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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1 Εισαγωγή
1.1 Η Εφαρμογή C-MobILE για τη Θεσσαλονίκη έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο
Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.). του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Πρόκειται για μια
εφαρμογή που παρέχει υπηρεσίες συνεργατικών ευφυών συστημάτων
μεταφορών (Cooperative Intelligent Transportation Systems, C-ITS). H
Εφαρμογή ενημερώνει τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση
του οδικού δικτύου (π.χ. κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατυχήματα, έργα σε εξέλιξη
κ.α.) ενώ παρέχει και πληροφορίες για την οδική σήμανση, τους φωτεινούς
σηματοδότες και χρόνους διαδρομής στο δίκτυο. Στόχος της Εφαρμογής είναι να
συμβάλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, στην αύξηση της
οδικής ασφάλειας και στη μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων.
1.2 Οι παρακάτω όροι και οι προϋποθέσεις στο πλαίσιο της Πολιτικής Απορρήτου,
αποτελούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του χρήστη ("Εσείς") και του Ι.ΜΕΤ.
2 Όροι και περιορισμοί χρήσης
2.1 H Εφαρμογή σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση του
οδικού δικτύου (π.χ. κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατυχήματα, έργα σε εξέλιξη
κ.α.) ενώ παρέχει και πληροφορίες για την οδική σήμανση, τους φωτεινούς
σηματοδότες και χρόνους διαδρομής στο δίκτυο. Ωστόσο, πρέπει σε κάθε
περίπτωση να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες κανονισμούς της κυκλοφορίας
και να δίνετε μεγάλη προσοχή στο δρόμο και στην οδήγησή σας.
2.2
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή μόνο για προσωπικούς σκοπούς.
Επομένως, δεν επιτρέπεται:
η αντιγραφή, η τροποποίηση, η αντίστροφη μεταγλώττιση κώδικα (reverse
engineering) ή η υποβοήθηση ή/ και διευκόλυνση άλλων χρηστών σε κάποια
από τις παραπάνω ενέργειες.
η αναπαραγωγή της Εφαρμογής.
η παρέμβαση ή παραβίαση του δικαιώματος απορρήτου ή άλλων δικαιωμάτων
τρίτων.
η μόλυνση της Εφαρμογής με οποιονδήποτε ιό, λογισμικό υποκλοπής spyware,
αρχείο ή οποιοδήποτε γενικό πρόγραμμα υπολογιστή.
η διακοπή λειτουργίας της Εφαρμογής.
η πώληση, η άδεια ή η εκμετάλλευση της Εφαρμογής για οποιονδήποτε
εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ι.ΜΕΤ.
η χρήση της Εφαρμογής για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο
σκοπό.
η παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.
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3 Γεωγραφική Θέση
3.1 Στο βαθμό που η Εφαρμογή προσφέρει υπηρεσίες που πρέπει να γνωρίζουν τη
γεωγραφική σας θέση, το Ι.ΜΕΤ. θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί αυτά τα
δεδομένα για να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες. Το Ι.ΜΕΤ. δε θα έχει πρόσβαση
στη γεωγραφική σας θέση βάσει του GPS σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
3.2 Για τα παραπάνω, το Ι.ΜΕΤ. σας ενημερώνει ότι για τη σωστή παροχή της
υπηρεσίας είναι απαραίτητο να έχετε πάντα ενεργοποιημένο το GPS σας.
3.3 Το Ι.ΜΕΤ. σας ενημερώνει ότι συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για
την προστασία δεδομένων. Για το λόγο αυτό το Ι.ΜΕΤ. θέτει την ακόλουθη
Πολιτική Απορρήτου στη διάθεσή σας.
4 Ιδιοκτησία
4.1 Σε καμία περίπτωση το Ι.ΜΕΤ. δεν σας παρέχει δικαιώματα, τίτλους, ιδιοκτησία,
πνευματικά δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας
ή άδεια χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού ονόματος, προϊόντος, εμπορικού
σήματος, ή λογότυπου που είναι ιδιοκτησία του Ι.ΜΕΤ.
