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Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία UNISOFT ΑΕ, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση, 
Σπ.Μερκούρη 17-19 & Δήλου , Τ.Κ. 144 52, και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής 
καλούμενης "UNISOFT") και ο Πελάτης, τα στοιχεία του οποίου εμφαίνονται στο 

πεδίο 'Πελάτης' του Δελτίου Αποδοχής  και εκπροσωπείται νόμιμα, συμφώνησαν και 
αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής: 

Η UNISOFT να του παραχωρήσει άδεια χρήσης προγράμματος της σειράς 
προϊόντων UNISOFT μετά από δική του απαίτηση με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που περιέχονται παρακάτω στην παρούσα σύμβαση.  
 

1. Ορισμοί 

Οι ακόλουθες εκφράσεις, εάν δεν απαιτείται διαφορετικά από τα 

συμφραζόμενα, θα έχουν την έννοια που ορίζεται παρακάτω:  

1.1 "Πρόγραμμα" είναι η εφαρμογή λογισμικού (application software) της 
σειράς προϊόντων UNISOFT, με τα στοιχεία που εμφαίνονται επί του Δελτίου 
Αποδοχής της παρούσας στο πεδίο "Πρόγραμμα", καθώς και τυχόν νέες 
βελτιωμένες εκδόσεις (updates) αυτής, που θα διατεθούν στον Πελάτη με 

βάση αυτή τη Σύμβαση ή Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης του Προγράμματος.  
1.2 "Αμοιβή Παραχώρησης Άδειας Χρήσης" (License Fee) σημαίνει την αξία 
παραχώρησης της άδειας χρήσης, η οποία ενσωματώνεται στην τιμή διάθεσης 
του Προγράμματος και κατεβλήθη από τον Πελάτη στην UNISOFT ή σε 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 

 

2. Διάρκεια - Λήξη 

α) Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού 

τιμολογίου προς τον Πελάτη. 

β) Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης είναι αόριστη και η 
παραχωρούμενη άδεια χρήσης ισχύει μέχρι την καταγγελία αυτής.  Η άδεια 
χρήσης λήγει αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται η κοινοποίηση καταγγελίας της 
παρούσας σύμβασης από την UNISOFT, σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβεί 
οποιοδήποτε όρο της Σύμβασης αυτής, όλων των όρων της παρούσας 
συμφωνουμένων ως ουσιωδών. 
γ) Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης αυτής για οποιοδήποτε λόγο, ο 

Πελάτης θα επιστρέψει αμέσως στην UNISOFT το Πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών εντύπων και τυχόν αντιγράφων, 
εξουσιοδοτημένων ή μη, του Προγράμματος ή των εν λόγω εντύπων ή θα το 
διαθέσει κατά τρόπο που θα υποδείξει η UNISOFT. Ο Πελάτης είναι δυνατόν 
να ζητηθεί να υπογράψει δήλωση που να βεβαιώνει τη συμμόρφωσή του με 
τους όρους αυτής της παραγράφου.  

 

3. Έκταση Ευθύνης 

Με την επιφύλαξη του παρακάτω Άρθρου 5 παράγραφος 2, η UNISOFT δεν 
ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε άμεση ή 
έμμεση ζημία ή βλάβη που οφείλεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με 

το Πρόγραμμα ή άλλα αντικείμενα ή υπηρεσίες που προβλέπονται από αυτήν 
την Σύμβαση. Περαιτέρω, η UNISOFT δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση 
αδυναμίας εκτέλεσης των όρων της παρούσας λόγω απεργιών, κοινωνικών 
αναταραχών, τυχαίου γεγονότος και λοιπών περιστατικών ανωτέρας βίας.  

 
4. Όροι Παραχώρησης Χρήσης 

Η UNISOFT δηλώνει ότι είναι αποκλειστική κυρία και δικαιούχος όλων των 
δικαιωμάτων επί του Προγράμματος και έχει την αποκλειστική εξουσία να  
προβεί στην εκχώρηση της άδειας και των δικαιωμάτων που παρέχει με την παρούσα 
στον Πελάτη. Η UNISOFT παρέχει με την παρούσα στον Πελάτη μη αποκλειστικό 
δικαίωμα χρήσης του Προγράμματος στις εγκαταστάσεις του, έναντι καταβολής από 



τον Πελάτη της Αμοιβής Παραχώρησης  Άδειας Χρήσης (License Fee), και με τους 
ακόλουθους όρους: 

α) Ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά ότι οι ιδέες και εκφράσεις αυτών που 
περιέχονται στο Πρόγραμμα και κάθε τμήμα αυτού (και σε κάθε τροποποίηση 
ή προσθήκη αυτού) και των παραρτημάτων του, αποτελούν εμπιστευτικές 
πληροφορίες και αποκλειστική ιδιοκτησία της UNISOFT. 
β) Ο Πελάτης δηλώνει ρητά και εγγυάται προς την UNISOFT ότι αποκτά τα 

δικαιώματα που του παρέχονται με το παρόν στο Πρόγραμμα, αποκλειστικά 
για δική του χρήση όπως ρητά αναφέρονται στο παρόν. Ο Πελάτης δεν θα 
επιτρέψει, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιονδήποτε τρίτο εκτός από τα μέλη του 
προσωπικού του Πελάτη που χρειάζεται να χρησιμοποιούν το Πρόγραμμα για 
τις ανάγκες της εργασίας τους, να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί το 
Πρόγραμμα ή τμήμα αυτού. 
γ) Ο Πελάτης δεν δικαιούται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή 

