ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Ζ παξνχζα χκβαζε Παξνρήο Δπαγγεικαηηθψλ Τπεξεζηψλ ("χκβαζε") ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο ηεο
ζρεηηθήο SOW («Δληνιή Δξγαζίαο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ») θαη ζπκθσλείηαη απφ θαη κεηαμχ ηεο SAP θαη ηνπ Αδεηνχρνπ.
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΔΦΔΙ
ΓΔΓΟΜΔΝΟΤ ΟΣΗ, ε SAP (ή κηα Θπγαηξηθή ηεο SAP AG, ή έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο κεηαπσιεηήο ηνπ Λνγηζκηθνχ SAP), παξέρεη ζηνλ
Αδεηνχρν ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ SAP ζχκθσλα κε ηε χκβαζε Παξνρήο Άδεηαο Υξήζεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο
χκβαζεο, ν Αδεηνχρνο κπνξεί ελαιιαθηηθά λα είλαη έλα λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ην δηθαίσκα βάζεη ηεο χκβαζεο Παξνρήο Άδεηαο
Υξήζεο λα ρξεζηκνπνηεί ην Λνγηζκηθφ SAP σο Θπγαηξηθή ή Παξάξηεκα.
ΓΔΓΟΜΔΝΟΤ ΟΣΗ, ε SAP πξνζθέξεη ζηελ Διιάδα νξηζκέλεο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο ν Αδεηνχρνο επηζπκεί λα απνθηήζεη βάζεη νξηζκέλσλ
Δληνιψλ Δξγαζίαο πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, νη νπνίεο αλαθέξνπλ θαη ελζσκαηψλνπλ ηελ παξνχζα χκβαζε
(θαζεκία απνηειεί κηα "SOW"). Οη SOW πεξηγξάθνπλ κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ην εχξνο, ηε δηάξθεηα θαη ην ηίκεκα γηα ηηο
Τπεξεζίεο.
ΣΧΡΑ Χ ΔΚ ΣΟΤΣΟΤ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ακνηβαίεο δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζηελ παξνχζα χκβαζε, ε επάξθεηα ησλ
νπνίσλ αλαγλσξίδεηαη δηα ηνπ παξφληνο, νη ζπκβαιιφκελνη πξνηηζέκελνη λα δεζκεπζνχλ λνκίκσο, ζπκθσλνχλ ηα αθφινπζα:
1.

Οξηζκνί
1.1.

"Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο" είλαη, ζηελ πεξίπησζε ηεο SAP, φιεο νη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ε SAP πξνζηαηεχεη απφ ηελ
άλεπ νξίσλ απνθάιπςε ζε ηξίηνπο, ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά: (α) ην Λνγηζκηθφ SAP, ηελ ηεθκεξίσζε, ην Πξντφλ
Δξγαζίαο θαη άιια πιηθά SAP, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ησλ αθφινπζσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ινγηζκηθφ
SAP: (i) ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ (θψδηθεο αληηθεηκέλσλ θαη πεγαίνη θψδηθεο), ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ θαη έλλνηεο
πξνγξακκαηηζκνχ, ηξφπνη επεμεξγαζίαο, ζρεδηάζεηο ζπζηεκάησλ ελζσκαησκέλεο ζην ινγηζκηθφ, (ii) απνηειέζκαηα ζεκείσλ
αλαθνξάο, εγρεηξίδηα, θαηαρσξίζεηο πξνγξακκάησλ, δηαηάμεηο δεδνκέλσλ, δηαγξάκκαηα ξνψλ, ινγηθά δηαγξάκκαηα,
ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο, κνξθέο αξρείσλ θαη (iii) αλαθαιχςεηο, εθεπξέζεηο, έλλνηεο, ζρεδηάζεηο, δηαγξάκκαηα ξνψλ,
ηεθκεξίσζε, πξνδηαγξαθέο πξντφληνο, πξνδηαγξαθέο δηεπαθήο εθαξκνγήο, ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε ην
ινγηζκηθφ, (β) έξεπλα θαη αλάπηπμε ή κέζνδνη εμέηαζεο ηεο SAP, (γ) πξνζθνξέο πξντφλησλ, ζπλεξγάηεο πεξηερνκέλνπ,
ηηκνιφγεζε πξντφληνο, δηαζεζηκφηεηα πξντφληνο, ηερληθά ζρέδηα, αιγφξηζκνη, δηαδηθαζίεο, ηδέεο, ηερληθέο, ηχπνη, δεδνκέλα,
δηαγξάκκαηα, εκπνξηθά κπζηηθά, ηερλνγλσζία, βειηηψζεηο, πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ, πξνβιέςεηο θαη ζηξαηεγηθέο θαη (δ)
θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηξίηνπο (πιεξνθνξία πνπ απνθαιχθζεθε ζηε SAP ζχκθσλα κε ηελ αλάιεςε απφ ηε SAP
κηαο ηζρχνπζαο ππνρξέσζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο). Όζνλ αθνξά ηνλ Αδεηνχρν, "Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο" είλαη φιεο νη
πιεξνθνξίεο πνπ ν Αδεηνχρνο πξνζηαηεχεη απφ ηελ άλεπ πεξηνξηζκψλ απνθάιπςε ζε ηξίηνπο θαη ηηο νπνίεο (i) εάλ έρνπλ
πιηθή ππφζηαζε, ν Αδεηνχρνο αλαγλσξίδεη ξεηψο σο εκπηζηεπηηθέο ή ηδηφθηεηεο θαηά ηνλ ρξφλν ηεο απνθάιπςεο θαη (ii) εάλ
έρνπλ άπιε ππφζηαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνθάιπςεο δηα πξνθνξηθνχ ή νπηηθνχ κέζνπ), ν Αδεηνχρνο αλαγλσξίδεη
σο εκπηζηεπηηθέο θαηά ην ρξφλν ηεο απνθάιπςεο, ζπλνςίδεη γξαπηψο ηηο Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο θαη παξαδίδεη ηε
ζρεηηθή ζχλνςε εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απνθάιπςεο.

1.2.

"χκβνπινη" είλαη νη ππάιιεινη θαη νη ηξίηνη ππεξγνιάβνη ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ε SAP γηα ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ ζηνλ
Αδεηνχρν.

1.3.

"Παξαδνηέα" είλαη ηα Πξντφληα Δξγαζίαο, εάλ ππάξρνπλ, ηα νπνία απνηεινχλ εηδηθέο παξαγσγέο πνπ ε SAP παξέρεη ζηνλ
Αδεηνχρν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παξαγσγέο απηέο νξίδνληαη ζαθψο θαη ξεηψο σο "Παξαδνηέα" ζηελ ηζρχνπζα SOW.

1.4.

"Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο" είλαη ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θάζε ηχπνπ, ηα δηθαηψκαηα ζρεδίαζεο, ηα κνληέια
βνεζεηηθψλ πξνγξακκάησλ ή άιια παξεκθεξή δηθαηψκαηα εθεπξέζεσλ, ηα copyrights, ηα δηθαηψκαηα εξγαζηψλ κάζθαο, ηα
εκπνξηθά δηθαηψκαηα, ε ηερλνγλσζία ή ηα δηθαηψκαηα εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ηα εκπνξηθά νλφκαηα θαη
ζήκαηα γηα ηελ πψιεζε ή δηαθήκηζε ππεξεζηψλ θαη φια ηα άιια δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ εγγξαθψλ ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα αλσηέξσ, ζε νπνηαδήπνηε ρψξα, πνπ
πξνθχπηνπλ βάζεη θαηαζηαηηθνχ ή εζηκηθνχ δηθαίνπ ή βάζεη ζχκβαζεο θαη, άζρεηα κε ηνλ βαζκφ ηειεηνπνίεζήο ηνπο, πνπ
ππάξρνπλ ηψξα ή ζα αξρεηνζεηεζνχλ, ζα εθδνζνχλ ή ζα απνθηεζνχλ εθεμήο.

