Κχξηα πκθσλία

Αλαζεσξήζεθε ηελ 1ε Απξηιίνπ 2022
ΖΜΑΝΣΗΚΟ - ΓΗΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ
Δθφζνλ δελ έρεηε ζπλάςεη γξαπηή ζπκθσλία παξαρψξεζεο αδείαο κε ηελ Esri, ε νπνία ππεξηζρχεη ηεο
παξνχζαο, ε Esri επηζπκεί λα ζαο παξέρεη ηηο Παξνρέο θαη Τπεξεζίεο Esri κφλν εθφζνλ απνδέρεζηε
φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο θαη αλαγλσξίδεηε ηελ παξνχζα σο
κνλαδηθή θαη απνθιεηζηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εδψ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή
πξνο εζάο ησλ Παξνρψλ θαη Τπεξεζηψλ Esri. Παξαθαιείζηε λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ Παξνρψλ Esri, έσο φηνπ ζπκθσλήζεηε κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο πκθσλίαο. Αλ δελ ζπκθσλείηε κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο φπσο
αλαθέξζεθε, θάληε θιηθ ζην «Γελ δέρνκαη ηελ Κχξηα πκθσλία» παξαθάησ. ηε ζπλέρεηα, ζα κπνξέζεηε
λα δεηήζεηε επηζηξνθή ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε.
Ζ παξνχζα Κχξηα Σπκθσλία («πκθσλία») ζπλάπηεηαη κεηαμχ πκψλ («Πειάηεο») θαη ηεο Environmental
Systems Research Institute, Inc. («Esri»), εηαηξείαο κε έδξα ζηελ Καιηθφξληα, ζηε δηεχζπλζε 380 New York
Street, Redlands, California 92373-8100 USA.
Τν Σπλεκκέλν A πεξηέρεη ηνπο νξηζκνχο ησλ φξσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξνχζα Σπκθσλία κε θεθαιαίν ην
πξψην γξάκκα. Κάζε ελφηεηα ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πξφζζεηνπο νξηζκνχο, νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ελ ιφγσ ελφηεηα.
1.0 ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ
1.1 Παξαρψξεζε Γηθαησκάησλ. Ψο αληάιιαγκα γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ
ζρεηηθψλ ακνηβψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σπκθσλία, ε Esri
α. Παξέρεη Υπεξεζίεο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα Σπκθσλία,
β. Παξαρσξεί ζηνλ Πειάηε έλα κε απνθιεηζηηθφ, κε κεηαβηβάζηκν δηθαίσκα θαη άδεηα ή ζπλδξνκή γηα ηελ
πξφζβαζε ζηηο Παξνρέο Esri θαη ηε ρξήζε ηνπο φπσο νξίδεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά Έγγξαθα
Παξαγγειίαο θαη
γ. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πειάηε γηα ηελ αληηγξαθή θαη δεκηνπξγία παξάγσγσλ έξγσλ ηεο Τεθκεξίσζεο γηα
εζσηεξηθή ρξήζε ηνπ Πειάηε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ησλ Παξνρψλ Esri απφ απηφλ.
Ο Πειάηεο ζα ζπκπεξηιάβεη ηελ θάησζη εηδνπνίεζε απφδνζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ κε ηελ νπνία
αλαγλσξίδνληαη ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ηεο Esri θαη ησλ αδεηνδνηψλ ηεο ζε θάζε παξάγσγν έξγν:
«Τκήκαηα ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ πεξηιακβάλνπλ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηεο Esri θαη ησλ αδεηνδνηψλ
ηεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ρνξήγεζε αδείαο. Copyright © [Ο Πελάηης ζσμπληρώνει ηην πραγμαηική
ημερομηνία ή ημερομηνίες ηων πνεσμαηικών δικαιωμάηων από ηο αρτικό σλικό.] Esri θαη αδεηνδφηεο
απηήο. Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο.»
Οη παξαρσξήζεηο ησλ δηθαησκάησλ ζηελ παξνχζα ελφηεηα (i) δηαηεξνχληαη γηα ηε δηάξθεηα εγγξαθήο ή ηεο
αληίζηνηρεο Γηάξθεηαο ηζρχνο ή επ' αφξηζην εάλ δελ ηζρχεη ή δελ αλαθέξεηαη Γηάξθεηα ηζρχνο ζηα Έγγξαθα
Παξαγγειίαο θαη (ii) ππφθεηληαη ζε πξφζζεηα δηθαηψκαηα θαη πεξηνξηζκνχο ζηελ παξνχζα Σπκθσλία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Σπλεκκέλνπ B.
1.2 Πξφζβαζε πκβνχινπ ή Πξνκεζεπηή. Ο Πειάηεο κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ηνπο ζπκβνχινπο ή
πξνκεζεπηέο απηνχ (α) λα θηινμελήζνπλ ηηο Παξνρέο Esri γηα ηνλ Πειάηε θαη (β) λα πξνβνχλ ζε ρξήζε ησλ
Παξνρψλ Esri, απνθιεηζηηθά πξνο φθεινο ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε
ζπκκφξθσζε ησλ ζπκβνχισλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ κε ηε Σπκθσλία θαη ζα θξνληίδεη φηη θάζε ζχκβνπινο ή
πξνκεζεπηήο ζα παχεη ηε ρξήζε ησλ Παξνρψλ Esri κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Πειάηε. Απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζε ή ρξήζε ησλ Παξνρψλ Esri απφ ζπκβνχινπο ή πξνκεζεπηέο, ε νπνία δελ
γίλεηαη απνθιεηζηηθά πξνο φθεινο ηνπ Πειάηε.
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1.3 Δπηθχιαμε Γηθαησκάησλ. Όιεο νη Παξνρέο Esri είλαη πξνζηαηεπφκελα κε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα έξγα ηεο
Esri ή ησλ αδεηνδνηψλ απηήο. Κάζε δηθαίσκα πνπ δελ παξαρσξείηαη ξεηά ζηελ παξνχζα Σπκθσλία,
επηθπιάζζεηαη.
1.4 Πεξηερφκελν ηνπ Πειάηε. Ζ Esri δελ εμαζθαιίδεη δηθαηψκαηα ζην Πεξηερφκελν ηνπ Πειάηε ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο Σπκθσλίαο, εθηφο απφ φζα απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ησλ Παξνρψλ θαη ησλ Υπεξεζηψλ Esri ζηνλ
Πειάηε.
2.0 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΚΑΗ ONLINE SERVICE
2.1 Οξηζκνί. Οη παξαθάησ νξηζκνί ζπκπιεξψλνπλ απηνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πλεκκέλν A:
α. «Αλψλπκνη Υξήζηεο» λννχληαη ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ δεκφζηα πξφζβαζε (δει. ρσξίο λα απαηηείηαη λα
παξέρνληαη Σηνηρεία Ολνκαζηηθνχ Φξήζηε) ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ Πεξηερνκέλνπ Πειάηε ή ησλ
Δθαξκνγψλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηνπ Πειάηε.
β. «ηνηρεία Δηζφδνπ Δθαξκνγήο» λννχληαη ηα ζηνηρεία εηζφδνπ εθαξκνγήο θαη ν ζρεηηθφο θσδηθφο
πξφζβαζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην ζχζηεκα θαηφπηλ εγγξαθήο ζηα Online Service κηαο Δθαξκνγήο
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ηα νπνία φηαλ ελζσκαηψλνληαη ζηελ Δθαξκνγή Πξνζηηζέκελεο Αμίαο επηηξέπνπλ ηελ
πξφζβαζε θαη ρξήζε ησλ Online Service.
γ. «Άδεηα Αλάπηπμεο Δκπνξηθήο Δθαξκνγήο» λνείηαη ε άδεηα δηαλνκήο Δθαξκνγψλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζε
ηξίηνπο, έλαληη ακνηβήο.
δ. «Άδεηα Concurrent Use» λνείηαη ε άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
ππνινγηζηέο ζε έλα δίθηπν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ ηαπηφρξνλσλ ρξεζηψλ δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ ρξήζεο πνπ απνθηήζεθαλ. Ζ Άδεηα ηαπηφρξνλεο ρξήζεο πεξηιακβάλεη ην
δηθαίσκα λα εθηειέζεη παζεηηθέο πεξηζηάζεηο απηφκαηεο κεηαγσγήο ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο αδεηψλ
ηαπηφρξνλεο ρξήζεο ζε μερσξηζηφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο γηα πξνζσξηλή ππνζηήξημε
απηφκαηεο κεηαγσγήο.
ε. «Άδεηα Δγθαηάζηαζεο» λνείηαη ε άδεηα ελζσκάησζεο ησλ ηκεκάησλ ArcGIS Runtime ζε Δθαξκνγέο
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη δηαλνκήο ησλ Δθαξκνγψλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ
Πειάηε.
ζη. «Άδεηα Γηαθνκηζηή Αλάπηπμεο» λνείηαη ε άδεηα ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζηα πιαίζηα Άδεηαο Γηαθνκηζηή γηα
θάζε ρξήζε πνπ επηηξέπεηαη ζηελ παξνχζα Σπκθσλία θαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Τεθκεξίσζε.
δ. «Άδεηα Γηαθνκηζηή Αλάπηπμεο» λνείηαη ε άδεηα ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζηα πιαίζηα Άδεηαο Γηαθνκηζηή
κφλν γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δνθηκή Δθαξκνγψλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ
Τεθκεξίσζε.
ε. «Υξήζε Αλάπηπμεο» λνείηαη ην δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο Πξντφλησλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε
δνθηκή Δθαξκνγψλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Τεθκεξίσζε.
ζ. «Άδεηα Γηπιήο Υξήζεο» λνείηαη ην δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζε επηηξαπέδην ππνινγηζηή θαη
ηαπηφρξνλεο ρξήζεο ηνπ είηε κε πξνζσπηθφ ςεθηαθφ βνεζφ (PDA) είηε κε ζπζθεπή ρεηξφο, εθφζνλ ην
Λνγηζκηθφ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ έλα άηνκν αλά πάζα ζηηγκή.
η. «Άδεηα Απηφκαηεο Αλαθαηεχζπλζεο» λνείηαη ε άδεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζε πεξηζζφηεξα
ζπζηήκαηα γηα ιεηηνπξγίεο απηφκαηεο αλαθαηεχζπλζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πιενλάδνλ εγθαηεζηεκέλν
Λνγηζκηθφ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κφλν θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ν θχξηνο δηθηπαθφο ηφπνο δελ είλαη
ιεηηνπξγηθφο. Δθηφο απφ ηελ ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ε(νη)
πιενλάδνπζα(-ζεο) εγθαηάζηαζε(-ζεηο) Λνγηζκηθνχ πξέπεη λα παξακέλνπλ αλελεξγέο, φηαλ ν θχξηνο
δηθηπαθφο ηφπνο (ή νπνηνζδήπνηε άιινο πιενλάδσλ ηφπνο) βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία.
ηα. «Ολνκαζηηθφο Υξήζηεο» λνείηαη θάζε εξγαδφκελνο, εθπξφζσπνο, ζχκβνπινο ή πξνκεζεπηήο ηνπ Πειάηε,
ζηνλ νπνίν ν Πειάηεο έρεη ρνξεγήζεη κνλαδηθά, αζθαιή ζηνηρεία πξφζβαζεο (ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο) πνπ
επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε έλα Πξντφλ ην νπνίν απαηηεί ηελ ελ ιφγσ ηαπηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα
παξάζρεη πξφζβαζε ζε δπλαηφηεηεο πνπ απαηηνχλ δηαρείξηζε κέζσ ηαπηφηεηαο, ζηα πιαίζηα ελφο Πξντφληνο
γηα απνθιεηζηηθφ φθεινο ηνπ Πειάηε. Γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε, νη Ολνκαζηηθνί ρξήζηεο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ εγγεγξακκέλνπο ζπνπδαζηέο.
ηβ. Ψο «ηνηρεία Ολνκαζηηθνχ Υξήζηε» νξίδνληαη ηα κνλαδηθά ζηνηρεία εηζφδνπ θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο
ελφο πξνζψπνπ, ηα νπνία ηνπ παξέρνπλ πξφζβαζε ζηα Πξντφληα θαη επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπο.
ηγ. «Άδεηα Ολνκαζηηθνχ Υξήζηε» λνείηαη ην δηθαίσκα ελφο κεκνλσκέλνπ Ολνκαζηηθνχ Φξήζηε λα
ρξεζηκνπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε Παξνρή Esri.
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ηδ. «πλδξνκή ζε Online Services» λνείηαη ε πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπλδξνκή πνπ παξέρεη ην
δηθαίσκα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Ολνκαζηηθνχο Φξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα Online Services θαη λα
ηα ρξεζηκνπνηνχλ.
ηε. «Άδεηα Αλαδηαλνκήο» λνείηαη ε άδεηα αλαπαξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπ Λνγηζκηθνχ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
1. Ο Πειάηεο αλαπαξάγεη θαη δηαλέκεη ην Λνγηζκηθφ πιήξσο.
2. Έλα ζπκθσλεηηθφ αδεηνδφηεζεο πνπ πξνζηαηεχεη ην Λνγηζκηθφ ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηελ παξνχζα
Σπκθσλία ζπλνδεχεη θάζε αληίγξαθν ηνπ Λνγηζκηθνχ θαη ν απνδέθηεο ζπκθσλείο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο ζπκθσλίαο αδεηνδφηεζεο.
3. Ο Πειάηεο αλαπαξάγεη φιεο ηηο απνδφζεηο επζήκσλ θαη ηηο εηδνπνηήζεηο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ
θαη ησλ ζεκάησλ θαηαηεζέλησλ, θαη
4. Ο Πειάηεο δελ επηβάιιεη ρξέσζε ή ηέινο ζε ηξίηνπο γηα ηε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ.
ηζη. «Άδεηα Γηαθνκηζηή» λνείηαη ε άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο δηαθνκηζηήο. Οη άδεηεο Γηαθνκηζηή ελδέρεηαη λα ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
ππξήλσλ δηαθνκηζηψλ ή δηαλεκεκέλε εγθαηάζηαζε ζε πνιιαπινχο δηαθνκηζηέο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα
Έγγξαθα Παξαγγειίαο ή ζηελ Τεθκεξίσζε. Αλ ε πεξηγξαθή ηνπ Λνγηζκηθνχ πεξηιακβάλεη δηθαηψκαηα
ρξήζεο ππεξεζηψλ απηφκαηεο αλαθαηεχζπλζεο, θάζε Άδεηα Γηαθνκηζηή ζα πεξηιακβάλεη Άδεηα Υπεξεζηψλ
Απηφκαηεο Αλαθαηεχζπλζεο.
ηδ. «Μνλάδα Καηαλάισζεο Τπεξεζίαο» λνείηαη ε κνλάδα ζπλαιιαγψλ γηα θαηαλάισζε ππεξεζηψλ πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε κηα Σπλδξνκή ζηα Online Services.
