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Η παρούσα τεχνική αναφορά δίνεται με άδεια χρήσης CCPL (Creative Commons
Public License) τύπου: Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα .

Δηλαδή επιτρέπεται η επεξεργασία και αναδιανομή του με την προϋπόθεση ότι:
•

Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο (Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών
Συστημάτων Σχολικών Μονάδων, http://ts.sch.gr) με τον τρόπο όπως αυτός έχει
οριστεί από το δημιουργό (Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – Ερευνητικό
Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, http://www.cti.gr/ets) και τον
τελικό δικαιούχο του έργου (Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, http://www.ypepth.gr), ή το χορηγούντο την άδεια (χωρίς όμως να
εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από
εσάς).

•

Μη Εμπορική Χρήση — Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό για
εμπορικούς σκοπούς.

•

Παρόμοια διανομή — Εάν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε
περαιτέρω βασισμένοι στο έργο θα μπορείτε να διανείμετε το έργο που θα
προκύψει μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο τύπο αδειοδότησης θα βρείτε στο
Παράρτημα.
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Εισαγωγή
Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζονται μέθοδοι για την απομακρυσμένη βοήθεια των
Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ από τεχνικούς ΚΕΠΛΗΝΕΤ ή από την Τεχνική Στήριξη ΣΕΠΕΗΥ.
Τόσο οι καθηγητές όσο και οι τεχνικοί μπορούν να έχουν είτε Ubuntu είτε MS-Windows
σταθμούς εργασίας ή εξυπηρετητές.
Στόχοι του εγγράφου είναι :
•

να καταγραφούν όλες οι δυνατότητες απομακρυσμένης διαχείρισης για όλους
τους τύπους των ΣΕΠΕΗΥ, ανεξάρτητα τόσο των λειτουργικών συστημάτων όσο
και των εκδόσεων αυτών,

•

να αναφερθούν τεχνικές λύσεις που δεν αποτελούν εμπορικό λογισμικό ή δεν
έχουν περιορισμούς χρήσης, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα
ΣΕΠΕΗΥ.

Επιπλέον στην καταγραφή αυτή δεν αναφέρονται λύσεις απομακρυσμένης διαχείρισης
που πιθανά να έχουν ήδη τα ΣΕΠΕΗΥ, όπως εμπορικό λογισμικό που περιελάμβανε η
προμήθειά τους (ειδικά για ΣΕΠΕΗΥ που οι προμήθειές τους έχουν γίνει πριν το 2001 ή
ΣΕΠΕΗΥ που μετείχαν σε πιλοτικές δράσεις που περιελάμβαναν κεντρική διαχείριση
των εξυπηρετητών), όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα Symantec PC-Anywhere ή τα CAUnicenter Remote Control κλπ.
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι συγκεκριμένες λύσεις μπορούν να εξακολουθούν να
χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά των όσων αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.
Το σενάριο χρήσης αυτών των λύσεων αναφέρεται ως συμπληρωματικό της
προσπάθειας επίλυσης των προβλημάτων των ΣΕΠΕΗΥ από τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ ή από την
Τεχνική Στήριξη ΣΕΠΕΗΥ με χρήση του Συστήματος Αρωγής Χρηστών (HelpDesk).
Δηλαδή
οι
υπεύθυνοι
του
ΣΕΠΕΗΥ
καταγράφουν
το
πρόβλημα
στο
http://helpdesk.sch.gr/ticketnew_user.php?category_id=5017 και εφόσον ο τεχνικός
ΚΕΠΛΗΝΕΤ διαπιστώσει ότι απαιτείται απομακρυσμένη σύνδεση στο προβληματικό
μηχάνημα του ΣΕΠΕΗΥ, τότε ειδοποιεί τον υπεύθυνο του εργαστηρίου να προχωρήσει
σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα / παρατήρηση / απορία σχετικά με τις παρούσες οδηγίες μπορείτε να
απευθύνεστε στο σύστημα Αρωγής Χρηστών (HelpDesk) διεύθυνση:
http://helpdesk.sch.gr/ticketnew_user.php?category_id=5017
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Μέθοδοι απομακρυσμένης βοήθειας σε ΣΕΠΕΗΥ
Τα ΣΕΠΕΗΥ είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν την απομακρυσμένη
πρόσβαση μόνο από τα δίκτυα διαχείρισης (πχ τα υποδίκτυα των ΚΕΠΛΗΝΕΤ). Η
πρόσβαση είναι δυνατή σε όποιο φυσικό μηχάνημα χρησιμοποιεί τις διευθύνσεις
10.x.y.10 & 10.x.y.11 (για τις οποίες γίνεται Static NAT1). Για αυτό το λόγο τις
συγκεκριμένες διευθύνσεις τις χρησιμοποιούν οι εξυπηρετητές του ΣΕΠΕΗΥ.

Οι ιδιωτικές IP διευθύνσεις 10.x.y.10 & 10.x.y.11 αντιστοιχούν σε δύο πραγματικές διευθύνσεις
χρησιμοποιώντας την τεχνική Static NAT. Για αυτό το λόγο και είναι δυνατή η πρόσβαση από έναν Η/Υ
εκτός ΣΕΠΕΗΥ (που ανήκει σε υποδίκτυο διαχείρισης) σε αυτές.
Οι υπόλοιπες ιδιωτικές IP διευθύνσεις ενός ΣΕΠΕΗΥ χρησιμοποιούν την τεχνική Port Address
Translation (PAT/NAT) και αντιστοιχούν όλες σε μία πραγματική διεύθυνση, επομένως δεν μπορεί να
υπάρχει μονοσήμαντη αντιστοιχία της πραγματικής στις ιδιωτικές διευθύνσεις.

Με αυτόν τον τρόπο π.χ. ένας τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ μπορεί να συνδεθεί σε 1ο επίπεδο
στον εξυπηρετητή του ΣΕΠΕΗΥ και κατόπιν μέσω αυτού στους σταθμούς εργασίας του
ΣΕΠΕΗΥ.
Προκειμένου να συνδεθεί ο τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ βέβαια στον εξυπηρετητή, θα πρέπει
να είναι ενεργοποιημένη η αντίστοιχη υπηρεσία απομακρυσμένης σύνδεσης στον
εξυπηρετητή (πχ να επιτρέπεται το Remote Desktop για τους MS-Windows 2003
εξυπηρετητές ή η Απομακρυσμένη Επιφάνεια Εργασίας στους Ubuntu εξυπηρετητές).
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι ενεργοποιημένες στις εγκαταστάσεις των ΣΕΠΕΗΥ
που έχουν βασιστεί στους οδηγούς2 που διατίθενται στον Ενημερωτικό Κόμβο της
Τεχνικής Στήριξης (http://ts.sch.gr).
Τα βασικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν σε ένα ΣΕΠΕΗΥ και να
δυσκολέψουν την απομακρυσμένη βοήθεια που βασίζεται στο παραπάνω μοντέλο είναι
τα ακόλουθα:
1. Να διαθέτει εξυπηρετητή με λειτουργικό σύστημα MS-Windows NT το οποίο δεν
υποστηρίζει remote desktop.
2. Να διαθέτει εξυπηρετητή που δεν χρησιμοποιεί τις διευθύνσεις 10.x.y.10 &
10.x.y.11 (επομένως να μην είναι δυνατή η απευθείας πρόσβαση σε αυτό από
κανέναν χρήστη εκτός του τοπικού δικτύου του ΣΕΠΕΗΥ), διότι αυτές
1 Εκτός εάν σε κάποιο από τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν τις Static NAT διευθύνσεις εγκατασταθεί κατάλληλο
λογισμικό proxy/repeater που να επιτρέπει την αυτόματη πρόσβαση σε όλο το ιδιωτικό υποδίκτυο.
2 Αρχική Εγκατάσταση σχολικών εργαστηρίων με Windows 2003 Server και Windows XP, Δεκέμβριος 2007
Αρχική Εγκατάσταση σχολικών εργαστηρίων με Windows 2000 Server και Windows 2000, Οκτώβριος 2007
Μηχανισμοί και εργαλεία διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2003 και Windows XP, ΠΕΕΠ, Ιούνιος. 2008
Εγχειρίδιο εγκατάστασης Ubuntu 9.04 / LTSP σε σχολικά εργαστήρια, Ιούνιος 2009
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χρησιμοποιούνται από άλλους εξυπηρετητές (σε σχολεία με περισσότερους από
δύο εξυπηρετητές)
3. Η απομακρυσμένη σύνδεση σε ένα σταθμό εργασίας γίνεται μόνο μέσω του
εξυπηρετητή (δηλαδή απομακρυσμένη σύνδεση στον εξυπηρετητή και από εκεί
απομακρυσμένη σύνδεση στο σταθμό εργασίας ή χρήση κατάλληλης εφαρμογής
-proxy- στον εξυπηρετητή ώστε να πραγματοποιείται η απευθείας σύνδεση στο
σταθμό εργασίας με ενδιάμεσο τον εξυπηρετητή).
4. Τα σχολεία που δεν διαθέτουν δρομολογητή του οποίου η διαχείριση να γίνεται
από το ΠΣΔ (πχ σχολεία με συνδέσεις ADSL που έχουν μόνο την τερματική
συσκευή ADSL του ΟΤΕ να συνδέεται με το switch του ΣΕΠΕΗΥ).
•

