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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS
Έκδοση UTA 10072022  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, 
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΛΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΣΤΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ 
ΣΥΝΑΠΤΕΤΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ UPS MARKET DRIVER, INC. («UPS»). 

Η άδεια που σας δίνει η UPS για να χρησιμοποιήσετε την Τεχνολογία UPS συνεχίζεται για όσο ανταποκρίνεστε 
στις ευθύνες σας σύμφωνα με: (1) αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/GTC.pdf>, (2) τα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη που 
διατίθενται στη <https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/EUR.pdf> και (3) τις Πολιτικές 
Πληροφοριών και Γενικής Χρήσης που διατίθενται στη 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/IGUP.pdf>, μαζί με την τεκμηρίωση που αναφέρεται σε 
οποιοδήποτε από τα προηγούμενα τρία μέρη (η «Σύμβαση»).  

Δια της παρούσας επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ της παρούσας 
Σύμβασης – τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη και τις Πολιτικές 
Πληροφοριών και Γενικής Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης που αναφέρεται σε αυτά. 

Για τους σκοπούς της Σύμβασης: 

«Πελάτης» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο είναι εργοδότης σας, αλλά δεν είναι Πάροχος Υπηρεσιών και 
(1) στο οποίο έχει εκχωρηθεί ο Λογαριασμός της UPS που χρησιμοποιείτε για να εγγραφείτε όταν κάνετε 
πρόσβαση για πρώτη φορά στην Τεχνολογία της UPS, εάν απαιτείται ένας Λογαριασμός της UPS για 
αυτήν την εγγραφή και (2) στο οποίο έχει εκχωρηθεί ο πρώτος Λογαριασμός της UPS που 
χρησιμοποιείτε όταν κάνετε πρόσβαση στην Τεχνολογία της UPS εάν δεν απαιτείται ένας Λογαριασμός 
της UPS για εγγραφή, αλλά απαιτείται για χρήση της ή (3) όταν η πρώτη Τεχνολογία της UPS στην 
οποία έχετε πρόσβαση δεν απαιτεί ένα λογαριασμό UPS για εγγραφή ή χρήση.  

«Πάροχος Υπηρεσιών» σημαίνει ένα τρίτο πρόσωπο που προσλήφθηκε από έναν πελάτη της UPS για 
να τον βοηθήσει να διαχειρίζεται τη δραστηριότητα αποστολών του με τους άλλους Συμβαλλόμενους 
της UPS, συμπεριλαμβανομένων των Παρόχων Υπηρεσιών Δεδομένων Τιμολόγησης, που έχει εγκριθεί 
από την UPS γραπτώς για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών για τον πελάτη της UPS, με την 
προϋπόθεση ωστόσο ότι οι συνδεδεμένες εταιρείες της UPS μπορούν να λειτουργήσουν ως Πάροχοι 
Υπηρεσιών χωρίς γραπτή έγκριση από την UPS. 

«Υπάλληλος Παρόχου Υπηρεσιών» είναι υπάλληλος του Παρόχου Υπηρεσιών. 

«Εσείς» ή «Εσάς» σημαίνει, όπως ισχύει: (i) εσάς, ως μεμονωμένο άτομο, εάν συνάπτετε την παρούσα 
Σύμβαση ως άτομο εκ μέρους κανενός τρίτου για προσωπική σας χρήση των Τεχνολογιών της UPS, (ii) 
εσείς ως μεμονωμένο άτομο και Πελάτη, εάν προσπελάσετε την Τεχνολογία της UPS στα πλαίσια των 
ευθυνών σας ως υπάλληλος ενός Πελάτη ή (iii) εσάς ως μεμονωμένο άτομο και ο εργοδότης σας, εάν ο 
εργοδότης σας είναι ένας Πάροχος Υπηρεσιών για έναν πελάτη της UPS και έχετε προσπελάσει την 
Τεχνολογία UPS στα πλαίσια των ευθυνών σας ως Υπάλληλος ενός Παρόχου Υπηρεσιών για την 
εκτέλεση υπηρεσιών προς όφελος ενός πελάτη της UPS. 

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι φτάσατε σε ηλικία νόμιμης ενηλικιότητας και, αν ισχύει, μπορείτε νόμιμα να 
συγκροτείτε δεσμευτικές συμβάσεις υπό τον ισχύοντα νόμο εκ μέρους του Εαυτού σας, του Πελάτη ή του 
Παρόχου Υπηρεσιών σχετικά με την Τεχνολογία της UPS. Εάν οποιαδήποτε στιγμή δεν έχετε πλέον την 
εξουσιοδότηση να συγκροτείτε δεσμευτικές συμβάσεις υπό τον ισχύοντα νόμο εκ μέρους του εαυτού σας, του 
Πελάτη ή του Παρόχου Υπηρεσιών, όπως ισχύει, δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την Τεχνολογία της 
UPS εκ μέρους του Εαυτού σας ή εκ μέρους του εν λόγω Πελάτη ή Παρόχου Υπηρεσιών. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/GTC.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/IGUP.pdf
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Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

1. Ορισμοί. Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που 
καθορίστηκε στο Παράρτημα Α στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και συνάπτονται στην παρούσα και 
στο Παράρτημα Α στα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ των 
Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη και των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, θα υπερισχύουν οι 
παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις. 

2. Παροχή αδείας.

2.1. Εύρος. Η UPS διά του παρόντος Σας χορηγεί και Εσείς αποδέχεστε, υποκείμενοι στους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, μια περιορισμένη, μετακλητή, μη μεταχορηγούμενη, μη αποκλειστική, 
μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης ή προσπέλασης, κατά περίπτωση, της Τεχνολογίας της UPS και της σχετιζόμενης 
Τεχνικής Τεκμηρίωσης στην Επιτρεπόμενη Επικράτεια για αυτήν την Τεχνολογία της UPS. Τα Δικαιώματα 
Τελικού Χρήστη περιλαμβάνουν πρόσθετα γενικά δικαιώματα και περιορισμούς αδείας, καθώς και δικαιώματα 
και περιορισμούς αδείας που σχετίζονται άμεσα με την Τεχνολογία της UPS. 

2.2. Γενικοί Περιορισμοί – Υλικά και Λογισμικό της UPS. Εσείς δεν θα υποχρεώσετε τους υπαλλήλους 
του και τους πράκτορές του να υπεκχωρήσουν άδεια, να αποκαλύψουν ή να μεταβιβάσουν τα Υλικά της UPS σε 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της UPS. Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε 
(συμπεριλαμβανομένων διορθώσεων στο Λογισμικό), αναπαράγετε, ενοικιάσετε, μισθώσετε, δανείσετε, 
δεσμεύσετε, διανείμετε, ανακατανείμετε, συναλλάσσεστε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέσετε τα Υλικά της 
UPS ή οποιοδήποτε τμήμα τους χωρίς τη συγκατάθεση της UPS και διά του παρόντος αποποιείστε τα δικαιώματα 
που σας χορηγήθηκαν υπό τον εφαρμοστέο νόμο. Συμφωνείτε να μην αντιγράφετε το Λογισμικό, εκτός όπου 
απαιτείται για τη χρήση του σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι Εσείς κάνετε ένα (1) 
εφεδρικό αντίγραφο του Λογισμικού αποκλειστικά για λόγους αρχειοθέτησης. Το εφεδρικό αυτό αντίγραφο θα 
περιλαμβάνει τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) της UPS και άλλες ιδιοκτησιακές σημειώσεις και θα 
υπόκειται σε όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Παρά οποιαδήποτε αναφορά περί του 
αντιθέτου στην παρούσα Σύμβαση, Εσείς δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό για σκοπούς 
παροχής υπηρεσιών ως εξωτερικός συνεργάτης ή γραφείο. 

3. Διασφαλίσεις του Νόμου περί Εξαγωγών. Αναγνωρίζετε ότι όλα τα Υλικά της UPS που παρέχονται 
στο παρόν υπόκεινται στους Κανονισμούς Διαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α. («EAR») που διαχειρίζεται το 
Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. καθώς και σε άλλους νόμους και 
κανονισμούς των Η.Π.Α. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με το «EAR» και με όλους τους ισχύοντες νόμους των 
Η.Π.Α. κατά τον χειρισμό και τη χρήση όλων των Υλικών της UPS που παρέχονται στο παρόν και να μην εξάγετε 
ή επανεξάγετε τα Υλικά της UPS εκτός αν έχετε εξουσιοδότηση από το EAR, από τους νόμους των Η.Π.Α. και 
από άλλους ισχύοντες νόμους. Δίχως περιορισμό της γενικότητας των προηγουμένων, συμφωνείτε, δηλώνετε και 
εγγυάστε ότι δεν θα έχετε πρόσβαση, δεν θα κατεβάζετε από το διαδίκτυο, εκχωρείτε, φέρετε, μεταφέρετε, 
μεταφορτώνετε από πλοίο σε πλοίο ή εξάγετε ή επανεξάγετε τα Υλικά της UPS (1) στην Απαγορευμένη 
Επικράτεια (ή σε πολίτη ή κάτοικό της) ή (2) σε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που βρίσκεται στον κατάλογο 
των Ειδικά Ενδεδειγμένων Πολιτών (Specially Designated Nationals) του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. 
ή στον Κατάλογο Εξαιρουμένων Προσώπων (Denied Persons) ή στον Κατάλογο Οντοτήτων (Entity List), του 
Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. Οι χώρες και επικράτειες οι οποίες θεωρούνται ως μέρος της Απαγορευμένης 
Επικράτειας καθώς και τα πρόσωπα, οι οντότητες ή οι οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται στους προαναφερθέντες 
καταλόγους ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς. Συμφωνείτε να παραμείνετε ενήμεροι και να συμμορφώνεστε 
με την παρούσα διάταξη παρά τις οποιεσδήποτε παρόμοιες αλλαγές. Προς διευκόλυνση αναφοράς και μόνο, 
μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις χώρες, τις επικράτειες και τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους 
οργανισμούς των προαναφερθέντων καταλόγων στις διευθύνσεις: 
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt,  
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx και 
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm. 

4. Υλικά της UPS.

4.1. Δικαιώματα περί της Ιδιοκτησίας Πνευματικής Περιουσίας. Διά του παρόντος αναγνωρίζετε και 
συμφωνείτε ότι η UPS διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα επί των Υλικών της UPS ή έχει το 
δικαίωμα να Σας χορηγήσει την άδεια χρήσης τους. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε αποκτήσει κανένα ιδιοκτησιακό 
συμφέρον επί των Υλικών της UPS και δεν θα αποκτήσετε κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον επί των Υλικών της 
UPS βάσει της παρούσας Σύμβασης. Δεν θα κάνετε ουδέποτε ούτε θα επιτρέψετε εσκεμμένα να γίνει κάτι που θα 

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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επιδράσει αρνητικά στα δικαιώματα της UPS ή στους δικαιοπάροχούς της και στα Υλικά της UPS. Η UPS και οι 
δικαιοπάροχοί της διατηρούν όλα τους τα δικαιώματα σχετικά με τα Υλικά της UPS τα οποία δεν χορηγούνται 
συγκεκριμένα στην παρούσα. 

4.2. Αλλαγές στα Υλικά της UPS και στην Τεχνολογία της UPS. Η UPS ενδέχεται να ενημερώσει, να 
τροποποιήσει, να μετατρέψει ή να συμπληρώσει οποιαδήποτε ή όλα τα Υλικά της UPS ή/και την Τεχνολογία της 
UPS οποιαδήποτε στιγμή. 

5. Υπηρεσίες υποστήριξης.

5.1. Υποστήριξη και Συντήρηση. Κατά διαστήματα η UPS, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, 
μπορεί, ως απάντηση στο αίτημά σας, να επιλέξει να χορηγήσει υποστήριξη ή συντήρηση για το Λογισμικό 
(«Υπηρεσίες Υποστήριξης»). Διά του παρόντος εξουσιοδοτείτε την UPS και τους εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους της («Πάροχοι Υποστήριξης») να παρέχουν Υπηρεσίες Υποστήριξης, να έχουν πρόσβαση στο 
Λογισμικό, σε άλλες εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με το Λογισμικό και τα συστήματα 
του υπολογιστή Σας είτε (1) απομακρυσμένα, μέσω του Διαδικτύου ή άλλων μέσων, τα οποία ενδέχεται να 
απαιτήσουν την εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού στα συστήματα του υπολογιστή Σας από την UPS ή τους 
Παρόχους Υποστήριξης («Λογισμικό Υποστήριξης») ή (2) μέσω επί τόπου επισκέψεων σε καθορισμένους 
χρόνους έπειτα από αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλομένων. Κάθε σύνοδος υποστήριξης με τη χρήση του 
Λογισμικού Υποστήριξης θα εγκρίνεται ξεχωριστά από εσάς. Κατά τις εν λόγω συνόδους, η UPS μπορεί να 
βλέπει το Λογισμικό να λειτουργεί στο σύστημα του υπολογιστή σας και η UPS μπορεί να σας βοηθήσει να 
κάνετε τροποποιήσεις στο σύστημα του υπολογιστή σας. Επιπλέον χορηγείτε στην UPS και στους Παρόχους 
Υποστήριξης το δικαίωμα να χειρίζονται και να μετατρέπουν το Λογισμικό και τα συστήματα του υπολογιστή 
Σας, τις εφαρμογές, τα αρχεία και τα σχετιζόμενα δεδομένα όσο εύλογα χρειάζεται για να Σας παράσχουν τις 
Υπηρεσίες Υποστήριξης. Ωστόσο, συμφωνείτε ότι όλες οι Υπηρεσίες Υποστήριξης θα παρέχονται κατά την 
απόλυτη διακριτική ευχέρεια της UPS και τίποτα στη Σύμβαση δεν θα ερμηνευτεί ως υποχρέωση της UPS να 
παράσχει οποιαδήποτε Υπηρεσία Υποστήριξης. 

