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 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ/ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΠΗΡΔIΩΝ 

 
Ζ Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «WIND ΔΙΙΑ ΣΖΙΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΔ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ 
& ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη Αηηηθήο (Ι. Θεθηζίαο 66) κε 
Α.Φ.Κ.: 099936189, (ΑΡ.Κ.Α.Δ.: 48025/01ΑΣ/Β/01/26/03) παξέρεη ζηνπο 
πλδξνκεηέο Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, έρνληαο ππ’ φςε: 
1. Σν Λ. 2251/1994 «Πξνζηαζία Θαηαλαισηή» σο έρεη ηξνπνπνηεζεί.  
2. Σν Λ. 2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ απφ ηελ Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα». 
3. Σν Λ. 3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Λ.2472/1997».  

4. Σν Λ.3783/2009 «Σαπηνπνίεζε ησλ θαηφρσλ θαη ρξεζηψλ εμνπιηζκνχ θαη 
ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σν εθάζηνηε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ. 
6. Σηο  Δγθξίζεηο, δηθαηψκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ θαη Άδεηεο Δγθαηάζηαζεο, 

Ιεηηνπξγίαο θαη Δθκεηάιιεπζεο Γεκφζηνπ Σειεπηθνηλσληαθνχ Γηθηχνπ Θηλεηψλ 
Δπηθνηλσληψλ θαη ηελ Παξνρή Γεκφζησλ Θηλεηψλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ, 
πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηελ Δηαηξία θαηφπηλ απνθάζεσλ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) αληίζηνηρα. 

7. Σνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χλδεζεο θαη ησλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ ηεο.  
1. ΟΡΙΜΟΙ 
1.1. «Ζ Δηαηξία» λνείηαη ε εηαηξία WIND ΔΙΙΑ ΣΖΙΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΔ ΑΛΩΛΤΚΖ 
ΔΚΠΟΡΗΘΖ & ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΗΑ, ε νπνία παξέρεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ 
Δπηθνηλσληψλ, κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν WIND ΔΙΙΑ ΣΖΙΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΔ Α.Δ.Β.Δ.  
1.2. «Ο πλδξνκεηήο» λνείηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκβάιιεηαη κε ηελ 
Δηαηξία θαη δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ πνπ 
παξέρεη ε Δηαηξία, κε ηε ρξήζε θάξηαο ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή (SIM, USIM ή άιιε 
αληίζηνηρε). 
1.3. «Ο Υξήζηεο» λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί 
δηαζέζηκε ζην θνηλφ Τπεξεζία θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα πξνζσπηθνχο ή 
επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα πλδξνκεηήο παξφρνπ ηεο ελ 
ιφγσ Τπεξεζίαο. 
1.4. «Γίθηπν» λνείηαη ην Γίθηπν Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, ην νπνίν 
ρξεζηµνπνηείηαη, ελ φισ ή θπξίσο, γηα ηελ παξνρή δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ Τπεξεζηψλ 
Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ. 
1.5. «Αίηεζε χλδεζεο πλδξνκεηή» λνείηαη ην έληππν ηεο Αίηεζεο χλδεζεο/ 
Αίηεζεο Λέσλ πλδέζεσλ ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ν πλδξνκεηήο, νη παξφληεο Γεληθνί 
Όξνη χλδεζεο θαη ηπρφλ Παξαξηήκαηα.  
1.6. «Τπεξεζίεο» λννχληαη φιεο νη ελ γέλεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 
πνπ θαιχπηεη ην δίθηπν Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο Δηαηξίαο θαη παξέρνπλ ζηνλ 
πλδξνκεηή ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο, Τπεξεζίεο 
κελπκάησλ, δηαδηθηχνπ (mobile internet), πνιπκέζσλ θαη κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 
ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, κέζσ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη 
νπνηαδήπνηε άιιε Τπεξεζία πνπ ζην κέιινλ δχλαηαη ε Δηαηξία λα πξνζθέξεη. 
1.7. «Αξρηθή Πεξίνδνο» λνείηαη ε ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο Αίηεζεο χλδεζεο, πνπ 
θαζνξίδεηαη ζε δχν (2) κήλεο, κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο κεηαηξέπεηαη ζε ανξίζηνπ 
ρξφλνπ. Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε ηεο επηινγήο ηνπ πλδξνκεηή λα θάλεη ρξήζε ηνπ 
πνζνχ ηεο ζπλνιηθήο επηδφηεζεο/ ή κέξνπο ηνπ πνζνχ απηνχ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 
νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηεο Δηαηξίαο πνπ έρεη επηιέμεη είηε γηα επηδφηεζε ηεξκαηηθνχ 
εμνπιηζκνχ/ ινηπψλ εμαξηεκάησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ είηε γηα απφδνζε 
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πίζησζεο παγίνπ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ είηε ζπλδπάδνληαο θαη ηηο δχν σο άλσ 
δπλαηφηεηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο χλδεζεο νξίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Απφζβεζεο Δπηδφηεζεο ηεο πξψηεο ζειίδαο ηεο Αίηεζεο 
χλδεζεο, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο ε χλδεζε θαζίζηαηαη ανξίζηνπ ρξφλνπ.  
1.8. «Θάξηα Σαπηφηεηαο πλδξνκεηή» λνείηαη ε Θάξηα πλδξνκήο ζηελ νπνία 
απνηππψλεηαη ε επσλπκία ηεο Δηαηξίαο θαη ε νπνία απνηειεί ηελ απφδεημε ηεο 
ηδηφηεηαο ηνπ πλδξνκεηή θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ην Γίθηπν ηεο Δηαηξίαο. 
1.9. «Τπεξεζίεο Γηεζλνχο Πεξηαγσγήο (Roaming)» λννχληαη νη Τπεξεζίεο 
Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πλδξνκεηή ηεο 
Δηαηξίαο λα ρξεζηκνπνηεί Γίθηπν άιιν απφ απηφ ηνπ νπνίνπ είλαη πλδξνκεηήο, 
θαηφπηλ εηδηθψλ ζπκθσληψλ ηεο Δηαηξίαο κε μέλα Γίθηπα ηνπ εμσηεξηθνχ. 
1.10. «Τπεξεζία Δλεκέξσζεο/ Φξαγήο Πεξηαγσγήο Γεδνκέλσλ (Τπεξεζία 
Δλεκέξσζεο/ Φξαγήο GPRS Roaming)»: λνείηαη ε Τπεξεζία πνπ δχλαηαη λα 
παξέρεηαη ζηνπο πλδξνκεηέο, ζηα πιαίζηα ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 531/2012 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 
Θαλνληζκφ (ΔΘ) 2120/2015, ηζρχεη απνθιεηζηηθά γηα πεξηαγσγή δεδνκέλσλ θαζψο θαη 
παθέησλ κεηαγσγήο θαη δχλαηαη λα ζπλίζηαηαη (α) ζηελ απνζηνιή εηδνπνίεζεο ζην 
πλδξνκεηή θαη (β) ζηελ παχζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πεξηαγσγήο δεδνκέλσλ 
θαη αληίζηνηρεο ρξέσζεο ηνπ πλδξνκεηή κε θάζε ππέξβαζε ηνπ σο άλσ αλψηαηνπ 
νξίνπ ρξήζεο ησλ 50 επξψ πιένλ Φ.Π.Α., εθφζνλ ν πλδξνκεηήο, θαηά ηε ζρεηηθή 
ελεκέξσζή ηνπ γηα ηελ ελ ιφγσ ππέξβαζε, δελ δειψζεη φηη επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ πεξηαγσγήο δεδνκέλσλ. ηελ σο άλσ ππνπεξίπησζε β, ν 
πλδξνκεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε ηε ζπλέρηζε ή ηελ 
αλαλέσζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, φπσο εθάζηνηε ζα ηζρχνπλ. 
Ο πλδξνκεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα νπνηεδήπνηε λα δειψζεη φηη δελ επηζπκεί ηελ 
παξνρή ηεο Τπεξεζίαο Δλεκέξσζεο/ Φξαγήο Πεξηαγσγήο Γεδνκέλσλ θαζψο θαη λα 
ηελ ελεξγνπνηήζεη εθ λένπ.  
1.11. «Αξηζκφο Θιήζεο»: λνείηαη ν ηειεθσληθφο αξηζκφο ην δηθαίσκα ρξήζεσο ηνπ 
νπνίνπ παξαρσξεί ε Δηαηξία ζην πλδξνκεηή κε ηελ απνδνρή ηεο Αίηεζεο χλδεζεο, 
ή/θαη ν ηειεθσληθφο αξηζκφο πνπ ζα δειψλεη ζηελ Aίηεζε Φνξεηφηεηαο πνπ ζα 
θαηαζέηεη ν πλδξνκεηήο θαη εθφζνλ απηή γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Δηαηξία. 
1.12. «Γεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» λνείηαη θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη 
ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. 
1.13. «Γεδνκέλα Θίλεζεο» λννχληαη ηα δεδνκέλα πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία 
γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαβίβαζεο κίαο επηθνηλσλίαο ζε δίθηπν ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ ή ηε ρξέσζή ηεο. 
1.14. «Αξρείν Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα» λνείηαη θάζε δηαξζξσκέλν 
ζχλνιν δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία είλαη πξνζηηά κε γλψκνλα 
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα.  
1.15. «ΦΠΑ» λνείηαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ν νπνίνο επηβάιιεηαη θαη 
πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ εθδίδεη ε Δηαηξία. Ο ΦΠΑ 
επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πλδξνκεηή. 
1.16. «Tέιε πλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο» λννχληαη ηα ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηα νπνία επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πλδξνκεηή. 
1.17. «Πξνζσξηλή Γηαθνπή (θξαγή)» λνείηαη ε πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο παξνρήο 
Τπεξεζηψλ πξνο ηνλ πλδξνκεηή, ρσξίο φκσο λα ράλεη ηνλ αξηζκφ θιήζεο πνπ έρεη 
δνζεί θαη κε δηθαίσκα εθ λένπ ρξήζεο ησλ Τπεξεζηψλ απηψλ ππφ νξηζκέλεο 
πξνυπνζέζεηο (ζρεηηθφ Άξζξν 16 ηεο παξνχζαο).  
1.18. «Γηεζλείο θιήζεηο» λννχληαη νη θιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ 
πλδξνκεηή πξνο ζηαζεξά θαη θηλεηά ηειέθσλα θξαηψλ εμσηεξηθνχ. 
1.19. «Γείθηεο Πνηφηεηαο» (Γ.Π.) ή «παξάκεηξνο πνηφηεηαο» λνείηαη ην κέηξν ελφο 
ζπλφινπ κεγεζψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ απνηηκάηαη κέξνο/ ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο ηεο 
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παξερφκελεο Τπεξεζίαο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζην 
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο http://www.wind.gr/gr/wind/gia-tin-
etaireia/diaheirisi-poiotitas/deiktes-poiotitas/. 
1.20. «Φνξεηφηεηα Αξηζκνχ Θιήζεο» λνείηαη ε δπλαηφηεηα θάζε πλδξνκεηή 
Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ λα δηαηεξεί ηνλ αξηζκφ θιήζεο ηνπ φηαλ 
αιιάδεη Φνξέα Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ. 
2. ΑΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΓΔΗ 
2.1. Θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν αδηαθξίησο έρεη ην δηθαίσκα ζχλδεζεο µε ην 
Γίθηπν ηεο Δηαηξίαο κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζπκπιήξσζε θαη 
θαηάζεζε ηεο Αίηεζεο χλδεζήο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε ρξέσζε ησλ Τπεξεζηψλ 
μεθηλά µε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο θαη ηελ έλαξμε ηεο δηάζεζήο ηνπο πξνο ην 
πλδξνκεηή. Ζ Δηαηξία ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ, ζχκθσλα µε ηνπο 
παξφληεο φξνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Αίηεζε έρεη λφκηκα ππνγξαθεί απφ ηνλ 
πλδξνκεηή θαη έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Δηαηξία, µε ηελ επηθχιαμε θάζε λφκηκνπ 
θαη αληηθεηκεληθνχ κέηξνπ πνπ δχλαηαη λα ιεθζεί απφ ηελ Δηαηξία ηδίσο πξνο 
εμαζθάιηζε επηζθαιψλ νθεηιψλ, ην νπνίν ζα είλαη αλάινγν ηνπ θηλδχλνπ πνπ ηπρφλ 
ζα αλαθχςεη. 
2.2. Θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο χλδεζεο ε Δηαηξία ππνρξενχηαη, 
βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, λα δεηήζεη θαη ν πλδξνκεηήο αληίζηνηρα λα 
πξνζθνκίζεη αληίγξαθν Α∆Σ ή δηαβαηεξίνπ ή πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ, άιινπ 
αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ, φπσο θσηνηππία άδεηαο παξακνλήο ζηελ Διιάδα ή εηδηθνχ 
δειηίνπ ηαπηφηεηαο νκνγελνχο ή δειηίνπ ηαπηφηεηαο αιινδαπνχ ή εηδηθνχ δειηίνπ 
αηηνχληνο άζπιν αιινδαπνχ ή εηδηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο αιινδαπνχ θπγάδα ή 
εηδηθνχ δειηίνπ ππφ αλνρή δηακνλήο αιινδαπνχ πνπ δελ έρεη αλαγλσξηζζεί σο 
πξφζθπγαο ή πηζηνπνηεηηθνχ κε απέιαζεο αιινδαπνχ πνπ έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα 
πνιηηνγξάθεζε ή εηδηθνχ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ (T.DV) γηα πξφζθπγεο, αληζαγελείο 
ή αδείαο δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ 
πξφζσπν, σο θαη λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν.  
Δπίζεο, ε Δηαηξία δχλαηαη λα δεηήζεη ινγαξηαζκφ ∆ΔΖ ή ΟΣΔ ή άιια παξφκνηα 
έγγξαθα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, σο θαη λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, φπσο επίζεο λα δεηήζεη θαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεξνχληαη λνκίκσο νπνπδήπνηε, γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πλδξνκεηή, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί απφ ηνλ θίλδπλν επηζθαιψλ νθεηιψλ, θαζψο θαη λα ιάβεη θάζε 
ελδεδεηγκέλν κέηξν γηα ηελ απνηξνπή αμηφπνηλσλ πξάμεσλ.  
2.3. Ο πλδξνκεηήο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 
ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ηζρχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεη κε ηελ Αίηεζε χλδεζεο 
θαζψο θαη ησλ σο άλσ πεξηγξαθφκελσλ εγγξάθσλ πνπ πξνζθνκίδεη θαη 
ζπλππνβάιιεη κε απηή, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ινηπά 
έγγξαθα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη φηη ε Δηαηξία δελ θέξεη ζε 
θακία πεξίπησζε επζχλε ή ππνρξέσζε επηβεβαίσζεο ή/ θαη επαιήζεπζεο ησλ 
δεισζέλησλ απφ απηφλ κε ηελ σο άλσ Αίηεζε ζηνηρείσλ ηνπ, πιελ ηεο εθ ηνπ λφκνπ 
ππνρξέσζεο ηεο εηαηξείαο γηα δηελέξγεηα ηαπηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην Λφκν 
3783/2009. χκθσλα δε, κε ηνλ Λφκν 3783/2009, ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ηνπ 
θηλεηνχ ηεξκαηηθνχ είλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ ηνλ πλδξνκεηή, ν πλδξνκεηήο 
ζα πξέπεη λα δειψλεη ζηελ Δηαηξία ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε θαη λα ηνλ ελεκεξψλεη 
πξνζεθφλησο γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα 
ζχκβαζε. Δπίζεο, ν πλδξνκεηήο δειψλεη φηη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε 
ρξήζε ηεο δεισζείζαο απφ απηφλ ειεθηξνληθήο δηεχζπλζήο ηνπ, ηεο νπνίαο δειψλεη 
φηη είλαη ν απνθιεηζηηθφο ρξήζηεο. Ζ Δηαηξία δελ επζχλεηαη ζε θακία πεξίπησζε γηα 
νπνηαδήπνηε δεκία ήζειε ππνζηεί ν πλδξνκεηήο απφ ηπρφλ πξφζβαζε θαη ρξήζε 
ηξίησλ ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο δηεχζπλζήο ηνπ.  
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3. ΚΑΡΣΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΤΝΓΡΟΜΗΣΗ 
3.1. Κε ηελ απνδνρή θαη ππνγξαθή ηεο Αίηεζεο χλδεζεο παξαδίδεηαη ζην 
πλδξνκεηή ε θάξηα ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή (SIM, USIM ή άιιε αληίζηνηρε), ε 
νπνία απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ ηξφπν ζχλδεζεο θαη ρξέσζεο ηνπ πλδξνκεηή ζην 
δίθηπν ηεο Δηαηξίαο θαη ζηηο επηιερζέληεο απφ απηφλ Τπεξεζίεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 
θάξηα ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή απνδεηρηεί ειαηησκαηηθή ε Δηαηξία ζα επζχλεηαη 
απνθιεηζηηθά γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο, εθφζνλ απηφ ηεο δεηεζεί απφ ηνλ 
πλδξνκεηή.  
3.2. Ο πλδξνκεηήο δελ απνθηά θπξηφηεηα επί ηεο θάξηαο ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή ή 
επί ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη, νχηε δηθαηνχηαη λα παξαρσξεί ηε ρξήζε ηεο ή λα 
ηελ εθκεηαιιεχεηαη έλαληη ηξίησλ ή λα κεηαπσιεί ηηο παξερφκελεο απφ ηελ Δηαηξεία 
ππεξεζίεο κέζσ απηήο, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε αιινίσζε, 
θαηαζηξνθή, αλαπαξαγσγή ηεο, σο θαη ε παξαπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ αλαγλψξηζήο 
ηεο. Ο πλδξνκεηήο επζχλεηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Δηαηξία γηα θάζε πιεκκειή ή 
αληηζπκβαηηθή ρξήζε ηεο θάξηαο ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή θαη γηα θάζε ηπρφλ ζρεηηθή 
κε απηή δεκία.  
3.3. Ζ Δηαηξία δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ πξνζσξηλή θξαγή ή αθχξσζε ηεο θάξηαο 
ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή, φηαλ ην επηβάιινπλ ιφγνη αζθάιεηαο, έθηαθηεο αλάγθεο ή 
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ζρεηηθνί κε ηε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ ή ηελ επηζηξνθή ηεο ζε 
πεξίπησζε ιήμεο ή θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε αθαίξεζεο, έζησ θαη 
πξνζσξηλψο, ηεο θάξηαο ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή, ν πλδξνκεηήο νθείιεη λα 
ζπκκνξθσζεί ακέζσο κε ηηο νδεγίεο ηεο Δηαηξίαο θαη λα παξαδψζεη ζε απηήλ ηελ 
θάξηα ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή φζν ην δπλαηφ ζπληνκφηεξα, ππνρξεσκέλνο, απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο αθαίξεζεο, λα ζηακαηήζεη λα ηε ρξεζηκνπνηεί. 
3.4. Ο πλδξνκεηήο επζχλεηαη λα ελεκεξψζεη ηελ Δηαηξία ή εμνπζηνδνηεκέλν 
πλεξγάηε ηεο, άκεζα, ζε πεξίπησζε απψιεηαο, θινπήο, κεξηθήο ή νιηθήο 
θαηαζηξνθήο ηεο θάξηαο ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή ή ηεο δηαξξνήο ησλ πξνζσπηθψλ 
θσδηθψλ ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ηεξκαηηθνχ κε ηελ θάξηα ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή, 
άιισο ηεθκαίξεηαη φηη παξακέλεη ν ίδηνο πλδξνκεηήο κε φιεο ηηο ζρεηηθέο έλλνκεο 
ζπλέπεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαμχ άιισλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα 
εμφθιεζε θάζε αλαθππηφκελεο νθεηιήο. ηελ πεξίπησζε απηή ε Δηαηξία αληηθαζηζηά 
ηελ θάξηα ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή ζπλδένληαο ηνλ πλδξνκεηή εθ λένπ κε ην 
δίθηπν θαη ρξεψλνληαο ηνλ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν, ελεκεξψλνληάο 
ηνλ πξνο ηνχην αλάινγα θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ 
απψιεηα, θινπή, κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή ηεο θάξηαο ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή ή ε 
δηαξξνή ησλ πξνζσπηθψλ θσδηθψλ αζθαιείαο απηήο δελ απνηεινχλ ζπνπδαίν ιφγν 
θαηαγγειίαο ηεο Αίηεζεο χλδεζεο εθ κέξνπο ηνπ πλδξνκεηή.  
3.5. Ο πλδξνκεηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θάξηα ηαπηφηεηαο 
πλδξνκεηή απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε εγθεθξηκέλν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ηχπνπ GSM/UMTS, ζπκβαηφ κε ην δίθηπν ηεο 
Δηαηξίαο. Ο πλδξνκεηήο επζχλεηαη έλαληη ηεο Δηαηξίαο γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ 
ήζειε ππνζηεί ε δεχηεξε απφ ηε ρξήζε κε εγθεθξηκέλνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ. ε 
θάζε πεξίπησζε, ε ρξήζε ηεο θάξηαο ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή, ζε αθαηάιιειν, κε 
εγθεθξηκέλν ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ, ή ε εκπνξηθή ρξήζε GSM Gateways, απνηειεί 
ζπνπδαίν ιφγν θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο χλδεζεο εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο, κε φιεο 
ηηο επαθφινπζεο γηα ηνλ πλδξνκεηή ζπλέπεηεο, φπσο ηελ πξνζσξηλή ή θαη νξηζηηθή 
δηαθνπή ηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ. 
4. ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΤΝΓΡΟΜΗΣΗ 
4.1. Ο πλδξνκεηήο απνθηά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Αίηεζεο χλδεζεο δηθαίσκα 
ρξήζεσο ηνπ αξηζκνχ θιήζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δλδεηθηηθά, ν ζπλδξνκεηήο δελ επηηξέπεηαη 
λα θάλεη ρξήζε ηνπ αξηζκνχ θιήζεο γηα ηελ πεξαηηέξσ εθρψξεζή ή κίζζσζή ηνπ ζε 
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ηξίηα κέξε ή γηα παξνρή ππεξεζηψλ πνιπκεζηθήο πιεξνθφξεζεο, ππεξεζηψλ κέζσ 
θαξηψλ θαη, γεληθψο, γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο πξνο ηξίηνπο, παξά 
κφλν γηα ηε ρξήζε απηνχ σο ηειηθφο ζπλδξνκεηήο. Ζ αλαθνίλσζε ηνπ αξηζκνχ 
θιήζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ πλδξνκεηή κε ηελ απνδνρή ηεο Αίηεζεο χλδεζεο 
θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θάξηαο ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή. Κε ηε ιχζε ή ηε δηαθνπή 
ηεο Αίηεζεο χλδεζεο γηα νπνηαζδήπνηε αηηία ν αξηζκφο θιήζεο θαζψο θαη θάζε άιιν 
ζρεηηθφ κε απηφλ δηθαίσκα ρξήζεο αλακεηαβηβάδεηαη απηνδηθαίσο ζηελ Δηαηξία, 
ρσξίο λα απαηηείηαη νηαδήπνηε αλαθνίλσζε ή άιιε έγγξαθε δήισζε/ ελεκέξσζε απφ 
κέξνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Θαη’ εμαίξεζε ν πλδξνκεηήο δηθαηνχηαη λα δηαηεξήζεη 
ην δηθαίσκα ρξήζεσο ηνπ αξηζκνχ θιήζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο θνξεηφηεηαο 
αξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία.  
4.2. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο ηνπ αξηζκνχ θιήζεο γηα ιφγνπο πνπ 
επηβάιινληαη απφ ηε λνκνζεζία, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή γηα ηερληθνχο 
ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ελεκέξσζεο 
ηνπ πλδξνκεηή. 
5. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΗ ΔΝΑΝΣΙ ΣΩΝ ΤΝΓΡΟΜΗΣΩΝ 
5.1. Ζ Δηαηξία ελεκεξψλεη ηνλ πλδξνκεηή θαη ηνπ παξέρεη ην απαξαίηεην 
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο 
Δηαηξίαο), πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο χλδεζεο αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα θαη ηε ιχζε 
ηεο, ηηο Τπεξεζίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 
Τπεξεζηψλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο Γείθηεο Πνηφηεηαο, ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ 
Τπεξεζηψλ, ηηο ρξεψζεηο θαη ηε γεσγξαθηθή θάιπςε ηνπ δηθηχνπ αλά ηελ Διιάδα θαη 
ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ.  
5.2. Σν Γίθηπν ηεο Δηαηξίαο θαιχπηεη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, φπνπ θαηνηθεί 
ηνπιάρηζηνλ ην 95% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 
άδεηεο ηεο ΔΔΣΣ. Ζ Δηαηξία ζα πξνζθέξεη πξφζβαζε ζην Γίθηπν θαη ηηο Τπεξεζίεο ηεο 
είθνζη ηέζζεξηο ψξεο (24) ψξεο ηελ εκέξα επί επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, ρσξίο 
δηαθνπή, εθηφο απφ κία ρξνληθή πεξίνδν, ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηηο έμη 
(6) ψξεο κεληαίσο, εθφζνλ ε δηαθνπή απηή είλαη εληειψο απαξαίηεηε γηα ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Ο πλδξνκεηήο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα 
ελεκεξψλεηαη γηα ηα επίπεδα πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξείαο κέζσ ηεο 
ηζηνζειίδαο (site) απηήο ζηε δηεχζπλζε http://www.wind.gr/gr/wind/gia-tin-
etaireia/diaheirisi-poiotitas/deiktes-poiotitas/v-deiktes-poiotitas-upiresion-sustimaton-
kiniton-epikoinonion/. Πεξαηηέξσ, ην Γίθηπν ηεο Δηαηξίαο είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη, 
ψζηε ηελ ψξα κέγηζηεο θίλεζεο λα εκθαλίδεη: α) πηζαλφηεηα εκπινθήο θιήζεσλ 
κηθξφηεξε ηνπ 2% ππνινγηζκέλε ζηε ξαδηνδηεπαθή (over the air interface), β) 
πηζαλφηεηα δηαθνπήο θιήζεσλ κηθξφηεξε ηνπ 3% ππνινγηζκέλε ζηε ξαδηνδηεπαθή 
(over the air interface), γ) πηζαλφηεηα εκπινθήο θιήζεσλ κηθξφηεξε ηνπ 1% 
ππνινγηζκέλε ζηηο δεχμεηο κεηαγσγήο, δ) πηζαλφηεηα εκπινθήο θιήζεσλ θαηά  ηε 
δηαζχλδεζε, κε άιια δίθηπα κηθξφηεξε ηνπ 5%, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έηεξα 
δίθηπα κε ηα νπνία γίλεηαη ε δηαζχλδεζε έρνπλ εγθαηαζηήζεη ηελ αλαγθαία γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ ρσξεηηθφηεηα θαη ε) ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 
δηθηχνπ αλά έηνο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε 99,5% ελψ γηα κηα ζπλερή 
ρξνληθή πεξίνδν δηάξθεηαο 48 σξψλ δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 95%. 
5.3. ε πεξίπησζε πνπ ην δίθηπν ηεο Δηαηξίαο αδπλαηεί λα παξέρεη ηηο 
Αδεηνδνηνχκελεο Τπεξεζίεο πξνο ηνπο πλδξνκεηέο γηα ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα, 
κεγαιχηεξν ησλ δχν σξψλ θαη δεθαπέληε ιεπηψλ ή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
ππεξβαίλεη ηηο έμη (6) ψξεο ζε νπνηαδήπνηε ζπλερή ρξνληθή πεξίνδν ηξηάληα (30) 
εκεξψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5.4, ε Δηαηξία ζα πηζηψλεη ηνπο 
πλδξνκεηέο κε ην ηκήκα ηνπ θαηαβαιινκέλνπ απφ απηνχο πάγηνπ κεληαίνπ ηέινπο, 
πνπ αληηζηνηρεί πξνο ηε ρξνληθή πεξίνδν δηαθνπήο, αθφκε θαη αλ ε δηαθνπή νθείιεηαη 
ζε γεγνλφο πνπ εθθεχγεη ηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 