δεν χρησιμοποιούν το ιδιωτικό δίκτυο που τους έχει ανατεθεί από το ΠΣΔ

•

δεν υποστηρίζουν το Static NAT που προβλέπεται για τις 10.x.y.10 &
10.x.y.11

•

επομένως δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτά (εκτός
και αν η τερματική συσκευή ADSL ρυθμιστεί να κάνει Port Forwarding προς
τους εξυπηρετητές από τον υπεύθυνο ΣΕΠΕΗΥ).

5. Τα σχολεία που δεν συνδέονται στο ΠΣΔ δεν ανήκουν και στο address space του
ΠΣΔ και επομένως δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά (εκτός και αν ο
υπεύθυνος του ΣΕΠΕΗΥ πραγματοποιήσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τα Static
NAT, αλλάξει τυχόν λίστες πρόσβασης του δρομολογητή (ACLs) κλπ).
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1.

Απομακρυσμένη σύνδεση με γραφικό περιβάλλον με τη βοήθεια
του υπευθύνου ΣΕΠΕΗΥ

Η συγκεκριμένη μέθοδος ισχύει για όλα τα ΣΕΠΕΗΥ (ακόμη και αυτά που αναφέρονται ότι
παρουσιάζουν προβλήματα στην προηγούμενη παράγραφο).
Επίσης η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον υπεύθυνο του ΣΕΠΕΗΥ
προκειμένου να κάνει remote administration στο ΣΕΠΕΗΥ από ένα σταθμό εργασίας στο σπίτι του
(κάνοντας τις αντίστοιχες ενέργειες του τεχνικού ΚΕΠΛΗΝΕΤ στο σταθμό του σπιτιού του) με
μέγιστη ασφάλεια καθώς η συγκεκριμένη μέθοδος που περιγράφεται επιτρέπει την πρόσβαση στο
ΣΕΠΕΗΥ μέσω reverse connection από συγκεκριμένη IP διεύθυνση.

Στο σενάριο αυτό ο υπεύθυνος του ΣΕΠΕΗΥ πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να δημιουργήσει μία σύνοδο από τον προβληματικό σταθμό εργασίας του
ΣΕΠΕΗΥ προς το σταθμό εργασίας του τεχνικού ΚΕΠΛΗΝΕΤ, την οποία ο τελευταίος
θα χρησιμοποιήσει για να συνδεθεί εντός του ΣΕΠΕΗΥ. Δηλαδή η σύνδεση προς το
ΣΕΠΕΗΥ δεν πραγματοποιείται από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ προς το ΣΕΠΕΗΥ αλλά από το
ΣΕΠΕΗΥ προς το ΚΕΠΛΗΝΕΤ (reverse connection), παρακάμπτοντας όλα τα
προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν με τα πρωτόκολλα NAT/PAT ή τις ιδιωτικές
διευθύνσεις που έχει ο προβληματικός σταθμός του ΣΕΠΕΗΥ.
Για την πραγματοποίηση αυτής της σύνδεσης προτείνεται να χρησιμοποιηθούν
εφαρμογές που βασίζονται στο “ανοιχτό” πρωτόκολλο VNC και οι οποίες
υποστηρίζονται από όλα τα λειτουργικά συστήματα που υπάρχουν στα ΣΕΠΕΗΥ (MSWindows 98/2000/XP/Vista/7, MS-Windows 2000/2003 Server, Ubuntu).
Η απομακρυσμένη βοήθεια με το vnc είναι η πιο “φυσική”, αφού και ο καθηγητής και ο
τεχνικός μοιράζονται την ίδια οθόνη. Απαιτεί όμως να υπάρχει γραφικό περιβάλλον και
να έχουν εγκατασταθεί τα σχετικά προγράμματα. Ο vncviewer χρησιμοποιεί από
προεπιλογής την πόρτα 5500.
Οι τεχνικοί ΚΕΠΛΗΝΕΤ θεωρείται ότι εργάζονται σε σταθμό εργασίας που η ιδιωτική
του διεύθυνση αντιστοιχεί σε δημόσια διεύθυνση με χρήση πρωτοκόλλου Static NAT. Σε
όλα τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ οι ιδιωτικές διευθύνσεις 10.x.y.10 και 10.x.y.11 αντιστοιχούν με
Static NAT (κατά αντιστοιχία με το ΣΕΠΕΗΥ) σε πραγματικές IP διευθύνσεις.
Σε περίπτωση που ο σταθμός εργασίας του τεχνικού ΚΕΠΛΗΝΕΤ δεν αντιστοιχεί σε κάποια από
τις διευθύνσεις 10.x.y.10 και 10.x.y.11 θα πρέπει σε συνεννόηση με το ΠΣΔ να ζητήσει να γίνεται Port
Forwarding η θύρα 5500 της δημόσιας IP του ΚΕΠΛΗΝΕΤ (που αντιστοιχεί στους NAT/PAT σταθμούς)
στην ιδιωτική IP του σταθμού εργασίας του.
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1.1.

Ενέργειες τεχνικού ΚΕΠΛΗΝΕΤ

Ο τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ πραγματοποιεί τις ακόλουθες ενέργειες:
1. Καταγράφει την πραγματική IP διεύθυνση που χρησιμοποιεί ο σταθμός εργασίας
του συνδεόμενος στο http://canyouseeme.org3 προκειμένου να ενημερώσει τον
υπεύθυνο του ΣΕΠΕΗΥ για να συνδεθεί σε αυτήν.
2. Εγκαθιστά την εφαρμογή πελάτη vnc (εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένη)
2.1.

xvnc4viewer για περιβάλλον Ubuntu στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ

sudo apt-get install xvnc4viewer

2.2.
UltraVNC viewer για περιβάλλον MS-Windows στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ
(http://www.uvnc.com/index.html) (εγκαταστήστε το πλήρες (full) πακέτο
και επιλέξτε UltraVNC Viewer Only).
3. Ενεργοποιεί την εφαρμογή vnc να “ακούει” εισερχόμενες συνδέσεις
3.1.