ηε. «Δξγαιεία Κνηλνπνίεζεο» λννχληαη νη δπλαηφηεηεο δεκνζίεπζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ησλ Online Services ή ηνπ ArcGIS Enterprise απφ κέξνπο ηνπ Πειάηε θαη επηηξέπνπλ
ζηνλ Πειάηε λα θαηαζηήζεη ην Πεξηερφκελν θαη ηηο Δθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηνπ δηαζέζηκα ζε ηξίηνπο
ή ζε Αλψλπκνπο Φξήζηεο.
ηζ. «Άδεηα Single Use» λνείηαη ε άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζε έλα κεκνλσκέλν
ππνινγηζηή απφ έλαλ κεκνλσκέλν εμνπζηνδνηεκέλν ηειηθφ ρξήζηε. Ο κεκνλσκέλνο εμνπζηνδνηεκέλνο
ηειηθφο ρξήζηεο κπνξεί, επίζεο, λα εγθαηαζηήζεη έλα δεχηεξν αληίγξαθν γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ηνλ
ηειηθφ ρξήζηε ζε έλαλ δεχηεξν ππνινγηζηή, εθφζνλ κφλν 1 αληίγξαθν ηνπ Λνγηζκηθνχ είλαη ζε ρξήζε θάζε
θνξά. Καλείο άιινο ηειηθφο ρξήζηεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ην Λνγηζκηθφ δπλάκεη ηεο ίδηαο άδεηαο
ρξήζεο γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ.
θ. «Άδεηα Γηαθνκηζηή Πξνεξγαζίαο (Staging)» λνείηαη ε άδεηα ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζηα πιαίζηα Άδεηαο
Γηαθνκηζηή γηα δεκηνπξγία θαη δνθηκή Δθαξκνγψλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη πξνζσξηλά απνζεθεπκέλσλ
ραξηψλ, δηεμαγσγή δνθηκψλ απνδνρήο ρξήζηε, απφδνζεο θαη θφξησζεο ινγηζκηθνχ ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ,
ζηαδηαθή δηεμαγσγή λέσλ ελεκεξψζεσλ εκπνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο,
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Τεθκεξίσζε. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο Δθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο θαη ηηο cache ραξηψλ ζηνπο Γηαθνκηζηέο Αλάπηπμεο θαη Δγθαηάζηαζεο.
2.2 Σχπνη Άδεηαο θαη πλδξνκήο. Ζ Esri παξέρεη Πξντφληα βάζεη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ηχπσλ άδεηαο
ή ζπλδξνκήο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο. Ζ Τεθκεξίσζε θαη ηα Έγγξαθα Παξαγγειίαο
πξνζδηνξίδνπλ πνηνη ηχπνη άδεηαο ή ζπλδξνκήο ηζρχνπλ γηα ηα Πξντφληα πνπ έρνπλ παξαγγειζεί.
2.3 ξνη Υξήζεο Λνγηζκηθνχ.
α. Ο Πειάηεο κπνξεί
1. λα εγθαηαζηήζεη, λα έρεη πξφζβαζε ζε ή λα απνζεθεχζεη Λνγηζκηθφ θαη Γεδνκέλα ζε ζπζθεπή(έο)
ειεθηξνληθήο απνζήθεπζεο,
2. λα δεκηνπξγήζεη αληίγξαθα αξρεηνζέηεζεο θαη ζπλήζε αληίγξαθα αζθαιείαο αξρείσλ ηνπ ππνινγηζηή,
3. λα εγθαηαζηήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί λεφηεξε έθδνζε ηνπ Λνγηζκηθνχ ηαπηφρξνλα κε ηελ έθδνζε πνπ ζα
αληηθαηαζηαζεί ζηε δηάξθεηα εχινγεο ρξνληθήο πεξηφδνπ κεηάβαζεο πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο,
εθ' φζνλ ε εμέιημε νπνηαζδήπνηε έθδνζεο δελ ππεξβαίλεη ηελ πνζφηεηα πνπ έρεη αδεηνδνηεζεί ζηνλ
Πειάηε. Σηε ζπλέρεηα, ν Πειάηεο απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν Λνγηζκηθφ απφ ην ζπλνιηθφ
ζηελ ζπλνιηθά αδεηνδνηεκέλε πνζφηεηα ζε απηφλ. Τν παξφλ δηθαίσκα ηαπηφρξνλεο ρξήζεο δελ ηζρχεη
γηα Λνγηζκηθφ πνπ έρεη αδεηνδνηεζεί γηα Φξήζε Αλάπηπμεο,
4. λα κεηαθέξεη ην Λνγηζκηθφ ζηελ αδεηνδνηεκέλε έθδνζε ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή αληηθαηάζηαζεο,
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5. λα δηαλέκεη ζε ηξίηνπο Λνγηζκηθφ θαη ηπρφλ ζρεηηθνχο Κσδηθνχο Αδεηνδφηεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ρξήζε
Άδεηαο Δγθαηάζηαζεο θαη
6. Οη θπβεξλεηηθνί ή κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί πνπ δηαρεηξίδνληαη ηζηφηνπν ή πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο
Γηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγηζκηθφ ηνπ δηαθνκηζηή γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο κε βάζε
θάιπςεο θφζηνπο θαη φρη θεξδνζθνπηθά.
β. Ο Πειάηεο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην Λνγηζκηθφ ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε καθξνεληνιή ή γιψζζα
δέζκεο ελεξγεηψλ, API ή βηβιηνζήθεο πεγαίνπ ή αληηθεηκεληθνχ θψδηθα, αιιά κφλν ζην βαζκφ πνπ ε ελ ιφγσ
πξνζαξκνγή πεξηγξάθεηαη ζηελ Τεθκεξίσζε.
γ. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο γξακκαηνζεηξέο πνπ παξέρνληαη κε ην Λνγηζκηθφ γηα θάζε
εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ. Ο Πειάηεο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεί ηηο γξακκαηνζεηξέο Esri
μερσξηζηά γηα ηελ εθηχπσζε εγγξάθσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ην Λνγηζκηθφ. Τπρφλ πεξηνξηζκνί ρξήζεο γηα
γξακκαηνζεηξέο ηξίησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην Λνγηζκηθφ, νξίδνληαη ζην ίδην ην αξρείν ηεο γξακκαηνζεηξάο.
δ. Ζ Esri δεκνζηεχεη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ γηα ζπγθεθξηκέλα Πξντφληα ζηε δηεχζπλζε
https://www.esri.com/legal/scope-of-use.
2.4 ξνη ρξήζεο ησλ Online Services.
α. Πεξηγξαθέο Online Services. Ζ Esri δεκνζηεχεη ηνπο φξνπο ρξήζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο Σπλδξνκέο ζηα
Online Services ζηε δηεχζπλζε https://www.esri.com/legal/scope-of-use. Δπίζεο, ε ρξήζε ησλ Online Service
ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο ησλ Υπεξεζηψλ Cloud πνπ βξίζθνληαη ζην Σπλεκκέλν B.
β. Σξνπνπνηήζεηο Online Services. Ζ Esri κπνξεί λα αιιάμεη ηα Online Service θαη ηα ζρεηηθά API αλά πάζα
ζηηγκή, κε πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε 30 εκεξψλ γηα νπζηψδεηο αιιαγέο θαη εηδνπνίεζε 90 εκεξψλ γηα
ππνηηκήζεηο. Δάλ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, δηαθνπή ή ππνηίκεζε Online Service πξνθαιεί νπζηαζηηθή,
αξλεηηθή επίπησζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Πειάηε, ε Esri δχλαηαη, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, λα
πξνζπαζήζεη λα επηζθεπάζεη, δηνξζψζεη ή παξέρεη ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηα ζρεηηθά Online Service.
Αλ ε εθηθηή ιχζε δελ είλαη εκπνξηθά εχινγε, ν Πειάηεο κπνξεί λα αθπξψζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ ζηα Online
Service θαη, θαηά πεξίπησζε, ε Esri ζα εθδψζεη θαη' αλαινγία επηζηξνθή ρξεκάησλ.
γ. Κνηλνπνίεζε Πεξηερνκέλνπ Πειάηε. Ζ Κνηλνπνίεζε Πεξηερνκέλνπ Πειάηε κε ρξήζε Δξγαιείσλ
Κνηλνπνίεζεο επηηξέπεη ζε ηξίηνπο λα πξνβαίλνπλ ζε ρξήζε, απνζήθεπζε, απνζήθεπζε ζε πξνζσξηλή
κλήκε, αληηγξαθή, αλαπαξαγσγή, (αλα)δηαλνκή θαη (αλα)κεηάδνζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Πειάηε κέζσ ησλ
Online Services. Ζ Esri δελ είλαη ππεχζπλε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα, δηαγξαθή, ηξνπνπνίεζε
ή γλσζηνπνίεζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Πειάηε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ή ηελ θαηάρξεζε ησλ
Δξγαιείσλ Κνηλνπνίεζεο. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ Δξγαιείσλ Κνηλνπνίεζεο απφ ηνλ Πειάηε γίλεηαη κε δηθή ηνπ
απνθιεηζηηθή επζχλε.
2.5 Άδεηεο Ολνκαζηηθνχ Υξήζηε. Δθηφο φζσλ πξνβιέπνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα Σπκθσλία, νη αθφινπζνη φξνη
ηζρχνπλ γηα ην Λνγηζκηθφ θαη ηα Online Service γηα ηα νπνία ν Πειάηεο απνθηά Άδεηεο Ολνκαζηηθνχ Φξήζηε.
α. Ολνκαζηηθνί Υξήζηεο.
1. Τα ζηνηρεία εηζφδνπ Ολνκαζηηθνχ Φξήζηε πξννξίδνληαη κφλν γηα θαζνξηζκέλνπο ρξήζηεο θαη δελ
επηηξέπεηαη ε θνηλνπνίεζή ηνπο ζε άιια άηνκα.
2. Ο Πειάηεο κπνξεί λα εθρσξήζεη μαλά κηα Άδεηα Ολνκαζηηθνχ Φξήζηε ζε άιιν ρξήζηε, εάλ
ν πξνεγνχκελνο ρξήζηεο δελ απαηηεί πιένλ πξφζβαζε ζην Λνγηζκηθφ ή ζηα Online Service.
3. Ο Πειάηεο δελ κπνξεί λα πξνζζέζεη ηξίηνπο σο Ολνκαζηηθνχο Φξήζηεο, άιια άηνκα εθηφο απφ ηνπο
ηξίηνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζκφ ησλ Ολνκαζηηθψλ Φξεζηψλ.
β. Αλψλπκνη Υξήζηεο. Οη Αλψλπκνη Φξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Λνγηζκηθφ ή ζηα Online
Service κφλν κέζσ ησλ Δθαξκνγψλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο πνπ παξέρνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ή Πεξηερφκελν
πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί γηα θνηλφρξεζηε πξφζβαζε κέζσ ηεο ρξήζεο Δξγαιείσλ Κνηλνπνίεζεο.
2.6. Δθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.
1. Ο Πειάηεο θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε, ην ρεηξηζκφ θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Πεξηερνκέλνπ
Πειάηε θαη ησλ Δθαξκνγψλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.
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2. Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ελζσκαηψζεη Σηνηρεία Ολνκαζηηθνχ Φξήζηε ζε Δθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο. Οη Δθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε Πεξηερφκελν ηνπ Πειάηε ην
νπνίν δελ είλαη δεκφζηα θνηλφρξεζην κέζσ ηεο ρξήζεο Δξγαιείσλ Κνηλνπνίεζεο πξέπεη λα απαηηνχλ
απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο λα ζπλδένληαη ζηηο εθαξκνγέο κε ηα κνλαδηθά ηνπο ζηνηρεία εηζφδνπ
Ολνκαζηηθνχ Φξήζηε.
3. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη Σηνηρεία Δηζφδνπ Δθαξκνγήο ζε Δθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο νη
νπνίεο παξέρνπλ ζε Αλψλπκνπο Φξήζηεο ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ή Πεξηερφκελν πνπ έρνπλ
δεκνζηεπηεί γηα θνηλφρξεζηε πξφζβαζε απφ Αλψλπκνπο Φξήζηεο κέζσ ηεο ρξήζεο Δξγαιείσλ
Κνηλνπνίεζεο.
4. Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ελζσκαηψζεη Σηνηρεία Δηζφδνπ Δθαξκνγήο ζε Δθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε Πεξηερφκελν ηνπ Πειάηε ην νπνίν δελ είλαη δεκφζηα
θνηλφρξεζην κέζσ ηεο ρξήζεο Δξγαιείσλ Κνηλνπνίεζεο. Οη Δθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο πνπ
επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε Πεξηερφκελν ηνπ Πειάηε ην νπνίν δελ είλαη δεκφζηα θνηλφρξεζην κέζσ ηεο
ρξήζεο Δξγαιείσλ Κνηλνπνίεζεο πξέπεη λα απαηηνχλ απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο λα ζπλδένληαη
ζηηο εθαξκνγέο κε ηα κνλαδηθά ηνπο ζηνηρεία εηζφδνπ Ολνκαζηηθνχ Φξήζηε.
5. Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα παξέρεη ζε ηξίηνπο, εθηφο ησλ ηξίησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζκφ
ησλ Ολνκαζηηθψλ Φξεζηψλ, πξφζβαζε ζην Λνγηζκηθφ ή ζηα Online Service κε άιινλ ηξφπν εθηφο ησλ
Δθαξκνγψλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.
6. Ο Πειάηεο κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ηηο Δθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζε νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο γηα
ρξήζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άδεηα Λνγηζκηθνχ ή ηε Σπλδξνκή ζηα Online Service ηνπ ηξίηνπ κέξνπο.
2.7 Πξνγξάκκαηα Πεξηνξηζκέλεο Υξήζεο.
α. Γνθηκή, Αμηνιφγεζε θαη Πξνγξάκκαηα Beta. Τα Πξντφληα πνπ απνθηψληαη ππφ δνθηκή, αμηνιφγεζε
ή πξφγξακκα Beta παξέρνληαη κε άδεηα κφλν γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο θαη δνθηκήο θαη φρη γηα εκπνξηθή
ρξήζε. Κάζε ηέηνηα ρξήζε γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Πειάηε θαη ηα Πξντφληα απηά δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο
γηα Σπληήξεζε. Δάλ ν Πειάηεο δελ κεηαηξέςεη ηελ άδεηα αμηνιφγεζήο ηνπ ζε αγνξαζκέλε άδεηα ή ζπλδξνκή
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δνθηκήο, ηεο αμηνιφγεζεο ή ηεο άδεηαο Beta, κπνξεί λα ράζεη νπνηνδήπνηε Πεξηερφκελν
Πειάηε θαη πξνζαξκνγέο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο άδεηαο.
