
Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα "Φοιτητική Προσφορά" 
 

1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Λ. Κηφισίας 99, 

διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «Φοιτητική προσφορά» (εφεξής το «Πρόγραμμα») σύμφωνα 

με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι « Όροι»), που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις και θα 

είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του WHAT’SUP (www.whatsup.gr), της COSMOTE (www.cosmote.gr) και 

της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (www.e-germanos.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής εφαρμογής 

www.studentactivation.gr (εφεξής «Ηλεκτρονική Εφαρμογή») έως και τις 31/12/2018. Η COSMOTE, 

επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη  

διάρκεια του Προγράμματος. Οι Όροι θα είναι διαρκώς ενημερωμένοι στις προαναφερθέντες ιστοσελίδες 

κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. H τυχόν παράταση της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας ή η 

μεταβολή των παρόντων όρων θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η COSMOTE δεν αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. 

2) Διάρκεια Προγράμματος. Η διάρκεια υποβολής συμμετοχών στο Πρόγραμμα ορίζεται έως και την 31η 

Δεκεμβρίου 2018 για τους συνδρομητές WHAT’S UP και μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018 για τους συνδρομητές  

WHAT’S UP ΚαρτοΣυμβολαίου και συνδρομητές Mobile Internet. 

3) Δικαίωμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι συνδρομητές 

WHAT’S UP ή συνδρομητές WHAT’S UP ΚαρτοΣυμβολαίου ή συνδρομητές Mobile Internet (α) που είναι 

Φοιτητές σε Ελληνικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, (β) που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην 

Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος, (γ) που βρίσκονται στα βασικά χρόνια φοίτησης. Συγκεκριμένα 

δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και 

συμμετέχοντες σε πρόγραμμα Erasmus) είναι εγγεγραμμένοι σε: • AEI/TEI • Ιερατικές Σχολές • Στρατιωτικές 

και Αστυνομικές Σχολές • Σχολές Εμπορικού Ναυτικού & Λιμενικού Σώματος • Σχολές Πυροσβεστικής 

Ακαδημίας • Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο • Δημόσια Ι.Ε.Κ. • Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. τα οποία λειτουργούν νόμιμα 

σύμφωνα με το ν.4093/2012 και των σχετικών εκτελεστικών διατάξεων • Ιδιωτικά Πανεπιστήμια τα οποία 

λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με το ν.4093/2012 και των σχετικών εκτελεστικών διατάξεων 

4) Τρόποι συμμετοχής-εγγραφής στο Πρόγραμμα. Η συμμετοχή-εγγραφή στο Πρόγραμμα είναι δυνατή 

μέσω (α) του διαδικτυακού τόπου http://www.whatsup.gr (β) μέσω των σημείων πώλησης του 

Αποκλειστικού Δικτύου Καταστημάτων COSMOTE & COSMOTECORNER, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και (γ) μόνο για 

συνδρομητές WHAT’SUP μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα έχουν προωθητικές ομάδες σε χώρους 

πλησίον Πανεπιστημίων σε συγκεκριμένες περιόδους. Αναλυτικά για να πραγματοποιηθεί συμμετοχή- 

εγγραφή στο Πρόγραμμα ο συνδρομητής θα πρέπει: • Είτε να μπει στην εφαρμογή της ιστοσελίδας 

www.whatsup.gr και (α) να καταχωρίσει Όνομα, Επώνυμο, Αριθμό σύνδεσης WHAT’SUP ή WHAT’S UP 

ΚαρτοΣυμβολαίου ή Mobile Internet για τους ήδη συνδρομητές ή Τηλέφωνο Επικοινωνίας για μη 

συνδρομητές WHAT’SUP ή WHAT’S UP ΚαρτοΣυμβολαίου, Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας, Είδος ή Τύπο 

Φοίτησης (Προπτυχιακός, Μεταπτυχιακός, Διδακτορικός), οι περιπτώσεις εγγραφής μη συνδρομητών 

WHAT’SUP ή WHAT’S UP ΚαρτοΣυμβολαίου θα πρέπει να δηλώσουν αν το αίτημα αναφέρεται σε 

φορητότητα ή νέο αριθμό. (β) να καταχωρίσει (upload) μέσω της εφαρμογής φωτογραφία από το 

