
Ανακοινώνεται η από 9.12.2013 εμπορική διάθεση των νέων Οικονομικών Προγραμμάτων μετάδοσης 
δεδομένων COSMOTE Internet On The Go Any Way και COSMOTE Internet On The Go Extra SIM. 

Τα νέα προγράμματα υποστηρίζουν τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων ( Sharing) μεταξύ συνδέσεων του 
συνδρομητή.  
Με την ενεργοποίηση  του Sharing ο συνδρομητής μπορεί να μοιράσει τον διαθέσιμο δωρεάν όγκο δεδομένων 
μεταξύ μιας σύνδεσης φωνής (εφεξής Κύρια Σύνδεση) ή/και  μίας σύνδεσης  COSMOTE Internet On the Go Any 
Way (εφεξής Σύνδεση Any Way) και μίας ή περισσότερων συνδέσεων COSMOTE Internet On The Go Extra SIM 
(εφεξής Extra SIM). 
 
Oι χρεώσεις των νέων προγραμμάτων συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Μηνιαίο Πάγιο 20€ 25€ 35€ 45€ 5€ 
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0,1107€/SMS 

 
Χρέωση SMS 

προς ξένα δίκτυα 0,1968€/SMS 
 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%.  

 
Επιπρόσθετα, από την ίδια ως άνω ημερομηνία ανακοινώνεται ότι παύει η εμπορική διάθεση  

 των  οικονομικών προγραμμάτων COSMOTE Internet On The Go 100ΜΒ-500ΜΒ-1GB-2GB-3GB-5GB-10GB-
20GB,  των προγραμμάτων COSMOTE Internet Any Way 2GB-5GB και του πακέτου COSMOTE SMART PLAY. Για 
τους υφιστάμενους συνδρομητές των ανωτέρω οικονομικών προγραμμάτων και του πακέτου COSMOTE 
SMART PLAY δεν επέρχεται καμία αλλαγή. 

 

  



Ειδικοί Όροι για ενεργοποίηση μεταφοράς δεδομένων μεταξύ συνδέσεων ( Sharing) 
 
Η μεταφορά δεδομένων μεταξύ συνδέσεων (Sharing) είναι δυνατή μόνο για χρήση δεδομένων εντός Ελλάδος και δεν 
ισχύει κατά την περιαγωγή ακόμη και αν έχει ενεργοποιηθεί η περιαγωγή ή η υπηρεσία Data Traveller στα προγράμματα 
Any Way.   
Η δυνατότητα περιαγωγής στα προγράμματα Any Way ενεργοποιείται κατόπιν αιτήματος του συνδρομητή, αλλά ο  
διαθέσιμος δωρεάν όγκος των προγραμμάτων Any Way δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την περιαγωγή ή μέσω της 
υπηρεσίας Data Traveller.  
Στα  προγράμματα Extra SIM δεν υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης της περιαγωγής ή της υπηρεσίας Data Traveller.  
Οι χρεώσεις των υπηρεσιών Μετάδοσης δεδομένων και SMS, όταν ο συνδρομητής συμβολαίου COSMOTE βρίσκεται στο 
εξωτερικό, γίνονται βάσει του εκάστοτε ισχύοντα τιμοκαταλόγου της COSMOTE για την  περιαγωγής ή/και την υπηρεσία 
Data Traveller.  

 
1.Ενεργοποίηση Sharing μεταξύ Κύριας Σύνδεσης ή Σύνδεσης Any Way και Σύνδεσης Extra  SIM 
 
1.1  Εφόσον μία  ενεργή Κύρια Σύνδεση ή μια Σύνδεση Any Way (εφεξής Πρόγραμμα) του Συνδρομητή, συνδεθεί με μια 
σύνδεση Extra SIM θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα κατανάλωσης του διαθέσιμου όγκου του Προγράμματος από τη 
Σύνδεση Extra SIM.  
 
