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Σηνλ παξαθάησ θαηάινγν παξέρνληαη επηπξόζζεηνη όξνη ρξήζεο πνπ ηζρύνπλ γηα ζπγθεθξηκέλα Πξντόληα. 
Κάζε αλαθνξά Πξντόληνο πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζόηεξεο ππνζεκεηώζεηο πνπ αθνξνύλ ην Πξντόλ. Οη ζρεηηθέο 
ππνζεκεηώζεηο ζπκπιεξώλνπλ ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Σπκθσλίαο. Οη νξηζκνί γηα θάζε ππνζεκείσζε 
αθνινπζνύλ κεηά ηνλ θαηάινγν. Εθηόο εάλ αλαθέξεηαη άιισο ζην ηζρύνλ Έγγξαθν Παξαγγειίαο, νη επεθηάζεηο 
γηα έλα Πξντόλ έρνπλ ην ίδην πεδίν ρξήζεο κε εθείλν πνπ ρνξεγήζεθε γηα ην αληίζηνηρν Πξντόλ. Επηπξνζζέησο 
ησλ νξηζκώλ πνπ παξέρνληαη ζηελ Κύξηα ζπκθσλία, ζηνπο Σπγθεθξηκέλνπο Όξνπο Φξήζεο αλά Πξντόλ ηζρύνπλ 
νη αθόινπζνη: 
 

 "Έιεγρνο ηαπηόηεηαο": νπνηνζδήπνηε κεραληζκόο πνπ παξέρεη ε Esri, ν νπνίνο πξνζθέξεη πξόζβαζε ζηηο 
ππεξεζίεο ηνπνζεζίαο ηνπ ArcGIS Platform. Αλαηξέμηε ζηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ζρεηηθά κε ηελ Αζθάιεηα θαη 
ηνλ Έιεγρν ηαπηόηεηαο (https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/) γηα ηελ 
ηξέρνπζα ιίζηα κε ηνπο κεραληζκνύο Επαιήζεπζεο ηαπηόηεηαο). 

 

Προϊόντα Desktop 
 ArcGIS Desktop (Advanced, Standard ή Basic) (26) 
 ArcGIS Earth (20, 65) 
 ArcGIS Explorer Desktop (20) 
 ArcGIS for AutoCAD (20) 
 ArcPad (13) 
 ArcReader (20) 
 ArcGIS for Personal Use (3, 26) 
 

Προϊόντα Server 
 ArcGIS Enterprise 
 ▪ Standard ή Advanced (17, 21, 23, 31) 
 ▪ Standard ή Advanced Workgroup (21, 23, 26, 28, 29, 30) 
 ▪ ArcGIS GIS Server (Standard ή Advanced) (31) 
 ▪ ArcGIS GIS Server Basic (31, 39) 
 ▪ ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ή Advanced) (26, 28, 29, 30) 
 ▪ ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26, 39) 
 ▪ ArcGIS Maritime (2) 
 ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers: 
 ▪ ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server θαη ArcGIS Notebook 

Server Standard (31) 
 ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers: 
 ▪ ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server θαη ArcGIS Notebook 

Server Standard (4) 
 ArcGIS Business Analyst Enterprise (17, 21, 23, 31) 
 ArcGIS World Geocoder Basic (67) 
 

Προϊόντα Developer 

 ArcGIS Developer Subscription 
 ▪ Όια ηα πξνγξάκκαηα (16, 66, 68; 78, 89, 91, 97, 103) 
 ▪ Πξνγξάκκαηα Builder, Professional, Premium ή Enterprise (24, 26, 77, 92) 
 ▪ Πξόγξακκα Essentials (90) 
 ▪ ArcGIS AppStudio Developer Edition (11, 16, 19) 
 ▪ ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET ή Qt (16, 19) 
 ▪ ArcGIS Engine Developer Kit θαη Επεθηάζεηο (16, 19, 22, 26) 
 ▪ ArcGIS API γηα JavaScript (16, 63, 64) 
 ▪ ArcGIS CityEngine SDK θαη Procedural Runtime (105, 19) 

 ArcGIS Maps SDK γηα for Unity ή Unreal Engine (15, 62, 64) 
 ArcGIS Maps γηα SDK for Java, Kotlin .NET, Qt ή Swift (16, 19) 
 ArcGIS Maps SDK γηα for JavaScript (16, 63, 64) 

