε
ανεξάρτητη μορφή.
11. ArcGIS for Transportation Analytics—Επιλογή δεδομένων κίνησης HERE: Αυτή η online υπηρεσία δεδομένων είναι
διαθέσιμη ως επιλογή αποκλειστικά για χρήση με το ArcGIS for Transportation Analytics. Η χρήση αυτών των
Δεδομένων υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
α.
β.
γ.

E300 (Greek)

Τα δεδομένα κίνησης HERE υπόκεινται στους όρους χρήσης που βρίσκονται στη διεύθυνση
http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
Δεν επιτρέπεται αυτόματη δρομολόγηση ή επαναδρομολόγηση σύμφωνα με τις συνθήκες κίνησης, χωρίς το
πρόσθετο Navigation.
Τα δεδομένα κίνησης HERE δεν μπορούν να αρχειοθετηθούν και παρέχονται μόνο για προσωπική,
βραχυπρόθεσμη χρήση από τους τελικούς χρήστες, που δεν υπερβαίνει μία (1) εικοσιτετράωρη (24) περίοδο.
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δ.

Τα δεδομένα κίνησης HERE απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν ή μεταδοθούν σε οποιαδήποτε ραδιοφωνική ή
τηλεοπτική μετάδοση FM/AM/HD ή με οποιαδήποτε μέθοδο παράδοσης RDS.
ε. Τα δεδομένα κίνησης HERE απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται με ή να ενσωματώνονται σε συστήματα
κίνησης που παρέχουν φωνητικές αναφορές κίνησης σε εισερχόμενες κλήσεις.
στ. Τα δεδομένα κίνησης HERE απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ή την εμπορική παροχή
ειδοποιήσεων e-mail και μετατροπής κειμένου σε φωνή ή εφαρμογές φωνητικού ταχυδρομείου με χρήση
οποιουδήποτε μέρους των δεδομένων κίνησης HERE.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ONLINE SERVICES
(E300-3 (Ελληνικά))
Το παρόν Παράρτημα Online Services («Παράρτημα 3») ορίζει τους όρους χρήσης των Online Services από τον Αδειολήπτη
και περιλαμβάνει την υπάρχουσα κύρια συμφωνία αδειοδότησης του Αδειολήπτη, εάν υπάρχει, ή τη Συμφωνία αδειοδότησης
που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.esri.com/legal/software-license (όπου ισχύει, η «Συμφωνία αδειοδότησης»), που
ενσωματώνεται δι' αναφοράς. Το παρόν Παράρτημα 3 υπερτερεί των αντιφατικών Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Άδειας
της Συμφωνίας Αδειοδότησης. Η Esri διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης των όρων ανά τακτά διαστήματα.Το Μέρος 1 του
παρόντος Παραρτήματος 3 περιέχει όρους που ισχύουν για όλες τις Online Services. Το Μέρος 2 περιέχει κοινούς όρους που
ισχύουν σε συγκεκριμένες Online Services.
ΜΕΡΟΣ 1—ΚΟΙΝΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ONLINE SERVICES
ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ
Επιπροσθέτως των ορισμών που παρέχονται στη Συμφωνία Αδειοδότησης, οι ακόλουθοι ισχύουν στο παρόν Παράρτημα 3:
α.

Ως «Ανώνυμοι Χρήστες» νοούνται όλοι όσοι έχουν δημόσια πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου
αδειολήπτη ή Εφαρμογές προστιθέμενης αξίας, που ο Αδειολήπτης έχει δημοσιεύσει με τη χρήση Εργαλείων κοινής
χρήσης, που συμπεριλαμβάνονται στην αδειοδοτημένη χρήση του Λογισμικού ή των Online Services από τον
Αδειολήπτη, όπως περιγράφεται στο Μέρος 2 αυτού του Παραρτήματος.
β. Ως «API» νοείται το περιβάλλον προγραμματισμού εφαρμογής.
γ. Ως «Στοιχεία εισόδου εφαρμογής» νοούνται τα στοιχεία εισόδου εφαρμογής και ο σχετικός κωδικός πρόσβασης που
δημιουργούνται από το σύστημα και που παρέχονται κατόπιν εγγραφής στην ArcGIS Online μιας Εφαρμογής
προστιθέμενης αξίας, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στην Εφαρμογή προστιθέμενης αξίας, για να επιτραπεί η
πρόσβαση και η χρήση των Online Services.
δ. Ως «Ιστότοπος ArcGIS» νοείται η διεύθυνση http://www.arcgis.com και κάθε σχετικός ή ακόλουθος ιστότοπος.
ε. Ως «Περιεχόμενο» νοούνται τα δεδομένα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα κινούμενα σχέδια, τα βίντεο, οι ήχοι, τα
κείμενα, οι χάρτες, οι βάσεις δεδομένων, τα μοντέλα δεδομένων, τα λογιστικά φύλλα, τα περιβάλλοντα χρήστη, οι
εφαρμογές λογισμικού και τα Εργαλεία προγραμματιστή.
στ. Ως «Εργαλεία ανάπτυξης» νοούνται τα πακέτα ανάπτυξης λογισμικού (SDK), API, βιβλιοθήκες λογισμικού,
δείγματα κώδικα και λοιπές πηγές.
ζ. «Περιεχόμενο του Αδειολήπτη» νοείται κάθε Περιεχόμενο που ο Αδειολήπτης, ένας κατονομασμένος χρήστης του
Αδειολήπτη, ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης υποβάλλει στην Esri σε σχέση με τη χρήση των Online Services από
τον Αδειολήπτη, τυχόν αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη χρήση του Περιεχομένου του Αδειολήπτη με τις
Online Services και τυχόν Εφαρμογές προστιθέμενης αξίας που δημιουργεί ο Αδειολήπτης με τα Εργαλεία
προγραμματιστή και εξελίσσει με τις Online Services. Το Περιεχόμενο του Αδειολήπτη δεν περιλαμβάνει τυχόν
κριτική, προτάσεις ή αιτήματα για βελτιώσεις Προϊόντων που παρέχει ο Αδειολήπτης στην Esri.
η. Ως «Κατονομασμένος χρήστης» νοείται ο εργαζόμενος, εκπρόσωπος, σύμβουλος ή προμηθευτής του Αδειολήπτη,
στον οποίο ο Αδειολήπτης έχει αναθέσει μοναδικά, ασφαλή στοιχεία πρόσβασης που επιτρέπουν την πρόσβαση σε
ένα Προϊόν το οποίο απαιτεί τα συγκεκριμένα στοιχεία πρόσβασης για τη χρήση δυνατοτήτων που απαιτούν
διαχείριση από τα στοιχεία πρόσβασης, εντός ενός Προϊόντος για το αποκλειστικό όφελος του Αδειολήπτη. Για
εκπαιδευτική χρήση, οι Κατονομασμένοι χρήστες μπορεί να περιλαμβάνουν εγγεγραμμένους σπουδαστές.
θ. Ως «Online περιεχόμενο» νοείται το περιεχόμενο που φιλοξενεί ή παρέχει η Esri ως μέρος των Online Services,
συμπεριλαμβανομένων Υπηρεσιών χαρτών, Υπηρεσιών εργασιών, Υπηρεσιών εικόνων και Εργαλείων
προγραμματιστή και εξαιρώντας Περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους στους οποίους έχει πρόσβαση ο
Αδειολήπτης μέσω των Online Services.
ι. Ως «Συνιστώσες υπηρεσίας» νοούνται τα κάτωθι: Online Services, Online περιεχόμενο, ιστότοπος ArcGIS,
Εργαλεία προγραμματιστή, Τεκμηρίωση ή σχετικά υλικά.
ια. Ως «Εργαλεία κοινής χρήσης" νοούνται οι δυνατότητες δημοσίευσης που περιλαμβάνονται στις Online Services και
τον ιστότοπο ArcGIS, επιτρέποντας στον Αδειολήπτη να κάνει το Περιεχόμενο και τις Εφαρμογές προστιθέμενης
αξίας του διαθέσιμα σε τρίτους ή/και Ανώνυμους χρήστες.
ιβ. Ως «Εφαρμογή προστιθέμενης αξίας» νοείται η εφαρμογή που αναπτύσσεται από τον Αδειολήπτη για χρήση σε
συνδυασμό με την εξουσιοδοτημένη χρήση Λογισμικού, Δεδομένων ή Online Services.
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ιγ. Ως «Web Services», υπό τους όρους της παρούσας συμφωνίας αδειοδότησης που έχει υπογράψει ο Αδειολήπτης,
εάν υπάρχουν, νοούνται οι Online Services και τυχόν Περιεχόμενο που παραδίδεται από αυτές τις Online Services.
ΑΡΘΡΟ 2—ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ONLINE SERVICES
2.1 Άδεια για Online Services. Η Esri παραχωρεί στον Αδειολήπτη προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη διεθνή
άδεια για πρόσβαση σε και χρήση των Online Services όπως ορίζεται στα ισχύοντα Έγγραφα Παραγγελίας (i) για τα οποία
έχει καταβληθεί το ισχύον αντίτιμο αδείας (αν απαιτείται), (ii) για εσωτερική χρήση από τον Αδειολήπτη και τους
Κατονομασμένους χρήστες του ή Ανώνυμους Χρήστες (αν ισχύει), και (iii) σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία
Αδειοδότησης και την αδειοδοτούμενη διαμόρφωση, όπως έχει εξουσιοδοτηθεί από την Esri.
2.2 Παροχή συνδρομητικών Online Services. Για συνδρομητικές Online Services, η Esri
α.
β.
γ.