1.2 Η Σύνδεση Extra SIM  μπορεί να ενεργοποιηθεί  σε συνδυασμό μόνο με μία σύνδεση του Προγράμματος, είτε είναι 
αυτή Κύρια Σύνδεση είτε Σύνδεση Any Way του Συνδρομητή, ενταγμένη σε ένα από τα παρακάτω οικονομικά 
προγράμματα: 
COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20-35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ 45-55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 65-
100, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ PLATINUM, COSMOTE ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 25-50, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20 ΠΑΛΑΙΟ-150 
ΠΑΛΑΙΟ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 30-35Π-40--45Π-70-85, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100ΠΑΛ-195ΠΑΛ, COSMOTE 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet 25ΠΑΛ-125ΠΑΛ, COSMOTE i20-i135, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet  25-80, 
COSMOTE BUSINESS 150-400-1000-1500-3000-5000, COSMOTE BUSINESS EUROPE 60-110, COSMOTE BUSINESS 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 95-195, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet 25 ΠΑΛ-150 ΠΑΛ,COSMOTE BUSINESS 200 ΠΑΛ-
1200ΠΑΛ, COSMOTE BUSINESS i30-i130, COSMOTE Internet On The Go Any Way 2GB-20GB. 

1.3 Ο συνδρομητής μπορεί να συνδέσει με ένα Πρόγραμμα  έως τέσσερις συνδέσεις Extra SIM.   

1.4 Η Σύνδεση  Extra SIM  μπορεί να κάνει μόνο χρήση δεδομένων και SMS. Η Σύνδεση  Extra SIM  δεν περιλαμβάνει 
δωρεάν ενσωματωμένο όγκο και μπορεί μόνο να καταναλώσει τον δωρεάν όγκο που παρέχεται από τη σύνδεση του 
Προγράμματος. Από τη σύνδεση Extra SIM δεν μπορεί να καταναλωθεί ο δωρεάν όγκος τυχόν πρόσθετης υπηρεσίας 
δεδομένων που έχει ενεργοποιηθεί στο Πρόγραμμα (π.χ. πακέτο COSMOTE Internet Monthly Pass, πακέτα EXTRA) 
 
1.5 Μετά την κατανάλωση του διαθέσιμου όγκου δεδομένων του Προγράμματος, ισχύουν οι χρεώσεις δεδομένων του 
Προγράμματος σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα  τιμοκατάλογο της  COSMOTE, ανεξαρτήτως εάν η χρήση γίνει από το 
Πρόγραμμα ή τη σύνδεση Extra SIM. Η  χρέωση του  όγκου δεδομένων γίνεται  ανά KB με ελάχιστη  χρέωση 1 ΚΒ. 
(1MB=1024ΚΒ και 1GB=1024ΜΒ). 
 
1.6 Ο Συνδρομητής  θα λαμβάνει έναν ενιαίο λογαριασμό για το Πρόγραμμα και τη Σύνδεση Extra SIM. Στις χρεώσεις 
δεδομένων της Σύνδεσης Extra SIM δεν επιβάλλεται τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Ο λογαριασμός της 
σύνδεσης Extra SIM εκδίδεται την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού του Προγράμματος.  
Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ενεργοποίηση της σύνδεσης  Extra SIM μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 
του επόμενου λογαριασμού, το πάγιο που χρεώνεται είναι ανάλογο του χρονικού αυτού διαστήματος.  
 
1.7 Σε περίπτωση λύσης για οποιοδήποτε λόγο της Σύνδεσης του Προγράμματος ή μετάβασής της σε οικονομικό 
πρόγραμμα πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 1.2 καταργείται και η Σύνδεση Extra SIM. 
 
1.8 Σε περίπτωση απενεργοποίησης της δυνατότητας μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των συνδέσεων καταργείται και η 
Σύνδεση Extra SIM. 

 



 
2.Ενεργοποίηση Sharing μεταξύ Κύριας Σύνδεσης  και Σύνδεσης Any Way  ή/και Σύνδεσης Extra SIM.  
 