Δάλ ν Πειάηεο δελ επηζπκεί λα αγνξάζεη άδεηα ή ζπλδξνκή, ζα πξέπεη λα εμαγάγεη ην ζρεηηθφ Πεξηερφκελν
Πειάηε πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο άδεηαο.
β. Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα. Ο Πειάηεο ζπκθσλεί λα ρξεζηκνπνηεί ηα Πξντφληα πνπ παξέρνληαη ζηα
πιαίζηα εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο θαηά ηε Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο
εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο. Ο Πειάηεο δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξντφληα γηα Γηαρεηξηζηηθνχο Σθνπνχο, εθηφο
εάλ έρεη εμαζθαιίζεη κία άδεηα γηα Γηαρεηξηζηηθή Φξήζε. Ψο «Γηαρεηξηζηηθή Φξήζε» λννχληαη νη δηαρεηξηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε δηδαζθαιία ή ηελ εθπαίδεπζε, φπσο ε αληηζηνίρηζε πφξσλ,
ε δηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ, ε δεκνγξαθηθή αλάιπζε, ε δξνκνιφγεζε, ε αζθάιεηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ
ρψξνπ θαη ε αλάιπζε πξνζβαζηκφηεηαο. Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα Πξντφληα γηα
εκπνξηθνχο ή θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο.
γ. Πξνγξάκκαηα Υνξήγεζεο. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα Πξντφληα πνπ παξέρνληαη ζηα πιαίζηα
πξνγξάκκαηνο ρνξήγεζεο, κφλν γηα κε εκπνξηθνχο ιφγνπο. Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη
ηα Πξντφληα γηα εκπνξηθνχο ή θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο, εμαηξνπκέλεο ηεο θάιπςεο θφζηνπο ρξήζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ Πξντφλησλ.
δ. Άιια πξνγξάκκαηα πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο ηεο Esri. Δάλ ν Πειάηεο απνθηήζεη Πξντφληα ζην πιαίζην
νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο πνπ δελ αλαθέξεηαη αλσηέξσ, ε ρξήζε ησλ Πξντφλησλ
απφ ηνλ Πειάηε ελδέρεηαη λα ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα ζειίδα
παξνπζίαζεο ή θφξκα εγγξαθήο ή ζε απηνχο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Esri, πέξαλ ησλ φξσλ
ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο πνπ δελ αληίθεηληαη ζηα αλσηέξσ.
3.0 ΓΔΓΟΜΔΝΑ
3.1 Οξηζκνί. Οη παξαθάησ νξηζκνί ζπκπιεξψλνπλ απηνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Σπλεκκέλν A:
α. Γεδνκέλα Business Listing λνείηαη νπνηνδήπνηε ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ θαηάινγν
επηρεηξήζεσλ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη άιια ζρεηηθά επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
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β. «Παθέην(-α) Πεξηερνκέλνπ Esri» λνείηαη ην ςεθηαθφ αξρείν πνπ πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα ππνβάζξνπ ησλ
Online Service πνπ έρνπλ εμαρζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ππνβάζξνπ Online Service.
γ. »Γεδνκέλα Γξφκσλ» νξίδνληαη ηα Γεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνπλ ή απεηθνλίδνπλ πιεξνθνξίεο γηα δξφκνπο,
νδνχο θαη ζρεηηθέο δπλαηφηεηεο.
3.2 Δπηηξεπφκελεο ρξήζεηο.
α. Δθφζνλ δελ εμνπζηνδνηείηαη γξαπηψο, ν Πειάηεο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα Γεδνκέλα κφλν ζε ζρέζε κε
ηα Πξντφληα γηα ηα νπνία παξέρνληαη ηα Γεδνκέλα απφ ηελ Esri.
β. Σχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Σπκθσλία θαη ππφ ηνλ φξν φηη ν Πειάηεο ζα
ζπκπεξηιάβεη κηα δήισζε αλαθνξάο ζηηο αλαπαξαζηάζεηο Γεδνκέλσλ, αλαγλσξίδνληαο ηελ Esri ή ηνπο
αληίζηνηρνπο δηθαηνπάξνρνπο απηήο σο παξφρνπο ησλ ηκεκάησλ Γεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αλαπαξάζηαζε Γεδνκέλσλ, ν Πειάηεο κπνξεί:
1. Να δεκηνπξγήζεη αλαπαξαζηάζεηο ησλ Γεδνκέλσλ ζε έληππε ή ζηαηηθή, ειεθηξνληθή κνξθή
(π.ρ. PDF, GIF, JPEG, HTML), ζε ArcGIS Web Maps ή ζε εθαξκνγέο Esri Story Maps γηα ιφγνπο
νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βαζηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ φπσο είλαη
ε κεηαθίλεζε, ε κεγέζπλζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο δπλαηνηήησλ ράξηε κε απιά αλαδπφκελα
παξάζπξα), θαη
2. Να ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηηο ελ ιφγσ αλαπαξαζηάζεηο ησλ Γεδνκέλσλ ζε παθέηα
παξνπζίαζεο, κειέηεο κάξθεηηλγθ ή άιιεο αλαθνξέο ή έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ εηθφλεο ράξηε
ή ζπλφςεηο δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ Πξντφλησλ Esri πξνο ηξίηνπο.
γ.

Ο Πειάηεο κπνξεί λα ιάβεη βαζηθνχο ράξηεο ησλ Online Service εθηφο ζχλδεζεο κέζσ ησλ Παθέησλ
Πεξηερνκέλνπ ηεο Esri θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο παξαδψζεη (κεηαθέξεη) ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή γηα ρξήζε
απνθιεηζηηθά κε αδεηνδνηεκέλεο εθαξκνγέο ArcGIS Runtime, ArcGIS for Desktop θαη ArcGIS Desktop.
Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα αληηγξάθεη, λα ιακβάλεη ή λα απνζεθεχεη
Γεδνκέλα.
δ. Ο Πειάηεο κπνξεί λα πξνβεί ζε εζσηεξηθή ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ γεσγξαθηθήο θσδηθνπνίεζεο πνπ
πξνθχπηνπλ θαη απνζεθεχνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σπκθσλία. Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα
αλαδηαλέκεη ηα απνηειέζκαηα γεσγξαθηθήο θσδηθνπνίεζεο κε εμαίξεζε (i) γηα ζθνπνχο ρξήζεο ή/θαη
πξνβνιήο ζε ράξηε ζε ζρέζε κε ηνπο δεκφζηνπο, κε εκπνξηθνχο ηζηνηφπνπο ηνπ Πειάηε, (ii) γηα λα επηηξέςεη
ηελ πξφζβαζε ζε ηξίηνπο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο ηνπ Πειάηε, ή (iii) γηα λα δηαβηβάζεη ζε ηξίηνπο,
ζε κε εκπνξηθή/κε θεξδνζθνπηθή βάζε, ζηαηηθά απνηειέζκαηα, ζηαηηθέο εθξνέο ή απεηθνλίζεηο ράξηε ζε
ζηαηηθή βάζε.
3.3 Πεξηνξηζκνί ρξήζεο.
α. Ο Πειάηεο απαγνξεχεηαη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο άκεζα ή λα εμνπζηνδνηήζεη ηνπο πειάηεο ηνπ γηα ηελ απφ
θνηλνχ πξνψζεζε Γεδνκέλσλ, ηε ρξήζε Γεδνκέλσλ κε ηπρφλ κε αδεηνδνηεκέλε ππεξεζία ή πξντφλ ή ηελ
πξνζθνξά Γεδνκέλσλ κέζσ ή εθ κέξνπο νπνησλδήπνηε ηξίησλ.
β. Ο Πειάηεο απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ή λα επηηξέςεη ζε ηξίηα κέξε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα Γεδνκέλα κε
ζθνπφ ηελ απνζχλζεζε, ελίζρπζε, επαιήζεπζε, ζπκπιήξσζε, πξνζζήθε ή δηαγξαθή απφ ζχλζεζε
πιεξνθνξηψλ πνπ πσινχληαη, ελνηθηάδνληαη, δεκνζηεχνληαη, παξέρνληαη ή πξνζθέξνληαη ζε ηξίηνπο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
γ. Δεδομένα Business Listing. Αλ δελ εμνπζηνδνηείηαη γξαπηψο, ν Πειάηεο απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεί
Γεδνκέλα Business Listing γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε άκεζνπ κάξθεηηλγθ, κεηαπψιεζε, δεκνζίεπζε ή δηαλνκή
ζε ηξίηνπο, ζηα πιαίζηα νπνηαζδήπνηε ηαρπδξνκηθήο ιίζηαο, θαηαιφγνπ, δηαθεκηζηηθψλ αγγειηψλ ή άιιεο
ζχλζεζεο πιεξνθνξηψλ.
δ. Δεδομένα Οδικού Δικηύοσ. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα Γεδνκέλα Οδηθνχ Γηθηχνπ γηα ζθνπνχο
ραξηνγξάθεζεο, γεσθσδηθνπνίεζεο, δξνκνιφγεζεο θαη αλάιπζεο δηθηχνπ κεηαθνξάο. Δθηφο θαη αλ
εμνπζηνδνηείηαη γξαπηψο, ν Πειάηεο απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεί Γεδνκέλα Γξφκσλ γηα ηηο εμήο ρξήζεηο:
1. Οδεγίεο πινήγεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδνπνηήζεσλ ηνπ ρξήζηε γηα
επεξρφκελνπο ειηγκνχο, φπσο πξνεηδνπνίεζε γηα επεξρφκελε ζηξνθή ή γηα ππνινγηζκφ ελαιιαθηηθήο
δηαδξνκήο ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο θάπνηαο ζηξνθήο.
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2. Σπγρξνληζκέλε δξνκνιφγεζε πνιιαπιψλ νρεκάησλ ή
3. Σπγρξνληζκέλε βειηηζηνπνίεζε δηαδξνκψλ.
ε.

Δεδομένα Business Analyst. Ο Πειάηεο κπνξεί λα απνζεθεχζεη πξνζσξηλά Γεδνκέλα πνπ παξέρνληαη κε ην
ArcGIS Business Analyst App ζε θνξεηέο ζπζθεπέο γηα ρξήζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηνπ ArcGIS
Business Analyst Server. Ο Πειάηεο δελ κπνξεί δηαθνξεηηθά λα απνζεθεχεη πξνζσξηλά ή λα κεηαθνξηψλεη
ηέηνηνπ είδνπο Γεδνκέλα.
ζη. Μερικές Άδειες Σσνόλοσ Δεδομένων: Αλ ν Πειάηεο παξαγγείιεη έλα ππνζχλνιν ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ
(γηα παξάδεηγκα, κηα ρψξα, πεξηνρή, λνκφ ή ηνπηθφ ηκήκα ελφο παγθφζκηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ), κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη κφλν ην αδεηνδνηεκέλν ππνζχλνιν θαη θαλέλα άιιν κέξνο ηνπ πιήξνπο ζπλφινπ δεδνκέλσλ.
g. Δεδομένα Michael Bauer Research International Boundaries («Δεδομένα MBR»). Τν δηθαίσκα ρξήζεο απφ
ηνλ Πειάηε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιήθζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε (π.ρ. Γεδνκέλα MBR πνπ είλαη
απνζεθεπκέλα ζε ArcGIS Enterprise θαη ArcGIS Desktop) ηεξκαηίδεηαη 2 ρξφληα κεηά ηε ιήςε.
3.4 πκπιεξσκαηηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα Γεδνκέλα. Οξηζκέλνη αδεηνδφηεο Γεδνκέλσλ απαηηνχλ απφ
ηελ Esri λα επηβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο απφδνζεο θαη φξνπο ρξήζεο ζηνλ Πειάηε. Οη παξφληεο φξνη
ζπκπιεξψλνπλ θαη ηξνπνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο θαη είλαη δηαζέζηκνη ζηε δηεχζπλζε
www.esri.com/legal/third-party-data.
4.0 ΤΝΣΖΡΖΖ
4.1 Πειάηεο ησλ ΖΠΑ. Ζ Esri ζα παξάζρεη Υπεξεζίεο Σπληήξεζεο γηα ην Λνγηζκηθφ θαη ηα Online Service
ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα Σπληήξεζεο θαη Υπνζηήξημεο Esri θαη ηελ παξνχζα Σπκθσλία, εθφζνλ ν Πειάηεο
βξίζθεηαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.
4.2 Πειάηεο εθηφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ιάβεη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο απφ ηνλ
ηνπηθφ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηεο Esri, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε πνιηηηθή ππνζηήξημεο απηνχ.
5.0 ΤΠΖΡΔΗΔ
5.1 Πειάηεο ησλ ΖΠΑ. Ζ Esri ελδέρεηαη λα παξέρεη Υπεξεζίεο Cloud πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Esri, Δθπαίδεπζε ή
Δπαγγεικαηηθέο Υπεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Advantage γηα Πειάηεο ησλ ΖΠΑ ζην
πιαίζην ελφο ζρεηηθνχ Δγγξάθνπ Παξαγγειίαο. Δθηφο εάλ ν Πειάηεο έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηελ Esri
ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηηο ελ ιφγσ Υπεξεζίεο, ε παξνρή ησλ Υπεξεζηψλ απφ ηελ
Esri ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ελζσκαηψλνληαη δη’ αλαθνξάο θαη ππάξρνπλ ζηε
δηεχζπλζε https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/media/legal/services/ma-services.pdf. Έλα έληππν
αληίγξαθν ησλ παξφλησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ζα παξέρεηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο.
5.2 Πειάηεο εθηφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Οη Πειάηεο εθηφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ κπνξεί λα ιάβνπλ ηηο
Υπεξεζίεο απφ ηνλ ηνπηθφ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπο.
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ΤΝΖΜΜΔΝΟ A
ΓΛΩΑΡΗ ΟΡΩΝ
Τν παξαθάησ γισζζάξη φξσλ ηζρχεη γηα φιεο ηηο Παξνρέο Esri θαη ηηο Υπεξεζίεο πνπ ελδέρεηαη λα παξέρεη ε Esri
ζηνπο πειάηεο ηεο. Οξηζκέλεο Παξνρέο Esri ή Υπεξεζίεο, ελδέρεηαη λα κελ εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν ηεο
παξνχζαο Σπκθσλίαο. Παξαθαιείζηε λα αγλνείηε ηπρφλ φξνπο πνπ δελ ηζρχνπλ γηα ηηο Παξνρέο Esri ή ηηο
Υπεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο.
Ψο «Θπγαηξηθή» λνείηαη θάζε λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν άκεζα ή έκκεζα (α) Διέγρεη, (β) Διέγρεηαη ή (γ) ηειεί
ππφ θνηλφ Έιεγρν κε θάπνην άιιν πξφζσπν. Ψο «Έιεγρνο» λνείηαη ε θαηνρή πνζνζηνχ άλσ ηνπ 50% ησλ
κεηνρψλ κε δηθαηψκαηα ςήθνπ ή άιισλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηελ Διεγρφκελε εηαηξεία.
