
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Μεταξύ της Εταιρείας µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το 
διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Αθηνών 106, 104 42) µε 
Α.Φ.Μ.: 099936189, (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03) (εφεξής η «Εταιρεία») και του 
Πελάτη µε τα στοιχεία που αναγράφονται στη µπροστινή πλευρά του παρόντος (εφεξής «ο 
Πελάτης») συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: 
Σε συγκεκριµένα πακέτα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας 
καθορίζεται στην περιγραφή του πακέτου πως οι υπηρεσίες φωνής παρέχονται µέσω 
διαδικτύου. Στις περιπτώσεις αυτές, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΜΕΣΩ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ IP, ΧΩΡΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΥΝΕΠΩΣ Η 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Κατά τη χρήση των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών υπάρχει η 
δυνατότητα διεκπεραίωσης κλήσεων προς τον αριθµό έκτακτης ανάγκης «112». Στην 
περίπτωση αυτή, η δυνατότητα αποστολής στις αρµόδιες αρχές των στοιχείων θέσης 
καλούντος θα περιορίζεται, όµως, µόνο στη διεύθυνση εγκατάστασης του Πελάτη, ήτοι 
στη διεύθυνση όπου θα λειτουργεί ο Τερµατικός Εξοπλισµός. Επιπλέον, υπάρχει 
πιθανότητα ύπαρξης καθυστερηµένης παράδοσης ή αποτυχίας παράδοσης της κλήσης στην 
υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, ενδεικτικά σε περιπτώσεις βλαβών, είτε στον Τερµατικό 
Εξοπλισµό ή στο δίκτυο του Πελάτη, ως εκ τούτου δεν είναι εγγυηµένη η δυνατότητα 
πραγµατοποίησης κλήσεων σε αριθµούς έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση που µελλοντικά 
οι Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες θα παρασχεθούν και σε διαφορετικό σηµείο από αυτό που 
έχει δηλώσει ο Πελάτης ως µόνιµη εγκατάσταση και διεύθυνσή του και ιδίως εάν οι 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες θα παρασχεθούν µε νοµαδικό χαρακτήρα, η Εταιρεία θα 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου να µην υπάρχει διαφοροποίηση στην 
ποιότητα της υπηρεσίας, εφόσον ισχύουν οι ίδιες συνθήκες στο δίκτυο και στην υποδοµή 
του άκρου του Πελάτη. 
ΟΡΙΣΜΟI 
Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις που χρησιµοποιούνται στην παρούσα θα έχουν το 
ακόλουθο νόηµα: 
Αίτηση: Η αίτηση παροχής υπηρεσιών η οποία υπογράφεται από τον Πελάτη ή από 
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα 
έγγραφα που έχουν ζητηθεί από την Εταιρεία. 
Πελάτης: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο συµβάλλεται µε την Εταιρεία για την παροχή 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την πρόσβασή του στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της 
Εταιρείας µόνον για οικιακή χρήση, αποκλειόµενης οποιασδήποτε επαγγελµατικής χρήσης 
και τιµολογείται από την Εταιρεία. 
Σύµβαση: Η πλήρης νοµική και εµπορική σχέση της Εταιρείας και του Πελάτη η οποία 
διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στην Αίτηση, τους 
παρόντες Γενικούς Όρους και τα Παραρτήµατα. 
Κάτοχος τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης: Ο εγγεγραµµένος στο αρχείο ενός δηµόσιου 
τηλεπικοινωνιακού οργανισµού ως κάτοχος µιας τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης µε 
γεωγραφικό αριθµό για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. 
Tέλη Συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας: νοούνται τα τέλη που καταβάλλονται υπέρ του 
Δηµοσίου και τα οποία επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.  

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες: Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες φωνής, δεδοµένων, 
πρόσβασης στο διαδίκτυο (όπως ενδεικτικά ADSL/VDSL) που παρέχονται στον Πελάτη από 
την Εταιρεία, έτσι όπως περιγράφονται στην Αίτηση και στην παρούσα σύµβαση ή/και 



οποιαδήποτε υπηρεσία επιλέξει να παράσχει εµπορικά η Εταιρεία στο µέλλον, 
συµπεριλαµβάνοντάς την στον επίσηµο τιµοκατάλογό της.  

Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο: Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Εταιρείας και η υποδοµή αυτού 
που χρησιµοποιείται από την Εταιρεία για την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 
στον Πελάτη. Το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο περιλαµβάνει ιδιόκτητες υποδοµές της Εταιρείας 
και δίκτυο κατασκευασµένο από αυτή καθώς επίσης και δίκτυα τρίτων παρόχων 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, µε τους οποίους η 
Εταιρεία διατηρεί συµβατικές σχέσεις χρήσης του δικτύου τους ή διασύνδεσης µε αυτό.  

Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισµός: Ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός (modem/ 
router και όποιος άλλος κρίνεται αναγκαίος για την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών) που είτε αγοράζει ελεύθερα ο Πελάτης από την αγορά είτε τον προµηθεύεται 
από την Εταιρεία, µε ή χωρίς αντάλλαγµα (π.χ. µε παραχώρηση, χρησιδάνειο ή άλλη 
µέθοδο), σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα εµπορική πολιτική της Εταιρείας, για τους 
σκοπούς της παρούσας σύµβασης και για όσο χρόνο αυτή ευρίσκεται σε ισχύ. 
Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση: H απ’ ευθείας σύνδεση µε το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο της 
Εταιρείας για παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, 
τόσο του φυσικού φορέα (τοπικό βρόχο) όσο και του αριθµού ή των αριθµών που έχουν 
εκχωρηθεί στον Πελάτη, καθώς επίσης και υπηρεσιών δεδοµένων (ADSL/VDSLInternet).  

Φορέας/Οργανισµός: είναι ο κάθε φορέας, οργανισµός, Εταιρεία ή Αρχή που εµπλέκεται 
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία στην υλοποίηση/ενεργοποίηση της 
παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU), στην υλοποίηση της 
φορητότητας αριθµών και σε όποια άλλη υπηρεσία είναι αναγκαία για την παροχή των 
Υπηρεσιών που αιτείται ο Πελάτης.  

ΦΠΑ: νοείται ο φόρος προστιθέµενης αξίας, ο οποίος επιβάλλεται και περιλαµβάνεται στο 
συνολικό ποσό του λογαριασµού που εκδίδει η Εταιρία. Ο ΦΠΑ επιβαρύνει αποκλειστικά 
τον Πελάτη. 
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1.1. Ο Πελάτης υπογράφει την Αίτηση και τη Σύµβαση για την παροχή των 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. Η Εταιρεία δικαιούται να ζητεί τα δικαιολογητικά έγγραφα 
τα οποία αποδεικνύουν την ταυτότητα του Πελάτη, τη διεύθυνση κατοικίας του, τον 
Α.Φ.Μ. και κάθε άλλο σχετικό µε την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας έγγραφο. Η 
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να µην ενεργοποιήσει τη Σύµβαση εάν κρίνει ότι ο Πελάτης 
είναι αφερέγγυος, εάν ο Πελάτης δεν έχει εξοφλήσει ληξιπρόθεσµους λογαριασµούς του ή 
για οποιαδήποτε άλλη εύλογη αιτία, κοινοποιώντας την απόφαση αυτή στον Πελάτη.  

1.2. Ο Πελάτης πέραν της Αιτήσεως και της Συµβάσεως υποχρεούται να προσκοµίσει κάθε 
αναγκαίο δικαιολογητικό και να υπογράψει τα έγγραφα ή/και εξουσιοδοτήσεις προς την 
Εταιρεία, ιδιαίτερα όσα σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο απευθύνονται 
σε τρίτους Φορείς/Οργανισµούς και η υπογραφή των οποίων απαιτείται προκειµένου να 
διαβιβαστούν από την Εταιρεία, ώστε να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση των 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. Η Εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη για την κατ’ εκτίµηση 
ηµεροµηνία ενεργοποίησής του, λαµβάνοντας υπόψη την πορεία των εργασιών 
ολοκλήρωσης της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης µε το Τηλεπικοινωνιακό της Δίκτυο. 
Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που χρησιµοποιείται και δίκτυο τρίτου τηλεπικοινωνιακού 
παρόχου, η Εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη για την ηµεροµηνία ενεργοποίησης αµέσως 
µόλις ενηµερωθεί σχετικά από τον Φορέα/Οργανισµό. Η Εταιρεία δεν υπέχει καµία ευθύνη, 
πέραν της εµπρόθεσµης διαβίβασης των σχετικών εγγράφων στο Φορέα/Οργανισµό. Για το 



λόγο αυτό, σε περίπτωση µη ενεργοποίησης ή καθυστέρησης ενεργοποίησης των 
Υπηρεσιών από τον Φορέα/Οργανισµό, η Εταιρεία δε θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη για 
τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων του Φορέα/Οργανισµού εκ της ισχύουσας 
νοµοθεσίας.  

1.3.1 Οι Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες θα παρέχονται µόνον εφόσον ο Κάτοχος της 
τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης έχει παράσχει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπογράψει ή/
και προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. O Κάτοχος της Τηλεπικοινωνιακής 
Σύνδεσης ευθύνεται πλήρως για τυχόν ανακρίβειες στα στοιχεία του.  

1.3.2 Σε περίπτωση που η παρούσα αφορά και σε µεταβίβαση της Τηλεπικοινωνιακής 
Σύνδεσης σε άλλο πρόσωπο, ισχύουν επιπλέον των ανωτέρω τα ακόλουθα: α) Οι 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες θα παρέχονται µόνον εφόσον ο Πελάτης έχει παράσχει τα 
στοιχεία της ταυτότητάς του, υπογράψει ή/και προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
και β) ο Κάτοχος της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης έχει αιτηθεί στην µπροστινή όψη της 
παρούσας και συναινέσει στην µεταβίβαση αυτή στα στοιχεία του Πελάτη, κατανοώντας 
πως εφεξής παύει να συνιστά Κάτοχο της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης.  

1.3.3 Ο Πελάτης ζητεί από την Εταιρεία και αποδέχεται πως θα λαµβάνει τις 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες κάνοντας χρήση της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης και 
αποδέχεται ότι θα χρεώνεται από την Εταιρεία για τις ληφθείσες Τηλεπικοινωνιακές 
Υπηρεσίες αλλά και για τα τέλη απόκτησης και διατήρησης της Τηλεπικοινωνιακής 
Σύνδεσης WIND ως Κάτοχος της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης.  

1.3.4 Η Εταιρεία δεν υπέχει καµία ευθύνη για τυχόν παράνοµη χρήση της 
Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης WIND ή άλλου παρόχου από τον Πελάτη. 
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
2.1. Η Εταιρεία φροντίζει για την οµαλή λειτουργία του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου και για 
την προσήκουσα παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και λαµβάνει κάθε πρόσφορο 
µέτρο για να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η διατήρηση των λειτουργιών 
του Δικτύου που εµπίπτει στη σφαίρα ελέγχου της, τηρώντας το επίπεδο ποιότητας 
υπηρεσιών που επιβάλλεται από τους σχετικούς Κανονισµούς και Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή 
οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων 
πράξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ή πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς την ποιότητα 
υπηρεσιών. Η Εταιρεία δηµοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, στη διεύθυνση http://
www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/statheri-internet/enimerotiko-uliko στοιχεία για την 
ποιότητα των υπηρεσιών της. H Εταιρεία προβαίνει τακτικά σε ενέργειες αναβάθµισης 
δικτύου, ώστε οι πελάτες της να λαµβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες, µέσα στο πλαίσιο των 
περιορισµών της τεχνολογίας, της απόστασης του πελάτη από τις υποδοµές της (κέντρο) 
αλλά και εξωγενών παραγόντων, όπως η ποιότητα του βρόχου, η εσωτερική καλωδίωση 
του κτιρίου του πελάτη κ.λ.π. Με τις ενέργειες αυτές η Εταιρεία φροντίζει, ώστε ο λόγος 
συγκέντρωσης στο δίκτυό της να είναι καλύτερος του 1:60. Σε περίπτωση που ο λόγος 
συγκέντρωσης είναι χειρότερος, αυτό θα συµβαίνει για περιορισµένα χρονικά διαστήµατα 
και µέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές ενέργειες αναβάθµισης. Η Εταιρεία µπορεί να θέτει 
εκτός λειτουργίας ή να διακόπτει προσωρινά την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών για τη διενέργεια προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης του δικτύου, 
εφόσον τούτο έχει ρητά γνωστοποιηθεί στους πελάτες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή 
ανακοίνωσης στον τύπο ή στην ιστοσελίδα της ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σε κάθε 
περίπτωση, η Εταιρεία ενηµερώνει τους Συνδροµητές της 24 ώρες πριν για τα ανωτέρω 
περιστατικά µέσω του διαδικτυακού της τόπου και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
εφόσον ο Συνδροµητής έχει παράσχει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στον πάροχο για 
σχετική αλληλογραφία και ενηµερώσεις. Εάν, όµως, χρησιµοποιείται δίκτυο τρίτου Φορέα/



Οργανισµού, τότε η ανωτέρω ενηµέρωση πραγµατοποιείται, αφού ο εν λόγω Φορέας/
Οργανισµός την παράσχει στην Εταιρεία.  

2.2. Με εξαίρεση την περίπτωση του όρου 2.1, εάν η διαθεσιµότητα του δικτύου της 
Εταιρείας ή/και των παρεχόµενων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών διακοπεί για λόγο 
αποκλειστικής υπαιτιότητας της Εταιρείας, η Εταιρεία οφείλει, κατόπιν σχετικού αιτήµατος 
βλάβης του Πελάτη που υποβάλλεται στον τηλεφωνικό αριθµό 13800 της Εταιρείας, σε 
επόµενο λογαριασµό να πιστώσει τον Πελάτη µε το τµήµα του καταβαλλόµενου από αυτόν 
ποσού του παγίου τέλους που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο που ξεκινάει από την 
επόµενη εργάσιµη της αναγγελίας της βλάβης από τον Πελάτη, µέχρι την αποκατάσταση 
της λειτουργίας των παρεχόµενων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, είτε αφορά στην 
υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας, είτε σε αυτή του Internet είτε και των δύο. Ο χρόνος 
αποκατάστασης και οι σχετικοί δείκτες ποιότητας δηµοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο 
(site) της εταιρείας στην ιστοσελίδα: http://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/statheri-
internet/enimerotiko-uliko/. Εφόσον οιαδήποτε δυσλειτουργία των υπηρεσιών οφείλεται 
αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, ο Πελάτης µπορεί να ενηµερωθεί από το 
τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας ή/και από την ιστοσελίδα της σχετικά µε το χρόνο 
ολοκλήρωσης τυχόν εργασιών συντήρησης ή άρσης βλαβών. H Εταιρεία ουδεµία ευθύνη 
θα υπέχει για τις άµεσες και/ή έµµεσες ζηµίες που τυχόν υπέστη ο Πελάτης, για 
διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα, απώλεια ή αλλοίωση δεδοµένων ή για οποιαδήποτε άλλη ζηµία 
τυχόν υποστεί ο Πελάτης εκτός εάν αυτές οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητά της.  

2.3. Η Εταιρεία ουδεµία ευθύνη υπέχει για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια, πληµµελή 
λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών και/ή άλλων δικτύων τρίτων προσώπων ή για τη 
δροµολόγηση της εξερχόµενης κλήσης από το σταθερό δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
στο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο ή για την απόληξη της εξερχόµενης κλήσης στο δίκτυο 
προορισµού του καλούµενου αριθµού. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη για την 
ποιότητα της κλήσης (εισερχόµενης ή εξερχόµενης), στο µέτρο που η κλήση εκκινεί από 
άλλο δίκτυο ή καταλήγει σε άλλο δίκτυο και η ποιότητα εξαρτάται αντικειµενικά και για 
λόγους τεχνικούς και από άλλα δίκτυα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο και τις υπηρεσίες διαδικτύου (Internet).  

2.4. Στην περίπτωση που η Εταιρεία προµηθεύσει στον Πελάτη τον Τηλεπικοινωνιακό 
Εξοπλισµό, οι βλάβες ή δυσλειτουργίες του Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού που παρέχεται 
στον Πελάτη επιδιορθώνονται από την Εταιρεία καθ’ όσο χρόνο ο εξοπλισµός παραµένει 
στην κυριότητά της. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι βλάβες ή δυσλειτουργίες επιδιορθώνονται 
από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του µε πρωτοβουλία του 
Πελάτη χωρίς καµία ανάµιξη της Εταιρείας και σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής 
εγγύησης. Για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης και επιδιόρθωσης βλαβών η 
Εταιρεία έχει το δικαίωµα και τη διακριτική ευχέρεια να αποκτά αποµακρυσµένη πρόσβαση 
στον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισµό του Πελάτη. Η αποµακρυσµένη πρόσβαση θα εκτελείται 
αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς της επισκόπησης της λειτουργίας του 
Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού, της αυτόµατης ή µη υποστήριξης και παραµετροποίησης 
αυτού καθώς και της αυτόµατης ενηµέρωσης του λογισµικού του Τηλεπικοινωνιακού 
Εξοπλισµού. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του προς την 
Εταιρεία για την αποµακρυσµένη πρόσβασή της στον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισµό του 
Πελάτη, η Εταιρεία δε θα φέρει ουδεµία υποχρέωση απέναντι στον Πελάτη για την παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης και επιδιόρθωσης βλαβών.  

2.5. Σε περίπτωση παροχής των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών µέσω διαδικτύου, η 
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να επανεκκινεί τη σύνδεση όταν γίνεται συνεχής χρήση 72 
ωρών. Η σύνδεση θα αποκαθίσταται αυτόµατα εντός λίγων δευτερολέπτων. 



2.6. Η Εταιρεία υποχρεούται µέσω του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών αυτής – Οµάδας 
Εξυπηρέτησης WIND (τηλ. 13800) να εξετάζει κάθε αίτηµα του Πελάτη σχετικά µε την 
παραγγελία, την εγκατάσταση, την έναρξη ή διακοπή, την τιµολόγηση, την ποιότητα των 
υπηρεσιών και την αποκατάσταση της λειτουργίας τους σε περίπτωση βλαβών. Η Εταιρεία 
δε φέρει καµία ευθύνη για τον απαιτούµενο χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών που απαιτούν 
ενέργειες από ή εµπλέκουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο άλλους φορείς.  

2.7. Στην περίπτωση ενεργοποίησης Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης WIND, εφόσον ο 
Πελάτης δεν αιτηθεί φορητότητα του υπάρχοντος αριθµού του, ο αριθµός κλήσης θα 
ορίζεται από την Εταιρεία. Ο Πελάτης θα ενηµερώνεται για τον αριθµό κλήσης του 
εγγράφως από το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας πριν την ενεργοποίηση της 
Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης WIND. Στην περίπτωση που επιθυµεί τη µεταβολή του 
αριθµού κλήσης θα πρέπει να καταβάλλει τα ανάλογα τέλη σύµφωνα µε τον εκάστοτε 
ισχύοντα τιµοκατάλογο.  

2.8. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει τη µεταφορά του αριθµού λόγω αλλαγής 
διεύθυνσης, η Εταιρεία θα υλοποιήσει τη µεταφορά υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τη 
δυνατότητα παροχής Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης WIND στη νέα διεύθυνση και ο Πελάτης 
θα πρέπει να καταβάλει τα ανάλογα τέλη σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιµοκατάλογο. Η Εταιρεία θα ενηµερώνει τον Πελάτη σχετικά µε το εάν δύναται να προβεί 
στη µεταφορά εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία υποβολής του 
αιτήµατος µεταφοράς από τον Πελάτη αλλά και για τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης στη 
νέα διεύθυνση του Πελάτη, εφόσον είναι εφικτή η µεταφορά. Εφόσον είναι εφικτή η 
µεταφορά, η Εταιρεία δεν εγγυάται πως οι ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο και εν 
γένει η ποιότητα της υπηρεσίας στη νέα διεύθυνση του Πελάτη θα είναι αντίστοιχες αυτών 
που είχε ο Πελάτης στην προηγούµενη διεύθυνσή του.  

2.9. H Εταιρεία κατά την κρίση της έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον Πελάτη την 
καταβολή εγγύησης οποιασδήποτε µορφής για την ενεργοποίηση της παρούσας ή πάγιο 
τέλος επανασύνδεσης σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης µε υπαιτιότητα του Πελάτη. 
2.10. Οι ονοµαστικές ταχύτητες δεν είναι εγγυηµένες αλλά αποτελούν τις µέγιστες δυνατές 
ταχύτητες επειδή εξαρτώνται από συνθήκες και τεχνικές παραµέτρους πέραν του ελέγχου 
της Εταιρείας. Η µέγιστη επιτευχθείσα ονοµαστική ταχύτητα ανόδου/καθόδου της 
παρεχόµενης στον Πελάτη γραµµής θα καθορίζεται µετά από την ενεργοποίηση. Η µέγιστη 
απόδοση της γραµµής, δηλαδή η ταχύτητα συγχρονισµού, εξαρτάται άµεσα από την 
ποιότητα του φυσικού µέσου – καλώδια χαλκού - του τοπικού αστικού δικτύου καθώς και 
της εσωτερικής καλωδίωσης στο κτίριο και την οικία του Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση η 
Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση της υπηρεσίας στον 
Πελάτη σε υπάρχουσα υποδοµή που τηρεί τις προδιαγραφές και κανόνες εγκατάστασης 
ασθενών ρευµάτων. Η Εταιρεία ενδέχεται να προτείνει στον Πελάτη την επισκευή – 
αντικατάσταση της εσωτερικής καλωδίωσης, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο, 
κατόπιν τεχνικού ελέγχου και σχετικών µετρήσεων δικτύου. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καµία 
ευθύνη για ατελή ή ανεπαρκή απόληξη καλωδίου που καταλήγει στο κτίριο του Πελάτη και 
το οποίο χρίζει οποιασδήποτε τροποποίησης ή αντικατάστασης (ατοµικές γραµµές, έλλειψη 
εισαγωγής, έλλειψη χαλύβδινου κυτίου, κλπ).  

2.11. Η Εταιρία παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε Υπηρεσίες Εκτάκτου 
Ανάγκης, ήτοι προς τον αριθµό 112 ή τους λοιπούς αριθµούς έκτακτης ανάγκης, όπως 
αυτοί ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 
2.12. Η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα και εφαρµόζει Στρατηγικές 
Επιχειρησιακής Συνέχειας, µε στόχο την πρόληψη και αντιµετώπιση περιστατικών που 
αφορούν την ασφάλεια, ακεραιότητα, τυχόν απειλές και τυχόν αδυναµίες των συστηµάτων 



της, οι οποίες έχουν άµεση επίπτωση στη διαθεσιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών της 
στο κοινό, ακολουθώντας τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο. 

2.13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΕ 2015/2120 και τον Εθνικό Κανονισµό Ανοιχτού Διαδικτύου 
876/7Β/2019 («ΕΚΑΔ») η Εταιρεία αντιµετωπίζει ισότιµα κάθε κίνηση, χωρίς αποκλεισµούς, 
περιορισµούς ή παρεµβάσεις και ανεξαρτήτως του αποστολέα και του παραλήπτη, του 
περιεχοµένου στο οποίο έχει γίνει πρόσβαση ή του διανεµηθέντος περιεχοµένου, των 
χρησιµοποιούµενων ή παρεχόµενων εφαρµογών ή υπηρεσιών ή του χρησιµοποιούµενου 
τερµατικού εξοπλισµού.  

