ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΑΓΔΙΑ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ
Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις
("GTC")
1.
ΝΟΗΠΚΝΗ.
1.1
“Ξξφζζεην” (“Add-on”) ζεκαίλεη θάζε αλάπηπμε πνπ ρξεζηκνπνηεί ην SAP API θαη πξνζζέηεη λέα θαη αλεμάξηεηε
ιεηηνπξγηθφηεηα αιιά δελ ηξνπνπνηεί ηελ ππάξρνπζα ιεηηνπξγηθφηεηα.
1.2
“API” ζεκαίλεη ηηο δηεπαθέο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εθαξκνγήο SAP, θαζψο θαη θάζε άιινλ θψδηθα SAP πνπ επηηξέπνπλ ζε
πξντφληα άιινπ ινγηζκηθνχ λα επηθνηλσλνχλ κε ή λα θαινχλ ζε Ινγηζκηθφ SAP (γηα παξάδεηγκα, SAP Enterprise Services, BAPIs,
Idocs, RFCs θαη ABAP ή άιιεο εμφδνπο ρξήζηε) πνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο.
1.3
“Θπγαηξηθή” ζεκαίλεη θάζε λνκηθφ πξφζσπν εληφο ηεο Ξεξηνρήο, ζηελ νπνία ν Αδεηνχρνο θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα πεξηζζφηεξν
απφ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ. Θάζε ηέηνην λνκηθφ πξφζσπν ζα ζεσξείηαη Θπγαηξηθή κφλν γηα
ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δηαηεξείηαη ε ελ ιφγσ ζρέζε ηδηνθηεζίαο ζπκθεξφλησλ.
1.4
“Δπηρεηξεκαηηθφο Ππλεξγάηεο” ζεκαίλεη έλα λνκηθφ πξφζσπν πνπ δεηά πξφζβαζε ζην Ινγηζκηθφ ζε ζρέζε κε ηηο εζσηεξηθέο
επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Αδεηνχρνπ, φπσο πειάηεο, δηαλνκείο θαη/ή πξνκεζεπηέο ηνπ Αδεηνχρνπ.
1.5
"Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο" ζεκαίλεη, ζε ζρέζε κε ηε SAP, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο νη SAP πξνζηαηεχεη απφ ηελ
απεξηφξηζηε γλσζηνπνίεζή ηνπο ζε άιια κέξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ: (α) ηνπ Ινγηζκηθνχ θαη ηεο Ρεθκεξίσζεο θαη
άιιν ιηθφ ηεο SAP, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ησλ θάησζη πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζην Ινγηζκηθφ: (i) ινγηζκηθφ
ππνινγηζηψλ (αληηθεηκελνζηξαθή θαη πεγαίν θψδηθα), ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκφ πξνγξακκαηηζκνχ, κέζνδνη
επεμεξγαζίαο, ζρέδηα ζπζηήκαηνο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην Ινγηζκηθφ, (ii) απνηειέζκαηα δνθηκψλ, εγρεηξίδηα, θαηαιφγνπο
πξνγξάκκαηνο, δνκέο δεδνκέλσλ, δηαγξάκκαηα ξνήο, ινγηθά δηαγξάκκαηα, ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο, κνξθέο αξρείσλ, θαη (iii)
αλαθαιχςεηο, εθεπξέζεηο, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα ξνήο, πξνδηαγξαθέο πξντφληνο, πξνδηαγξαθέο δηαζχλδεζεο πξνγξάκκαηνο
εθαξκνγήο, ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Ινγηζκηθφ, (β) ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ή έξεπλεο ηεο SAP, (γ) πξνζθνξέο
πξντφλησλ, ζπλεξγάηεο πεξηερνκέλνπ, ηηκνιφγεζε πξντφληνο, δηαζεζηκφηεηα πξντφληνο, ηερληθά ζρέδηα, αιγφξηζκνπο, δηεξγαζίεο,
ηδέεο, ηερληθέο, ηχπνπο, δεδνκέλα, ζρήκαηα, εκπνξηθά κπζηηθά, ηερλνγλσζία, βειηηψζεηο, πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο, πξνβιέςεηο θαη
ζηξαηεγηθέο, θαη (δ) θάζε πιεξνθνξία γηα ή ζε ζρέζε κε νηνδήπνηε ηξίην κέξνο (νη νπνίεο πιεξνθνξίεο παξαζρέζεθαλ ζηε SAP βάζεη
ηζρχνπζαο ππνρξέσζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο έλαληη ηνπ ελ ιφγσ ηξίηνπ κέξνπο). Αλαθνξηθά κε ηνλ Αδεηνχρν, “Δκπηζηεπηηθέο
Ξιεξνθνξίεο” ζεκαίλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ν Αδεηνχρνο πξνζηαηεχεη απφ ηελ απεξηφξηζηε θνηλνπνίεζε-γλσζηνπνίεζε ζε
άιια κέξε θαη νη νπνίεο (i) εάλ είλαη ζε πιηθή κνξθή, ν Αδεηνχρνο ηηο πξνζδηνξίδεη ζαθψο σο εκπηζηεπηηθέο ή ηδησηηθέο θαηά ην ρξφλν
γλσζηνπνίεζήο ηνπο, θαη (ii) εάλ είλαη ζε άπιε κνξθή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθνξηθήο ή νπηηθήο γλσζηνπνίεζεο), ν Αδεηνχρνο
ηηο πξνζδηνξίδεη σο εκπηζηεπηηθέο θαηά ην ρξφλν γλσζηνπνίεζεο, ζπλνςίδεη ηηο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο εγγξάθσο θαη παξέρεη ηελ
ελ ιφγσ πεξίιεςε εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ελ ιφγσ γλσζηνπνίεζε.
1.6
"Ρεθκεξίσζε" ζεκαίλεη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο SAP πνπ παξέρεηαη ή δηαηίζεηαη ζηνλ Αδεηνχρν κε ην Ινγηζκηθφ, ζχκθσλα κε ηελ
παξνχζα Πχκβαζε.
1.7
“Γηθαηψκαηα Ξλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο” ζεκαίλεη επξεζηηερλίεο θάζε ηχπνπ, δηθαηψκαηα ζρεδίσλ, ππνδείγκαηα ρξεζηκφηεηαο ή
άιια παξφκνηα δηθαηψκαηα εθεπξέζεσλ, δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δηθαηψκαηα εξγαζηψλ κάζθαο, εκπνξηθά κπζηηθά ή
δηθαηψκαηα ερεκχζεηαο, εκπνξηθά ζήκαηα, εκπνξηθέο επσλπκίεο θαη εηαηξηθά ζήκαηα θαη θάζε άιιν δηθαίσκα άπιεο ηδηνθηεζίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηηήζεσλ θαη εγγξαθψλ γηα ηα παξαπάλσ, ζε νηαδήπνηε ρψξα, ηα νπνία απνξξένπλ απφ ην ζεζπηζκέλν ή
θνηλφ δίθαην ή δπλάκεη ζπκβάζεσο θαη είηε έρνπλ παγησζεί, είηε φρη, είηε ππάξρνπλ επί ηνπ παξφληνο ή θαηαηεζνχλ, εθδνζνχλ ή
απνθηεζνχλ ζην κέιινλ.
1.8
"Ρξνπνπνίεζε" ζεκαίλεη (i) κηα αιιαγή ζηνλ παξαδνζέληα πεγαίν θψδηθα ή ηα κεηα-δεδνκέλα ή (ii) νπνηαδήπνηε αλάπηπμε,
εθηφο ηεο αιιαγήο ζηνλ παξαδνζέληα πεγαίν θψδηθα ή ηα κεηα-δεδνκέλα, ε νπνία πξνζαξκφδεη, βειηηψλεη ή αιιάδεη ππάξρνπζα
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ινγηζκηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ δηαζπλδέζεσλ πξνγξακκάησλ
εθαξκνγήο ή ελαιιαθηηθψλ δηαζπλδέζεσλ ρξήζηε, ηελ επέθηαζε ησλ δνκψλ δεδνκέλσλ SAP∙ ή (iii) θάζε άιιε αιιαγή ζην Ινγηζκηθφ
(δηαθνξεηηθή απφ ην Ξξφζζεην)πνπ ρξεζηκνπνηεί ή ελζσκαηψλεη ιηθφ ηεο SAP (νξίδεηαη θαησηέξσ).
1.9 “Ξξνζάξηεκα Δπαγγεικαηηθψλ πεξεζηψλ” ζεκαίλεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ παξάδνζε επαγγεικαηηθψλ
ππεξεζηψλ απφ ηε SAP, πνπ βξίζθνληαη ζπλεκκέλα ζην παξφλ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ.
1.10 “ιηθά SAP” ζεκαίλεη θάζε ινγηζκηθφ, πξφγξακκα, εξγαιεία, ζπζηήκαηα, δεδνκέλα ή άιια πιηθά πνπ δηαηίζεληαη απφ ηε SAP
ζηνλ Αδεηνχρν ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηνπ Ινγηζκηθνχ θαη ηεο
Ρεθκεξίσζεο, θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία, πιηθφ ή απφθξηζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Αδεηνχρν ζηε SAP αλαθνξηθά κε ην Ινγηζκηθφ θαη
ηελ Ρεθκεξίσζε.
1.11 “πνζηήξημε SAP” ζεκαίλεη ηελ εθάζηνηε Ξξνζθνξά πνζηήξημεο ηεο SAP πνπ δηαηίζεηαη ζηνλ Αδεηνχρν, φπσο νξίδεηαη ζην
αληίζηνηρν Ξξνζάξηεκα πνζηήξημεο SAP πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
1.12 "Ινγηζκηθφ" ζεκαίλεη (i) θάζε θαη φια ηα πξντφληα ινγηζκηθνχ γηα ηα νπνία παξέρεηαη άδεηα ρξήζεο ζηνλ Αδεηνχρν ζχκθσλα κε
ηελ παξνχζα Πχκβαζε, φπσο νξίδεηαη ζηα Έληππα Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ ηνπ παξφληνο, φια, φπσο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ή γηα ηε
SAP, ηε SAP AG, Business Objects Software Limited ή/θαη θάζε ζπγαηξηθή απηψλ θαη έρνπλ παξαδνζεί ζηνλ Αδεηνχρν ζχκθσλα κε ην
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παξφλ, (ii) θάζε λέα θπθινθνξία απηψλ πνπ δηαηίζεηαη κέζσ απεξηφξηζηεο κεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε
ππνζηήξημεο, θαη (iii) θάζε κεξηθφ ή πιήξεο αληίγξαθν ησλ αλσηέξσ.
1.13 “Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ” ζεκαίλεη ην έληππν παξαγγειίαο γηα ην Ινγηζκηθφ θαη ηε ζρεηηθή πνζηήξημε SAP πνπ
παξαγγέιινληαη απφ ηνλ Αδεηνχρν κέζσ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην Ινγηζκηθφ, ηελ πνζηήξημε SAP, ηελ
ακνηβή θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ ζηνλ Αδεηνχρν.
1.14