5.2. Πρόσβαση σε Ιδιοκτησιακές Πληροφορίες. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται Εσείς να 
γνωστοποιήσετε ή ότι η UPS ή οι Πάροχοι Υποστήριξης να σχολιάσουν τις Πληροφορίες και τα δεδομένα Σας 
κατά την παροχή των Υπηρεσιών Υποστήριξης από την UPS ή τους Παρόχους Υποστήριξης και ότι οι εν λόγω 
πληροφορίες και τα δεδομένα θα θεωρηθούν ως μη εμπιστευτικά και συνεπώς μη καλυπτόμενα από το Άρθρο 7 
των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων εκτός αν η UPS έχει συμφωνήσει διαφορετικά σε υπογεγραμμένη 
σύμβαση τήρησης εμπιστευτικότητας ανεξάρτητη από την παρούσα Σύμβαση. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι οι 
απομακρυσμένες συνεδρίες επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν από την UPS ή τους Παρόχους Υποστήριξης 
μπορεί να υλοποιηθούν μέσω του Διαδικτύου, το οποίο είναι εκ του φυσικού του ανασφαλές και συμφωνείτε ότι 
η UPS ή οι Πάροχοι Υποστήριξης δεν θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας προκύψει στο 
Διαδίκτυο. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα προηγούμενα όταν ζητάτε Υπηρεσίες Υποστήριξης από την UPS 
ή τους Παρόχους Υποστήριξης. 

6. Αναστολή, Χρονική Περίοδος και Τερματισμός.

6.1. Αναστολή των Δικαιωμάτων. Η UPS μπορεί να αναστείλει τα δικαιώματά Σας για πρόσβαση σε 
οποιοδήποτε τμήμα των Συστημάτων της UPS μέσω της Τεχνολογίας της UPS ή, όπως είναι απαραίτητο, κατά 
την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της UPS, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, (1) για να εμποδίσει πρόσβαση σε 
οποιοδήποτε τμήμα των Συστημάτων της UPS ή της Τεχνολογίας της UPS, που δεν συμμορφώνεται με τους 
όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, (2) για να διορθώσει ένα σφάλμα του υλικού στα Συστήματα 
της UPS ή την Τεχνολογία της UPS ή (3) για να συμμορφωθεί με ένα νόμο, κανονισμό ή κανόνα ή οποιαδήποτε 
απόφαση δικαστηρίου ή άλλου σώματος που έχει την αρμόζουσα δικαιοδοσία. 

6.2. Διάρκεια ισχύος. Η παρούσα Σύμβαση θα λάβει ισχύ μόλις δώσετε τη συγκατάθεσή Σας κάνοντας κλικ 
στο ανάλογο πλήκτρο κατωτέρω και θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και συνέπεια έκτοτε έως ότου επέλθει ο 
τερματισμός όπως προβλέπεται στην παρούσα (η «Χρονική Περίοδος»). 

6.3. Φιλοξενούμενη Τεχνολογία UPS. Συγκεκριμένη Τεχνολογία UPS φιλοξενείται από την UPS, 
συνδεδεμένες εταιρείες της UPS ή προμηθευτές της UPS. Η φιλοξενούμενη τεχνολογία φιλοξενείται στους 
διακομιστές μας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και έχει προγραμματιστεί ώστε ένα είναι διαθέσιμη όλο 
το 24ωρο, επτά (7) ημέρες τη βδομάδα (εκτός εάν δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης), ωστόσο, η UPS δεν 
εγγυάται τη διαθεσιμότητα της φιλοξενούμενης Τεχνολογίας της UPS ή ότι η πρόσβαση θα είναι αδιάλειπτη ή 
χωρίς σφάλματα. Η UPS διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει, περιορίζει ή αναστέλλει τη φιλοξενούμενη 
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τεχνολογία UPS κατά καιρούς για λόγους συντήρησης, αναβαθμίσεων και παρόμοιους λόγους. Συμφωνείτε ότι 
ούτε η UPS, ούτε οι συνδεδεμένες εταιρείες της UPS θα θεωρηθεί ότι φέρουν την ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές 
που προκύπτουν από οποιαδήποτε διακοπή, αναστολή ή τερματισμό της φιλοξενούμενης Τεχνολογίας της UPS, 
ανεξάρτητα από την αιτία. 

6.4. Τερματισμός. 

a. Οποιοδήποτε μέρος μπορεί να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση και η UPS μπορεί να 
τερματίσει οποιαδήποτε ή όλες τις άδειες πρόσβασης στην Τεχνολογία της UPS που χορηγούνται δυνάμει του 
παρόντος, σε οποιαδήποτε στιγμή με έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο μέρος. 

b. Παρά τα προηγούμενα, η παρούσα Σύμβαση θα λήξει χωρίς να χρειάζεται να λάβει άλλη 
ενέργεια η UPS (1) κατά την παραβίαση των άρθρων 3, 7 ή 10 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή των 
Ενοτήτων 2.2 και 4.1 (τρίτη φράση) των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, (2) στην περίπτωση χρεοκοπίας Σας, 
αρχής χρεοκοπίας, εταιρικής αναδιοργάνωσης, αστικής αποκατάστασης, συνθήκης, ειδικής ρευστοποίησης ή 
οποιασδήποτε άλλης αγωγής πτώχευσης σε σχέση με Εσάς ή αν Εσείς έχετε ονομάσει έναν αποδέκτη, διαχειριστή, 
διαχειριστικό αποδέκτη ή αρμόδιο ρευστοποίησης ή αν αποφασίσετε να κάνει εκκαθάριση ή το δικαστήριο 
εκδώσει απόφαση προς τούτο, (3) αν είστε Εσείς συνεταίρος ή Πελάτης ή Πάροχος Υπηρεσιών σε συνεταιρισμό 
και ο συγκεκριμένος συνεταιρισμός διαλυθεί ή (4) κατόπιν διαγραφής του προφίλ σας στο Your UPS. 

6.5. Επίδραση του τερματισμού.

a. Με τον τερματισμό της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, όλες οι άδειες που είχαν 
χορηγηθεί δυνάμει του παρόντος θα λήξουν αμέσως και θα παύσετε και θα εγκαταλείψετε αμέσως κάθε πρόσβαση 
και χρήση των Υλικών της UPS και θα καταστρέψετε όλα τα Υλικά της UPS που έχετε υπό την κατοχή ή τον 
έλεγχό Σας. 

b. Με τον τερματισμό οποιασδήποτε άδειας σε Τεχνολογία της UPS, θα παύσετε και θα 
εγκαταλείψετε αμέσως κάθε πρόσβαση και χρήση αυτής της Τεχνολογίας της UPS και των σχετικών Υλικών της 
UPS και θα καταστρέψετε όλα τα σχετικά Υλικά της UPS που έχετε υπό την κατοχή ή τον έλεγχό Σας. 

6.6. Επιβίωση των Όρων μετά τον Τερματισμό. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Άρθρα 1, 7-9 και 12 
και οι Ενότητες 4.1, 6.5, και 6.6, τα άρθρα και οι Ενότητες εκείνες των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη που 
προσδιορίζονται στα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη Ενότητα 10.3 και τα Άρθρα και εκείνες οι Ενότητες των 
Πολιτικών Πληροφοριών και Γενικής Χρήσης που προσδιορίζονται στο Άρθρο 4 των Πολιτικών Πληροφοριών 
και Γενικής Χρήσης θα επιβιώσουν μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο. 

7. Εμπιστευτικές Πληροφορίες, Εμπορικά Μυστικά, Πληροφορίες.

7.1. Αποκάλυψη. Κατά τη διάρκεια της Χρονικής Περιόδου και έπειτα από αυτήν, δεν θα χρησιμοποιήσετε 
(εκτός αν επιτρέπεται σε συνδυασμό με την εκτέλεση εργασίας Σας δυνάμει του παρόντος), αποκαλύψετε ή 
επιτρέψετε σε οποιοδήποτε Πρόσωπο να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε Εμπορικά Μυστικά (περιλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, οποιωνδήποτε Εμπορικών Μυστικών που περιλαμβάνονται στα Υλικά της UPS). Κατά τη 
διάρκεια της Χρονικής Περιόδου και για μία περίοδο πέντε (5) ετών έπειτα από αυτήν, εκτός αν υπάρξει νομική 
εντολή, δεν θα χρησιμοποιήσετε, αποκαλύψετε ή επιτρέψετε σε οποιοδήποτε Πρόσωπο να έχει πρόσβαση σε 
οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες, εκτός αν επιτρέπεται σε συνδυασμό με την εκτέλεση εργασίας Σας 
δυνάμει του παρόντος. Αναγνωρίζετε ότι εάν παραβιάσετε το Άρθρο 7 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, η 
UPS πιθανόν να μην έχει άλλο λυσιτελές ένδικο μέσο στη διάθεσή της προς τούτο, μπορεί να υποστεί 
ανεπανόρθωτη ζημία και θα έχει δικαίωμα απαίτησης δίκαιης αποζημίωσης. Συμφωνείτε να προστατεύσετε αυτές 
τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και Εμπορικά Μυστικά με τουλάχιστον την ίδια προσοχή που Εσείς 
προστατεύεται τις δικές Σας εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες. Εάν απαιτείται η κοινοποίηση των 
Εμπιστευτικών Πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή δικαστικής απόφασης, Εσείς 
πρέπει να ειδοποιήσετε την UPS επαρκώς νωρίτερα ώστε η UPS να έχει την ευκαιρία, εντός εύλογων ορίων, να 
φέρει αντιρρήσεις. 

7.2. Συγκέντρωση. Δεν θα πρέπει να συγκεντρώνετε άλλες Πληροφορίες ή να αποκομίζετε ή αναπτύσσετε 
πληροφορίες, υπηρεσίες ή προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν τις Πληροφορίες, εκτός από αυτές που επιτρέπονται 
ρητά από την παρούσα Σύμβαση. 
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7.3. Εξαγωγή δεδομένων. Δεν επιτρέπεται να εξάγετε, είτε μέσω (i) λειτουργίας εξαγωγής δεδομένων που 
είναι ενσωματωμένη στο Λογισμικό, (ii) εξαγωγή από την επιφάνεια εργασίας του Λογισμικού (πχ. screen 
scraping) ή (iii) διαφορετικά, οποιαδήποτε δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων της UPS και να χρησιμοποιείτε 
αυτά τα δεδομένα για σύγκριση των τιμών αποστολής ή των χρόνων παράδοσης με τις τιμές αποστολής ή τους 
χρόνους παράδοσης οποιουδήποτε τρίτου μέρους που δεν είναι μέλος των Συμβαλλομένων της UPS. 

8. Εγγυήσεις.

8.1. Από τον πελάτη. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (1) ούτε ο Πελάτης ούτε εσείς έχετε έδρα σε, έχετε 
συσταθεί σε, είστε υπήκοος ή κάτοικος ή η κυβέρνηση της Απαγορευμένης Επικράτειας· (2) ούτε εσείς ούτε ο 
Πελάτης είστε Πρόσωπο στη λίστα των Ειδικά Ενδεδειγμένων Πολιτών του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ 
ή Πρόσωπο που ανήκει κατά πενήντα τοις εκατό ή περισσότερο σε ή βρίσκεστε υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε 
Προσώπου στη λίστα των Ειδικά Ενδεδειγμένων Πολιτών του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (όπως 
ενδέχεται να τροποποιείται κατά καιρούς και η οποία, για λόγους εύκολης αναφοράς και μόνο, βρίσκεται στη 
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt και https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) (καθένας είναι «Πρόσωπο υπό Κυρώσεις)· (3) Ούτε εσείς ούτε 
ο Πελάτης θα χρησιμοποιήσετε την Τεχνολογία UPS στην Απαγορευμένη Επικράτεια και (4) ούτε εσείς ούτε ο 
Πελάτης θα χρησιμοποιήσετε την Τεχνολογία UPS σε σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση ή συναλλαγή που αφορά 
την Απαγορευμένη Επικράτεια ή ένα Πρόσωπο υπό Κυρώσεις. 

