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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης Υπολογιστών στο νέο 

Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 

  

Σας γνωστοποιούμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει από την εταιρεία Microsoft η δυνατότητα 

δωρεάν αναβάθμισης για τους Υπολογιστές με νόμιμο Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 ή 

Windows 8 στο νέο Λειτουργικό Σύστημα Windows 10. Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη 

δυνατότητα δεν αφορά τους υπολογιστές με Λειτουργικό Σύστημα Windows XP ή Λειτουργικό 

Σύστημα Windows Vista. 

Δεδομένου ότι το νέο Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 έχει κυκλοφορήσει πολύ 

πρόσφατα, δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς ενδείξεις για την ευστάθειά του, αλλά και για τη 

συμβατότητα με τις διάφορες υπηρεσιακές ανάγκες-εφαρμογές της Α.Δ.Μ.Θ. (π.χ. εφαρμογές για 

τις υπηρεσίες μετανάστευσης & αστικής κατάστασης, εφαρμογές για τις υπηρεσίες Διοίκησης και 

Οικονομικού, διασύνδεση με Ο.Κ.Χ.Ε. κ.α.).  

Επομένως, η υπηρεσία μας σε αυτό το στάδιο αποθαρρύνει σε μεμονωμένους χρήστες να 

αναλάβουν την πρωτοβουλία για να υλοποιήσουν την συγκεκριμένη αναβάθμιση. Είναι αυτονόητο 

ότι εάν κάποιος χρήστης ή υπηρεσία προχωρήσουν στη συγκεκριμένη διαδικασία με δική τους 

πρωτοβουλία θα φέρουν την ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν.  

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης θα είναι διαθέσιμη για διάστημα ενός 

έτους.  
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Η υπηρεσία μας ήδη παρακολουθεί το θέμα και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εξετάσει 

τυχόν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τη χρήση του νέου Λειτουργικού 

Συστήματος Windows 10, για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία προγραμμάτων και 

υπηρεσιακών εφαρμογών για εκείνα τα συστήματα που θα προχωρήσουν στην αναβάθμιση. 

Στη συνέχεια, θα εκδώσουμε νέο Ενημερωτικό Σημείωμα με κατευθυντήριες οδηγίες για τα 

βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, σε συνεργασία πάντα με την υπηρεσία μας, ώστε να 

επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση στα Windows 10 που πρέπει να γίνει χωρίς κινδύνους για απώλεια 

δεδομένων ή άλλες δυσλειτουργίες του υπολογιστή. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση. 
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