http://www.wind.gr/gr/wind/gia-tin-etaireia/diaheirisi-poiotitas/deiktes-poiotitas/v-deiktes-poiotitas-upiresion-sustimaton-kiniton-epikoinonion/
http://www.wind.gr/gr/wind/gia-tin-etaireia/diaheirisi-poiotitas/deiktes-poiotitas/v-deiktes-poiotitas-upiresion-sustimaton-kiniton-epikoinonion/
http://www.wind.gr/gr/wind/gia-tin-etaireia/diaheirisi-poiotitas/deiktes-poiotitas/v-deiktes-poiotitas-upiresion-sustimaton-kiniton-epikoinonion/
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βιάβεο ηνπ πλδξνκεηή πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ 8005000200 ηεο 
Δηαηξείαο ηεο Δηαηξείαο. πγθεθξηκέλα, εάλ ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ ηεο 
Δηαηξείαο ή/θαη ησλ παξερφκελσλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ δηαθνπεί γηα ιφγν 
απνθιεηζηηθήο ππαηηηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, ε Δηαηξεία νθείιεη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 
αηηήκαηνο βιάβεο ηνπ Πειάηε πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ 
8005000200 ηεο Δηαηξείαο, ζε επφκελν ινγαξηαζκφ λα πηζηψζεη ηνλ Πειάηε κε ην 
ηκήκα ηνπ θαηαβαιιφκελνπ απφ απηφλ πνζνχ ηνπ παγίνπ ηέινπο πνπ αληηζηνηρεί 
ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ μεθηλάεη απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο απφ ηνλ Πειάηε, 
κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παξερφκελσλ Σειεπηθνηλσληαθψλ 
Τπεξεζηψλ. Ο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο θαη νη ζρεηηθνί δείθηεο πνηφηεηαο 
δεκνζηεχνληαη ζην αθφινπζν site ηεο εηαηξείαο http://www.wind.gr/gr/wind/gia-tin-
etaireia/diaheirisi-poiotitas/deiktes-poiotitas/v-deiktes-poiotitas-upiresion-sustimaton-
kiniton-epikoinonion/.    
5.4. H Δηαηξία ζηα πιαίζηα ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ζε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ιφγσ βιάβεο ηνπ πζηήκαηνο ή βειηηψζεσο, επεθηάζεσο θαη 
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Γηθηχνπ θαη ζε γεγνλφηα πνπ εθθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηεο, 
δχλαηαη λα δηαθφςεη ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ πξνθαιψληαο ηε ιηγφηεξε αλαζηάησζε 
πξνο ηνπο πλδξνκεηέο, φπσο επίζεο θαη φηαλ ε δηαθνπή ππαγνξεχεηαη απφ ιφγνπο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ ή εάλ ηερληθέο αλάγθεο ην επηβάιινπλ. ηηο σο άλσ 
πεξηπηψζεηο ε Δηαηξία ελεκεξψλεη ηνπο πλδξνκεηέο ηεο 24 ψξεο πξηλ γηα ηα 
αλσηέξσ πεξηζηαηηθά κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηεο ηφπνπ θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ, εθφζνλ ν πλδξνκεηήο έρεη παξάζρεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε 
ζηνλ πάξνρν γηα ζρεηηθή αιιεινγξαθία θαη ελεκεξψζεηο.   
5.5. Ζ Δηαηξία δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ πλδξνκεηή γηα αζέηεζε ησλ φξσλ ηεο 
παξνχζαο ή αδπλακία ηεο λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζε πεξηπηψζεηο, 
νπνηνπδήπνηε ηπραίνπ γεγνλφηνο ή γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο, φπσο ελδεηθηηθά, 
πφιεκνη, ηαξαρέο, πξάμεηο δνιηνθζνξάο, εθξήμεηο, ππξθαγηέο, εκπξεζκνί, ζεηζκνί, 
απεξγίεο, πξάμεηο Διιεληθψλ ή Θνηλνηηθψλ ή άιισλ αξρψλ ή θξαηηθψλ 
ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ, θπζηθά εκπφδηα, θ.ι.π. 
5.6. Ζ Δηαηξία, ζε πεξίπησζε πνπ ε ηερληθή ππνδνκή ηνπ Γηθηχνπ ην επηηξέπεη, 
κπνξεί λα παξέρεη επηπιένλ Τπεξεζίεο ζηνλ πλδξνκεηή θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο 
αίηεζήο ηνπ. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηακνξθψζεη εηδηθφ ηηκνθαηάινγν γηα 
ηηο σο άλσ επηπιένλ Τπεξεζίεο.  
5.7. Ζ Δηαηξία δελ αζθεί θαλέλα έιεγρν σο πξνο ην πεξηερφκελν πνπ δηαθηλείηαη κέζσ 
ηνπ Γηθηχνπ ηεο. Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξία δελ θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε 
δεκία, φπσο ελδεηθηηθά απψιεηα ή θαζπζηέξεζε ιήςεο ή κε ιήςε ή αιινίσζε 
δεδνκέλσλ ή δεκία ζην ινγηζκηθφ ή/θαη ηνλ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ πνπ έρεη επηιέμεη λα 
ρξεζηκνπνηεί ν πλδξνκεηήο θαη πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ ζην πλδξνκεηή απφ 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ή απφ ελέξγεηεο 
ηξίησλ.  
5.8. Δπίζεο, ε Δηαηξία δελ θέξεη επζχλε γηα κε έγθπξνπο πξννξηζκνχο, ζθάικαηα 
κεηάδνζεο, αιινίσζε ή ελ γέλεη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
δηαθηλνχληαη ζην Γίθηπν απηήο θαη κεηαθέξνληαη κέζσ θπθισκάησλ επηθνηλσλίαο θαη 
ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ πνπ παξέρνπλ ηξίηνη, θαζψο επίζεο θαη πάξνρνη 
ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ πνπ δηαζπλδένληαη κε ην Γίθηπν ηεο Δηαηξίαο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Παξάιιεια ε Δηαηξία δελ παξέρεη θακία 
εγγχεζε πξνο ην πλδξνκεηή φηη νη δηαδηθαζίεο αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 
Δηαηξία ζα απνηξέςνπλ ηελ απψιεηα, αιινίσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ δηαθηλνχληαη ζην Γηαδίθηπν π.ρ. εμαηηίαο ηψλ, trojan horses ή άιισλ αληίζηνηρσλ 
επηβιαβψλ πξάμεσλ ηξίησλ. 
5.9. Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο άκεζεο εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ θαη παξαπφλσλ 
ησλ πλδξνκεηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ παξαγγειία, ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ έλαξμε, ηε 
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δηαθνπή, ηελ ηηκνιφγεζε θαη γεληθά ηελ πνηφηεηα ηνπ Γηθηχνπ θαη ησλ 
Αδεηνδνηνχκελσλ Τπεξεζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν πλδξνκεηήο κπνξεί λα θαιεί 
ηνλ αξηζκφ ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ ηεο WIND, γηα Ηδηψηεο απφ θηλεηφ 
WIND ηνλ αξηζκφ 1260 (κε ρξέσζε 0,25€/θιήζε ή απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν ηνλ 
αξηζκφ 6935601260 (ρξέσζε σο εζληθή θιήζε πξνο θηλεηφ WIND) θαη γηα 
Δπηρεηξήζεηο απφ θηλεηφ WIND δσξεάλ ηνλ αξηζκφ 1277 ή απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν 
δσξεάλ ηνλ αξηζκφ 8005001277  θαη λα ππνβάιιεη θάπνην αίηεκα ή παξάπνλν θαηά 
ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Δλ ζπλερεία ε Δηαηξεία εμεηάδεη ην αίηεκα ή παξάπνλν 
ηνπ πλδξνκεηή θαη είηε ην απαληά άκεζα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο ηνπ 
πλδξνκεηή είηε κεηαγελέζηεξα απηήο, αλαιφγσο ηεο πεξηπινθφηεηαο ή κε ηνπ 
αηηήκαηνο ή ηνπ παξαπφλνπ. Ζ Δηαηξία ηεξεί αξρείν ησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ 
αηηεκάησλ γηα πεξίνδν δχν (2) εηψλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία πξνβιέπεηαη κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
5.10. Ζ Δηαηξία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δσξεάλ πξφζβαζεο ζε Τπεξεζίεο Δθηάθηνπ 
Αλάγθεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θσδηθφ επηινγήο 112 ή ηνπο ινηπνχο αξηζµνχο 
έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνµνζεζία. 
Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία παξέρεη παξέρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ 
ηνπ θαινχληνο, κφλν ζηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. 
5.11. Ζ Δηαηξία παξέρεη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή εηδηθέο 
θνηλσληθέο αλάγθεο. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηελ Διιεληθή γιψζζα γηα ηηο 
παξερφκελεο απφ απηή ππεξεζίεο. 
5.12. Όιεο νη απαηηνχκελεο εθ ηνπ λφκνπ ελεκεξψζεηο πξνο ην πλδξνκεηή, ζα 
γίλνληαη κε θάζε πξφζθνξν γηα ηελ Δηαηξία ηξφπν (αλαθνηλψζεηο ζηνλ ηχπν, 
επηζηνιή, fax, e-mail, SMS, κε αλάξηεζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν / site ηεο Δηαηξείαο, 
κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πλδξνκεηή, θ.ι.π.), κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ 
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 7 (απμήζεηο ρξεψζεσλ) θαη 20 (ηξνπνπνίεζε φξσλ) ηεο 
παξνχζεο. 
5.13. Ζ Δηαηξεία ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα θαη εθαξκφδεη ηξαηεγηθέο 
Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο, κε ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε  πεξηζηαηηθψλ 
πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα, αθεξαηφηεηα, ηπρφλ απεηιέο θαη ηπρφλ αδπλακίεο ησλ 
ζπζηεκάησλ ηεο, νη νπνίεο έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο ζην θνηλφ, αθνινπζψληαο ηηο απαηηήζεηο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 
5.14. Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηνλ Θαλνληζκφ ΔΔ 2015/2120 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζην αλνηθηφ δηαδίθηπν. ηα ελ ιφγσ 
πιαίζηα, δεκνζηεχεη ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν (site: 
https://www.wind.gr/gr/netneutrality/ ) ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 ηνπ ελ ιφγσ Θαλνληζκνχ αιιά θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ ησλ θαηαγγειηψλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ BEREC θαη ηεο ΔΔΣΣ. 
6. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΝΓΡΟΜΗΣΗ 
6.1. Ο πλδξνκεηήο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο, ππνρξενχηαη λα 
ελεκεξψλεη άκεζα θαη εγγξάθσο ηελ Δηαηξία θαη κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ 
απεπζπλφκελε πξνο απηή γηα θάζε κεηαβνιή ησλ δεισζέλησλ ζηελ Αίηεζε χλδεζεο 
ζηνηρείσλ ηνπ (π.ρ. δηεχζπλζε απνζηνιήο ινγαξηαζκψλ) θαη λα παξέρεη ζηελ Δηαηξία 
θάζε πιεξνθνξία πνπ δχλαηαη ζην κέιινλ λα ηνπ δεηεζεί. Ο πλδξνκεηήο δειψλεη 
θαη απνδέρεηαη φηη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ δεισζέλησλ απφ απηφλ ζηελ σο άλσ 
Αίηεζε ζηνηρεηψλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ίδην.  
6.2. Ο πλδξνκεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπ Γηθηχνπ θαη ησλ 
Τπεξεζηψλ ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη επί ηε βάζε ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ 
εζψλ θαη λα κελ πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ή παξαιήςεηο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ή 

https://www.wind.gr/gr/netneutrality/
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λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηελ Δηαηξία. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε ε Δηαηξία δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε πξνζσξηλή ή θαη κφληκε δηαθνπή ηεο 
ζχλδεζεο, επηθπιαζζφκελε θάζε λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηεο.  
6.3. Ο πλδξνκεηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή, πξνκήζεηα θαη 
ρξήζε εγθεθξηκέλνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ επηδφηεζή ηνπ 
απφ ηελ Δηαηξία, ηνλ νπνίν νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξνχζαο θαη ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
6.4. Ο πλδξνκεηήο ππνρξενχηαη λα κε γλσζηνπνηεί ζε ηξίηνπο ηνπο πξνζσπηθνχο 
θσδηθνχο αζθαιείαο ηεο θάξηαο ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή θαη λα κε ρξεζηκνπνηεί ν 
ίδηνο ή νηνζδήπνηε ηξίηνο ηηο Τπεξεζίεο ηεο Δηαηξίαο γηα αλήζηθνπο ή παξάλνκνπο 
ζθνπνχο.   
6.5. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε κεηαπψιεζε, ππνκίζζσζε, παξαρψξεζε ρξήζεο θαη ζε 
θάζε πεξίπησζε ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε απφ ην 
πλδξνκεηή ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ηνπ παξέρεη ε Δηαηξία κέζσ ηεο Αίηεζεο χλδεζεο. 
Πεξαηηέξσ απαγνξεχεηαη ε παξνρή νπνηνπδήπνηε είδνπο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ ζε ηξίηνπο, κε αληίηηκν ή ρσξίο, κέζσ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ε Δηαηξία 
παξέρεη ζηνλ πλδξνκεηή. 
6.6. Ο πλδξνκεηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ 
Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ απηνχ πνπ είλαη 
απνζεθεπκέλα ή κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ Γηθηχνπ ηεο Δηαηξίαο. Πέξαλ ησλ ζρεηηθψλ 
Τπεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε Δηαηξία, ν πλδξνκεηήο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα 
ηελ αλάπηπμε θαη ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θαη αζθαιείαο πνπ 
ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ πλδξνκεηή πνπ 
δηαθηλνχληαη ζην Γίθηπν ηεο Δηαηξίαο, φπσο επί παξαδείγκαηη γηα ηηο δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο πξφζβαζεο ζε κία εθαξκνγή θαη ηελ θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ, αιιά 
θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηεξκαηηθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνχο ή άιιεο επηδήκηεο 
πξάμεηο ηξίησλ. 
6.7. Ο πλδξνκεηήο, απφ ηε ζχλδεζή ηνπ ζην δίθηπν ηεο Δηαηξίαο, αλαγλσξίδεη θαη 
απνδέρεηαη φηη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εκπξφζεζκε, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 7, 
εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ θαη φισλ ησλ ρξεψζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζε απηνχο. Ο πλδξνκεηήο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ Τπεξεζηψλ 
πνπ ηνπ παξέρεη ε Δηαηξία, ήηνη ελδεηθηηθά ε δπλαηφηεηα πεξηαγσγήο, δηεζλψλ 
θιήζεσλ θιπ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλψηαηνπ πηζησηηθνχ νξίνπ 
ζπλδηαιέμεσλ, απνηειεί ζπλάξηεζε ησλ φξσλ αμηνιφγεζεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε 
Δηαηξία γηα ηνπο πλδξνκεηέο ηεο.  
6.8. Ο πλδξνκεηήο παξακέλεη πιήξσο ππεχζπλνο γηα θάζε ρξέσζε, πνπ ηπρφλ ζα 
γίλεη ζηελ θάξηα ηαπηφηεηαο πλδξνκεηή ηνπ κέρξη ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή παξνρήο 
ησλ Τπεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα πάγηα ηέιε παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ ηνπ 
αλαινγνχλ, κέρξη ηελ πάξνδν ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχλδεζήο ηνπ. 
6.9. Ο πλδξνκεηήο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αιιάδεη ην πξφγξακκα ζην νπνίν 
εληάρζεθε θαη’ επηινγήλ ηνπ κε ηελ αίηεζε ζχλδεζεο ζην δίθηπν ηεο Δηαηξείαο, φπσο 
ελδεηθηηθά λα κεηαβαίλεη απφ πξφγξακκα κε κεγαιχηεξν πάγην ζε πξφγξακκα κε 
κηθξφηεξν πάγην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί 
ην δηθαίσκα, θαηά ηελ απνθιεηζηηθή ηεο επηινγή θαη επρέξεηα αιιά θαη ζχκθσλα κε 
εκπνξηθέο ηεο εθηηκήζεηο λα εγθξίλεη ή λα απνξξίπηεη ηα αηηήκαηα απηά ηνπ 
πλδξνκεηή ή / θαη λα επηβάιιεη ηέινο γηα ηηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο πξνγξάκκαηνο, 
φπσο απηφ ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο θαη ζα 
δεκνζηεχεηαη ζηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν ηεο Δηαηξείαο ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν 
(www.wind.gr/). 
6.10. Ο πλδξνκεηήο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάδεη ηε ζχλδεζή ηνπ ζε ηξίην 
πξφζσπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαηά ηελ απνθιεηζηηθή ηεο επηινγή θαη επρέξεηα αιιά θαη 

http://www.wind.gr/
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ζχκθσλα κε εκπνξηθέο ηεο εθηηκήζεηο λα εγθξίλεη ή λα απνξξίπηεη ηα αηηήκαηα απηά 
ηνπ πλδξνκεηή ή / θαη λα επηβάιιεη ηέινο γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ 
πλδξνκεηή, φπσο απηφ ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο 
θαη ζα δεκνζηεχεηαη ζηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν ηεο Δηαηξείαο ζην δηαδηθηπαθφ ηεο 
ηφπν (www.wind.gr/). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην ηξίην πξφζσπν, ζην νπνίν 
κεηαβηβάδεηαη ε ζχλδεζε νθείιεη λα ππνγξάςεη λέα ζχκβαζε κε ηελ Δηαηξεία. 
6.11. Ο πλδξνκεηήο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαηξέπεη ηε ζχλδεζή ηνπ απφ 
ζχλδεζε κε ζπκβφιαην ζε θαξηνθηλεηή ζχλδεζε, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε 
ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαηά ηελ απνθιεηζηηθή ηεο επηινγή 
θαη επρέξεηα αιιά θαη ζχκθσλα κε εκπνξηθέο ηεο εθηηκήζεηο λα εγθξίλεη ή λα 
απνξξίπηεη ηα αηηήκαηα απηά ηνπ πλδξνκεηή ή / θαη λα επηβάιιεη ηέινο γηα ηε 
κεηαηξνπή ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή απφ ζχλδεζε κε ζπκβφιαην ζε 
θαξηνθηλεηή ζχλδεζε, φπσο απηφ ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ εκπνξηθή 
πνιηηηθή ηεο θαη ζα δεκνζηεχεηαη ζηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν ηεο Δηαηξείαο ζην 
δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν (www.wind.gr/). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Δηαηξεία επηηξέπεη ηε 
κεηαηξνπή ζχλδεζεο απφ ζχλδεζε κε ζπκβφιαην ζε θαξηνθηλεηή ζχλδεζε, ξεηψο 
ζπκθσλείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηφ απφ ην ζπλδξνκεηή πσο ε Δηαηξεία ζα δχλαηαη, 
θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, λα κεηαθέξεη ηπρφλ ππφινηπα ηεο ζχλδεζεο 
ζπκβνιαίνπ ζηελ θαξηνθηλεηή ζχλδεζε, νπφηε ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 
εμφθιεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο ζπλδέζεσο ζπκβνιαίνπ, 
ε Δηαηξεία ζα κπνξεί λα επηβάιιεη πξνζσξηλή θξαγή ζηελ θαξηνθηλεηή ζχλδεζε, 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο. 
6.12. Ο πλδξνκεηήο ζα πξέπεη λα ελεξγεί κε θάζε επηκέιεηα θαη λα ιακβάλεη θάζε 
κέηξν αζθάιεηαο γηα ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ζην δίθηπν θαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο 
Δηαηξείαο. πζηήλεηαη λα αθνινπζνχληαη νη αθφινπζνη θαλφλεο γηα ηε δεκηνπξγία 
θσδηθνχ ρξήζεο, ελδεηθηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ θαη πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν : 

 Οη θσδηθνί πξφζβαζεο πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη κε ζπλδπαζκφ δχν (2) 
ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ραξαθηήξσλ (αξηζκνί, γξάκκαηα, εηδηθνί 
ραξαθηήξεο) 

 Οη θσδηθνί πξφζβαζεο πξέπεη λα έρνπλ ππνρξεσηηθά έλα επαξθέο ειάρηζην 
κήθνο (ηνπιάρηζηνλ 8 ςεθία) 

 Λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη εθ λένπ πξφζθαηνη θσδηθνί 
 Λα κελ αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλα ππνδείγκαηα θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπο 
 Οη θσδηθνί πξφζβαζεο πξέπεη λα αιιάδνπλ ηνπιάρηζηνλ θάζε 90 εκέξεο. 

7. ΥΡΔΩΔΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
7.1. Ζ Δηαηξία ρξεψλεη ην πλδξνκεηή γηα ηηο παξερφκελεο πξνο απηφλ Τπεξεζίεο 
αλάινγα κε ηελ ρξήζε ησλ σο άλσ Τπεξεζηψλ απφ ην πλδξνκεηή θαη ζχκθσλα κε 
ηελ Αίηεζε χλδεζεο θαη ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηεο Δηαηξίαο, φπσο 
απηφο πεξηιακβάλεηαη ζην επεμεγεκαηηθφ θπιιάδην θαη ην δηθηπαθφ ηφπν ηεο 
Δηαηξίαο γηα Ηδηψηεο: http://www.wind.gr/gr/gia-ton-idioti/kiniti/price-plans/ & γηα 
Δπηρεηξήζεηο: http://www.wind.gr/gr/gia-tin-epiheirisi/kiniti/etairika-programmata-
upiresies/nea-programmata-business-to-all/. Δπίζεο, ε Δηαηξία δχλαηαη λα ρξεψλεη ην 
πλδξνκεηή θαη γηα παξερφκελεο πξνο απηφλ ππεξεζίεο ηξίησλ Παξφρσλ, γηα ηελ 
παξνρή ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηείηαη ην Γίθηπν ηεο Δηαηξίαο. ηνπο παξφληεο φξνπο 
επηζπλάπηεηαη ν κέρξη ζήκεξα βαζηθφο ηηκνθαηάινγνο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξείαο 
πνπ πεξηιακβάλεη ηα εθάπαμ ηέιε ζχλδεζεο, ηα πάγηα ηέιε ζχλδεζεο, ηα ηέιε 
απνζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο (εθφζνλ ππάξρνπλ), θαζψο θαη ηα ηέιε, εθφζνλ 
ππάξρνπλ, γηα ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο ειάρηζηεο δηάξθεηάο 
ηεο, επηπξνζζέησο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζεο, ηα νπνία φια 
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο θαη δεζκεχνπλ ην 
πλδξνκεηή. 

http://www.wind.gr/
http://www.wind.gr/
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7.2. Οπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ ρξεψζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηεο 
Δηαηξίαο ή/θαη ζην αλσηέξσ ππφ άξζξν 7.1 παξάξηεκα, ζα ηζρχεη κεηά ηελ πάξνδν 
ηξηάληα (30) εκεξψλ: α) απφ ηεο ζρεηηθήο θαη πξνζήθνπζαο δεκνζίεπζεο ηεο σο άλσ 
αχμεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, ζηε δηεχζπλζε 
http://www.wind.gr/gr/wind/gia-tin-etaireia/anakoinoseis/ θαη β) απφ ηεο ζρεηηθήο 
ελεκέξσζεο ηνπ πλδξνκεηή κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, κε αλαθνξά ζε εκθαλέο 
ζεκείν ηνπ ινγαξηαζκνχ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ απνζηέιιεηαη έληππνο 
ινγαξηαζκφο κε ζρεηηθή ελεκέξσζε δηα ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 
εηδνπνίεζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ή/θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
Δληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ ν πλδξνκεηήο ζα 
δχλαηαη λα αληηηαρζεί ζηηο αλσηέξσ απμήζεηο πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη λα θαηαγγείιεη 
ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Κε ηελ πάξνδν ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ ν 
πλδξνκεηήο δελ θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζα ηεθκαίξεηαη φηη ν 
πλδξνκεηήο ζπλαηλεί ζηε ζπλέρηζε ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο κε ηηο λέεο απμεκέλεο 
ρξεψζεηο. Οη λέεο, αλαπξνζαξκνδφκελεο ηηκέο ζα εθαξκφδνληαη ζε φιεο αλεμαηξέησο 
ηηο ζπλδέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 
νινθιήξσζεο. Σα αλσηέξσ δελ ηζρχνπλ φζνλ αθνξά ζε κεηψζεηο ηηκνινγίσλ ή 
απμήζεηο ηηκνινγίσλ πνπ αθνξνχλ ζε δηεζλείο θιήζεηο ή ζε απμήζεηο ηηκνινγίσλ πνπ 
αθνξνχλ ζε θιήζεηο πνιπκεζηθήο πιεξνθφξεζεο, θιήζεηο ζε ζχληνκνπο θσδηθνχο 
θαη θιήζεηο ζε κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο (εμαηξνπκέλσλ ησλ θιήζεσλ πξνο 
αξηζκνχο θηλεηήο ηειεθσλίαο), φπνπ ε ελεκέξσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εηδηθνχ 
ζεκείνπ, εχθνια αλαγλσξίζηκνπ θαη πξνζβάζηκνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο. 
7.3. ε πεξίπησζε πνπ ν πλδξνκεηήο ηαμηδεχεη ζην εμσηεξηθφ – αθφκε θαη αλ ε 
ρψξα ζηελ νπνία κεηαβαίλεη δελ δηαζέηεη δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο – ζπληζηάηαη λα 
αθπξψλεη πξνεγνπκέλσο φιεο ηηο πξνσζήζεηο θιήζεσλ (π.ρ. ηειεθσλεηήο, θιπ) 
πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξπλζεί κε ηπρφλ αλεπηζχκεηεο ρξεψζεηο. ε πεξίπησζε πνπ 
ν ζπλδξνκεηήο δε κεξηκλά εγθαίξσο γηα ηα παξαπάλσ, ζα ππνρξενχηαη λα 
θαηαβάιιεη ζην αθέξαην ηπρφλ ζρεηηθέο ρξεψζεηο. 
7.4. Οη ινγαξηαζκνί ζα εθδίδνληαη απφ ηελ Δηαηξία κεληαίσο ή/θαη θαη’ επηινγή ηεο 
Δηαηξίαο, ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηνπο δχν (2) κήλεο, εθ’ 
φζνλ φκσο δελ έρνπλ δηαθνπεί πξνζσξηλά νη πξνζθεξφκελεο Τπεξεζίεο ζην 
πλδξνκεηή ιφγσ αλεμφθιεηνπ/σλ ινγαξηαζκνχ/ψλ θαη δελ πεξηέρνληαη θιήζεηο 
πεξηαγσγήο. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθδίδεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ζε 
ζπληνκφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ απηή ην θξίλεη 
απαξαίηεην, ελεκεξψλνληαο πξνο ηνχην πξνζεθφλησο ηνλ πλδξνκεηή.  
7.5. Απνθιεηζηηθφο ππφρξενο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ εθδίδνληαη ζηα 
πιαίζηα ηεο παξνχζαο είλαη ν πλδξνκεηήο, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 
Αίηεζε χλδεζεο θαη ζην νπνίν ζα εθδίδνληαη νη ινγαξηαζκνί.  
7.6. Οη ινγαξηαζκνί θαζψο θαη νπνηαδήπνηε γξαπηή θνηλνπνίεζε/ εηδνπνίεζε/ 
ελεκέξσζε, νη νπνίνη απνζηέιινληαη απφ ηελ Δηαηξία πξνο ηνλ πλδξνκεηή 
ζεσξείηαη φηη παξαιήθζεθαλ εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
έθδνζήο ηνπο, φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζε θάζε ινγαξηαζκφ θαη ζηε δηεχζπλζε πνπ 
αλαγξάθεηαη ζηελ Αίηεζε χλδεζεο, εθηφο αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά κεηαμχ ησλ 
κεξψλ. 
7.7. Οη ινγαξηαζκνί πξέπεη λα εμνθινχληαη εληφο ηεο αλαγξαθφκελεο ζε απηνχο 
πξνζεζκίαο, ε δε θαζπζηέξεζε εμφθιεζήο ηνπο επηβαξχλεηαη κε ην λφκηκν ηφθν 
ππεξεκεξίαο ή θαη ην ηέινο επαλαζχλδεζεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ 
ηελ Δηαηξία κε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν / site ζηε δηεχζπλζε 
http://www.wind.gr/gr/wind/gia-tin-etaireia/anakoinoseis/. Ο ινγαξηαζκφο πνπ ζα 
εθδίδεηαη κεηά ηελ επαλαζχλδεζε ησλ Τπεξεζηψλ πξνο ηνλ πλδξνκεηή, ζα πεξηέρεη 
θαη ηα πάγηα ηέιε ηνπ παξειζφληνο ρξφλνπ πνπ δελ ηηκνινγήζεθαλ ελ ησ κεηαμχ, κε 
ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο φπνπ ε πξνζσξηλή δηαθνπή θαηά ηα θαησηέξσ 

