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Σημαντικό! Διαβάστε τους παρακάτω όρους προσεκτικά πριν να εγκαταστήσετε, αντιγράψετε 
ή/και με άλλον τρόπο εγκαταστήσετε το ABBYY® FineReader® 14 (εφεξής «το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»). Η 
εγκατάσταση, η αντιγραφή ή η με οποιονδήποτε άλλον τρόπο χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δηλώνει 
ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους.  
 
Η παρούσα Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (εφεξής «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ») αποτελεί νομική συμφωνία 
ανάμεσα σε εσάς, τον τελικό χρήστη, που απέκτησε ή χρησιμοποιεί το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, και την ABBYY.  
 
Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ τίθεται σε ισχύ μόλις δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το κουμπί 
«Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης» και, στη συνέχεια, επιλέξετε το κουμπί «επόμενο» κι 
εγκαταστήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή μόλις εγκαταστήσετε, αντιγράψετε ή αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια θεωρείται ότι δηλώνει πως 
αναγνωρίζετε ότι διαβάσατε την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, την κατανοήσατε και αποδέχεστε ότι 
δεσμεύεστε από τους όρους της. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, μη 
χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, απενεργοποιήστε το, καταργήστε το από το σύστημά σας και κατόπιν 
καταστρέψτε τυχόν αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που διαθέτετε.  Αυτή η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ είναι δεσμευτική 
για όλη την περίοδο ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ή από ξεχωριστή συμφωνία που έχει συναφθεί 
ανάμεσα σε εσάς και την ABBYY ή Συνεργάτη της ABBYY και μπορεί να εξαρτάται από το πεδίο 
εφαρμογής της Άδειας Χρήσης, όπως περιγράφεται στην παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. 
 
Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται από τη νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και 
τους όρους διεθνών συνθηκών και ορισμένα τμήματα προστατεύονται από νομοθεσία περί ευρεσιτεχνιών 
και εμπορικών μυστικών. Συμφωνείτε ότι η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ είναι εκτελεστέα όπως 
οποιαδήποτε άλλη γραπτή διαπραγματευόμενη συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί από εσάς. Η παρούσα 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ είναι εκτελεστέα απέναντι σε εσάς.  
 
Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ συνοδεύεται από ξεχωριστή γραπτή συμφωνία με την ABBYY ή Συνεργάτη της 
ΑΒΒΥΥ σε έντυπη μορφή που διέπει τους όρους χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, τότε στην περίπτωση 
οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ του περιεχομένου του κειμένου της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ και 
του κειμένου της έντυπης, ξεχωριστής άδειας χρήσης, υπερισχύει το κείμενο της έντυπης ξεχωριστής 
άδειας χρήσης.  
 
Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ενδέχεται να είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες. Ενδεχομένως να υπάρχουν 
ασυμφωνίες ή διαφορές στην ερμηνεία μεταξύ της αγγλικής έκδοσης της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ και των 
εκδόσεων που είναι διαθέσιμες σε άλλες γλώσσες. Χάριν της ομοιόμορφης ερμηνείας και για την 
αποφυγή τυχόν αμφισημιών, σε όλες τις διαφορές, τις αξιώσεις ή τις νομικές ενέργειες ερμηνείας, 
εφαρμογής ή άλλου ζητήματος αναφορικά με την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, θα χρησιμοποιείται η αγγλική έκδοση 
της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. 
 

Ορισμοί 

Ως «ABBYY» νοούνται οι εταιρείες 
ABBYY USA Software House, Inc., καταχωρισμένη στη διεύθυνση 890 Hillview Court, 
Suite 300, Milpitas, California, 95035, USA, κατά την εφαρμογή του άρθρου 16.1 της 
παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 
ABBYY Japan Co., Ltd., καταχωρισμένη στη διεύθυνση 2-5-14 Shin-Yokohama, Kohoku-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 222-0033, Japan, κατά την εφαρμογή του άρθρου 
16.2 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,  
ABBYY Europe GmbH, καταχωρισμένη στη διεύθυνση Landsberger strasse 300, 80687 
Munich, Germany, κατά την εφαρμογή του άρθρου 16.3 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 
ABBYY UK Ltd., καταχωρισμένη στη διεύθυνση Centrum House, 36 Station 
Road, Egham, Surrey, TW20 9LF, United Kingdom, κατά την εφαρμογή του άρθρου 16.4 
της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 
ABBYY PTY Ltd., καταχωρισμένη στη διεύθυνση Citigroup Building’, όροφος 13, 2-26 
Park Street, Sydney NSW 2000, Australia, κατά την εφαρμογή του άρθρου 16.5 της 
παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,  



ABBYY LLC, καταχωρισμένη στη διεύθυνση ul. Otradnaya, dom 2B, κτίριο 6, γραφείο 12, 
127273, Moscow, Russia, κατά την εφαρμογή του άρθρου 16.6 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ, 
ABBYY Software House Ukraine, καταχωρισμένη στη διεύθυνση 31, Degtyarevskaya st., 
Kiev, Ukraine 03057, κατά την εφαρμογή του άρθρου 16.7 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ, 
και ABBYY Solutions Ltd., καταχωρισμένη στη διεύθυνση Michail Karaoli 2, Egkomi CY 
2404, Nicosia, Cyprus, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

Ως «Συνεργάτης της ABBYY» νοείται ένα νομικό πρόσωπο ή άτομο που αδειοδοτείται από την ABBYY 
να μεταπωλεί και να διανέμει αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με άδεια χρήσης στους Τελικούς Χρήστες, είτε 
άμεσα είτε 

 μέσω ενός ή περισσότερων δευτερευόντων μεταπωλητών ή δευτερευόντων διανομέων. 

Ως «Ενεργοποίηση» νοείται η διαδικασία με την οποία επαληθεύεται ότι ο αριθμός σειράς σας είναι 
έγκυρος και δεν έχει ενεργοποιηθεί σε περισσότερους υπολογιστές από όσους επιτρέπει το πεδίο 
εφαρμογής της Άδειας Χρήσης σας. Εσείς, ο Τελικός Χρήστης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, θα πρέπει να 
εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία για να επιβεβαιώσετε ότι είστε εξουσιοδοτημένος Τελικός Χρήστης του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ πρέπει να ενεργοποιηθεί μετά την εγκατάσταση, διαφορετικά δεν θα 
λειτουργεί ή θα λειτουργεί για περιορισμένη χρονική περίοδο και με περιορισμένη λειτουργικότητα και θα 
πάψει να λειτουργεί χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση όταν παρέλθει η εν λόγω περιορισμένη χρονική 
περίοδος. 

Ως «Υπολογιστής» νοείται μια συγκεκριμένη φυσική συσκευή ή εικονικό μηχάνημα που μπορεί να 
αποτελείται από μία ή περισσότερες κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU) και λειτουργεί με 
συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση ή τη σύνθεση του 
Υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του σκληρού δίσκου και της επανεγκατάστασης 
του λειτουργικού συστήματος) μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ο Υπολογιστής να θεωρείται διαφορετικός 
Υπολογιστής για τους σκοπούς της παραχώρησης αδειών χρήσης. 

Ως «Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» νοούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και περιλαμβάνουν δικαιώματα για (i) εφευρέσεις, ανακαλύψεις, κι ευρεσιτεχνίες 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών τους, επανεκδόσεών τους και συνεχιζόμενων εκδόσεών τους 
συνολικά ή εν μέρει, (ii) πνευματικά δικαιώματα, (iii) μελέτες και βιομηχανικά σχέδια, (iv) εμπορικά 
σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές μορφές παρουσίασης και παρόμοια δικαιώματα, (v) τεχνογνωσία, 
εμπορικά μυστικά και εμπιστευτικές πληροφορίες, (vi) δικαιώματα τοπογραφιών ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων και δικαιώματα πάνω σε ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα επάνω σε τσιπ ημιαγωγού 
υλικού και (vii) άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.   

Με τον όρο «Άδεια χρήσης» νοείται το μη αποκλειστικό, περιορισμένο δικαίωμα το οποίο παραχωρείται 
σε εσάς από την ABBYY για την εγκατάσταση και τη χρήση των λειτουργιών του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

Ως «Σειριακός Αριθμός» νοείται το μοναδικό αναγνωριστικό της άδειας χρήσης σας ή του συνόλου 
αδειών με παρόμοιες παραμέτρους.  

Ως «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» νοείται το ABBYY SOFTWARE ABBYY FineReader 14 συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε και όλων των στοιχείων λογισμικού που είναι ενσωματωμένα στο λογισμικό ή είναι 
διαθέσιμα στο Διαδίκτυο ή με άλλον τρόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής: εκτελέσιμα 
αρχεία, βοήθεια, εκδόσεις επίδειξης, δείγματα και άλλα αρχεία, βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων, δείγματα, 
σχετικά πολυμέσα (εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, στοιχεία ήχου-βίντεο, κ.λπ.), έντυπο υλικό 
και άλλα στοιχεία λογισμικού. 

Οι όροι «Εσείς», «Εσάς» και «Τελικός Χρήστης» αναφέρονται σε και περιλαμβάνουν οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή/και νομική οντότητα που αποκτά το παρόν ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ για προσωπική χρήση και όχι για 
σκοπούς περαιτέρω μεταπώλησης, καθώς και οποιονδήποτε πραγματικό χρήστη του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.  

 

1. Χορήγηση άδειας χρήσης 

1.1 Βάσει των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, η ABBYY σάς 



παραχωρεί μια περιορισμένου χρόνου, μη αποκλειστική Άδεια Χρήσης για την 
εγκατάσταση και τη χρήση των λειτουργιών του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που υπόκειται σε όλους 
τους περιορισμούς και στο πεδίο εφαρμογής της Άδειας Χρήσης όπως μπορεί να 
ορίζονται από την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, το λογισμικό ή/και τους κωδικούς άδειας 
χρήσης λογισμικού ή/και υλικού που παρέχεται από την ABBYY, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή/και μια 
ξεχωριστή γραπτή συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την ABBYY ή Συνεργάτη της ABBYY. 
Όλοι οι όροι που αναφέρονται στο παρόν ισχύουν τόσο για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ως σύνολο, 
όσο και για όλα τα επιμέρους στοιχεία του και την τεκμηρίωση τελικού χρήστη με εξαίρεση 
προϊόντα λογισμικού τρίτων που περιλαμβάνονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, που καλύπτονται 
από τους δικούς τους όρους άδειας χρήσης όπως ορίζεται στο άρθρο 15. Οποιοδήποτε 
θέμα σχετικό με το πεδίο εφαρμογής της Άδειας Χρήσης θα ερμηνεύεται υπέρ των 
περιορισμών του πεδίου εφαρμογής της Άδειας Χρήσης. Οι περιορισμοί στη χρήση του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και το πεδίο εφαρμογής της Άδειας Χρήσης σας ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: 

1.1.1 Τον αριθμό των υπολογιστών, των μεμονωμένων χρηστών και πληροφορίες 
πρόσβασης στο δίκτυο.  Το πεδίο εφαρμογής της Άδειας Χρήσης που αποκτήσατε 
ενδέχεται να περιορίζει τον αριθμό των υπολογιστών στους οποίους μπορείτε να 
εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, τον αριθμό μεμονωμένων 
χρηστών του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και τη δικτυακή πρόσβαση και εξαρτάται από τον τύπο 
Άδειας Χρήσης που αποκτήσατε. Ο τύπος της Άδειας Χρήσης που αποκτήσατε 
ορίζεται σε ξεχωριστή συμφωνία που έχει συναφθεί ανάμεσα σε Εσάς και την 
ABBYY ή έναν Συνεργάτη της ABBYY καθώς και στον Αριθμό Σειράς. Μετά την 
εγκατάσταση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορείτε να δείτε τον τύπο της Άδειας Χρήσης σας 
στο περιβάλλον εργασίας του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, στο μενού «Βοήθεια».     

1.1.1.1 Εάν ο τύπος της Άδειας Χρήσης σας είναι «Άδεια χρήσης ενός χρήστη» / 
«Αυτόνομη» και είστε νομικό πρόσωπο, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να 
χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μόνο σε έναν Υπολογιστή εκτός εάν υπάρχει 
διαφορετική πρόβλεψη σε ξεχωριστή συμφωνία ανάμεσα σε Εσάς και την 
ABBYY ή έναν συνεργάτη της ABBYY ή σε οποιαδήποτε συνοδευτική 
τεκμηρίωση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ εκτός από τις περιπτώσεις όπου ισχύει το 
άρθρο 16.6. Εάν ισχύει το άρθρο 16.6, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς στον προσωπικό Σας 
υπολογιστή. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε υπολογιστές 
που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, κρατικούς φορείς ή οργανισμούς και σε 
όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οποιαδήποτε εμπορική χρήση του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από τα παραπάνω πρόσωπα, όργανα και οργανισμούς 
απαγορεύεται. Εάν ο τύπος της Άδειας Χρήσης σας είναι «Άδεια χρήσης ενός 
χρήστη» / «Αυτόνομη» και είστε φυσικό πρόσωπο, μπορείτε να εγκαταστήσετε 
και να χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε έναν επιτραπέζιο Υπολογιστή και 
σε έναν φορητό Υπολογιστή (φορητό υπολογιστή ή άλλη φορητή 
συσκευή όπου μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σύμφωνα με τις απαιτήσεις συστήματος) που ανήκουν σε Εσάς.  
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και στους δύο Υπολογιστές 
ταυτόχρονα. Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε είτε να χρησιμοποιείτε το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ απευθείας σε έναν Υπολογιστή στον οποίο είναι 
εγκαταστημένο είτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ από απόσταση 
μέσω υπηρεσιών τερματικού από έναν μόνο Υπολογιστή. 

1.1.1.2 Εάν ο τύπος της Άδειας Χρήσης σας είναι «Άδεια χρήσης πολλαπλών 
χρηστών» / «Ανά θέση», μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε 
το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε ισάριθμους Υπολογιστές που ανήκουν σε Εσάς αναλόγως 
του πλήθους των Αδειών Χρήσης που αποκτήσατε. Σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα εγκαταστημένο αντίγραφο 
του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μόνο από έναν υπολογιστή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 
σε ξεχωριστή συμφωνία ανάμεσα σε Εσάς και την ABBYY ή έναν Συνεργάτη 
της ABBYY ή σε οποιαδήποτε συνοδευτική τεκμηρίωση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.  

1.1.1.3 Εάν ο τύπος της Άδειας Χρήσης σας είναι «Άδεια χρήσης 
δικτύου»/«Ταυτόχρονης χρήσης», μπορείτε να εγκαταστήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
σε όσους Υπολογιστές σας ανήκουν και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσετε το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε τόσους υπολογιστές όσες είναι και οι Άδειες Χρήσης που 



αποκτήσατε, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ξεχωριστή συμφωνία που έχετε 
συνάψει εσείς και η ABBYY ή ένας Συνεργάτης της ABBYY ή σε οποιαδήποτε 
τεκμηρίωση συνοδεύει το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. 

1.1.1.4 Εάν ο τύπος της Άδειας Χρήσης που διαθέτετε είναι «Διακομιστής 
Τερματικού», μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε έναν διακομιστή τερματικού. Ο συνολικός αριθμός 
μεμονωμένων χρηστών με πρόσβαση σε ένα εγκατεστημένο αντίγραφο του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό Αδειών Χρήσης 
που αποκτήσατε, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες καθορίζεται 
διαφορετικά σε μια ξεχωριστή συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την ABBYY ή σε 
οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 

1.1.2 Όγκος επεξεργασίας. Ο αριθμός των μονάδων όγκου (π.χ. σελίδες, λέξεις, σύμβολα) 
που μπορείτε να επεξεργαστείτε με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, εάν ορίζεται στην Άδεια Χρήσης, 
μπορεί να περιορίζεται με έναν ή περισσότερους τρόπους, για παράδειγμα, 
ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί στον αριθμό των μονάδων όγκου που είναι δυνατό 
να επεξεργαστείτε σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, για παράδειγμα, μηνιαία ή 
ετήσια ή στον συνολικό αριθμό μονάδων όγκου που μπορείτε να επεξεργαστείτε. 
Επίσης, ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί για το μέγεθος της σελίδας ή άλλης 
μονάδας όγκου. 

1.1.3 Διάρκεια. Η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να περιορίζεται σε μια καθορισμένη 
χρονική περίοδο, εάν ορίζεται στην Άδεια Χρήσης. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μετά τη λήξη αυτής της χρονικής περιόδου. 

1.1.3.1 Εάν αποκτήσατε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε συνδρομητική βάση, τότε, εκτός από τους 
περιορισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 1.1.1, 1.1.2 και 1.1.3, ισχύουν και 
οι εξής περιορισμοί. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ για 
περιορισμένη περίοδο συνδρομής. Η περίοδος συνδρομής σας μπορεί να 
ανανεώνεται αυτόματα την ημερομηνία ανανέωσης έως ότου ακυρώσετε τη 
συνδρομή σας. Μετά τη λήξη της περιόδου συνδρομής σας, η λειτουργικότητα 
του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη ή θα είναι περιορισμένη έως 
ότου πληρώσετε για να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Η ημερομηνία 
πληρωμής σηματοδοτεί την αρχή της περιόδου της ανανεωμένης συνδρομής. 
Θα έχετε την επιλογή να ακυρώσετε τη συνδρομή σας οποιαδήποτε στιγμή 
μεταβαίνοντας στη σελίδα «Διαχείριση Λογαριασμού» ή επικοινωνώντας με 
την ABBYY ή τον Συνεργάτη της ABBYY από τον οποίο αγοράσατε αρχικά τη 
συνδρομή σας. Εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, θα μπορείτε να συνεχίσετε 
να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ έως το τέλος της περιόδου συνδρομής σας. 
Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των ποσών των πληρωμών, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά σε ξεχωριστή έγγραφη συμφωνία που έχετε συνάψει 
εσείς και η ABBYY ή ένας Συνεργάτης της ABBYY. Πρόσθετοι όροι και 
προϋποθέσεις της χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε συνδρομητική βάση ενδέχεται 
να ορίζονται σε μια πρόσθετη άδεια ανάμεσα σε εσάς και την ABBYY ή έναν 
Συνεργάτη της ABBYY, την οποία θα αποδεχτείτε πριν από τη λήψη (αγορά) 
του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε συνδρομητική βάση.  

