
Αυτοί οι όροι ("Όροι") καλύπτουν τη χρήση των προϊόντων, των 

τοποθεσιών web και των υπηρεσιών για καταναλωτές της Microsoft 

που παρατίθενται εδώ (οι "Υπηρεσίες"). Πολλά από αυτά τα προϊόντα 

είχαν ήδη ξεχωριστούς όρους με διαφορετικές ονομασίες, όπως "Όροι 

Χρήσης του Xbox Live" ή "Όροι Χρήσης του Skype" και αυτοί οι Όροι 

αντικαθιστούν τους προηγούμενους ξεχωριστούς όρους. Με την 

παροχή της δυνατότητας εγγραφής στις υπηρεσίες, της χρήσης ή/και 

της παραγγελίας τους, η Microsoft σάς κάνει μια προσφορά. 

Αποδέχεστε αυτούς τους Όρους δημιουργώντας έναν λογαριασμό 

Microsoft ή έναν λογαριασμό Skype, χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, ή 

συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες αφού ενημερωθείτε για 

την αλλαγή σε αυτούς τους Όρους. Διαβάστε, εκτυπώστε και 

αποθηκεύστε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων για το αρχείο σας καθώς 

η Microsoft δεν πρόκειται να αποθηκεύσει αντίγραφο για εσάς. 

 

Το Ιδιωτικό Απόρρητό σας 

1. Το Ιδιωτικό Απόρρητό σας. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην 

προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας. Διαβάστε τη Δήλωση 

Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft, τη Δήλωση 

Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου για το Microsoft Health και τη 

Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου για το HealthVault 

(συλλογικά οι "Δηλώσεις Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου"), καθώς 

περιγράφουν τους τύπους δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς και τις 

συσκευές σας ("Δεδομένα") και πώς εμείς χρησιμοποιούμε τα 

Δεδομένα σας. Οι Δηλώσεις Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου 

περιγράφουν επίσης πώς χρησιμοποιεί η Microsoft το περιεχόμενό σας, 

δηλαδή τα μηνύματα επικοινωνίας σας με άλλους, τις δημοσιεύσεις ή 

τα σχόλια που υποβάλλονται από εσάς στην Microsoft μέσω των 

Υπηρεσιών, καθώς και τα αρχεία, τις φωτογραφίες, τα έγγραφα, τον 

ήχο, τα ψηφιακά έργα και βίντεο που αποστέλλετε, αποθηκεύετε ή 

κοινοποιείτε μέσω των Υπηρεσιών ("Το Περιεχόμενό σας"). 

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή συμφωνώντας με τους παρόντες 

όρους, συναινείτε στη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη του 

περιεχομένου και των δεδομένων σας από την Microsoft, όπως 

περιγράφεται στις Δηλώσεις Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. 

Το Περιεχόμενό σας 



2. Το Περιεχόμενό σας. Πολλές από τις Υπηρεσίες μας σας επιτρέπουν 

να αποθηκεύετε ή να κοινοποιείτε το Περιεχόμενό σας ή να λαμβάνετε 

υλικό από άλλους. Δεν έχουμε αξιώσεις κυριότητας του Περιεχομένου 

σας. Το Περιεχόμενό σας παραμένει δικό σας και είστε υπεύθυνοι για 

αυτό. 

α. Όταν κοινοποιείτε το Περιεχόμενό σας με άλλα άτομα, αποδέχεστε 

ρητά ότι οποιοδήποτε άτομο στο οποίο έχετε κοινοποιήσει το 

Περιεχόμενό σας μπορεί δωρεάν και διεθνώς να χρησιμοποιήσει, να 

αποθηκεύσει, να καταγράψει, να αναπαραγάγει, να μεταδώσει, να 

προβάλλει και να διαβιβάσει (και στο HealthVault να διαγράψει) το 

Περιεχόμενό σας. Εάν δεν επιθυμείτε να έχουν άλλα άτομα αυτήν τη 

δυνατότητα, μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να κοινοποιείτε το 

Περιεχόμενό σας. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι, καθ' όλη τη διάρκεια 

αυτών των Όρων, διαθέτετε (και θα διαθέτετε) όλα τα απαραίτητα 

δικαιώματα όσον αφορά το Περιεχόμενό σας, το οποίο αποστέλλετε, 

αποθηκεύετε ή κοινοποιείτε στις Υπηρεσίες ή μέσω των Υπηρεσιών και 

ότι η συλλογή, η χρήση και η διατήρηση του Περιεχομένου σας μέσω 

των Υπηρεσιών δεν θα παραβιάσει καμία νομοθεσία ή δικαιώματα 

τρίτων μερών. Συνιστούμε ένθερμα να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα 

ασφαλείας του Περιεχομένου σας. Η Microsoft δεν θα φέρει ευθύνη για 

το Περιεχόμενό σας ή για το υλικό τρίτων που εσείς αποστέλλετε, 

αποθηκεύετε ή κοινοποιείτε μέσω των Υπηρεσιών μας. 

β. Στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς και 

σε τρίτους (το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγή του μεγέθους, του 

σχήματος ή της μορφής του Περιεχομένου σας ώστε να αποθηκευτεί ή 

να προβληθεί καλύτερα σε εσάς), για την προστασία σας και την 

προστασία των Υπηρεσιών και για τη βελτίωση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών της Microsoft, παραχωρείτε στην Microsoft άδεια χρήσης 

του Περιεχομένου σας, σε παγκόσμιο επίπεδο απαλλάσσοντας από την 

υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, για παράδειγμα, 

για τη δημιουργία αντιγράφων, την τήρηση, τη μετάδοση, την 

αναδιαμόρφωση, τη διανομή μέσω εργαλείων επικοινωνίας και την 

εμφάνιση του Περιεχομένου σας στις Υπηρεσίες. Εάν δημοσιεύσετε το 

Περιεχόμενό σας σε περιοχές της Υπηρεσίας όπου καθίσταται 

διαθέσιμο online δημοσίως ή χωρίς περιορισμούς, το Περιεχόμενό σας 

μπορεί να εμφανιστεί σε παρουσιάσεις ή υλικά που προωθούν την 

Υπηρεσία. Μερικές από τις Υπηρεσίες υποστηρίζονται με διαφήμιση. 



Στοιχεία ελέγχου για τον τρόπο με τον οποίο η Microsoft εξατομικεύει 

τις διαφημίσεις θα βρείτε στη σελίδα Ασφάλεια και προστασία 

προσωπικών δεδομένων της τοποθεσίας web για τη διαχείριση του 

λογαριασμού Microsoft. Δεν χρησιμοποιούμε όσα αναφέρετε σε email, 

συνομιλίες, κλήσεις βίντεο ή φωνητικό ταχυδρομείο ή σε έγγραφα, 

φωτογραφίες ή άλλα προσωπικά αρχεία προκειμένου να στοχεύσουμε 

προς εσάς τις διαφημίσεις. Οι πολιτικές διαφημίσεων που 

χρησιμοποιούμε περιγράφονται λεπτομερώς στις Δηλώσεις Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Κώδικας Συμπεριφοράς 

3. Κώδικας Συμπεριφοράς. 

α. Περιεχόμενο, υλικό ή ενέργειες που παραβιάζουν αυτούς τους Όρους 

δεν επιτρέπονται. Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους, έχετε την 

υποχρέωση να ακολουθείτε τους παρακάτω κανόνες: 

i. Μην προβείτε σε καμία παράνομη πράξη. 

ii. Μην προβαίνετε σε δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται, βλάπτουν 

ή απειλούν να βλάψουν παιδιά. 

iii. Μην αποστέλλετε ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Η ανεπιθύμητη 

αλληλογραφία είναι ανεπιθύμητα ή αυτόκλητα μαζικά email, 

δημοσιεύσεις, αιτήματα για επαφές, SMS (μηνύματα κειμένου) ή άμεσα 

μηνύματα. 

iv. Μην προβάλλετε ή χρησιμοποιείτε δημοσίως τις Υπηρεσίες για να 

κοινοποιείτε οποιοδήποτε ακατάλληλο Περιεχόμενο ή άλλο υλικό (που 

περιλαμβάνει, για παράδειγμα, γυμνό, κτηνωδίες, πορνογραφία, βία με 

γραφικά ή εγκληματική ενέργεια). 

v. Μην προβαίνετε σε δραστηριότητες που είναι ψευδείς ή 

παραπλανητικές (π.χ. να ζητήσετε χρήματα με ψευδείς προφάσεις ή να 

υποδύεστε κάποιον άλλον, να χειρίζεστε τις Υπηρεσίες ώστε να 

αυξήσετε το πλήθος επαναλήψεων ή να επηρεάσετε κατατάξεις, 

αξιολογήσεις ή σχόλια). 

vi. Μην παρακάμπτετε ηθελημένα κανέναν περιορισμό για πρόσβαση 

σε ή διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών. 



vii. Μην προβαίνετε σε δραστηριότητες που μπορούν να βλάψουν εσάς, 

τις Υπηρεσίες ή άλλους (π.χ. μετάδοση ιών, παρακολούθηση, εκφράσεις 

μίσους ή υποστήριξη της βίας ενάντια σε τρίτους). 

viii. Μην παραβιάζετε τα δικαιώματα τρίτων (π.χ. μη εξουσιοδοτημένη 

κοινοποίηση μουσικής ή άλλου υλικού που προστατεύεται με 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταπώληση ή άλλη διανομή 

χαρτών Bing ή φωτογραφιών). 

ix. Μην προβαίνετε σε δραστηριότητα που παραβιάζει το ιδιωτικό 

απόρρητο άλλων. 

x. Μην βοηθάτε άλλους να παραβιάσουν αυτούς τους κανόνες. 

β. Επιβολή. Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε το Περιεχόμενό σας εάν 

υπερβείτε τα όρια του χώρου αποθήκευσης ή του μεγέθους αρχείων 

που επιτρέπεται από την Υπηρεσία. Επίσης, εάν παραβιάσετε 

οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στην ενότητα 3(α) 

ανωτέρω ή παραβιάσετε ουσιαστικά αυτούς τους Όρους, μπορεί να 

λάβουμε μέτρα εναντίον σας όπως (ενδεικτικά) να διακόψουμε την 

παροχή Υπηρεσιών ή να κλείσουμε το λογαριασμό Microsoft που έχετε 

ή το λογαριασμό Skype αμέσως για εύλογο λόγο ή να εμποδίσουμε την 

αποστολή επικοινωνίας (όπως email ή άμεσα μηνύματα) προς ή από τις 

Υπηρεσίες. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να απορρίψουμε ή να 

αποκλείσουμε το Περιεχόμενό σας από τις Υπηρεσίες οποιαδήποτε 

στιγμή, εάν διαπιστώσουμε ότι αυτό μπορεί να παραβιάσει το 

εφαρμοστέο δίκαιο ή αυτούς τους Όρους. Κατά τη διερεύνηση 

φερόμενων παραβιάσεων αυτών των Όρων, η Microsoft διατηρεί το 

δικαίωμα να εξετάζει το Περιεχόμενό σας προκειμένου να επιλύσει το 

ζήτημα. Ωστόσο, δεν παρακολουθούμε τις Υπηρεσίες και δεν κάνουμε 

καμία τέτοια προσπάθεια ως προς αυτό. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Χρήση των Υπηρεσιών και Υποστήριξη 

4. Χρήση των Υπηρεσιών και Υποστήριξη. 

α. Λογαριασμός Microsoft ή λογαριασμός Skype. Για την πρόσβαση σε 

πολλές από τις Υπηρεσίες απαιτείται λογαριασμός Microsoft. Ο 

λογαριασμός Microsoft σας επιτρέπει να συνδέεστε σε προϊόντα, 

τοποθεσίες web και υπηρεσίες που παρέχονται από την Microsoft και 



ορισμένους συνεργάτες της Microsoft. Για να αποκτήσετε πρόσβαση 

στο Skype σε ορισμένες πλατφόρμες, έχετε την επιλογή να 

χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό Skype ή έναν λογαριασμό Microsoft. 

i. Δημιουργία Λογαριασμού. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν 

λογαριασμό Microsoft ή έναν λογαριασμό Skype με online σύνδεση. 

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε καμία ψευδή, ανακριβή ή 

παραπλανητική πληροφορία όταν συνδέεστε στο λογαριασμό Microsoft 

ή το λογαριασμό Skype σας. Σε μερικές περιπτώσεις, ένα τρίτο μέρος, 

όπως ο πάροχος υπηρεσιών Internet, μπορεί να σας εκχωρήσει έναν 

λογαριασμό Microsoft. Εάν λάβατε το λογαριασμό σας Microsoft από 

τρίτο μέρος, το τρίτο μέρος μπορεί να έχει πρόσθετα δικαιώματα στο 

λογαριασμό σας, όπως την ικανότητα να αποκτά πρόσβαση ή να 

διαγράφει το λογαριασμό Microsoft. Διαβάστε οποιονδήποτε πρόσθετο 

όρο που παρέχεται σε εσάς από το τρίτο μέρος, καθώς η Microsoft δεν 

φέρει καμία ευθύνη σχετικά με αυτούς τους πρόσθετους όρους. Εάν 

δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Microsoft εκ μέρους ενός νομικού 

προσώπου, όπως την επιχείρηση ή τον εργοδότη σας, δηλώνετε ότι 

διαθέτετε τη νόμιμη εξουσία να δεσμεύσετε το συγκεκριμένο νομικό 

πρόσωπο με αυτούς τους Όρους. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε το 

λογαριασμό Microsoft ή το λογαριασμό Skype σε άλλον χρήστη ή 

νομικό πρόσωπο. Για να προστατεύσετε το λογαριασμό σας, τηρείτε 

εμπιστευτικές τις λεπτομέρειες και τους κωδικούς πρόσβασης του 

λογαριασμού σας. Εσείς έχετε την ευθύνη για κάθε δραστηριότητα του 

λογαριασμού Microsoft ή του λογαριασμού Skype που έχετε. 

ii. Χρήση Λογαριασμού. Πρέπει να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό 

Microsoft για να τον διατηρείτε ενεργό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

συνδέεστε τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε χρόνια ώστε να διατηρείτε 

το λογαριασμό Microsoft και τις σχετιζόμενες Υπηρεσίες ενεργές, εκτός 

εάν προβλέπεται κάτι άλλο σε κάποια προσφορά για ένα επί πληρωμή 

τμήμα των Υπηρεσιών. Εάν δεν συνδεθείτε σε αυτό το χρονικό 

διάστημα, θα υποθέσουμε ότι ο λογαριασμός Microsoft είναι ανενεργός 

και θα κλείσει. Ανατρέξτε στην ενότητα 4(a)(iv)(2) για να δείτε τις 

συνέπειες ενός κλειστού λογαριασμού Microsoft. Πρέπει να συνδέεστε 

στα εισερχόμενά σας στο Outlook.com και στο OneDrive (ξεχωριστά) 

τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο, διαφορετικά τα εισερχόμενα σας 

στο Outlook.com και το OneDrive θα κλείσουν. Εάν υποψιαστούμε 

εύλογα ότι ο λογαριασμός Microsoft ή ο λογαριασμός Skype σας 



χρησιμοποιείται από τρίτο μέρος δόλια (για παράδειγμα, ύστερα από 

παραβίαση του λογαριασμού), η Microsoft μπορεί να αναστείλει το 

λογαριασμό σας, εκτός εάν μπορείτε να διεκδικήσετε εκ νέου την 

κυριότητά του. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την πρόσβασή σας 

στο λογαριασμό Microsoft, επισκεφτείτε την παρακάτω τοποθεσία 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Για να διαχειριστείτε 

το λογαριασμό Skype σας, πρέπει να πραγματοποιήσετε "Σύνδεση" στο 

www.skype.com. 

iii. Παιδιά και Λογαριασμοί. Με την εγγραφή σας, δηλώνετε ότι έχετε 

ήδη φθάσει σε ηλικία "ενηλικίωσης" στον τόπο όπου διαμένετε ή ότι 

έχετε έγκυρη συγκατάθεση από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα για να 

δεσμευτείτε με αυτούς τους Όρους. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε 

εάν είστε σε ηλικία ενηλικίωσης στον τόπο διαμονής σας ή εάν δεν 

κατανοείτε την παρούσα ενότητα, μην δημιουργήσετε Λογαριασμό 

Microsoft ή λογαριασμό Skype πριν να ζητήσετε τη βοήθεια του γονέα ή 

του νόμιμου κηδεμόνα σας. Εάν είστε γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας 

ανηλίκου που δημιουργεί έναν λογαριασμό Microsoft ή λογαριασμό 

Skype, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους για λογαριασμό του ανηλίκου 

και είστε υπεύθυνοι για την επίβλεψη του ανήλικου παιδιού ως προς τη 

χρήση του λογαριασμού Microsoft, του λογαριασμού Skype ή των 

Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αγορών, εάν ο λογαριασμός 

του ανηλίκου είναι πλέον ανοιχτός ή εάν δημιουργηθεί αργότερα. 

iv. Κλείσιμο του Λογαριασμού σας. 

