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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Microsoft®Office 365 
 
Περιγραφή της Υπηρεσίας 
 
Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία  
Microsoft® Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»). Η Υπηρεσία αυτή αποτελείται (και οι παρόντες όροι 
αφορούν) από τα παρακάτω προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες φιλοξενούνται από την Microsoft:  

1. Exchange Online Deskless Worker και Standard Edition 

2. Exchange Online Basic, Kiosk, Πρόγραμμα 1 και Πρόγραμμα 2 

3. Live Meeting Standard και Professional 

4. Lync Online Πρόγραμμα 1 και Πρόγραμμα 2 

5. Office 365 Προγράμμα P1 

6. Office Communications Online Standard Edition 

7. Office Professional Plus Subscription 

8. Εφαρμογές Office Web  

9. SharePoint Online Standard Edition 

10. SharePoint Online Kiosk, Πρόγραμμα 1 και Πρόγραμμα 2 
 

A. Γενικοί Όροι Άδειας Χρήσης. Επιτρέπεται η πρόσβαση και η χρήση της online υπηρεσίας 
όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 

I) Καθολικοί Όροι. 

Οι παρόντες όροι άδειας χρήσης ισχύουν για τη χρήση όλων των προϊόντων λογισμικού 
και των online υπηρεσιών της Microsoft που διαθέτουν νόμιμη άδεια ή παρέχονται 
νομίμως δυνάμει συμβάσεων παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης όπως αυτοί  
υπαγορεύονται από τη Microsoft και έχουν ως εξής: 

a. Δικαιώματα Χρήσης. Εάν συμμορφώνεστε με τη σύμβαση πολλαπλών αδειών χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένων των παρόντων δικαιωμάτων χρήσης online υπηρεσιών, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό και τις online υπηρεσίες, όπως περιγράφεται σε αυτά τα 
δικαιώματα χρήσης online υπηρεσιών. 

b. Προγράμματα άλλων κατασκευαστών. Εάν ένα πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή με 
νόμιμη άδεια παραδίδεται με άλλους όρους, οι όροι αυτοί ισχύουν για τη χρήση του εν λόγω 
προϊόντος. 

c. Κώδικας προέκδοσης. Εάν ο κώδικας προέκδοσης παραδίδεται με άλλους όρους, οι όροι 
αυτοί ισχύουν για τη χρήση αυτού. 

d. Ενημερωμένες εκδόσεις και συμπληρώσεις. Ενδέχεται να ενημερώνεται ή να 
συμπληρώνεται το λογισμικό για το οποίο αποκτάτε άδεια χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, 
επιτρέπεται η χρήση της ενημερωμένης έκδοσης ή του συμπληρώματος με το λογισμικό. 
Εάν προβλέπονται άλλοι όροι για μια ενημερωμένη έκδοση ή συμπλήρωμα, θα ισχύουν 
εκείνοι οι όροι για τη χρήση του. 

e. Τεχνικοί περιορισμοί. Πρέπει να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε τεχνικούς 
περιορισμούς στα προϊόντα που σας επιτρέπουν να τα χρησιμοποιείτε μόνο με 
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συγκεκριμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται η τροποποίησή τους. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στη 
διεύθυνση http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/TechLimit.aspx. 

f. Άλλα δικαιώματα. Τα δικαιώματα πρόσβασης στο λογισμικό μέσω οποιασδήποτε 
συσκευής δεν σας παρέχουν κανένα δικαίωμα εφαρμογής των ευρεσιτεχνιών της 
Microsoft ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft επί του λογισμικού ή των 
συσκευών που έχουν πρόσβαση σε εκείνη τη συσκευή. 

g. Πρόσθετες λειτουργίες. Ενδέχεται να παρέχεται πρόσθετη λειτουργικότητα για τα 
προϊόντα. Ενδέχεται να ισχύουν άλλοι όροι άδειας χρήσης και χρεώσεις.  

h. Υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Η Microsoft μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που 
βασίζονται στο Internet με αυτά τα προϊόντα. Έχει το δικαίωμα να αλλάξει ή να καταργήσει 
τις υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες 
που βασίζονται στο Internet με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να βλάψει τις ίδιες ή τη 
χρήση τους από οποιονδήποτε άλλο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες για 
να αποκτήσετε παράνομη πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή 
δίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο. 

i. Συναίνεση για υπηρεσίες βασισμένες στο Internet. Το έγγραφο «Σημειώσεις για 
Υπηρεσίες που Βασίζονται στο Internet», http://microsoft.com/licensing/contracts 
προσδιορίζει τις δυνατότητες λογισμικού που συνδέονται με υπολογιστικά 
συστήματα της Microsoft ή του φορέα παροχής της υπηρεσίας μέσω Internet. Επίσης 
προσδιορίζει τα προϊόντα στα οποία βρίσκονται. Ορισμένες δυνατότητες 
εμφανίζονται σε περισσότερα από ένα προϊόντα. Σε μερικές περιπτώσεις, δεν 
πρόκειται να λάβετε ξεχωριστή ειδοποίηση κατά τη σύνδεση κάποιας δυνατότητας. 
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες ή να μην τις χρησιμοποιείτε. 
Εφόσον χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες, αποδέχεστε τη αποστολή αυτών των 
πληροφοριών. Η Microsoft δεν κάνει χρήση των πληροφοριών αυτών για να 
εξακριβώσει την ταυτότητά σας ή να επικοινωνήσει μαζί σας. 

ii. Πληροφορίες υπολογιστή. Αυτές οι δυνατότητες χρησιμοποιούν πρωτόκολλα 
Internet, τα οποία αποστέλλουν στα κατάλληλα συστήματα πληροφορίες 
υπολογιστών, όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet που χρησιμοποιείτε, τον 
τύπο του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησής σας, το όνομα 
και την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, καθώς και τον κωδικό γλώσσας 
της συσκευής στην οποία εγκαταστήσατε το λογισμικό. Η Microsoft χρησιμοποιεί 
αυτές τις πληροφορίες μόνο για να καταστήσει διαθέσιμες για εσάς τις υπηρεσίες που 
βασίζονται στο Internet. 

iii. Χρήση πληροφοριών. Η Microsoft ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του 
υπολογιστή, πληροφορίες από τους επιταχυντές, πληροφορίες από τις προτάσεις 
αναζήτησης, τις αναφορές σφαλμάτων, τις αναφορές λογισμικού κακόβουλης 
λειτουργίας και τις αναφορές φιλτραρίσματος διευθύνσεων URL για τη βελτίωση του 
λογισμικού και των υπηρεσιών της. Ενδέχεται επίσης να μοιραστεί αυτές τις 
πληροφορίες με τρίτους, για παράδειγμα με πωλητές υλικού και λογισμικού. Οι τρίτοι 
ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για να βελτιώσουν τον τρόπο 
εκτέλεσης των προϊόντων τους με λογισμικό της Microsoft. 

iv. Κακή χρήση των υπηρεσιών που βασίζονται στο Internet. Δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να 
βλάψει τις ίδιες ή να εμποδίσει οποιονδήποτε άλλο να τις χρησιμοποιήσει. Δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες για να αποκτήσετε παράνομη πρόσβαση 
σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο. 

http://microsoft.com/licensing/contracts
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i. Τεκμηρίωση. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή στο 
εσωτερικό σας δίκτυο επιτρέπεται να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει την τεκμηρίωση 
που αντιστοιχεί στο Λογισμικό με Άδεια Χρήσης για σκοπούς εσωτερικής αναφοράς. Η 
τεκμηρίωση δεν περιλαμβάνει ηλεκτρονικά βιβλία. 

j. Ενεργοποίηση προϊόντος. Ορισμένα προϊόντα απαιτούν ενεργοποίηση για να 
εγκατασταθούν ή για να γίνουν προσβάσιμα. Η ενεργοποίηση αντιστοιχίζει τη χρήση του 
λογισμικού με μια συγκεκριμένη συσκευή. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις 
που απαιτείται ενεργοποίηση ή κλειδί, ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργοποίηση 
προϊόντος» στη διεύθυνση http://www.microsoft.com/licensing. Είστε υπεύθυνοι τόσο για 
τη χρήση των κλειδιών που σας παρέχονται όσο και για την ενεργοποίηση προϊόντων 
χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές που διαθέτετε με την υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών 
(KMS). Δεν πρέπει να αποκαλύπτετε τα κλειδιά σε τρίτους. 

a. KMS και Ενεργοποίηση με Πολλαπλό Κλειδί Ενεργοποίησης (MAK). Κατά τη 
διάρκεια της ενεργοποίησης με πολλαπλό κλειδί ενεργοποίησης (MAK), το λογισμικό 
θα αποστείλει πληροφορίες για το λογισμικό και τη συσκευή στη Microsoft. Κατά τη 
διάρκεια της ενεργοποίησης κεντρικού συστήματος με υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών 
(KMS) το λογισμικό αποστέλλει στη Microsoft πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό 
κεντρικού συστήματος KMS και την κεντρική συσκευή. Όσες συσκευές-πελάτες KMS 
ενεργοποιούνται με KMS δεν αποστέλλουν πληροφορίες στη Microsoft. Ωστόσο, 
απαιτούν επανενεργοποίηση κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο κεντρικό σύστημα 
KMS. Στις πληροφορίες που αποστέλλονται στη Microsoft κατά τη διάρκεια 
ενεργοποίησης MAK ή σε κεντρικό σύστημα KMS περιλαμβάνονται οι εξής:  

 η έκδοση, η γλώσσα και το κλειδί προϊόντος του λογισμικού  

 η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet της συσκευής  

 πληροφορίες που λαμβάνονται από τη ρύθμιση παραμέτρων του υλικού της 
συσκευής.  