"Ξεξηνρή" ζεκαίλεη ηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη ζην Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ.

1.15 “Ινγηζκηθφ Ρξίηνπ Κέξνπο” ζεκαίλεη (i) θάζε πξντφλ θαη πεξηερφκελν ινγηζκηθνχ ε άδεηα γηα ηα νπνία έρεη παξαρσξεζεί ζηνλ
Αδεηνχρν δπλάκεη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηα ζπλεκκέλα Έληππα Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ, φπσο απηά έρνπλ
αλαπηπρζεί απφ εηαηξείεο πιελ ηεο SAP, SAP AG, Business Objects Software Limited θαη/ή ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξείεο θαη
παξαδίδνληαη ζηνλ Αδεηνχρν κε ηελ παξνχζα, (ii) θάζε λέα έθδνζή ηνπο πνπ δηαηίζεηαη δηά απεξηφξηζηεο κεηαθνξάο ζχκθσλα κε ην
αληίζηνηρν Ξξνζάξηεκα πνζηήξημεο SAP θαη (iii) θάζε νινθιεξσκέλν ή κεξηθφ αληίγξαθν θαζελφο ησλ αλσηέξσ.
1.16 "Σξήζε" ζεκαίλεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ επεμεξγαζίαο ηνπ Ινγηζκηθνχ, ηε θφξησζε, εθηέιεζε, πξφζβαζε, ρξήζε
ηνπ Ινγηζκηθνχ ή ηελ πξνβνιή πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο.
2.

ΞΑΟΝΣΖ ΑΓΔΗΑΠ.

2.1

Άδεηα.