8.2. Αποποιήσεις.

a. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ UPS ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΕΣΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. Η ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ UPS ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΚΤΟΣ ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΥΟ ΦΡΑΣΕΩΝ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ UPS ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ 
ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥΣ. ΟΥΔΕΜΙΑ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ, ΑΝΑΛΗΨΗ Ή ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΡΗΤΗ Ή 
ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ Ή ΑΛΛΩΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ UPS ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ UPS, ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Η UPS ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 
ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ UPS ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ UPS Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ UPS ΘΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. 

b. Επιπλέον αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η πρόσβαση από την UPS ή τους Παρόχους 
Υποστήριξης στα συστήματα του υπολογιστή Σας, στα αρχεία και στα σχετιζόμενα δεδομένα σύμφωνα με το 
Άρθρο 5 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων του παρόντος γίνεται απλώς και μόνο για τη διευκόλυνση των 
Υπηρεσιών Υποστήριξης για λογαριασμό Σας και παραμένετε ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την 
αντιγραφή αρχείων ασφαλείας των συστημάτων, εφαρμογών, αρχείων και δεδομένων του υπολογιστή Σας.
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
UPS Ή ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ 
ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ», ΚΑΙ Η UPS ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΧΩΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ, Η UPS, ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, 
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, 
ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η UPS ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 
ΣΦΑΛΜΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Ή ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. 

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
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c. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ UPS ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή 
ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ UPS ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ UPS ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ UPS. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ UPS ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ. 

d. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ 
ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΕΣ. 

9. Περιορισμός Ευθύνης.

a. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ (Ι) ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, (ΙΙ) 
ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΣΚΟΠΙΜΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΚΑΙ (iii) ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΕΑΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ ΩΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ, ΕΑΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

b. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ UPS ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΑΣ Ή 
ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ Ή ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΛΟΓΩ 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΔΙΚΟΠΡΑΓΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ UPS Ή ΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ UPS ΕΙΧΑΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 8.2 ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ UPS 
ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ (ΑΜΕΣΕΣ Ή ΑΛΛΩΣ) Ή ΠΟΙΝΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΠΑΡΑ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΞΙΩΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΑΔΙΚΗΜΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΔΙΚΟΠΡΑΓΙΑ ΕΙΤΕ ΑΛΛΩΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ, 
ΣΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α. (USD $1.000), ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ, ΔΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ. 

c. ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ UTA 10072022) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ UPS ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ 
ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α. (USD $1.000). 

d. ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΝΤΟΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΑΞΙΩΣΗ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ. 

10. Χρήση του Ονόματος και Διαφήμιση. Εκτός όπως ρητώς δηλώνεται στην παρούσα Σύμβαση, Εσείς 
συμφωνείτε ότι χωρίς προηγούμενη ξεχωριστή έγγραφη συγκατάθεση της UPS για κάθε περίσταση, δεν θα 
χρησιμοποιείτε σε διαφημιστικά, σε δημοσιεύματα ή με άλλο τρόπο το όνομα των Συμβαλλομένων της UPS 
(όπως, μεταξύ άλλων της United Parcel Service of America, Inc.) ή οποιουδήποτε άλλου συνεταίρου ή υπάλληλου 
των Συμβαλλομένων της UPS, ούτε οποιοδήποτε εμπορικό όνομα, εμπορικό σήμα, εμπορική ενδυμασία ή 
παρομοίωση αυτής που ανήκει στους Συμβαλλόμενους της UPS. 
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11. Κοινοποιήσεις. Εκτός όπως ειδικά δηλώνεται στην παρούσα Σύμβαση, όλες οι ειδοποιήσεις, αιτήσεις ή 
άλλες επικοινωνίες που απαιτούνται ή επιτρέπονται δυνάμει του παρόντος θα γίνονται εγγράφως και θα δίδονται 
ως εξής: 

Εάν προέρχονται από Εσάς: μέσω προσωπικής παράδοσης, με παράδοση UPS Next Day Air® (η ειδοποίηση 
θεωρείται ισχύουσα μία εργάσιμη ημέρα μετά την αποστολή), με μεταβίβαση μέσω φαξ ή τηλεαντίγραφου αν η 
επιβεβαίωση της μεταβίβασης παραληφθεί από τον αποστολέα (η ειδοποίηση θεωρείται ισχύουσα κατά την 
ημερομηνία παραλαβής της επιβεβαίωσης) ή με συστημένη επιστολή, απόδειξη επιστροφής, προπληρωμένα 
ταχυδρομικά (η ειδοποίηση θεωρείται ισχύουσα τη δέκατη εργάσιμη ημέρα μετά την τοποθέτηση στο 
ταχυδρομείο) στη διεύθυνση UPS, 35 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, U.S.A., attention: UPS Legal 
Department, αριθμός φαξ: (404) 828-6912 και 

Εάν προέρχεται από την UPS: με οποιαδήποτε μέθοδο που διατίθεται σε Εσάς καθώς και με ηλεκτρονικό τρόπο 
(η ειδοποίηση θεωρείται ισχύουσα κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης), στη διεύθυνση, στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον αριθμό φαξ, όπως ισχύει, (1) των στοιχείων εγγραφής Σας για την Τεχνολογία 
της UPS όπως παρέχονται στην UPS, (2) ενός Λογαριασμού της UPS που χρησιμοποιείτε με την Τεχνολογία της 
UPS ή (3) εάν ούτε το (1) ούτε το (2) από τα παραπάνω ισχύουν, τότε στη διεύθυνση, διεύθυνση email ή αριθμό 
φαξ, όπως ισχύει, που έχετε δώσει στην UPS. 

Έκαστος συμβαλλόμενος δύναται να αλλάξει τη διεύθυνσή του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον 
αριθμό φαξ για ειδοποίηση στον άλλο συμβαλλόμενο τριάντα (30) ημέρες πριν από έγγραφη ειδοποίηση στον 
άλλο συμβαλλόμενο. 

12. Διάφορα.

12.1. Ανεξάρτητοι Συμβαλλόμενοι. Οι συμβαλλόμενοι είναι ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι και τίποτα στην 
παρούσα δεν θα ερμηνευθεί ως δημιουργία απασχόλησης ή σχέσης αντιπροσώπευσης, συνεταιρισμού ή/και 
κοινοπραξίας μεταξύ των συμβαλλομένων. Ουδείς συμβαλλόμενος λαμβάνει οποιοδήποτε δικαίωμα ή 
εξουσιοδότηση υπόθεσης ή δημιουργίας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης, ρητής ή υπονοούμενης, εκ μέρους 
ή στο όνομα του άλλου συμβαλλόμενου ή δέσμευσης του άλλου συμβαλλόμενου με οποιονδήποτε τρόπο. 

12.2. Παραίτηση. Ουδεμία αποποίηση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Σύμβασης ή οποιωνδήποτε 
δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων οποιουδήποτε συμβαλλόμενου υπό την παρούσα Σύμβαση θα έχει ισχύ, εκτός εάν 
βασίζεται σε έγγραφο κείμενο υπογεγραμμένο από τον συμβαλλόμενο ή τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι 
αποποιούνται τη συμμόρφωση και οποιαδήποτε τέτοια αποποίηση θα έχει ισχύ μόνο για τη συγκεκριμένη 
περίσταση και για τον ειδικό σκοπό που δηλώνεται στο εν λόγω έγγραφο. 

12.3. Διαιρετότητα των Διατάξεων. Κατά τον νόμο, μπορεί να έχετε ορισμένα δικαιώματα που δεν μπορούν 
να περιοριστούν από σύμβαση όπως η παρούσα Σύμβαση. Η παρούσα Σύμβαση δεν αποσκοπεί σε καμία 
περίπτωση στον περιορισμό αυτών των δικαιωμάτων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Σύμβασης κριθεί 
άκυρο ή μη εκτελεστό, το υπόλοιπο τμήμα θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή στο μέγιστο βαθμό που 
επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο. 

12.4. Εκχώρηση. Η παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, αδειών ή 
υποχρεώσεων υπό την παρούσα Σύμβαση, δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε Σας ή σε οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο ή 
οντότητα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της UPS. Η UPS μπορεί να αναθέσει, να εξουσιοδοτήσει 
ή να μεταβιβάσει ολόκληρη ή μέρος της παρούσας Σύμβασης ή οποιαδήποτε δικαιώματα δυνάμει του παρόντος 
σε οποιοδήποτε μέλος των Συμβαλλομένων της UPS χωρίς την ανάγκη έγκρισης ή συγκατάθεσης εκ μέρους Σας. 
Για τους σκοπούς αυτούς, η «Εκχώρηση» θα περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε συγχώνευση ή 
πώληση όλων ή ουσιωδώς όλων των περιουσιακών στοιχείων του εκχωρητή συμβαλλομένου ή οποιαδήποτε 
μεταβίβαση της παρούσας Σύμβασης ή τμήματος αυτής, με νομική πράξη ή άλλως ή οποιαδήποτε πώληση ή άλλη 
μεταβίβαση των τριάντα τοις εκατό (30%) ή περισσότερο των μετοχών / συμφερόντων με δικαίωμα ψήφου του 
εκχωρητή συμβαλλομένου ή έλεγχο επ’ αυτών. Στην περίπτωση οποιασδήποτε επιτρεπόμενης Εκχώρησης της 
παρούσας Σύμβασης, η Σύμβαση θα είναι δεσμευτική και σε ισχύ για το όφελος εκάστου των συμβαλλομένων 
και των αντίστοιχων νόμιμων διαδόχων τους και των επιτρεπόμενων εκχωρήσεων. 

12.5. Φόροι. Οποιεσδήποτε πληρωτέες αμοιβές υπό την παρούσα Σύμβαση δεν περιλαμβάνουν 
οποιουσδήποτε φόρους και αμοιβές (όπως, μεταξύ άλλων, οποιουσδήποτε ισχύοντες παρακρατηθέντες φόρους 
και Φ.Π.Α. ή οποιονδήποτε άλλο φόρο ή αμοιβή) που επιβάλλεται από οποιαδήποτε νομίμως συσταθείσα 
φορολογική αρχή έναντι των αμοιβών πληρωτέων στην UPS δυνάμει του παρόντος. Εσείς αποκλειστικά θα είστε 
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υπεύθυνοι για τον υπολογισμό και την πληρωμή εκάστου εξ αυτών των φόρων στην αρμόζουσα φορολογική αρχή 
και δεν θα μειώσετε το ποσό των αμοιβών πληρωτέων για παρόμοια φορολογική πληρωμή. 

12.6. Διέπουσα Νομοθεσία, Δικαιοδοσία και Γλώσσα. Η παρούσα Σύμβαση και οποιαδήποτε αξίωση, 
υπόθεση ή αντιπαράθεση που θα προκύπτει από ή θα σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση (είτε πρόκειται για 
παράβαση σύμβασης, αδικοπραξία ή άλλο) θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της 
Πολιτείας της Νέας Υόρκης, εξαιρουμένων (1) των αρχών περί σύγκρουσης νόμων, (2) της Διεθνούς Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών, (3) της Σύμβασης του 1974 περί Περιόδου Περιορισμού 
στις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών και (4) του Πρωτοκόλλου το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση του 1974 και η οποία 
έγινε στη Βιέννη στις 11 Απριλίου 1980. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι ζήτησαν η παρούσα Σύμβαση και όλα 
τα σχετικά προς αυτήν έγγραφα, παρόντα ή μελλοντικά, να συνταχθούν στην αγγλική γλώσσα μόνο. Les parties 
déclarent qu’elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, 
soient rédigés en langue anglaise seulement. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπουν οι ισχύοντες νόμοι και 
σύμφωνα με την έγκυρη σύναψη μιας δεσμευτικής σύμβασης, η ισχύουσα γλώσσα της παρούσας Σύμβασης είναι 
η αγγλική και οποιαδήποτε μετάφραση που έχετε λάβει είναι απλώς προς δική σας διευκόλυνση. Στον μέγιστο 
βαθμό που επιτρέπουν οι ισχύοντες νόμοι, όληΌλη η αλληλογραφία και οι επικοινωνίες μεταξύ Εσάς και της UPS 
στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης πρέπει να γίνονται στην αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση που υπογράψατε 
την παρούσα Σύμβαση μέσω της παρουσίασης στο Διαδίκτυο μεταφρασμένης έκδοσης της παρούσας Σύμβασης 
σε γλώσσα διαφορετική της Αγγλικής των Η.Π.Α., μπορείτε να δείτε την αγγλική έκδοση (Η.Π.Α.) της παρούσας 
Σύμβασης κάνοντας κλικ στο μεταβαίνοντας στη διεύθυνση 
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf. Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΥΠΟΘΕΣΗ Ή ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή 
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΩΣ) ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ Ή ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΣΥΓΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, εάν 
και εφόσον απαιτούνται επακόλουθες ξεχωριστές ή συμπληρωματικές διαδικασίες σε άλλο αμερικανικό ή ξένο 
δικαστήριο προς επιβολή της απόφασης του δικαστηρίου της Ατλάντας, Γεωργίας ή άλλως όπως είναι απαραίτητο 
για την παροχή πλήρους αποζημίωσης και πλήρους επίλυσης όλων των υπό διένεξη θεμάτων, οι Συμβαλλόμενοι 
μπορούν να θεσπίσουν τέτοιες επακόλουθες ξεχωριστές ή συμπληρωματικές διαδικασίες σε οποιοδήποτε 
αμερικανικό ή ξένο δικαστήριο και οι Συμβαλλόμενοι διά του παρόντος συναινούν στη μη αποκλειστική 
δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου και διά του παρόντος αποποιούνται οποιεσδήποτε υπερασπίσεις που 
βασίζονται στην έλλειψη δικαιοδοσίας επί του προσώπου, της κατά τόπον αρμοδιότητας ή της αναρμοδιότητας 
δικαστηρίου. Παρά οποιαδήποτε αναφορά περί του αντιθέτου στην παρούσα, η UPS θα δικαιούται προσωρινής 
αποζημίωσης ή πρόσκαιρης αποκατάστασης ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου το οποίο έχει δικαιοδοσία. 
Συμφωνείτε στην αποδεκτικότητα των αρχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και των ηλεκτρονικών αποδεικτικών 
στοιχείων σε οποιαδήποτε διένεξη στην παρούσα. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι διατάξεις περί επίλυσης 
διαφορών που περιέχονται σε οποιαδήποτε συμφωνία έχετε συνάψει με ένα μέλος των συμβαλλόμενων μερών 
της UPS που σχετίζεται με τις υπηρεσίες UPS, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ισχυόντων Όρων και 
Προϋποθέσεων Μεταφοράς/Υπηρεσίας της UPS, διέπουν κάθε φορά που τέτοιες διατάξεις ισχύουν για 
οποιαδήποτε απαίτηση ή αντιδικία. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 12.15 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ Ή ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
Ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΧΩΡΕΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, ΙΣΡΑΗΛ, ΗΝΩΜΕΝΕΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ. 