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση 
http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/product-activation.aspx. Εφόσον 
χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό σημαίνει ότι αποδέχεσθε την αποστολή αυτών των 
πληροφοριών. Πριν την ενεργοποίηση, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε την 
εγκατεστημένη έκδοση του λογισμικού κατά τη διαδικασία εγκατάστασης. Το 
δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το λογισμικό μετά το χρονικό διάστημα που 
καθορίζεται στη διαδικασία εγκατάστασης είναι περιορισμένο εκτός εάν γίνει 
ενεργοποίηση. Αυτό γίνεται για να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του 
λογισμικού. Δεν έχετε την άδεια να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μετά από αυτό το 
χρονικό διάστημα, παρά μόνο εάν το ενεργοποιήσετε. Εάν η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη στο Internet, ενδέχεται το λογισμικό να συνδεθεί αυτόματα με τη 
Microsoft για ενεργοποίηση. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το λογισμικό με μη 
αυτόματο τρόπο, μέσω Internet ή τηλεφώνου. Ενδέχεται να ισχύουν οι χρεώσεις των 
υπηρεσιών Internet και τηλεφωνικές χρεώσεις. Εάν αλλάξετε τα συστατικά μέρη του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή το λογισμικό, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε εκ νέου 
το λογισμικό. Θα αποστέλλεται υπενθύμιση από το λογισμικό σχετικά με την 
ενεργοποίησή του μέχρι να το ενεργοποιήσετε. 

b. Κατάλληλη Χρήση του KMS. Δεν επιτρέπεται η παροχή μη ασφαλούς πρόσβασης 
στους υπολογιστές με την υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών (KMS) μέσω μη ελεγχόμενου 
δικτύου, όπως το Internet. 

http://www.microsoft.com/licensing
http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/product-activation.aspx
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c. Μη Εξουσιοδοτημένη Χρήση των κλειδιών MAK ή KMS. Η Microsoft μπορεί να προβεί 
σε οποιεσδήποτε από αυτές τις ενέργειες σε σχέση με τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση 
κλειδιών MAK ή KMS: 

 να αποτρέψει περαιτέρω ενεργοποιήσεις 

 να προβεί σε απενεργοποίηση 

 να αποκλείσει με άλλο τρόπο την ενεργοποίηση ή επικύρωση του κλειδιού  

Σε περίπτωση απενεργοποίησης κλειδιού ίσως απαιτηθεί από τον πελάτη να 
αποκτήσει ένα νέο κλειδί από τη Microsoft. 

k. Στοιχεία γραμματοσειρών. Ενώ εκτελείται το λογισμικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τις γραμματοσειρές του για να εμφανίσετε και να εκτυπώσετε περιεχόμενο. Επιτρέπεται 
μόνο 

 να ενσωματώσετε γραμματοσειρές σε περιεχόμενο, σύμφωνα με τους περιορισμούς 
ενσωμάτωσης για την κάθε γραμματοσειρά και 

 να κάνετε προσωρινή λήψη τους σε εκτυπωτή ή σε άλλη συσκευή εξόδου για να 
εκτυπώσετε περιεχόμενο. 

l. Ταυτόχρονη χρήση περισσότερων από ένα προϊόντων ή λειτουργικοτήτων. 
Χρειάζεστε ξεχωριστή άδεια χρήσης για κάθε προϊόν και για κάθε λειτουργικότητα που 
χρησιμοποιείται σε μια συσκευή ή από ένα χρήστη. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το 
Office στα Windows, θα χρειαστείτε ξεχωριστή άδεια χρήσης για το Office και ξεχωριστή για 
τα Windows.  

m. Πολυπλεξία. Υλικό ή λογισμικό που χρησιμοποιείται για:  

 την ομαδοποίηση συνδέσεων,  

 την αναδρομολόγηση πληροφοριών,  

 τη μείωση του αριθμού των συσκευών ή των χρηστών που έχουν απευθείας 
πρόσβαση στο προϊόν ή 

 τη μείωση του αριθμού περιβαλλόντων λειτουργικών συστημάτων, συσκευών ή 
χρηστών που διαχειρίζεται απευθείας το προϊόν, 

(ενίοτε αποκαλείται «πολυπλεξία» ή «ομαδοποίηση») δεν μειώνει τον αριθμό των 
απαιτούμενων αδειών διαχείρισης οποιουδήποτε τύπου. 

 

II) Γενικοί Όροι Άδειας Χρήσης για Online Υπηρεσίες. 

a) Άδειες εγγραφής χρήστη (User SL) και εγγραφής συσκευής (Device SL).  

 Εάν στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνεται μια online υπηρεσία, πρέπει να 
αποκτήσετε και να αντιστοιχίσετε άδειες User SL ή Device SL στους χρήστες και τις 
συσκευές σας, όπως περιγράφεται στον πίνακα. Εάν αμφότερες οι άδειες User SL και 
Device SL βρίσκονται στη λίστα για την online υπηρεσία, πρέπει να αποκτήσετε και να 
αντιστοιχίσετε οποιονδήποτε τύπο για τη χρήση της online υπηρεσίας.  

 Ένα διαμέρισμα ή blade υλικού θεωρείται ξεχωριστή συσκευή. 
 

Online υπηρεσίες που απαιτούν άδεια User ή Device SL 

Online υπηρεσία Άδεια User/Device SL Aπαιτείται για 
καθέναν/καθεμία από… 
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Online υπηρεσίες που απαιτούν άδεια User ή Device SL 

Online υπηρεσία Άδεια User/Device SL Aπαιτείται για 
καθέναν/καθεμία από… 

Exchange Online Basic  Exchange Online Basic User SL 

τους χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό 

Exchange Online 
Deskless Worker 

 Exchange Online Deskless Worker 
User SL ή 

 Business Productivity Online 
Deskless Worker Suite User SL  

τους χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό 

Exchange Online Kiosk 

 Exchange Online Kiosk User SL ή 

 Office 365 Plan K1 User SL ή 

 Office 365 Plan K2 User SL  

τους χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό 

Exchange Online 
Πρόγραμμα 1 

 Exchange Online Plan 1 User SL ή 

 Exchange Online Plan 2 User SL ή 

 Office 365 Plan E1 User SL ή  

 Office 365 Plan E2 User SL ή 

 Office 365 Plan E3 User SL ή 

 Office 365 Plan E4 User SL 

τους χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό 

Η αρχειοθέτηση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για 
αποθήκευση μηνυμάτων. 

Exchange Online 
Πρόγραμμα 2 

 Exchange Online Plan 2 User SL ή 

 Office 365 Plan E3 User SL ή 

 Office 365 Plan E4 User SL. 

τους χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό.  

Η αρχειοθέτηση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για 
αποθήκευση μηνυμάτων 

Exchange Online 
Standard 

 Exchange Online Standard User SL 
ή 

 Exchange Online Standard User SL 
for Software Assurance ή 

 Business Productivity Online 
Standard Suite User SL ή 

 Business Productivity Online 
Standard Suite User SL for 
Software Assurance  

τους χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό 
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Online υπηρεσίες που απαιτούν άδεια User ή Device SL 

Online υπηρεσία Άδεια User/Device SL Aπαιτείται για 
καθέναν/καθεμία από… 

Live Meeting Standard  Live Meeting Standard User SL ή  

 Live Meeting Professional User SL 
ή 

 Business Productivity Online 
Standard Suite User SL ή 

 Business Productivity Online 
Standard Suite User SL for 
Software Assurance 

Εξουσιοδοτημένους 
χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό. Ωστόσο,  

i) χρήστες με άδεια 
χρήσης για Lync Online 
Πρόγραμμα 1 ή 
Πρόγραμμα 2 και οι 

ii) χρήστες με άδεια 
χρήσης για Lync Server 
Enterprise CAL  

δεν χρειάζονται USL για 
σκοπούς άλλους από τον 
προγραμματισμό ή τη 
διεξαγωγή σύσκεψης web  
ή τη λήψη Easy Assist. 

