
GENERAL 
TERMS  

 
The société anonyme under the corporate name “ATTIKI ODOS Concession Company of the 
Elefsina – Stavros – Spata Airport and Imittos Western Peripheral Motorway” (the 
“Company”) with the administrative support of the company under the corporate name 
“ATTIKES DIADROMES S.A. Operation and Maintenance Company for the Elefsina – Stavros 
– Spata Airport Free Motorway and Imittos Western Peripheral Motorway” (the 
“Operation Company”), make available to subscribers (hereinafter the "Subscriber") the 
ATTIKI ODOS my e-Pass mobile application (hereinafter referred to as "the Application") 
with which the Subscriber has the possibility to:      
 
a) Access electronically and receive information about the details of his/her subscription 
account, indicatively cash balance, number of e-Pass transponders and information related 
to his/her transactions. 
 
b) Renew/top up a subscription account through online banking. 
 
c) Monitor the transactions of the subscription account (transactions at toll stations, 
payments, etc.). 
 

For any question, clarification or other communication related to the Application, the 
Subscriber can contact either the Telephone Customer Service (“TCS” - +30 210 6682222 
Monday-Saturday 8:00 - 19:00 and Sunday 11:00 - 19:00), or during hours and days that 
the Company will notify, or to the email address customercare@attikesdiadromes.gr or in 
writing to the address ATTIKES DIADROMES S.A., Customer Service Department, Operation 
Center, 41.9 km Attiki Odos, 190 02 Peania Attica. 

 
ARTICLE 1: Use of the my e-Pass Application 
 

1.1 After installing the Application, access will be made with the Username and the 
Password chosen by the Subscriber. The Company makes every effort to make the 
Application available, 24 hours a day, 7 days a week from any smart phone or tablet 
connected to the internet.   

 

1.2 Upon logging in the Application, the Subscriber may select:  

The renewal/top up of his/her Subscription Account, through the environment of 
ALPHA BANK S.A. (hereinafter “the Bank”) and in particular the website Alpha e-
Commerce. The Subscriber selects the method of payment by card (Visa, Mastercard, etc.), 
enters the desired amount, accepts the terms of use and protection of personal data and 
submits the relevant request, following the procedure displayed on his/her screen. 

Upon completion of his/her transaction he/she then receives a message on the success or 
failure of the renewal/top up of his/her Subscription Account. 

It is clarified that the Company and the Operation Company do not have access to the Bank's 
environment and card details. All card payments are made through Alpha Bank's "Alpha e-
Commerce" electronic payment platform and use TLS 1.2 encryption with a 128-bit 
encryption protocol (Secure Sockets Layer - SSL). This method ensures the secure transfer 
of card details between Alpha Bank and the card issuing bank. The Company reserves the 
right to cooperate with any other Bank and then notify its Subscribers.  

In case a Subscriber disputes a transaction either directly to the Company or through the 
Bank, the Company, after a relevant control and determination of the legality of the request, 
proceeds in the cancellation of the disputed transaction, within a reasonable time from its 
notification. The refund of the disputed amount will be made on the card used by the 



Subscriber through the Alpha e-Commerce Application platform and the corresponding 
amount will be deducted from the balance of his/her Subscription Account. 

 
ARTICLE 2: Personal Data Protection Statement 

 

2.1 The purpose of this Application is the electronic information of the Subscriber, 
regarding the transactions of his/her subscription account (charges, credits) and details of 
his/her subscription account. The Processing of the data provided by the subscribers 
themselves during their registration and of those available through their subscription 
account is necessary a) for the execution of the contract in which the Subscriber is a 
contracting party and b) for the compliance of the Company and the Operation Company 
with their legal obligation. The processing of the Subscriber's personal data by the 
Company, the Operation Company and the companies cooperating with them, takes place 
in accordance with the Company's Privacy Policy which is posted on its website and which 
the Subscriber states that he/she has read and accepted. The data submitted are the 
absolutely necessary for the use of the Application and are not used for any other purpose. 
Subscribers have all the rights provided for in the General Data Protection Regulation (right 
of access, correction, deletion, restriction of processing, data portability, objection and 
recourse to the Personal Data Protection Authority) which they may exercise under the 
conditions of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR). 