1.2 Αναγνωρίζετε ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή και 
απεριόριστη χρήση και ενδέχεται να περιλαμβάνει έναν Αριθμό Σειράς που παρέχει αυτού 
του είδους την προστασία και αποδέχεστε ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ υπόκειται σε όλες αυτές τις 
διατάξεις προστασίας. Ο Αριθμός Σειράς σας ενδέχεται να απαιτεί ενεργοποίηση και ο 
αριθμός ενεργοποιήσεων που έχετε διαθέσιμες ενδέχεται να είναι περιορισμένος. Μπορείτε 
να ζητήσετε πρόσθετες ενεργοποιήσεις επικοινωνώντας με την υπηρεσία τεχνικής 
υποστήριξης της ABBYY καθ' όλη την περίοδο διάρκειας της τεχνικής υποστήριξης για την 
έκδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που αποκτήσατε (αγοράσατε), όπως ορίζεται στο άρθρο 7.  

1.3 Η ABBYY επιφυλάσσεται επί παντός δικαιώματος, το οποίο δεν εκχωρείται ρητώς σε εσάς 
από την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δεν σας παραχωρεί δικαιώματα σε 
σχέση με οποιαδήποτε εμπορικά σήματα της ABBYY. 

1.4 Στην περίπτωση κατά την οποία ισχύει το άρθρο 16.6 και είστε φυσικό πρόσωπο, έχετε 
δικαίωμα χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ παγκοσμίως. Εάν ισχύει το άρθρο 16.6 και είστε νομική 



οντότητα, η προμήθεια (αγορά) του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να γίνει αποκλειστικά στη χώρα 
όπου έχει καταχωριστεί η νομική οντότητα ή το υποκατάστημά της ή αντιπροσωπείες της, 
εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη σε ξεχωριστή, έγγραφη συμφωνία ανάμεσα σε 
εσάς και την ABBYY. Οι υπάλληλοι του νομικού προσώπου ή των υποκαταστημάτων του 
και των αντιπροσωπειών του έχουν δικαίωμα χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ διεθνώς, με την 
προϋπόθεση ότι η προμήθεια και η εγκατάσταση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ έχει γίνει στη χώρα 
όπου είναι καταχωρισμένο το νομικό πρόσωπο ή τα υποκαταστήματα και οι 
αντιπροσωπείες του. 

1.5 Οποιαδήποτε χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή των συστατικών μερών του εκτός του πλαισίου ή 
σε αντίθεση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ αποτελεί 
παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ABBYY ή/και τρίτων και αποτελεί 
αιτία ανάκλησης όλων των δικαιωμάτων χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, τα οποία σας 
χορηγούνται με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. 

1.6 Εάν αναπτύξετε ή χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε εικονικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των μέσων VMware, Citrix ή μέσω δημιουργίας ειδώλων, 
δεν μπορείτε καμία στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, 
να υπερβείτε τους περιορισμούς που ισχύουν για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή το πεδίο εφαρμογής της 
Άδειας Χρήσης που έχει χορηγηθεί. Για παράδειγμα, δεν θα επιτρέπεται η χρήση του ίδιου 
Αριθμού Σειράς για χρήση ή πρόσβαση στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε εικονικό περιβάλλον από έναν 
αριθμό Υπολογιστών που είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό Υπολογιστών για τους οποίους 
έχει αποκτηθεί καταλλήλως Άδεια Χρήσης ούτε θα επιτρέπεται η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
για επεξεργασία περισσότερων από τον συνολικό αριθμό μονάδων που επιτρέπεται από 
την Άδεια Χρήσης σας. 

1.7 Έχετε το δικαίωμα λήψης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε περισσότερα του ενός μέσα (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε 
πολλαπλά μέσα), συμπεριλαμβανομένων των λήψεων μέσω Διαδικτύου. Ανεξάρτητα από 
την ποσότητα ή τον τύπο των μέσων που λαμβάνετε, σας παρέχεται άδεια χρήσης του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σύμφωνα με το εύρος της Άδειας Χρήσης σας. 

 
2. Περιορισμοί χρήσης 

2.1 Όλοι οι όροι χρήσης και οι περιορισμοί που διέπουν τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
αναφέρονται στην παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες 
καθορίζεται διαφορετικά σε μια ξεχωριστή γραπτή συμφωνία που έχει συναφθεί ανάμεσα σε 
εσάς και την ABBYY ή έναν Συνεργάτη της ABBYY σε οποιαδήποτε συνοδευτική 
τεκμηρίωση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 

2.2 Δεν έχετε το δικαίωμα να εκτελέσετε ή να επιτρέψετε σε άλλα άτομα οποιασδήποτε από τις 
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον παρακάτω κατάλογο: 

2.2.1 Αποσυμπίληση ή ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα (π.χ., 
αναπαραγωγή και μετατροπή του αντικειμενικού κώδικα σε πηγαίο) ή άλλη 
προσπάθεια εξαγωγής του πηγαίου κώδικα για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή οποιοδήποτε 
τμήμα αυτού, εκτός εάν, και μόνο στον βαθμό που μια τέτοια δραστηριότητα 
επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία κατά παρέκκλιση του παρόντος 
περιορισμού. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει τον περιορισμό 
δραστηριοτήτων αυτού του είδους, οποιεσδήποτε πληροφορίες ανακαλυφθούν με 
τον τρόπο αυτό, δεν πρέπει να κοινοποιηθούν σε τρίτους, εκτός εάν μια τέτοια 
κοινοποίηση απαιτείται από το νόμο, ενώ οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
κοινοποιηθούν εγκαίρως στην ABBYY. Όλες οι πληροφορίες αυτού του είδους θα 
πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικές, ιδιοκτησίας της ABBYY. 

2.2.2 Τροποποίηση, προσαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών για το σκοπό της 
διευκόλυνσης της εκτέλεσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο υλικό σας), τροποποίηση του 
αντικειμενικού κώδικα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, των εφαρμογών και των βάσεων 
δεδομένων που περιέχονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ εκτός αυτών που παρέχονται από το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και περιγράφονται στην τεκμηρίωση.  

2.2.3 Διόρθωση σφαλμάτων στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή μετάφραση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ABBYY. 



2.2.4 Ενοικίαση, εκμίσθωση, υποαδειοδότηση, ανάθεση ή μεταφορά οποιωνδήποτε 
δικαιωμάτων τα οποία εκχωρούνται σε εσάς από την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ και 
άλλων δικαιωμάτων σχετικών με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή 
εξουσιοδότηση αντιγραφής του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε άλλον υπολογιστή (εκτός από τις περιπτώσεις οι οποίες 
περιγράφονται στο άρθρο 2.5), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε μια ξεχωριστή 
γραπτή συμφωνία που έχει συναφθεί με την ABBYY ή με Συνεργάτη της ABBYY.  

2.2.5 Παροχή της δυνατότητας πρόσβασης στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή/και χρήσης του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιήσει το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ πρόσωπο, ενδεικτικά εντός ενός συστήματος πολλαπλών χρηστών, 
ενός εικονικού περιβάλλοντος ή μέσω Διαδικτύου. 

2.2.6 Κατάργηση, αλλαγή ή συγκάλυψη οποιωνδήποτε ειδοποιήσεων σχετικών με 
πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή ευρεσιτεχνίες που εμφανίζονται στο 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ όπως παραδίδεται σε εσάς. 

2.3 Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ για την παροχή υπηρεσιών αναγνώρισης, 
μετατροπής, σάρωσης ή σύγκρισης εγγράφων επί πληρωμή ή δωρεάν ή/και να παρέχετε τα 
αποτελέσματα ή το δικαίωμα πρόσβασης στα αποτελέσματα που επετεύχθησαν μέσω της 
χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο άλλης υπηρεσίας, η οποία έχει την αναγνώριση, τη 
μετατροπή, τη σάρωση ή τη σύγκριση εγγράφων ως βασικό στοιχείο της σε οποιονδήποτε 
τρίτο, εκτός εάν έχετε υπογράψει ξεχωριστή έγγραφη συμφωνία με την ABBYY. 

2.4 Απαγορεύεται να παρακάμψετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που 
παρέχεται με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή να χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ αθροιστικά με 
οποιοδήποτε άλλο λογισμικό εκτός εάν έχετε υπογράψει ξεχωριστή έγγραφη συμφωνία με 
την ABBYY. 

2.5 Έχετε το δικαίωμα εκτέλεσης μίας μόνιμης μεταβίβασης αυτού του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μόνο 
απευθείας σε άλλο τελικό χρήστη. Εάν είστε νομικό πρόσωπο, η μεταβίβαση αυτή απαιτεί 
έγγραφη έγκριση από την ABBYY. Αυτή η μεταβίβαση πρέπει να περιλαμβάνει όλο το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένων όλων των αντιγράφων, των συστατικών μερών του, 
των πολυμέσων και του έντυπου υλικού, καθώς και οποιωνδήποτε ενημερώσεων) και την 
παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Η μεταβίβαση αυτή δεν μπορεί να εκτελεστεί μέσω αποστολής ή 
οποιουδήποτε άλλου έμμεσου τρόπου. Ο παραλήπτης αυτής της εφάπαξ μεταβίβασης 
πρέπει να συμφωνήσει ότι συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να μη μεταβιβάσει περαιτέρω την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 
και το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Στην περίπτωση αυτής της μεταβίβασης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, πρέπει πρώτα 
να καταργήσετε την εγκατάσταση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από τον Υπολογιστή ή το τοπικό σας 
δίκτυο. 

 
3.  Προέκδοση, Δοκιμαστική έκδοση ή Έκδοση επίδειξης  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

3.1 Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ το οποίο λάβατε με την παρούσα άδεια είναι μια εμπορική προέκδοση ή 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ έκδοσης beta, η οποία παρέχεται μόνο για λόγους δοκιμής, επίδειξης, 
επαλήθευσης ή ελέγχου, έχει περιορισμένη λειτουργικότητα, φέρει τις ενδείξεις «Αγορά 
κατόπιν δοκιμής» (Try&Buy), «Δοκιμαστική έκδοση» (Trial) ή «Έκδοση επίδειξης» (Demo) ή 
χορηγήθηκε δωρεάν («Περιορισμένο Λογισμικό»), ισχύει το παρόν άρθρο 3 μέχρι τη 
χρονική στιγμή απόκτησης (αγοράς) μιας Άδειας Χρήσης για την πλήρη έκδοση του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Στο βαθμό στον οποίο οποιαδήποτε διάταξη αυτού του άρθρου αντίκειται σε 
οποιονδήποτε από τους άλλους όρους ή τις προϋποθέσεις της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ, το παρόν Άρθρο υπερισχύει αυτών των άλλων όρων και προϋποθέσεων 
αναφορικά με το Περιορισμένο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, αλλά μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για 
την επίλυση αυτής της διένεξης.  

3.2 ΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΝΟΜΙΜΗ). ΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ABBYY ΚΑΙ 
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΣΤΟΧΙΑ 
ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ 



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 
ΟΤΙ Η ABBYY ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΣ 
ΕΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΤΩΝ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ 
ΑΔΙΑΚΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ, Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
ΤΗΣ ABBYY ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΔΟΛΑΡΙΩΝ (50 $) Ή ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΠΟΣΟΎ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΆΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ, ΌΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ.  

3.3 Το Περιορισμένο Λογισμικό ενδέχεται να έχει περιορισμένη λειτουργικότητα, όπως 
λειτουργικότητα για περιορισμένη χρονική περίοδο και έπειτα από τη λήξη της 
επιτρεπόμενης λειτουργικότητας («διακοπή») η πρόσβασή σας και η δυνατότητά σας να 
χρησιμοποιείτε το Περιορισμένο Λογισμικό ενδέχεται να τερματιστεί. Έπειτα από τη 
διακοπή, τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ θα καταργηθούν, 
εκτός εάν αποκτήσετε μια νέα Άδεια Χρήσης από την ABBYY. 

3.4 Περιορισμένο Λογισμικό για το οποίο δεν έχει υπάρξει εμπορική έκδοση. 

3.4.1 Περιορισμένο Λογισμικό για το οποίο δεν έχει υπάρξει εμπορική έκδοση συνιστά 
εμπιστευτικές πληροφορίες της ABBYY. 

3.4.2  Σε ό,τι αφορά το Περιορισμένο Λογισμικό για το οποίο δεν έχει υπάρξει εμπορική 
έκδοση, η ABBYY δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση, δεν έχει καμία ρητή ή 
σιωπηρή υποχρέωση κι εσείς αναγνωρίζετε ότι η ABBYY δεν παρέχει καμία 
υπόσχεση ή εγγύηση πως το λογισμικό αυτό θα αναπτυχθεί περαιτέρω ή πως η 
εμπορική έκδοση θα ανακοινωθεί ή θα καταστεί διαθέσιμη στο μέλλον. Η ABBYY 
έχει το δικαίωμα να μην κυκλοφορήσει ένα προϊόν λογισμικού παρόμοιο ή συμβατό 
με τέτοιου είδους λογισμικό. Αντίστοιχα, αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε έρευνα ή 
ανάπτυξη εκτελείτε σχετικά με το λογισμικό εκτελείται αποκλειστικά με δικό σας 
κίνδυνο. 

3.4.3 Μπορείτε να παρέχετε σχόλια στην ABBYY σχετικά με τη δοκιμή και τη χρήση του 
Περιορισμένου Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σχετικά με σφάλματα 
κάθε είδους («Σχόλια»), και να μεταφέρετε πλήρως και να παραχωρείτε στην 
ABBYY όλα τα δικαιώματα για αυτά τα σχόλια, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά 
των δικαιωμάτων για χρήση, δημοσίευση και διανομή των Σχολίων. 

3.4.4 Εμπιστευτικότητα για το Περιορισμένο Λογισμικό για το οποίο δεν έχει υπάρξει 
εμπορική έκδοση και τα Αποτελέσματά της: 

3.4.4.1 Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τις συνοδευτικές γραπτές, προφορικές ή 
ηλεκτρονικές πληροφορίες που αποκαλύπτονται σε εσάς από την ABBYY 
σχετικά με το Περιορισμένο Λογισμικό για το οποίο δεν έχει υπάρξει εμπορική 
έκδοση. Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με την ποιότητα του 
Περιορισμένου Λογισμικού ή την ποιότητα των αποτελεσμάτων που 
επιτυγχάνονται μέσω της χρήσης του Περιορισμένου Λογισμικού, τα Σχόλια 
και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με σφάλματα κάθε είδους ή άλλα 
προβλήματα τα οποία ανακαλύπτετε στο Περιορισμένο Λογισμικό για το οποίο 
δεν έχει υπάρξει εμπορική έκδοση είναι εμπιστευτικές πληροφορίες της 
ABBYY. 

3.4.5 Δεν πρέπει να κοινοποιείτε τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Ως «κοινοποίηση» 
νοείται η προβολή, περιγραφή, αντιγραφή, εκμίσθωση, ο δανεισμός, η ενοικίαση, η 
ανάθεση, η μεταφορά ή η παροχή πρόσβασης, μέσω δικτύου ή με άλλον τρόπο, σε 
εμπιστευτικές πληροφορίες που αναπαράγονται σε οποιαδήποτε μορφή, 
συμπεριλαμβανομένης της προφορικής επικοινωνίας, σε τρίτους. 

3.4.6 Πρέπει να προβαίνετε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή της 
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και τη διατήρηση της εμπιστευτικής 
φύσης τους.  



3.4.7 Πρέπει να ενημερώετε έγκαιρα την ABBYY, εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε 
αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών.  Σε περίπτωση παραβίασης τυχόν όρων 
και προϋποθέσεων που καθορίζονται στα άρθρα 3.4.4.1 - 3.4.6 παραπάνω, θα 
πρέπει να καταβάλετε πρόστιμο στην ABBYY για οποιεσδήποτε ζημίες προκύψουν 
από την παραβίαση αυτή. 

3.4.8 Κατά τη λήψη μιας νεότερης έκδοσης Περιορισμένου Λογισμικού ή μιας εμπορικής 
έκδοσης του λογισμικού, είτε ως ανεξάρτητου προϊόντος είτε ως τμήματος ενός 
προϊόντος μεγαλύτερου μεγέθους, συμφωνείτε να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε 
όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του Περιορισμένου Λογισμικού που λάβατε από την 
ABBYY. 

3.4.9 Εάν το Περιορισμένο Λογισμικό σάς έχει χορηγηθεί κατόπιν ξεχωριστής έγγραφης 
συμφωνίας, η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από σσάς διέπεται, επίσης, από αυτήν τη 
συμφωνία. Στον βαθμό κατά την οποίο οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση μιας 
ξεχωριστής γραπτής συμφωνίας, όπως η Συμφωνία αμοιβαίας εμπιστευτικότητας 
περί μη κοινοποίησης, αντίκεινται σε οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της 
παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, η ξεχωριστή γραπτή έκδοση υπερισχύει των 
υπολοίπων όρων και προϋποθέσεων αναφορικά με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, αλλά μόνο στο 
βαθμό που είναι απαραίτητο για την επίλυση αυτής της διένεξης.  

 
4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «Όχι για μεταπώληση» 

4.1 Στην περίπτωση κατά την οποία το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ φέρει την ένδειξη «Όχι για μεταπώληση» 
(Not for Resale) ή «NFR», ανεξάρτητα με όσα αναφέρονται σε άλλα άρθρα της παρούσας 
ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, έχετε το δικαίωμα χρήσης αυτού του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μόνο για λόγους 
επίδειξης, επαλήθευσης ή δοκιμής. 

 
5. Ενημερώσεις και Επεκτάσεις Λειτουργιών 

5.1 Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ επισημαίνεται ως «Ενημέρωση» ή «Επέκταση Λειτουργιών» 
(«Επέκταση»), οι περιορισμοί στη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και το πεδίο εφαρμογής της 
Άδειας Χρήσης σας ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: 

5.1.1 Πρέπει να είστε αδειοδοτημένος χρήστης της προηγούμενης έκδοσης (σε περίπτωση 
ενημέρωσης) ή επεκτάσιμης έκδοσης (σε περίπτωση επέκτασης λειτουργιών) του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ η οποία αναγνωρίζεται από την ABBYY ότι δικαιούται αυτή την ενημέρωση ή 
επέκταση λειτουργιών, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.  

5.1.2 Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ το οποίο επισημαίνεται ως «Ενημέρωση» ή «Επέκταση Λειτουργιών» 
(«Επέκταση») αντικαθιστά ή/και συμπληρώνει το προϊόν που αποτελεί τη βάση του 
δικαιώματος σας στην ενημέρωση ή την επέκταση λειτουργιών.  

5.1.3 Έχετε το δικαίωμα χρήσης του ενημερωμένου προϊόντος ή του προϊόντος επέκτασης 
που προκύπτει μόνο σύμφωνα με τους όρους της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ που παρέχεται με 
αυτήν την ενημέρωση ή την επέκταση λειτουργιών.  

