ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας «Ο∆ΗΓΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ 14500» (εφεξής «η υπηρεσία») που παρέχεται µέσω του σύντοµου κωδικού
14500 από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο
«NEWSPHONE HELLAS SA», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ. Θησέως 280 (εφεξής
«Newsphone Hellas»).
Η Newsphone Hellas προσφέρει στον χρήστη πρόσβαση στην υπηρεσία µέσω συµβάσεων
διασύνδεσης που έχει υπογράψει µε άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
Οι ενδιαφερόµενοι, πριν κάνουν χρήση της υπηρεσίας, οφείλουν να αναγνώσουν προσεκτικά
τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Όσοι σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν την
υπηρεσία συµφωνούν ότι δεσµεύονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται ενηµέρωση των χρηστών για την διαδικασία που
ακολουθείται (ενδεικτικά για τα έγγραφα και τις ενέργειες που απαιτούνται) στις ακόλουθες
περιπτώσεις :
•
•
•
•
•
•

Υπερχρεωµένα νοικοκυριά
Οφειλές στο ∆ηµόσιο και σε ασφαλιστικά ταµεία
Ληξιπρόθεσµοι λογαριασµοί ∆ΕΗ
Αυτοκίνητα (άδειες, µεταβίβαση, φορολογία κ.λπ.)
Άνοιγµα κλειστών επαγγελµάτων και ίδρυση επιχείρησης
Πιστοποιητικά (οικογ. κατάσταση, ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) και
προγράµµατα κοινωνικών παροχών

Η υπηρεσία παρέχεται από 8.00 π.µ. έως 10.00 µ.µ. και 7 ηµέρες την εβδοµάδα µέσω
κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού (agents).
Σε περίπτωση που κάποια πληροφορία που ζητηθεί από τον χρήστη δεν είναι αρχικά
διαθέσιµη στην βάση της Newsphone Hellas, θα αναζητείται αυτή από υπαλλήλους της
Newsphone Hellas και, όταν βρεθεί, θα καλεί η Newsphone Hellas τον χρήστη (εξερχόµενη
κλήση) για να του παράσχει την πληροφορία (επαναπάντηση).
Η σύµβαση µεταξύ της Newsphone Hellas και του χρήστη θεωρείται ότι καταρτίστηκε σε κάθε
περίπτωση που καλεί ο χρήστης τον αριθµό 14500 και δηµιουργείται επιτυχώς η τηλεφωνική
σύνδεση από το δίκτυο της Newsphone Hellas, διαρκεί δε µόνο για το χρόνο της αντίστοιχης
τηλεφωνικής σύνδεσης µε το δίκτυό της.
Η Newsphone Hellas ως πάροχος υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης οφείλει να
διακόπτει αυτόµατα την σύνδεση του χρήστη µε την υπηρεσία µετά την πάροδο των 20
πρώτων λεπτών από την έναρξη της σύνδεσης.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η χρέωση της υπηρεσίας είναι 0,79 ευρώ ανά λεπτό (ελάχιστη 60 δευτερόλεπτα) µέσω
αριθµών σταθερής τηλεφωνίας και 1,19 ευρώ το πρώτο λεπτό και µετά ανά δευτερόλεπτο
µέσω αριθµών κινητής τηλεφωνίας.
Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 24%.
Ο χρήστης δεν χρεώνεται σε περίπτωση επαναπάντησης.