 
2.2 The Application is governed by the terms of the Privacy Policy of the Company and 
the Operation Company. Regarding the purpose, collection, duration, observance and 
processing of the Subscriber's personal data as well as the procedure and the conditions 
for exercising his/her rights according to the provisions of the General Data Protection 
Regulation and Law 4624/2019, please read our Privacy Policy which is posted on the 
Company's website www.aodos.gr. 

 
2.3 The Company and the Operation Company bear no responsibility towards the 
Subscriber, user of the Application and/or any third party, for any judicial or other claim 
or dispute, for acts/omissions of the Subscriber, user of the Application, his/her 
representatives or assistants and generally persons associated with him/her in any 
relationship such as kinship of any degree, representation, etc., which acts/omissions 
resulted in access, processing, management, use, etc. by unauthorised third parties of 
his/her personal data contained in the Application in question or by unauthorised use of 
the username and password.   

 
 

ARTICLE 3: General Terms of Use of the Application – Disclaimer  
 

 

3.1 The use of the Application implies unconditional acceptance of its Terms as well 
as the Company's Privacy Policy, as it is posted on the Company's website www.aodos.gr.  

 

3.2 Passwords are personal, non-transferable and should not be disclosed to third 
parties. Any disclosure of these by the Subscriber is always at his/her sole responsibility.  

 

3.3 In the event that the Subscriber makes five failed attempts to log in to the 
Application, the Application is locked and the Subscriber shall contact the Telephone 
Customer Service (TCS) at +30 210 6682222. 

 

3.4 The use of the Application by the Subscriber is free. 
 

3.5 The information, logos or names, structure and material included in the 
Application are the intellectual property of the Company and are subject to change at 

http://www.aodos.gr/
http://www.aodos.gr/


the free judgment of the Company, without prior notice to the Subscribers. 
 

3.6 All terms hereof are material. Any violation of these by the Subscriber, gives 
the Company the opportunity to permanently or temporarily suspend the possibility of 
using the Application. The non-exercise by the Company and/or the Operation 
Company of any of their rights, does not imply their waiver of the said right.  

 

3.7 The Company makes every effort to ensure the security, accuracy, precision and 
clarity of the files displayed in the Application, however it is not liable for any damages of 
any kind, regarding the use of the Application, including, indicatively, any error in the 
operation of the Application or the telecommunications connection, mobile phone viruses, 
or delay in the loading and response of the Application for technical reasons, software 
upgrade reasons or force majeure reasons.  

 
 
 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης 
Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής 
Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού», (η «Εταιρεία») με τη διαχειριστική υποστήριξη της 
εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Συντήρησης-Λειτουργίας και 
Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων 
και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού-ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» (η «Εταιρεία 
Λειτουργίας»), θέτουν στη διάθεση των συνδρομητών (εφεξής ο «Συνδρομητής») την 
εφαρμογή ATTIKI ODOS my e-Pass για έξυπνα κινητά (mobile app, εφεξής «η Εφαρμογή») 
με την οποία ο Συνδρομητής έχει δυνατότητα: 
 

α) Ηλεκτρονικής πρόσβασης και ενημέρωσης στα στοιχεία του συνδρομητικού 
λογαριασμού του, ήτοι και ενδεικτικά χρηματικό υπόλοιπο, αριθμό συσκευών και 
πληροφορίες σχετικές με τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές του. 

 
β) Ανανέωσης συνδρομητικού λογαριασμού μέσω τραπεζικής διασύνδεσης (on line). 
 
γ) Παρακολούθησης των κινήσεων του Συνδρομητικού Λογαριασμού (διελεύσεις, 
πληρωμές κά). 

 

Για οιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή άλλη επικοινωνία σχετική με την Εφαρμογή, ο 
Συνδρομητής μπορεί να απευθύνεται είτε στην Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών 
(«ΤΕΠ» - 2106682222 Δευτέρα –Σάββατο 8:00πμ-19:00μμ και Κυριακή 11:00πμ- 
19:00μμ), ή σε ώρες και ημέρες που θα γνωστοποιεί η Εταιρία είτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση customercare@attikesdiadromes.gr είτε εγγράφως στη διεύθυνση ΑΤΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., Τμήμα Εξυπηρέτησης Συνδρομητών, Κέντρο Λειτουργίας, 41,9 χλμ 
Αττικής Οδού, 190 02 Παιανία Αττικής. 