1. Εκτός από οποιαδήποτε δικαιώματα ακύρωσης που διαθέτετε όπως 

ορίζεται στην ακόλουθη ενότητα "Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων" 

(ενότητα 9(g)), μπορείτε να ακυρώσετε συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή να 

κλείσετε το λογαριασμό Microsoft ή το λογαριασμό Skype οποιαδήποτε 

στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Για να κλείσετε το λογαριασμό 

Microsoft, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Όταν μας ζητήσετε να 

κλείσετε το λογαριασμό Microsoft, θα θέσουμε το λογαριασμό σε 

κατάσταση αναστολής για 60 ημέρες ακριβώς, για την περίπτωση που 

αλλάξετε γνώμη. Ύστερα από την περίοδο των 60 ημερών, ο 

λογαριασμός Microsoft θα κλείσει. Ανατρέξτε στην ενότητα 4(a)(iv)(2) 

που ακολουθεί για να δείτε αναλυτικά τι θα συμβεί όταν ο λογαριασμός 

Microsoft που διαθέτετε κλείσει. Εάν συνδεθείτε ξανά στο διάστημα 



των 60 ημερών, ο λογαριασμός Microsoft θα επανενεργοποιηθεί. Για να 

ακυρώσετε το λογαριασμό Skype, υποβάλετε ένα αίτημα για 

υποστήριξη στο http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618280. 

2. Εάν οι Υπηρεσίες σας ακυρωθούν ή ο λογαριασμός Microsoft ή ο 

λογαριασμός Skype κλείσει (από εσάς ή από εμάς), θα υπάρξουν 

ορισμένες συνέπειες. Καταρχάς, διακόπτεται αμέσως το δικαίωμά σας 

να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και λήγει η άδεια χρήσης που 

διαθέτετε για χρήση του λογισμικού που συνδέεται με τις Υπηρεσίες. 

Δεύτερον, θα διαγράψουμε Δεδομένα ή το Περιεχόμενό σας που 

σχετίζεται με το λογαριασμό Microsoft ή το λογαριασμό Skype σας ή θα 

αποσυνδέσουμε με άλλον τρόπο από εσάς το λογαριασμό Microsoft ή 

το λογαριασμό Skype σας (εκτός εάν απαιτείται από το νόμο να τον 

διατηρήσουμε). Κατά συνέπεια, δεν θα είστε πλέον σε θέση να 

αποκτήσετε πρόσβαση σε καμία από τις Υπηρεσίες (ή στο Περιεχόμενό 

σας το οποίο έχετε αποθηκεύσει σε αυτές τις Υπηρεσίες) που απαιτούν 

λογαριασμό Microsoft. Θα πρέπει να τηρείτε ένα πλάνο για τακτική 

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Τρίτον, ενδέχεται να χάσετε τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε υλικά ή προϊόντα που έχετε αποκτήσει. 

β. Πρόσθετα πλάνα εξοπλισμού/δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε 

πολλές από τις Υπηρεσίες, θα χρειαστεί να έχετε σύνδεση internet ή/και 

πλάνο δεδομένων/κινητής τηλεφωνίας. Ενδέχεται, επίσης, να 

χρειαστείτε πρόσθετο εξοπλισμό, όπως ακουστικά, κάμερα ή 

μικρόφωνο. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή όλων των συνδέσεων, 

πλάνων ή/και εξοπλισμού που απαιτείται για τη χρήση των Υπηρεσιών 

και για την καταβολή των αντιτίμων που χρεώνονται από τον(τους) 

πάροχο(ους) των συνδέσεων, των πλάνων και του εξοπλισμού σας. 

Αυτές οι χρεώσεις είναι ανεξάρτητες από οποιεσδήποτε χρεώσεις 

καταβάλετε για τις Υπηρεσίες και εμείς δεν θα σας αποζημιώσουμε για 

τις χρεώσεις αυτές. Επικοινωνήστε με τον(τους) πάροχο(ους) σας για να 

επαληθεύσετε εάν υπάρχουν τέτοιου είδους χρεώσεις που ενδέχεται να 

ισχύουν για εσάς. 

γ. Ειδοποιήσεις για τις Υπηρεσίες. Όταν έχουμε κάτι σημαντικό να σας 

πούμε σχετικά με μια Υπηρεσία που χρησιμοποιείτε, θα σας στείλουμε 

ειδοποιήσεις και πληροφορίες για την Υπηρεσία τις οποίες η νομοθεσία 

απαιτεί να αποστείλουμε μέσω email σε σχέση με το λογαριασμό 

Microsoft ή, αν πρόκειται για ειδοποιήσεις σχετικά με το Skype, στο 



λογαριασμό Skype σας. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει τη χρήση του 

τηλεφωνικού αριθμού σας για το λογαριασμό Microsoft ή το 

λογαριασμό Skype, τότε ενδέχεται να σας αποστείλουμε τις 

ειδοποιήσεις για την Υπηρεσία μέσω SMS (μηνύματος κειμένου). Κατά 

τη λήψη ειδοποιήσεων μέσω SMS μπορεί να ισχύσουν οι χρεώσεις 

δεδομένων ή ανταλλαγής μηνυμάτων. Συνιστούμε να εποπτεύετε και να 

συντηρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίσατε. 

Εάν δεν συναινείτε στη λήψη κοινοποιήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, θα 

πρέπει να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών. 

δ. Υποστήριξη. Υποστήριξη πελατών για τις Υπηρεσίες διατίθεται στο 

http://support.microsoft.com. Μπορείτε επίσης να στείλετε 

κοινοποίηση στην Microsoft μετά τις διαδικασίες που αναλύονται στην 

ενότητα "Κοινοποιήσεις" αυτών των Όρων. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Χρήση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Τρίτων 

5. Χρήση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Τρίτων. Οι Υπηρεσίες μας μπορεί 

να σας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτάτε πρόσβαση ή να αποκτάτε 

προϊόντα, υπηρεσίες, τοποθεσίες web, συνδέσεις, περιεχόμενο, υλικά, 

παιχνίδια ή εφαρμογές από τρίτους (εταιρείες ή άτομα που δεν 

σχετίζονται με την Microsoft) ("Εφαρμογές και Υπηρεσίες Τρίτων"). 

Επίσης, πολλές από τις Υπηρεσίες μας σας βοηθούν να βρείτε 

εφαρμογές και υπηρεσίες Τρίτων και κατανοείτε ότι κατευθύνετε τις 

Υπηρεσίες μας προκειμένου να εντοπίσετε Εφαρμογές και Υπηρεσίες 

Τρίτων. Οι Εφαρμογές και Υπηρεσίες Τρίτων ενδέχεται επίσης να σας 

επιτρέψουν να αποθηκεύσετε το Περιεχόμενο ή τα Δεδομένα σας με 

τον εκδότη, πάροχο ή χειριστή των Εφαρμογών και Υπηρεσιών Τρίτων. 

Οι Εφαρμογές και Υπηρεσίες Τρίτων μπορεί να συνοδεύονται με 

πολιτική ιδιωτικού απορρήτου ή να σας ζητήσουν να αποδεχθείτε 

πρόσθετους όρους χρήσης πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε την 

Εφαρμογή ή Υπηρεσία Τρίτου. Ανατρέξτε στην ενότητα 13(b) για 

περισσότερους όρους σχετικά με τις εφαρμογές που έχετε αποκτήσει 

μέσω του Office Store, του Xbox Store ή του Windows Store. Διαβάστε 

όλους τους πρόσθετους όρους και τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου 

πριν αποκτήσετε ή χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Εφαρμογή και 

Υπηρεσία Τρίτων. Οποιοσδήποτε πρόσθετος όρος δεν τροποποιεί 

αυτούς τους Όρους. Η Microsoft δεν παραχωρεί κανένα δικαίωμα 



πνευματικής ιδιοκτησίας σε εσάς στο πλαίσιο Εφαρμογών και 

Υπηρεσιών Τρίτου. Συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο και 

ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση από μέρους σας αυτών των 

Εφαρμογών και Υπηρεσιών Τρίτου και ότι η Microsoft δεν φέρει ευθύνη 

για τυχόν ζητήματα που θα προκύψουν από την από μέρους σας χρήση. 

Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για πληροφορίες που παρέχονται 

από τρίτους. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών 

6. Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών. 

α. Οι Υπηρεσίες, οι Εφαρμογές και Υπηρεσίες Τρίτων ή το υλικό ή τα 

προϊόντα που προσφέρονται διαμέσου των Υπηρεσιών ενδέχεται να 

μην διατίθενται κατά καιρούς ή να προσφέρονται μόνο για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα ή μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με 

την περιοχή ή τη συσκευή σας. Εάν αλλάξετε την τοποθεσία που 

σχετίζεται με το λογαριασμό Microsoft, μπορεί να χρειαστεί να 

επανακτήσετε υλικό ή εφαρμογές που ήταν διαθέσιμες σε εσάς και 

είχαν εξοφληθεί στην προηγούμενη περιοχή. 

β. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να διατηρήσουμε τη λειτουργία των 

Υπηρεσιών. Ωστόσο, σε όλες τις υπηρεσίες online ανακύπτουν 

περιοδικές διακοπές λειτουργίας. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ή 

αναστάτωσης της Υπηρεσίας, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανακτήσετε 

το Περιεχόμενό σας. Συνιστούμε να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα 

ασφαλείας του Περιεχομένου σας τα οποία θα αποθηκεύετε στις 

Υπηρεσίες ή θα αποθηκεύετε χρησιμοποιώντας τις Εφαρμογές και 

Υπηρεσίες Τρίτων. 
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Παρόντες Όρους 

7. Ενημερώσεις των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού και Αλλαγές στους 

Παρόντες Όρους. 

α. Εάν πρόκειται να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους, θα σας 

ενημερώσουμε. Ενδέχεται να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους εάν 

είναι αναγκαίο (i) λόγω του εφαρμοστέου δικαίου, 



συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και αλλαγών στο εν λόγω δίκαιο, 

(ii) λόγω συμβουλής ή/και εντολής που βασίζεται στο εφαρμοστέο 

δίκαιο, (iii) λόγω της εξέλιξης των Υπηρεσιών, (iv) για τεχνικούς λόγους, 

(v) λόγω απαιτήσεων λειτουργίας ή (vi) λόγω μιας αλλαγής στους όρους 

προς όφελος του χρήστη. Θα σας ενημερώσουμε για την επικείμενη 

αλλαγή προτού αυτή τεθεί σε ισχύ, μέσω του περιβάλλοντος εργασίας 

χρήστη, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω άλλων 

εύλογων μέσων. Θα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να ακυρώσετε τις 

Υπηρεσίες τουλάχιστον 30 ημέρες προτού τεθεί σε ισχύ η αλλαγή. Εάν 

χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

των αλλαγών, σημαίνει ότι αποδέχεστε τους νέους όρους. Εάν δεν 

συμφωνείτε με τους νέους όρους, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση 

των Υπηρεσιών και να κλείσετε το λογαριασμό Microsoft ή/και το 

λογαριασμό Skype σας σύμφωνα με την ενότητα 4(α)(iv). Θα 

επισημάνουμε ρητά αυτό το γεγονός κατά την ενημέρωσή σας σχετικά 

με την επικείμενη αλλαγή αυτών των Όρων. 

β. Ενδέχεται να ελέγχουμε αυτόματα την έκδοση του λογισμικού σας, 

κάτι που είναι αναγκαίο για την παροχή των Υπηρεσιών, τη λήψη των 

ενημερώσεων λογισμικού ή των αλλαγών διαμόρφωσης, χωρίς να 

επιβάλουμε κάποια χρέωση, ώστε να ενημερώνετε, να βελτιώνετε και 

να αναπτύσσετε τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αποτρέπουν την πρόσβαση σε Υπηρεσίες, την αναπαραγωγή πειρατικών 

παιχνιδιών ή τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων περιφερικών συσκευών. 

Για να συνεχίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών, μπορεί να χρειαστεί να 

ενημερώνετε το λογισμικό. Αυτές οι ενημερώσεις θα διέπονται από 

τους παρόντες Όρους, εκτός εάν οι ενημερώσεις συνοδεύονται από 

πρόσθετους ή άλλους όρους, και σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι 

άλλοι όροι. Εάν δεν αποδεχθείτε τους πρόσθετους ή άλλους όρους που 

ισχύουν για τις ενημερώσεις, ενδέχεται να μην λάβετε και να μη 

χρησιμοποιήσετε τις ενημερώσεις. Η Microsoft δεν υποχρεούται να 

καθιστά διαθέσιμες ενημερώσεις και δεν εγγυάται ότι θα υποστηρίζει 

την έκδοση του συστήματος για την οποία σας εκχωρήθηκε άδεια 

χρήσης του λογισμικού. 