5.2 Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ επισημαίνεται ως «Ενημέρωση», αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε 
υποχρέωση της ABBYY για την υποστήριξη της έκδοσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο οποίο 
εφαρμόζεται η ενημέρωση θα χαθεί με τη λήξη της διαθεσιμότητας της ενημέρωσης. 

 
6. Αναβαθμίσεις 

6.1 Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ επισημαίνεται ως «Αναβάθμιση», οι περιορισμοί στη χρήση του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και το πεδίο εφαρμογής της Άδειας Χρήσης σας ενδέχεται να περιλαμβάνουν 
ενδεικτικά τα εξής: 

6.1.1 Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που αποτελεί τη βάση για το δικαίωμά σας για αναβάθμιση μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μετά την αναβάθμιση μόνο στον ίδιο υπολογιστή σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη με 
το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε ξεχωριστή γραπτή συμφωνία για αναβάθμιση μεταξύ Εσάς και της 



ABBYY ή ενός συνεργάτη της ABBYY, εκτός από τις περιπτώσεις ισχύος του 
άρθρου 6.1.1.1 της παρούσας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη.  

6.1.1.1 Αυτό το άρθρο ισχύει εάν, ως αποτέλεσμα μιας αναβάθμισης από μια παλιά 
έκδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στην τρέχουσα έκδοση, η οποία διέπεται από την 
παρούσα Άδεια Χρήσης, πληρούνται και οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις: (i) το 
άρθρο 16.6 της παρούσας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη ισχύει και (ii) έχετε 
αγοράσει την Αναβάθμιση με έκπτωση σε σύγκριση με την κανονική τιμή της 
τρέχουσας έκδοσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και η εκπτωτική τιμή αυτή ορίζεται με 
βάση την αναβάθμισή σας από μια παλιά έκδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στην 
τρέχουσα έκδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Εάν και οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις 
καλύπτονται, το δικαίωμά σας για χρήση της παλιάς έκδοσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
λήγει και πρέπει να σταματήσετε οποιαδήποτε χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και να 
το απεγκαταστήσετε πλήρως από τον υπολογιστή ή το τοπικό σας δίκτυο, 
διαφορετικά αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη θεωρείται άκυρη και καμία 
άδεια χρήσης για την τρέχουσα έκδοση του ΛΟΓΙΜΙΚΟΥ δεν θεωρείται ότι σας 
έχει χορηγηθεί εάν δεν καταβάλλετε τη διαφορά μεταξύ του ποσού που 
πληρώσατε για την Αναβάθμιση και της τιμής της τρέχουσας έκδοσης του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 

6.1.2 Η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που αποτελεί τη βάση του δικαιώματος σας στην 
αναβάθμιση, είναι δυνατό να απαγορεύεται με ξεχωριστή έγγραφη συμφωνία που θα 
συνάψετε εσείς και η ABBYY ή ένας Συνεργάτης της ABBYY. 

 

7. Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση 

7.1 Μπορεί να σας παρασχεθί τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες συντήρησης ή επαγγελματικές 
υπηρεσίες που σχετίζονται με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ («Υπηρεσίες υποστήριξης») οι οποίες 
υπόκεινται στις προϋποθέσεις της τρέχουσας πολιτικής υποστήριξης της ABBYY. Ωστόσο, 
ενδεχομένως να έχετε δικαίωμα να λάβετε διαφορετικό επίπεδο Υπηρεσιών υποστήριξης 
από αυτό που ορίζεται στην πολιτική υποστήριξης της ABBYY σύμφωνα με μια έγγραφη 
συμφωνία που εκτελείται από εσάς και την ABBYY ή έναν Συνεργάτη της ABBYY όσον 
αφορά αυτές τις Υπηρεσίες Υποστήριξης. 

7.2  Οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις της πολιτικής υποστήριξης της ABBYY δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα της ABBYY www.abbyy.com. Η ABBYY επιφυλάσσεται του δικαιώματος 
αλλαγής της πολιτικής υποστήριξης οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση. 

7.3 Εκτός από τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις, η ABBYY ενδέχεται να εφαρμόζει 
συγκεκριμένες πολιτικές υποστήριξης σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες ενδέχεται να 
διέπονται από ξεχωριστές συμφωνίες.  

7.4 Οποιοσδήποτε συμπληρωματικός κώδικας λογισμικού και οποιοδήποτε στοιχείο 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ παρέχεται σε εσάς ως μέρος των Υπηρεσιών Υποστήριξης, θα πρέπει να 
θεωρείται τμήμα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

7.5 Για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης των Υπηρεσιών Υποστήριξης, ίσως σας ζητηθεί 
να παρέχετε στην ABBYY πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του υλισμικού σας, 
τον αριθμό σειράς του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σας, καθώς και ορισμένα προσωπικά στοιχεία, στα 
οποία περιλαμβάνονται το όνομά σας, η επωνυμία της εταιρείας σας (εάν υπάρχει), η 
διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η ABBYY έχει το 
δικαίωμα χρήσης των ανωτέρω πληροφοριών όπως ορίζονται στο άρθρο 18.1 της ΑΔΕΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ. 

 
8. Ιδιοκτησία 

8.1 Κανένας τίτλος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ABBYY (συμπεριλαμβανομένου 
του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων ή πνευματικών 
δικαιωμάτων της ABBYY) δεν μεταβιβάζεται σε εσάς. Κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της 



συμφωνίας, δεν θα μπορείτε με κανέναν τρόπο να χρησιμοποιήσετε ή να αξιώσετε 
οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιαδήποτε ονομασία, λογότυπο, εμπορικό σήμα, ευρεσιτεχνία 
ή σχέδιο ανήκει στην ABBYY ή οποιαδήποτε ονομασία, λογότυπο, εμπορικό σήμα, 
ευρεσιτεχνία ή σχέδιο μοιάζει με αυτά. 

8.2 Κανένας τίτλος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει σε εσάς 
(συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής και οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών, εμπορικών 
σημάτων ή πνευματικών δικαιωμάτων σας ανήκουν) δεν μεταβιβάζεται στην ABBYY. 

8.3 Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ περιέχει πολύτιμα εμπορικά μυστικά και εμπιστευτικές πληροφορίες, που 
ανήκουν στην ABBYY και σε τρίτους και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί 
προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της 
νομοθεσίας περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, της 
νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, των όρων διεθνών συνθηκών και της ισχύουσας 
νομοθεσίας της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται ή αποκτήθηκε. 

8.4 Όλοι οι τίτλοι και τα δικαιώματα σχετικά με το περιεχόμενο που δεν περιέχεται στο 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ αλλά η προσπέλασή του είναι δυνατή μέσω της χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, 
είναι ιδιοκτησία των κατόχων του αντίστοιχου περιεχομένου και ενδέχεται να 
προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών 
δικαιωμάτων ή άλλων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από διεθνείς 
συνθήκες. Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 

 
9. Περιορισμένη εγγύηση. Αποποιήσεις ευθυνών 

9.1 Εάν απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία αποκτήσατε (αγοράσατε) το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, η ABBYY εγγυάται ότι τα μέσα στα οποία παρέχεται το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ θα είναι 
απαλλαγμένα από ελαττώματα υλικού και λειτουργίας κατά την κανονική χρήση, για την 
ελάχιστη περίοδο εγγύησης η οποία καθορίζεται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία 
αποκτήσατε (αγοράσατε) το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, με έναρξη από την ημερομηνία αγοράς του. Στην 
περίπτωση που αποκτήσατε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ στις χώρες που καθορίζονται στο άρθρο 16.6, 
η περίοδος αυτή καθορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, με έναρξη από την ημερομηνία 
απόκτησης (αγοράς) του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 

9.2 ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 
(ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ) ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ Ή ΟΡΟ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ Ή ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ Ή 
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ, 
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΥ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ Η ABBYY ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ Ή ΟΡΟ (ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΝΟΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΠΟΥ) ΣΕ 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΤΗΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ 
ΕΝΕΧΕΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ ΤΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ 
ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΥΛΙΚΟ. Η ABBYY ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ 
ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΣΑΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ABBYY ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 

 
10. Περιορισμός αστικής ευθύνης 

10.1 Η ABBYY ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 



ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ Ή 
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ, ΕΜΜΕΣΗΣ, ΘΕΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ Ή 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή/ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 
Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ Η ABBYY ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ, ΑΞΙΩΣΕΩΝ Ή ΔΑΠΑΝΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ. ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΑΣ. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ABBYY ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ή 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ 
ΑΡΧΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. 

 

11. Εξαίρεση και περιορισμοί εγγυήσεων για χρήστες που διαμένουν στη Γερμανία ή στην 
Αυστρία  

11.1 Στην περίπτωση που αποκτήσετε το αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στη Γερμανία ή στην 
Αυστρία και ο συνήθης τόπος διαμονής σας είναι σε μια από αυτές τις χώρες, σύμφωνα με 
τη γερμανική νομοθεσία, η ABBYY εγγυάται ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχει τις λειτουργίες που 
καθορίζονται στα συνοδευτικά έγγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ («συμφωνημένες λειτουργίες») 
για την περίοδο της περιορισμένης εγγύησης μετά τη λήψη του αντιγράφου του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ κατά τη χρήση του με τη συνιστώμενη διαμόρφωση υλικού. Σύμφωνα με τη 
χρήση της σε αυτό το άρθρο, ως «περίοδος περιορισμένης εγγύησης» νοείται το ένα (1) 
έτος στην περίπτωση επαγγελματιών χρηστών ή νομικών προσώπων και τα δύο (2) έτη 
στην περίπτωση των μη επαγγελματιών χρηστών. Οι μη ουσιώδεις διαφοροποιήσεις από τη 
συμφωνημένη λειτουργικότητα δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα αποτελούν βάση για 
οποιαδήποτε δικαιώματα εγγύησης. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στην 
περίπτωση ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που παρέχεται σε εσάς δωρεάν, για παράδειγμα, στην 
περίπτωση ενημερώσεων, προεκδόσεων, «δοκιμαστικών» εκδόσεων, δειγμάτων προϊόντος 
ή αντιγράφων που φέρουν την ένδειξη «Όχι για μεταπώληση» («Not for resale», «NFR») 
του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που έχει τροποποιηθεί από εσάς, στο βαθμό στον οποίο 
οι τροποποιήσεις αυτές προκάλεσαν κάποιο ελάττωμα. Για να προβάλετε κάποια αξίωση 
στο πλαίσιο της εγγύησης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της περιορισμένης εγγύησης, 
πρέπει να επιστρέψετε, με δικά μας έξοδα, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και το παραστατικό αγοράς στο 
σημείο απόκτησής του. Εάν η λειτουργικότητα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ διαφέρει σημαντικά από τη 
συμφωνημένη, η ABBYY έχει το δικαίωμα (μέσω επανεκτέλεσης και στο πλαίσιο της 
διακριτικής της ευχέρειας) επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Εάν οι 
ενέργειες αυτές αποτύχουν, έχετε το δικαίωμα έκπτωσης στην τιμή αγοράς (μείωση) ή 
ακύρωσης του συμφωνητικού αγοράς (ακύρωση). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την εγγύηση, επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης πελατών της ABBYY στη 
Γερμανία: ABBYY Europe GmbH, Landsberger strasse 300, 80687 Munich, Τηλ.: +49 89 69 
33 33 0, Φαξ: +49 89 69 33 33 300.  

11.2 Στην περίπτωση που αποκτήσετε το αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στη Γερμανία ή στην 
Αυστρία και ο συνήθης τόπος διαμονής σας είναι σε μια από αυτές τις χώρες:  

11.2.1 Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 11.2.2, η νόμιμη ευθύνη της ABBYY όσον 
αφορά στις ζημίες περιορίζεται ως εξής: (i) η ABBYY φέρει ευθύνη μόνο έως του 
ποσού των ζημιών οι οποίες προβλέπονται τυπικά κατά τη χρονική στιγμή της 
σύναψης της συμφωνίας αγοράς, αναφορικά με ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν από 
ελαφρώς αμελή παραβίαση μιας ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης και (ii) η 
ABBYY δεν φέρει ευθύνη για ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν από ελαφρώς αμελή 
παραβίαση μιας μη ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης. 

11.2.2 Ο περιορισμός της ευθύνης που ορίζεται στο άρθρο 11.2.1 δεν θα ισχύει για καμία 
υποχρεωτική από το νόμο ευθύνη (ειδικότερα, για την ευθύνη δυνάμει του 
Γερμανικού Νόμου περί Ευθύνης Προϊόντων), για ευθύνη αναφορικά με μια 
συγκεκριμένη εγγύηση ή ευθύνη για υπαίτια πρόκληση προσωπικών τραυματισμών. 

11.2.3 Πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή και τον περιορισμό των 



ζημιών και, ειδικότερα, να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και 
των δεδομένων του υπολογιστή σας τα οποία υπόκεινται στους όρους της 
παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

11.2.4  
12. Εξαίρεση και περιορισμοί εγγυήσεων για χρήστες που διαμένουν στην Αυστραλία 

 
12.1 Στην περίπτωση που αποκτήσετε το αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στην Αυστραλία και ο 

συνήθης τόπος διαμονής σας είναι σε αυτήν τη χώρα τότε:  

12.1.1 Τα προϊόντα της ABBYY συνοδεύονται από εγγυήσεις που δεν μπορούν να 
εξαιρεθούν σύμφωνα με το Αυστραλιανό Νόμο περί των Καταναλωτών. Έχετε 
δικαίωμα να ζητήσετε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων για μια σημαντική 
βλάβη και χρηματική αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη εύλογη προβλεπόμενη 
απώλεια ή ζημία. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε επισκευή ή αντικατάσταση 
των προϊόντων, εάν η ποιότητά τους δεν είναι αποδεκτή και εάν η βλάβη δεν είναι 
τόσο σημαντική.  

12.1.2 όπου η ABBYY παρέχει οποιαδήποτε επιπρόσθετη ρητή εγγύηση ή εγγυήσεις για το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, τα οφέλη που σας παρέχονται από μια τέτοια εγγύηση ή εγγυήσεις 
είναι πρόσθετα και δεν αντικαθιστούν τα άλλα σας δικαιώματα και ένδικα μέσα σας 
σύμφωνα με  το δίκαιο σε θέματα προστασίας των καταναλωτών της Αυστραλίας.  
Για να προβάλετε κάποια αξίωση, πρέπει να επιστρέψετε, με δικά σας έξοδα, το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και την απόδειξη αγοράς εκεί από όπου το αποκτήσατε ή, εφόσον η 
επιστροφή δεν είναι δυνατή, διαθέστε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ για έλεγχο από την ABBYY ή 
από τους αντιπροσώπους της. Καμία αξίωση δεν θα είναι έγκυρη σύμφωνα με την 
εγγύηση, εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν ελεγχθεί και κριθεί ελαττωματικό από την ABBYY 
σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ αποδειχθεί 
ελαττωματικό (κατά την κρίση της ABBYY), τότε η ABBYY έχει το δικαίωμα (κατά τη 
διακριτική της ευχέρεια) να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Για 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις, επικοινωνήστε με την ABBYY 
PTY Ltd.: Citigroup Building’ Level 13, 2 Park Street, SYDNEY NSW 2000 Australia, 
τηλ.:+61 (02) 9004 7401, e-mail:support@abbyy.com. 

12.1.3 με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων Σας που απορρέουν από τον Νόμο περί 
Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών του 2010(Cth) ή άλλη παρόμοια 
νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, συμφωνείτε ότι η ABBYY δεν φέρει 
ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση Σας (είτε συμβατική, αδικοπραξίας, εκ του νόμου ή 
με άλλο τρόπο) για οποιαδήποτε άμεση, ειδική, αποθετική, έμμεση ή αποθετική 
ζημία ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, οποιασδήποτε απώλειας κερδών, 
συμβάσεων, εσόδων ή δεδομένων που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παροχή 
του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή την παροχή οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών στο 
πλαίσιο της παρούσας Άδειας Χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης γραπτής συμφωνίας 
που εκτελείται ανάμεσα σε Εσάς και την ABBYY ή έναν Συνεργάτη της ΑΒΒΥΥ και 
είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραβίασης ή αθέτησης από την ABBYY ή 
οποιασδήποτε αμέλειας της ABBYY. Η μέγιστη ευθύνη της ABBYY και των 
Συνεργατών της στο πλαίσιο της παρούσας Άδειας Χρήσης και κάθε άλλης γραπτής 
συμφωνίας που εκτελείται ανάμεσα σε Εσάς και την ABBYY ή Συνεργάτη της 
ABBYY για οποιαδήποτε και όλες τις παραβιάσεις και οποιαδήποτε αμέλεια σε 
σχέση με αυτές τις συμφωνίες, θα πρέπει να περιορίζεται στο ποσό των πενήντα 
δολαρίων Η.Π.Α. (50 $ Η.Π.Α.) ή το συνολικό ποσό που καταβάλατε για το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. 

12.1.4 Εάν ισχύει ο Νόμος περί Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών του 2010 
(Cth) (ή ανάλογη νομοθεσία) και επιτρέπει τον περιορισμό της ευθύνης για 
παραβίαση της εγγύησης που υπονοείται από το νόμο, η ευθύνη της ABBYY είναι 
περιορισμένη, κατ' επιλογή της ABBYY: 

12.1.4.1 σε περίπτωση προϊόντων, σε ένα ή περισσότερα από τα εξής: (i) την 
αντικατάσταση των προϊόντων ή της παροχής ισοδύναμων προϊόντων, (ii) την 
επισκευή των προϊόντων, (iii) την καταβολή του κόστους για την 
αντικατάσταση των προϊόντων ή την απόκτηση ισοδύναμων προϊόντων, ή (iv) 
την πληρωμή του κόστους επισκευής των προϊόντων και  



12.1.4.2 όσον αφορά τις υπηρεσίες: (i) την παροχή των υπηρεσιών εκ νέου, (ii) ή την 
καταβολή του κόστους των υπηρεσιών που παρέχονται εκ νέου. 

12.1.5 Οποιοσδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης 
οι οποίοι περιορίζουν ή αποκλείουν οποιονδήποτε όρο, προϋπόθεση ή εγγύηση, 
ρητή ή σιωπηρή, ή την υποχρέωση της ABBYY θα ισχύουν στο βαθμό που 
επιτρέπεται από την αυστραλιανή νομοθεσία και δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως 
εξαίρεση ή περιορισμός των νόμιμων δικαιωμάτων ή των ένδικων μέσων σας που 
προκύπτουν λόγω της παραβίασης οποιουδήποτε έμμεσου όρου της παρούσας 
Άδειας Χρήσης, όπου τέτοια εξαίρεση ή περιορισμός θα απαγορεύεται από το νόμο. 