 

https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/
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 ArcGIS Runtime Deployment License for Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt ή Swift 
 ▪ Lite (15, 62, 64) 
 ▪ Basic ή Standard (1, 14, 15, 18) 
 ▪ Advanced (14, 15, 18) 
 ArcGIS Engine Deployment License for Windows/Linux θαη Επεθηάζεηο (15, 22, 26) 
 Esri File Geodatabase API (47) 
 
 

Mobile 
 ArcGIS Navigator (14) 
 

Άλλο 
 ArcGIS Hub (85) 
 ArcGIS Indoors (86) 
 ArcGIS Indoors Maps (99, 100, 101) 
 ArcGIS Indoors Spaces (100, 101) 
 ArcGIS IPS(100, 101) 
 ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74) 
 ArcGIS Insights (17) 
 Site Scan for ArcGIS Operator license (32, 33) 
 ArcGIS GeoAnalytics Engine 
 ▪ Σπλδεδεκέλα, Με επηπιένλ Core-Hours πξνγξάκκαηα (103) 
 ▪ Με ζπλδεδεκέλν πξόγξακκα (27, 102) 
 

Online Services 
 Οη ζπλδξνκέο ArcGIS Online είλαη δηαζέζηκεο ζε δηάθνξα Πξνγξάκκαηα Πώιεζεο: 
 ▪ Εκπνξηθή Ληαληθήο, Enterprise Σπκθσλίεο, Κπβεξλεηηθά Πξνγξάκκαηα (23, 66, 68, 69, 70, 77, 82, 96, 103) 
 ▪ Εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα (23, 66, 68, 69, 70, 71, 82, 96, 103) 
 ▪ Με θεξδνζθνπηθά Πξνγξάκκαηα (23, 66, 68, 69, 70, 71, 82, 96, 103) 
 Δεκόζην Σρέδην (66, 68, 74, 75, 76, 80) 
 Οη Πειάηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο έρνπλ ηα εμήο πξόζζεηα δηθαηώκαηα: 
 ▪ Εκπνξηθή Ληαληθήο (72) 
 ▪ enterprise ζπκθσλίεο (72) 
 ▪ Κπβεξλεηηθά Πξνγξάκκαηα (72) 
 ▪ ΜΚΟ (72) 
 ▪ Πξνγξάκκαηα Τύπνπ/Μέζσλ Ελεκέξσζεο (72) 
 ▪ Εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (71) 
 ArcGIS AEC Project Delivery Subscription (83) 
 ArcGIS Velocity (103) 
 ArcGIS for Microsoft Planetary Computer—Pro Machine (104) 
 

Υπνζεκεηώζεηο: 
1. Απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επεμεξγαζία Enterprise γεσβάζεο κέζσ Direct Connect. 
2. Όρη πξνο ρξήζε ζηελ πινήγεζε. 
3. Με άδεηα κόλν γηα πξνζσπηθή ρξήζε, κε εκπνξηθή ρξήζε. 
4. – Πεξηνξηζκόο ζε 1 ηεηξαπύξελν δηαθνκηζηή. 
 – Δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ζε μερσξηζηό κεράλεκα. 

5–10. Δεζκεπκέλε. 
11. Οη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην ArcGIS AppStudio Developer Edition ππόθεηληαη ζηνπο 

όξνπο ρξήζεο γηα ην ArcGIS Runtime Deployment License. 
12. Δεζκεπκέλε. 
13. Αδεηνδνηεκέλε κε Άδεηα δηπιήο ρξήζεο. 
14. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνύο πινήγεζεο. 
15. Αδεηνδνηεκέλε κε Άδεηα Αλάπηπμεο. 
16. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα SDK ή API γηα λα δεκηνπξγήζεη Εθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο, θαζώο θαη λα δηαλείκεη θαη λα αδεηνδνηήζεη ηηο αλσηέξσ εθαξκνγέο ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο ηνπ 
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ή ζε ηξίηνπο, γηα ρξήζε ηνπο νπνπδήπνηε απηό δελ απαγνξεύεηαη, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο 
θαλνληζκνύο εμαγσγώλ. 