γ. Δουλεύουμε συνεχώς για να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες και μπορεί 

να αλλάξουμε τις Υπηρεσίες ή να διαγράψουμε δυνατότητες ή να 

διακόψουμε την παροχή πρόσβασης σε Εφαρμογές και Υπηρεσίες 

Τρίτων οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς περιορισμό, εάν οι συμβάσεις μας 



με τρίτα μέρη δεν μας επιτρέπουν να διαθέτουμε το υλικό τους, εάν δεν 

μας είναι πλέον δυνατό να το παρέχουμε, εάν η τεχνολογία προχωρήσει 

ή εάν τα σχόλια των πελατών υποδεικνύουν ότι απαιτείται αλλαγή. Για 

τις υπηρεσίες επί πληρωμή, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων 

όσον αφορά ουσιώδεις αλλαγές στις Υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε 

επίσης εκ των προτέρων εάν μια αλλαγή στις Υπηρεσίες θα σας 

αναγκάσει να χάσετε την πρόσβαση στο Περιεχόμενό σας. Εκτός από 

τον βαθμό που απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν έχουμε καμία 

υποχρέωση να παρέχουμε εκ νέου λήψη ή αντικατάσταση τυχόν 

υλικού, Ψηφιακών Αγαθών (ορίζονται στην ενότητα 13(β)(v)) ή 

εφαρμογών που έχουν αγοραστεί παλαιότερα. Εάν ακυρώσουμε μια 

Υπηρεσία επί πληρωμή, θα σας επιστρέψουμε αναλογικά το ποσό της 

εξόφλησης που αντιστοιχεί στο τμήμα της εν λόγω Υπηρεσίας που 

παραμένει αμέσως πριν από την ακύρωση. 

δ. Για να χρησιμοποιήσετε υλικό που προστατεύεται από τη διαχείριση 

δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου (DRM), όπως μουσική, παιχνίδια, 

ταινίες κ.ά., το λογισμικό DRM ενδεχομένως να ζητήσει αυτόματα 

δικαιώματα χρήσης του μέσου από έναν διακομιστή δικαιωμάτων στο 

Internet και να πραγματοποιήσει λήψη και εγκατάσταση των 

ενημερώσεων DRM, προκειμένου να μπορείτε να αναπαραγάγετε το 

υλικό. 
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Άδεια χρήσης λογισμικού 

8. Άδεια χρήσης λογισμικού. Εκτός εάν συνοδεύονται από ξεχωριστή 

σύμβαση άδειας χρήσης της Microsoft (για παράδειγμα, εάν 

χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή της Microsoft που περιλαμβάνεται με ή 

είναι μέρος των Windows, τότε οι Όροι Άδειας Χρήσης του Λογισμικού 

Windows διέπουν το λογισμικό αυτό) και με εξαίρεση ό,τι προβλέπεται 

στην ακόλουθη ενότητα 13(β)(i) για εφαρμογές που διατίθενται μέσω 

του Office Store, του Windows Store ή του Xbox Store, οποιοδήποτε 

λογισμικό παρέχεται από εμάς σε εσάς ως μέρος των Υπηρεσιών 

διέπεται από αυτούς τους Όρους. 

α. Εάν συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους, σας εκχωρούμε το 

δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης ενός αντιγράφου του λογισμικού 

ανά συσκευή σε διεθνή κλίμακα, για χρήση μόνο από ένα άτομο κάθε 



φορά στο πλαίσιο της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς. Το λογισμικό ή 

η τοποθεσία web που παρέχεται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών μπορεί να 

περιλαμβάνει κώδικα τρίτου μέρους. Οποιαδήποτε δέσμη ενεργειών ή 

κώδικας τρίτων, για τα οποία υπάρχουν συνδέσεις από το λογισμικό ή 

την τοποθεσία web ή στα οποία αυτή παραπέμπει, παραχωρούνται σε 

εσάς από τα τρίτα μέρη στα οποία ανήκει ο εν λόγω κώδικας και όχι 

από την Microsoft. Οι κοινοποιήσεις, εάν υπάρχουν, για τον κώδικα 

τρίτου μέρους περιλαμβάνονται μόνο για δική σας ενημέρωση. 

β. Το λογισμικό εκχωρείται με άδεια χρήσης, δεν πωλείται, και η 

Microsoft διατηρεί όλα τα δικαιώματα στο λογισμικό τα οποία δεν 

εκχωρούνται ρητά από την Microsoft δυνάμει αυτών των Όρων. Η 

παρούσα άδεια χρήσης δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα, και εκτός 

εάν αυτό επιτρέπεται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν επιτρέπεται: 

i. η καταστρατήγηση ή η παράκαμψη τυχόν τεχνολογικών μέτρων 

προστασίας που περιλαμβάνονται στο λογισμικό ή τις Υπηρεσίες, 

ii. η ανακατασκευή του αντικειμενικού ή του πηγαίου κώδικα, η 

αποκρυπτογράφηση, η παράνομη πρόσβαση, η αντιγραφή, η 

εκμετάλλευση ή η αποσυμπίληση οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου 

στοιχείου των Υπηρεσιών που περιλαμβάνεται σε ή χρησιμοποιείται 

μέσω των Υπηρεσιών, με εξαίρεση και μόνο στο βαθμό που αυτό 

επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο περί δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας, 

iii. ο διαχωρισμός των συστατικών στοιχείων του λογισμικού ή των 

Υπηρεσιών για χρήση σε διαφορετικές συσκευές, 

iv. η δημοσίευση, η αντιγραφή, η μίσθωση, η εκμίσθωση, η πώληση, η 

εξαγωγή, η εισαγωγή, η διανομή ή ο δανεισμός του λογισμικού ή των 

Υπηρεσιών, εκτός εάν η Microsoft σας έχει εξουσιοδοτήσει ρητά για το 

σκοπό αυτό, 

v. η μεταβίβαση του λογισμικού, οποιωνδήποτε αδειών του λογισμικού 

ή τυχόν δικαιώματα πρόσβασης ή χρήσης των Υπηρεσιών, 

vi. η χρήση των Υπηρεσιών με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο ο οποίος θα 

μπορούσε να παρέμβει στη χρήση τους από οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

να έχει ως αποτέλεσμα την πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, 

δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο, 



vii. η δυνατότητα πρόσβασης στις Υπηρεσίες ή η τροποποίηση 

οποιασδήποτε συσκευής που εξουσιοδοτείται από την Microsoft (π.χ., 

Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, κλπ.) από μη εξουσιοδοτημένες 

εφαρμογές τρίτου μέρους. 
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9. Όροι Πληρωμής. Εάν αγοράσετε μια Υπηρεσία, ισχύουν για την αγορά 

σας οι παρόντες όροι πληρωμής και εσείς συμφωνείτε με αυτούς. 

α. Χρεώσεις. Εάν υπάρχει χρέωση που σχετίζεται με τμήμα των 

Υπηρεσιών, συμφωνείτε να πληρώσετε την εν λόγω χρέωση. Η τιμή που 

αναφέρεται για τις Υπηρεσίες περιλαμβάνει όλους τους ισχύοντες 

φόρους, εκτός εάν αναφέρεται κάτι άλλο. Είστε αποκλειστικά 

υπεύθυνοι για την καταβολή των εν λόγω φόρων ή άλλων χρεώσεων. Οι 

φόροι υπολογίζονται με βάση την τοποθεσία σας κατά το χρόνο της 

καταχώρησης του λογαριασμού Microsoft, εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να 

ακυρώσουμε τις Υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν λάβουμε 

εμπρόθεσμη και πλήρη εξόφληση από εσάς. Η αναστολή ή η ακύρωση 

των Υπηρεσιών λόγω μη καταβολής πληρωμής μπορεί να επιφέρει 

απώλεια πρόσβασης και χρήσης του λογαριασμού σας και του 

περιεχομένου του. Η σύνδεση στο Internet μέσω εταιρικού ή άλλου 

ιδιωτικού δικτύου το οποίο αποκρύπτει την τοποθεσία σας μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα οι χρεώσεις να είναι διαφορετικές από αυτές που 

προβάλλονται για την καθεαυτή τοποθεσία σας. 

β. Ο Λογαριασμός Τιμολόγησής σας. Για να πληρώσετε τις χρεώσεις για 

μια Υπηρεσία, θα σας ζητηθεί να παράσχετε μια μέθοδο πληρωμής 

κατά τη στιγμή εγγραφής στη συγκεκριμένη Υπηρεσία. Μπορείτε να 

αποκτάτε πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού τιμολόγησης 

και της μεθόδου πληρωμής στην τοποθεσία διαχείρισης λογαριασμών 

της Microsoft και για το λογαριασμό τιμολόγησης σας στο Skype 

κάνοντας σύνδεση στο λογαριασμό σας στο www.skype.com. Επιπλέον, 

συμφωνείτε να επιτρέψετε στην Microsoft να χρησιμοποιεί τυχόν 

ενημερωμένες πληροφορίες λογαριασμού σχετικά με την επιλεγμένη 

μέθοδο πληρωμής σας, οι οποίες έχουν παρασχεθεί από την εκδούσα 

τράπεζα ή το σχετικό δίκτυο πληρωμών. Συμφωνείτε να διατηρείτε το 



λογαριασμό τιμολόγησης και τα στοιχεία επικοινωνίας σας 

ενημερωμένα ανά πάσα στιγμή. Εάν μας ζητήσετε να διακόψουμε τη 

χρήση της μεθόδου πληρωμής σας και δεν μας παράσχετε άλλη μέθοδο 

πληρωμής έπειτα από την κοινοποίησή μας προς εσάς να το κάνετε 

μέσα σε κατάλληλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να 

ακυρώσουμε την Υπηρεσία επί πληρωμή που χρησιμοποιείτε για 

σοβαρό λόγο. Οι αλλαγές που γίνονται στο λογαριασμό τιμολόγησής 

σας δεν θα επηρεάσουν τις χρεώσεις που καταχωρούμε σε αυτόν πριν 

από το εύλογο χρονικό περιθώριο που χρειάζεται να περάσει 

προκειμένου να ενεργήσουμε επί των αλλαγών σας. 

γ. Τιμολόγηση. Παρέχοντας μια μέθοδο πληρωμής στην Microsoft, (i) 

δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε τη μέθοδο 

πληρωμής που παρείχατε και ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες 

πληρωμής παρέχετε είναι αληθείς και ακριβείς, (ii) εξουσιοδοτείτε την 

Microsoft να σας χρεώνει για τις Υπηρεσίες ή το διαθέσιμο περιεχόμενο 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής σας και (iii) εξουσιοδοτείτε την 

Microsoft να σας χρεώνει για οποιαδήποτε δυνατότητα επί πληρωμή 

των Υπηρεσιών στην οποία επιλέγετε να εγγραφείτε ή την οποία 

χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτών των Όρων. Όπως 

ορίζεται, ενδέχεται να σας τιμολογήσουμε (α) εκ των προτέρων, (β) 

κατά τη στιγμή της αγοράς, (γ) μετά το πέρας σύντομου χρονικού 

διαστήματος έπειτα από την αγορά ή (δ) περιοδικά για συνδρομητικές 

Υπηρεσίες. Επίσης, ενδέχεται να σας χρεώσουμε έως το ποσό που 

εγκρίνατε και θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων για τυχόν 

αλλαγές στο ποσό που θα χρεωθεί όσον αφορά περιοδικές 

συνδρομητικές Υπηρεσίες. Ενδέχεται να σας τιμολογήσουμε 

ταυτόχρονα για περισσότερες προηγούμενες περιόδους τιμολόγησης, 

για ποσά πληρωμών που δεν έχουν διεκπεραιωθεί. 

δ. Περιοδικές Πληρωμές. Όταν αγοράζετε τις Υπηρεσίες σε 

συνδρομητική βάση (π.χ. μηνιαία, κάθε 3 μήνες ή ετησίως (όπως 

ισχύει)), αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εξουσιοδοτείτε την 

περιοδική πληρωμή και ότι οι πληρωμές πρέπει να καταβάλλονται στην 

Microsoft με τη μέθοδο που επιλέξατε στις περιόδους που 

συμφωνήσατε μέχρι η συνδρομή σας με την εν λόγω Υπηρεσία 

τερματιστεί από εσάς ή από την Microsoft. Εξουσιοδοτώντας τις 

περιοδικές πληρωμές, εξουσιοδοτείτε την Microsoft να επεξεργάζεται 

αυτές τις πληρωμές είτε ως ηλεκτρονικές πιστώσεις ή μεταφορές 



κεφαλαίων είτε ως ηλεκτρονικά προσχέδια από τον καθορισμένο 

λογαριασμό σας (στην περίπτωση του δικτύου Automated Clearing 

House ή παρόμοιας μεθόδου πληρωμών) ή ως χρεώσεις του 

καθορισμένου λογαριασμού σας (σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε 

πιστωτική κάρτα ή παρόμοια μέθοδος πληρωμών) (συλλογικά, 

"Ηλεκτρονικές Πληρωμές"). Τα αντίτιμα συνδρομής τιμολογούνται ή 

χρεώνονται γενικά πριν από την σχετική περίοδο συνδρομής. Εάν 

κάποια πληρωμή επιστραφεί χωρίς να πληρωθεί ή εάν κάποια 

πιστωτική κάρτα ή παρόμοια συναλλαγή απορριφθεί, η Microsoft ή οι 

πάροχοι υπηρεσιών της διατηρούν το δικαίωμα να συλλέξουν 

οποιοδήποτε σχετικό αντικείμενο επιστροφής, απόρριψη ή αντίτιμο 

ανεπαρκών ποσών και να επεξεργαστούν οποιαδήποτε τέτοια πληρωμή 

ως Ηλεκτρονική Πληρωμή. 

ε. Αυτόματη Παράταση. Με την προϋπόθεση ότι οι αυτόματες 

παρατάσεις επιτρέπονται στη χώρα σας, θα σας ενημερώνουμε με 

email πριν από την αυτόματη παράταση των Υπηρεσιών σας, εκτός εάν 

αυτές αγοραστούν σε συνδρομητική βάση. Αφού σας ενημερώσουμε 

ότι οι Υπηρεσίες θα παραταθούν αυτόματα, ενδέχεται να παρατείνουμε 

αυτόματα τις Υπηρεσίες σας και να σας χρεώσουμε την εκάστοτε 

τρέχουσα τιμή για τη διάρκεια της παράτασης. Θα σας υπενθυμίσουμε 

επίσης ότι θα τιμολογήσουμε με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής σας 

για την παράταση των Υπηρεσιών, είτε είχε καταχωρηθεί την 

ημερομηνία παράτασης είτε παρασχέθηκε αργότερα. Θα σας 

παρέχουμε επίσης οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ακύρωσης των 

Υπηρεσιών. Πρέπει να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες πριν από την 

ημερομηνία παράτασης, ώστε να μην τιμολογηθείτε για την παράταση. 

στ. Ηλεκτρονική Κατάσταση Αναλυτικών Χρεώσεων και Σφάλματα. Η 

Microsoft θα σας στείλει μια ηλεκτρονική κατάσταση αναλυτικών 

χρεώσεων στην τοποθεσία διαχείρισης λογαριασμών της Microsoft, 

όπου μπορείτε να εμφανίσετε και να εκτυπώσετε την ηλεκτρονική σας 

κατάσταση. Για λογαριασμούς Skype μπορείτε να αποκτήσετε 

πρόσβαση στην ηλεκτρονική κατάσταση μέσω σύνδεσης στο 

λογαριασμό σας στο www.skype.com. Αυτή είναι η μοναδική 

κατάσταση χρεώσεων που παρέχουμε. Ένα τιμολόγιο ΦΠΑ μπορεί να 

είναι διαθέσιμο. Αν διαπράξουμε κάποιο σφάλμα στην τιμολόγησή σας, 

θα το διορθώσουμε άμεσα αφού μας κοινοποιήσετε το πρόβλημα και 

εξετάσουμε τη χρέωση (ή εάν εμείς το παρατηρήσουμε). Πρέπει να μας 



ενημερώσετε εντός 120 ημερών μετά την πρώτη εμφάνιση ενός 

προφανούς σφάλματος στο λογαριασμό σας. Εάν δεν μας ενημερώσετε 

μέσα στο εν λόγω χρονικό διάστημα, μας απαλλάσσετε από κάθε 

ευθύνη και αξιώσεις για ζημίες που οφείλονται στο εν λόγω σφάλμα 

από ελαφρά αμέλεια. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα είμαστε 

υποχρεωμένοι να διορθώσουμε το σφάλμα. 