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Η Εταιρεία δεν εφαρµόζει µέτρα διαχείρισης της κίνησης, πέραν των εύλογων µέτρων, 
εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο και µόνο για όσο διάστηµα είναι αναγκαίο, ούτως ώστε: α) να 
συµµορφωθεί µε το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο β) να διασφαλίσει την ακεραιότητα και 
την ασφάλεια του δικτύου, των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω του δικτύου της και του 
τερµατικού εξοπλισµού των τελικών χρηστών· γ) να προλάβει την εµφάνιση εµποδίων 
λόγω συµφόρησης του δικτύου και να αµβλύνει τις επιπτώσεις από τυχόν εξαιρετική ή 
προσωρινή συµφόρηση του δικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι ανάλογες κατηγορίες 
κίνησης αντιµετωπίζονται ισότιµα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας µας: https://www.wind.gr/gr/netneutrality/, το περιεχόµενο της οποίας 
διευκρινίζεται εφεξής ότι αποτελεί τµήµα της παρούσας σύµβασης.  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Πληροφορίες για ενδεικτικές παραµέτρους ποιότητας για την εκτέλεση συνηθισµένων 
δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο (instant messaging, email, web browsing, data download, 
music streaming, video streaming...) είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µας : 
https://www.wind.gr/gr/netneutrality/  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να εφαρµόζει µέτρα περιορισµού του όγκου ή της 
ταχύτητας που θα µπορούσαν να επηρεάσουν στην πράξη τις υπηρεσίες πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και ιδίως τη χρήση περιεχοµένου, εφαρµογών και υπηρεσιών. Περισσότερες 
πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µας: https://www.wind.gr/gr/netneutrality/  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να εισάγει περιορισµούς στη χρήση του τερµατικού 
εξοπλισµού που θα µπορούσαν να επηρεάσουν στην πράξη τις υπηρεσίες πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και ιδίως τη χρήση περιεχοµένου, εφαρµογών και υπηρεσιών. Περισσότερες 
πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µας: https://www.wind.gr/gr/netneutrality/  

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να προσφέρει υπηρεσίες πέραν των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, βελτιστοποιηµένες για συγκεκριµένο περιεχόµενο, εφαρµογές ή 
υπηρεσίες ή συνδυασµό αυτών, εφόσον η βελτιστοποίηση είναι αναγκαία ώστε να 
ικανοποιείται η απαίτηση για συγκεκριµένο επίπεδο ποιότητας του περιεχοµένου, των 
εφαρµογών ή των υπηρεσιών. Οι εν λόγω υπηρεσίες δε χρησιµοποιούνται ως 
υποκατάστατο της πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 
Εφόσον ο Πελάτης αιτηθεί την ενεργοποίηση µίας Εξειδικευµένης Υπηρεσίας, ενηµερώνεται 
προσηκόντως από την Εταιρεία για τα ακόλουθα: 
α) τις ελάχιστες αντικειµενικές απαιτήσεις ποιότητας/ χωρητικότητας, 



β) τις εγγυηµένες τιµές ποιότητας, αν υπάρχουν, 
γ)την ενδεχόµενη επίδραση της Εξειδικευµένης Υπηρεσίας στην ποιότητα σύνδεσης του 
Πελάτη στο Διαδίκτυο. 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µας: https://www.wind.gr/gr/
netneutrality/  

Επιπροσθέτως, επισηµαίνεται πως οι ταχύτητες λήψης και µεταφόρτωσης των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο επηρεάζονται από πλείστους παράγοντες, όπως η ποιότητα 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων τρίτων, είτε του κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης που 
παρέχει τον τοπικό βρόχο, είτε διασυνδεδεµένων παρόχων, η ποιότητα των εξυπηρετητών 
(servers) των παρόχων υπηρεσιών και περιεχοµένου ή του δικτύου που αυτοί 
χρησιµοποιούν, το µήκος και η ποιότητα του χάλκινου καλωδίου που συνδέει τον χώρο του 
Πελάτη µε το αστικό κέντρο που τον υποστηρίζει, η κατάσταση, το µήκος και η ποιότητα 
της καλωδίωσης στην οικία και τους χώρους του Πελάτη, η ποιότητα και χωρητικότητα του 
δικτύου, καιρικές συνθήκες, ώρες αιχµής, παρεµβολές λόγω εγκατάστασης και λειτουργίας 
άλλων διατάξεων σταθερής σύνδεσης, η ποιότητα του τερµατικού εξοπλισµού του Πελάτη 
αλλά και άλλοι παράγοντες όπως, ενδεικτικά, παράγοντες εκτός της σφαίρας ευθύνης της 
Εταιρείας, ήτοι η αδυναµία επέκτασης και αναβάθµισης του Δικτύου λόγω µονοµερών 
πράξεων ή παραλείψεων της διοίκησης, οι καθυστερήσεις όσον αφορά στην αδειοδότηση 
του Δικτύου από τη δηµόσια διοίκηση, αποφάσεις της δηµόσιας διοίκησης που 
δυσχεραίνουν την ανωτέρω αδειοδότηση κ.ο.κ.. Οι παράγοντες αυτοί δύνανται να οδηγούν 
σε αποκλίσεις από τις αναµενόµενες ή διαφηµιζόµενες ταχύτητες λήψης και 
µεταφόρτωσης. Για τον λόγο αυτό και οι ονοµαστικές ταχύτητες ευρυζωνικής πρόσβασης 
δεν είναι εγγυηµένες αλλά αποτελούν τις µέγιστες δυνατές, καθώς εξαρτώνται από όλους 
τους ανωτέρω παράγοντες.  

Εκτός από τις περιπτώσεις περιστατικών ανωτέρας βίας, παράπονα σχετικά µε την 
ποιότητα των υπηρεσιών εξετάζονται σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Κατόπιν 
ελέγχου της Εταιρείας, παρέχονται συγκεκριµένα µέτρα επανόρθωσης/ή και παροχή  

εναλλακτικών λύσεων όπως αλλαγής εµπορικού πακέτου σε άλλη (χαµηλότερη) ταχύτητα, 
ανάλογα µε το µέγεθος των αποκλίσεων και ανάλογα µε τις παρεχόµενες τεχνολογικές 
δυνατότητες & διαθεσιµότητα δικτύου στην διεύθυνση εγκατάστασης υπηρεσιών του 
Πελάτη.  

Σε περιπτώσεις σηµαντικής, συνεχούς ή επαναλαµβανόµενης αρνητικής απόκλισης και 
εφόσον τα αρχικώς προτεινόµενα από την Εταιρεία µέτρα επανόρθωσης δεν παρέχουν 
επαρκές αντιστάθµισµα ή η Εταιρεία δεν µπορεί να αποκαταστήσει το πρόβληµα εντός 30 
ηµέρων από την ηµεροµηνία υποβολής του παράπονου, µε την επιφύλαξη τυχόν 
καθυστερήσεων που δεν οφείλονται στην Εταιρεία, ο Συνδροµητής έχει τα δικαιώµατα που 
του παρέχει η κείµενη νοµοθεσία για έκτακτη καταγγελία της συµβάσεως.  

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ  

3.1. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή συµπλήρωση, την ακρίβεια 
και ορθότητα των στοιχείων που συµπληρώνει στην Αίτηση και τα λοιπά αναγκαία για την 
ενεργοποίηση έγγραφα. 
3.2. Ο Πελάτης υποχρεούται να δηλώνει στην Εταιρεία αµέσως και εγγράφως (µε fax ή 
επιστολή) τυχόν µεταβολή των στοιχείων (προσωπικών ή άλλων όπως ενδεικτικά της 
ταχυδροµικής του διεύθυνσης, της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, του αριθµού κινητού 
τηλεφώνου) που περιλαµβάνονται στην Αίτηση και/ή έχει κοινοποιήσει στην Εταιρεία. Σε 



αντίθετη περίπτωση, πάσα επίδοση γίνεται εγκύρως στην δηλωθείσα επί της Αιτήσεως 
διεύθυνση, µε την επιφύλαξη της Εταιρείας να καταγγείλει άµεσα την παρούσα.  

3.3. Ο Πελάτης υποχρεούται, εφόσον απαιτείται και κατόπιν συνεννόησης µε την Εταιρεία, 
να επιτρέπει την είσοδο εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων της Εταιρείας στην κατοικία του 
και την πρόσβαση στο ηλεκτρικό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που βρίσκεται 
εγκατεστηµένο εκεί αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, 
προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής του 
Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου και της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης, καθώς και οποιεσδήποτε 
άλλες αναγκαίες ενέργειες για την ορθή εκτέλεση της Σύµβασης. Ενδεικτικά, στις ανωτέρω 
εργασίες πιθανώς να περιλαµβάνεται εγκατάσταση οπτικής ίνας εντός της πολυκατοικίας, 
σύνδεσή της µε τον κατανεµητή της πολυκατοικίας, σύνδεση του τελευταίου µε οπτική ίνα 
µε το διαµέρισµα του Πελάτη µέσω κλιµακοστασίου, τοποθέτηση νέας τηλεφωνικής πρίζας 
οπτικών ινών στο διαµέρισµα κ.ο.κ.. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία θα φροντίζει για τη 
µικρότερη δυνατή όχληση της πολυκατοικίας και των διαµενόντων σε αυτή, ενώ οι 
εργασίες θα είναι µικρής κλίµακας, θα περιγράφονται προηγουµένως στον Πελάτη µε 
λεπτοµέρεια και η Εταιρεία θα αποκαθιστά τυχόν φθορές που θα προκαλούνται κατά την 
εγκατάσταση. O Πελάτης οφείλει να ενηµερώνει τον διαχειριστή της πολυκατοικίας σχετικά 
µε τις εργασίες που θα εκτελεστούν, ευθύνεται, µάλιστα, απέναντι στην Εταιρεία και 
οφείλει να έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη προηγούµενη συναίνεση τρίτων προσώπων για 
τα ανωτέρω σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα δικαιούνται να αρνηθούν την εκτέλεση των 
ανωτέρω εργασιών στον χώρο του Πελάτη ή σε κοινόχρηστο χώρο. Εφόσον η ανωτέρω 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της πολυκατοικίας και εν γένει η διενέργεια των 
απαιτούµενων εργασιών κατά τα ανωτέρω δεν καταστούν εφικτά, η Εταιρεία δεν θα φέρει 
ευθύνη για τη σύνδεση του Πελάτη µε το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο και την ενεργοποίηση 
των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που έχει αιτηθεί αυτός. Σε περίπτωση που κατόπιν 
πρότερης συνεννόησης µε τον Πελάτη, εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της Εταιρείας ή 
τρίτου παρόχου κατόπιν αιτήµατος της Εταιρείας µεταβούν στην κατοικία του Πελάτη µε 
σκοπό την διαπίστωση και επίλυση τυχόν βλάβης που έχει αναγγείλει ο Πελάτης στην 
Εταιρεία, αλλά δεν επιτραπεί η είσοδός τους στο χώρο του Πελάτη, είτε λόγω απουσίας 
του Πελάτη είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, είτε διαπιστωθεί πως η βλάβη υφίσταται στο 
τµήµα του δικτύου που ανήκει στον Πελάτη, ο Πελάτης χρεώνεται µε τέλος άσκοπης 
µετάβασης σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο της Εταιρείας. O Πελάτης υποχρεούται να 
ελέγχει την καλή λειτουργία του εσωτερικού του δικτύου, δηλαδή από το σηµείο εισόδου 
του καλωδίου της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης µέχρι το χώρο εγκατάστασης του 
Τερµατικού Εξοπλισµού. Το τµήµα αυτό του δικτύου ανήκει στον Πελάτη, ο οποίος 
ευθύνεται και βαρύνεται αποκλειστικά για την επιδιόρθωση των βλαβών στο τµήµα αυτό. 
Επιπλέον, ο Πελάτης ευθύνεται πλήρως για την καλωδίωση και την ποιότητά της, τόσο για 
τη σύνδεση της πολυκατοικίας µε το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο όσο και εντός της 
πολυκατοικίας, από τον κατανεµητή µέχρι την οικία του αλλά και για την καλωδίωση εντός 
της οικίας του. Εάν τµήµα της καλωδίωσης εγκαταστάθηκε από την Εταιρεία, τότε αυτή θα 
το συντηρεί για όσο χρονικό διάστηµα ο Πελάτης θα είναι συνδεδεµένος στο 
Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο και θα λαµβάνει τις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες της Εταιρείας, 
χωρίς κάποια πρόσθετη ευθύνη της τελευταίας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον επίσηµο 
τιµοκατάλογο της Εταιρείας. Σε περίπτωση καταγγελίας, λήξεως ή λύσεως της παρούσης 
συµβάσεως, η Εταιρεία δεν θα έχει πλέον υποχρέωση συντήρησης των ανωτέρω 
καλωδιώσεων που εγκατέστησε η Εταιρεία στην πολυκατοικία ή/και την οικία του Πελάτη 
ούτε κάποια άλλη ευθύνη έναντι του Πελάτη από την εν λόγω αιτία, όπως ενδεικτικά για τη 
λειτουργία και ποιότητά τους.  

3.4. Ο Πελάτης δε δικαιούται να επεµβαίνει µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο στο 
Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο ή στον υπάρχοντα εξοπλισµό που εξυπηρετεί τη σύνδεσή του µε 



αυτό, φέρει δε την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση τέτοιας επεµβάσεως. Εάν ο Πελάτης 
προµηθεύτηκε τον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισµό από την Εταιρεία, τότε σε περίπτωση 
βλάβης ή καταστροφής του τερµατικού εξοπλισµού που οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα 
(ελαφρά και βαριά αµέλεια, κάθε βαθµός δόλου), επιβαρύνεται µε το κόστος 
αντικατάστασης του εξοπλισµού που δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ενενήντα 
ευρώ (90€). Ο εξοπλισµός παρέχεται µε εγγύηση που καθορίζεται από τον κατασκευαστή 
του, πληροφορία που δηµοσιεύεται, ανάλογα µε τον κατασκευαστή, στο διαδικτυακό τόπο 
της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για βλάβες, πληµµελή παροχή υπηρεσιών ή µη 
παροχή υπηρεσιών που οφείλονται σε επέµβαση ή ρύθµιση του εξοπλισµού που 
εξυπηρετεί τη σύνδεσή του από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσωπο ή σε οποιαδήποτε άλλη 
πράξη του Πελάτη ή που οφείλονται σε χρήση τερµατικού εξοπλισµού που δεν 
προµήθευσε στον Πελάτη.  

3.5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης 
κλήσεων ορισµένων αριθµών, κλήσεων αριθµού ΕΠΑΚ ή ευρυζωνικής πρόσβασης µέσω 
άλλου παρόχου, εφόσον έχει Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση WIND. 
3.6. Ο Πελάτης υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 
τηρώντας την ισχύουσα νοµοθεσία, τους όρους της Σύµβασης, τα χρηστά ήθη και τις 
οδηγίες της Εταιρείας, όπως αυτές αναγράφονται στα συστήµατα πρόσβασης στις 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες, στις υπηρεσίες διαδικτύου (Internet) και ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail account) ή κοινοποιούνται µε άλλο τρόπο στον Πελάτη από την 
Εταιρεία. Οι Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες που περιλαµβάνουν το δικαίωµα απεριόριστης  

χρήσης από τον Πελάτη έναντι σταθερού µηνιαίου τιµήµατος θα προορίζονται 
αποκλειστικά και µόνο για οικιακή χρήση, αποκλειόµενης κάθε είδους επαγγελµατικής 
χρήσης (π.χ. call centre, περίπτερο, internet cafe) ή κάθε άλλης χρήσης (διαφηµιστικής, 
εµπορικής, κ.λπ.) έναντι ανταλλάγµατος. Χρήση των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που 
συνιστά υπερβολική ή αφύσικη χρήση ιδίως σε σχέση µε τη συνήθη χρήση του Πελάτη θα 
δίνει το δικαίωµα στην Εταιρεία να αναστείλει άµεσα τις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 
κατόπιν σχετικής ειδοποιήσεως προς τον Πελάτη και να ενεργοποιήσει αυτές εκ νέου 
εφόσον ο Πελάτης συναινεί να ενταχθεί σε κατηγορία Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών µε 
διαφορετικό µηνιαίο τίµηµα. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να ζητήσει 
από τον Πελάτη να καταβάλει το αντίτιµο των κλήσεων που συνιστούν αφύσικη ή 
υπερβολική χρήση. Ως υπερβολική ή αφύσικη χρήση νοείται η χρήση που δεν είναι οικιακή, 
αλλά επαγγελµατική ή άλλη χρήση έναντι ανταλλάγµατος, όπως η χρήση που αναφέρεται 
ενδεικτικά στα ανωτέρω παραδείγµατα της παρούσας παραγράφου, της Εταιρείας 
φέρουσας το σχετικό βάρος απόδειξης.  

3.7. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δε συµµορφώνεται µε τους όρους της Σύµβασης, η 
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης προς τον Πελάτη, κατά την 
κρίση της, να καταγγείλει την παρούσα ή/και να προβεί άµεσα σε µερική ή/και ολική 
διακοπή της υπηρεσίας, προκειµένου να προστατεύσει τους πελάτες της αλλά και την ίδια 
από ανεπιθύµητες ενέργειες και παρενέργειες που προκύπτουν από την κατάχρηση των 
προσφεροµένων υπηρεσιών. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η Εταιρεία ζηµιωθεί µε 
οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να 
ανορθώσει κάθε ζηµία της Εταιρείας και η Εταιρεία δικαιούται να καλεί τον Πελάτη ως 
δικονοµικό εγγυητή στις σχετικές διαδικασίες ενώπιον των Διοικητικών Αρχών και 
Δικαστηρίων.  

3.8. Ο Πελάτης οφείλει να ενηµερώνεται για την πολιτική της Εταιρείας, τις ισχύουσες 
τιµές και τις οδηγίες για προστασία του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών από τον δικτυακό 
τόπο ή τα σηµεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας. 



3.9. Ο Πελάτης οφείλει να ενηµερώσει την Εταιρεία για την ύπαρξη εξοπλισµού 
(συναγερµός, fax, POS κ.λπ.) που είναι συνδεδεµένος µε την τηλεφωνική γραµµή του. H 
Εταιρεία δε φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που ο εξοπλισµός δεν είναι κατάλληλος για 
τη παρεχόµενη σύνδεση κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.  

3.10. Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωµα να αλλάζει το πρόγραµµα στο οποίο εντάχθηκε κατ’ 
επιλογήν του µε την αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά να 
µεταβαίνει από πρόγραµµα µε µεγαλύτερο πάγιο σε πρόγραµµα µε µικρότερο πάγιο, χωρίς 
την προηγούµενη έγκριση της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα, κατά την 
αποκλειστική της επιλογή και ευχέρεια αλλά και σύµφωνα µε εµπορικές της εκτιµήσεις να 
εγκρίνει ή να απορρίπτει τα αιτήµατα αυτά του Πελάτη ή / και να επιβάλλει τέλος για τις 
περιπτώσεις αλλαγής προγράµµατος, όπως αυτό θα καθορίζεται κάθε φορά από την 
εµπορική πολιτική της και θα δηµοσιεύεται στον επίσηµο τιµοκατάλογο της Εταιρείας στο 
διαδικτυακό της τόπο (www.wind.gr/).  

3.11. Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωµα να µεταβιβάζει τη σύνδεσή του σε τρίτο πρόσωπο, 
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα, 
κατά την αποκλειστική της επιλογή και ευχέρεια αλλά και σύµφωνα µε εµπορικές της 
εκτιµήσεις να εγκρίνει ή να απορρίπτει τα αιτήµατα αυτά του Πελάτη ή / και να επιβάλλει 
τέλος για τη µεταβίβαση της σύνδεσης του Πελάτη, όπως αυτό θα καθορίζεται κάθε φορά 
από την εµπορική πολιτική της και θα δηµοσιεύεται στον επίσηµο τιµοκατάλογο της 
Εταιρείας στο διαδικτυακό της τόπο (www.wind.gr/). Στις περιπτώσεις αυτές, το τρίτο 
πρόσωπο, στο οποίο µεταβιβάζεται η σύνδεση οφείλει να υπογράψει νέα σύµβαση µε την 
Εταιρεία. 
3.13. Ο Πελάτης θα πρέπει να ενεργεί µε κάθε επιµέλεια και να λαµβάνει κάθε µέτρο 
ασφάλειας για τους κωδικούς πρόσβασης στο δίκτυο, στον εξοπλισµό (π.χ. modem/router) 
και στις υπηρεσίες της Εταιρείας. Οι ανωτέρω κωδικοί παρέχονται για προσωπική χρήση 
του Πελάτη και µόνο και ο Πελάτης ευθύνεται για τυχόν µη εξουσιοδοτηµένη χρήση τους, 
ενηµερώνοντας άµεσα και εγγράφως την Εταιρεία για τυχόν απώλεια ή µη 
εξουσιοδοτηµένη χρήση τους από τρίτα πρόσωπα. Κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι να 
περιέλθει στην Εταιρεία το σχετικό έγγραφο ενηµέρωσης, ο Πελάτης ευθύνεται 
αποκλειστικά και µόνον αυτός για οποιαδήποτε ζηµία ή βλάβη προκύψει σε αυτόν ή την 
Εταιρεία από παράνοµη χρήση των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. Συστήνεται να 
ακολουθούνται οι ακόλουθοι κανόνες για τη δηµιουργία κωδικού χρήσης, ενδεικτικά του 
εξοπλισµού και πρόσβασης στο Διαδίκτυο :  

• Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να δηµιουργούνται µε συνδυασµό δύο (2) τουλάχιστον 
διαφορετικών ειδών χαρακτήρων (αριθµοί, γράµµατα, ειδικοί χαρακτήρες)  

• Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ένα επαρκές ελάχιστο µήκος 
(τουλάχιστον 8 ψηφία)  

• Να µην χρησιµοποιούνται εκ νέου πρόσφατοι κωδικοί  

• Να µην ακολουθούνται συγκεκριµένα υποδείγµατα κατά τη δηµιουργία τους  

• Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να αλλάζουν τουλάχιστον κάθε 90 ηµέρες.  

3.14. Βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών στον Πελάτη αποτελεί η ύπαρξη λειτουργούσας σύνδεσης µε το δηµόσιο δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας και εν γένει η αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις 
εγκαταστάσεις του Πελάτη, προκειµένου να λειτουργεί ο απαιτούµενος τερµατικός 
εξοπλισµός για την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών αλλά και για τις λοιπές 



ανάγκες του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου, όπως ενδεικτικά τη λειτουργία του επί τη βάση 
της τεχνολογίας VoIP. Σε περίπτωση µη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, η Εταιρεία δεν θα 
ευθύνεται για τη µη λειτουργία του απαιτούµενου τερµατικού εξοπλισµού ή/και τη µη 
παροχή ή την πληµµελή παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και ο Πελάτης δεν θα 
δύναται να ζητήσει επιστροφή ποσών ή να αµφισβητήσει τις χρεώσεις της Εταιρείας ή/και 
να αρνηθεί την καταβολή παγίων ή άλλων χρεώσεων.  
3.15. Απαγορεύεται ρητά η µεταπώληση, υποµίσθωση, παραχώρηση χρήσης και σε κάθε 
περίπτωση η µε οποιονδήποτε τρόπο εµπορική εκµετάλλευση από τον Πελάτη των 
Υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρία µέσω της Αίτησης Σύνδεσης. Περαιτέρω 
απαγορεύεται η παροχή οποιουδήποτε είδους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
τρίτους, µε αντίτιµο ή χωρίς, µέσω των Υπηρεσιών που η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη. 4. 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
4.1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ADSL/ΙΝΤΕRΝΕΤ & VDSL 
4.1.1. Ο Πελάτης για να λάβει υπηρεσίες ADSL ή VDSL από την Εταιρεία πρέπει να 
αποκτήσει από την Εταιρεία πρόσβαση ADSL ή VDSL. Ο Πελάτης οφείλει να αποκτήσει τον 
απαιτούµενο για την χρήση ADSL ή VDSL εξοπλισµό και εν συνεχεία να ενεργοποιήσει την 
υπηρεσία χρησιµοποιώντας τις οδηγίες που θα του δοθούν από την Εταιρεία µε την 
παραλαβή του εξοπλισµού. Οι εν λόγω οδηγίες είναι επίσης διαθέσιµες µέσω της 
ιστοσελίδας της εταιρείας και του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών. Ο εξοπλισµός που θα 
χρησιµοποιήσει πρέπει να είναι πιστοποιηµένος σύµφωνα µε την ελληνική ή κοινοτική 
νοµοθεσία και ενδεδειγµένος για την πρόσβαση στις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες.  