17. Ο Πειάηεο απαγνξεύεηαη λα αλαδηαλείκεη ηηο βηβιηνζήθεο Instant Client ηεο Oracle ή ηα ζρεηηθά έγγξαθα 
πνπ πεξηέρνληαη ζην Πξντόλ απηό. Η Oracle είλαη ηξίηνο δηθαηνύρνο ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο αλαθνξηθά 
κε ηε ρξήζε από ηνλ Πειάηε ησλ βηβιηνζεθώλ Instant Client ηεο Oracle. Ο λόκνο Uniform Computer 
Information Transaction Act (UCITA) δελ ζα ηζρύεη γηα ηε ρξήζε από ηνλ Πειάηε ησλ βηβιηνζεθώλ Instant 
Client ηεο Oracle. 

18. Καηά ηε ρξήζε κηαο ζπκβνινζεηξάο άδεηαο ρξήζεο σο ηερλνινγίαο ελεξγνπνίεζεο άδεηαο, απαηηείηαη 
Άδεηα Εγθαηάζηαζεο (Deployment License), αλά Εθαξκνγή Πξνζηηζέκελεο Αμίαο αλά ζπζθεπή. 

19. Η άδεηα απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε Εθαξκνγώλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζην 
Δηαδίθηπν ή ζε δηαθνκηζηή. 

20. Αδεηνδνηεκέλε κε Άδεηα αλαδηαλνκήο. 
21. Αλαηξέμηε ζηελ Κύξηα Σπκθσλία https://www.esri.com/legal/software-license ζρεηηθά κε ηνπο πξόζζεηνπο 

όξνπο ρξήζεο γηα ηηο Άδεηεο Ολνκαζηηθνύ Φξήζηε. 
22. a. Ο ηειηθόο ρξήζηεο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη άδεηα είηε γηα ην Λνγηζκηθό ArcGIS Engine for 

Windows/Linux είηε γηα άιιν Λνγηζκηθό ηνπ ArcGIS Desktop (Basic, Standard ή Advanced) γηα λα 
ιάβεη ην δηθαίσκα εθηέιεζεο εθαξκνγήο ηνπ ArcGIS Engine ζε 1 ππνινγηζηή θαη 

 b. Οη επεθηάζεηο ηνπ ArcGIS Engine for Windows/Linux δελ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε ην 
Λνγηζκηθό ArcGIS Desktop γηα ηελ εθηέιεζε Εθαξκνγώλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ArcGIS Engine. 
Έλαο κεκνλσκέλνο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πνιιαπιέο Εθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ArcGIS 
Engine εγθαηεζηεκέλεο ζε 1 ππνινγηζηή γηα ρξήζε κόλν από ηνλ ίδην. 

23. Δηαζπζηεκηθή Επηθνηλσλία 
a. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη βαζηθά ζηνηρεία εηζόδνπ ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ελεξγνπνηήζεη κνλόδξνκεο, δηαζπζηεκηθέο επηθνηλσλίεο κόλν γηα αλάγλσζε από ην ArcGIS 
Enterprise ή ην ArcGIS Online ζε άιια εκπνξηθά επηρεηξεκαηηθά ζπζηήκαηα ηξίησλ ζηνλ νξγαληζκό 
ηνπ πειάηε. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη Σηνηρεία Ολνκαζηηθνύ Φξήζηε Viewer ή Σηνηρεία 
Ολνκαζηηθνύ Φξήζηε Επηπέδνπ 1 σο βαζηθά ζηνηρεία εηζόδνπ ππεξεζίαο, έσο όηνπ ε Esri εθαξκόζεη 
πξαγκαηηθά ζηνηρεία εηζόδνπ ππεξεζίαο. Σπγθεθξηκέλα Σηνηρεία Ολνκαζηηθνύ Φξήζηε Viewer 
ή Σηνηρεία Ολνκαζηηθνύ Φξήζηε Επηπέδνπ 1 πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο βαζηθά ζηνηρεία εηζόδνπ 
ππεξεζίαο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ιόγνπο δηαζπζηεκηθήο ελζσκάησζεο θαη 
απαγνξεύεηαη, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηνύληαη από Ολνκαζηηθό Φξήζηε γηα πξόζβαζε ζην ζύζηεκα. 

b. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη βαζηθά ζηνηρεία εηζόδνπ ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 
ελεξγνπνηήζεη κνλόδξνκεο, δηαζπζηεκηθέο επηθνηλσλίεο κόλν γηα αλάγλσζε από ην ArcGIS 
Enterprise ή ην ArcGIS Online θαη άιια εκπνξηθά επηρεηξεκαηηθά ζπζηήκαηα ηξίησλ ζηνλ νξγαληζκό 
ηνπ πειάηε. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη Σηνηρεία Ολνκαζηηθνύ Φξήζηε Editor 
(ή πςειόηεξα) ή Σηνηρεία Ολνκαζηηθνύ Φξήζηε Επηπέδνπ 2 σο ηππηθά ζηνηρεία εηζόδνπ ππεξεζίαο, 
έσο όηνπ ε Esri εθαξκόζεη πξαγκαηηθά ζηνηρεία εηζόδνπ ππεξεζίαο. Σπγθεθξηκέλα Σηνηρεία 
Ολνκαζηηθνύ Φξήζηε Editor (ή πςειόηεξα) ή Σηνηρεία Ολνκαζηηθνύ Φξήζηε Επηπέδνπ 2 πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη σο ηππηθά ζηνηρεία εηζόδνπ ππεξεζίαο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα 
ιόγνπο δηαζπζηεκηθήο ελζσκάησζεο θαη απαγνξεύεηαη, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηνύληαη από 
Ολνκαζηηθό Φξήζηε γηα πξόζβαζε ζην ζύζηεκα. 

24. Τν Λνγηζκηθό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ιόγνπο αλάπηπμεο, δνθηκήο θαη επίδεημεο κηαο 
πξσηόηππεο Εθαξκνγήο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη ηε δεκηνπξγία πξνζσξηλά απνζεθεπκέλσλ ραξηώλ. 
Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί Εθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη map caches ζε ArcGIS 
Enterprise Staging Server Licenses θαη Deployment Server Licenses. Τν Λνγηζκηθό θαη ηα Δεδνκέλα 
κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζε πνιιαπινύο ππνινγηζηέο γηα ρξήζε από νπνηνλδήπνηε Σπλδξνκεηή 
ArcGIS Developer κε Builder ή πςειόηεξεο ζπλδξνκέο - όιν ην ππόινηπν Λνγηζκηθό παξέρεηαη κε άδεηα 
σο Άδεηα Φξήζεο γηα έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. 

25. Δεζκεπκέλε. 
26. Η βάζε γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ πεξηνξίδεηαη ζε 10 gigabyte δεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε. 
27. Απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πεγή εηζνδήκαηνο από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζε ηξίηνπο. 
28. Η ρξήζε πεξηνξίδεηαη ζε 10 ηαπηόρξνλνπο ηειηθνύο ρξήζηεο εθαξκνγώλ, εθηόο ησλ εθαξκνγώλ ηνπ 

ArcGIS Enterprise Workgroup ή ArcGIS GIS Server Workgroup. Ο πεξηνξηζκόο απηόο πεξηιακβάλεη 
ρξήζε πξντόλησλ ArcGIS Desktop, πξντόλησλ ArcGIS Engine θαη εθαξκνγώλ ηξίησλ πνπ ζπλδένληαη 
απεπζείαο κε νπνηαδήπνηε βάζε γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ ArcGIS Enterprise Workgroup ή ArcGIS GIS 
Server Workgroup. Δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκό ζπλδέζεσλ από εθαξκνγέο web. 

https://www.esri.com/legal/software-license
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29. Τν ινγηζκηθό απαηηεί ππνζηεξηδόκελε έθδνζε ηνπ SQL Server Express. Οη ππνζηεξηδόκελεο εθδόζεηο 
θαηαγξάθνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο γηα ην πξντόλ ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο Esri. 

30. Η ρξήζε πεξηνξίδεηαη ζε κέγηζην όγθν δεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε 10 gigabyte. Όια ηα ζπζηαηηθά κέξε 
πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ ζε έλαλ κόλν δηαθνκηζηή. 

31. Πεξηιακβάλεη Άδεηα Υπεξεζηώλ απηόκαηεο κεηαγσγήο. 
32. Η ρξήζε απηνύ ηνπ Λνγηζκηθνύ δελ πεξηιακβάλεη άδεηα πηιόηνπ (π.ρ. FAA, EASA θ.ιπ.) γηα ην ρεηξηζκό 

drone. 
33. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κόλν online απνζήθεπζε πνπ παξέρεηαη κε απηό ην Λνγηζκηθό γηα ηελ 

απνζήθεπζε Πεξηερνκέλνπ Πειάηε πνπ ζπιιέγεηαη ή ππόθεηηαη ζε επεμεξγαζία κέζσ απηνύ ηνπ 
Λνγηζκηθνύ. 