για περιβάλλον Ubuntu στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ

vncviewer -listen

3.2.

για περιβάλλον MS-Windows στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ

c:\”program files”\ultravnc\vncviewer /listen

1.2.

Ενέργειες υπευθύνου ΣΕΠΕΗΥ

Ο υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ πραγματοποιεί τις ακόλουθες ενέργειες:
1. Εγκαθιστά την εφαρμογή εξυπηρετητή vnc (εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένη):
1.1.

x11vnc για περιβάλλον Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ

sudo apt-get install x11vnc

1.2.
UltraVNC για περιβάλλον MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ (εγκαταστήστε
το πλήρες (full) πακέτο και επιλέξτε UltraVNC Server Only)
2. Συνδέεται στο σταθμό εργασίας του ΚΕΠΛΗΝΕΤ:
Ως <ip του ΚΕΠΛΗΝΕΤ> βάζετε την πραγματική IP διεύθυνση του σταθμού εργασίας του
τεχνικού ΚΕΠΛΗΝΕΤ όπως του έχει επιστρέψει από το http://canyouseeme.org.

2.1.

για περιβάλλον Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ

x11vnc -loop -noshm -connect_or_exit <ip του ΚΕΠΛΗΝΕΤ>

2.2.

UltraVNC για περιβάλλον MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ

3 Υπάρχει η πιθανότητα εάν υπάρχει proxy εξυπηρετητής στο ΣΕΠΕΗΥ να εμφανίζεται ως αποτέλεσμα η ιδιωτική
διεύθυνση του σταθμού που παρουσιάζει πρόβλημα. Σε μία τέτοια περίπτωση “κλείστε” τον εξυπηρετητή proxy και
ξαναδοκιμάστε σύνδεση στο http://canyouseeme.org.
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c:\”program files”\ultravnc\winvnc -connect <ip του ΚΕΠΛΗΝΕΤ> -run

2.1.

UltraVNC για περιβάλλον MS-Windows 98 στο ΣΕΠΕΗΥ

#Στα MS-Windows 98 απαιτείται η 1.02 έκδοση και τρέχει σε δύο βήματα
c:\”program files”\ultravnc\winvnc -run
c:\”program files”\ultravnc\winvnc -connect <ip του ΚΕΠΛΗΝΕΤ>
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2.

Απομακρυσμένη σύνδεση χωρίς γραφικό περιβάλλον με τη βοήθεια
του υπευθύνου ΣΕΠΕΗΥ (μόνο για Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ)

Αυτή η μέθοδος βολεύει στην περίπτωση που δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να
εγκαταστήσουμε τίποτα. Επίσης, όταν δεν έχουμε γραφικό περιβάλλον ή όταν η
σύνδεση στο Internet είναι τόσο αργή που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γραφική
υποστήριξη.
2.1.

Ενέργειες τεχνικού

Ο τεχνικός απλά τρέχει το πρόγραμμα netcat, λέει στον καθηγητή την IP και τη θύρα
του, και περιμένει σύνδεση:
nc -l -p 25547

Μόλις ο καθηγητής συνδεθεί, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Συνδέθηκε”, οπότε ο τεχνικός
θα μπορεί να εκτελέσει εντολές bash. Η διαδικασία τερματίζει με την εντολή “exit” ή
πατώντας Ctrl+C.
Εάν ο τεχνικός έχει Windows, μπορεί να κατεβάσει το πρόγραμμα nc από τη διεύθυνση
http://www.rodneybeede.com/downloads/nc111nt_rodneybeede.zip.
2.2.

Ενέργειες υπευθύνου ΣΕΠΕΗΥ

Ο καθηγητής μαθαίνει την IP του τεχνικού, και τρέχει το παρακάτω:
sudo nc 10.x.y.10 25547 -c "echo Συνδέθηκε; /bin/bash 2>&1"

Εάν δεν θέλει να δώσει πρόσβαση root, μπορεί να παραλείψει τη λέξη “sudo”.
Δεν υπάρχει κάποια ανατροφοδότηση όταν πραγματοποιείται η σύνδεση, απλά ο
κέρσορας αναβοσβήνει σαν να περιμένει κάτι.
Ο υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ μπορεί να διακόψει με CTRL-C.
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3.

Απομακρυσμένη σύνδεση χωρίς τη βοήθεια του υπευθύνου
ΣΕΠΕΗΥ

Οι τεχνικές που ακολουθούν θεωρούν ότι το ΣΕΠΕΗΥ είναι συνδεδεμένο στο ΠΣΔ με
δρομολογητή του κατασκευαστή Cisco (δηλ. το ΠΣΔ διαχειρίζεται το δρομολογητή) και
ότι ο εξυπηρετητής (ή ο σταθμός εργασίας) του ΣΕΠΕΗΥ χρησιμοποιεί μία από τις IP
ιδιωτικές διευθύνσεις 10.x.y.10 ή 10.x.y.11.
Στα συγκεκριμένα ΣΕΠΕΗΥ λειτουργούν οι υπηρεσίες DNS και επομένως οι τεχνικοί ΚΕΠΛΗΝΕΤ
μπορούν να συνδέονται στον εξυπηρετητή του ΣΕΠΕΗΥ χρησιμοποιώντας τα DNS hostnames:
srv-<όνομα σχολείου.νομός>.sch.gr ή clnt-<όνομα σχολείου.νομός>.sch.gr
Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται ο υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ να δηλώσει στον τεχνικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ
την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή, συνδεόμενος από τον εξυπηρετητή ή το σταθμό εργασίας με IP
10.x.y.10 & 10.x.y.11 στο http://canyouseeme.org.

Η απομακρυσμένη σύνδεση χωρίς τη βοήθεια του υπευθύνου ΣΕΠΕΗΥ μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο στον εξυπηρετητή ή στο σταθμό εργασίας που διαθέτει τις δύο
συγκεκριμένες ιδιωτικές IP διευθύνσεις
10.x.y.10 ή 10.x.y.11 εκτός και αν
ενεργοποιηθεί κάποια εφαρμογή proxy/repeater στους συγκεκριμένους σταθμούς που να
επιτρέπει μέσω
......
Οι σταθμοί εργασίας / εξυπηρετητές που χρησιμοποιούν τις IP Static Nat διευθύνσεις επιτρέπουν
την πρόσβαση σε συγκεκριμένες θύρες (standard application ports) πχ 3389 για RDP, 5900 για VNC
κλπ. Αυτά τα standard ports διαχείρισης έχουν περιορισμό πρόσβασης από τα υποδίκτυα
διαχείρισης του ΠΣΔ και καλό είναι οι υπεύθυνοι να μην αλλάζουν τα ports των εφαρμογών
απομακρυσμένης διαχείρισης για να άρουν τους περιορισμούς ασφαλείας αλλά να
χρησιμοποιούν τεχνικές όπως αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο “Απομακρυσμένη Σύνδεση
με τη βοήθεια του υπευθύνου ΣΕΠΕΗΥ” αν επιθυμούν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στο
ΣΕΠΕΗΥ.

3.1.

Απομακρυσμένη Σύνδεση με γραφικό περιβάλλον σε ΣΕΠΕΗΥ με
πρωτόκολλο rdp

Αφορά ΣΕΠΕΗΥ με εξυπηρετητή ή σταθμό εργασίας του οποίου το λειτουργικό σύστημα είναι MSWindows 2008 Server, MS-Windows 2003 Server, MS-Windows 2000 Server, MS-Windows XP, MSWindows Vista

3.1.1

Ενέργειες υπευθύνου ΣΕΠΕΗΥ

1. Ελέγχει ότι είναι ενεργοποιημένη η απομακρυσμένη πρόσβαση στον εξυπηρετητή
(δεξί click στο My Computer → Properties → Remote → Enable Remote Desktop
in this Computer).
2. Ελέγχει ότι ο λογαριασμός που έχει δημιουργήσει για τον τεχνικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ
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(αν δεν του έχει δώσει το administration account) ανήκει στους Remote Users
(Επιλογή Select Remote Users)
3.1.2

Ενέργειες τεχνικού ΚΕΠΛΗΝΕΤ

1. Ο τεχνικός συνδέεται στον εξυπηρετητή του ΣΕΠΕΗΥ με την εντολή:
1.1.