4.1.2. Τα ονόµατα χρήστη (user name) και οι κωδικοί (password) είτε για υπηρεσίες είτε 
για πρόσβαση στον εξοπλισµό της εταιρείας χορηγούνται για αυστηρά προσωπική χρήση. 
Ο Πελάτης οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας (π.χ. 
συχνή αλλαγή κωδικών, απαγόρευση χρήσης από τρίτους κ.λπ.) για να αποτρέπει την 
παράνοµη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση απώλειας 
του κωδικού πρόσβασης (password) του Πελάτη ή χρήσης του από τρίτο (µε ή χωρίς τη 
συναίνεση του Πελάτη), ο Πελάτης οφείλει άµεσα να ενηµερώσει εγγράφως την Εταιρεία. 
Κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι να περιέλθει στην Εταιρεία το σχετικό έγγραφο 
ενηµέρωσης, ο Πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά και µόνον αυτός για οποιαδήποτε ζηµία ή 
βλάβη προκύψει σε αυτόν ή την Εταιρεία από παράνοµη χρήση των Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών.  

4.1.3. Σε συµπλήρωση των ανωτέρω υπό 3.6 αναφερόµενων, κακή χρήση συνιστά, 
ενδεικτικά, η απόπειρα ιδιοποιήσεως του κωδικού πρόσβασης άλλου πελάτη, η αποστολή 
µη ζητηθεισών ή/και µεγάλου αριθµού µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mails) 
προς λίστες παραληπτών και παρά τη θέλησή τους (spamming), η χρήση του διαδικτύου 
µε σκοπό την παρεµπόδιση της λειτουργίας αυτού ή της χρήσης του από τρίτους, η 
διάπραξη αξιόποινων πράξεων, όπως η διακίνηση παράνοµου, πειρατικού ή πορνογραφικού 
υλικού, η χρήση των προσωπικών δεδοµένων, στοιχείων και κωδικών άλλου πελάτη, µε ή 
χωρίς τη συναίνεση αυτού, η µη ενηµέρωση της Εταιρείας σε περίπτωση απώλειας του 
κωδικού πρόσβασης του Πελάτη ή χρήσης των προσωπικών δεδοµένων του παρά τη 
θέλησή του. Η Εταιρεία δικαιούται να διαγράφει από τον εξυπηρετητή (server) της 
περιεχόµενο που αντιβαίνει στο νόµο, τα χρηστά ήθη και τη Σύµβαση, το οποίο τυχόν 
υποπέσει στην αντίληψή της µε νόµιµο τρόπο. Κακή χρήση εκ µέρους του Πελάτη δίνει 
στην Εταιρεία τα δικαιώµατα του όρου 3.7 ανωτέρω. Η Εταιρεία δηλώνει ρητώς ότι δεν 
προβαίνει εκ των προτέρων σε έλεγχο του περιεχοµένου που µεταδίδεται µέσω του 
δικτύου της και εποµένως ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικά µε το περιεχόµενο στο οποίο ο 
Πελάτης αποκτά πρόσβαση ή/και λαµβάνει µέσω των Υπηρεσιών που του παρέχονται από 
την Εταιρεία.  



4.1.4. Σε περίπτωση παροχής της σύνδεσης ADSL ή VDSL από την Εταιρεία και κατόπιν 
αιτήµατος του Πελάτη, η Εταιρεία δύναται να παραδίδει τον απαραίτητο Τηλεπικοινωνιακό 
Εξοπλισµό στον Πελάτη, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, ανάλογα µε την εκάστοτε ισχύουσα 
εµπορική πολιτική της Εταιρείας, πριν την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας ADSL ή VDSL. Αν 
το ζητήσει ο Πελάτης, η Εταιρεία προβαίνει σε εγκατάσταση του Τηλεπικοινωνιακού 
Εξοπλισµού στο χώρο του Πελάτη µε δαπάνη του Πελάτη σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο 
της Εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Πελάτης φέρει την ευθύνη της εγκατάστασης 
του Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού.  

4.1.5. Επισηµαίνεται πως η υπηρεσία VDSL πιθανώς να µην είναι διαθέσιµη για το σύνολο 
των πελατών που διαθέτουν Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση της Εταιρείας. Ο έλεγχος της 
διαθεσιµότητας διενεργείται πριν την υποβολή της Αίτησης και επαναλαµβάνεται µετά την 
υποβολή της. Σε περίπτωση που κατόπιν της υποβολής της Αίτησης διαπιστωθεί ότι η 
παροχή της υπηρεσίας VDSL δεν είναι τεχνικά εφικτή ο Πελάτης ενηµερώνεται από την 
Εταιρεία εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος. Κατόπιν της ενηµέρωσής του, ο Πελάτης 
έχει το δικαίωµα είτε να αιτηθεί να λάβει την υπηρεσία ADSL είτε να δηλώσει ότι δεν 
επιθυµεί την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ή ότι επιθυµεί να λάβει άλλη υπηρεσία της 
Εταιρείας. 
4.2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΙΡ ή/και ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  

4.2.1. Σε περίπτωση που παρέχονται στον Πελάτη υπηρεσίες φωνής µέσω διαδικτύου ή 
πρωτοκόλλου ΙΡ µε δροµολόγηση της κλήσης και µέσω διαδικτύου, επισηµαίνεται πως η 
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας εξαρτάται τόσο από τη σύνδεση του Πελάτη στο διαδίκτυο 
όσο και από τη χρησιµοποίηση του ειδικού Τερµατικού Εξοπλισµού που θα παράσχει προς 
τούτο η Εταιρεία στον Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αρνηθεί ή δεν παραλάβει για 
οιονδήποτε λόγο τον ειδικό Τερµατικό Εξοπλισµό που παρέχει η Εταιρεία για τις υπηρεσίες 
φωνής µέσω διαδικτύου, ρητώς συµφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τον Πελάτη ότι η 
Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τη µη δυνατότητα χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών φωνής 
µέσω διαδικτύου από αυτόν και ο Πελάτης δεν θα έχει καµία αξίωση κατά της Εταιρείας για 
το λόγο αυτό, όπως ενδεικτικά δεν θα µπορεί να αξιώσει µείωση του τιµήµατος, λόγω µη 
δυνατότητας χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας φωνής µέσω διαδικτύου, καθώς η εν λόγω 
αδυναµία θα οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα και δη τη µη παραλαβή του κατάλληλου 
Τερµατικού Εξοπλισµού. Επιπλέον, η υπηρεσία φωνής µέσω διαδικτύου είναι πιθανό να 
σταµατήσει να λειτουργεί ή να διακοπεί σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος.  

4.2.2. Ο ανωτέρω αναφερόµενος και χρησιµοποιούµενος ειδικός Τερµατικός Εξοπλισµός 
ανήκει κατά κυριότητα στην Εταιρεία και ο Πελάτης οφείλει να µην παρεµβαίνει καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στον Τερµατικό Εξοπλισµό. Με τη λήξη ή λύση της παρούσης 
συµβάσεως ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει στην Εταιρεία τον εν λόγω ειδικό Τερµατικό 
Εξοπλισµό σε καλή κατάσταση ή να αποκαταστήσει την αξία του Τερµατικού Εξοπλισµού, 
σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, µερικής ή ολικής, αυτού, καταβάλλοντας 
στην Εταιρεία το κόστος αγοράς του Τερµατικού Εξοπλισµού κατά το χρόνο καταγγελίας, 
λήξεως ή λύσεως της παρούσης συµβάσεως. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία θα 
ενηµερώνει τον Πελάτη τηλεφωνικώς ή µε όποιο άλλο πρόσφορο τρόπο (για παράδειγµα 
αποστολή σύντοµου γραπτού µηνύµατος – SMS – στο αριθµό κινητού που έχει δηλώσει ο 
Πελάτης στην Εταιρεία ως τηλέφωνο επικοινωνίας ή µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος 
– e-mail – στο λογαριασµό που έχει δηλώσει ο Πελάτης στην Εταιρεία) για την υποχρέωσή 
του να επιστρέψει τον Τερµατικό Εξοπλισµό και για το κόστος αγοράς του, καλώντας τον 
να επιστρέψει τον Τερµατικό Εξοπλισµό που κατέχει εντός τριάντα ηµερολογιακών ηµερών 
από την πραγµατοποίηση της κλήσεως ή την αποστολή του µηνύµατος. Με την πάροδο 
της εν λόγω προθεσµίας η Εταιρεία θα δύναται να χρεώσει τον Πελάτη µε το κόστος 
αγοράς του Τερµατικού Εξοπλισµού, αποστέλλοντάς του σχετικό λογαριασµό ή τιµολόγιο.  



4.2.3. Σε περίπτωση που η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη υπηρεσίες φωνής µέσω 
διαδικτύου ή πρωτοκόλλου ΙΡ µε δροµολόγηση της κλήσης και µέσω διαδικτύου και για τις 
εν λόγω υπηρεσίες χορηγεί στον Πελάτη γεωγραφικούς αριθµούς ή εν γένει 
πραγµατοποιείται χρήση γεωγραφικών αριθµών κατά την εκτέλεση της παρούσης 
συµβάσεως, ρητώς συµφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τον Πελάτη πως δεν επιτρέπεται 
να κάνει µόνιµη χρήση των εν λόγω γεωγραφικών αριθµών έξω από την γεωγραφική 
περιοχή για την οποία εκχωρούνται οι εν λόγω αριθµοί.  

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

5.1. Η ισχύς της Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία ενεργοποιήσεως των 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. Η Εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη για την ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης. Όταν χρησιµοποιείται και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τρίτου παρόχου, 
ενδέχεται η ενεργοποίηση των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών να εξαρτάται από το Φορέα/
Οργανισµό, ο οποίος υποχρεούται να ενεργεί εντός των χρονικών πλαισίων που θέτει η 
νοµοθεσία. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση εκ µέρους 
του Φορέα/Οργανισµού σχετικά µε την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο 
Πελάτης επιλέξει Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες που συνδυάζουν υπηρεσίες φωνής και 
ADSL/VDSL, η ενεργοποίηση της υπηρεσίας που θα λάβει χώρα πρώτη από τον Φορέα/
Οργανισµό θα αποτελεί την ηµεροµηνία έναρξης της Σύµβασης υπό την επιφύλαξη του 
όρου 6.1. κατωτέρω. Σε περίπτωση που για την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών απαιτείται η εκτέλεση εργασιών στο χώρο του Πελάτη, η Εταιρεία δύναται να 
χρεώνει τον Πελάτη µε το κόστος εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών, εφόσον 
προηγουµένως αυτός έχει αποδεχτεί την εν λόγω χρέωση. Ως αποδοχή τεκµαίρεται η 
υπογραφή του Παραρτήµατος των οικονοµικών όρων, στο οποίο θα περιλαµβάνεται το 
κόστος των εν λόγω εργασιών και το οφειλόµενο από τον Πελάτη ποσό γι’ αυτές. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία δεν θα προβαίνει στην εκτέλεση των εργασιών, πριν την 
εξόφληση των ανωτέρω χρεώσεων, ενώ σε περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει την 
παρούσα σύµβαση, ακόµη και πριν την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών, ο Πελάτης δεν θα 
έχει το δικαίωµα διεκδίκησης και επιστροφής των εν λόγω ποσών, καθώς αυτά θα έχουν 
δαπανηθεί για δικό του λογαριασµό, παραιτούµενος ρητώς και ανεπιφυλάκτως ο Πελάτης 
από την διεκδίκησή τους δυνάµει του παρόντος άρθρου.  

5.2. Η Σύµβαση είναι ορισµένου χρόνου. Ο Πελάτης δύναται να επιλέξει µία από τις τρεις 
δυνατότητες που του παρέχει η Εταιρεία και δη συµβόλαιο διάρκειας δώδεκα (12) µηνών ή 
συµβόλαιο διάρκειας δέκα οκτώ (18) µηνών ή συµβόλαιο διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) 
µηνών), αρχοµένης από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης του πελάτη (Ελάχιστη Διάρκεια). 
Κατά την ηµεροµηνία συµπλήρωσης της συµβατικής διάρκειας, η Σύµβαση ανανεώνεται 
αυτόµατα για αόριστο χρόνο, εκτός αν ο Πελάτης ή η Εταιρεία εγγράφως ζητήσουν τη µη 
ανανέωσή της τριάντα (30) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία συµβατικής λήξης της. Ο Πελάτης 
δύναται να υποβάλλει, επίσης, τη σχετική καταγγελία µέχρι και την τελευταία ηµέρα της 
συµβατικής διάρκειας της συµβάσεως. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία υλοποιεί το 
αίτηµα του Πελάτη. Σε περίπτωση που για την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 
χρησιµοποιείται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τρίτου Φορέα/Οργανισµού, τότε το εν λόγω 
αίτηµα του Πελάτη υλοποιείται, υπό την αίρεση της κατάργησης του βρόχου από τον 
πάροχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο. Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία δεν τίθεται σε 
ισχύ, πριν την κατάργηση του βρόχου από τον πάροχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο. Η 
Σύµβαση δύναται επίσης να ανανεωθεί για ορισµένο χρόνο δώδεκα (12) ή δεκαοκτώ (18) ή 
εικοσιτεσσάρων (24) µηνών κατόπιν αιτήµατος του Πελάτη προς την Εταιρεία. Σε αυτή την 
περίπτωση η Εταιρεία δύναται, κατά την κρίση της και στα πλαίσια της εµπορικής πολιτικής 
της, να προσφέρει ως σχετικό αντάλλαγµα στον Πελάτη για την ανανέωση ορισµένου 
χρόνου είτε έκπτωση συνδροµής είτε καταναλωτικό αγαθό. Σε περίπτωση πρόωρης 



καταγγελίας της ανανεωθείσας Συµβάσεως προ της λήξης του ορισµένου χρόνου διάρκειας 
αυτής, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει στην Εταιρεία χρηµατικό ποσό ίσο µε την αξία του 
ανταλλάγµατος που έλαβε για την ανανέωση ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 5.3 κατωτέρω. Το αίτηµα του Πελάτη για την ως άνω ανανέωση 
της Συµβάσεως για ορισµένο  

χρόνο, δύναται να υποβληθεί προς την Εταιρεία είτε τηλεφωνικώς (µε ηχογράφηση της 
κλήσης από την Εταιρεία) είτε εγγράφως είτε µέσω ηλεκτρονικής αποδοχής σχετικής 
προσφοράς στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µε την χρήση ειδικού κωδικού επιβεβαίωσης. Ο 
πελάτης ευθύνεται για την ολοσχερή καταβολή όλων των χρεώσεων που προκύπτουν από 
την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών µέχρι την οριστική διακοπή τους. 
Παράλληλα, εφαρµόζεται αρχική ελάχιστηδιάρκεια (Αρχική Ελάχιστη Διάρκεια) δύο (2) 
µηνών από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ή την έναρξη ισχύος της συµβάσεως που είναι 
υποχρεωτική για τον Πελάτη, ανεξαρτήτως των ανωτέρω επιλογών του και σε περίπτωση 
καταγγελίας πριν τη λήξη της ο Πελάτης οφείλει να καταβάλλει στην Εταιρεία το ποσό των 
µηνιαίων παγίων που υπολείπονται µέχρι τη λήξη της εν λόγω αρχικής ελάχιστης διάρκειας 
των δύο (2) µηνών συν τυχόν εκπτώσεις που έλαβε επί των ποσών του επισήµου και 
ισχύοντος τιµοκαταλόγου της Εταιρείας, επιπροσθέτως τυχόν άλλων χρεώσεων και τελών 
που πιθανώς να εφαρµόζει η Εταιρεία για την περίπτωση της πρόωρης λύσεως της 
συµβάσεως.  

5.3. Ο Πελάτης µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση αναίτια έπειτα από σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση της Εταιρείας, η οποία θα λογίζεται ότι ισχύει µετά από τριάντα (30) ηµέρες 
από τη λήψη της. Ο Πελάτης δύναται να αιτηθεί, επίσης, η σχετική καταγγελία να ισχύει σε 
χρόνο µικρότερο των ανωτέρω τριάντα (30) ηµερών, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν 
δύναται να είναι µικρότερος των δύο (2) εργασίµων ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. 
Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία υλοποιεί το αίτηµα του Πελάτη. Σε περίπτωση που για 
την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών χρησιµοποιείται το τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο τρίτου Φορέα/Οργανισµού, τότε το εν λόγω αίτηµα του Πελάτη υλοποιείται, υπό 
την αίρεση της κατάργησης του βρόχου από τον πάροχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο. 
Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία δεν τίθεται σε ισχύ, πριν την κατάργηση του βρόχου από 
τον πάροχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης από 
τον Πελάτη χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας ή από την Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του 
Πελάτη, ο Πελάτης οφείλει, πέραν της εξόφλησης των λογαριασµών του έως την χρονική 
στιγµή ισχύος της καταγγελίας, να καταβάλει επίσης στην Εταιρεία τέλος διακοπής / 
καταγγελίας της Σύµβασης, στο οποίο θα περιλαµβάνονται τα κόστη σύνδεσης του 
Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου µε το διαµέρισµα ή την πολυκατοικία του Πελάτη ή σε 
περίπτωση που χρησιµοποιείται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τρίτου Φορέα/Οργανισµού, 
σύµφωνα µε κλιµάκωση και ανάλογα µε τον χρόνο που αποµένει έως τη συµβατική λήξη, 
καθώς επίσης και τις εκπτώσεις που τυχόν έλαβε επί των ποσών που προβλέπονται στον 
επίσηµο και δηµοσιευµένο τιµοκατάλογο της Εταιρείας από την έναρξη ισχύος της 
παρούσης συµβάσεως και µέχρι την ισχύ της καταγγελίας. Τα ανωτέρω τέλη αποσύνδεσης, 
ο υπολογισµός τους και κάθε σχετική λεπτοµέρεια, όπως ενδεικτικά το κόστος σύνδεσης 
του διαµερίσµατος ή/και της πολυκατοικίας µε το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο, ο Πίνακας 
κλιµάκωσης και ο τρόπος υπολογισµού του τέλους, περιλαµβάνονται στην αίτηση 
σύνδεσης του Πελάτη στο δίκτυο της Εταιρείας που επισυνάπτεται στην παρούσα 
σύµβαση, αποτελώντας αναπόσπαστο και ουσιώδες µέρος αυτής.  

To ανωτέρω τέλος διακοπής / καταγγελίας της σύµβασης ορισµένου χρόνου, πριν την 
παρέλευση της ορισµένης διάρκειάς της (Ελάχιστη Διάρκεια), δεν δύναται να υπερβαίνει το 
µικρότερο από τα ακόλουθα: 1) το σύνολο της έκπτωσης µηνιαίου παγίου που έχει λάβει 
µέχρι τη στιγµή της διακοπής συν το εναποµείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση 



κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο βάση του πίνακα αποσβέσεων της Αίτησης Σύνδεσης για 
το µετά τη χρονική στιγµή επέλευσης των αποτελεσµάτων της ως άνω καταγγελίας  

διάστηµα. Ειδικά σε περίπτωση που η καταγγελία της Σύµβασης γίνει πριν την πάροδο 2 
µηνών από τη θέση σε ισχύ αυτής (Αρχική Ελάχιστη Διάρκεια), ο Πελάτης καταβάλλει 
πάγια δύο µηνών συν το σύνολο της έκπτωσης δύο µηνιαίων παγίων συν το εναποµείναν 
ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο βάση του πίνακα 
αποσβέσεων της Αίτησης Σύνδεσης για το µετά των πρώτων δύο µηνών της Σύµβασης 
διάστηµα ή 2) το ένα τρίτο του αθροίσµατος των µηνιαίων παγίων για το µετά τη χρονική 
στιγµή επέλευσης των αποτελεσµάτων της ως άνω καταγγελίας διάστηµα µέχρι την 
κανονική λήξη της σύµβασης ορισµένου χρόνου συν το εναποµείναν ποσό απόσβεσης για 
τυχόν επιδότηση κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο που αντιστοιχεί στο διάστηµα για το 
οποίο δεν καταβάλλονται πάγια, επί τη βάση του πίνακα αποσβέσεων της Αίτησης 
Σύνδεσης.  

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν στο κόστος που βαρύνει την Εταιρεία για την παροχή του 
Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου και των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών υπό τους όρους της 
παρούσας. Προκαταβληθέντα πάγια τέλη συµψηφίζονται µε τις απαιτήσεις της Εταιρείας 
λόγω της πρόωρης λύσης της Σύµβασης. Κατά τη διάρκεια αορίστου ισχύος της Σύµβασης 
ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει αυτήν αναίτια έπειτα από σχετική ειδοποίηση η οποία θα 
λογίζεται ότι θα ισχύει µετά από τριάντα (30) ηµέρες από τη λήψη της. Ο Πελάτης δύναται 
να αιτηθεί, επίσης, η σχετική καταγγελία να ισχύει σε χρόνο µικρότερο των ανωτέρω 
τριάντα (30) ηµερών. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία υλοποιεί το αίτηµα το Πελάτη. Σε 
περίπτωση που για την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών χρησιµοποιείται το 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τρίτου Φορέα/Οργανισµού, τότε το εν λόγω αίτηµα του Πελάτη 
υλοποιείται, υπό την αίρεση της κατάργησης του βρόχου από τον πάροχο πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο. Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία δεν τίθεται σε ισχύ, πριν την κατάργηση 
του βρόχου από τον πάροχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο. Εφόσον ο Πελάτης έχει 
υποβάλλει αίτηµα φορητότητας σε άλλο πάροχο, τότε η φορητότητα υλοποιείται εντός 
των προθεσµιών που ορίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισµούς της ΕΕΤΤ, χωρίς 
αυτό να επηρεάζει τις υποχρεώσεις του Πελάτη έναντι της Εταιρείας βάσει του παρόντος 
άρθρου. Σε περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει την παρούσα δίχως να υποβάλλει αίτηµα 
φορητότητας σε άλλο πάροχο, η λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής του Πελάτη 
διακόπτεται από την ηµεροµηνία ισχύος της καταγγελίας και ο αριθµός του µπορεί να 
εκχωρηθεί σε άλλο Πελάτη µετά την πάροδο περιόδου έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία 
διακοπής της υπηρεσίας.  

5.4. Εφόσον ο Πελάτης το ζητήσει, η Εταιρεία δύναται να παρέχει σε αυτόν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύµβασης τον απαραίτητο Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισµό, µε ή χωρίς 
αντάλλαγµα, σύµφωνα µε την εκάστοτε εµπορική της πολιτική. Στις περιπτώσεις 
παραχώρησης του Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού στον Πελάτη από την Εταιρεία, µε την 
λήξη ή λύση της Σύµβασης και εφόσον δεν υφίστανται οικονοµικές υποχρεώσεις του 
Πελάτη προς την Εταιρεία, η κυριότητα του ανωτέρω εξοπλισµού δύναται να περιέλθει 
στον Πελάτη έναντι ανταλλάγµατος κατά την εκάστοτε ακολουθούµενη εµπορική πολιτική 
της Εταιρείας.  