http://www.wind.gr/gr/wind/gia-tin-etaireia/anakoinoseis/
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αλαθεξφκελα, δηαξθεί νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηηκνιφγεζεο θαη ζηα πάγηα ηέιε 
πεξηιακβάλεηαη πξνπιεξσκέλνο ρξφλνο νκηιίαο, ηνπ νπνίνπ ν πλδξνκεηήο δελ 
κπφξεζε λα θάλεη ρξήζε ιφγσ ηεο πξνζσξηλήο θξαγήο, νπφηε ε Δηαηξεία δχλαηαη λα 
ρξεψλεη ην πλδξνκεηή κε ην «ηέινο δηαηήξεζεο ζχλδεζεο» ηνπ πειάηε, ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη ηέιε ρξήζεο, ηέιε δηθηχνπ θαη αδεηψλ θ.ι.π., φπσο απηφ θαζνξίδεηαη 
ζηνλ επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ηηκνθαηάινγν ηνπ άξζξνπ 7.1 θαη ζα 
ηξνπνπνηείηαη θάζε θνξά ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7.2 ηεο 
παξνχζεο. Θαηά ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ν πλδξνκεηήο ελεκεξψλεηαη γηα ηηο 
αλσηέξσ ρξεψζεηο κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θαη δχλαηαη λα αηηεζεί ηελ άκεζε 
νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ.  
 7.8. ε πεξίπησζε πνπ ν πλδξνκεηήο δελ πξνβεί ζηελ εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 
εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ (30) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπ, ε Δηαηξία 
δχλαηαη λα πξνβεί κνλνκεξψο ζε πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 
πξνο ηνλ πλδξνκεηή, κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε λφκηκε θαη 
πξνζήθνπζα θνηλνπνίεζε πξνο απηφλ ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο δηακέζνπ ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε χπαξμεο ιεμηπξφζεζκσλ θαη απαηηεηψλ 
νθεηιψλ ε Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα δηαβηβάδεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ 
ζπλδξνκεηή ζε εηαηξείεο ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ θαηφπηλ πξφηεξεο ζρεηηθήο 
ελεκέξσζεο. 
7.9. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο χλδεζεο ηνπ πλδξνκεηή µε ην ∆ίθηπν ηεο 
Δηαηξείαο ή θαηαγγειίαο ή αθχξσζεο ηεο Αίηεζεο χλδεζεο, ηα νπνηαδήπνηε 
νθεηιφκελα ζηελ Δηαηξία πνζά ζα ηηκνινγνχληαη ακέζσο θαη φινη νη ινγαξηαζκνί ζα 
θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκνη θαη απαηηεηνί εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ 30 
εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο (δήιε εκέξα). 
7.10. Ζ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη µέζσ ηνπ ηξφπνπ πνπ 
ελδερνκέλσο δειψζεθε απφ ην πλδξνκεηή ζηελ Αίηεζε χλδεζεο ή µε νπνηνδήπνηε 
άιιν ηξφπν ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ πλδξνκεηή θαη ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε νη ινγαξηαζκνί εμνθινχληαη: α) ζηα 
εμνπζηνδνηεκέλα θαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξίαο, ρσξίο επηβάξπλζε ή β) ζε 
εμνπζηνδνηεκέλεο Σξάπεδεο πνπ αλαγξάθνληαη θάζε θνξά ζην πίζσ κέξνο ηνπ 
ινγαξηαζκνχ, φπνπ επηβάιιεηαη επηπιένλ επηβάξπλζε, ηελ νπνία νξίδεη ην εθάζηνηε 
πηζησηηθφ ίδξπκα. 
7.11. ε πεξίπησζε πνπ ν πλδξνκεηήο επηιέμεη σο ηξφπν εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ 
ηελ πάγηα εληνιή ρξέσζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ε Δηαηξία δελ θέξεη θακία 
επζχλε γηα ηνλ ρξφλν ελεξγνπνίεζεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο πάγηαο απηήο εληνιήο. Ζ 
παξνχζα εμνπζηνδφηεζε, φπσο θαη ε εληνιή πιεξσκήο κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο, 
ηζρχεη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο εγγξάθνπ αλαθιήζεψο ηεο απφ ην πλδξνκεηή 
απεπζπλφκελε πξνο ηελ Δηαηξία. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο εμφθιεζεο ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ηνπ πλδξνκεηή κέζσ ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο ή ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπ 
ινγαξηαζκνχ, ε Δηαηξία ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε, ζα επηδηψμεη ηελ εμφθιεζε ζχκθσλα 
κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα. 
7.12. Θάζε ινγαξηαζκφο ζα πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ ηεο ΔΔΣΣ γηα 
ηνλ Θαζνξηζκφ ηνπ Διαρίζηνπ Δπηπέδνπ Αλαιπηηθήο Υξέσζεο ησλ Γεκφζησλ 
Σειεθσληθψλ Τπεξεζηψλ : α) ππφινηπν πξνεγνχκελσλ νθεηιψλ, β) ρξέσζε παγίσλ, 
γ) ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο γηα πξνπιεξσκέλε ρξήζε ππεξεζίαο εληφο παγίνπ, 
δ) ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ρξήζε ππεξεζίαο εθηφο παγίνπ, ε) αλαιπηηθή 
πιεξνθφξεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ειαθξχλζεσλ θαη επηβαξχλζεσλ ηνπ 
ζπλδξνκεηή πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ αλαιχζεηο, φπσο ηέινο 
ζχλδεζεο, απνζχλδεζεο, ππεξεζία θξαγήο εμεξρφκελσλ θιήζεσλ, αλαγλψξηζε 
θιήζεσλ, εθπηψζεηο, πηζηψζεηο ή άιιεο ππεξεζίεο, ηπρφλ ρξεψζεηο απφ ζπζθεπέο 
ή/θαη ινηπέο αγνξέο εηδψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζψο θαη θάζε άιιν απαξαίηεην θαηά 
ηελ θξίζε ηεο Δηαηξίαο ή ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ζηνηρείν. Σα εθάζηνηε 
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ηηκνινγνχκελα πάγηα κεληαία ηέιε ζπκθσλείηαη φηη πξνπιεξψλνληαη απφ ηνλ 
πλδξνκεηή. 
7.13. Δθφζνλ ν πλδξνκεηήο επηιέμεη ζπλδπαζκφ πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο Τπεξεζηψλ 
Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, ε Δηαηξία δχλαηαη λα πξνζθέξεη θαη’ εμαίξεζε 
εθπηψζεηο είηε επί ησλ ρξεψζεσλ ηνπ κεληαίνπ ζπγθεληξσηηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ 
θαηαβάιιεη ν πλδξνκεηήο είηε επί ησλ πνζψλ ρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ, κεηά ηελ 
εθαξκνγή ηπρφλ πξνεγνπκέλσλ εθπηψζεσλ, φπσο φιεο απηέο ζα ηζρχνπλ, ζχκθσλα 
κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν θαη ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο. Οη 
σο άλσ εθπηψζεηο παξέρνληαη θαη’ εμαίξεζε θαη κφλν ζην πιαίζην ηεο σο άλσ 
ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο.  
ε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ ζε κία ζχλδεζε ή ζε ζπλδπαζκφ ζπλδέζεσλ (ζηαζεξήο 
ή/θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο) εθαξκφδνληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο εθπηψζεηο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηδφηεζεο ζπζθεπήο), ε φπνηα έθπησζε πνπ ιακβάλεη ν 
πλδξνκεηήο, ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαηφ ηνπ θαη ηηο πξνζθνξέο ηεο Δηαηξείαο, ζα 
ππνινγίδεηαη φρη επί ηνπ αξρηθνχ παγίνπ αιιά επί ηνπ κεησκέλνπ θάζε θνξά παγίνπ, 
ιφγσ πξνγελέζηεξσλ εθπηψζεσλ. Έηζη, εθφζνλ ν πλδξνκεηήο δηθαηνχηαη 
πεξηζζφηεξεο απφ κία εθπηψζεηο, θάζε κεηαγελέζηεξε έθπησζε ζα ππνινγίδεηαη επί 
ηνπ κεησκέλνπ πνζνχ παγίνπ πνπ ζα πξνθχπηνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ 
πξνγελέζηεξσλ απηήο εθπηψζεσλ. 
7.14. Ο πλδξνκεηήο δειψλεη θαη απνδέρεηαη φηη, απφ ηψξα θαη ζην εμήο, φινη νη 
ινγαξηαζκνί ησλ Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη 
απνζπάζκαηα ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, ζα απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ησλ βάζεη 
απηψλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ηελ Δηαηξία. Δπίζεο, ν πλδξνκεηήο δειψλεη φηη παξαηηείηαη 
απφ πάζεο ελζηάζεψο ηνπ, σο πξνο ην ινγαξηαζκφ θαη ηηο νθεηιφκελεο βάζεη απηνχ 
ρξεψζεηο πξνο ηελ Δηαηξία, εθφζνλ δελ πξνβάιιεη, κέζα ζηελ απνθιεηζηηθή 
πξνζεζκία ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ, 
αληίξξεζε κε έγγξαθν βεβαίαο ρξνλνινγίαο. 
7.15. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο νηνπδήπνηε ινγαξηαζκνχ, ε Δηαηξία 
δηθαηνχηαη λα επηδηψμεη ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ ηνπ πλδξνκεηή κε θάζε λφκηκν 
κέζν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθδφζεσο δηαηαγήο πιεξσκήο, φπσο θαη κέζσ 
ησλ εηαηξηψλ ππνζηήξημεο εηζπξάμεσλ.  
Ζ Δηαηξία, γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ δηθαζηηθήο επηδίσμεο ησλ ηπρφλ απαηηήζεψλ 
ηεο θαηά ηνπ πλδξνκεηή, φπσο απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε, έρεη 
ζπλάςεη χκβαζε Αζθαιίζεσο Λνκηθήο Πξνζηαζίαο. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ν 
πλδξνκεηήο ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε πνζφ 
νθείιεηαη απφ απηφλ, ζα βαξχλεηαη κε ηα πνζά πνπ θαηέβαιε ή νθείιεη λα θαηαβάιεη 
ε Δηαηξία δπλάκεη ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο θαηά ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζην χςνο 
ηεο απαίηεζήο ηεο ελαληίνλ ηνπ. Σν πνζφ απηφ ηζνδπλακεί κε πνζνζηφ 7% επί ηνπ 
νθεηινκέλνπ απφ ηνλ πλδξνκεηή πνζνχ πξνο ηελ Δηαηξία. Ζ Δηαηξία ζα ρξεψλεη ηνλ 
πλδξνκεηή κε ην αλσηέξσ πνζφ ηελ εκέξα ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ν 
πλδξνκεηήο νθείιεη λα ην απνδψζεη ακέζσο ζηελ Δηαηξία. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν 
πλδξνκεηήο ζα νθείιεη ηφθν ππεξεκεξίαο, άλεπ εηδηθήο πξνο ηνχην νριήζεσο (δήιε 
εκέξα)».  
7.16. Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη Πνιηηηθή Οξζήο Υξήζεο γηα φια ηα πξνγξάκκαηα, 
ππεξεζίεο θαη πξνζθνξέο πξνο ηδηψηεο πνπ αθνξνχλ ζε απεξηφξηζηε ρξήζε αιιά θαη 
ζε φπνηα άιιε πεξίπησζε ηνχην είλαη επηβεβιεκέλν. Ζ Πνιηηηθή Οξζήο Υξήζεο ηεο 
Δηαηξείαο δεκνζηεχεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν ζηε δηεχζπλζε 
http://www.wind.gr/files/1/Kiniti_PDfs/politiki_orthis_xrhsis_wind_new.pdf θαη είλαη 
δεζκεπηηθή γηα ην πλδξνκεηή, ζπκπιεξψλνληαο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Ζ 
Δηαηξεία δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ 
δεκνζηεχνληαη ηα ηηκνιφγηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο, αλά ππεξεζία, πξφγξακκα 
θαη πξνζθνξά, ηα φξηα πνπ ηίζεληαη κε βάζε ηελ Πνιηηηθή Οξζήο Υξήζεο, είηε φζνλ 
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αθνξά ζην ρξφλν νκηιίαο (ιεπηά νκηιίαο) είηε φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ 
κελπκάησλ SMS/MMS (αξηζκφο κελπκάησλ) είηε φζνλ αθνξά ζηνλ φγθν δεδνκέλσλ 
(MBs). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, εάλ θάπνηνο πλδξνκεηήο πξαγκαηνπνηεί ππεξβνιηθή 
ρξήζε, μεπεξλψληαο ηα φξηα θπζηνινγηθήο θαη επηηξεπηήο ρξήζεσο, επηβάιινληαη 
απηνκάησο νη πξφζζεηεο ρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν ηεο 
Δηαηξείαο. 
7.17. Ζ Δηαηξία δηαζέηεη πξνγξάκκαηα κε έιεγρν θφζηνπο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ν 
πλδξνκεηήο κπνξεί λα επηιέγεη ηελ απηφκαηε δηαθνπή ησλ ρξεψζηκσλ θιήζεσλ ζε 
πεξίπησζε πνπ ε ρξέσζή ηνπ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην πνπ ν ίδηνο ν 
πλδξνκεηήο επέιεμε. Οη αλσηέξσ δπλαηφηεηεο, εθφζνλ παξέρνληαη, ζα 
θαζνξίδνληαη ζηνλ ηηκνθαηάινγν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε ηνπ πλδξνκεηή. 
Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα νπνηεδήπνηε λα ηξνπνπνηεί ηελ παξνχζα 
παξάγξαθν, κε ζρεηηθή πξνο ηνχην ελεκέξσζε ηνπ πλδξνκεηή κέζσ ηνπ 
δηαδηθηπαθνχ ηεο ηφπνπ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ απηφο ιακβάλεη, παξέρνληάο ηνπ 
ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ 
αλσηέξσ ελεκέξσζε. 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ  
8.1. Οη θάησζη φξνη ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ην πλδξνκεηή ζηελ πεξίπησζε πνπ 
επηιέμεη ζηελ Αίηεζε χλδεζεο ή ζηελ Αίηεζε Αλαβάζκηζεο θάπνην εθ ησλ θαησηέξσ 
πξνγξακκάησλ επηδφηεζεο.  
8.2. Δπιδόηηζη Σεπμαηικού Δξοπλιζμού 
Ο πλδξνκεηήο δειψλεη φηη επηιέγεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο πνπ 
αληηζηνηρεί ζην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ έρεη επηιέμεη ζηελ σο 
άλσ Αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ. 
8.3. Δπιδόηηζη Απόδοζηρ Πίζηωζηρ Παγίος ζηο Λογαπιαζμό ηος 
ςνδπομηηή 
Ο πλδξνκεηήο δειψλεη φηη επηιέγεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο πνπ 
αληηζηνηρεί ζην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ έρεη επηιέμεη ζηελ σο 
άλσ Αίηεζε γηα απφδνζε πίζησζεο παγίνπ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ. Βάζεη ηνπ ελ ιφγσ 
πξνγξάκκαηνο, ην πνζφ ηεο σο άλσ επηδφηεζεο ζα πηζηψλεηαη ζην πάγην ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ηνπ απφ ηνλ 1ν ινγαξηαζκφ πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο θαη ζε θάζε ινγαξηαζκφ γηα θάζε κήλα πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηνλ Πίλαθα Απφζβεζεο Δπηδφηεζεο ηεο σο άλσ Αίηεζεο.  
8.4. Δπιδόηηζη ςνδςαζηικήρ Υπήζηρ (WALLET) 
Ο πλδξνκεηήο δειψλεη φηη επηιέγεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο πνπ 
αληηζηνηρεί ζην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ έρεη επηιέμεη ζηελ σο 
άλσ Αίηεζε γηα ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ επηινγψλ επηδφηεζεο πνπ παξέρεη ε Δηαηξία. 
Βάζεη ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, ν πλδξνκεηήο δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε ηνπ 
πνζνχ ηεο σο άλσ επηδφηεζεο κε ηηο αθφινπζεο επηινγέο: 1) είηε γηα επηδφηεζε 
ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ/ ινηπψλ εμαξηεκάησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 2) είηε γηα 
απφδνζε πίζησζεο παγίνπ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ κε πνζνζηηαία κείσζε επί ηνπ 
ζπλνιηθνχ πνζνχ επηδφηεζεο 3) Απνθιεηζηηθά γηα ζπλδξνκεηέο Δηαηξηθψλ 
Πξνγξακκάησλ ν ζπλδξνκεηήο ζα κπνξεί λα ζπλδπάζεη θαη ηηο δχν σο άλσ 
δπλαηφηεηεο (1&2). Ο πλδξνκεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ηνπ πνζνχ 
ηεο ζπλνιηθήο επηδφηεζεο / κέξνπο απηήο εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο σο άλσ Αίηεζεο θαη εθφζνλ ε παξνχζα ζχλδεζε παξακέλεη ελεξγή. 
ηηο πεξηπηψζεηο ζπλδξνκεηψλ Δηαηξηθψλ πξνγξακκάησλ, ν πλδξνκεηήο δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ηνπ πνζνχ ηεο ζπλνιηθήο επηδφηεζεο / κέξνπο απηήο εληφο 
έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο σο άλσ Αίηεζεο θαη εθφζνλ ε 
παξνχζα ζχλδεζε παξακέλεη ελεξγή. Αλ ν πλδξνκεηήο δελ πξνβεί ζε ρξήζε ηνπ σο 
άλσ πνζνχ κε νπνηαδήπνηε εθ ησλ σο άλσ επηινγψλ (1, 2 & 3) εληφο ηνπ σο άλσ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο σο 
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άλσ Αίηεζεο, ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο επηδφηεζεο (ή ην κέξνο απηνχ ηνπ νπνίνπ δελ 
έρεη γίλεη ρξήζε) δηαγξάθεηαη. Απνθιεηζηηθά γηα ζπλδξνκεηέο Δηαηξηθψλ 
Πξνγξακκάησλ, αλ ν πλδξνκεηήο δελ πξνβεί ζε ρξήζε ηνπ σο άλσ πνζνχ κε 
νπνηαδήπνηε εθ ησλ σο άλσ επηινγψλ (1, 2 & 3) εληφο ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο σο άλσ Αίηεζεο, 
ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο επηδφηεζεο (ή ην κέξνο απηνχ ηνπ νπνίνπ δελ έρεη γίλεη 
ρξήζε) κεηψλεηαη πνζνζηηαία θαη εμαξγπξψλεηαη απηφκαηα ζαλ απφδνζε πίζησζεο 
παγίνπ ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλδξνκεηή ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ε έσο ηελ εκεξνκελία ηεο επφκελεο αλαβάζκηζεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ν πλδξνκεηήο επηιέμεη λα θάλεη ρξήζε ηεο επηδφηεζεο (ηνπ 
ζπλφινπ ηεο επηδφηεζεο ή κέξνπο απηήο) γηα απφδνζε πίζησζεο παγίνπ ζην 
ινγαξηαζκφ ηνπ, ην σο άλσ πνζφ επηδφηεζεο κεηψλεηαη πνζνζηηαία θαη πηζηψλεηαη 
ζην πάγην ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα απφ ηνλ 1ν ινγαξηαζκφ πνπ 
ζα εθδνζεί απφ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο ηεο σο άλσ ρξήζεο έσο ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ε έσο ηελ εκεξνκελία ηεο επφκελεο αλαβάζκηζεο. 
8.5. Γεληθφηεξα, γηα φια ηα σο άλσ πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο ηζρχνπλ ηα εμήο: 
8.5.1. ε πεξίπησζε ρξήζεο απφ ην πλδξνκεηή ηνπ πνζνχ/ ή κέξνπο ηνπ πνζνχ 
ηεο επηδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηεο Δηαηξείαο πνπ έρεη 
επηιέμεη είηε γηα επηδφηεζε ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ/ ινηπψλ εμαξηεκάησλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ είηε γηα απφδνζε πίζησζεο παγίνπ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ 
είηε ζπλδπάδνληαο θαη ηηο δχν σο άλσ δπλαηφηεηεο, εάλ ε χλδεζή ηνπ ιπζεί πξηλ 
απφ ηελ πάξνδν ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφζβεζήο ηεο µε ππαηηηφηεηά ηνπ θαη 
αλάινγα µε ηνλ ρξφλν παξακνλήο ηνπ ζην Γίθηπν, ν πλδξνκεηήο ππνρξενχηαη λα 
επηζηξέςεη πνζνζηφ εθ ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεί ζηε ζπλνιηθή επηδφηεζε/ κέξνο 
απηήο ηεο νπνίαο έρεη θάλεη ρξήζε κε νπνηνλδήπνηε εθ ησλ σο άλσ πξνβιεπνκέλσλ 
ηξφπσλ, βάζεη ηνπ Πίλαθα Απφζβεζεο Δπηδφηεζεο ηεο Αίηεζεο χλδεζεο. Ωο 
εκεξνκελία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κελψλ παξακνλήο ζην δίθηπν ηνπ πλδξνκεηή 
θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ σο άλσ αλαινγνχληνο νθεηιφκελνπ πνζνχ 
εθ ηεο επηδνηήζεσο απφ κέξνπο ηνπ, ινγίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο σο άλσ 
Αίηεζεο.  
8.5.2. Ζ Δηαηξία δελ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο 
επηδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχλδεζε κεηά ηελ εκεξνκελία 
αθχξσζεο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηεο σο άλσ Αίηεζεο. Ζ απφδνζε ηνπ ελ ιφγσ 
πνζνχ ζην πλδξνκεηή ή/θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ ζε άιιε ελεξγή ζχλδεζε 
ηνπ πλδξνκεηή θαζνξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο 
Δηαηξίαο θαη ηα αληηζηνίρσο δηαζέζηκα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα.  
8.5.3. Ο πλδξνκεηήο δελ δηθαηνχηαη λα αιιάμεη ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη 
επηιέμεη, πξηλ ηελ πάξνδν 12 κελψλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ή ηελ αλαλέσζε ηεο 
ζχλδεζήο ηνπ, θαηά πεξίπησζε. Ζ Δηαηξία δχλαηαη ζηελ Δκπνξηθή ηεο Πνιηηηθή λα 
πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πξηλ ηελ πάξνδν 
ηνπ δσδεθακήλνπ. ηηο  πεξηπηψζεηο απηέο, εάλ, θαηφπηλ αηηήµαηνο ηνπ πλδξνκεηή, 
γίλεη αιιαγή ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε κεληαίν πάγην ρακειφηεξεο αμίαο, 
πξηλ απφ ηνλ θαζνξηζµέλν ρξφλν απφζβεζεο ηεο επηδφηεζεο, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη 
ζην ζρεηηθφ Πίλαθα Απφζβεζεο Δπηδφηεζεο ηεο Αίηεζεο, ηφηε ζα ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα: 1) ε πεξίπησζε επηινγήο ρξήζεο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο επηδφηεζεο 
γηα ηελ απφθηεζε ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ/ ινηπψλ εμαξηεκάησλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ ζα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ππφ 8.5.1, ελψ 2) ε πεξίπησζε 
επηινγήο ρξήζεο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο επηδφηεζεο γηα απφδνζε πίζησζεο 
παγίνπ ζην ινγαξηαζκφ ε κεληαία πίζησζε ζην ινγαξηαζκφ ηνπ, ηφηε ε επηδφηεζε ζα 
αλαπξνζαξκφδεηαη βάζεη ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη επηιέμεη ν ζπλδξνκεηήο, 
ηεο πξνβιεπφκελεο γη’ απηφ ην λέν πξφγξακκα επηδφηεζεο θαη γηα ην δηάζηεκα πνπ 
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απνκέλεη κέρξη ηε ιήμε ηεο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηεο χλδεζεο, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην ζρεηηθφ Πίλαθα Απφζβεζεο Δπηδφηεζεο ηεο Αίηεζεο 
8.5.4. ε πεξίπησζε επηινγήο ρξήζεο ηεο επηδφηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηεξκαηηθνχ 
εμνπιηζκνχ κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ σο άλσ εμνπιηζκνχ ζην πλδξνκεηή, ν 
πλδξνκεηήο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο ηνπ 
θαη ππνρξενχηαη λα εμνθιήζεη θάζε νθεηιφκελν απφ ηελ παξνχζα ζχλδεζε πνζφ. 
ην ελ ιφγσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ απφζβεζεο ηεο 
επηδφηεζεο.  
8.5.5. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπλαθζεί λέα Αίηεζε Αλαβάζκηζεο ηεο χλδεζεο/ ησλ 
πλδέζεσλ πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηεο πεξηφδνπ απφζβεζεο επηδφηεζεο, φπσο απηή 
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο σο άλσ Αίηεζεο, ε δηάξθεηα 
ηεο Αίηεζεο Αλαβάζκηζεο ζα εθθηλήζεη κε ηελ παξέιεπζε ηεο πεξηφδνπ απφζβεζεο 
επηδφηεζεο ηεο σο άλσ Αίηεζεο. Σπρφλ ππνιεηπφκελν κέξνο εθ ηνπ πνζνχ ηεο 
επηδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν έρεη 
επηιέμεη ν πλδξνκεηήο κε ηελ σο άλσ Αίηεζε θαη ηνπ νπνίνπ δελ έρεη γίλεη ρξήζε 
απφ ην πλδξνκεηή εληφο ησλ νξηδφκελσλ βάζεη ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ ρξνληθψλ 
δηαζηεκάησλ, δηαγξάθεηαη. Δάλ, ζηελ σο άλσ Αίηεζε Αλαβάζκηζεο, ν πλδξνκεηήο 
επηιέμεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην νηθνλνκηθφ 
πξφγξακκα ηεο Δηαηξείαο ην νπνίν έρεη επηιέμεη (ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο απηήο) γηα 
απφδνζε πίζησζεο παγίνπ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ, ην σο άλσ επηιερζέλ πνζφ ζα 
πηζηψλεηαη ζην πάγην ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα απφ ηνλ 1ν 
ινγαξηαζκφ πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ σο άλσ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Αίηεζεο 
Αλαβάζκηζεο θαη ζε θάζε ινγαξηαζκφ γηα θάζε κήλα πνπ πξνβιέπεη ν Πίλαθαο 
Απφζβεζεο Δπηδφηεζεο ηεο Αίηεζεο Αλαβάζκηζεο.   
8.5.6. Όινη νη σο άλσ φξνη, αλάινγα κε ην επηιερζέλ απφ ην πλδξνκεηή Οηθνλνκηθφ 
Πξφγξακκα ηεο Δηαηξίαο, ηζρχνπλ γηα θάζε ζχλδεζε ηνπ σο άλσ Πξνγξάκκαηνο.  
9. ΔΓΓΤΗΗ 
9.1. H Δηαηξία έρεη δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν ζην πηζησηηθφ παξειζφλ ηνπ 
πλδξνκεηή θαη λα δεηήζεη, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξνχζαο ή/ θαη θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο θαη ν πλδξνκεηήο ππνρξενχηαη αληίζηνηρα λα θαηαβάιιεη ζηελ 
Δηαηξία εγγχεζε κέρξη πνζνχ χςνπο 900 EURO γηα θάζε χλδεζε, εθφζνλ νη 
ζπλζήθεο ην απαηηνχλ (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά π.ρ. αλαθξίβεηα ή 
παξαπιάλεζε ζηα ζηνηρεία ηνπ πλδξνκεηή, ελδεηθηηθά κεησκέλε πηζηνιεπηηθή 
ηθαλφηεηά ηνπ, δπζηξνπία ή θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ηελ 
Δηαηξία ή πξνο ηξίηνπο, ππέξβαζε ηνπ αλψηαηνπ πηζησηηθνχ νξίνπ, θαζψο επίζεο θαη 
ηεο ρξήζεο Τπεξεζηψλ θαηά ηξφπν κε ελδεδεηγκέλν απφ ηελ Δηαηξία). 
9.2. Δπίζεο, ε Δηαηξία δηθαηνχηαη λα δεηήζεη θαη ν πλδξνκεηήο ππνρξενχηαη λα 
παξέρεη ζηελ Δηαηξία πεξαηηέξσ εγγχεζε κέρξη πνζνχ χςνπο 900 EURO γηα θάζε 
χλδεζε, ζε πεξίπησζε πνπ ν πλδξνκεηήο δειψζεη φηη επηζπκεί ηελ παξνρή 
Τπεξεζηψλ Πεξηαγσγήο (Roaming) θαη Γηεζλψλ Θιήζεσλ (International calls). 
9.3. H Δηαηξία δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφζεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ζχλδεζεο, ιφγσ αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ή ζε πεξίπησζε αηθλίδηαο 
αχμεζεο ηεο ρξήζεο ησλ παξερφκελσλ πξνο ην πλδξνκεηή Τπεξεζηψλ.   
9.4. Ζ Δηαηξία δηθαηνχηαη επηπξφζζεηα ή ελαιιαθηηθά ησλ αλσηέξσ εγγπήζεσλ λα 
δεηήζεη ηελ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη φισλ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ κέζσ 
πηζησηηθήο θάξηαο γλσζηήο Διιεληθήο ή δηεζλνχο ηξάπεδαο ή αλάινγνπ κέζνπ 