 
ΑΡΘΡΟ 1: Διαδικασία Χρήσης της Εφαρμογής my e-PASS 
 

1.1 Μετά την εγκατάσταση της Εφαρμογής, η πρόσβαση εφεξής θα γίνεται με τον 
κωδικό χρήστη (username) που έχει επιλέξει ο Συνδρομητής και τον Κωδικό Πρόσβασης 
(Password). Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η Εφαρμογή να είναι 
διαθέσιμη, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα από οιοδήποτε smart phone ή tablet 
συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. 

 
1.2 Κατά την είσοδο στην Εφαρμογή, ο Συνδρομητής μπορεί να επιλέξει: 

Την ανανέωση του Συνδρομητικού Λογαριασμού του, οπότε και δίνεται η δυνατότητα 
πίστωσης χρημάτων μέσω του περιβάλλοντος της τράπεζας ALPHA BANK ΑΕ (εφεξής η 
Τράπεζα) και δη της ιστοσελίδας Alpha e-Commerce. Ο Συνδρομητής επιλέγει την μέθοδο 
πληρωμής με κάρτα (visa, mastercard κά) εισάγει το επιθυμητό ποσό, αποδέχεται τους 
όρους χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων και υποβάλλει το σχετικό 
αίτημα, ακολουθώντας τη διαδικασία που εμφανίζεται στην οθόνη του. 

Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής του λαμβάνει σχετική ενημέρωση για την 
επιτυχία ή μη της ανανέωσης του συνδρομητικού του λογαριασμού. 

 
Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία και η Εταιρεία Λειτουργίας δεν έχουν πρόσβαση στο 

περιβάλλον της Τράπεζας και στα στοιχεία της κάρτας. Όλες οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας 
ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιείται 
κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer 
- SSL). Με τη συγκεκριμένη μέθοδο διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά των στοιχείων 
της κάρτας ανάμεσα στην Alpha Bank και στην εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Η Εταιρία 
επιφυλάσσεται να προβεί σε συνεργασία με οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, 
ανακοινώνοντας τούτο στους συνδρομητές της. 
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Σε περίπτωση αμφισβήτησης της συναλλαγής από το Συνδρομητή είτε απευθείας 
στην Εταιρεία είτε μέσω της Τράπεζας, η Εταιρεία προβαίνει κατόπιν σχετικού ελέγχου 
και διαπίστωσης της νομιμότητας του αιτήματος, σε ακύρωση της αμφισβητούμενης 
συναλλαγής, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ενημέρωσή της. Η επιστροφή του 
αμφισβητούμενου ποσού θα πραγματοποιηθεί στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε από το 
Συνδρομητή μέσω της πλατφόρμας της Εφαρμογής Alpha e Commerce και το αντίστοιχο 
ποσό θα αφαιρεθεί από υπόλοιπο του Συνδρομητικού Λογαριασμού του 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων-Δηλώσεις 
 

2.1 Σκοπός της παρούσας Εφαρμογής είναι η ηλεκτρονική ενημέρωση του 
Συνδρομητή, σχετικά με τις κινήσεις του συνδρομητικού του λογαριασμού (χρεώσεις, 
πιστώσεις) και λεπτομέρειες του συνδρομητικού του λογαριασμού,. Η Επεξεργασία των 
δεδομένων που παρέχουν οι ίδιοι οι συνδρομητές κατά την εγγραφή τους και όσων είναι διαθέσιμα 
μέσω του συνδρομητικού λογαριασμού τους είναι απαραίτητη α) για την εκτέλεση της 
σύμβασης στην οποία ο Συνδρομητής είναι συμβαλλόμενο μέρος και β) για τη 
συμμόρφωση της Εταιρείας και της Εταιρείας Λειτουργίας με έννομη υποχρέωσή τους. Η 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή, από την Εταιρεία, την 
Εταιρεία Λειτουργίας και τις συνεργαζόμενες με αυτές εταιρείες, λαμβάνει χώρα σύμφωνα 
με την Πολιτική Προστασίας της Εταιρείας που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της και 
την οποία δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται. Τα δεδομένα είναι τα απολύτως 
απαραίτητα για τη χρήση της Εφαρμογής και δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό. Οι 
συνδρομητές έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ (δικαίωμα 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των 
δεδομένων, εναντίωσης και προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα) τα οποία μπορούν να ασκήσουν υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) 
 