5.5. Με τον τερµατισµό της Σύµβασης όλες οι εκατέρωθεν απαιτήσεις χρεώνονται από την 
Εταιρεία και καθίστανται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές µε την πάροδο προθεσµίας 30 
ηµερών από την έκδοση του σχετικού τιµολογίου της Εταιρείας (δήλη ηµέρα). Παράλληλα, 
ο Πελάτης, εφόσον δεν καταστεί κύριος, οφείλει να επιστρέψει τον Τηλεπικοινωνιακό 
Εξοπλισµό στην Εταιρεία σε κατάσταση που δικαιολογείται από τη συνήθη χρήση και 
φθορά από το χρόνο. Τυχόν δωρεάν παραχώρηση εξοπλισµού από την  



Εταιρεία στον Πελάτη στο πλαίσιο πολιτικών εµπορικής προώθησης συνιστά χρησιδάνειο 
και όχι δωρεάν µεταβίβαση κυριότητας. 
Σε περίπτωση που µετά την έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασµού προκύψει πιστωτικό 
υπόλοιπο υπέρ του Πελάτη, το υπόλοιπο αυτό συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλές αυτού προς 
την Εταιρεία από άλλη αιτία και εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες καταβάλλεται στο Πελάτη 
στον Τραπεζικό λογαριασµό που αυτός οφείλει να δηλώσει στην Εταιρεία για την καταβολή 
του εν λόγω πιστωτικού υπολοίπου. Ο εν λόγω λογαριασµός πρέπει να εµφανίζει ως 
δικαιούχο ή συν δικαιούχο τον Πελάτη και πρέπει να ανήκει σε Τράπεζα που να είναι 
εγκατεστηµένη και να λειτουργεί στην Ελλάδα. Η επιστροφή τυχόν πιστωτικών υπολοίπων 
πραγµατοποιείται εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση του εκκαθαριστικού λογαριασµού 
και εφόσον ο Πελάτης έχει κοινοποιήσει στην Εταιρεία τον ανωτέρω αναφερόµενο 
Τραπεζικό λογαριασµό.  

5.6. Εάν η ενεργοποίηση της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης WIND αποδειχθεί τεχνικά µη 
δυνατή το αργότερο δύο (2) µήνες από την υπογραφή της παρούσας, η Εταιρεία θα 
ενηµερώσει άµεσα τον Πελάτη και θα καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση µε άµεση ισχύ 
από της κοινοποιήσεως, ενηµερώνοντας παράλληλα τον Πελάτη για όλες τις υπάρχουσες 
εναλλακτικές δυνατότητες που µπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Πελάτης εφόσον επιθυµεί να λάβει εναλλακτικές Τηλεπικοινωνιακές 
Υπηρεσίες από την Εταιρεία οφείλει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, εκτός αν έχει εκ 
των προτέρων δηλώσει ότι επιθυµεί την παροχή των Υπηρεσιών δυνάµει της 
προγενέστερης συµβάσεως.  

5.7. Σε περίπτωση που η Σύµβαση συνάπτεται εξ αποστάσεως ή εκτός εµπορικού 
καταστήµατος, ο Πελάτης έχει το δικαίωµα να υπαναχωρήσει από την παρούσα εντός 
δεκατεσσάρων (14) ηµερών από της λήψεως της παρούσας. Η υπαναχώρηση λαµβάνει 
χώρα αζηµίως. Ο Πελάτης χρεώνεται µόνον για τη χρήση των Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών για το διάστηµα µέχρι την υπαναχώρησή του. Σε περίπτωση υπαναχώρησης 
στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, τυχόν ποσά που θα έχουν καταβληθεί δυνάµει του 
όρου 5.1 της παρούσης συµβάσεως δεν θα είναι δυνατό να αναζητηθούν και ρητώς 
συµφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τον Πελάτη πως στην περίπτωση αυτή δεν θα 
µπορεί να διεκδικήσει τα εν λόγω ποσά, καθώς αυτά θα έχουν δαπανηθεί για δικό του 
λογαριασµό. Σε περίπτωση που τα εν λόγω ποσά δεν έχουν εξοφληθεί, η Εταιρεία θα 
δύναται να τα διεκδικήσει, καθώς αυτά θα αφορούν σε κόστη που πραγµατοποιούνται 
υπέρ του Πελάτη και αυτός τα έχει αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως, υπογράφοντας το 
Παράρτηµα των οικονοµικών όρων.  

6. ΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
6.1. Για την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και της Τηλεπικοινωνιακής 
Σύνδεσης WIND ο Πελάτης χρεώνεται µε βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο της 
Εταιρείας όπως αυτός περιλαµβάνεται στο επεξηγηµατικό φυλλάδιο και το δικτυακό τόπο 
της Εταιρίας http://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/statheri-internet/enimerotiko-uliko . Για 
τις ανωτέρω υπηρεσίες, η χρέωση αρχίζει από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης αυτών των 
υπηρεσιών, όπως αυτή κοινοποιείται κάθε φορά από την Εταιρεία στον Πελάτη. Ειδικότερα 
για τις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης η χρέωση αρχίζει από την ηµεροµηνία που 
καθίσταται διαθέσιµη η πρόσβαση στις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες, ήτοι µε την 
εγκατάσταση του εξοπλισµού και ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Στην περίπτωση του όρου 
5.1., εάν χρησιµοποιείται το δίκτυο τρίτου Φορέα/Οργανισµού, η ενεργοποίηση των 
υπηρεσιών ενδέχεται να µη λάβει χώρα ταυτόχρονα για λόγους που αφορούν στον Φορέα/
Οργανισµό, οπότε οι χρεώσεις του Πελάτη για την ενεργοποιηµένη υπηρεσία θα 
υπολογίζονται ως εάν ο Πελάτης να µην είχε επιλέξει εξαρχής την υπηρεσία που δεν έχει 
ακόµη ενεργοποιηθεί. Στους παρόντες όρους επισυνάπτεται ο µέχρι σήµερα βασικός 



τιµοκατάλογος των υπηρεσιών της Εταιρείας που περιλαµβάνει τα εφάπαξ τέλη σύνδεσης, 
τα πάγια τέλη σύνδεσης, τα τέλη αποσύνδεσης και επανασύνδεσης (εφόσον υπάρχουν), 
καθώς και τα τέλη, εφόσον υπάρχουν, για τη λύση της σύµβασης, πριν την παρέλευση της 
ελάχιστης διάρκειάς της, επιπροσθέτως των προβλεποµένων στο άρθρο 5 της παρούσης, 
τα οποία όλα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης συµβάσεως και δεσµεύουν τον 
Πελάτη.  

Επιπλέον, στην αίτηση σύνδεσης παρατίθεται ενδεικτικά µία πρώτη αποτύπωση της 
πιθανής χρέωσης του Πελάτη και συγκεκριµένα χρέωση ανά πακέτο υπηρεσιών, πρόσθετες 
υπηρεσίες κ.ο.κ., η αρχική τιµή τους µε βάση τον επίσηµο και δηµοσιευµένο τιµοκατάλογο 
της Εταιρείας και η πιθανή χρέωση, µετά την εφαρµογή των εκπτώσεων. Εκ του 
γεγονότος, µάλιστα, πως πολλές από τις εκπτώσεις αυτές εξαρτώνται από τις τελικές 
επιλογές του Πελάτη αλλά και πιθανές ενεργοποιήσεις ή τροποποιήσεις στη συνολική 
εικόνα του στα συστήµατα της Εταιρείας µετά την υπογραφή της συµβάσεώς του µε την 
εταιρεία, ρητώς συµφωνείται και γίνεται αποδεκτό πως η τελική τιµή που θα αναγράφεται 
κάθε φορά στον εκάστοτε µηνιαίο λογαριασµό που θα λαµβάνει ενδέχεται να µην 
συµπίπτει µε αυτή που θα αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της αίτησης σύνδεσης αυτού. 
Οι ανωτέρω παρεχόµενες εκπτώσεις και προσφορές θα ισχύουν µόνο για την ελάχιστη 
διάρκεια της συµβάσεως, όπως θα καθορίζεται στην αίτηση σύνδεσης του Πελάτη και µετά 
τη λήξη της ελάχιστης διάρκειας της συµβάσεως θα εφαρµόζονται αυτοµάτως και 
αυτοδικαίως οι τιµές που καθορίζονται στον επίσηµο και δηµοσιευµένο τιµοκατάλογο της 
Εταιρείας.  

Επίσης, στις τιµές και τα ποσά αυτά που αποτυπώνονται στην αίτηση σύνδεσης 
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και το τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας που 
αντιστοιχεί σε κάθε τιµή – ποσό ξεχωριστά και όχι το τέλος συνδροµητών σταθερής 
τηλεφωνίας που θα αντιστοιχεί στο µηνιαίο λογαριασµό του Πελάτη µετά το άθροισµα 
όλων των ποσών που αφορούν στο λογαριασµό του, όπως χρεώσεις για πρόσθετες 
υπηρεσίες ή κλήσεις, των οποίων η χρέωση δεν συµπεριλαµβάνεται στο πάγιο του πακέτου 
που επέλεξε ο Πελάτης και τυχόν άλλες χρεώσεις. Για το λόγο αυτό αλλά και σε περίπτωση 
που µετά την υπογραφή της συµβάσεως ο Πελάτης αγοράσει πρόσθετες υπηρεσίες ή/και 
πραγµατοποιήσει κλήσεις, των οποίων η χρέωση δεν συµπεριλαµβάνεται στο πάγιο του 
πακέτου που έχει επιλέξει, ενδέχεται στον µηνιαίο λογαριασµό που θα λαµβάνει να χρεωθεί 
µε διαφορετικά ποσά, από αυτά που αναγράφονται στην αίτηση σύνδεσης του Πελάτη.  

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει λάβει κάποια συνδυαστική προσφορά 
κινητών ή σταθερών ή σταθερού/ών και κινητού/ών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
αίτηση σύνδεσης αυτού, εάν οποιαδήποτε στιγµή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, για τις 
οποίες δόθηκε η εν λόγω προσφορά και η αντίστοιχη έκπτωση, όπως ενδεικτικά µειωθεί ο 
αριθµός των σταθερών ή κινητών που περιλαµβάνονται στην προσφορά ή επιλέξει ή 
αλλάξει ο Πελάτης πακέτα που δεν περιλαµβάνονται στη προσφορά, τότε οι εν λόγω 
εκπτώσεις δεν θα περιλαµβάνονται πλέον στο µηνιαίο λογαριασµό που θα λαµβάνει ο 
Πελάτης και ενδέχεται να αυξηθεί εξ’ αυτού του λόγου ο µηνιαίος λογαριασµός που 
λαµβάνει. Η WIND Ελλάς διατηρεί το δικαίωµα, οποτεδήποτε και σύµφωνα µε το ισχύον  

ρυθµιστικό πλαίσιο, να τροποποιεί, επανακαθορίζει ή και καταργεί τις εν λόγω προσφορές 
και εκπτώσεις της, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 13 της παρούσης. 
6.2. Για την Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση και τις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες ο Πελάτης 
χρεώνεται µε πάγιο τέλος µε βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο της Εταιρείας. Η 
χρέωση αρχίζει από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης. Ο 
Πελάτης επιβαρύνεται µε το κόστος ενεργοποίησης των υπηρεσιών και/ή της σύνδεσης 
από την Εταιρεία βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιµοκαταλόγου.  



Σε κάθε περίπτωση που σε µία σύνδεση ή σε συνδυασµό συνδέσεων (σταθερής ή/και 
κινητής τηλεφωνίας) εφαρµόζονται περισσότερες της µίας εκπτώσεις, η όποια έκπτωση 
που λαµβάνει ο Πελάτης σύµφωνα µε το συµβόλαιό του και τις προσφορές της Εταιρείας 
θα υπολογίζεται όχι επί του αρχικού παγίου αλλά επί του µειωµένου κάθε φορά παγίου, 
λόγω προγενέστερων εκπτώσεων. Έτσι, εφόσον ο Πελάτης δικαιούται περισσότερες από 
µία εκπτώσεις, κάθε µεταγενέστερη έκπτωση θα υπολογίζεται επί του µειωµένου ποσού 
παγίου που θα προκύπτει µετά την εφαρµογή των προγενέστερων αυτής εκπτώσεων.  

6.3. Για την ενεργοποίηση ή µεταφορά της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης WIND, ο  

Πελάτης χρεώνεται µε τα αντίστοιχα τέλη σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα 
τιµοκατάλογο της Εταιρείας. Οµοίως χρεώνεται και για την αλλαγή ή µεταφορά αριθµού 
κλήσης µετά την ενεργοποίηση της Αιτήσεως Αριθµοδότησης. 
6.4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του ισχύοντος κάθε φορά 
τιµοκαταλόγου και των τελών συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που 
προβλέπονται στο παράρτηµα της παραγράφου 6.1 ανωτέρω, εφόσον αυτό επιβάλλεται, 
ενδεικτικά, από τις οικονοµικές συνθήκες της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, το κόστος 
παροχής των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών από την Εταιρεία στον Πελάτη, τον 
πληθωρισµό και τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού. Τυχόν αύξηση των τιµών του 
τιµοκαταλόγου και των τελών συντήρησης της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων και 
αυτών που προβλέπονται στο παράρτηµα της παραγράφου 6.1 ανωτέρω, τίθεται σε ισχύ 
µετά από δύο (2) µήνες από την εφαρµογή τους και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Εντός του ανωτέρω διαστήµατος των δύο (2) µηνών ο Πελάτης θα δύναται να αντιταχθεί 
στις ανωτέρω αυξήσεις που τον αφορούν και να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση. Με 
την πάροδο της εν λόγω προθεσµίας, χωρίς να λάβει χώρα καταγγελία του Πελάτη, θα 
τεκµαίρεται ότι ο Πελάτης συναινεί στη συνέχιση της παρούσης συµβάσεως µε τις νέες 
αυξηµένες χρεώσεις. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν όσον αφορά σε µειώσεις τιµολογίων ή 
αυξήσεις τιµολογίων που αφορούν σε διεθνείς κλήσεις ή σε αυξήσεις τιµολογίων που 
αφορούν σε κλήσεις πολυµεσικής πληροφόρησης, κλήσεις σε σύντοµους κωδικούς και 
κλήσεις σε µη γεωγραφικούς αριθµούς (εξαιρουµένων των κλήσεων προς αριθµούς κινητής 
τηλεφωνίας), όπου η ενηµέρωση θα πραγµατοποιείται µέσω ειδικού σηµείου, εύκολα 
αναγνωρίσιµου και προσβάσιµου, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Η Εταιρεία ενηµερώνει τον 
Πελάτη για τις ανωτέρω αυξήσεις ένα (1) µήνα, πριν την εφαρµογή τους µε τις ακόλουθες 
δύο µεθόδους: α) µε σχετική δηµοσίευση της ως άνω αύξησης στην ιστοσελίδα της 
Εταιρίας, στη διεύθυνση http://www.wind.gr/gr/wind/gia-tin- etaireia/anakoinoseis/ και β) 
µέσω του λογαριασµού του, µε αναφορά σε εµφανές σηµείο του λογαριασµού ή στην 
περίπτωση που δεν αποστέλλεται έντυπος λογαριασµός µε σχετική ενηµέρωση δια του 
τρόπου, µε τον οποίο πραγµατοποιείται η ειδοποίηση για την έκδοση του λογαριασµού ή/
και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

6.5. Η Εταιρεία θα εκδίδει λογαριασµό προς τον Πελάτη µηνιαίως ή κατ’ επιλογή της 
Εταιρείας για χρονική περίοδο που δεν δύναται να υπερβεί τους δύο (2) µήνες. Ο  

λογαριασµός µπορεί να είναι έντυπος ή ηλεκτρονικός (Υπηρεσία Ηλεκτρονικού 
Λογαριασµού) ανάλογα µε την επιλογή του Πελάτη στην µπροστινή όψη της παρούσας. 
Στο λογαριασµό θα χρεώνεται: 
α) το σύνολο των Υπηρεσιών και το ποσό που αντιστοιχεί σ’ αυτές, β) τα αναλογικά πάγια 
τέλη φωνής και Υπηρεσιών, γ) τα τυχόν υπόλοιπα που αφορούν περιόδους προηγούµενες 
της ηµεροµηνίας έκδοσης του λογαριασµού ή/ και τυχόν ανεξόφλητα και απαιτητά 
υπόλοιπα άλλων ακυρωµένων συνδέσεων του Πελάτη, τα οποία θα περιλαµβάνονται σε 
κάθε εκδιδόµενο τιµολόγιο έως την εξόφλησή τους, δ) τυχόν τέλη επανασύνδεσης ή 
αποσύνδεσης στο ∆ίκτυο ε) ΦΠΑ και τέλος σταθερής τηλεφωνίας αλλά και κάθε άλλο 



τέλος ή κρατικό φόρο στ) τυχόν προκαταβολή έναντι µελλοντικών χρεώσεων, ζ) κάθε 
άλλο χρέος του Πελάτη προς την Εταιρεία. Τα εκάστοτε τιµολογούµενα πάγια µηνιαία τέλη 
συµφωνείται ότι προπληρώνονται από τον Πελάτη. Ο ισχύων σήµερα τιµοκατάλογος 
επισυνάπτεται στην παρούσα. Κάθε νέος τιµοκατάλογος που εκδίδεται µε βάση τα 
παραπάνω θα αντικαθιστά τον εκάστοτε τρέχοντα.  

6.6. Ο λογαριασµός είναι πληρωτέος εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία 
έκδοσής του και εξοφλείται σύµφωνα µε τον τρόπο πληρωµής που ενδεχοµένως έχει 
επιλεγεί από τον Πελάτη και περιλαµβάνεται στην Αίτηση. Καθυστέρηση εξόφλησης του 
λογαριασµού επιβαρύνεται µε τόκο υπερηµερίας. Σε κάθε περίπτωση οι λογαριασµοί 
εξοφλούνται: α) στα εξουσιοδοτηµένα καταστήµατα της Εταιρίας, χωρίς επιβάρυνση ή β) 
σε εξουσιοδοτηµένες Τράπεζες που αναγράφονται κάθε φορά στο πίσω µέρος του 
λογαριασµού, όπου επιβάλλεται επιπλέον επιβάρυνση, την οποία ορίζει το εκάστοτε 
πιστωτικό ίδρυµα.  

6.7. Ο Πελάτης ευθύνεται για την εξόφληση του λογαριασµού για τις Τηλεπικοινωνιακές 
Υπηρεσίες που περιλαµβάνονται σε αυτόν ακόµα και αν οι Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 
χρησιµοποιήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. 
6.8. Ο Πελάτης θα εξετάζει το λογαριασµό και θα ελέγχει τις πιστωτικές και χρεωστικές 
καταχωρήσεις που απεικονίζονται σε αυτόν και θα ειδοποιεί εγγράφως την Εταιρεία σχετικά 
µε κάθε τυχόν παράλειψη ή σφάλµα του λογαριασµού. Μετά την παρέλευση σαράντα 
πέντε (45) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του λογαριασµού χωρίς την προβολή 
αντίρρησης από τον Πελάτη, συµφωνείται ότι ο λογαριασµός θεωρείται ακριβής και ότι 
έγινε σωστή χρέωση από την Εταιρεία και αποτελεί νόµιµο αποδεικτικό µέσο και έγγραφο 
κατά την έννοια του νόµου για την πλήρη απόδειξη οφειλής του Πελάτη για ολόκληρο το 
ποσό που αναφέρει, επιτρεποµένης της ανταποδείξεως.  

6.9. Με την επιφύλαξη κάθε νοµίµου δικαιώµατός της, η Εταιρεία δικαιούται να προβεί σε 
µονοµερή προσωρινή διακοπή της παροχής των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών προς τον 
Πελάτη λόγω ληξιπρόθεσµης και απαιτητής οφειλής του προς την Εταιρεία, µετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς 
τον Πελάτη µε κάθε πρόσφορο µέσο, ως για παράδειγµα µέσω του λογαριασµού του.. 
6.10. Με την επιφύλαξη κάθε νοµίµου δικαιώµατός της, η Εταιρεία δικαιούται να προβεί σε 
µονοµερή οριστική διακοπή της παροχής των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών προς τον 
Πελάτη λόγω ληξιπρόθεσµης και απαιτητής οφειλής του προς την Εταιρεία, µόνο µετά την 
πάροδο εξήντα (60) ηµερών από την προσωρινή διακοπή της παροχής για τον ίδιο λόγο, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω και έπειτα από κοινοποίηση προς αυτόν σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης. Η οριστική διακοπή και αποσύνδεση του Πελάτη από το Τηλεπικοινωνιακό 
Δίκτυο θα επέρχεται χωρίς προηγούµενη ειδοποίησή του σε περιπτώσεις απάτης ή 
επανειληµµένης εκπρόθεσµης εξόφλησης ή µη εξόφλησης λογαριασµών. Στην περίπτωση  

που ο Πελάτης διατηρεί περισσότερες της µίας συνδέσεις ή/και υπηρεσίες και έχει επιλέξει 
να λαµβάνει έναν ενιαίο λογαριασµό για όλες τις υπηρεσίες που λαµβάνει από την Εταιρεία 
(π.χ. Κινητή, Σταθερή Τηλεφωνία, Internet) συµπληρώνοντας το σχετικό Πεδίο στην 
µπροστινή όψη της παρούσας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να εφαρµόσει τα παραπάνω 
(υπό 6.9 και 6.10) σε κάθε σύνδεση του Πελάτη, σύµφωνα µε τον όρο 7.5, όταν έστω και 
για µία από τις συνδέσεις αυτές υπάρχει ληξιπρόθεσµη και απαιτητή οφειλή του προς την 
Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η διακοπή αυτή, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, περιορίζεται 
στη συγκεκριµένη υπηρεσία, για την οποία δεν γίνεται εξόφληση.  

6.11. Σε περίπτωση προσωρινής και/ή οριστικής διακοπής των Τηλεπικοινωνιακών  



Υπηρεσιών σύµφωνα µε τα παραπάνω ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει πλήρως όλους 
τους εκκρεµείς λογαριασµούς, καθώς και τα τέλη επανασύνδεσης, προκειµένου να 
επανασυνδεθεί µε το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο και να κάνει εκ νέου χρήση των 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, µε την εξαίρεση της περίπτωσης όπου η προσωρινή 
διακοπή κατά τα κατωτέρω αναφερόµενα, διαρκεί ολόκληρη την περίοδο τιµολόγησης και 
στα πάγια τέλη περιλαµβάνεται προπληρωµένος χρόνος οµιλίας, του οποίου ο Πελάτης δεν 
µπόρεσε να κάνει χρήση λόγω της προσωρινής φραγής, οπότε η Εταιρεία δύναται να 
χρεώνει µόνο το τέλος διαχείρισης σύνδεσης, το οποίο περιλαµβάνει ενδεικτικά τα κόστη 
λειτουργίας του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου, το τέλος χρήσης Τοπικού Βρόχου, τέλη 
δικτύου, αδειών κλπ, όπως τα ανωτέρω θα δηµοσιεύονται κάθε φορά στον τιµοκατάλογο 
της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο http://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/statheri- 
internet/enimerotiko-uliko. Κατά την προσωρινή διακοπή ο Πελάτης ενηµερώνεται για τις 
ανωτέρω χρεώσεις µέσω του λογαριασµού του και δύναται να αιτηθεί την άµεση οριστική 
διακοπή του. Στην περίπτωση επανασύνδεσης, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώµατός 
της να χορηγήσει νέο αριθµό σύνδεσης, εφόσον έχουν παρέλθει έξι (6) µήνες από την 
κατάργηση της σύνδεσης. Σε περίπτωση µεταφοράς της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης σε 
άλλον πάροχο µε αίτηµα του Πελάτη, ο Πελάτης θα χρεώνεται για την παροχή των 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών από την Εταιρεία έως την στιγµή της µεταφοράς της 
γραµµής στον επιλεγµένο πάροχο.  