12.1.6 Εάν είστε καταναλωτής (όπως ορίζεται στο Νόμο περί Ανταγωνισμού και 
Προστασίας των Καταναλωτών του 2010 (Cth)), τότε κανένας όρος στην παρούσα 
Άδεια Χρήσης δεν περιορίζει, απαγορεύει ή τροποποιεί τα δικαιώματα ή τα ένδικα 
μέσα σας έναντι της ABBYY για την αποτυχία μιας έννομης εγγύησης στο πλαίσιο 
του Αυστραλιανού Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών, εφόσον τέτοιος 
περιορισμός ή τροποποίηση τροποποίηση απαγορεύεται από τον Νόμο 
Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών 2010 (Cth). 

 
13. Πρόσθετοι περιορισμοί για ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που αποκτήθηκε στις Η.Π.Α. 

13.1 Κυβερνητική χρήση. Το Αδειοδοτημένο Λογισμικό και η σχετική τεκμηρίωση αποτελούν 
«Εμπορικά στοιχεία», όπως αυτά ορίζονται στο 48 C.F.R. §2.101, και αποτελούνται από 
«Εμπορικό Λογισμικό Υπολογιστή» και «Τεκμηρίωση Εμπορικού Λογισμικού Υπολογιστή», 
όπως οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται στον κανονισμό 48 C.F.R. §12.212 ή στον 
κανονισμό 48 C.F.R. §227.7202, όπως ισχύει. Σύμφωνα με τον κανονισμό 48 C.F.R. 
§12.212 ή τον κανονισμό 48 C.F.R. §227.7202-1 έως 227.7202-4, όπως ισχύει, το 
Εμπορικό Λογισμικό Υπολογιστή και η Τεκμηρίωση του Εμπορικού Λογισμικού Υπολογιστή 
παρέχονται με άδεια χρήσης σε τελικούς χρήστες κυβερνητικών υπηρεσιών (α) μόνο ως 
Εμπορικά Στοιχεία και (β) μόνο με τα δικαιώματα με τα οποία χορηγούνται σε όλους τους 
άλλους τελικούς χρήστες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 
Άδειας Χρήσης. Με την επιφύλαξη μη δημοσιευμένων δικαιωμάτων βάσει της νομοθεσία 
περί πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. 

14. Κανονισμοί εξαγωγών. Συμφωνείτε ότι δεν θα εξάγετε ή θα επανεξάγετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ κατά 
παράβαση οποιωνδήποτε διατάξεων της νομοθεσίας περί εξαγωγών στη χώρα αγοράς ή 
απόκτησης με άλλον τρόπο αυτού του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Επιπρόσθετα, δηλώνετε και εγγυάστε ότι η 
λήψη του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δεν σας απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
15. Λογισμικό τρίτων 
 

15.1 Ενσωματωμένες γραμματοσειρές 

Τα προγράμματα γραμματοσειρών υπόκεινται στη νομοθεσία περί προστασίας 
πνευματικών δικαιωμάτων και ο κάτοχός τους ενδέχεται να επιβάλλει όρους σχετικά με τη 
δυνατότητα χρήσης ενός προγράμματος γραμματοσειρών. Ένας από τους όρους 
ενδέχεται να είναι ότι για την ενσωμάτωση της γραμματοσειράς σε ένα αρχείο PDF θα 
πρέπει να είστε κάτοχος ενός αδειοδοτημένου αντιγράφου του προγράμματος 
γραμματοσειρών. Η ABBYY δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες οι 
οποίες προκύπτουν από ή σε συνάρτηση με τη χρήση των ενσωματωμένων 
γραμματοσειρών από εσάς. 

15.2 Λογισμικό της Datalogics και Προϊόντα της Adobe  

15.2.1 Πνευματικά δικαιώματα 2000 - 2012 Datalogics, Inc.  

Πνευματικά δικαιώματα 1984-2012 Adobe Systems Incorporated και χορηγοί αδειών 
χρήσης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

15.2.2 Με τον όρο «Λογισμικό της Datalogics και Προϊόντα της Adobe» νοούνται το 
Λογισμικό της Datalogics και προϊόντα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων της Adobe) και σχετική τεκμηρίωση καθώς και οποιεσδήποτε 



αναβαθμίσεις, τροποποιημένες εκδόσεις, ενημερώσεις, προσθήκες και αντίγραφα 
αυτών. 

15.2.3 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τρίτοι χορηγοί αδειών χρήσης είναι κάτοχοι 
ορισμένων πληροφοριών ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που 
περιλαμβάνονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και την Τεκμηρίωση. Τέτοιου είδους τρίτοι 
χορηγοί αδειών χρήσης συνιστούν τρίτους δικαιούχους με δικαίωμα να ασκήσουν τα 
δικαιώματα της ABBYY και τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την παρούσα 
άδεια χρήσης καθώς και να αναζητήσουν κατάλληλες νομικές ή δίκαιες λύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ασφαλιστικών μέτρων, για την αθέτηση 
αυτών των υποχρεώσεων. 

15.2.4 Χορήγηση άδειας και περιορισμοί. Η ABBYY σάς παρέχει ένα μη αποκλειστικό 
δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού της Datalogics και των Προϊόντων της Adobe υπό 
τους όρους της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έχετε το δικαίωμα να δημιουργήσετε 
ένα εφεδρικό αντίγραφο του Λογισμικού της Datalogics και των Προϊόντων της 
Adobe, με την προϋπόθεση ότι το εφεδρικό αντίγραφο δεν είναι εγκατεστημένο ή δεν 
χρησιμοποιείται σε οποιονδήποτε υπολογιστή. 

15.2.5 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το Λογισμικό της Datalogics και τα Προϊόντα 
της Adobe που είναι ενσωματωμένα στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ανήκουν στην Datalogics, την 
Adobe, σε τρίτους και στους προμηθευτές τους και η δομή, η οργάνωση και ο 
κώδικάς τους αποτελούν πολύτιμα εμπορικά απόρρητα της Datalogics, της Adobe 
και τρίτων καθώς και των προμηθευτών τους. Το Λογισμικό της Datalogics και τα 
Προϊόντα της Adobe προστατεύονται επίσης από τη νομοθεσία περί προστασίας 
πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και από τους όρους 
διεθνών συνθηκών. Δεν έχετε το δικαίωμα αντιγραφής του Λογισμικού της 
Datalogics και των Προϊόντων της Adobe, εκτός όπως προβλέπεται από την 
παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Οποιαδήποτε αντίγραφα σας επιτρέπεται να 
δημιουργήσετε σύμφωνα με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, πρέπει να περιέχουν τις 
ίδιες δηλώσεις περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και τις υπόλοιπες 
δηλώσεις ιδιοκτησίας που εμφανίζονται στο Λογισμικό της Datalogics και τα 
Προϊόντα της Adobe. Συμφωνείτε να μην προβείτε σε τροποποίηση, μετάφραση, 
αποσυμπίληση ή ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του 
λογισμικού και να μην προσπαθήσετε με άλλο τρόπο να ανακαλύψετε τον πηγαίο 
κώδικα του  Λογισμικού της Datalogics και των Προϊόντων της Adobe. Εκτός από τα 
προαναφερθέντα, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δεν σας παρέχει οποιαδήποτε 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Λογισμικού της Datalogics και των 
Προϊόντων της Adobe. 

15.2.6 Αδειοδότηση γραμματοσειρών. Μπορείτε να ενσωματώσετε αντίγραφα του 
λογισμικού γραμματοσειρών σας στα ηλεκτρονικά έγγραφά σας για σκοπούς 
εκτύπωσης, προβολής και επεξεργασίας του εγγράφου. Κανένα άλλο δικαίωμα 
ενσωμάτωσης δεν υπονοείται ούτε επιτρέπεται υπό την παρούσα άδεια χρήσης. 

15.2.7 Εγγύηση. Η ABBYY ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.  

15.2.8 Κανονισμοί εξαγωγών. Συμφωνείτε ότι το Λογισμικό της Datalogics και τα Προϊόντα 
της Adobe δεν θα αποσταλούν, μεταφερθούν ή εξαχθούν σε οποιαδήποτε χώρα ή 
ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από 
την πράξη διαχείρισης εξαγωγών (Export Administration Act) των Ηνωμένων 
Πολιτειών ή από οποιουσδήποτε άλλους νόμους περί εξαγωγών, περιορισμών ή 
κανονισμών (συλλογικά οι «Νόμοι εξαγωγών»). Επιπρόσθετα, εάν το Λογισμικό της 
Datalogics και τα Προϊόντα της Adobe αναγνωρίζονται ως ελεγχόμενα στοιχεία 
εξαγωγής υπό τους Νόμους εξαγωγών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν είστε πολίτης 
ή δεν βρίσκεστε με άλλο τρόπο σε μια χώρα στην οποία ισχύει εμπορικός 
αποκλεισμός και ότι δεν σας απαγορεύεται με διαφορετικό τρόπο υπό τους Νόμους 
Εξαγωγών να λάβετε το Λογισμικό της Datalogics και τα Προϊόντα της Adobe. Όλα 
τα δικαιώματα χρήσης του Λογισμικού της Datalogics και των Προϊόντων της Adobe 
χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα δικαιώματα ακυρώνονται σε 
περίπτωση αδυναμίας συμμόρφωσής σας με τους όρους της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ 



ΧΡΗΣΗΣ. 

15.2.9 Ισχύον δίκαιο. Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δεν θα διέπεται από τους κανονισμούς 
σύγκρουσης νομοθεσιών ή τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων για 
την Διεθνή Πώληση Αγαθών, η εφαρμογή των οποίων αποκλείεται ρητά. 

15.2.10 Γενικοί όροι Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα κανενός 
τρίτου που ενεργεί ως πελάτης. 

15.2.11 Εμπορικά σήματα. Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στο παρόν είναι σήματα 
κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής ή/και άλλες χώρες.  

15.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Cuminas  

15.3.1 Δεν μπορείτε να εκτελέσετε ή να επιτρέψετε σε τρίτους να προβούν σε 
αποσυμπίληση ή ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα (π.χ. 
αναπαραγωγή και μετατροπή του αντικειμενικού κώδικα σε πηγαίο) ή άλλη 
προσπάθεια εξαγωγής του πηγαίου κώδικα για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή οποιοδήποτε 
τμήμα αυτού, εκτός εάν, και μόνο στον βαθμό που μια τέτοια δραστηριότητα 
επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία κατά παρέκκλιση του παρόντος 
περιορισμού. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει τον περιορισμό 
δραστηριοτήτων αυτού του είδους, οποιεσδήποτε πληροφορίες ανακαλυφθούν με 
τον τρόπο αυτό, δεν πρέπει να κοινοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση την 
περίπτωση κατά την οποία μια τέτοια κοινοποίηση απαιτείται από το νόμο, ενώ οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να κοινοποιηθούν εγκαίρως στην ABBYY. Όλες οι 
πληροφορίες αυτού του είδους θα πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικές, ιδιοκτησίας 
της ABBYY. 

15.3.2 Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ για την παροχή υπηρεσιών 
αναγνώρισης, μετατροπής ή μετάφρασης επί πληρωμή ή δωρεάν ή/και να παρέχετε 
τα αποτελέσματα ή το δικαίωμα πρόσβασης στα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν 
μέσω της χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ως τμήμα άλλης υπηρεσίας, η οποία έχει την 
αναγνώριση, τη μετατροπή ή τη μετάφραση ως βασικό στοιχείο της σε 
οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν έχετε υπογράψει ξεχωριστή, έγγραφη συμφωνία με 
την ABBYY. 

15.3.3 Η ABBYY ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
Ή ΟΡΟΥΣ (ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΠΟΥ) ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 
ΘΕΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗ 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΕΧΕΙ 
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ ΤΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
ΜΕ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΥΛΙΚΟ. Η ABBYY ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΣΑΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ABBYY 
ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 

15.3.4 Η ABBYY ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ, 
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ, ΕΜΜΕΣΗΣ, ΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΤΥΧΟΝ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή/ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή 
ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΕΝΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ABBYY ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 



ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ, ΑΞΙΩΣΕΩΝ Ή ΔΑΠΑΝΩΝ Ή 
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ. ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ. Η 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ABBYY ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ή ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. 

15.3.5 Περιορισμοί για ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που αποκτήθηκε στις Η.Π.Α. 

15.3.5.1 Κυβερνητική χρήση. Σε περίπτωση χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από την 
κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιονδήποτε κυβερνητικό φορέα των 
Η.Π.Α., εφαρμόζονται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: (1) Περιορισμένο 
Λογισμικό Υπολογιστών (Restricted Computer Software), όπως καθορίζεται 
από το FAR (Federal Acquisition Regulations) 52.227-14, στη ρήτρα 
Δικαιώματα δεδομένων-Γενικά (Rights in Data-General) και (2) οποιαδήποτε 
χρήση, αντιγραφή ή κοινοποίηση από την Κυβέρνηση υφίσταται σε 
περιορισμούς όπως καθορίζονται παραπάνω στην υποπαράγραφο (с)(1)(ii) 
του DFARS 252.227-7013 στο άρθρο Δικαιώματα τεχνικών δεδομένων και 
λογισμικού υπολογιστών. 

15.3.5.2 Κανονισμοί εξαγωγών. Συμφωνείτε ότι δεν θα εξάγετε ή θα επανεξάγετε το 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ κατά παράβαση οποιωνδήποτε διατάξεων της νομοθεσίας περί 
εξαγωγών στη χώρα αγοράς ή απόκτησης με άλλον τρόπο αυτού του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Επιπρόσθετα, δηλώνετε και εγγυάστε ότι η λήψη του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δεν σας απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

15.3.6 Κώδικας τρίτων. Το κείμενο των νομικών σημειώσεων της Cuminas που ισχύουν επί 
του παρόντος είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://www.cuminas.jp/sdk/fullegalnotes.html. 

 

15.4 OpenSSL 

15.4.1 Αδειοδότηση OpenSSL 

Πνευματικά δικαιώματα (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.  Με την επιφύλαξη 
παντός δικαιώματος.  

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από την OpenSSL 
Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).  

Πνευματικά δικαιώματα (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Με την 
επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  

Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό κρυπτογράφησης δημιουργημένο από τον Eric 
Young (eay@cryptsoft.com).  

Ο Eric Young είναι ο δημιουργός των τμημάτων της βιβλιοθήκης που 
χρησιμοποιείται.  

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που έχει γράψει ο Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com). 

Πνευματικά δικαιώματα (c) 1998-2016 The OpenSSL Project.  Με την επιφύλαξη 
παντός δικαιώματος. 

Η αναδιανομή και η χρήση με τη μορφή πηγαίου και δυαδικού κώδικα, με ή χωρίς 

τροποποιήσεις, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι παρακάτω όροι: 

1. Οι εκδόσεις αναδιανομής του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την 



παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων 

τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης.  

2. Οι εκδόσεις αναδιανομής σε μορφή δυαδικού κώδικα θα πρέπει να αναπαράγουν 
την παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, 

τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης 

στο υλικό τεκμηρίωσης ή/και στο άλλο υλικό που παρέχεται κατά τη 

διανομή. 

3. Όλο το διαφημιστικό υλικό που αναφέρει δυνατότητες ή χρήσεις αυτού του 

λογισμικού πρέπει να φέρει την παρακάτω δήλωση: 

«Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό το οποίο έχει αναπτύξει το OpenSSL Project 

για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)» 

4. Οι ονομασίες «OpenSSL Toolkit» και «OpenSSL Project» δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για 

την επικύρωση ή την προώθηση προϊόντων που θα προκύψουν από το λογισμικό 
χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη άδεια. Για μια έγγραφη άδεια, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση 

openssl-core@openssl.org. 

5. Τα προϊόντα που θα προκύψουν από αυτό το λογισμικό δεν θα πρέπει να 
ονομάζονται «OpenSSL» 

ούτε η ένδειξη «OpenSSL» θα πρέπει να εμφανίζεται στις ονομασίες τους χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη 

άδεια του OpenSSL Project. 

6. Οι εκδόσεις αναδιανομής οποιασδήποτε μορφής πρέπει να διατηρούν την 
παρακάτω 

δήλωση: 

«Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό το οποίο έχει αναπτύξει το OpenSSL Project 

για χρήση στο OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)» 

 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ OpenSSL PROJECT «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, «Αυτό το προϊόν περιέχει 
λογισμικό το οποίο έχει αναπτύξει το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL 
Toolkit (http://www.openssl.org/)» ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
OpenSSL PROJECT «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ 
ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.«Αυτό το προϊόν περιέχει 
λογισμικό το οποίο έχει αναπτύξει το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL 
Toolkit (http://www.openssl.org/)» ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 



OpenSSL PROJECT «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ 
ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. 

ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΣΚΟΠΟ.  ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ OpenSSL PROJECT Ή 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 
ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, 

ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, 

ANTIKEIMENIKH ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ) 

ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ. 

 

Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό κρυπτογράφησης δημιουργημένο από τον Eric 
Young 

 (eay@cryptsoft.com).  Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό δημιουργημένο από τον 
Tim 

Hudson (tjh@cryptsoft.com). 
 

15.4.2 Άδεια χρήσης πρωτότυπου SSLeay 

Πνευματικά δικαιώματα (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Αυτό το πακέτο είναι μια υλοποίηση SSL δημιουργημένο 

από τον Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

Η υλοποίηση γράφτηκε έτσι, ώστε να συμμορφώνεται με το Netscapes SSL. 

Αυτή η βιβλιοθήκη διατίθεται δωρεάν για εμπορική και μη εμπορική χρήση εφόσον 

τηρούνται οι παρακάτω όροι.  Οι παρακάτω όροι 

αφορούν κάθε είδους κώδικα που υπάρχει σε αυτήν τη διανομή, είτε είναι κώδικας 
RC4, RSA, 



lhash, DES, κ.λπ., κι όχι μόνο κώδικας SSL.  Η τεκμηρίωση SSL 

που περιλαμβάνεται σε αυτήν τη διανομή καλύπτεται από τους ίδιους όρους 
προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων 

με την εξαίρεση ότι κάτοχος είναι ο Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Τα πνευματικά δικαιώματα εξακολουθούν να ανήκουν στον Eric Young και ως εκ 
τούτου οποιεσδήποτε δηλώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων περιλαμβάνονται 

στον κώδικα δεν θα πρέπει να καταργούνται. 

Εάν αυτό το πακέτο χρησιμοποιείται σε ένα προϊόν, θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο 
Eric Young είναι ο δημιουργός των τμημάτων της βιβλιοθήκης που χρησιμοποιείται. 