12.7. Ανωτέρα βία. Ουδείς συμβαλλόμενος στην παρούσα θα είναι υπεύθυνος για παράλειψη εκτέλεσης 
οποιασδήποτε εκ των υποχρεώσεών του υπό την παρούσα Σύμβαση ή για οποιεσδήποτε ζημίες, εάν η παράλειψη 
αυτή προκληθεί από οποιαδήποτε αιτία πέραν του λογικού ελέγχου του όπως, μεταξύ άλλων, από οποιαδήποτε 
ανωτέρα βία, εργατική απεργία ή αντιδικία, εργασιακή διατάραξη, επείγουσα κρατική διαταγή, δικαστική ή 
κρατική ενέργεια, επείγοντες κρατικοί κανονισμοί και διαταγές, πανούκλα, επιδημία, πανδημία, εκδηλώσεις 
μολυσματικών νόσων ή οποιαδήποτε άλλη κρίση δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, 
καραντίνας ή άλλων περιορισμών των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το εάν ένα τέτοιο συμβάν δηλώνεται 
επίσημα ως επιδημία, πανδημία ή παρόμοια, από τους σχετικούς εξουσιοδοτημένους οργανισμούς, δικαστική ή 
κυβερνητική ενέργεια, κανονισμοί έκτακτης ανάγκης, σαμποτάζ, διαδηλώσεις, βανδαλισμοί, αστοχία 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σημαντική βλάβη υλικού ή λογισμικού υπολογιστών, καθυστερήσεις παράδοσης 
εξοπλισμού τρίτων μερών ή πράξη τρομοκρατίας. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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12.8. Μέτρα αντιμετώπισης. Οποιεσδήποτε αποκαταστάσεις που παρέχονται στην παρούσα είναι μη 
αποκλειστικές. 

12.9. Συμμόρφωση προς τους Νόμους. Κάθε συμβαλλόμενος, σε σχέση με την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του παρόντος, θα συμμορφώνεται πλήρως προς όλους τους ισχύοντες νόμους, τις 
αποφάσεις και τους κανονισμούς και δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια η οποία θα οδηγούσε τον άλλο 
συμβαλλόμενο στην παράβαση των νόμων, αποφάσεων ή κανονισμών που ισχύουν προς τούτο, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης, όπου απαιτείται, να υποβάλετε Εσείς ως δικαιοδόχος την παρούσα 
Σύμβαση σε μια κρατική αρχή. Αναγνωρίζετε ειδικά ότι τα Υλικά της UPS που παρέχονται στο παρόν ενδέχεται 
να περιέχουν λειτουργικότητα κρυπτογράφησης. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όταν λαμβάνετε από το 
διαδίκτυο, μεταφέρετε ή χρησιμοποιείτε Υλικά της UPS σε οποιαδήποτε χώρα ή επικράτεια εκτός των Ηνωμένων 
Πολιτειών, εσείς και όχι η UPS, φέρετε την πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωσή σας με όλους τους νόμους και 
κανονισμούς της εν λόγω χώρας ή επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των νόμων και 
κανονισμών που διέπουν την εισαγωγή, χρήση, διανομή, ανάπτυξη ή μεταφορά του λογισμικού ή της τεχνολογίας 
κρυπτογράφησης και όλων των απαιτήσεων καταχώρισης ή απόκτησης αδείας για τα εν λόγω. 

12.10. Πρακτικές δεδομένων. Για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών παραλαβής και παράδοσης και 
σχετικά με τη χρήση της Τεχνολογίας UPS από εσάς, η εταιρεία παράδοσης δεμάτων UPS στη δικαιοδοσία σας, 
της οποίας το όνομα και η διεύθυνση μπορεί να βρεθεί στο «Επικοινωνία με την UPS» στον ιστότοπο της UPS 
για τη δικαιοδοσία σας («Εταιρεία Παράδοσης UPS»), συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί προσωπικές 
πληροφορίες. Η UPS με διεύθυνση Market Driver, Inc., 35 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, USA 30328 
και οι άλλοι Συμβαλλόμενοι της UPS μπορεί να λάβουν προσωπικές πληροφορίες που τις χρησιμοποιούν όπως 
περιγράφεται στην παρούσα.  

Οι Συμβαλλόμενοι της UPS επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί 
προστασίας δεδομένων. Χωρίς περιορισμό στη δυνατότητα της UPS να συλλέγει, επεξεργάζεται ή γνωστοποιεί 
προσωπικές πληροφορίες όπως απαιτείται από το ισχύον δίκαιο, συμφωνείτε ότι η UPS και άλλες εταιρείες του 
ομίλου εταιρειών UPS παγκοσμίως (i) μπορούν να χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από 
εσάς για σκοπούς που περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών, προϊόντων και υποστήριξης της UPS, τη διαχείριση 
των πληρωμών, απαιτήσεων, αιτημάτων και λογαριασμών UPS, την επικοινωνία μαζί σας για την παροχή 
ενημερώσεων παρακολούθησης και πληροφοριών σχετικά με ειδικές εκδηλώσεις, έρευνες, διαγωνισμούς, 
προσφορές, προωθήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες, την παροχή διαφήμισης που μπορεί να είναι προσαρμοσμένη 
στα συμφέροντά σας. τη λειτουργία, αξιολόγηση, προστασία και βελτίωση της επιχείρησης της UPS, τη 
διευκόλυνση της χρήσης των ιστολογίων και των κοινωνικών μέσων της UPS, τη διεξαγωγή αναλύσεων 
δεδομένων, την παρακολούθηση και αναφορά ζητημάτων συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού 
και της προστασίας από παράνομες δραστηριότητες ή αδικοπραξίες, απαιτήσεις ή άλλες νομικές ευθύνες, την 
άσκηση, εδραίωση και υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων και τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και νομικές 
υποχρεώσεις της UPS και (ii) μπορεί να διαβιβάσει τις προσωπικές πληροφορίες που δώσατε σε χώρες 
διαφορετικές από τη χώρα στην οποία εκχωρείται η αποστολή για παράδοση. Συμφωνείτε επίσης ότι η UPS 
μπορεί να μοιράσει προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των 
παρόχων υπηρεσιών, των συνεργατών, των μεταπωλητών, των κοινών συνεργατών μάρκετινγκ, των δικαιοδόχων, 
των επαφών σας κατόπιν αιτήματός σας, των κρατικών οργανισμών και άλλων τρίτων, όπως φορτωτές, 
εξουσιοδοτημένοι παραλήπτες τρίτοι πληρωτές και παραλήπτες (συλλήβδην, οι «Παραλήπτες»). Η UPS μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε σχέση με τη 
συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, την οικειοθελή συνεργασία με αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες 
δημόσιες ή κρατικές αρχές, για να αποτρέψει βλάβη ή απώλεια σε σχέση με υποψίες για ή πραγματικές παράνομες 
ή άδικες δραστηριότητες και στην περίπτωση που η UPS πουλήσει ή μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος της 
επιχείρησης ή των περιουσιακών της στοιχείων. Η UPS δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου 
οποιασδήποτε τοποθεσίας, ιστότοπου, πλατφόρμας ή υπηρεσίας εκτός της UPS.  

Δηλώνετε και εγγυάστε στην UPS ότι όταν εσείς ή οι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι ή εργολάβοι σας 
(«Συμβαλλόμενοι Αποστολέα») παρέχουν στην Εταιρεία Παράδοσης της UPS προσωπικές πληροφορίες: (1) τα 
Μέρη Αποστολείς έχουν συλλέξει νόμιμα τα προσωπικά στοιχεία και έχουν το δικαίωμα και την εξουσία να 
παράσχουν τα προσωπικά στοιχεία στα Μέρη της UPS για οποιεσδήποτε χρήσεις επιτρέπονται από την Ενότητα 
12.10 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, (2) Εσείς ή ένα άλλο Μέρος Αποστολέας έχετε 
ενημερώσει κάθε άτομο που προσδιορίζεται από τα προσωπικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων όλων των 
παραληπτών πακέτων), όπως απαιτείται από το ισχύον δίκαιο, ότι η UPS θα επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία 
όπως επιτρέπεται από αυτή την Ενότητα 12.10 και για οποιονδήποτε επιπλέον σκοπό της UPS που μπορεί να έχει 
υιοθετηθεί και που ισχύουν κατά τη στιγμή της αποστολής, ότι τα προσωπικά στοιχεία μπορούν να παρασχεθούν 
από την UPS στους Παραλήπτες που αναφέρονται παραπάνω και ότι τα προσωπικά στοιχεία μπορούν να 
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μεταφερθούν σε χώρες ή επικράτειες διαφορετικές από τη χώρα ή την επικράτεια στην οποία τα μέρη της UPS 
αρχικά συνέλεξαν τις πληροφορίες (οι οποίες χώρες ή επικράτειες ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους 
προστασίας δεδομένων με τη χώρα ή την επικράτεια στην οποία παρείχατε αρχικά τις πληροφορίες) και (3) 
Λάβατε συγκεκριμένη συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης από οποιονδήποτε παραλήπτη ή παραλήπτη πακέτου, 
όπως απαιτείται από το νόμο, ότι η UPS μπορεί να στείλει email και άλλες κοινοποιήσεις σχετικά με τις 
συμφωνηθείσες υπηρεσίες αποστολής. 

Περαιτέρω συμφωνείτε να λαμβάνετε μη προωθητικές τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα κειμένου, σχετικά με 
τις υπηρεσίες παραλαβής και παράδοσης της UPS (που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, κλήσεις με χρέωση 
καλουμένου και μηνύματα κειμένου) από ή για λογαριασμό της UPS σε οποιονδήποτε ασύρματο τηλεφωνικό 
αριθμό που έχει καταχωριστεί στο λογαριασμό σας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω κλήσεις ή τα 
μηνύματα κειμένου ενδέχεται να προμαγνητοφωνηθούν ή/και να παραδοθούν μέσω χρήσης ενός συστήματος 
αυτόματων τηλεφωνικών κλήσεων και ότι οι τιμές μηνυμάτων και δεδομένων του ασύρματου φορέα σας 
ενδέχεται να ισχύουν για τη λήψη τέτοιων κλήσεων και μηνυμάτων κειμένου σε αριθμούς κινητών τηλεφώνων. 
Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οποιοιδήποτε τηλεφωνικοί αριθμοί που παρέχετε στην UPS θα είναι αληθείς, 
ακριβείς, επικαιροποιημένοι και πλήρεις και θα ενημερώσετε αμέσως οποιονδήποτε αριθμό απαιτείται για να τον 
διατηρήσετε αληθή, ακριβή, επικαιροποιημένο και πλήρη. 

12.11. Μη Αποκλειστικότητα. Τίποτα στην παρούσα Σύμβαση δεν θα ερμηνευτεί ότι αποκλείει ή περιορίζει 
την UPS με οποιονδήποτε τρόπο από την υπογραφή παρόμοιων διευθετήσεων με οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο ή 
από διαπραγματεύσεις ή από άμεσες συμβάσεις με αμοιβαίους πελάτες των συμβαλλομένων. 