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Η υποχρέωση του χρήστη για πληρωµή διατηρείται και στην περίπτωση που τρίτοι
χρησιµοποιούν την παρεχόµενη υπηρεσία από την τηλεφωνική σύνδεση του χρήστη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ NEWSPHONE HELLAS – ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
∆εδοµένου ότι το περιεχόµενο της υπηρεσίας αντλείται από τα σχετικά ΦΕΚ και το
πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», ο χρήστης αποδέχεται ότι το περιεχόµενο παρέχεται όπως ακριβώς
είναι διατυπωµένο στην σχετική νοµοθεσία, στις σχετικές εγκυκλίους και χωρίς καµία εγγύηση
ρητή ή τεκµαιρόµενη ως προς την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νοµιµότητα και
καταλληλότητα του περιεχοµένου αυτού, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως µεγάλου
όγκου του, καθώς και της συµµετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νοµικών προσώπων)
κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Η Newsphone Hellas δεν δύναται να
εγγυηθεί και συνεπώς δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για τις τυχόν ανακρίβειες ή κάποιες
ελλείψεις στα κείµενα της νοµοθεσίας ή των εγκυκλίων από όπου αντλείται το περιεχόµενο
της υπηρεσίας ή για διαφορετικές απόψεις δικηγόρων, δηµοσίων υπηρεσιών ή άλλων
προσώπων.
Η Newsphone Hellas σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζηµίες,
συµπεριλαµβανόµενων, ενδεικτικά, άµεσων ή έµµεσων, ειδικών, τυχαίων ή παρεπιµπτουσών
ζηµιών, θετικών ή αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν από την χρήση της υπηρεσίας ή
από αδυναµία χρήσης αυτής, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά µε αδυναµία
εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωµα, καθυστέρηση ή διακοπή λειτουργίας ή
εκποµπής, αδυναµία ή βλάβη τεχνικών συστηµάτων, αδυναµίες ή βλάβες του εξοπλισµού του
χρήστη, αδυναµίες ή βλάβες τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ακόµη και αν οι υπάλληλοι της
Newsphone Hellas, έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε την πιθανότητα ανάλογων ζηµιών,
απωλειών η εξόδων.
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι προβαίνει στην χρήση της υπηρεσίας µε δική του πρωτοβουλία
και µε την γνώση των παρόντων όρων.
Ο χρήστης αποδέχεται ότι το περιεχόµενο της υπηρεσίας παρέχεται έτσι όπως αποτυπώνεται
στην νοµοθεσία την δεδοµένη χρονική στιγµή που παρέχεται η υπηρεσία. Επειδή η
νοµοθεσία ενδέχεται να υποστεί αλλαγές είτε µετά την παροχή της υπηρεσίας είτε πριν την
παροχή της υπηρεσίας αλλά πριν ακόµα ενηµερωθεί η βάση πληροφοριών που τηρεί η
Newsphone Hellas, η Newsphone Hellas επιφυλάσσεται για την ορθότητα της πληροφορίας
που παρέχει.
Το περιεχόµενο και οι πληροφορίες που παρέχονται µέσω της υπηρεσίας δεν δύνανται σε
καµία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή ως νοµικές συµβουλές ούτε
υποκρύπτουν σε καµία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση µεταξύ δικηγόρου και πελάτη ή
προτροπή για την επιχείρηση ή µη συγκεκριµένων πράξεων.
Η Newsphone Hellas δεν παρέχει καµία ρητή εγγύηση ότι η υπηρεσία θα παρέχεται χωρίς
διακοπή, χωρίς σφάλµατα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις
οποίες δεν επηρεάζει η Newsphone Hellas µπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε
περίπτωση µίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση
µέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύµφωνος µε τέτοια
µέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγµατοποιούνται και δηλώνονται έγκαιρα και µε τις
σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθµό. Μία τέτοια προσωρινή µη διαθεσιµότητα της
υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωµα. Η Newsphone Hellas δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
µορφής ζηµία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της µη διαθεσιµότητας της
υπηρεσίας.
Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας, που εµποδίζουν ή απαγορεύουν την παροχή της
υπηρεσίας εκ µέρους της Newsphone Hellas, αυτή έχει δικαίωµα αναστολής της υπηρεσίας
για όσο διάστηµα διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, συµπεριλαµβανοµένης µιας εύλογης
περιόδου επανέναρξης.