Θα παράσχει Online Services στον Αδειολήπτη σύμφωνα με την Τεκμηρίωση,
Θα παράσχει υποστήριξη σύμφωνα με τις συνήθεις πολιτικές υποστήριξης πελατών της Esri και τυχόν
συμπληρωματική υποστήριξη που μπορεί να αγοράσει ο Αδειολήπτης και
Θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι Online Services δεν θα μεταφέρουν στον
Αδειολήπτη κακόβουλο κώδικα, με τον όρο ότι η Esri δεν φέρει ευθύνη για κακόβουλο κώδικα που εισήχθηκε στις
Online Services μέσω του λογαριασμού του Αδειολήπτη ή μέσω Περιεχομένου τρίτων.

2.3 Οι ευθύνες του Αδειολήπτη.
α.

b.

γ.

Ο αδειολήπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των Κατονομασμένων χρηστών με την παρούσα
Συμφωνία. Ο Αδειολήπτης και οι Κατονομασμένοι χρήστες Ανώνυμοι χρήστες (όπου ισχύει) του Αδειολήπτη είναι
τα μοναδικά άτομα που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση στις Online Services μέσω των λογαριασμών του
Αδειολήπτη. Τα στοιχεία εισόδου των Κατονομασμένων χρηστών αφορούν μόνο τους καθορισμένους
Κατονομασμένους χρήστες και δεν μπορούν να κοινοποιηθούν μεταξύ διαφόρων ατόμων. Τα στοιχεία εισόδου των
Κατονομασμένων χρηστών μπορούν να εκχωρηθούν σε νέους Κατονομασμένους χρήστες αν οι πρώτοι δεν
απαιτούν πλέον πρόσβαση στις Online Services.
Ο Αδειολήπτης και οι Κατονομασμένοι χρήστες του Αδειολήπτη είναι υπεύθυνοι για τήρηση της εμπιστευτικότητας
των Κωδικών εξουσιοδότησης, των Κωδικών πρόσβασης, των στοιχείων εισόδου των Κατονομασμένων χρηστών ή
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο παρέχεται επιτρέποντας την πρόσβαση στις Online Services και τη πρόληψη πρόσβασης
μη εξουσιοδοτημένων τρίτων στον λογαριασμό του Αδειολήπτη. Ο Αδειολήπτης οφείλει να ειδοποιεί άμεσα την
Esri αν γνωρίζει για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού του ή άλλη παραβίαση ασφάλειας.
Ο Αδειολήπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Περιεχομένου του
Αδειολήπτη και των Εφαρμογών προστιθέμενης αξίας και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να επιτρέπεται ή να
παρέχεται χρήση, πρόσβαση, μεταβίβαση, μετάδοση, συντήρηση ή δυνατότητα επεξεργασίας σε ή από άλλους,
συμπεριλαμβανομένων της χρήσης και πρόσβασης στα Προϊόντα, και τυχόν επακόλουθων τελικών χρηστών,
τελικής χρήσης και περιορισμούς προορισμών που επιβάλλονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή άλλες
κυβερνήσεις.