έγκριση της UNISOFT, να εγκαταστήσει ή να λειτουργεί το Πρόγραμμα σε 

περισσότερους από έναν (1) Η/Υ, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση 
συστήματος Η/Υ πολλαπλών χρηστών (multi-user system) το οποίο 
λειτουργεί με έναν (1) υπολογιστή διαχείρισης (file server). 
δ) Ο Πελάτης δεν δικαιούται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή 
έγκριση της UNISOFT, να αντιγράφει ή να αναπαραγάγει διαφορετικά το 

Πρόγραμμα ή οποιαδήποτε σχετική βιβλιογραφία ή έντυπα και δεν θα 
επιτρέπει ή συνεργεί στη διενέργεια τέτοιων πράξεων από τρίτους, ακόμη και 
αν η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή αυτή γίνεται  για να χρησιμοποιηθεί αυτό 
από περισσότερα του ενός μέλη του προσωπικού του Πελάτη. Οποιαδήποτε 
τυχόν αντίγραφα του Προγράμματος παραχθούν με  οποιοδήποτε τρόπο από 
τον Πελάτη σύμφωνα με τα παραπάνω θα υπόκεινται και  αυτά στους όρους 
του παρόντος. 

ε) Ο Πελάτης δεν μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση ή / και να 
μεταβιβάσει, υπεκχωρήσει, επιβαρύνει ή να διαθέσει  αλλιώς τα δικαιώματα 
του στο Πρόγραμμα ή οποιοδήποτε υλικό ή αντίγραφο αυτού ή προσαρμογές 

αυτού, σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
στ) Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να προσαρμόσει, μεταφράσει, αναλύσει το 
Πρόγραμμα στα επιμέρους τμήματα αυτού, ή να δημιουργήσει παράγωγα του 
Προγράμματος. Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσει, προσαρμόσει, 

μεταφράσει ή δημιουργήσει παράγωγα του Προγράμματος με βάση το έντυπο 
υλικό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της UNISOFT. 
ζ) Η UNISOFT επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της κατά 
οποιουδήποτε αγοράζει, πωλεί, μεταπωλεί ή κατά οποιονδήποτε τρόπο 
χρησιμοποιεί παράνομα αντίγραφα του προγράμματος. 

 

5. Πρόσθετες Υπηρεσίες 

Η UNISOFT αναλαμβάνει, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου ισχύος της 
παρούσας και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης παραλαβής από την 
UNISOFT  της Κάρτας Απάντησης του πελάτη (συνημμένη), να παράσχει τις 

ακόλουθες υπηρεσίες: 

5.1 Να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στο Πρόγραμμα, 
μόνον εφόσον οφείλεται αποδεδειγμένα σε υπαιτιότητά της και σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο παραπάνω άρθρο 3 της σύμβασης. Ρητά συμφωνείται ότι οι 
εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως εργασία στον  

μηχανολογικό εξοπλισμό (hardware) του Πελάτη. 
5.2 Να διαθέσει δωρεάν στον Πελάτη, εφόσον ζητηθεί, κάθε βελτιωμένη 
έκδοση (update) του Προγράμματος. 
5.3 Κατ' εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου 5.1 η UNISOFT δεν υπέχει 
καμία υποχρέωση προς τον Πελάτη, εάν ο Πελάτης:  

α) Δεν εκτελεί τακτικά την εργασία φύλαξης αρχείων (backup).  
β) Χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα σε Η/Υ που δεν πληρεί τις αναγκαίες 

προδιαγραφές που θέτει η UNISOFT για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. 
γ) Χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα μη συμμορφούμενος προς τις οδηγίες 

που υπάρχουν στα εγχειρίδια χρήσης αυτού.  
δ) Αλλάξει το σύστημα Η/Υ όπου λειτουργεί το Πρόγραμμα χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της UNISOFT. 



ε) Χρησιμοποιεί αναλώσιμα υλικά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές 
του κατασκευαστή του Η/Υ. 
στ) Επιτρέψει οιασδήποτε φύσεως επέμβαση στο Πρόγραμμα από 
άτομα τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την UNISOFT για την 

συγκεκριμένη εργασία.  
ζ) Εάν διαπιστωθεί βλάβη του Η/Υ ή φθορά των μαγνητικών μέσων ή 
διακοπή ή πτώση της τάσης του ρεύματος.  

 

Η UNISOFT παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών και προβλημάτων του 
Πελάτη που οφείλονται σε μη τήρηση των παραπάνω όρων χρήσεως, εφόσον 
η αποκατάσταση αυτών κριθεί δυνατή από την UNISOFT, κοστολογώντας 
κατά περίπτωση τις υπηρεσίες αυτές. 

 

6. Λοιπές Διατάξεις 

6.1 Ισχύον Κείμενο. Η συμφωνία μεταξύ της UNISOFT και του Πελάτη 
περιέχεται εξ' ολοκλήρου στο παρόν έγγραφο. Οι όροι της σύμβασης αυτής 
δεν μπορούν να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν, παρά μόνο γραπτώς.  Η μη 

τήρηση από έναν εκ των δύο συμβαλλομένων κάποιας ή περισσοτέρων από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν θα μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση ή 
τροποποίησή της, ούτε να εμποδίσει την μελλοντική εκτέλεσή της.  

6.2 Εφαρμοστέο Δίκαιο. Η παρούσα σύμβαση θα διέπεται και θα 
ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με 

την ερμηνεία ή εφαρμογή αυτής θα υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία 
των δικαστηρίων της Αθήνας. 