2.2 Η Εφαρμογή διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων της Εταιρείας και της Εταιρείας Λειτουργίας. Ως προς το σκοπό, την συλλογή, 
διάρκεια, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή καθώς 
και τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων του κατά τις 
διατάξεις του Γ Κ Π Δ  και του ν. 4624/2019, παρακαλούμε όπως αναγνώσετε την 
Πολιτική Προστασίας μας που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
www.aodos.gr. 
 
2.3 Η Εταιρεία και η Εταιρεία Λειτουργίας ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι του 
Συνδρομητή, χρήστη της Εφαρμογής ή/και οποιουδήποτε τρίτου, για οποιαδήποτε 
δικαστική ή άλλη διεκδίκηση ή διένεξη, για πράξεις /παραλείψεις του Συνδρομητή, χρήστη 
της Εφαρμογής, των προστηθέντων του ή βοηθών εκπλήρωσης και γενικά των προσώπων 
που συνδέονται με αυτόν με οποιαδήποτε σχέση όπως συγγένεια οποιουδήποτε βαθμού, 
αντιπροσώπευσης κλπ., οι οποίες πράξεις /παραλείψεις είχαν ως αποτέλεσμα την 
πρόσβαση, επεξεργασία, διαχείριση, χρήση κλπ. από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα 
των προσωπικών του δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα Εφαρμογή ή από μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης (user name & 
password). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3: Γενικοί Όροι Χρήσης της Εφαρμογής - Περιορισμός Ευθύνης 
 

3.1 Η χρήση της Εφαρμογής συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων αυτής 
καθώς και της Πολιτική Προστασίας της Εταιρείας, όπως αυτή είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.aodos.gr.. 

 
3.2 Οι κωδικοί πρόσβασης (passwords) είναι προσωπικοί, μη μεταβιβάσιμοι και δεν 
πρέπει να κοινοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα. Οιαδήποτε κοινοποίηση αυτών από το 
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Συνδρομητή γίνεται πάντοτε με αποκλειστική ευθύνη του ιδίου. 
 

3.3 Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιχειρήσει και προβεί σε πέντε αποτυχημένες 
προσπάθειες εισόδου στην Εφαρμογή, η Εφαρμογή κλειδώνει οπότε και ο Συνδρομητής θα 
πρέπει να επικοινωνήσει με την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών (ΤΕΠ) στο 210 
6682222. 

 
3.4 Η χρήση της Εφαρμογής από τον Συνδρομητή είναι δωρεάν. 

 
3.5 Οι πληροφορίες, τα λογότυπα ή ονόματα, η δομή και το υλικό που 
περιλαμβάνονται στην Εφαρμογή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και 
υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της Εταιρείας, άνευ προηγούμενης 
ειδοποίησης των Συνδρομητών. 

 
3.6 Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Οιαδήποτε παράβαση αυτών από τον 
Συνδρομητή, δίδει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να διακόψει οριστικά ή προσωρινά τη 
δυνατότητα χρήσης της Εφαρμογής. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία ή/και την Εταιρεία 
Λειτουργίας οιουδήποτε δικαιώματός τους, δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από το εν 
λόγω δικαίωμά τους. 

 
3.7 Η Εταιρεία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας, ορθότητας, ακρίβειας και σαφήνειας των αρχείων που εμφανίζονται στην 
Εφαρμογή, παρά ταύτα δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές κάθε είδους, αναφορικά 
με τη χρήση της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, σφάλματος στη 
λειτουργία του Εφαρμογής ή της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, ιών κινητών τηλεφώνων, 
ή και καθυστέρησης στην φόρτωση και απόκριση της Εφαρμογής για τεχνικούς λόγους, 
λόγους αναβάθμισης του λογισμικού ή λόγους ανωτέρας βίας. 
 