2.1.1
Πχκθσλα κε ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αδεηνχρνπ κε φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, ε SAP παξέρεη
ζηνλ Αδεηνχρν κηα κε απνθιεηζηηθή, δηαξθή (κε ηελ εμαίξεζε ησλ αδεηψλ ρξήζεο βάζεη εγγξαθήο) άδεηα Σξήζεο ηνπ Ινγηζκηθνχ, ηεο
Ρεθκεξίσζεο θαη ηνπ ινηπνχ ιηθνχ SAP ζηηο θαζνξηζκέλεο ηνπνζεζίεο, εληφο ηεο Ξεξηνρήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εζσηεξηθψλ
επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ Αδεηνχρνπ θαη ησλ Θπγαηξηθψλ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνζηήξημεο πειαηψλ θαη ηεο
παζεηηθήο αλάθηεζεο απφ θαηαζηξνθή) θαη ηελ παξνρή εζσηεξηθήο εθπαίδεπζεο θαη δνθηκέο γηα ηηο ελ ιφγσ εζσηεξηθέο
επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη φπσο νξίδεηαη πεξαηηέξσ ζην Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ, εθηφο θαη αλ ε παξνχζα δηαθνπεί
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. Ζ παξνχζα άδεηα ρξήζεο δελ επηηξέπεη ζηνλ Αδεηνχρν (ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη εηδηθά ζε απηνχο
ηνπο πεξηνξηζκνχο): (i) λα ρξεζηκνπνηεί ην ιηθφ SAP γηα λα παξάζρεη ππεξεζίεο ζε ηξίηα κέξε (π.ρ. εμσηεξηθή αλάζεζε
επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, εθαξκνγέο γξαθείνπ ππεξεζηψλ ή εθπαίδεπζε ηξίησλ κεξψλ) κε ηελ εμαίξεζε ησλ Θπγαηξηθψλ ηνπ
(ζχκθσλα κε ην Άξζξν 2.2), (ii) λα κηζζψλεη, δαλείδεη, κεηαπσιεί, ππνπαξέρεη ή άιισο δηαλέκεη ην ιηθφ SAP, κε ηελ εμαίξεζε ηεο
δηαλνκήο ζε Θπγαηξηθέο (ζχκθσλα κε ην Άξζξν 2.2), (iii) λα δηαλέκεη ή δεκνζηεχεη θσδηθνχο θιεηδηά, (iv) λα ηειεί νηαδήπνηε Σξήζε ή
ελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ην ιηθφ SAP, κε ηελ εμαίξεζε φζσλ επηηξέπνληαη ξεηψο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, (v)
λα ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηνπ Ινγηζκηθνχ, εθηφο ησλ φζσλ πξνζδηνξίδνληαη ζην Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ, αθφκε θαη εάλ είλαη
ηερληθά δπλαηφ γηα ηνλ Αδεηνχρν λα πξνζπειάζεη άιια ζηνηρεία ηνπ Ινγηζκηθνχ. Νη Δπηρεηξεκαηηθνί Ππλεξγάηεο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην Ινγηζκηθφ κφλν κε πξφζβαζε πξνβνιήο θαη απνθιεηζηηθά ζε ζρέζε κε ηε Σξήζε ηνπ Αδεηνχρνπ θαη δελ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Ινγηζκηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Ππλεξγαηψλ.
2.1.2 Ν Αδεηνχρνο ζπκθσλεί λα εγθαηαζηήζεη ην Ινγηζκηθφ κφλν ζε ζπζθεπέο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ (π.ρ. ζθιεξνχο δίζθνπο ή
θεληξηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο) πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ Αδεηνχρν, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε, νη νπνίεο έρνπλ
πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί απφ ηελ SAP εγγξάθσο ή έρνπλ άιισο δεκνζηνπνηεζεί επηζήκσο, φπσο αληηζηνηρεί γηα ηε Σξήζε ή
δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην Ινγηζκηθφ (ε “Θαζνξηζκέλε Κνλάδα”) θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αδεηνχρνπ θαη
βξίζθνληαη ζηελ άκεζε θαηνρή ηνπ. Όπνπ ε SAP έρεη ζπκθσλήζεη εγγξάθσο, νη ζπζθεπέο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ λα
βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο Θπγαηξηθήο εηαηξείαο θαη λα βξίζθνληαη ππφ ηελ άκεζε θαηνρή ηεο Θπγαηξηθήο. Ν Αδεηνχρνο πξέπεη λα
έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Όξνπο Σξήζεο γηα θάζε πξφζσπν πνπ Σξεζηκνπνηεί ην
Ινγηζκηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππαιιήισλ ή αληηπξνζψπσλ Θπγαηξηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Ππλεξγαηψλ. Ζ Σξήζε κπνξεί
λα ηειείηαη κέζσ παξνρήο δηαζχλδεζεο κε ή σο κέξνο ηνπ Ινγηζκηθνχ, δηαζχλδεζε ηνπ Αδεηνχρνπ ή ηξίηνπ κέξνπο ή κέζσ άιινπ
ζπζηήκαηνο δηακεζνιάβεζεο. Δάλ ν Αδεηνχρνο ιάβεη Ινγηζκηθφ κε άδεηα ρξήζεο πνπ αληηθαζηζηά πξνεγνχκελν Ινγηζκηθφ κε άδεηα
ρξήζεο, ηα δηθαηψκαηά ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν Ινγηζκηθφ κε άδεηα ρξήζεο παχνπλ,
κφιηο αλαπηχμεη ην Ινγηζκηθφ αληηθαηάζηαζεο γηα Σξήζε ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο. Θαηά ηνλ ίδην ρξφλν, ν Αδεηνχρνο, νθείιεη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ην Άξζξν 5.2 ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο αλαθνξηθά κε ην πξνεγνχκελν Ινγηζκηθφ κε άδεηα ρξήζεο.
2.1.3
Νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην “Ινγηζκηθφ” εθαξκφδνληαη θαη ζην Ινγηζκηθφ
Ρξίηνπ Κέξνπο εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζην Ξξνζάξηεκα Γηθαησκάησλ Σξήζεο Ινγηζκηθνχ.
2.2
Σξήζε Θπγαηξηθήο. Ζ Σξήζε απφ ηηο Θπγαηξηθέο ηνπ Ινγηζκηθνχ, ηεο Ρεθκεξίσζεο θαη ηνπ ινηπνχ ιηθνχ SAP γηα ηελ εθηέιεζε
εζσηεξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ φπσο επηηξέπεηαη δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 2.1.1 ππφθεηηαη ζηα αθφινπζα: (i) ε Θπγαηξηθή
ζπκθσλεί λα δεζκεχεηαη απφ ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζπγθεθξηκέλα, ζην έληππν ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο A
(“Πχκβαζε Σξήζεο Θπγαηξηθήο”) ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, θαη (ii) ε αζέηεζε ηεο ελ ιφγσ Πχκβαζεο Σξήζεο Θπγαηξηθήο
απφ κηα Θπγαηξηθή ζα ζεσξείηαη αζέηεζε ηνπ παξφληνο απφ ηνλ Αδεηνχρν. Δάλ ν Αδεηνχρνοδηαζέηεη ζπγαηξηθή ή παξάξηεκα κε
μερσξηζηή ζχκβαζε γηα άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ SAP ή/θαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, κε ηε SAP AG, νπνηαδήπνηε ζπγαηξηθή ηεο SAP
AG (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο SAP) ή νπνηνλδήπνηε άιινλ δηαλνκέα ηνπ ινγηζκηθνχ SAP, ην Ινγηζκηθφ δελ ζα Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ απηήο ηεο ζπγαηξηθήο ή ηνπ παξαξηήκαηνο θαη απηή ε ζπγαηξηθή ή ην παξάξηεκα δελ ζα
ιακβάλνπλ θακία ππεξεζία ππνζηήξημεο δπλάκεη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθφκε θαη αλ απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπκθσλία έρεη ιήμεη ή
ιπζεί, εθηφο θαη αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά εγγξάθσο κεηαμχ ησλ κεξψλ.
2.3
Δμσηεξηθή Αλάζεζε πεξεζηψλ. Κε ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο SAP, ν Αδεηνχρνο δχλαηαη λα επηηξέςεη ζε
πάξνρνπο ππεξεζηψλ λα πξνζπειάζνπλ ην Ινγηζκηθφ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνρήο εγθαηαζηάζεσλ, εθαξκνγψλ,
ζπζηεκάησλ, δηαρείξηζε εθαξκνγψλ ή ππεξεζίεο αλάθηεζεο απφ θαηαζηξνθή ζηνλ Αδεηνχρν ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο ηνπ
Αδεηνχρνπγηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη κε άδεηα ην Ινγηζκηθφ ζην παξφλ, κε ηελ πξνυπφζεζε: (i) φηη ν Αδεηνχρνο θαη ν ελ ιφγσ πάξνρνο
ππεξεζηψλ ππνγξάθεη γξαπηή ζπκθσλία πνπ πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πάξνρνπ ππεξεζηψλ κε
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, πξηλ ηελ ζρεηηθή πξφζβαζε θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ρσξίο πεξηνξηζκφ ηεο κε γλσζηνπνίεζεο
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ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ ηεο SAP, (ii) ν Αδεηνχρνο ζα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο
Όξνπο Σξήζεο, γηα ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ηνπ ελ ιφγσ πάξνρνπ ππεξεζηψλ κε εμνπζηνδφηεζε πξφζβαζεο ζην Ινγηζκηθφ, (iii) ν ελ
ιφγσ πάξνρνο ππεξεζηψλ ζα θέξεη άδεηα λα Σξεζηκνπνηήζεη ην Ινγηζκηθφ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηακφξθσζε ηνπ
Ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε ηηο εξγαζίεο ηνπ Αδεηνχρνπ, φπσο νξίδεηαη ζην παξφλ (ή ζηελ πεξίπησζε πσιεηή αλάθηεζεο απφ
θαηαζηξνθή, απνθιεηζηηθά γηα λα παξάζρεη ππεξεζίεο αλάθηεζεο απφ θαηαζηξνθή), (iv) ζε θακία πεξίπησζε ν ελ ιφγσ πάξνρνο
ππεξεζηψλ δελ ζα Σξεζηκνπνηήζεη ην Ινγηζκηθφ γηα λα ηειέζεη ή λα παξάζρεη ππεξεζίεο επεμεξγαζίαο ζηνλ Αδεηνχρνή ζε νπνηνδήπνηε
άιιν κέξνο, ή ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο εξγαζίεο ηνπ ελ ιφγσ πάξνρνπ ππεξεζηψλ, (v) ν Αδεηνχρνο ζα επζχλεηαη γηα θάζε
πξφζζεην Ινγηζκηθφ, εξγαιεία κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, ή ινγηζκηθφ ηξίηνπ κέξνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηέιεζε ηεο ζρεηηθήο
κεηαθνξάο, θαη (vi) ν Αδεηνχρνο ζπκθσλεί ξεηά λα απνδεκηψζεη ηε SAP, ηα ζηειέρε, ηνπο ππαιιήινπο, αληηπξνζψπνπο θαη
ππεξγνιάβνπο ηεο γηα θάζε αμίσζε, ππαηηηφηεηα, απψιεηα, δεκία θαη δαπάλε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εχινγσλ δηθεγνξηθψλ
ακνηβψλ) πνπ πξνθαινχληαη ζηε SAP εμαηηίαο αζέηεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ.
Θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο SAP, ν Αδεηνχρνο ζα παξάζρεη γξαπηή επηβεβαίσζε ζηε SAP φηη ηα ζηνηρεία (i)-(iv) πιεξνχληαη.
3.
ΔΞΑΙΖΘΔΠΖ. Ζ SAP ζα θέξεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη (ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξφηππεο
δηαδηθαζίεο ηεο SAP, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ επηηφπην ή/θαη εμ απνζηάζεσο έιεγρν) ηε ρξήζε ησλ ιηθψλ SAP. Ν
Αδεηνχρνο ζα ζπλεξγάδεηαη εχινγα ζηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ ειέγρσλ. Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνηνο έιεγρνο
απνθαιχςεη φηη (i) ν Αδεηνχρνο δελ έρεη θαηαβάιιεη πιήξσο ηεο Ακνηβή Άδεηαο Σξήζεο ή/θαη ηελ Ακνηβή πνζηήξημεο SAP ζηε SAP
ή/θαη (ii) φηη ν Αδεηνχρνο έρεη Σξεζηκνπνηήζεη ην Ινγηζκηθφ θαζ’ ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ άδεηαο ρξήζεο ή ησλ επηπέδσλ πνπ
νξίδνληαη ζην Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ, ηφηε ν Αδεηνχρνο ζα απνπιεξψλεη ηελ ελ ιφγσ κε θαηαβιεζείζα ακνηβή ή/θαη ηελ
ππέξβαζε ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Ρηκνθαηάινγν SAP θαη ηηο Ξξνυπνζέζεηο Ινγηζκηθνχ θαη πνζηήξημεο πνπ δηέπνπλ ηελ
ρξήζε θαηά ην ρξφλν ηνπ ειέγρνπ θαη ζα ππνγξάθεη πξφζζεην Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο Πχκβαζεο γηα ηε ιήςε ηεο απαηηνχκελεο άδεηαο ρξήζεο γηα θάζε πξφζζεηε πνζφηεηα ή επίπεδν. Ρν εχινγν θφζηνο ησλ
ειέγρσλ ηεο SAP ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Αδεηνχρν, εάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ππνδεηθλχνπλ ρξήζε θαζ’ ππέξβαζε ησλ
πνζνηήησλ ή επηπέδσλ ηεο άδεηαο ρξήζεο. Ζ SAP δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα βάζεη λφκνπ ή ζπκβάζεσο αλαθνξηθά θαη κε ηελ κε πιήξε
πιεξσκή απφ ηνλ Αδεηνχρν ησλ Ακνηβψλ Άδεηαο Σξήζεο ή ησλ Ακνηβψλ πνζηήξημεο SAP θαη γηα ηε ρξήζε θαζ’ ππέξβαζε ησλ
πνζνηήησλ ή επηπέδσλ ηεο άδεηαο ρξήζεο.
4.

ΡΗΚΖΚΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΩΚΖ.