12.12. Πλήρης Σύμβαση. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την πλήρη κατανόηση και συμφωνία μεταξύ των 
συμβαλλομένων σχετικά με το θέμα της παρούσας Σύμβασης και αντικαθιστά οποιεσδήποτε και όλες τις (1) 
προηγούμενες ή σύγχρονες δηλώσεις, κατανοήσεις και συμφωνίες που αναφέρονται στην παρούσα και (2) 
οποιεσδήποτε προηγούμενες εκδόσεις της Σύμβασης για την Τεχνολογία της UPS μεταξύ της UPS και Εσάς, 
καθότι όλες συγχωνεύονται στην παρούσα Σύμβαση. Η εν λόγω συγχώνευση δεν θα ισχύει για το Λογισμικό. Η 
Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS που θα ισχύει όταν λάβετε μία συγκεκριμένη έκδοση του Λογισμικού θα 
διέπεται από τη χρήση του εν λόγω Λογισμικού από εσάς σε κάθε στιγμή. Οποιαδήποτε Εταιρική Σύμβαση για 
την Τεχνολογία μεταξύ της UPS και του Πελάτη, είτε υπογράφεται πριν ή μετά την ημερομηνία αυτής της 
Σύμβασης, θα αντικαθιστά την παρούσα Σύμβαση. Οποιαδήποτε Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS μεταξύ 
της UPS και Εσάς η οποία έχει έκδοση νεότερη από την έκδοση UTA 10072022 θα αντικαθιστά την παρούσα 
Σύμβαση. Η αντικατάσταση οποιασδήποτε προηγούμενης Σύμβασης δεν περιορίζει τα δικαιώματα της UPS 
εναντίον Σας ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε παράβασης ή αθέτησης προηγούμενων παρόμοιων συμφωνιών πριν 
από την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης. Η παρούσα Σύμβαση δεν δύναται να αλλαχθεί ή να τροποποιηθεί 
εκτός με υπογεγραμμένο έγγραφο από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συμβαλλομένων στην 
παρούσα Σύμβαση, αρκεί, ωστόσο, η UPS να δύναται να αλλάξει τα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη σύμφωνα με 
την Ενότητα 10.2 των Δικαιωμάτων Τελικού Χρήστη και τα Υλικά της UPS, καθώς και την Τεχνολογία της UPS 
σύμφωνα με την Ενότητα 4.2 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Ένα έγγραφο με ηλεκτρονικές 
υπογραφές δεν προσδίδει δικαίωμα αλλαγής ή μετατροπής της Σύμβασης. 

12.13. Παραίτηση: Σημειώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν Είστε κάτοικος ή η έδρα σας βρίσκεται στη 
οποιαδήποτε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 
συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ανεξάρτητα από το εάν παραμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παραιτείστε από όλες τις ειδοποιήσεις, τις βεβαιώσεις και τις επιβεβαιώσεις σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων 
με ηλεκτρονικά μέσα που ενδέχεται να απαιτούνται σύμφωνα με τα Άρθρα 10 παράγραφος 1, 10 παράγραφος 2, 
11 παράγραφος 1 και 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ της ΕΕ όπως ισχύει στη δικαιοδοσία σας 
(συμπεριλαμβανομένων, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ενδέχεται να απαιτούνται από τις ισοδύναμες διατάξεις των 
Κανονισμών 2002 για το ηλεκτρονικό εμπόριο (οδηγία ΕΚ), όπως ενδέχεται να τροποποιούνται ή να 
αντικαθίστανται κατά καιρούς, μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση) σχετικά 
με τη χρήση της Τεχνολογίας UPS από εσάς. Στο βαθμό που έχετε νομοθετημένο δικαίωμα να αποχωρήσετε από 
την παρούσα Σύμβαση εντός των πρώτων δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά την αποδοχή σας και δια της 
παρούσας παραιτείστε ρητά από το δικαίωμά σας να αποχωρήσετε εντός των πρώτων 14 ημερών με αντάλλαγμα 
τη διαθεσιμότητα, από την UPS, των Τεχνολογιών της UPS που διατίθενται σε σας, αμέσως μετά τη σύναψη της 
παρούσας Σύμβασης. 

12.14. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με την Κοινοποίηση 
Ιδιωτικού Απορρήτου της UPS. Εκτός εάν καθορίσετε το αντίθετο σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται 
στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου της UPS (οι προτιμήσεις αυτές μπορούν να αλλαχθούν από εσάς οποιαδήποτε 
στιγμή), διά της παρούσας αναγνωρίζετε ότι οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 
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για τους Σκοπούς που καθορίστηκαν παραπάνω στην Ενότητα 12.10 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. 
Συμφωνείτε επίσης ότι είτε είστε ο αποδέκτης ή ο παραλήπτης του δέματος, λάβατε σχετική ειδοποίηση για την 
επεξεργασία και χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών σας όπως περιγράφονται στην Ενότητα 12.10 των 
Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. 

12.15. Ειδικοί για τη χώρα όροι. Εάν είστε κάτοικος ή η έδρα σας βρίσκεται σε μία από τις χώρες ή επικράτειες 
που αναφέρονται παρακάτω, θα ισχύουν για σας οι όροι του Παραρτήματος B. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή 
ασάφειας μεταξύ οποιασδήποτε διάταξης που περιέχεται στο κύριο μέρος των παρόντων Γενικών Όρων και 
Προϋποθέσεων και οποιασδήποτε διάταξης που περιέχεται στο Παράρτημα B, η διάταξη του Παραρτήματος B 
υπερισχύει εάν ισχύει το Παράρτημα B για σας. 

a. Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, 
Τυνησία, Αλγερία, Τζιμπουτί, Ιράκ, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, και Μαυριτανία («Χώρες της Μέσης 
Ανατολής»). 

b. Μπαγκλαντές, Ινδονησία, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Πουέρτο Ρίκο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Σχετιζόμενοι σημαίνει τρίτα πρόσωπα τα οποία ελέγχουν ένα Πρόσωπο, ελέγχονται από αυτό ή βρίσκονται υπό 
τον αυτό έλεγχο με αυτό, άμεσα ή έμμεσα. Για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, ο όρος «έλεγχος» (μεταξύ 
άλλων και με συνακόλουθες έννοιες, οι όροι «που ελέγχονται από» και «υπό κοινό έλεγχο με») σημαίνει την 
κατοχή, άμεσα ή έμμεσα, της ισχύος κατεύθυνσης της διεύθυνσης και των πολιτικών ενός νομικού προσώπου, 
είτε μέσω της κατοχής τίτλων με δικαίωμα ψήφου, μέσω καταπιστεύματος, συμφωνίας της διεύθυνσης, σύμβασης 
ή άλλως. 

Σύμβαση ορίζεται στη δεύτερη παράγραφο των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. 

Αποστολές με Εναλλακτικές Χρεώσεις σημαίνει αποστολές που παραδίδονται στους Συμβαλλόμενους της UPS 
για λογαριασμό Σας από κάποιο άλλο Πρόσωπο και όπου οι εν λόγω αποστολές χρεώνονται στον δικό Σας 
λογαριασμό UPS. 

Εκχώρηση ορίζεται στην Ενότητα 12.4 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. 

Πάροχος Υπηρεσιών Δεδομένων Τιμολόγησης σημαίνει ένα τρίτο πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες και (1) 
προσλήφθηκε από Εσάς για να Σας παρέχει υπηρεσίες για το κλείσιμο του Κύκλου Τιμολόγησης Πελάτη και (2) 
του οποίου η ταυτότητα έχει γνωστοποιηθεί στην UPS από Εσάς για την αποδοχή Δεδομένων Τιμολόγησης μέσω 
των Συστημάτων UPS και, συνεπώς, η μέθοδος μεταφοράς μπορεί να τροποποιείται, κατά καιρούς, από την UPS 
σύμφωνα με αυτήν τη Σύμβαση. 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά, εκτός από Εμπορικά Μυστικά, που 
έχουν αξία για την UPS και τα οποία δεν είναι, εν γένει, γνωστά σε τρίτα πρόσωπα ή που η UPS αποκτά από 
τρίτα πρόσωπα (περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, Συμβαλλόμενους της UPS) και τα οποία η UPS θεωρεί ως 
ιδιοκτησιακά είτε ανήκουν είτε όχι στην UPS. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα περιλαμβάνουν τις 
Πληροφορίες. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που θα μπορείτε να αποδείξετε 
ότι: (1) ήταν ήδη γνωστές σε Εσάς κατά τη στιγμή που τις έλαβε η UPS και δεν υπόκεινται σε καμία άλλη 
σύμβαση μη γνωστοποίησης μεταξύ των συμβαλλομένων, (2) είναι τώρα ή αμέσως έπειτα από αυτό γνωστές στο 
ευρύ κοινό χωρίς δική Σας υπαιτιότητα, (3) αναπτύχθηκαν από Εσάς, νόμιμα και ανεξάρτητα, χωρίς αναφορά σε 
Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή (4) αποκτήθηκαν νόμιμα από Εσάς μέσω ενός τρίτου προσώπου χωρίς να υπάρχει 
καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας. 

Πελάτης ορίζεται στην τρίτη παράγραφο των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. 

Ζημίες σημαίνει οποιεσδήποτε απαιτήσεις, απώλειες, ζημίες, δικαστικές αποφάσεις, κρίσεις και κόστη και έξοδα 
(όπως, μεταξύ άλλων, δικηγορικές αμοιβές). 

Δικαιώματα Τελικού Χρήστη σημαίνει το έγγραφο που διατίθεται στη διεύθυνση  
<https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/EUR.pdf>. 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις σημαίνει το παρόν έγγραφο. 

Εισερχόμενες Αποστολές σημαίνει αποστολές που παραδίδονται στους Συμβαλλόμενους της UPS για να Σας τις 
παραδώσουν. 

Πληροφορίες σημαίνει πληροφορίες που παρέχονται από τα Συστήματα της UPS και (i) αναφέρονται σε 
υπηρεσίες που παρέχονται από τους Συμβαλλόμενους της UPS ή (ii) δημιουργούνται σε συνδυασμό με τη δική 
Σας αποστολή και τους Συμβαλλόμενους της UPS, όπως, μεταξύ άλλων, των Παραδιδόμενων Αποστολών. 

Πολιτικές Πληροφοριών και Γενικής Χρήσης σημαίνει το έγγραφο που διατίθεται στη διεύθυνση 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/IGUP.pdf>. 

Ο όρος Χώρες της Μέσης Ανατολής ορίζεται στην Ενότητα 12.15 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. 

Εξερχόμενες Αποστολές σημαίνει μία αποστολή που παραδίδετε Εσείς στους Συμβαλλόμενους της UPS. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/el_GR/IGUP.pdf
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Επιτρεπόμενη Επικράτεια σημαίνει οποιαδήποτε Τεχνολογία της UPS στις συγκεκριμένες χώρες και 
επικράτειες που συνδέονται με την εν λόγω Τεχνολογία της UPS και τα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη στο 
Παράρτημα Γ στο προκείμενο θέμα. 

Πρόσωπο σημαίνει οποιοδήποτε άτομο, εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμός, κοινοπραξία, 
οργανισμός, ιδιωτική συμμετοχική εταιρία, οικονομικός οργανισμός, μη εταιρικός οργανισμός ή οποιαδήποτε 
άλλη νομική οντότητα. 

Σκοποί ορίζονται στην Ενότητα 12.10 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. 

Παραλήπτες ορίζονται στην Ενότητα 12.10 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. 

Απαγορευμένη Επικράτεια σημαίνει οι χώρες ή επικράτειες εκείνες που υπόκεινται σε ένα πρόγραμμα 
ολοκληρωτικών οικονομικών κυρώσεων που το διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α., το 
Γραφείο Ελέγχου Περιουσιών Αλλοδαπών («OFAC») ή σε άλλη γενική απαγόρευση χρήσης, εξαγωγής ή 
επανεξαγωγής της Τεχνολογίας της UPS υπό τις κυρώσεις των Η.Π.Α. ή τους νόμους ελέγχου εξαγωγών. Οι 
χώρες ή επικράτειες που υπόκεινται σε εμπάργκο ή κυρώσεις από το OFAC μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε 
στιγμή. Για δική σας ευκολία αναφοράς και μόνο, οι παρακάτω συνδέσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 
εν λόγω χώρες ή επικράτειες: https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx και 
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm. 

Ο Πάροχος Υπηρεσιών καθορίζεται από τον ορισμό που παρέχεται στην τρίτη παράγραφο των Γενικών Όρων 
και Προϋποθέσεων. 

Ο Υπάλληλος του Παρόχου Υπηρεσιών καθορίζεται από τον ορισμό που παρέχεται στην τρίτη παράγραφο των 
Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. 

Συμβαλλόμενοι Αποστολείς ορίζονται στην Ενότητα 12.10 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. 

Λογισμικό σημαίνει τα αντικείμενα αυτά της Τεχνολογίας UPS που (i) είναι λογισμικά ηλεκτρονικών 
υπολογιστών που παρέχονται από την UPS σε Σας υπό την παρούσα Σύμβαση, (εξαιρουμένων των δειγμάτων 
κωδικών του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών), καθώς και οποιαδήποτε σχετιζόμενη Τεχνική Τεκμηρίωση 
και (ii) οποιεσδήποτε Ενημερώσεις αυτών εφόσον παρέχονται από την UPS σε Σας υπό την παρούσα Σύμβαση. 