για περιβάλλον Ubuntu στο σταθμό εργασίας ΚΕΠΛΗΝΕΤ

rdesktop srv-<school.νομός>.sch.gr

1.2.

για περιβάλλον MS-Windows XP στο σταθμό εργασίας ΚΕΠΛΗΝΕΤ

# προσθέστε /console για σύνδεση σε κονσόλα για MS-Windows 2003 Server /
# MS-Windows XP χωρίς SP3
# προσθέστε /admin για σύνδεση σε κονσόλα για MS-Windows 2008 Server /
# MS-Windows XP SP3 / MS-Windows Vista SP1
mstsc /v:srv-<school.νομός>.sch.gr
mstsc /v:clnt-<school.νομός>.sch.gr

3.2.

Απομακρυσμένη Σύνδεση με γραφικό περιβάλλον σε ΣΕΠΕΗΥ με
πρωτόκολλο vnc

Αφορά ΣΕΠΕΗΥ με εξυπηρετητή ή σταθμό εργασίας του οποίου το λειτουργικό σύστημα είναι MSWindows 2008 Server, MS-Windows 2003 Server, MS-Windows 2000 Server, MS-Windows 2000, MSWindows XP, MS-Windows Vista, Ubuntu

3.2.1

Ενέργειες υπευθύνου ΣΕΠΕΗΥ

1. Εγκαθιστά την εφαρμογή εξυπηρετητή vnc (εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένη):
1.1.

x11vnc για περιβάλλον Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ
sudo apt-get install x11vnc

1.1.
UltraVNC για περιβάλλον MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ (εγκαταστήστε
το πλήρες (full) πακέτο και επιλέξτε UltraVNC Server Only)
3.2.2

Ενέργειες τεχνικού ΚΕΠΛΗΝΕΤ

1. Ο τεχνικός συνδέεται στον εξυπηρετητή του ΣΕΠΕΗΥ με την εντολή:
1.1.

για περιβάλλον Ubuntu στο σταθμό εργασίας ΚΕΠΛΗΝΕΤ
vncviewer
vncviewer

1.2.

srv-<school.nomos>.sch.gr
clnt-<school.nomos>.sch.gr

για περιβάλλον MS-Windows XP στο σταθμό εργασίας ΚΕΠΛΗΝΕΤ
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vncviewer
vncviewer

srv-<school.nomos>.sch.gr
clnt-<school.nomos>.sch.gr

Εάν ο υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ εγκαταστήσει και την εφαρμογή VNC Repeater από το http://ultravnc.org
και τη ρυθμίσει κατάλληλα, τότε ο τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ μπορεί να συνδεθεί με κάποιον σταθμό
εργασίας του ΣΕΠΕΗΥ που δεν διαθέτει ιδιωτική διεύθυνση 10.x.y.10 ή 10.x.y.11. Περισσότερες
πληροφορίες στο http://www.uvnc.com/addons/repeater.html

3.3.

Απομακρυσμένη Σύνδεση χωρίς γραφικό περιβάλλον σε ΣΕΠΕΗΥ με
openssh-server

Αφορά σε ΣΕΠΕΗΥ με εξυπηρετητή ή σταθμό εργασίας του οποίου το λειτουργικό σύστημα είναι
Ubuntu και προτείνεται για συχνή υποστήριξη, ή για διαδικασίες που απαιτούν επανεκκίνηση ή για
ΣΕΠΕΗΥ που η WAN σύνδεσή τους είναι χαμηλού εύρους ζώνης.

3.3.1

Ενέργειες υπευθύνου ΣΕΠΕΗΥ

1. Εγκαθιστά το openssh-server:
sudo apt-get install openssh-server

2. Επισκέπτεται το http://canyouseeme.org από τον server, βλέπει τη δημόσια IP του
και την αναφέρει στον τεχνικό.
3. Αναφέρει το username και το password ενός λογαριασμού, ώστε να μπορεί να
συνδεθεί ο τεχνικός με αυτόν.
3.3.2

Ενέργειες τεχνικού ΚΕΠΛΗΝΕΤ:

1. Συνδέεται με τον εξυπηρετητή του ΣΕΠΕΗΥ με την εφαρμογή ssh:
1.1.

για περιβάλλον Ubuntu στο σταθμό εργασίας ΚΕΠΛΗΝΕΤ
ssh username@srv-<school.nomos>.sch.gr

1.2.
για περιβάλλον MS-Windows στο σταθμό εργασίας ΚΕΠΛΗΝΕΤ,
χρησιμοποιεί την εφαρμογή putty που είναι διαθέσιμη από τη διεύθυνση
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html.
putty username@srv-<school.nomos>.sch.gr
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3.4.

Απομακρυσμένη Σύνδεση με γραφικό περιβάλλον σε ΣΕΠΕΗΥ με freenx
server

Αφορά σε ΣΕΠΕΗΥ με εξυπηρετητή ή σταθμό εργασίας του οποίου το λειτουργικό σύστημα είναι
Ubuntu και προτείνεται για συχνή υποστήριξη και για συμπίεση των δεδομένων κατά την επικοινωνία
ή για ΣΕΠΕΗΥ που η WAN σύνδεσή τους είναι χαμηλού εύρους ζώνης.

3.4.1

Ενέργειες υπευθύνου ΣΕΠΕΗΥ

1. Εκτελεί τις ενέργειες της προηγούμενης παραγράφου για την εγκατάσταση του
openssh-server.
2. Προσθέτει το αποθετήριο της ομάδας freenx:
wget http://ts.sch.gr/repo/add-ppa.sh -O /tmp/add-ppa.sh
sh /tmp/add-ppa.sh freenx-team

3. Εγκαθιστά το freenx-server:
sudo apt-get install freenx-server

4. Εκτελεί τη ρύθμιση του freenx-server:
sudo /usr/lib/nx/nxsetup --install

5. Δίνει στον τεχνικό
username/password.

την

εξωτερική

IP

του

server,

καθώς

και

το

Προτείνεται να μη συνδέονται ταυτόχρονα με γραφικό περιβάλλον και ο καθηγητής και ο τεχνικός
με τον ίδιο λογαριασμό.