αντίστοιχο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού καθώς και 

αποδεικτικό φοιτητικής ιδιότητας (νέο πάσο, βεβαίωση σπουδών ή πιστοποιητικό 

εγγραφής/βεβαίωσης/βεβαίωση επιτυχίας στις πανελλήνιες αλλά μόνο για τους πρωτοετείς, ταυτότητα 

φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές ή βεβαίωση/πιστοποιητικό φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές ή βεβαίωση 

Δημόσιου Ι.Ε.Κ. ή βεβαίωση Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ή βεβαίωση Ιδιωτικού πανεπιστημίου). • Είτε να μεταβεί σε 

κάποιο από τα σημεία πώλησης του Αποκλειστικού Δικτύου Καταστημάτων COSMOTE & COSMOTE 

CORNER, ΟΤΕ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την συμπλήρωση των στοιχείων του προσκομίζοντας την Αστυνομική 

http://www.studentactivation.gr/
http://www.whatsup.gr/
http://www.whatsup.gr/


Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού και το αποδεικτικό φοιτητικής ιδιότητας (νέο 

πάσο, βεβαίωση σπουδών ή πιστοποιητικό εγγραφής/βεβαίωσης /βεβαίωση επιτυχίας στις πανελλήνιες  

αλλά μόνο για τους πρωτοετείς, ταυτότητα φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές ή βεβαίωση/πιστοποιητικό 

φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές ή βεβαίωση Δημόσιου Ι.Ε.Κ. ή βεβαίωση Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ή βεβαίωση 

Ιδιωτικού πανεπιστημίου) φωτοτυπικά αντίγραφα των οποίων θα κρατούνται. • Είτε να δηλώσει τη 

συμμετοχή στις προωθητικές ομάδες που θα βρίσκονται σε χώρους κοντά σε πανεπιστήμια σε 

συγκεκριμένες περιόδους. προσκομίζοντας την Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής 

Αλλοδαπού και το αποδεικτικό φοιτητικής ιδιότητας (νέο πάσο, βεβαίωση σπουδών ή πιστοποιητικό 

εγγραφής/βεβαίωσης /βεβαίωση επιτυχίας στις πανελλήνιες αλλά μόνο για τους πρωτοετείς, ταυτότητα 

φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές ή βεβαίωση/πιστοποιητικό φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές ή βεβαίωση 

Δημόσιου Ι.Ε.Κ. ή βεβαίωση Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ή βεβαίωση Ιδιωτικού πανεπιστημίου). 

Σχετικά με τις περιπτώσεις εγγραφής μη συνδρομητών WHAT’SUP ή WHAT’S UP ΚαρτοΣυμβολαίου ή Mobile 

Internet που θα δηλώσουν αίτημα για νέο αριθμό στην εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας whatsup.gr, η 

παραλαβή της κάρτας SIM και ενεργοποίηση της σύνδεσης γίνεται με τά την διαδικασία ταυτοποίησης της 

COSMOTE και την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων της COSMOTE και της υπεύθυνης δήλωσης που  

αναφέρεται στο ν. 3783/2009. Επίσης απαιτείται να προσκομιστεί αντίγραφο της ταυτότητας ή άλλου 

αντίστοιχου εγγράφου που αναφέρεται στον ανωτέρω νόμο. 

Αναφορικά με τις προωθητικές ομάδες, θα βρίσκονται σε χώρους κοντά σε Πανεπιστήμια και θα 

πραγματοποιούν εγγραφές φοιτητών μέσω tablets, κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος. Για τη διενέργεια 

του Προγράμματος μέσω των προωθητικών ομάδων η COSMOTE συνεργάζεται με την ανώνυμη εταιρεία με 

την επωνυμία «ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει 

στην Αθήνα Αμβρ. Φραντζή 16, TK 117 45, (εφεξής «ZZDOT» ή «διαφημιστική εταιρεία»). 

5) Το MSISDN που θα δηλώνεται από τον συμμετέχοντα είναι κατά δήλωση του. Επιπλέον κάθε Συμμετέχων 

μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα μόνο για έναν αριθμό COSMOTE σε πρόγραμμα ‘’φωνής’’ (WHAT’S  

UP Student Καρτοκινητό ή WHAT’S UP Student ΚαρτοΣυμβόλαιο) και αντιστοίχως σε έναν αριθμό COSMOTE 

σε πρόγραμμα WHAT’S UP Student Mobile Internet. 