1.5.

"χκβαζε Παξνρήο Άδεηαο Υξήζεο" είλαη ε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο SAP (ή κηαο Θπγαηξηθήο ηεο SAP AG, ή ελφο
εμνπζηνδνηεκέλνπ κεηαπσιεηή ηνπ ινγηζκηθνχ SAP) θαη ηνπ Αδεηνχρνπ, βάζεη ηεο νπνίαο παξαζρέζεθαλ ζηνλ Αδεηνχρν ηα
δηθαηψκαηα άδεηαο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ SAP.

1.6.

"Λνγηζκηθφ SAP" είλαη (i) θάζε πξντφλ ινγηζκηθνχ γηα ην νπνίν έρεη παξαζρεζεί άδεηα ρξήζεο ζηνλ Αδεηνχρν ζχκθσλα κε ηε
χκβαζε Παξνρήο Άδεηαο Υξήζεο φπσο νξίδεηαη ζηα ζρεηηθά Έληππα Παξαγγειίαο Λνγηζκηθνχ (ή ζε άιια έληππα
παξαγγειίαο, πξνζαξηήκαηα ή παξαξηήκαηα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε), (ii) θάζε λέα έθδνζε ε νπνία δηαηίζεηαη κέζσ
απνζηνιήο άλεπ πεξηνξηζκψλ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ππνζηήξημεο θαη (iii) θάζε πιήξεο αληίγξαθν ή ηκήκα
αληηγξάθνπ νπνησλδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ.

1.7.

"Τπεξεζίεο" είλαη επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο, παξερφκελεο απφ ηε SAP ζηνλ Αδεηνχρν βάζεη κηαο SOW πνπ αλαθέξεη ηελ
παξνχζα χκβαζε.

1.8.

"Φφξνη" είλαη νη θφξνη γηα θξαηηθέο ή ηνπηθέο πσιήζεηο, ν ΦΠΑ, νη παξαθξαηήζεηο εμσηεξηθνχ, νη θφξνη ρξήζεο, ηδηνθηεζίαο,
ν θφξνο θαηαλάισζεο, νη θφξνη ππεξεζηψλ θαη άιινη ζρεηηθνί θφξνη, νη νπνίνη επηβάιινληαη ζην παξφλ ή ζην εμήο, ην
ζχλνιν ησλ νπνίσλ αθνξά ην ηηκνιφγην ηνπ Αδεηνχρνπ.
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1.9. "Πξντφλ Δξγαζίαο" είλαη θάζε πξντφλ εξγαζίαο ή ηα πιηθά απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ή κε ηε SAP ζχκθσλα κε ηελ
παξνχζα χκβαζε ή ζχκθσλα κε θάπνηα SOW, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ησλ εξγαζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Αδεηνχρνπ ή ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπ.
2.

Παξνρή Τπεξεζηώλ
2.1.

Ζ SAP ζα παξέρεη Τπεξεζίεο φπσο νξίδεη ε SOW.

2.2.

Ζ SAP κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηξίηνπο ππεξγνιάβνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο SAP. Ζ SAP ζα θέξεη ηελ επζχλε
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηψλ απφ ηξίηνπο ππεξγνιάβνπο ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ επζχλεηαη γηα ηνπο δηθνχο ηεο
πκβνχινπο.

2.3.

Δάλ θάπνηα Τπεξεζία, ζην ζχλνιφ ηεο ή κεξηθψο, δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί απφ ηε SAP ιφγσ αδπλακίαο ηνπ Αδεηνχρνπ
θαη ν Αδεηνχρνο δελ κπνξέζεη λα εηδνπνηήζεη ηε SAP εθ ησλ πξνηέξσλ εληφο εχινγνπ ρξφλνπ, ν ρξφλνο πνπ έρεη
ζπκθσλεζεί γηα ηε ρξήζε πφξσλ SAP γηα απηή ηελ Τπεξεζία ζα πξέπεη λα ηηκνινγεζεί ζηνλ Αδεηνχρν.

2.4.

Παξά ηα πξναλαθεξζέληα, ηπρφλ ππεξεζίεο θαη πξντφληα εξγαζίαο πνπ πξνκήζεπζε ε SAP ζηνλ Αδεηνχρν πξηλ ηελ
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο SOW ή κηαο Αίηεζεο Αιιαγήο απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία
θαη Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ηεο SAP θαη ζα δηέπνληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη, εηδηθφηεξα, απφ
ηνπο ‘Οξνπο 9 (Δκπηζηεπηηθφηεηα ) θαη 12 (Πεξηνξηζκφο ηεο Δπζχλεο). Δάλ δελ ππάξρεη νινθιεξσκέλε ζχκβαζε, φιεο νη
ππεξεζίεο, ηα πξντφληα εξγαζίαο θαη ηα παξαδνηέα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ ή λα δηαγξαθνχλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ.

2.5.

Απνδνρή
Σα παξαδνηέα ππφθεηληαη ζηηο εμήο δηαδηθαζίεο απνδνρήο, εθηφο εάλ έρεη άιισο ζπκθσλεζεί ζηε ζρεηηθή SOW:
Πεξίνδνο Απνδνρήο Παξαδνηέσλ. Απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ παξαδνηένπ απφ ηε SAP, ν
Αδεηνχρνο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο γηα λα απνδερζεί ή λα απνξξίςεη ("Πεξίνδνο Απνδνρήο") ην
Παξαδνηέν, ιφγσ νπζηψδνπο ειαηηψκαηνο, θαηά ηελ εχινγε θξίζε ηνπ, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ απνδνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
SOW γηα απηφ ην Παξαδνηέν. " Οπζηψδεο ειάηησκα " ζεκαίλεη φηη ην Παξαδνηέν δελ πιεξνί νπζησδψο ηα αξκφδνληα θαη
ζρεηηθά θξηηήξηα απνδνρήο γηα απηφ φπσο νξίδνληαη ζηε SOW. Δάλ ην ζρεηηθφ Παξαδνηέν πιεξνί ηα ζπκθσλεζέληα θξηηήξηα
απνδνρήο πνπ νξίδνληαη ζηε SOW, ν Αδεηνχρνο ζα απνδερζεί ην Παξαδνηέν. Ο Αδεηνχρνο δελ ζα αξλείηαη ηελ απνδνρή
ρσξίο εχινγε αηηία. ε πεξίπησζε πνπ ν Αδεηνχρνο ελεκεξψζεη ηε SAP φηη έρεη απνξξίςεη ην Παξαδνηέν ιφγσ νπζηψδνπο
ειαηηψκαηνο, ν Αδεηνχρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη έγγξαθν, εληφο απηήο ηεο πεξηφδνπ ησλ 10 εκεξψλ, πξνζδηνξίδνληαο
ην ειάηησκα απηφ. Ζ SAP ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο κηα εχινγε πεξίνδν γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηνχ ηνπ νπζηψδνπο
ειαηηψκαηνο θαη ζα παξαδψζεη εθ λένπ ην Παξαδνηέν γηα κηα επηπιένλ Πεξίνδν Απνδνρήο. Δάλ ν Αδεηνχρνο δελ απνξξίςεη
ην Παξαδνηέν εληφο ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο, κέζσ ελφο εγγξάθνπ πνπ ζα πξνζδηνξίδεη ην ειάηησκα, ζα ζεσξείηαη απφ ηελ
10ε εκέξα ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο φηη ν Αδεηνχρνο απνδέρζεθε ην Παξαδνηέν. Μεηά ηελ απνδνρή ηνπ Παξαδνηένπ, θάζε
Τπεξεζία ζρεηηθή κε ην Παξαδνηέν ζα ζεσξείηαη απνδεθηή θαη ε SAP δελ ζα έρεη άιιεο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ην
απνδεθηφ Παξαδνηέν. Σν Παξαδνηέν δελ ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνλ Αδεηνχρν γηα παξαγσγηθή ρξήζε αλ δελ έρεη γίλεη απνδεθηφ
απφ ηνλ Αδεηνχρν (είηε ξεηψο είηε κε ηελ πάξνδν ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο). Παξαγσγηθή ρξήζε ηνπ Παξαδνηένπ ζα ζεσξείηαη
απνδνρή απφ ηνλ Αδεηνχρν ηνπ ζρεηηθνχ Παξαδνηένπ. ε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα θξηηήξηα απνδνρήο δελ έρνπλ νξηζηεί
ζηε SOW γηα ην Παξαδνηέν, ην Παξαδνηέν απηφ ζα ζεσξείηαη πιήξεο θαη απνδεθηφ απφ ηνλ Αδεηνχρν ηελ εκέξα κεηά ηελ
εθηέιεζή ηνπ ή ηελ παξάδνζή ηνπ απφ ηε SAP.