3.4.2

Ενέργειες τεχνικού ΚΕΠΛΗΝΕΤ:

1. Επισκέπτεται τη σελίδα http://www.nomachine.com/select-package-client.php της
εταιρίας nomachine και κάνει λήψη του freenx client ανάλογα με το λειτουργικό
σύστημα που έχει.
2. Κάνει προσθήκη νέας σύνδεσης, προσθέτοντας τα στοιχεία που του έδωσε ο
καθηγητής για να συνδεθεί με τον προβληματικό κόμβο του ΣΕΠΕΗΥ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άδεια CCPL
ΤΟ ΕΡΓΟ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ CREATIVE COMMONS CORPORATION (ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΦΕΞΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ «CCPL» Η
«ΑΔΕΙΑ»). ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ/Η ΑΛΛΟ ΙΣΧΥΟΝΤΑ
ΝΟΜΟ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Η
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.
H ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ.
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗ, Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Σ’ ΕΣΕΝΑ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΗΣ.
1. Ορισμοί
α. «Παράγωγο Έργο (Τροποποίηση)» σημαίνει ένα έργο βασισμένο στο αντικείμενο της αδειοδότησης ή στο
αντικείμενο της αδειοδότησης και σε άλλα υφιστάμενα έργα, όπως μια μετάφραση, διασκευή, δημιουργία
παραγώγου έργου, μουσική διασκευή ή άλλη τροποποίηση συγγραφικού ή καλλιτεχνικού έργου, ηχητική έκδοση
(φωνογράφημα) ή δραματοποίηση, και περιέχει έκδοση κινηματογραφικής ταινίας (οπτικοακουστικό έργο), ή
οποιαδήποτε άλλη μορφή με την οποία το αντικείμενο της αδειοδότησης μπορεί να διασκευασθεί, μετατραπεί ή να
προσαρμοσθεί σε οποιαδήποτε μορφή που εύλογα προέρχεται από την αρχική, εκτός όταν πρόκειται για Συλλογικό
Έργο που δεν μπορεί να θεωρηθεί Παράγωγο Έργο για το σκοπό της Άδειας αυτής. Προς αποφυγή αμφιβολιών,
όπου το αντικείμενο της αδειοδότησης είναι μουσική σύνθεση ή εγγραφή ήχου (φωνογράφημα), ο συγχρονισμός του
αντικείμενο της αδειοδότησης με μια κινούμενη εικόνα («συγχρονισμός») θα θεωρείται Παράγωγο Έργο για το σκοπό
της Άδειας αυτής.
β. «Συλλογικό Έργο» σημαίνει μια συλλογή συγγραφικών ή καλλιτεχνικών έργων όπως ανθολογία ή
εγκυκλοπαίδεια, ή δραματοποιήσεων, ηχητικών εκδόσεων (φωνογραφήματα) ή αναμεταδόσεων, ή άλλων έργων ή
συλλογή έργων άλλων από τα αναφερόμενα στον όρο 1(ζ) της παρούσας Άδειας, ή συλλογή εκφράσεων της λαϊκής
παράδοσης ή απλών γεγονότων και στοιχείων, η οποία συλλογή, με κριτήρια την επιλογή και διαρρύθμιση του
περιεχομένου της, είναι πρωτότυπη. Στην έννοια του Συλλογικού Έργου συμπεριλαμβάνεται και το αντικείμενο της
αδειοδότησης ως σύνολο σε μη τροποποιημένη μορφή, μαζί με ένα αριθμό άλλων συνεισφορών, που αποτελούν
ξεχωριστά και ανεξάρτητα έργα καθ’ αυτά, και συγκεντρώνονται σ’ ένα συλλογικό σύνολο. Ένα έργο που αποτελεί
Συλλογικό Έργο δεν θα θεωρείται Παράγωγο Έργο (όπως ορίζεται παραπάνω) για τους σκοπούς της παρούσας
Άδειας.
γ. «Διανομή» σημαίνει τη διάθεση στο κοινό του πρωτότυπου αντικείμενου της αδειοδότησης ή αναπαραγωγών του
αντικείμενου της αδειοδότησης ή τροποποιήσεών του, με οποιονδήποτε τρόπο, με πώληση ή οποιαδήποτε άλλη
δικαιοπραξία διάθεσης δικαιωμάτων επ’ αυτού.
δ. «Στοιχεία Άδειας» σημαίνει τα χαρακτηριστικά της Άδειας που έχουν επιλεγεί από τον Χορηγούντα την Άδεια
και αναφέρονται στον τίτλο αυτής της Άδειας: Αναφορά, Μη-Εμπορική, Παρόμοια Διανομή.
ε. «Χορηγών την Άδεια» σημαίνει το ένα ή περισσότερα φυσικά, ή νομικά πρόσωπα τα οποία προσφέρουν το
αντικείμενο της αδειοδότησης υπό τους όρους της παρούσας Άδειας.
στ «Πρώτος Δημιουργός (Αρχικός Δικαιούχος)» σημαίνει, στην περίπτωση του συγγραφικού ή καλλιτεχνικού
έργου, το ένα ή περισσότερα φυσικά, ή νομικά πρόσωπα—στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο έχει καταστεί
δημιουργός κατά πλάσμα δικαίου—τα οποία δημιούργησαν το αντικείμενο της αδειοδότησης, ή στην περίπτωση που
υφίσταται ανωνυμία ή ψευδωνυμία στη δημιουργία του αντικείμενου της αδειοδότησης, το πρόσωπο που σύμφωνα
με το νόμο παρουσιάζει το αντικείμενο της αδειοδότησης στο κοινό.
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ζ. «Δικαιούχος Συγγενικών Δικαιωμάτων» σημαίνει (i) ο ηθοποιός, μουσικός, τραγουδιστής, χορωδός, χορευτής,
καλλιτέχνης κουκλοθέατρου, καλλιτέχνης θεάτρου σκιών, καλλιτέχνης βαριεττέ, καλλιτέχνης τσίρκου, και
οποιοσδήποτε άλλος καλλιτέχνης που στην περίπτωση καλλιτεχνικής παράστασης υποκρίνεται, τραγουδάει,
αποδίδει, απαγγέλλει, υποδύεται, μεταφράζει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συμμετέχει σε παράσταση
φιλολογικών ή καλλιτεχνικών έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης, (ii) στην περίπτωση εγγραφής ήχου
(φωνογράφημα), ο παραγωγός, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, με πρωτοβουλία και ευθύνη του οποίου ενεργείται
η πρώτη ηχογράφηση, (iii) στην περίπτωση εγγραφής εικόνας ή εικόνας και ήχου (οπτικοακουστικό έργο) ο
παραγωγός, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, με πρωτοβουλία και ευθύνη του οποίου ενεργείται η πρώτη εγγραφή
εικόνας με ή χωρίς ήχο, (iv) στην περίπτωση της αναμετάδοσης, το νομικό πρόσωπο που αναμεταδίδει.
η. «Αντικείμενο της αδειοδότησης» σημαίνει το πρωτότυπο πνευματικό συγγραφικό, καλλιτεχνικό ή επιστημονικό
έργο, σε οποιαδήποτε μορφή ή υλικό φορέα και αν αποτυπωθεί, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα μέσα
ψηφιακής αποτύπωσης, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ελληνικού νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την
εφαρμογή της Άδειας αυτής, το αντικείμενο της αδειοδότησης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει κάθε
καλλιτεχνική παράσταση, ηχητική εγγραφή (φωνογράφημα), εγγραφή εικόνας και ήχου (οπτικοακουστικό έργο),
αναμετάδοση, ή βάση δεδομένων, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ελληνικού νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο
ορισμός «Αντικείμενο της αδειοδότησης» λαμβάνεται υπόψη στο βαθμό που η καλλιτεχνική παράσταση, ηχητική
εγγραφή (φωνογράφημα), εγγραφή εικόνας και ήχου (οπτικοακουστικό έργο), αναμετάδοση, ή βάση δεδομένων
προστατεύεται από το νόμο στη χώρα της δικαιοδοσίας Σας.