2.1. Εφόσον ένα από τα εμπορικά διαθέσιμα  Προγράμματα Any Way  συνδεθεί με μία  Κύρια Σύνδεση  του Συνδρομητή, 
θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα κατανάλωσης του συνολικού διαθέσιμου όγκου της Κύριας Σύνδεσης και της Σύνδεσης 
Any Way  (εξαιρουμένων τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών δεδομένων) και από τις δύο συνδέσεις. 
Η  Σύνδεση Any Way μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία Κύρια Σύνδεση του Συνδρομητή  ενταγμένη σε ένα από τα 
παρακάτω οικονομικά προγράμματα: 
COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20-35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ 45-55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 65-
100, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ PLATINUM, COSMOTE ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 25-50, COSMOTE ECONOMY 20-80, COSMOTE 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20 ΠΑΛΑΙΟ-150 ΠΑΛΑΙΟ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 30-35Π-40--45Π-50-70-85, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 
25ΠΑΛ-195ΠΑΛ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet 25ΠΑΛ-125ΠΑΛ, COSMOTE i20-i135, COSMOTE My Way 20-125, 
COSMOTE 60-1000, COSMOTE 60ΠΑΛ-1000ΠΑΛ, COSMOTE 60ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ-1000ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ,COSMOTE 120Π 
Προνομιακό-480Π Προνομιακό, COSMOTE 150 Προνομιακό, COSMOTE 2004 Προνομιακό,COSMOTE 480Π, COSMOTE 
MULTI MESSAGE MANIA, COSMOTE MULTI 26-MULTI 100, COSMOTE Απεριόριστα 1-3, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 
με Internet 25-80, COSMOTE BUSINESS 150-400-1000-1500-3000-5000, COSMOTE BUSINESS EUROPE 60-110, COSMOTE 
BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 10-195,COSMOTE Business Plus 100-1000, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet  25 
ΠΑΛ-150 ΠΑΛ, COSMOTE BUSINESS 200 ΠΑΛ-1200ΠΑΛ, COSMOTE BUSINESS i30-i130,COSMOTE, COSMOTE BUSINESS 
PLUS, COSMOTE BUSINESS PLUS G-O-S-Π, COSMOTE BUSINESS PLUS 90 P-180 P-240 P-540 P, COSMOTE BUSINESS PLUS, 
COSMOTE BUSINESS PLUS 180, COSMOTE BUSINESS PLUS P O, BUSINESS PLUS 2000 S 

2.2 Εφόσον ο συνδρομητής συνδέσει τη Σύνδεση Any Way με μια Κύρια Σύνδεση,  έχει τη δυνατότητα να καταναλώσει 
τον δωρεάν συνολικό όγκο της Κύριας Σύνδεσης είτε μέσω της Κύριας Σύνδεσης είτε μέσω της Σύνδεσης Any Way. Από 
τη σύνδεση Any Way δεν μπορεί να καταναλωθεί ο δωρεάν όγκος τυχόν πρόσθετης υπηρεσίας δεδομένων που έχει 
ενεργοποιηθεί στην Κύρια Σύνδεση (π.χ. πακέτο COSMOTE Internet Monthly Pass, πακέτα EXTRA) 
   
Σε περίπτωση που γίνεται χρήση του όγκου δεδομένων από την Κύρια Σύνδεση, καταναλώνονται με την ακόλουθη σειρά   
Α) ο δωρεάν όγκος δεδομένων τυχόν πρόσθετης υπηρεσίας δεδομένων που έχει ενεργοποιηθεί  στην Κύρια Σύνδεση (πχ 
COSMOTE Internet Monthly Pass) , B) ο  δωρεάν όγκος δεδομένων  της Κύριας Σύνδεσης (εφόσον σε αυτή παρέχεται  
δωρεάν όγκος δεδομένων) και Γ) ο δωρεάν όγκος δεδομένων της Σύνδεσης Any Way.  Από την  Κύρια  Σύνδεση  δεν 
μπορεί να καταναλωθεί ο δωρεάν όγκος τυχόν πρόσθετης υπηρεσίας δεδομένων που έχει ενεργοποιηθεί στη Σύνδεση 
Any Way (πχ πακέτα EXTRA).    
 