Αυτό μπορεί να γίνεται σε μορφή μηνύματος κειμένου κατά την εκκίνηση του 
προγράμματος ή 

στην τεκμηρίωση (ηλεκτρονική ή έντυπη) που παρέχεται με το πακέτο. 

Η αναδιανομή και η χρήση με τη μορφή πηγαίου και δυαδικού κώδικα, με ή χωρίς 

τροποποιήσεις, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι παρακάτω όροι: 

1. Οι εκδόσεις αναδιανομής του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την 
παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, 

τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης. 

2. Οι εκδόσεις αναδιανομής σε μορφή δυαδικού κώδικα θα πρέπει να αναπαράγουν 
την παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, 

τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης στο 

υλικό τεκμηρίωσης ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται κατά τη διανομή. 

3. Όλο το διαφημιστικό υλικό που αναφέρει δυνατότητες ή χρήσεις αυτού του 
λογισμικού 

πρέπει να φέρει την παρακάτω δήλωση: 

«Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει κρυπτογραφικό λογισμικό που έχει γράψει ο 

Eric Young (eay@cryptsoft.com)» 

Η λέξη «κρυπτογράφησης» μπορεί να παραλειφθεί εάν οι ρουτίνες της βιβλιοθήκης 
που χρησιμοποιούνται δεν σχετίζονται με την κρυπτογράφηση. 

4. Εάν συμπεριλάβετε οποιονδήποτε κώδικα που σχετίζεται αποκλειστικά με τα 
Windows (ή είναι παράγωγος αυτού) από  

τον κατάλογο εφαρμογών (κώδικας εφαρμογών) πρέπει να συμπεριλάβετε την εξής 
δήλωση: 

«Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που έχει γράψει ο Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com).» 

 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ERIC YOUNG «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, 



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ 

ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ 

.  Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ 
ΕΥΘΥΝΗ 

ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή 
ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ 

ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή 
ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ 

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ 

ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ. 
 

Οι όροι άδειας χρήσης και διανομής για οποιαδήποτε δημοσίως διαθέσιμη έκδοση ή 

παραγώγου αυτού του κώδικα δεν μπορούν να αλλάξουν. Αυτό σημαίνει ότι ο 
κώδικας δεν μπορεί απλά να αντιγραφεί και να τεθεί υπό μια άλλη άδεια διανομής. 

15.5 PDF-XChange 

15.5.1 Χορήγηση άδειας και περιορισμοί. Η ABBYY σάς παρέχει ένα μη αποκλειστικό 
δικαίωμα χρήσης του PDF-XChange που είναι ενσωματωμένο στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ υπό 
τους όρους της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έχετε το δικαίωμα να δημιουργήσετε 
ένα εφεδρικό αντίγραφο του PDF-XChange που είναι ενσωματωμένο στο 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, με την προϋπόθεση ότι το εφεδρικό αντίγραφο δεν είναι εγκατεστημένο 
ή δεν χρησιμοποιείται σε οποιονδήποτε υπολογιστή. 

15.5.2 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το PDF-XChange το οποίο ενσωματώνεται 
στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ανήκει στην Tracker Software Products Ltd και τους προμηθευτές 
της. Η δομή, η οργάνωση και ο κώδικάς του αποτελούν πολύτιμα εμπορικά 
απόρρητα της Tracker Software Products Ltd και των προμηθευτών της. Το PDF-
XChange προστατεύεται επίσης από τη νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών 
δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και από τους όρους διεθνών 
συνθηκών. Απαγορεύεται να αντιγράψετε το λογισμικό PDF-XChange που είναι 
ενσωματωμένο στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, εκτός όπως προβλέπεται από την παρούσα 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Οποιαδήποτε αντίγραφα σας επιτρέπεται να δημιουργήσετε 
σύμφωνα με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, πρέπει να περιέχουν την ίδια 
προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και τις υπόλοιπες δηλώσεις ιδιοκτησίας που 
εμφανίζονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Συμφωνείτε να μην προβείτε σε τροποποίηση, 
μετάφραση, αποσυμπίληση ή ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού 
κώδικα του λογισμικού ή να μην προσπαθήσετε με άλλο τρόπο να ανακαλύψετε τον 
πηγαίο κώδικα του ενσωματωμένου στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PDF-XChange. Εκτός από τα 
προαναφερθέντα, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας επί του PDF-XChange. 

15.5.3 Κανονισμοί εξαγωγών. Συμφωνείτε ότι το ενσωματωμένο στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PDF-



XChange δεν θα αποσταλεί, μεταφερθεί ή εξαχθεί σε οποιαδήποτε χώρα ή ότι δεν 
θα χρησιμοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από την 
πράξη διαχείρισης εξαγωγών (Export Administration Act) των Ηνωμένων Πολιτειών 
ή από οποιουσδήποτε άλλους νόμους περί εξαγωγών, περιορισμών ή κανονισμών 
(συλλογικά «Νόμοι εξαγωγών»). Επιπρόσθετα, εάν το ενσωματωμένο στο 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PDF-XChange αναγνωρίζεται ως ελεγχόμενα στοιχεία εξαγωγής υπό 
τους Νόμους εξαγωγών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν είστε πολίτης ή δεν 
βρίσκεστε με άλλο τρόπο, σε μια χώρα στην οποία ισχύει εμπορικός αποκλεισμός 
και ότι δεν σας απαγορεύεται με διαφορετικό τρόπο υπό τους Νόμους Εξαγωγών να 
λάβετε το ενσωματωμένο στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PDF-XChange. Όλα τα δικαιώματα 
χρήσης του ενσωματωμένου στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PDF-XChange χορηγούνται υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά τα δικαιώματα ακυρώνονται σε περίπτωση αδυναμίας 
συμμόρφωσής σας με τους όρους της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

15.5.4 Εμπορικά σήματα. Τα προγράμματα οδήγησης PDF-XChange είναι σήματα 
κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Tracker Software Products Ltd στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, στον Καναδά ή/και σε άλλες χώρες. 

15.6 Chrome V8  

Πνευματικά δικαιώματα 2006-2011, οι δημιουργοί του έργου V8. Με την επιφύλαξη 
παντός δικαιώματος. 

Πνευματικά δικαιώματα 2014, οι δημιουργοί του έργου V8. Με την επιφύλαξη παντός 
δικαιώματος. 

Η αναδιανομή και η χρήση με τη μορφή πηγαίου και δυαδικού κώδικα, με ή χωρίς 

τροποποιήσεις, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι παρακάτω όροι: 

    * Οι εκδόσεις αναδιανομής του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω 
δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων 

      τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης. 

    * Οι εκδόσεις αναδιανομής σε μορφή δυαδικού κώδικα πρέπει να αναπαραγάγουν την 
παραπάνω 

      δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο όρων και την 
παρακάτω 

      δήλωση αποποίησης στο υλικό τεκμηρίωσης ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται 

      κατά τη διανομή. 

    * Η επωνυμία της Google Inc. ή τα ονόματα των 

      συνεργατών της δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επικύρωση ή την 
προώθηση προϊόντων που θα προκύψουν 

      από το λογισμικό αυτό, χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη, έγγραφη άδεια. 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ 

«ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 



Ή ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ 
ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, 

ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, 
ΑΛΛΑ 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 

ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ 
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ. 

15.7 Chrome V8 / Strongtalk 

Πνευματικά δικαιώματα (c) 1994-2006 Sun Microsystems Inc. 

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Η αναδιανομή και η χρήση με τη μορφή πηγαίου και δυαδικού κώδικα, με ή χωρίς 

τροποποιήσεις, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι παρακάτω όροι: 

Οι εκδόσεις αναδιανομής του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω 
δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω 
δήλωση αποποίησης. 

Οι εκδόσεις αναδιανομής σε μορφή δυαδικού κώδικα θα πρέπει να αναπαράγουν την 
παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο όρων και την 
παρακάτω δήλωση αποποίησης στο υλικό τεκμηρίωσης ή/και σε άλλο υλικό που 
παρέχεται κατά τη διανομή. 

Η επωνυμία της Sun Microsystems και τα ονόματα των συνεργατών της δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την επικύρωση ή την προώθηση προϊόντων που θα προκύψουν 
από το λογισμικό αυτό, χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη, έγγραφη άδεια. 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ «ΩΣ 

ΕΧΕΙ» ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, 

ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΣΚΟΠΟ. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ 
ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ 
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ,  

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 



ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή 

ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ 
ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ 

ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 

ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ 
ΤΡΟΠΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ. 
 

 

15.8 Λίστα ανάγλυφων της Adobe 

15.8.1 Πνευματικά δικαιώματα (c) 1997,1998,2002,2007 Adobe Systems Incorporated  

Με την παρούσα άδεια χρήσης παρέχεται δωρεάν η άδεια σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο αποκτήσει ένα αντίγραφο του αρχείου τεκμηρίωσης να προβεί στη χρήση, 
αντιγραφή, δημοσίευση, διανομή, υποαδειοδότηση ή/και πώληση αντιγράφων της 
τεκμηρίωσης καθώς και να επιτρέψει στα πρόσωπα στα οποία θα παρασχεθεί το 
Λογισμικό να κάνουν το ίδιο υπό τους εξής όρους:  

- Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση, επεξεργασία ή άλλη αλλαγή αυτού του 
εγγράφου και  
- Η παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων και αδειοδότησης θα 
περιλαμβάνεται σε όλα τα αντίγραφα της τεκμηρίωσης.  

Με το παρόν χορηγείται δωρεάν άδεια σε οποιοδήποτε άτομο λαμβάνει ένα 
αντίγραφο αυτού του αρχείου τεκμηρίωσης, να δημιουργήσει το δικό του παράγωγο 
έργο από το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου για χρήση, αντιγραφή, δημοσίευση, 
διανομή, υποαδειοδότηση ή/και πώληση των παράγωγων έργων και να επιτρέπει σε 
άλλους να κάνουν το ίδιο, υπό την προϋπόθεση ότι το παράγωγο έργο δεν 
παρουασιάζεται ως αντίγραφο ή έκδοση αυτού του εγγράφου.  

Η Adobe δεν φέρει ευθύνη απέναντι σε τρίτους για οποιαδήποτε απώλεια εσόδων ή 
κερδών ή για άμεση, έμμεση, θετική, ειδική, αποθετική ή άλλη παρόμοια ζημία βάσει 
αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αμέλειας ή της αποκλειστικής 
ευθύνης), σύμβασης ή άλλης νομικής ή δίκαιης βάσης ακόμη κι αν η Adobe έχει 
ενημερωθεί ή είχε λόγο να γνωρίζει την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Το υλικό της 
Adobe παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ». Η Adobe αποποιείται όλες τις ρητές, νόμιμες ή 
σιωπηρές εγγυήσεις που σχετίζονται με το υλικό της Adobe, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεικτικά αυτών που αφορούν την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για έναν 
συγκεκριμένο σκοπό ή τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων που αφορούν το υλικό 
της Adobe.  

 

15.9 Little Color Management System 

Πνευματικά δικαιώματα (c) 1998-2013 Marti Maria Saguer 

Με την παρούσα άδεια χρήσης παρέχεται δωρεάν η άδεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
αποκτήσει ένα αντίγραφο του λογισμικού αυτού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης 
(το «Λογισμικό»), να χειρίζεται το Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων, 
χωρίς περιορισμούς, των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, 
συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής, υπαδειοδότησης ή/και πώλησης αντιγράφων του 
Λογισμικού, καθώς και να επιτρέπει στα πρόσωπα στα οποία θα παρασχεθεί το 
Λογισμικό να κάνουν το ίδιο, υπό τους παρακάτω όρους: 



Η παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων και αυτή η δήλωση αδειοδότησης 
θα συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα και τα ουσιώδη τμήματα του Λογισμικού. 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΖΗΜΙΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ 
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΟΥ. 

 

15.10 Haval 

Πνευματικά δικαιώματα (c) 2003 Calyptix Security Corporation 

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  

Ο κώδικας αυτός προέρχεται από λογισμικό που συνεισέφερε στην Calyptix Security 
Corporation ο Yuliang Zheng. Η αναδιανομή και η χρήση με τη μορφή πηγαίου και 
δυαδικού κώδικα, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι παρακάτω όροι: 

1. Οι εκδόσεις αναδιανομής του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω 
δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω 
δήλωση αποποίησης. 

2. Οι εκδόσεις αναδιανομής σε μορφή δυαδικού κώδικα θα πρέπει να αναπαράγουν την 
παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο όρων και την 
παρακάτω δήλωση αποποίησης στο υλικό τεκμηρίωσης ή/και σε άλλο υλικό που 
παρέχεται κατά τη διανομή. 

3. Η επωνυμία της εταιρείας Calyptix Security Corporation και τα ονόματα των 
συνεργατών της δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επικύρωση ή την προώθηση 
προϊόντων που θα προκύψουν από το λογισμικό αυτό, χωρίς συγκεκριμένη, 
προηγούμενη, έγγραφη άδεια. 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΔΕΝ 
ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, 
ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, 
ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΙ ΑΝ 
ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ 
ΤΡΟΠΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
ΖΗΜΙΕΣ.  

15.11 Microsoft Corporation 

15.11.1 Για την εκτέλεση εφαρμογών C++ που έχουν δημιουργηθεί με Microsoft® Visual 
Studio® 2015, χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες της Microsoft Corporation ή τα μέρη 
τους (στο εξής θα αναφέρονται ως «Τεχνολογίες της Microsoft») που αναφέρονται 
στην παράγραφο 15.11.1.1. Οι Τεχνολογίες της Microsoft διανέμονται βάσει των 



όρων άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft που συνοδεύουν τις τεχνολογίες της 
Microsoft. 

15.11.1.1 Τεχνολογίες της Microsoft Corporation που χρησιμοποιούνται στο 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: 

 Microsoft Visual C++ 2015 Runtime Library  

© Microsoft Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες 
Microsoft και Visual Studio είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της 
Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. 

15.11.1.2 Οι Τεχνολογίες της Microsoft χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας, δεν έχουν 
αγοραστεί. Οι όροι άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft και η παρούσα 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ σας παρέχουν μόνο ορισμένα δικαιώματα χρήσης των 
Τεχνολογιών της Microsoft. Η Microsoft επιφυλάσσεται παντός άλλου 
δικαιώματος. Εκτός εάν παρά τον παρόντα περιορισμό η ισχύουσα νομοθεσία 
σας παρέχει περισσότερα δικαιώματα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις 
Τεχνολογίες της Microsoft μόνο όπως ορίζεται ρητά στους Όρους Άδειας 
Χρήσης του Λογισμικού Microsoft και στην παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Σε αυτή 
την περίπτωση, πρέπει να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε τεχνικούς 
περιορισμούς περιλαμβάνονται στις Τεχνολογίες της Microsoft που μόνο σας 
επιτρέπουν να τις χρησιμοποιείτε με συγκεκριμένους τρόπους. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ιστοσελίδα www.microsoft.com/licensing/userights. Δεν έχετε το δικαίωμα:  

 να παρακάμψετε οποιουσδήποτε τεχνικούς περιορισμούς των Τεχνολογιών της 
Microsoft, 

 να εφαρμόσετε πρακτικές αποσυμπίλησης και ανακατασκευής του πηγαίου ή του 
αντικειμενικού κώδικα των Τεχνολογιών της Microsoft ή να προσπαθήσετε με 
άλλον τρόπο να προβείτε σε εξαγωγή του πηγαίου κώδικα για το λογισμικό εκτός 
εάν, και μόνο στον βαθμό που: (i) μια τέτοια δραστηριότητα επιτρέπεται ρητά από 
την ισχύουσα νομοθεσία κατά παρέκκλιση του παρόντος περιορισμού, ή (ii) 
απαιτείται για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αλλαγές σε οποιεσδήποτε 
βιβλιοθήκες αδειοδοτούνται βάσει της άδειας χρήσης GNU Lesser General Public 
License που περιλαμβάνονται σε και συνδέονται με από τις Τεχνολογίες της 
Microsoft, 

 να καταργήσετε, ελαχιστοποιήσετε, εμποδίσετε ή τροποποιήσετε ειδοποιήσεις 
της Microsoft ή των προμηθευτών της στις Τεχνολογίες της Microsoft, 

 να χρησιμοποιήσετε τις Τεχνολογίες της Microsoft με οποιονδήποτε τρόπο που 
αντιβαίνει στον νόμο, 

 να μοιραστείτε, δημοσιεύσετε, ενοικιάσετε ή μισθώσετε τις Τεχνολογίες της 
Microsoft ή να παρέχετε τις Τεχνολογίες της Microsoft ως αυτόνομη 
φιλοξενούμενη λύση για να την χρησιμοποιούν τρίτοι, 

15.11.1.3 Τεκμηρίωση. Οποιοδήποτε άτομο έχει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή ή 
στο εσωτερικό σας δίκτυο μπορεί να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει την 
τεκμηρίωση για εσωτερικούς σκοπούς και σκοπούς αναφοράς. 

15.11.1.4 Λογισμικό με ένδειξη «Όχι για μεταπώληση». Δεν έχετε το δικαίωμα να 
πωλήσετε λογισμικό με την ένδιξη «NFR» (Not for Resale) «Όχι για 
μεταπώληση». 

15.11.1.5 Οι Τεχνολογίες της Microsoft ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία τρίτων με 
ξεχωριστές νομικές σημειώσεις ή που διέπονται από άλλες συμφωνίες, όπως 
περιγράφεται στο αρχείο ThirdPartyNotices που συνοδεύει τις Τεχνολογίες της 
Microsoft. Ακόμη κι αν αυτά τα στοιχεία διέπονται από άλλες συμφωνίες, 
ισχύουν οι παρακάτω αποποιήσεις ευθυνών και οι περιορισμοί και οι 



εξαιρέσεις όσον αφορά τις ζημιές. 

15.11.1.6 Περιορισμοί εξαγωγών. Οι τεχνολογίες της Microsoft, οι διαδικτυακές 
υπηρεσίες, οι επαγγελματικές υπηρεσίες και η σχετική τεχνολογία υπόκεινται 
στη νομοθεσία περί εξαγωγών των Η.Π.Α. Πρέπει να συμμορφώνεστε με 
όλους τους ισχύοντες διεθνείς και εθνικούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων 
των κανονισμών διαχείρισης εξαγωγών (Export Administration Regulations) 
των Η.Π.Α., των διεθνών Κανονισμών Κυκλοφορίας Όπλων, των 
προγραμμάτων κυρώσεων του Γραφείου Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων 
της Αλλοδαπής, των περιορισμών για τον τελικό χρήστη, την τελική χρήση και 
τον προορισμό που εφαρμόζονται από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες σχετικά με 
τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες της Microsoft. Για επιπλέον 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.microsoft.com/exporting. 