θ. «Εσείς» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί δικαιώματα βάσει της Άδειας αυτής, το οποίο δεν
έχει προηγουμένως παραβιάσει τους όρους της παρούσας Άδειας σχετικά με το αντικείμενο της αδειοδότησης ή το
οποίο ασκεί τα δικαιώματα βάσει της Άδειας αυτής με τη συναίνεση του δικαιούχου.
ι. «Παρουσίαση στο κοινό» σημαίνει η παρουσίαση του αντικείμενου της αδειοδότησης σε κύκλο ευρύτερο από το
στενό κύκλο της οικογένειας και του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος, που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο ή
διαδικασία με χρήση ασύρματων ή ενσύρματων υλικών φορέων ή ψηφιακών μέσων και με τρόπο που καθένας από το
κοινό μπορεί με ίδια μέσα να έχει πρόσβαση στο αντικείμενο της αδειοδότησης από τον τόπο που επιλέγει.
ια. «Αναπαραγωγή» σημαίνει η παραγωγή αντιγράφων, προσωρινών ή οριστικών, του αντικείμενου της
αδειοδότησης με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένων των ηχητικών ή τηλεοπτικών εγγραφών και των
εγγραφών του αντικείμενου της αδειοδότησης με σκοπό την παραγωγή ή/και αναπαραγωγή του επί ψηφιακών ή
άλλων ηλεκτρονικών υλικών φορέων για τη διατήρησή του.
2. Νόμιμοι περιορισμοί (Exceptions)
Η Άδεια αυτή δεν θίγει με οποιονδήποτε τρόπο τους νόμιμους περιορισμούς του περιουσιακού δικαιώματος και το
ηθικό δικαίωμα του δημιουργού βάσει του νόμου για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων νόμων.
3. Παροχή Άδειας.
Βάσει των όρων και προϋποθέσεων της Άδειας αυτής, ο Χορηγών την Άδεια με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό Σας
παρέχει μια παγκόσμια, χωρίς πληρωμή (πνευματικών ή συγγενικών) δικαιωμάτων, μη αποκλειστική, διαρκή άδεια να
ασκείτε τα δικαιώματα στo αντικείμενο της αδειοδότησης όπως προσδιορίζεται παρακάτω:
α. Να αναπαράγετε το αντικείμενο της αδειοδότησης, να ενσωματώνετε το αντικείμενο της αδειοδότησης σε ένα ή
περισσότερα Συλλογικά Έργα και να αναπαράγετε το αντικείμενο της αδειοδότησης που έχει ενσωματωθεί σε
Συλλογικά Έργα.
β. Να δημιουργείτε και αναπαράγετε Παράγωγα Έργα (τροποποιήσεις) του αντικείμενου της αδειοδότησης υπό την
προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του αντικείμενου της αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της
μετάφρασής του σε οποιοδήποτε μέσο, εμπεριέχει σαφή ενημέρωση και προσδιορισμό των τροποποιήσεων που
έγιναν στο πρωτότυπο αντικείμενο της αδειοδότησης. Για παράδειγμα, η ενημέρωση για μία μετάφραση μπορεί να
έχει τη μορφή «Το πρωτότυπο αντικείμενο της αδειοδότησης μεταφράστηκε από την Αγγλική στην Ισπανική
γλώσσα», ή για μία τροποποίηση μπορεί να έχει τη μορφή «Το πρωτότυπο αντικείμενο της αδειοδότησης έχει
τροποποιηθεί».
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γ. Να διανέμετε αντίγραφα και να παρουσιάζετε στο κοινό το αντικείμενο της αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων
και των υλικών ενσωματώσεων σε Συλλογικά Έργα.
δ. Να διανέμετε αντίγραφα και να παρουσιάζετε στο κοινό Παράγωγα Έργα (τροποποιήσεις).
ε. Να κάνετε οποιαδήποτε χρήση ουσιώδους μέρους των περιεχομένων βάσης δεδομένων, στην περίπτωση που το
αντικείμενο της αδειοδότησης είναι βάση δεδομένων.
Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με όλα τα τεχνικά μέσα και σε όλους τους υλικούς φορείς
ενσωμάτωσης αντικείμενου της αδειοδότησης. Τα ανωτέρω δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να γίνονται
αυτές οι μετατροπές οι οποίες είναι τεχνικά αναγκαίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σε άλλα τεχνικά μέσα και
υλικούς φορείς ενσωμάτωσης αντικείμενου της αδειοδότησης. Υπάρχει επιφύλαξη υπέρ του δικαιούχου για όλα τα
δικαιώματα που δεν παρέχονται σαφώς από τον Χορηγούντα την Άδεια, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρονται τα δικαιώματα της Ρήτρας 4(στ) και 4(ζ).
Στην περίπτωση που ο Χορηγών την Άδεια είναι δικαιούχος του δικαιώματος ειδικής φύσης (sui generis) του
κατασκευαστή βάσης δεδομένων σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτό ισχύει
κατ’ εφαρμογή στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 96/9/ΕΟΚ για τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, ο
Χορηγών την Άδεια παραιτείται αυτού του δικαιώματός του.
4. Περιορισμοί
Η παρεχόμενη άδεια βάσει της Ρήτρας 3 όπως προσδιορίζεται παραπάνω υπόκειται στους εξής περιορισμούς:
α. Μπορείτε να προβείτε σε διανομή, ή δημόσια εκτέλεση του αντικείμενου της αδειοδότησης μόνον βάσει των όρων
της παρούσας Άδειας. Είστε υποχρεωμένοι να περιλάβετε ένα αντίγραφο αυτής της Άδειας ή το Κανονιστικό
Αναγνωριστικό Πόρου (Uniform Resource Identifier) της Άδειας αυτής σε κάθε αντίγραφο του αντικείμενου της
αδειοδότησης το οποίο διανέμετε, ή εκτελείτε δημοσίως. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε όρους στο αντικείμενο της
αδειοδότησης οι οποίοι περιορίζουν τους όρους της Άδειας ή την άσκηση από τον λήπτη του αντικείμενου της
αδειοδότησης των δικαιωμάτων που παρέχονται σ’ αυτόν υπό τους όρους της παρούσας Άδειας. Δεν μπορείτε να
χορηγήσετε άδεια περαιτέρω εκμετάλλευσης του αντικείμενου της αδειοδότησης. Πρέπει να τηρείτε άθικτες όλες
τις γνωστοποιήσεις που αφορούν την Άδεια αυτή και τους περιορισμούς της ευθύνης σε κάθε αντίγραφο του
αντικείμενου της αδειοδότησης που διανέμετε ή παρουσιάζετε δημόσια. Σε κάθε διανομή ή δημόσια παρουσίαση του
αντικείμενου της αδειοδότησης, δεν επιτρέπετε να κάνετε χρήση οποιουδήποτε τεχνολογικού μέτρου επί του
αντικείμενου της αδειοδότησης που έχει ωςαποτέλεσμα τον περιορισμό της άσκησης από τον λήπτη του
αντικείμενου της αδειοδότησης των δικαιωμάτων που παρέχονται σ’ αυτόν υπό τους όρους της παρούσας Άδειας. Η
παρούσα Ρήτρα 4(α) ισχύει για το αντικείμενο της αδειοδότησης που είναι ενσωματωμένο σε Συλλογικό Έργο, αλλά
δεν απαιτείται το Συλλογικό Έργο ξεχωριστά από το ίδιο το αντικείμενο της αδειοδότησης να υπόκειται στους
όρους της παρούσας Άδειας. Αν δημιουργείτε Συλλογικό Έργο, εφόσον γίνει γνωστοποίηση από τον Χορηγούντα την
Άδεια, πρέπει, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, να αφαιρέσετε από το Συλλογικό Έργο κάθε αναφορά σε
δικαιούχο όπως αυτό απαιτείται από τη Ρήτρα 4(δ). Αν δημιουργείτε Παράγωγο Έργο (τροποποίηση), εφόσον γίνει
