
Καινούργια αρχή για τον υπολογιστή σας 

Η Καινούργια αρχή παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας καθαρής 
επανεγκατάστασης και ενημέρωσης των Windows διατηρώντας, παράλληλα, 
αμετάβλητα τα προσωπικά σας δεδομένα και τις περισσότερες ρυθμίσεις των 
Windows. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια καθαρή εγκατάσταση μπορεί να βελτιώσει 
την εμπειρία εκκίνησης και τερματισμού λειτουργίας της συσκευής σας, τη χρήση 
της μνήμης, τις επιδόσεις των εφαρμογών του Microsoft Store, την εμπειρία 
περιήγησης και τη διάρκεια της μπαταρίας. 

Για να κάνετε επαναφορά του υπολογιστή σας, μεταβείτε στην επιλογή 

 Έναρξη > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια > Αποκατάσταση > Επαναφορά 
αυτού του υπολογιστή > Γρήγορα αποτελέσματα (ή Ας Αρχίσουμε ανάλογα με την 
έκδοση των Windows 10). 

Στη συνέχεια, επιλέξτε αν επιθυμείτε να κρατήσετε τα αρχεία σας (Διατήρηση των 
αρχείων μου) ή όχι (Κατάργηση όλων - προτεινόμενη) αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας 
και ορίστε την Επαναφορά προεγκατεστημένων εφαρμογών στη θέση Όχι. 

Σημείωση: Η επιλογή Κατάργηση Όλων θα διαγράψει και τους χρήστες Teacher και 
Student που υπάρχουν στον Η/Υ σας. Θα σας δοθεί η δυνατότητα να 
δημιουργήσετε καινούργιο χρήστη με την αποκατάσταση των Windows. 

Σημείωση: Η Καινούργια αρχή θα καταργήσει τις περισσότερες από τις εφαρμογές 
σας, συμπεριλαμβανομένου του Microsoft Office, το λογισμικό προστασίας από 
ιούς τρίτων και τις εφαρμογές του υπολογιστή που ήταν προεγκατεστημένες στη 
συσκευή σας. Δεν θα μπορείτε να ανακτήσετε τις εφαρμογές που θα καταργηθούν 
και θα χρειαστεί να τις επανεγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο αργότερα. 
Ενδέχεται επίσης να χάσετε τις ψηφιακές άδειες χρήσης και το ψηφιακό 
περιεχόμενο που σχετίζεται με εφαρμογές (όχι τα Windows), γεγονός που μπορεί να 
επηρεάσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε αυτές τις εφαρμογές ή το 
περιεχόμενο που σχετίζεται με εφαρμογές για τις οποίες έχετε πληρώσει. 

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Επαναφορά προεγκατεστημένων 
εφαρμογών, σημαίνει ότι ο υπολογιστής σας δεν έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους 
των προεγκατεστημένων εφαρμογών και δεν θα κάνει επαναφορά από τον 
κατασκευαστή του υπολογιστή σας. 

  



Σύνδεσμοι για επανεγκατάσταση χρήσιμων εφαρμογών: 

Microsoft Office 2019 Pro Plus: 
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-
c7c6ddf67d60/media/en-us/ProPlus2019Retail.img 
 

Microsoft Office 2019 Pro Plus Language Pack (Greek): 
https://c2rsetup.officeapps.live.com/c2r/download.aspx?ProductreleaseID=languag
epack&language=el-gr&platform=x64&source=O16LAP&version=O16GA 
 

LibreOffice 7.0.4: 
https://www.libreoffice.org/donate/dl/win-
x86_64/7.0.4/el/LibreOffice_7.0.4_Win_x64.msi 
 

Adobe Acrobat Reader DC: 
https://get.adobe.com/reader/ 
 
CCleaner 5.7.6: 
https://www.ccleaner.com/ccleaner/download/standard 

 
WinRar 6.00: 
https://www.win-rar.com/predownload.html?spV=true&f=winrar-x64-600el.exe 
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