Ψο «API» λνείηαη ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγήο.
Ψο «Ηζηφηνπνο ArcGIS» λνείηαη ε δηεχζπλζε www.arcgis.com θαη θάζε ζρεηηθφο ή αθφινπζνο ηζηφηνπνο.
Ψο «Κσδηθφο Αδεηνδφηεζεο» λνείηαη θάζε θιεηδί, αξηζκφο αδεηνδφηεζεο, θσδηθφο ελεξγνπνίεζεο,
πηζηνπνηεηηθφ εηζφδνπ, θσδηθφο άδεηαο, δηαθξηηηθφ, φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφο πξφζβαζεο ή άιινο κεραληζκφο
πνπ απαηηείηαη γηα ηε ρξήζε ησλ Παξνρψλ Esri.
Ψο «Βeta» λνείηαη νπνηαδήπνηε έθδνζε άιθα, βήηα ή άιιε πξνθαηαξθηηθή έθδνζε Πξντφληνο.
Ψο «Τπεξεζίεο Cloud» λννχληαη ηα Online Service θαη νη Υπεξεζίεο Cloud πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Esri.
Ψο «Πεξηερφκελν» λννχληαη ηα δεδνκέλα, νη εηθφλεο, νη θσηνγξαθίεο, ηα θηλνχκελα ζρέδηα, ηα βίληεν, νη ήρνη,
ηα θείκελα, νη ράξηεο, νη βάζεηο δεδνκέλσλ, ηα κνληέια δεδνκέλσλ, ηα ππνινγηζηηθά θχιια, ηα πεξηβάιινληα
ρξήζηε, ηα ηκήκαηα γξαθηθψλ,ηα εηθνλίδηα, ην ινγηζκηθφ θαη άιινη πφξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηηο
Παξνρέο θαη Υπεξεζίεο Esri.
Ψο «Έιεγρνο» λνείηαη ε θαηνρή πνζνζηνχ άλσ ηνπ 50% ησλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ ή άιισλ δηθαησκάησλ
ςήθνπ ζηελ Διεγρφκελε εηαηξεία.
Ψο «Πεξηερφκελν Πειάηε» λνείηαη θάζε Πεξηερφκελν ην νπνίν παξέρεηαη, ρξεζηκνπνηείηαη ή αλαπηχζζεηαη απφ
ηνλ Πειάηε ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ Παξνρψλ ή Υπεξεζηψλ Esri απφ ηνλ Πειάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
Δθαξκνγψλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Τν Πεξηερφκελν ηνπ Πειάηε δελ πεξηιακβάλεη ηπρφλ θξηηηθή, πξνηάζεηο
ή αηηήκαηα γηα βειηηψζεηο Πξντφλησλ πνπ παξέρεη ν Πειάηεο ζηελ Esri.
Ψο «Γεδνκέλα» λννχληαη φια ηα εκπνξηθά δηαζέζηκα ζχλνια ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
κεηαμχ άιισλ γεσγξαθηθψλ δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ, αλαθνξψλ δεδνκέλσλ raster ή ζρεηηθψλ πηλαθνεηδψλ
γλσξηζκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Esri καδί κε άιιεο Παξνρέο Esri ή παξαδίδνληαη μερσξηζηά.
Ψο «Παξαδνηέα» λνείηαη ην ζχλνιν ησλ παξαδφζεσλ ηεο Esri ζηνλ Πειάηε, ζηα πιαίζηα παξνρήο
Δπαγγεικαηηθψλ Υπεξεζηψλ.
Ψο «Σεθκεξίσζε» λννχληαη φια ηα έγγξαθα αλαθνξάο πνπ παξέρεη ε Esri κε Παξαδνηέν ή Παξνρή Esri.
Ψο «Τπεξεζίεο Cloud πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Esri» λννχληαη νη ππνδνκέο cloud πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ
Πειάηε, ην Λνγηζκηθφ, ηα Γεδνκέλα θαη ε πιαηθφξκα δηθηχνπ πνπ ε Esri θηινμελεί, δηαρεηξίδεηαη θαη δηαζέηεη ζηνλ
Πειάηε ή ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ Πειάηε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ.
Ψο «Παξνρέο Esri» λνείηαη θάζε Πξντφλ ή Τεθκεξίσζε. Αλ ε Esri παξέρεη απεπζείαο Δθπαίδεπζε
ή Δπαγγεικαηηθέο Υπεξεζίεο ζηνλ Πειάηε, ηφηε νη Παξνρέο Esri πεξηιακβάλνπλ, επίζεο, Παξαδνηέα θαη
Δθπαηδεπηηθά Υιηθά. Σηηο Παξνρέο Esri δελ πεξηιακβάλνληαη Υπεξεζίεο θαη Πεξηερφκελν Τξίησλ.
Ψο «GIS» λννχληαη ηα ζπζηήκαηα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ.
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Ψο «πληήξεζε» λνείηαη έλα πξφγξακκα ζπλδξνκήο πνπ παξέρεη ε Esri θαη ην νπνίν παξέρεη ζηνλ Πειάηε ην
δηθαίσκα λα ιακβάλεη ελεκεξψζεηο Πξντφλησλ θαη άιιεο παξνρέο, φπσο πξφζβαζε ζε ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζε
δηαδηθηπαθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αζχγρξνλεο παξαθνινχζεζεο (self-paced).
Ψο «Καθφβνπινο Κψδηθαο» λννχληαη νη ηνί ινγηζκηθνχ, ηα ινγηζκηθά «ζθνπιήθηα», ηα time bomb, ηα
πξνγξάκκαηα «δνχξεησλ ίππσλ» ή άιινη θψδηθεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, αξρεία, άξλεζε ππεξεζίαο
ή πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα γηα λα δηαθφπηνπλ, θαηαζηξέθνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα νπνηνπδήπνηε
ινγηζκηθνχ ή πιηζκηθνχ ή εμνπιηζκνχ ηειεπηθνηλσληψλ.
Ψο «Online Services» λννχληαη ηα εκπνξηθά δηαζέζηκα, δηαδηθηπαθά γεσρσξηθά ζπζηήκαηα πνπ παξέρεη ε Esri,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ θαη ζρεηηθψλ API γηα απνζήθεπζε, δηαρείξηζε, δεκνζίεπζε θαη ρξήζε
ραξηψλ, δεδνκέλσλ θαη ινηπψλ πιεξνθνξηψλ. Σηα Online Service δελ πεξηιακβάλνληαη Γεδνκέλα θαη
Πεξηερφκελν.
Ψο «Έγγξαθν(-α) Παξαγγειίαο» λνείηαη πξνζθνξά πψιεζεο, πξνζθνξά αλαλέσζεο Σπληήξεζεο, εληνιή
αγνξάο, πξφηαζε, Παξαγγειία Δξγαζηψλ ή άιιν έληππν πνπ ηαπηνπνηεί ηηο Παξνρέο Esri, ηηο ελεκεξψζεηο ή ηηο
Υπεξεζίεο πνπ παξαγγέιινληαη απφ ηνλ Πειάηε.
Ψο «Άδεηα Ανξίζηνπ Υξφλνπ» λνείηαη θάζε άδεηα ρξήζεο ηεο Παξνρήο Esri γηα ηελ νπνία έρνπλ θαηαβιεζεί ηα
εθάζηνηε ηέιε άδεηαο, ε νπνία έρεη αφξηζηε δηάξθεηα, εθηφο εάλ θαηαγγειζεί απφ ηελ Esri ή ηνλ Πειάηε ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο.
Ψο «Πξντφλ(-ηα)» λννχληαη ην Λνγηζκηθφ, ηα Γεδνκέλα θαη ηα Online Service.
Ψο «Δπαγγεικαηηθέο Τπεξεζίεο» λνείηαη θάζε ππεξεζία αλάπηπμεο ή ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία πνπ παξέρεη
ε Esri ζηνλ Πειάηε.
Ψο «Γείγκα(-ηα)» λνείηαη ην δείγκα θψδηθα, ηα δείγκαηα εθαξκνγψλ, ηα πξφζζεηα ή ηα δείγκαηα επεθηάζεσλ ησλ
Πξντφλησλ.
Ψο «Τπεξεζία(-εο)» λννχληαη νη ππεξεζίεο Σπληήξεζεο. Αλ ε Esri παξέρεη απεπζείαο Υπεξεζίεο Cloud πνπ
δηαρεηξίδεηαη ε Esri, Δθπαίδεπζε ή Δπαγγεικαηηθέο Υπεξεζίεο ζηνλ Πειάηε, ηφηε νη Υπεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ θαη
Υπεξεζίεο Cloud πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Esri, Δθπαηδεπηηθέο θαη Δπαγγεικαηηθέο Υπεξεζίεο.
Ψο «Λνγηζκηθφ» λνείηαη ην ζχλνιν ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ ηδηφθηεηνπ, εκπνξηθνχ, πσινχκελνπ ινγηζκηθνχ ηεο
Esri, εθηφο Γεδνκέλσλ, ε πξφζβαζε ζην νπνίν ή ε ιήςε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ Esri
δηθηπαθφ ηφπν ή ην νπνίν παξέρεη ε Esri ζε νπνηνδήπνηε κέζν ή κε νπνηαδήπνηε κνξθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο, ησλ ελεκεξψζεσλ, ησλ παθέησλ εγθαηάζηαζεο αξρείσλ, ησλ ελεκεξψζεσλ θψδηθα,
ησλ hotfix ή ησλ επηηξεπηψλ ζπγρσλεπκέλσλ αληηγξάθσλ.
Ψο «Πξνδηαγξαθέο» λννχληαη: (α) ε Τεθκεξίσζε ηνπ Λνγηζκηθνχ θαη ησλ Online Service, (β) ην αληηθείκελν
εξγαζηψλ πνπ νξίδεηαη ζε νπνηαδήπνηε Παξαγγειία Δξγαζηψλ ή (γ) νη δεκνζηεπκέλεο πεξηγξαθέο Δθπαίδεπζεο
ηεο Esri.
Ψο «Παξαγγειία(-εο) Δξγαζηψλ» λνείηαη νπνηνδήπνηε Έγγξαθν Παξαγγειίαο Υπεξεζηψλ.
Ψο «Άδεηα Οξηζκέλνπ Υξφλνπ» λνείηαη ε άδεηα ρξήζεο κηαο Παξνρήο Esri γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα
(«Γηάξθεηα Ηζρχνο Άδεηαο»).
Ψο «Πεξηερφκελν Σξίησλ» λνείηαη θάζε Πεξηερφκελν ην νπνίν κπνξεί λα ιάβεη ν Πειάηεο απφ ηζηφηνπνπο ηξίησλ
ή ην νπνίν ζπλεηζθέξνπλ άκεζα ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Esri πξφζσπα πιελ ησλ εξγαδφκελσλ, παξφρσλ
ή πξνκεζεπηψλ ηεο Esri.
Ψο «Δθπαίδεπζε» λνείηαη (i) ε ηππηθή εθπαίδεπζε ζε έλα Πξντφλ ή (ii) ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ε Esri
ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο.
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Ωο «Δθπαηδεπηηθά Τιηθά» λνείηαη ην ςεθηαθφ ή έληππν πιηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
Δθπαίδεπζεο θαη ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηεηξάδηα εξγαζηψλ, δεδνκέλα, έλλνηεο,
αζθήζεηο, αμηνινγήζεηο θαη εμεηάζεηο.
Ψο «Δθαξκνγή(-εο) Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» λνείηαη κηα εθαξκνγή πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ Πειάηε γηα ρξήζε
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ηπρφλ Λνγηζκηθνχ, Γεδνκέλσλ ή Online Service.
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ΤΝΖΜΜΔΝΟ Β
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ
Οη παξαθάησ γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο Παξνρέο Esri θαη ηηο Υπεξεζίεο πνπ ελδέρεηαη
λα πξνζθέξεη ε Esri ζηνπο πειάηεο ηεο. Οξηζκέλεο Παξνρέο Esri ή Υπεξεζίεο, ελδέρεηαη λα κελ είλαη δηαζέζηκεο
ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο. Παξαθαιείζηε λα αγλνείηε ηπρφλ φξνπο πνπ δελ ηζρχνπλ γηα ηηο Παξνρέο
Esri ή ηηο Υπεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο.
ΆΡΘΡΟ Β.1—ΓΔΝΗΚΟΊ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΊ ΥΡΉΖ
Δθηφο φζσλ επηηξέπνληαη ξεηά βάζεη ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο, ν Πειάηεο απαγνξεχεηαη λα
α. Πσιεί, ελνηθηάδεη, κηζζψλεη, παξέρεη κε δεπηεξεχνπζα άδεηα, δηαλέκεη, δαλείδεη, εθρσξεί ή παξέρεη κε ρξνληθφ
πεξηνξηζκφ ηηο Υπεξεζίεο ή ηηο Παξνρέο Esri,
β. Γηαλέκεη ή παξέρεη άκεζε πξφζβαζε ζηηο Υπεξεζίεο ή ηηο Παξνρέο Esri ζε ηξίηνπο, ζην ζχλνιφ ηνπο ή ελ
κέξεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, ησλ επεθηάζεσλ, ησλ εμαξηεκάησλ ή ησλ DLL (Βηβιηνζήθεο
δπλακηθήο ζχλδεζεο),
γ. Γηαλείκεη θσδηθνχο εμνπζηνδφηεζεο ζε ηξίηνπο,
δ. Μεηαγισηηίδεη αληίζηξνθα, απνζπλζέηεη ή απνζπλαξκνινγεί Πξντφληα πνπ παξαδίδνληαη ζε ζπληεζεηκέλε
κνξθή,
ε. Κάλεη νπνηαδήπνηε απφπεηξα θαηαζηξαηήγεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ κέηξσλ πνπ ειέγρνπλ ηελ πξφζβαζε ζε
ή ηε ρξήζε ησλ Παξνρψλ Esri,
ζη. Απνζεθεχεη, απνζεθεχεη πξνζσξηλά, ρξεζηκνπνηεί, αλεβάδεη, δηαλέκεη ή παξέρεη κε ππν-άδεηα Πεξηερφκελν
ή θάλεη αιιηψο ρξήζε ησλ Παξνρψλ Esri ζε θαηαπάηεζε δηθαησκάησλ ηεο Esri ή ηξίησλ,
ζπκπεξηιακβάλνληαο δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δηθαηψκαηα απνξξήηνπ, λφκνπο πεξί
θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ, λφκνπο πεξί εμαγσγψλ ή ηπρφλ άιινπο ηζρχνληεο λφκνπο ή θαλνληζκνχο,
δ. Αθαηξέζεη ή απνθξχςεη νπνηεζδήπνηε αλαθνηλψζεηο ηεο Esri ή ησλ αδεηνδνηψλ ηεο ζρεηηθά κε ηηο
επξεζηηερλίεο, ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ην εκπνξηθφ ζήκα ή ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ή επηγξαθέο πνπ
πεξηέρνληαη ή πξνζαξηψληαη ζε νπνηαδήπνηε Παξνρή Esri, απνηέιεζκα, αξρείν κεηαδεδνκέλσλ ή online
ή έληππε ζειίδα απφδνζεο Γεδνκέλσλ ή Δγγξάθσλ,
ε. Απνζπά ή θάλεη μερσξηζηή ρξήζε κεκνλσκέλσλ ή ζπζηαηηθψλ κεξψλ ησλ Παξνρψλ Esri,
ζ. Δλζσκαηψζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ Παξνρψλ Esri ζε πξντφλ ή ππεξεζία πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ
ηξίηνπο θαη είλαη αληαγσληζηηθφ πξνο ηηο Παξνρέο Esri,
η. Γεκνζηεχζεη ή θνηλνπνηήζεη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχγθξηζεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ έθδνζε Beta Πξντφλησλ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα ηεο Esri θαη ησλ
Αδεηνδνηψλ ηεο ή
ηα. Φξεζηκνπνηεί, ελζσκαηψλεη, ηξνπνπνηεί, δηαλέκεη, παξέρεη πξφζβαζε ζε ή ζπλδπάδεη Παξνρέο Esri κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ππνβάιιεη νπνηαδήπνηε Παξνρή Esri ζε φξνπο άδεηαο αλνηθηήο πεγήο ή αλνηθηήο
βάζεο δεδνκέλσλ (π.ρ. GPL) πνπ απαηηνχλ γηα νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Παξνρήο Esri λα ππφθεηηαη ζε
πξφζζεηνπο φξνπο, γηα παξάδεηγκα
1. Κνηλνπνηεζεί ζε κνξθή θψδηθα πεγήο ζε ηξίηνπο,
2. Αδεηνδνηεζεί ζε ηξίηνπο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία παξάγσγσλ έξγσλ ή
3. Αλαδηαλεκεζεί ζε ηξίηνπο ρσξίο ρξέσζε ή
ι.