6.12. Η Εταιρία διαθέτει την υπηρεσία ανωτάτου ορίου λογαριασµού µε έλεγχο κόστους, 
σύµφωνα µε την οποία ο Πελάτης µπορεί να επιλέγει τη διακοπή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών σε περίπτωση που οι εκτός προγράµµατος χρεώσεις του µηνιαίου λογαριασµού 
του υπερβαίνουν το ανώτατο όριο λογαριασµού που ο ίδιος ο Πελάτης επέλεξε από λίστα 
επιλογών που παρέχει η Εταιρεία. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στην Αίτηση Σύνδεσης 
που υπογράφει ο Πελάτης, όπου καθορίζει και το ανώτατο όριο λογαριασµού που επιλέγει 
ή στον τιµοκατάλογο που περιλαµβάνεται στη σύµβαση του Πελάτη. Η διακοπή παροχής 
των υπηρεσιών πραγµατοποιείται χωρίς ενηµέρωση του Πελάτη και µετά τη διαπίστωση 
της υπέρβασης του ανωτάτου ορίου που δεν µπορεί να λαµβάνει χώρα σε χρόνο 
µεγαλύτερο των πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την πραγµατοποίηση της υπέρβασης. Ο 
Πελάτης επιβαρύνεται µε όλες τις χρεώσεις που αντιστοιχούν στο διάστηµα µέχρι την 
εφαρµογή της φραγής, συµπεριλαµβανοµένων των ανωτέρω πέντε (5) εργασίµων ηµερών, 
µέχρι τη διαπίστωση της υπέρβασης του ανωτάτου ορίου λογαριασµού. Στις περιπτώσεις 
αυτές εφαρµόζεται προσωρινή φραγή στη σύνδεση του Πελάτη, µέχρι τη λήξη της 
µηνιαίας περιόδου τιµολόγησης του λογαριασµού του. Η τυχόν επανενεργοποίηση της 
σύνδεσης, πριν τη λήξη της µηνιαίας περιόδου τιµολόγησης, εφόσον παρέχεται η 
δυνατότητα αυτή, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες της Εταιρείας. Η Εταιρεία 
δηµοσιεύει λεπτοµερείς οδηγίες και επεξηγήσεις όσον αφορά στις υπηρεσίες ανωτάτου 
ορίου λογαριασµού στο διαδικτυακό της τόπο (www.wind.gr). Η Εταιρεία διατηρεί το 
δικαίωµα οποτεδήποτε να τροποποιεί την παρούσα παράγραφο σύµφωνα µε το άρθρο 
13.3 της παρούσας σύµβασης. 
6.13 Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης οιουδήποτε λογαριασµού, η Εταιρία 
δικαιούται να επιδιώξει την είσπραξη των οφειλών του Συνδροµητή µε κάθε νόµιµο µέσο 
συµπεριλαµβανοµένης και της εκδόσεως διαταγής πληρωµής, όπως και µέσω των εταιριών 
υποστήριξης εισπράξεων. Η Εταιρεία συνεργάζεται µε τις κατωτέρω εταιρείες είσπραξης 
απαιτήσεων:  



Στις εταιρείες αυτές διαβιβάζονται τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για τη διεκδίκηση της 
είσπραξης των οφειλοµένων ποσών του Συνδροµητή προς την Εταιρεία λόγω 
ληξιπρόθεσµων και απαιτητών λογαριασµών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε 
να τροποποιεί τον ανωτέρω πίνακα, προσθέτοντας ή αφαιρώντας εταιρείες είσπραξης, µε 
προηγούµενη ανάρτηση του ανανεωµένου πίνακα στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο (link: 
https://www.wind.gr/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon ) και χωρίς περαιτέρω 
ενηµέρωση του Πελάτη. Για το λόγο αυτό, ο Πελάτης οφείλει να επισκέπτεται τον 
ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, προκειµένου να λαµβάνει γνώση της επικαιροποιηµένης λίστας 
κάθε φορά.  

Η Εταιρία, για την κάλυψη των δαπανών δικαστικής επιδίωξης των τυχόν απαιτήσεών της 
κατά του Συνδροµητή, όπως απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση, έχει συνάψει  

  
Σύµβαση Ασφαλίσεως Νοµικής Προστασίας. Ρητά συµφωνείται ότι ο Συνδροµητής σε 
περίπτωση υπερηµερίας του σε σχέση µε οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από αυτόν, θα 
βαρύνεται µε τα ποσά που κατέβαλε ή οφείλει να καταβάλει η Εταιρία δυνάµει της 
ανωτέρω σύµβασης κατά το ποσοστό που αναλογεί στο ύψος της απαίτησής της εναντίον 

Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΑΦΜ - ΔΟΥ-
ΑΡ.ΜΑΕ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ/
ΝΣΗ - ΤΗΛ - FAX - 
EMAIL - ΕΔΡΑ 

1 EOS MATRIX (ΕΟΣ ΜΑΤΡΙΞ) 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 
ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

EOS MATRIX A.E ΑΦΜ: 999932147 
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΡ.ΜΑΕ:49364/01ΝΤ/ 
Β/01/43 (05) 

Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. 
Βουλιαγµένης 270Α, 
Άγιος Δηµήτριος 17343 , 
ΤΗΛ.: 210-9766971, 
FAX: 210- 9766063, E-
MAIL: info@eos-
matrix.gr, ΕΔΡΑ: Αγ. 
Δηµήτριος, Αττικής 

2 STATUS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

STATUS Α.Ε ΑΦΜ:999860589 ΔΟΥ: 
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΡ.ΜΑΕ:50774/02/Β/0 
2/01 

Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Αθηνών- 
Πειραιώς 59, Πειραιάς 
18540 ΤΗΛ: 
211-5000000, FAX: 
210-4138561, ΕΔΡΑ: 
Δήµος Πειραιά, E- 
MAIL:statusae@otenet.gr 

3 ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

PALADINO S.A ΑΦΜ:099083430 ΔΟΥ: 
ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡ.ΜΑΕ:52291/01ΑΤ/ 
Β/02/238 

ΔΝΣΗ:Διονυσίου 
Σολωµού 56, 142 34 
ΤΗΛ: 210 28 84 444 
FAX: 210 28 53 157 
ΕΔΡΑ:Νέα Ιωνία 
ΑττικήςEMAIL:info@pal
adino.gr 

4 FIRST CALL ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 
ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

FIRST CALL ΑΕ ΑΦΜ: 999862130 
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΡ.ΜΑΕ:51728/01ΝΤ/ 
Β/02/59(2010) 

ΔΝΣΗ: Πειραιώς 40, 
Μοσχάτο 183 46 
ΤΗΛ:210 37 13 700 FAX: 
210 37 13 800 ΕΔΡΑ: 
Δήµος Μοσχάτου Αττικής 

5 ORION SERVICES 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 

ORION 
SERVICES A.E. 

ΑΦΜ.:800401320 
ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 
120267401000 

Δ/ΝΣΗ:Χαλκοκονδύλη 5, 
Αθήνα,10677 
Τηλ.:210-3800942 FAX: 
210-3800889 
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του. Το ποσό αυτό ισοδυναµεί µε ποσοστό 7% επί του οφειλοµένου από τον Συνδροµητή 
ποσού προς την Εταιρία. Η Εταιρία θα χρεώνει τον Συνδροµητή µε το ανωτέρω ποσό την 
ηµέρα του κλεισίµατος του λογαριασµού και ο Συνδροµητής οφείλει να το αποδώσει 
αµέσως στην Εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση ο Συνδροµητής θα οφείλει τόκο 
υπερηµερίας, άνευ ειδικής προς τούτο οχλήσεως (δήλη ηµέρα)».  

7. ΚΙΝΗΤΟ, ΣΤΑΘΕΡΟ, INTERNET WIND ΣΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 
7.1 Η προσφορά παρέχει έκπτωση (σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµοκατάλογο ο οποίος είναι 
διαθέσιµος και στον δικτυακό τόπο της WIND), είτε στο µηνιαίο πάγιο τέλος του 
οικονοµικού προγράµµατος WIND κινητής ή / και σταθερής τηλεφωνίας είτε επί του ποσού 
παγίου που προκύπτει µετά την εφαρµογή πιθανών προγενέστερων εκπτώσεων, στους 
Πελάτες εκείνους της Εταιρείας που έχουν σύνδεση κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας και Ιnternet της WIND κάτω από τον ίδιο Αριθµό Φορολογικού 
Μητρώου, σε ένα λογαριασµό. 
7.2 Οι παρόντες ειδικότεροι όροι από κοινού µε τις Αιτήσεις Σύνδεσης Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (WIND κινητή, σταθερή και Internet) του Πελάτη, καθορίζουν 
τους όρους & τις προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας α) µηνιαίου συγκεντρωτικού 
Λογαριασµού (εφεξής: Ενιαίος Λογαριασµός) και β) χρήσης της έκπτωσης είτε επί των 
βασικών χρεώσεων του οικονοµικού προγράµµατος WIND κινητής τηλεφωνίας είτε επί των 
χρεώσεων που προκύπτουν µετά την εφαρµογή πιθανών προγενέστερων εκπτώσεων 
σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο και την εµπορική πολιτική της Εταιρίας 
(εφεξής για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: «Υπηρεσία»). Οι ως άνω εκπτώσεις 
παρέχονται κατ’ εξαίρεση και µόνο στο πλαίσιο της ως άνω συνδυασµένης χρήσης. 
7.3 Η έκπτωση θα ισχύει για το διάστηµα που ο Πελάτης παραµένει εγγεγραµµένος στα 
οικονοµικά προγράµµατα των ως άνω υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που ορίζει η 
προσφορά και τα οποία αναγράφονται στον επίσηµο τιµοκατάλογο/δικτυακό τόπο της 
Εταιρείας στη διεύθυνση http://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/statheri- internet/
enimerotiko-uliko. 
7.4 Ο Πελάτης προκειµένου να κάνει χρήση της Υπηρεσίας Ενιαίου Λογαριασµού θα πρέπει 
οι δηλωµένες στην παρούσα συνδέσεις του στο δίκτυο της Εταιρείας, να είναι ενεργές κατά 
το µήνα τιµολόγησης και να τιµολογούνται µε τα ίδια προσωπικά δεδοµένα 
(Ονοµατεπώνυµο, αρ. ΑΔΤ, ΑΦΜ). 
7.5 Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, σε περίπτωση µη τήρησης των συµβατικών 
του υποχρεώσεων (Γενικοί Όροι των Αιτήσεων Σύνδεσης και της παρούσας), όπως 
ενδεικτικά η µη έγκαιρη εξόφληση του συνόλου του λογαριασµού των Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών των ως άνω συνδέσεων (WIND κινητή, σταθερή και Internet), 
εντός της αναγραφόµενης σε αυτόν ηµεροµηνία λήξης, η Εταιρεία δικαιούται να προβεί σε 
προσωρινή και κατόπιν µόνιµη διακοπή όλων των Υπηρεσιών του ενιαίου λογαριασµού και 
της έκπτωσης, σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους των Αιτήσεων Σύνδεσης στο Δίκτυο 
παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (κινητής, σταθερής και Internet), όπως ισχύουν. Σε 
περίπτωση µερικής εξόφλησης του ενιαίου λογαριασµού συµφωνείται ρητώς από τα 
συµβαλλόµενα µέρη ότι, ο Πελάτης καθίσταται υπερήµερος για την οφειλή του και ως εκ 
τούτου δεν θα του παρέχεται για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα η έκπτωση, 
συνεπαγόµενων των συνεπειών, που κατά νόµο προβλέπονται, αναφορικά µε την 
προσωρινή/µόνιµη διακοπή του συνόλου των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση, η ανωτέρω περιγραφόµενη διακοπή, εφόσον είναι 
τεχνικώς εφικτό, περιορίζεται στη συγκεκριµένη υπηρεσία, για την οποία δεν γίνεται 
εξόφληση.  

7.6 Η παροχή της Υπηρεσίας Κινητό, Σταθερό, Internet WIND σε ένα λογαριασµό  



προϋποθέτει την ένταξη και διατήρηση σε αυτή όλων των ενεργών συνδέσεων WIND του 
Πελάτη (WIND σταθερή, Internet και κινητή). Η Υπηρεσία Ενιαίου Λογαριασµού, εφόσον 
δεν συνδέεται µε την εκπτωτική προσφορά στο πάγιο κινητής τηλεφωνίας, δύναται να 
παρέχεται και δίχως την ένταξη υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας.  

7.7 Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει εγγραφεί στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Λογαριασµού 
συµπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο στην µπροστινή όψη της παρούσας, οι δηλωµένες 
στην παρούσα συνδέσεις του, θα εµφανιστούν αυτόµατα και στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού 
Λογαριασµού.  

7.8 Σε περίπτωση που ο Πελάτης αιτηθεί αλλαγή προσωπικών δεδοµένων /µεταβίβαση/
αίτηση φορητότητας, ακύρωση, για οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω συνδέσεων, η Υπηρεσία 
Ενιαίου Λογαριασµού θα παύει να ισχύει για τις συνδέσεις αυτές. 7.9 Ο Πελάτης διατηρεί το 
δικαίωµα υπαναχώρησης από την Υπηρεσία Ενιαίου Λογαριασµού, κατόπιν έγκαιρης 
ενηµέρωσης της Εταιρείας.  

7.10 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης ή κατάργησης της Υπηρεσίας, 
µεπροηγούµενη ενηµέρωση του Πελάτη 1 µήνα, πριν την ισχύ της εν λόγω 
τροποποιήσεως,  

οπότε ο Πελάτης θα έχει το δικαίωµα καταγγελίας της παρούσης συµβάσεως. Η υπηρεσία 
Ενιαίου Λογαριασµού παρέχεται εφόσον είναι τεχνικά διαθέσιµη. Ο Πελάτης αποδέχεται 
πως η συγκεκριµένη υπηρεσία δύναται να ενεργοποιηθεί µόλις καταστεί τεχνικά διαθέσιµη.  

8. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Λογαριασµού  

8.1. Οι παρόντες ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, οι λοιποί όροι της παρούσας και η Αίτηση 
Σύνδεσης του Πελάτη αποτελούν του όρους και τις προϋποθέσεις παροχής των Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικού Λογαριασµού της WIND Ελλάς (εφεξής οι «Υπηρεσίες ΗΛ». Όπου οι 
παρόντες ειδικοί όροι συγκρούονται µε τους Γενικούς Όρους της παρούσας υπερισχύουν οι 
παρόντες ειδικοί όροι. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις ο Πελάτης καλείται να αποδεχθεί 
ηλεκτρονικά ξεχωριστούς γενικούς ή ειδικούς όρους, οι οποίοι διέπουν τις εν λόγω 
πρόσθετες υπηρεσίες, συµπληρώνοντας τους παρόντες όρους και δεσµεύοντας αντίστοιχα 
τον Πελάτη, όπως και οι παρόντες όροι.  

8.2. Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στον Πελάτη να λαµβάνει το λογαριασµό του µε 
ηλεκτρονικά µέσα (υπηρεσία e-bill), αντί της αποστολής του µέσω ταχυδροµείου. Μέσω 
της υπηρεσίας e-bill, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να λάβει τον λογαριασµό του 
ηλεκτρονικά είτε µέσω α) SMS δηλώνοντας τηλέφωνο επικοινωνίας για λήψη λογαριασµού 
είτε β) µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) δηλώνοντας την ηλεκτρονική του 
διεύθυνση (e-mail). Παράλληλα, ο Πελάτης µπορεί να εγγραφεί οποιαδήποτε στιγµή 
επιθυµεί σε ηλεκτρονική εφαρµογή για τη διαχείριση των λογαριασµών του (υπηρεσία 
myWIND). Σε περίπτωση που ο ηλεκτρονικός λογαριασµός αποτελεί χαρακτηριστικό του 
προγράµµατος, στο οποίο εγγράφεται ο Πελάτης και εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από 
την κείµενη νοµοθεσία, ο Πελάτης εγγράφεται αυτοµάτως στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού 
Λογαριασµού που περιγράφονται στον παρόντα όρο και δύναται οποτεδήποτε να 
διαγραφεί από αυτές µε δική του αίτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρόντων όρων..  

Ρητώς συµφωνείται και γίνεται αποδεκτό από το Πελάτη πως µε την εγγραφή του στις 
Υπηρεσίες ΗΛ, ο Πελάτης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ΔΕΝ θα λαµβάνει σε 
έντυπη µορφή τους λογαριασµούς του και συγκεκριµένα είτε µόνο µε σύντοµο γραπτό 
µήνυµα (SMS) στον τηλεφωνικό αριθµό κινητής τηλεφωνίας που έχει δηλώσει είτε και στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) που έχει δηλώσει στην Εταιρεία, ανάλογα 



µε τις διακρίσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και τις εκάστοτε πολιτικές της 
Εταιρείας.. Στα ίδια πλαίσια και εφόσον είτε εξ’ αρχής επιλέξει να λαµβάνει έντυπο 
λογαριασµό είτε ζητήσει τούτο κατά τη διάρκεια ισχύος της συµβάσεώς του, δεν θα έχει τη 
δυνατότητα χρήσης των Υπηρεσιών ΗΛ και συγκεκριµένα χρήσης της Υπηρεσίας e-bill και 
πρόσβασης στις Υπηρεσίες myWIND ή όποια συναφή δυνατότητα προσφέρει µελλοντικά η 
Εταιρεία.  

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που ένας Πελάτης εγγραφεί στην Υπηρεσία MyWIND, θα 
λαµβάνει τους λογαριασµούς για όλες τις συνδέσεις που έχει στην Εταιρεία (κινητής ή/και 
σταθερής τηλεφωνίας) και δη για όλες τις συνδέσεις που είναι συνδεδεµένες µε το Α.Φ.Μ. 
του σύµφωνα µε τους παρόντες όρους, ήτοι ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την Υπηρεσία 
Ηλεκτρονικού Λογαριασµού, καταργούµενου οιοδήποτε άλλου τρόπου και µεθόδου λήψης 
λογαριασµών που ίσχυε για τον/τους λογαριασµό/ούς των λοιπών συνδέσεων του Πελάτη 
στην Εταιρεία µέχρι εκείνη τη στιγµή. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει στην περίπτωση 
που ο Πελάτης εγγράψει συγκεκριµένη µόνο σύνδεση κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας στις 
Υπηρεσίες αποστολής λογαριασµού µε SMS ή e-mail, καθώς στην περίπτωση αυτή οι 
λοιπές συνδέσεις του στην Εταιρεία δεν θα επηρεάζονται.8.3. Αποστολή Λογαριασµού 
µέσω SMS:  

Με την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας, οι Πελάτες λαµβάνουν τον λογαριασµό 
τηλεπικοινωνιακών τελών τους µε σύντοµο γραπτό µήνυµα (sms). Μέσω ενός ενεργού 
συνδέσµου (link) µπορούν να δουν τον λογαριασµό τους είτε από τη συσκευή τους είτε 
από την ιστοσελίδα www.wind.gr. Η Υπηρεσία παρέχεται δωρεάν σε όλους τους οικιακούς 
και εταιρικούς πελάτες συµβολαίου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και 
Καρτοσύνδεσης WIND (συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων Broadband, SimpleFi 
on the go και SimpleFi)} καθώς και στους εταιρικούς πελάτες µε ατοµικό λογαριασµό ή 
split bill. Για τους πελάτες ισχύουν οι γενικοί όροι παροχής υπηρεσιών της WIND καθώς και 
οι τυχόν ειδικοί όροι των υπηρεσιών που έχουν επιλέξει. Ο Πελάτης καλείται, πριν την 
ενεργοποίηση της υπηρεσίας, να λάβει γνώση και να συµφωνήσει µε τους όρους αυτής, 
όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Eάν ο Πελάτης 
δεν συµφωνεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης υπηρεσίας, τότε οφείλει 
να µην προβεί στην ενεργοποίηση και χρήση της υπηρεσίας ή να διακόψει άµεσα τη χρήση 
της και να επιλέξει άλλη µέθοδο ενηµέρωσης και λήψεως µηνιαίων λογαριασµών, σύµφωνα 
µε τους όρους και τις διαδικασίες της WIND Ελλάς.  

8.3.1. Εγγραφή και Πρόσβαση στην Υπηρεσία SMS Bill 
Α) Μετά την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας ο Πελάτης ειδοποιείται για την έκδοση των 
µηνιαίων λογαριασµών του µέσω γραπτού µηνύµατος (sms), το οποίο περιλαµβάνει τον 
ενεργό σύνδεσµο (link) µέσω του οποίου ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στον λογαριασµό 
του. 
Β) Ο σύνδεσµος (link) θα παρέχει πρόσβαση στον λογαριασµό του Πελάτη είτε 
χρησιµοποιεί το δίκτυο δεδοµένων της WIND είτε κάνει χρήση ασύρµατου δικτύου (wifi). 
Επιπρόσθετα ο Πελάτης µετά την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης και αποθήκευσης του τελευταίου εκδοθέντος λογαριασµού του µέσω του 
www.wιnd.gr επιλέγοντας το πεδίο «Λήψη» από την κατηγορία “SMS Bill”, ή/και µέσω του 
αντίστοιχου πεδίου που θα αναφέρεται σε συγκεκριµένο σηµείο του html λογαριασµού.  

Γ) Ο ενεργός σύνδεσµος (link) που θα περιλαµβάνεται στο γραπτό µήνυµα θα έχει διάρκεια 
ισχύος 12 µήνες. Ο Πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να δει τους λογαριασµούς του για τους 
τελευταίους 12 µήνες, µέσω των αντίστοιχων ενεργών συνδέσµων που του έχουν 
αποσταλεί µέσω SMS. Η δυνατότητα αποθήκευσης του λογαριασµού σε µορφή pdf, όµως, 
παρέχεται για 1 µήνα. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο Πελάτης 



δεν θα µπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασµό του σε µορφή pdf παρά µόνο αν 
εγγραφεί στο myWIND ή αν έχει επιλέξει να λαµβάνει τον λογαριασµό του µέσω e-mail 
(@mail).  

Δ) Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει τον ηλεκτρονικό λογαριασµό του µέσω του 
www.wind.gr. Σε ειδικά καθορισµένο πεδίο αναγράφει το τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει 
δηλώσει ο ίδιος στην WIND και λαµβάνει µε σύντοµο γραπτό µήνυµα (sms) έναν εξαψήφιο 
κωδικό µε διάρκεια ισχύος 5 λεπτών. Στη συνέχεια θα πρέπει εντός του καθορισµένου 
χρονικού πλαισίου, να πληκτρολογήσει τον κωδικό που έλαβε στο καθορισµένο πεδίο που 
υποδεικνύεται στο www.wind.gr. O Πελάτης δύναται έτσι να κατεβάσει, στο ηλεκτρονικό 
µέσο που χρησιµοποιεί, τον ηλεκτρονικό λογαριασµό του και να τον αποθηκεύσει. Η εν 
λόγω δυνατότητα θα ισχύει για διάστηµα ενός µήνα από την έκδοση και αποστολή του 
λογαριασµού κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα.  

Ε) Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Για τους οικιακούς πελάτες κινητής τηλεφωνίας, ως τηλέφωνο 
επικοινωνίας νοείται οποιοσδήποτε ενεργός αριθµός σύνδεσης περιλαµβάνεται στον 
λογαριασµό του Πελάτη ενώ για τους οικιακούς πελάτες σταθερής τηλεφωνίας, ως 
τηλέφωνο επικοινωνίας νοείται το τηλέφωνο επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας που έχει 
δηλώσει ο Πελάτης κατά την εγγραφή του στην WIND ή αργότερα µε άλλον τρόπο. Για 
τους οικιακούς πελάτες Broadband, SimpleFi on the go και SimpleFi: ως τηλέφωνο 
επικοινωνίας νοείται το τηλέφωνο επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας που έχει δηλώσει ο 
Πελάτης κατά την εγγραφή του στη WIND Ελλάς ή αργότερα µε άλλον τρόπο.  