Live Meeting 
Professional 

 Live Meeting Professional User SL 
ή 

 Live Meeting Standard User SL ή 

 Business Productivity Online 
Standard Suite User SL ή 

 Business Productivity Online 
Standard Suite User SL for 
Software Assurance 

Εξουσιοδοτημένους 
χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό. Ωστόσο,  

i) Οι χρήστες με άδεια 
χρήσης για Lync Online 
Πρόγραμμα 1 ή 
Πρόγραμμα 2 και οι 

ii) οι χρήστες που τους 
έχουν εκχωρηθεί άδειες 
Lync Server Enterprise 
CAL  

δεν χρειάζονται USL για 
σκοπούς άλλους από τον 
προγραμματισμό ή τη 
διεξαγωγή σύσκεψης web 
ή τη λήψη Easy Assist. 
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Online υπηρεσίες που απαιτούν άδεια User ή Device SL 

Online υπηρεσία Άδεια User/Device SL Aπαιτείται για 
καθέναν/καθεμία από… 

Lync Online 
Πρόγραμμα 1 

 Lync Online Plan 1 User SL ή 

 Lync Online Plan 2 User SL ή 

 Office 365 Plan E1 User SL ή 

 Office 365 Plan E2 User SL ή 

 Office 365 Plan E3 User SL ή 

 Office 365 Plan E4 User SL ή 

 Live Meeting Professional User SL 
ή 

 Live Meeting Standard User SL 

τους χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό  

Lync Online 
Πρόγραμμα 2 

 Lync Online Plan 2 User SL ή 

 Office 365 Plan E1 User SL ή 

 Office 365 Plan E2 User SL ή 

 Office 365 Plan E3 User SL ή 

 Office 365 Plan E4 User SL ή 

 Live Meeting Professional User SL 
ή 

 Live Meeting Standard User SL 

Εξουσιοδοτημένους 
χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό. Ωστόσο,  

i) οι χρήστες με άδεια 
χρήσης για Lync Online 
Πρόγραμμα 1 

ii) οι χρήστες με άδεια 
χρήσης για Lync Server 
Enterprise CAL  

iii) οι χρήστες με άδεια 
χρήσης για Live Meeting 
Standard ή Professional  

δεν χρειάζονται άδειες USL 
για πρόσβαση στην 
ηλεκτρονική υπηρεσία, για 
σκοπούς άλλους από τον 
προγραμματισμό ή τη 
διεξαγωγή σύσκεψης web. 

Office 365 
Πρόγραμμα P1 

 Office 365 Plan P1 User SL τους χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό 
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Online υπηρεσίες που απαιτούν άδεια User ή Device SL 

Online υπηρεσία Άδεια User/Device SL Aπαιτείται για 
καθέναν/καθεμία από… 

Office 
Communications 
Online Standard 

 Office Communications Online 
Standard USL ή 

 Office Communications Online 
Standard USL for Software 
Assurance ή 

 Business Productivity Online 
Standard Suite User SL ή 

 Business Productivity Online 
Standard Suite User SL for Software 
Assurance 

τους χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό 

Εφαρμογές Office Web 

 Εφαρμογές Office Web User SL ή 

 Office 365 Plan K2 User SL ή 

 Office 365 Plan E2 User SL ή 

 Office 365 Plan E3 User SL ή 

 Office 365 Plan E4 User SL. 

τους χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό. 

SharePoint Online 
Kiosk 

 Office 365 Plan K1 User SL ή 

 Office 365 Plan K2 User SL 

Εξουσιοδοτημένους 
χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό για πρόσβαση 
«μόνο για ανάγνωση», για 
προβολή περιεχομένου 
τοποθεσίας και 
«δικαιώματα 
επεξεργασίας» για φόρμες 
του InfoPath και Χρήστες 
Office 365 Plan K2 που 
έχουν πρόσβαση στην 
ηλεκτρονική υπηρεσία για 
δημιουργία και 
επεξεργασία εγγράφων 
του Office. Δεν επιτρέπεται 
άλλη πρόσβαση στην 
υπηρεσία και χρήση αυτής 
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Online υπηρεσίες που απαιτούν άδεια User ή Device SL 

Online υπηρεσία Άδεια User/Device SL Aπαιτείται για 
καθέναν/καθεμία από… 

SharePoint Online 
Πρόγραμμα 1 

 SharePoint Online Plan 1 User SL 
ή 

 SharePoint Online Plan 2 User SL 
ή 

 Office 365 Plan E1 User SL ή  

 Office 365 Plan E2 User SL ή 

 Office 365 Plan E3 User SL ή 

 Office 365 Plan E4 User SL 

Εξουσιοδοτημένους 
χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό. Ωστόσο, δεν 
επιτρέπεται η πρόσβαση 
σε υπηρεσίες Infopath, 
Excel, Access και Visio. 

SharePoint Online 
Πρόγραμμα 2 

 SharePoint Online Plan 2 User SL 
ή 

 Office 365 Plan E3 User SL ή 

 Office 365 Plan E4 User SL. 

Εξουσιοδοτημένους 
χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό.  

SharePoint Online 
Standard 

 SharePoint Online Standard User 
SL ή 

 Office SharePoint Online Standard 
User SL for Software Assurance ή 

 Business Productivity Online 
Standard Suite User SL ή  

 Business Productivity Online 
Standard Suite User SL for Software 
Assurance 

τους χρήστες που έχουν 
πρόσβαση στην online 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό 

1 Ο όρος «εξωτερικοί χρήστες» αναφέρεται σε χρήστες που δεν είναι (i) υπάλληλοι της 
εταιρείας σας ή συγγενών εταιρειών ή (ii) εργολάβοι ή αντιπρόσωποι της εταιρείας σας ή 
συγγενών εταιρειών. 
 
 

 Επανεκχώρηση αδειών User και Device SL. Επιτρέπεται: 

o η μόνιμη επανεκχώρηση μιας άδειας User SL από ένα χρήστη σε έναν άλλο ή μιας 
άδειας Device SL από μια συσκευή σε μια άλλη ή 

o η προσωρινή επανεκχώρηση μιας άδειας User SL σε έναν προσωρινό χρήστη, όταν 
ο κύριος χρήστης απουσιάζει ή της άδειας Device SL σε μια εφεδρική συσκευή, όταν 
η κύρια συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. 

b) Άδειες εγγραφής προσθέτων (Add-on SL). Διατίθενται άδειες Add-on SL ως προαιρετικές 
ή υποχρεωτικές άδειες εγγραφής χρήστη, ανάλογα με την online υπηρεσία. Για τις online 
υπηρεσίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 να αποκτήσετε προαιρετικές άδειες Add-on SL και να χρησιμοποιήσετε αυτή την online 
υπηρεσία, όπως περιγράφεται στον πίνακα, και 

 πρέπει να αποκτήσετε υποχρεωτικές άδειες Add-on SL και να χρησιμοποιήσετε αυτή 
την online υπηρεσία, όπως περιγράφεται στον πίνακα. 
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Online υπηρεσίες που παρέχουν άδειες Add-on SL 

Online υπηρεσία Add-on SL Πότε απαιτείται.… 

SharePoint Online 
Πρόγραμμα 1 και 2 

 SharePoint Online Partner 
Access Add-on SL 

Έως και για 50 
εξουσιοδοτημένους 
εξωτερικούς  

Χρήστες1 με πρόσβαση 
στην ηλεκτρονική 
υπηρεσία ή σε σχετικό 
λογισμικό ανά Add-on 
SL ανά μήνα. Δεν 
χρειάζεστε άδειες 
SharePoint Online 
Πρόγραμμα 1 και 2 USL για 
τους συγκεκριμένους 
χρήστες. 

SharePoint Online Standard  SharePoint Online Extra 
Storage Add-on SL 

Για κάθε ένα gigabyte 
αποθήκευσης επιπλέον 
της αποθήκευσης που 
παρέχεται με την άδεια 
User SLs 

1 Ο όρος «εξωτερικοί χρήστες» αναφέρεται σε χρήστες που δεν είναι (i) υπάλληλοι της 
εταιρείας σας ή συγγενών εταιρειών ή (ii) εργολάβοι ή αντιπρόσωποι της εταιρείας σας ή 
συγγενών εταιρειών. 

