
Όροι Υρήσης Τπηρεσιών Ασύρματης Πρόσβασης τις εταιρείας (FlyNet) 

 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Οη θάησζη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζα εθαξκφδνληαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ρξήζε ηεο Εηαηξίαο θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρεη ε Εηαηξία. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε Εηαηξία, νη 

ρξήζηεο ππνδειψλνπλ ηελ πιήξε απνδνρή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ 

έρεη ζέζεη ή ζα ζέζεη ζην κέιινλ ε Εηαηξία. 

 

1.2. Εάλ θάπνηνο ρξήζηεο  δελ ζπκθσλεί κε απηνχο ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ηφηε νθείιεη λα κελ πξνβεί ζε ρξήζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο Εηαηξίαο. 

 

 

2.  ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

2.1.  Πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ρσξίο ινγαξηαζκνχο θαη δεζκεχζεηο κε ρξήζε αλά 

κήλα. ε πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ηδηφθηεην δίθηπν κάο. 

Με δσξεάλ ηερληθή Τπνζηήξημε. 

Με δσξεάλ ηέινο ζχλδεζεο θαη απνζχλδεζεο. 

Με δσξεάλ ρξήζε γηα ην δηάζηεκα πνπ δηήξθεζε ην ηερληθφ πξφβιεκα. 

 

2.2. Η εηαηξία δελ θέξεη θακία επζχλε νχηε έρεη ππνρξέσζε απνδεκίσζεο απφ 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δηαθνπέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή ηειεπηθνηλσληαθήο 

ζχλδεζεο ε νπνία νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία. 

 

2.3.  Η Εηαηξία δελ έρεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιεζεί ζε 

πεξίπησζε κε δηαζεζηκφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δελ εγγπάηαη 

φηη ε ππεξεζία ζα είλαη αδηάθνπε ή δελ ζα γίλεη θάπνην ιάζνο, ιφγσ ηεο 

εηδηθήο θχζεο ηνπ Δηαδηθηχνπ (Internet) θαη ησλ δηθηχσλ κέζσ ησλ νπνίσλ 

δηαλέκνληαη νη πιεξνθνξίεο. 

 

2.4. Η Εηαηξία δελ αζθεί έιεγρν ζην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξλάλε 

κέζα απφ ην δίθηπν ηεο, επίζεο δελ εγγπάηαη ηελ αμηνπηζηία νπνηαζδήπνηε 

πιεξνθνξίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζην δηαδίθηπν δηακέζνπ ή εμαηηίαο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο. Επηπιένλ δελ εγγπάηαη ηελ εκπνξηθή ή πξνζσπηθή 

θεξεγγπφηεηα νπνηνπδήπνηε παξνπζηάδεηαη ζην δηαδίθηπν ή ηελ εθπιήξσζε 

νπνηνλδήπνηε ζπγθεθξηκέλσλ ππνζρέζεσλ/πξνζθνξψλ απφ ηξίηνπο θαη δελ 

είλαη ππεχζπλε γηα νπνηεζδήπνηε δεκηέο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζηνλ πειάηε ή ζε 

απηνχο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε απηφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο απψιεηαο 

δεδνκέλσλ, εμ' αηηίαο θαζπζηεξήζεσλ, κε παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ ή 

δηαθνπήο ππεξεζηψλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ιάζνο ή παξάιεηςε. 

 

2.5. Η ρξήζε νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεηαη κέζσ ηνπ Internet είλαη 

ππ΄ επζχλε απηνχ πνπ ηελ ρξεζηκνπνηεί θαη ε Εηαηξία δελ έρεη θακία επζχλε 

γηα ηελ αθξίβεηα ή ηελ πνηφηεηα απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Η ηαρχηεηα 

ζχλδεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν αληηπξνζσπεχεη ηελ ηαρχηεηα 

πξνο ην θεληξηθφ δίθηπν (backbone) θαη φρη ηελ ηαρχηεηα απφ άθξν ζε άθξν. 

 



2.6. Η Εηαηξία ζα παξαδψζεη ηηο ππεξεζίεο / πξντφληα κέζα ζε ιίγα ιεπηά απφ ηελ 

ζηηγκή ηεο εμφθιεζεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ιφγν ηεο θχζεο ηεο ππεξεζίαο, 

ε παξάδνζε κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη κεξηθέο ψξεο ή εκέξεο. 

 

2.7. Η Εηαηξία ζα ζπλεξγαζηεί κε ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα επηβνιή ηνπ λφκνπ θαη πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ρψξν, ηα δεδνκέλα, ηα e-mail θαη ην πεξηερφκελν ηνπ Πειάηε. 

Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ Εηαηξία ζε απνθάιπςε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ Εηαηξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηνπο δηαθνκηζηέο ηεο Εηαηξίαο, ησλ αξρείσλ θαη ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ ηνπ πειάηε. 