Απνθνκίδεη θέξδε παξέρνληαο πξφζβαζε ζην Λνγηζκηθφ ή ζηα Online Service κέζσ Δθαξκνγήο
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.

Απηνί νη πεξηνξηζκνί δελ ζα ηζρχνπλ εθηφο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία ή θαλνληζκφ.
ΆΡΘΡΟ Β.2—ΓΗΆΡΚΔΗΑ ΗΥΌΟ ΚΑΗ ΛΉΞΖ/ΚΑΣΑΓΓΔΛΊΑ
B.2.1 Ο Πειάηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα Σπκθσλία ή νπνηαδήπνηε άδεηα ή ζπλδξνκή Παξνρήο
Esri αλά πάζα ζηηγκή, κε γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ηελ Esri. Ζ θαηαγγειία ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν δελ παξέρεη ζηνλ
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Πειάηε ην δηθαίσκα επηζηξνθήο νπνησλδήπνηε ρξεκάησλ ή ακνηβψλ πνπ έρεη θαηαβάιεη. Τν δηθαίσκα
θαηαγγειίαο Υπεξεζηψλ ζε εθθξεκφηεηα γηα ιφγνπο επθνιίαο νξίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηεο παξνχζαο
Σπκθσλίαο. Κάζε ζπκβαιιφκελνο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα Σπκθσλία ή νπνηαδήπνηε άδεηα
ή ζπλδξνκή, γηα νπζηαζηηθή αζέηεζε πνπ δελ απνθαζίζηαηαη εληφο 30 εκεξψλ θαηφπηλ γξαπηήο εηδνπνίεζεο
ζηνλ αζεηνχληα ζπκβαιιφκελν. Καηφπηλ νπνηαζδήπνηε θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο ιφγσ αζέηεζεο,
ε Esri ζα δηαθφπηεη ηελ παξνρή ησλ Υπεξεζηψλ. Τπρφλ άδεηεο ζε Παξνρέο Esri πνπ δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ κεηά
ηελ θαηαγγειία ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο, ζπλερίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο.
B.2.2 Αλ ε Esri θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα Σπκθσλία θαηφπηλ αζέηεζεο ηνπ Πειάηε, ε Esri κπνξεί επίζεο, θαηά ηε
δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, λα θαηαγγείιεη ηηο άδεηεο ή ηηο ζπλδξνκέο ηνπ Πειάηε ζηηο Παξνρέο Esri. Σε πεξίπησζε
θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν ή γηα ιφγνπο επθνιίαο,
ν Πειάηεο κπνξεί, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, λα θαηαγγείιεη επίζεο ηηο άδεηεο ή ζπλδξνκέο ηνπ ζηηο
Παξνρέο Esri.
Β.2.3 Καηφπηλ νπνηαζδήπνηε θαηαγγειίαο ή ιήμεο άδεηαο ή ζπλδξνκήο, ν Πειάηεο ζα:
α. Γηαθφςεη ηελ πξφζβαζε ζηηο Παξνρέο Esri πνπ έρνπλ θαηαγγειζεί ή ιήμεη, θαζψο θαη ηε ρξήζε απηψλ,
β. Γηαγξάςεη ηπρφλ πξνζσξηλή κλήκε δεδνκέλσλ ζηελ πιεπξά ηνπ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο Υπεξεζίεο
Cloud πνπ έρνπλ θαηαγγειζεί ή ιήμεη θαη
γ. Γηαθφςεη ηε ρξήζε θαη απεγθαηαζηήζεη, αθαηξέζεη θαη θαηαζηξέςεη φια ηα αληίγξαθα ησλ Παξνρψλ Esri πνπ
έρνπλ θαηαγγειζεί ή ιήμεη, ηα νπνία έρεη ν Πειάηεο ζηελ θαηνρή ή ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηξνπνπνηεκέλσλ ή ζπγρσλεπκέλσλ ηκεκάησλ απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή,
θαη ζα θαηαξηίζεη θαη πξνζθνκίζεη απνδείμεηο ησλ ελ ιφγσ ελεξγεηψλ ζηελ Esri ή ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν
δηαλνκέα ηεο.
Ζ Esri κπνξεί λα δηαθφςεη ηελ παξνρή Υπεξεζηψλ ακέζσο, θαηφπηλ γξαπηήο εηδνπνίεζεο πξνο ηνλ Πειάηε, ζε
πεξίπησζε επίζπεπζεο πησρεπηηθήο ή άιιεο παξφκνηαο δηαδηθαζίαο απφ ή ελαληίνλ ηνπ Πειάηε, έσο φηνπ
ν ζχλδηθνο θέξεη εηο πέξαο ηηο εθθξεκείο ππνρξεψζεηο θαη παξάζρεη επαξθείο εμαζθαιίζεηο γηα ηε κειινληηθή
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο. Ζ παξνχζα Σπκθσλία θαηαγγέιιεηαη θαηφπηλ παχζεο πιεξσκψλ,
εθθαζάξηζεο ή δηάιπζεο νπνηνπδήπνηε ζπκβαιινκέλνπ.
ΆΡΘΡΟ Β.3—ΠΔΡΗΟΡΗΜΈΝΔ ΔΓΓΤΉΔΗ ΚΑΗ ΑΠΟΠΟΗΉΔΗ
B.3.1 Πεξηνξηζκέλεο εγγπήζεηο. Με ηελ επηθχιαμε ηεο θαησηέξσ απνπνίεζεο επζχλεο, ε Esri εγγπάηαη ζηνλ
Πειάηε φηη (α) ηα Πξντφληα θαη ε Δθπαίδεπζε ζα ζπκκνξθψλνληαη νπζησδψο κε ηηο ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο θαη
(β) νη Υπεξεζίεο ζα ζπκκνξθψλνληαη νπζησδψο κε ηα επαγγεικαηηθά θαη ηερληθά πξφηππα ηνπ θιάδνπ.
Ζ πεξίνδνο εγγχεζεο γηα ηηο Παξνρέο Esri πνπ πξνζθέξνληαη ζηα πιαίζηα Άδεηαο Ανξίζηνπ Φξφλνπ θαη γηα ηηο
Υπεξεζίεο ηζρχεη γηα 90 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ή απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο, εάλ
πξνβιέπεηαη πεξίνδνο απνδνρήο ζηελ παξνχζα Σπκθσλία. Ζ πεξίνδνο εγγχεζεο γηα ηηο Παξνρέο Esri πνπ
πξνζθέξνληαη ζηα πιαίζηα ζπλδξνκήο ή Άδεηαο Οξηζκέλνπ Φξφλνπ θαιχπηεη ην κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
(α) ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπλδξνκήο ή ηεο άδεηαο ή (β) 90 εκέξεο απφ ηελ παξάδνζε ή ηελ απνδνρή, εάλ
πξνβιέπεηαη πεξίνδνο απνδνρήο ζηελ παξνχζα Σπκθσλία.
Β.3.2 Δηδηθή απνπνίεζε επζπλψλ. Σν Πεξηερφκελν Σξίησλ, ηα Γεδνκέλα, ηα Γείγκαηα, ηα hotfix, νη
ελεκεξψζεηο θψδηθα, νη ελεκεξψζεηο, ηα Online Service πνπ παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε θαη ηα πξντφληα
δνθηκήο θαη αμηνιφγεζεο θαη ηα Πξντφληα Δθδφζεσλ Beta παξαδίδνληαη «σο έρνπλ», ρσξίο εγγχεζε
νπνηνπδήπνηε είδνπο.
Β.3.3 Γεληθή απνπνίεζε επζπλψλ. Δθηφο απφ ηηο αλσηέξσ ξεηέο πεξηνξηζκέλεο εγγπήζεηο πνπ νξίδνληαη
ζηελ παξνχζα πκθσλία, ε Esri απνπνηείηαη φιεο ηηο ππφινηπεο εγγπήζεηο ή φξνπο θάζε είδνπο,
είηε ξεηέο είηε ππνδεινχκελεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ εγγπήζεσλ ή ησλ φξσλ
εκπνξεπζηκφηεηαο, θαηαιιειφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη κε παξαβίαζεο δηθαησκάησλ
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ζ Esri δελ επζχλεηαη γηα νπνηεζδήπνηε κε ζπκκνξθψζεηο κε Πξνδηαγξαθέο
ή γηα απψιεηα, δηαγξαθή, ηξνπνπνίεζε, ή γλσζηνπνίεζε Πεξηερνκέλνπ ηνπ Πειάηε πνπ πξνθιήζεθαλ
απφ ηξνπνπνίεζε απφ ηνλ Πειάηε νπνησλδήπνηε Παξνρψλ Esri, πέξαλ απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ
παξνχζα ηεθκεξίσζε. Ζ Esri δελ εγγπάηαη φηη νη Παξνρέο Esri ή ε ιεηηνπξγία ησλ ηδίσλ απφ ηνλ Πειάηε,
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ζα είλαη αδηάιεηπηεο, ειεχζεξεο ζθαικάησλ, αλεθηηθέο βιαβψλ ή αζθαιείο απφ αζηνρία ή φηη φιεο νη κε
ζπκκνξθψζεηο κπνξνχλ ή πξφθεηηαη λα δηνξζσζνχλ. Οη Παξνρέο Esri δελ ζρεδηάδνληαη,
θαηαζθεπάδνληαη ή πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε πεξηβάιινληα ή εθαξκνγέο πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ
ζε ζάλαην, ζσκαηηθή βιάβε ή θζνξά πξνζσπηθήο ηδηνθηεζίαο ή επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ο Πειάηεο δελ πξέπεη λα αθνινπζεί ππνδείμεηο πινήγεζεο γηα δηαδξνκέο πνπ θαίλεηαη λα είλαη
επηθίλδπλεο, κε αζθαιείο ή παξάλνκεο. Σπρφλ ηέηνηεο ρξήζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε επζχλε θαη
θφζηνο ηνπ Πειάηε.
B.3.4 Απνπνηήζεηο επζπλψλ.
α. Απνπνίεζε επζπλψλ Γηαδηθηχνπ. Καλέλαο ζπκβαιιφκελνο δελ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα δεκηέο ζηα
πιαίζηα νπνηαζδήπνηε λνκηθήο ζεσξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Γηαδηθηχνπ ή κε θαλνληζκφ ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ κπνξεί λα πεξηνξίδεη ή απαγνξεχεη ηε ιεηηνπξγία
ησλ Τπεξεζηψλ Cloud.
β. Ηζηφηνπνη Σξίησλ, Πεξηερφκελν Σξίησλ. Ζ Esri δελ επζχλεηαη γηα ηζηφηνπνπο ή Πεξηερφκελν ηξίησλ
πνπ εκθαλίδνληαη ή ζηα νπνία παξαπέκπνπλ νη Παξνρέο Esri ή νη ηζηφηνπνη Esri,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηζηφηνπσλ www.esri.com θαη www.arcgis.com. Ζ παξνρή ζπλδέζκσλ ζε
ηζηνηφπνπο θαη πφξνπο ηξίησλ δελ ππνλνεί πηνζέηεζε, ζρέζε ή ρνξεγία νπνηνπδήπνηε είδνπο.
B.3.5 Καη’ εμαίξεζε απνθαηάζηαζε δεκηψλ. Τν απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ Πειάηε θαη ε ζπλνιηθή επζχλε ηεο
Esri γηα αζέηεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ εγγπήζεσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο πεξηνξίδνληαη ζε (α) αληηθαηάζηαζε,
επηδηφξζσζε ή παξνρή ελαιιαθηηθήο ιχζεο γηα ηε ζρεηηθή Παξνρή ή ηηο Υπεξεζίεο ηεο Esri ή (β) θαηά ηε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Esri, δηαθνπή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο Παξνρέο ή ηηο Υπεξεζίεο
Esri θαη επηζηξνθή ησλ Τειψλ πνπ θαηεβιήζεζαλ απφ ηνλ Πειάηε γηα ηηο Παξνρέο ή Υπεξεζίεο Esri πνπ δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πεξηνξηζκέλεο εγγπήζεηο ηεο Esri.
ΆΡΘΡΟ B.4—ΠΔΡΗΟΡΗΜ ΔΤΘΌΝΖ
Β.4.1 Απνπνίεζε επζχλεο. Ο Πειάηεο, ε Esri θαη νπνηνζδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο
ή ηξίηνο αδεηνδφηεο ηεο Esri, δελ ζα θέξνπλ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε έκκεζε, εηδηθή, ζπκπησκαηηθή ή
παξεπφκελε δεκηά, απψιεηα θεξδψλ, απψιεηα πσιήζεσλ ή απψιεηα ππεξαμίαο, θφζηνο πξνκήζεηαο
ή αληηθαηάζηαζεο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ή δεκηέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αληίζηνηρα ηέιε άδεηαο ή εθάζηνηε
ηζρχνπζαο ζπλδξνκήο ή ηέιε Τπεξεζηψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ή νθείινληαη ζηελ Esri γηα ηηο Παξνρέο
ή ηηο Τπεξεζίεο Esri πνπ έδσζαλ έλαπζκα ζηελ αηηία ηεο αγσγήο.