ζ. Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων. Θα έχετε δικαίωμα ακύρωσης 

"περίοδο υπαναχώρησης") σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) 

ημερών από την ημέρα της αγοράς. Εάν η Υπηρεσία παρέχεται εν μέρει 

κατά το χρόνο της ακύρωσης, θα λάβετε αναλογική επιστροφή 

χρημάτων. Η περίοδος υπαναχώρησης τελειώνει όταν έχει ολοκληρωθεί 

η αποστολή της Υπηρεσίας σε εσάς και δεν είναι δυνατή η επιστροφή 

χρημάτων για την αγορά σας. Όταν αγοράσετε ψηφιακό περιεχόμενο 

από εμάς, θα πάψετε να έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε από τη 

στιγμή που θα ξεκινήσει η λήψη. Για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, 

συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε στη σύνδεση διαχείρισης 

λογαριασμών στο "Ακύρωση Υπηρεσιών" που ακολουθεί. Εκτός εάν 

προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία ή από κάποια 

συγκεκριμένη προσφορά Υπηρεσίας, όλες οι χρεώσεις για τις αγορές 

είναι τελικές και χωρίς επιστροφή χρημάτων. Εάν πιστεύετε ότι η 

Microsoft σας έχει χρεώσει λάθος, πρέπει να επικοινωνήσετε με την 

Microsoft και εμείς θα ερευνήσουμε τη χρέωση. Εάν εκδώσουμε 

επιστροφή χρημάτων ή πίστωση, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να 

εκδώσουμε την ίδια ή παρόμοια επιστροφή χρημάτων στο μέλλον. Η 

Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για επιστροφή 

χρημάτων εάν πιστεύει εύλογα ότι (i) έχετε παραβιάσει αυτούς τους 

Όρους ή (ii) χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα ή το Λογισμικό μας παράνομα 

ή ο λογαριασμός Microsoft ή Skype σας χρησιμοποιείται παράνομα από 

τρίτο μέρος. Αυτή η πολιτική επιστροφής χρημάτων δεν επηρεάζει 

κανένα δικαίωμα με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή πληρωμής, ανατρέξτε στο θέμα 

βοήθειας. 

η. Ακύρωση των Υπηρεσιών. Μπορείτε να ακυρώσετε μια Υπηρεσία 

όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω "Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων" 

ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία. Για όλες τις Υπηρεσίες εκτός από το 

Skype, οι πληροφορίες και οι οδηγίες σχετικά με την ακύρωση μιας 

Υπηρεσίας και το αίτημα για επιστροφή χρημάτων με το Έντυπο 



Απόσυρσης, εφόσον δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, παρέχονται στην 

τοποθεσία διαχείρισης λογαριασμών της Microsoft. Για το Skype, 

συμπληρώστε το Έντυπο Απόσυρσης χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες 

που παρέχονται εδώ. Θα πρέπει να ανατρέξετε στην προσφορά που 

περιγράφει τις Υπηρεσίες, καθώς (i) ενδέχεται να μην έχετε επιστροφή 

χρημάτων τη στιγμή της ακύρωσης, (ii) ενδέχεται να είστε 

υποχρεωμένοι να πληρώσετε χρεώσεις ακύρωσης, (iii) ενδέχεται να 

είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις που 

καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό τιμολόγησής σας για τις Υπηρεσίες 

πριν από την ημερομηνία ακύρωσης ή (iv) ενδέχεται να χάσετε τη 

δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης στο λογαριασμό σας όταν 

ακυρώσετε τις Υπηρεσίες. Εάν ζητήσετε ακύρωση, οι Υπηρεσίες σας θα 

λήξουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ισχύος τους ή, εάν 

τιμολογούμε το λογαριασμό σας σε περιοδική βάση, στο τέλος της 

περιόδου κατά την οποία ζητήσατε την ακύρωση. 

θ. Προσφορές Δοκιμαστικής Περιόδου Εάν συμμετέχετε σε προσφορά 

δοκιμαστικής περιόδου, πρέπει να ακυρώσετε τις δοκιμαστικές 

Υπηρεσίες έως τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, για να αποφύγετε 

την επιβολή νέων χρεώσεων, εκτός εάν έχετε διαφορετική ενημέρωση 

από εμάς. Αν δεν ακυρώσετε τη δοκιμαστική Υπηρεσία έως το τέλος της 

δοκιμαστικής περιόδου, ενδέχεται να σας χρεώσουμε για την Υπηρεσία 

στην τιμή που σας έχουμε αναφέρει πριν από το τέλος της δοκιμαστικής 

περιόδου. 

ι. Προωθητικές Προσφορές. Κατά καιρούς, η Microsoft μπορεί να 

προσφέρει Υπηρεσίες για μια δοκιμαστική περίοδο στη διάρκεια της 

οποίας η Microsoft δεν θα σας χρεώσει για τις Υπηρεσίες. Η Microsoft 

διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώσει για τις εν λόγω Υπηρεσίες (με το 

σύνηθες ποσό χρέωσης) σε περίπτωση που η Microsoft προσδιορίσει 

(κατά τη διακριτική της ευχέρεια) ότι παραβιάζετε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της προσφοράς. 

κ. Αλλαγές στην Τιμή. Εάν υπάρχει καθορισμένη διάρκεια ισχύος και 

τιμή για την προσφορά των Υπηρεσιών σας, τότε αυτή η τιμή θα 

εξακολουθήσει να ισχύει για τη διάρκεια ισχύος. Θα πρέπει να 

αποδεχτείτε την τυχόν νέα προσφορά και τιμή, εάν θέλετε να 

συνεχίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών. Εάν για τις Υπηρεσίες σας ισχύει 

περιοδική χρέωση (για παράδειγμα, μηνιαίες), χωρίς συγκεκριμένη 



χρονική διάρκεια και δεν αποτελούν δοκιμαστική προσφορά, ενδέχεται 

να αλλάξουμε την τιμή των Υπηρεσιών έως και κατά 5 τοις εκατό ανά 

έτος εάν σας ενημερώσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη στιγμή 

κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η αλλαγή. Θα έχετε τη δυνατότητα να 

ακυρώσετε τις Υπηρεσίες προτού αλλάξει η τιμή. Όταν σας 

ενημερώσουμε σχετικά με την αλλαγή της τιμής, θα σας ενημερώσουμε 

ότι, εάν δεν ακυρώσετε τις Υπηρεσίες, θα τεθεί σε ισχύ η νέα τιμή. 

λ. Πληρωμές σε Εσάς. Εάν σας χρωστάμε ένα ποσό πληρωμής, τότε 

συμφωνείτε να μας παράσχετε εγκαίρως και με ακρίβεια οποιεσδήποτε 

πληροφορίες χρειαζόμαστε για να σας μεταβιβάσουμε το εν λόγω 

ποσό. Έχετε την ευθύνη για τυχόν φόρους και χρεώσεις που ενδέχεται 

να σας επιβληθούν ως αποτέλεσμα της εν λόγω πληρωμής προς εσάς. 

Επίσης, πρέπει να συμμορφώνεστε με τυχόν άλλες προϋποθέσεις που 

ορίζουμε ως προς το δικαίωμά σας για οποιαδήποτε πληρωμή. Εάν 

λάβετε κάποιο ποσό πληρωμής κατά λάθος, ενδέχεται να την 

ακυρώσουμε ή να ζητήσουμε την επιστροφή της. Συμφωνείτε να 

συνεργαστείτε μαζί μας σε αυτήν την προσπάθεια. Ενδέχεται, επίσης, 

να μειώσουμε το ποσό πληρωμής προς εσάς χωρίς προειδοποίηση, 

ώστε να συμψηφίσουμε τυχόν προηγούμενη υπερχρέωση. 

μ. Καθυστέρηση εξόφλησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης, 

πρέπει να πληρώσετε τις εύλογες δαπάνες που υφιστάμεθα για την 

είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των 

αμοιβών δικηγόρων και άλλων νομικών αμοιβών και εξόδων, σύμφωνα 

με τα όσα επιτρέπονται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς. 

Ενδέχεται να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε τις Υπηρεσίες σας, εάν 

δεν καταβάλετε έγκαιρα και πλήρως την πληρωμή αφού σας στείλουμε 

υπενθύμιση –με την απειλή αναστολής ή/και ακύρωσης των 

Υπηρεσιών– να καταβάλετε την πληρωμή σας μέσα σε κατάλληλο 

χρονικό διάστημα. Μπορείτε να αποφύγετε την αναστολή ή την 

ακύρωση εάν καταβάλετε την απαιτούμενη πληρωμή μέσα στο 

κατάλληλο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην υπενθύμιση. Σε 

περίπτωση που το ποσό που λείπει είναι αμελητέο, θα ισχύσει 

διαφορετική διαδικασία. Τα ποσά από τα οποία λείπει λιγότερο από το 

2 τοις εκατό της συνολικής τιμής του τιμολογίου θα θεωρούνται 

πάντοτε αμελητέα. Η αναστολή ή η ακύρωση των Υπηρεσιών εξαιτίας 

μη πληρωμής ενδέχεται να επιφέρει την απώλεια της πρόσβασής σας 

στο λογαριασμό Microsoft. 



ν. Δωροκάρτες. Η εξαργύρωση και η χρήση των δωροκαρτών (εκτός από 

τις δωροκάρτες Skype) διέπονται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις 

των Δωροκαρτών της Microsoft. Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις 

δωροκάρτες Skype, ανατρέξτε στη σελίδα Βοήθειας του Skype. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Συμβεβλημένο Νομικό Πρόσωπο και Επιλογή Νομοθεσίας 

10. Συμβεβλημένο Νομικό Πρόσωπο και Επιλογή Νομοθεσίας. 

α. Για τις Υπηρεσίες του Skype. Για τη χρήση δωρεάν ή επί πληρωμή 

λογισμικού και υπηρεσιών Skype για καταναλωτές, συνάπτετε σύμβαση 

με την Skype Software S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 

Luxembourg, και με κάθε αναφορά στην "Microsoft" στους παρόντες 

Όρους θα νοείται η Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de 

Clausen, L-2165 Luxembourg. Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα 

ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Οι 

υποχρεωτικοί νόμοι για τους καταναλωτές δεν επηρεάζονται από την 

παρούσα διάταξη. 

b. Για όλες τις άλλες Υπηρεσίες. Εάν διαμένετε (ή, εάν πρόκειται για 

επιχείρηση, η κύρια επαγγελματική έδρα της επιχείρησης βρίσκεται) 

στην Ευρώπη, και χρησιμοποιείτε δωρεάν τμήματα των Υπηρεσιών 

(όπως Bing και MSN), συνάπτετε σύμβαση με την Microsoft 

Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. 

(Παγκόσμιο Αναγνωριστικό Επιχείρησης: 600 413 485). Η νομοθεσία της 

Πολιτείας της Ουάσινγκτον των Η.Π.Α. διέπει όλες τις αξιώσεις που 

σχετίζονται με δωρεάν Υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

εφαρμοστέου δικαίου που ισχύει στη χώρα στην οποία κατευθύνεται η 

χρήση των Υπηρεσιών μας, όπου διατηρείτε τη συνήθη κατοικία σας. 

Εάν έχετε καταβάλει κάποιο αντίτιμο για τη χρήση τμήματος των 

Υπηρεσιών (όπως το Outlook.com χωρίς διαφημίσεις ή τα τμήματα 

Office των Υπηρεσιών), συνάπτετε σύμβαση με την Microsoft Ireland 

Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, 

Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland (που έχει καταχωρηθεί 

στο Μητρώο Εταιρειών της Ιρλανδίας με αριθμό καταχώρισης 256796, 

ΑΦΜ: IE 8256796 U, με καταχωρημένη διεύθυνση 70 Sir John 

Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland). Η νομοθεσία της χώρας στην οποία 

κατευθύνεται η χρήση των Υπηρεσιών σας, όπου διατηρείτε τη συνήθη 



κατοικία σας, διέπει όλες τις αξιώσεις που σχετίζονται με τις επί 

πληρωμή Υπηρεσίες. Όσον αφορά τη δικαιοδοσία, εσείς και η Microsoft 

συμφωνείτε ότι θα επιλέξετε τα αρμόδια δικαστήρια της χώρας στην 

οποία κατευθύνεται η χρήση των Υπηρεσιών σας, όπου διατηρείτε τη 

συνήθη κατοικία σας, για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή 

σχετίζεται με τους παρόντες Όρους ή, εναλλακτικά, μπορείτε να 

επιλέξετε τα αρμόδια δικαστήρια της Ιρλανδίας. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Εγγυήσεις 

11. Εγγυήσεις. Εάν είστε καταναλωτής, έχετε ορισμένα δικαιώματα 

σύμφωνα με το δίκαιο. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν μια 

υποχρέωση της Microsoft να προσφέρει τις Υπηρεσίες με εύλογη 

φροντίδα και δεξιότητα. Κανένας εκ των παρόντων όρων δεν αποσκοπεί 

στο να περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη μας για οποιαδήποτε 

παραβίαση αυτών εκ μέρους της Microsoft. ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΡΥΦΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 

ΚΑΚΟΠΙΣΤΑ Ή ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΥΝΑΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

SKYPE ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ, ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", "ΜΕ 

ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ". ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ 

ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 

ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ 

ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ 

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ. ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕ 

ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΑΥΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. 



Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Περιορισμός Ευθύνης 

12. Περιορισμός Ευθύνης. 

α. Η Microsoft δεν θα είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό σας, το υλικό 

ή άλλο υλικό τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων 

προς τοποθεσίες web τρίτων μερών, και δραστηριότητες που 

παρέχονται από τους χρήστες. Τέτοιου είδους περιεχόμενο και 

δραστηριότητες δεν μπορούν να αποδοθούν στην Microsoft ούτε 

αντιπροσωπεύουν τη γνώμη της. 

β. Η Microsoft θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση 

παραβίασης των ουσιωδών υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

γ. Η Microsoft, οι εντεταλμένοι συνεργάτες της ή/και οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί της δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αποθετική 

ζημία, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής απώλειας, όπως 

των διαφυγόντων κερδών, εκτός εάν η Microsoft, οι εντεταλμένοι 

συνεργάτες της ή/και οι νόμιμοι εκπρόσωποί της επέδειξαν 

τουλάχιστον βαριά αμέλεια ή δόλο. 

δ. Τυχόν νομοθετημένη ευθύνη μη σφάλματος της Microsoft, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ευθύνης που προκύπτει από το 

νόμο περί αστικής ευθύνης για προϊόντα και της νομοθετημένης 

ευθύνης για παράβαση εγγύησης, θα παραμείνει ανεπηρέαστη από τον 

περιορισμό ευθύνης. Το ίδιο θα ισχύει όσον αφορά την ευθύνη της 

Microsoft, των εντεταλμένων συνεργατών της ή/και των νομικών 

εκπροσώπων της σε περίπτωση απάτης ή πρόκλησης σωματικών 

βλαβών ή θανάτου λόγω αμέλειας. 