 
 

c) Άδειες Εγγραφής Χρήστη (User SL) Εγγραφών για Επιτραπέζιους Υπολογιστές. Εάν 
στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνεται μια ηλεκτρονική υπηρεσία εφαρμογών για 
επιτραπέζιους υπολογιστές, μπορείτε να αποκτήσετε και να αντιστοιχίσετε άδειες User 
SL στους χρήστες και στις συσκευές σας, όπως περιγράφεται στον πίνακα. 
 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που Απαιτούν Άδεια User SL 

Online υπηρεσία Άδεια User SL Επιτρέπονται τα 
ακόλουθα:  

Office Professional Plus 
Subscription 

 Office Professional Plus 
User SL ή 

 Office 365 Plan E3 User SL 
ή 

 Office 365 Plan E4 User SL 

Κάθε χρήστης στον 
οποίο εκχωρείτε μια 
άδεια User SL μπορεί να 
εγκαταστήσει και να 
χρησιμοποιήσει ένα 
αντίγραφο του 
λογισμικού ανά συσκευή 
έως και σε 5 συσκευές 
κάθε φορά.  
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 Επανεκχώρηση αδειών User SL. Επιτρέπεται: 

o μόνιμη επανεκχώρηση άδειας User SL από τον ένα χρήστη στον άλλο ή 

o προσωρινή επανεκχώρηση μιας άδειας User SL σε προσωρινό χρήστη όσο ο 
πρώτος χρήστης είναι απών. 

 Online Υπηρεσία και Αναβάθμιση Λογισμικού. Εάν παρασχεθεί  μια μεγάλη 
αναβάθμιση για το λογισμικό με άδεια χρήσης στο πλαίσιο των αδειών User SLs για την 
online υπηρεσία, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την αναβάθμιση σε όλες τις συσκευές, 
χρησιμοποιώντας την online υπηρεσία, προκειμένου να αποτρέψετε διακοπή της 
online υπηρεσίας. 

 Απαιτούμενη Σύνδεση. Κάθε χρήστης στον οποίο εκχωρείτε μια άδεια User SL πρέπει 
να συνδέει κάθε συσκευή στην οποία έχει εγκαταστήσει το λογισμικό με το Internet, 
τουλάχιστον κάθε 45 ημέρες. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμμορφωθεί με αυτή την 
απαίτηση, οι λειτουργίες του λογισμικού μπορεί να επηρεαστούν.  

 Απομακρυσμένη Χρήση. Μπορείτε να παραχωρήσετε απομακρυσμένη πρόσβαση 
στο λογισμικό σε άλλους χρήστες που θα σας παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης. Δεν 
επιτρέπεται άλλη χρήση απομακρυσμένης πρόσβασης.  

 Επικύρωση Συνδρομής. Η Microsoft μπορεί να ελέγξει αυτόματα οποιαδήποτε έκδοση 
λογισμικού που έχει εγκατασταθεί από τους χρήστες σας σε οποιαδήποτε συσκευή. 
Οι συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί το λογισμικό ενδέχεται κατά περιοδικά 
διαστήματα να παρέχουν πληροφορίες, προκειμένου να επαληθεύεται ότι το 
λογισμικό διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης και ότι η Διάρκειά της δεν έχει λήξει. Αυτές 
οι πληροφορίες περιλαμβάνουν την έκδοση λογισμικού, το Windows Live ID του χρήστη, 
τις πληροφορίες αναγνωριστικού προϊόντος, ένα αναγνωριστικό μηχανήματος και τη 
διεύθυνση πρωτοκόλλου internet της συσκευής. Εάν το λογισμικό δεν έχει την 
κατάλληλη άδεια χρήσης, οι λειτουργίες του θα επηρεαστούν. Μπορείτε να λαμβάνετε 
ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις του λογισμικού μόνο από τη Microsoft ή από 
εξουσιοδοτημένες πηγές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
ενημερώσεων από εξουσιοδοτημένες πηγές, ανατρέξτε στη σελίδα 
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx. Εφόσον χρησιμοποιείτε αυτό το 
λογισμικό σημαίνει ότι αποδέχεσθε την αποστολή των πληροφοριών που 
περιγράφονται στην παρούσα ενότητα. 

 Στοιχεία και πρότυπα πολυμέσων. Εικόνες πολυμέσων, clip art, κινούμενες εικόνες, 
ήχοι, μουσική, βίντεο κλιπ, πρότυπα και άλλες μορφές περιεχομένου αποτελούν όλα 
«στοιχεία πολυμέσων». Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε στοιχεία πολυμέσων που 
παρέχονται με το λογισμικό ή στο πλαίσιο σχετικής υπηρεσίας. Επιτρέπεται η 
αντιγραφή και χρήση αυτών των στοιχείων πολυμέσων σε έργα και έγγραφα. Δεν 
επιτρέπεται:  

 η πώληση, εκχώρηση άδειας ή διανομή αντιγράφων των στοιχείων πολυμέσων ως 
έχουν ή ως προϊόν εάν η κύρια αξία του προϊόντος είναι τα στοιχεία πολυμέσων,  

 η εκχώρηση των δικαιωμάτων σας πελάτη για περαιτέρω εκχώρηση άδειας ή 
διανομή των στοιχείων πολυμέσων,  

 η εκχώρηση άδειας ή διανομή στοιχείων πολυμέσων για εμπορικούς σκοπούς που 
περιλαμβάνουν την απεικόνιση αναγνωρίσιμων ατόμων, κυβερνήσεων, 
λογότυπων, εμπορικών σημάτων ή εμβλημάτων ή η χρήση αυτών των τύπων 
εικόνων με τρόπους που μπορούν να υπονοήσουν έγκριση ή σχέση με το προϊόν, 
την οντότητα ή τη δραστηριότητά σας ή  

http://www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx
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 η δημιουργία άσεμνων ή σκανδαλωδών έργων με χρήση των στοιχείων 
πολυμέσων.  

 Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 
http://www.microsoft.com/permission. 

 Στοιχεία γραμματοσειρών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γραμματοσειρές που 
έχουν εγκατασταθεί από το λογισμικό ή ως μέρος της σχετικής υπηρεσίας για την 
εμφάνιση και εκτύπωση περιεχομένου. Μπορείτε μόνο να ενσωματώσετε 
γραμματοσειρές σε περιεχόμενο, σύμφωνα με τους περιορισμούς ενσωμάτωσης στις 
γραμματοσειρές και μπορείτε να πραγματοποιήσετε προσωρινή λήψη τους σε 
εκτυπωτή ή σε άλλη συσκευή εξόδου για να εκτυπώσετε περιεχόμενο.  

 

III) Επιπλέον Όροι. 

a) Ενημερώσεις Όρων Άδειας Χρήσης. Ενδέχεται να ενημερώνονται  περιστασιακά αυτοί οι 
όροι άδειας χρήσης. Οι αλλαγές σε αυτούς τους όρους άδειας χρήσης που παρουσιάζονται με 
ενημερώσεις ή συμπληρώματα ή απαιτούνται από το νόμο ή δεν επηρεάζουν υλικά τη 
χρήση της online υπηρεσίας θα ισχύσουν άμεσα. Για τυχόν άλλες αλλαγές, η χρήση της online 
υπηρεσίας από την πλευρά σας βάσει οποιουδήποτε τύπου ισχύουσας άδειας χρήσης θα 
διέπεται από αυτούς τους όρους άδειας χρήσης χωρίς τις συγκεκριμένες ενημερώσεις κατά 
τη διάρκεια όποιου εκ των εξής διαστημάτων είναι μεγαλύτερο:  

 12 μήνες από την ημερομηνία πρώτης χρήσης ή 

 τη χρονική διάρκεια της δεσμευμένης περιόδου.  

Θα γίνει προσπάθεια  να  ειδοποιηθείτε  για τυχόν ενημερώσεις τουλάχιστον 30 ημέρες πριν 
από τη γενική ισχύ τους. Συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, εφόσον χρησιμοποιήσετε την 
online υπηρεσία αφού αυτοί  δημοσιευθούνε σε αυτά τα δικαιώματα χρήσης online υπηρεσιών 
ή σας αποσταλεί  ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τις ενημερώσεις. 

b) Ενημερώσεις online υπηρεσίας. Δύναται να τροποποιείται περιστασιακά η 
λειτουργικότητα ή οι δυνατότητες ή να εκδίδεται μια νέα έκδοση της online υπηρεσίας και 
του λογισμικού. Μετά από μια ενημέρωση, ορισμένες λειτουργίες ή δυνατότητες που ήταν 
προηγουμένως διαθέσιμες, ενδέχεται να αλλάξουν ή να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Εάν 
ενημερωθεί η online υπηρεσία ή το λογισμικό και δεν χρησιμοποιήσετε την ενημερωμένη 
online υπηρεσία ή το λογισμικό, ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες 
σε εσάς και η χρήση της online υπηρεσίας και του λογισμικού ίσως διακοπεί. 

c) Αναστολή λειτουργίας της online υπηρεσίας. Ίσως ανασταλεί  το σύνολο της online 
υπηρεσίας ή μέρος της, χωρίς ειδοποίηση: 

 εάν κριθεί  ότι η χρήση της online υπηρεσίας από εσάς συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή 
για τη λειτουργία ή την ακεραιότητα του δικτύου μας ή για τη χρήση της online 
υπηρεσίας από οποιονδήποτε άλλο, 

 εάν είναι ευλόγως απαραίτητο να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε 
δεδομένα ή  

 στο βαθμό που είναι απαραίτητος για συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις. 