4.1
Ακνηβέο. Ν Αδεηνχρνο ζα θαηαβάιιεη ζηε SAP ακνηβή άδεηαο ρξήζεο γηα ην Ινγηζκηθφ θαη ακνηβέο γηα ηελ πνζηήξημε SAP,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ Δληχπσλ Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ ηνπ παξφληνο. Θάζε ακνηβή πνπ δελ θαηαβάιιεηαη θαηά ην ρξφλν
νθεηιήο ηεο ζα ππφθεηηαη ζηε ρξέσζε ηφθσλ, κε επηηφθην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαη’ έηνο, αιιά δελ ζα ππεξβαίλεη ην κέγηζην πνζφ
πνπ επηηξέπεη ν λφκνο. Νη ακνηβέο πνπ ρξεψλνληαη ζηνλ Αδεηνχρν πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο αξρηθήο παξάδνζεο θαη ζπζθεπαζίαο γηα
απνζηνιή. Πηηο πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθήο παξάδνζεο, ε SAP δηαζέηεη ην Ινγηζκηθφ γηα ειεθηξνληθή ιήςε απφ δίθηπν κε δηθέο ηεο
δαπάλεο θαη ν Αδεηνχρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην θφζηνο ειεθηξνληθήο ιήςεο ηνπ Ινγηζκηθνχ.
4.2
Φφξνη. Νη ακνηβέο θαη ινηπέο ρξεψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πχκβαζε δελ πεξηιακβάλνπλ νκνζπνλδηαθνχο,
θξαηηθνχο ή ηνπηθνχο θφξνπο πψιεζεο, ΦΞΑ, Φφξνπο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, παξαθξάηεζε εμσηεξηθνχ, παξαθξαηνχκελνπο
θφξνπο, θφξνπο ρξήζεο, ηδηνθηεζίαο, δηαγξαθήο, ππεξεζίαο ή παξφκνηνπο θφξνπο (“Φφξνο(νη)”) νχηε επί ηνπ παξφληνο, νχηε φζνπο
ζα επηβιεζνχλ ζην κέιινλ θαη ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ ζα βαξχλεη ηνλ Αδεηνχρν. Θάζε ηζρχνπζα άδεηα άκεζεο πιεξσκήο ή ηα ηζρχνληα
πηζηνπνηεηηθά εμαίξεζεο απφ θνξνινγία πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε SAP πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο. Δάλ ε SAP
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη Φφξνπο, ν Αδεηνχρνο ζα απνδεκηψλεη ηε SAP γηα ηα ελ ιφγσ πνζά. Ν Αδεηνχρνο ζπκθσλεί δηά ηνπ
παξφληνο λα απνδεκηψζεη ηε SAP γηα θάζε Φφξν θαη ζρεηηθή δαπάλε, ηφθν θαη πξφζηηκν πνπ θαηαβάιιεηαη ή ζεσξείηαη θαηαβιεηέν απφ
ηε SAP.
5.

ΓΗΑΟΘΔΗΑ.

5.1.
Γηάξθεηα. Ζ παξνχζα Πχκβαζε θαη ε άδεηα πνπ παξέρεηαη κε απηή ηίζεληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην
αληίζηνηρν Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ θαη δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο κέρξη ηελ θαηαγγειία ηνπο, ε νπνία επέξρεηαη κφιηο πξνθχςεη
κία απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο, φπνηα απφ απηέο ζπκβεί λσξίηεξα: (i) ηξηάληα εκέξεο απφ ηε γξαπηή εηδνπνίεζε ηνπ Αδεηνχρνπ
πξνο ηε SAP, ε νπνία δηαηππψλεη ηελ πξφζεζε ηνπ Αδεηνχρνπ λα ιχζεη ηελ παξνχζα Πχκβαζε, γηα νηνλδήπνηε ιφγν, αιιά κε ηελ
πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο πιεξσκήο φισλ ησλ ακνηβψλ Άδεηαο Σξήζεο θαη πνζηήξημεο SAP θαηά ην ρξφλν νθεηιήο ηνπο, (ii)
ηξηάληα εκέξεο αθφηνπ ε SAP εηδνπνηήζεη ηνλ Αδεηνχρν φηη ν ηειεπηαίνο ηειεί ζε θαη’ νπζίαλ αζέηεζε νηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο
παξνχζαο Πχκβαζεο (κε ηελ εμαίξεζε ηεο αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αδεηνχρνπ ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 6, 10 ή 11, γηα ηελ
νπνία αζέηεζε ε ιχζε επέξρεηαη άκεζα), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο απφ ηνλ Αδεηνχρν, νηαζδήπνηε
πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, εθηφο θαη αλ ν Αδεηνχρνο απνθαηαζηήζεη ηελ ελ ιφγσ αζέηεζε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο αλαθεξζείζαο πεξηφδνπ ηξηάληα εκεξψλ, (iii) άκεζα, εάλ ν Αδεηνχρνο θαηαζέζεη ζηνηρεία πησρεχζεσο, θαηαζηεί αλαμηφρξενο ή
πξνβεί ζε αλάζεζε πξνο φθεινο πηζησηψλ. Ξξνο απνθπγή θάζε ακθηβνιίαο, ε θαηαγγειία ηεο Πχκβαζεο ζα εθαξκφδεηαη απζηεξά ζε
φιεο ηηο άδεηεο δπλάκεη ηεο Πχκβαζεο, ησλ παξαξηεκάησλ, ησλ πξνζαξηεκάησλ, ησλ πξφζζεησλ ζπκθσληψλ ηεο θαη ησλ εγγξάθσλ
παξαγγειίαο θαη θάζε κεξηθή θαηαγγειία ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ Αδεηνχρν δελ ζα επηηξέπεηαη ζε ζρέζε πξνο νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο
Πχκβαζεο, ησλ παξαξηεκάησλ, ησλ πξνζαξηεκάησλ, ησλ πξφζζεησλ ζπκθσληψλ ηεο, ησλ εγγξάθσλ παξαγγειίαο.
5.2
Θαζήθνληα Ιήμεο Γηάξθεηαο. Θαηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο παξνχζαο, κε νηνδήπνηε ηξφπν, ν Αδεηνχρνο θαη νη Θπγαηξηθέο ηνπ
νθείινπλ λα δηαθφςνπλ άκεζα ηε ρξήζε θάζε ιηθνχ SAP θαη Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ. Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ κεηά ηελ ιχζε
κε νηνδήπνηε ηξφπν, ν Αδεηνχρνο ζα θαηαζηξέςεη, πέξαλ θάζε δπλαηφηεηαο αλάθηεζεο ή θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο SAP ζα επηζηξέςεη ζηε
SAP θάζε αληίγξαθν ηνπ ιηθνχ SAP θαη ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ, ζε θάζε κνξθή, κε ηελ εμαίξεζε ησλ φζσλ απαηηνχληαη
βάζεη λφκνπ λα δηαηεξεζνχλ απφ εθείλνλ γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ελ ιφγσ επηζηξνθή ή θαηαζηξνθή ζα
ηειεζηεί θαηά ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ. Ν Αδεηνχρνο νθείιεη λα βεβαηψζεη ζηε SAP εγγξάθσο φηη θάιπςε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
παξφληνο Άξζξνπ 5.2. Ν Αδεηνχρνο ζπκθσλεί λα πηζηνπνηήζεη ζηε SAP εγγξάθσο φηη ν ίδηνο θαη νη Θπγαηξηθέο ηνπ εθηέιεζαλ ηα
αλσηέξσ. Ρα Άξζξα 3, 4, 5.2, 6, 7.2, 8, 9, 10, 12.4, 12.5, 12.6 θαη 12.8 δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο κεηά ηε ιχζε ή ιήμε. Πηελ
πεξίπησζε νηαζδήπνηε δηαθνπήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξζέληα, ν Αδεηνχρνο δελ ζα θέξεη δηθαίσκα νηαζδήπνηε επηζηξνθήο πιεξσκψλ
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πνπ ηειέζηεθαλ απφ ηνλ Αδεηνχρν. Ζ θαηαγγειία δελ απαιιάζζεη ηνλ Αδεηνχρν απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιεη ηηο κε
απνπιεξσζείζεο ακνηβέο.
6.

ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ ΞΛΔΚΑΡΗΘΖΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ.

