
 

 

Όροι Χρήσης Υπηρεσιών Επιχειρησιακής Συνέχειας - Σελίδα 1 - Έκδοση 2.0 (20.02.2020) 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 

Έκδοση 2.0 - Ημερομηνία: 20/02/2020 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

− Πελάτης: Κάθε πελάτης της Lamda Hellix στον οποίο παρέχονται 
Υπηρεσίες Επιχειρησιακής Συνέχειας. 

− Υπηρεσίες (Επιχειρησιακής Συνέχειας): Οι υπηρεσίες επιχειρησιακής 
συνέχειας που λαμβάνει ο Πελάτης. 

− Χώρος: Ο φυσικός χώρος που παραχωρείται στον Πελάτη στο πλαίσιο 
των Υπηρεσιών Επιχειρησιακής Συνέχειας. 

− Κτιριακή) Εγκατάσταση: Κάθε ειδικό κτίριο κρίσιμων εφαρμογών της 
Lamda Hellix, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντα χώρου 
του. 

− Εξοπλισμός (του Πελάτη): Ο εξοπλισμός του Πελάτη που ο τελευταίος 
εγκαθιστά στον Χώρο που του έχει παραχωρηθεί στο πλαίσιο 
Υπηρεσιών Επιχειρησιακής Συνέχειας. 

− Υποδομή (της Lamda Hellix): Οι υποδομές και ο εξοπλισμός της Lamda 
Hellix μέσω των οποίων υλοποιούνται ή υποστηρίζονται οι Υπηρεσίες 
Επιχειρησιακής Συνέχειας. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 

1. Οι Υπηρεσίες Επιχειρησιακής Συνέχειας δίνουν στους Πελάτες την 
δυνατότητα να εξασφαλίσουν την ύπαρξη κατάλληλου χώρου 
εργασίας εντός των Κτιριακών Εγκαταστάσεων την Lamda Hellix, ώστε 
οι Πελάτες να μπορούν να εκτελέσουν κρίσιμες επιχειρησιακές 
λειτουργίες τους κατά την διάρκεια κρίσεων ή καταστροφών, με 
μηδενική ή ελάχιστη όχληση των επιχειρησιακών διεργασιών τους και 

με ελάχιστα ρίσκα.  
2. Οι παρακάτω όροι και κανονισμοί διέπουν τις Υπηρεσίες 

Επιχειρησιακής Συνέχειας. 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

3. Η Lamda Hellix διατηρεί το δικαίωμα μεταφοράς των θέσεων εργασίας 
του Πελάτη σε άλλο σημείο του ίδιου campus, διατηρώντας τις 
συμφωνημένες προδιαγραφές, μετά από έγγραφη ειδοποίηση 
δεκαπέντε (15) ημερών του Πελάτη. 

4. Η χρήση των θέσεων εργασίας επιτρέπεται μόνο για σκοπούς 
επιχειρησιακής συνέχειας. Δεν επιτρέπεται η χρήση του Χώρου ως 
επίσημης έδρας ή υποκαταστήματος του Πελάτη (για φορολογικούς ή 
άλλους σκοπούς). Δεν επιτρέπεται η χρήση των ανωτέρω Θέσεων 
Εργασίας κατά τέτοιο τρόπο που να οδηγεί σε συχνές επισκέψεις 
τρίτων προσώπων, ή ανταγωνιστική χρήση προς τις δραστηριότητες 
της Lamda Hellix.  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  

5. Η Lamda Hellix διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς τροποποίησης 
των παρόντων όρων καθ’ οποιονδήποτε χρόνο. Η επικαιροποιημένη 
έκδοση των Όρων Χρήσης βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της 
Lamda Hellix, https://www.lamdahellix.com/. Κάθε νέα έκδοση 
τίθεται άμεσα σε ισχύ εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά στις 
σχετικές συμβάσεις μεταξύ της Lamda Hellix και του κάθε Πελάτη.   

 
 
 