Εάν ανασταλούν οι  υπηρεσίες χωρίς ειδοποίηση, θα σας εξηγηθεί ο λόγος για την εν λόγω 
αναστολή σε περίπτωση που το ζητήσετε. 

Εάν κριθεί ότι έχετε παραβιάσει τη σύμβαση πολλαπλών αδειών χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών των δικαιωμάτων χρήσης online υπηρεσιών, μπορεί να 

http://www.microsoft.com/permission
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ανασταλεί το σύνολο των online υπηρεσιών ή μέρος τους, αφού σας επιδοθεί ειδοποίηση 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου εμπορικώς εύλογου μηχανισμού. 

Τυχόν αναστολή των υπηρεσιών θα τεθεί σε ισχύ για το ελάχιστα απαραίτητο τμήμα των 
online υπηρεσιών και θα ισχύει μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι ευλόγως απαραίτητο 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ευθύνονται για την αναστολή.  

d) Λήξη ή τερματισμός της online υπηρεσίας. Κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της 
εγγραφής σας στην online υπηρεσία, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Vodafone και να 
ενημερώσετε εάν θα: 

(1) απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, θα διαγράψετε τα δεδομένα 
σας ή 

(2) διατηρήσετε τα δεδομένα σας σε λογαριασμό περιορισμένης λειτουργίας για 
τουλάχιστον 90 ημέρες μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της εγγραφής σας («περίοδος 
διατήρησης»), ώστε να μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα. 

o Αν δηλώσετε το (1), δεν θα μπορέσετε να εξαγάγετε τα δεδομένα σας από το 
λογαριασμό σας. Αν δηλώσετε το (2), θα αποζημιώσετε την Vodafone  και τους 
παρέχοντες  την άδεια χρήσης μας για τυχόν σχετικά έξοδα. Αν δηλώσετε το (1) ή 
το (2), τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν σύμφωνα με το (2).  

o Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, θα απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας 
και, στη συνέχεια, θα διαγραφούν τα δεδομένα  σας. Τα αντίγραφα που έχουν 
αποθηκευτεί προσωρινά ή τα αντίγραφα ασφαλείας θα καταργηθούν οριστικά 
εντός 30 ημερών από το τέλος της περιόδου διατήρησης. 

 Καμία ευθύνη για τη διαγραφή δεδομένων. Συμφωνείτε ότι, πέραν των όσων 
περιγράφονται στους εν λόγω όρους, ουδεμία υποχρέωση υφίσταται να συνεχισθεί  η 
διατήρηση , η  εξαγωγή  ή άλλως η  επιστροφή των δεδομένων σας. Συμφωνείτε ότι 
δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη διαγραφή των δεδομένων σας σύμφωνα με αυτούς 
τους όρους. 

e) Διαθεσιμότητα της Online Υπηρεσίας. Η διαθεσιμότητα της online υπηρεσίας, ορισμένων 
λειτουργιών της και των εκδόσεων γλώσσας διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Οι τελικοί 
χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο την online υπηρεσία ή συγκεκριμένες 
λειτουργίες της online υπηρεσίας, όπως διατίθεται στην κύρια τοποθεσία του τελικού 
χρήστη. Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα βρίσκονται στη διεύθυνση 
http://www.microsoft.com/online/faq.aspx#international ή σε εναλλακτική τοποθεσία που 
προσδιορίζει η Microsoft.  

f) Ευθύνη για τους λογαριασμούς σας. Είστε υπεύθυνοι για τους κωδικούς πρόσβασής σας, 
εάν υπάρχουν και για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τους λογαριασμούς για την 
online υπηρεσία καθώς και για αυτές των χρηστών που υποστηρίζετε και τις συναλλαγές 
με τρίτους που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας ή σχετιζόμενων 
λογαριασμών. Πρέπει να κρατάτε μυστικούς τους λογαριασμούς και τους κωδικούς 
πρόσβασής σας. Πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα σχετικά με πιθανή κακή χρήση των 
λογαριασμών σας ή σχετικά με οποιοδήποτε συμβάν που αφορά την ασφάλεια της online 
υπηρεσίας. 

g) Χρήση λογισμικού με την online υπηρεσία. Ενδέχεται να πρέπει να εγκαταστήσετε 
συγκεκριμένο λογισμικό της Microsoft, ώστε να μπορείτε να εγγραφείτε και να 
χρησιμοποιήσετε την online υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν οι παρακάτω όροι: 

 Όροι άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να 
χρησιμοποιήσετε το λογισμικό στις συσκευές σας μόνο για χρήση με την online 
υπηρεσία. Το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού παύει όταν λήγει με οποιονδήποτε 

http://www.microsoft.com/online/faq.aspx#international
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τρόπο το δικαίωμα χρήσης της online υπηρεσίας, ή όταν ενημερωθεί η online υπηρεσία 
και δεν υποστηρίζει πλέον το λογισμικό, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Πρέπει να 
απεγκαταστήσετε το λογισμικό όταν λήξει το δικαίωμα χρήσης του. Επίσης, έχουμε 
δικαίωμα να το απενεργοποιήσουμε οποιαδήποτε στιγμή. 

 Αυτόματες ενημερώσεις για το λογισμικό της Microsoft. Περιστασιακά, έχουμε 
δικαίωμα να ελέγχουμε την έκδοση του λογισμικού σας και να προτείνονται  ή να 
αποστέλλονται  ενημερωμένες εκδόσεις στις συσκευές σας. Ενδέχεται να μη 
λαμβάνετε ειδοποίηση όταν αποστέλλεταιη ενημερωμένη έκδοση. 

h) Χρήση άλλων τοποθεσιών και υπηρεσιών Web. Ενδέχεται να χρειαστεί να 
χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες τοποθεσίες ή υπηρεσίες web της Microsoft για την 
πρόσβαση και τη χρήση των online υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, οι όροι χρήσης που 
σχετίζονται με τις συγκεκριμένες τοποθεσίες και υπηρεσίες web, εάν υπάρχουν, ισχύουν 
για τη χρήση τους. 

i) Περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο 
οποιουδήποτε τρίτου στο οποίο έχετε άμεση ή έμμεση πρόσβαση μέσω της online 
υπηρεσίας. Έχετε την ευθύνη των συναλλαγών σας με οποιονδήποτε τρίτο 
(συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών) που σχετίζονται με την online υπηρεσία 
(συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης ή της πληρωμής για τη λήψη αγαθών και 
υπηρεσιών). 

j) Τα Δεδομένα σας. Μπορείτε να υποβάλετε δεδομένα για χρήση σε σχέση με την online 
υπηρεσία. Τα «Δεδομένα» είναι όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
αρχείων κειμένου, ήχου ή εικόνας που παρέχονται στην Vodafone  και τους παρέχοντες  
την άδεια χρήσης μας από εσάς ή εκ μέρους σας, μέσω της χρήσης της online υπηρεσίας 
που πραγματοποιείτε. Όταν υποβάλλετε δεδομένα για χρήση με οποιαδήποτε online 
υπηρεσία που επιτρέπει την επικοινωνία ή τη συνεργασία με τρίτα μέρη, αναγνωρίζετε 
ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να κάνουν τα εξής: 

 Να χρησιμοποιήσουν, αντιγράψουν, διανείμουν, προβάλουν, δημοσιεύσουν και 
τροποποιήσουν τα δεδομένα σας, 

 Να δημοσιεύσουν το όνομά σας σε σχέση με τα δεδομένα και  

 Να διευκολύνουν άλλους ώστε να κάνουν το ίδιο. 