6.1
Δπηθχιαμε Γηθαησκάησλ. Ρα ιηθά SAP θαη ην ζχλνιν ησλ Γηθαησκάησλ Ξλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα
αλσηέξσ, απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο SAP, ηεο SAP AG (κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο SAP) ή ησλ παξαρσξνχλησλ ηελ άδεηά
ηεο/ηνπο, ζχκθσλα κε ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα πνπ παξαρσξνχληαη ξεηψο ζηνλ Αδεηνχρν ζηα Άξζξα 2 θαη 6.3 ηεο παξνχζαο. Κε ηελ
εμαίξεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 6.3 ηεο παξνχζαο, ν Αδεηνχρνο δελ θέξεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ή λα
δεκηνπξγήζεη άιισο παξάγσγα έξγα ηνπ Ινγηζκηθνχ. Θάζε ηέηνην κε εμνπζηνδνηεκέλν έξγν πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ Αδεηνχρν θαη
θάζε Γηθαίσκα Ξλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε απηφ ζα απνηειεί απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο SAP ή ηεο SAP AG.
6.2
Ξξνζηαζία Γηθαησκάησλ. Ν Αδεηνχρνο δελ ζα αληηγξάςεη, κεηαθξάζεη, απνζπλαξκνινγήζεη ή αλαιχζεη, δελ ζα δεκηνπξγήζεη ή
επηρεηξήζεη λα δεκηνπξγήζεη ηνλ πεγαίν θψδηθα απφ ηνλ αληηθεηκεληθφ θψδηθα ηνπ Ινγηζκηθνχ κε θαλέλα ηξφπν. Ζ αληίζηξνθε
κεραληθή ηνπ Ινγηζκηθνχ θαη άιινπ ιηθνχ SAP απαγνξεχεηαη. Ν Αδεηνχρνο δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη εθεδξηθφ αληίγξαθν ησλ
δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ νξζή πξαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη λα δεκηνπξγήζεη, γηα απηφ ην ζθνπφ ηα
απαξαίηεηα αληίγξαθα εθεδξείαο ηνπ Ινγηζκηθνχ. Ρα εθεδξηθά αληίγξαθα ζε θνξεηνχο δίζθνπο ή άιια κέζα δεδνκέλσλ πξέπεη λα
επηζεκαίλνληαη σο αληίγξαθα εθεδξείαο θαη λα θέξνπλ ηηο ίδηεο εηδνπνηήζεηο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηδηνθηεζίαο κε ηνπο
πξσηφηππνπο δίζθνπο ή άιια κέζα δεδνκέλσλ. Ν Αδεηνχρνο δελ δχλαηαη λα αιιάμεη ή λα αθαηξέζεη ηηο εηδνπνηήζεηο δηθαησκάησλ
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγξαθήο ηεο SAP.
6.3

Ρξνπνπνηήζεηο/Ξξφζζεηα (Add-ons).

6.3.1 Πχκθσλα κε ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αδεηνχρνπ κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, ν Αδεηνχρνο κπνξεί λα
πξνβεί ζε Ρξνπνπνηήζεηο ή/θαη Ξξφζζεηα ζην Ινγηζκηθφ ζηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο ηεο Σξήζεο πνπ έρεη επηηξαπεί δπλάκεη ηεο
παξνχζαο Πχκβαζεο θαη ζα ηνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηεο Ρξνπνπνηήζεηο θαη ηα Ξξφζζεηα κε ην Ινγηζκηθφ ζχκθσλα κε ηελ
άδεηα ρξήζεο πνπ θέξεη ζην Ινγηζκηθφ, φπσο απηή νξίδεηαη ζην Άξζξν 2.1.1 (a) ηεο παξνχζαο. Ν Αδεηνχρνο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηε
δηαδηθαζία εγγξαθήο ηεο SAP πξνηνχ πξνβεί ζε Ρξνπνπνηήζεηο ή Ξξφζζεηα. Θάζε Ρξνπνπνίεζε θαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη
κε απηή ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο SAP θαη ηεο SAP AG. Όια ηα Ξξφζζεηα πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηε SAP (είηε
αλεμάξηεηα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αδεηνχρν) θαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά, ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθή
ηδηνθηεζία ηεο SAP θαη ηεο SAP AG. Ν Αδεηνχρνο ζπκθσλεί λα ππνγξάςεη ηα έγγξαθα πνπ εχινγα απαηηνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ
δηθαησκάησλ ηεο SAP θαηά ηα αλσηέξσ. Όια ηα Ξξφζζεηα πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνλ Αδεηνχρν ή εθ κέξνπο ηνπ, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή
ηεο SAP (“Ξξφζζεην Αδεηνχρνπ”), θαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά, ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ
Αδεηνχρνπ ππνθείκελε ζηα δηθαηψκαηα ηεο SAP ζην θαη απφ ην Ινγηζκηθφ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Αδεηνχρνο δελ ζα δηαζέζεη
εκπνξηθά, πσιήζεη, δηαλείκεη, παξαρσξήζεη, ππνπαξαρσξήζεη, κεηαβηβάζεη ή αλαζέζεη ή άιισο απνπνηεζεί ηα ελ ιφγσ Ξξφζζεηα ηνπ
Αδεηνχρνπ. Ζ SAP δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαπηχμεη αλεμάξηεηα ηα δηθά ηεο Ξξφζζεηα ή Ρξνπνπνηήζεηο ή Ξξφζζεηα ηνπ Ινγηζκηθνχ
θαη ν Αδεηνχρνο ζπκθσλεί λα κελ πξνβεί ζε θακία ελέξγεηα πνπ ζα πεξηφξηδε ηελ πψιεζε, αλάζεζε, παξνρή ρξήζεο ή ρξήζε απφ
πιεπξάο ηεο SAP ηνπ Ινγηζκηθνχ, ησλ Ρξνπνπνηήζεσλ ή ηνλ Ξξφζζεησλ απηνχ.
6.3.2 Θάζε Ρξνπνπνίεζεπνπ αλαπηχζζεηαη απφ ή εθ κέξνπο ηνπ Αδεηνχρνπ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο SAP ή Ξξφζζεην ηνπ Αδεηνχρνπ
πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ (θαη ζχκθσλα κε ηνπο ππφινηπνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα) λα κελ: επηηξέπεη ηελ
παξάθακςε ή απνθπγή ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Πχκβαζε ή/θαη λα παξέρεη πξφζβαζε ζηνλ Αδεηνχρν ζην
Ινγηζκηθφ ηεο SAP κε ηξφπν πνπ δελ παξέρεηαη ξεηψο κε ηελ άδεηα∙ θαη λα κελ λα επηηξέπεη ηε καδηθή εμαγσγή δεδνκέλσλ απφ ην
Ινγηζκηθφ ζε νπνηνδήπνηε κε- SAP
ινγηζκηθφ , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο, απνζήθεπζεο ηξνπνπνηήζεσλ ή άιιεο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζην κε- SAP Ινγηζκηθφ∙ νχηε λα βιάπηεη, ππνβαζκίδεη ή κεηψλεη ηελ επίδνζε ή ηελ αζθάιεηα ηνπ Ινγηζκηθνχ∙
νχηε λα πξνζθέξεη ή παξέρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο παξνρήο άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ SAP, ζην
Ινγηζκηθφ ή νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηα πξντφληα SAP.
6.3.3 Ν Αδεηνχρνο απνδέρεηαη, γηα ηνλ ίδην θαη ηνπο αλαδφρνπο θαη πιεξεμνπζίνπο ηνπ, λα κελ αμηψζεη έλαληη ηεο SAP ή ησλ
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο ή ησλ κεηαπσιεηψλ, δηαλνκέσλ, πξνκεζεπηψλ, εκπνξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη πειαηψλ ηνπο, νηνδήπνηε
δηθαίσκα ζε νπνηεζδήπνηε Ρξνπνπνηήζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ή εθ κέξνπο ηνπ Αδεηνχρνπ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο SAP ή Ξξφζζεηα
ηνπ Αδεηνχρνπ, ή νπνηαδήπνηε άιιε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ SAP πνπ πξνζπειάδεηαη απφ ηέηνηα Ρξνπνπνίεζε πνπ αλαπηχρζεθε απφ ή εθ
κέξνπο ηνπ Αδεηνχρνπ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο SAP ή Ξξφζζεην ηνπ Αδεηνχρνπ.
7.

ΔΓΓΖΠΖ ΑΞΝΓΝΠΖΠ.