Γενικά για οικιακό πελάτη που δεν περιλαµβάνεται αποκλειστικά σε κάποια από τις 
προαναφερθείσες κατηγορίες (πχ πελάτες Συνδυαστικών προγραµµάτων), ως τηλέφωνο 
επικοινωνίας νοείται οποιοσδήποτε ενεργός αριθµός σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας ο 
οποίος περιλαµβάνεται στον λογαριασµό ή έχει δηλωθεί ως τηλέφωνο επικοινωνίας στη 
σύµβαση του Πελάτη.  

Ειδικά για τους εταιρικούς πελάτες, ως τηλέφωνο επικοινωνίας νοείται το/τα τηλέφωνο/α 
επικοινωνίας του νόµιµου/ων εκπροσώπου/ων ή του υπεύθυνου οικονοµικών θεµάτων που 
έχει δηλωθεί στο συµβόλαιο του Πελάτη µε τη WIND Ελλάς ή κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης µετά από έγγραφη αίτησή του.  

Σχετικά µε τους εταιρικούς πελάτες Split Bill, ως τηλέφωνο επικοινωνίας νοείται ο ενεργός 
αριθµός σύνδεσης, στον οποίο αφορά ο λογαριασµός split bill του χρήστη όσον αφορά τον 
λογαριασµό που εκδίδεται στο όνοµα του χρήστη. Για τον λογαριασµό που εκδίδεται στο 
όνοµα της εταιρείας, ως τηλέφωνο επικοινωνίας νοείται ο ενεργός αριθµός σύνδεσης του 
νόµιµου εκπροσώπου ή του υπευθύνου οικονοµικών θεµάτων που έχει δηλωθεί είτε µε την 
έναρξη του συµβολαίου είτε κατά τη διάρκειά του µετά από έγγραφη αίτηση του πρώτου.  

ΣΤ) Σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία δεν ολοκληρώνεται η ταυτοποίηση του 
τηλεφώνου επικοινωνίας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω κριτήρια, η ενεργοποίηση 
του sms bill δεν θα ολοκληρώνεται και ο Πελάτης θα πρέπει να δηλώσει νέο αληθή αριθµό 
επικοινωνίας.  

Ζ) Μέσω της Υπηρεσίας SMS Bill, ο Πελάτης λαµβάνει τον ηλεκτρονικό λογαριασµό µε την 
συνοπτική ανάλυση, ήτοι το ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης (ΕΕΑΧ), χωρίς την 
αναλυτική κατάσταση κλήσεων. Σε περίπτωση που ο Πελάτης λαµβάνει έναν λογαριασµό  

για παραπάνω από 10 αριθµούς σύνδεσης, λόγω του όγκου των πληροφοριών δύναται να 
µην είναι εφικτή η αποτύπωση. Σε αυτήν την περίπτωση ο Πελάτης λαµβάνει το τιµολόγιο 
και έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες myWIND µέσω του 



διαδικτύου, έτσι ώστε να κατεβάσει την πλήρη ανάλυση του µηνιαίου λογαριασµού του 
τηλεπικοινωνιακών τελών.  

Η) Οι πελάτες µε ενεργοποιηµένη την παρούσα Υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να 
εγγραφούν στην υπηρεσία My WIND για να έχουν πρόσβαση στην αναλυτική κατάσταση 
του λογαριασµού τους καθώς και σε άλλα χρήσιµα στοιχεία του λογαριασµού τους. 
Ι) Η Υπηρεσία απενεργοποιείται µε έγγραφο αίτηµα αλλαγής τύπου λογαριασµού σε 
οποιοδήποτε κατάστηµα του δικτύου πωλήσεων της WIND ή µε αποστολή fax στη 
διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών της WIND στον αριθµό 2119993342 ή µέσω της 
πλατφόρµας myWIND ή τηλεφωνικά µε ηχογραφηµένη κλήση.  

Κ) Για τη λήψη (downloading) του αρχείου του λογαριασµού µέσω σύνδεσης κινητής 
τηλεφωνίας WIND, ο Πελάτης δεν χρεώνεται, ενώ εάν έχει σύνδεση άλλης εταιρείας, τότε 
χρεώνεται σύµφωνα µε τις χρεώσεις που επιβάλλει η εν λόγω εταιρεία για την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης µπορεί να αποκτά πρόσβαση 
στους µηνιαίους λογαριασµούς του µε εγγραφή στις ηλεκτρονικές πλατφόρµες που 
διαθέτει η Εταιρεία για το σκοπό αυτό, ήτοι το myWIND αλλά και αυτή που περιγράφεται 
στην παράγραφο 2.7 ανωτέρω. Κατά τα λοιπά, η ενεργοποίηση και χρήση της Υπηρεσίας 
παρέχεται εντελώς δωρεάν από την WIND.  

8.4. Αποστολή λογαριασµού µέσω e-mail: 
Με την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας αυτής ο Πελάτης, λαµβάνει το Λογαριασµό του 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). Εφόσον ο 
Πελάτης επιθυµεί την αποστολή ηλεκτρονικού λογαριασµού (ebill) οφείλει αφού αποδεχτεί 
τους παρόντες όρους και τους όρους που τυχόν του προταθούν κατά την ενεργοποίηση, 
να δηλώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας 
το οποίο θα χρησιµοποιείται για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετική µε τον λογαριασµό του. 
Με την ενεργοποίηση του e-bill, ο Πελάτης θα λάβει sms στο κινητό που έχει δηλώσει στην 
αίτησή του, το οποίο θα αναφέρει την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που καταχωρήθηκε 
στην Εταιρεία για την αποστολή του ηλεκτρονικού του λογαριασµού. Ο Πελάτης οφείλει να 
ελέγξει το sms µε την αναγραφόµενη διεύθυνση e-mail και σε περίπτωση που αυτή δεν 
είναι σωστή, να ενηµερώσει άµεσα την Εταιρεία σε ένα από τα καταστήµατα WIND είτε 
καλώντας στο 13800 (Οµάδα Εξυπηρέτησης WIND) ή στο 1277 (για εταιρικούς πελάτες). 
Στον ίδιο ως άνω αριθµό ο Πελάτης µπορεί να καλεί, προκειµένου να επιλύει κάθε 
πρόβληµα που παρουσιάζεται σχετικά µε την ενεργοποίηση ή τη χρήση των Υπηρεσιών 
ΗΛ. 
Ειδικά για όσους Συνδροµητές διαθέτουν µόνο σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας, εκτός του 
παραπάνω SMS, θα λαµβάνουν επιπροσθέτως και γραπτή επιστολή µέσω ταχυδροµείου, η 
οποία θα αναφέρει τα παραπάνω στοιχεία (δηλαδή e-mail & κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας 
για την αποστολή του λογαριασµού). 
Εάν ο Πελάτης δεν καλέσει ή δεν επισκεφτεί κάποιο κατάστηµα για να διορθώσει τα εν 
λόγω στοιχεία του, τότε θα θεωρείται ότι αυτά είναι ορθά και η αποστολή του 
ηλεκτρονικού λογαριασµού καθώς και των αντίστοιχων ειδοποιήσεων θα αποστέλλονται σε 
αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο Πελάτης. 
Μετά την ενεργοποίηση του e-bill και µε την έκδοση του πρώτου λογαριασµού του, ο 
Πελάτης θα λάβει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, το οποίο θα 
περιλαµβάνει βασικές πληροφορίες για τον λογαριασµό του όπως το ποσό και ο κωδικός 
πληρωµής και η ηµεροµηνία λήξης, χωρίς άλλα προσωπικά στοιχεία, καθώς επίσης και έναν  

σύνδεσµο (link). Ο Πελάτης, για µια και µόνο φορά, οφείλει να µεταβεί µέσω του 
Συνδέσµου στο αντίστοιχο πεδίο και να συµπληρώσει τον κωδικό που θα λάβει µε sms στο 
κινητό επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην αίτηση του. 



Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή, ΔΕΝ θα λαµβάνει τον 
λογαριασµό του συνηµµένο σε µορφή pdf αλλά κάθε µήνα θα λαµβάνει e-mail και sms µε 
τις βασικές πληροφορίες για τον λογαριασµό του, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω. 
Παράλληλα, ο Πελάτης θα λαµβάνει το λογαριασµό του µε SMS, στο οποίο µέσω ενός 
ενεργού συνδέσµου θα έχει τη δυνατότητα να δει και να λάβει (download) τον λογαριασµό 
του.  

Επιπλέον, ο Πελάτης καλείται να διαβάζει προσεκτικά τόσο τους παρόντες όρους χρήσης 
των Υπηρεσιών όσο και αυτούς που θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, πριν από την 
εγγραφή του σε αυτή. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη το 
σύνολο ή µέρος των όρων αυτών που θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, πριν από την 
εγγραφή του στην υπηρεσία ή των παρόντων όρων, καλείται να µην προχωρήσει στην 
αποδοχή των όρων αυτών και ακολούθως στη χρήση των Υπηρεσιών.  

Ο λογαριασµός τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα εκδίδεται ηλεκτρονικά µηνιαία και θα 
αποστέλλεται σε µορφή pdf στο e-mail που έχει δηλώσει ο Πελάτης, καθώς και µε SMS 
στον αριθµό κινητής σύνδεσης του σύµφωνα µε τους παρόντες όρους. 
Ο Πελάτης αποδέχεται ότι θα λαµβάνει και κάθε σχετική µε τον Λογαριασµό του 
ενηµέρωση/κοινοποίηση όπως προβλέπεται και στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών 
καθώς και στην ισχύουσα νοµοθεσία. Ο λογαριασµός που αποστέλλεται από την WIND µε 
e-mail και sms αποτελεί επίσηµο αποδεικτικό τιµολόγησης σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία και δεσµεύει το Πελάτη.  

8.5. Υπηρεσία myWIND 
Ο Πελάτης ανεξαρτήτως της υπηρεσίας e-bill, έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στην 
ηλεκτρονική υπηρεσία myWIND. Οι Συνδροµητές µε την εγγραφή τους στην υπηρεσία 
myWIND αποκτούν πρόσβαση και στην ενότητα «Οι λογαριασµοί µου» (ή στην ενότητα 
«Μηνιαίοι Λογαριασµοί» στην περίπτωση των εταιρικών πελατών) που προσφέρει 
πληροφόρηση και στατιστικά στοιχεία εν γένει σχετικά µε τους αναλυτικούς λογαριασµούς 
των συνδέσεων που διατηρούν στην WIND, τόσο των υφιστάµενων όσο και τυχόν 
µελλοντικών καθώς και τη δυνατότητα επεξεργασίας αυτών. Επίσης µέσω της εν λόγω 
ενότητας, ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στους λογαριασµούς των τελευταίων 12 µηνών. 
Ειδικά για την υπηρεσία myWIND, ο Πελάτης καλείται να διαβάζει προσεκτικά τόσο τους 
όρους χρήσης των Υπηρεσιών όσο και αυτούς που θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, 
πριν από την εγγραφή του σε αυτή. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεται πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη το σύνολο ή µέρος των όρων αυτών που θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, 
πριν από την εγγραφή του στην υπηρεσία, καλείται να µην προχωρήσει στην αποδοχή των 
όρων αυτών και ακολούθως στη χρήση των Υπηρεσιών. Εκτός των ανωτέρω, στην εν 
λόγω εφαρµογή ο Πελάτης µπορεί ενδεικτικά να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες 
του, να ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής, πρόσθετων πακέτων 
(add-ons), το όριο χρήσης δεδοµένων, να επιβάλλει φραγής κάρτας SIM αυτού, να 
ενεργοποιεί ή καταργεί πάγια εντολή για εξόφληση λογαριασµών µέσω πιστωτικής κάρτας, 
να αλλάζει οικονοµικό πρόγραµµα και να προβαίνει σε ανανέωση της σύµβασής του µε την 
Εταιρεία, εφόσον αυτά είναι δυνατά στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας εµπορικής 
πολιτικής της Εταιρείας και, γενικώς, να πραγµατοποιεί χρήση κάθε άλλης υπηρεσίας που 
παρέχεται µέσω του ιστοτόπου «https://www.wind.gr/gr/mywind/mylogin/». 
Ειδικά για τους εταιρικούς πελάτες δεν παρέχεται πρόσβαη στις λοιπές υπηρεσίες myWIND 
αλλά πρόσβαση στην ενότητα των λογαριασµών  

Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες myWIND αποκτάται κατά τον ακόλουθο τρόπο και µε 
πρωτοβουλία του Πελάτη. Ο Πελάτης εγγράφεται στις Υπηρεσίες µέσω του διαδικτυακού 
τόπου «https://www.wind.gr/gr/mywind/mylogin/», ακολουθώντας τα βήµατα που 



καθορίζονται εκεί µε διαδραστικό τρόπο, δηλαδή καταχωρώντας το Α.Φ.Μ. του, τον 
αριθµό τηλεφωνικής σύνδεσης κινητού, τον κωδικό Πελάτη και απαραιτήτως διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). Όσον αφορά τόσο στη σύνδεση κινητής όσο και στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ο Πελάτης εγγυάται ότι είναι ενεργές, έχει 
πρόσβαση σε αυτές αυτός ο ίδιος και σε περίπτωση αλλαγής οιασδήποτε εξ’ αυτών οφείλει 
να ενηµερώνει άµεσα προς τούτο την Εταιρεία και παράλληλα επιλέγει τον τύπο των 
Υπηρεσιών που επιθυµεί. Εν συνεχεία, λαµβάνει χώρα η ακόλουθη διαδικασία επαλήθευσης 
(εφεξής η «Διαδικασία Επαλήθευσης») και συγκεκριµένα, ο Πελάτης λαµβάνει στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα επαλήθευσης 
(verification e-mail), στο οποίο περιλαµβάνεται σύνδεσµος (link), τον οποίο πρέπει να 
επιλέξει ο Πελάτης. Με την επιλογή του συνδέσµου, ο Πελάτης µεταφέρεται σε µία 
ιστοσελίδα, στην οποία θα καλείται να εισάγει έναν κωδικό Πελάτη µιας χρήσης (one time 
password). Τον εν λόγω κωδικό λαµβάνει µε σχετικό σύντοµο γραπτό µήνυµα (SMS) στον 
αριθµό κινητής σύνδεσης που έχει δηλώσει κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα. Με την 
εισαγωγή του κωδικού µίας χρήσης, ο Πελάτης µεταφέρεται σε νέα ιστοσελίδα, όπου θα 
του ζητηθεί να δηλώσει ένα µοναδικό όνοµα χρήστη (username) και έναν µοναδικό κωδικό 
χρήστη (password), τα οποία και θα χρησιµοποιεί αποκλειστικά για την πρόσβαση στις 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες myWIND, καθώς επίσης και να αποδεχτεί τους όρους χρήσης της 
υπηρεσίας. Με τη δήλωση των εν λόγω στοιχείων από το Πελάτη και την αποδοχή των 
όρων χρήσης, ολοκληρώνεται η Διαδικασία Επαλήθευσης και εν γένει η διαδικασία 
εγγραφής στις Υπηρεσίες myWIND και ο Πελάτης λαµβάνει σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα 
καλωσορίσµατος (welcome e-mail).  

Για την πρόσβαση κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο των Υπηρεσιών myWIND, ο Πελάτης 
εισάγει τον προσωπικό κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό Εισόδου (password) 
(εφεξής «Κωδικοί Πρόσβασης») που είχε ορίσει σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα. 
Για λόγους ασφαλείας ενδέχεται να ζητείται περιοδικά από τον Πελάτη να αλλάζει τον 
κωδικό εισόδου του. Με τη σύνδεση στον διαδικτυακό τόπο των Υπηρεσιών, ο Πελάτης 
αποκτά πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασµό myWIND.  

8.6. Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε και µέσω της Υπηρεσίας ΗΛ να διακόπτει ο ίδιος τη 
δυνατότητα αποστολής, µέσω SMS στο δηλωθέντα από αυτόν αριθµό κινητής τηλεφωνίας 
ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στη δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση του 
λογαριασµού – τιµολογίου χρέωσης, απενεργοποιώντας, έτσι, τις Υπηρεσίες ΗΛ (sms-bill, 
e-bill και myWIND) και ενεργοποιώντας την υπηρεσία αποστολής έντυπου λογαριασµού. 
8.7. Ο Πελάτης ρητώς αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση του 
Πελάτη όσον αφορά στη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και κατά την ηλεκτρονική 
διακίνηση εγγράφων, καθώς αυτή εξαρτάται από πλήθος παραγόντων. Ως εκ τούτου, η 
WIND Ελλάς δεν φέρει σε καµία περίπτωση ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά στην 
παραλαβή του λογαριασµού – τιµολογίου χρέωσης από τον Πελάτη µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει στη WIND Ελλάς και 
ταυτόχρονα ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε ζηµία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο. Επίσης, η WIND 
Ελλάς δεν φέρει ευθύνη για µη έγκυρους προορισµούς, σφάλµατα µετάδοσης, αλλοίωση ή 
εν γένει για την ασφάλεια των πληροφοριών που διακινούνται στο τηλεπικοινωνιακό της 
δίκτυο και µεταφέρονται µέσω κυκλωµάτων επικοινωνίας και συναφούς εξοπλισµού που 
παρέχουν τρίτοι, καθώς επίσης και πάροχοι τηλεπικοινωνιακών δικτύων που διασυνδέονται  

µε το δίκτυο της WIND Ελλάς, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση του Διαδικτύου. 
Παράλληλα η WIND Ελλάς δεν παρέχει καµία εγγύηση προς το Πελάτη ότι οι διαδικασίες 
ασφαλείας που χρησιµοποιεί η WIND Ελλάς θα αποτρέψουν την απώλεια, αλλοίωση ή 



τροποποίηση των πληροφοριών που διακινούνται στο Διαδίκτυο π.χ. εξαιτίας ιών, trojan 
horses ή άλλων αντίστοιχων επιβλαβών πράξεων τρίτων.  

8.8. Με την υπηρεσία καταβολής τιµήµατος µέσω πιστωτικής κάρτας ο Πελάτης έχει τη 
δυνατότητα να καταβάλλει το τίµηµα για την εξόφληση των λογαριασµών του µε χρήση 
έγκυρης και εν ισχύ πιστωτικής του κάρτας εκδόσεως από αναγνωρισµένο πιστωτικό 
ίδρυµα. Με την υπηρεσία κατάθεσης πάγιας εντολής για εξόφληση λογαριασµών µέσω 
πιστωτικής κάρτας ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να καταθέσει πάγια εντολή για την 
εξόφληση των λογαριασµών του, που πρόκειται να εκδίδονται στο µέλλον από την WIND, 
µε χρήση έγκυρης και εν ισχύ πιστωτικής του κάρτας εκδόσεως από αναγνωρισµένο 
πιστωτικό ίδρυµα. Κατά την παροχή των υπηρεσιών καταβολής τιµήµατος µέσω 
πιστωτικής κάρτας και κατάθεσης πάγιας εντολής για εξόφληση λογαριασµών µέσω  

πιστωτικής κάρτας ο Πελάτης και νόµιµος κάτοχος της κάρτας, αφού εισέλθει στον 
Διαδικτυακό Τόπο, καταχωρεί στα οικεία πεδία, τα στοιχεία της κάρτας του (αριθµός 
κάρτας, ηµεροµηνία λήξης, αριθµός εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της κάρτας που είναι 
αποτυπωµένος στον χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του κατόχου (CVV2/VISAή 
CVC/MC) και το ποσό της πληρωµής που επιθυµεί. Μετά τη συµπλήρωση των ανωτέρω 
στοιχείων ο Πελάτης εγκρίνει την πληρωµή του σχετικού ποσού µε την ενεργοποίηση της 
ένδειξης «Ολοκλήρωση» (ή άλλης παρεµφερούς φράσης) που εµφανίζεται στην οθόνη του 
υπολογιστή του.  

Ο Πελάτης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τους όρους 
χρήσης της πιστωτικής του κάρτας καθώς και από την κείµενη νοµοθεσία για την πληρωµή 
µε ηλεκτρονικά µέσα, όπως, ενδεικτικά, να λαµβάνει όλα τα µέτρα για την ασφαλή φύλαξη 
της πιστωτικής του κάρτας, να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την WIND για την περίπτωση 
απώλειας ή κλοπής της πιστωτικής του κάρτας κ.λπ.  

8.9. Δικαίωµα ένταξης στην Υπηρεσία ΗΛ έχουν όλοι οι Συνδροµητές Συµβολαίου της 
WIND (φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα εµπορικού ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατοµική εµπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα), οι 
οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση κινητής τηλεφωνίας ή και σταθερής τηλεφωνίας και internet 
και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Εξαιρέσεις από το δικαίωµα ένταξης στην Υπηρεσία 
ΗΛ δύνανται να εφαρµόζονται από την Εταιρεία για λόγους διασφάλισης του απορρήτου 
των προσωπικών δεδοµένων συνδροµητών ή λοιπούς λόγους εµπορικής και πιστωτικής της 
πολιτικής.  

8.10. Ο Πελάτης καλείται να διαβάζει προσεκτικά τόσο τους παρόντες όρους χρήσης των 
Υπηρεσιών ΗΛ όσο και αυτούς που τυχόν θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, πριν από 
την εγγραφή του σε αυτές. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη 
το σύνολο ή µέρος των όρων αυτών που θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, πριν από 
την εγγραφή του στις Υπηρεσίες ΗΛ, καλείται να µην προχωρήσει στην αποδοχή των όρων 
αυτών και ακολούθως στη χρήση των Υπηρεσιών. Η WIND διατηρεί το δικαίωµα  

τροποποίησης οποτεδήποτε των παρόντων όρων αλλά και των εν λόγω όρων που 
παρουσιάζονται στο Πελάτη ηλεκτρονικά, πριν τη χρήση των Υπηρεσιών, µε προηγούµενη 
αντίστοιχη ενηµέρωση του Πελάτη τριάντα (30) ηµερών, πριν την ισχύ των εν λόγω 
τροποποιήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 20 της παρούσης συµβάσεως, διάστηµα κατά το 
οποίο ο Πελάτης θα δύναται να υπαναχωρήσει της παρούσης συµβάσεως που αφορά στην  

Υπηρεσία.  



8.11. Για οποιοδήποτε πρόβληµα/ δυσχέρεια/ ερώτηµα κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης 
των Υπηρεσιών, ο Πελάτης δύναται να επικοινωνεί µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών 
της WIND στα ισχύοντα τηλέφωνα επικοινωνίας/ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπως  

αναγράφονται στην ως άνω ηλεκτρονική σελίδα (www.wind.gr/gr/mywind) ή στο 
τηλέφωνο  

13800 (οµάδα εξυπηρέτησης WIND) για συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας, σταθερής 
τηλεφωνίας και internet και στο 1277 για εταιρικούς πελάτες.  

8.12. Οι λογαριασµοί εκδίδονται µηνιαίως ή/και κατ’ επιλογή της WIND για χρονικά 
διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τους δύο (2) µήνες, σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα 
ορίζονται στους όρους της συµβάσεως του Πελάτη µε τη WIND. Εάν ο Πελάτης έχει 
επιλέξει και πρόσβαση στις Υπηρεσίες myWIND σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα 
στο παρόν άρθρο, ο Πελάτης δύναται να έχει πρόσβαση και σε παλαιότερους 
λογαριασµούς του για χρονικό διάστηµα έως δώδεκα (12) µηνών από τον τρέχοντα 
λογαριασµό.  