3.

4.

Γεληθέο Δπζύλεο Αδεηνύρνπ.
3.1.

Ο Αδεηνχρνο είλαη ππεχζπλνο λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπζεηήζεηο ψζηε λα επηηξέςεη ζηε SAP λα εθηειέζεη ηηο Τπεξεζίεο.

3.2.

Ο Αδεηνχρνο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα δηαζέηεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν ε SAP εχινγα ρξεηάδεηαη, γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ Τπεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε φ,ηη νξίδεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ αληίζηνηρε SOW.

3.3.

Δάλ νη Τπεξεζίεο εθηεινχληαη ζην ρψξν ηνπ Αδεηνχρνπ, ν Αδεηνχρνο ζπκθσλεί λα παξέρεη πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηεο θαηάιιειεο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αδεηνχρνπ,
ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο.

3.4.

Ο Αδεηνχρνο ζα νξίζεη ππεχζπλν επηθνηλσλίαο πνπ ζα παξέρεη ζηε SAP θάζε απαξαίηεηε ή ζρεηηθή πιεξνθνξία θαη ζα είλαη
εμνπζηνδνηεκέλνο λα ιακβάλεη ν ίδηνο απνθάζεηο ή λα εμαζθαιίδεη ηελ ιήςε απνθάζεσλ άιισλ έγθαηξα.

3.5.

Πξηλ μεθηλήζεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε νπνηαδήπνηε Τπεξεζία θαη/ή Παξαδνηέν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Τπεξεζηψλ
πνπ παξέρνληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ειαηησκάησλ), ν Αδεηνχρνο πξέπεη λα ειέγμεη ηελ παξερφκελε εξγαζία ελδειερψο
γηα λα βεβαησζεί φηη δελ ππάξρνπλ ειαηηψκαηα θαη γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο Τπεξεζίαο θαη/ή ηνπ
Παξαδνηένπ θαηά πεξίπησζε. Ο Αδεηνχρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ έλαληη ηεο πηζαλφηεηαο νη
εξγαζίεο λα έρνπλ ή λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγία αληηγξάθσλ
αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ, ε δηάγλσζε ζθαικάησλ θαη ε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε απνηειεζκάησλ (θαζψο θαη ε πνηφηεηα
ησλ δεδνκέλσλ). Δθηφο εάλ έρεη άιισο ζπκθσλεζεί εγγξάθσο ζε θάζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε, νη χκβνπινη SAP
δηθαηνχληαη λα δξνπλ κε ηε βεβαηφηεηα φηη φια ηα δεδνκέλα κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή πιεξνχλ ηα κέηξα αζθαιείαο.

Γηαδηθαζίεο Αίηεζεο Αιιαγήο
4.1.

Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο κηαο SOW (Δληνιήο Δξγαζίαο), νη ζπκβαιιφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ αιιαγέο ζηε SOW
ζχκθσλα κε ην έληππν αίηεζεο αιιαγήο πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζηελ ηζρχνπζα SOW ("Αίηεζε Αιιαγήο"). Καη ηα δχν
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ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ λα ελεξγνχλ θαιή ηε πίζηεη, λα δηαρεηξίδνληαη ακνηβαία θαη λα ζπκθσλνχλ ακνηβαία γηα ηηο
δεηνχκελεο Αηηήζεηο Αιιαγψλ εληφο εχινγεο ρξνληθήο πεξηφδνπ.
4.2.
5.

Ζ SAP δελ ζα ηθαλνπνηεί Αηηήζεηο Αιιαγψλ ρσξίο λα έρνπλ πξψηα ζπκθσλεζεί θαη ππνγξαθεί απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.

Ιθαλνπνίεζε από ηελ Απόδνζε ηνπ Πξνζωπηθνύ
Δάλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ν Αδεηνχρνο ή ε SAP δπζαξεζηεζεί κε ηελ απφδνζε ελφο δηνξηζκέλνπ πκβνχινπ ή ελφο κέινπο ηεο
νκάδαο έξγνπ ηνπ Αδεηνχρνπ, ην δπζαξεζηεκέλν ζπκβαιιφκελν κέξνο ζα αλαθέξεη άκεζα θαη εγγξάθσο ην γεγνλφο ζηνλ έηεξν
ζπκβαιιφκελν θαη κπνξεί λα δεηήζεη αληηθαηαζηάηε. Ο έηεξνο ζπκβαιιφκελνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη απηή ηελ αιιαγή (ε νπνία
επίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο SAP, ζα ππφθεηηαη ζηε δηαζεζηκφηεηα πξνζσπηθνχ) θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα.

6.

7.

Απνδεκίωζε ηεο SAP.
6.1.

Όιεο νη Τπεξεζίεο ζα παξέρνληαη απφ ηε SAP κε απνινγηζηηθή θνζηνιφγεζε (time and material),πιένλ εμφδσλ, εθηφο εάλ
ζπκθσλεζεί άιισο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζηε SOW.

6.2.

Δθηφο εάλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά θαη εγγξάθσο, νη Τπεξεζίεο ζα ηηκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ην ηίκεκα ή ηηο ρξεψζεηο πνπ
έρνπλ θαηαρσξεζεί ή αλαθεξζεί ζηε SOW, ή ζηα Πξνζαξηήκαηα θαη Παξαξηήκαηα ηνπ Παξφληνο, φπσο αξκφδεη.

6.3.

Ζ SAP έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πξνθαηαβνιή εάλ ππάξρεη ιφγνο ακθηβνιίαο φηη ν Αδεηνχρνο ζα θαηαβάιεη ηελ πιεξσκή
εγθαίξσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο φπνπ ν Αδεηνχρνο δειψλεη πηψρεπζε ή αθνινπζεί παξφκνηα δηαδηθαζία.

6.4.