6) Μη επίδειξη δικαιολογητικών (6.1) Αν ο φοιτητής δεν επιδείξει -είτε στην προωθητική ομάδα είτε στα 

σημεία πώλησης του Αποκλειστικού Δικτύου Καταστημάτων COSMOTE, COSMOTE CORNER, ΟΤΕ, 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ -Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού καθώς και 

αποδεικτικό φοιτητικής ιδιότητας (νέο πάσο, βεβαίωση σπουδών ή πιστοποιητικό εγγραφής/βεβαίωσης 

/βεβαίωση επιτυχίας στις πανελλήνιες αλλά μόνο για τους πρωτοετείς, ταυτότητα φοίτησης σε 

στρατιωτικές σχολές ή βεβαίωση/πιστοποιητικό φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές ή βεβαίωση Δημόσιου  

Ι.Ε.Κ. ή βεβαίωση Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ή βεβαίωση Ιδιωτικού πανεπιστημίου), τότε του ζητείται μόνο το MSISDN  

και το e-mail του και αυτόματα λαμβάνει ένα SMS το οποίο τον παραπέμπει να μπει στην ιστοσελίδα 

www.whatsup.gr προκειμένου να ολοκληρώσει μόνος του την εγγραφή του (6.2) Αν ο φοιτητής δεν 

επιδείξει -είτε στην προωθητική ομάδα είτε στα σημεία πώλησης του Αποκλειστικού Δικτύου 

Καταστημάτων COSMOTE, COSMOTE CORNER, COSMOTE SHOPS, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΟΤΕ και ΟΤΕ Shops -Δελτίο 

Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού καθώς και αποδεικτικό φοιτητικής 

ιδιότητας (νέο πάσο, βεβαίωση σπουδών ή πιστοποιητικό εγγραφής/βεβαίωσης /βεβαίωση επιτυχίας στις 

πανελλήνιες αλλά μόνο για τους πρωτοετείς, ταυτότητα φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές ή 

βεβαίωση/πιστοποιητικό φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές ή βεβαίωση Δημόσιου Ι.Ε.Κ. ή βεβαίωση 

Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ή βεβαίωση Ιδιωτικού πανεπιστημίου) και παράλληλα δεν έχει e-mail ή αδυνατεί να δώσει 

τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, τότε η προωθητική ομάδα ή ο Υπεύθυνος του καταστήματος τον 

παραπέμπει στην ιστοσελίδα www.whatsup.gr προκειμένου να ολοκληρώσει μόνος του την εγγραφή του ή 

τον προτρέπει να επανέλθει στο κατάστημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
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7) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται μετά από έλεγχο των καταχωρηθέντων στοιχείων από την 

COSMOTE. Σε περίπτωση παραποίησης ή αλλοίωσης των εγγράφων που ανεβάζει ο Συμμετέχων η 

COSMOTE δε φέρει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων αλλά και κάθε τρίτου και δικαιούται είτε να 

ακυρώσει τη συμμετοχή. 

8) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας www.whatsup.gr προϋποθέτει πρόσβαση των 

ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η COSMOTE δεν αναλαμβάνει καμία 

υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την 

παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος 

επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές 

προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η COSMOTE δεν ευθύνεται για οιαδήποτε 

επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι 

έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής της ιστοσελίδας της “COSMOTE” μέσω της οποίας διενεργείται το 

Πρόγραμμα και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους απέναντί της. Η ευθύνη της 

COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. 

9) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και 

συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της COSMOTE. 

10) Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα 

προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η COSMOTE  

και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των 

Συμμετεχόντων. 

11) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης, 

συγκατάθεση επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων η οποία γίνεται σύμφωνα με τον 

2016/679 Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών 

δεδομένων γίνεται για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για 

σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα προσωπικά στοιχεία των 

Συμμετεχόντων θα τηρούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας CΟSMOΤΕ και τον Εκτελούντα την 

Επεξεργασία ZZDOT και κάθε τρίτο συνεργάτη αυτών μέχρι την λήξη του Προγράμματος. Μετά δε την λήξη  

του Προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα 

καταστρέφονται. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης και εναντίωσης. 

12) Αναφορικά με το θέμα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας για την παροχή των 

Υπηρεσιών της COSMOTE παρακαλούμε ενημερωθείτε από το σχετικό κείμενο, το οποίο βρίσκεται 

ανηρτημένο στο www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/notices 

13) Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων 

θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της 

Δ/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης 

Marketing. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες. 

http://www.whatsup.gr/
http://www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/notices