8.13. Στην περίπτωση που ο Πελάτης των Υπηρεσιών εγγραφεί στην Υπηρεσία Ενιαίου  

Λογαριασµού της WIND (κινητή τηλεφωνία, σταθερή τηλεφωνία και Ιnternet), δηλώνει ότι, 
αποδέχεται ότι θα λαµβάνει τις Υπηρεσίες ΗΛ που έχει καθορίσει (αποστολή λογαριασµού 
µε SMS ή/και e-mail) για όλες τις συνδέσεις που θα ενταχθούν στην Υπηρεσία Ενιαίου 
Λογαριασµού, ενώ στην περίπτωση ενεργοποίησης και της Υπηρεσίας MyWIND ο Πελάτης 
αποδέχεται πως θα λαµβάνει την Υπηρεσίες ΗΛ για όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που είναι ενεργοποιηµένες στο Α.Φ.Μ του. Η παρούσα παράγραφος δεν 
εφαρµόζεται στα Εταιρικά Προγράµµατα.  

8.14. Δικαιώµατα/ Υποχρεώσεις Πελάτη  

8.14.1. Ο Πελάτης θεωρείται ότι έλαβε γνώση για την έκδοση των λογαριασµών του εντός 
πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής τους, όπως αυτή αναγράφεται 
σε κάθε λογαριασµό. Η Εταιρεία οφείλει να µεριµνά για την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
επίδοση και αποστολή στους συνδροµητές των εκδιδόµενων από αυτήν λογαριασµών 
χρέωσης.  

8.14.2. Επίσης, ο Πελάτης θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε σχετικής ενηµέρωσης/
κοινοποίησης που εστάλη στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνσή του καθώς και στον/ους 
αριθµό/ους κινητής τηλεφωνίας του.  

8.14.3. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενηµέρωση της WIND σε 
οποιαδήποτε περίπτωση αδυναµίας πρόσβασης στην Υπηρεσία ή αδυναµίας λήψης των 
προβλεπόµενων στην παρούσα ενηµερώσεων και δεν δύναται να επικαλεστεί κανέναν εκ 
των ως άνω λόγων ως αιτιολογία υπερηµερίας εξόφλησης των λογαριασµών του.  

8.14.4. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι, πέρα των ως άνω ενηµερώσεων, θα λαµβάνει από την 
Εταιρία και ειδοποιήσεις µέσω sms στον κινητό αριθµό σύνδεσης που έχει δηλώσει ή/και e-
mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει δηλώσει αλλά και µέσω του 
ηλεκτρονικού του λογαριασµού, πριν από τη µόνιµη διακοπή παροχής των Υπηρεσιών, 
βάσει των προβλεπόµενων στους όρους της παρούσας, οπότε η αποστολή του 
λογαριασµού µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική του διεύθυνση ή η 
αποστολή ενηµέρωσης έκδοσης του λογαριασµού θα θεωρούνται αρκετές για τη σχετική 
ενηµέρωσή του, πριν την επιβολή φραγής ή διακοπής  



8.14.5. Ο Πελάτης, καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών, είναι υποχρεωµένος και 
φέρει την ευθύνη να γνωστοποιεί αµέσως στη WIND, κάθε µεταβολή των στοιχείων που 
έχει δηλώσει στην παρούσα Αίτηση, όπως ενδεικτικά της ταχυδροµικής του διεύθυνσης και 
του αριθµού κινητού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αυτού (e-mail). Ο 
Πελάτης δηλώνει ότι, οποιαδήποτε µεταβολή των δηλωθέντων από αυτόν στην ως άνω 
Αίτηση στοιχείων γίνεται αποκλειστικά από τον ίδιο.  

8.14.6. Ο Πελάτης ρητώς αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, η WIND δεν φέρει σε καµία 
περίπτωση ευθύνη ή υποχρέωση επιβεβαίωσης ή/και επαλήθευσης των δηλωθέντων από 
αυτόν µε την παρούσα Αίτηση στοιχείων του όσον αφορά στα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. 
διεύθυνση, e-mail κ.ο.κ.) και λοιπά στοιχεία που παρέχει στην Εταιρεία για την εκτέλεση 
και παροχή των Υπηρεσιών ΗΛ και ότι ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε ζηµία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο από τη χρήση ή την 
επεξεργασία αυτών. Το αυτό ισχύει και για τα ως άνω στοιχεία που δηλώνονται από το 
Πελάτη σε περίπτωση µεταβολής των αρχικώς δηλωθέντων.  

8.14.7. Ο Πελάτης δύναται να αλλάξει οποτεδήποτε τον τύπο παροχής της υπηρεσίας 
ηλεκτρονικής έκδοσης λογαριασµών, την δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση και 
τον αριθµό κινητού τηλεφώνου του µέσω της ηλεκτρονικής σελίδας των Υπηρεσιών 
www.wind.gr/gr/mywind/mylogin/mylogin.  

8.14.8. Ο Πελάτης δύναται να διακόψει οποτεδήποτε τον τρόπο παροχής των Υπηρεσιών 
ΗΛ. Η µεταβολή δύναται να συντελεστεί µε τη συµπλήρωση από το Πελάτη της σχετικής 
Αίτησης Διακοπής των Υπηρεσιών ΗΛ. Επίσης, σε περίπτωση αιτήµατος διακοπής των 
Υπηρεσιών, η WIND θα αποστέλλει στο Πελάτη τους λογαριασµούς παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειστικά στη δηλωθείσα από αυτόν ταχυδροµική 
διεύθυνση. Τα αποτελέσµατα της ως άνω Αίτησης θα επέρχονται εντός τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών από την προσήκουσα υποβολή της. Σε περίπτωση που ο Πελάτης 
ζητήσει η διακοπή να λάβει χώρα σε χρόνο συντοµότερο των 30 ηµερών, η WIND θα 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια των τεχνικών και διαδικαστικών 
δυνατοτήτων της, προκειµένου να υλοποιήσει το αίτηµα σε µικρότερο χρονικό διάστηµα.  

8.14.9. Ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι ο αποκλειστικός χρήστης της Υπηρεσίας και 
δεσµεύεται ότι θα κάνει ορθή χρήση αυτής και δε θα αποκαλύπτει ούτε θα δηµοσιεύει 
στοιχεία της Υπηρεσίας εν γένει σε οποιονδήποτε τρίτο (πχ. κωδικούς πρόσβασης, 
περιεχόµενο της Υπηρεσίας), όπως ενδεικτικά µε την προώθησή τους µέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας σε τρίτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο Πελάτης είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµιά ήθελε υποστεί και η WIND ουδεµία ευθύνη θα φέρει για 
την ζηµία αυτή. Επίσης, υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα τη WIND για οποιαδήποτε µη 
εξουσιοδοτηµένη χρήση ή/και παραβίαση των ως άνω κωδικών πρόσβασης στην Υπηρεσία.  

8.14.10. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε επέµβαση / επεξεργασία του περιεχοµένου των 
παρουσιαζόµενων στη ιστοσελίδα των Υπηρεσιών ΗΛ στοιχείων χρεώσεων και ο Πελάτης 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµία ήθελε υποστεί ο ίδιος ή προκληθεί 
στη WIND ή σε οιονδήποτε τρίτο από αντίστοιχη ενέργειά του.  

8.14.11. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η WIND ουδεµία ευθύνη φέρει για τη θετική ή 
αποθετική ζηµία, που ενδεχόµενα θα υποστεί ο Πελάτης από τη µη τήρηση των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν συνολικά από το παρόν άρθρο 8.  

8.15. Υποχρεώσεις της WIND  



8.15.1. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις επικοινωνίες αποστολής λογαριασµού και 
στον διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας ΗΛ αντιστοιχούν στα στοιχεία της βάσης δεδοµένων 
της WIND αναφορικά µε την παροχή και τιµολόγηση υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο Πελάτη. Σε τυχόν περίπτωση λάθους ή/και πιθανής ανακριβούς 
αναγραφής, λόγω µη υπαιτιότητας της WIND, η WIND δεν θα ευθύνεται έναντι κανενός 
για ζηµίες (οποιουδήποτε είδους και αν είναι αυτές) που τυχόν θα προκύψουν. Μη 
υπαιτιότητα της WIND αποτελούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αιτίες που ανάγονται σε 
τεχνικές δυσλειτουργίες και αστοχίες ή πληµµελή λειτουργία υπολογιστικών συστηµάτων ή 
στοιχείων δικτύου ή σχετίζονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε πράξεις ή παραλείψεις του 
Πελάτη.  

8.15.2. Η WIND θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της 
διαθεσιµότητας της Υπηρεσίας ΗΛ και την καλή λειτουργία αυτής. Ωστόσο, σε καµία 
περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία αναφορικά µε την αποστολή των 
λογαριασµών και την ιστοσελίδα στην οποία φιλοξενείται η Υπηρεσία ΗΛ ή την χρήση των 
υπηρεσιών ΗΛ, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά, λάθους, παράλειψης, διακοπής 
ελαττώµατος λειτουργίας του συστήµατος, ή της σύνδεσης, ιών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, ακόµα και στην περίπτωση που έχουν ενηµερωθεί περί των ανωτέρω οι 
εκπρόσωποι της WIND.  

8.15.3. Η WIND διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης ή κατάργησης των Υπηρεσιών ΗΛ ή 
των επιµέρους υπηρεσιών τους, κατόπιν προηγούµενης ενηµέρωσης του Πελάτη µε κάθε 
πρόσφορο για τη WIND τρόπο (επιστολή, fax, e-mail, SMS, λογαριασµούς, ανάρτηση στον 
ιστοτόπο της WIND, κ.λ.π.). Ειδικά στην περίπτωση που οι τροποποιήσεις των Υπηρεσιών  

συνεπάγονται δυσµενή αποτελέσµατα για τους Συνδροµητές, η WIND θα τους ενηµερώνει, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 της παρούσης συµβάσεως, τριάντα (30) 
ηµέρες, πριν την εφαρµογή των τροποποιήσεων της Υπηρεσίας ΗΛ, παρέχοντάς τους έτσι, 
για το εν λόγω χρονικό διάστηµα, το δικαίωµα να υπαναχωρήσουν από την παρούσα 
σύµβαση που αφορά στην Υπηρεσία ΗΛ.  

9. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΙΟ 
Η Εταιρεία βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, όπως, τρόπος εξόφλησης, παλαιότητα Πελάτη, 
προηγούµενη αντισυµβατική συµπεριφορά προς την Εταιρεία ή προς τρίτους, δικαιούται να 
καθορίζει και να αναπροσαρµόζει για κάθε Πελάτη το ανώτατο πιστωτικό όριο, όπως αυτό 
θα προβλέπεται. Σε περίπτωση υπέρβασης οποτεδήποτε του πιστωτικού ορίου, η Εταιρεία 
δικαιούται κατόπιν απόφασής της, ή να διακόψει προσωρινά την παροχή Υπηρεσιών προς 
τον Πελάτη ή να προβεί σε αναπροσαρµογή της εγγύησής του κατά το Άρθρο 10 ή να 
ζητήσει άµεση προκαταβολή ποσού έναντι του επόµενου λογαριασµού µέχρι του διπλασίου 
κατά την στιγµή εκείνη ύψους του. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Πελάτη µε τις 
ανωτέρω υποχρεώσεις η Εταιρεία δύναται να προβεί σε προσωρινή ή στην οριστική 
διακοπή των παρεχοµένων Υπηρεσιών. 
10. ΕΓΓΥΗΣΗ 
10.1 H Εταιρεία έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει έλεγχο στο πιστωτικό παρελθόν του 
Πελάτη και να απαιτήσει πριν την έναρξη της παρούσας σύµβασης ο Πελάτης να 
καταβάλλει στην Εταιρεία εγγύηση µέχρι ποσού εννιακοσίων Ευρώ (900€) για κάθε 
σύνδεση. Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης, η Εταιρεία 
δικαιούται να ζητήσει και ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρεία εγγύηση µέχρι 
ποσού εννιακοσίων Ευρώ (900€) για κάθε σύνδεση, εάν οι συνθήκες το απαιτούν 
(ανακρίβεια ή παραπλάνηση στα στοιχεία του Πελάτη, ενδεικτικά µειωµένη πιστοδοτική 
ικανότητά του, δυστροπία ή καθυστέρηση πληρωµής των οφειλών του προς την Εταιρεία 
ή προς τρίτους, υπέρβαση ορίου συνδιαλέξεων, καθώς επίσης και της χρήσης Υπηρεσιών 



κατά τρόπο µη ενδεδειγµένο από την Εταιρεία). 
10.2 H Εταιρεία δύναται να αναπροσαρµόσει το ποσό της εγγύησης κατά τη διάρκεια της 
παρούσας λόγω αρνητικής συναλλακτικής συµπεριφοράς ή σε περίπτωση αύξησης χρήσης 
των Υπηρεσιών υπαρχόντων ή/και µελλοντικών του Πελάτη. 
10.3 Η Εταιρεία δικαιούται επιπρόσθετα ή εναλλακτικά των ανωτέρω εγγυήσεων να 
ζητήσει την εξόφληση των τιµολογίων και όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές µέσω 
πιστωτικής κάρτας γνωστής ελληνικής ή διεθνούς τράπεζας ή ανάλογο µέσο πληρωµής.  

10.4 Οι εγγυήσεις θα επιστρέφονται στον Πελάτη άτοκα µετά τη λήξη της παρούσας 
σύµβασης, εφ’ όσον δεν υπάρχουν οικονοµικές απαιτήσεις της Εταιρείας από το Πελάτη και 
εφόσον δε συντρέχουν λόγοι ακύρωσης, οι οποίες θα εµφανίζονται στο λογαριασµό του 
Πελάτη έναντι µελλοντικών οφειλών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να καλύψει από το 
ποσό της εγγύησης κάθε ληξιπρόθεσµη και νόµιµα απαιτητή οφειλή του Πελάτη. 10.5 Η 
Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα και να διακόπτει άµεσα την παροχή των 
Υπηρεσιών στην περίπτωση, που ο Πελάτης δεν καταβάλλει την απαιτούµενη εγγύηση.  

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
11.1 Μέτρα Ασφαλείας 
Η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για να διασφαλίσει την 
τήρηση της νοµοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, καθώς για την 
επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδοµένων των 
συνδροµητών της και τρίτων, των οποίων τα δεδοµένα επεξεργάζεται, καθώς και των 
χρηστών της ιστοσελίδας της. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 
προκειµένου να µην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα σε κανέναν άλλο 
πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα προς τούτο πρόσωπα και µόνο για τους σκοπούς 
επεξεργασίας που προβλέπονται κατωτέρω. 
Επιπρόσθετα η Εταιρία εφαρµόζει αυστηρές Πολιτικές και Διαδικασίες σύµφωνα µε τις 
οποίες ενεργούν όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδοµένα και έχουν προβλεφθεί όλα τα 
απαιτούµενα µέτρα για να εφαρµόζεται το ισχύον νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
Η Εταιρεία, ως πάροχος υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, δε φέρει καµία ευθύνη για: 
(α) τη γνησιότητα, ακρίβεια, εµπιστευτικότητα, το θεµιτό ή αθέµιτο χαρακτήρα των 
δεδοµένων (data) που ο συνδροµητής λαµβάνει ή αποστέλλει σε τρίτους ή αποθηκεύει 
µέσω της πρόσβασής του στο δίκτυό της, (β) την οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση, θετική ή 
αποθετική, υλική ή µη ζηµία ενδεχοµένως υποστεί ο συνδροµητής από την πρόσβασή του 
στο Διαδίκτυο και (γ) για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν µεταξύ των συνδροµητών 
της ή µεταξύ συνδροµητών και τρίτων και οφείλονται σε µηνύµατα, δεδοµένα, στοιχεία ή 
πληροφορίες (data) που διακινούνται µέσω του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου. 
11.2 Νοµικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδοµένων 
Η Εταιρεία συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του υπ’ αρ. 2016/679 Γενικού Κανονισµού 
Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 
αυτών καθώς επίσης και µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές για τους σκοπούς 
της πρόληψης, διερεύνησης ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικηµάτων ή εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων κ.α. αλλά και την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία για την 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

11.3 Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα 
Η Εταιρία συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται διαφορετικούς τύπους δεδοµένων 



προσωπικού χαρακτήρα αναλόγως των υπηρεσιών που ο Συνδροµητής έχει επιλέξει να 
λαµβάνει. Αυτά µπορεί να είναι ενδεικτικά :  

I. προσωπικά δεδοµένα, όπως όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, 
ΑΦΜ, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου (ή άλλου αντίστοιχου 
νοµιµοποιητικού εγγράφου ταυτοποίησης προσωπικών στοιχείων), διεύθυνση email, 
username, password, πληροφορίες παραγγελίας προϊόντων/υπηρεσιών, διεθνής 
ταυτότητα εξοπλισµού κινητής τηλεφωνίας (ΙMEI), διεθνής ταυτότητα συνδροµητή 
κινητής τηλεφωνίας (IMSI), κάρτα ταυτότητας συνδροµητή (SIM, USIM), πλήρη 
στοιχεία τιµολόγησης, δ/νση αποστολής προϊόντος/υπηρεσίας, επιλογή τρόπου 
πληρωµής, πληροφορίες εκτέλεσης πληρωµής, τα οποία :  

- παρέχει ο ίδιος ο Συνδροµητής, είτε µε τη συµπλήρωση και υπογραφή της Αίτησης 
Σύνδεσης/Ενεργοποίησης των υπηρεσιών της Εταιρίας, είτε µε τη συµπλήρωση 
σχετικών πεδίων στις ηλεκτρονικές πλατφόρµες my wind, F2G και Q, 

- αφορούν τις επικοινωνίες του Συνδροµητή µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών, που 
πραγµατοποιούνται τηλεφωνικώς, µε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή/και εγγράφως,  

- καταχωρεί ο ίδιος ο Συνδροµητής µε την είσοδο και χρήση του ιστοτόπου της 
Εταιρίας, κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενηµέρωσης µέσω ηλεκτρονικών 
επιστολών (newsletter), κατά την αγορά υπηρεσιών της Εταιρίας 

- αφορούν καταγγελίες ή/και παράπονα του συνδροµητή ή/και τρίτων σε αρµόδιες 
διοικητικές, αστυνοµικές, εισαγγελικές, δικαστικές και εν γένει Δηµόσιες Αρχές, 

- αφορούν αιτήµατα αρµόδιων διοικητικών, αστυνοµικών, εισαγγελικών, δικαστικών 
και εν γένει Δηµοσίων Αρχών προς την Εταιρία για παροχή στοιχείων συνδροµητών 
της Εταιρεία.  

II. οικονοµικά στοιχεία, όπως στοιχεία χρεώσεων των υπηρεσιών της Εταιρίας, στοιχεία 
εξόφλησης λογαριασµών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στοιχεία πιστωτικών 
ή χρεωστικών καρτών, στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας, στοιχεία τα οποία 
αφορούν αµφισβητήσεις, οικονοµικές εκκρεµότητες συνδροµητών, περιστατικά 
απάτης και δύνανται να προκύπτουν:  

- από τη µεταξύ ηµών σύµβαση και την εκτέλεση αυτής, 

- τα παρέχει ο ίδιος ο Συνδροµητής, 

- τα έχουµε λάβει από εταιρείες ελέγχου πιστοληπτικής φερεγγυότητας, όπως η ICAP  

Η Εταιρία υποχρεούται να τηρεί έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία (συµβάσεις, αιτήσεις 
συνδροµητών και λοιπή αλληλογραφία) για όσο διάστηµα βρίσκεται σε ισχύ η σύµβαση 
του Συνδροµητή ή λαµβάνει εν γένει υπηρεσίες από την Εταιρία και επιπλέον για όσο 
χρόνο προβλέπεται ειδικά στο νόµο. Εφόσον µετά τη λήξη της σύµβασης βρίσκεται σε 
εκκρεµότητα αίτηµα επίλυσης διαφοράς ή καταγγελία του συνδροµητή ενώπιον αρµόδιας 
διοικητικής, δηµόσιας ή Δικαστικής Αρχής, η Εταιρία οφείλει να διατηρεί τα εν λόγω 
δεδοµένα µέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.  

Επίσης, τα δεδοµένα κίνησης και θέσης των επικοινωνιών του συνδροµητή ή χρήστη, 
καθώς και τα συναφή δεδοµένα που απαιτούνται για την αναγνώρισή του, διατηρούνται 
υποχρεωτικά, όπως ο νόµος ορίζει, επί δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία της 



επικοινωνίας και καταστρέφονται µε το πέρας του δωδεκαµήνου µε αυτοµατοποιηµένη 
διαδικασία, εκτός αν έχουν ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά οι αρµόδιες αστυνοµικές, 
δικαστικές, εισαγγελικές και άλλες Δηµόσιες Αρχές, στο πλαίσιο εφαρµογής της κείµενης 
νοµοθεσίας για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.  

Τα φορολογικά στοιχεία εξαιρούνται της διαδικασίας διαγραφής και διατηρούνται 
υποχρεωτικά σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία. 
11.4 Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων 
Η Εταιρία δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή, όπως ο 
νόµος ορίζει, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για µία τουλάχιστον από τις 
ακόλουθες νόµιµες βάσεις, ήτοι :  

I. για την εκτέλεση της µεταξύ ηµών σύµβασης ή για να ληφθούν µέτρα σε συνέχεια 
αιτήσεώς του Συνδροµητή πριν από τη σύναψη σύµβασης, ή 

II. για τους σκοπούς της διαβίβασης µίας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή  

III. για τη χρέωση των συνδροµητών και την πληρωµή των διασυνδέσεων, ή 

IV. προκειµένου να συµµορφωθεί σε έννοµη υποχρέωση της, ή 

V. για τους σκοπούς των εννόµων συµφερόντων της, ή 

VI. για τη διαφύλαξη των ζωτικών συµφερόντων του Συνδροµητή, ή άλλων φυσικών 
προσώπων, ιδίως, όταν πρόκειται να παρέχει, στις αρµόδιες για την αντιµετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αρχές, όπως στις διωκτικές αρχές, στις υπηρεσίες 
πρώτων βοηθειών και πυρόσβεσης, τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισµό 
του καλούντος, ή 

VII. για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον, ή 

VIII. όταν ο Συνδροµητής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, όπως ενδεικτικά για λόγους 
διαφήµισης, απευθείας εµπορικής προώθησης και εν γένει εµπορικής έρευνας αγοράς 
προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας, 

IX. καθώς και όταν οι σκοποί επεξεργασίας συνδέονται µε την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας που ο 
συνδροµητής έχει ειδικώς αιτηθεί. 