Β.4.2 Οη πεξηνξηζκνί θαη νη εμαηξέζεηο επζχλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δελ ηζρχνπλ ζε
πεξίπησζε παξαβίαζεο, θαηάρξεζεο ή ππεμαίξεζεο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο Esri ή ησλ
αδεηνδνηψλ ηεο Esri απφ ηνλ Πειάηε, ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο απνδεκίσζεο νπνηνπδήπνηε ζπκβαιινκέλνπ
θαη ζε πεξηπηψζεηο βαξηάο ακέιεηαο, δφινπ ή παξαβηάζεσλ ηεο ξήηξαο Σπκκφξθσζε εμαγσγψλ ηεο παξνχζαο
Σπκθσλίαο ή νπνηαζδήπνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ή θαλνληζκνχ.
Β.4.3 Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο απνπνηήζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ. Ζ Esri ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο δηαλνκέαο ηεο
θαζφξηζαλ ηα ηέιε ηνπο θαη ζχλαςαλ ηελ παξνχζα Σπκθσλία κε βάζε ηηο απνπνηήζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο
πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Σπκθσλία, φηη ηα ηέιε αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ θαηακεξηζκφ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ
θαη απνηεινχλ νπζηαζηηθή βάζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ. Απηνί νη πεξηνξηζκνί ζα
ηζρχνπλ αλεμαξηήησο εάλ νπνηνζδήπνηε ζπκβαιιφκελνο είλαη ελήκεξνο ηεο πηζαλφηεηαο δεκηψλ θαη
παξά ηελ αδπλακία εθπιήξσζεο νπζηαζηηθνχ ζθνπνχ νπνηαζδήπνηε απνθιεηζηηθήο, πεξηνξηζκέλεο
απνθαηάζηαζεο.
B.4.4 Οη αλσηέξσ δειψζεηο απνπνίεζεο επζχλεο, πεξηνξηζκνί θαη εμαηξέζεηο ελδέρεηαη λα κελ ηζρχνπλ ζε
νξηζκέλεο ρψξεο ή λα ηζρχνπλ κφλν ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο ζηε ρψξα ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο ελδέρεηαη λα έρεη επηπξφζζεηα δηθαηψκαηα ηα νπνία λα κελ
κπνξνχλ λα απνπνηεζνχλ ή απνθεξπρηνχλ. Ζ Esri δελ επηζπκεί λα πεξηνξίζεη ηελ εγγχεζε ή ηα δηθαηψκαηα
απνθαηάζηαζεο ηνπ Πειάηε, ζε νπνηνλδήπνηε βαζκφ δελ επηηξέπεηαη απφ ηνλ λφκν.
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ΆΡΘΡΟ B.5—ΑΠΟΕΖΜΗΔΗ
B.5.1 Οξηζκνί. Οη παξαθάησ νξηζκνί ζπκπιεξψλνπλ απηνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Σπλεκκέλν A:
α. «Απαίηεζε» λνείηαη θάζε απαίηεζε, αγσγή ή αίηεκα απφ ηξίην κέξνο.
β. «Απνδεκηνχκελνη» λννχληαη ν Πειάηεο θαη νη δηεπζπληέο, ηα ζηειέρε θαη νη εξγαδφκελνη απηνχ.
γ. «Απαίηεζε(εηο) Παξαβίαζεο» λνείηαη θάζε Απαίηεζε, ε νπνία ηζρπξίδεηαη φηη ε ρξήζε ηπρφλ Παξνρήο
ή Υπεξεζίαο Esri ή πξφζβαζε απηήο απφ ηνλ Πειάηε, ζπληζηά παξαβίαζε δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο,
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, εκπνξηθψλ ζεκάησλ ή εκπνξηθψλ κπζηηθψλ.
δ. «Απψιεηα(εο)» λννχληαη ηα έμνδα, ε απφθαζε θαηαβνιήο δεκηψλ, ηα πνζά ζπκβηβαζκνχ, ηα θφζηε ή νη
δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακνηβψλ δηθεγφξσλ.
B.5.2 Απνδεκίσζε γηα παξαβίαζε.
α. Ζ Esri ζα ππεξαζπίδεηαη, ζα δηαηεξεί αβιαβείο φινπο ηνπο Απνδεκηνχκελνπο θαη ζα απνθαζηζηά θάζε Εεκία
πνπ πξνθχπηεη απφ Απαίηεζε Παξαβίαζεο.
β. Δάλ ε Esri θξίλεη φηη κηα Απαίηεζε γηα Παξαβίαζε είλαη έγθπξε, κπνξεί κε δηθέο ηεο δαπάλεο είηε (α) λα
απνθηήζεη δηθαηψκαηα γηα λα εμαθνινπζήζεη ν Πειάηεο λα ρξεζηκνπνηεί ηηο Παξνρέο Esri ή ηηο Υπεξεζίεο,
είηε (β) λα ηξνπνπνηήζεη ηηο Παξνρέο ή ηηο Υπεξεζίεο Esri, δηαηεξψληαο παξάιιεια νπζησδψο παξφκνηα
ιεηηνπξγηθφηεηα. Δάλ δελ ππάξρεη εκπνξηθά εχινγε επηινγή, ε Esri κπνξεί λα δηαθφςεη ην δηθαίσκα ηνπ
Πειάηε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο Παξνρέο ή ηηο Υπεξεζίεο Esri θαη λα επηζηξέςεη (α) ηα αληίζηνηρα ηέιε αδεηψλ πνπ
έρεη θαηαβάιεη ν Πειάηεο γηα ηηο ζρεηηθέο Παξνρέο ή Υπεξεζίεο Esri πνπ έρεη απνθηήζεη δπλάκεη Άδεηαο
Ανξίζηνπ Φξφλνπ θαηά 5-εηή αλαινγία, κε ηε κέζνδν ζηαζεξήο απφζβεζεο λα μεθηλά απφ ηελ αξρηθή
εκεξνκελία παξάδνζεο, ή (γ) γηα Άδεηεο Οξηζκέλνπ Φξφλνπ, Σπλδξνκέο θαη Σπληήξεζε, λα επηζηξέςεη ην κε
δεδνπιεπκέλν κέξνο ησλ ηειψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ.
γ. Ζ Esri δελ έρεη ππνρξέσζε λα ππνζηεξίμεη νπνηαδήπνηε Απαίηεζε Παξαβίαζεο ή λα απνδεκηψζεη ηνλ
Πειάηε, ζην βαζκφ πνπ ε Απαίηεζε Παξαβίαζεο πξνθχπηεη απφ (α) ην ζπλδπαζκφ ή ηελ ελζσκάησζε ησλ
Παξνρψλ ή ησλ Υπεξεζηψλ Esri ζε πξντφλ, δηαδηθαζία, ζχζηεκα ή ζηνηρείν πνπ δελ παξέρεηαη απφ ηελ Esri
ή δελ θαζνξίδεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο, (β) ηξνπνπνίεζε ησλ Παξνρψλ ή ησλ Υπεξεζηψλ Esri απφ
νπνηνλδήπνηε ηξίην εθηφο ηεο Esri ή ησλ ππεξγνιάβσλ ηεο ή (γ) ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Πειάηε, ή (δ) ρξήζε ησλ Παξνρψλ ή ησλ Υπεξεζηψλ Esri κεηά απφ ηελ παξνρή ηξνπνπνηεκέλεο έθδνζεο
απφ ηελ Esri γηα απνηξνπή παξαβηάζεσλ ή κεηά απφ ηελ θαηαγγειία ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε λα
ρξεζηκνπνηεί ηηο Παξνρέο ή ηηο Υπεξεζίεο Esri.
B.5.3 Γεληθή απνδεκίσζε. Ζ Esri ζα ππεξαζπίδεηαη, ζα δηαηεξεί αβιαβείο φινπο ηνπο Απνδεκηνχκελνπο θαη ζα
απνθαζηζηά θάζε Εεκία πνπ πξνθχπηεη απφ νπνηαδήπνηε Απαίηεζε γηα ζσκαηηθή βιάβε, ζάλαην ή εκθαλή ή
πξαγκαηηθή πεξηνπζηαθή δεκία ε νπνία αζθείηαη ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο Απνδεκηνχκελνπο, ζην βαζκφ
πνπ απηή πξνθχπηεη απφ νπνηαδήπνηε ακέιεηα, παξάιεηςε ή δφιν ηεο Esri ή ησλ δηεπζπληψλ, ζηειερψλ,
εξγαδφκελσλ ή εθπξνζψπσλ ηεο νη νπνίνη εθηεινχλ Υπεξεζίεο ζην ρψξν ηνπ Πειάηε.
B.5.4 ξνη Απνδεκίσζεο. Πξνθεηκέλνπ λα ηζρχνπλ νη φξνη απνδεκίσζεο, πιελ εθείλσλ πνπ νξίδνληαη σο
Απαηηήζεηο Παξαβίαζεο (βι. Β.5.2 γ.), ν Απνδεκηνχκελνο (i) ζα εηδνπνηεί άκεζα θαη γξαπηψο ηελ Esri γηα ηελ
Απαίηεζε, (ii) ζα παξέρεη φια ηα δηαζέζηκα έγγξαθα πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ Απαίηεζε, (iii) ζα παξέρεη ζηελ Esri
ηνλ απφιπην έιεγρν ππεξάζπηζεο νπνηαζδήπνηε αγσγήο θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ππεξάζπηζε ή ηνλ ζπκβηβαζκφ νπνηαζδήπνηε Απαίηεζεο θαη (iv) ζα ζπλεξγάδεηαη εχινγα ζηελ ππεξάζπηζε ηεο
Απαίηεζεο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Esri θαη κε δαπάλεο απηήο.
Β.5.5 ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεηαη ε πιήξεο ππνρξέσζε ηεο Esri, ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ
δηαλνκέα θαη ησλ ηξίησλ αδεηνδνηψλ ηεο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε Απαίηεζε γηα ηελ νπνία ε Esri έρεη
ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηνλ Πειάηε.
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ΆΡΘΡΟ B.6—ΑΦΆΛΗΖ
Αλ ε Esri παξέρεη Υπεξεζίεο, ζα παξέρεη θαη' ειάρηζηνλ ηελ αθφινπζε θάιπςε:
α. Σπλνιηθή γεληθή επζχλε ή εκπνξηθή γεληθή επζχλε κε ειάρηζηε θάιπςε 1.000.000,00 $ (δνιάξηα ΖΠΑ), κε
ζπλδπαζηηθφ εληαίν φξην αλά ζπκβάλ γηα ζσκαηηθή βιάβε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο
πεξηνπζηαθήο δεκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαησηέξσ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο,
Γεληθή ζπκβαηηθή επζχλε,
Φζνξέο ηδηνθηεζίαο επξείαο κνξθήο,
Αλεμάξηεηνο πξνκεζεπηήο.
Τξαπκαηηζκφο, κε δηαγξαθή εμαίξεζεο εξγαδφκελνπ θαη
Οινθιήξσζε ιεηηνπξγηψλ.

β. Αζθάιηζε απνδεκίσζεο εξγαηψλ, κε απνπνίεζε ππνθαηάζηαζεο, ζε πνζφ ζχκθσλν κε ηα λνκνζεηεκέλα
φξηα.
ΑΡΘΡΟ Β.7—ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΜΜΟΡΦΩΖ
B.7.1 Αζθάιεηα. Ζ Esri δεκνζηεχεη ηηο δπλαηφηεηεο αζθάιεηάο ηεο ζηε δηεχζπλζε https://trust.arcgis.com.
Ο Πειάηεο κπνξεί λα παξάζρεη ζην πξνζσπηθφ ηεο Esri πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα Πειάηε ή ζε πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο ηνπ ηδίνπ ή ηξίησλ κεξψλ, ζε ειεγρφκελεο πιεξνθνξίεο ή ζε επαίζζεηα δεδνκέλα, φπνπ απηφ
απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ Υπεξεζηψλ απφ ηελ Esri θαη εθφζνλ ε Esri ζπλαηλεί ξεηά ζηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.
Ζ Esri ζα εθαξκφδεη εχινγα δηνηθεηηθά, ηερληθά θαη θπζηθά κέζα πξνζηαζίαο γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα δεδνκέλα θαη
λα απνηξέςεη ηελ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. Ο Πειάηεο νθείιεη λα (α) επηβεβαηψζεη φηη ηα δεκνζηεπκέλα
κέηξα ειέγρνπ αζθάιεηαο θαη απνξξήηνπ ηεο Esri ζπλάδνπλ κε φιεο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο
πεξί πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηερνκέλνπ Πειάηε θαη (β) αλαξηήζεη ή θνηλνπνηήζεη Πεξηερφκελν Πειάηε κέζσ ησλ
Υπεξεζηψλ Cloud, κφλν φηαλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ην λφκν. Ζ Esri δελ θέξεη επζχλε γηα αλαζθφπεζε ηνπ
Πεξηερνκέλνπ Πειάηε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο
θαλνληζκνχο. Ο Πειάηεο νθείιεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ Esri κέζσ ηνπ ηζηφηνπνπ securesupport@esri.com
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη πεξαηηέξσ νδεγίεο πξνηνχ παξάζρεη νπνηνδήπνηε Πεξηερφκελν Πειάηε ην νπνίν απαηηεί
κέηξα αζθαιείαο πέξαλ ησλ δεκνζηεπκέλσλ δπλαηνηήησλ αζθαιείαο ηεο Esri.
B.7.2 Καθφβνπινο Κψδηθαο. Ζ Esri ζα θαηαβάιιεη εχινγεο εκπνξηθά πξνζπάζεηεο γηα λα δηαζθαιίδεη φηη νη
Πξνζθνξέο Esri δελ ζα κεηαθέξνπλ ζηνλ Πειάηε Καθφβνπιν Κψδηθα. Ζ Esri δελ είλαη ππεχζπλε γηα Καθφβνπιν
Κψδηθα πνπ ν Πειάηεο εηζάγεη ζηηο Πξνζθνξέο Esri ή ν νπνίνο εηζάγεηαη κέζσ Πεξηερνκέλνπ Τξίησλ.
Β.7.3 πκκφξθσζε Δμαγσγψλ. Κάζε ζπκβαιιφκελνο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη
θαλνληζκνχο πεξί εμαγσγψλ θαη εκπνξηθψλ θπξψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Καλνληζκψλ Γηαρείξηζεο
Δμαγσγψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ ΖΠΑ (EAR), ησλ Καλνληζκψλ γηα ην Γηεζλέο Δκπφξην Όπισλ ηνπ
Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ (ITAR), ησλ Καλνληζκψλ ηνπ Γξαθείνπ Διέγρνπ Αιινδαπψλ Πεξηνπζηαθψλ
Σηνηρείσλ (OFAC) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ θαη άιισλ ηζρπφλησλ λφκσλ πεξί εμαγσγψλ.