πιεξσκήο. 
9.5. Οη εγγπήζεηο ζα επηζηξέθνληαη ζην πλδξνκεηή άηνθα κεηά ηε ιήμε ηεο 
παξνχζαο θαη εθ’ φζνλ δελ εθθξεκνχλ ζε βάξνο ηνπ πλδξνκεηή νηθνλνκηθέο 
απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο απφ νηαδήπνηε αηηία. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
θαιχπηεη απφ ην πνζφ ηεο εγγχεζεο θάζε ιεμηπξφζεζµε θαη λφµηµα απαηηεηή νθεηιή 
ηνπ πλδξνκεηή. 
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9.6. Ζ Δηαηξία δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ Αίηεζε χλδεζεο θαη λα δηαθφπηεη άκεζα 
ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ ζηελ πεξίπησζε, πνπ ν πλδξνκεηήο δελ θαηαβάιιεη ηελ 
απαηηνχκελε εγγχεζε. 
9.7. ε πεξίπησζε πξνγελέζηεξεο νηθνλνκηθήο νθεηιήο ηνπ ζπλδξνκεηή έλαληη ηεο 
Δηαηξείαο, ε ηειεπηαία δχλαηαη λα εμαξηά ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
θαη ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ απφ ηελ εμφθιεζε ηεο παξαπάλσ νθεηιήο.  
10. ΑΝΩΣΑΣΟ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΟΡΙΟ 
Ζ Δηαηξία, βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, φπσο, ηξφπνο εμφθιεζεο, παιαηφηεηα 
πλδξνκεηή, πξνεγνχκελε αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ Δηαηξία ή πξνο 
ηξίηνπο, δηθαηνχηαη λα θαζνξίδεη θαη λα αλαπξνζαξκφδεη έλα αλψηαην πηζησηηθφ φξην 
ρξήζεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο γηα θάζε πλδξνκεηή. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο 
νπνηεδήπνηε ηνπ σο άλσ πηζησηηθνχ νξίνπ, ε Δηαηξία δηθαηνχηαη είηε λα δηαθφςεη 
πξνζσξηλά ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ πξνο ηνλ πλδξνκεηή είηε λα πξνβεί ζε 
αλαπξνζαξκνγή ηεο εγγχεζήο ηνπ, θαηά ην Άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, είηε λα δεηήζεη 
άκεζε πξνθαηαβνιή πνζνχ έλαληη ηνπ επφκελνπ ινγαξηαζκνχ κέρξη ηνπ δηπιάζηνπ 
θαηά ηελ ζηηγκή εθείλε χςνπο ηεο νθεηιήο ηνπ. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ 
πλδξνκεηή κε ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ε Δηαηξία δχλαηαη λα πξνβεί ζε πξνζσξηλή 
ή ζηελ νξηζηηθή δηαθνπή ησλ Τπεξεζηψλ.  
11. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΠΑΓΩΓΗ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
Οη θάησζη φξνη ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ην πλδξνκεηή ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμεη 
ζηελ Αίηεζε χλδεζεο θάπνην εθ ησλ θαησηέξσ πξνγξακκάησλ παξνρήο Τπεξεζηψλ 
ηεο Δηαηξίαο.   
11. 1 Οικογενειακά Ππογπάμμαηα  
11.1.1. Οη παξφληεο εηδηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο, νη ινηπνί φξνη ηεο 
παξνχζαο, ε Αίηεζε χλδεζεο ηνπ ππνγξάθνληα πλδξνκεηή (εθεμήο«Τπεχζπλνο 
Πιεξσκήο») θαη ηπρφλ Παξαξηήκαηα απνηεινχλ ηνπ φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
έληαμεο θαη ρξήζεο ησλ Οηθνγελεηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Δηαηξίαο.  
11.1.2. Γηθαίσκα έληαμεο ζηα Οηθνγελεηαθά Πξνγξάκκαηα έρνπλ: α/ θπζηθά 
πξφζσπα, β/ λνκηθά πξφζσπα κε ή ρσξίο θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ, θαηφπηλ εηδηθήο 
εγθξίζεσο ηεο Δηαηξίαο. Ζ Δηαηξία δηθαηνχηαη λα δεηεί απφ ηνλ Τπεχζπλν Πιεξσκήο 
ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 
ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ θαζψο θαη ηελ άζθεζε αηνκηθήο επηρείξεζεο ή ειεχζεξνπ 
επαγγέικαηνο θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνδερζεί ή φρη ηελ ππαγσγή ηνπ ζηα 
Οηθνγελεηαθά Πξνγξάκκαηα. 
11.1.3. Σα Οηθνγελεηαθά Πξνγξάκκαηα ελεξγνπνηνχληαη ζην φλνκα ηνπ Τπεχζπλνπ 
Πιεξσκήο θαη ζε ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε 
ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν απηήο. Ο Τπεχζπλνο Πιεξσκήο δχλαηαη λα 
εληάμεη ζηα Οηθνγελεηαθά Πξνγξάκκαηα απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έσο θαη πέληε (5) 
ζπλδέζεηο. Ο Τπεχζπλνο Πιεξσκήο δχλαηαη λα εληάμεη θαη ζπλδέζεηο Θαξηνθηλεηήο 
Σειεθσλίαο ζηα σο άλσ πξνγξάκκαηα. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηνπιάρηζηνλ νη δχν εθ ησλ 
πέληε πλδέζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη πλδέζεηο ζπκβνιαίνπ, ελψ ν κέγηζηνο αξηζκφο 
ησλ πλδέζεσλ θαξηνθηλεηήο δχλαηαη λα είλαη ηξεηο (3). 
11.1.4. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιφγν ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ 
πλδέζεσλ ησλ σο άλσ Πξνγξακκάησλ κεησζεί θάησ απφ ηνλ πξνβιεπφκελν 
ειάρηζην αξηζκφ (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11.1.3.), ηα πξνλφκηα/εθπηψζεηο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, παχνπλ λα 
ηζρχνπλ.  
11.1.5. Ζ Δηαηξία ζα εθδίδεη ζην φλνκα ηνπ Τπεχζπλνπ Πιεξσκήο έλαλ θνηλφ 
ινγαξηαζκφ γηα φιεο ηηο ζπλδέζεηο ζπκβνιαίνπ πνπ εληάζζνληαη ζηα Οηθνγελεηαθά 
Πξνγξάκκαηα. Ο Τπεχζπλνο Πιεξσκήο νθείιεη λα εμνθιεί ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη 
φια φζα πεξηιακβάλνληαη ζε απηνχο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.  
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11.1.6. Ο Τπεχζπλνο Πιεξσκήο δχλαηαη λα εληάμεη ζηα Οηθνγελεηαθά Πξνγξάκκαηα:  
α/ Λέεο πλδέζεηο, β/ Τθηζηάκελεο ελεξγέο ζπλδέζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην φλνκά 
ηνπ, γηα ηηο νπνίεο παχνπλ απηνκάησο λα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξρηθήο Αίηεζεο 
χλδεζεο θαζψο θαη ηπρφλ εθπηψζεηο ή άιια πξνλφκηα θαη ηζρχνπλ ζην εμήο νη φξνη 
θαη εθπηψζεηο ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, γ/ Τθηζηάκελεο ελεξγέο ζπλδέζεηο 
άιινπ πλδξνκεηή, γηα ηηο νπνίεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν αξρηθφο δηθαηνχρνο 
ηεο χλδεζεο λα δειψζεη εγγξάθσο φηη απνδέρεηαη ηε κεηαβίβαζε ηεο γξακκήο/ησλ 
γξακκψλ ηνπ ζηνλ Τπεχζπλν Πιεξσκήο ππνγξάθνληαο ην εηδηθφ έληππν - Αίηεζε 
Κεηαβίβαζεο θαη γηα ηηο νπνίεο παχνπλ απηνκάησο λα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξρηθήο 
Αίηεζεο χλδεζεο θαζψο θαη ηπρφλ εθπηψζεηο ή άιια πξνλφκηα θαη ηζρχνπλ ζην εμήο 
κφλν νη φξνη θαη εθπηψζεηο ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 
11.1.7. Ζ ππνγξαθή ησλ εληχπσλ έληαμεο πλδέζεσλ ζηα Οηθνγελεηαθά 
Πξνγξάκκαηα ηεο Δηαηξίαο, ζπληζηά πιήξε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη 
φιεο νη ζρέζεηο κεηαμχ Τπεχζπλνπ Πιεξσκήο θαη Δηαηξίαο γηα ηηο εληαγκέλεο 
πλδέζεηο, ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα. ε πεξίπησζε έληαμεο ήδε 
πθηζηάκελσλ πλδέζεσλ ζην επηιερζέλ απφ ην πλδξνκεηή Οηθνγελεηαθφ 
Πξφγξακκα ηεο Δηαηξίαο, θαηαξγνχληαη απηνκάησο γηα ηηο σο άλσ πλδέζεηο νη φξνη 
ηεο αξρηθήο Αίηεζεο χλδεζεο θαη αληηθαζίζηαληαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 
Σπρφλ εθπηψζεηο  ή άιια πξνλφκηα εθ ησλ σο άλσ πθηζηάκελσλ πλδέζεσλ 
απνζβέλνληαη απηνδίθαηα θαη ε ηηκνιφγεζε ηνπο ζα γίλεηαη εθεμήο ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηνλ ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ησλ Οηθνγελεηαθψλ 
Πξνγξακκάησλ ηεο Δηαηξίαο. 
11.1.8. Θάζε λέα χλδεζε πνπ εληάζζεηαη ζηα Οηθνγελεηαθά Πξνγξάκκαηα ζα έρεη  
ειάρηζηε δηάξθεηα ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.  
11.1.9. Ζ ιχζε ηεο παξνχζαο δελ επηθέξεη ηε δηαθνπή ησλ πλδέζεσλ γηα ηηο νπνίεο 
δελ έρεη παξέιζεη αθφκε ε ειάρηζηε δηάξθεηα. Γηα ηηο ελ ιφγσ ζπλδέζεηο, φκσο, δελ 
ζα ηζρχνπλ πιένλ νη εθπηψζεηο ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ή νη φπνηεο 
εθπηψζεηο ίζρπαλ, πξηλ ηελ έληαμή ηνπο ζην Οηθνγελεηαθφ Πξφγξακκα. Θαηά ηα 
ινηπά, ζα ηζρχνπλ νη Γεληθνί Όξνη χλδεζεο ζην Γίθηπν Θηλεηήο Σειεθσλίαο ηεο 
Δηαηξίαο. 
11.2. Καπηοζύνδεζη 
11.3.1. Οη παξφληεο εηδηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο, νη ινηπνί φξνη ηεο 
παξνχζαο θαη ε Αίηεζε χλδεζεο ηνπ ππνγξάθνληα πλδξνκεηή απνηεινχλ ηνπ 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο θαη ρξήζεο ησλ Πξνγξακκάησλ Θαξηνζχλδεζεο 
ηεο Δηαηξίαο.  
11.2.2. Σα Πξνγξάκκαηα Θαξηνζχλδεζεο πξνζθέξνληαη κε πάγην πνπ αληηζηνηρεί ζε 
κεληαίν φξην ρξήζεο (κεληαία ελζσκαησκέλε ρξήζε). Ζ κεληαία ελζσκαησκέλε 
ρξήζε δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Δηαηξίαο 
(ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο, ππεξεζίεο κελπκάησλ, 
κελπκάησλ πνιπκέζσλ θ.α. ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ) ζχκθσλα κε ηνλ 
εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηεο Δηαηξίαο. ε πεξίπησζε αλάισζεο ηεο κεληαίαο 
ελζσκαησκέλεο ρξήζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην επηιερζέλ απφ ην πλδξνκεηή 
Πξφγξακκα Θαξηνζχλδεζεο, ν πλδξνκεηήο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί ρξήζε ησλ 
Τπεξεζηψλ ηεο Δηαηξίαο, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο αλαλέσζεο ηεο αμίαο ρξήζεο βάζεη 
ησλ δηαδηθαζηψλ αλαλέσζεο θαη ρξήζεο ρξφλνπ νκηιίαο ησλ Πξνγξακκάησλ 
Θαξηνθηλεηήο Σειεθσλίαο ηεο Δηαηξίαο.   
11.2.3. ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο ή κφληκεο δηαθνπήο ησλ Τπεξεζηψλ, βάζεη ηνπ 
Άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο, δελ ζα είλαη δπλαηή ε αλάισζε ηεο κεληαίαο 
ελζσκαησκέλεο ρξήζεο ηνπ επηιερζέληνο απφ ην πλδξνκεηή Πξνγξάκκαηνο 
Θαξηνζχλδεζεο θαζψο θαη ηπρφλ ππνιεηπφκελεο απφ αλαλέσζε αμίαο ρξήζεο 
Θαξηνθηλεηήο Σειεθσλίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ησλ 
Τπεξεζηψλ ιφγσ ιεμηπξφζεζκσλ θαη απαηηεηψλ νθεηιψλ ηνπ πλδξνκεηή πξνο ηελ 
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Δηαηξία, ε αλάισζε ηπρφλ ππνιεηπφκελεο απφ αλαλέσζε αμίαο ρξήζεο Θαξηνθηλεηήο 
Σειεθσλίαο ζα είλαη εθηθηή κφλν θαηφπηλ εμφθιεζεο ησλ σο άλσ νθεηιψλ απφ ην 
πλδξνκεηή.   
11.3. Ππογπάμμαηα WIND To ALL 
11.3.1. Οη παξφληεο εηδηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο, νη ινηπνί φξνη ηεο 
παξνχζαο θαη ε Αίηεζε χλδεζεο ηνπ ππνγξάθνληα πλδξνκεηή απνηεινχλ ηνπ 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο θαη ρξήζεο ησλ Πξνγξακκάησλ WIND To ALL.  
11.3.2. Κε βάζε ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα ν πλδξνκεηήο νξίδεη κε ηελ εγγξαθή 
ηνπ ζε απηά ην Αλψηαην Ύςνο Σειεπηθνηλσληαθήο Υξέσζεο. Σν ελ ιφγσ πνζφ ν 
πλδξνκεηήο δχλαηαη λα ην ηξνπνπνηεί νπνηεδήπνηε, ζχκθσλα κε ηελ 
πεξηγξαθφκελε ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο δηαδηθαζία, φπσο 
απηή εθάζηνηε ηζρχεη.  
11.3.3. Κε ηελ επηινγή εγγξαθήο ζηα σο άλσ πξνγξάκκαηα ν πλδξνκεηήο 
αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ επηιερζέληνο απφ απηφλ 
Αλψηαηνπ Ύςνπο Σειεπηθνηλσληαθήο Υξέσζεο, δελ ζα δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 
απφ ηελ ζχλδεζή ηνπ νπνηνπδήπνηε είδνπο εμεξρφκελε ρξεψζηκε ηειεπηθνηλσληαθή 
θίλεζε/θιήζε, εθηφο  απφ θιήζεηο πξνο Αξηζκνχο Έθηαθηεο Αλάγθεο ή πξνο αξηζκνχο 
αηεινχο ρξέσζεο. Γηα ηελ άξζε ηεο αλσηέξσ θαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δηαηξεία. 
11.3.4. Ο πλδξνκεηήο έρεη ιάβεη γλψζε θαη απνδέρεηαη ην ζχλνιν ησλ φξσλ, 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ρξεψζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ επηιέγεη, φπσο 
απηνί παξαηίζεληαη ζην παξφλ άξζξν 11.3, ζην Παξάξηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
άξζξν 7.1 θαη ηξνπνπνηνχληαη δηα ησλ άξζξσλ 7.2 θαη 20 ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο. 
11.3.5. Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα νπνηεδήπνηε λα ηξνπνπνηεί ηελ παξνχζα 
παξάγξαθν, κε ζρεηηθή πξνο ηνχην ελεκέξσζε ηνπ πλδξνκεηή κέζσ ηνπ 
δηαδηθηπαθνχ ηεο ηφπνπ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ απηφο ιακβάλεη, παξέρνληάο ηνπ 
ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ 
αλσηέξσ ελεκέξσζε. 
11.4. Δηαιπικά Ππογπάμμαηα  
11.4.1. Οη παξφληεο εηδηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο, νη ινηπνί Γεληθνί Όξνη 
ηεο παξνχζαο, ε Αίηεζε χλδεζεο ηνπ ππνγξάθνληα πλδξνκεηή (εθεμήο 
«Τπεχζπλνο Πιεξσκήο») θαη ηπρφλ Παξαξηήκαηα απνηεινχλ ηνπ φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο έληαμεο θαη ρξήζεο ησλ Δηαηξηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Δηαηξίαο. 
11.4.2. Γηθαίσκα έληαμεο ζηα Δηαηξηθά Πξνγξάκκαηα έρνπλ α/ λνκηθά πξφζσπα, 
εκπνξηθνχ ή θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη β/ θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ αηνκηθή 
εκπνξηθή επηρείξεζε ή ειεχζεξν επάγγεικα θαηφπηλ εηδηθήο εγθξίζεσο ηεο Δηαηξίαο. 
Ζ Δηαηξία  δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πιεξσκήο ηα απαξαίηεηα 
ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηελ εθπξνζψπεζή 
ηνπ θαζψο θαη ηελ άζθεζε αηνκηθήο επηρείξεζεο ή ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο θαη 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνδερζεί ή φρη ηελ ππαγσγή ηνπ ζηα σο άλσ 
Πξνγξάκκαηα.  
11.4.3. Ζ παξνρή ησλ ελ ιφγσ Πξνγξακκάησλ πξνυπνζέηεη ηελ έληαμε θαη 
δηαηήξεζε ζε απηά ειάρηζηνπ αξηζκνχ πλδέζεσλ ηνπ Τπεχζπλνπ Πιεξσκήο, 
ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηεο Δηαηξίαο. Ο Τπεχζπλνο 
Πιεξσκήο δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη φιεο νη πλδέζεηο πνπ ζα εληάμεη ζηα Δηαηξηθά 
Πξνγξάκκαηα ηεο Δηαηξίαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ίδην ή απφ ππαιιήινπο ή 
ζπλεξγάηεο ηνπ. Ζ Δηαηξία δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ζχκθσλα κε ην παξφλ ρξήζε 
ησλ πλδέζεσλ θαη λα θαηαγγέιιεη φζεο πλδέζεηο δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο  ηεο 
παξνχζαο. 
11.4.4. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ πλδέζεσλ 
ησλ Δηαηξηθψλ Πξνγξακκάησλ κεησζεί θάησ απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ειάρηζην αξηζκφ, 
ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ησλ Δηαηξηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο 
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Δηαηξίαο, ν Τπεχζπλνο Πιεξσκήο ζα πξέπεη, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο σο άλσ κείσζεο, λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 
(ελεξγνπνίεζε λέαο χλδεζεο) πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ζην επηιερζέλ απφ απηφλ 
Δηαηξηθφ Πξφγξακκα ηεο Δηαηξίαο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ησλ ηξηάληα 
(30) εκεξψλ, ε Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα εληάμεη ηηο ηειεθσληθέο πλδέζεηο ηνπ 
Τπεχζπλνπ Πιεξσκήο ζε άιιν Πξφγξακκα ρξέσζεο, ελεκεξψλνληαο αληίζηνηρα ηνλ 
Τπεχζπλν Πιεξσκήο κε θάζε πξφζθνξν γηα ηελ Δηαηξία ηξφπν. Ωο πξνο ην δηθαίσκα 
θαηαγγειίαο, ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη ζην Άξζξν 17 ηεο παξνχζαο. 
11.4.5. Ζ Δηαηξία ζα εθδίδεη ζην φλνκα ηνπ Τπεχζπλνπ Πιεξσκήο έλαλ θνηλφ 
ινγαξηαζκφ γηα φιεο ηηο πλδέζεηο ησλ Δηαηξηθψλ Πξνγξακκάησλ. Ο Τπεχζπλνο 
Πιεξσκήο νθείιεη λα εμνθιεί ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη φια φζα πεξηιακβάλνληαη ζε 
απηνχο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 
11.4.6. Γηαδηθαζία Έληαμεο πλδέζεσλ ζηα Δηαηξηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Δηαηξίαο: 
Α. Έληαμε λέσλ πλδέζεσλ: Ο Τπεχζπλνο Πιεξσκήο δηθαηνχηαη λα εληάμεη ζηα 
Δηαηξηθά Πξνγξάκκαηα λέεο πλδέζεηο, ππνγξάθνληαο ην εηδηθφ έληππν Αίηεζεο 
Λέσλ πλδέζεσλ.  
Β. Έληαμε πθηζηάκελσλ πλδέζεσλ ηνπ Τπεχζπλνπ Πιεξσκήο: Ο Τπεχζπλνο 
Πιεξσκήο δηθαηνχηαη λα εληάμεη ζηα Δηαηξηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Δηαηξίαο 
πθηζηάκελεο ελεξγέο πλδέζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην φλνκά ηνπ, ππνγξάθνληαο  ην 
εηδηθφ έληππν Αίηεζεο Λέσλ πλδέζεσλ.  
Γ. Έληαμε πθηζηάκελσλ πλδέζεσλ άιινπ πλδξνκεηή: Ο Τπεχζπλνο Πιεξσκήο 
δηθαηνχηαη λα εληάμεη ζηα Δηαηξηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Δηαηξίαο ήδε πθηζηάκελεο 
πλδέζεηο άιινπ πλδξνκεηή, ππνγξάθνληαο ην εηδηθφ έληππν Αίηεζεο Λέσλ 
πλδέζεσλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν αξρηθφο δηθαηνχρνο ηεο χλδεζεο λα 
δειψζεη εγγξάθσο φηη απνδέρεηαη ηε κεηαβίβαζε ηεο χλδεζήο ηνπ ζηνλ Τπεχζπλν 
Πιεξσκήο. Σν ηέινο έληαμεο αλά χλδεζε δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε 
ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηεο Δηαηξίαο.   
Γ. Σα αλσηέξσ αλαθεξφκελα εηδηθά έληππα απνηεινχλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπο, 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 
11.4.7. Ζ ππνγξαθή ηνπ εηδηθνχ εληχπνπ Αίηεζεο Λέσλ πλδέζεσλ γηα έληαμε 
πλδέζεσλ ζηα Δηαηξηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Δηαηξίαο, ζπληζηά πιήξε απνδνρή ησλ 
φξσλ ηεο παξνχζαο θαη φιεο νη ζρέζεηο κεηαμχ Τπεχζπλνπ Πιεξσκήο θαη Δηαηξίαο γηα 
ηηο εληαγκέλεο πλδέζεηο, ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα. ε πεξίπησζε έληαμεο 
ήδε πθηζηάκελσλ πλδέζεσλ ζηα Δηαηξηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Δηαηξίαο, θαηαξγνχληαη 
απηνκάησο γηα ηηο σο άλσ πλδέζεηο νη φξνη ηεο αξρηθήο Αίηεζεο χλδεζεο θαη 
αληηθαζίζηαληαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Σπρφλ εθπηψζεηο  ή άιια πξνλφκηα εθ 
ησλ σο άλσ πθηζηάκελσλ πλδέζεσλ απνζβέλνληαη απηνδίθαηα θαη ε ηηκνιφγεζε 
ηνπο ζα γίλεηαη εθεμήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηνλ ηζρχνληα 
ηηκνθαηάινγν ησλ Δηαηξηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Δηαηξίαο. 
11.4.8. Θάζε χλδεζε πνπ εληάζζεηαη ζε Δηαηξηθφ Πξφγξακκα ηεο Δηαηξίαο ζα έρεη 
ειάρηζηε δηάξθεηα ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.  
11.4.9. Ζ ιχζε ηεο παξνχζαο δελ επηθέξεη ηε δηαθνπή ησλ πλδέζεσλ γηα ηηο νπνίεο 
δελ έρεη παξέιζεη αθφκε ε ειάρηζηε δηάξθεηα. ε πεξίπησζε ιήμεο ηεο παξνχζαο, ε 
Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εληάμεη απηφκαηα ηηο σο άλσ πλδέζεηο ζε 
πξφγξακκα ηεο επηινγήο ηεο, ελεκεξψλνληαο αληίζηνηρα ηνλ Τπεχζπλν Πιεξσκήο κε 
θάζε πξφζθνξν γηα ηελ Δηαηξία ηξφπν θαη λα ηηκνινγεί ηελ ρξέσζε ησλ 
παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ βάζεη ηνπ σο άλσ πξνγξάκκαηνο, εθηφο αλ ν Τπεχζπλνο 
Πιεξσκήο επηιέμεη ηελ ππαγσγή ησλ σο άλσ πλδέζεσλ ζε άιιν πξφγξακκα ηεο 
Δηαηξίαο (εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζην ελ ιφγσ 
πξφγξακκα).    
12. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
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Οη θάησζη φξνη ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ην πλδξνκεηή ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμεη 
ζηελ Αίηεζε χλδεζεο ηεο παξνρήο θάπνηαο εθ ησλ θάησζη Τπεξεζηψλ ηεο Δηαηξίαο. 
ε θάπνηεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν πλδξνκεηήο απνδέρεηαη ειεθηξνληθά 
μερσξηζηνχο γεληθνχο φξνπο, νη νπνίνη δηέπνπλ ηηο ελ ιφγσ πξφζζεηεο ππεξεζίεο, 
ζπκπιεξψλνληαο ηνπο παξφληεο φξνπο θαη δεζκεχνληαο αληίζηνηρα ην πλδξνκεηή, 
φπσο θαη νη παξφληεο φξνη. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ή 
θαηάξγεζεο ησλ Τπεξεζηψλ, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ελεκέξσζεο ηνπ πλδξνκεηή, 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζεο. 
12. 1. Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ myWIND  
12.1.1. Οη παξφληεο εηδηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, νη ινηπνί φξνη ηεο παξνχζαο θαη ε 
Αίηεζε χλδεζεο ηνπ πλδξνκεηή απνηεινχλ ηνπ φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
παξνρήο Σσλ Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ myWIND. Όπνπ νη παξφληεο εηδηθνί φξνη 
ζπγθξνχνληαη κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηεο παξνχζαο ππεξηζρχνπλ νη παξφληεο 
εηδηθνί ησλ γεληθψλ.  
12.1.2. Ζ Δηαηξεία παξέρεη ζηνλ πλδξνκεηή / Πειάηε (εθεμήο «Υξήζηεο»), βάζεη 
ησλ παξφλησλ φξσλ ρξήζεο, ηηο ππεξεζίεο (1) πξνβνιήο ελεξγψλ ζπλδέζεσλ, (2) 
πξνβνιήο ινγαξηαζκψλ, (3) πξνβνιήο ελεξγψλ πξφζζεησλ ππεξεζηψλ (add on) ζε 
θάζε ζχλδεζε, φπσο επίζεο θαη δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο απηψλ, 
(4) ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο δηεζλνχο πεξηαγσγήο, (5) ελεξγνπνίεζεο νξίνπ 
ρξήζεο δεδνκέλσλ, (6) θξαγήο θάξηαο SIM, (7) ειεθηξνληθήο έθδνζεο ή/θαη 
απνζηνιήο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ινγαξηαζκψλ, (8) θαηαβνιήο ηηκήκαηνο 
κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο, (9) θαηάζεζεο ή θαηάξγεζεο πάγηαο εληνιήο γηα εμφθιεζε 
ινγαξηαζκψλ κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο, (10) αιιαγήο νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο, 
φπνηε απηφ είλαη δπλαηφ ζηα πιαίζηα ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο εκπνξηθήο πνιηηηθήο 
ηεο Δηαηξείαο, (11) αλαβάζκηζεο εκπνξηθνχ παθέηνπ, φπνηε απηφ είλαη δπλαηφ ζηα 
πιαίζηα ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξείαο θαη, γεληθψο, θάζε 
άιιεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη κέζσ ηνπ παξφληνο ηζηνηφπνπ 
«https://www.wind.gr/gr/mywind/mylogin/» (ζην εμήο νη «Τπεξεζίεο»). ε θάζε 
πεξίπησζε, κε ηελ εγγξαθή ηνπ πλδξνκεηή ζηηο ππεξεζίεο myWIND ν 
πλδξνκεηήο απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη δελ ζα ιακβάλεη ζε έληππε 
κνξθή ηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηηο ρξεψζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ. 
Δπηιέγνληαο ηελ επηινγή Β (e-Bill) θαηά ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα, ζα κπνξεί ν 
πλδξνκεηήο λα απνθηά πξφζβαζε ζηελ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θαη λα 
απνζεθεχεη απηή ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ κέζσ ηνπ ηζηνηφπνπ www.wind.gr/mywind.  
12.1.3. Οη δηαηηζέκελνη ηχπνη γηα ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο myWIND, απφ ηνπο 
νπνίνπο δχλαηαη λα επηιέμεη ν πλδξνκεηήο ζηελ παξνχζα είλαη νη παξαθάησ: 
Α. Σχπνο πξψηνο “e-mail Bill” – Ινγαξηαζκφο/ηηκνιφγην ρξέσζεο ησλ ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή: Ο Υξήζηεο δειψλεη 
ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη, δελ επηζπκεί λα ιακβάλεη ζην εμήο ζε έληππε κνξθή ηνπο 
ινγαξηαζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη φηη, απφ ηελ 
εγγξαθή ηνπ ζηελ Τπεξεζία επηζπκεί θαη απνδέρεηαη ζην εμήο λα ηνπο ιακβάλεη κφλν 
ζε ειεθηξνληθή κνξθή, (ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα ππφ 12.1.2). 
Δπίζεο, απνδέρεηαη φηη, ζα ιακβάλεη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ινγαξηαζκνχ (e-mail) 
πνπ έρεη δειψζεη ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, ρσξίο αλάιπζε θιήζεσλ, 
ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαζψο επίζεο θαη θάζε ζρεηηθή κε απηφλ ελεκέξσζε/ 
θνηλνπνίεζε, φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο πλδξνκεηή/ 
Πειάηε κε ηελ WIND (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηελ εηδνπνίεζε πξνζσξηλήο 
δηαθνπήο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ε νπνία δηελεξγείηαη 
ζηελ παξνχζα δηα κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ). 
Β. Σχπνο δεχηεξνο “e-Bill” – Ο Υξήζηεο έρεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηχπνπ Α “e-
mail Bill” θαη ηζρχνπλ φια φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ Α. Δπηπιένλ απηψλ, ν 
Υξήζηεο απνθηά πξφζβαζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν myWIND/e-bill φπνπ κπνξεί λα δεη 