Στο ως 
α. Η Εταιρία λαµβάνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα που της παρέχει 
ο Συνδροµητής, καθώς και τα δεδοµένα κίνησης, θέσης, όγκου δεδοµένων, χρόνου χρήσης 
των υπηρεσιών της που παράγονται µε διαφορετική νοµική βάση ανά περίπτωση, όπως 
προεκτέθηκε. Τα προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή διαβιβάζονται σε άλλους φορείς 
παροχής δηµοσίου δικτύου εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διασύνδεσης 
των δικτύων ή διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Open Network 
Provision), σε συνεργάτες δικαιόχρησης και σε συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασµό 
της εταιρείας, σύµφωνα µε τις µεταξύ ηµών συµβάσεις, για το σκοπό της παροχής της 
σχετικής υπηρεσίας, της µετάδοσης της επικοινωνίας και της χρέωσης αυτής. Τα 
προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή, καθώς και οι πληροφορίες που παράγονται από τη 
χρήση των υπηρεσιών ή/και δικτύων, όπως: η χρήση εντός και εκτός παγίου, η χρήση 



roaming, ο τύπος, το µοντέλο και τα χαρακτηριστικά των συσκευών σας, δεδοµένα που 
αναφέρονται στον τρόπο σύνδεσης και στην παραµετροποίηση των συσκευών του 
Συνδροµητή, η περιοδικότητα ανανέωσης χρόνου οµιλίας στην καρτοκινητή τηλεφωνία, η 
εξόφληση λογαριασµών, τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρία µε σκοπό τη βελτίωση 
της παροχής των υπηρεσιών της και της παροχής σχετικών προνοµίων και προσφορών 
προς όφελος των συνδροµητών της. Με βάση τα ανωτέρω δεδοµένα δύνανται να 
πραγµατοποιούνται έρευνες ικανοποίησης των συνδροµητών µε σκοπό τη βελτίωση της 
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και 
τη διερεύνηση των τυχόν προβληµάτων που οι συνδροµητές της Εταιρίας δύνανται να  

αντιµετωπίζουν. Η Εταιρία προκειµένου να παρέχει ποιοτικές και δίκαιες υπηρεσίες που 
αποσκοπούν, αφενός, στην ορθή και επωφελή για τον καταναλωτή εκτέλεση της 
σύµβασης, αφετέρου, στην επιδίωξη έννοµου συµφέροντος της Εταιρίας, προς όφελος των 
συνδροµητών της, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή µε σκοπό την 
έγκαιρη ενηµέρωσή του πριν από τη λήξη του συµβολαίου του ή τη λήξη του χρόνου 
οµιλίας του. Επιπλέον, για τους ίδιους σκοπούς, η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά 
δεδοµένα του Συνδροµητή προκειµένου να του υποβάλει προτάσεις και προσφορές που 
αφορούν υπηρεσίες και προϊόντα προσαρµοσµένα στις ανάγκες του ώστε να του 
παρέχουµε την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών µεγιστοποιώντας για αυτόν τη 
σχέση κόστους-οφέλους της καταναλωτικής του δαπάνης.  

Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων και ανάλογα µε 
τον τύπο λογαριασµού που έχει επιλέξει ο συνδροµητής, η Εταιρεία ενδέχεται να 
αποστέλλει στον συνδροµητή ή να αποκτά αυτός πρόσβαση σε λογαριασµό µε το ελάχιστο 
επίπεδο αναλυτικής χρέωσης όπως εκάστοτε ορίζεται. Ο συνδροµητής δικαιούται 
οποτεδήποτε να ζητήσει εγγράφως τη διαγραφή των τελευταίων τριών (3) ψηφίων των 
κληθέντων αριθµών συνδέσεων από τον αναλυτικό λογαριασµό ή την µη παροχή του 
ελαχίστου επιπέδου αναλυτικής χρέωσης. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία δεν έχει 
υποχρέωση να αποδείξει την ορθότητα των στοιχείων των λογαριασµών. Εάν η χρήση των 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών γίνεται από περισσότερους οικιακούς χρήστες, ο 
συνδροµητής υπόσχεται και εγγυάται ότι οι χρήστες έχουν ενηµερωθεί ότι ο συνδροµητής 
θα λαµβάνει ανάλυση του λογαριασµού µε πλήρη αναγραφή των ψηφίων.  

Η Εταιρεία τηρεί για τους τηλεφωνικούς αριθµούς που εκχωρεί στους συνδροµητές της 
καταλόγους συνδροµητών που διατίθενται στο κοινό ή µπορούν να αποκτηθούν µέσω 
υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγων. Ο συνδροµητής καταχωρείται στους ανωτέρω 
καταλόγους µε τα προσωπικά στοιχεία που καθορίζει στην Αίτηση. Τα ανωτέρω στοιχεία 
διαβιβάζονται σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες Πληροφοριών Τηλεφωνικού Καταλόγου 
για τον αποκλειστικό σκοπό της παροχής υπηρεσίας Πληροφοριών Τηλεφωνικού 
Καταλόγου. Ο συνδροµητής έχει το δικαίωµα να ελέγχει και αν είναι απαραίτητο, να 
διορθώνει ή και να ζητά τη διαγραφή της σχετικής καταχώρισης ή να ζητά να παραλείπεται 
εν µέρει η διεύθυνσή του.  

β. Η Εταιρία σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο νοµικό πλαίσιο, έχει έννοµη υποχρέωση 
να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή και τα µεταδεδοµένα που 
προκύπτουν για λόγους τιµολόγησης και φορολογικής χρήσης και απόδειξης της παροχής 
των παραγγελθέντων και παρασχεθέντων υπηρεσιών, καθώς και να διαβιβάζει κάθε είδους 
προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή στις αρµόδιες αστυνοµικές, δικαστικές, 
εισαγγελικές, διοικητικές, φορολογικές και άλλες αρµόδιες Αρχές εντός και εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήµατος αυτών, ενδεχοµένως, χωρίς πρότερη 
ενηµέρωσή του. Επίσης, η Εταιρία έχει έννοµη υποχρέωση να πραγµατοποιεί κάθε 
απαραίτητο εσωτερικό έλεγχο σε προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή σύµφωνα µε τις 



εσωτερικές της διαδικασίες, σε περιπτώσεις καταγγελιών, πρόληψης και εντοπισµό απάτης, 
για τον έλεγχο της ορθότητας τιµολόγησης, καθώς και για την αποτροπή υψηλής 
ασυνήθιστης χρήσης των υπηρεσιών.  

γ. Η Εταιρία σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο νοµικό πλαίσιο, δύναται να διαβιβάζει τα 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση της µεταξύ ηµών σύµβασης και για τη 
διαφύλαξη των εννόµων συµφερόντων της ως προς την είσπραξη και εξόφληση των 
λογαριασµών, σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών και 
νοµικές εταιρείες. Επίσης, δύναται να αναζητά στοιχεία που αφορούν την πιστοληπτική  

ικανότητα του Συνδροµητή πριν από την ενεργοποίηση ή την αναβάθµιση της σύνδεσής 
του.  

δ. Η Εταιρία, είτε κατόπιν σχετικής νόµιµης συγκαταθέσεώς του Συνδροµητή, είτε στο 
πλαίσιο ειδικότερων εννόµων συµφερόντων της, είτε στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύµβασης 
και ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες όπου υφίσταται ενεργή πελατειακή σχέση, δύναται, µε 
σκοπό την ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών της, να επεξεργάζεται τα 
προσωπικά σας δεδοµένα για την πάντα επίκαιρη ενηµέρωσή σας για τις υπηρεσίες που 
λαµβάνει ο Συνδροµητής ή για λόγους εµπορικής έρευνας ή/και εµπορικής προώθησης ή 
τέλος για λόγους βελτίωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών.  

Επίσης, ο συνδροµητής ενηµερώθηκε ότι για τις κλήσεις σε αριθµούς έκτακτης ανάγκης, η 
Εταιρία εξουδετερώνει τυχόν απόκρυψη αριθµού καλούντος συνδροµητή και διαθέτει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισµό της θέσης του καλούντος στις αρµόδιες 
αρχές, καθώς και ότι κατόπιν συναινέσεώς του δύναται να παρασχεθούν στον αρµόδιο για 
την αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης φορέα τα στοιχεία του για τη διευκόλυνση της άµεσης 
επέµβασης και µόνο για το σκοπό αυτό.  

Κατά την αποµακρυσµένη πρόσβαση στον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισµό του Πελάτη για 
τους σκοπούς της επισκόπησης της λειτουργίας του, της αυτόµατης ή µη υποστήριξης και 
παραµετροποίησης αυτού καθώς και της αυτόµατης ενηµέρωσης του λογισµικού του η 
Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται αποκλειστικά και µόνο δεδοµένα στατιστικού 
χαρακτήρα, που αφορούν στις επιδόσεις του Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού. Τα εν λόγω 
δεδοµένα περιορίζονται στο µέτρο που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των παραπάνω 
σκοπών. Η αποθήκευσή τους διαρκεί µόνο για το χρονικό διάστηµα, που είναι απαραίτητο 
για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών, το οποίο πάντως δεν ξεπερνά τις 24 ώρες. Η 
πρόσβαση γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτηµένο και εκπαιδευµένο προσωπικό της Εταιρείας. 
Τα παραπάνω δεδοµένα έχουν µοναδικό αποδέκτη την Εταιρεία και δεν διαβιβάζονται σε 
τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, η αποµακρυσµένη πρόσβαση περιορίζεται αποκλειστικά και 
µόνο στον εξοπλισµό modem / router, δεν επεκτείνεται επ’ ουδενί στην τερµατική συσκευή 
του Πελάτη και δεν αφορά σε εξωτερικά στοιχεία ή στο περιεχόµενο της επικοινωνίας.  

Για τους ανωτέρω σκοπούς και σύµφωνα µε τις εκάστοτε οδηγίες της Αρχής Προστασίας 
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) η Εταιρία δύναται να διατηρεί κλήσεις των 
συνδροµητών µε την Οµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών ή/και µε το Τµήµα Πωλήσεων, οι 
οποίες διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπεται στο νόµο.  

11.5 Μητρώο του αρ. 11 Ν. 3471/2006  

Σύµφωνα µε το Ν. 3471/2006 η Εταιρία υποχρεούται να καταχωρεί τους αριθµούς κινητής 
και σταθερής τηλεφωνίας των συνδροµητών της που δεν επιθυµούν να δέχονται 
τηλεφωνικές κλήσεις για εµπορική προώθηση προϊόντων στο Μητρώο του αρ. 11, το οποίο 
είναι διαθέσιµο σε οιονδήποτε ενδιαφερόµενο. Αντιστοίχως, συλλέγει κάθε µήνα τα 



Μητρώα του αρ. 11 των λοιπών παρόχων για να αποκλείσει τους εν λόγω καταχωρηµένους 
αριθµούς από τις τηλεφωνικές κλήσεις για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον δεν έχει λάβει 
ειδική προς τούτο αντίθετη δική σας συγκατάθεση ή εφόσον δεν συντρέχει έτερος νόµιµος 
λόγος επεξεργασίας.  

11.6 Πιστοληπτικός έλεγχος  

Η Εταιρία για τη διαφύλαξη των εννόµων συµφερόντων της στα πλαίσια του 
προσυµβατικού ελέγχου διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον Συνδροµητή έγγραφα 
που να αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία, το ΑΦΜ και την διεύθυνση κατοικίας ή/και τα  

απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα στην περίπτωση νοµικού προσώπου, και να ελέγξει 
την πιστοληπτική του ικανότητα χρησιµοποιώντας πληροφορίες που τηρούνται νοµίµως. 
Ειδικότερα, η Εταιρία δύναται να αναζητά και να λαµβάνει στοιχεία που αφορούν την 
πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου συνδροµητή ή του συνδροµητή που αιτείται 
αναβάθµιση των υπηρεσιών του από την εταιρεία ICAP GROUP A.E., η οποία διατηρεί 
αρχείο (ICAP Database), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, µε δεδοµένα οικονοµικής 
συµπεριφοράς που έχουν συλλεγεί από νόµ ιµες πηγές, όπως δικαστήρια, 
υποθηκοφυλακεία, Γ.Ε.Μ.Η. και τηρεί στο πλαίσιο του έννοµου συµφέροντός της. Για 
περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του 
συνδροµητή και για την τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων του για την προστασία αυτών 
µπορείτε να επικοινωνήσετε είτε µε την ICAP Group A.E. στο privacy@icap.gr και να 
ενηµερωθείτε από την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας στην ιστοσελίδα της https://
www.icapb2b.gr/portal/web/b2b/privacy-policy, είτε µε την Οµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών 
της Εταιρίας.  

11.7 Άσκηση των δικαιωµάτων του Συνδροµητή  

Αναφορικά µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του Συνδροµητή, 
υπάρχει η δυνατότητα, υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα σε κατάστηµα της Εταιρίας, άσκησης 
των ακολούθων δικαιωµάτων, όπως :  

i. δικαίωµα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωµα να ενηµερώνεται ο συνδροµητής για τα 
προσωπικά του δεδοµένα που τηρούνται στα αρχεία της Εταιρίας και να αποκτά 
αντίγραφα,  

ii. δικαίωµα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωµα να ζητάει ο Συνδροµητής τη διόρθωση 
ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά του δεδοµένα που τηρούνται στα αρχεία της 
Εταιρίας,  

iii. δικαίωµα διαγραφής, δηλαδή δικαίωµα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν 
να χρησιµοποιούνται τα προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή που τηρούνται στα 
αρχεία της Εταιρίας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισµών που προβλέπονται 
στον Γενικό Κανονισµό,  

iv. δικαίωµα περιορισµού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων του 
Συνδροµητή και πάλι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
Γενικό Κανονισµό,  



v. δικαίωµα φορητότητας, δηλαδή δικαίωµα να ζητήσει ο συνδροµητής από την 
Εταιρεία την απευθείας διαβίβαση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τον 
αφορούν στον οργανισµό που θα της υποδείξει, εφόσον αυτά είναι τεχνικά 
δοµηµένα, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.  

vi. δικαίωµα εναντίωσης-αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων 
του Συνδροµητή εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόµιµοι λόγοι για την 
επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συµφερόντων, των δικαιωµάτων και των 
ελευθεριών του ή για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νοµικών αξιώσεων της 
Εταιρίας.  

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων που αφορούν στην προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων του Συνδροµητή, θα πρέπει να µεταβεί σε ένα κατάστηµα της 
Εταιρίας, απαραιτήτως µε το δελτίο της αστυνοµικής του ταυτότητας ή άλλο νόµιµο 
δηµόσιο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον 
δεν έχει πρόσβαση σε ένα κατάστηµα της Εταιρίας, ο Συνδροµητής δύναται:  

- είτε την αίτηση να την υποβάλει πρόσωπο µε εξουσιοδότηση από τον Συνδροµητή (µε 
γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/ΑΤ). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
επισυνάπτονται πέραν της εξουσιοδότησης, αντίγραφα αµφοτέρων των ταυτοτήτων, 
του εξουσιοδοτούντα και του εξουσιοδοτούµενου,  

-  είτε µε συστηµένη επιστολή, µε την ένδειξη στο φάκελο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-GDPR», στη διεύθυνση: 

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ 
Κηφισιάς 66, Μαρούσι, Αττικής  
Τ.Κ. 15125  

• Στην περίπτωση αυτή η επιστολή-αίτηµα θα πρέπει (i) να φέρει γνήσιο της 
υπογραφής από ΚΕΠ/Αστυνοµία και (ii) να επισυνάπτεται αντίγραφο-φωτοτυπία 
ταυτότητας του αιτούντα. 
Η Εταιρία θα απαντήσει δωρεάν στο αίτηµα του Συνδροµητή, χωρίς καθυστέρηση 
και σε κάθε περίπτωση εντός µηνός από την παραλαβή του αιτήµατος, εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να παραταθεί κατά 
δυο ακόµη µήνες, εφόσον απαιτείται, λαµβανοµένων υπόψη της πολυπλοκότητας 
του αιτήµατος ή/και του συνολικού αριθµού των αιτηµάτων. Η Εταιρία θα σας 
ενηµερώσει για τυχόν παράταση εντός µηνός από την παραλαβή του αιτήµατος, 
καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η 
ικανοποίηση του αιτήµατος του Συνδροµητή, η Εταιρία θα ενηµερώσει τον 
Συνδροµητή χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός µηνός από την παραλαβή 
του αιτήµατος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλει 
καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, καθώς και για το δικαίωµα του να προσφύγει ενώπιον των 
αρµόδιων δικαστικών αρχών.  
Εάν το αίτηµα σας κριθεί από την Εταιρία ως προδήλως αβάσιµο ή υπερβολικό, 
δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαµβάνοντας 
υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια 
στο αίτηµα σας.  



Τέλος, διατηρείτε και δικαίωµα προσφυγής-καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας 
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 
τηλ.: +30 2106475600, email : contact@dpa.gr] εφόσον θεωρείτε ότι 
προσβάλλονται τα δικαιώµατα σας αναφορικά µε την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων σας.  
Η Εταιρεία έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων (DPO), σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου έχουν ως ακολούθως: 
Email: dpo@wind.gr 
12. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  
12.1 Η Εταιρεία ουδεµία ευθύνη υπέχει για τη µη τήρηση ή την αδυναµία τήρησης 
των όρων της παρούσας, όταν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία ή εξαιτίας άλλου 
λόγου, την επέλευση του οποίου η Εταιρεία δεν µπορεί να ελέγξει, όπως, ενδεικτικά, 
πόλεµοι (κηρυγµένοι ή µη), απεργίες, ατυχήµατα, πυρκαγιές, πληµµύρες, 
καταιγίδες, σεισµοί ή άλλα φυσικά φαινόµενα, τροµοκρατικές ενέργειες, 
δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων 
αρχών, εµπορικός αποκλεισµός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δηµόσιο 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, αύξηση της απόστασης του Πελάτη από την 
αστική περιοχή κάλυψης από την Εταιρεία, αντικατάσταση του δικτύου χαλκού, 
κ.λπ.).  
12.2 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια των 
δικτύων τρίτων που αναγκαστικά χρησιµοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών 
της, καθώς και  

   
για οποιαδήποτε δυσχέρεια χρήσεως των υπηρεσιών της που οφείλονται στον εξοπλισµό 
του Πελάτη και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αντικατάστασης, συντήρησης ή αναβάθµισης 
του εξοπλισµού αυτού. 
13. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

13.1. Ακυρότητα κάποιου όρου ή µέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα άλλου όρου ή της 
Σύµβασης ή µέρους αυτής. Οι υπόλοιποι όροι παραµένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν 
πλήρως τα έννοµα αποτελέσµατά τους και τα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
ώστε να αντικαταστήσουν τους τυχόν άκυρους όρους µε έγκυρους παραπλήσιου, κατά το 
δυνατό, περιεχοµένου.  

13.2. Με την επιφύλαξη των αναφεροµένων στα άρθρα 6.4 και 13.3 της παρούσης, κάθε 
άλλη ειδοποίηση της Εταιρείας προς τον Πελάτη στο πλαίσιο της Σύµβασης µπορεί να γίνει 
µέσω των λογαριασµών που αποστέλλονται στον Πελάτη ή ηλεκτρονικά ή µε fax ή µε κάθε 
άλλο πρόσφορο τρόπο ιδίως µε ανακοινώσεις µέσω του τύπου ή του διαδικτυακού τόπου 
(site) της Εταιρείας ή µε διαφηµιστικά µηνύµατα. Η Εταιρεία σε οποιαδήποτε υπηρεσία 
προς τον Πελάτη και στην κάθε είδους επικοινωνία της µε αυτόν χρησιµοποιεί την ελληνική 
γλώσσα. Κάθε ειδοποίηση του Πελάτη προς την Εταιρεία είναι έγκυρη µόνο αν γίνεται 
εγγράφως και ενυπογράφως και αποστέλλεται ταχυδροµικά ή µεταδίδεται µε 
τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα (fax) µε απόδειξη ορθής µετάδοσης µετά το πέρας αυτής ή άλλως 
µε κάθε νόµιµο µέσο εφόσον µπορεί να αποδειχθεί η δήλωση βουλήσεως του κάθε µέρους 
και η ηµεροµηνία της µε νόµιµα µέσα. Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 
εφόσον φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή αποτελούν έγκυρη και δεσµευτική δήλωση 
βουλήσεως.  



13.3. Κάθε τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση των όρων της παρούσας Σύµβασης είναι 
έγκυρη µόνο αν γίνεται εγγράφως και υπογράφεται και από τα δύο µέρη, εκτός αν 
επιβάλλεται εκ του νόµου ή κανονισµού ή απόφασης της ΕΕΤΤ ή άλλης αρµόδιας Αρχής. Η 
Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να τροποποιεί τους όρους της παρούσας, 
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τους παρόντες όρους, µε προηγούµενη 
ενηµέρωση του Συνδροµητή. Συγκεκριµένα, η τροποποίηση των όρων της παρούσης θα 
ισχύει µετά την πάροδο δύο (2) µηνών από την εφαρµογή τους. Με την πάροδο της 
περιόδου αυτής, τεκµαίρεται ότι ο Πελάτης αποδέχεται τις νέες τροποποιήσεις, οι οποίες 
πλέον θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης συµβάσεως. Η Εταιρεία 
ενηµερώνει τον Πελάτη για τις εν λόγω τροποποιήσεις ένα (1) µήνα, πριν την εφαρµογή 
τους µε τους ακόλουθους τρόπους: α) µε σχετική δηµοσίευση της ως άνω τροποποίησης 
στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και β) µέσω του λογαριασµού του, µε αναφορά σε εµφανές 
σηµείο του λογαριασµού ή σε σχετικό έντυπο που συνοδεύει το λογαριασµό ή στην 
περίπτωση που δεν αποστέλλεται έντυπος λογαριασµός µε σχετική ενηµέρωση δια του 
τρόπου, µε τον οποίο πραγµατοποιείται η ειδοποίηση για την έκδοση του λογαριασµού 
ηλεκτρονικά ή/και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

13.4. Ο Πελάτης δέχεται ανέκκλητα ότι η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ότι 
επιπροσθέτως εφαρµόζονται οι αποφάσεις και οι Κανονισµοί της Ε.Ε.Τ.Τ., οι ισχύουσες επί 
των τηλεπικοινωνιακών συναλλαγών συνήθειες καθώς και όλες οι εκάστοτε ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. Για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από την εφαρµογή/
ερµηνεία της παρούσας σύµβασης ο Πελάτης έχει το δικαίωµα να προσφύγει και στο καθ’ 
ύλην αρµόδιο δικαστήριο της πόλης στην οποία έχει την κατοικία του.  

13.5. Ρητά συνοµολογείται ότι ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει τις απαιτήσεις 
και τα δικαιώµατά του από τη Σύµβαση. Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρήσει  

σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο την είσπραξη των οφειλοµένων από τον Πελάτη ποσών µε 
βάση τη Σύµβαση. 
13.6. Κάθε κοινοποίηση εγγράφων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών γίνεται εγκύρως 
στον τόπο κατοικίας ή έδρας τους, εκτός αν κοινοποιηθεί αλλαγή τους σύµφωνα µε τον 
όρο 3.2 ανωτέρω.  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση και αποδέχοµαι τα όσα αναγράφονται στις σελίδες της 
παρούσας Αίτησης, (ήτοι ενδεικτικά την Αίτηση, τους Γενικούς Όρους Σύνδεσης στο 
Δίκτυο της WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε, τυχόν Παραρτήµατα), καθώς επίσης και τους όρους 
αναφορικά µε τις χρεώσεις όπως αυτοί αποτυπώνονται στον εκάστοτε ισχύοντα 
τιµοκατάλογο της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 της παρούσης. 
Επίσης, δηλώνω ότι έχω ενηµερωθεί πώς µπορώ να ελέγχω για τους Δείκτες Ποιότητας 
των Υπηρεσιών που πρόκειται να λαµβάνω στο εξής από την Εταιρία µέσω του 
διαδικτυακού τόπου: http://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/statheri-internet/enimerotiko- 
uliko καθώς και να ενηµερωθώ για τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές στη διεύθυνση: http://www.wind.gr/gr/
wind/upostirixi/statheri-internet/enimerotiko-uliko . Τέλος, δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα 
στοιχεία µου που τίθενται επί της Αίτησης, καθώς και όλες οι δηλώσεις/εξουσιοδοτήσεις/
συναινέσεις µου επί αυτής είναι ακριβείς και αληθινές και τις αποδέχοµαι απαρέγκλιτα. 
Επίσης, δηλώνω ότι, σε περίπτωση που ο Χρήστης της σύνδεσης είναι διαφορετικό 
πρόσωπο, τον έχω ενηµερώσει προσηκόντως για όλες τις υποχρεώσεις εκατέρωθεν των 
µερών που απορρέουν από την παρούσα τις οποίες και αποδέχεται.  

Ημερομηνία Ο Πελάτης/Συνδρομητής-Υπογραφή 