2.4 Απαγορευμένες χρήσεις των Online Services. Επιπροσθέτως των απαγορευμένων χρήσεων ή με εξαίρεση όσων
προβλέπονται που προβλέπονται στη Συμφωνία Αδειοδότησης, ο Αδειολήπτης απαγορεύεται να (i) προσπαθήσει να
αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Online Services ή να βοηθήσει άλλους να το πράξουν, (ii) χρησιμοποιήσει
τις Online Services για σκοπούς ομαδικής αλληλογραφίας, αποστολής μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
προσβλητικού ή δυσφημιστικού υλικού ή για παρακολούθηση ή πραγματοποίηση απειλών φυσικής βίας,
(iii) χρησιμοποιήσει τις Online Services για την αποθήκευση ή μετάδοση ιών λογισμικού, λογισμικών σκουληκιών, time
bomb, προγραμμάτων "δούρειων ίππων" ή άλλου κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστή ή προγραμμάτων σχεδιασμένων για τη
διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργικότητας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικού υπολογιστή ή
εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών («Κακόβουλου κώδικα»), (iv) δημιουργήσει ιστοτόπους καθρέφτες, αναδιαμορφώσει ή
εμφανίσει τις Online Services σε μια προσπάθεια αναπαράστασης και/ή εμπορικής χρήσης των Online Services εκτός του
βαθμού που οι Online Services επιτρέπουν άμεσα αυτή τη λειτουργικότητα, (v) μοιραστεί την προσωρινή μνήμη δεδομένων
πελάτη που προέρχεται από τις Online Content με άλλους αδειοδοτημένους τελικούς χρήστες ή τρίτους, (vi) διανείμει την
προσωρινή μνήμη δεδομένων πελάτη ή γεωκωδικούς που προέρχονται από τις Online Services σε τρίτους, (vii) συλλέξει ή
αποσπάσει (απόσπαση μέσω οθόνης ή δικτύου) μη αυτόματα ή συστηματικά περιεχόμενο από τις Online Services,
(viii) χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ArcGIS Online Map, Geocoding ή Routing σε συνδυασμό με συστήματα πλοήγησης εντός
οχήματος, εγκατεστημένα σε όχημα (δεν περιλαμβάνονται οι κινητές συσκευές πλοήγησης), ή που παρέχει δυναμική
δρομολόγηση σε πραγματικό χρόνο σε οποιαδήποτε συσκευή (για παράδειγμα, αυτές οι υπηρεσίες δεν μπορούν να

E300 (Greek)