Υπηρεσίες Υποστήριξης ορίζονται στην Ενότητα 5.1 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. 

Λογισμικό Υποστήριξης ορίζεται στην Ενότητα 5.1 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. 

Πάροχοι Υποστήριξης ορίζονται στην Ενότητα 5.1 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. 

Τεχνική Τεκμηρίωση σημαίνει, συλλογικά, όλη και οποιαδήποτε τεκμηρίωση ή/και δείγματα κωδικών του 
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών σχετικά με την Τεχνολογία της UPS ή το Σήμα της UPS όπως παρέχονται 
ή διατίθενται σε Σας από την UPS στην παρούσα. 

Παραδιδόμενη Αποστολή σημαίνει μία αποστολή που (i) παραδίδετε Εσείς ή που παραδίδεται για Λογαριασμό 
Σας στους Συμβαλλόμενους της UPS για παράδοση ή (ii) από ένα τρίτο μέρος στους Συμβαλλόμενους της UPS 
για παράδοση σε Σας και μπορεί να είναι μία Εξερχόμενη Αποστολή, μία Αποστολή με Εναλλακτική Χρέωση ή 
μία Εισερχόμενη Αποστολή. 

Χρονική Περίοδος ορίζεται στην Ενότητα 6.2 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. 

Εμπορικό Μυστικό σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες της UPS ή πληροφορίες που η UPS απέκτησε από τρίτο 
πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Συμβαλλομένων της UPS), οι οποίες δεν είναι γνωστές ή 
διαθέσιμες στο ευρύ κοινό και οι οποίες (1) αποκτούν οικονομική αξία, πραγματική ή πιθανή, λόγω του γεγονότος 
ότι δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό και ότι δεν μπορούν να εξακριβωθούν εύκολα με τα κατάλληλα μέσα από 
άλλα πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν οικονομικά από την αποκάλυψη ή χρήση τους και (2) 
αποτελούν αντικείμενο εύλογων προσπαθειών υπό τις προϋποθέσεις διατήρησης της εμπιστευτικότητάς τους. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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Ενημέρωση(-εις) σημαίνει τη συντήρηση, τις διορθώσεις των σφαλμάτων, τις τροποποιήσεις, τις ενημερώσεις, 
τις βελτιώσεις ή τις αναθεωρήσεις των Υλικών της UPS. 

UPS σημαίνει η UPS Market Driver, Inc. 

Λογαριασμός UPS σημαίνει οποιοσδήποτε λογαριασμός αποστολής που εκχωρείται σε Σας από μέλος των 
Συμβαλλομένων της UPS συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τους λογαριασμούς εκείνους που εκχωρούνται 
στους χρήστες αποστολής της UPS.com, λογαριασμός γνωστός και ως «Προσωρινός Λογαριασμός» καθώς και 
τους λογαριασμούς αποστολών εμπορευμάτων της UPS. 

Βάσεις Δεδομένων της UPS σημαίνει βάσεις δεδομένων ιδιοκτησιακών στοιχείων σχετικά με τις υπηρεσίες 
αποστολής των Συμβαλλομένων της UPS και που διανέμονται με το λογισμικό ή για χρήση με το λογισμικό. 

Εταιρία Παράδοσης UPS ορίζεται στην Ενότητα 12.10 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. 

Εμπορικό σήμα της UPS είναι η λέξη «UPS» όπως φαίνεται σε διάφορες εγγραφές εμπορικού σήματος που 
περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τον αριθμό Εγγραφής Εμπορικού Σήματος των ΗΠΑ με αρ. 966,724 και το 
σήμα «UPS & Stylized Shield Device» όπως φαίνεται παρακάτω και όπως φαίνεται στις διάφορες εγγραφές του 
εμπορικού σήματος, που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, την Καταχώριση Εμπορικού Σήματος των Η.Π.Α. 
με αριθμούς: 2,867,999, 2,965,392, 2,973,108, 2,978,624, 3,160,056 και αριθμούς Εγγραφής Εμπορικών 
Σημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 3,107,026, 3,107,281, και 3,106,978. 

Υλικά της UPS σημαίνει, συλλογικά, την Τεχνολογία της UPS, τις Βάσεις Δεδομένων της UPS, τις Τεχνικές 
Συνοδευτικές Πληροφορίες της UPS, τα Στοιχεία, το Λογισμικό το Εμπορικό Σήμα της UPS και τα Συστήματα 
της UPS. 

Συμβαλλόμενοι της UPS σημαίνει τη UPS και τις τρέχουσες σχετιζόμενες εταιρείες της και τους αντίστοιχους 
μετόχους, στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συνεταίρους, προμηθευτές τρίτων προσώπων και 
δικαιοπαρόχους τρίτων μερών. 

Συστήματα της UPS σημαίνει τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύου της UPS στα οποία έχει 
πρόσβαση η Τεχνολογία της UPS. 

Τεχνολογία της UPS σημαίνει τα προϊόντα που αναγνωρίζονται στα Δικαιώματα Τελικού Χρήστη Παράρτημα 
B. 

Εσείς ορίζεται στην τρίτη παράγραφο της παρούσας Σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ

Εάν είστε κάτοικος ή το εγγεγραμμένο γραφείο σας βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα ή επικράτεια που 
προσδιορίζεται στην Ενότητα 12.15 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, οι ακόλουθοι όροι αντικαθιστούν ή 
τροποποιούν τους αναφερόμενους όρους των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Όλοι οι όροι των Γενικών Όρων 
και Προϋποθέσεων που δεν έχουν αλλάξει από αυτές τις τροποποιήσεις παραμένουν ως έχουν και σε ισχύ. 

1. Χώρες της Μέσης Ανατολής, Μπαγκλαντές, Ινδονησία, Ισραήλ, ΗΠΑ και Πουέρτο Ρίκο.

1.1 Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής και ισχύος.

a. Δηλώνετε και βεβαιώνετε ότι είστε κάτοικος ή το εγγεγραμμένο γραφείο σας βρίσκεται σε μία 
από τις παρακάτω χώρες: Χώρες της Μέσης Ανατολής, Μπαγκλαντές, Ινδονησία, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής ή Πουέρτο Ρίκο.  

b. Σύμφωνα με την Ενότητα 1.1(α) του παρόντος Παραρτήματος B παραπάνω, εσείς και η UPS 
συμφωνείτε να τροποποιήσετε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην Ενότητα 1.2 του 
παρόντος Παραρτήματος B παρακάτω. 

c. Εκτός από όπως τροποποιήθηκαν και αναφέρονται στην παρούσα, οι Γενικοί Όροι και 
Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων) θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ μέχρι να λήξει ή 
καταγγελθεί η παρούσα και αντικατοπτρίζουν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε Εσάς και τη UPS σχετικά με 
το αντικείμενο της παρούσας. Στον βαθμό που οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Παραρτήματος Β δεν είναι 
συνεπής με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, οι όροι του παρόντος Παραρτήματος B θα υπερισχύουν 
μόνον όσον αφορά στο θέμα της εν λόγω ασυνέπειας. 

d. Λαμβάνοντας υπόψη τις υποσχέσεις και τις αμοιβαίες συμφωνίες των συμβαλλομένων, Εσείς 
και η UPS συμφωνείτε ότι οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις θα τροποποιούνται όπως καθορίζεται στην Ενότητα 
1.2 του Παραρτήματος Β παρακάτω. 

1.2 Τροποποιήσεις. 

a. Εάν είστε κάτοικος ή το εγγεγραμμένο γραφείο σας βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
(ΗΑΕ), η Ενότητα 4 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων διαγραφεί στο σύνολό της και θα αντικατασταθεί 
από το ακόλουθο κείμενο: 

«4. Τερματισμός. 

α. Οποιοδήποτε μέρος μπορεί να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση (χωρίς δικαστική 
διαταγή) και η UPS μπορεί να τερματίσει οποιαδήποτε ή όλες τις άδειες πρόσβασης στην 
Τεχνολογία της UPS που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας (χωρίς δικαστική διαταγή), σε 
οποιαδήποτε στιγμή με έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο μέρος. 

β. Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα, η παρούσα Σύμβαση θα λήξει χωρίς δικαστική 
διαταγή και αμέσως μετά από γραπτή ειδοποίηση σε εσάς, (1) σε περίπτωση παράβασης των 
Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων του άρθρου 3, 7 ή 10 ή των Γενικών Όρων και 
Προϋποθέσεων, Ενότητες 2.2 και 4.1 (τρίτη πρόταση)· (2) στην περίπτωση χρεοκοπίας σας, 
αρχής χρεοκοπίας, εταιρικής αναδιοργάνωσης, αστικής αποκατάστασης, συνθήκης, ειδικής 
ρευστοποίησης ή οποιασδήποτε άλλης αγωγής πτώχευσης σε σχέση με εσάς ή αν εσείς έχετε 
ονομάσει έναν αποδέκτη, διαχειριστή, διαχειριστικό αποδέκτη ή αρμόδιο ρευστοποίησης ή αν 
αποφασίσετε να κάνει εκκαθάριση ή το δικαστήριο εκδώσει απόφαση προς τούτο, (3) αν 
είστε συνεταίρος ή Πελάτης ή Πάροχος Υπηρεσιών σε συνεταιρισμό και ο συγκεκριμένος 
συνεταιρισμός διαλυθεί ή (4) κατόπιν διαγραφής του προφίλ σας στο Your UPS.» 

b. Εάν είστε κάτοικος ή το εγγεγραμμένο γραφείο σας βρίσκεται σε μία από τις χώρες της Μέσης 
Ανατολής, το Μπαγκλαντές, την Ινδονησία ή το Ισραήλ, η Ενότητα 9 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων 
διαγράφεται στο σύνολό της και αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο: 



16

«9. Περιορισμός Ευθύνης.

9.1 Εκτός από όπως αναφέρεται ρητά στην Ενότητα 9.2: 

α. Οι συμβαλλόμενοι της UPS δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να φέρουν οποιαδήποτε 
ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστεί ο Πελάτης (ή οποιοδήποτε πρόσωπο 
που αξιώνει, δυνάμει ή μέσω του Πελάτη), εάν έχουν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα ή απευθείας 
ή ως συνέπεια και εάν προκύπτουν από σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της 
αμέλειας) ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 

i. ειδική ζημία, ακόμη και εάν οι Συμβαλλόμενοι της UPS γνώριζαν τις συνθήκες υπό 
τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει τέτοια ειδική ζημία, 

ii. απώλεια κερδών, 

iii. απώλεια αναμενόμενων εξοικονομήσεων, 

iv. απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών, 

v. απώλεια φήμης και πελατείας, 

vi. κόστος προμήθειας υποκατάστατων αγαθών που απορρέουν από την παρούσα 
Σύμβαση, 

vii. απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή χρήση των δεδομένων. 

b. Η συνολική ευθύνη των Συμβαλλομένων της UPS, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία 
(συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή με άλλο τρόπο και είτε σε σχέση με την παρούσα 
Σύμβαση ή οποιαδήποτε παρεμπίπτουσα σύμβαση, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να 
υπερβαίνει, στο σύνολό της, ένα ποσό ίσο με χίλια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών (USD 
$1.000) και 

c. Συμφωνείτε ότι, κατά τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης, είτε δεν βασίστηκε σε 
οποιεσδήποτε δηλώσεις, γραπτές ή προφορικές, οποιουδήποτε είδους ή οποιουδήποτε 
προσώπου, εκτός εκείνων που ρητά ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση, είτε (εάν βασίστηκε σε 
οποιεσδήποτε δηλώσεις, γραπτές ή προφορικές, που δεν ορίζονται ρητώς στην παρούσα άδεια), 
αυτό δεν θα επιφέρει καμία αποκατάσταση όσον αφορά σε αυτές τις δηλώσεις και, σε κάθε 
περίπτωση, οι Συμβαλλόμενοι της UPS δεν φέρουν καμία ευθύνη σε καμία περίπτωση με άλλο 
τρόπο παρά μόνο σύμφωνα με τους ρητούς όρους της παρούσας Σύμβασης. 

9.2 Οι εξαιρέσεις στην Ενότητα 9.1 ισχύουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους 
ισχύοντες νόμους, αλλά οι Συμβαλλόμενοι της UPS δεν αποκλείουν την ευθύνη για: 

a. θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια των Συμβαλλομένων της 
UPS, των στελεχών, υπαλλήλων, εργοληπτών ή εκπροσώπων, 

b. απάτη ή δόλια παραπλάνηση ή 

c. οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν δύναται να εξαιρεθεί από τον νόμο. 

9.3 Προς αποφυγή αμφιβολίας, η προσκόμιση της παρούσας Σύμβασης (έκδοση UTA 
10072022) περισσότερες από μία φορές σε εσάς, δεν αλλάζει τη συνολική συσσωρευτική 
ευθύνη των Συμβαλλομένων της UPS άνω του ποσού των χιλίων δολαρίων Η.Π.Α. (USD 
$1.000). 