ε. Η Microsoft δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία ή 

καθυστέρηση κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο των 

παρόντων Όρων, στο βαθμό που η αποτυχία ή η καθυστέρηση έχει 

προκληθεί από περιστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στο εύλογο πεδίο 

ελέγχου της Microsoft (όπως διαφορές στις εργασιακές σχέσεις, φυσικά 

φαινόμενα, πόλεμος ή τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλη βλάβη, 

ατυχήματα ή συμμόρφωση με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο ή 

κρατική εντολή). Η Microsoft θα επιδιώξει να ελαχιστοποιήσει τις 



επιδράσεις οποιουδήποτε από αυτά τα συμβάντα και να εκτελέσει τις 

υποχρεώσεις που δεν επηρεάζονται. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Όροι που αφορούν αποκλειστικά τις Υπηρεσίες 

13. Όροι που αφορούν αποκλειστικά τις Υπηρεσίες. Οι όροι πριν και 

μετά την ενότητα 13 ισχύουν γενικά για όλες τις Υπηρεσίες. Αυτή η 

ενότητα περιέχει όρους που ισχύουν ειδικά για τις υπηρεσίες και 

συμπληρώνουν τους γενικούς όρους. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Παιχνίδια και Εφαρμογές Xbox Live και Microsoft Studios 

α. Παιχνίδια και Εφαρμογές Xbox Live και Microsoft Studios. 

i. Προσωπική μη εμπορική χρήση. Το Xbox Live, τα παιχνίδια για 

Windows Live και τα παιχνίδια, οι εφαρμογές, οι υπηρεσίες και το 

περιεχόμενο Microsoft Studios που παρέχονται από την Microsoft 

(συλλογικά, οι "Υπηρεσίες Xbox") προορίζονται μόνο για προσωπική και 

μη εμπορική χρήση από εσάς. 

ii. Κοινοποίηση Περιορισμένων Πληροφοριών Λογαριασμού. Στο 

πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών Xbox, καθιστούμε πληροφορίες 

σχετικά με την ετικέτα παίκτη και το παιχνίδι σας, το Περιεχόμενό σας 

το οποίο καθιστάτε δημόσιο, καθώς και τις δραστηριότητες και τη 

χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας Xbox διαθέσιμη για τη λειτουργία και 

την παροχή (α) άλλων Υπηρεσιών Xbox και (β) παιχνιδιών τρίτων που 

χρησιμοποιούν Υπηρεσίες Xbox. Αν επιλέξετε να συνδέσετε το 

λογαριασμό των Υπηρεσιών σας στο Microsoft Xbox με το λογαριασμό 

σας σε μια υπηρεσία εκτός της Microsoft (για παράδειγμα, ενός τρίτου 

εκδότη εφαρμογών και υπηρεσιών εκτός της Microsoft), συμφωνείτε 

ότι: (α) η Microsoft μπορεί να κοινοποιεί περιορισμένες πληροφορίες 

του λογαριασμού (όπως μεταξύ άλλων ενδεικτικά την ετικέτα παίκτη, τη 

βαθμολογία παίκτη, τη βαθμολογία παιχνιδιού, το ιστορικό και τη λίστα 

φίλων) με τον εν λόγω συμβαλλόμενο εκτός της Microsoft, όπως 

αναφέρεται στη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της 

Microsoft και (β) εάν επιτρέπεται από τις ρυθμίσεις ιδιωτικού 

απορρήτου σας στο Xbox, ο τρίτος συμβαλλόμενος εκτός της Microsoft 

μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των επικοινωνιών 



στο παιχνίδι, κατά τη σύνδεσή σας στο λογαριασμό σας με τον 

συμβαλλόμενο εκτός της Microsoft. Επίσης, εάν επιτρέπεται από τις 

ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου σας στο Xbox, η Microsoft μπορεί να 

δημοσιεύσει την ετικέτα παίκτη σας και τα παιχνίδια που έχετε παίξει 

σε email προς επαφές που περιλαμβάνονται στη λίστα φίλων σας στο 

Xbox. 

iii. Το Περιεχόμενό σας. Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της κοινότητας 

των Υπηρεσιών Xbox, χορηγείτε στην Microsoft, τις συγγενείς εταιρείες 

της και τους απαιτούμενους κατόχους υπο-αδειών χρήσης ελεύθερο, 

διεθνές δικαίωμα να χρησιμοποιούν, να τροποποιούν, να 

αναπαράγουν, να διανέμουν και να προβάλλουν το περιεχόμενο ή το 

όνομά σας, την ετικέτα παίκτη σας, το σύνθημα ή το avatar που έχετε 

δημοσιεύσει σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Xbox είτε συνολικά είτε εν 

μέρει με οποιοδήποτε μέσο ή διαδικασία σε οποιοδήποτε υλικό ή 

υποστήριξη. 

iv. Διαχειριστές Παιχνιδιού. Σε ορισμένα παιχνίδια ενδέχεται να 

χρησιμοποιούνται διαχειριστές και παρουσιαστές παιχνιδιού. Οι 

διαχειριστές και οι παρουσιαστές παιχνιδιού δεν είναι 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Microsoft. Οι απόψεις τους δεν 

εκφράζουν απαραιτήτως εκείνες της Microsoft. 

v. Χρήση του Xbox από Παιδιά. Εάν το Xbox Live χρησιμοποιείται από 

ανήλικο(η), ο γονιός ή κηδεμόνας μπορεί να ελέγχει πολλά στοιχεία του 

λογαριασμού του ανηλίκου καθώς και να λαμβάνει αναφορές σχετικά 

με τη χρήση του Xbox Live. 

vi. Νόμισμα ή Εικονικά Αγαθά Παιχνιδιών. Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να 

περιλαμβάνουν κάποιο εικονικό νόμισμα για χρήση στα παιχνίδια 

(όπως, χρυσό, νομίσματα ή βαθμούς), η αγορά του οποίου είναι δυνατή 

από την Microsoft με χρήση πραγματικών χρηματικών ποσών, εάν είστε 

ενήλικοι βάσει νόμου στη χώρα διαμονής σας. Επίσης, οι Υπηρεσίες 

ενδέχεται να περιλαμβάνουν εικονικά, ψηφιακά αντικείμενα ή αγαθά, η 

αγορά των οποίων είναι δυνατή από την Microsoft με χρήση 

πραγματικών χρηματικών ποσών ή με χρήση του νομίσματος των 

παιχνιδιών. Το νόμισμα των παιχνιδιών και τα εικονικά αγαθά δεν 

επιτρέπεται να εξαργυρώνονται ποτέ έναντι πραγματικών χρηματικών 

ποσών, αγαθών ή άλλων στοιχείων χρηματικής αξίας από την Microsoft 

ή οποιονδήποτε τρίτο. Εκτός από μια περιορισμένη, προσωπική, 



ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, χωρίς δυνατότητα 

παραχώρησης υπο-άδειας χρήσης, του νομίσματος και των εικονικών 

αγαθών των παιχνιδιών μόνο στις Υπηρεσίες, δεν έχετε κανένα 

δικαίωμα ή νομή σε οποιοδήποτε τέτοιο νόμισμα ή εικονικό αγαθό 

παιχνιδιού, το οποίο εμφανίζεται στις Υπηρεσίες ή προέρχεται από 

αυτές ή σε οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη 

χρήση των Υπηρεσιών ή αποθηκεύονται σε αυτές. Η Microsoft μπορεί, 

ανά πάσα στιγμή, να ρυθμίσει, να ελέγξει, να τροποποιήσει ή/και να 

καταργήσει το νόμισμα του παιχνιδιού ή/και τα εικονικά αγαθά, 

εφόσον το αποφασίσει κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Store 

β. Store. Ο όρος "Store" αναφέρεται σε μια Υπηρεσία που σας επιτρέπει 

να περιηγείστε, να κατεβάζετε, να αγοράζετε, να αξιολογείτε και να 

κρίνετε εφαρμογές (ο όρος "εφαρμογή" περιλαμβάνει παιχνίδια) και 

άλλο ψηφιακό περιεχόμενο. Αυτοί οι Όροι καλύπτουν τη χρήση του 

Office Store, του Windows Store και του Xbox Store. Ο όρος "Office 

Store" σημαίνει ένα Store για προϊόντα και εφαρμογές Office που 

χρησιμοποιούνται με τα Office, SharePoint, Exchange, Access και Project 

(εκδόσεων 2013 ή μεταγενέστερες). Ο όρος "Windows Store" σημαίνει 

ένα Store με συσκευές Windows, όπως τηλέφωνα, Η/Υ και tablet ή 

άλλες εμπειρίες που φέρουν την επωνυμία Windows Store. Ο όρος 

"Xbox Store" σημαίνει ένα Store για κονσόλες Xbox ONE και Xbox 360 ή 

οποιαδήποτε άλλη εμπειρία με την επωνυμία Xbox Store. 

i. Όροι Άδειας Χρήσης. Θα προσδιορίσουμε τον εκδότη κάθε εφαρμογής 

που διατίθεται στο σχετικό Store. Οι Τυπικοί Όροι Άδειας Χρήσης 

Εφαρμογών ("SALT") που βρίσκονται στο τέλος αυτών των Όρων 

αποτελούν σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τον εκδότη της εφαρμογής 

που έχει θέσει τους όρους της άδειας χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για την 

από μέρους σας χρήση μιας εφαρμογής που κατεβάζετε μέσω του 

Windows Store ή του Xbox Store, εκτός εάν με την εφαρμογή 

παρέχονται διαφορετικοί όροι άδειας χρήσης. Οι εφαρμογές τις οποίες 

έχετε κατεβάσει μέσω του Office Store δεν διέπονται από τους SALT και 

έχουν ξεχωριστούς όρους άδειας χρήσης που ισχύουν. Η Ενότητα 5 

αυτών των Όρων ισχύει για οποιεσδήποτε εφαρμογές και υπηρεσίες 

τρίτου μέρους που έχουν αποκτηθεί μέσω ενός Store. 



ii. Ενημερώσεις. Η Microsoft θα ελέγχει αυτόματα και θα κατεβάζει 

ενημερώσεις για τις εφαρμογές σας, ακόμη κι αν δεν έχετε εγγραφεί 

στο σχετικό Store. Μπορείτε να αλλάζετε το Store ή τις ρυθμίσεις του 

συστήματός σας εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματες ενημερώσεις 

για τις εφαρμογές του Store. Ωστόσο, ορισμένες εφαρμογές του Office 

Store που φιλοξενούνται ολοκληρωτικά ή εν μέρει online μπορούν να 

ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή από τον προγραμματιστή της 

εφαρμογής και δεν χρειάζονται την άδειά σας για να ενημερωθούν. 

iii. Εμπειρίες Ιδιωτικών Store. Ορισμένοι επιχειρησιακοί οργανισμοί 

μπορεί να προσφέρουν στους υπαλλήλους, τους υπεργολάβους και 

τους συνεργάτες τους δυνατότητα πρόσβασης σε μια εμπειρία 

ιδιωτικού store. Αυτοί οι Όροι δεν καλύπτουν τη χρήση ενός ιδιωτικού 

store (εφόσον ισχύει). Αυτοί οι Όροι καλύπτουν μόνο την προσωπική, 

μη εμπορική χρήση των Store. 

iv. Αξιολογήσεις και Κριτικές. Εάν υποβάλετε μια αξιολόγηση ή κριτική 

για μια εφαρμογή που περιλαμβάνεται στο Store, ενδέχεται να λάβετε 

από την Microsoft email με περιεχόμενο από τον εκδότη της 

εφαρμογής. Οποιοδήποτε τέτοιο email προέρχεται από την Microsoft. 

Δεν κοινοποιούμε τη διεύθυνση email που έχετε σε εκδότες των 

εφαρμογών που λαμβάνετε μέσω του Store. 

v. Όταν λαμβάνετε μουσική, βίντεο ή βιβλία απευθείας από την 

Microsoft, ισχύουν οι παρακάτω όροι: Μέσω του Windows Store ή του 

Xbox Store, η Microsoft μπορεί να σας επιτρέπει να λαμβάνετε, να 

ακούτε, να προβάλλετε ή/και να διαβάζετε (όποια περίπτωση ισχύει) 

μουσική, εικόνες, βίντεο, κείμενο ή άλλο υλικό ("Ψηφιακά Αγαθά") τα 

οποία μπορείτε να λαμβάνετε σε ψηφιακή μορφή. Τα Ψηφιακά Αγαθά 

προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση με 

σκοπό την ψυχαγωγία. Συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανέμετε, 

εκπέμπετε, εκτελείτε δημόσια ή προβάλλετε ή μεταβιβάζετε δημόσια 

κανένα αντίγραφο των Ψηφιακών Αγαθών που έχετε λάβει μέσω 

οποιουδήποτε από τα Καταστήματα. Τα Ψηφιακά Αγαθά μπορεί να 

ανήκουν είτε στην Microsoft είτε σε τρίτα μέρη. Ωστόσο, σε όλες τις 

περιπτώσεις, κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι τα δικαιώματά σας σε 

σχέση με τα Ψηφιακά Αγαθά περιορίζονται σε αυτούς τους Όρους, στη 

νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και στους 

κανόνες χρήσης που περιλαμβάνονται στη διεύθυνση 



http://www.xbox.com/usagerules. Συμφωνείτε ότι δεν θα επιχειρήσετε 

να τροποποιήσετε κανένα Ψηφιακό Αγαθό που έχει ληφθεί μέσω 

οποιουδήποτε από τα Store για κανέναν σκοπό, που μπορεί να 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την απόκρυψη ή την αλλαγή της 

κυριότητας ή της προέλευσης των Ψηφιακών Αγαθών. Η Microsoft 

ή/και οι κάτοχοι των Ψηφιακών Αγαθών μπορούν σε τακτά διαστήματα 

να καταργούν Ψηφιακά Αγαθά από τα Store χωρίς κοινοποίηση. 

vi. Προειδοποίηση για την Ασφάλεια. Για να αποφύγετε πιθανό 

τραυματισμό ή καταπόνηση των ματιών, πρέπει να κάνετε τακτικά 

διαλείμματα από τη χρήση των εφαρμογών που διατίθενται μέσω ενός 

Store, ειδικά εάν αισθάνεστε πόνο ή κούραση που οφείλεται στη χρήση. 

Ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων μπορεί να εκδηλώσει σπασμούς 

όταν εκτεθεί σε συγκεκριμένες οπτικές εικόνες, όπως 

επαναλαμβανόμενες αναλαμπές φωτός ή σχημάτων που μπορεί να 

εμφανίζονται στις εφαρμογές. Ακόμη και άτομα χωρίς ιστορικό 

σπασμών μπορεί να πάσχουν από μη διεγνωσμένη πάθηση που μπορεί 

να προκαλέσει αυτούς τους σπασμούς. Τα συμπτώματα μπορεί να 

περιλαμβάνουν ζάλη, αλλοιωμένη όραση, συσπάσεις, τινάγματα ή 

τρέμουλο των άκρων, αποπροσανατολισμό, σύγχυση, απώλεια 

συνείδησης ή επιληπτικές κρίσεις. Σταματήστε αμέσως τη χρήση και 

απευθυνθείτε σε γιατρό που έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση αυτών 

των συμπτωμάτων ή απευθυνθείτε σε γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τις 

εφαρμογές εάν έχετε εμφανίσει στο παρελθόν συμπτώματα που 

σχετίζονται με σπασμούς. Οι γονείς των παιδιών που χρησιμοποιούν τις 

εφαρμογές πρέπει να παρακολουθούν μήπως εμφανιστούν τέτοια 

συμπτώματα. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Οικογένεια Microsoft 

γ. Οικογένεια Microsoft. Οι γονείς και τα παιδιά μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την Οικογένεια Microsoft για να χτίσουν εμπιστοσύνη 

μεταξύ τους με βάση την αμοιβαία κατανόηση ως προς τις 

συμπεριφορές, τις τοποθεσίες web, τις εφαρμογές, τα παιχνίδια, τις 

φυσικές τοποθεσίες και τις δαπάνες που θεωρούνται σωστές στην 

οικογένειά τους. Οι γονείς μπορούν να δημιουργήσουν μια 

"Οικογένεια" μεταβαίνοντας στο https://account.microsoft.com/family 

(ή ακολουθώντας τις οδηγίες της συσκευής Windows ή της κονσόλας 



Xbox) και καλώντας τα παιδιά τους ή άλλους γονείς να συμμετάσχουν. 

Διατίθεται πολλές δυνατότητες για μέλη της Οικογένειας, επομένως 

ελέγξτε προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται όταν 

συμφωνήσετε να δημιουργήσετε ή να συμμετάσχετε σε μια 

"Οικογένεια". Δημιουργώντας ή συμμετέχοντας σε μια "Οικογένεια", 

δηλώνετε ότι θα χρησιμοποιείτε την "Οικογένεια" σύμφωνα με το 

σκοπό της και δεν θα την χρησιμοποιείτε με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο 

για να αποκτήσετε παράνομα πρόσβαση στις πληροφορίες άλλου 

ατόμου. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Skype 

δ. Skype. 

i. Καμία Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης. Υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις παραδοσιακές τηλεφωνικές 

υπηρεσίες και το Skype. Το Skype δεν οφείλει να προσφέρει πρόσβαση 

σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς 

ή/και εθνικούς κανόνες, κανονισμούς ή νόμους. Το λογισμικό και τα 

προϊόντα Skype δεν προορίζονται να υποστηρίξουν ή να 

πραγματοποιήσουν κλήσεις έκτακτης ανάγκης σε οποιονδήποτε τύπο 

νοσοκομείων, αστυνομικών αρχών, μονάδων ιατρικής φροντίδας ή 

οποιοδήποτε άλλο είδος υπηρεσιών που συνδέουν έναν χρήστη με 

προσωπικό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ή με δημόσια σημεία 

απάντησης σε θέματα ασφάλειας ("Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης"). Το 

Skype μπορεί να υποστηρίξει κλήσεις προς Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης 

σε έναν πολύ περιορισμένο αριθμό χωρών και μόνο για περιορισμένες 

εκδόσεις λογισμικού και πλατφορμών. Μπορείτε να βρείτε 

λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τον τρόπο διαμόρφωσης 

αυτής της δυνατότητας εδώ: http://www.skype.com/go/emergency. Εάν 

η κλήση έκτακτης ανάγκης που πραγματοποιείτε συνδεθεί, θα χρειαστεί 

να χορηγήσετε πληροφορίες σχετικά με τη φυσική τοποθεσία σας ώστε 

να μπορέσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σας απαντήσουν. Το 

Skype δεν εγγυάται ότι θα προκύψει σύνδεση κατά την κλήση έκτακτης 

ανάγκης που πραγματοποιείτε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: (i) 

είναι ευθύνη σας να αγοράζετε συμβατικές υπηρεσίες ασύρματης 

(κινητής) ή σταθερής τηλεφωνίας που προσφέρουν πρόσβαση σε 

Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και (ii) το Skype δεν αντικαθιστά την κύρια 



τηλεφωνική υπηρεσία σας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 

112, τον αποκλειστικό αριθμό έκτακτης ανάγκης για την Ε.Ε. στο 

www.skype.com/go/emergency. 

ii. Αλλαγές σε προϊόντα Skype επί πληρωμή. Εάν κάνουμε αλλαγές σε 

προϊόντα Skype επί πληρωμή, οι οποίες πρόκειται να αποβούν 

επιζήμιες για εσάς, θα σας αποστείλουμε τουλάχιστον κοινοποίηση για 

τις αλλαγές τριάντα ημέρες πριν και θα σας ενημερώσουμε για το 

δικαίωμά σας να τερματίσετε τη χρήση του σχετικού προϊόντος πριν 

αυτό αλλάξει. Εάν δεν τερματίσετε τη χρήση του προϊόντος πριν οι 

αλλαγές τεθούν σε ισχύ, σημαίνει ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές. Θα 

αναφέρουμε ρητά το συγκεκριμένο γεγονός, όταν σας ενημερώσουμε. 

iii. API ή Εκπομπή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Skype σε σύνδεση 

με οποιαδήποτε εκπομπή, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις "TOS 

Εκπομπής" που θα βρείτε στο 

http://www.skype.com/go/legal.broadcast. Εάν θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε διασύνδεση προγραμματισμού 

εφαρμογών ("API") που εκτίθεται ή έχει καταστεί διαθέσιμη μέσω του 

Skype, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους σχετικούς όρους 

αδειοδότησης, που διατίθενται στο www.skype.com/go/legal. 

iv. Πολιτικές Ορθής Χρήσης. Κατά τη χρήση του Skype μπορεί να 

ισχύουν πολιτικές ορθής χρήσης. Διαβάστε αυτές τις πολιτικές που 

έχουν σχεδιαστεί για να σας προστατεύουν από απάτη και κακή χρήση 

και μπορεί να περιορίσουν τον τύπο, τη διάρκεια ή την ένταση των 

κλήσεων ή μηνυμάτων που μπορείτε να κάνετε. Αυτές οι πολιτικές 

ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους δι’ αναφοράς. Μπορείτε να 

βρείτε αυτές τις πολιτικές στο 

http://www.skype.com/go/terms.fairusage. 

v. Αντιστοίχιση. Το Skype περιέχει δυνατότητες που σας επιτρέπουν να 

υποβάλλετε πληροφορίες ή να επισημαίνετε τον εαυτό σας σε έναν 

χάρτη χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία αντιστοίχισης. Χρησιμοποιώντας 

αυτές τις δυνατότητες, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και τους 

όρους των Google Maps που διατίθενται στο 

http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html. 

vi. Προσωπική/Μη εμπορική χρήση. Η χρήση του Skype παρέχεται 

αποκλειστικά για δική σας προσωπική χρήση και όχι για εμπορική 



εκμετάλλευση. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον προσωπικό σας 

λογαριασμό Skype στη δουλειά για τις προσωπικές επαγγελματικές 

επικοινωνίες σας. 

vii. Αριθμός Skype/Skype To Go. Εάν το Skype σας χορηγήσει έναν 

Αριθμό Skype ή έναν Αριθμό Skype To Go, συμφωνείτε ότι δεν είστε 

κάτοχος του αριθμού ή ότι δεν έχετε το δικαίωμα να διατηρήσετε για 

πάντα αυτόν τον αριθμό Σε ορισμένες χώρες, ο αριθμός μπορεί να σας 

χορηγηθεί από έναν συνεργάτη Skype και όχι από το ίδιο το Skype και 

ενδέχεται να χρειαστεί να συνάψετε ξεχωριστή σύμβαση με αυτόν τον 

συνεργάτη. 

viii. Διαχειριστής Skype. "Διαχειριζόμενος Λογαριασμός" είναι ένας 

λογαριασμός Skype τον οποίον εσείς δημιουργείτε και διαχειρίζεστε, 

ενεργώντας ως ατομικός διαχειριστής του Διαχειριστή Skype και όχι ως 

επιχειρησιακό νομικό πρόσωπο. Μπορείτε να ορίσετε πρόσθετους 

διαχειριστές για τον Διαχειριστή Skype εφόσον αυτοί αποδέχονται 

αυτούς τους Όρους. Έχετε την ευθύνη για τη χρήση των 

Διαχειριζόμενων Λογαριασμών σας. Οι Διαχειριζόμενοι Λογαριασμοί 

προορίζονται μόνο για ατομική χρήση και επιτρέπεται να 

κοινοποιηθούν. Εάν παραχωρήσετε Αριθμούς Skype σε έναν 

Διαχειριζόμενο Λογαριασμό, είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με 

οποιεσδήποτε απαιτήσεις που σχετίζονται με τη χώρα διαμονής ή την 

τοποθεσία των χρηστών του Διαχειριζόμενου Λογαριασμού σας. Εάν 

επιλέξετε να διαγράψετε έναν Διαχειριζόμενο Λογαριασμό, κάθε 

εκχωρημένη συνδρομή ή Πίστωση Skype ή Αριθμός Skype που δεν έχει 

ζητηθεί μπορεί να χαθεί ενώ δεν θα έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο 

περιεχόμενό σας ή το υλικό που σχετίζεται με τον Διαχειριζόμενο 

Λογαριασμό που έχει διαγραφεί. Το Skype διατηρεί το δικαίωμα να 

ακυρώνει Διαχειριζόμενους Λογαριασμούς που έχουν παραμείνει 

ανενεργοί για περισσότερο από ένα έτος. Συμφωνείτε ότι θα 

επεξεργάζεστε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες των χρηστών 

του Διαχειριζόμενου Λογαριασμού σας σύμφωνα με όλους τους 

σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

ix. Χρεώσεις και Επιστροφές Χρημάτων για τη χρήση του Skype. Οι 

πληρωτέες χρεώσεις για κλήση τηλεφώνων εκτός συνδρομής 

συνίστανται σε μια αμοιβή σύνδεσης (που χρεώνεται άπαξ ανά κλήση) 

και σε μια χρέωση ανά λεπτό που ορίζεται στο 



www.skype.com/go/allrates. Οι χρεώσεις κλήσεων θα αφαιρούνται από 

το πιστωτικό υπόλοιπό σας στο Skype. Το Skype μπορεί να αλλάξει τις 

χρεώσεις για κλήση αριθμών τηλεφώνου και αριθμούς πρόσθετης 

χρέωσης που δεν περιλαμβάνονται σε μια συνδρομή. Εάν οι αλλαγές 

είναι ουσιώδεις και μη συμφέρουσες για εσάς (π.χ. εάν αυξήσουμε τις 

χρεώσεις), θα σας ενημερώσουμε με email ή με άλλο δέοντα τρόπο 

τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν οι αλλαγές των χρεώσεων τεθούν 

σε ισχύ. Ύστερα από τριάντα (30) ημέρες, οι νέες χρεώσεις θα ισχύουν 

στην επόμενη κλήση σας. Μπορείτε να βρείτε τις ισχύουσες χρεώσεις 

στο www.skype.com/go/allrates. Εάν δεν αποδεχτείτε τις νέες χρεώσεις, 

δεν πρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις. Τα λεπτά τμηματικών κλήσεων 

και οι τμηματικές χρεώσεις σε λεπτά θα στρογγυλοποιούνται προς την 

επόμενη ολόκληρη μονάδα. Όλες οι τιμές για προϊόντα Skype επί 

πληρωμή περιλαμβάνουν τους ισχύοντες φόρους, όπως ΦΠΑ, εκτός εάν 

αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Το ΦΠΑ υπολογίζεται με βάση τη 

διεύθυνση τιμολόγησης που έχει δοθεί. Αποποιείστε ρητά κάθε 

δικαίωμα αποζημίωσης του ΦΠΑ από το Skype εάν το ποσό του ΦΠΑ, 

που πρέπει να πληρωθεί από το Skype στην εφορία είναι για 

οποιονδήποτε λόγο χαμηλότερο από το ποσό του ΦΠΑ που έχει 

συλλεχθεί από εσάς. Τα προϊόντα Skype επί πληρωμή δεν διατίθενται 

σε πελάτες που βρίσκονται στο όρος Άθως, τα Κανάρια Νησιά, τα 

Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα, στα νησιά Ώλαντ, στα νησιά της 

Μάγχης, το νησί Χελιγκόλαντ, την περιοχή Μπίσινγκεν, τη Θέουτα, τη 

Μελίγια, στο Λιβίνιο, το Καμπιόνε ντ' Ιτάλια και τα Ιταλικά Ύδατα της 

Λίμνης Λουγκάνο. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει ένα προϊόν Skype επί 

πληρωμή με οποιονδήποτε τρόπο, η περίοδος υπαναχώρησής σας θα 

εκπνεύσει και η αγορά σας δεν μπορεί να ακυρωθεί ή να επιστραφούν 

τα χρήματά σας. Η δαπάνη της Πίστωσης Skype, η εκχώρηση ενός 

Αριθμού Skype ή η χρήση μιας συνδρομής ισοδυναμούν με "πλήρη 

αποστολή" ή/και χρήση ενός προϊόντος Skype επί πληρωμή. 

Συμφωνείτε ρητά ότι οι Αριθμοί Skype μπορούν να εκχωρηθούν πριν 

από το τέλος της περιόδου υπαναχώρησης και εφόσον εκχωρηθούν δεν 

είναι δυνατό να επιστραφούν. Εκτός της περιόδου υπαναχώρησης, η 

επιστροφή χρημάτων για μη χρησιμοποιημένες ή μη ληγμένες 

συνδρομές Skype δεν είναι δυνατή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. 