http://www.wind.gr/mywind
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θαη απνζεθεχζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηηο αλαιπηηθέο ρξεψζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ 
ηνπ, ζχκθσλα κε ηα εθεί νξηδφκελα. 
Γ. Σχπνο ηξίηνο “myWIND” –  Ινγαξηαζκφο/ηηκνιφγην ρξέσζεο ησλ ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή: Ο Υξήζηεο ζα 
ιακβάλεη ζε έληππε κνξθή κφλν ηνλ ινγαξηαζκφ/ηηκνιφγην ρξέσζεο, ρσξίο 
αλαιπηηθή ρξέσζε, ζηε δεισζείζα απφ απηφλ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε. Δπηπιένλ, ν 
Υξήζηεο έρεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηχπνπ Α “e-mail Bill” θαη ηζρχνπλ φια φζα 
αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ Α. 
Δηδηθά γηα ηνπο εηαηξηθνχο πειάηεο ηζρχνπλ κφλν νη ηχπνη Α (“e-mail Bill”) θαη Β (“e-
Bill”) αλσηέξσ θαη ζηνπο εηαηξηθνχο πειάηεο δελ παξέρεηαη ν ηχπνο Γ (“myWIND”).  
12.1.4. Ζ πξφζβαζε ζηηο Τπεξεζίεο myWIND απνθηάηαη θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν 
θαη κε πξσηνβνπιία ηνπ πλδξνκεηή, είηε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ, 
επηιέγνληαο ηηο δπλαηφηεηεο απηέο ζηελ αίηεζε ζχλδεζεο/ελεξγνπνίεζεο είηε κε 
πξσηνβνπιία ηνπ πλδξνκεηή, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο (site) ηεο WIND Διιαο. ηελ 
πξψηε πεξίπησζε, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή ηεο αίηεζεο ελεξγνπνίεζεο ηεο 
ππεξεζίαο, ν πλδξνκεηήο επηιέγεη λα ιάβεη ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο, εθφζνλ 
πξνεγνπκέλσο δειψζεη έγθπξν αξηζκφ θηλεηήο ζχλδεζεο θαη έγθπξε ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε (e-mail). Όζνλ αθνξά ηφζν ζηε ζχλδεζε θηλεηήο φζν θαη ζηε δηεχζπλζε 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ν πλδξνκεηήο εγγπάηαη φηη είλαη ελεξγέο, έρεη 
πξφζβαζε ζε απηέο απηφο ν ίδηνο θαη ζε πεξίπησζε αιιαγήο νηαζδήπνηε εμ’ απηψλ 
νθείιεη λα ελεκεξψλεη άκεζα πξνο ηνχην ηελ Δηαηξεία θαη παξάιιεια επηιέγεη ηνλ 
ηχπν ησλ Τπεξεζηψλ πνπ επηζπκεί. Δλ ζπλερεία, ιακβάλεη ρψξα ε αθφινπζε 
δηαδηθαζία επαιήζεπζεο (εθεμήο ε «Γηαδηθαζία Δπαιήζεπζεο») θαη ζπγθεθξηκέλα, ν 
πλδξνκεηήο ιακβάλεη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ζρεηηθφ 
ειεθηξνληθφ κήλπκα επαιήζεπζεο (verification e-mail), ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη 
ζχλδεζκνο (link), ηνλ νπνίν πξέπεη λα επηιέμεη ν πλδξνκεηήο. Κε ηελ επηινγή ηνπ 
ζπλδέζκνπ, ν πλδξνκεηήο κεηαθέξεηαη ζε κία ηζηνζειίδα, ζηελ νπνία ζα θαιείηαη 
λα εηζάγεη έλαλ θσδηθφ ρξήζηε κηαο ρξήζεο (one time password). Σνλ ελ ιφγσ 
θσδηθφ ιακβάλεη κε ζρεηηθφ ζχληνκν γξαπηφ κήλπκα (SMS) ζηνλ αξηζκφ θηλεηήο 
ζχλδεζεο πνπ έρεη δειψζεη θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 
θσδηθνχ κίαο ρξήζεο, ν πλδξνκεηήο κεηαθέξεηαη ζε λέα ηζηνζειίδα, φπνπ ζα ηνπ 
δεηεζεί λα δειψζεη έλα κνλαδηθφ φλνκα ρξήζηε (username) θαη έλαλ κνλαδηθφ 
θσδηθφ ρξήζηε (password), ηα νπνία θαη ζα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
πξφζβαζε ζηηο Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο myWIND, θαζψο επίζεο θαη λα απνδερηεί 
ηνπο φξνπο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο. Κε ηε δήισζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ απφ ην 
πλδξνκεηή θαη ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ρξήζεο, νινθιεξψλεηαη ε Γηαδηθαζία 
Δπαιήζεπζεο θαη ελ γέλεη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηηο Τπεξεζίεο myWIND θαη ν 
πλδξνκεηήο ιακβάλεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα θαισζνξίζκαηνο (welcome e-
mail). ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν πλδξνκεηήο εγγξάθεηαη ζηηο Τπεξεζίεο κέζσ ηνπ 
δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ «https://www.wind.gr/gr/mywind/mylogin/», αθνινπζψληαο ηα 
βήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη εθεί κε δηαδξαζηηθφ ηξφπν, δειαδή θαηαρσξψληαο ην 
Α.Φ.Κ. ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θηλεηνχ, ηνλ θσδηθφ πειάηε θαη 
απαξαηηήησο δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail). Όζνλ αθνξά ηφζν ζηε 
ζχλδεζε θηλεηήο φζν θαη ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ν πλδξνκεηήο 
εγγπάηαη φηη είλαη ελεξγέο, έρεη πξφζβαζε ζε απηέο απηφο ν ίδηνο θαη ζε πεξίπησζε 
αιιαγήο νηαζδήπνηε εμ’ απηψλ νθείιεη λα ελεκεξψλεη άκεζα πξνο ηνχην ηελ Δηαηξεία 
θαη παξάιιεια επηιέγεη ηνλ ηχπν ησλ Τπεξεζηψλ πνπ επηζπκεί. Δλ ζπλερεία, 
αθνινπζείηαη αθξηβψο ε ίδηα σο άλσ Γηαδηθαζία Δπαιήζεπζεο θαη νινθιήξσζεο ηεο 
εγγξαθήο ηνπ πλδξνκεηή ζηηο Τπεξεζίεο myWIND. Θαη ζηηο δχν αλσηέξσ 
πεξηπηψζεηο, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηαδηθαζίαο Δπαιήζεπζεο θαη ελ γέλεη κέρξη 
ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ζηηο Τπεξεζίεο myWIND, ν πλδξνκεηήο 
ζα ιακβάλεη ινγαξηαζκφ / ηηκνιφγην ρξέσζεο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
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επηθνηλσληψλ ζε έληππε κνξθή θαη κφλν. Κε ηελ εγγξαθή ελφο Υξήζηε ζηηο 
Τπεξεζίεο θαη ηελ επηινγή ηχπνπ θαηά ηα αλσηέξσ ππφ 12.1.3 αλαθεξφκελα, ν 
ζπγθεθξηκέλνο Υξήζηεο – πλδξνκεηήο ζα ιακβάλεη ηνλ επηιεγέληα ηχπν Τπεξεζηψλ 
γηα φιεο ηηο ζπλδέζεηο πνπ έρεη ζηελ Δηαηξεία (θηλεηήο ή/θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο) 
θαη δε γηα φιεο ηηο ζπλδέζεηο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην Α.Φ.Κ. ηνπ, 
θαηαξγνχκελνπ νηνδήπνηε άιινπ ηξφπνπ θαη κεζφδνπ ιήςεο ινγαξηαζκψλ πνπ ίζρπε 
γηα ηνλ/ηνπο ινγαξηαζκφ/νχο ησλ ινηπψλ ζπλδέζεσλ ηνπ Υξήζηε ζηελ Δηαηξεία 
κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή.  
12.1.5. Ο Υξήζηεο δχλαηαη νπνηεδήπνηε θαη κέζσ ηεο Τπεξεζίαο λα δηαθφπηεη ν ίδηνο 
ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηε δεισζείζα απφ 
απηφλ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ινγαξηαζκνχ – ηηκνινγίνπ ρξέσζεο. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε δελ ζα επεξεάδνληαη νη ινηπέο παξερφκελεο Τπεξεζίεο. 
12.1.6. Ο Υξήζηεο ξεηψο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε 
εμαζθάιηζε ηνπ Υξήζηε φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη 
θαηά ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζε εγγξάθσλ, θαζψο απηή εμαξηάηαη απφ πιήζνο 
παξαγφλησλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε WIND Διιάο δελ θέξεη ζε θακία πεξίπησζε επζχλε ή 
ππνρξέσζε φζνλ αθνξά ζηελ απνζηνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ – ηηκνινγίνπ ρξέσζεο 
ζηνλ Υξήζηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ 
απηφο έρεη δειψζεη ζηε WIND Διιάο θαη ηαπηφρξνλα ν Υξήζηεο αλαγλσξίδεη φηη ν 
ίδηνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκία ήζειε πξνθιεζεί ζε απηφλ 
ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην. Δπίζεο, ε WIND Διιάο δελ θέξεη επζχλε γηα κε έγθπξνπο 
πξννξηζκνχο, ζθάικαηα κεηάδνζεο, αιινίσζε ή ελ γέλεη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη ζην ηειεπηθνηλσληαθφ ηεο δίθηπν θαη κεηαθέξνληαη 
κέζσ θπθισκάησλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ πνπ παξέρνπλ ηξίηνη, 
θαζψο επίζεο θαη πάξνρνη ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ πνπ δηαζπλδένληαη κε ην 
δίθηπν ηεο WIND Διιάο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. 
Παξάιιεια ε WIND Διιάο δελ παξέρεη θακία εγγχεζε πξνο ην Υξήζηε φηη νη 
δηαδηθαζίεο αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε WIND Διιάο ζα απνηξέςνπλ ηελ απψιεηα, 
αιινίσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη ζην Γηαδίθηπν π.ρ. 
εμαηηίαο ηψλ, trojan horses ή άιισλ αληίζηνηρσλ επηβιαβψλ πξάμεσλ ηξίησλ. 
12.1.7. Κε ηελ ππεξεζία θαηαβνιήο ηηκήκαηνο κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο ν 
ζπλδξνκεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαβάιιεη ην ηίκεκα γηα ηελ εμφθιεζε ησλ 
ινγαξηαζκψλ ηνπ κε ρξήζε έγθπξεο θαη ελ ηζρχ πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο εθδφζεσο 
απφ αλαγλσξηζκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα. 
12.1.8. Κε ηελ ππεξεζία θαηάζεζεο πάγηαο εληνιήο γηα εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ κέζσ 
πηζησηηθήο θάξηαο ν ζπλδξνκεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζέζεη πάγηα εληνιή γηα 
ηελ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ, πνπ πξφθεηηαη λα εθδίδνληαη ζην κέιινλ απφ 
ηελ WIND, κε ρξήζε έγθπξεο θαη ελ ηζρχ πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο εθδφζεσο απφ 
αλαγλσξηζκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα. 
12.1.9.Γηθαίσκα έληαμεο ζηελ Τπεξεζία έρνπλ φινη νη πλδξνκεηέο πκβνιαίνπ ηεο 
WIND (θπζηθά πξφζσπα, λνκηθά πξφζσπα εκπνξηθνχ ή θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 
θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ αηνκηθή εκπνξηθή επηρείξεζε ή ειεχζεξν 
επάγγεικα), νη νπνίνη έρνπλ ελεξγή ζχλδεζε θηλεηήο ηειεθσλίαο ή θαη ζηαζεξήο 
ηειεθσλίαο θαη internet θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail). Δμαηξέζεηο απφ ην 
δηθαίσκα έληαμεο δχλαληαη λα εθαξκφδνληαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ιφγνπο 
δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζπλδξνκεηψλ. 
12.1.10.Ο Υξήζηεο θαιείηαη λα δηαβάδεη πξνζεθηηθά ηφζν ηνπο παξφληεο φξνπο 
ρξήζεο ησλ Τπεξεζηψλ φζν θαη απηνχο πνπ ζα ηνπ παξνπζηαζηνχλ ειεθηξνληθά, πξηλ 
απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζε απηή. ε πεξίπησζε πνπ δελ απνδέρεηαη πιήξσο θαη ρσξίο 
επηθχιαμε ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ φξσλ απηψλ πνπ ζα ηνπ παξνπζηαζηνχλ 
ειεθηξνληθά, πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ ππεξεζία, θαιείηαη λα κελ πξνρσξήζεη 
ζηελ απνδνρή ησλ φξσλ απηψλ θαη αθνινχζσο ζηε ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ. Ζ WIND 
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δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο νπνηεδήπνηε ησλ παξφλησλ φξσλ αιιά θαη ησλ 
ελ ιφγσ φξσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πλδξνκεηή ειεθηξνληθά, πξηλ ηε ρξήζε ησλ 
Τπεξεζηψλ, κε πξνεγνχκελε αληίζηνηρε ελεκέξσζε ηνπ Υξήζηε ηξηάληα (30) 
εκεξψλ, πξηλ ηελ ηζρχ ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηεο 
παξνχζεο ζπκβάζεσο, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν Υξήζηεο ζα δχλαηαη λα 
ππαλαρσξήζεη ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο πνπ αθνξά ζηελ Τπεξεζία. 
12.1.11.Δγγξαθή/Δλεξγνπνίεζε ησλ Τπεξεζηψλ  
Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα/ δπζρέξεηα/ εξψηεκα θαηά ηε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο 
ησλ Τπεξεζηψλ, ν Υξήζηεο δχλαηαη λα επηθνηλσλεί κε ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο 
Πειαηψλ ηεο WIND ζηα ηζρχνληα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο/ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο 
φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ σο άλσ ειεθηξνληθή ζειίδα (www.wind.gr/gr/mywind). 
12.1.12.Σξφπνη Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
Α. Γηα ηελ πξφζβαζε θάζε θνξά ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ησλ Τπεξεζηψλ, ν Υξήζηεο 
εηζάγεη ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ Υξήζηε (username) θαη ηνλ θσδηθφ Δηζφδνπ 
(password) (εθεμήο «Θσδηθνί Πξφζβαζεο») πνπ είρε νξίζεη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 
ππφ 12.1.4. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ελδέρεηαη λα δεηείηαη πεξηνδηθά απφ ηνλ Υξήζηε λα 
αιιάδεη ηνλ θσδηθφ εηζφδνπ ηνπ. 
Β. Κε ηε ζχλδεζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ησλ Τπεξεζηψλ, ν Υξήζηεο απνθηά 
πξφζβαζε ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ myWIND θαη έρεη νπνηεδήπνηε ην 
δηθαίσκα λα αηηείηαη θαη λα ιακβάλεη ηηο Τπεξεζίεο. 
Γ. Κε ηελ έθδνζε θάζε λένπ ινγαξηαζκνχ απνζηέιιεηαη ζηνλ Υξήζηε ζρεηηθφ 
ελεκεξσηηθφ γξαπηφ κήλπκα (SMS) ζηνλ δεισζέληα απφ απηφλ αξηζκφ θηλεηήο 
ηειεθσλίαο θαζψο θαη ειεθηξνληθή επηζηνιή ζηε δεισζείζα απφ απηφλ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε κε επηζπλαπηφκελν ηνλ ζχλδεζκν ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ζρεηηθήο Τπεξεζίαο 
θαζψο επίζεο θαη επηζπλαπηφκελν έληππν ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ 
Υξήζηε, ρσξίο αλάιπζε θιήζεσλ. Κε ηε ιήςε ηνπ παξαπάλσ γξαπηνχ κελχκαηνο 
θαη παξάιιεια ηεο ειεθηξνληθήο επηζηνιήο ν Υξήζηεο κπνξεί λα ζπλδέεηαη θαη λα 
ιακβάλεη γλψζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν Τπεξεζίαο πνπ έρεη 
επηιέμεη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ππφ 12.1.3 αλαθεξφκελα. 
Γ. Οη ινγαξηαζκνί εθδίδνληαη κεληαίσο ή/θαη θαη’ επηινγή ηεο WIND γηα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηνπο δχν (2) κήλεο, ζχκθσλα κε ηα φζα εηδηθφηεξα 
νξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο πλδξνκεηή/Πειάηε κε ηε WIND. Αλάινγα κε 
ηνλ ηχπν Τπεξεζίαο πνπ έρεη επηιέμεη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ππφ 12.1.3 
αλαθεξφκελα, ν Υξήζηεο δχλαηαη λα έρεη πξφζβαζε θαη ζε παιαηφηεξνπο 
ινγαξηαζκνχο ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηνλ ηξέρνληα 
ινγαξηαζκφ. 
Δ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο ησλ Τπεξεζηψλ εγγξαθεί ζηελ Τπεξεζία Δληαίνπ 
Ινγαξηαζκνχ ηεο WIND (θηλεηή ηειεθσλία, ζηαζεξή ηειεθσλία θαη Ηnternet), 
δειψλεη φηη, απνδέρεηαη φηη ζα ιακβάλεη ηελ ππεξεζία απηή γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλεο ζην Α.Φ.Κ ηνπ. 
Σ. Θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαηαβνιήο ηηκήκαηνο κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο 
θαη θαηάζεζεο πάγηαο εληνιήο γηα εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο ν 
ρξήζηεο θαη λφκηκνο θάηνρνο ηεο θάξηαο, αθνχ εηζέιζεη ζηνλ Γηαδηθηπαθφ Σφπν, 
θαηαρσξεί ζηα νηθεία πεδία, ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ηνπ (αξηζκφο θάξηαο, εκεξνκελία 
ιήμεο, αξηζκφο εμαθξίβσζεο ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο θάξηαο πνπ είλαη απνηππσκέλνο 
ζηνλ ρψξν πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηφρνπ (CVV2/VISAή CVC/MC) 
θαη ην πνζφ ηεο πιεξσκήο πνπ επηζπκεί. Κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ 
ζηνηρείσλ ν Υξήζηεο εγθξίλεη ηελ πιεξσκή ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ κε ηελ ελεξγνπνίεζε 
ηεο έλδεημεο «Οινθιήξσζε» (ή άιιεο παξεκθεξνχο θξάζεο) πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 
νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ.    
12.1.13. Γηθαηψκαηα/ Τπνρξεψζεηο πλδξνκεηή 
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Α. Ο Υξήζηεο ζεσξείηαη φηη έιαβε γλψζε γηα ηελ έθδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ εληφο 
πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο, φπσο απηή 
αλαγξάθεηαη ζε θάζε ινγαξηαζκφ. Ζ Δηαηξεία νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ φζν ην 
δπλαηφλ ηαρχηεξε επίδνζε θαη απνζηνιή ζηνπο ζπλδξνκεηέο ησλ εθδηδφκελσλ απφ 
απηήλ ινγαξηαζκψλ ρξέσζεο. 
Β. Δπίζεο, ν Υξήζηεο ζεσξείηαη φηη έιαβε γλψζε θάζε ζρεηηθήο 
ελεκέξσζεο/θνηλνπνίεζεο πνπ εζηάιε ζηελ σο άλσ ειεθηξνληθή δηεχζπλζή ηνπ 
θαζψο θαη ζηνλ/νπο αξηζκφ/νπο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ.  
Γ. Ο Υξήζηεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο WIND ζε 
νπνηαδήπνηε πεξίπησζε αδπλακίαο πξφζβαζεο ζηελ Τπεξεζία ή αδπλακίαο ιήςεο 
ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξνχζα ελεκεξψζεσλ θαη δελ δχλαηαη λα επηθαιεζηεί 
θαλέλαλ εθ ησλ σο άλσ ιφγσλ σο αηηηνινγία ππεξεκεξίαο εμφθιεζεο ησλ 
ινγαξηαζκψλ ηνπ.  
Γ. Ο πλδξνκεηήο απνδέρεηαη φηη, πέξα ησλ σο άλσ ελεκεξψζεσλ, ζα ιακβάλεη απφ 
ηελ Δηαηξία θαη έγγξαθεο εηδνπνηήζεηο κέζσ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη 
δειψζεη ζηελ Αίηεζε χλδεζεο, πξηλ απφ ηε κφληκε δηαθνπή παξνρήο ησλ 
Τπεξεζηψλ, βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, εθηφο εάλ απφ 
ηνλ ηχπν Τπεξεζίεο πνπ έρεη επηιέμεη δελ πξνβιέπεηαη απνζηνιή έληππνπ 
ινγαξηαζκνχ, νπφηε ε απνζηνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ κέζσ ειεθηξνληθήο 
αιιεινγξαθίαο ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε ή ε απνζηνιή ελεκέξσζεο έθδνζεο 
ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα ζεσξνχληαη αξθεηέο γηα ηε ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπ, πξηλ ηελ 
επηβνιή θξαγήο ή δηαθνπήο.  
Δ. Ο Υξήζηεο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ, είλαη ππνρξεσκέλνο θαη 
θέξεη ηελ επζχλε λα γλσζηνπνηεί ακέζσο ζηε WIND εγγξάθσο θαη κε ππεχζπλε 
δήισζε απεπζπλφκελε πξνο απηή, θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη δειψζεη 
ζηελ παξνχζα Αίηεζε, φπσο ελδεηθηηθά ηεο ηαρπδξνκηθήο ηνπ δηεχζπλζεο θαη ηνπ 
αξηζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απηνχ (e-mail). Ο 
Υξήζηεο δειψλεη φηη, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ δεισζέλησλ απφ απηφλ ζηελ σο 
άλσ Αίηεζε ζηνηρείσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ίδην. 
Σ. Ο Υξήζηεο ξεηψο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη, ε WIND δελ θέξεη ζε θακία 
πεξίπησζε επζχλε ή ππνρξέσζε επηβεβαίσζεο ή/θαη επαιήζεπζεο ησλ δεισζέλησλ 
απφ απηφλ κε ηελ παξνχζα Αίηεζε ζηνηρείσλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο (π.ρ. δηεχζπλζε, e-mail θ.ν.θ.) θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ παξέρεη ζηελ 
Δηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε θαη παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ θαη φηη ν ίδηνο είλαη 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκία ήζειε πξνθιεζεί ζε απηφλ ή ζε 
νηνλδήπνηε ηξίην απφ ηε ρξήζε ή ηελ επεμεξγαζία απηψλ. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα 
σο άλσ ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη απφ ην Υξήζηε ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ 
αξρηθψο δεισζέλησλ.  
Ε. Ο Υξήζηεο δχλαηαη λα αιιάμεη νπνηεδήπνηε ηνλ ηχπν παξνρήο ηεο ππεξεζίαο 
ειεθηξνληθήο έθδνζεο ινγαξηαζκψλ, ηελ δεισζείζα απφ απηφλ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο 
ησλ Τπεξεζηψλ www.wind.gr/gr/mywind/mylogin.  
Ζ. Ο Υξήζηεο δχλαηαη λα δηαθφςεη νπνηεδήπνηε ηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ. 
Ζ κεηαβνιή δχλαηαη λα ζπληειεζηεί κε ηε ζπκπιήξσζε απφ ην Υξήζηε ηεο ζρεηηθήο 
Αίηεζεο Γηαθνπήο ησλ Τπεξεζηψλ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε αηηήκαηνο δηαθνπήο ησλ 
Τπεξεζηψλ, ε WIND ζα απνζηέιιεη ζην Υξήζηε ηνπο ινγαξηαζκνχο παξνρήο 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ απνθιεηζηηθά ζηε δεισζείζα απφ απηφλ 
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο σο άλσ Αίηεζεο ζα επέξρνληαη εληφο 
ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ πξνζήθνπζα ππνβνιή ηεο. ε 
πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο δεηήζεη ε δηαθνπή λα ιάβεη ρψξα ζε ρξφλν ζπληνκφηεξν 
ησλ 30 εκεξψλ, ε WIND ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζηα πιαίζηα ησλ 
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ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ην αίηεκα 
ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Θ. Ο Υξήζηεο δειψλεη φηη είλαη ν απνθιεηζηηθφο ρξήζηεο ηεο Τπεξεζίαο θαη 
δεζκεχεηαη φηη ζα θάλεη νξζή ρξήζε απηήο  θαη δε ζα απνθαιχπηεη νχηε ζα 
δεκνζηεχεη ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο ελ γέλεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην (πρ. θσδηθνχο 
πξφζβαζεο, πεξηερφκελν ηεο Τπεξεζίαο), φπσο ελδεηθηηθά κε ηελ πξνψζεζή ηνπο 
κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζε ηξίηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Υξήζηεο 
είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ήζειε ππνζηεί θαη ε WIND 
νπδεκία επζχλε ζα θέξεη γηα ηελ δεκία απηή. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη 
άκεζα ηε WIND γηα νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ή/θαη παξαβίαζε ησλ 
σο άλσ θσδηθψλ πξφζβαζεο ζηελ Τπεξεζία. 
Η. Απαγνξεχεηαη ξεηά νπνηαδήπνηε επέκβαζε / επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 
παξνπζηαδφκελσλ ζηε ηζηνζειίδα ησλ Τπεξεζηψλ ζηνηρείσλ ρξεψζεσλ θαη ν Υξήζηεο 
είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκία ήζειε ππνζηεί ν ίδηνο ή 
πξνθιεζεί ζηε WIND ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην απφ αληίζηνηρε ελέξγεηά ηνπ. 
ΗΑ. Ο Υξήζηεο νθείιεη λα ηεξεί φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 
φξνπο ρξήζεο ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο θαζψο θαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα 
ηελ πιεξσκή κε ειεθηξνληθά κέζα, φπσο, ελδεηθηηθά, λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα γηα 
ηελ αζθαιή θχιαμε ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο, λα εηδνπνηεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ηελ 
WIND γηα ηελ πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο θ.ιπ. 
ΗΒ. Ο Θάηνρνο αλαγλσξίδεη φηη ε WIND νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε ζεηηθή ή 
απνζεηηθή δεκία, πνπ ελδερφκελα ζα ππνζηεί ν Υξήζηεο απφ ηε κε ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ ζπλνιηθά απφ ην παξφλ άξζξν 12.  
12.1.14. Τπνρξεψζεηο ηεο WIND 
Α. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Τπεξεζίαο 
αληηζηνηρνχλ ζηα ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο WIND αλαθνξηθά κε ηελ 
παξνρή θαη ηηκνιφγεζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζην Υξήζηε. ε ηπρφλ 
πεξίπησζε ιάζνπο ή/θαη πηζαλήο αλαθξηβνχο αλαγξαθήο, ιφγσ κε ππαηηηφηεηαο ηεο 
WIND, ε WIND δελ ζα επζχλεηαη έλαληη θαλελφο γηα δεκίεο (νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη 
αλ είλαη απηέο) πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ. Κε ππαηηηφηεηα ηεο WIND απνηεινχλ, 
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αηηίεο πνπ αλάγνληαη ζε ηερληθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη 
αζηνρίεο ή πιεκκειή ιεηηνπξγία ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ή ζηνηρείσλ δηθηχνπ ή 
ζρεηίδνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Υξήζηε. 
Β. Ζ WIND ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
δηαζεζηκφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία απηήο. Ωζηφζν, ζε θακία 
πεξίπησζε δελ ζα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε δεκία αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνζειίδα 
ζηελ νπνία θηινμελείηαη ε Τπεξεζία ή ηελ ρξήζε ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ελδεηθηηθά, ιάζνπο, παξάιεηςεο, δηαθνπήο ειαηηψκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ή ηεο ζχλδεζεο, ηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
έρνπλ ελεκεξσζεί πεξί ησλ αλσηέξσ νη εθπξφζσπνη ηεο WIND.  
Γ. Ζ WIND δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ή θαηάξγεζεο ησλ επηκέξνπο 
ππεξεζηψλ ηεο Τπεξεζίαο myWIND, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ελεκέξσζεο ηνπ 
πλδξνκεηή, κε θάζε πξφζθνξν γηα ηε WIND ηξφπν (επηζηνιή, fax, e-mail, SMS, 
ινγαξηαζκνχο, αλάξηεζε ζηνλ ηζηνηφπν ηεο WIND, θ.ι.π.). Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ Τπεξεζηψλ ζπλεπάγνληαη δπζκελή απνηειέζκαηα γηα ην 
πλδξνκεηή/Υξήζηε, ε WIND ζα ηνπο ελεκεξψλεη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο, ηξηάληα (30) εκέξεο, πξηλ ηελ εθαξκνγή 
ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο, παξέρνληάο ηνπο έηζη, γηα ην ελ ιφγσ δηάζηεκα, 
ην δηθαίσκα λα ππαλαρσξήζνπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε πνπ αθνξά ζηελ 
Τπεξεζία. 
12. 2. Τπηπεζία Δνιαίος Λογαπιαζμού (Single Bill) 