Σελίδα 13 από 21

08/12/2015

χρησιμοποιηθούν για την ειδοποίηση ενός χρήστη για επερχόμενους ελιγμούς (όπως προειδοποίηση για επερχόμενη στροφή
ή για υπολογισμό εναλλακτικής διαδρομής σε περίπτωση παράβλεψης κάποιας στροφής), ή (ix) ενσωματώνει οποιοδήποτε
μέρος των Online Services σε εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία, εκτός αν το εμπορικό προϊόν προσθέτει ουσιαστική
λειτουργικότητα στις Online Services. Ο Αδειολήπτης απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει τις Online Services προκειμένου να
(α) επιφέρει καταπάτηση ή κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή των αποκλειστικών δικαιωμάτων
τρίτων, (β) επεξεργαστεί, αποθηκεύσει, μεταδώσει ή να κάνει δυνατή την πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πληροφορίες,
δεδομένα ή τεχνολογία ελέγχεται για εξαγωγή από τους κανονισμούς της Διεθνούς κυκλοφορίας όπλων (ITAR), (γ)
παραβιάζει τους νόμους περί εξαγωγών, ή (δ) αποθηκεύει ή να επεξεργάζεται Περιεχόμενο Αδειολήπτη που αποτελεί
καλυπτόμενη αμυντική πληροφορία (CDI) σύμφωνα με το DFARS 204.73 ή προστατευόμενη πληροφορία υγείας (PHI)
σύμφωνα με τον Νόμο φορητότητας και ευθύνης ασφάλισης υγείας (HIPAA). Ο Αδειολήπτης δεν θα επιχειρήσει να (α)
ερευνήσει, σαρώσει ή δοκιμάσει την αδυναμία των Online Services ή να παραβιάσει οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας ή
πιστοποίησης που χρησιμοποιούνται από τις Online Services, ή να (β) κάνει εφαρμόσει ελέγχους σύγκρισης για τη
διαθεσιμότητα, απόδοση ή λειτουργικότητα των Online Services για σκοπούς ανταγωνισμού. Ο Αδειολήπτης είναι
υπεύθυνος για οποιαδήποτε πρόστιμα, ποινές ή αξιώσεις κατά της Esri, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών
αμοιβών, που προκύπτουν από μη συμμόρφωση του Αδειολήπτη με οποιεσδήποτε από τις παραπάνω απαγορεύσεις.
2.5 Αξιολογήσεις. Η Esri μπορεί να παράσχει άδειες για χρήση συγκεκριμένων Υπηρεσιών για σκοπούς εσωτερικής
αξιολόγησης του Αδειολήπτη. Αυτές οι άδειες θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι τη λήξη της αναφερόμενης περιόδου
αξιολόγησης ή μέχρι να αγοράσει ο Αδειολήπτης συνδρομή, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. ΑΝ Ο ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΔΕΝ
ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΕΒΑΣΕΙ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο
ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ. ΑΝ Ο ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ
ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΓΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
2.6 Τροποποιήσεις Online Services. Η Esri διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των Online Service(s) και των
σχετικών API ανά πάσα στιγμή. Εφ' όσον είναι εύλογο βάσει των συνθηκών, η Esri θα παράσχει προηγούμενη ειδοποίηση
τριάντα (30) ημερών για τυχόν ουσιαστικές τροποποιήσεις.
2.7 Διακοπή ή υποτίμηση Online Services. Η Esri διατηρεί το δικαίωμα διακοπής ή υποτίμησης των Online Service(s) και
των σχετικών API ανά πάσα στιγμή. Εφ' όσον είναι εύλογο βάσει των συνθηκών, η Esri θα παράσχει προηγούμενη
ειδοποίηση ενενήντα (90) ημερών πριν την διακοπή ή υποτίμηση μιας Online Service. Η Esri θα προσπαθήσει να
υποστηρίξει τυχόν υποτιμημένα API για έως έξι (6) μήνες, εκτός αν υπάρχουν νομικοί, οικονομικοί ή τεχνολογικοί λόγοι για
να μην υποστηριχθούν.
2.8 Εάν οποιαδήποτε τροποποίηση, διακοπή ή υποτίμηση Online Service(s) προκαλεί ουσιαστική, αρνητική επίπτωση στις
λειτουργίες του Αδειολήπτη, η Esri δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επισκευάσει, διορθώσει ή παρέχει
εναλλακτική λύση για τις σχετικές Online Services. Αν η εφικτή λύση δεν είναι εμπορικά εύλογη, ο Αδειολήπτης μπορεί να
ακυρώσει τη συνδρομή του στις Online Services και η Esri θα εκδώσει κατ' αναλογία επιστροφή χρημάτων.
2.9 Απόδοση. Ο Αδειολήπτης απαγορεύεται να αφαιρέσει ή αποκρύψει σήματα κατατεθέντα ή λογότυπα που θα
εμφανίζονταν συνήθως μέσω της χρήσης των Online Services, χωρίς γραπτή άδεια. Ο Αδειολήπτης πρέπει να συμπεριλάβει
γνωστοποίηση αναγνώρισης ότι η εφαρμογή του χρησιμοποιεί Online Services που παρέχονται από την Esri, αν η
αναγνώριση δεν προβάλλεται αυτόματα μέσω της χρήσης Online Services. Παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές στην
παρούσα τεκμηρίωση.
ΑΡΘΡΟ 3—ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
Τα παρακάτω συμπληρώνουν το Άρθρο 5—Διάρκεια ισχύος και λήξη της Συμφωνίας Αδειοδότησης:
3.1 Διάρκεια ισχύος συνδρομών. Η διάρκεια ισχύος οποιασδήποτε συνδρομής θα παρέχεται στο Έγγραφο Παραγγελίας με
το οποίο αγοράζεται ή στην περιγραφή των Online Services που αναφέρονται σε αυτό.
3.2 Αλλαγές τιμών συνδρομών. Τα μηνιαία τέλη συνδρομής μπορούν να αυξηθούν κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης
τριάντα (30) ημερών. Η Esri μπορεί να αυξήσει τις τιμές των συνδρομών με περίοδο μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός
ειδοποιώντας τον Αδειολήπτη τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν τη λήξη της εκάστοτε ισχύουσας περιόδου συνδρομής.
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3.3 Διακοπή υπηρεσίας Οι Online Service(s) ενδέχεται να είναι προσωρινά μη διαθέσιμες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,
για οποιοδήποτε απρόβλεπτο ή μη προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας ή μη διαθεσιμότητας του συνόλου ή
τμημάτων των Online Services, συμπεριλαμβανόμενης της διακοπής λειτουργίας συστήματος ή άλλων συμβάντων που δεν
εμπίπτουν στον εύλογο έλεγχο της Esri.
3.4 Αναστολή υπηρεσίας. Η Esri διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία ευθύνη απέναντι στον Αδειολήπτη, να αναστείλει την
πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος ή στο σύνολο των Online Services οποιαδήποτε στιγμή, με βάση το εύρος της υπηρεσίας
(α) εάν ο Αδειολήπτης αθετήσει την παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης, (β) εάν ο Αδειολήπτης υπερβεί τα όρια χρήσης και
δεν αγοράσει συμπληρωματικές άδειες, επαρκείς για την υποστήριξη της συνεχιζόμενης χρήσης των Online Services από τον
Αδειολήπτη, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 5 του παρόντος Παραρτήματος, (γ) εάν υπάρχουν λόγοι για τους οποίους
θεωρείται ότι η χρήση των Online Services από τον Αδειολήπτη θα επηρεάσει αρνητικά την ακεραιότητα, τη
λειτουργικότητα, ή τη χρησιμότητά τους, (δ) εάν η Esri και οι αδειοδότες της μπορεί να υποστούν ανάληψη ευθύνης μη
αναστέλλοντας τον λογαριασμό του Αδειολήπτη, (ε) σε περίπτωση προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας για τη
διεξαγωγή εργασιών συντήρησης ή τροποποίησης στις Online Services, (στ) σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης στις Online
Services (συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης μέσω άρνησης υπηρεσιών) ή κάποιου άλλου συμβάντος που ενδέχεται να
θέτει σε κίνδυνο τις ισχύουσες Online Services ή (ζ) στην περίπτωση που η Esri καθορίσει ότι οι Online Services (ή μέρη
τους) είναι παράνομες ή ότι είναι αναγκαίο ή συνετό να προβούν σε αυτήν την ενέργεια για νομικούς λόγους. Εάν είναι
εφικτό υπό αυτές τις συνθήκες, ο Αδειολήπτης θα ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για οποιαδήποτε Αναστολή Υπηρεσίας και
θα έχει την ευκαιρία, σε εύλογα πλαίσια, να προβεί σε επανορθωτικές ενέργειες.
3.5 Η Esri δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά, επιβάρυνση, απώλεια (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων
ή κερδών) ή άλλη συνέπεια που μπορεί να υποστεί ο Αδειολήπτης ή οποιοσδήποτε πελάτης του Αδειολήπτη, ως αποτέλεσμα
μίας Διακοπής ή Αναστολής Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4—ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗ, ΚΡΙΤΙΚΗ
