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Ειδικι άδεια για εκπαιδευτικι χριςθ του Consteel ςε πολυτεχνικζσ ςχολζσ & ιδρφματα 

Η Εταιρία Consteel Solutions Ltd, με ζδρα ςτθ Βουδαπζςτθ, Ουγγαρία (Mester u. 87) όπωσ και ο επίςθμοσ 

διανομζασ ςε Ελλάδα & Κφπρο εταιρία ERGOCAD, με ζδρα ςτθν Ακινα (Αρετισ 13, Περιςτζρι) δθλϊνουν 

ότι παραχωροφν ΔΩΡΕΑΝ μία εκπαιδευτική άδεια χριςθσ ςτον παρακάτω προπτυχιακό/μεταπτυχιακό 

φοιτθτι: 

Όνομα:  

Επίκετο: 

Διεφκυνςθ: 

ΤΚ:  

Τθλζφωνο: 

email: 

ο οποίοσ από εδϊ και ςτο εξισ κα κατζχει προςωρινά αυτι τθν άδεια και κα καλείται «ερευνθτισ 

Consteel». 

Η άδεια χριςθσ αυτι αφορά μθ εμπορικι χριςθ του προγράμματοσ Consteel, αποκλειςτικά για 

εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ (όπωσ π.χ. για εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ) και για ζρευνα με τθν οποία ο 

«ερευνθτισ Consteel» κα παραδϊςει ζργο το οποίο ςχετίηεται με τθν ανάλυςθ και διαςταςιολόγθςθ 

μεταλλικϊν/ςφμμικτων καταςκευϊν & ςυνδζςεων, και το οποίο κα παρουςιαςτεί ςτο παρακάτω 

εκπαιδευτικό ίδρυμα και πιο ςυγκεκριμζνα ςτον υπεφκυνο επιβλζποντα κακθγθτι : 

Όνομα:  

Επίκετο: 

Διεφκυνςθ: 

ΤΚ:  

Τθλζφωνο: 

email: 

Θζςθ ςτο εκπαιδευτικό ίδρυμα : 

Θζμα τθσ διπλωματικισ/διατριβισ: 

Σφντομθ περίλθψθ τθσ διπλωματικισ/διατριβισ 

 
Περίοδοσ χριςθσ του προγράμματοσ Consteel  6 μθνϊν, από:          μζχρι: 
Ο «ερευνθτισ Consteel» αποδζχεται τουσ όρουσ χριςθσ τθσ εκπαιδευτικισ άδειασ, όπωσ ακριβϊσ αυτοί 

αναφζρονται ςτο παράρτθμα του παρόντοσ. Για τθν παραλαβι και για τθν αποδοχι των όρων χριςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ άδειασ χριςθσ παρακαλοφμε να αποςταλεί υπογεγραμμζνο/ςφραγιςμζνο αντίγραφο ςτο 

edu@ergocad.eu ι με φαξ ςτο +302105760870.  

http://www.ergocad.eu/
mailto:edu@ergocad.eu
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Ο «ερευνθτισ Consteel» με το παρόν, εξουςιοδοτεί τθν εταιρία Consteel Solutions Ltd κακϊσ και τθν 

εταιρία ERGOCAD να δθμοςιοποιιςουν ςτισ ιςτοςελίδεσ www.consteelsoftware.com , www.ergocad.eu το 

όνομά του, τον τίτλο τθσ διπλωματικισ/διατριβισ, κακϊσ και μία ςυνοπτικι περιγραφι του κζματοσ. Ο 

ίδιοσ, αποδζχεται τθν υποχρζωςθ του (όπωσ και ο επιβλζπων κακθγθτισ) να αποςτείλει ζνα αντίγραφο 

του ςυνολικοφ παραδοτζου ζργου ζρευνασ ςε μορφι PDF κακϊσ και το αρχείο Consteel με το αντίςτοιχο 

μοντζλο - χωρίσ να ζχει οποιαδιποτε οικονομικι απαίτθςθ - ςτισ εταιρείεσ Consteel Solutions Ltd & 

ERGOCAD για  να το δθμοςιεφςουν ςτισ ωσ άνω αναφερόμενεσ ιςτοςελίδεσ κακϊσ επίςθσ και ςε 

επιςτθμονικά περιοδικά και ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ. 

Ημερομθνία ……… /……… / 20…. 

 

Ο επιβλζπων κακθγθτισ Ο ερευνθτισ Consteel 

 

Παράρτημα Α – Όροι χρήςησ του προγράμματοσ Consteel για τον «ερευνητή Consteel» 

1. Το πρόγραμμα Consteel διανζμεται μζςω διαδικτφου και προςτατεφεται με θλεκτρονικό κωδικό ο 

οποίοσ παραδίδεται ςτον τελικό χριςτθ μετά τθν υπογραφι του παρόντοσ (ζνασ θλεκτρονικόσ κωδικόσ 

για τον «ερευνθτι Consteel» και ζνασ για τον επιβλζποντα κακθγθτι). 

2. Οι εταιρίεσ Consteel Solutions Ltd & ERGOCAD δεν φζρουν ουδεμία ευκφνθ ςχετικά με τθν χριςθ του 

λογιςμικοφ και τα αποτελζςματα που κα παραχκοφν από τθν ςχετικι ζρευνα.  

3. Η εκπαιδευτικι αυτι άδεια είναι προςωρινι και οι τελικοί χριςτεσ δεςμεφονται να μθν αποκαλφψουν 

το υλικό το οποίο τουσ παραδίδεται με το παρόν.  

4. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ, ο «ερευνθτισ Consteel» όπωσ και ο επιβλζπων 

κακθγθτισ δεςμεφεται να διαγράψει το υλικό (εγκατάςταςθ Consteel – εκπαιδευτικι άδεια) το οποίο 

κα του ζχει παραδοκεί.   

5. Στθν περίπτωςθ διαφορετικισ χριςθσ του προγράμματοσ εκτόσ τθσ ςυμφωνθκείςασ, κα γίνεται -

άμεςα- χρζωςθ του υπεφκυνου «ερευνθτι Consteel» ι/και του επιβλζποντοσ κακθγθτι με τα ζξοδα 

που επιβαρφνουν το κόςτοσ προμικειασ επαγγελματικισ άδειασ του προγράμματοσ.   

6. Η Consteel Solutions Ltd κακϊσ και θ ERGOCAD δφναται να παρζχουν υποςτιριξθ (πλζον τθσ βαςικισ θ 

οποία περιλαμβάνει παράδοςθ εγχειριδίων, υποςτιριξθ μζςω email ι/και απομακρυςμζνθ ςφνδεςθ 

για ζλεγχο μελζτθσ κατόπιν διακεςιμότθτασ ςε εργάςιμεσ ϊρεσ) με βάςθ ιδιωτικι ςυμφωνία θ οποία 

μπορεί να περιγραφεί με αναλυτικοφσ όρουσ.  

http://www.ergocad.eu/
http://www.consteelsoftware.com/
http://www.ergocad.eu/