Ορισμένες online υπηρεσίες ενδέχεται να παρέχουν κάποια λειτουργία η οποία περιορίζει 
αυτήν τη δυνατότητα εκ μέρους τρίτων. Είναι δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε αυτήν τη 
λειτουργία κατά περίπτωση ανάλογα με τη χρήση των δεδομένων σας. 

k) Κυριότητα των δεδομένων. Μεταξύ των συμβαλλομένων, διατηρείτε κάθε δικαίωμα, τίτλο 
και συμφέρον σχετικά με τα δεδομένα σας. Δεν αποκτούμε δικαιώματα για τα δεδομένα σας, 
εκτός από τα δικαιώματα που εκχωρείτε στην Vodafone  και τους παρέχοντες  την άδεια 
χρήσης μας για τη σχετική online υπηρεσία. Αυτό δεν ισχύει για λογισμικό ή υπηρεσίες για τα 
οποία σας παρέχεται άδεια χρήσης. 

l) Απόρρητο. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της online υπηρεσίας 
ενδέχεται να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία στις 
Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία η Microsoft ή οι φορείς 
παροχής της υπηρεσίας της διατηρούν εγκαταστάσεις. Αυτό περιλαμβάνει οποιαδήποτε 
προσωπικά δεδομένα συλλέγετε χρησιμοποιώντας την υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας 
αυτήν την online υπηρεσία, αποδέχεστε τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός της 
χώρας σας. Συμφωνείτε επίσης να λαμβάνετε επαρκή εξουσιοδότηση από άτομα που 
παρέχουν προσωπικά δεδομένα σε εσάς για να:  

 μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα στην Microsoft και τις συγγενείς εταιρείες της και να  
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 επιτρέπετε τη μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία τους.  

Ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας απορρήτου της online υπηρεσίας για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των πληροφοριών σας: 
 

Online υπηρεσία Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου 

Exchange Online 

Office Communications 
Online 

SharePoint Online 

(online υπηρεσίες που 
αντιστοιχούν στο BPOS) 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104970 

Exchange Online 

Lync Online 

SharePoint Online 

Office 365 Πρόγραμμα P1 

(online υπηρεσίες που 
αντιστοιχούν στο Office 

365) 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409 

Live Meeting http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=90654 

 
 

m) Η χρήση μας των δεδομένων.  

Τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή της online υπηρεσίας. Στην εν 
λόγω χρήση μπορεί να περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση προβλημάτων που έχει ως σκοπό 
την αποτροπή, τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν την online 
υπηρεσία και η βελτίωση δυνατοτήτων όπως ο εντοπισμός απειλών που προκύπτουν για 
τον χρήστη (π.χ. λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας ή ανεπιθύμητη ηλεκτρονική 
αλληλογραφία) και η προστασία από αυτές. 

Δεν θα προχωρήσουμε στην αποκάλυψη δεδομένων στην αστυνομία, εκτός εάν απαιτείται 
από το νόμο. Εάν η αστυνομία επικοινωνήσει με την Vodafone  και τους παρέχοντες  την 
άδεια χρήσης μας, ζητώντας να της γνωστοποιηθούν δεδομένα, θα επιχειρήσουμε να 
κατευθύνουμε την αστυνομία προκειμένου να τα ζητήσει απευθείας από εσάς. Στα 
πλαίσια αυτής της ενέργειας, ενδέχεται να παρέχουμε στην αστυνομία τα βασικά σας 
στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που αναγκαστούμε να αποκαλύψουμε δεδομένα 
στην αστυνομία, θα καταβάλουμε εμπορικώς εύλογες προσπάθειες για να σας 
ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων για την αποκάλυψη, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από 
το νόμο. 

n) Ασφάλεια των δεδομένων.  

Θα χρησιμοποιήσουμε εύλογα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, όπως 
περιγράφεται στην επισκόπηση ασφαλείας που αφορά την online υπηρεσία για να 
εξασφαλισθεί ότι η επεξεργασία ή πρόσβαση στα δεδομένα σας από την online υπηρεσία 
δεν επιφέρει τυχαία ή παράνομη απώλεια, πρόσβαση ή αποκάλυψη. Συμφωνείτε ότι αυτά 
τα μέτρα: 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104970
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=90654
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 αποτελούν τη μοναδική ευθύνη της Microsoft σχετικά με την ασφάλεια και τη 
μεταχείριση των δεδομένων , καθώς και ότι 

 καλύπτουν κάθε υποχρέωση απορρήτου που περιλαμβάνεται στη σύμβαση άδειας 
χρήσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μη δημοσιοποίησης πληροφοριών ή 
εμπιστευτικότητας. 

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να βρείτε 
την επισκόπηση ασφαλείας για την online υπηρεσία. 
 

Online υπηρεσία Επισκόπηση ασφαλείας 

Exchange Online  

SharePoint Online  

Office Communications Online 

Office Live Meeting 

(online υπηρεσίες που αντιστοιχούν 
στο BPOS) 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149494 

 
 

o) Πεδίο χρήσης. Δεν επιτρέπεται: 

 η χρήση της online υπηρεσίας με τρόπο που απαγορεύεται από οποιαδήποτε 
νομοθεσία, ρύθμιση ή κυβερνητική εντολή ή διάταγμα σε οποιαδήποτε σχετική 
δικαιοδοσία ή που παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα άλλων,  

 η χρήση της online υπηρεσίας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει την υπηρεσία ή να 
εμποδίσει τη χρήση της από άλλους, 

 η χρήση της online υπηρεσίας για την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης σε οποιαδήποτε υπηρεσία, σε δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο με 
οποιονδήποτε τρόπο, 

 η πλαστογράφηση οποιουδήποτε πρωτοκόλλου ή πληροφοριών κεφαλίδας 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. «spoofing»),  

 η χρήση της online υπηρεσίας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας «spam» 
(δηλ. αυθαίρετων μαζικών ή εμπορικών μηνυμάτων) ή με άλλον τρόπο διάθεση 
οποιασδήποτε προσφοράς με σκοπό την παραβίαση αυτών των όρων (π.χ. άρνησης 
υπηρεσίας (denial of service), επιθέσεις κ.λπ.), ή 

 η κατάργηση, η τροποποίηση ή η παραβίαση κανονιστικών ή νομικών όρων ή της 
σύνδεσης που ενσωματώνεται στην online υπηρεσία. 

p) Κανονιστικοί όροι. Μπορεί  να τροποποιηθεί  ή να τερματισθεί η online υπηρεσία σε 
οποιαδήποτε χώρα υπάρχει μελλοντική απαίτηση ή υποχρέωση που υποβάλει τη Microsoft 
σε οποιοδήποτε νόμο ή απαίτηση που δεν ισχύει γενικά σε επιχειρήσεις που λειτουργούν 
στη συγκεκριμένη χώρα, που προκαλεί δυσκολίες στη συνέχιση της λειτουργίας της online 
υπηρεσίας από την Microsoft χωρίς τροποποίηση ή/και έχει ως αποτέλεσμα η Microsoft να 
θεωρεί ότι αυτοί οι όροι ή η online υπηρεσία ενδέχεται να έρχεται σε διένεξη με αυτές τις 
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί  να τροποποιηθεί ή να τερματισθεί η 
online υπηρεσία σε συνδυασμό με μια κυβερνητική απαίτηση που απαιτεί τη νομική 
αντιμετώπιση της Microsoft ως φορέα παροχής τηλεπικοινωνιών.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149494


 
 

Δικαιώματα Χρήσης Online Υπηρεσιών Microsoft Office 365 - Ιούνιος 2011   Σελίδα 17 από 22 

q) Ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις. Eνδέχεται να σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την 
online υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχετε δώσει κατά την εγγραφή σας στην online 
υπηρεσία, μέσω τοποθεσίας Web που προσδιορίζεται. Η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου αποστέλλεται την ημερομηνία μετάδοσης. Εφόσον χρησιμοποιείτε την 
online υπηρεσία, διαθέτετε το απαιτούμενο λογισμικό και υλικό για τη λήψη αυτών των 
ειδοποιήσεων. Δεν επιτρέπεται η χρήση της online υπηρεσίας εάν δεν συμφωνείτε με τη 
λήψη αυτών των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων. 

 
B. Εξαιρέσεις και επιπλέον όροι για συγκεκριμένα προϊόντα. 
 

Για το Exchange Online*, Office Communications Online, Live Meeting* και το 
SharePoint Online*: 

USL για Software Assurance. Οι άδειες USL για Software Assurance μπορούν να αποκτηθούν και να 
εκχωρηθούν σε χρήστες  

1) στους οποίους έχει επίσης εκχωρηθεί ισχύουσα άδεια CAL με ενεργή κάλυψη Software 
Assurance ή  

2) οι οποίοι χρησιμοποιούν μια συσκευή στην οποία έχει εκχωρηθεί μια ισχύουσα άδεια CAL 
συσκευής με ενεργή κάλυψη Software Assurance.  

Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση αδειών USL για Software Assurance σε περισσότερους από έναν 
χρήστες κάθε φορά για οποιαδήποτε ισχύουσα άδεια CAL συσκευής. Πρέπει να διατηρείτε την 
ενεργή κάλυψη Software Assurance στις ισχύουσες άδειες CAL στη διάρκεια ισχύος της USL για 
Software Assurance. Το δικαίωμα πρόσβασης στην online υπηρεσία ή σε σχετικό λογισμικό βάσει 
μιας άδειας USL για Software Assurance εκπνέει μόλις 

3) τερματιστεί η κάλυψη Software Assurance στην ισχύουσα άδεια CAL που διαθέτετε ή  

4) λήξει η άδεια USL για Software Assurance.  

Μια άδεια USL για κάλυψη Software Assurance που αντιστοιχεί σε μια άδεια CAL χρήστη μόνο 
επιτρέπεται (και πρέπει) να επανεκχωρηθεί σε άλλον χρήστη, όταν και όπως επανεκχωρείται 
η ισχύουσα άδεια CAL του χρήστη. Μια άδεια USL για κάλυψη Software Assurance που αντιστοιχεί σε 
μια άδεια CAL συσκευής επιτρέπεται να επανεκχωρηθεί σε άλλον χρήστη μόνο όταν ο 
συγκεκριμένος νέος χρήστης χρησιμοποιεί μια συσκευή στην οποία έχει εκχωρηθεί μια ισχύουσα 
CAL συσκευής με ενεργή κάλυψη Software Assurance. 

Άδειες USL που διατίθενται για πελάτες με κάλυψη Software Assurance και οι ισχύουσες άδειες CAL 
τους παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 

USL για Software Assurance Ισχύουσα CAL 

Business Productivity Online Standard Suite 
USL (για Core CAL Suite)  Core CAL Suite 

Business Productivity Online Standard Suite 
USL (για Enterprise CAL Suite)  Enterprise CAL Suite 

Exchange Online Standard USL 

 Exchange Server 2007 Standard CAL ή 

 Core CAL Suite ή 

 Enterprise CAL Suite 
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USL για Software Assurance Ισχύουσα CAL 

Office Communications Online Standard USL 
 Lync Server 2010 Standard CAL ή 

 Enterprise CAL Suite 

Live Meeting Standard ή Professional USL 
 Lync Server 2010 Enterprise CAL ή 

 Enterprise CAL Suite 

SharePoint Online Standard USL 

 Office SharePoint Server 2007 Standard CAL ή 

 Core CAL Suite ή 

 Enterprise CAL Suite 

 
 

Χρήση για σκοπούς αξιολόγησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Online για 
δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να διατηρήσουμε, 
να εξαγάγουμε ή να επιστρέψουμε τα δεδομένα σας εάν δεν αγοράσετε άδειες χρήσης της online 
υπηρεσίας μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη 
για τη διαγραφή των δεδομένων σύμφωνα με τους προαναφερθέντες όρους. 
 

Για το Lync Server Public Instant Messaging Connectivity: 

Μόνο εσωτερική χρήση. Μόνο οι υπάλληλοι και οι εσωτερικά απασχολούμενοι έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης στην online υπηρεσία. 

Απαιτείται Microsoft Lync Server 2010 («LS»), Microsoft Office Live Communications Server 2005 
(«LCS») ή Microsoft Office Communications Server 2007 («OCS»). Οι χρήστες της online υπηρεσίας 
πρέπει να διαθέτουν άδεια για να χρησιμοποιήσουν το LS, το LCS ή το OCS, ανάλογα με την 
εκάστοτε περίπτωση. 

Δεν επιτρέπεται διασύνδεση. Δεν επιτρέπει η χρήση της online υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση 
της επικοινωνίας 

 με κανένα φορέα υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων πέραν των Yahoo!, AOL και Microsoft ή 

 μεταξύ οποιουδήποτε εξωτερικού δικτύου ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων. 

Πρόσβαση μέσω PDA ή κινητού τηλεφώνου - Περιορισμός στο δίκτυο του America Online Instant 
Messenger. Δεν επιτρέπεται η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη μεταβίβαση 
πληροφοριών ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και παρουσίας από (ή σε) PDA ή κινητό τηλέφωνο 
χρησιμοποιώντας φάσμα ραδιοσυχνοτήτων με άδεια χρήσης (π.χ., EVDO, GPRS, EDGE).  

Χρήση για σκοπούς αξιολόγησης. Για το Office Live Communications Server Public Instant 
Messaging Connectivity, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική υπηρεσία για δοκιμαστική 
περίοδο 60 ημερών. 
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Για Lync Online και Live Meeting: 

Σημείωση σχετικά με την εγγραφή. Σε ορισμένες χώρες, η νομοθεσία απαιτεί ειδοποίηση ή 
συγκατάθεση των ατόμων πριν την υποκλοπή, παρακολούθηση ή/και καταγραφή των 
επικοινωνιών τους ή/και απαγορεύει τη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση προσωπικών 
πληροφοριών. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και ότι θα 
λάβετε όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις και ότι θα κάνετε όλες τις απαραίτητες αποκαλύψεις 
πριν χρησιμοποιήσετε την online υπηρεσία ή/και τη δυνατότητα εγγραφής. 

Για το Lync Online  

Το Lync 2010 περιλαμβάνει το Silverlight. Η ακόλουθη ειδοποίηση ισχύει για το λογισμικό Silverlight. 

Προειδοποίηση σχετικά με το πρότυπο εικόνας H.264/AVC και το πρότυπο εικόνας VC-1. Το παρόν 
λογισμικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τεχνολογία αποκωδικοποίησης H.264/MPEG-4 AVC ή/και VC-
1. Η MPEG LA, L.L.C. θέτει τον εξής όρο: 

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ AVC ΚΑΙ VC-1 PATENT 
PORTFOLIO ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ (i) ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΥΠΑ («ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΝΤΕΟ») Ή/ΚΑΙ (ii) ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΚΑΙ VC-1 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΕΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ 
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΒΙΝΤΕΟ. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ. 
ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΤΕ ΣΙΩΠΗΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ. 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C. ΒΛΕΠΕ http://www.mpegla.com. 

Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι η παραπάνω προειδοποίηση δεν περιορίζει ούτε εμποδίζει τη χρήση 
του λογισμικού για κανονική επιχειρηματική χρήση που αφορά την επιχείρηση και δεν 
περιλαμβάνει: (i) αναδιανομή του λογισμικού σε τρίτα μέρη ή (ii) δημιουργία περιεχομένου με 
τεχνολογίες συμβατές με τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΝΤΕΟ για διανομή σε τρίτα μέρη. 
 

Χρήση για σκοπούς αξιολόγησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Online για 
δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών. 
 
C. Συμφωνητικά για το Επίπεδο Λειτουργίας Υπηρεσίας (SLA). 
 

Ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν Συμφωνητικά για το Επίπεδο 
Λειτουργίας Υπηρεσίας σχετικά με την απόδοση. Ανατρέξτε στο SLA που έχει δημοσιευτεί στην 
τοποθεσία Web Μεταπωλητή Online Υπηρεσιών.  
 

http://www.mpegla.com/
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Παράρτημα A – Όροι Άδειας Χρήσης Λογισμικού 
 
 

1) Παραχώρηση Άδειας Χρήσης Λογισμικού. 

a. Γενικά. Οι παρόντες όροι άδειας χρήσης συνιστούν σύμβαση ανάμεσα στον παρέχοντα 
την άδεια χρήσης («Παρέχων την άδεια χρήσης») του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης και εσάς. 
Οι παραχωρήσεις της άδειας χρήσης υπόκεινται στην υποχρέωσή σας πληρωμής και τη 
συμμόρφωσή σας με την παρούσα σύμβαση και τυχόν όρους χρήσης επιπλέον προϊόντων 
που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση. Μια Άδεια Χρήσης είναι μη αποκλειστική, μη 
οριστική (εκτός εάν επιτρέπεται ρητώς) και μη μεταβιβάσιμη (εκτός εάν επιτρέπεται 
ρητώς). Η δυνατότητα χρήσης του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης μπορεί να επηρεάζεται από 
ελάχιστες προδιαγραφές συστήματος ή άλλους παράγοντες. Ο Παρέχων την άδεια χρήσης 
διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητώς (και κανένα άλλο δικαίωμα 
δεν θα προκύψει λόγω περιπλοκής, απαίτησης συνέπειας για νομικό επιχείρημα, 
εξάντληση ή άλλης αιτίας). 

b. Λογισμικό με Άδεια Χρήσης. Ο Παρέχων τις άδειες χρήσης σάς τις παραχωρεί για τον 
αριθμό των αντιγράφων κάθε Λογισμικού με Άδεια Χρήσης που παραγγείλατε από τον ίδιο, 
καθώς και το δικαίωμα χρήσης προηγούμενης (παλαιότερης) έκδοσης στη θέση 
Λογισμικού με Άδεια Χρήσης, εάν καθοριστεί στους όρους χρήσης του προϊόντος. 