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Ο χρήστης συναινεί και αποδέχεται ότι οι συνοµιλίες του / της µε το προσωπικό της
Newsphone Hellas που παρέχει την υπηρεσία είναι πιθανόν να εποπτεύονται από άλλους
υπαλλήλους της εταιρίας για λόγους ποιοτικού ελέγχου και βελτίωσης της υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Κατά την παροχή της υπηρεσίας η Newsphone Hellas συλλέγει τα ακόλουθα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών :
α) Τον αριθµό σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, από τον οποίο κάλεσε ο χρήστης στην
υπηρεσία
β) Το ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο επικοινωνίας ή / και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου του στην περίπτωση επαναπάντησης
Η Newsphone Hellas τηρεί Αρχείο µε τα ∆εδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών
του σύµφωνα µε το Ν.2472/1997 και κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή του.
Τα ∆εδοµένα των χρηστών που καταχωρούνται στο Αρχείο της Newsphone Hellas είναι
αποκλειστικά και µόνο αυτά που δηλώνονται από τα ίδια τα Υποκείµενα κατά την παροχή της
υπηρεσίας.
Σκοπός της συλλογής αυτών των ∆εδοµένων είναι:
α) Η παροχή της υπηρεσίας και
β) Η εκκαθάριση των οφειλών των χρηστών
Η αποδοχή από τους χρήστες των παρόντων όρων χρήσης συνιστά ταυτόχρονα και την ρητή
συγκατάθεση τους για την συλλογή, αποθήκευση, καταχώριση και εν γένει επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδοµένων από την Newsphone Hellas και τα πρόσωπα που αναφέρονται
στους παρόντες όρους χρήσης για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας.
Οι χρήστες (Υποκείµενα των ∆εδοµένων) έχουν το δικαίωµα να διαγράψουν, διορθώσουν,
τροποποιήσουν, ενηµερώσουν τα ∆εδοµένα που έχουν δηλώσει, ανά πάσα χρονική στιγµή,
απευθυνόµενοι στην διεύθυνση info@14500.gr. Στην ίδια διεύθυνση, οι χρήστες µπορούν να
απευθύνονται για οποιαδήποτε ενηµέρωση ή αντίρρησή τους σχετικά µε την επεξεργασία των
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουν δηλώσει, σύµφωνα µε το νόµο.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας της υπηρεσίας είναι η Newsphone Hellas.
Η Newsphone Hellas δεσµεύεται να µην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε
τρόπο δηµοσίευση ή / και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών της υπηρεσίας σε κανένα
τρίτο φορέα.
Η Newsphone Hellas µπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του σε τρίτα νοµικά ή / και
φυσικά πρόσωπα µόνο εάν:
- Έχει την προηγούµενη συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση των στοιχείων και
πληροφοριών που το αφορούν.
- Τα νοµικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται µε την Newsphone Hellas (ενδεικτικά
θυγατρικές εταιρείες της Newsphone Hellas) έχουν το δικαίωµα να επεξεργάζονται τα
προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες καταχωρούν / προωθούν σε αυτό, µόνο στο βαθµό που
είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης ή για την
εξυπηρέτηση των αιτηµάτων των ίδιων των χρηστών ή για λόγους εκκαθάρισης των οφειλών
των χρηστών και δεσµεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των
στοιχείων αυτών (και εφόσον η Newsphone Hellas έχει την προηγούµενη συγκατάθεση του
χρήστη για την µετάδοση των δεδοµένων τους στα πρόσωπα της παρούσας παραγράφου).
- Επιτάσσεται λόγω συµµόρφωσης µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου και προς τις αρµόδιες
και µόνο αρχές.
Η Newsphone Hellas επίσης λαµβάνει αυτόµατα και αποθηκεύει στα αρχεία εγγραφών του
διακοµιστή (server) της, την ηµεροµηνία και ώρα έναρξης και λήξης και την διάρκεια της
επικοινωνίας (χρήσης της Υπηρεσίας από τους χρήστες), τον όγκο των διαβιβασθέντων
δεδοµένων, το δίκτυο από το οποίο προέρχεται ή στο οποίο καταλήγει η επικοινωνία, τα
δεδοµένα που υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερµατικού εξοπλισµού των χρηστών.