7.1
Δγγχεζε. Ζ SAP εγγπάηαη φηη ην Ινγηζκηθφ ζα είλαη θαη’ νπζίαλ ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ
Ρεθκεξίσζε γηα δηάζηεκα έμη κελψλ κεηά ηελ παξάδνζε. Ζ Δγγχεζε δελ ζα ηζρχεη: (i) εάλ ην Ινγηζκηθφ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα
κε ηελ Ρεθκεξίσζε, ή (ii) εάλ ην ειάηησκα νθείιεηαη ζε Ρξνπνπνίεζε ή Ξξφζζεην (έηεξν ηεο Ρξνπνπνίεζεο ή Ξξνζζέηνπ απφ ηε SAP
θαη ην νπνίν παξέρεηαη απφ ηελ πνζηήξημε SAP ή κε εγγχεζε), ινγηζκηθνχ ηνπ Αδεηνχρνπ ή ηξίησλ κεξψλ. Ζ SAP δελ εγγπάηαη φηη ην
Ινγηζκηθφ ζα ιεηηνπξγεί ρσξίο δηαθνπέο ή φηη δελ ζα θέξεη επνπζηψδε ειαηηψκαηα ή ζθάικαηα πνπ δελ επεξεάδνπλ θαη’ νπζία ηελ
απφδνζε, ή φηη νη εθαξκνγέο πνπ πεξηέρνληαη ζην Ινγηζκηθφ είλαη ζρεδηαζκέλεο λα θαιχπηνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ
Αδεηνχρνπ. Κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Αδεηνχρνο ελεκεξψλεη ηε SAP εγγξάθσο, κε ζαθή πεξηγξαθή ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ
Ινγηζκηθνχ, εληφο ηεο πεξηφδνπ εγγπήζεσο, θαη ε SAP επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε απηήο ηεο κε ζπκκφξθσζεο, ε SAP θαη’ επηινγή ηεο:
α) ζα επηζθεπάζεη ή αληηθαηαζηήζεη ην κε-ζπκκνξθνχκελν Ινγηζκηθφ, ή β) ζα επηζηξέςεη ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ηελ άδεηα
ηνπ ζρεηηθνχ κε-ζπκκνξθνχκελνπ Ινγηζκηθνχ κε αληάιιαγκα ηελ επηζηξνθή ηνπ κε-ζπκκνξθνχκελνπ Ινγηζκηθνχ. Ρν αλσηέξσ
απνηειεί ηελ απνθιεηζηηθή απνδεκίσζε ηνπ Αδεηνχρνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα εγγχεζε.
7.2
Οεηή Απνπνίεζε Δπζπλψλ. Ζ SAP ΘΑΗ ΝΗ ΞΑΟΑΣΩΟΝΛΡΔΠ ΡΖΛ ΑΓΔΗΑ ΡΖΠ ΑΞΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΘΑΘΔ ΑΙΙΖΠ ΔΓΓΖΠΖΠ, ΟΖΡΖΠ
Ή ΘΑΡΑ ΠΛΔΞΑΓΩΓΖ, ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΩΛ ΣΩΟΗΠ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝ ΡΩΛ ΘΑΡΑ ΠΛΔΞΑΓΩΓΖ ΔΓΓΖΠΔΩΛ ΔΚΞΝΟΔΠΗΚΝΡΖΡΑΠ Ή
ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑΠ ΓΗΑ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΠΘΝΞΝ, ΚΔ ΡΖΛ ΔΜΑΗΟΔΠΖ ΡΩΛ ΔΓΓΖΠΔΩΛ ΞΝ ΔΞΗΒΑΙΙΝΛΡΑΗ ΒΑΠΔΗ ΛΝΚΝ ΘΑΗ ΓΔΛ
ΓΛΑΛΡΑΗ ΛΑ ΔΜΑΗΟΔΘΝΛ.
SAP Confidential
elGR v.5-2011

8.

ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΖ.

8.1 Ξαξαβίαζε θαη πεξάζπηζε ηνπ Αδεηνχρνπ. Ζ SAP ζα ππεξαζπηζηεί ηνλ Αδεηνχρν έλαληη θάζε αμίσζεο πνπ ππνβάιιεηαη ελαληίνλ
ηνπ εληφο ηεο Ξεξηνρήο απφ νηνδήπνηε ηξίην κέξνο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ε Σξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ απφ ηνλ Αδεηνχρν, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, απνηειεί άκεζε παξαβίαζε ή θαηάρξεζε επξεζηηερλίαο, πλεπκαηηθνχ δηθαηψκαηνο ή
δηθαησκάησλ εκπνξηθψλ κπζηηθψλ θαη ε SAP ζα θαηαβάιιεη θάζε δεκία πνπ δχλαηαη λα επηβιεζεί ηειηθά ζηνλ Αδεηνχρν (ή ην πνζφ
θάζε ζπκβηβαζκνχ πνπ δχλαηαη λα ζπκθσλεζεί κε ηε SAP) αλαθνξηθά κε ηηο ελ ιφγσ αμηψζεηο. Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ηεο SAP δελ ζα
ηζρχζεη εάλ ε ππνηηζέκελε αζέηεζε ή θαηάρξεζε απνξξέεη απφ ηε Σξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιν ινγηζκηθφ, ζπζθεπή
δηαθνξεηηθή ηεο Θαζνξηζκέλεο Κνλάδαο, ηεο αδπλακίαο ρξήζεο ελεκέξσζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηε SAP, εάλ ε ελ ιφγσ παξαβίαζε ή
θαηάρξεζε ζα κπνξνχζε λα έρεη απνθεπρζεί κε ηε ρξήζε ηεο ελεκέξσζεο, ή απφ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο δελ δηαηίζεηαη άδεηα. Ζ
ελ ιφγσ ππνρξέσζε ηεο SAP δελ ζα ηζρχζεη επίζεο εάλ ν Αδεηνχρνο δελ εηδνπνηήζεη εγθαίξσο ηε SAP εγγξάθσο γηα ηελ χπαξμε ηεο ελ
ιφγσ αμίσζεο. Ζ SAP θέξεη ην δηθαίσκα λα ειέγμεη πιήξσο ηελ ππεξάζπηζε θαη ηνλ ηπρφλ δηαθαλνληζκφ ηεο αμίσζεο, ζην κέηξν πνπ ν
ελ ιφγσ δηαθαλνληζκφο δελ πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ηνπ Αδεηνχρνπ. Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αδεηνχρνο
απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά ππεξάζπηζεο ηεο SAP, ή άιισο απνηχρεη λα δψζεη πιήξε έιεγρν ηεο ππεξάζπηζεο ζηνλ αξκφδην ζχκβνπιν
ηεο SAP, ηφηε ν Αδεηνχρνο παξαηηείηαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο SAP ζχκθσλα κε ην παξφλ Άξζξν 8.1. Ν Αδεηνχρνο ζα ζπλεξγαζηεί
πιήξσο ζηελ ππεξάζπηζε ηεο ελ ιφγσ αμίσζεο θαη δχλαηαη λα παξαζηεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, κέζσ ζπκβνχινπ εχινγα απνδεθηνχ
απφ ηε SAP. Ζ SAP δηαηεξεί ξεηψο ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ πξνάζπηζε θάζε αμίσζεο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην
Ινγηζκηθφ δελ ζεσξείηαη πιένλ φηη παξαβαίλεη ή ηειεί ζε θαηάρξεζε, ή ζεσξείηαη φηη δελ παξαβαίλεη ή δελ ηειεί ζε θαηάρξεζε
δηθαησκάησλ ηξίησλ κεξψλ. Ζ SAP δχλαηαη λα επηιχζεη θάζε αμίσζε βάζεη ηεο απαίηεζεο ηεο SAP λα αληηθαηαζηήζεη ην Ινγηζκηθφ κε
ελαιιαθηηθά, νπζηαζηηθά ηζνδχλακα πξνγξάκκαηα θαη ζπλνδεπηηθή ηεθκεξίσζε πνπ δελ ηεινχλ ζε παξάβαζε. Ν Αδεηνχρνο δελ ζα
πξνβεί ζε θακία ελέξγεηα ζε απφθξηζε νηαζδήπνηε παξαβίαζεο ή θαηάρξεζεο ή ππνηηζέκελεο παξαβίαζεο ή θαηάρξεζεο ηνπ
Ινγηζκηθνχ πνπ είλαη επηδήκηα γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο SAP.
8.2
ΝΗ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΑΟΘΟΝ 8 ΑΞΝΡΔΙΝΛ ΡΖ ΚΝΛΑΓΗΘΖ, ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΘΑΘ’ ΝΙΝΘΙΖΟΗΑΛ ΔΘΛΖ ΡΖΠ
SAP ΘΑΗ ΡΝΛ ΞΑΟΑΣΩΟΝΛΡΩΛ ΡΖΛ ΑΓΔΗΑ ΡΖΠ ΞΟΝΠ ΡΝΛ ΑΓΔΗΝΣΝ ΘΑΗ ΑΞΝΡΔΙΔΗ ΡΖΛ ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΖ ΡΝ ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΖ
ΑΛΑΦΝΟΗΘΑ ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟΑΒΗΑΠΖ Ή ΘΑΡΑΣΟΖΠΖ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΩΛ ΞΛΔΚΑΡΗΘΖΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ ΡΟΗΡΩΛ ΚΔΟΩΛ.
9.

ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΔΘΛΖΠ.