26 

12.2.1. Οη παξφληεο εηδηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, νη Αηηήζεηο χλδεζεο Τπεξεζηψλ 
Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ (WIND θηλεηή, ζηαζεξή θαη ADSL internet) θαη νη Γεληθνί 
Όξνη ησλ σο άλσ Αηηήζεσλ χλδεζεο απνηεινχλ ηνπ φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο Δληαίνπ Ινγαξηαζκνχ. Όπνπ νη παξφληεο εηδηθνί φξνη 
ζπγθξνχνληαη κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηεο παξνχζαο ππεξηζρχνπλ νη παξφληεο 
εηδηθνί ησλ γεληθψλ. 
12.2.2. Ζ Τπεξεζία Δληαίνπ Ινγαξηαζκνχ ζπλίζηαηαη ζηελ έληαμε θαη δηαηήξεζε 
φισλ ησλ ελεξγψλ ζπλδέζεσλ ηνπ πλδξνκεηή ζηελ Δηαηξία (WIND θηλεηή, ζηαζεξή 
θαη ADSL internet) θάησ απφ ηνλ ίδην θσδηθφ πλδξνκεηή πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη 
έλαλ εληαίν ινγαξηαζκφ γηα φιεο ηηο σο άλσ Τπεξεζίεο.  
12.2.3. Ο πλδξνκεηήο, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Δληαίνπ 
Ινγαξηαζκνχ, ζα πξέπεη νη δεισκέλεο ζηελ παξνχζα ζπλδέζεηο ηνπ ζην δίθηπν ηεο 
WIND, λα είλαη ελεξγέο θαηά ην κήλα ηηκνιφγεζεο θαη λα ηηκνινγνχληαη κε ηα ίδηα 
πξνζσπηθά δεδνκέλα (Ολνκαηεπψλπκν, αξ. ΑΓΣ, ΑΦΚ). 
12.2.4. Κε ηελ εγγξαθή ηνπ πλδξνκεηή ζηελ Τπεξεζία Δληαίνπ Ινγαξηαζκνχ, ε 
Δηαηξία δχλαηαη λα παξέρεη ζην πλδξνκεηή έθπησζε ζην κεληαίν πάγην ηέινο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ή άιινπ είδνπο εθπηψζεηο, βάζεη ηνπ 
ηζρχνληνο ηηκνθαηαιφγνπ ηεο Δηαηξείαο. Ζ έθπησζε ζα ηζρχεη απνθιεηζηηθά γηα ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν πλδξνκεηήο ζα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο ζηελ Τπεξεζία 
Δληαίνπ Ινγαξηαζκνχ θαη ζηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα ησλ Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ 
Δπηθνηλσληψλ, πνπ νξίδεη ε εθπησηηθή πξνζθνξά, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ ηζρχνληα 
ηηκνθαηάινγν ηεο Δηαηξίαο. 
12.2.5. Ο πλδξνκεηήο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο 
ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ (Γεληθνί Όξνη ησλ Αηηήζεσλ χλδεζεο θαη ηεο 
παξνχζαο), φπσο ελδεηθηηθά ε κε έγθαηξε εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ινγαξηαζκνχ 
ησλ Τπεξεζηψλ ησλ σο άλσ ζπλδέζεσλ (WIND θηλεηή, ζηαζεξή θαη ADSL internet), 
εληφο ηεο αλαγξαθφκελεο ζε απηφλ εκεξνκελία ιήμεο, ε Δηαηξία δηθαηνχηαη λα 
πξνβεί ζε πξνζσξηλή θαη θαηφπηλ κφληκε δηαθνπή φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ εληαίνπ 
ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηνπο  Γεληθνχο Όξνπο ησλ Αηηήζεσλ χλδεζεο ζην Γίθηπν 
παξνρήο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ πλδξνκεηή (θηλεηήο, ζηαζεξήο θαη ADSL 
internet), φπσο ηζρχνπλ. ε πεξίπησζε κεξηθήο εμφθιεζεο ηνπ εληαίνπ ινγαξηαζκνχ 
ζπκθσλείηαη ξεηψο φηη ν πλδξνκεηήο θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο γηα ηελ νθεηιή ηνπ, 
ζπλεπαγφκελσλ ησλ ζπλεπεηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηνπο 
Γεληθνχο Όξνπο ησλ Αηηήζεσλ χλδεζεο, αλαθνξηθά κε ηελ πξνζσξηλή/κφληκε 
δηαθνπή ηνπ ζπλφινπ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη. 
12.2.6. ε πεξίπησζε πνπ ν πλδξνκεηήο έρεη εγγξαθεί ζε νπνηνλδήπνηε ηχπν ηεο 
Τπεξεζίαο Ζιεθηξνληθνχ Ινγαξηαζκνχ, νη δεισκέλεο ζηελ παξνχζα ζπλδέζεηο ηνπ, 
ζα εκθαληζηνχλ απηφκαηα θαη ζηελ Τπεξεζία Ζιεθηξνληθνχ Ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη 
επηιέμεη. 
12.2.7. ε πεξίπησζε πνπ ν πλδξνκεηήο αηηεζεί κεηαβίβαζε/αίηεζε 
θνξεηφηεηαο/αθχξσζε, γηα νπνηαδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ ζπλδέζεσλ, ε Τπεξεζία 
Δληαίνπ Ινγαξηαζκνχ ζα παχεη λα ηζρχεη απφ ηνλ επφκελν ινγαξηαζκφ γηα ηηο σο άλσ 
ζπλδέζεηο.  
12.2.8. Ο πλδξνκεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο απφ ηελ Τπεξεζία 
Δληαίνπ Ινγαξηαζκνχ, θαηφπηλ έγθαηξεο ελεκέξσζεο ηεο WIND. 
12.2.9. Ζ Τπεξεζία Δληαίνπ Ινγαξηαζκνχ παξέρεηαη εθφζνλ είλαη ηερληθά δηαζέζηκε 
θαη ν πλδξνκεηήο απνδέρεηαη πσο ε παξνρή ηεο ζα ελεξγνπνηεζεί άκα ηε 
δηαζεζηκφηεηά ηεο.  
12. 3 Τπηπεζία WIND Mobile Broadband 
12.3.1. Οη παξφληεο εηδηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, ε Αίηεζε χλδεζεο θαη νη ινηπνί 
φξνη ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηνπ φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο ηεο 
Τπεξεζίαο WIND Mobile Broadband.  
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12.3.2. Ο πλδξνκεηήο δεζκεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ Τπεξεζία WIND Mobile 
Broadband γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο γηα 
ηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ε Τπεξεζία WIND Mobile Broadband θαη ζχκθσλα πάληα κε 
ηηο εθάζηνηε νδεγίεο θαη φξνπο ρξήζεο πνπ νξίδεη ε Δηαηξία, φπσο απηνί 
πξνβιέπνληαη ζηνπο Σηκνθαηαιφγνπο ηεο Τπεξεζίαο WIND Mobile Broadband θαη 
βξίζθνληαη αλαξηεκέλνη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξίαο, ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν (site) 
http://www.wind.gr/gr/gia-ton-idioti/kiniti/wind-mobile-broadband/oikonomika-
programmata-me-sumvolaio/wind-mobile-broadband/, ηνπο νπνίνπο ν πλδξνκεηήο 
δειψλεη φηη γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη. 
12.3.3. Γηα ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο WIND Mobile Broadband απφ ην πλδξνκεηή 
απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ζηνλ Ζ/Τ ηνπ πλδξνκεηή ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ 
αζχξκαηεο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν (ην νπνίν παξέρεηαη ζην πλδξνκεηή απφ ηελ 
Δηαηξία, εθφζνλ ε ππεξεζία ρξεζηκνπνηείηαη κέζσ εμσηεξηθνχ modem πνπ δίλεηαη 
απφ ηελ εηαηξεία). Σν ινγηζκηθφ απηφ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη 
κφλν γηα ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο WIND Mobile Broadband θαη κφλν γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα παξέρεηαη ε Τπεξεζία WIND Mobile Broadband απφ ηελ Δηαηξία ζην 
πλδξνκεηή. Ζ άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ δελ πεξηιακβάλεη ζε θακία πεξίπησζε 
δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα αλαπαξαγσγήο ή δηαλνκήο ηνπ ινγηζκηθνχ ή 
γεληθφηεξα ρξήζεο ηνπ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν πέξαλ ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηεο 
Τπεξεζίαο θαη πάληα ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην. ε πεξίπησζε 
εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ινγηζκηθνχ αζχξκαηεο ζχλδεζεο δηαθνξεηηθνχ απφ ην σο 
άλσ, ν πλδξνκεηήο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο 
γηα νπνηαδήπνηε δεκία ήζειε ππνζηεί ζηα πιαίζηα παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο WIND 
Mobile Broadband.  
12.3.4. Σν ππφ 12.3.3. ινγηζκηθφ αζχξκαηεο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν πνπ 
εγθαζίζηαηαη ζηνλ Ζ/Τ ηνπ πλδξνκεηή θαη επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο WIND 
Mobile Broadband, παξέρεη, κέζσ ηνπ ελζσκαησκέλνπ κεηξεηή πνπ δηαζέηεη, κεηαμχ 
άιισλ, θαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο αθφινπζεο ηηκέο:  (1) ηε κέηξεζε ρξήζεο 
Τπεξεζίαο WIND Mobile Broadband, ήηνη ηνλ φγθν δεδνκέλσλ ζε ρξήζε (kb) θαη (2) 
ηελ έλδεημε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο WIND Mobile 
Broadband (Kbps). Οη σο άλσ ηηκέο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο WIND 
Mobile Broadband γηα ηηο νπνίεο πιεξνθνξείηαη ν πλδξνκεηήο κέζσ ηνπ κεηξεηή 
ηνπ ινγηζκηθνχ αζχξκαηεο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε 
ελδεηθηηθέο ηηκέο, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ πιεξνθφξεζε θαη δελ δχλαηαη ζε θακία 
πεξίπησζε λα απνηειέζνπλ αλαθνξά πξαγκαηνπνηεζείζαο θίλεζεο, θαζψο δελ 
κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ πηζαλή  θαη παξάιιειε θίλεζε απφ εγθαηαζηεκέλεο 
εθαξκνγέο πνπ ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν απηφκαηα θαη πξαγκαηνπνηνχλ 
πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ελεκέξσζεο κέζσ ηεο Τπεξεζίαο πξφζβαζεο. Ωο 
ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγή, ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά, αλαθέξεηαη ε θίλεζε απφ 
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα antivirus. 
12.3.5. Ο πλδξνκεηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο 
Τπεξεζίαο WIND Mobile Broadband θαη δειψλεη φηη ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ Τπεξεζία 
WIND Mobile Broadband ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.  
12.3.6. Ο πλδξνκεηήο δειψλεη ππεχζπλα φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ Τπεξεζία 
WIND Mobile Broadband γηα ηελ αληαιιαγή/δηαθίλεζε παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ θαη 
γεληθφηεξα πεξηερνκέλνπ ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε, ε δηαθίλεζε, ε απφθηεζε ή ν ζθνπφο 
παξαβηάδεη νπνηνλδήπνηε εθάζηνηε ηζρχνληα θαλφλα δηθαίνπ θαη ηδίσο πλεπκαηηθά 
δηθαηψκαηα ηξίησλ. 
12.3.7 Ο πλδξνκεηήο δεζκεχεηαη φηη δελ ζα θάλεη ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο WIND 
Mobile Broadband κεηαμχ άιισλ θαη γηα ηελ απνζηνιή κε δεηεζεηζψλ ή/θαη κεγάινπ 
αξηζκνχ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) γηα ζθνπνχο εκπνξηθήο 
πξνψζεζεο πξντφλησλ ή Τπεξεζηψλ θαη γηα θάζε είδνπο δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο 
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πξνο ιίζηεο παξαιεπηψλ θαη ρσξίο ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπο (spamming), ή ρξήζε 
δηαδηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ ή ηεο ρξήζεο ηνπ απφ 
ηξίηνπο. 
12.3.8. Ζ Δηαηξία δε θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο WIND 
Mobile Broadband απφ ην πλδξνκεηή θαη επηθπιάζζεηαη παληφο λνκίκνπ 
δηθαηψκαηφο ηεο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απφ ην πλδξνκεηή ησλ φξσλ ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
12.3.9. Ζ Δηαηξία δε θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκία πξνθιεζεί ζην 
πλδξνκεηή ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίην απφ ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (Ζ/Τ, θάξηα θαη ινγηζκηθφ) απφ ην πλδξνκεηή. Απνθιεηζηηθή επζχλε γηα 
νπνηαδήπνηε ζρεηηθή δεκία θαη δαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 
δηθαζηηθψλ δαπαλψλ) πξνθιεζνχλ ζην πλδξνκεηή ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίην απφ ηελ 
σο άλσ ρξήζε θέξεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ν πλδξνκεηήο. 
12.3.10. Ο πλδξνκεηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Ζ/Τ ζχλδεζήο ηνπ ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη ηνπ εηαηξηθνχ δηθηχνπ ηνπ (LAN).  
12.3.11. Ζ ρξέσζε ηεο ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο WIND Mobile Broadband γίλεηαη βάζεη 
ηνπ φγθνπ ησλ δηαθηλνχκελσλ δεδνκέλσλ, θαη αλάινγα κε ην πξνεπηιεγκέλν απφ ην 
πλδξνκεηή ηζρχνλ πξφγξακκα ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο WIND Mobile Broadband πνπ 
δηαζέηεη ε Δηαηξία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7.12. ηεο παξνχζεο θαη ζηνλ 
εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηεο Δηαηξίαο πνπ είλαη δεκνζηεπκέλνο ζην 
δηαδηθηπαθφ ηφπν (site) http://www.wind.gr/gr/gia-ton-idioti/kiniti/wind-mobile-
broadband/oikonomika-programmata-me-sumvolaio/wind-mobile-broadband/. 
12.3.12. Οη νλνκαζηηθέο ηαρχηεηεο ηεο Τπεξεζίαο WIND Mobile Broadband δελ είλαη 
εγγπεκέλεο αιιά απνηεινχλ ηηο κέγηζηεο δπλαηέο, θαζψο εμαξηψληαη απφ  ηηο 
εθάζηνηε ηνπηθέο ζπλζήθεο πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο.  
12.4. Τπηπεζία Mobile Internet  
12.4.1 Γηα ηνλ πλδξνκεηή, ν νπνίνο εγγξάθεηαη ζε πξφγξακκα θσλήο ρσξίο 
ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ, ε πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο Internet ή WAP είλαη 
απηφκαηα ελεξγνπνηεκέλε θαη δελ απαηηείηαη θάπνηα επηπξφζζεηε ελέξγεηα απφ ηνλ 
πλδξνκεηή. Οη ρξεψζεηο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηεο 
Δηαηξίαο πνπ είλαη δεκνζηεπκέλνο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν (site) 
http://www.wind.gr/gr/gia-ton-idioti/kiniti/mobile-internet/mobile-internet-me-
sumvolaio/. 
12.4.2 Γηα ηνλ πλδξνκεηή, ν νπνίνο εγγξάθεηαη ζε πξφγξακκα θσλήο κε 
ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ, ε πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο Internet ή WAP είλαη 
απηφκαηα ελεξγνπνηεκέλε θαη ε θαηαλάισζε γίλεηαη κε βάζε ηα πξνζθεξφκελα MB 
ηνπ κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο. Κεηά ην πέξαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ φγθνπ δεδνκέλσλ ε 
ρξέσζε είλαη ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηεο Δηαηξίαο πνπ 
είλαη δεκνζηεπκέλνο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν (site) http://www.wind.gr/gr/gia-ton-
idioti/kiniti/wind-mobile-broadband/oikonomika-programmata-me-sumvolaio/wind-
mobile-broadband/.    
12.4.3 Γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πλδξνκεηή αλαθνξηθά κε ηελ νξζή ρξήζε ησλ 
Τπεξεζηψλ Internet, θαζψο θαη ηε κε επζχλε ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε ησλ 
ππεξεζηψλ απφ ηνλ πλδξνκεηή ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ θεθάιαην 
12.3. 
12.4.4 Ο πλδξνκεηήο δχλαηαη, κε ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ πξνο ηελ Δηαηξία, λα δεηήζεη 
ηε θξαγή ηεο πξφζβαζήο ηνπ ζηηο Τπεξεζίεο Mobile Internet. 
12.5. Τπεξεζίεο Πεξηαγσγήο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Ο πλδξνκεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ πεξηαγσγήο, γηα 
πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πεξηαγσγήο δεδνκέλσλ (GPRS), εληφο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ή ππεξεζίαο πεξηαγσγήο δεδνκέλσλ (GPRS) απεπζείαο απφ ην δίθηπν 
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επίζθεςεο ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεχζπλζε:  
http://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/periagogi/enallaktikos-parohos-periagogis/, ν 
πλδξνκεηήο ζα κπνξεί λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηα 
αλαγθαία κέηξα πνπ πξέπεη λα ιάβεη, ψζηε λα επηιέμεη άιινλ πάξνρν πεξηαγσγήο 
δεδνκέλσλ (ή κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ), ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ζε άιινλ ή 
κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ πεξηαγσγήο δεδνκέλσλ αλά πάζα ζηηγκή θαη ρσξίο 
ρξέσζε απφ πιεπξάο Δηαηξίαο, ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ αιιαγή ζε ελαιιαθηηθφ πάξνρν 
πεξηαγσγήο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
Θαλνληζκνχ ηεο ΔΔ ππ’ αξηζκ. 531/2012 γηα ηελ πεξηαγσγή ζε δεκφζηα δίθηπα 
θηλεηψλ επηθνηλσληψλ εληφο ηεο Έλσζεο, φπσο επεμεγήζεθε δηα ηνπ Δθηειεζηηθνχ 
Θαλνληζκνχ ΔΔ ππ’ αξηζκ. 1203/2012 θαη ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ Θαλνληζκνχ ΔΔ 
2015/2120 θαη ζα ηζρχεη θάζε θνξά. ε πεξίπησζε επηινγήο ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ 
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πεξηαγσγήο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δηαηξία δελ 
έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνζηεξίδεη ηηο ππεξεζίεο πεξηαγσγήο δεδνκέλσλ πνπ ζα 
παξέρνληαη απφ ηνλ ή ηνπο ελαιιαθηηθφ/νπο πάξνρν/νπο πεξηαγσγήο πνπ επέιεμε ν 
πλδξνκεηήο, ελψ νη ζρεηηθέο ρξεψζεηο γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη απεπζείαο απφ ηνλ/ηνπο ελαιιαθηηθφ/νχο πάξνρν/νπο πνπ 
επέιεμε αληίζηνηρα ν πλδξνκεηήο, ρσξίο λα εκπιέθεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ε 
Δηαηξία κε απηνχο ή λα επζχλεηαη έλαληη ηνπ πλδξνκεηή γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο 
ηξίησλ, ηελ πνηφηεηα απηψλ ή ηηο ρξεψζεηο ηξίησλ. Δπηπιένλ, φηαλ ν πλδξνκεηήο 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε πεξηαγσγήο δεδνκέλσλ κε ηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ή ιπζεί ε ηειεπηαία, ε ππεξεζία πεξηαγσγήο δεδνκέλσλ πνπ ζχκθσλα 
κε ην αίηεκα ηνπ πλδξνκεηή δελ εμππεξεηείηαη απφ ηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν, 
εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη απφ ηελ Δηαηξία ζηνλ πιεξέζηεξν δπλαηφ βαζκφ, κε ηα 
ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ινηπνχο πειάηεο ηεο Δηαηξίαο 
θαη ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηεο Δηαηξίαο. Ζ Δηαηξία 
δχλαηαη νπνηεδήπνηε λα ηξνπνπνηεί ή θαη λα θαηαξγήζεη ην παξφλ άξζξν 12.5, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηεο παξνχζεο, ηδηαίηεξα ζε πεξίπησζε ιήμεσο ηεο 
δηάξθεηαο ηνπ αλσηέξσ Θαλνληζκνχ ή θαηαξγήζεψο ηνπ. 
13. Τπηπεζίερ Πεπιεσομένος  
Ζ Δηαηξία παξέρεη ζην πλδξνκεηή ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε Τπεξεζίεο 
Πεξηερνκέλνπ πνπ παξέρνληαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ Σξίηνπο Παξφρνπο.  
13.1. Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε εθείλσλ ησλ Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ ηεο Δηαηξίαο πνπ 
παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ θφκβνπ WIND PLUS ηζρχνπλ νη φξνη θαη 
πξνυπνζέζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε http://www.wind.gr, γηα ηνπο νπνίνπο ν πλδξνκεηήο δειψλεη φηη έρεη 
ελεκεξσζεί θαη απνδέρεηαη απαξέγθιηηα. ε θάζε πεξίπησζε ν πλδξνκεηήο 
απνδέρεηαη, ζπκθσλεί θαη ζπλνκνινγεί φηη θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε 
ρξήζε ησλ σο άλσ Τπεξεζηψλ ηηο νπνίεο δειψλεη φηη ζα ρξεζηκνπνηεί ζπλλφκσο θαη 
κε βάζεη ηνπο σο άλσ φξνπο ρξήζεο. 
13.2. Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ Σξίησλ Παξφρσλ ν 
πλδξνκεηήο απνδέρεηαη, ζπκθσλεί θαη ζπλνκνινγεί φηη ε Δηαηξία δελ επζχλεηαη ζε 
θακία πεξίπησζε γηα ην πεξηερφκελν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ή δεκνζηεπζεί απφ 
ηξίηνπο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηζηνζειίδεο (ή παξέρεηαη ζχλδεζε κέζσ ησλ 
ηζηνζειίδσλ), ηα ινγηζκηθά θαη ηηο Τπεξεζίεο ηεο Δηαηξίαο ή παξέρεηαη ζην 
πλδξνκεηή κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γηθηχνπ ηεο. Ο πλδξνκεηήο 
αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε ρξήζε ησλ σο 
άλσ Τπεξεζηψλ. Οη Σξίηνη σο άλσ Πάξνρνη Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ έρνπλ ηελ 
πιήξε επζχλε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο λνκηθνχ θαη 
θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ 
(ζπκπεξηιακβάλνληαο ελδεηθηηθά ηηο δηαηάμεηο πεξί ηχπνπ, πξνζηαζίαο πλεπκαηηθήο, 