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Ο χρήστης συναινεί και αποδέχεται ότι για λόγους τιµολόγησης η Newsphone Hellas µπορεί
να αποθηκεύσει και να µεταβιβάσει στον αντίστοιχο τηλεπικοινωνιακό πάροχο σταθερής ή /
και κινητής τηλεφωνίας µε τον οποίο ο χρήστης συνεργάζεται στοιχεία όπως :
α) Τα στοιχεία ταυτοποίησης της τηλεφωνικής σύνδεσης (αριθµός καλούντος - CLID) από την
οποία πραγµατοποιήθηκαν οι κλήσεις προς το δίκτυο της Newsphone Hellas
β) Στοιχεία που καθορίζουν την χρονική διάρκεια της κλήσης (ηµεροµηνία, ώρα έναρξης, ώρα
λήξης) κατά την οποία ο χρήστης απέκτησε πρόσβαση στην υπηρεσία
Η Newsphone Hellas επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών µόνο για όσο
χρόνο παρέχεται η υπηρεσία. Με το πέρας της παροχής της υπηρεσίας, τα προσωπικά
δεδοµένα του χρήστη καταστρέφονται επιφυλασσοµένης της Newsphone Hellas να
επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδοµένα µόνο έως το τέλος της περιόδου εντός της οποίας
µπορεί να αµφισβητηθεί νοµίµως ο λογαριασµός του ή να επιδιωχθεί η πληρωµή του. Τα
δεδοµένα που προβλέπονται από τον Ν. 3917/2011 διατηρούνται για το χρονικό διάστηµα
που ορίζει ο νόµος αυτός.

ΕΝΑΡΞΗ-∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Newsphone Hellas διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή
µόνιµα µέρος ή το σύνολο της υπηρεσίας του µε ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
H Newsphone Hellas έχει δηµιουργήσει ειδική γραµµή παραπόνων, όχι πρόσθετης χρέωσης,
ώστε να απαντά σε κάθε εύλογο ερώτηµα χρήστη για την παροχή της υπηρεσίας. Οι χρήστες
µπορούν να επικοινωνούν µε την γραµµή παραπόνων της Newsphone Hellas µέσω του τηλ.
αριθµ. 210-9499500, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 10.00-18.00.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το περιεχόµενο και ο σχεδιασµός της υπηρεσίας της Newsphone Hellas, καθώς και του
διαδικτυακού τόπου www.14500.gr (ενδεικτικά: δεδοµένα, βάσεις δεδοµένων, λογισµικό,
φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσµατα), προστατεύονται από
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τους νόµους περί εµπορικών σηµάτων. Η εµφάνισή
τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί µεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους.
Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρµογή, τροποποίηση, δηµοσίευση,
διανοµή της υπηρεσίας ή / και του περιεχοµένου του διαδικτυακού τόπου µε οποιοδήποτε
τρόπο, εν όλω ή εν µέρει, είτε το περιεχόµενο ανήκει στην Newsphone Hellas είτε σε τρίτο,
απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και / ή η διαγραφή των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, εµπορικών σηµάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εµφανίζονται στον
διαδικτυακό τόπο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι χρήσης της υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους,
διέπονται και συµπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόµο, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η
ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συµφωνία µεταξύ της Newsphone Hellas και του χρήστη και
δε δεσµεύει παρά µόνο αυτούς.
Καµία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαµβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τµήµα της
συµφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωµατωθεί σε αυτή.
Σε κάθε περίπτωση η Newsphone Hellas διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής των παρόντων όρων
ενηµερώνοντας σχετικά τους χρήστες της και µέσα στο υπάρχον ή / και ενδεχόµενο νοµικό
πλαίσιο.
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Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην συµβολαιογράφο Αθηνών Κυριακή Ανωµερίτη,
κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά 66, και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.14500.gr.
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