9.4 Αξιώσεις που δεν υποβλήθηκαν εντός έξι (6) μηνών μετά το πρώτο συμβάν που εγείρει 
την αξίωση, θα θεωρείται ότι έχουν παραγραφεί». 
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b. Εάν είστε κάτοικος ή το εγγεγραμμένο γραφείο σας βρίσκεται σε μία από τις χώρες της Μέσης 
Ανατολής, το Μπαγκλαντές, την Ινδονησία, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή το Πουέρτο Ρίκο, 
η Ενότητα 12.6 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων διαγράφεται στο σύνολό της και αντικαθίσταται από το 
παρακάτω κείμενο: 

«12.6 Ισχύον Δίκαιο και Διαιτησία.

a. Εάν είστε κάτοικος ή η επίσημη έδρα σας βρίσκεται σε μία από τις Χώρες της Μέσης 
Ανατολής, οποιαδήποτε αντιδικία που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα 
Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ζητήματος που αφορά στην ύπαρξη, την 
ισχύ ή τον τερματισμό της, θα πρέπει να παραπέμπεται και να επιλύεται οριστικά με 
διαιτησία σύμφωνα με τους Κανόνες του Κέντρου Διαιτησίας DIFC-LCIA, οι οποίοι 
Κανόνες Διαιτησίας του Κέντρου Διαιτησίας DIFC-LCIA θεωρείται ότι ενσωματώνονται 
μέσω αναφοράς στην παρούσα ρήτρα. Ο αριθμός των διαιτητών θα είναι ένας. Ο τόπος 
διεξαγωγής, ή νομικό μέρος, της διαιτησίας είναι το Dubai International Financial Centre. 
Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στη διαιτησία είναι τα αγγλικά. Το δίκαιο που διέπει τη 
Σύμβαση είναι οι ουσιαστικοί νόμοι της Αγγλίας και της Ουαλίας. Διά της παρούσας 
δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την εξουσία να συνάψετε σύμβαση διαιτησίας σύμφωνα 
με την παρούσα ρήτρα και κάθε ισχύον δίκαιο. 

b. Εάν είστε κάτοικος ή η επίσημη έδρα σας βρίσκεται στο Μπαγκλαντές ή την Ινδονησία, 
οποιαδήποτε αντιδικία που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ζητήματος που αφορά στην ύπαρξη, την ισχύ ή τον 
τερματισμό της, θα πρέπει να παραπέμπεται και να επιλύεται οριστικά με διαιτησία 
σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Κέντρου Διαιτησίας της Σιγκαπούρης, 
οι οποίοι Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Κέντρου Διαιτησίας της Σιγκαπούρης 
θεωρείται ότι ενσωματώνονται μέσω αναφοράς στην παρούσα ρήτρα. Ο αριθμός των 
διαιτητών θα είναι ένας. Ο τόπος διεξαγωγής, ή το νομικό μέρος, της διαιτησίας είναι το 
Διεθνές Κέντρο Διαιτησίας της Σιγκαπούρης. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στη 
διαιτησία είναι τα αγγλικά. Το δίκαιο που διέπει τη Σύμβαση είναι οι ουσιαστικοί νόμοι 
της Αγγλίας και της Ουαλίας. Διά της παρούσας δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την 
εξουσία να συνάψετε σύμβαση διαιτησίας σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα και κάθε 
ισχύον δίκαιο. 

c. Εάν είστε μόνιμος κάτοικος ή το εγγεγραμμένο γραφείο σας βρίσκεται στο Ισραήλ, 
οποιαδήποτε αντιδικία που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση ή την παραβίαση αυτής, 
θα επιλύεται με διαιτησία, σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανόνες Διαιτησίας του Ισραηλινού 
Ινστιτούτου Εμπορικής Διαιτησίας, και οι Διεθνείς Κανόνες Διαιτησίας του Ισραηλινού 
Ινστιτούτου Εμπορικής Διαιτησίας θεωρείται ότι ενσωματώνονται με αναφορά στην 
παρούσα ρήτρα. Ο αριθμός των διαιτητών θα είναι ένας. Τα μέρη συμφωνούν επίσης να 
τηρούν και να εκτελούν την απόφαση του διαιτητή ως οριστική απόφαση σχετικά με την 
εν λόγω αντιδικία. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στη διαιτησία είναι τα αγγλικά. Το 
δίκαιο που διέπει τη Σύμβαση είναι οι ουσιαστικοί νόμοι της Αγγλίας και της Ουαλίας. Δια 
της παρούσας δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την εξουσία να συνάψετε σύμβαση 
διαιτησίας σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα και κάθε ισχύον δίκαιο. 

d. Εάν είστε κάτοικος ή το εγγεγραμμένο γραφείο σας βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής ή στο Πουέρτο Ρίκο, οποιαδήποτε αντιδικία που απορρέει από την παρούσα 
Σύμβαση ή η παράβασή της διέπεται όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1 (Επίλυση αντιδικιών 
στις ΗΠΑ και το Πουέρτο Ρίκο) που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

e. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπουν οι ισχύοντες νόμοι και σύμφωνα με σύναψη 
μιας δεσμευτικής σύμβασης, η ισχύουσα γλώσσα της παρούσας Σύμβασης είναι η αγγλική 
και οποιαδήποτε μετάφραση που έχετε λάβει είναι απλώς προς δική σας διευκόλυνση. Στον 
μέγιστο βαθμό που επιτρέπουν οι ισχύοντες νόμοι, όλη η αλληλογραφία και οι επικοινωνίες 
μεταξύ Εσάς και της UPS στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης πρέπει να γίνονται στην 
αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση που υπογράψατε την παρούσα Σύμβαση μέσω της 
παρουσίασης στο Διαδίκτυο μίας μεταφρασμένης έκδοσης της παρούσας Σύμβασης σε 
άλλη γλώσσα πλην της Αγγλικής των Η.Π.Α., μπορείτε να δείτε την αγγλική έκδοση 
Η.Π.Α. της παρούσας Σύμβασης μεταβαίνοντας στη διεύθυνση 
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https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf.  

f. Πέρα από οποιονδήποτε άλλο όρο στην παρούσα Σύμβαση, η διατάξεις περί επίλυσης 
αντιδικιών που περιέχονται σε οποιαδήποτε συμφωνία έχετε συνάψει με ένα μέλος των 
συμβαλλόμενων μερών της UPS που σχετίζεται με τις υπηρεσίες UPS, 
συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ισχυόντων Όρων και Προϋποθέσεων 
Μεταφοράς/Υπηρεσίας της UPS, διέπουν κάθε φορά που τέτοιες διατάξεις ισχύουν για 
οποιαδήποτε απαίτηση ή αντιδικία. 

c. Εάν είστε κάτοικος ή το εγγεγραμμένο γραφείο σας βρίσκεται σε μία από τις χώρες της Μέσης 
Ανατολής, το Μπαγκλαντές, την Ινδονησία ή το Ισραήλ, η Ενότητα 12.16 θα προστεθεί στους Γενικούς Όρους 
και Προϋποθέσεις ως εξής: 

«12.16 Ερμηνεία. Για την παρούσα Σύμβαση θα ισχύουν οι παρακάτω κανόνες ερμηνείας: 

a. Οι επικεφαλίδες Ενοτήτων και Παραρτημάτων δεν θα επηρεάζουν την ερμηνεία της 
παρούσας Σύμβασης. 

b. Ένα πρόσωπο περιλαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο, μία εταιρική ή μη εταιρική οντότητα 
(αν έχει χωριστή νομική ιδιότητα ή όχι). 

c. Εκτός αν το κείμενο απαιτεί διαφορετικά, οι λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν τον 
πληθυντικό και οι λέξεις στον πληθυντικό περιλαμβάνουν τον ενικό. 

d. Εκτός αν το κείμενο απαιτεί διαφορετικά, μία αναφορά σε ένα φύλο περιλαμβάνει αναφορά 
και στο άλλο φύλο. 

e. Οποιαδήποτε αναφορά σε όρο του αγγλικού δικαίου για οποιαδήποτε αγωγή, μέτρο 
αποκατάστασης, μέθοδο δικαστικής διαδικασίας, νομικό έγγραφο, νομική κατάσταση, 
επίσημη ή οιαδήποτε νομική έννοια ή αντικείμενο σχετικά με οποιαδήποτε δικαιοδοσία 
εκτός της Αγγλίας, θα θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει αναφορά σε αυτό που προσεγγίζει 
περισσότερο τον αγγλικό νομικό όρο στην εν λόγω δικαιοδοσία. 

f. Η αναφορά σε ένα νομοθέτημα ή νομοθετική διάταξη αποτελεί αναφορά σε αυτό όπως 
τροποποιήθηκε, παρατάθηκε ή επανήλθε σε ισχύ κατά καιρούς, είτε πριν είτε μετά την 
ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης και στην περίπτωση της αναφοράς σε ένα 
νομοθέτημα αποτελεί επίσης αναφορά σε όλους τους δευτερογενείς νόμους του εν λόγω 
νομοθετήματος, είτε πριν είτε μετά την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης. 

g. Οποιεσδήποτε λέξεις μετά τις λέξεις «συμπεριλαμβανομένων», «περιλαμβάνουν», 
«ειδικά» ή «για παράδειγμα» ή οποιαδήποτε παρόμοια φράση δεν πρέπει να περιορίζουν 
τη γενικότητα των σχετικών γενικών λέξεων. 

h. Οποιαδήποτε αναφορά στη λέξη «εμπορευσιμότητα» θα πρέπει, επίσης, να ερμηνευθεί υπό 
την έννοια της «ικανοποιητικής ποιότητας». 

d. Εάν είστε κάτοικος ή το εγγεγραμμένο γραφείο σας βρίσκεται σε μία από τις χώρες της Μέσης 
Ανατολής, το Μπαγκλαντές, την Ινδονησία ή το Ισραήλ, η Ενότητα 12.17 θα προστεθεί στους Γενικούς Όρους 
και Προϋποθέσεις ως εξής: 

«12.17 Δικαιώματα Τρίτων Μερών. Ένα πρόσωπο που δεν αποτελεί συμβαλλόμενο στην 
παρούσα Σύμβαση, δεν θα έχει οποιαδήποτε δικαιώματα σύμφωνα με τον Νόμο περί 
Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων Μερών) του 1999 για την επιβολή οποιουδήποτε όρου της 
παρούσας Σύμβασης, αλλά αυτό δεν επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ενός τρίτου μέρος που 
υπάρχει ή είναι διαθέσιμο, εκτός του εν λόγω Νόμου».  

e. Εάν είστε κάτοικος ή το εγγεγραμμένο γραφείο σας βρίσκεται σε μία από τις χώρες της Μέσης 
Ανατολής, το Μπαγκλαντές, την Ινδονησία ή το Ισραήλ, η Ενότητα 12.18 θα προστεθεί στους Γενικούς Όρους 
και Προϋποθέσεις ως εξής: 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf


19

«12.18 Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς. Πρέπει να συμμορφώνεστε με 
όλους τους ισχύοντες νόμους, νομοθετήματα, κανονισμούς καθώς και τους κώδικες που 
σχετίζονται με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς που περιλαμβάνουν, 
χωρίς περιορισμό, τον Νόμο περί Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου του 2010 σε σχέση με 
την παρούσα Σύμβαση και να αναφέρετε αμέσως στην UPS οποιοδήποτε αίτημα ή απαίτηση 
για οποιοδήποτε αδικαιολόγητο οικονομικό ή άλλο όφελος οποιουδήποτε είδους που 
λαμβάνεται από τον εν λόγω συμβαλλόμενο σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας 
Σύμβασης». 

f. Εάν είστε κάτοικος ή το εγγεγραμμένο γραφείο σας βρίσκεται στην Ινδονησία, η Ενότητα 12.13 
των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων διαγράφεται στο σύνολό της και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«12.13 Σύνολο της Σύμβασης, Τροποποίηση. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την πλήρη 
κατανόηση και συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με το θέμα της παρούσας 
Σύμβασης και αντικαθιστά οποιεσδήποτε και όλες τις (1) προηγούμενες ή σύγχρονες δηλώσεις, 
κατανοήσεις και συμφωνίες που αναφέρονται στην παρούσα και (2) οποιεσδήποτε 
προηγούμενες εκδόσεις της Σύμβασης για την Τεχνολογία της UPS μεταξύ της UPS και Εσάς, 
καθότι όλες συγχωνεύονται στην παρούσα Σύμβαση. Η εν λόγω συγχώνευση δεν θα ισχύει για 
το Λογισμικό. Η Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS που θα ισχύει όταν λάβετε μία 
συγκεκριμένη έκδοση του Λογισμικού θα διέπεται από τη χρήση του εν λόγω Λογισμικού από 
εσάς σε κάθε στιγμή. Οποιαδήποτε Εταιρική Σύμβαση για την Τεχνολογία μεταξύ της UPS και 
του Πελάτη, είτε υπογράφεται πριν ή μετά την ημερομηνία αυτής της Σύμβασης, θα 
αντικαθιστά την παρούσα Σύμβαση. Οποιαδήποτε Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS 
μεταξύ της UPS και Εσάς η οποία έχει έκδοση νεότερη από την έκδοση UTA 10072022 θα 
αντικαθιστά την παρούσα Σύμβαση. Η αντικατάσταση οποιασδήποτε προηγούμενης Σύμβασης 
δεν περιορίζει τα δικαιώματα της UPS εναντίον Σας ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε παράβασης 
ή αθέτησης προηγούμενων παρόμοιων συμφωνιών πριν από την ημερομηνία της παρούσας 
Σύμβασης. Ένα έγγραφο με ηλεκτρονικές υπογραφές δεν προσδίδει δικαίωμα αλλαγής ή 
μετατροπής της Σύμβασης. 
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Συνημμένο 1