15.11.1.7 Υπηρεσίες υποστήριξης. Η Microsoft μπορεί να παρέχει υπηρεσίες 
υποστήριξης για τις τεχνολογίες της Microsoft όπως περιγράφεται στην 
ιστοσελίδα www.support.microsoft.com/common/international.aspx. 

15.11.1.8 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ 
ΜΟΝΟ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ MICROSOFT. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΤΕ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ 
Ή ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.  

Αυτός ο περιορισμός ισχύει για α) οτιδήποτε σχετίζεται με τις Τεχνολογίες της 
Microsoft, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) 
σε τοποθεσίες Internet τρίτων, ή β) εφαρμογές τρίτων, και αξιώσεις για 
παραβίαση της σύμβασης, παραβίαση της εγγύησης ή των προϋποθέσεων, 
αποκλειστική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθμό που επιτρέπεται 
από το εφαρμοστέο δίκαιο.  

Ισχύει επίσης ακόμη και εάν 

 η επισκευή, η αντικατάσταση ή η αποζημίωση για τις τεχνολογίες της Microsoft 
δεν σας αποζημιώνουν πλήρως για τις απώλειές σας, ή 

 η Microsoft γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει το ενδεχόμενο των ζημιών.  

Ορισμένα κράτη δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό θετικής, 
αποθετικής ή άλλης ζημίας, για αυτό ο παραπάνω περιορισμός ή η εξαίρεση 
ενδεχομένως να μην ισχύει για εσάς. Ενδεχομένως, επίσης, να μην ισχύει για 
εσάς, επειδή η χώρα σας ενδεχομένως να μην επιτρέπει την εξαίρεση ή τον 
περιορισμό θετικής, αποθετικής ή άλλης ζημίας. 

 

15.11.2 Για την επεξεργασία συμπιεσμένων αρχείων εικόνας, χρησιμοποιούνται οι 
τεχνολογίες της Microsoft Corporation ή των μερών της (στο εξής θα αναφέρονται 
ως «Τεχνολογίες της Microsoft») που αναφέρονται στην παράγραφο 15.11.2.1. Οι 
Τεχνολογίες της Microsoft διανέμονται βάσει των όρων άδειας χρήσης λογισμικού 
της Microsoft που συνοδεύουν τις τεχνολογίες της Microsoft. 

15.11.2.1 Τεχνολογίες της Microsoft Corporation που χρησιμοποιούνται στο 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: 

- MICROSOFT HD PHOTO 1.O DEVICE PORTING KIT (ΓΝΩΣΤΟ 
ΩΣ MICROSOFT WINDOWS MEDIA PHOTO 1.0 DEVICE PORTING KIT) 

© 2005-2006 Microsoft Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η 
ονομασία Microsoft είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft 
Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. 

15.11.2.2 Οι Τεχνολογίες της Microsoft χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας, δεν έχουν 
αγοραστεί. Οι όροι άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft και η παρούσα 



ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ σας παρέχουν μόνο ορισμένα δικαιώματα χρήσης των 
Τεχνολογιών της Microsoft. Η Microsoft επιφυλάσσεται παντός άλλου 
δικαιώματος. Εκτός εάν παρά τον παρόντα περιορισμό η ισχύουσα νομοθεσία 
σας παρέχει περισσότερα δικαιώματα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις 
Τεχνολογίες της Microsoft μόνο όπως ορίζεται ρητά στους Όρους Άδειας 
Χρήσης του Λογισμικού Microsoft και στην παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Σε αυτή 
την περίπτωση, πρέπει να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε τεχνικούς 
περιορισμούς περιλαμβάνονται στις Τεχνολογίες της Microsoft που μόνο σας 
επιτρέπουν να τις χρησιμοποιείτε με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν έχετε το 
δικαίωμα:  

* να χρησιμοποιείτε τις Τεχνολογίες της Microsoft για οποιονδήποτε άλλο σκοπό 
από αυτόν για τον οποίο προορίζονται. Ο σκοπός των Τεχνολογιών της Microsoft 
είναι η υλοποίηση των κωδικοποιητών HD Photo ή/και των αποκωδικοποιητών σε 
προϊόντα XML Paper Specification που συμμορφώνονται με και υποστηρίζουν τη 
μορφή αρχείου HD Photo 1.0 (γνωστή ως μορφή αρχείου Windows Media Photo 
1.0) όπως ορίζεται στις προδιαγραφές που παρέχονται στις Τεχνολογίες της 
Microsoft.  

* να δημοσιεύετε τις Τεχνολογίες της Microsoft για να τις αντιγράψουν τρίτοι, 

* να προβαίνετε σε ενοικίαση, μίσθωση ή δανεισμό των Τεχνολογιών της Microsoft, 

* να μεταβιβάζετε τις Τεχνολογίες της Microsoft ή αυτούς τους Όρους Άδειας 
Χρήσης του Λογισμικού της Microsoft σε τρίτους εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από 
την παρούσα. 

15.11.2.3 Τεκμηρίωση. Οποιοδήποτε άτομο έχει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή ή 
στο εσωτερικό σας δίκτυο μπορεί να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει την 
τεκμηρίωση για εσωτερικούς σκοπούς και σκοπούς αναφοράς. Δεν 
επιτρέπεται κανενός άλλου είδους χρήση ή διανομή της τεκμηρίωσης. 

15.11.2.4 Περιορισμοί εξαγωγών. Οι Τεχνολογίες της Microsoft υπόκεινται στους νόμους 
και τους κανονισμούς περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να 
συμμορφώνεστε με όλους τους εγχώριους και διεθνείς νόμους και 
κανονισμούς περί εξαγωγών που ισχύουν για τις Τεχνολογίες της Microsoft. 
Αυτοί οι νόμοι περιλαμβάνουν περιορισμούς όσον αφορά τους προορισμούς, 
τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση. Για επιπλέον 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.microsoft.com/exporting. 

15.11.2.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Επειδή οι Τεχνολογίες της Microsoft είναι «ως 
έχουν» η Microsoft ενδέχεται να μην παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για 
αυτές. 

15.11.2.6 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Οι Τεχνολογίες της Microsoft χρησιμοποιούνται 
κατόπιν αδείας «ως έχουν». Ο κίνδυνος από τη χρήση τους βαρύνει εσάς. Η 
Microsoft δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ή προϋπόθεση. Ενδέχεται να έχετε 
πρόσθετα δικαιώματα καταναλωτή βάσει της τοπικής νομοθεσίας που οι Όροι 
Άδειας Χρήσης Λογισμικού της Microsoft και η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δεν 
μπορούν να τροποποιήσουν. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία στην περιοχή σας, η Microsoft αποκλείει τις σιωπηρές εγγυήσεις 
εμπορευσιμότητας, καταληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης 
δικαιωμάτων τρίτων. 

15.11.2.7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ. Μπορείτε να ανακτήσετε από τη Microsoft και τους προμηθευτές 
της μόνο άμεσες ζημίες έως το ποσό των $ 5,00. Δεν μπορείτε να ανακτήσετε 
οποιαδήποτε άλλη ζημία, συμπεριλαμβανομένων των αποθετικών, των 
διαφυγόντων κερδών, των ειδικών, έμμεσων ή θετικών ζημιών. 

Αυτός ο περιορισμός ισχύει για 

* οτιδήποτε σχετίζεται με τις Τεχνολογίες της Microsoft, τις υπηρεσίες, το 
περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες Internet 
τρίτων ή προγράμματα τρίτων, και 



* αξιώσεις για παραβίαση της σύμβασης, παραβίαση της εγγύησης ή των 
προϋποθέσεων, αποκλειστική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθμό 
που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. 

Ισχύει, επίσης, ακόμη κι εάν η Microsoft γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει το 
ενδεχόμενο των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδεχομένως 
να μην ισχύει για εσάς, επειδή η χώρα σας ενδεχομένως να μην επιτρέπει την 
εξαίρεση ή τον περιορισμό θετικής, αποθετικής ή άλλης ζημίας. 

 

15.11.3 Για την υποστήριξη της ενοποίησης του Microsoft Outlook χρησιμοποιούνται οι 
τεχνολογίες της Microsoft Corporation ή των μερών της (στο εξής θα αναφέρονται 
ως «Τεχνολογίες της Microsoft») που αναφέρονται στην παράγραφο 15.11.3.1. Οι 
Τεχνολογίες της Microsoft διανέμονται βάσει των όρων άδειας χρήσης λογισμικού 
της Microsoft που συνοδεύουν τις τεχνολογίες της Microsoft. 

15.11.3.1 Τεχνολογίες της Microsoft Corporation που χρησιμοποιούνται στο 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: 

- MICROSOFT Outlook 2010: Αρχεία κεφαλίδας MAPI 

© 2009-2010 Microsoft Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η 
ονομασία Microsoft είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft 
Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. 

15.11.3.2 Τεχνολογίες της Microsoft χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας, δεν έχουν 
αγοραστεί. Οι όροι άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft και η παρούσα 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ σας παρέχουν μόνο ορισμένα δικαιώματα χρήσης των 
Τεχνολογιών της Microsoft. Η Microsoft επιφυλάσσεται παντός άλλου 
δικαιώματος. Εκτός εάν παρά τον παρόντα περιορισμό η ισχύουσα νομοθεσία 
σας παρέχει περισσότερα δικαιώματα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις 
Τεχνολογίες της Microsoft μόνο όπως ορίζεται ρητά στους Όρους Άδειας 
Χρήσης του Λογισμικού Microsoft και στην παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Σε αυτή 
την περίπτωση, πρέπει να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε τεχνικούς 
περιορισμούς περιλαμβάνονται στις Τεχνολογίες της Microsoft που μόνο σας 
επιτρέπουν να τις χρησιμοποιείτε με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν έχετε το 
δικαίωμα:  

  • να παρακάμψετε οποιουσδήποτε τεχνικούς περιορισμούς των Τεχνολογιών 
της Microsoft,   

  • να εφαρμόσετε πρακτικές αποσυμπίλησης και ανακατασκευής του πηγαίου 
ή του αντικειμενικού κώδικα των Τεχνολογιών της Microsoft, εκτός εάν και 
μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά 
παρέκκλιση του παρόντος περιορισμού.    

 • να δημιουργήσετε περισσότερα αντίγραφα των Τεχνολογιών της Microsoft 
από όσα ορίζονται στην παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ή επιτρέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία, κατά παρέκκλιση του παρόντος περιορισμού,    

 • να δημοσιεύσετε τις Τεχνολογίες της Microsoft για να τις αντιγράψουν τρίτοι,   

  • να νοικιάσετε, μισθώσετε ή δανείσετε τις Τεχνολογίες της Microsoft, ή    

 • να χρησιμοποιήσετε τις Τεχνολογίες της Microsoft για υπηρεσίες φιλοξενίας 
εμπορικού λογισμικού. 

15.11.3.3 Τεκμηρίωση. Οποιοδήποτε άτομο έχει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή ή 
στο εσωτερικό σας δίκτυο μπορεί να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει την 
τεκμηρίωση για εσωτερικούς σκοπούς και σκοπούς αναφοράς. Δεν 
επιτρέπεται κανενός άλλου είδους χρήση ή διανομή της τεκμηρίωσης. 

15.11.3.4 Περιορισμοί εξαγωγών. Οι Τεχνολογίες της Microsoft υπόκεινται στους νόμους 
και τους κανονισμούς περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να 
συμμορφώνεστε με όλους τους εγχώριους και διεθνείς νόμους και 
κανονισμούς περί εξαγωγών που ισχύουν για τις Τεχνολογίες της Microsoft. 



Αυτοί οι νόμοι περιλαμβάνουν περιορισμούς όσον αφορά τους προορισμούς, 
τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση. Για επιπλέον 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.microsoft.com/exporting. 

15.11.3.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Επειδή οι Τεχνολογίες της Microsoft είναι «ως 
έχουν» η Microsoft ενδέχεται να μην παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για 
αυτές. 

15.11.3.6 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Οι Τεχνολογίες της Microsoft χρησιμοποιούνται 
κατόπιν αδείας «ως έχουν». Ο κίνδυνος από τη χρήση τους βαρύνει εσάς. Η 
Microsoft δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ή προϋπόθεση. Ενδέχεται να έχετε 
πρόσθετα δικαιώματα καταναλωτή βάσει της τοπικής νομοθεσίας που οι Όροι 
Άδειας Χρήσης Λογισμικού της Microsoft και η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δεν 
μπορούν να τροποποιήσουν. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία στην περιοχή σας, η Microsoft αποκλείει τις σιωπηρές εγγυήσεις 
εμπορευσιμότητας, καταληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης 
δικαιωμάτων τρίτων. 

15.11.3.7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ. Μπορείτε να ανακτήσετε από τη Microsoft και τους προμηθευτές 
της μόνο άμεσες ζημίες έως το ποσό των $ 5,00. Δεν μπορειτε να ανακτησετε 
οποιαδηποτε αλλη ζημια, συμπεριλαμβανομενων των αποθετικων, των 
διαφυγοντων κερδων, των ειδικων, εμμεσων ή θετικων ζημιων. 

Αυτός ο περιορισμός ισχύει για 

* οτιδήποτε σχετίζεται με τις Τεχνολογίες της Microsoft, τις υπηρεσίες, το 
περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες Internet 
τρίτων ή προγράμματα τρίτων, και 

* αξιώσεις για παραβίαση της σύμβασης, παραβίαση της εγγύησης ή των 
προϋποθέσεων, αποκλειστική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθμό 
που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. 

Ισχύει, επίσης, ακόμη κι εάν η Microsoft γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει το 
ενδεχόμενο των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδεχομένως 
να μην ισχύει για εσάς, επειδή η χώρα σας ενδεχομένως να μην επιτρέπει την 
εξαίρεση ή τον περιορισμό θετικής, αποθετικής ή άλλης ζημίας. 

 

15.11.4 Για να επιτρέπεται στις εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων 
ανάπτυξης της Microsoft να δημιουργήσουν εφαρμογές που βασίζονται σε XML και 
είναι εγγενείς των Windows, χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες της Microsoft 
Corporation ή τμήματά της (στο εξής θα αναφέρονται ως «Τεχνολογίες της 
Microsoft») που αναφέρονται στην παράγραφο 15.11.4.1. Οι Τεχνολογίες της 
Microsoft διανέμονται βάσει των όρων άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft που 
συνοδεύουν τις τεχνολογίες της Microsoft. 

15.11.4.1 Τεχνολογίες της Microsoft Corporation που χρησιμοποιούνται στο 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: 

- MICROSOFT XML CORE SERVICES (MSXML) 6.0 

© Microsoft Corporation. 1981-2008. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
Η ονομασία Microsoft είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft 
Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. 

15.11.4.2 Οι Τεχνολογίες της Microsoft χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας, δεν έχουν 
αγοραστεί. Οι όροι άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft και η παρούσα 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ σας παρέχουν μόνο ορισμένα δικαιώματα χρήσης των 
Τεχνολογιών της Microsoft. Η Microsoft επιφυλάσσεται παντός άλλου 
δικαιώματος. Εκτός εάν παρά τον παρόντα περιορισμό η ισχύουσα νομοθεσία 
σας παρέχει περισσότερα δικαιώματα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις 
Τεχνολογίες της Microsoft μόνο όπως ορίζεται ρητά στους Όρους Άδειας 
Χρήσης του Λογισμικού Microsoft και στην παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Σε αυτή 



την περίπτωση, πρέπει να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε τεχνικούς 
περιορισμούς περιλαμβάνονται στο λογισμικό που σας επιτρέπουν να το 
χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους.  Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα 
www.microsoft.com/licensing/userights 
<http://www.microsoft.com/licensing/userights>. Δεν έχετε το δικαίωμα:  

· να αποκαλύψετε σε οποιονδήποτε τρίτο τα αποτελέσματα οποιουδήποτε ελέγχου 
επιδόσεων των Τεχνολογιών της Microsoft χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση 
της Microsoft, 

· να παρακάμψετε οποιουσδήποτε τεχνικούς περιορισμούς των Τεχνολογιών της 
Microsoft, 

· να εφαρμόσετε πρακτικές αποσυμπίλησης και ανακατασκευής του πηγαίου ή του 
αντικειμενικού κώδικα των Τεχνολογιών της Microsoft, εκτός εάν και μόνο στο 
βαθμό που επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά παρέκκλιση του 
παρόντος περιορισμού. 

· να δημιουργήσετε περισσότερα αντίγραφα των Τεχνολογιών της Microsoft από 
όσα ορίζονται στην παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ή επιτρέπονται  από την ισχύουσα 
νομοθεσία, κατά παρέκκλιση του παρόντος περιορισμού, 

· να δημοσιεύσετε τις Τεχνολογίες της Microsoft για να τις αντιγράψουν τρίτοι, 

· να νοικιάσετε, μισθώσετε ή δανείσετε τις Τεχνολογίες της Microsoft, ή  

· να χρησιμοποιήσετε τις Τεχνολογίες της Microsoft για υπηρεσίες φιλοξενίας 
εμπορικού λογισμικού. 

15.11.4.3 Τεκμηρίωση. Οποιοδήποτε άτομο έχει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή ή 
στο εσωτερικό σας δίκτυο μπορεί να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει την 
τεκμηρίωση για εσωτερικούς σκοπούς και σκοπούς αναφοράς. Δεν 
επιτρέπεται κανενός άλλου είδους χρήση ή διανομή της τεκμηρίωσης. 

15.11.4.4 Περιορισμοί εξαγωγών. Οι Τεχνολογίες της Microsoft υπόκεινται στους νόμους 
και τους κανονισμούς περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να 
συμμορφώνεστε με όλους τους εγχώριους και διεθνείς νόμους και 
κανονισμούς περί εξαγωγών που ισχύουν για τις Τεχνολογίες της Microsoft. 
Αυτοί οι νόμοι περιλαμβάνουν περιορισμούς όσον αφορά τους προορισμούς, 
τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση. Για επιπλέον 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.microsoft.com/exporting 
<http://www.microsoft.com/exporting>. 

15.11.4.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Επειδή οι Τεχνολογίες της Microsoft είναι «ως 
έχουν» η Microsoft ενδέχεται να μην παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για 
αυτές. 