9.1
Κε Δπζχλε. Ζ SAP θαη νη παξαρσξνχληεο ηελ άδεηά ηεο δελ ζα είλαη ππεχζπλνη, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε (i) εάλ ην
Ινγηζκηθφ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ Ρεθκεξίσζε, ή (ii) εάλ ην ειάηησκα ή ε επζχλε πξνθαιείηαη απφ ηνλ Αδεηνχρν, κηα
Ρξνπνπνίεζε ή Ξξφζζεην (έηεξν ηεο Ρξνπνπνίεζεο ή ηνπ Ξξνζζέηνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε SAP θαη πνπ παξέρεηαη απφ ηελ
πνζηήξημε SAP ή κε εγγχεζε), ή ινγηζκηθφ ηξίησλ κεξψλ. Ζ SAP ΘΑΗ ΝΗ ΞΑΟΑΣΩΟΝΛΡΔΠ ΡΖΛ ΑΓΔΗΑ ΡΖΠ ΓΔΛ ΘΑ ΦΔΟΝΛ
ΔΘΛΖ ΓΗΑ ΑΜΗΩΠΔΗΠ Ή ΕΖΚΗΔΠ ΞΝ ΑΞΝΟΟΔΝΛ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΓΓΔΛΩΠ ΔΞΗΘΗΛΓΛΖ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ Ή/ΘΑΗ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ
ΡΟΗΡΩΛ ΚΔΟΩΛ ΞΝ ΞΑΟΑΣΩΟΔΗΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ.
9.2
Απνθιεηζκφο Εεκηψλ: Ξεξηνξηζκφο Δπζχλεο. ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΩΠ ΘΑΘΔ ΓΗΑΡΑΜΖΠ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ, ΚΔ ΡΖΛ ΔΜΑΗΟΔΠΖ ΡΩΛ ΕΖΚΗΩΛ
ΞΝ ΑΞΝΟΟΔΝΛ ΑΞΝ ΚΖ ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ Ή ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΩΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ, ΡΝ ΘΑΛΑΡΝ Ή
ΡΟΑΚΑΡΗΠΚΝ ΞΝ ΑΞΝΟΟΔΔΗ ΑΞΝ ΒΑΟΔΗΑ ΑΚΔΙΔΗΑ Ή ΓΝΙΗΑ ΘΑΘΝΒΝΙΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑ ΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΚΔΟΝΠ, ΠΔ ΘΑΚΗΑ
ΞΔΟΗΞΡΩΠΖ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΝΟΩΠ ΡΖΠ ΦΠΖΠ ΘΑΘΔ ΑΜΗΩΠΖΠ Ζ SAP, ΝΗ ΞΑΟΑΣΩΟΝΛΡΔΠ ΡΖΛ ΑΓΔΗΑ ΡΖΠ Ή Ν ΑΓΔΗΝΣΝΠ ΓΔΛ ΘΑ
ΔΘΛΝΛΡΑΗ ΔΛΑΛΡΗ ΑΙΙΖΙΩΛ Ή ΔΛΑΛΡΗ ΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΑΙΙΝ ΦΠΗΘΝ Ή ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΝ ΓΗΑ ΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΞΝΠΝ ΕΖΚΗΩΛ
ΘΑΘ’ ΞΔΟΒΑΠΖ ΡΝ ΘΑΡΑΒΔΒΙΖΚΔΛΝ ΞΝΠΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΓΔΗΑ ΣΟΖΠΖΠ ΡΝ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΞΝ ΞΟΝΘΑΙΔΠΔ ΑΚΔΠΑ ΡΗΠ ΕΖΚΗΔΠ
ΘΑΗ ΓΔΛ ΘΑ ΘΔΩΟΝΛΡΑΗ ΞΝΙΝΓΝΗ ΓΗΑ ΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΞΝΠΝ ΔΗΓΗΘΩΛ, ΡΣΑΗΩΛ, ΘΑΡΑ ΠΛΔΞΑΓΩΓΖ, Ή ΑΞΝΘΔΡΗΘΩΛ ΕΖΚΗΩΛ,
ΑΞΩΙΔΗΑΠ ΑΜΗΝΞΗΠΡΗΑΠ Ή ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΔΟΓΩΛ, ΞΑΠΖ ΔΟΓΑΠΗΩΛ, ΑΞΩΙΔΗΑ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ, ΑΠΡΝΣΗΑ Ή ΓΠΙΔΗΡΝΟΓΗΑ
ΞΝΙΝΓΗΠΡΩΛ, ΓΗΘΖΓΝΟΗΘΔΠ ΑΚΝΗΒΔΠ, ΓΗΘΑΠΡΗΘΑ ΔΜΝΓΑ, ΡΝΘΝΠ Ή ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΗΘΔΠ Ή ΑΞΝΘΔΡΗΘΔΠ ΕΖΚΗΔΠ. Νη δηαηάμεηο
ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο θαηαλέκνπλ ηνπο θηλδχλνπο κεηαμχ ηεο SAP θαη ηνπ Αδεηνχρνπ. Νη ακνηβέο αδείαο αληαλαθινχλ απηή ηελ
θαηαλνκή θηλδχλνπ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο επζχλεο εμ απηήο.
10.

ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ.

10.1. Σξήζε Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ. Νη Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο δελ ζα αλαπαξάγνληαη ζε θακία κνξθή κε ηελ εμαίξεζε
ησλ φζσλ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο. Θάζε αλαπαξαγσγή Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ ηνπ
άιινπ κέξνπο ζα παξακέλεη ηδηνθηεζία ηνπ κέξνπο πνπ πξνέβε ζηελ απνθάιπςε θαη ζα πεξηιακβάλεη θάζε εηδνπνίεζε ή έλδεημε
εκπηζηεπηηθφηεηαο ή ηδηνθηεζίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζην πξσηφηππν. Αλαθνξηθά κε ηηο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο ηνπ άιινπ κέξνπο,
έθαζηνο ζπκβαιιφκελνο : (α) ζα ιακβάλεη ηα ινγηθψο απαηηνχκελα κέηξα (φπσο νξίδνληαη θαησηέξσ) γηα ηε δηαηήξεζε ησλ
Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ σο απζηεξά εκπηζηεπηηθψλ θαη (β) δελ ζα θνηλνπνηεί ηηο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο ηνπ εηέξνπ ηνπ ζε
νηνδήπνηε πξφζσπν έηεξν ησλ θαιφπηζησλ αηφκσλ ηα νπνία απαηηείηαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο γηα ηελ ελάζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ απφ ηελ παξνχζα. Όπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξφλ, ν φξνο “ινγηθψο απαηηνχκελα κέηξα” ζα ζεκαίλεη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλεη ν ζπκβαιιφκελνο παξαιήπηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθψλ ηνπ, παξφκνησλ ηδησηηθψλ θαη εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη
νπνίεο δελ ζα ππνιείπνληαη ηηο εχινγεο δένπζαο πξνζνρήο. Νη Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο θάζε ζπκβαιιφκελνπ πνπ θνηλνπνηνχληαη
πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ζα ππφθεηληαη ζηελ πξνζηαζία πνπ νξίδεηαη ζην παξφλ.
10.2 Δμαηξέζεηο. Νη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ή γλσζηνπνίεζε ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ δελ ζα ηζρχνπλ γηα
Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο νη νπνίεο: (α) αλαπηχζζνληαη αλεμάξηεηα απφ ην ζπκβαιιφκελν παξαιήπηε ρσξίο αλαθνξά ζηηο
Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο ηνπ κέξνπο πνπ πξνβαίλεη ζηελ γλσζηνπνίεζε, ή ιήθζεζαλ λφκηκα ρσξίο πεξηνξηζκφ, απφ ηξίην κέξνο
πνπ θέξεη ην δηθαίσκα λα παξάζρεη ηηο ελ ιφγσ Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο, (β) έρνπλ θαηαζηεί δεκνζίσο γλσζηέο ρσξίο αζέηεζε ηεο
παξνχζαο Πχκβαζεο απφ ην ζπκβαιιφκελν παξαιήπηε, (γ) θαηά ην ρξφλν γλσζηνπνίεζεο ήηαλ γλσζηέο ζην ζπκβαιιφκελν
παξαιήπηε, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ή (δ) ν ζπκβαιιφκελνο πνπ ηηο απνθαιχπηεη ζπκθσλεί εγγξάθσο φηη δελ θέξνπλ πεξηνξηζκνχο.
10.3 Δκπηζηεπηηθνί Όξνη θαη Ξξνυπνζέζεηο, Γεκνζηφηεηα. Ν Αδεηνχρνο δελ ζα απνθαιχςεη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο
παξνχζαο Πχκβαζεο ή ηηο ηηκέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα ζε θαλέλα ηξίην κέξνο. Θαλείο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ δελ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ην φλνκα ηνπ έηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ δεκφζηα, ζε δηαθήκηζε ή παξφκνηα δξαζηεξηφηεηα ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ έηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ, κε ηελ εμαίξεζε φηη ν Αδεηνχρνο ζπκθσλεί φηη ε SAP κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
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φλνκα ηνπ Αδεηνχρνπ ζε ιίζηεο πειαηψλ ή, ζε ρξφλνπο ακνηβαία απνδεθηνχο απφ ηα κέξε, σο κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ πξνψζεζεο ηεο
SAP (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ θαη άξζξσλ ζχζηαζεο, ηελ παξνρή καξηπξηψλ ζε άξζξα
ηνπ ηχπνπ, ηηο επηηφπηεο επηζθέςεηο, ηε ζπκκεηνρή SAPPHIRE). Ζ SAP ζα θαηαβάιιεη εχινγεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα απνηξέςεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο αλαθνξάο απφ ηελ εκπινθή ηνπο κε ηηο εξγαζίεο ηνπ Αδεηνχρνπ.
11.
ΔΘΣΩΟΖΠΖ. Ν Αδεηνχρνο δελ δχλαηαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο SAP, λα εθρσξήζεη, εμνπζηνδνηήζεη,
παξάζρεη ή άιισο κεηαβηβάζεη ηελ παξνχζα Πχκβαζε, ή νηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε, ή
ην ιηθφ SAP ή ηηο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο ηεο SAP ζε νηνδήπνηε κέξνο, είηε εθνχζηα είηε δπλάκεη λφκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο πψιεζεο παγίσλ, ηεο ζπγρψλεπζεο ή ελνπνίεζεο. Ζ SAP δχλαηαη λα εθρσξήζεη ηελ παξνχζα Πχκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
ζπγαηξηθέο ηεο.
12.