Σν ηίκεκα θαη νη άιιεο ρξεψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε δελ πεξηιακβάλνπλ Φφξνπο. Όιεο νη
θαηάιιειεο άδεηεο απεπζείαο πιεξσκήο ή ηα έγθπξα πηζηνπνηεηηθά θνξναπαιιαγήο πξέπεη λα παξέρνληαη ζηε SAP πξηλ
απφ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πκθσλίαο. Δάλ ε SAP ρξεηάδεηαη λα πιεξψζεη Φφξνπο, ν Αδεηνχρνο ζα θαηαβάιεη ζηε
SAP ηα πνζά απηά. Ο Αδεηνχρνο δηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλεί λα θαηαβάιεη ζηε SAP θάζε Φφξν θαη ζρεηηθφ έμνδν, ηφθν θαη
πξφζηηκα πνπ θαηαβάιινληαη ή είλαη πιεξσηέα απφ ηε SAP. Ζ Παξάγξαθνο απηή δελ ζα ηζρχεη γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο ηεο
SAP.

Γηάξθεηα θαη Καηαγγειία.
7.1.

Γηάξθεηα ηεο χκβαζεο Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη
αλσηέξσ, θαη ζα παξακείλεη ζε ηζρχ γηα ηξία (3) έηε, εθηφο εάλ θαηαγγειζεί λσξίηεξα απφ θάπνηνλ απφ ηνπο
ζπκβαιιφκελνπο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Παξάγξαθν 7.

7.2.

Ρήηξα Πεξί Γηθαηψκαηνο Μνλνκεξνχο Καηαγγειίαο. Οπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα θαηαγγείιεη
κνλνκεξψο ηελ παξνχζα χκβαζε, ρσξίο ηελ επίθιεζε νπνηνπδήπνηε ιφγνπ, κεηά ηελ πάξνδν ελελήληα (90) εκεξψλ απφ
ηελ επίδνζε έγγξαθεο θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ έηεξν ζπκβαιιφκελν. Δάλ ε παξνχζα χκβαζε θαηαγγειζεί κνλνκεξψο πξηλ
απφ ηελ νινθιήξσζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ SOW, ε θαηαγγειία απηή δελ ζα επεξεάζεη ηε ζπλέρηζε κηαο ηέηνηαο SOW ή ηελ
εθαξκνζηκφηεηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο γηα θάζε ηέηνηα SOW γηα ηελ ππφινηπε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο ηεο
SOW.

7.3.

Υξνληθή δηάξθεηα ηεο SOW. Κάζε SOW ζα ηίζεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηε
SOW θαη ζα παξακέλεη ζε ηζρχ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ή ζα θαηαγγέιιεηαη λσξίηεξα απφ έλαλ απφ ηνπο
ζπκβαιιφκελνπο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Παξάγξαθν 7.

7.4.

Καηαγγειία κηαο SOW ρσξίο ηελ επίθιεζε νπνηνπδήπνηε ιφγνπ. Δθηφο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί άιισο ζε κηα SOW, θάζε SOW
(εμαηξνπκέλσλ ησλ SOW κε πάγην-θιεηζηφ ηίκεκα) κπνξεί λα θαηαγγειζεί απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο
κεηά ηελ πάξνδν ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε έγγξαθεο θνηλνπνίεζεο ζηνλ έηεξν ζπκβαιιφκελν. Δάλ ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξεο απφ κία SOW πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε, ε SOW κπνξεί λα θαηαγγειζεί κνλνκεξψο, ρσξίο
ηελ επίθιεζε νπνηνπδήπνηε ιφγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ρσξίο θαηαγγειία ηεο παξνχζαο
χκβαζεο ή ησλ άιισλ SOW.

7.5.

Καηαγγειία χκβαζεο θαη/ή SOW γηα πνπδαίν Λφγν.
Καζέλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα χκβαζε θαη/ή κηα SOW γηα ζπνπδαίν ιφγν:

7.6.

7.5.1.

κεηά ηελ πάξνδν ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε έγγξαθεο θνηλνπνίεζεο ηεο νπζηψδνπο παξαβίαζεο
δηάηαμεο ηεο χκβαζεο ή ηεο SOW, φπσο αξκφδεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο παξαβίαζεο ζηελ πιεξσκή απφ ηνλ
Αδεηνχρν γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηξηάληα (30) εκέξεο γηα ρξήκαηα νθεηιφκελα δπλάκεη ηεο παξνχζαο ή κηαο SOW,
εθηφο εάλ ν Αδεηνχρνο έρεη απνθαηαζηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε παξαβίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηάληα
εκεξψλ, ή

7.5.2.

άκεζα εάλ ν έηεξνο ζπκβαιιφκελνο δειψζεη πηψρεπζε, θαηαζηεί αλαμηφρξενο, ή πξαγκαηνπνηήζεη εθρψξεζε
πξνο φθεινο ησλ πηζησηψλ, ή δηαθνξεηηθά παξαβηάζεη νπζησδψο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηηο
Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ή ηελ Δθρψξεζε.

Απνηέιεζκα Καηαγγειίαο. Ο Αδεηνχρνο ζα θέξεη ηελ επζχλε γηα φιεο ηηο πιεξσκέο πξνο ηε SAP, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ηηκήκαηνο γηα φιεο ηηο Τπεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
Τπεξεζηψλ απηψλ κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαγγειία, ιχζε ή ιήμε κηαο SOW ή ηεο
παξνχζαο χκβαζεο. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο, ιχζεο ή ιήμεο κηαο SOW ή ηεο χκβαζεο, φιεο νη Δκπηζηεπηηθέο
Πιεξνθνξίεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνχζα χκβαζε ή SOW, φπσο αξκφδεη, θαη βξίζθνληαη ζηελ
θαηνρή νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ έηεξν ζπκβαιιφκελν ή ζα θαηαζηξέθνληαη θαη ζα
παξέρεηαη πηζηνπνίεζε ηεο θαηαζηξνθήο ηνπο απφ αξκφδηα αξρή ψζηε λα δεζκεπζεί ν αληίζηνηρνο ζπκβαιιφκελνο.
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8.

9.

Πξνϊόλ Δξγαζίαο.
8.1.

Κάζε ηίηινο θαη δηθαίσκα ζηηο Τπεξεζίεο, ζηα Παξαδνηέα θαη ζηα Πξντφληα Δξγαζίαο, θαη φια ηα Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο
Ηδηνθηεζίαο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε απηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ, γλψζεσλ ή δηαδηθαζηψλ ησλ Τπεξεζηψλ
θαη/ή Παξαδνηέσλ (είηε έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηνλ Αδεηνχρν είηε φρη), ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθά ηδηνθηεζία ηεο SAP θαη ηεο
SAP AG. Ο Αδεηνχρνο ζπκθσλεί λα εθηειεί θαη λα εμαζθαιίδεη φηη νη ηξίηνη ζπκβαιιφκελνί ηνπ εθηεινχλ ηε ζρεηηθή
ηεθκεξίσζε κε εχινγν ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηδηνθηεζία ηεο SAP ή ηεο SAP AG επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
δηθαησκάησλ.

8.2.

Όηαλ φια ηα νθεηιφκελα πνζά βάζεη ηεο SOW εμνθιεζνχλ πιήξσο θαη φιεο νη αμηψζεηο ηθαλνπνηεζνχλ, ν Αδεηνχρνο
ιακβάλεη κηα κε απνθιεηζηηθή, κε κεηαβηβάζηκε άδεηα γηα ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε
Παξνρήο Άδεηαο Υξήζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Αδεηνχρνο ζα ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο Παξνρήο Άδεηαο Υξήζεο
θαη ηελ παξνχζα χκβαζε, γηα λα ρξεζηκνπνηεί ηα Παξαδνηέα θαη ηα Πξντφληα Δξγαζίαο πνπ ηνπ παξέρεη ε SAP βάζεη κηαο
ζρεηηθήο SOW βάζεη απηήο ηεο χκβαζεο κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ησλ εζσηεξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
Αδεηνχρνπ θαη ησλ Θπγαηξηθψλ ηνπ θαη ζην βαζκφ πνπ ν Αδεηνχρνο έρεη άδεηα ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ SAP, ηεο
ηεθκεξίσζεο θαη ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ SAP ζηε χκβαζε Παξνρήο Άδεηαο Υξήζεο.