34–38. Δεζκεπκέλε. 
39. Κακία ιεηηνπξγηθόηεηα επεμεξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ArcGIS GIS Server δελ επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε ην ArcGIS GIS Server Basic θαη ην ArcGIS GIS Server Workgroup Basic. 
40–46. Δεζκεπκέλε. 

47. Ο Πειάηεο κπνξεί λα αλαπηύμεη θαη λα δηαλείκεη Εθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 
Esri File Geodatabase API ζε ηειηθνύο ρξήζηεο ηνπ Πειάηε. 

48–61. Δεζκεπκέλε. 
62. Οη Εθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε άιια Πξντόληα Esri. 
63. Οη Εθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο γηα αλάπηπμε δηθηύνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε 

άιια Πξντόληα Esri. 
64. Τερλνινγίεο ηξίησλ κπνξνύλλα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε Εθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, 

εθόζνλ νη ελ ιόγσ εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνύληαη πάληα ζε ζπλδπαζκό κε άιια Πξντόληα Esri. 
65. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν ζε ζπλδπαζκό κε άιια Πξντόληα Esri. Ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

ηερλνινγίεο ηξίησλ ζε ζπλδπαζκό κε ην ArcGIS Earth, εθόζνλ ην ArcGIS Earth ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ζε 
ζπλδπαζκό κε άιια Πξντόληα Esri. 

66. Μόλν νη Πειάηεο κε ελεξγή επί πιεξσκή ζπλδξνκή ζε Online Service κπνξνύλ λα απνζεθεύνπλ 
απνηειέζκαηα γεσγξαθηθήο θσδηθνπνίεζεο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ Υπεξεζία World Geocoding. 

67. Πεξηνξηζκόο ζε 250.000.000 γεσθσδηθνπνηήζεηο αλά εηήζηα ζπλδξνκή. 
68. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο Infographics 

κόλν γηα ζθνπνύο εκθάληζεο θαη απαγνξεύεηαη λα απνζεθεύεη νπνηαδήπνηε δεδνκέλα πνπ είλαη 
πξνζβάζηκα κέζσ απηήο ηεο ππεξεζίαο. 

69. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνλδήπνηε επηρεηξεκαηηθό ζθνπό ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ Πειάηε. 
70. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνύο αλάπηπμεο θαη δνθηκήο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ Πειάηε. 
71. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο ζε εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο. 
72. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο εζσηεξηθνύο επηρεηξεκαηηθνύο ζθνπνύο ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ Πειάηε. 
73. Δεζκεπκέλνε. 
74. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνζσπηθή ρξήζε. 
75. Ο Πειάηεο κπνξεί λα επηηξέςεη ηε ρξήζε ησλ Εθαξκνγώλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο από ηξίηνπο κόλν 

θνηλνπνηώληαο δεκόζηα ηηο Εθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ρξεζηκνπνηώληαο Εξγαιεία Κνηλήο Φξήζεο. 
Ο Πειάηεο απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηεί απηήλ ηε ζπλδξνκή γηα λα ηξνθνδνηήζεη κηα Εθαξκνγή 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο γηα ηε δηθή ηνπ εζσηεξηθή επηρεηξεκαηηθή ρξήζε, εθηόο εάλ ν Πειάηεο είλαη 
εθπαηδεπηηθό ίδξπκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ Εθαξκνγή Πξνζηηζέκελεο Αμίαο κόλν γηα εθπαηδεπηηθνύο 
ζθνπνύο, εηδηθεπκέλνο ΜΚΟ/ΜΚΟ νξγαληζκόο ή νξγαληζκόο ηύπνπ ή κέζσλ ελεκέξσζεο. 