Ο Πειάηεο απαγνξεχεηαη λα εμάγεη, επαλεμάγεη, κεηαβηβάζεη, θπθινθνξήζεη ή δηαζέζεη κε άιιν ηξφπν, εμ’
νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, ή λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε, κεηαθνξά ή ρξήζε ησλ Υπεξεζηψλ ή Παξνρψλ Esri, ζε
νπνηεζδήπνηε ρψξεο φπνπ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ επηβάιιεη εκπάξγθν, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη επί
ηνπ παξφληνο ην Ηξάλ, ε Σπξία, ε Βφξεηα Κνξέα, ε Κνχβα, ε πεξηνρή ηεο Κξηκαίαο ζηελ Οπθξαλία, ε Λατθή
Γεκνθξαηία ηνπ Νηνλέηζθ (DNR) θαη ε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Λνπγθάλζθ (LNR), ή απνθιεηζκέλνπο θνξείο
ή άηνκα, παξά κφλν ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πεξί εμαγσγψλ ηεο
θπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ. Ο Πειάηεο απαγνξεχεηαη λα εμαγάγεη, επαλεμαγάγεη, κεηαβηβάζεη ή ρξεζηκνπνηήζεη ηηο
Υπεξεζίεο ή ηηο Παξνρέο Esri γηα ζπγθεθξηκέλεο ππξαπιηθέο, ππξεληθέο, ρεκηθέο ή βηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ή ηειηθέο ρξήζεηο, ρσξίο ηελ θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ. Ο Πειάηεο νθείιεη λα
ελεκεξψλεη άκεζα θαη γξαπηψο ηελ Esri, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε θπβεξλεηηθφο θνξέαο ή ππεξεζία ησλ
ΖΠΑ απνξξίςεη, αλαζηείιεη ή αλαθαιέζεη ηα πξνλφκηα εμαγσγψλ ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο απαγνξεχεηαη λα
αλαξηήζεη, απνζεθεχζεη ή επεμεξγαζηεί ζε Υπεξεζίεο Cloud νπνηνδήπνηε Πεξηερφκελν Πειάηε ην νπνίν (i)
δηαζέηεη Αξηζκφ Ταμηλφκεζεο Διέγρνπ Δμαγσγψλ (ECCN) άιιν ηνπ EAR99 ή (ii) ειέγρεηαη γηα εμαγσγή απφ ηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα πιαίζηα ηνπ ITAR. Ο Πειάηεο νθείιεη λα εηδνπνηεί ηελ Esri εθ ησλ πξνηέξσλ ζε
πεξίπησζε πνπ ε παξνρή νπνησλδήπνηε Υπεξεζηψλ ή Παξνρψλ Esri ζρεηίδεηαη κε νπνηνδήπνηε είδνο άκπλαο,
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ππεξεζία άκπλαο ή ηερληθά δεδνκέλα, φπσο απηά νξίδνληαη ζηηο Παξαγξάθνπο 120.6, 120.9 θαη 120.10
αληίζηνηρα ησλ Καλνληζκψλ γηα ην Γηεζλέο Δκπφξην Όπισλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ (ITAR).
Ζ Esri δελ ζα παξέρεη Υπεξεζίεο ή Παξνρέο Esri απηνχ ηνπ είδνπο έσο φηνπ εμαζθαιίζεη θάζε απαξαίηεηε άδεηα
εμαγσγήο απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ. Ο Πειάηεο ζα παξέρεη εχινγε βνήζεηα ζηελ Esri θαηά ηελ ππνβνιή
αηηήζεσλ θαη ηε ιήςε ηεο άδεηαο εμαγσγψλ, φπνπ απαηηείηαη.
B.7.4 Ηδησηηθφηεηα. Ζ Esri ζα επεμεξγαζηεί ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζζεηεο
Πξάμεο γηα ηελ Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
https://www.esri.com/en-us/privacy/overview.
ΑΡΘΡΟ Β.8—ΤΠΖΡΔΗΔ CLOUD
Β.8.1 Απαγνξεπκέλεο ρξήζεηο. Ο Πειάηεο δελ ζα παξάζρεη Πεξηερφκελν Πειάηε ή ζα εηζέιζεη άιισο
ή ρξεζηκνπνηήζεη ηηο Υπεξεζίεο Cloud θαηά ηξφπν ν νπνίνο:
α. Γεκηνπξγεί ή δηαβηβάδεη αλεπηζχκεηα, καδηθά ή ςεπδή κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πξνζβιεηηθφ
δπζθεκηζηηθφ πιηθφ ή πξνβαίλεη ζε παξαθνινχζεζε ή πξαγκαηνπνηεί απεηιέο ρξήζεο θπζηθήο βίαο,
β. Απνζεθεχεη ή απνζηέιιεη νπνηνλδήπνηε Καθφβνπιν Κψδηθα,
γ. Παξαβηάδεη νπνηνλδήπνηε λφκν ή θαλνληζκφ,
δ. Καηαπαηά ή ππεμαηξεί δηθαηψκαηα ηξίησλ κεξψλ,
ε. Γηεξεπλά, ζαξψλεη ή ειέγρεη ηελ επαηζζεζία ησλ Υπεξεζηψλ Cloud ή παξαβηάδεη νπνηνδήπνηε κέηξν
αζθάιεηαο ή πηζηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο Υπεξεζίεο Cloud ρσξίο γξαπηή έγθξηζε απφ ηνλ
ππεχζπλν αζθαιείαο πξντφλησλ ηεο Esri ή
ζη. Σπγθξίλεη ηε δηαζεζηκφηεηα, απφδνζε ή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Υπεξεζηψλ Cloud.
B.8.2 Γηαθνπή ππεξεζίαο. Οη δηαθνπέο ζπζηήκαηνο ή άιια ζπκβάληα εθηφο ηνπ εχινγνπ ειέγρνπ ηεο Esri,
ελδέρεηαη λα δηαθφςνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ Πειάηε ζηηο Υπεξεζίεο Cloud. Ζ Esri ελδέρεηαη λα κελ κπνξεί λα
παξέρεη πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε γηα απηέο ηηο δηαθνπέο.
Β.8.3 Πεξηερφκελν ηνπ Πειάηε.
α. Ο Πειάηεο παξαρσξεί ζηελ Esri θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηεο έλα κε απνθιεηζηηθφ, κε κεηαβηβάζηκν,
παγθφζκην δηθαίσκα θηινμελίαο, εθηέιεζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Πειάηε
φπσο απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ Υπεξεζηψλ Cloud ζηνλ Πειάηε. Ζ Esri δελ πξφθεηηαη λα πξνζπειάζεη,
λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα απνθαιχςεη ην Πεξηερφκελν ηνπ Πειάηε ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ Πειάηε, εθηφο
εάλ είλαη επιφγσο απαξαίηεην γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απφ κέξνπο ηνπ Πειάηε ρξήζεο ησλ Υπεξεζηψλ Cloud.
Δθηφο απφ ηα πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα πνπ παξαρσξνχληαη ζηελ Esri ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο
Σπκθσλίαο, ν Πειάηεο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο θαη ηα ζπκθέξνληα επί ηνπ
Πεξηερφκελνπ ηνπ Πειάηε.
β. Αλ ν Πειάηεο έρεη πξφζβαζε ζηηο Online Cloud κε εθαξκνγή πνπ παξέρνπλ ηξίηνη, ε Esri δχλαηαη λα
γλσζηνπνηήζεη ην Πεξηερφκελν ηνπ Πειάηε ζηνπο ελ ιφγσ ηξίηνπο φπσο απαηηείηαη, γηα λα επηηξαπεί
ε ζπλεξγαζία ηεο εθαξκνγήο, ησλ Υπεξεζηψλ Cloud θαη ηνπ Πεξηερνκέλνπ Πειάηε.
γ. Ζ Esri δχλαηαη λα γλσζηνπνηήζεη ην Πεξηερφκελν ηνπ Πειάηε αλ απαηηείηαη απφ ηνλ λφκν ή θαλνληζκφ
ή ζχκθσλα κε εληνιή δηθαζηεξίνπ ή άιινπ θπβεξλεηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία πεξίπησζε ε Esri ζα
πξνζπαζήζεη εχινγα λα πεξηνξίζεη ην αληηθείκελν γλσζηνπνίεζεο.
δ. Όηαλ νινθιεξσζεί ε ρξήζε ησλ Υπεξεζηψλ Cloud απφ ηνλ Πειάηε, ε Esri:
1. ζα θαηαζηήζεη ην Πεξηερφκελν Πειάηε δηαζέζηκν ζηνλ Πειάηε γηα ιήςε γηα πεξίνδν 30 εκεξψλ, εθηφο εάλ
ν Πειάηεο δεηήζεη ζπληνκφηεξν δηάζηεκα δηαζεζηκφηεηαο ή εάλ απαγνξεχεηαη λνκηθά ζηελ Esri λα ην
πξάμεη ή
2. ζα πξαγκαηνπνηήζεη ιήςε φινπ ηνπ Πεξηερνκέλνπ Πειάηε πνπ είλαη ζηελ θαηνρή ηεο Esri ζε έλα κέζν
ηεο επηινγήο ηνπ Πειάηε θαη ζα παξαδψζεη ην ελ ιφγσ Πεξηερφκελν Πειάηε ζηνλ Πειάηε.
Ζ Esri δελ ζα έρεη πεξαηηέξσ ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απνζήθεπζε ή ηελ επηζηξνθή ηνπ Πεξηερνκέλνπ
ηνπ Πειάηε θαηά ηελ νινθιήξσζε ησλ Υπεξεζηψλ Cloud.
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Β.8.4 Αθαίξεζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ Πειάηε. Ζ Esri κπνξεί λα αθαηξέζεη ή δηαγξάςεη νπνηνδήπνηε Πεξηερφκελν
Πειάηε, εάλ ππάξρνπλ ιφγνη λα ζεσξείηαη φηη ε αλάξηεζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ Πειάηε ή ε ρξήζε ηνπ κε ηηο
Υπεξεζίεο Cloud παξαβηάδεη νπζησδψο ηελ παξνχζα Σπκθσλία. Δθφζνλ είλαη εχινγν βάζεη απηψλ ησλ
ζπλζεθψλ, ε Esri ζα εηδνπνηήζεη ηνλ Πειάηε πξνηνχ αθαηξέζεη ην Πεξηερφκελν ηνπ Πειάηε. Ζ Esri ζα απαληά ζε
ηπρφλ εηδνπνηήζεηο απφζπξζεο ηνπ Ννκνζρεδίνπ Χεθηαθήο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (Digital Millennium
Copyright Act) ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο Esri, ε νπνία παξαηίζεηαη ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε www.esri.com/legal/dmca_policy.
B.8.5 Αλαζηνιή Τπεξεζίαο. Ζ Esri δχλαηαη λα αλαζηείιεη ηελ πξφζβαζε ζηηο Υπεξεζίεο Cloud, (i) αλ ν Πειάηεο
αζεηήζεη νπζηαζηηθά ηελ παξνχζα Σπκθσλία θαη αδπλαηεί λα απνθαηαζηήζεη έγθαηξα ηελ αζέηεζε, (ii) αλ ε Esri
ζεσξεί εχινγα φηη ε ρξήζε ησλ Υπεξεζηψλ Cloud απφ ηνλ Πειάηε ζα ππνβάιιεη ηελ Esri ζε άκεζε επζχλε ή ζα
επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αθεξαηφηεηα, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ή ηε ρξεζηηθφηεηα ησλ Υπεξεζηψλ Cloud, (iii) γηα
πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε, (iv) γηα δηαθνπή απεηιήο ή επίζεζεο ζηηο Υπεξεζίεο Cloud ή (v) αλ νη Υπεξεζίεο
Cloud απαγνξεπηνχλ απφ ηνλ λφκν ή ξπζκηζηνχλ ζε βαζκφ πνπ ε ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ηνπο ζα απνηεινχζε
εκπνξηθή δπζθνιία. Όπνπ είλαη εθηθηφ, ε Esri ζα εηδνπνηεί ηνλ Πειάηε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα νπνηαδήπνηε
αλαζηνιή ησλ Υπεξεζηψλ Cloud θαη ζα παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηελ επθαηξία, ζε εχινγα πιαίζηα, λα πξνβεί ζε
επαλνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
Ζ Esri δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε δεκία, επζχλε ή απψιεηα ε νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηπρφλ δηαθνπή
ή αλαζηνιή ησλ Υπεξεζηψλ Cloud ή ηελ αθαίξεζε Πεξηερνκέλνπ Πειάηε θαηά ηα αλσηέξσ.
Β.8.6 Δηδνπνίεζε πξνο ηελ Esri. Ο Πειάηεο νθείιεη λα εηδνπνηεί άκεζα ηελ Esri εάλ γλσξίδεη γηα κε
εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ηεο ζπλδξνκήο ηνπ ή άιιε παξαβίαζε αζθάιεηαο πνπ αθνξά ηηο Υπεξεζίεο Cloud.
ΆΡΘΡΟ Β.9—ΓΔΝΗΚΈ ΓΗΑΣΆΞΔΗ
B.9.1 Πιεξσκή. Ο Πειάηεο ζα εμνθιεί θάζε νξζφ ηηκνιφγην εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ, κε
απνζηνιή ηεο πιεξσκήο ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην. Οη πειάηεο εθηφο ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ ζα εμνθινχλ ηα ηηκνιφγηα ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πιεξσκήο
ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ.
B.9.2 Κξηηηθή. Ζ Esri κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ειεχζεξα νπνηαδήπνηε ζρφιηα, πξνηάζεηο ή αηηήκαηα γηα βειηίσζε
Πξντφλησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ Πειάηε.
B.9.3 Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. Ο Πειάηεο δελ πξέπεη λα επηδηψμεη θαη δελ πξέπεη λα επηηξέςεη ζε άιινλ
ρξήζηε λα επηδηψμεη λα απνθηήζεη δίπισκα επξεζηηερλίαο ή ζπλαθέο δηθαίσκα παγθνζκίσο, ην νπνίν βαζίδεηαη
ζηα Πξντφληα ηεο Esri ή ηα ελζσκαηψλεη. Απηή ε ξεηή απαγφξεπζε επί ηεο απφθηεζεο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο
δελ ζα ηζρχεη γηα ην ινγηζκηθφ θαη ηελ ηερλνινγία ηνπ Πειάηε παξά κφλν ζην βαζκφ πνπ ηα Πξντφληα,
ή νπνηνδήπνηε κέξνο απηψλ, απνηεινχλ ηκήκα νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο ή πξνηηκψκελεο ελζσκάησζεο ζε
αίηεζε γηα δίπισκα επξεζηηερλίαο ή ζπλαθνχο αίηεζεο.