15.11.4.6 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Οι Τεχνολογίες της Microsoft χρησιμοποιούνται 
κατόπιν αδείας «ως έχουν». Ο κίνδυνος από τη χρήση τους βαρύνει εσάς. Η 
Microsoft δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ή προϋπόθεση. Ενδέχεται να έχετε 
πρόσθετα δικαιώματα καταναλωτή βάσει της τοπικής νομοθεσίας που οι Όροι 
Άδειας Χρήσης Λογισμικού της Microsoft και η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δεν 
μπορούν να τροποποιήσουν. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία στην περιοχή σας, η Microsoft αποκλείει τις σιωπηρές εγγυήσεις 
εμπορευσιμότητας, καταληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης 
δικαιωμάτων τρίτων. 

15.11.4.7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ. Μπορείτε να ανακτήσετε από τη Microsoft και τους προμηθευτές 
της μόνο άμεσες ζημίες έως το ποσό των $ 5,00. Δεν μπορειτε να ανακτησετε 
οποιαδηποτε αλλη ζημια, συμπεριλαμβανομενων των αποθετικων, των 
διαφυγοντων κερδων, των ειδικων, εμμεσων ή θετικων ζημιων. 

Αυτός ο περιορισμός ισχύει για 

* οτιδήποτε σχετίζεται με τις Τεχνολογίες της Microsoft, τις υπηρεσίες, το 



περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες Internet 
τρίτων ή προγράμματα τρίτων, και 

* αξιώσεις για παραβίαση της σύμβασης, παραβίαση της εγγύησης ή των 
προϋποθέσεων, αποκλειστική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθμό 
που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. 

Ισχύει, επίσης, ακόμη κι εάν η Microsoft γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει το 
ενδεχόμενο των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδεχομένως 
να μην ισχύει για εσάς, επειδή η χώρα σας ενδεχομένως να μην επιτρέπει την 
εξαίρεση ή τον περιορισμό θετικής, αποθετικής ή άλλης ζημίας. 

 

15.11.5 Για τη δημιουργία και την εκτέλεση εφαρμογών C++ εγγενών των Windows, 
χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες της Microsoft Corporation ή τμήματά τους (στο εξής 
θα αναφέρονται ως «Τεχνολογίες της Microsoft») που αναφέρονται στην 
παράγραφο 15.11.5.1. Οι Τεχνολογίες της Microsoft διανέμονται βάσει των όρων 
άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft που συνοδεύουν τις τεχνολογίες της 
Microsoft. 

15.11.5.1 Τεχνολογίες της Microsoft Corporation που χρησιμοποιούνται στο 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: 

- Microsoft Universal CRT Library 

© Microsoft Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία 
Microsoft είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation 
στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. 

15.11.5.2 Οι Τεχνολογίες της Microsoft χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας, δεν έχουν 
αγοραστεί. Οι όροι άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft και η παρούσα 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ σας παρέχουν μόνο ορισμένα δικαιώματα χρήσης των 
Τεχνολογιών της Microsoft. Η Microsoft επιφυλάσσεται παντός άλλου 
δικαιώματος. Εκτός εάν παρά τον παρόντα περιορισμό η ισχύουσα νομοθεσία 
σας παρέχει περισσότερα δικαιώματα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις 
Τεχνολογίες της Microsoft μόνο όπως ορίζεται ρητά στους Όρους Άδειας 
Χρήσης του Λογισμικού Microsoft και στην παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Σε αυτή 
την περίπτωση, πρέπει να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε τεχνικούς 
περιορισμούς περιλαμβάνονται στο λογισμικό που σας επιτρέπουν να το 
χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους.  Δεν έχετε το δικαίωμα:  

• Εκτός από το Microsoft .NET Framework, πρέπει να λάβετε την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Microsoft προκειμένου να αποκαλύψετε σε 
τρίτους τα αποτελέσματα οποιουδήποτε ελέγχου επιδόσεων των Τεχνολογιών 
της Microsoft.  

• να παρακάμψετε οποιουσδήποτε τεχνικούς περιορισμούς των 
Τεχνολογιών της Microsoft,  

• να εφαρμόσετε πρακτικές αποσυμπίλησης και ανακατασκευής του 
πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα των Τεχνολογιών της Microsoft, εκτός 
εάν και μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, 
κατά παρέκκλιση του παρόντος περιορισμού.  

• να δημιουργήσετε περισσότερα αντίγραφα των Τεχνολογιών της 
Microsoft από όσα ορίζονται στην παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ή επιτρέπονται 
 από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά παρέκκλιση του παρόντος περιορισμού,  

• να δημοσιεύσετε τις Τεχνολογίες της Microsoft για να τις αντιγράψουν 
τρίτοι,  

• να νοικιάσετε, μισθώσετε ή δανείσετε τις Τεχνολογίες της Microsoft,  

• να μεταβιβάσετε τις Τεχνολογίες της Microsoft ή τους παρόντες Όρους 
Άδειας Χρήσης του Λογισμικού της Microsoft σε τρίτους εκτός εάν επιτρέπεται 
ρητά με την παρούσα, ή  

• να χρησιμοποιήσετε τις Τεχνολογίες της Microsoft για υπηρεσίες φιλοξενίας 



εμπορικού λογισμικού.  

15.11.5.3 Τεκμηρίωση. Οποιοδήποτε άτομο έχει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή ή 
στο εσωτερικό σας δίκτυο μπορεί να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει την 
τεκμηρίωση για εσωτερικούς σκοπούς και σκοπούς αναφοράς. Δεν 
επιτρέπεται κανενός άλλου είδους χρήση ή διανομή της τεκμηρίωσης. 

15.11.5.4 Περιορισμοί εξαγωγών. Οι Τεχνολογίες της Microsoft υπόκεινται στους νόμους 
και τους κανονισμούς περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να 
συμμορφώνεστε με όλους τους εγχώριους και διεθνείς νόμους και 
κανονισμούς περί εξαγωγών που ισχύουν για τις Τεχνολογίες της Microsoft. 
Αυτοί οι νόμοι περιλαμβάνουν περιορισμούς όσον αφορά τους προορισμούς, 
τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση. Για επιπλέον 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.microsoft.com/exporting. 

15.11.5.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Επειδή οι Τεχνολογίες της Microsoft είναι «ως 
έχουν» η Microsoft ενδέχεται να μην παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για 
αυτές. 

15.11.5.6 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Οι Τεχνολογίες της Microsoft χρησιμοποιούνται 
κατόπιν αδείας «ως έχουν». Ο κίνδυνος από τη χρήση τους βαρύνει εσάς. Η 
Microsoft δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ή προϋπόθεση. Ενδέχεται να έχετε 
πρόσθετα δικαιώματα καταναλωτή βάσει της τοπικής νομοθεσίας που οι Όροι 
Άδειας Χρήσης Λογισμικού της Microsoft και η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δεν 
μπορούν να τροποποιήσουν. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία στην περιοχή σας, η Microsoft αποκλείει τις σιωπηρές εγγυήσεις 
εμπορευσιμότητας, καταληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης 
δικαιωμάτων τρίτων. 

15.11.5.7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ. Μπορείτε να ανακτήσετε από τη Microsoft και τους προμηθευτές 
της μόνο άμεσες ζημίες έως το ποσό των $ 5,00. Δεν μπορειτε να ανακτησετε 
οποιαδηποτε αλλη ζημια, συμπεριλαμβανομενων των αποθετικων, των 
διαφυγοντων κερδων, των ειδικων, εμμεσων ή θετικων ζημιων. 

Αυτός ο περιορισμός ισχύει για 

* οτιδήποτε σχετίζεται με τις Τεχνολογίες της Microsoft, τις υπηρεσίες, το 
περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες Internet 
τρίτων ή προγράμματα τρίτων, και 

* αξιώσεις για παραβίαση της σύμβασης, παραβίαση της εγγύησης ή των 
προϋποθέσεων, αποκλειστική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθμό 
που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. 

Ισχύει, επίσης, ακόμη κι εάν η Microsoft γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει το 
ενδεχόμενο των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδεχομένως 
να μην ισχύει για εσάς, επειδή η χώρα σας ενδεχομένως να μην επιτρέπει την 
εξαίρεση ή τον περιορισμό θετικής, αποθετικής ή άλλης ζημίας. 

15.12 Γραμματοσειρές Miama Nueva, Pecita, Bad Script Regular 

15.12.1 Πνευματικά δικαιώματα Miama Nueva (c) 2014, Linus Romer, με κατοχυρωμένο 
όνομα γραμματοσειράς Miama Nueva.  

15.12.2 Πνευματικά δικαιώματα Pecita  (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), 
με κατοχυρωμένο όνομα γραμματοσειράς Name Pecita. 

15.12.3 Bad Script Regular  Πνευματικά δικαιώματα  (c) 2011, Cyreal 
(www.cyreal.org) με κατοχυρωμένο όνομα γραμματοσειράς «Bad Script». 

15.12.4 Η άδεια για αυτό το Λογισμικό Γραμματοσειράς παραχωρείται βάσει της άδειας SIL 
Open Font License, έκδοση 1.1. 



Αυτή η άδεια χρήσης αντιγράφεται παρακάτω και είναι επίσης διαθέσιμη με μια 
σελίδα με Συνήθεις Ερωτήσεις στη διεύθυνση: 

http://scripts.sil.org/OFL 

15.12.5 SIL OPEN FONT LICENSE έκδοση 1.1 - 26 Φεβρουαρίου 2007 

15.12.5.1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι στόχοι του Open Font License (OFL) είναι να τονώσει διεθνώς 

την ανάπτυξη συνεργατικών έργων γραμματοσειρών, να στηρίξει την 
προσπάθεια δημιουργίας γραμματοσειρών 

από ακαδημαϊκές και γλωσσολογικές κοινότητες και να παρέχει ένα δωρεάν 
και 

ανοιχτό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να γίνει κοινή χρήση και βελτίωση των 
γραμματοσειρών σε συνεργασία 

με άλλους. 

Το OFL επιτρέπει τη χρήση, μελέτη, τροποποίηση και 

αναδιανομή των αδειοδοτημένων γραμματοσειρών δωρεάν εφόσον δεν 
πωλούνται ξεχωριστά. Οι 

γραμματοσειρές, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε παράγωγων έργων, 
είναι δυνατό να διατεθούν ως πακέτο, να ενσωματωθούν,  

να αναδιανεμηθούν ή/και να πωληθούν με οποιοδήποτε λογισμικό υπό την 
προϋπόθεση ότι τυχόν καταχωρημένα 

ονόματα δεν χρησιμοποιούνται από παράγωγα έργα. Οι γραμματοσειρές και 
τα παράγωγα έργα, 

ωστόσο, δεν είναι δυνατό να δημοσιεύονται υπό άλλη άδεια χρήσης 
οποιουδήποτε είδους. Η 

απαίτηση οι γραμματοσειρές να συνεχίσουν να υπόκεινται στην τρέχουσα 
άδεια χρήσης δεν ισχύει 

για οποιοδήποτε έγγραφο δημιουργήθηκε με χρήση των γραμματοσειρών ή 
των παραγώγων τους. 

15.12.5.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Με τον όρο «Λογισμικό γραμματοσειράς» νοείται το σύνολο των αρχείων που 
δημοσιεύεται από τους 

Κατόχους των Πνευματικών Δικαιωμάτων υπό την τρέχουσα άδεια χρήσης και 
επισημαίνεται με σαφήνεια ως τέτοιο. Μπορεί 

να περιλαμβάνει αρχεία προέλευσης, δέσμες εντολών κατασκευής και 
τεκμηρίωση. 

Με τον όρο «Κατοχυρωμένο Όνομα Γραμματοσειράς» νοείται οποιοδήποτε 
όνομα καθορίζεται ως τέτοιο σύμφωνα με τις 

δηλώσεις πνευματικών δικαιωμάτων. 

Με τον όρο «πρωτότυπη έκδοση» νοείται η συλλογή στοιχείων λογισμικού 



γραμματοσειράς όπως 

διανέμονται από τον κάτοχο Πνευματικών Δικαιωμάτων. 

Με τον όρο «Τροποποιημένη Έκδοση» νοείται οποιαδήποτε παράγωγη 
έκδοση δημιουργήθηκε με την προσθήκη, τη διαγραφή, 

ή την αντικατάσταση -- εν μέρει ή εν όλω-- οποιωνδήποτε στοιχείων της 

Πρωτότυπης Έκδοσης, με αλλαγή μορφών ή με τη μεταφορά του Λογισμικού 
Γραμματοσειράς σε 

νέο περιβάλλον. 

Με τον όρο «Συγγραφέας» νοείται οποιοσδήποτε σχεδιαστής, μηχανικός, 
προγραμματιστής, 

συντάκτης τεχνικών κειμένων ή άλλο άτομο που συνέβαλε στη δημιουργία του 
Λογισμικού της Γραμματοσειράς. 

15.12.5.3 ΑΔΕΙΑ & ΟΡΟΙ 

Με την παρούσα άδεια χρήσης παρέχεται δωρεάν η άδεια σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο αποκτήσει 

ένα αντίγραφο του Λογισμικού Γραμματοσειράς, να προβεί σε χρήση, μελέτη, 
αντιγραφή, συγχώνευση, ενσωμάτωση, τροποποίηση, 

αναδιανομή και πώληση τροποποιημένων και μη τροποποιημένων 
αντιγράφων του 

Λογισμικού Γραμματοσειράς, υπό τους παρακάτω όρους: 

1) Ούτε το Λογισμικό Γραμματοσειράς ούτε οποιοδήποτε από τα μεμονωμένα 
στοιχεία του, 

στην πρωτότυπη ή τροποποιημένη έκδοση, δεν μπορεί να πωληθεί χωριστά. 

2) Οι Πρωτότυπες ή Τροποποιημένες Εκδόσεις του Λογισμικού 
Γραμματοσειράς μπορούν να διατίθενται ως πακέτο, 

να αναδιανέμονται ή/και να πωλούνται με οποιοδήποτε λογισμικό υπό την 
προϋπόθεση ότι κάθε αντίγραφο 

περιέχει την παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων και αυτή την 
άδεια χρήσης. Αυτά είναι δυνατό 

να περιλαμβάνονται είτε ως αυτόνομα αρχεία κειμένου, κεφαλίδες με 
δυνατότητα ανάγνωσης από άνθρωπο ή 

στα κατάλληλα πεδία μεταδεδομένων με δυνατότητα ανάγνωσης από 
υπολογιστή σε αρχεία κειμένου ή 

δυαδικά αρχεία υπό την προϋπόθεση ο χρήστης μπορεί εύκολα να προβάλει 
αυτά τα πεδία. 

3) Καμία Τροποποιημένη Έκδοση του Λογισμικού Γραμματοσειράς δεν μπορεί 
να χρησιμοποιεί τα Κατοχυρωμένα Ονόματα Γραμματοσειρών, 

εκτός εάν έχει παραχωρηθεί σαφής, έγγραφη άδεια από τον αντίστοιχο 

Κάτοχο των Πνευματικών Δικαιωμάτων. Αυτός ο περιορισμός ισχύει μόνο για 



το όνομα της κύριας γραμματοσειράς όπως 

παρουσιάζεται στους χρήστες. 

4) Τα ονόματα των Κατόχων των Πνευματικών Δικαιωμάτων ή των 
Δημιουργών του 

Λογισμικού Γραμματοσειράς δεν θα χρησιμοποιούνται για την προώθηση, 
αποδοχή ή διαφήμιση οποιασδήποτε 

Τροποποιημένης Έκδοσης, με την εξαίρεση της αναγνώρισης της 
συνεισφοράς των 

Κατόχων των Πνευματικών Δικαιωμάτων και των Δημιουργών ή με ρητή 
έγγραφη 

άδειά τους. 

5) Το Λογισμικό Γραμματοσειράς, τροποποιημένο ή μη τροποποιημένο, εν 
μέρει ή εν όλω, 

πρέπει να διανέμεται εξολοκλήρου υπό την παρούσα άδεια χρήσης, και 
απαγορεύεται 

να διανέμεται βάσει οποιασδήποτε άλλης άδειας χρήσης. Η απαίτηση οι 
γραμματοσειρές να 

συνεχίσουν να υπόκεινται υπό την παρούσα άδεια χρήσης δεν ισχύει για 
οποιοδήποτε έγγραφο δημιουργήθηκε 

με χρήση του Λογισμικού Γραμματοσειράς. 

15.12.5.4 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Αυτή η άδεια χρήσης ακυρώνεται, εάν δεν πληρούνται οποιοιδήποτε από τους 
παραπάνω όρους. 

15.12.5.5 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ, 

ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, 
ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΣΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, 
ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ, 
ΘΕΤΙΚΗΣ, ΤΥΧΑΙΑΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ 

ΖΗΜΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, 
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 



ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ Ή ΑΠΟ 

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ. 
 

15.13 Άδεια χρήσης του JasPer έκδοση 2.0 

Πνευματικά δικαιώματα (c) 2001-2006 Michael David Adams 

Πνευματικά δικαιώματα (c) 1999-2000 Image Power, Inc. 

Πνευματικά δικαιώματα (c) 1999-2000 The University of British Columbia 

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

 

Με την παρούσα άδεια χρήσης παρέχεται δωρεάν η άδεια σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο (ο 

«Χρήστης») το οποίο αποκτά ένα αντίγραφο του λογισμικού αυτού και των 
σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης 
(το «Λογισμικό»), να χειρίζεται το Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των δικαιωμάτων χρήσης, 
αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, 
δημοσίευσης, διανομής, υπαδειοδότησης ή/και πώλησης αντιγράφων του 
Λογισμικού, καθώς και να επιτρέπει 
στα πρόσωπα στα οποία θα παρασχεθεί το Λογισμικό να κάνουν το ίδιο, υπό 
τους παρακάτω όρους: 
 
Οι παραπάνω δηλώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και αυτή η δήλωση 
αδειοδότησης (που 
περιλαμβάνει την παρακάτω αποποίηση ευθυνών) θα συμπεριλαμβάνονται σε 
όλα τα αντίγραφα ή 
τα ουσιώδη τμήματα του Λογισμικού. 
 
Τα ονόματα των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την επικύρωση ή 
την προώθηση προϊόντων που θα προκύψουν από το Λογισμικό, χωρίς 
συγκεκριμένη, προηγούμενη 
έγγραφη άδεια. 
 
ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ 
ΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΑΝ ΟΣΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.  ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
«ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, 
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ.  ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ 
ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, 
ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΛΟΓΩ 
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ 
Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ,  



ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.  ΔΕΝ 
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΤΙ ΤΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ. 
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ 
ΑΞΙΩΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΕΡΘΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΝ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ.  ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, 
ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ.  ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΟΧΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, 
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ή ΟΠΛΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ 
Η ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ 
ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΘΑΝΑΤΟ, 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΦΥΣΙΚΗ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 
(«ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»).  ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. 
 