76. Δελ επηηξέπεηαη ζηνλ Πειάηε λα δεκηνπξγεί ηδησηηθέο νκάδεο ή λα ζπκκεηέρεη ζε ηδησηηθέο νκάδεο. 
77.  Ο Πειάηεο κπνξεί λα δηαλείκεη ζε ηξίηνπο εκπνξηθέο Εθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο έλαληη ρξέσζεο, νη 

νπνίεο ελεξγνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά κε Άδεηεο Ολνκαζηηθνύ Φξήζηε ArcGIS Online ή ArcGIS Enterprise. 
78. Πεξηιακβάλεη κηα άδεηα Αλάπηπμεο Εκπνξηθήο Εθαξκνγήο. 
79. Δεζκεπκέλε. 
80. Μπνξεί λα επηηξέπεηαη ζε εγγεγξακκέλνπο ζπνπδαζηέο ελόο εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο λα έρνπλ άκεζε 

πξόζβαζε ζηα Online Service θαη θνηλή ρξήζε κίαο ζπλδξνκήο κεηαμύ πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο 
εγγεγξακκέλσλ ζπνπδαζηώλ απνθιεηζηηθά γηα δηδαθηηθνύο ζθνπνύο. 

81. Δεζκεπκέλν. 
82. Έλαο Ολνκαζηηθόο Φξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ελζσκαηώλεη Σηνηρεία Ολνκαζηηθνύ Φξήζηε ζε script 

ArcGIS API for Python απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπό ηεο απηνκαηνπνίεζεο κηαο ξνήο εξγαζίαο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά από ηνλ Ολνκαζηηθό Φξήζηε ηνπ νπνίνπ ηα Σηνηρεία Ολνκαζηηθνύ Φξήζηε 
είλαη ελζσκαησκέλα ζην script. 
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83. Ο Πειάηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί μερσξηζηή Σπλδξνκή AEC Project Delivery γηα θάζε παξαγγειηνδόηε 
ηνπ Πειάηε ("Παξαγγειηνδόηεο"). Ο Πειάηεο κπνξεί (i) λα ρξεζηκνπνηεί ηε Σπλδξνκή AEC Project 
Delivery απνθιεηζηηθά γηα ζπλεξγαζία ζε έξγν κε ηνλ Παξαγγειηνδόηε ηνπ θαη (ii) λα παξέρεη ζηνλ 
Παξαγγειηνδόηε πξόζβαζε Ολνκαζηηθνύ Φξήζηε ζηε Σπλδξνκή AEC Project Delivery, ώζηε λα δίλεηαη 
ζηνλ Παξαγγειηνδόηε ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηε Σπλδξνκή AEC Project Delivery γηα ζπλεξγαζία ζε 
έξγν ην νπνίν ν Πειάηεο εθηειεί γηα ηνλ Παξαγγειηνδόηε. Ο Παξαγγειηνδόηεο απαγνξεύεηαη λα 
ρξεζηκνπνηεί ηελ Άδεηα Ολνκαζηηθνύ Φξήζηε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπό. Ο Πειάηεο θέξεη ηελ 
απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηε ζπκκόξθσζε ηνπ Παξαγγειηνδόηε κε ηνπο παξόληεο όξνπο ρξήζεο, θαζώο 
θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθνπήο ρξήζεο ηεο Σπλδξνκήο AEC Project Delivery από ηνλ 
Παξαγγειηνδόηε, όηαλ ιήμεη ην έξγν. 

84. Δεζκεπκέλε. 
85. Οη ζπλδξνκέο θαη νη άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνύ πνπ πεξηιακβάλνληαη κε ην ArcGIS Hub κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηώλ ηεο θνηλόηεηαο πνπ ελεξγνπνηνύληαη από 
ην ArcGIS Hub. Ο Πειάηεο κπνξεί λα επηηξέςεη ζε ηξίηα κέξε λα είλαη Ολνκαζηηθνί Φξήζηεο ηνπ ArcGIS 
Hub απνθιεηζηηθά γηα ιόγνπο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηόηεηεο ηεο θνηλόηεηαο. Οη Πειάηεο κπνξεί λα 
επηηξέςνπλ ζε εξγαδόκελνπο, εθπξνζώπνπο, ζπκβνύινπο ή πξνκεζεπηέο λα είλαη Ολνκαζηηθνί Φξήζηεο 
ηνπ ArcGIS Hub απνθιεηζηηθά γηα ιόγνπο δηαρείξηζεο, δηακόξθσζεο, δηαηήξεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ 
πξσηνβνπιηώλ ηεο θνηλόηεηαο κέζσ ηνπ ArcGIS Hub. Δελ επηηξέπεηαη θακία άιιε ρξήζε ησλ αδεηώλ 
ρξήζεο θαη ησλ ζπλδξνκώλ ινγηζκηθνύ πνπ πεξηιακβάλνληαη κε ην ArcGIS Hub. 

86. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο άδεηεο ρξήζεο θαη ηηο ζπλδξνκέο ινγηζκηθνύ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη κε ην ArcGIS Indoors απνθιεηζηηθά γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ArcGIS 
Indoors όπσο νξίδεηαη ζηελ Τεθκεξίσζε ηνπ ArcGIS Indoors. Δελ επηηξέπεηαη θακία άιιε ρξήζε ησλ 
αδεηώλ ρξήζεο θαη ησλ ζπλδξνκώλ ινγηζκηθνύ πνπ πεξηιακβάλνληαη κε ην ArcGIS Indoors. 

87. Δεζκεπκέλε. 
88. Δεζκεπκέλε. 
89. Ο Πειάηεο κπνξεί λα δηαλείκεη ζε ηξίηνπο, απεπζείαο ή κέζσ ησλ θαλαιηώλ ηνπ πώιεζεο, εκπνξηθέο 

Εθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπνζεζίαο ηεο ArcGIS Platform, 
κέζσ Ειέγρνπ ηαπηόηεηαο. Όιεο νη εκπνξηθέο Εθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο απαηηείηαη λα 
ρξεζηκνπνηνύλ Έιεγρν ηαπηόηεηαο θαηά ηελ πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπνζεζίαο ηεο ArcGIS Platform. 

90. Ο Πειάηεο κπνξεί λα έρεη πνιιέο ζπλδξνκέο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ γηα ζθνπνύο αλάπηπμεο θαη δνθηκήο. 
Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κόλν κία ζπλδξνκή ζηνλ νξγαληζκό ηνπ γηα ρξήζε κε αλεπηπγκέλεο 
Εθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. 

91. Μεηεγθαηάζηαζε εθαξκνγήο — έλαο πξνγξακκαηηζηήο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη Εθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο 
Αμίαο κε: 

 a. Τα client API (δει. JavaScript 4.x θαη Runtime SDKs (νπνηαδήπνηε έθδνζε), ην REST, νη βηβιηνζήθεο 
ραξηνγξάθεζεο αλνηρηνύ θώδηθα ηεο Esri, νη ππνζηεξηδόκελεο βηβιηνζήθεο ραξηνγξάθεζεο αλνηρηνύ 
θώδηθα 3

νπ
 κέξνπο) απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππεξεζίεο ηνπνζεζίαο ηεο ArcGIS Platform ζηηο 

εθαξκνγέο ηνπο έσο ηηο 30 Απξηιίνπ 2022. 
 b. Τα JavaScript 3.x API απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππεξεζίεο ηνπνζεζίαο ηεο ArcGIS Platform 

ζηηο εθαξκνγέο ηνπο έσο ηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2022 
92. Ο Πειάηεο επηηξέπεηαη λα δεκηνπξγεί ηδησηηθέο νκάδεο ή λα ζπκκεηέρεη ζε ηδησηηθέο νκάδεο κόλν ζην 

πιαίζην ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δνθηκήο ηεο Σπλδξνκήο ArcGIS Online Organization πνπ πεξηιακβάλεηαη 
κε ηε Σπλδξνκή ArcGIS Developer. 

93. Δεζκεπκέλε. 
94. Δεζκεπκέλε. 
95. Δεζκεπκέλε. 
96. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο ArcGIS Image γηα δηαδξαζηηθή, κε πξνγξακκαηηθή 

πξόζβαζε κόλν από Ολνκαζηηθνύο Φξήζηεο. Η ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ArcGIS Image κέζσ 
πξνγξακκαηηζκνύ (π.ρ. ηαμηλόκεζε θαηά παξηίδεο, βαζηά εθκάζεζε θ.ιπ. ή εμαγσγή όγθσλ δεδνκέλσλ 
κεγαιύηεξσλ από 10 MB θάζε θνξά) δελ επηηξέπεηαη. 

97. Οη ηειηθνί ρξήζηεο ηνπ πειάηε ζηνπο νπνίνπο δεηείηαη θιεηδί API γηα ρξήζε κε ηελ Εθαξκνγή 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηξίηνπ κέξνπο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηέηνηα θιεηδηά API κέζσ Σπλδξνκήο 
ArcGIS Developer. Τα θιεηδηά API πνπ δεκηνπξγνύληαη κέζσ ελόο ινγαξηαζκνύ ArcGIS Online δελ 
επηηξέπνληαη ζε απηό ην ζελάξην. 