B.9.4 Πεξηνξηζκνί ζηελ Πξνζέιθπζε. Καλέλαο ζπκβαιιφκελνο δελ ζα πξνζειθχζεη γηα πξφζιεςε
νπνηνλδήπνηε εξγαδφκελν ηνπ έηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή ησλ Υπεξεζηψλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ησλ Υπεξεζηψλ θαη γηα κηα πεξίνδν 1 ρξφλνπ εθεμήο. Απηφ δελ πεξηνξίδεη νπνηνλδήπνηε
ζπκβαιιφκελν απφ ην λα δηαθεκίδεη δεκφζηα ζέζεηο γηα πξφζιεςε ζε εθεκεξίδεο, επαγγεικαηηθά πεξηνδηθά
ή δεκνζηεχζεηο ζην δηαδίθηπν.
Β.9.5 Φφξνη θαη ηέιε, ρξεψζεηο απνζηνιήο. Ζ ηηκνιφγεζε ησλ Παξνρψλ θαη ησλ Υπεξεζηψλ Esri πνπ ε Esri
δειψλεη ζηνλ Πειάηε δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπο αλαινγνχληεο θφξνπο ή ηέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ
άιισλ, ηνπ θφξνπ πψιεζεο, ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο ή ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ), ησλ
ηεισλεηαθψλ θφξσλ ή δαζκψλ θαη ησλ ρξεψζεσλ ζπζθεπαζίαο θαη απνζηνιήο, θαζψο θαη ησλ ηειψλ εγγξαθήο
πσιεηψλ. Ζ Esri ζα πξνζζέζεη ηπρφλ ηέιε πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πιεξσκή ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ
ηηκνινγίνπ ηεο πξνο ηνλ Πειάηε. Ζ Esri κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη εθηηκψκελνπο θφξνπο, θαζψο θαη ρξεψζεηο
ζπζθεπαζίαο θαη απνζηνιήο ζηηο πξνζθνξέο ηεο, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα ηέιε
ζηελ ηηκνιφγεζε. Γηα Πειάηεο εθηφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο κπνξεί λα
δειψλεη θφξνπο ή ηέιε ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ.
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Β.9.6 Έιεγρνο πκκφξθσζεο. Ο Πειάηεο ζα ηεξεί αθξηβή θαη πιήξε αξρεία θαη θαηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηε
ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο. Ζ Esri ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο
αληηπξφζσπφο ηεο κπνξνχλ λα δηεμαγάγνπλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ζηα αλσηέξσ αξρεία θαη ζηνηρεία, θαηφπηλ
γξαπηήο εηδνπνίεζεο πξν ηνπιάρηζηνλ 14 εξγάζηκσλ εκεξψλ, ή λα αλαζέζνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ ζε
αλεμάξηεην ηξίην πξφζσπν. Ο Πειάηεο ζα επαλνξζψλεη άκεζα νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε δηαπηζησζεί ζηε
δηάξθεηα ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο. Ζ Esri θαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ηεο Esri απαγνξεχεηαη λα
δηεμάγνπλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ηνπ Πειάηε εληφο πεξηφδνπ 12 κελψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε πξνεγνχκελνπ
ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο ζηνλ νπνίν δελ δηαπηζηψζεθε νπνηαδήπνηε νπζηαζηηθή κε ζπκκφξθσζε ηνπ Πειάηε.
B.9.7 Απνπζία ππνδεινχκελσλ απνπνηήζεσλ. Ζ κε εθαξκνγή απφ νπνηνλδήπνηε ζπκβαιιφκελν
νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο δελ απνηειεί απνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ
ζπκβαιιφκελνπ απηνχ ζηελ εθεμήο εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δηάηαμεο.
B.9.8 Γπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ. Σε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο θξηζεί
αλεθάξκνζηε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, (α) ε δηάηαμε απηή ζα ηξνπνπνηεζεί κφλν ζηνλ βαζκφ πνπ απαηηείηαη
πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ν ζθνπφο ηεο δηάηαμεο, θαη (β) νη ππφινηπεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο ζα
παξακείλνπλ ζε ηζρχ.
Β.9.9 Γηάδνρνο θαη εθδνρείο. Ο Πειάηεο δελ ζα εθρσξήζεη, ρνξεγήζεη επηκέξνπο άδεηα ή κεηαβηβάζεη ηα
δηθαηψκαηά ηνπ σο Πειάηε ή αλαζέζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σπκθσλία, ρσξίο
πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Esri θαη ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ δηαλνκέα ηεο, θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή
απφπεηξα ζα ζεσξείηαη άθπξε ρσξίο ζπγθαηάζεζε. Ζ παξνχζα Σπκθσλία ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο
αληίζηνηρνπο δηαδφρνπο θαη εθδνρείο ησλ ζπκβαιιφκελσλ ζηελ παξνχζα Σπκθσλία. Δληνχηνηο, έλαο αλάδνρνο
πνπ παξαδίδεη ηα Πξντφληα κε ζχκβαζε πξνο ηελ Κπβέξλεζε, κπνξεί λα εθρσξήζεη ηελ παξνχζα Σπκθσλία θαη
ηα Πξντφληα πνπ απνθηνχληαη γηα παξάδνζε ζε πειάηε ηεο θπβέξλεζεο κεηά απφ γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ηελ
Esri, ππφ ηνλ φξν φηη ν ελ ιφγσ πειάηεο ηεο θπβέξλεζεο ζπκθσλεί κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο Σπκθσλίαο.
Με θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξψλ, νη Θπγαηξηθέο ηεο Esri κπνξνχλ λα παξέρνπλ Υπεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ζηα Έγγξαθα Παξαγγειίαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη
ε αληίζηνηρε Θπγαηξηθή σο ην πξφζσπν πνπ παξέρεη ηηο Υπεξεζίεο. Οη εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνη ηεο Esri
δελ απνηεινχλ Θπγαηξηθέο ηεο Esri.
Β.9.10 Γηαηήξεζε ησλ φξσλ ζε ηζρχ. Τν Γισζζάξη ησλ Όξσλ θαη δηαηάμεσλ ησλ Άξζξσλ κε ηίηιν
«Πεξηνξηζκέλεο εγγπήζεηο θαη απνπνηήζεηο», «Πεξηνξηζκφο επζχλεο» θαη «Γεληθέο δηαηάμεηο» ησλ παξφλησλ
Γεληθψλ Όξσλ θαη Γηαηάμεσλ ζα ηζρχεη θαη κεηά απφ ηε ιήμε ή θαηαγγειία ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο.
Β.9.11 Κξαηηθφο Πειάηεο ησλ ΖΠΑ. Τα Πξντφληα είλαη εκπνξηθά είδε πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηδησηηθνχο πφξνπο
θαη παξέρνληαη ζηνλ Πειάηε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο. Δάλ ν Πειάηεο είλαη θπβεξλεηηθφο θνξέαο
ησλ ΖΠΑ ή θπβεξλεηηθφο πξνκεζεπηήο ησλ ΖΠΑ, ε Esri παξαρσξεί άδεηεο ή παξέρεη ζπλδξνκέο ζηνλ Πειάηε
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σπκθσλία ζηα πιαίζηα ησλ Υπνηκεκάησλ FAR 12.211/12.212 ή ηνπ
Υπνηκήκαηνο DFARS 227.7202. Τα Γεδνκέλα θαη ηα Online Services ηεο Esri παξέρνληαη κε άδεηα ή ζπλδξνκή
ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο πνιηηηθήο Υπνηκήκαηνο DFARS 227.7202 σο ινγηζκηθφ εκπνξηθψλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ γηα απνθηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ DFARS. Τα Πξντφληα ππφθεηληαη ζε
πεξηνξηζκνχο θαη ε παξνχζα Σπκθσλία δηέπεη απζηεξά ηε ρξήζε, ηξνπνπνίεζε, εθηέιεζε, αλαπαξαγσγή,
θπθινθνξία, πξνβνιή ή απνθάιπςε ησλ Πξντφλησλ απφ ηνλ Πειάηε. Οη φξνη Σπκθσλίαο πνπ δελ είλαη ζπλεπείο
κε ηνλ θαλνληζκφ νκνζπνλδηαθνχ δηθαίνπ, δελ ηζρχνπλ. Ο Πειάηεο ηεο θπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ, δηθαηνχηαη λα
κεηαβηβάζεη ην Λνγηζκηθφ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηηο νπνίεο κεηαθέξεηαη(νληαη)
ππνινγηζηήο(έο) φπνπ έρεη εγθαηαζηήζεη απηφ ην Λνγηζκηθφ. Σε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε δηθαζηήο,
δηαηηεηήο ή επηηξνπή απνθαζίζεη φηη ν θξαηηθφο Πειάηεο ΖΠΑ έρεη πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα ζε νπνηνδήπνηε
ηκήκα ησλ Πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο πεξί δεκφζησλ πξνκεζεηψλ, ηα δηθαηψκαηα απηά ζα
θαιχπηνπλ κφλνλ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα. Σην ArcGIS Online έρεη ρνξεγεζεί πξνζαξκνζκέλε εμνπζηνδφηεζε
ρακεινχ επηπέδνπ απφ ηε FISMA, αιιά δελ πιεξνί πςειφηεξεο απαηηήζεηο αζθαιείαο, φπσο είλαη εθείλεο πνπ
παξαηίζεληαη ζηνπο Oµνζπνλδηαθνχο Kαλνληζµνχο Aµπληηθψλ Πξνµεζεηψλ (DFARS) 252.239-7010.
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Β.9.12 Ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ παξνχζα Σπκθσλία δελ ππφθεηηαη ζηε Σχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πεξί
Σπκβνιαίσλ γηα ηε Γηεζλή Πψιεζε ησλ Αγαζψλ.
α. Κπβεξλεηηθνί θνξείο. Δάλ ν Πειάηεο είλαη θπβεξλεηηθφο θνξέαο, ε ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο δηθαηνδνζίαο
ηνπ Πειάηε δηέπεη ηελ παξνχζα Σπκθσλία.
β. Με θπβεξλεηηθνί θνξείο. Τν νκνζπνλδηαθφ δίθαην ησλ ΖΠΑ θαη ην δίθαην ηεο Πνιηηείαο ηεο Καιηθφξληα
δηέπνπλ απνθιεηζηηθά ηελ παξνχζα Σπκθσλία, εθηφο ηεο αληίζηνηρεο επηινγήο λνκηθψλ αξρψλ.
B.9.13 Δπίιπζε δηελέμεσλ. Οη ζπκβαιιφκελνη ζα εθαξκφδνπλ ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία επίιπζεο δηελέμεσλ:
α. Γίθαηε απνδεκίσζε. Κάζε ζπκβαιιφκελνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη αζθαιηζηηθά κέηξα,
ζπγθεθξηκέλε απφδνζε ή άιιε δίθαηε απνδεκίσζε ζε νπνηνδήπνηε δηθαζηήξην αξκφδηαο δηθαηνδνζίαο, ρσξίο
απαίηεζε θαηαβνιήο ρξεκαηηθήο εγγχεζεο ή απφδεημεο ηεο βιάβεο σο πξνυπφζεζε απνδεκίσζεο.
β. Κπβεξλεηηθνί θνξείο ΖΠΑ. Ζ παξνχζα Σπκθσλία ππφθεηηαη ζηνλ Νφκν Γηελέμεσλ Σπκβάζεσλ ηνπ 1978, σο
ηξνπνπνηήζεθε (41 USC 601–613).
γ. Λνηπνί θπβεξλεηηθνί θνξείο. Ζ Esri ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεσηηθέο απνθάζεηο δηελέμεσλ ζηα
πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
δ. Γηαηηεζία. Δθηφο φζσλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη ζπκβαιιφκελνη ζα ππφθεηληαη ζε δεζκεπηηθή δηαηηεζία γηα
ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηέλεμεο πξνθχπηεη απφ ή ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνχζα Σπκθσλία, ε νπνία δελ
κπνξεί λα επηιπζεί κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Αλ ν Πειάηεο βξίζθεηαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ή ζε κία απφ
ηηο εδαθηθέο θηήζεηο ή απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο απηψλ, νη δηαδηθαζίεο δηαηηεζίαο δηέπνληαη απφ ηνπο
Καλφλεο Δκπνξηθήο Γηαηηεζίαο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Σπλδέζκνπ Γηαηηεζίαο. Αλ ν Πειάηεο βξίζθεηαη εθηφο ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, νη δηαδηθαζίεο δηέπνληαη απφ ηνπο Καλφλεο Γηαηηεζίαο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ. Οη ζπκβαιιφκελνη ζα επηιέμνπλ έλαλ δηαηηεηή, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο
δηαηηεζίαο. Ζ γιψζζα δηαηηεζίαο ζα είλαη ε Αγγιηθή. Ζ δηαηηεζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπκθσλεκέλε
ηνπνζεζία. Κάζε ζπκβαιιφκελνο, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ έηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ, ζα πξνζθνκίδεη έγγξαθα
ή κάξηπξεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θχξηεο πηπρέο ηεο δηέλεμεο.
Β.9.14 Αλσηέξα Βία. Ο ζπκβαιιφκελνο δελ θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε απνηπρία ή θαζπζηέξεζε θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο, ζε δηάξθεηα πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ε ελ ιφγσ απνηπρία ή θαζπζηέξεζε
νθείιεηαη ζε αηηίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνλ εχινγν έιεγρφ ηνπ. Απηέο νη αηηίεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ
ζενκελίεο, πνιέκνπο, απεξγίεο, εξγαζηαθέο δηελέμεηο, ειεθηξνληθέο επηζέζεηο, λφκνπο, θαλνληζκνχο, θπβεξλεηηθά
δηαηάγκαηα ή νπνηνδήπνηε άιιν ζπκβάλ αλσηέξαο βίαο.
B.9.15 Αλεμάξηεηνο πξνκεζεπηήο. Ζ Esri ζα είλαη αλά πάζα ζηηγκή αλεμάξηεηνο πξνκεζεπηήο. Τίπνηα απφ
φζα πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Σπκθσλία δελ δεκηνπξγεί ζρέζε εξγνδφηε/εξγαδφκελνπ, εληνιέα/εληνινδφρνπ
ή θνηλνπξαμίαο, κεηαμχ ηεο Esri ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ δηαλνκέα ηεο θαη ηνπ Πειάηε. Καλέλαο ζπκβαιιφκελνο
δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο εθ κέξνπο ηνπ έηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ ή λα δξα άιισο εθ κέξνπο ηνπ
έηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ.
B.9.16 Δηδνπνίεζε. Ο Πειάηεο κπνξεί λα απνζηέιιεη ηηο απαηηνχκελεο εηδνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξνχζα Σπκθσλία πξνο ηελ Esri, ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε:
Environmental Systems Research Institute, Inc.
Attn: Σπκβάζεηο θαη Ννκηθφ Τκήκα
380 New York Street
Redlands, CA 92373-8100
USA
Τει.: 909-793-2853
Email: LegalNotices@esri.com
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