γνωστοποίηση από τον Χορηγούντα την Άδεια πρέπει, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, να αφαιρέσετε από το
Παράγωγο Έργο (τροποποίηση) κάθε αναφορά σε δικαιούχο όπως αυτό απαιτείται από τη Ρήτρα 4(δ).
β. Μπορείτε να προβείτε σε διανομή, ή δημόσια εκτέλεση ενός Παράγωγου Έργου (τροποποίησης) μόνον υπό την
προϋπόθεση (i) των όρων της παρούσας Άδειας, (ii) των όρων μίας μεταγενέστερης έκδοσης της παρούσας Άδειας,
με τα ίδια στοιχεία περιεχομένου όπως αυτή η Άδεια, (iii) των όρων είτε μιας άδειας CREATIVE COMMONS που δεν
έχει διαμορφωθεί υπόψη του νομικού συστήματος της Ελλάδας είτε μιας άδειας CREATIVE COMMONS (είτε η
παρούσα είτε μεταγενέστερηέκδοσή της) που έχει διαμορφωθεί υπόψη του νομικού συστήματος άλλης χώρας και
που περιέχει τα ίδια στοιχεία περιεχομένου όπως αυτή η Άδεια (π.χ. Attribution—NonCommercial—ShareAlike 3 U.S.)
(Εφαρμοστέα Άδεια). Είστε υποχρεωμένοι να περιλάβετε ένα αντίγραφο της Εφαρμοστέας Άδειας ή το Κανονιστικό
Αναγνωριστικό Πόρου (Uniform Resource Identifier) αυτής της Εφαρμοστέας Άδειας με κάθε αντίγραφο του
Παράγωγου Έργου (τροποποίησης) το οποίο διανέμετε, ή παρουσιάζετε στο κοινό. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε
όρους στο Παράγωγο Έργο (τροποποίηση) οι οποίοι περιορίζουν τους όρους της Εφαρμοστέας Άδειας ή την άσκηση
από τον λήπτη των δικαιωμάτων που παρέχονται σ’ αυτόν υπό τους όρους της παρούσας Άδειας. Πρέπει να τηρείτε
άθικτες όλες τις γνωστοποιήσεις που αφορούν την Εφαρμοστέα Άδεια και τους περιορισμούς της ευθύνης σε κάθε
αντίγραφο του αντικείμενου της αδειοδότησης όπως περιέχονται στο Παράγωγο Έργο (τροποποίηση) που διανέμετε
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ή παρουσιάζετε δημόσια. Σε κάθε διανομή ή δημόσια παρουσίαση του Παράγωγου Έργου (τροποποίησης), δεν
επιτρέπετε να κάνετε χρήση οποιουδήποτε τεχνολογικού μέτρου επί του Παράγωγου Έργου (τροποποίησης) που
έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της άσκησης από τον λήπτη του Παράγωγου Έργου (τροποποίησης) των
δικαιωμάτων που παρέχονται σ’ αυτόν υπό τους όρους της Εφαρμοστέας Άδειας. Η παρούσα Ρήτρα 4(β) ισχύει για
το Παράγωγο Έργο (τροποποίηση) ως ενσωματωμένο σε Συλλογικό Έργο, αλλά δεν απαιτείται το Συλλογικό Έργο
ξεχωριστά από το ίδιο το Παράγωγο Έργο (τροποποίηση) να υπόκειται στους όρους της Εφαρμοστέας Άδειας.
γ. Δεν μπορείτε να ασκείτε δικαιώματα παρεχόμενα σε Σας βάσει της προαναφερόμενης Ρήτρας 3 κατά τρόπο που
αποσκοπεί κυρίως σε εμπορική εκμετάλλευση ή στοχεύει σε ιδιωτική χρηματική ανταμοιβή. Η ανταλλαγή του
αντικείμενου της αδειοδότησης με άλλα έργα προστατευμένα σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας
μέσω συστήματος ψηφιακού μοιράσματος/ανταλλαγής αρχείων ή άλλως δεν θα θεωρείται ότι αποσκοπεί ή οδηγεί σε
εμπορικό πλεονέκτημα ή ιδιωτική χρηματική ανταμοιβή, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει πληρωμή χρηματικής αμοιβής
σχετικά με την ανταλλαγή έργων προστατευμένων σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
δ. Αν διανείμετε, ή παρουσιάζετε στο κοινό το αντικείμενο της αδειοδότησης ή το Παράγωγο Έργο (τροποποίηση) ή
το Συλλογικό Έργο, πρέπει, εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με τη Ρήτρα 4(α), να κρατήσετε άθικτες όλες
τις πληροφορίες για το δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας και να παρέχετε, ανάλογα με το μέσον ή τα μέσα που
χρησιμοποιείτε: (1) το όνομα (ή το ψευδώνυμο) του Πρώτου Δημιουργού (Αρχικού Δικαιούχου) ή του Δικαιούχου
Συγγενικών δικαιωμάτων αν υπάρχει και/ή (2) αν ο Πρώτος Δημιουργός (Αρχικός Δικαιούχος) ή ο Δικαιούχος
Συγγενικών δικαιωμάτων και/ή ο Χορηγών την Άδεια ορίσει, στους όρους χρήσης ή σε άλλο σχετικό μέσο, άλλον ή
άλλους (π.χ. ένα ινστιτούτο, εκδότη, περιοδικό) αναφορικά με τις πληροφορίες για τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας όσον αφορά τον Χορηγούντα την Άδεια, το όνομα αυτού ή αυτών («Δικαιούχοι»). Επίσης, τον τίτλο του
αντικείμενου της αδειοδότησης αν υπάρχει, και (3) στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, το Κανονιστικό Αναγνωριστικό
Πόρου (Uniform Resource Identifier), αν υπάρχει, το οποίο ο Χορηγών την Άδεια προσδιορίζει συνδεόμενο με το
αντικείμενο της αδειοδότησης, εκτός αν αυτό το Κανονιστικό Αναγνώρισης Πόρου (Uniform Resource Identifier) δεν
αναφέρεται στις πληροφορίες για την πνευματική ιδιοκτησία ή στις πληροφορίες χορήγησης άδειας για το
αντικείμενο της αδειοδότησης. Επίσης, (4) υπόψη της Ρήτρας 3(β), στην περίπτωση του Παράγωγου Έργου
(τροποποίησης), μία αναφορά που βεβαιώνει τη χρήση του αντικείμενου της αδειοδότησης στο Παράγωγο Έργο (π.χ.
«Γαλλική μετάφραση του αντικείμενου της αδειοδότησης του Πρώτου Δημιουργού (Αρχικού Δικαιούχου) ή
Δικαιούχου Συγγενικών δικαιωμάτων» ή «Σενάριο βασισμένο στο αντικείμενο της αδειοδότησης του Πρώτου
Δημιουργού (Αρχικού Δικαιούχου) ή Δικαιούχου Συγγενικών δικαιωμάτων»). Αυτή η αναφορά που απαιτείται
σύμφωνα με τη Ρήτρα 4(δ) μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, υπό τον όρο, όμως, ότι στην περίπτωση
Παράγωγου Έργου (τροποποίησης) ή Συλλογικού Έργου, κατ’ ελάχιστη προϋπόθεση αυτή η αναφορά θα φαίνεται
όπου εμφανίζεται οποιαδήποτε άλλη ανάλογη αναφορά δικαιούχου για συγγραφικό δικαίωμα και κατά τρόπο
τουλάχιστον τόσο εμφανή όπως αυτή η άλλη ανάλογη αναφορά δικαιούχου για συγγραφικό δικαίωμα. Για την άρση
κάθε αμφιβολίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αναφορές που απαιτούνται από αυτή τη Ρήτρα για το σκοπό της
πληροφόρησης περί το δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ορίζεται παραπάνω, και επιπλέον κατά την άσκηση
των δικαιωμάτων Σας υπό τους όρους αυτής της Άδειας, δεν μπορείτε έμμεσα ή άμεσα να επικαλεστείτε ή
εννοήσετε την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης ή έγκρισης από τον Πρώτο Δημιουργό (Αρχικό Δικαιούχο) ή το
Δικαιούχο Συγγενικών δικαιωμάτων, τον Χορηγούντα την Άδεια, ή το Δικαιούχο που αφορά Εσάς ή τις χρήσεις του
αντικείμενου της αδειοδότησης από Εσάς, χωρίς ταυτόχρονα να την αποδεικνύετε με ξεχωριστή, έγγραφη άδεια του
Πρώτου Δημιουργού (Αρχικού Δικαιούχου) ή του Δικαιούχου Συγγενικών δικαιωμάτων, του Χορηγούντα την Άδεια ή
του Δικαιούχου.