8.3.

Ο Αδεηνχρνο ζα ελεκεξψζεη ηε SAP άκεζα θαη εγγξάθσο εάλ θάπνηνο ηξίηνο απνθηήζεη κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε
ζηελ ηδηνθηεζία ή ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νπνίεο ε SAP δηαηεξεί ηίηιν ή δηθαηψκαηα θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη ιάβεη φια ηα
απαξαίηεηα κέηξα γηα λα δηαθφςεη απηή ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε θαη επίζεο ζα ελεκεξψζεη ηνλ ηξίην γηα ηα
δηθαηψκαηα ηεο SAP.

Δκπηζηεπηηθόηεηα
9.1.

Υξήζε Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ Οη Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο δελ ζα αλαπαξάγνληαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή παξά
κφλν φπσο απαηηείηαη απφ ηνλ παξαιήπηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα
χκβαζε θαη/ή ηελ SOW. Κάζε αλαπαξαγσγή Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ ηνπ έηεξνπ ζπκβαιινκέλνπ ζα παξακέλεη
ηδηνθηεζία ηνπ κέξνπο πνπ πξνέβε ζηελ θνηλνπνίεζε θαη ζα πεξηέρεη θάζε θαη φιεο ηηο εηδνπνηήζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη
ηδησηηθφηεηαο ή ηα ππνκλήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην πξσηφηππν. ρεηηθά κε ηηο Δκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ έηεξνπ
ζπκβαιιφκελνπ, θάζε κέξνο: (α) ζα ιακβάλεη φια ηα ινγηθψο αλαγθαία κέηξα (πνπ νξίδνληαη αθνινχζσο) γηα ηε δηαηήξεζε
ηνπ απνξξήηνπ φισλ ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ θαη (β) δελ ζα απνθαιχςεη Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ηνπ έηεξνπ
ζπκβαιιφκελνπ ζε ηξίηνπο εθηφο απφ ηνπο θαιφπηζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ησλ νπνίσλ ε πξφζβαζε είλαη απαξαίηεηε
πξνθεηκέλνπ λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο δπλάκεη ηνπ παξφληνο. "Λνγηθψο Αλαγθαία Μέηξα" φπσο νξίδεηαη ζην παξφλ
είλαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ν παξαιήπηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθψλ ηνπ παξφκνησλ εκπηζηεπηηθψλ θαη ηδηνθηεζηαθψλ
πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία ζα αληηζηνηρνχλ ζηα εχινγα πξφηππα πξνζηαζίαο. Οη Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ησλ
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ νη νπνίεο απνθαιχπηνληαη πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζα ππφθεηληαη ζηα κέηξα
πξνζηαζίαο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ.

9.2.

Δμαηξέζεηο. Οη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ή ηελ απνθάιπςε ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ δελ ζα ηζρχνπλ γηα
Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο: (α) πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνλ παξαιήπηε αλεμάξηεηα, ρσξίο αλαθνξά ζηηο Δκπηζηεπηηθέο
Πιεξνθνξίεο ηνπ έηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ, ή πνπ ιακβάλνληαη λνκίκσο θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο απφ ηξίην κέξνο ην νπνίν
έρεη ην δηθαίσκα παξνρήο Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ, (β) θαηέζηεζαλ δηαζέζηκεο ζην θνηλφ απφ ηνλ παξαιήπηε ρσξίο
παξαβίαζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο, (γ) ηε ζηηγκή ηεο απνθάιπςεο γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνλ παξαιήπηε ρσξίο
πεξηνξηζκνχο.

9.3.

Δκπηζηεπηηθνί Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο. Γεκνζηφηεηα. Ο Αδεηνχρνο δελ ζα απνθαιχπηεη ζε ηξίηνπο ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ή ηνπο φξνπο ηηκνιφγεζεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή. Καλέλα απφ ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επσλπκία ηνπ έηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ ζε δηαθεκίζεηο ή παξφκνηεο
δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ έηεξνπ κέξνπο, εθηφο ηνπ φηη δηα ηνπ παξφληνο ν
Αδεηνχρνο ζπκθσλεί φηη ε SAP ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επσλπκία ηνπ Αδεηνχρνπ ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ πειαηψλ ηεο
θαη λα αλαιχεη ζηνηρεία απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη/ή ηηο αληίζηνηρεο SOW (π.ρ., γηα πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ηνπ
πξντφληνο), ή, ζε ρξφλνπο πνπ νη ζπκβαιιφκελνη απνδέρνληαη ακνηβαίσο, σο κέξνο ησλ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ ηεο SAP
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ησλ θιήζεσλ θαη ηζηνξηψλ αλαθνξάο, ησλ δεκνζηεπκέλσλ καξηπξηψλ, ησλ επηζθέςεσλ
ηζηνηφπνπ, ηεο ζπκκεηνρήο ζην SAPPHIRE). Ζ SAP ζα θάλεη θάζε εχινγε πξνζπάζεηα λα απνθχγεη ηελ άλεπ ιφγνπ
παξέκβαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαθνξάο ζηελ επηρείξεζε ηνπ Αδεηνχρνπ.

10. Γηαβεβαίωζε
10.1.

Γηαβεβαίσζε
Ζ SAP δηαβεβαηψλεη φηη νη Τπεξεζίεο ηεο ζα εθηεινχληαη κε επαγγεικαηηθφ ηξφπν απφ άηνκα κε ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο
γηα ελελήληα (90) εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Τπεξεζίαο. Δθηφο ηεο πεξίπησζεο θαηά ηελ νπνία ππάξρεη έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ηεο SAP, θακία επηθνηλσλία νπνηνπδήπνηε είδνπο δελ ζα ζεσξείηαη φηη επηβάιιεη ζηε SAP πξφζζεην, ή
επαρζέο έξγν, ή επζχλε, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε.

10.2.

Ζ δηαβεβαίσζε δελ ζα ηζρχεη:
α.

εάλ ην Πξντφλ Δξγαζίαο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ Σεθκεξίσζε ή

β.
εάλ ε βιάβε νθείιεηαη ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξντφληνο Δξγαζίαο, ηνπ Λνγηζκηθνχ ηνπ Αδεηνχρνπ ή ηξίηνπ κέξνπο. Ζ
SAP δελ δηαβεβαηψλεη φηη ην Πξντφλ Δξγαζίαο ζα ιεηηνπξγεί αδηαιείπησο ή φηη δελ ζα παξνπζηάζεη επνπζηψδνπο ζεκαζίαο
ζθάικαηα ή βιάβεο πνπ δελ επεξεάδνπλ επί ηεο νπζίαο ηελ απφδνζή ηνπ ή φηη νη εθαξκνγέο πνπ πεξηέρνληαη ζην Πξντφλ
Δξγαζίαο είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα πιεξνχλ φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Αδεηνχρνπ.
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10.3.

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Αδεηνχρνο ζα ελεκεξψζεη ηε SAP εγγξάθσο κε ζαθή πεξηγξαθή ηεο παξαβίαζεο ηεο
δηαβεβαίσζεο ησλ Τπεξεζηψλ εληφο ηεο πεξηφδνπ δηαβεβαίσζεο θαη φηη ε SAP ζα επαιεζεχζεη ηελ χπαξμε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο παξαβίαζεο δηαβεβαίσζεο, ε SAP θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα ζα:
10.3.1.

αλαδηακνξθψζεη ηηο ζρεηηθέο Τπεξεζίεο, ή

10.3.2.