 

2.8. Η Εηαηξία ζπλάπηεη ζπλεξγαζίεο ή ζπκκαρίεο κε άιιεο εηαηξίεο θαη 

πξνκεζεπηέο. Ο πειάηεο αλαγλσξίδεη θαη ζπκθσλεί φηη ε Εηαηξία ζε θακία 

πεξίπησζε δελ θέξεη επζχλε ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο 

νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, νχηε ζα είλαη ππεχζπλε θαη εθηεζεηκέλε ζην πειάηε ή 

νπνηνλδήπνηε ηξίην γηα νπνηεζδήπνηε αμηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

παξνρή απηψλ ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

 

3. ΑΠΟΓΟΥΗ ΌΡΩΝ 

 

3.1. Με ηελ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο FlyNet Wi-Fi, νη ρξήζηεο ζπκθσλνχλ λα 

δεζκεχνληαη απφ ηνπο παξφληεο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

 

3.2. Επίζεο ν ρξήζηεο απνδέρεηαη ηελ πξνβνιή ηπρφλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο FlyNet Wi-Fi. 

 

3.3. Με ηε ζχλδεζή ζαο ζην αζχξκαην δίθηπν, ζεσξείηαη φηη απνδέρεζηε 

αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ρξήζεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

 

3.4. Μέζσ ηεο ππεξεζίαο Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο, πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν, θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ ρεηξφο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ζπλδέζεηο Wi-Fi. ηελ ζειίδα πηζηνπνίεζεο ρξεζηψλ γηα ηα 

αζχξκαηα δίθηπα, νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ην φλνκα ρξήζηε 

(username) θαη ηνλ θσδηθφ ρξήζηε (password)  πνπ παξαιακβάλνπλ απφ ηελ 

εηαηξεία ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ ζχλδεζε ηνπο. 

 

3.5. Μεηά ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, νη ρξήζηεο απνθηνχλ πιήξε 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

3.6. Ο ρξήζηεο κε ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζην ζχζηεκα απνδέρεηαη 

παξάιιεια θαη ηελ θαηαγξαθή: 

 

3.6.1 ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε. 

3.6.2 ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ ζην αζχξκαην δίθηπν. 

3.6.3 ηεο IP δηεχζπλζεο θαη MAC πνπ θαηείρε θαηά ηελ δηάξθεηα ζχλδεζεο, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειηψλ γηα παξάλνκεο πξάμεηο. 



3.6.4 Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθή ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

δηθηχνπ θαη ηνπ κπζηηθνχ θσδηθνχ ρξήζηε, ν νπνίνο επαλαιακβάλνπκε φηη είλαη 

απζηεξά πξνζσπηθφο. 

4. ΥΡΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

4.1. Η ππεξεζία FlyNet Wi-Fi internet πξνζθέξεηαη απφ ηελ Εηαηξεία (FlyNet) θαη 

παξέρεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

 

4.2. Η Εηαηξεία δηαβεβαηψλεη ηελ ζχλδεζε δηα κέζνπ κφλνλ ησλ απνθιεηζηηθψλ 

ζεκείσλ πξφζβαζεο Wi-Fi ηεο Εηαηξείαο. 

 

4.3. Η κεηαπψιεζε ή εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ππεξεζίαο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο 

εηαηξείαο  απαγνξεχεηαη. 

 

 

5. ΥΡΔΩΔΙ 

 

5.1. Η ρξήζε ηεο ππεξεζία FlyNet Wi-Fi  ρξεψλεηαη κεληαία, ε ηηκέο αλαγξάθεηαη 

ζηελ ηζηνζειίδα (www.flynet.gr) είλαη ζε επξψ θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. 

Εάλ ν ζπλδξνκεηήο δελ επηζπκεί ηελ ζπλέρηζε ηεο ππεξεζίαο FlyNet Wi-Fi ηφηε 

ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία απηφκαηε ηεξκαηηζκνχ κε αλαλέσζεο 

ηηο ππεξεζίαο. 

 

5.2. Δελ ππάξρεη απηφκαηε αλαλέσζε ππεξεζίαο νπφηε ν ρξήζηεο πνπ  επηζπκεί λα 

ζπλέρηζε πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηελ εηαηξεία ζηα ηειέθσλα πνπ αλαγξάθεηε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηηο εηαηξείαο www.flynet.gr 

 

 

 

6. ΚΩΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΑΗ 

 

6.1.  Οη θσδηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζή είλαη δχν: ν Κσδηθφο 

Εηζφδνπ (Username) θαη ν Πξνζσπηθφο Μπζηηθφο Κσδηθφο Αζθαιείαο 

(Password), νη νπνίνη θάζε θνξά πνπ ηνπο θαηαρσξείηε παξέρνπλ πξφζβαζε 

κε απφιπηε αζθάιεηα ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ Πειάηε. Δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνζσπηθνχ Μπζηηθνχ Κσδηθνχ Αζθαιείαο 

(password) φζν ζπρλά επηζπκεί ν Πειάηεο. Ο κφλνο πνπ έρεη πξφζβαζε ζηα 

ζηνηρεία είλαη ν πειάηεο κέζσ ησλ αλσηέξσ θσδηθψλ θαη είλαη απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο κπζηηθφηεηάο ηνπ απφ ηξίηα πξφζσπα. Ο 

θσδηθφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Πειάηεο ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 6 

ραξαθηήξεο, κε ζπλδπαζκφ γξακκάησλ, αξηζκψλ. ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ 

ή δηαξξνήο ηνπ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ άκεζε εηδνπνίεζε ηεο Εηαηξίαο. Η 

Εηαηξία δελ επζχλεηαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ κπζηηθνχ θσδηθνχ απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Σν site ηεο Εηαηξία κε θαλέλαλ ηξφπν δελ 

απνθαιχπηεη ή δεκνζηνπνηεί ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρεη ζηελ Εηαηξία. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηα νπνία ζέηεη ν Πειάηεο ζηε 

δηάζεζή ηεο Εηαηξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο θξππηνγξαθνχληαη θαη θπιάζζνληαη κε 

απφιπηε αζθάιεηα.   

http://www.flynet.gr/


 

6.2. Ο Υξήζηεο αλαγλσξίδεη φηη ην ΙΝΣΕΡΝΕΣ είλαη αλνηθηφ πεξηβάιινλ, φηη είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ, φηη 

νθείιεη λα ελεξγεί κε ππεξβνιηθή επηκέιεηα παίξλνληαο ηα αλαγθαία κέηξα 

αζθάιεηαο, γηα λα απνηξέπεη ηελ παξάλνκε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ 

θσδηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ (Όλνκα Υξήζηε, Κσδηθφο Πξφζβαζεο) απφ ηξίηα 

εμνπζηνδνηεκέλα ή κε πξφζσπα. Οθείιεη λα απνκλεκνλεχεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ, λα κελ ηνλ αλαγξάθεη ζε αληηθείκελα πνπ 

κεηαθέξεη ή θαζηζηά πξνζηηά ζε ηξίηνπο, νχηε λα επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ 

θσδηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ απφ άιινπο. 

 

6.3. πληζηάηε ζηνπο ρξήζηεο λα αιιάδνπλ ηαθηηθά ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ζην 

δίθηπν γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ. 

 

 

7. ΑΦΑΛΔΙΑ 

 

7.1. Οη Υξήζηεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζθεπψλ ηνπο 

θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε παξαβίαζε, Δηάπξαμε παξαβίαζεο πξνγξακκάησλ 

(hacking) ή ηε κε νξζή ρξήζε ή θνηλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

7.2. Με ηελ είζνδφ ζαο ζην Αζχξκαην δίθηπν, απνδέρεζηε φηη αλήθεηε ζε έλα θνηλφ 

δίθηπν κε άιινπο ρξήζηεο. Πξνζνρή ινηπφλ ζηνπο θαθέινπο θαη ηα αξρεία πνπ 

έρεηε θνηλφρξεζηα.  

 

7.3. πληζηάηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο ινγηζκηθνχ πξνζηαζίαο απφ ηνχο (Antivirus ή 

firewall) ζηνλ Η/Τ ζαο. 

 

7.4. Εηαηξεία δελ εγγπάηαη ηελ αθξίβεηα, πηζηνπνίεζε θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ, αξρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ κεηαδίδνληαη ή ζηα νπνία δίλεηαη 

πξφζβαζε κέζσ ηεο παξερφκελεο  ππεξεζίαο FlyNet Wi-Fi ηληεξλέη. 

 

7.5. Η Εηαηξεία δελ θέξεη νπδεκία επζχλε γηα ην πεξηερφκελν πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ 

ηεο ππεξεζίαο FlyNet Wi-Fi ηληεξλέη. 

 

7.6. Πεξαηηέξσ απαγνξεχεηαη λα δηαθηλεί παξάλνκν θαη επηβιαβέο πεξηερφκελν, λα 

ηνπνζεηεί θαη απνζηέιιεη τνκνξθηθά πξνγξάκκαηα, λα δηαθηλεί πνξλνγξαθηθφ 

θαη βίαην πεξηερφκελν, λα επηδίδεηαη ζε πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ παξάλνκε 

πξφζβαζε ή απφπεηξα πξφζβαζεο ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο 

FlyNet ή ηξίησλ, ε καδηθή απνζηνιή κε δεηεζείζεο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο γηα εκπνξηθνχο ή κε ζθνπνχο (spamming) ή ηελ παξάιεηςε 

πξάμεσλ πνπ απαγνξεχνπλ ηελ απνζηνιή spamming. 

 

 

7.7. Ο Υξήζηεο νθείιεη λα κελ παξαβηάδεη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2251/94 

“Πεξί πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ”, ηνπ Ν.2121/92 γηα ηελ πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία, ηνπ Ν.2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ην 

Ν.2774/1999 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα 

θ αληίζηνηρεο Οδεγίεο θ ζπζηάζεηο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θ άιισλ δηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ θ.ι.π. 



 

7.8. Ο Υξήζηεο ππνρξενχηαη λα απελεξγνπνηεί ηελ θνηλή ρξήζε ζην ζχζηεκα ηνπ. 