ε. Προς άρση κάθε αμφιβολίας, οι περιορισμοί που αναφέρονται παραπάνω [4(α), 4(β), 4(γ), 4(δ)] δεν εφαρμόζονται
σ’ αυτά τα μέρη του αντικείμενου της αδειοδότησης που περιλαμβάνονται στον ορισμό «Αντικείμενο της
αδειοδότησης» αυτής της Άδειας αποκλειστικά επειδή συνιστούν αντικείμενο του δικαιώματος ειδικής φύσης (sui
generis) του κατασκευαστή βάσης δεδομένων σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’
εφαρμογή της Οδηγίας 96/9/ΕΟΚ.
στ. Προς άρση κάθε αμφιβολίας, γίνεται δεκτό ότι:
Υποχρεωτικές αδειοδοτήσεις μη δεκτικές παραίτησης Στην περίπτωση υποχρεωτικών αδειοδοτήσεων στις
οποίες δεν είναι δυνατή η παραίτηση (για παράδειγμα, αναφορικά με την είσπραξη αμοιβών για πνευματικά
δικαιώματα) ο Χορηγών την Άδεια διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει τέτοιες αμοιβές είτε για εμπορική είτε για μη
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εμπορική χρήση του αντικειμένου της αδειοδότησης.
Φορείς Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων Ο Χορηγών την Άδεια παραιτείται από το δικαίωμα
να εισπράττει (είτε ατομικά είτε μέσω Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, στην
περίπτωση που ο Χορηγών την Άδεια είναι μέλος τέτοιου φορέα) αμοιβές για πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με
μη εμπορικές χρήσεις του αντικειμένου της αδειοδότησης. Ο Χορηγών την Άδεια διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει
(είτε ατομικά είτε μέσω Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, στην περίπτωση που ο
Χορηγών την Άδεια είναι μέλος τέτοιου φορέα) αμοιβές για πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με εμπορικές χρήσεις
του αντικειμένου της αδειοδότησης.
ζ. Όλες οι εξουσίες του ηθικού δικαιώματος παραμένουν αναλλοίωτες στο βαθμό που προβλέπονται στον
εφαρμοστέο νόμο και δεν είναι δεκτικές παραίτησης.
5. Δηλώσεις & Εγγυήσεις
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ, ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Ο
ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ, ΣΑΦΕΙΣ, ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΡΥΦΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ
ΛΑΘΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ Η ΟΧΙ. ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΥΤΟΣ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σ’ ΕΣΑΣ.
6. Περιορισμός ευθύνης
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΟΙΝΗ Η ΓΙΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ Η ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ
ΑΝ Ο ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
7. Καταγγελία
α. Αυτή η Άδεια και τα παρεχόμενα μ’ αυτήν δικαιώματα καταγγέλλονται αυτόματα με την παράβαση εκ μέρους Σας
των όρων της Άδειας αυτής. Ωστόσο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν γίνει αποδέκτες Παραγώγων
Έργων (τροποποιήσεων) ή Συλλογικών Έργων από Εσάς βάσει της Άδειας αυτής, δεν θα υφίστανται τις συνέπειες
της καταγγελίας της άδειάς τους, υπό τον όρο ότι αυτά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα συμμορφώνονται πλήρως
με αυτές τις άδειες. Οι Ρήτρες 1, 2, 5, 6, 7 και 8 θα παραμείνουν σε ισχύ μετά από κάθε καταγγελία της Άδειας
αυτής.
β. Βάσει των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, η παρούσα Άδεια είναι διαρκής (για όλη τη διάρκεια της ισχύος
προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ή συγγενικών δικαιωμάτων επί του αντικειμένου της αδειοδότησης).
Άσχετα με τα ανωτέρω, ο Χορηγών την Άδεια διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει το αντικείμενο της αδειοδότησης υπό
διαφορετικούς όρους (άδειας) ή να παύσει τη διανομή του αντικείμενου της αδειοδότησης οποτεδήποτε, υπό την
προϋπόθεση, ωστόσο, ότι αυτή η επιλογή δεν θα χρησιμεύει στο να καταγγέλλει την Άδεια αυτή (ή άλλη άδεια η
οποία χορηγήθηκε ή απαιτείται να χορηγηθεί βάσει των όρων της παρούσας Άδειας) και η Άδεια αυτή θα συνεχίσει
να είναι σε πλήρη ισχύ εκτός εάν καταγγελθεί όπως αναφέρεται ανωτέρω.
8. Γενικά
α. Κάθε φορά που διανέμετε ή παρουσιάζετε στο κοινό το αντικείμενο της αδειοδότησης ή ένα Συλλογικό Έργο, ο
Χορηγών την Άδεια προσφέρει στον αποδέκτη μια άδεια στο αντικείμενο της αδειοδότησης με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις όπως η άδεια ή οποία χορηγήθηκε σε Εσάς βάσει της παρούσας Άδειας.
β. Κάθε φορά που διανέμετε ή παρουσιάζετε στο κοινό ένα Παράγωγο Έργο (τροποποίηση), ο Χορηγών την Άδεια
προσφέρει στον αποδέκτη μια άδεια στο αντικείμενο της αδειοδότησης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
όπως η άδεια ή οποία χορηγήθηκε σε Εσάς βάσει της παρούσας Άδειας.
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γ. Αν μια διάταξη της παρούσας Άδειας είναι ανίσχυρη ή δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα
νόμο, αυτό δεν θα θίγει την ισχύ ή την δυνατότητα να επιβληθούν οι υπόλοιποι όροι της Άδειας αυτής, και χωρίς
άλλη ενέργεια από τους συμβαλλομένους στο παρόν συμφωνητικό, η διάταξη αυτή θα ανασυνταχθεί στο ελάχιστο
αναγκαίο μέτρο για να καταστεί ισχυρή και επιβαλλόμενη μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
δ. Κανένας όρος ή διάταξη της παρούσας Άδειας δεν θα θεωρείται ότι έχει γίνει αντικείμενο παραίτησης από
δικαίωμα και καμία παραβίαση δικαιώματος δεν θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή, εκτός αν αυτή η παραίτηση
από δικαίωμα ή η συγκατάθεση έχουν γίνει γραπτώς και έχουν υπογραφεί από το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο
χρεώνεται αυτήν την παραίτηση ή συγκατάθεση.
ε. Η Άδεια αυτή περιέχει το κείμενο της συνολικής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με το
αντικείμενο της αδειοδότησης για το οποίο χορηγείται άδεια. Δεν υπάρχουν συμφωνίες ή υποσχέσεις σχετικά με το
αντικείμενο της αδειοδότησης που να μην ορίζονται στο παρόν. Ο Χορηγών την Άδεια δεν θα δεσμεύεται από
πρόσθετες ρήτρες ή όρους που μπορεί να εμφανισθούν σε οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί Σας. Η Άδεια αυτή δεν
μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς αμοιβαία γραπτή συγκατάθεση του Χορηγούντος την Άδεια και Εσάς.
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