ζα επηζηξέςεη ην ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηηο ζρεηηθέο Τπεξεζίεο

Απηή είλαη ε κνλαδηθή θαη απνθιεηζηηθή απνθαηάζηαζε πξνο ηελ πιεπξά ηνπ Αδεηνχρνπ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο
εγγχεζεο.
10.4. Ζ SAP ΚΑΗ ΟΗ ΑΓΔΗΟΤΥΟΗ ΣΖ ΑΠΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΓΓΤΖΔΧΝ, ΡΖΣΧΝ Ή ΔΝΝΟΟΤΜΔΝΧΝ,
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΝΝΟΟΤΜΔΝΧΝ ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ Ή
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΟΠΟ, ΔΚΣΟ ΑΤΣΧΝ ΠΟΤ ΒΑΔΗ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΓΤΝΑΣΟΝ ΝΑ
ΑΠΟΚΖΡΤΥΘΟΤΝ.
11. Πεξηνξηζκόο Δπζπλώλ
11.1. Με ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο Παξαγξάθνπ 12, ε SAP ζα πξνζηαηεχεη ηνλ Αδεηνχρν απφ αμηψζεηο έλαληη ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ
Διιάδα ππνβιεζείζεο απφ νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο πνπ ζα ηζρπξίδεηαη φηη ε ρξήζε ηνπ Πξντφληνο Δξγαζίαο απφ ηνλ Αδεηνχρν,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ζπληζηά επζεία παξαβίαζε ή θαηάρξεζε ελφο δηπιψκαηνο
επξεζηηερλίαο, δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή εκπνξηθψλ κπζηηθψλ θαη ε SAP ζα θαηαβάιεη ηελ απνδεκίσζε πνπ ηειηθψο
ζα επηβιεζεί ζηνλ Αδεηνχρν (ή ην πνζφ ηπρφλ δηαθαλνληζκνχ πνπ επηηπγράλεη ε SAP) αλαθνξηθά κε ηηο ελ ιφγσ αμηψζεηο. Απηή ε
ππνρξέσζε ηεο SAP δελ ζα ηζρχεη εάλ νη ηζρπξηζκνί πεξί παξαβίαζεο ή θαηάρξεζεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ Πξντφληνο
Δξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε θάζε άιιν ινγηζκηθφ, ζπζθεπή δηαθνξεηηθή απφ ηελ Πεξηγξαθφκελε Μνλάδα, απφ απνηπρία
ελεκέξσζεο ηεο SAP πεξί ηεο θαηάρξεζεο, εάλ ε ζπγθεθξηκέλε παξαβίαζε ή θαηάρξεζε ζα είρε απνθεπρζεί κέζσ ελεκέξσζεο, ή
απφ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο δελ είρε ρνξεγεζεί άδεηα. Απηή ε ππνρξέσζε ηεο SAP δελ ζα ηζρχεη επίζεο εάλ ν Αδεηνχρνο δελ
εηδνπνηήζεη εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ηε SAP γηα ηελ αμίσζε πνπ πξνέθπςε. Ζ SAP δχλαηαη λα ειέγμεη πιήξσο ηελ ππεξάζπηζε θαη
θάζε δηαθαλνληζκφ θάζε ηέηνηαο αμίσζεο, ζην κέηξν πνπ ν ελ ιφγσ δηαθαλνληζκφο δελ πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ηνπ
Αδεηνχρνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν Αδεηνχρνο αξλεζεί ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζθεξφκελε ππεξάζπηζε ηεο SAP, ή εάλ δελ
παξαρσξήζεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο ππεξάζπηζήο ηνπ ζηνλ δηνξηζκέλν λνκηθφ ζχκβνπιν ηεο SAP, ν Αδεηνχρνο παξαηηείηαη απφ ηε
δηεθδίθεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο SAP απέλαληί ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Παξάγξαθν 11. Ο Αδεηνχρνο ζα ζπλεξγάδεηαη
πιήξσο θαηά ηελ ππεξάζπηζε έλαληη ηέηνηνπ είδνπο αμίσζεο θαη κπνξεί λα παξαζηεί, κε δηθά ηνπ έμνδα, κέζσ λνκηθνχ ζπκβνχινπ
κε ηελ εχινγε έγθξηζε ηεο SAP. Ζ SAP δηαηεξεί ξεηψο ην δηθαίσκα ηεξκαηηζκνχ ηεο ππεξάζπηζεο απηνχ ηνπ είδνπο έλαληη
αμηψζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πιένλ ηζρπξηζκφο φηη ην Πξντφλ Δξγαζίαο πξνθαιεί παξαβίαζε ή θαηάρξεζε, ή
ζεσξείηαη φηη δελ απνηειεί παξαβίαζε ή θαηάρξεζε έλαληη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ηξίηνπ κέξνπο. Ζ SAP δηθαηνχηαη λα δηαθαλνλίζεη
ηπρφλ αμηψζεηο ζηε βάζε αηηήκαηνο πξνο ηε SAP γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ Πξντφληνο Δξγαζίαο κε κηα ελαιιαθηηθή ηζνδχλακσλ
πξνγξακκάησλ θαη ππνζηεξηθηηθήο ηεθκεξίσζεο πνπ δελ δεκηνπξγνχλ παξαβηάζεηο. Ο Αδεηνχρνο δελ ζα πξνρσξήζεη ζε ελέξγεηεο
ζρεηηθά κε παξαβηάζεηο ή θαηαρξήζεηο, ή ηζρπξηζκνχο παξαβηάζεσλ ή θαηαρξήζεσλ ηνπ Πξντφληνο Δξγαζίαο νη νπνίεο κπνξεί λα
βιάςνπλ ηα δηθαηψκαηα ηεο SAP.
11.2. ΟΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΣΖΝ ΜΟΝΑΓΗΚΖ, ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΖ ΔΤΘΤΝΖ
ΣΖ SAP ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΑΓΔΗΧΝ ΥΡΖΖ ΣΖ, ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΟΝΑΓΗΚΖ ΛΤΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΑΓΔΗΟΤΥΟΤ ΣΖ,
ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΒΗΑΖ Ή ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΡΗΣΟΤ ΜΔΡΟΤ.
12. Πεξηνξηζκόο Δπζπλώλ
12.1.

ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ, ΔΚΣΟ ΑΠΟ ZHMIE ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΛΟΓΧ ΜΖ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΖ
ΥΡΖΖ Ή ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ, ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖ SAP ΝΑ
ΔΗΠΡΑΣΣΔΗ ΜΖ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝΣΑ ΣΗΜΖΜΑΣΑ, Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ SAP, ΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΣΖ Ή Ο ΑΓΔΗΟΤΥΟ
ΓΔΝ ΘΑ ΦΔΡΟΤΝ ΔΤΘΤΝΖ Ο ΔΝΑ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ Ή ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ Ή ΔΝΑΝΣΗ ΦΤΗΚΟΤ Ή ΝΟΜΗΚΟΤ
ΠΡΟΧΠΟΤ, ΓΗΑ ΠΟΑ ΕΖΜΗΑ ΠΟΤ ΤΠΔΡΒΑΗΝΟΤΝ ΣΑ ΣΗΜΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΗ ΓΗΑ ΣΗ ΥΔΣΗΚΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖ ΥΔΣΗΚΖ SOW, Χ ΑΡΜΟΕΔΗ, ΓΔΝ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΕΖΜΗΔ Ή ΘΑ ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΗ
ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ Ο ΔΝΑ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ Ή ΔΝΑΝΣΗ ΑΛΛΟΤ ΑΣΟΜΟΤ Ή ΦΤΗΚΟΤ Ή ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΑ
ΘΔΣΗΚΔ, ΑΠΟΘΔΣΗΚΔ, ΔΗΓΗΚΔ, ΣΤΥΑΗΔ, ΔΠΑΚΟΛΟΤΘΔ Ή ΔΜΜΔΔ ΕΖΜΗΔ, ΑΠΧΛΔΗΑ ΚΑΛΖ ΠΗΣΖ Ή
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΚΔΡΓΟΤ, ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΡΓΑΗΧΝ, ΑΠΧΛΔΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ, ΦΑΛΜΑΣΑ Ή ΓΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΟΤ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ, ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΑΛΛΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΕΖΜΗΑ Ή ΑΠΧΛΔΗΑ,Ή ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΗΚΔ Ή ΑΠΟΘΔΣΗΚΔ ΕΖΜΗΔ.
Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ην ηίκεκα ζχκθσλα κε κηα ζπγθεθξηκέλε SOW θαηαλέκνπλ ηνπο θηλδχλνπο κεηαμχ
ηεο SAP θαη ηνπ Αδεηνχρνπ.