4.1 Περιεχόμενο Δανειολήπτη. Ο Αδειολήπτης διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα συμφέροντα
επί του Περιεχόμενου του Αδειολήπτη. Δια του παρόντος ο Αδειολήπτης παρέχει στην Esri και τους αδειοδότες αυτής μη
αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, διεθνές δικαίωμα για την φιλοξενία, εκτέλεση και αναπαραγωγή του Περιεχομένου του
Αδειολήπτη αποκλειστικά με σκοπό να επιτρέπεται η χρήση των Online Services από τον Αδειολήπτη. Η Esri δεν θα προβεί
σε πρόσβαση σε, χρήση ή γνωστοποίηση του Περιεχομένου του Αδειολήπτη χωρίς την άδεια του Αδειολήπτη, εκτός των
πλαισίων που είναι εύλογα απαραίτητο προκειμένου να υποστηριχτεί η χρήση των Online Services από τον Αδειολήπτη, να
απαντηθούν τα αιτήματα του Αδειολήπτη για υποστήριξη ή να επιλυθούν τα προβλήματα του λογαριασμού του Αδειολήπτη
ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εξουσιοδοτείται από τον Αδειολήπτη γραπτώς. Αν ο Αδειολήπτης έχει πρόσβαση στις
Online Services με εφαρμογή που παρέχουν τρίτοι, η Esri δύναται να γνωστοποιήσει το Περιεχόμενο του Αδειολήπτη στους
εν λόγω τρίτους ως χρειάζεται, για να επιτραπεί η συνεργασία της εφαρμογής με τις Online Services και το Περιεχόμενο του
Αδειολήπτη. Η Esri δύναται να γνωστοποιήσει το Περιεχόμενο του Αδειολήπτη αν απαιτείται από τον νόμο ή σύμφωνα με
εντολή δικαστηρίου ή άλλου κυβερνητικού φορέα, στην οποία περίπτωση η Esri θα προσπαθήσει εύλογα να περιορίσει το
αντικείμενο γνωστοποίησης. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αδειολήπτη να διασφαλίσει ότι το Περιεχόμενο του
Αδειολήπτη είναι κατάλληλο για χρήση με τις Online Services και για διατήρηση τακτικών offline αντιγράφων ασφαλείας,
χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες εξαγωγής και μεταφόρτωσης των Online Services.
4.2 Αφαίρεση του περιεχομένου του Αδειολήπτη. Ο Αδειολήπτης θα παρέχει πληροφορίες ή/και άλλα υλικά που
σχετίζονται με το'περιεχόμενό του Αδειολήπτη, κατόπιν εύλογης απαίτησης της Esri, ώστε να επαληθευτεί η συμμόρφωση
του Αδειολήπτη με την παρούσα Συμφωνία αδειοδότησης. Η Esri δύναται να αφαιρέσει ή διαγράψει οποιοδήποτε μέρος του
Περιεχομένου του Αδειολήπτη εάν υπάρχουν λόγοι να θεωρείται ότι το ανέβασμα σε ή η χρήση με τις Online Services
παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης. Εφ' όσον είναι εύλογο βάσει αυτών των συνθηκών, η Esri θα ειδοποιήσει
τον Αδειολήπτη προτού αφαιρεθεί το Περιεχόμενο του Αδειολήπτη. Η Esri θα αντιδρά σε τυχόν ειδοποιήσεις του
Νομοσχεδίου ψηφιακής πνευματικής ιδιοκτησίας (Digital Millennium Copyright Act) σύμφωνα με την Πολιτική
πνευματικής ιδιοκτησίας της Esri που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.esri.com/legal/dmca_policy.
4.3 Κοινή χρήση του περιεχομένου του Αδειολήπτη. Εάν ο Αδειολήπτης επιλέγει να μοιραστεί το Περιεχόμενό του
χρησιμοποιώντας Εργαλεία Κοινής Χρήσης, τότες ο Αδειολήπτης αναγνωρίζει ότι έχει δώσει σε τρίτους το δικαίωμα
χρήσης, αποθήκευσης, αποθήκευσης σε προσωρινή μνήμη, αντιγραφής, αναπαραγωγής, (ανα)διανομής και (ανα)μετάδοσης
του Περιεχομένου του Αδειολήπτη μέσω των Online Services.Η ESRI ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΠΩΛΕΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗ ΠΟΥ
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ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.
4.4 Ανάκτηση του περιεχομένου του Αδειολήπτη μετά την καταγγελία. Με την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας
Αδειοδότησης ή οποιασδήποτε δοκιμής, αξιολόγησης ή συνδρομής, η Esri θα παρέχει στον Αδειολήπτη το Περιεχόμενο του
Αδειολήπτη για μεταφόρτωση για περίοδο τριάντα (30) ημερών εκτός αν ο Αδειολήπτης ζητήσει συντομότερο διάστημα ή
απαγορεύεται νομικά στην Esri να το πράξει. Στη συνέχεια, το δικαίωμα του Αδειολήπτη για πρόσβαση σε ή χρήση του
Περιεχομένου του Αδειολήπτη με Online Services θα ολοκληρωθεί και η Esri δεν θα έχει άλλη υποχρέωση αποθήκευσης ή
επιστροφής του Περιεχομένου του Αδειολήπτη.
ΑΡΘΡΟ 5—ΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE SERVICES, ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Esri δύναται να θεσπίσει όρια για τις Online Services που είναι διαθέσιμες στον Αδειολήπτη. Αυτά τα όρια μπορούν να
ελεγχθούν μέσω Μονάδων υπηρεσιών. Οι Μονάδες υπηρεσίας χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί η κατανάλωση των
ArcGIS Online Services που είναι διαθέσιμες μέσω του λογαριασμού του Αδειολήπτη. Οι μέγιστες Μονάδες υπηρεσίας που
παρέχονται με τον λογαριασμό ArcGIS Online του Αδειολήπτη ArcGIS θα αναφερθούν στο ισχύον Έγγραφο παραγγελίας. Η
Esri θα ειδοποιήσει τον διαχειριστή λογαριασμού του Αδειολήπτη όταν η κατανάλωση των Μονάδων Υπηρεσίας
προσεγγίσει περίπου το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των Μονάδων Υπηρεσίας που εκχωρούνται στον Αδειολήπτη
μέσω της συνδρομής του Αδειολήπτη. Η Esri θα ειδοποιεί τον διαχειριστή του λογαριασμού του Αδειολήπτη όταν η
κατανάλωση των Μονάδων Υπηρεσίας του Αδειολήπτη φτάσει ή υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%). Αν ο λογαριασμός
του Αδειολήπτη υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) των διαθέσιμων Μονάδων Υπηρεσίας, ο Αδειολήπτης μπορεί να
συνεχίσει να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του, αλλά θα διακοπεί η πρόσβασή του σε υπηρεσίες που καταναλώνουν
Μονάδες Υπηρεσίας. Η πρόσβαση του Αδειολήπτη στις υπηρεσίες που καταναλώνουν Μονάδες Υπηρεσίας θα
αποκαθίσταται άμεσα κατόπιν ολοκλήρωσης της αγοράς επιπρόσθετων Μονάδων Υπηρεσίας από τον Αδειολήπτη.
ΑΡΘΡΟ 6—ONLINE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ
6.1 Online Περιεχόμενο. Το ArcGIS Online Data περιλαμβάνεται ως συνιστώσα των Online Services και παρέχεται με
άδεια σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Αδειοδότησης.
6.2 Περιεχόμενο και ιστότοποι τρίτων. Οι Online Services και ο ιστότοπος ArcGIS ενδέχεται να περιέχουν αναφορές ή
συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων ή να επιτρέπουν στον Αδειολήπτη να έχει πρόσβαση σε, να προβάλλει, να χρησιμοποιεί
και να μεταφορτώνει Περιεχόμενο τρίτων. Η παρούσα Συμφωνία δεν καλύπτει τη χρήση Περιεχομένου τρίτων από τον
Αδειολήπτη και ενδέχεται να απαιτείται να συμφωνήσει ο Αδειολήπτης με διαφορετικούς ή συμπληρωματικούς όρους
προκειμένου να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο τρίτων. Η Esri δεν ελέγχει αυτούς τους ιστοτόπους και δεν φέρει ευθύνη για
τη λειτουργία, το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητά τους. Η χρήση οποιωνδήποτε ιστοτόπων και Περιεχομένου τρίτων από
τον Αδειολήπτη γίνεται ως έχει, χωρίς εγγύηση και με την αποκλειστική ευθύνη του Αδειολήπτη. Η παρουσία συνδέσμων ή
αναφορών στις Online Services σε ιστοτόπους και πόρους τρίτων δεν υπονοεί υιοθέτηση, σχέση ή χορηγία οποιουδήποτε
είδους.
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ΜΕΡΟΣ 2—ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ONLINE SERVICES
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται μία λίστα των Προϊόντων Esri με συγκεκριμένους όρους χρήσης επιπροσθέτως των
γενικών όρων χρήσης που ορίζονται στους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις Άδειας της Συμφωνίας Αδειοδότησης.
Επιπρόσθετοι όροι χρήσης αναφέρονται κάτω από τον πίνακα, με αριθμό(-ούς), σε παρενθέσεις, μετά από το όνομα κάθε
Προϊόντος στον παρακάτω πίνακα (σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιπρόσθετοι όροι χρήσης που αναφέρονται βρίσκονται σε
ξεχωριστό Παράρτημα, όπως σημειώνεται):
▪ArcGIS Online (1, 2; Παράρτημα 2, Σημείωση 1;
Παράρτημα 2, Σημείωση 6)
▪ Esri Business Analyst Online (3, Παράρτημα 2,
Σημείωση 1)
▪Esri Business Analyst Online Mobile (3, Παράρτημα 2,
Σημείωση 1)
▪Esri Community Analyst (3, Παράρτημα 2, Σημείωση 1)

