
Fonts.Gr
Άδεια χρήσης DTP γραμματοσειρών

Ειδοποίηση προς το χρήστη
Διαβάστε την παρούσα άδεια χρήσης προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε το λογισμικό. Μπορείτε να χρησιμο-
ποιήσετε αυτό το λογισμικό μόνο εάν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Με τη λήψη ή / 
και την εγκατάσταση λογισμικού Fonts.Gr (Ελληνική Ψηφιακή Τυποθήκη) συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους:
Όροι Παραχώρησης Χρήσης Γραμματοσειρών
Εάν συμμετέχετε στην παρούσα συμφωνία για λογαριασμό του εργοδότη σας, οι όροι και οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται κάτωθι ισχύουν για τον εργοδότη σας, καθώς και για εσάς, ως εκπρόσωπος του εργοδότη σας. Αν 
διακοπεί η συνεργασία σας με τον εν λόγω εργοδότη σας, εσείς δεν θα έχετε πλέον το δικαίωμα χρήσης του 
λογισμικού Fonts.Gr, αλλά ο εργοδότης σας θα συνεχίσει να είναι κάτοχος της άδειας.
1. Στον ηλεκτρονικό φάκελο περιέχεται λογισμικό και σχετικά έγγραφα. Ως «Μονάδα με νόμιμο δικαίωμα χρήσης» 

ορίζεται ένας (1) ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ως “Fonts” ορίζεται το κωδικοποιημένο λογισμικό που παράγει 
γραμματοσειρές με χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού. Η Εταιρεία Π. Χαρατζόπουλος και 
ΣΙΑ Ο.Ε. σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του λογισμικού και των εγγράφων με την προ-
ϋπόθεση ότι μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό Fonts.Gr στη Μονάδα ή στις 
Μονάδες με νόμιμο δικαίωμα χρήσης που αναφέρεται στο παρόν και στο τιμολόγιο αγοράς.

2. Εάν ο αριθμός των υπολογιστών στους οποίους επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό Fonts.Gr υπερ-
βαίνει τον αριθμό που ορίζεται από τον προαναφερθέντα ορισμό του Δικαιώματος Χρήσης, τότε πρέπει να 
ενημερώσετε την Εταιρεία και να ζητήσετε μια επέκταση της άδειας χρήσης που να καλύπτει όλες τις μονά-
δες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί ή θα αποθηκευτεί Λογισμικό Fonts.Gr και για την οποία θα επιβαρυνθείτε 
επιπλέον. Για να προσδιοριστεί ο αριθμός των μονάδων, προσθέστε όλους τους επεξεργαστές, σταθμούς 
εργασίας, εκτυπωτές και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τις γραμματοσειρές. Ο σταθμός εργασίας είναι 
οποιοσδήποτε ηλεκτρονικός υπολογιστής, τερματικό οθόνης, επεξεργαστής ή συσκευή στην οποία είναι 
εγκατεστημένο, ενσωματωμένο ή περιλαμβάνεται με κάποιο τρόπο το λογισμικό.

3. Απαγορεύεται ρητά και με οποιοδήποτε τρόπο η τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, μεταβολή, μετα-
τροπή και αντιγραφή του λογισμικού Fonts.Gr.

4. Επιτρέπεται η δημιουργία ενός μόνο αντιγράφου ασφαλείας. Για το λογισμικό και τα έγγραφα Fonts.Gr 
απαγορεύεται ρητά η ενοικίαση, υπενοικίαση, παραχώρηση, δωρεά ή περαιτέρω διανομή σε άλλο πρόσωπο 
ή φορέα. Συμφωνείτε ότι δε θα γίνει διάθεση ή διανομή του συνόλου ή τμήματος του Λογισμικού Fonts.Gr 
μέσω οποιασδήποτε on–line υπηρεσίας και αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε τέτοια σκόπιμη διανομή αποτελεί 
κλοπή ιδιοκτησίας της Εταιρείας Π. Χαρατζόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.

5. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε παράγωγα έργα που έχουν δημιουργηθεί από εσάς από το λογισμικό Fonts.Gr, 
συμπεριλαμβανομένων, το λογισμικό, τα αρχεία EPS, ή άλλων ηλεκτρονικών έργων, θεωρούνται παράγωγα 
έργα και η χρήση των παράγωγων εργασιών υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Άδειας 
Χρήσης. Παράγωγα έργα δεν μπορούν να υπενοικιαστούν, να πωληθούν, να εκμισθωθούν, να ενοικιασθούν, 
να δανειστούν, ή να χαριστούν χωρίς έγγραφη άδεια από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για 
την άνευ αδείας, τροποποίηση ή / και προσαρμογή του λογισμικού ή παράγωγων έργων.

6. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, απαγορεύεται ή οποιαδήποτε ενσωμάτωση (embedding) του λογισμικού 
Fonts.Gr. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα προϊόντα, εφαρμογές ή ηλεκτρονικά αρχεία που θα μπορού-
σαν να ενσωματώσουν γραμματοσειρές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το .pdf (Acrobat), την τεχνολογία 
ενσωμάτωσης γραμματοσειρών στο διαδίκτυο (Web Embedding Font Technology), το Flash ή TruDoc. Επι-
τρέπεται να δημιουργήσετε αρχείο .pdf για τους σκοπούς εκτύπωσης σε τυπογραφείο ή εκτυπωτή καθώς και 
για προσωπική ή ενδοεταιρική χρήση, χωρίς όμως να παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής ή επεξεργασίας 
αυτού. Η παρούσα άδεια χρήσης δεν επιτρέπει τη διανομή εμπορικών προϊόντων, ηλεκτρονικών βιβλίων 
(e-book) ή ηλεκτρονικών εφαρμογών (Apps) που ενσωματώνουν λογισμικό Fonts.Gr. Για την έκδοση, διανο-
μή, καταφόρτωση κ.ο.κ. ηλεκτρονικών βιβλίων, εφαρμογών ή αρχείων για ιστοτόπους, φορητές συσκεύες, 
ταμπλέτες, τηλέφωνα κ.ο.κ που ενσωματώνουν λογισμικό Fonts.Gr απαιτείται οπωσδήποτε επέκταση της 
παρούσας άδειας χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Εταιρεία.

7. Το λογισμικό Fonts.Gr προστατεύεται από τους ελληνικούς νόμους και τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Αποδέχεστε τη χρήση των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχα-
νικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το Λογισμικό Fonts.Gr σύμφωνα με τον αποδεκτό τρόπο χρήσης τους, 
συμπεριλαμβάνοντας την επωνυμία της ιδιοκτήτριας Εταιρείας. Η χρήση του λογισμικού και των εμπορικών 
σημάτων της Εταιρείας Π. Χαρατζόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε. ουδέν δικαίωμα ιδιοκτησίας παραχωρεί στο χρήστη.

8. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιονδήποτε όρο της παρούσας συμφωνίας, η Εταιρεία διατηρεί το 
δικαίωμα να παύσει την παρούσα άδεια χρήσης. Κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης, μπορεί να διωχθεί 
αστικά και ποινικά σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
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Fonts.Gr
DTP Fonts License

Users Notification 
Please read this license carefully before using the software. You may only use this software if you agree to the 
following terms and conditions. By downloading and / or installing Fonts.Gr software (Greek Digital Type Library) 
you agree to the following terms:

Terms of Use
If you enter into this agreement on behalf of your employer, the terms and conditions set forth below apply to 
your employer as well as to you as your employer’s representative. If your partnership with your employer is 
terminated, you will no longer be entitled to use the Fonts.Gr software, but your employer will continue to be 
licensed.

1. The electronic file shall contain software and related documents. This software creates font designs, outlines, 
and digital metrics when used with the right computer.

2. A non-exclusive right to use the software is provided by the ability to install it on the number of computers / 
workstations listed on the purchase invoice.

3. If the number of computers on which you wish to use Fonts.Gr Software exceeds the number specified by the 
aforementioned License definition, then you must obtain a license extension that covers all the drives in which it 
will be used or will be saved Fonts.Gr Software and you will be charged extra. To determine the number of units, 
add all processors, workstations, printers, and other devices that use fonts. The workstation is any computer, 
display terminal, processor or device on which the software is installed, integrated or included.

4. Fonts.Gr software is expressly stated that cannot be modified, adapted, translated, altered, modified or 
duplicated in any manner whatsoever.

5. You are permitted to make copies only for security reasons. Fonts.Gr Software and Documents explicitly 
prohibits the rental, sublease, concession, donation or further distribution to another person or entity. You 
agree that all or part of the Fonts.Gr Software will not be made available or distributed through any on-line 
service and you agree that any such deliberate distribution is a theft of ownership of Fonts.Gr.

6. You agree that any derivative works created by you from the Fonts.Gr software, including software, EPS 
files, or other electronic works, are considered derivative works and your use of the derivative works is subject 
to the terms and conditions of this License. Derivative works may not be leased, sold, leased, rented, lent, or 
provided without the written permission of the Company. The Company is not responsible for the unauthorized, 
modifying and / or adapting the software or derivative works.

7. Unless otherwise stated, any embedding of Fonts.Gr software is prohibited. Indicative but not limited to 
products, applications or electronic files that could embed fonts include, among others, .pdf (Acrobat), Web 
Embedding Font Technology, Flash or TruDoc. You are allowed to create a .pdf file for the purposes of printing 
to a printer or printer as well as for personal or corporate use, without modifying or editing it. This license does 
not permit the distribution of commercial products, e-books or applications that incorporate Fonts.Gr software. 
For the issue, distribution, download, etc. e-books, applications, or files for websites, portable devices, tablets, 
phones, etc. incorporating Fonts.Gr software necessarily require an extension of this license. Contact the 
Company for more information.

8.  Fonts.Gr software is protected by Greek laws and international copyright law. You agree to use the 
trademarks and intellectual property rights associated with the Fonts.Gr Software in accordance with their 
accepted use of the Software, including the proprietary name of the Company. Use of the Software and 
Trademarks of the Company P. Charatzopoulos and Co. no ownership is granted to the user.

9. In the event of non-compliance with any of the terms of this Agreement, the Company reserves the right to 
terminate this license. Any breach of the terms of the contract may be brought in civil and criminal proceedings 
under Greek law and international conventions.
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