12.2.

Οη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δελ ηζρχνπλ γηα ηελ επζχλε γηα ζσκαηηθή βιάβε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο βιάβεο
πνπ αθνξα ηε δσή, ην ζψκα θαη ηελ πγεία) εληφο ηεο έλλνηαο ηνπ Άξζξνπ 332 ηνπ Διιεληθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη δελ
ηζρχνπλ γηα ηελ επζχλε βάζεη ηνπ Νφκνπ Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ππ’ αξ. 2251/94.

13. Δθρώξεζε
Ο Αδεηνχρνο δελ έρεη ην δηθαίσκα, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο SAP λα εθρσξήζεη, λα κεηαβηβάζεη, λα
δεζκεχζεη ή άιισο λα κεηαθέξεη ηελ παξνχζα χκβαζε, ή νπνηαδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκθσλα κε
ηελ παξνχζα χκβαζε, ή ηα Πξντφληα Δξγαζίαο θαη ηα Παξαδνηέα ή ηηο Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ηεο SAP, ζε νπνηνλδήπνηε,
είηε δπλάκεη ζχκβαζεο είηε δηα λφκνπ, κέζσ πψιεζεο παγίσλ, ζπγρψλεπζεο ή ελνπνίεζεο. Ζ SAP κπνξεί λα (i) αλαζέζεη ηελ
παξνχζα χκβαζε ζε κία απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο SAP AG ή (ii) λα αλαζέζεη ηελ ππεξγνιαβία φιεο ή κέξνπο ηεο εξγαζίαο γηα
εθηέιεζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε ή ζχκθσλα κε κηα ζρεηηθή SOW ζε πηζηνπνηεκέλν ηξίην.
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14. Γεληθέο Γηαηάμεηο
14.1.

Γηαηξεηφηεηα.
Απνηειεί πξφζεζε ησλ κεξψλ ζε πεξίπησζε πνπ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα
χκβαζε θαηαζηεί άθπξε ή κε εθαξκνζηέα, θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν, ε ελ ιφγσ αθπξφηεηα ή κε εθαξκνζηκφηεηα λα κελ
επεξεάζεη ηηο ππφινηπεο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο θαη ε παξνχζα χκβαζε λα εξκελεχεηαη σο ε ελ ιφγσ άθπξε ή κε
εθαξκνζηέα δηάηαμε λα κελ πεξηερφηαλ ζε απηή.

14.2.

Ρήηξα Με Παξαίηεζεο.
Δάλ νηνζδήπνηε εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ παξαηηεζεί απφ αζέηεζε νηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, απηή ε
ελέξγεηα δελ ζα ζεσξείηαη παξαίηεζε απφ νηαδήπνηε πξνεγνχκελε ή επφκελε αζέηεζε ηεο ηδίαο ή άιιεο δηάηαμεο ηεο
παξνχζαο.

14.3.

Κνηλνπνίεζε
Όιεο νη θνηλνπνηήζεηο ή αλαθνξέο πνπ απαηηνχληαη ή δίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε πξέπεη λα είλαη
έγγξαθεο θαη ζα ζεσξνχληαη φηη έρνπλ επηδνζεί θαηάιιεια κεηά ηελ παξάδνζή ηνπο ζηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο SAP θαη ηνπ
Αδεηνχρνπ ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ. Όπνπ ζε απηή ηελ Παξάγξαθν 14.3 ή ζε άιιν ζεκείν ηεο παξνχζαο
απαηηείηαη ε κνξθή εγγξάθνπ, ε απαίηεζε απηή κπνξεί λα θαιπθζεί θαη κε ηελ δηαβίβαζε κέζσ ηειενκνηνηππίαο, ηελ
απνζηνιή επηζηνιψλ ή άιισλ κελπκάησλ γξαπηήο κνξθήο.

14.4.

Αλεμάξηεηνο Τπεξγνιάβνο
Ζ ζρέζε ηεο SAP κε ηνλ Αδεηνχρν φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα χκβαζε είλαη απηή ελφο αλεμάξηεηνπ ππεξγνιάβνπ θαη
δελ δεκηνπξγείηαη δηα ηεο χκβαζεο απηήο ζρέζε απαζρφιεζεο, θαηαπίζηεπκα (trust), ζπλεηαηξηζκφο ή εκπηζηεπηηθή ζρέζε.

14.5.

Αλσηέξα Βία
Κάζε θαζπζηέξεζε ή κε εθηέιεζε νηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο (κε ηελ εμαίξεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ
πνζψλ πνπ νθείινληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα), ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ζπλζήθεο πέξαλ ηνπ εχινγνπ ειέγρνπ ηνπ
ηεινχληνο κέξνπο, δελ ζα ζεσξείηαη αζέηεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ζα
ζεσξείηαη φηη επεθηείλεηαη θαηά δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ησλ ζπλζεθψλ πνπ απνηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε.

14.6.

Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Ζ παξνχζα χκβαζε θαη θάζε αμίσζε πξνθχπηνπζα απφ απηή ή ζρεηηθή κε απηή, θαζψο θαη ην αληηθείκελφ ηεο ζα δηέπεηαη
απφ ηε λνκνζεζία ηεο Διιάδαο θαη ζα εξκελεχεηαη βάζεη απηήο, ρσξίο αλαθνξά ζηε ζχγθξνπζε δηθαίσλ πιεηφλσλ θξαηψλ.
ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηεο μέλεο λνκνζεζίαο, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο θαη ηεο Διιεληθήο
λνκνζεζίαο ησλ θαλφλσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο, ζα ππεξηζρχνπλ θαη ζα εθαξκφδνληαη νη Διιεληθνί λφκνη, θαλφλεο θαη
θαλνληζκνί. Ζ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο Γηεζλείο Πσιήζεηο Κηλεηψλ Πξαγκάησλ δελ ζα εθαξκνζηεί ζηελ
παξνχζα χκβαζε. Ο Αδεηνχρνο ζα πξέπεη λα εθθηλήζεη δηαδηθαζίεο αγσγήο γηα θάζε αμίσζε (α) πξνθχπηνπζα απφ ή
ζρεηηθή κε ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην αληηθείκελφ ηεο εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν
Αδεηνχρνο έιαβε γλψζε, ή έπξεπε λα είρε ιάβεη γλψζεη θαηφπηλ εχινγεο έξεπλαο, ησλ γεγνλφησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ
αγσγή(εο). πκθσλείηαη φηη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο, ζηελ Διιάδα, είλαη, ζε θάζε πεξίπησζε, απνθιεηζηηθψο αξκφδηα
αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε.