Σε περίπτωση που γίνεται χρήση του όγκου δεδομένων από την Σύνδεση Any Way, καταναλώνονται με την ακόλουθη 
σειρά : Α) ο δωρεάν όγκος δεδομένων τυχόν πρόσθετης υπηρεσίας  δεδομένων που έχει ενεργοποιηθεί στη Σύνδεση Any 
Way Β) ο δωρεάν όγκος δεδομένων  της Κύριας Σύνδεσης (εφόσον σε αυτή παρέρχεται δωρεάν όγκος δεδομένων) και Γ) 
ο δωρεάν όγκος δεδομένων της Σύνδεσης Any Way. 
 
Διευκρινίζεται ότι εφόσον ο συνδρομητής συνδέσει τη Σύνδεση Any Way με μια Κύρια Σύνδεση η αυτόματη ενημέρωση 
στο 80% (Υπηρεσία Cost Control) γίνεται όταν έχει καταναλωθεί το σύνολο του όγκου δεδομένων της Κύριας Σύνδεσης 
και το 80%  των ΜΒ του προγράμματος AnyWay. 
 
2.3 Εφόσον ο συνδρομητής έχει συνδέσει στην Κύρια Σύνδεση ή/και στη Σύνδεση Any Way και μία ή περισσότερες 
Συνδέσεις Extra SIM, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 1.2, η χρήση των δεδομένων από τη Σύνδεση Extra SIM 
γίνεται με την ακόλουθη σειρά: Α) πρώτα καταναλώνεται ο δωρεάν όγκος δεδομένων τυχόν πρόσθετης υπηρεσίας 
δεδομένων που έχει ενεργοποιηθεί στη Σύνδεση Extra SIM , Β) στη συνέχεια καταναλώνεται ο δωρεάν όγκος  δεδομένων  
της Κύριας Σύνδεσης και Γ) τέλος καταναλώνεται ο δωρεάν όγκος δεδομένων της Σύνδεσης Any Way.  
Από τη σύνδεση  Extra SIM δεν μπορεί να καταναλωθεί ο δωρεάν όγκος τυχόν πρόσθετης υπηρεσίας δεδομένων που 
έχει ενεργοποιηθεί στην Κύρια Σύνδεση ή στη Σύνδεση Any Way. 
 
2.4.  Μετά την κατανάλωση του συνολικού όγκου δεδομένων για οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρήση δεδομένων, που θα 
πραγματοποιηθεί από την Κύρια Σύνδεση, τη Σύνδεση Any Way και τη σύνδεση Extra SIM, θα ισχύουν οι χρεώσεις 
δεδομένων της Σύνδεσης AnyWay σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα  τιμοκατάλογο της  COSMOTE. Η  χρέωση του  
όγκου δεδομένων γίνεται  ανά KB με ελάχιστη  χρέωση  1 ΚΒ.  (1MB=1024ΚΒ και 1GB=1024ΜΒ). 
 



2.5 Ο Συνδρομητής  θα λαμβάνει έναν ενιαίο λογαριασμό για την Κύρια Σύνδεση,  τη Σύνδεση Any Way και τις συνδέσεις 
Extra SIM. Στις χρεώσεις δεδομένων των συνδέσεων Any Way ή/και Extra SIM δεν επιβάλλεται τέλος συνδρομητών 
κινητής τηλεφωνίας. Ο λογαριασμός των Συνδέσεων Any Way ή/και  Extra SIM εκδίδεται την ίδια ημερομηνία με την 
ημερομηνία έκδοσης λογαριασμού της Κύριας Σύνδεσης. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ενεργοποίηση 
της σύνδεσης Any Way ή/και Extra SIM μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του επόμενου  λογαριασμού,  το πάγιο που 
χρεώνεται είναι ανάλογο του χρονικού αυτού διαστήματος.  
 
2.6. Σε περίπτωση λύσης  της  Κύριας  Σύνδεσης ή μετάβασής της σε οικονομικό πρόγραμμα που δεν περιλαμβάνεται 
στα οικονομικά προγράμματα που αναφέρονται στη παράγραφο 2.1, η σύνδεση (sharing) μεταξύ της  Κύριας Σύνδεσης 
και της Σύνδεσης Any Way καταργείται  και η Σύνδεση Any Way συνεχίζει να υφίσταται ως έχει.  
 