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ.

12.1 Γηαηξεηφηεηα. Απνηειεί πξφζεζε ησλ κεξψλ, ζε πεξίπησζε πνπ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ
παξνχζα Πχκβαζε θαηαζηεί άθπξε ή κε εθαξκνζηέα, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ε ελ ιφγσ αθπξφηεηα ή κε εθαξκνζηκφηεηα λα κελ
επεξεάζεη ηηο ππφινηπεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, θαη ε παξνχζα Πχκβαζε λα εξκελεχεηαη σο ε ζρεηηθή άθπξε ή κε
εθαξκνζηέα δηάηαμε λα κελ πεξηιακβαλφηαλ ζε απηή.
12.2 Κε Ξαξαίηεζε απφ Γηθαίσκα. Δάλ νηνζδήπνηε ζπκβαιιφκελνο παξαηηεζεί απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπ έλαληη αζέηεζεο νηαζδήπνηε
δηάηαμεο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, απηή ε ελέξγεηα δελ ζα ζεσξείηαη παξαίηεζε απφ πξνεγνχκελα ή επφκελα δηθαηψκαηά ηνπ έλαληη
αζέηεζεο ηεο ίδηαο ή άιιεο δηάηαμεο ηεο παξνχζαο.
12.3 Αληίγξαθα. Ζ παξνχζα Πχκβαζε δχλαηαη λα ππνγξαθεί ζε δχν αληίηππα, έθαζην εθ ησλ νπνίσλ ζα ζεσξείηαη πξσηφηππν θαη
ζην ζχλνιφ ηνπο ζα ζεσξνχληαη κία Πχκβαζε.
12.4 Οπζκηζηηθά Θέκαηα. Ρν Ινγηζκηθφ, ε Ρεθκεξίσζε θαη ην ιηθφ SAP ππφθεηληαη ζηε λνκνζεζία πεξί ειέγρνπ εμαγσγψλ δηαθφξσλ
ρσξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ ηεο λνκνζεζίαο ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ θαη ηεο Γεξκαλίαο. Ν Αδεηνχρνο ζπκθσλεί
φηη δελ ζα ππνβάιιεη ην Ινγηζκηθφ, ηελ Ρεθκεξίσζε ή άιιν ιηθφ SAP ζε νηαδήπνηε θπβεξλεηηθή ππεξεζία γηα ηελ έθδνζε αδείαο ή
άιιε ξπζκηζηηθή έγθξηζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο SAP θαη δελ ζα εμάγεη ην Ινγηζκηθφ, ηελ Ρεθκεξίσζε θαη
ην ιηθφ SAP ζε ρψξεο, πξφζσπα ή εηαηξείεο πνπ απαγνξεχνληαη βάζεη ησλ αλσηέξσ λφκσλ. Ν Αδεηνχρνο ζα είλαη επίζεο ππεχζπλνο
γηα ηε ζπκκφξθσζε κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο θξαηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ν Αδεηνχρνο έρεη ηελ έδξα ηνπ θαη θάζε
μέλεο ρψξαο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ, ηεο Ρεθκεξίσζεο θαη ηνπ ινηπνχ ιηθνχ SAP απφ ηνλ Αδεηνχρν ή/θαη ηηο
Θπγαηξηθέο ηνπ.
12.5
Γηέπνπζα Λνκνζεζία, Γηάζηεκα Ξεξηνξηζκψλ. Ζ παξνχζα Πχκβαζε θαη θάζε αμίσζε πνπ γελλάηαη εμ απηήο ή ζρεηίδεηαη κε
απηή ηε Πχκβαζε θαη ην πεξηερφκελφ ηεο ζα δηέπεηαη απφ θαη ζα εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο Διιάδαο,ρσξίο αλαθνξά
ζηηο αληηθείκελεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. Πηελ πεξίπησζε νηαζδήπνηε αζπκθσλίαο κεηαμχ μέλσλ λφκσλ, θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ θαη
ησλ λφκσλ, θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ ηεο Διιάδαο νη λφκνη, θαλφλεο θαη θαλνληζκνί ηεο Διιάδαο ζα ππεξηζρχνπλ. Ζ Ππλζήθε ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ πεξί Γηεζλψλ Ξσιήζεσλ Αγαζψλ δελ ζα ηζρχζεη γηα ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Ζ Ξξάμε πεξί Δληαίσλ Ππλαιιαγψλ
Ξιεξνθνξηθήο, σο έρεη πηνζεηεζεί, δελ ζα ηζρχζεη. Ν Αδεηνχρνο νθείιεη λα εγείξεη αγσγή γηα θάζε αμίσζε πνπ απνξξέεη απφ ή ζε
ζρέζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε θαη ην Αληηθείκελν απηήο, εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Αδεηνχρνο
ελεκεξψζεθε ή φθεηιε λα έρεη ελεκεξσζεί κεηά απφ εχινγε έξεπλα γηα ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αμίσζε.
12.6 Δηδνπνηήζεηο. Θάζε εηδνπνίεζε ή αλαθνξά πνπ απαηηείηαη ή δχλαηαη λα δνζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε, ζα δίδεηαη
εγγξάθσο θαη ζα ζεσξείηαη λνκίκσο ρνξεγεζείζα φηαλ παξαδίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο έδξεο ηεο SAP θαη ηνπ Αδεηνχρνπ, ζηηο δηεπζχλζεηο
πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αξρή θάζε Δληχπνπ Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ. Όπνπ ζην παξφλ άξζξν 12.6 ή ζε άιιν ζεκείν ηεο παξνχζαο
Πχκβαζεο απαηηείηαη γξαπηή κνξθή, ε ελ ιφγσ απαίηεζε δχλαηαη λα θαιπθζεί κε κεηάδνζε fax, αληαιιαγή επηζηνιψλ ή άιιε γξαπηή
κνξθή επηθνηλσλίαο.
12.7 Αλσηέξα Βία. Θάζε θαζπζηέξεζε ή κε εθηέιεζε νηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο (κε ηελ εμαίξεζε ηεο θαηαβνιήο
ησλ πνζψλ πνπ νθείινληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα) ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ζπλζήθεο πέξαλ ηνπ εχινγνπ ειέγρνπ ηνπ κέξνπο πνπ
θαζπζηεξεί ή δελ πξαγκαηνπνηεί ηελ εθηέιεζε, δελ ζα απνηειεί αζέηεζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο θαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ελ ιφγσ
δηάηαμεο, εάλ νξίδεηαη, ζα ζεσξείηαη φηη επεθηείλεηαη γηα δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ησλ ζπλζεθψλ πνπ απνηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε.
12.8 Ππλνιηθή Ππκθσλία. Ζ παξνχζα Πχκβαζε απνηειεί ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο SAP θαη ηνπ Αδεηνχρνπ
θαη θάζε πξνεγνχκελε δήισζε, δηαπξαγκάηεπζε θαη ζπγγξαθή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε θαη
ηα κέξε απνπνηνχληαη θάζε εμάξηεζεο απφ ηέηνηνπ είδνπο εθπξνζψπεζε, ζπδεηήζεηο θαη ζπγγξαθέο. Ζ παξνχζα Πχκβαζε δχλαηαη λα
ηξνπνπνηεζεί κφλν κε έγγξαθν ππνγεγξακκέλν κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Ζ παξνχζα Πχκβαζε ζα ππεξηζρχεη θάζε πξφζζεηνπ,
αληηθείκελνπ ή αζχκθσλνπ φξνπ θαη πξνυπφζεζεο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζε νηαδήπνηε παξαγγειία αγνξάο ή άιιν έγγξαθν πνπ
παξέρεηαη απφ ηνλ Αδεηνχρν ζηε SAP. Ζ παξνχζα Πχκβαζε ζα ππεξηζρχζεη θάζε πξφζζεηνπ, αληηθείκελνπ ή αζχκθσλνπ φξνπ θαη
πξνυπφζεζεο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζε εζψθιεηζηε άδεηα ρξήζεο ηειηθνχ ρξήζηε ηνπ Ινγηζκηθνχ. Νη ππνγξαθέο πνπ
απνζηέιινληαη κε ειεθηξνληθά κέζα (fax ή κεηά απφ ζάξσζε θαη απνζηνιή κε e-mail) ζα ζεσξνχληαη πξσηφηππεο.
12.9
Ηεξαξρία. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ή ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, ζα ηζρχζεη ε θάησζη
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: (i) ην Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ, (ii) ηα Ξξνζαξηήκαηα, (iii) νη Όξνη Σξήζεο θαη (iv) νη Γεληθνί Όξνη θαη
Ξξνυπνζέζεηο (GTC).
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