http://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/periagogi/enallaktikos-parohos-periagogis/
http://www.wind.gr/
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βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, πξνζηαζίαο θαηαλαισηή, Θψδηθα Γενληνινγίαο γηα ηελ 
Παξνρή Τπεξεζηψλ Πνιπκεζηθήο Πιεξνθφξεζεο) θαη είλαη ππεχζπλνη αζηηθά θαη 
πνηληθά γηα ην πεξηερφκελν, ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ Τπεξεζηψλ πνπ 
παξέρνπλ. Ζ Δηαηξία δελ θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηπρφλ πξνζβνιή απφ ηνπο 
σο άλσ παξφρνπο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή άιισλ 
δηθαησκάησλ ηξίησλ.  
13.3. Ζ πξφζβαζε ζε Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ γηα ελήιηθνπο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε 
επζχλε ηνπ πλδξνκεηή. Ζ Δηαηξία δελ επζχλεηαη ζε πεξίπησζε πξφζβαζεο ζε 
ηζηνζειίδεο, ινγηζκηθά ή/θαη Τπεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε ελήιηθνπο, απφ ρξήζηεο 
πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ή απφ ηξίηνπο κε 
εμνπζηνδνηεκέλνπο. Ο πλδξνκεηήο νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ηνπο αλήιηθνπο απφ 
πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθνπο. ε νπνηαδήπνηε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ζα επζχλεηαη απνθιεηζηηθά.  
13.4. Ο πλδξνκεηήο δχλαηαη, κε ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ πξνο ηελ Δηαηξία, λα δεηήζεη ηε 
θξαγή ηεο πξφζβαζήο ηνπ ζε φιεο ηηο Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ ή ζε ζπγθεθξηκέλεο 
αξηζκνδνηηθέο ζεηξέο.  
14. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΑΝΑΥΩΡΗΗ (Ιζσύει αποκλειζηικά για ηιρ Αιηήζειρ 
ύνδεζηρ πος ζςνάπηονηαι από απόζηαζη ή εκηόρ εμποπικού 
καηαζηήμαηορ)   
14.1. Θάζε πλδξνκεηήο πνπ ζπλάπηεη Αίηεζε χλδεζεο απφ απφζηαζε ή εθηφο 
εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο κε ηελ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππαλαρσξήζεη απφ 
ηελ σο άλσ εληφο απνθιεηζηηθνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δεθαηεζζάξσλ (14) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο θάξηαο ηαπηφηεηαο 
πλδξνκεηή (SIM, USIM ή άιιε αληίζηνηρε)ή/θαη ηνπ παξαγγειζέληνο ηεξκαηηθνχ 
εμνπιηζκνχ απφ ην πλδξνκεηή ή ηελ ππνγξαθή ηεο σο άλσ Αίηεζεο χλδεζεο. 
14.2. Σν σο άλσ δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο αζθείηαη κε ηελ απνζηνιή ζηελ Δηαηξία ηεο 
Γήισζεο Τπαλαρψξεζεο πνπ παξαδίδεηαη ζην πλδξνκεηή κε ηελ Αίηεζε χλδεζεο, 
ζπκπιεξσκέλεο θαη πξνζεθφλησο ππνγεγξακκέλεο. Ζ σο άλσ Γήισζε 
Τπαλαρψξεζεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο 
ηαπηφηεηαο ηνπ πλδξνκεηή. Σα σο άλσ δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε Αηηήζεσλ 
χλδεζεο απφ απφζηαζε πνπ πηζαλψο ζπλάπηνληαη κε ηε δηακεζνιάβεζε 
κεηαπσιεηή – ζπλεξγάηε ηεο Δηαηξίαο πνπ δηαηεξεί θαηάζηεκα επεηδή απηνί έρνπλ 
δηθαίσκα δηακεζνιάβεζεο κφλν εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο.  
14.3. ηελ σο άλσ πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο, ν ππαλαρσξψλ πλδξνκεηήο νθείιεη 
λα επηζηξέςεη ηνλ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ή ινηπά εμαξηήκαηα ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ πνπ πηζαλψο έρεη παξαιάβεη απφ ηελ Δηαηξία ζηα πιαίζηα ηεο 
ζπλαθζείζεο Αίηεζεο χλδεζεο ζε θαιή θαηάζηαζε, φπσο ηα παξέιαβε θαη ρσξίο 
θζνξέο, δεκηέο ή νπνηαδήπνηε άιιε βιάβε πνπ λα νθείινληαη ζε νπνηαδήπνηε αηηία, 
φπσο, ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά, ζε θαθή ρξήζε ή ρξήζε αληίζεηα πξνο ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπο ή ηηο ππνδείμεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ή θαηαζθεπαζηψλ ηνπο, κε 
βάζε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπο θαη αλεμαξηήησο δφινπ 
ή ακειείαο ηνπ πλδξνκεηή. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν πλδξνκεηήο νθείιεη λα 
απνδεκηψζεη ηελ Δηαηξία κε ην πνζφ αμίαο ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ή ησλ ινηπψλ 
εμαξηεκάησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ πηζαλψο έιαβε ν πλδξνκεηήο ή λα 
θαηαβάιιεη ην θφζηνο επηζθεπήο ηνπο (εθφζνλ επηδέρνληαη επηζθεπήο). Δπηπιένλ, ν 
πλδξνκεηήο ζα επζχλεηαη γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ ινγαξηαζκνχ παξνρήο 
Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην δηάζηεκα απφ ηελ 
ελεξγνπνίεζε κέρξη ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο πιένλ ηπρφλ θφξσλ ή ηειψλ 
πνπ επηβάιινληαη ζηνπο ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχο. Ο ελ ιφγσ ινγαξηαζκφο ζα 
απνζηέιιεηαη ζην πλδξνκεηή απφ ηελ Δηαηξία ζηηο αξρέο ηνπ επνκέλνπ ηεο 
ππαλαρσξήζεσο κήλα. 
15. ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
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15.1 Ζ Διάρηζηε Αξρηθή Γηάξθεηα ηεο χλδεζεο νξίδεηαη ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ζχλδεζε ηνπ πλδξνκεηή ζην δίθηπν ηεο Δηαηξίαο θαη κεηά ηελ πάξνδν 
ηεο σο άλσ Διάρηζηεο Αξρηθήο Γηάξθεηαο κεηαηξέπεηαη ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. 
Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε ηεο επηινγήο ηνπ πλδξνκεηή λα θάλεη ρξήζε ηνπ πνζνχ ηεο 
ζπλνιηθήο επηδφηεζεο/ ή κέξνπο απηνχ, πνπ αληηζηνηρεί ζην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα 
ηεο Δηαηξίαο πνπ έρεη επηιέμεη είηε γηα επηδφηεζε ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ/ ινηπψλ 
εμαξηεκάησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ είηε γηα απφδνζε πίζησζεο παγίνπ ζην 
ινγαξηαζκφ ηνπ είηε ζπλδπάδνληαο θαη ηηο δχν σο άλσ δπλαηφηεηεο. ηελ πεξίπησζε 
απηή ε ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο χλδεζεο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα απφζβεζεο 
ηεο επηδφηεζεο ηεο πξψηεο ζειίδαο ηεο Αίηεζεο χλδεζεο, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο 
θαζίζηαηαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. 
15.2 Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Διάρηζηεο Αξρηθήο Γηαξθείαο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 
ρξήζεο ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο/ ή κέξνπο απηνχ κε φινπο ηνπο σο άλσ 
ελδεηθλπφκελνπο ηξφπνπο, ν πλδξνµεηήο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ Αίηεζε 
χλδεζεο µφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην Άξζξν 17. 
16. ΓΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
16.1 ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξνχζα ππνρξεψζεσλ 
ησλ πλδξνκεηψλ, φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ε κε έγθαηξε εμφθιεζε ηνπ 
ινγαξηαζκνχ εληφο ηεο αλαγξαθφκελεο ζε απηφλ εκεξνκελίαο ιήμεο, ε Δηαηξία 
δηθαηνχηαη λα πξνβεί κνλνκεξψο ζε πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ Τπεξεζηψλ κεηά ηελ 
πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηφλ ζρεηηθήο 
εηδνπνίεζεο δηακέζνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. Γηα πλδξνκεηέο πνπ δηαηεξνχλ 
πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ζπλδέζεηο,  ε αλσηέξσ δηαθνπή, εθφζνλ ηνχην είλαη ηερληθψο 
εθηθηφ, πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχλδεζε, γηα ηελ νπνία δελ 
πξαγκαηνπνηήζεθε εμφθιεζε.  
16.2 ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 16.1, θαη θαηφπηλ 
εγγξάθνπ εηδνπνίεζεο ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνλ πλδξνκεηή, ε Δηαηξία δηθαηνχηαη, εάλ 
ε εηδνπνίεζε δελ θέξεη θαλέλα απνηέιεζκα, λα πξνβεί ζε κφληκε δηαθνπή ησλ 
Τπεξεζηψλ πξνο ηνλ πλδξνκεηή κεηά ηελ πάξνδν ησλ εμήληα (60) εκεξψλ, απφ ηελ 
πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ Τπεξεζηψλ. Γηα πλδξνκεηέο πνπ δηαηεξνχλ πεξηζζφηεξεο 
ηεο κίαο ζπλδέζεηο, ε αλσηέξσ κφληκε δηαθνπή, εθφζνλ ηνχην είλαη ηερληθψο εθηθηφ, 
πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχλδεζε, γηα ηελ νπνία δελ πξαγκαηνπνηήζεθε 
εμφθιεζε. Ζ σο άλσ εηδνπνίεζε θαη πξνζεζκία δελ ζα εθαξκφδεηαη θαη ε Δηαηξία ζα 
δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε κφληκε δηαθνπή ησλ Τπεξεζηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ν 
πλδξνκεηήο ππεξβεί ην εθάζηνηε πηζησηηθφ φξην ζπλδηαιέμεσλ πνπ δηθαηνχηαη βάζεη 
ηεο παξνχζαο θαη δελ πξνβεί ζε άκεζε πξνθαηαβνιή πνζνχ έλαληη, φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 10, ή ζε άκεζε αλαπξνζαξκνγή ηεο εγγχεζεο σο 
πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 9 αλσηέξσ, ή εμαθξηβσζεί ηπρφλ παξαπνίεζε ή αλαθξίβεηα 
ζηα ζηνηρεία ηνπ πλδξνκεηή. Ζ Δηαηξία κπνξεί λα πξνβεί ζε άκεζε νξηζηηθή δηαθνπή 
ησλ Τπεξεζηψλ ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ζε δηαπηζησκέλεο πεξηπηψζεηο 
απάηεο (ζπλδέζεηο κε πιαζηά ζπλεκκέλα έγγξαθα θαη πεξηπηψζεηο εμαπάηεζεο πνπ 
εληνπίδνληαη κεηά απφ έγγξαθε θαηαγγειία). 
16.3 Δθηφο απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, ε Δηαηξία δηθαηνχηαη, θαηφπηλ ζρεηηθήο 
ελεκέξσζεο, λα δηαθφπηεη άκεζα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ, ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ 
παξαπάλσ πξνζεζκηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν πλδξνκεηήο παξαβηάζεη νπνηαδήπνηε 
απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα, ηηο νπνίεο αλαγλσξίδεη 
θαη απνδέρεηαη σο νπζηψδεηο ζην ζχλνιφ ηνπο. Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο απάηεο, 
φπνπ ε Δηαηξία δελ ππνρξενχηαη ζε εηδνπνίεζε ηνπ πλδξνκεηή, πξηλ απφ ηε 
δηαθνπή παξνρήο Τπεξεζηψλ.    
16.4 Ζ Δηαηξία ππνρξενχηαη λα δηαθφςεη άκεζα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ ζε 
πεξίπησζε θινπήο ή απψιεηαο ηνπ θηλεηνχ ηεξκαηηθνχ κε ηελ θάξηα ηαπηφηεηαο 
πλδξνκεηή , θαηφπηλ ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηεο Δηαηξίαο απφ ην πλδξνκεηή. 
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16.5 Ο πλδξνµεηήο βαξχλεηαη κε φια ηα νθεηιφµελα ηέιε κέρξη ηελ νξηζηηθή 
δηαθνπή ηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ 
παξνχζα χλδεζε ή ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. 
16.6 Θαηά ηε δηάξθεηα πξνζσξηλήο δηαθνπήο παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο, ν πλδξνκεηήο 
δχλαηαη λα αηηεζεί ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ απφ ην δίθηπν ηεο Δηαηξείαο, 
θαηαγγέιινληαο ηελ παξνχζα ζχκβαζή ηνπ. 
16.7 Δηδηθά θαη αλεμαξηήησο ησλ αλσηέξσ, ζηελ πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε 
ζχλδεζε πξαγκαηνπνηεί κεδεληθή εμεξρφκελε θαη εηζεξρφκελε θίλεζε ζε νπνηνδήπνηε 
είδνο ρξήζεο γηα ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 12 κελψλ, ε 
Δηαηξεία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε νξηζηηθή δηαθνπή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 
ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ πλδξνκεηή γη’ απηφ ην ιφγν. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, ν ζπλδξνκεηήο κπνξεί λα αηηεζεί λα ελεξγνπνηεζεί μαλά ε ζχλδεζή ηνπ 
εληφο δηαζηήκαηνο 6 κελψλ, κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο δηαθνπήο. Κε ηελ πάξνδν ηεο 
ελ ιφγσ πξνζεζκίαο ησλ 6 κελψλ, ν πλδξνκεηήο δελ ζα έρεη πιένλ ην δηθαίσκα 
επαλελεξγνπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ ζχλδεζεο. 
17. ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΓΔΗ 
17.1 Ζ Δηαηξία δχλαηαη, µε ηελ επηθχιαμε θάζε δηθαηψκαηφο ηεο, λα θαηαγγείιεη ηελ 
Αίηεζε χλδεζεο νπνηεδήπνηε θαη κε άκεζε ηζρχ, µφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν, φπσο 
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: α) Παξαβίαζε ηνπ 
πλδξνκεηή νπνηνπδήπνηε εθ ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη 
νπζηψδεηο, β) Αθαίξεζε, αθχξσζε, ιχζε, µεξηθή ή νιηθή αλάθιεζή ηεο άδεηαο 
ρξήζεο ηνπ θάζµαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ έρεη εθρσξεζεί ζηελ Δηαηξία απφ ηελ 
ΔΔΣΣ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ∆ηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο GSM/DCS/UMTS ηεο 
Δηαηξίαο γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, γ) Θήξπμε ηνπ 
πλδξνµεηή ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή παχζε πιεξσµψλ ή άιιεο παξφµνηαο 
θαηάζηαζεο, είηε ζε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο είηε φρη, κεηαηξνπήο ηεο λνµηθήο 
ηνπ κνξθήο, ζέζεο ηνπ ππφ θαζεζηψο δηάιπζεο, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο, ππαγσγήο ζε νηαδήπνηε δηαδηθαζία ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα ή ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3869/2010 γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ν 
πλδξνµεηήο θαηαζηεί αθεξέγγπνο, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Άξζξσλ 7, 9, 10 θαη 16 
θαη ε) ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο. 
17.2 ε πεξίπησζε παξαβίαζεο εθ µέξνπο ηνπ πλδξνµεηή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, 
βάζεη ηεο παξνχζαο, ε Δηαηξία, πέξαλ ηεο αδήκηνπ δη’ απηήλ θαηαγγειίαο ηεο 
χλδεζεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ πλδξνκεηή, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ 
απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηεο, θαζψο θαη λα επηδηψμεη ηελ είζπξαμε φισλ ησλ 
νθεηιψλ ηνπ πλδξνκεηή µε θάζε λφµηµν µέζν, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο θαη ηεο 
δηαηαγήο πιεξσµήο. 
17.3 Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Αξρηθήο Διάρηζηεο Γηαξθείαο ηεο Αίηεζεο χλδεζεο, φπσο 
θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο/ ή κέξνπο απηνχ κε 
φινπο ηνπο ζηελ παξνχζα ελδεηθλπφκελνπο ηξφπνπο, ζπκθσλά µε ην Άξζξν 8 ηεο 
παξνχζαο, ν πλδξνκεηήο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ Αίηεζε χλδεζεο, µφλν γηα 
ζπνπδαίν ιφγν, µε ζπζηεµέλε επηζηνιή επί απνδείμεη πξνο ηελ Δηαηξία, φπσο επίζεο 
ζε θαηαζηήµαηα ηεο Δηαηξίαο (WIND) θαη ζε θαηαζηήµαηα βάζεη ζπκβαηηθήο ζρέζεο 
δηθαηφρξεζεο (Franchising).  
17.4 ε πεξίπησζε πνπ ν πλδξνµεηήο θαηαγγείιεη ηελ Αίηεζε χλδεζεο πξν ηεο 
παξφδνπ ηεο Αξρηθήο Διάρηζηεο Γηάξθεηαο, ζα θαηαβάιιεη ζηελ Δηαηξία πέξαλ ησλ 
ρξεψζεσλ ρξήζεο θαη ηα πάγηα ηέιε κέρξη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ηεο Αξρηθήο Διάρηζηεο 
∆ηάξθεηαο. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο/ ή 
κέξνπο απηνχ κε φινπο ηνπο ζηελ παξνχζα ελδεηθλπφκελνπο ηξφπνπο, ζηελ νπνία ζα 
επέιζνπλ ηα απνηειέζµαηα ηνπ Άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 
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επηβάιιεηαη ζην πλδξνκεηή θαη ην ηέινο απνζχλδεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
7.12. 
17.5 Απφ ηε ζηηγµή πνπ ε Αίηεζε χλδεζεο θαηαζηεί ανξίζηνπ ρξφλνπ, ν 
πλδξνµεηήο δχλαηαη λα ηελ θαηαγγείιεη νπνηεδήπνηε µε ζπζηεµέλε επηζηνιή επί 
απνδείμεη πξνο ηελ Δηαηξία, φπσο επίζεο ζε θαηαζηήµαηα ηεο Δηαηξίαο (WIND) θαη ζε 
θαηαζηήµαηα βάζεη ζπµβαηηθήο ζρέζεο δηθαηφρξεζεο (Franchising). 
17.6 Δληφο ελφο (1) µελφο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο αχμεζεο ησλ ρξεψζεσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Τπεξεζηψλ πνπ έρεη επηιέμεη λα ηνπ παξέρνληαη ή/ θαη θάζε 
κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο ηεο Αίηεζεο χλδεζεο, ν πλδξνκεηήο δχλαηαη λα 
θαηαγγείιεη ηελ Αίηεζε χλδεζεο µε ζπζηεµέλε επηζηνιή επί απνδείμεη πξνο ηελ 
Δηαηξία, φπσο επίζεο ζε θαηαζηήµαηα ηεο Δηαηξίαο (WIND) θαη ζε θαηαζηήµαηα 
βάζεη ζπµβαηηθήο ζρέζεο δηθαηφρξεζεο (Franchising). ηελ πεξίπησζε πνπ ν 
πλδξνµεηήο δελ θαηαγγείιεη ηελ Αίηεζε χλδεζεο εληφο ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο ηνπ ελφο (1) µελφο απφ ηελ σο άλσ αλαθνίλσζε, ηεθµαίξεηαη φηη ηελ 
απνδέρεηαη. 
17.7 ε θάζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο Αίηεζεο χλδεζεο ε Δηαηξεία ρξεψλεη ην 
πλδξνκεηή κε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απηνχ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ θαη 
ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο πνπ δελ έρεη απνζβεζζεί ζχκθσλα µε ηα φζα 
αλαγξάθνληαη ζηελ Αίηεζε χλδεζεο ηνπ πλδξνκεηή θαη ζηελ παξνχζα. Οη ελ ιφγσ 
ρξεψζεηο εμνθινχληαη ππνρξεσηηθά απφ ην πλδξνκεηή εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ 
έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ. Κεηά ηελ πάξνδν ησλ ελ ιφγσ ηξηάληα εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ (δήιε εκέξα), απηφ θαζίζηαηαη 
ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο σο άλσ θαηαγγειίαο ζα επέξρνληαη 
έσο ην ηέινο ηνπ επφκελνπ ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο κήλα, εθηφο εάλ ν πλδξνκεηήο 
δεηήζεη λα πινπνηεζεί ε θαηαγγειία λσξίηεξα, νπφηε ε Δηαηξία ζα πινπνηεί ηελ 
θαηαγγειία ζην ρξφλν πνπ αηηήζεθε ν πλδξνκεηήο, ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε δελ 
δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε.   
17.8 ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο Αίηεζεο χλδεζεο ιφγσ µε εθπιήξσζεο απφ 
κέξνπο ηνπ πλδξνκεηή ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηεο Δηαηξίαο, δελ 
ππνγξάθεηαη λέα χλδεζε µε ην πλδξνµεηή, πξηλ ηελ νξηζηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ Δηαηξία. 
17.9 ε θάζε πεξίπησζε αθχξσζεο/ θαηαγγειίαο/ δηαθνπήο ηεο Αίηεζεο χλδεζεο, ε 
Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη ην ιεμηπξφζεζκν ππφινηπν ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ηνπ πλδξνκεηή ζε νπνηαδήπνηε άιιε χλδεζε έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ 
ηνπ πλδξνκεηή θαη ηεο Δηαηξίαο θαη ε νπνία θέξεη ηα ίδηα ζηνηρεία πλδξνκεηή κε 
ηελ παξνχζα (π.ρ. Ολνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, Α.Φ.Κ.), θαηφπηλ ζρεηηθήο 
πξφηεξεο ελεκέξσζεο ηνπ πλδξνκεηή µε θάζε πξφζθνξν γηα ηελ Δηαηξία ηξφπν 
(επηζηνιή, fax, e-mail, SMS, ινγαξηαζκφ πλδξνκεηή, θ.ι.π.). Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ζε 
θάζε πεξίπησζε θάζε δηθαίσκα επηδίσμεο είζπξαμεο ηεο σο άλσ νθεηιήο κε θάζε 
λφκηκν κέζν, φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηεο Αίηεζεο χλδεζεο ηνπ πλδξνκεηή. 
18. EMΠΙΣΔΤΣΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
18.1 Ζ Δηαηξία ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ 
ησλ επηθνηλσληψλ κέζα ζηα φξηα ηνπ Γηθηχνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
18.2 Ζ Δηαηξία ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη αξρείν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 
ζπλδξνκεηψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ηα 
πξντφληα ηεο Δηαηξείαο. 
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18.3 Απνδέθηεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ θίλεζεο θαη ζέζεο 
ηνπ ζπλδξνκεηή κπνξεί λα είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ε 
Δηαηξεία δηθαηνχηαη ή ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ηα ζηνηρεία ζην πιαίζην ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο ή βάζεη λφκνπ ή δηθαζηηθήο απφθαζεο. Δπίζεο, ε Δηαηξεία 
δειψλεη θαη ν ζπλδξνκεηήο απνδέρεηαη φηη ζην πιαίζην δηαζχλδεζεο ησλ δηθηχσλ 
δηαβηβάδνληαη δεδνκέλα θίλεζεο θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ηδίνπ, αθφκε θη αλ έρεη 
δεηεζεί ε απφθξπςε απηψλ, ζε άιινπο θνξείο παξνρήο δεκνζίνπ δηθηχνπ ζηα 
πιαίζηα δηαζχλδεζεο ησλ δηθηχσλ ή δηαζέζηκεο ζην θνηλφ ππεξεζίαο ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ γηα ην ζθνπφ ηεο ρξέσζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή ηελ είζπξαμε 
ηνπ ινγαξηαζκνχ. Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 
ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο ή/θαη ηελ είζπξαμε ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη πέξαλ ηεο Δηαηξείαο 
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηήο, ελδεηθηηθά νη εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη θαη ζπλεξγάηεο ηεο, 
εηαηξείεο ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ, θαζψο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κέζσ ησλ 
νπνίσλ δχλαληαη λα εμνθινχληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ ζπλδξνκεηψλ ζχκθσλα κε ηελ 
εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
18.4 Ο ζπλδξνκεηήο δηαηεξεί φια ηα εθ ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ δηθαηψκαηα ηνχ επί ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, ήηνη δηθαίσκα 
ελεκέξσζεο, δηθαίσκα πξφζβαζεο, δηθαίσκα αληίξξεζεο θαη δηθαίσκα πξνζσξηλήο 
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. Ζ Δηαηξεία, σο πάξνρνο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 
Γηαδίθηπν, δε θέξεη θακία επζχλε γηα: (α) ηε γλεζηφηεηα, αθξίβεηα, 
εκπηζηεπηηθφηεηα, ην ζεκηηφ ή αζέκηην ραξαθηήξα ησλ δεδνκέλσλ (data) πνπ ν 
ζπλδξνκεηήο ιακβάλεη ή απνζηέιιεη ζε ηξίηνπο ή απνζεθεχεη κέζσ ηεο πξφζβαζήο 
ηνπ ζην δίθηπφ ηεο, (β) ηελ νπνηαδήπνηε άκεζε ή έκκεζε, ζεηηθή ή απνζεηηθή, πιηθή 
ή κε δεκία ελδερνκέλσο ππνζηεί ν ζπλδξνκεηήο απφ ηελ πξφζβαζή ηνπ ζην 
Γηαδίθηπν θαη (γ) γηα ηπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηαμχ ησλ ζπλδξνκεηψλ 
ηεο ή κεηαμχ ζπλδξνκεηψλ θαη ηξίησλ θαη νθείινληαη ζε κελχκαηα, δεδνκέλα, 
ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο (data) πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ ηεο 
δηθηχνπ.  
18.5 Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη 
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη επηιέμεη ν ζπλδξνκεηήο, ε Δηαηξεία 
ελδέρεηαη λα απνζηέιιεη ζην ζπλδξνκεηή ή λα απνθηά απηφο πξφζβαζε ζε 
ινγαξηαζκφ κε ην ειάρηζην επίπεδν αλαιπηηθήο ρξέσζεο φπσο εθάζηνηε νξίδεηαη. Ο 
ζπλδξνκεηήο δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε λα δεηήζεη εγγξάθσο ηε δηαγξαθή ησλ 
ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) ςεθίσλ ησλ θιεζέλησλ αξηζκψλ ζπλδέζεσλ απφ ηνλ 
αλαιπηηθφ ινγαξηαζκφ ή ηελ κε παξνρή ηνπ ειαρίζηνπ επηπέδνπ αλαιπηηθήο 
ρξέσζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε Δηαηξεία δελ έρεη ππνρξέσζε λα απνδείμεη ηελ 
νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινγαξηαζκψλ. Δάλ ε ρξήζε ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ 
Τπεξεζηψλ γίλεηαη απφ πεξηζζφηεξνπο νηθηαθνχο ρξήζηεο, ν πλδξνκεηήο ππφζρεηαη 
θαη εγγπάηαη φηη νη ρξήζηεο έρνπλ ελεκεξσζεί φηη ν πλδξνκεηήο ζα ιακβάλεη 
αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ κε πιήξε αλαγξαθή ησλ ςεθίσλ. 
18.6. Ζ Δηαηξεία ηεξεί γηα ηνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο πνπ εθρσξεί ζηνπο 
ζπλδξνκεηέο ηεο θαηαιφγνπο ζπλδξνκεηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζην θνηλφ ή κπνξνχλ λα 
απνθηεζνχλ κέζσ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαηαιφγσλ. Ο ζπλδξνκεηήο 
θαηαρσξείηαη ζηνπο αλσηέξσ θαηαιφγνπο κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδεη 
ζηελ Αίηεζε. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη ζε ηξίηνπο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 
Πιεξνθνξηψλ Σειεθσληθνχ Θαηαιφγνπ γηα ηνλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηεο παξνρήο 
ππεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ Σειεθσληθνχ Θαηαιφγνπ. Ο ζπλδξνκεηήο έρεη ην δηθαίσκα 
λα ειέγρεη θαη αλ είλαη απαξαίηεην, λα δηνξζψλεη ή θαη λα δεηά ηε δηαγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο θαηαρψξηζεο ή λα δεηά λα παξαιείπεηαη ελ κέξεη ε δηεχζπλζή ηνπ. 
18.7. Ρεηά ζπκθσλείηαη θαη κέρξη ηεο εγγξάθνπ αλαθιήζεσο ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ 
ζπλδξνκεηή ρσξίο αλαδξνκηθή ηζρχ φηη, ε WIND ΔΙΙΑ ΣΖΙ/ΛΗΔ ΑΔΒΔ ζχκθσλα 
κε ηηο επηινγέο ηνπ ζηελ αίηεζε θαη ζην πιαίζην επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 
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δεδνκέλσλ ηνπ (πεξηνξηζηηθά: νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλα, e-mail) 
δχλαηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί ε ίδηα θαη λα ηα δηαβηβάδεη ζε εηαηξίεο ή πξφζσπα κε ηα 
νπνία ζπλεξγάδεηαη, γηα ζθνπνχο εκπνξηθήο έξεπλαο αγνξάο πξντφλησλ ή 
δηαθήκηζεο, κέζσ ηειεθψλνπ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, απηφκαηεο θιήζεο θαη 
ηεο απνζηνιήο SMS, MMS ή άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ επηθνηλσλίαο. Ο ζπλδξνκεηήο 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο 
επηινγέο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο κε 
δεηεζείζεο επηθνηλσλίεο γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο ελεκεξψλνληαο πξνζεθφλησο 
ηελ Δηαηξεία. Ο πλδξνκεηήο απνδέρεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ δειψζεη φηη δελ 
επηζπκεί λα δέρεηαη ηειεθσληθέο θιήζεηο  γηα εκπνξηθή πξνψζεζε πξντφλησλ ή 
ππεξεζηψλ,  ν αξηζκφο ηεο ηειεθσληθήο ηνπ ζχλδεζεο ζα θαηαρσξείηαη ζην  Κεηξψν 
ηνπ αξ. 11 ηνπ Λ. 3471/06 (σο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο), ην νπνίν ζα δηαβηβάδεηαη ζε 
θάζε ελδηαθεξφκελν, ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ λφκν. 
18.8 Ο ζπλδξνκεηήο ελεκεξψζεθε φηη γηα ηηο θιήζεηο ζε αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο, 
ε Δηαηξία εμνπδεηεξψλεη ηπρφλ απφθξπςε αξηζκνχ θαινχληνο ζπλδξνκεηή θαη 
δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ 
θαινχληνο ζηηο αξκφδηεο αξρέο, θαζψο θαη φηη θαηφπηλ ζπλαηλέζεψο ηνπ δχλαηαη λα 
παξαζρεζνχλ ζηνλ αξκφδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο θνξέα ηα 
ζηνηρεία ηνπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άκεζεο επέκβαζεο θαη κφλν γηα ην ζθνπφ απηφ.  
19. ΔΚΥΩΡΗΗ/ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ  
19.1 Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Αίηεζε χλδεζεο  
δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάδνληαη ή λα εθρσξνχληαη απφ ηνλ πλδξνκεηή ρσξίο ηελ 
έγγξαθε έγθξηζε ηεο Δηαηξίαο θαη ρσξίο λα έρεη εμνθιήζεη πιήξσο ν πλδξνκεηήο ηηο 
κέρξη ηφηε νθεηιέο ηνπ.   
19.2 Ζ Δηαηξία δχλαηαη λα εθρσξεί ή λα κεηαβηβάδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. 
20. ΠΛΗΡΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΓΔΗ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 
Ζ Αίηεζε χλδεζεο, εθ’ φζνλ έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Δηαηξία, επηζπλάπηεηαη σο 
αλαπφζπαζην κέξνο ησλ παξφλησλ φξσλ. Οη παξφληεο φξνη θαη ηα εθάζηνηε 
ηζρχνληα ηηκνιφγηα ρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο, απνηεινχλ ηελ πιήξε ζπκθσλία ησλ 
κεξψλ θαη νπδεκία άιιε έγγξαθε ή πξνθνξηθή ζπκθσλία ή δέζκεπζε ηζρχεη έλαληη 
ηεο ηδίαο ή ησλ πλεξγαηψλ ηεο. Ζ Δηαηξία επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα 
ηξνπνπνηεί ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 
λνκνζεζία θαη ηνπο παξφληεο φξνπο, κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ πλδξνκεηή. 
πγθεθξηκέλα, ε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο ζα ηζρχεη κεηά ηελ πάξνδν 
ηξηάληα (30) εκεξψλ: α) απφ ηεο ζρεηηθήο θαη πξνζήθνπζαο δεκνζίεπζεο ηεο σο άλσ 
ηξνπνπνίεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο θαη β) απφ ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηνπ 
πλδξνκεηή κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, κε αλαθνξά ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ή ζε ζρεηηθφ έληππν πνπ ζπλνδεχεη ην ινγαξηαζκφ ή ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ απνζηέιιεηαη έληππνο ινγαξηαζκφο κε ζρεηηθή ελεκέξσζε δηα ηνπ ηξφπνπ, 
κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε εηδνπνίεζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 
ειεθηξνληθά ή/θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Δληφο ηνπ αλσηέξσ 
δηαζηήκαηνο ησλ 30 εκεξψλ, ν πλδξνκεηήο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα 
ζχκβαζε. Κε ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ηεθκαίξεηαη πσο ν πλδξνκεηήο 
έρεη απνδερηεί ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο κε άζθεζε ή κεξηθή 
άζθεζε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηφο ηεο δελ δχλαηαη λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί 
παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα απηφ, νχηε απνθιείεη ηελ άζθεζή ηνπ ζην κέιινλ.     
21. EΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 
Οη παξφληεο φξνη δηέπνληαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Ζ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ 
ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ πλδξνκεηή ξεηά ζπκθσλείηαη φηη ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ’ 
χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο πφιεο, ζηελ νπνία έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ν πλδξνκεηήο 
ή ηνπ ηφπνπ θαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο. 
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Γειψλσ ππεχζπλα φηη έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηηο 
ζειίδεο ηεο παξνχζαο Αίηεζεο χλδεζεο πλδξνκεηή, (ήηνη ελδεηθηηθά ηελ Αίηεζε 
χλδεζεο/ Αίηεζε Λέσλ πλδέζεσλ, ηνπο Γεληθνχο Όξνπο χλδεζεο ζην Γίθηπν ηεο 
WIND ΔΙΙΑ Α.Δ.Β.Δ, ηπρφλ Παξαξηήκαηα), θαζψο επίζεο θαη ηνπο φξνπο αλαθνξηθά 
µε ηηο ρξεψζεηο φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν 
ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζεο. Δπίζεο, 
δειψλσ φηη έρσ ελεκεξσζεί πσο κπνξψ λα ειέγρσ γηα ηνπο Γείθηεο Πνηφηεηαο ησλ 
Τπεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ιακβάλσ ζην εμήο απφ ηελ Δηαηξία κέζσ ηνπ 
δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ: http://www.wind.gr/gr/wind/gia-tin-etaireia/diaheirisi-
poiotitas/deiktes-poiotitas/v-deiktes-poiotitas-upiresion-sustimaton-kiniton-
epikoinonion/ θαζψο θαη λα ελεκεξσζψ γηα ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο γηα ηελ Παξνρή 
Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ζηνπο Θαηαλαισηέο ζηε δηεχζπλζε: 
http://www.wind.gr/files/1/Kodikas%20Deontologias/00001729_20080201505.pdf. 
Σέινο, δειψλσ ππεχζπλα φηη φια ηα ζηνηρεία µνπ πνπ ηίζεληαη επί ηεο Αίηεζεο 
χλδεζεο, θαζψο θαη φιεο νη δειψζεηο/εμνπζηνδνηήζεηο/ζπλαηλέζεηο µνπ επί απηήο 
είλαη αθξηβείο θαη αιεζηλέο θαη ηηο απνδέρνµαη απαξέγθιηηα. Δπίζεο, δειψλσ φηη, ζε 
πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο ηνπ θηλεηνχ ηεξκαηηθνχ είλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν, ηνλ 
έρσ ελεκεξψζεη πξνζεθφλησο γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο εθαηέξσζελ ησλ κεξψλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ηηο νπνίεο θαη απνδέρεηαη.  
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