2.7. Σε περίπτωση λύσης  της  Σύνδεσης Any Way , η σύνδεση (sharing) μεταξύ της  Κύριας Σύνδεσης και της Σύνδεσης 
Any Way καταργείται  και η Κύρια Σύνδεση συνεχίζει να υφίσταται ως έχει. 
 
2.8. Σε περίπτωση λύσης και της Κυρίας Σύνδεσης και της Σύνδεσης Any Way, καταργείται και η Σύνδεση Extra SIM.  

2.9. Σε περίπτωση απενεργοποίησης της δυνατότητας μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των συνδέσεων καταργείται και η 
Σύνδεση Extra SIM. 

 
 
3 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (SHARING)  
 
3.1 Σε περίπτωση μεταβίβασης της Κύριας Σύνδεσης σε τρίτο  φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο Συνδρομητής μπορεί: α) είτε 
να μεταβιβάσει τη Σύνδεση Any Way στο ίδιο ή άλλο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, β) είτε να συνδέσει τη Σύνδεση Any 
Way σε άλλη ενεργή σύνδεση του, εφόσον αυτή είναι ενταγμένη σε κάποιο από τα Οικονομικά Προγράμματα της 
παραγράφου 2.1, γ) είτε να   διατηρήσει τη Σύνδεση Any Way ως αυτόνομη σύνδεση και δ) είτε να λύσει τη σύνδεση Any 
Way υπό τους όρους και προϋποθέσεις της Αίτησης Σύμβασης Σύνδεσης αυτής.   
Για τις Συνδέσεις  Extra SIM  μπορεί  α) είτε να τις μεταβιβάσει στο ίδιο ή άλλο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και β) είτε να 
λύσει τις συνδέσεις.  
 
3.2 Σε περίπτωση μεταβίβασης της Σύνδεσης Any Way σε τρίτο  φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο Συνδρομητής μπορεί: α) 
είτε να μεταβιβάσει  τη Κύρια Σύνδεση στο ίδιο ή άλλο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, β) να συνδέσει άλλη Σύνδεση Any 
Way στη Κύρια Σύνδεση , εφόσον αυτή είναι ενταγμένη  σε κάποιο από τα Οικονομικά  Προγράμματα της 
παραγράφου.2.1, γ) είτε να  διατηρήσει τη Κύρια Σύνδεση  ως αυτόνομη σύνδεση.   
Για τις Συνδέσεις  Extra SIM  μπορεί  α) είτε να τις μεταβιβάσει στο ίδιο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και β) είτε να λύσει 
τις συνδέσεις.  
 
3.3  Με την ενεργοποίηση της Σύνδεσης Any Way και τη σύνδεσή της με την Κύρια Σύνδεση απενεργοποιείται αυτόματα 
από την Κύρια Σύνδεση η υπηρεσία COSMOTE  Internet Day  Pass, εφόσον ήταν ενεργοποιημένη σε αυτή. Σε περίπτωση 
λύσης της Σύνδεσης Any Way, η υπηρεσία COSMOTE Internet Day Pass ή όποια άλλη πρόσθετη υπηρεσία δεδομένων της 
COSMOTE ενεργοποιείται κατόπιν αιτήματος του Συνδρομητή. 

 
 

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr, του δικτύου πωλήσεων και την 
Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE (Κλήση στο 13838 αν είσαι κάτοχος Συμβολαίου, ΚαρτοΣυμβολαίου ή 
Καρτοκινητού COSMOTE, με χρέωση 0,123€/κλήση και στο 13839 για επαγγελματίες με δωρεάν κλήση από το 
εταιρικό κινητό COSMOTE). Για κλήση στο 138 38 και 13839 από κινητά τηλέφωνα άλλου δικτύου, καθώς και 
από σταθερά τηλέφωνα, η χρέωση ορίζεται από τον πάροχο του δικτύου από το οποίο πραγματοποιείται η 
κλήση. 

 

http://www.cosmote.gr/