▪ Esri Redistricting Online (Παράρτημα 2, Σημείωση 1)
▪ Esri MapStudio (4, Παράρτημα 2, Σημείωση 1,
Παράρτημα 2, Σημείωση 9)
▪ Navigator for ArcGIS (Παράρτημα 1, Σημείωση 14)

Σημειώσεις:
▪
▪

Εάν δεν παρέχετε με άδεια οποιοδήποτε από τα Προϊόντα στον παραπάνω πίνακα, οι παρόντες επιπρόσθετοι όροι
χρήσης δεν ισχύουν για εσάς.
Οι επιπρόσθετοι όροι χρήσης για Προϊόντα ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ για τα Προϊόντα που τους αναφέρουν δι' αριθμού στον
παραπάνω πίνακα.

Επιπρόσθετοι Όροι χρήσης για τα Προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω:
1.

Συμπληρωματικά των κοινών όρων χρήσης των Online Services:
α.

Ο Αδειολήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογαριασμό Esri Online Services του Αδειολήπτη για τη δημιουργία
Εφαρμογών προστιθέμενης αξίας για εσωτερική χρήση του αδειολήπτη.

β.

Ο Αδειολήπτης μπορεί επίσης να παρέχει πρόσβαση στην(ις) Εφαρμογή(ές) προστιθέμενης αξίας του σε τρίτους,
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
Ο Αδειολήπτης μπορεί να επιτρέπει πρόσβαση Ανώνυμων χρηστών στην(-ις) Εφαρμογή(ές) προστιθέμενης
αξίας του.
ii. Ο Αδειολήπτης απαγορεύεται να προσθέτει τρίτους ως Κατονομασμένους χρήστες στον λογαριασμό ArcGIS
Online του Αδειολήπτη με σκοπό να επιτρέπεται σε τρίτους η πρόσβαση στην(ις) Εφαρμογή(ές) προστιθέμενης
αξίας του Αδειολήπτη. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε τρίτους που περιλαμβάνονται στον ορισμό των
Κατονομασμένων χρηστών.
iii. Ο Αδειολήπτης απαγορεύεται να παρέχει πρόσβαση σε τρίτους στις ArcGIS Online Services που
ενεργοποιούνται μέσω του Online λογαριασμού του Αδειολήπτη ArcGIS με οποιονδήποτε τρόπο εκτός της(ων)
Εφαρμογής(ών) προστιθέμενης αξίας του Αδειολήπτη. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε τρίτους που
περιλαμβάνονται στον ορισμό των Κατονομασμένων χρηστών.
iv. Ο Αδειολήπτης είναι υπεύθυνος για τυχόν χρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση του Online λογαριασμού
ArcGIS του Αδειολήπτη από τρίτους οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην(ις) Εφαρμογή(ές) προστιθέμενης αξίας
του Αδειολήπτη. Το παραπάνω περιλαμβάνει Μονάδες υπηρεσίας που απαιτούνται για την υποστήριξη της
χρήσης Online Services τρίτων και τυχόν συμπληρωματικά τέλη συνδρομών για Online Services ως
απαιτούνται.
v. Ο Αδειολήπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στην(ις) Εφαρμογή(ές)
προστιθέμενης αξίας του Αδειολήπτη.
vi. Ο Αδειολήπτης θα περιορίζει τη χρήση των Online Services από τρίτους όπως προβλέπεται από τους όρους της
παρούσας Συμφωνίας.
vii. Ο Αδειολήπτης απαγορεύεται να ενσωματώνει στοιχεία Κανοτονομασμένου Χρήστη σε Εφαρμογή
Προστιθέμενης Αξίας. Για τους λογαριασμούς ArcGIS Online for Organizations, Εκπαιδευτικών Πλάνων και
Μη κερδοσκοπικών/Μη κυβερνητικών Πλάνων, Στοιχεία Εισόδου Εφαρμογής μπορούν να ενσωματωθούν
μόνο σε Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας που χρησιμοποιούνται για να παρέχουν δημόσια, ανώνυμη
i.
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πρόσβαση στο ArcGIS Online. Ο Αδειολήπτης απαγορεύεται να ενσωματώνει ή να χρησιμοποιεί Στοιχεία
Εισόδου Εφαρμογής ArcGIS Online σε Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας για εσωτερική χρήση. Για τις
Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας που χρησιμοποιούνται εσωτερικά απαιτούνται στοιχεία εισόδου
Κανοτονομασμένου Χρήστη.
γ.

Για τους λογαριασμούς ArcGIS Online ELA, ArcGIS Online for Organizations και πληρωμένους λογαριασμούς
Πλάνων Προγραμματιστών:
i.

Ο Αδειολήπτης δικαιούται επίσης να
(1) Χρεώσει επιπρόσθετο τέλος σε τρίτους για την πρόσβαση στην(ις) Εφαρμογή(ές) Προστιθέμενης Αξίας
του, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Αδειοδότησης, και
(2) Μεταφέρει την(ις) Εφαρμογή(ές) προστιθέμενης αξίας του Αδειολήπτη σε λογαριασμό ArcGIS Online
τρίτου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
(α) Ο Αδειολήπτης μπορεί να χρεώσει τέλος σε τρίτους για την(-ις) Εφαρμογή(ές) προστιθέμενης αξίας
του.
(β) Ο Αδειολήπτης δεν είναι υποχρεωμένος να παρέχει τεχνική υποστήριξη για τη γενική χρήση του
λογαριασμού ArcGIS Online από τρίτους που δεν σχετίζεται με την(ις) Εφαρμογή(ές) προστιθέμενης
αξίας του Αδειολήπτη.
(γ) Ο Αδειολήπτης δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν χρεώσεις που προκύπτουν μέσω της χρήσης της(ων)
Εφαρμογής(ών) προστιθέμενης αξίας του Αδειολήπτη από τρίτους που δεν έχουν μεταφερθεί ή
εφαρμοστεί στον λογαριασμό ArcGIS Online τρίτου.
(δ) Δεν επιτρέπεται στον Αδειολήπτη να προσκαλεί αδειολήπτες Δημόσιων πλάνων ArcGIS Online για
συμμετοχή σε ιδιωτικές ομάδες. Αυτός ο περιορισμός ισχύει επίσης σε αδειολήπτες λογαριασμών
Εκπαιδευτικών πλάνων και Μη κερδοσκοπικών πλάνων.

δ.

Για λογαριασμούς Δημόσιων πλάνων ArcGIS Online, λογαριασμούς Ανάπτυξης και Δοκιμής, λογαριασμούς
Εκπαιδευτικών πλάνων και χρήση λογαριασμών ArcGIS Online for Organizations μη κερδοσκοπικών/μη
κυβερνητικών οργανισμών: Δεν επιτρέπεται στον Αδειολήπτη να χρεώσει επιπρόσθετο τέλος σε τρίτους για την
πρόσβαση στην(ις) Εφαρμογή(ές) προστιθέμενης αξίας του ή να αντλήσει περισσότερα κέρδη από τα περιστασιακά
διαφημιστικά, ως συνέπεια της εξέλιξης ή χρήσης της(ων) Εφαρμογής(ών) προστιθέμενης αξίας. Η χρέωση τέλους
για την πρόσβαση στην(ις) Εφαρμογή(ές) Προστιθέμενης Αξίας του Αδειολήπτη ή η άντληση περισσότερων
κερδών από τα περιστασιακά διαφημιστικά, απαιτεί λογαριασμό ArcGIS Online ELA, ArcGIS Online for
Organizations ή πληρωμένο λογαριασμό Πλάνου Οργανισμού ή Προγραμματιστή.