Επίλυση αντιδικιών στις ΗΠΑ και το Πουέρτο Ρίκο

Δεσμευτική Διαιτησία των Αντιδικιών
Εκτός από αντιδικίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των κρατικών δικαστηρίων περιορισμένης δικαιοδοσίας 
(όπως το δικαστήριο μικροδιαφορών, το ειρηνοδικείο, το πταισματοδικείο και παρόμοια δικαστήρια με 
χρηματικά όρια κάτω των 30.000 $ στη δικαιοδοσία τους για τις αστικές αντιδικίες), εσείς και η UPS συμφωνείτε 
ότι οποιαδήποτε αντιδικία ή απαίτηση, βάσει νόμου ή αίσθησης δικαίου, που προκύπτει από ή σχετίζεται με την 
παρούσα Σύμβαση και προκύπτει πλήρως ή εν μέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο Πουέρτο Ρίκο, ανεξάρτητα 
από την ημερομηνία έγερσης μιας τέτοιας αντιδικίας, θα επιλυθεί στο σύνολό της από ατομικής (όχι συλλογικής) 
δεσμευτικής διαιτησίας. Εσείς και η UPS συμφωνείτε ρητώς ότι η προαναφερθείσα υποχρέωση διαιτησίας 
διαφορών, ανεξάρτητα από την ημερομηνία συγκέντρωσης των εν λόγω διαφορών περιλαμβάνει, ενδεικτικά, 
προϋπάρχουσες διαφορές και διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με υπηρεσίες που παρέχονται κατά 
τον χρόνο προηγούμενης έκδοσης της παρούσας Σύμβασης. 

Διαιτησία είναι η υποβολή μιας αντιδικίας σε έναν ουδέτερο διαιτητή, αντί για δικαστή ή επιτροπή ενόρκων, για 
μια τελική και δεσμευτική απόφαση, γνωστή ως «διαιτητική απόφαση». Η διαιτησία προβλέπει πιο περιορισμένη 
διαδικασία γνωστοποίησης από το δικαστήριο και υπόκειται σε περιορισμένο έλεγχο από τα δικαστήρια. Κάθε 
διάδικος έχει την ευκαιρία να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στον διαιτητή γραπτώς ή μέσω μαρτύρων. Ένας 
διαιτητής μπορεί να απονείμει μόνο την ίδια αποζημίωση και αποκατάσταση που μπορεί να επιδικάσει το 
δικαστήριο σύμφωνα με το νόμο και πρέπει να τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. 
Εσείς και η UPS συμφωνείτε ότι η μόνη σχέση τους είναι συμβατική και διέπεται από την παρούσα Σύμβαση. 

Θεσμική Διαιτησία
Η διαιτησία θα διεξάγεται από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας («AAA») σύμφωνα με τους Κανόνες 
Εμπορικής Διαιτησίας ή υπό την προϋπόθεση ότι είστε μεμονωμένος καταναλωτής και χρησιμοποιείτε τις 
υπηρεσίες της UPS για προσωπική (όχι επιχειρηματική) χρήση, τους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών 
(«Κανονισμοί ΑΑΑ») και η απόφαση για την απονομή μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. 
Οι κανόνες της ΑΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για την κίνηση της διαιτησίας, διατίθεται στο 
https://www.adr.org. Ο διαιτητής αποφασίζει για όλα τα θέματα της υπόθεσης βάσει του ισχύοντος δικαίου και 
όχι βάσει αισθήματος δικαίου. Εάν εκκινήσετε μια διαιτησία, πρέπει να επιδώσετε τα έγγραφα της διαδικασίας 
στον εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο της UPS, την Corporation Service Company, η οποία έχει γραφεία σε κάθε 
πολιτεία. Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες στον ιστότοπο του τοπικού σας Γραμματέα της Πολιτείας 
(Secretary of State). 

Οποιαδήποτε διαιτησία βάσει της παρούσας Σύμβασης θα διεξαχθεί σε ατομική βάση. Αγωγές κατηγοριών, 
μαζικές, ενοποιημένες ή συνδυασμένες αγωγές ή διαιτησίες ή διαδικασίες ως ιδιωτικός εισαγγελέας δεν 
επιτρέπονται. Εσείς και η UPS παραιτείστε του δικαιώματος δίκης παρουσία ενόρκων. Εσείς και η UPS 
παραιτείστε περαιτέρω από τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια αγωγή κατηγορίας, μία μαζική, ενοποιημένη ή 
συνδυασμένη αγωγή ή διαιτησία. 

Τόπος Διαιτησίας/ Αριθμός Διαιτητών/ Κόστος Διαιτησίας
Οποιαδήποτε διαιτησία θα διεξαχθεί στην επαρχία/νομό όπου διαμένετε και θα καθοριστεί από έναν μόνο 
διαιτητή. Οποιοδήποτε τέλος υποβολής ή διοικητική χρέωση που απαιτείται από τους Κανόνες της ΑΑΑ θα 
καταβληθεί από εσάς, στο βαθμό που η εν λόγω χρέωση δεν υπερβαίνει το ποσό της χρέωσης που απαιτείται για 
να ξεκινήσει μια παρόμοια αγωγή σε δικαστήριο που διαφορετικά θα είχε δικαιοδοσία. Για όλες τις μη 
ανάρμοστες καταγγελίες, η UPS θα καταβάλει το ποσό της εν λόγω χρέωσης που υπερβαίνει το ποσό αυτό. Ο 
διαιτητής θα κατανείμει τα διοικητικά έξοδα και τα διαιτητικά τέλη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της 
AAA. Οι εύλογες αμοιβές δικηγόρου και τα έξοδα θα κατανεμηθούν ή θα απονεμηθούν μόνο στο βαθμό που η 
κατανομή ή η απονομή είναι διαθέσιμη σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. 

Όλα τα ζητήματα θα αποφασιστούν από το διαιτητή, εκτός από τα ζητήματα που αφορούν το πεδίο εφαρμογής, 
την εφαρμογή και την εκτελεστότητα της διάταξης περί διαιτησίας που θα αποφασίσει ένα δικαστήριο. Ο 
Ομοσπονδιακός Νόμος περί Διαιτησίας διέπει την ερμηνεία και την εφαρμογή αυτής της διάταξης. Αυτή η 
συμφωνία για διαιτησία θα ισχύει και μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης. 

Αυτοτέλεια
Ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο αντίθετο στους Κανόνες της ΑΑΑ, αν οποιοδήποτε μέρος αυτής της διαιτητικής 
διάταξης κριθεί άκυρο ή αναποτελεσματικό για οποιοδήποτε λόγο, αυτό δεν επηρεάζει το κύρος ή την 

https://www.adr.org/
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εκτελεστότητα του υπολοίπου της παρούσας διαιτητικής διάταξης και ο διαιτητής έχει την εξουσία να 
τροποποιήσει οποιεσδήποτε διατάξεις που θεωρούνται άκυρες ή αναποτελεσματικές ώστε να καταστήσουν την 
ίδια έγκυρη και εκτελεστή. 

Διαιτησία σε γραφείο διαιτητή
Για όλες τις αντιδικίες που αφορούν ποσό μικρότερο από δεκαπέντε χιλιάδες δολάρια ($15.000,00), τα μέρη θα 
υποβάλουν εγγράφως τα επιχειρήματά τους και τα αποδεικτικά στοιχεία στον διαιτητή και ο διαιτητής θα εκδώσει 
απόφαση με βάση μόνο τα έγγραφα. Δεν θα διεξαχθεί ακρόαση εκτός εάν ο διαιτητής, κατά την κρίση του και 
κατόπιν αιτήματος ενός διαδίκου, αποφασίσει ότι είναι αναγκαία η διεξαγωγή προσωπικής ακρόασης. Σε 
περίπτωση αντιδικίας που διέπεται από τους Κανόνες Διατησίας Καταναλωτών και αφορά απονομή μεταξύ 
δεκαπέντε χιλιάδων δολαρίων ($15.000,00) έως και πενήντα χιλιάδων δολαρίων ($50.000,00), η UPS θα 
καταβάλλει τη χρέωση υποβολής σας σύμφωνα με τους Κανόνες της ΑΑΑ, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε 
ότι κάθε διάδικος υποβάλλει εγγράφως τα επιχειρήματά του και τα αποδεικτικά στοιχεία στον διαιτητή και ότι ο 
διαιτητής θα προβεί σε απόφαση με βάση μόνο τα έγγραφα, χωρίς να διεξαχθεί ακρόαση. Ανεξάρτητα από αυτή 
τη διάταξη, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να προβούν σε διαιτησία στο γραφείο του διαιτητή σε 
οποιαδήποτε στιγμή. 

Πρόσβαση στα Δικαστήρια Μικροδιαφορών
Όλοι οι διάδικοι διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν τη δικαστική απόφαση σε ένα κρατικό δικαστήριο 
περιορισμένης δικαιοδοσίας, όπως το δικαστήριο μικροδιαφορών, το ειρηνοδικείο, το πταισματοδικείο και 
παρόμοια δικαστήρια με χρηματικά όρια κάτω των 30.000 $ στη δικαιοδοσία τους επί αστικών διαφορών, για 
ατομικές διαφορές εντός του πεδίου εφαρμογής δικαιοδοσίας του εν λόγω δικαστηρίου. 

Αποδοχές
ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η UPS ΠΑΡΑΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ: 
(α) ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΝΟΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ 

ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ UPS Ή ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ· 
(β) ΖΗΤΗΣΕI ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ, 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ UPS Ή ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ·  

(γ) ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ή 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Ή ΤΕΛΙΚΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΦΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΛΟΓΩΝ 
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΤΟΥ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ  

(δ) ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Ή/ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΩΓΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΑΖΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ή ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΣΑΣ, ΤΗΣ UPS Ή/ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. 

Απόφαση Διαιτησίας
Ο διαιτητής μπορεί να απονέμει χρηματικά ποσά ή αποκατάσταση βάσει δικαίου υπέρ μόνο του μεμονωμένου 
μέρους που ζητεί αποκατάσταση και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την παροχή της αποκατάστασης που 
δικαιολογείται από την ατομική απαίτηση του εν λόγω μέρους. Ομοίως, μία διαιτητική απόφαση και οποιαδήποτε 
δικαστική απόφαση που την επιβεβαιώνει, θα ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε καμία άλλη περίπτωση εκτός για το σκοπό της επιβολής της εν λόγω απόφασης. Για να 
μειωθεί ο χρόνος και η δαπάνη της διαιτησίας, ο διαιτητής δεν θα αιτιολογεί την απόφασή του ή τους λόγους για 
την απόφασή του, εκτός εάν ζητηθεί σύντομη επεξήγηση των λόγων από ένα από τα μέρη. Εκτός εάν τόσο εσείς 
όσο και η UPS συμφωνήσετε διαφορετικά, ο διαιτητής δεν θα μπορεί να συγχωνεύσει περισσότερες από μία 
απαιτήσεις ενός ατόμου ή να προεδρεύσει κατά τα άλλα σε οποιασδήποτε μορφής αντιπροσωπευτική διαδικασία, 
διαδικασία ιδιωτικού εισαγγελέα ή ομαδική αγωγή. 

Εμπιστευτικότητα της Διαιτησίας
Ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο αντίθετο στους Κανόνες της ΑΑΑ, η UPS και εσείς συμφωνείτε ότι η υποβολή 
αίτησης διαιτησίας, η διαδικασία της διαιτησίας, τα έγγραφα που ανταλλάσσονται ή προσκομίζονται κατά τη 
διαδικασία της διαιτησίας, οποιαδήποτε πρακτικά ή άλλα έγγραφα που προετοιμάζονται για τη διαιτησία και η 
διαιτητική απόφαση, θα διατηρούνται απόλυτα εμπιστευτικά και δεν θα αποκαλύπτονται σε οποιοδήποτε άλλο 
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μέρος εκτός από το βαθμό που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή αυτής της διαιτητικής διάταξης, της 
διαιτητικής απόφασης ή άλλων δικαιωμάτων των μερών ή όπως απαιτείται από το νόμο ή από μια δικαστική 
απόφαση. Αυτή η διάταξη εμπιστευτικότητας δεν αποκλείει την AAA από το να αναφέρει ορισμένες πληροφορίες 
περί διαιτησίας καταναλωτών, όπως απαιτείται από το κρατικό/πολιτειακό δίκαιο. 