Η περίοδος υπαναχώρησης και οι επιστροφές χρημάτων δεν ισχύουν 

για προϊόντα Skype επί πληρωμή που (i) έχουν αγοραστεί μέσω τρίτου 



συνεργάτη, (ii) έχουν καταβληθεί μετρητοίς με μεθόδους εξόφλησης 

τρίτων (όπως, πορτοφόλι εξόφλησης μετρητοίς), (iii) δεν έχουν 

αγοραστεί απευθείας online από το Skype (π.χ. με κουπόνια ή 

προπληρωμένες κάρτες), ή (iv) έχουν εκχωρηθεί στο λογαριασμό σας 

από τρίτο μέρος. 

x. Πίστωση Skype. Το Skype δεν εγγυάται ότι θα έχετε τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο Πίστωσης Skype για να αγοράσετε άλλα 

προϊόντα Skype επί πληρωμή. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την Πίστωση 

Skype σας για χρονική περίοδο 180 ημερών, το Skype θα καταστήσει την 

Πίστωση Skype σας ανενεργή. Μπορείτε να επανενεργοποιήσετε την 

Πίστωση Skype ακολουθώντας τη σύνδεση επανενεργοποίησης 

http://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματης Ανανέωσης, όταν αγοράσετε 

Πίστωση Skype επιλέγοντας το κατάλληλο κουτάκι. Εάν ενεργοποιηθεί, 

το υπόλοιπο Πίστωσης Skype θα ανανεωθεί με το ίδιο ποσό και με τη 

μέθοδο εξόφλησης που έχετε επιλέξει κάθε φορά που το υπόλοιπο του 

λογαριασμού σας στο Skype πέφτει κάτω από το όριο που έχει οριστεί 

στο Skype. Εάν αγοράσατε μια συνδρομή με άλλη μέθοδο εξόφλησης 

εκτός από πιστωτική κάρτα, Paypal ή Moneybookers (Skrill) και έχετε 

ενεργοποιήσει την Αυτόματη Ανανέωση, το υπόλοιπο Πίστωσης Skype 

θα ανανεωθεί εκ νέου με το ποσό που απαιτείται για να αγοράσετε την 

επόμενη περιοδική συνδρομή σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την 

Αυτόματη Ανανέωση οποιαδήποτε στιγμή ανοίγοντας και αλλάζοντας 

τις ρυθμίσεις σας στο λογαριασμό σας στο Skype. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Bing και MSN 

ε. Bing και MSN. 

i. Υλικά Bing και MSN. Τα άρθρα, το κείμενο, οι φωτογραφίες, οι χάρτες, 

τα βίντεο, οι συσκευές αναπαραγωγής βίντεο και τα υλικά τρίτου 

μέρους που διατίθενται στο Bing και το MSN προορίζονται μόνο για μη 

εμπορική, προσωπική σας χρήση. Άλλες χρήσεις, όπως λήψη, 

αντιγραφή ή αναδιανομή αυτών των υλικών, επιτρέπονται μόνο στο 

βαθμό που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από την Microsoft ή κατόχους 

δικαιωμάτων ή στο βαθμό που επιτρέπεται από το σχετικό δίκαιο περί 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Microsoft ή άλλοι κάτοχοι 



δικαιωμάτων διατηρούν όλα τα δικαιώματα επί του υλικού, τα οποία 

δεν εκχωρούνται ρητά από αυτήν στο πλαίσιο των όρων άδειας χρήσης. 

ii. Χάρτες Bing. Δεν επιτρέπεται η χρήση αεροφωτογραφιών στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Μεξικό, τη Νέα Ζηλανδία, την 

Αυστραλία ή την Ιαπωνία για χρήση από κυβερνητική υπηρεσία χωρίς 

ξεχωριστή έγγραφη έγκριση. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Cortana 

στ. Cortana. Το Cortana είναι μια Υπηρεσία προσωπικού βοηθού της 

Microsoft. Το Cortana παρέχει πληροφορίες αποκλειστικά για σκοπούς 

του δικού σας προγραμματισμού και θα πρέπει να ασκείτε τη δική σας 

ανεξάρτητη κρίση, όταν εξετάζετε και χρησιμοποιείτε τις εν λόγω 

πληροφορίες. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα, 

την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα ή την επικαιρότητα των 

συμπερασμάτων και των εξατομικευμένων εμπειριών που παρέχονται 

από το Cortana. Η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη, εάν κάποια 

δυνατότητα διαχείρισης επικοινωνίας του Cortana καθυστερεί ή 

αποτρέπει την εξέταση ή την αποστολή μηνυμάτων επικοινωνίας από 

εσάς. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Outlook.com 

ζ. Outlook.com. Η διεύθυνση email στο Outlook.com (ή @msn, 

@hotmail ή @live) που χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε έναν 

λογαριασμό Microsoft θα είναι μοναδική για εσάς για όσο χρόνο 

παραμείνουν ενεργά τα εισερχόμενά σας στο Outlook.com ή ο 

λογαριασμός Microsoft. Στην περίπτωση που τα εισερχόμενα στο 

Outlook.com ή ο λογαριασμός Microsoft κλείσουν είτε από εσάς είτε 

από την Microsoft βάσει αυτών των Όρων, η διεύθυνση email ή το 

όνομα χρήστη σας μπορεί να ανακυκλωθεί στο σύστημά μας και να 

εκχωρηθεί σε άλλον χρήστη. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Υπηρεσίες που βασίζονται στο Office 



η. Υπηρεσίες που βασίζονται στο Office. Οι υπηρεσίες, οι εφαρμογές ή 

τα προϊόντα Office για καταναλωτές (όπως το Sway και το OneNote) 

προορίζονται για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς, εκτός εάν 

έχετε εμπορικά δικαιώματα χρήσης βάσει ξεχωριστής σύμβασης με την 

Microsoft. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

HealthVault 

i. HealthVault. Το HealthVault προορίζεται για την αποθήκευση 

προσωπικών πληροφοριών σχετικά με την υγεία και πληροφοριών 

σχετικά με άλλα άτομα (όπως η οικογένειά σας) με τη συγκατάθεσή 

τους. Οι λογαριασμοί HealthVault δεν προορίζονται για χρήση από 

παρόχους του τομέα υγείας και ιατρικής περίθαλψης ή για 

οποιονδήποτε άλλον εμπορικό ή μη προσωπικό σκοπό. Οι πληροφορίες 

που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό σας μπορεί να μην είναι πάντα 

ακριβείς ή ενημερωμένες και πρέπει να αντιμετωπίζονται από 

οποιονδήποτε πάροχο του τομέα υγείας και ιατρικής περίθαλψης μόνο 

ως ενημερωτικές. Η Υπηρεσία HealthVault δεν διατηρεί εγγραφές για 

παρόχους του τομέα υγείας και ιατρικής περίθαλψης ή για άλλους 

ιατρικούς σκοπούς ή σκοπούς διαχείρισης ιατρικών περιστατικών. Για 

παράδειγμα, οι εγγραφές του HealthVault δεν αποτελούν 

ταυτοποιήσιμα σύνολα εγγραφών, όπως ορίζεται από τους 

κανονισμούς των Η.Π.Α. Εάν ένας πάροχος του τομέα υγείας και 

ιατρικής περίθαλψης αποφασίσει να συμπεριλάβει οποιαδήποτε 

δεδομένα που καθίστανται διαθέσιμα από το HealthVault στις 

εγγραφές του, πρέπει να αποθηκεύσει ένα αντίγραφο στο δικό του 

σύστημα. Εάν υπάρχει συνυπεύθυνος για μια εγγραφή στο λογαριασμό 

σας (επειδή ένας από εσάς προσκάλεσε τον άλλον), αναγνωρίζετε ότι ο 

συνυπεύθυνος θα έχει πλήρη έλεγχο στην εν λόγω εγγραφή και μπορεί 

να ακυρώσει την πρόσβασή σας στην εγγραφή, να διαχειριστεί την 

πρόσβαση άλλων ατόμων στην εγγραφή και να προβάλλει δεδομένα 

της εγγραφής, όπως το πού και πότε θα χρησιμοποιείται η εγγραφή. Η 

Microsoft δεν υποστηρίζει διαπιστευτήρια σύνδεσης εκτός της 

Microsoft (όπως Facebook και OpenID), επομένως η υποστήριξη 

πελατών του HealthVault δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσει με θέματα 

εισόδου για τα διαπιστευτήρια αυτά. Εάν χάσετε τα διαπιστευτήρια 

εισόδου σας ή εάν ο λογαριασμός όπου λάβατε τα διαπιστευτήριά σας 



κλείσει, δεν θα είστε σε θέση να ανακτήσετε τα αποθηκευμένα 

δεδομένα σας. Για να βοηθήσετε να συνεχιστεί η πρόσβαση, 

προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα διαπιστευτήρια 

εισόδου με το λογαριασμό HealthVault. Η Microsoft δεν επικυρώνει 

ούτε ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, την υποστήριξη 

ή την ασφάλεια διαπιστευτηρίων εκτός της Microsoft που ενδέχεται να 

χρησιμοποιήσετε. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

Διάφοροι όροι 

14. Διάφορα. Αυτή η ενότητα και οι ενότητες 1, 9 (για ποσά που 

επιβλήθηκαν πριν από τη λήξη αυτών των Όρων), 10, 11, 12, καθώς και 

εκείνες οι οποίες περιέχουν όρους που εφαρμόζονται μετά τη λήξη των 

παρόντων Όρων, θα εξακολουθούν να ισχύουν έπειτα από τυχόν 

καταγγελία ή ακύρωσή της. Έχουμε τη δυνατότητα να εκχωρήσουμε, να 

μεταβιβάσουμε ή να απορρίψουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο αυτών των Όρων, εξ 

ολοκλήρου ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή χωρίς κοινοποίηση, με την 

προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκχώρηση, μεταβίβαση ή απόρριψη δεν 

είναι εις βάρος σας. Δεν έχετε δικαίωμα εκχώρησης, μεταβίβασης ή 

απόρριψης των παρόντων Όρων ή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων για 

χρήση των Υπηρεσιών. Η παρούσα είναι η ενιαία σύμβαση που 

συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και την Microsoft για την από μέρους σας 

χρήση των Υπηρεσιών. Υπερισχύει οποιωνδήποτε προηγούμενων 

συμβάσεων ανάμεσα σε εσάς και την Microsoft σχετικά με την από 

μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών. Όλα τα τμήματα αυτών των Όρων 

ισχύουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπει η σχετική 

νομοθεσία. Εάν ένα δικαστήριο ή ένας διαιτητής κρίνει ότι δεν 

μπορούμε να επιβάλουμε τμήμα αυτών των Όρων με τον τρόπο που 

αυτό έχει διατυπωθεί, έχουμε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουμε 

τους συγκεκριμένους όρους με παρόμοιους όρους στο βαθμό που αυτό 

είναι δυνατό στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας, ωστόσο οι 

υπόλοιποι Όροι δεν θα αλλάξουν. Αυτοί οι Όροι συνάπτονται 

αποκλειστικά για δικό σας και δικό μας όφελος. Δεν συνάπτεται προς 

όφελος οποιουδήποτε άλλου ατόμου, με εξαίρεση τους 

επιτρεπόμενους κληρονόμους και εκδοχείς της Microsoft. Οι 

επικεφαλίδες των ενοτήτων προορίζονται μόνο για αναφορά. 



15. Νομοθεσία σχετικά με τις εξαγωγές. Πρέπει να συμμορφώνεστε με 

την εθνική και διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς σχετικά με τις 

εξαγωγές που ισχύουν για το λογισμικό ή/και τις Υπηρεσίες, τα οποία 

περιλαμβάνουν περιορισμούς ως προς τους προορισμούς, τους 

τελικούς χρήστες και την τελική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τους γεωγραφικούς περιορισμούς και τους περιορισμούς 

εξαγωγών, μεταβείτε στην τοποθεσία 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=141397 και 

http://www.microsoft.com/exporting. 

16. Αυτόκλητες Ιδέες. H Microsoft δεν εξετάζει ούτε αποδέχεται 

αυτόκλητες προτάσεις ή ιδέες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ιδεών 

για νέα προϊόντα, τεχνολογίες, προωθήσεις, ονόματα προϊόντων, 

σχόλια για προϊόντα και βελτιώσεις προϊόντων ("Αυτόκλητα Σχόλια"). 

Εάν στείλετε οποιοδήποτε Αυτόκλητο Σχόλιο στην Microsoft μέσω των 

Υπηρεσιών ή με άλλον τρόπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η 

Microsoft δεν θα έχει καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας σε σχέση με 

το Αυτόκλητο Σχόλιο. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Κοινοποιήσεις και διαδικασία έγερσης αξιώσεων για παραβίαση 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Microsoft σέβεται τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Εάν εγείρετε αξιώσεις 

σχετικά με παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για την παραβίαση δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, συνιστούμε να αποστέλλετε κοινοποιήσεις 

τέτοιου είδους στον καθορισμένο συνεργάτη της Microsoft. Για 

λεπτομέρειες και στοιχεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στην ενότητα 

Κοινοποιήσεις και Διαδικασίες για Αξιώσεις σε Περίπτωση Παραβίασης 

Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

Η Microsoft χρησιμοποιεί τις διαδικασίες που ορίζονται στον Τίτλο 17 

του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 512, προκειμένου να 

απαντήσει σε κοινοποιήσεις περί παραβίασης δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε συγκεκριμένες περιστάσεις, η Microsoft 

ενδέχεται επίσης να απενεργοποιήσει ή να καταγγείλει λογαριασμούς 



χρηστών των υπηρεσιών της Microsoft, οι οποίοι μπορεί να είναι κατ’ 

επανάληψη παραβάτες. 

Κοινοποιήσεις και διαδικασίες σχετικά με θέματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας σε διαφημίσεις. Εξετάστε τις Οδηγίες περί Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο δίκτυο 

διαφημίσεών μας. 

Κοινοποιήσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 

τα εμπορικά σήματα. Οι Υπηρεσίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία 

της © 2015 Microsoft Corporation ή/και των προμηθευτών της, One 

Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Με επιφύλαξη κάθε 

νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία Microsoft, καθώς και οι επωνυμίες, 

τα λογότυπα και τα εικονίδια όλων των προϊόντων, του λογισμικού και 

των υπηρεσιών της Microsoft ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή 

σήματα κατατεθέντα της Microsoft στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε 

άλλες χώρες. Οι επωνυμίες πραγματικών εταιρειών και προϊόντων 

ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. 

Τυχόν δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά σε αυτούς τους Όρους 

τελούν υπό επιφύλαξη. Κάποιο λογισμικό που χρησιμοποιείται σε 

ορισμένους διακομιστές τοποθεσιών web της Microsoft βασίζεται εν 

μέρει στην εργασία της ομάδας Independent JPEG Group. Δικαιώματα 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας © 1991-1996 Thomas G. Lane. Με επιφύλαξη 

κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το λογισμικό «gnuplot» που 

χρησιμοποιείται σε ορισμένους διακομιστές τοποθεσιών web της 

Microsoft αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία © 1986-1993 των Thomas 

Williams και Colin Kelley. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. 

Κοινοποίηση για ιατρικά θέματα. Η Microsoft δεν παρέχει ιατρικές ή 

οποιεσδήποτε άλλες συμβουλές ιατρικής περίθαλψης, διάγνωση ή 

θεραπεία. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με ιατρική κατάσταση, 

πρόγραμμα διατροφής, άσκησης ή ευεξίας, να απευθύνεστε πάντα στο 

γιατρό σας ή σε άλλον εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών ιατρικής 

φροντίδας. Ποτέ μην αγνοείτε επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές και 

μην καθυστερείτε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας βασιζόμενοι στις 

πληροφορίες που λαμβάνετε από τις Υπηρεσίες ή μέσω των Υπηρεσιών. 

Τιμές μετοχών και δεδομένα δεικτών (συμπεριλαμβανομένων των 

τιμών των δεικτών). © 2013 Morningstar, Inc. Με επιφύλαξη κάθε 

νόμιμου δικαιώματος. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 



παρόν: (1) είναι ιδιοκτησία της Morningstar ή/και των παρόχων 

περιεχομένου της, (2) δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να 

διανεμηθούν και (3) δεν είναι εγγυημένα ακριβείς, ολοκληρωμένες ή 

επίκαιρες. Ούτε η Morningstar ούτε οι πάροχοι περιεχομένου της είναι 

υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες ή απώλειες που θα προκύψουν από 

οποιαδήποτε χρήση αυτών των πληροφοριών. Η προηγούμενη 

απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικών αποτελεσμάτων. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση των Δεικτών Dow JonesSM, δεδομένων 

δεικτών ή σημάτων του Dow Jones σε σχέση με την έκδοση, τη 

δημιουργία, τη χορηγία, τη διεξαγωγή χρηματιστηριακών πράξεων, το 

μάρκετινγκ ή την προώθηση τυχόν χρηματοπιστωτικών εργαλείων ή 

επενδυτικών προϊόντων (για παράδειγμα, παραγώγων, δομημένων 

προϊόντων, επενδυτικών κεφαλαίων, διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων 

κεφαλαίων, επενδυτικών χαρτοφυλακίων κ.λπ. όπου η τιμή, η 

αποδοτικότητα ή/και η απόδοση του εργαλείου ή του επενδυτικού 

προϊόντος βασίζονται σε οποιονδήποτε από τους Δείκτες ή σε 

οποιοδήποτε υποκατάστατο των Δεικτών, σχετίζονται με αυτούς ή 

έχουν στόχο την παρακολούθησή τους) χωρίς επιμέρους έγγραφη 

σύμβαση με το Dow Jones. 