98. Δεζκεπκέλε. 
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99. Οη ηύπνη ρξεζηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ArcGIS Indoors Maps έρνπλ άδεηα ρξήζεο απνθιεηζηηθά γηα 
ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ όπσο νξίδνληαη ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πξντόληνο γηα ην ArcGIS 
Indoors Maps, ην ArcGIS Indoors Spaces θαη ην ArcGIS IPS. 

100. Ο πειάηεο επηηξέπεηαη λα αλαπηύμεη Εθαξκνγέο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ρξήζε από ηύπνπο ρξεζηώλ 
πνπ παξέρνληαη κε ην ArcGIS Indoors Maps, κε ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ραξηνγξάθεζε 
εζσηεξηθώλ ρώξσλ, ηελ εύξεζε δηαδξνκήο, ηελ πινήγεζε, ηε δξνκνιόγεζε ή ηνλ εληνπηζκό 
ηνπνζεζίαο. 

101  Απαηηείηαη άδεηα ηνπ ArcGIS Indoor Spaces γηα ρξήζε είηε ηνπ Workspace Reservations είηε ηνπ Space 
Planner. 

102. Κάζε κε ζπλδεδεκέλν πξόγξακκα πεξηνξίδεηαη ζε κία ζπζηάδα παξαγσγήο. 
103. Πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο Online, ή δπλακηθόηεηα, πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κέζσ ελόο 

θαηαλαισηηθνύ κνληέινπ. Ο Πειάηεο κπνξεί λα αγνξάδεη επηπιένλ επηινγέο ζπλδξνκήο, αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο γηα πξνζθνξά αδηάιεηπηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ Online ή ηεο δπλακηθόηεηαο. Η Esri ζα 
εηδνπνηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ δηαρεηξηζηή ινγαξηαζκνύ ζπλδξνκήο ηνπ Πειάηε ζρεηηθά κε ηελ 
θαηαλάισζε θαη ηε ιήμε ηεο ζπλδξνκήο. Η Esri δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ πξόζβαζε ηνπ 
Πειάηε ζηηο ππεξεζίεο Online ή ζηε δπλακηθόηεηα, όηαλ ε θαηαλάισζε ζπλδξνκήο θηάλεη ην 100 ηνηο 
εθαηό ηεο ζπλνιηθήο εθρσξεκέλεο ή πξνπιεξσκέλεο δπλακηθόηεηαο ή ππεξεζηώλ Online. Εάλ έρεη 
ελεξγνπνηεζεί ε ππέξβαζε, ε Esri ζα ηηκνινγεί θάζε κήλα γηα ην ιεμηπξόζεζκν πνζό θαη ν Πειάηεο είλαη 
ππεύζπλνο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ζρεηηθνύ θόζηνπο ζηηο ηζρύνπζεο ηηκέο. Η Esri δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
αλαζηείιεη ηελ πξόζβαζε ηνπ Πειάηε ζην Esri Offerings, εάλ ν Πειάηεο έρεη αλεμόθιεην πνζό. Η Esri ζα 
επαλαθέξεη άκεζα ηελ πξόζβαζε ηνπ Πειάηε ζην Esri Offerings, όηαλ ν Πειάηεο θαηαβάιεη ηελ πιεξσκή 
γηα ηελ πξόζβαζε ζην Esri Offerings. 

104. Τα αξρεία ζύλδεζεο ζην θαηάζηεκα Cloud ηεο ArcGIS (αξρεία ASC) ηα νπνία είλαη ήδε εγθαηαζηεκέλα 
ζηα Pro Machines δελ επηηξέπεηαη λα αληηγξάθνληαη ή λα κεηαβηβάδνληαη κε άιινλ ηξόπν ζε άιιε 
ζπζθεπή. 

105. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα SDK ή API γηα λα δεκηνπξγήζεη Εθαξκνγέο Πξνζηηζέκελεο 
Αμίαο, θαζώο θαη λα δηαλείκεη θαη λα αδεηνδνηήζεη ηηο αλσηέξσ εθαξκνγέο ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο ηνπ, 
γηα ρξήζε ηνπο νπνπδήπνηε δελ απαγνξεύεηαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο εμαγσγώλ. 

 