ε.

Για Λογαριασμούς δημόσιων πλάνων ArcGIS Online:
i.

Οι λογαριασμοί Δημόσιων πλάνων παρέχονται με άδεια για προσωπική χρήση των ατόμων. Απαγορεύεται κάθε
χρήση των λογαριασμών Δημόσιων πλάνων από άτομα προς όφελος κερδοσκοπικής επιχείρησης ή
κυβερνητικού φορέα.
▪

ii.
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Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όταν η χρήση γίνεται μόνο για διδακτικούς
σκοπούς, εξειδικευμένους μη κερδοσκοπικούς / μη κυβερνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς του
τύπου ή των μέσων. Άτομα που σχετίζονται με αυτούς τους τύπους οργανισμών, επιτρέπεται να κάνουν
χρήση των λογαριασμών Δημόσιων πλάνων ArcGIS Online προς όφελος του αντίστοιχου οργανισμού.

Δεν επιτρέπεται στους Αδειολήπτες λογαριασμών Δημόσιων πλάνων να δημιουργούν ιδιωτικές ομάδες ή να
συμμετέχουν σε οποιαδήποτε ιδιωτική ομάδα δημιουργείται από αδειολήπτες πλάνων Οργανισμών,
Εκπαιδευτικών, Μη κυβερνητικών / Μη κερδοσκοπικών ή ELA ArcGIS Online.
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στ. Για Λογαριασμούς πλάνων εξέλιξης και Δοκιμής ArcGIS Online:
i.

Υπό τους όρους της παρούσας Συμφωνίας Αδειοδότησης, ο Αδειολήπτης δικαιούται επίσης να
(1) Επιτρέψει σε τρίτους την πρόσβαση στις Εφαρμογές προστιθέμενης αξίας του Αδειολήπτη, μέσω των
δυνατοτήτων που παρέχει ο λογαριασμός Πλάνου Ανάπτυξης και Δοκιμής, αλλά μόνο εάν οι Εφαρμογές
προστιθέμενης αξίας είναι δημοσιευμένες για δημόσια πρόσβαση και δεν χρησιμοποιούνται προς όφελος
κερδοσκοπικής επιχείρησης ή κυβερνητικού φορέα.
▪

ii.

ζ.

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όταν η χρήση γίνεται μόνο για
διδακτικούς σκοπούς, εξειδικευμένους μη κερδοσκοπικούς / μη κυβερνητικούς οργανισμούς και
οργανισμούς του τύπου ή των μέσων. Άτομα που σχετίζονται με αυτούς τους τύπους οργανισμών
επιτρέπεται να κάνουν χρήση των λογαριασμών Πλάνων Ανάπτυξης και Δοκιμής ArcGIS Online προς
όφελος του αντίστοιχου οργανισμού.

Δεν επιτρέπεται στους Αδειολήπτες λογαριασμών Πλάνων Ανάπτυξης και Δοκιμής να δημιουργούν ιδιωτικές
ομάδες ή να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε ιδιωτική ομάδα δημιουργείται από αδειολήπτες Πλάνων
Οργανισμών, Εκπαιδευτικών, Μη κυβερνητικών / Μη κερδοσκοπικών ή ELA ArcGIS Online.

Για Πληρωμένους λογαριασμούς πλάνων προγραμματιστών ή λογαριασμούς πλάνων εξέλιξης και Δοκιμής ArcGIS
Online:
θ.Ο Αδειολήπτης περιορίζεται στη χρήση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) συναλλαγών βασικών χαρτών και ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) Συναλλαγών γεωγραφικής αναζήτησης κάθε μήνα σε συνδυασμό με τον λογαριασμό
του Αδειολήπτη. Ο όρος «Συναλλαγή» ορίζεται στην Τεκμηρίωση στο ArcGIS Resources στη διεύθυνση
http://links.esri.com/agol/transactiondef.

η.

Δεν επιτρέπεται στον Αδειολήπτη να είναι ο αδειολήπτης ενός λογαριασμού ArcGIS Online για ή εκ μέρους τρίτων.
▪

i.

2.

Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει για εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία επιτρέπεται να είναι αδειολήπτες
Δημόσιων πλάνων ArcGIS Online εκ μέρους των εγγεγραμμένων σπουδαστών του εκπαιδευτικού ιδρύματος,
αποκλειστικά για διδακτικούς σκοπούς. Στα εκπαιδευτικά ιδρύματα επιτρέπεται επίσης η παροχή πρόσβασης
σε έναν λογαριασμό Δημόσιου πλάνου ArcGIS Online σε περισσότερους από έναν (1) εγγεγραμμένους
σπουδαστές, αποκλειστικά για διδακτικούς σκοπούς.

Οι όροι "Online λογαριασμός ELA", "Λογαριασμός Πλάνου Οργανισμών", "Λογαριασμός Πλάνου
Προγραμματιστή", "Λογαριασμός Δημόσιου Πλάνου", "Λογαριασμός Πλάνου Ανάπτυξης και Δοκιμής" και
"Λογαριασμός Εκπαιδευτικού Πλάνου" αναφέρονται σε διαφορετικούς τύπους λογαριασμών ArcGIS Online.

Όροι Χρήσης ArcGIS Online Services:
α.
β.

Υπηρεσία World Geocoding: Ο Αδειολήπτης μπορεί να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα γεωγραφικής
κωδικοποίησης που δημιουργούνται από την υπηρεσία, χωρίς λογαριασμό ArcGIS Online.
Υπηρεσία Infographics: Ο Αδειολήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που παρέχονται μέσω της
υπηρεσίας, μόνο για σκοπούς εμφάνισης. Ο Αδειολήπτης απαγορεύεται να αποθηκεύσει δεδομένα που παρέχονται
μέσω αυτής της υπηρεσίας.