14.7.

Ρήηξα Πεξί Με Πξνζέιθπζεο
Καλέλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο δελ ζα πξνζειθχζεη ή πξνζιάβεη ελ γλψζεη ηνπ ππαιιήινπο ηνπ έηεξνπ
ζπκβαιιφκελνπ πνπ εκπιέθνληαη ζε κηα SOW θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο SOW θαη γηα κηα πεξίνδν έμη (6) κελψλ απφ
ηελ, ιχζε ή ιήμε ηεο, ρσξίο ηε ξεηή έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ έηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ. Ζ παξνχζα δηάηαμε δελ ζα
πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ησλ ζπκβαιινκέλσλ λα πξνζειθχνπλ ή λα πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθφ γεληθψο κέζσ ησλ κέζσλ
ελεκέξσζεο.

14.8.

Υξφλνο.
Ο ρξφλνο δελ ζα ζεσξείηαη ζέκα νπζίαο.

14.9.

Πιήξεο χκβαζε, Έγγξαθνο Σχπνο, Ηεξαξρία.
14.9.1.

Ζ παξνχζα χκβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ SOW θαη ησλ Πξνζαξηεκάησλ ηεο, ζπληζηά
ηελ πιήξε ζχκβαζε κεηαμχ ησλ κεξψλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο θαη ππεξηζρχεη φισλ ησλ
πξνεγνχκελσλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεξψλ, γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ, κε ην ίδην αληηθείκελν.

14.9.2.

Κακία ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε ζηελ παξνχζα χκβαζε δελ ζα ηζρχεη γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ εθηφο εάλ είλαη
έγγξαθε θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Ζ αλσηέξσ
δηάηαμε ηζρχεη επίζεο θαη γηα θάζε παξαίηεζε απφ ηελ απαίηεζε έγγξαθεο κνξθήο. Οπνπδήπνηε εληφο ηεο
παξνχζαο Παξαγξάθνπ θαη αιινχ ζε απηή ηε χκβαζε ή ζε κηα SOW απαηηείηαη έγγξαθε κνξθή, ε απαίηεζε
απηή ζα κπνξεί λα θαιχπηεηαη κε δηαβίβαζε κέζσ ηειενκνηνηππίαο, απνζηνιή επηζηνιψλ, ή άιιε έγγξαθε
κνξθή (εθηφο απφ ειεθηξνληθά κελχκαηα)

14.9.3.

ε πεξίπησζε αζπλεπεηψλ κεηαμχ ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη κηαο SOW, ε SOW ζα ππεξηζρχεη ηεο χκβαζεο.
Χζηφζν, ε SOW πξέπεη λα αλαθέξεη ξεηψο ηε δηάηαμε ηεο χκβαζεο ηελ νπνία ηξνπνπνηεί θαη λα δειψλεη φηη
ππεξηζρχεη απηήο ηεο δηάηαμεο.
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14.9.4.

Καλέλαο αληίζεηνο ή άιινο φξνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεληθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Αδεηνχρνπ,
δελ απνηειεί ηκήκα ηεο χκβαζεο ή ηεο SOW, αθφκε θαη φηαλ ε SAP έρεη πξνζθέξεη Τπεξεζίεο ρσξίο λα έρεη
ξεηψο απνξξίςεη ηνπο φξνπο απηνχο. Κάζε εληνιή αγνξάο ή άιιν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Αδεηνχρν
πξννξίδεηαη κφλν γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. Δάλ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ
Αδεηνχρνπ ή γηα άιινπο ιφγνπο, νη φξνη αγνξψλ ηνπ Αδεηνχρνπ ή άιινη φξνη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί κέζσ
πξνζζήθεο, αλαθνξάο, επηζχλαςεο, πξνζάξηεζεο ή άιισο, ζηελ απνδνρή απφ ηνλ Αδεηνχρν ηεο πξνζθνξάο
ηεο SAP (γηα παξάδεηγκα ζηελ εληνιή αγνξάο ηνπ Αδεηνχρνπ), ν Αδεηνχρνο δελ ζα κπνξεί λα βαζηζηεί ζε απηνχο
ηνπο φξνπο ή ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δελ ζα ελζσκαηψλνληαη ζηε χκβαζε θαη δελ ζα απνηεινχλ ηκήκα ηεο
χκβαζεο ή ηεο SOW, ελψ ε παξάιεηςε λα εμαηξεζνχλ ξεηψο δελ ζεκαίλεη θαη ηελ απνδνρή ηνπο.

14.10. Καλνληζηηθά Θέκαηα
Οη Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο SAP, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαδνηέσλ θαη ηνπ Πξντφληνο Δξγαζίαο, ππφθεηληαη ζηε
λνκνζεζία ειέγρνπ εμαγσγψλ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο, ηεο Διιάδαο. Ο
Αδεηνχρνο ζπκθσλεί φηη δελ ζα ππνβάιιεη ηηο Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο SAP ζε θαλέλα δεκφζην θνξέα γηα παξνρή άδεηαο
ή γηα θαλνληζηηθή έγθξηζε, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο SAP, θαη δελ ζα κεηαθέξεη ηηο Δκπηζηεπηηθέο
Πιεξνθνξίεο ζε ρψξεο, άηνκα ή θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ απαγνξεχνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο λφκνπο. Ο Αδεηνχρνο ζα
είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ θαλνληζκψλ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ν Αδεηνχρνο είλαη
εγγεγξακκέλνο θαη φισλ ησλ μέλσλ ρσξψλ, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ Αδεηνχρν θαη/ή
ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ.
14.11. Γηαηήξεζε Ηζρχνο.
Οη Παξάγξαθνη 7 (Γηάξθεηα θαη Καηαγγειία), 8 (Πξντφλ Δξγαζίαο), 9 (Δκπηζηεπηηθφηεηα), 11 (Πεξηνξηζκφο Δπζπλψλ), 14.6
(Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία), θαη 14.7 (Ρήηξα Με Πξνζέιθπζεο) δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο θαη κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο
παξνχζαο χκβαζεο.
15. Αζθάιεηα πζηήκαηνο θαη Πξνζηαζία Γεδνκέλωλ.
Όηαλ ε SAP απνθηά πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα θαη ηα δεδνκέλα ηνπ Αδεηνχρνπ, ε SAP ζα ηεξεί ηνπο εχινγνπο θαλνληζκνχο
πξνζηαζίαο ζε δηνηθεηηθφ, ηερληθφ θαη θπζηθφ επίπεδν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ απνηξνπή ηεο κε
εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο. Όζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε, ν Αδεηνχρνο ζα θέξεη ηελ επζχλε λα παξέρεη ζηνπο πκβνχινπο SAP
ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ρξεζηψλ θαη ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδένληαη ζηα ζπζηήκαηά ηνπ θαζψο θαη λα αλαθαιεί
απηέο ηηο εμνπζηνδνηήζεηο θαη λα ηεξκαηίδεη ηε ζρεηηθή πξφζβαζε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Ο Αδεηνχρνο
δελ ζα ρνξεγεί ζηε SAP άδεηα πξφζβαζεο ζηα ζπζηήκαηα ηνπ Αδεηνχρνπ ή ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο (ηνπ Αδεηνχρνπ ή ηξίησλ),
εθηφο εάλ απηή ε πξφζβαζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε. Οη
ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ φηη δελ ζα ζεσξείηαη φηη πξνέθπςε παξαβίαζε ηεο παξνχζαο δηάηαμεο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο
ηεο SAP κε ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα πξνζηαζίαο εάλ δελ έρνπλ ηεζεί ζε θίλδπλν πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο.
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