Κοινοποίηση για χρηματοοικονομικά ζητήματα. Η Microsoft δεν είναι 

χρηματιστής/προμηθευτής ή εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος 

δυνάμει του ομοσπονδιακού νόμου περί χρεογράφων των Ηνωμένων 

Πολιτειών ή νόμων περί χρεογράφων άλλων δικαιοδοσιών και δεν 

συμβουλεύει άτομα σχετικά με επενδύσεις, αγορές ή πωλήσεις 

χρεογράφων ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Κανένα 

στοιχείο που περιέχεται στις Υπηρεσίες δεν αποτελεί προσφορά ή 

απόπειρα πειθούς, όσον αφορά την αγορά ή την πώληση χρεογράφων. 

Η Microsoft και οι παρέχοντες τις άδειες χρήσης δεδομένων τιμών 

μετοχών ή χρηματιστηριακών δεικτών της δεν προσυπογράφουν ούτε 

συνιστούν κάποιο συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν ή 

υπηρεσία. Κανένα στοιχείο των Υπηρεσιών δεν έχει στόχο να 

αποτελέσει επαγγελματική συμβουλή, συμπεριλαμβανομένων, 

ενδεικτικά, των επενδυτικών ή φορολογικών συμβουλών. 

Κοινοποίηση σχετικά με το H.264/AVC, το πρότυπο εικόνας MPEG-4 και 

το πρότυπο βίντεο VC-1. Το Λογισμικό ενδέχεται να περιλαμβάνει 

τεχνολογία κωδικοποιητή εικόνων H.264/AVC, MPEG-4 Visual ή/και VC-



1 η οποία μπορεί να παρέχεται με άδεια χρήσης από την MPEG LA, 

L.L.C. Αυτή η τεχνολογία αποτελεί μια μορφή συμπίεσης δεδομένων για 

πληροφορίες βίντεο. Η MPEG LA, L.L.C. θέτει τον εξής όρο: 

Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

H.264/AVC, ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG-4 ΚΑΙ ΤΟΥ VC-1 ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ 

ΣΚΟΠΟ (Α) ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

(«ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΝΤΕΟ») Ή/ΚΑΙ (Β) ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ H.264/AVC, 

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG-4 ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΙΝΤΕΟ VC-1 ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΜΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΒΙΝΤΕΟ. ΚΑΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ 

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΑΝ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΡΟΪΟΝ. ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΤΕ ΣΙΩΠΗΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

WEB ΤΗΣ MPEG LA. 

Διασαφηνίζεται ότι η παρούσα κοινοποίηση δεν περιορίζει ούτε 

απαγορεύει τη χρήση του λογισμικού που παρέχεται στο πλαίσιο αυτών 

των Όρων, εφόσον πρόκειται για κανονική επαγγελματική χρήση 

αποκλειστικά από μια συγκεκριμένη εταιρεία και η χρήση αυτή δεν 

περιλαμβάνει (i) αναδιανομή του λογισμικού σε τρίτα μέρη ή (ii) 

δημιουργία υλικού με τεχνολογίες που συμμορφώνονται με τα 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΝΤΕΟ για διανομή σε τρίτα μέρη. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

ΤΥΠΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΥΠΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

WINDOWS STORE ΚΑΙ XBOX STORE 

Οι παρόντες όροι άδειας χρήσης συνιστούν σύμβαση ανάμεσα σε εσάς 

και τον εκδότη των εφαρμογών. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους 

αυτούς. Οι όροι ισχύουν για τις εφαρμογές λογισμικού που κατεβάζετε 



από το Windows Store ή το Xbox Store, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

ενημερώσεων ή συμπληρωμάτων για την εφαρμογή, εκτός εάν η 

εφαρμογή συνοδεύεται από ξεχωριστούς όρους, στην οποία περίπτωση 

ισχύουν αυτοί οι όροι. 

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΘΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΛΗΨΗ Ή ΧΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

Ο εκδότης των εφαρμογών είναι το νομικό πρόσωπο που σας 

παραχωρεί την εφαρμογή με άδεια χρήσης, όπως προσδιορίζεται στο 

Windows Store ή το Xbox Store. 

Εάν συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους άδειας χρήσης, έχετε τα 

ακόλουθα δικαιώματα. 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. Για εφαρμογές που 

κατεβάζετε από το Windows Store: (α) μπορείτε να εγκαταστήσετε και 

να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σε μια συσκευή Windows ή σε 

συσκευές οι οποίες συνδέονται με το λογαριασμό της Microsoft που 

χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Windows Store και (β) το όριο 

συσκευών για την εφαρμογή εμφανίζεται στο Store ή για μερικές 

εφαρμογές που λαμβάνονται από την κονσόλα Xbox, στους Όρους 

Χρήσης του Xbox Live. Για εφαρμογές που κατεβάζετε από το Xbox 

Store, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την 

εφαρμογή σε κονσόλες Xbox όπως περιγράφονται στους Κανόνες 

Χρήσης του Xbox Live. Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί 

οποιαδήποτε στιγμή τους Κανόνες Χρήσης του Xbox Live. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET. 

α. Συναίνεση για Υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet ή Ασύρματες 

Υπηρεσίες. Εάν η εφαρμογή συνδέεται σε συστήματα υπολογιστή στο 

Internet, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τη σύνδεση μέσω 

ασύρματου δικτύου, η χρήση της εφαρμογής λειτουργεί ως συναίνεση 

από μέρους σας για τη μετάδοση τυπικών πληροφοριών της συσκευής 

(συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τεχνικών πληροφοριών σχετικά με 

τη συσκευή, το σύστημα, το λογισμικό της εφαρμογής και τις 

περιφερειακές σας συσκευές) για υπηρεσίες που βασίζονται στο 

Internet ή υπηρεσίες ασύρματης σύνδεσης. Εάν παρέχονται άλλοι όροι 

σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών στις οποίες 



αποκτάτε πρόσβαση μέσω της εφαρμογής, θα ισχύουν επίσης και οι εν 

λόγω όροι. 

β. Κακή χρήση Υπηρεσιών που βασίζονται στο Internet. Δεν επιτρέπεται 

να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία που βασίζεται στο Internet 

με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει ηθελημένα την υπηρεσία ή να 

διαταράξει τη χρήση της υπηρεσίας ή του ασύρματου δικτύου από 

οποιονδήποτε άλλο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία 

για να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε 

υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο. 

3. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης της 

εφαρμογής. Δεν πωλείται η εφαρμογή. Η παρούσα σύμβαση σάς 

παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα για τη χρήση της εφαρμογής. Αν η 

Microsoft απενεργοποιήσει τη δυνατότητα χρήσης των εφαρμογών στις 

συσκευές σας σύμφωνα με τη σύμβασή σας με την Microsoft, παύουν 

οποιαδήποτε δικαιώματα άδειας χρήσης. Ο εκδότης των εφαρμογών 

επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν το 

εφαρμοστέο δίκαιο σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα παρά τον 

παρόντα περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μόνο 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητά στην παρούσα σύμβαση. Σε αυτή 

την περίπτωση, πρέπει να συμμορφώνεστε με τυχόν τεχνικούς 

περιορισμούς της εφαρμογής που σας επιτρέπουν να τη χρησιμοποιείτε 

μόνο με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται: 

α. Η παράκαμψη τυχόν τεχνικών περιορισμών της εφαρμογής. 

β. Η αποσυμπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του 

αντικειμενικού κώδικα της εφαρμογής, με εξαίρεση και μόνο στο βαθμό 

που αυτό επιτρέπεται ρητά από τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου 

περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για προγράμματα 

υπολογιστών. 

γ. Η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων της εφαρμογής από τον 

αριθμό που καθορίζεται στην παρούσα σύμβαση ή επιτρέπεται από το 

εφαρμοστέο δίκαιο, παρά τον παρόντα περιορισμό. 

δ. Η δημοσίευση ή διάθεση της εφαρμογής με άλλον τρόπο για την 

αντιγραφή της από τρίτους. 

ε. Η μίσθωση, εκμίσθωση ή ο δανεισμός της εφαρμογής. 



στ. Η μεταβίβαση της εφαρμογής ή της παρούσας σύμβασης σε 

οποιοδήποτε τρίτο μέρος. 

4. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. Επιτρέπεται να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε 

την τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με την εφαρμογή για σκοπούς 

προσωπικής αναφοράς. 

5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Η εφαρμογή μπορεί να 

υπόκειται στους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στις 

Ηνωμένες Πολιτείες ή διεθνώς για τον έλεγχο της τεχνολογίας ή τις 

εξαγωγές. Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εθνική και διεθνή 

νομοθεσία και τους κανονισμούς σχετικά με τις εξαγωγές που ισχύουν 

για την τεχνολογία που χρησιμοποιείται ή υποστηρίζεται από την 

εφαρμογή. Διά των εν λόγω διατάξεων θεσπίζονται περιορισμοί ως 

προς τον προορισμό, τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση. Για 

πληροφορίες σχετικά με τα εμπορικά προϊόντα της Microsoft, ανατρέξτε 

στη διεύθυνση Τοποθεσία εξαγωγής προϊόντων της Microsoft. 

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Για να διαπιστώσετε εάν διατίθενται τυχόν 

υπηρεσίες υποστήριξης, επικοινωνήστε με τον εκδότη των εφαρμογών. 

Η Microsoft, ο κατασκευαστής του υλικού σας και ο πάροχος 

ασύρματης κινητής τηλεφωνίας (εκτός εάν ένας από αυτούς είναι ο 

εκδότης των εφαρμογών) δεν ευθύνονται για την παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης για την εφαρμογή. 

7. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η παρούσα σύμβαση, οποιαδήποτε ισχύουσα 

πολιτική ιδιωτικού απορρήτου και οι όροι για τα συμπληρώματα και τις 

ενημερώσεις αποτελούν την ενιαία σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τον 

εκδότη για την εφαρμογή. 

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. 

α. Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Εάν αποκτήσατε την εφαρμογή στις 

Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά, η ερμηνεία αυτών των όρων, οι 

αξιώσεις παραβίασης αυτών και όλες οι άλλες αξιώσεις 

(συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων περί προστασίας καταναλωτών, 

αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας), ανεξάρτητα από τυχόν 

αντιφάσεις των αρχών του δικαίου, διέπονται από τη νομοθεσία της 

πολιτείας ή της επαρχίας στην οποία διαμένετε (ή, σε περίπτωση που 

είστε επιχείρηση, στην οποία έχετε την κύρια επιχειρηματική έδρα σας). 



β. Χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Εάν 

αποκτήσατε την εφαρμογή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιο 

της εν λόγω χώρας. 

9. ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. Η παρούσα σύμβαση περιγράφει ορισμένα 

νόμιμα δικαιώματα. Το δίκαιο της πολιτείας ή της χώρας σας ενδέχεται 

να σας αναγνωρίζει πρόσθετα δικαιώματα. Αυτή η σύμβαση δεν 

επηρεάζει τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζονται από το δίκαιο της 

πολιτείας ή της χώρας σας, εφόσον τούτο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με 

το δίκαιο αυτό. 

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. Η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει", "με όλα 

τα σφάλματα" και "όπως διατίθεται". Ο εκδότης των εφαρμογών, εκ 

μέρους της ίδιας της Microsoft (εάν η Microsoft δεν είναι ο εκδότης των 

εφαρμογών), οι εταιρείες παροχής ασύρματου δικτύου μέσω του 

δικτύου των οποίων παρέχεται η εφαρμογή και καθεμιάς εκ των 

αντίστοιχων συγγενών εταιρειών, πωλητών, συνεργατών και 

προμηθευτών μας ("Καλυπτόμενοι Συμβαλλόμενοι") δεν παρέχουν 

καμία πρόσθετη συμβατική εγγύηση ή προϋπόθεση σε σχέση με την 

εφαρμογή. Διαθέτετε όλες τις υποχρεωτικές εγγυήσεις που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία, αλλά δεν παρέχουμε άλλες εγγυήσεις. 

Οι καλυπτόμενοι συμβαλλόμενοι αποκλείουν οποιεσδήποτε 

υποχρεωτικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

σχετίζονται με εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο 

σκοπό και μη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. 

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 

α. Ο εκδότης των εφαρμογών δεν θα ευθύνεται για οποιοδήποτε 

περιεχόμενο του χρήστη ή άλλο υλικό τρίτου μέρους, 

συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων προς τοποθεσίες web τρίτων μερών, 

και δραστηριότητες που παρέχονται από τους χρήστες. Τέτοιου είδους 

περιεχόμενο και δραστηριότητες δεν μπορούν να αποδοθούν στον 

εκδότη των εφαρμογών ούτε αντιπροσωπεύουν τη γνώμη αυτού. 

β. Ο εκδότης των εφαρμογών μόνο θα φέρει ευθύνη εάν οι υλικές 

υποχρεώσεις αυτών των όρων άδειας χρήσης έχουν παραβιαστεί. 

γ. Ο εκδότης των εφαρμογών, οι εντεταλμένοι αντιπρόσωποί του ή/και 

οι νομικοί εκπρόσωποί του δεν θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν 

απρόβλεπτες ζημίες ή/και χρηματοοικονομικές απώλειες όσον αφορά 



οποιαδήποτε αποθετική ζημία, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας 

κερδών, εκτός εάν ο εκδότης των εφαρμογών, οι εντεταλμένοι 

αντιπρόσωποί του ή/και οι νομικοί εκπρόσωποί του επέδειξαν 

τουλάχιστον βαριά αμέλεια ή δόλο. 

δ. Τυχόν νομοθετημένη ευθύνη μη σφάλματος του εκδότη των 

εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ευθύνης που 

προκύπτει από το νόμο περί αστικής ευθύνης για προϊόντα και της 

νομοθετημένης ευθύνης για παράβαση εγγύησης, θα παραμείνει 

ανεπηρέαστη από τον περιορισμό ευθύνης. Το ίδιο θα ισχύει όσον 

αφορά την ευθύνη του εκδότη των εφαρμογών, των εντεταλμένων 

συνεργατών του ή/και των νομικών εκπροσώπων του σε περίπτωση 

απάτης ή πρόκλησης σωματικών βλαβών ή θανάτου λόγω αμέλειας. 

ε. Καμία άλλη συμβατική και νομική αξίωση εκτός από αυτές που 

καλύπτονται στις υποενότητες (i) έως (iv) της παρούσας ενότητας 11 δεν 

μπορεί να προκύψει από τους παρόντες όρους άδειας χρήσης της 

εφαρμογής ή/και τη χρήση της εφαρμογής ή των υπηρεσιών που 

καθίστανται διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής. 

Μετάβαση στην αρχή της σελίδαςΑρχή σελίδας 

 