i. Όταν οι άδειες χρήσης γίνονται οριστικές. Εκτός εάν αποκτήσετε οριστικές άδειες 
χρήσης στα πλαίσια ενός διαθέσιμου δικαιώματος εξαγοράς από τον Παρέχοντα την 
άδεια χρήσης, το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης που αποκτήθηκε σύμφωνα με την 
παρούσα σύμβαση διαρκεί μόνο για την περίοδο διάρκειας της παρούσας σύμβασης. 
Τυχόν αναφορές στους όρους χρήσης προϊόντος για την εκτέλεση του Λογισμικού με 
Άδεια Χρήσης σε οριστική βάση, ισχύουν μόνο εάν αποκτήσετε οριστικές άδειες 
χρήσης στα πλαίσια ενός σχετικού δικαιώματος εξαγοράς. 

ii. Επιβεβαίωση άδειας χρήσης. Όλα όσα ακολουθούν, όταν ληφθούν υπόψη 
συγκεντρωτικά, αποτελούν απόδειξη της άδειας χρήσης σας (ή εάν το δικαίωμα 
εξαγοράς είναι διαθέσιμο και το έχετε ασκήσει, της οριστικής άδειας χρήσης σας): (α) η 
παρούσα σύμβαση, (b) η επιβεβαίωση παραγγελίας, εάν υπάρχει, (c) για οποιεσδήποτε 
μεταβιβάσεις επιτρέπονται από την παρούσα σύμβαση, η τεκμηρίωση που 
αποδεικνύει τις μεταβιβάσεις αδειών χρήσης και η (d) απόδειξη πληρωμής. 

iii. Τα δικαιώματα άδειας χρήσης δεν σχετίζονται με τη διεκπεραίωση των μέσων 
λογισμικού. Τα δικαιώματα που ισχύουν για το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης το οποίο 
αποκτήθηκε στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε 
διεκπεραίωση των μέσων λογισμικού. 

iv. Μεταβίβαση αδειών χρήσης σε Συγγενείς Εταιρείες ή τρίτα μέρη. 

1. Δικαίωμα μεταβίβασης. Επιτρέπεται η μεταβίβαση αδειών χρήσης για Λογισμικό 
με άδεια χρήσης στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης μόνο αφού ασκήσετε ένα 
διαθέσιμο δικαίωμα εξαγοράς. Μπορείτε να μεταβιβάσετε πλήρως αποπληρωμένες, 
οριστικές άδειες χρήσης μόνο σε: (1) μια Συγγενή Εταιρεία ή (2) σε ένα μη συγγενές 
τρίτο μέρος που έχει σχέση με μια συγχώνευση ή μεταβίβαση κυριότητας της 
επιχείρησής σας. Καμία μεταβίβαση άδειας χρήσης δεν θα είναι έγκυρη, εκτός εάν 
παράσχετε την παρούσα σύμβαση στον συμβαλλόμενο που λαμβάνει τις άδειες 
χρήσης και ο εν λόγω συμβαλλόμενος το αποδεχτεί εγγράφως. Οποιαδήποτε 
επιχειρούμενη μεταβίβαση που δεν γίνεται σύμφωνα με την παρούσα ενότητα θα 
είναι άκυρη. Τυχόν μεταβίβαση αδειών χρήσης δεν θα απαλλάξει τον συμβαλλόμενο 
που πραγματοποιεί την εκχώρηση από τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν στα 
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πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Απαγορεύεται ρητώς η μεταπώληση των αδειών 
χρήσης και οποιαδήποτε άλλη μεταφορά που δεν εκφράζεται ρητώς από την 
παρούσα ενότητα. 

2. Ορισμένες μεταβιβάσεις δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση 
των παρακάτω: 

a. άδειες χρήσης βραχυπρόθεσμα (90 ημέρες ή λιγότερο), 

b. προσωρινά δικαιώματα χρήσης του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης, 

c. κάλυψη Microsoft Software Assurance, εάν υπάρχει, 

d. οριστικές άδειες χρήσης για οποιαδήποτε άδεια χρήσης οποιουδήποτε 
Λογισμικού με Άδεια χρήσης που αποκτήθηκε μέσω Microsoft Software 
Assurance ξεχωριστά από την πλήρη έκδοση της άδειας χρήσης ή 

e. μια οριστική άδεια αναβάθμισης για ένα λειτουργικό σύστημα desktop 
ξεχωριστά από την άδεια χρήσης του εν λόγω λειτουργικού συστήματος 
desktop ή από το σύστημα υπολογιστή, στο οποίο είναι εγκατεστημένο το 
Λογισμικό με Άδεια Χρήσης και όπου έχει εκχωρηθεί η άδεια χρήσης. 

c. Περιορισμοί χρήσης. Σας παραχωρείται η άδεια χρήσης για το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης, 
δεν σας πωλείται το εν λόγω λογισμικό. Δεν έχετε δικαίωμα να προχωρήσετε σε: 

i. αποσυμπίληση, ανακατασκευή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα οποιουδήποτε 
Λογισμικού με Άδεια Χρήσης, εκτός εάν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο παρά 
τον εν λόγω περιορισμό, 

ii. ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμό, μεταπώληση ή φιλοξενία σε ή από τρίτα μέρη 
οποιουδήποτε Λογισμικού με Άδεια Χρήσης, εκτός εάν εκφράζεται ρητώς για ένα 
δεδομένο Λογισμικό με Άδεια Χρήσης στους όρους χρήσης προϊόντος, 

iii. διαχωρισμό και χρήση των στοιχείων του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης σε δύο ή 
περισσότερους υπολογιστές, μη ταυτόχρονη αναβάθμιση ή υποβάθμιση στοιχείων ή 
μεταβίβαση στοιχείων ξεχωριστά, εκτός εάν εκφράζεται ρητώς στους όρους χρήσης 
προϊόντος ή 

iv. Τροποποίηση ή δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης. 

    d.      Mίσθωμα- Τέλη- Λοιπές  Χρεώσεις 
 
 
Η χρέωση της Υπηρεσίας περιλαμβάνει πάγια μηνιαία συνδρομή για κάθε άδεια χρήσης. Ολες οι 
χρεώσεις της Υπηρεσίας θα εξοφλούνται σύμφωνα  με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους πληρωμής. 
Ολες οι πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις της αναφέρονται αναλυτικά στο ανανεωμένο 
κατάλογο τιμών, που βρίσκεται στην εταιρική ιστοσελίδα (www.vodafone.gr). 
 
   
e.   Διάρκεια/ Λήξη Συμβολαίου 
 
 Η ελάχιστη διάρκεια συνδρομής για κάθε άδεια χρήσης είναι δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της και ανανεώνεται αυτόματα. Μετά το αρχικό χρονικό διάστημα ισχύος της 
καθίσταται αορίστου χρόνου και μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση τριάντα 
(30) ημερών του μέρους που τερματίζει την παρούσα προς το άλλο μέρος.  
 
Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Vodafone και οι παρέχοντες την άδεια χρήσης μας έχουν προβεί σε 
μία σειρά επενδύσεων και λοιπών ενεργειών προκειμένου για την παροχή της Υπηρεσίας. Ως εκ 

http://www.vodafone.gr/
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τούτου σε περίπτωση εγγράφου καταγγελίας από τον Πελάτη, μετά τον πρώτο μήνα 
ενεργοποίησης κάθε άδειας χρήσης, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει ποσό ίσο με το σύνολο 
των μηνιαίων χρεώσεων του υπολειπόμενου έως τη λήξη του ως άνω συμφωνημένου χρονικού 
διαστήματος των 12 μηνών.  
Σε κάθε περίπτωση η παρούσα λύεται αυτομάτως σε περίπτωση αντίστοιχης λύσης για 
οποιονδήποτε λόγο της Σύμβασης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Voice και/ή Data) 
ανάμεσα στην Vodafone και στον Πελάτη. 

 
   f.   Εξυπηρέτηση συνδρομητών 
 

Για εξυπηρέτηση συνδρομητών που αφορά ενημέρωση σχετικά με την υπηρεσία, 
αιτήματα και αναφορά τεχνικών προβλημάτων, εφόσον είστε ο διαχειριστής του Πελάτη 
(σύμφωνα με την αίτηση συνδρομής), θα πρέπει να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο 
εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών της Vodafone καλώντας τον αριθμό 1399 από κινητό τηλέφωνο 
Vodafone ή το 800 11 127 127 δωρεάν από σταθερό τηλέφωνο. 
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