15.14 Εργασία με μορφή εικόνας JPEG2000: 
 

Τμήματα αυτού του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ υπόκεινται στη νομοθεσία περί πνευματικών 
δικαιωμάτων © 2013 Πανεπιστήμιο New South Wales. Με την επιφύλαξη παντός 
δικαιώματος. 

 

15.15 Intel® Performance Primitives: 
 

© 2002-2008 Intel Corporation. Η ονομασία Intel είναι εμπορικό σήμα της Intel 
Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. 

 

15.16 Το λογισμικό JPEG του Independent JPEG Group. 
Αυτό το λογισμικό βασίζεται μερικώς στην εργασία του Independent JPEG Group. 
 

 

15.17 MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm 
Πνευματικά δικαιώματα (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Δημιουργήθηκε το 1991. Με 
την 
επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
 
Η άδεια για αντιγραφή και χρήση αυτού του λογισμικού παρέχεται υπό την προϋπόθεση 
ότι 
αυτό χαρακτηρίζεται ως «RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest 
Algorithm» σε όλο το υλικό που αναφέρει ή κάνει αναφορά σε αυτό το λογισμικό 
ή αυτήν τη λειτουργία. 



 
Η άδεια χρήσης χορηγείται επίσης για τη δημιουργία και χρήση παράγωγων έργων υπό 
την προϋπόθεση 
ότι τα έργα αυτά φέρουν την ένδειξη «derived from the RSA Data 
Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm» σε όλο το υλικό 
που αναφέρει ή κάνει αναφορά στο παράγωγο έργο. 
 
Η RSA Data Security, Inc. δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά είτε με 
την εμπορευσιμότητα αυτού του λογισμικού ή την καταλληλότητα του 
λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό. Παρέχεται «ως έχει» 
χωρίς κανενός είδους ρητή ή σιωπηρή εγγύηση. 
 
Αυτές οι δηλώσεις πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα οποιουδήποτε τμήματος 
αυτής της 
τεκμηρίωσης και/ή του λογισμικού. 

 

15.18 Υποστήριξη Unicode®: 
 

Πνευματικά δικαιώματα © 1991-2016 Unicode, Inc. Με την επιφύλαξη παντός 
δικαιώματος. 

 
Διανέμεται υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στο 
http://www.unicode.org/copyright.html. 

 
Με την παρούσα άδεια χρήσης παρέχεται δωρεάν η άδεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
αποκτήσει ένα αντίγραφο των αρχείων δεδομένων Unicode και των σχετικών αρχείων 
τεκμηρίωσης (τα «Αρχεία Δεδομένων») ή του λογισμικού Unicode και των σχετικών 
αρχείων τεκμηρίωσης (το «Λογισμικό»), να χειρίζεται τα Αρχεία Δεδομένων ή το 
Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των 
δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής 
ή/και πώλησης αντιγράφων των Αρχείων Δεδομένων ή του Λογισμικού, καθώς και να 
επιτρέψει στα πρόσωπα στα οποία θα παρασχεθούν τα Αρχεία Δεδομένων ή το 
Λογισμικό να κάνουν το ίδιο, υπό την προϋπόθεση ότι (α) αυτή η δήλωση πνευματικών 
δικαιωμάτων και αδειοδότησης εμφανίζεται μαζί με όλα τα αντίγραφα των Αρχείων 
Δεδομένων ή του Λογισμικού, (β) αυτή η δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων και 
αδειοδότησης εμφανίζεται στη σχετική τεκμηρίωση και (γ) υπάρχει σαφής ειδοποίηση σε 
κάθε τροποποιημένο Αρχείο Δεδομένων ή στο Λογισμικό καθώς και στην τεκμηρίωση 
που σχετίζεται με τα Αρχεία Δεδομένων ή το Λογισμικό ότι τα δεδομένα ή το λογισμικό 
έχουν τροποποιηθεί.  
  
ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΟΙ 
ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ 
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΛΟΓΩ 
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ 
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 
  
Εκτός εάν περιλαμβάνεται στην παρούσα ειδοποίηση, το όνομα ενός κατόχου 
πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση ή για την προώθηση 
της πώλησης με άλλον τρόπο, της χρήσης ή άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται σε 
αυτά τα Αρχεία Δεδομένων ή στο Λογισμικό χωρίς προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση 
του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. 
 
Η επωνυμία Unicode είναι σήμα κατατεθέν της Unicode, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
σε άλλες χώρες. 



 

15.19 FreeType Library 
 

Τμήματα αυτού του λογισμικού ενέχουν πνευματικά δικαιώματα © 2009 The FreeType 
Project (www.freetype.org). Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

 

15.20 Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μπορεί να περιέχει άλλο λογισμικό τρίτων. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία 
σχετικά με το λογισμικό και τις άδειες χρήσης τρίτων για τέτοιου είδους λογισμικό τρίτων 
στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή/και την τεκμηρίωση που συνοδεύει το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. 

 
 
 
16. Ισχύον δίκαιο 

16.1 Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ έχει αποκτηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο Μεξικό, 
στο Μπελίζε, στην Κόστα Ρίκα, στο Σαλβαδόρ, στη Γουατεμάλα, στην Ονδούρα, στο 
Μονσεράτ, στη Νικαράγουα, στον Παναμά, στις Νήσους Τερκς και Κάικος, στις Παρθένες 
Νήσους ή στην Ταϊβάν, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα 
με τους συνταγματικούς νόμους που ισχύουν στην Πολιτεία της Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής. Αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά η οποία μπορεί να προκύψει 
σε σχέση με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ή/και το παρόν ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, συναινείτε στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα και στο χώρο των ομοσπονδιακών ή/και των πολιτειακών 
δικαστηρίων της κομητείας Santa Clara στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Για την αποφυγή 
οποιασδήποτε αμφιβολίας εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ αγοράστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
αποκτήσατε (αγοράσατε) το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ από την ABBYY USA Software House, Inc. 

16.2 Στην περίπτωση απόκτησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στν Ιαπωνία, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 
διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιαπωνίας και τα συμβαλλόμενα 
μέρη αποδέχονται την αποκλειστική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Τόκυο 
στην Ιαπωνία. 

16.3 Στην περίπτωση απόκτησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη 
Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την 
Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία ή οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εκτός της Μάλτας, της Ελλάδας και της Κύπρου, που δεν αναφέρεται στο 
άρθρο 16.4, 16.6 ή 16.7 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ή στην Ελβετία, τη Νορβηγία, την 
Ισλανδία ή το Λιχτενστάιν, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ διέπεται από και ερμηνεύεται 
σύμφωνα με τους συνταγματικούς νόμους που ισχύουν στο Μόναχο, στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας και από το αρμόδιο δικαστήριο του Μονάχου. Όλες οι διαφορές 
οι οποίες σχετίζονται με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ εμπίπτουν στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 

16.4 Στην περίπτωση απόκτησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, η παρούσα ΑΔΕΙΑ 
ΧΡΗΣΗΣ διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και της 
Ουαλίας και τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται την αποκλειστική αρμοδιότητα των 
δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας. 

16.5 Αν αποκτήσατε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παπούα Νέα 
Γουινέα, τη Νήσο των Χριστουγέννων, τα Νησιά Κόκος (Κίλινγκ), τις Νήσους Κουκ, τα Φίτζι, 
τη Νιούε, το Νησί Νόρφολκ, το Τοκελάου, η παρούσα Άδεια Χρήσης διέπεται από και 
ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Νόμους της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, της 
Αυστραλίας και τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται την αποκλειστική δικαιοδοσία της 
Πολιτείας και των ομοσπονδιακών δικαστηρίων της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας. 

16.6 Στην περίπτωση απόκτησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στη Ρωσία, στη Λευκορωσία, στο 
Καζακστάν ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CIS), 
εκτός της Ουκρανίας και της Μολδαβίας ή στην περίπτωση απόκτησης (αγοράς) του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στη Λετονία, τη Λιθουανία ή την Εσθονία, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 
διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους συνταγματικούς νόμους που ισχύουν στη 



Ρωσική Ομοσπονδία. 

16.7 Στην περίπτωση απόκτησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στην Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ουγγαρία, το Ισραήλ, τη 
Γεωργία, το Ιράκ, την Π.Γ.Δ.Μ., την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την 
Τουρκία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο ή τη Μολδαβία, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ διέπεται 
από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ουκρανίας, εκτός εάν  το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
αποκτήθηκε από ένα πρόσωπο η κατάσταση του οποίου αναγνωρίζεται ως καταναλωτής 
σύμφωνα με τον Πολωνικό Αστικό Κώδικα. Το Πολωνικό δίκαιο θα ισχύει για τέτοιου είδους 
καταναλωτές. 

16.8 Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 16.7 και εάν είστε νομικό πρόσωπο ή μόνος 
ιδιοκτήτης (άτομο που δραστηριοποιείται μόνο του χωρίς εταιρική δομή ή συνεργάτες και 
φέρει μόνο του την ευθύνη για τις επιχειρηματικές του ενέργειες), οποιεσδήποτε διενέξεις, 
αντιφάσεις ή διαφορές προκύπτουν από ή σε σχέση με την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ θα επιλύονται 
οριστικά μέσω διαιτησίας σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του Δικαστηρίου 
Διεθνούς Εμπορικής Αμνηστίας του Ουκρανικού Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας και 
σύμφωνα με τους Κανόνες του. Η απόφαση του προαναφερθέντος δικαστηρίου θα είναι 
τελεσίδικη και δεσμευτικώς εκτελεστέα για αμφότερα τα μέρη. Στην περίπτωση εφαρμογής 
του άρθρου 16.7 και εάν είστε ιδιώτης, όλες οι διαφωνίες σχετικά με την παρούσα ΑΔΕΙΑ 
ΧΡΗΣΗΣ εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Δικαστηρίου Shevchenkovsky 
του Κιέβου στην Ουκρανία.  

16.9 Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 16.6 και εάν είστε νομικό πρόσωπο ή μόνος 
ιδιοκτήτης (άτομο που δραστηριοποιείται μόνο του χωρίς εταιρική δομή ή συνεργάτες και 
φέρει μόνο του την ευθύνη για τις επιχειρηματικές του ενέργειες) όλες οι διαφορές σχετικά 
με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 
Δικαστηρίου Arbitrazh της Μόσχας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Στην περίπτωση εφαρμογής 
του άρθρου 16.6 και εάν είστε ιδιώτης, όλες οι διαφωνίες σχετικά με την παρούσα ΑΔΕΙΑ 
ΧΡΗΣΗΣ ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Δικαστηρίου 
Kuzminsky της Μόσχας στη Ρωσική Ομοσπονδία.  

16.10 Στις περιπτώσεις οι οποίες περιγράφηκαν στα άρθρα 16.1 - 16.7, η παρούσα ΑΔΕΙΑ 
ΧΡΗΣΗΣ δεν θα διέπεται από τους κανονισμούς σύγκρουσης νομοθεσιών ή τη Συνθήκη 
των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων για την Διεθνή Πώληση Αγαθών, η εφαρμογή των 
οποίων αποκλείεται ρητά. 

16.11 Στην περίπτωση απόκτησης (αγοράς) του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε άλλη χώρα εκτός από αυτές 
που καθορίζονται στα άρθρα 16.1 - 16.7, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ διέπεται από και 
ερμηνεύεται σύμφωνα τους συνταγματικούς νόμους της χώρας στην οποία αποκτήσατε 
(αγοράσατε) το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. 

17. Τερματισμός 

17.1 Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ανάμεσα σε 
εσάς και την ABBYY ή Συνεργάτη της ABBYY, σε ξεχωριστή, έγγραφη συμφωνία ή εκτός 
από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ή την 
τεκμηρίωση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ισχύει διαρκώς από την 
ημερομηνία κατά την οποία δηλώσατε τη συμφωνία σας όπως προβλέπεται στην αρχή της 
παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ή για όσο επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Στον 
βαθμό που η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί τη δήλωση μιας περιόδου λήξης για τη 
συγκεκριμένη ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ θα διαρκεί όσο επιτρέπεται, 
αλλά σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον για όσο διαρκούν τα πνευματικά δικαιώματα επί του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και θα λήξει αυτόματα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση όταν θα παρέλθει η 
περίοδος ισχύος. 

17.2 Με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος, η ABBYY έχει το δικαίωμα λύσης της 
παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ σε περίπτωση αδυναμίας συμμόρφωσής σας με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να 
καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, όλα τα στοιχεία του και να καταργήσετε 
την εγκατάσταση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από τους Υπολογιστές σας. 

17.3 Έχετε το δικαίωμα τερματισμού της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ καταστρέφοντας όλα τα 



αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, όλα τα στοιχεία του και καταργώντας την εγκατάσταση του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 

17.4 Ο τερματισμός αυτού του είδους δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση πληρωμής 
του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Οι Ορισμοί και τα άρθρα 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
αθώς και το άρθρο 3.4.4,  εξακολουθούν να ισχύουν και μετά από τον τερματισμό ή τη λήξη 
της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, όπως και αν προκλήθηκε, χωρίς ωστόσο αυτό να υπονοεί 
ή να δημιουργεί οποιοδήποτε συνεχιζόμενο δικαίωμα χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μετά από 
τον τερματισμό της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

18. Διάφοροι όροι 

18.1 Κατά τη διαδικασία Ενεργοποίησης, εγκατάστασης, χειρισμού, δήλωσης ή/και τεχνικής 
υποστήριξης και συντήρησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε στην 
ABBYY ορισμένα προσωπικά στοιχεία σας (όπως το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική 
διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας). Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε τα 
προσωπικά σας στοιχεία, όμως σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε λάβετε τις 
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ή συντήρησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που είναι διαθέσιμες 
στους πελάτες της ABBYY οι οποίοι παρέχουν τα προσωπικά τους στοιχεία, εάν η παροχή 
προσωπικών στοιχείων είναι σημαντική προϋπόθεση για να σας παρέχουμε τεχνική 
υποστήριξη ή συντήρηση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και αυτό δεν αντιβαίνει στην ισχύουσα 
νομοθεσία. Για παράδειγμα, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, η ABBYY θα πρέπει να 
επεξεργαστεί την ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου σας προκειμένου να 
επικοινωνήσει μαζί σας. Συμφωνείτε να μην παρέχετε περισσότερα προσωπικά στοιχεία 
από όσα απαιτεί η ABBYY ή/και ένας συνεργάτης της ABBYY και συμφωνείτε με την 
επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της 
συλλογής ή/και χρήσης με άλλον τρόπο) από την ABBYY ή/και τις θυγατρικές της ή από 
συνεργάτες της ABBYY σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την προϋπόθεση της 
διατήρησης της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων, εάν απαιτείται από 
την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχετε στην ABBYY, 
τις θυγατρικές της ή άλλους συνεργάτες της ABBYY θα υποβληθούν σε επεξεργασία, θα 
αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά από την ABBYY και τις θυγατρικές της 
εταιρείες ή άλλους συνεργάτες της ABBYY, χωρίς να αποκαλυφθούν σε τρίτους, εκτός από 
τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτηθεί από την ισχύουσα νομοθεσία. Η 
επεξεργασία όλων των προσωπικών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά 
προς εκπλήρωση υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παρούσα ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (EULA) από την ABBYY. 

18.2 Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ενδέχεται να συνδέεται περιοδικά μέσω Διαδικτύου στον ασφαλή 
διακομιστή της ABBYY, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος της κατάστασης του 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή να γίνει λήψη ενημερώσεων και τεχνικών πληροφοριών απαραίτητων για τη 
λειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η ABBYY θα καταβάλει εύλογες ενέργειες προκειμένου να 
μην μεταβιβαστούν προσωπικές πληροφορίες που αφορούν εσάς ή τον Υπολογιστή σας 
κατά τη διάρκεια αυτών των συνδέσεων. 

18.3 Η ABBYY έχει το δικαίωμα να σας αποστέλλει μηνύματα e-mail, τα οποία περιέχουν 
ειδήσεις σχετικά με τα προϊόντα και την εταιρεία, πληροφορίες σχετικά με ειδικές 
προσφορές, συμβουλές για τη χρήση του προϊόντος, καθώς και άλλες πληροφορίες οι 
οποίες σχετίζονται με το προϊόν και την εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι έχετε συμφωνήσει 
στη λήψη πληροφοριών αυτού του είδους. Μπορείτε να καταργήσετε τη διεύθυνση e-mail 
σας από τη λίστα αλληλογραφίας της ABBYY οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στο 
κουμπί κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος e-mail.    

18.4 Στην περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή νομικών αγωγών εναντίον σας σχετικά με την 
χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την ABBYY σχετικά εγγράφως και 
εγκαίρως και όποτε είναι πρακτικά δυνατό εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα γνωστοποίησής τους. Θα πρέπει να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε 
να παρέχετε στην ABBYY τη δυνατότητα συμμετοχής στις νομικές ενέργειες ή ακροαματικές 
διαδικασίες, ή ανάληψης της υπεράσπισης των προαναφερθεισών αξιώσεων ή αγωγών στο 
δικαστήριο και να παρέχετε στην ABBYY την πλήρη συνεργασία σας και όλες τις χρήσιμες ή 
απαραίτητες πληροφορίες για τη διευθέτηση των αντίστοιχων αξιώσεων ή νομικών αγωγών, 
αμέσως μετά από τη λήψη του αιτήματος από την ABBYY (και όποτε είναι πρακτικά δυνατό 
εντός λιγότερων από επτά (7) ημερών από τη στιγμή εκείνη). 



18.5 Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, το 
Λογισμικό για το οποίο παραχωρείται άδεια βάσει της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
προϋποθέτει την καταβολή τιμήματος. Ως αποζημίωση στο πλαίσιο της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ νοείται η τιμή της Άδειας Χρήσης η οποία καθορίζεται από την ABBYY ή κάποιον 
Συνεργάτη της ABBYY και είναι πληρωτέα σύμφωνα με τις διαδικασίες πληρωμής που 
καθορίζονται από αυτούς ή περιλαμβάνεται στην τιμή του εξοπλισμού ή του υλικού που 
αποκτήθηκε από εσάς ή αποτελεί μέρος της πληρωτέας από εσάς τιμής για την πλήρη 
έκδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.  

18.6 Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ καταστεί άκυρο ή μη 
εφαρμόσιμο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα του υπόλοιπου τμήματος της ΑΔΕΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ, η οποία παραμένει σε ισχύ και είναι εφαρμόσιμη σύμφωνα με τους όρους της. 