4.2 Το Ι.ΜΕΤ. διατηρεί όλα τα δικαιώματα της Εφαρμογής εκτός εάν το Ι.ΜΕΤ.
συμφωνήσει ρητά γραπτώς μαζί σας για το αντίθετο. Υπό αυτήν την έννοια
πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η παραβίαση αυτού του όρου μπορεί να οδηγήσει
στη νομική εκδίωξή σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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5 Υποχρεώσεις
5.1 To I.MET. στοχεύει στην παροχή μιας Εφαρμογής υψηλού ποιοτικού επιπέδου.
Ωστόσο δε μπορεί να εγγυηθεί ότι: (i) η Εφαρμογή θα λειτουργεί χωρίς διακοπή
ή χωρίς σφάλματα, (ii) η Εφαρμογή θα είναι συνεχώς διαθέσιμη, (iii) η
Εφαρμογή είναι απρόσβλητη από ιούς και καταστροφικά στοιχεία για το κινητό
σας, (iv) η Εφαρμογή είναι απαλλαγμένη από δυσλειτουργίες ή αστοχίες, (v) η
Εφαρμογή είναι συμβατή με τη συσκευή σας.
5.2 Η Εφαρμογή παρέχεται "ως έχει" χωρίς κανένα είδος ρητής εγγύησης σχετικά με
την ποιότητα, την αξιοπιστία, τη συμβατότητα, την ασφάλεια, την απόδοση ή την
ακρίβεια που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση της. Το Ι.ΜΕΤ. με την
επιφύλαξη των νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τους ισχύοντες
ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς δε θα αναλάβει καμία ευθύνη που
σχετίζεται με το περιεχόμενο της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά
της πληρότητας, της ενημέρωσης και της ακρίβειας των χαρτών, των συνθηκών
του οδικού δικτύου, των παρεχόμενων πληροφοριών/οδηγιών, των διαδρομών
πλοήγησης που παρουσιάζονται ή εμφανίζονται από την Εφαρμογή.
5.3 Το Ι.ΜΕΤ. εντός του μέγιστου ορίου που επιτρέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία δεν θα είναι υπεύθυνο για τις ζημιές που προέρχονται από την έμμεση
ή και άμεση χρήση που κάνετε στην Εφαρμογή. Συμφωνείτε ότι οι κίνδυνοι που
απορρέουν από τη χρήση της Εφαρμογής θα είναι αποκλειστικά δικοί σας.
5.4 Οι περιορισμοί που ρυθμίζονται στον παρόντα όρο δεν αποσκοπούν σε καμία
περίπτωση να περιορίσουν τα δικαιώματα που δε συμπεριλαμβάνονται στην
ισχύουσα νομοθεσία.
6 Αποζημίωση
6.1 Συμφωνείτε να απαλλαχθεί το Ι.ΜΕΤ. για οποιαδήποτε καταγγελία, πρόστιμο,
αγωγή, απώλεια, ζημιά, ευθύνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών
του δικηγόρου) και οτιδήποτε απρόβλεπτο παρουσιαστεί, το οποίο είναι άμεση ή
έμμεση συνέπεια: (i) από τη χρήση της εφαρμογής , (ii) από οποιαδήποτε
παραβίαση ή παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους και
Προϋποθέσεις, ή / και (iii) από παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.
7 Ισχύουσα Νομοθεσία
7.1 Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις θα ορίζονται αποκλειστικά από την ελληνική
νομοθεσία εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους και
Προϋποθέσεις.
7.2 Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία μεταξύ υμών και του Ι.ΜΕΤ. η διαφωνία θα
υποβληθεί για επίλυση στα τοπικά δικαστήρια.
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8 Γενικές τοποθετήσεις
8.1 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων
θεωρείται παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, είτε ολοκληρωτικά είτε εν μέρει,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εν λόγω διάταξη ή μέρος αυτής
θεωρείται ότι δεν αποτελεί μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Ωστόσο,
η νομιμότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων αυτών των Όρων και
Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστούν.
9 Επικοινωνία μαζί μας
9.1 Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις,
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση: cmobilesupport@certh.gr .