Απαγορεύεται στον Αδειολήπτη να εμφανίσει ή να δημοσιεύσει οποιονδήποτε συνδυασμό περισσότερων από εκατό
(100) Αναφορών και χαρτών του Esri Business Analyst Online ή του Esri Community Analyst στους εξωτερικούς
ιστοτόπους του Αδειολήπτη.
4.Ο Αδειολήπτης μπορεί να δημιουργήσει, να εμφανίσει δημόσια και να διανείμει χάρτες σε έντυπη και στατική ηλεκτρονική
μορφή για ειδησεογραφικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους περιορισμούς για ArcGIS Online Data που ορίζονται στο
Παράρτημα 2, Σημείωση 1.
3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(E300-4)
Το παρόν Παράρτημα Προγραμμάτων περιορισμένης χρήσης («Παράρτημα 4») ισχύει για κάθε Αδειολήπτη που έχει
διαπιστευτεί από την Esri ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της ώστε να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε από τα προγράμματα
που περιγράφονται στο παρόν. Το παρόν Παράρτημα 4 περιλαμβάνει την υπάρχουσα κύρια Συμφωνία αδειοδότησης, εάν
υπάρχει, ή την Συμφωνία αδειοδότησης που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.esri.com/legal/software-license (ως ισχύει,
η «Συμφωνία Αδειοδότησης»), που ενσωματώνεται δι' αναφοράς. Το παρόν Παράρτημα 4 υπερτερεί των αντιφατικών όρων
της Συμφωνίας Αδειοδότησης. Η Esri διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης των όρων ανά τακτά διαστήματα.
▪ Εκπαιδευτικά προγράμματα (1)
▪ Προγράμματα χορήγησης (2)

▪ Πρόγραμμα οικιακής χρήσης (3)
▪ Άλλα προγράμματα περιορισμένης χρήσης της Esri (4)

Σημειώσεις
1.Εκπαιδευτικά προγράμματα: Ο Αδειολήπτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τα Προϊόντα αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς
λόγους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρήσης. Ο Αδειολήπτης δεν θα χρησιμοποιήσει τα προϊόντα για
Διαχειριστικούς Σκοπούς, εκτός εάν έχει εξασφαλίσει μία Άδεια περιορισμένου χρόνου για Διαχειριστική Χρήση. Ως
«Διαχειριστική Χρήση» νοούνται οι διαχειριστικές δραστηριότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με τη διδασκαλία ή την
εκπαίδευση, όπως η αντιστοίχιση πόρων, η διαχείριση εγκαταστάσεων, η δημογραφική ανάλυση, η δρομολόγηση, η
ασφάλεια του πανεπιστημιακού χώρου και η ανάλυση προσβασιμότητας. Ο Αδειολήπτης δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς λόγους.
2.Προγράμματα χορήγησης: Ο Αδειολήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα μόνο για μη εμπορικούς λόγους. Ο
Αδειολήπτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς λόγους, εξαιρουμένης
της κάλυψης κόστους χρήσης και λειτουργίας των Προϊόντων.
3.Πρόγραμμα ArcGIS για οικιακή χρήση:
α.

Όλα τα Προϊόντα του Προγράμματος ArcGIS για οικιακή χρήση παρέχονται ως Άδειες περιορισμένου χρόνου και
καθορίζονται στον ιστότοπο του Προγράμματος για οικιακή χρήση της Esri, στη διεύθυνση
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-home ή στον ιστότοπο του εξουσιοδοτημένου διανομέα του
Αδειολήπτη.
β. Η Esri παραχωρεί στον Αδειολήπτη προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη Άδεια χρήσης για έναν μόνο
υπολογιστή, χωρίς την εξουσιοδότηση για εγκατάσταση ή χρήση δεύτερου αντιγράφου, αποκλειστικά για τη χρήση
των Προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος ArcGIS για Οικιακή Χρήση, όπως ορίζεται στα
ισχύοντα Έγγραφα Παραγγελίας (i) για τα οποία έχουν εξοφληθεί τα ισχύοντα τέλη άδειας, (ii) για εσωτερική, μη
εμπορική χρήση από τον Αδειολήπτη, (iii) σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία Αδειοδότησης και τη ρύθμιση που
έχει παραγγελθεί από τον Αδειολήπτη ή σύμφωνα με την εξουσιοδότηση από την Esri ή τον εξουσιοδοτημένο
διανομέα της και (iv) για μία δωδεκάμηνη (12) περίοδο, εκτός αν καταγγελθεί νωρίτερα σύμφωνα με τη Συμφωνία
Αδειοδότησης. Ως «Μη εμπορική» νοείται η προσωπική ή ατομική χρήση που (i) δεν αμοίβεται με οποιονδήποτε
τρόπο, (ii) δεν προορίζεται για την παραγωγή έργου με σκοπό την εμπορική χρήση ή την αμοιβή, (iii) δεν
προορίζεται για την παροχή μίας εμπορικής υπηρεσίας και (iv) δεν διεξάγεται ούτε χρηματοδοτείται από
οποιοδήποτε άτομο ή φορέα που ασχολείται με την εμπορική χρήση, εφαρμογή ή εκμετάλλευση έργων παρόμοιων
με τα Προϊόντα για τα οποία παραχωρείται η άδεια.
c.Υποστήριξη εγκατάστασης. Το πρόγραμμα ArcGIS για Οικιακή Χρήση περιλαμβάνει υποστήριξη εγκατάστασης για
μία περίοδο ενενήντα (90) ημερών. Όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στον ιστότοπο της Esri ή του
εξουσιοδοτημένου διανομέα της, η Esri παρέχει τεχνική υποστήριξη όσον αφορά συγκεκριμένα ερωτήματα. Η
Υποστήριξη εγκατάστασης ισχύει μόνο για Λογισμικό που δεν έχει υποστεί τροποποίηση. Λογισμικό παρέχεται
μόνο για τυπικές πλατφόρμες υλικού και λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται από την Esri, όπως
περιγράφεται στην Τεκμηρίωση Λογισμικού. Η Esri δεν είναι υπεύθυνη για την πραγματοποίηση ή τον
προγραμματισμό ενημερώσεων σε περιβάλλοντα για μη τυπικές συσκευές ή προσαρμοσμένες εφαρμογές.
Η Υποστήριξη εγκατάστασης της Esri παρέχεται σε συμμόρφωση με το έγγραφο Υποστήριξης εγκατάστασης του
προγράμματος Esri ArcGIS για οικιακή χρήση στον ιστότοπο της Esri, που βρίσκεται στη διεύθυνση
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/home-use-installation-support.pdf. Η Esri υποστηρίζει χρήστες
αποκλειστικά για την εγκατάσταση του Λογισμικού Esri. Ο ιστότοπος υποστήριξης της Esri βρίσκεται στη
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διεύθυνση http://support.esri.com/en/support. Η υποστήριξη που παρέχεται από έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα θα
συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης του διανομέα.
4.Άλλα προγράμματα περιορισμένης χρήσης της Esri: Εάν ο Αδειολήπτης αποκτήσει Προϊόντα στο πλαίσιο οποιουδήποτε
προγράμματος περιορισμένης χρήσης που δεν αναφέρεται παραπάνω, η χρήση των Προϊόντων από τον Αδειολήπτη
ενδέχεται να υπόκειται στους όρους που ορίζονται στην ισχύουσα σελίδα παρουσίασης ή φόρμα εγγραφής ή σε αυτούς
που περιγράφονται στον ιστότοπο της Esri, επιπροσθέτως των μη αντιφατικών όρων του παρόντος Παραρτήματος 4.
Όλοι αυτοί οι όροι προγραμμάτων ενσωματώνονται δι' αναφοράς στο παρόν. Όλοι αυτοί οι όροι προγράμματος
ενσωματώνονται στο παρόν δι' αναφοράς.
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