
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18-04-16 
 

Ανακοινώνεται από 18 Απριλίου 2016, η εμπορική διάθεση των νέων Οικονομικών 

Επαγγελματικών Προγραμμάτων COSMOTE Business Mobile Cost Control Value 20, 25, 

30 και COSMOTE Business Mobile Cost Control προς Όλους 25 & 30.  

Τα νέα Επαγγελματικά Οικονομικά Προγράμματα, απευθύνονται σε Εταιρείες και 

Δημόσιους Φορείς καθώς και σε  Ατομικές Επιχειρήσεις που διατηρούν τρεις (3) 

συνδέσεις και άνω στο δίκτυο κινητής της COSMOTE εκ των οποίων, οι (2) τουλάχιστον 

είναι συνδέσεις συμβολαίου φωνής. 

 

Τα νέα προγράμματα της COSMOTE προσφέρουν συγκεκριμένο όριο χρήσης με 

μηνιαίο πάγιο. Οι συνδρομητές των νέων προγραμμάτων μπορούν, εντός του 

τιμολογιακού μήνα, να καταναλώσουν το όριο χρήσης σε κλήσεις ομιλίας ή/και βιντεο-

κλήσεις, αποστολή μηνυμάτων (SMS ή/και MMS), καθώς και σε χρήση υπηρεσιών. 

Για το ποσό του μηνιαίου παγίου που αντιστοιχεί σε κάθε πρόγραμμα εκδίδεται 

μηνιαίος σταθερός λογαριασμός.  

Επιπλέον, όλα τα νέα προγράμματα παρέχουν απεριόριστο δωρεάν χρόνο 

ενδοεταιρικής επικοινωνίας για εθνικές κλήσεις φωνής. 

Η χρήση πέραν του μηνιαίου ορίου είναι εφικτή με την αγορά των καρτών ανανέωσης  

καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOTE.  

Το διαθέσιμο μηνιαίο ποσό κατανάλωσης και οι περαιτέρω ανανεώσεις χρόνου 

ομιλίας που δεν καταναλώνονται εντός του τιμολογιακού μήνα, μεταφέρονται και είναι 

διαθέσιμα προς χρήση στους επόμενους μήνες.  

 

Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE Business Mobile 

Cost Control Value είναι: 

 

Μηνιαίο Πάγιο 20 € 25 € 30 € 

Δωρεάν χρόνος  
ομιλίας για εθνικές  

ενδοεταιρικές κλήσεις  
(VPN) 

Απεριόριστος  Απεριόριστος Απεριόριστος 

Δωρεάν λεπτά προς  
προορισμούς  

COSMOTE 

1500’  1500’ 1500’ 

Δωρεάν λεπτά προς  
άλλα Δίκτυα 

20’ 40’ 80’ 

Δωρεάν MB 50MB 100MB 150MB 

Διαθέσιμο μηνιαίο  
ποσό κατανάλωσης  

4 € 5 € 7 € 

Χρέωση εθνικών  
κλήσεων φωνής εντός  

Ελλάδος 
0,0070€/sec 

Αποστολή SMS εντός  

Ελλάδος  
προς εθνικά δίκτυα 

Χρέωση πέρα των  
δωρεάν MB για  
πλοήγηση στο  

διαδίκτυο  

COSMOTE Business  
Mobile Cost Control  

Value 

COSMOTE Business  
Mobile Cost Control  

Value 20 

COSMOTE Business  
Mobile Cost Control  

Value 25 

COSMOTE Business  
Mobile Cost Control  

Value 30 

0,15 €/SMS 

0,1034/MB 



 

Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος COSMOTE Business Mobile 

Cost Control προς Όλους είναι: 

 

Μηνιαίο Πάγιο 25 € 30 €

Δωρεάν χρόνος ομιλίας για 

εθνικές ενδοεταιρικές κλήσεις 

(VPN)

Απεριόριστος Απεριόριστος

Κλήσεις προς εθνικά δίκτυα 

σταθερής 1500'

Κλήσεις προς εθνικά δίκτυα 

κινητής 300’

Δωρεάν MB 50MB 100MB

Διαθέσιμο μηνιαίο ποσό 

κατανάλωσης 
5 € 2 €

Χρέωση εθνικών κλήσεων 

φωνής εντός Ελλάδος

Αποστολή SMS εντός Ελλάδος 

προς εθνικά δίκτυα

Χρέωση πέρα των δωρεάν MB 

για πλοήγηση στο διαδίκτυο 
0,1034/MB

COSMOTE Business Mobile Cost 

Control προς Όλους

COSMOTE Business 

Mobile Cost Control 

προς Όλους 25

COSMOTE Business 

Mobile Cost Control 

προς Όλους 30

200'

0,0070€/sec

0,15 €/SMS

 

 

 

Για τα νέα οικονομικά προγράμματα COSMOTE Business Mobile Cost Control Value  

20, 25, 30 και COSMOTE Business Mobile Cost Control προς Όλους 25 & 30, ισχύουν τα 

εξής: 

 

 

 Τa νέα προγράμματα διατίθενται σε νέους και υφιστάμενους συνδρομητές 

COSMOTE.  

 Τα δωρεάν λεπτά ομιλίας (κλήσεις φωνής ή/και video-κλήσεις) που παρέχονται, 

αφορούν εθνικές κλήσεις φωνής ή/και video-κλήσεις εντός Ελλάδας προς όλα 

τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς 

και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των σύντομων κωδικών και 

σύντομων κωδικών δικτύου και δεν ισχύουν κατά τη διάρκεια περιαγωγής. 

 Στα προγράμματα COSMOTE Business Mobile Cost Control Value  : 

o η κατανάλωση των δωρεάν λεπτών προς COSMOTE (1500’) γίνεται ανά 

δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 3 λεπτά (180’’). Μετά την 

κατανάλωση των δωρεάν λεπτών η χρέωση για τις εθνικές κλήσεις 

ή/και video-κλήσεις γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο 

χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα. 

 

 

 

 

 



 

o Στα προγράμματα COSMOTE Business Mobile Cost Control Value τα 

δωρεάν λεπτά ομιλίας, video-κλήσεων και τα δωρεάν ΜΒ που δεν 

καταναλώνονται κάθε μήνα, δεν μεταφέρονται στους επόμενους μήνες. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του τιμολογιακού μήνα 

ενεργοποιηθεί πρόσθετο πακέτο δεδομένων (ΜΒ), καταναλώνονται 

πρώτα τα ΜΒ του προγράμματος και στη συνέχεια τα ΜΒ του πακέτου.   

o Η χρέωση εθνικών κλήσεων φωνής εντός Ελλάδος γίνεται ανά 

δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα. 

 

      

 

 Στο πρόγραμμα COSMOTE Business Mobile Cost Control προς Όλους 25 & 30: 

o η χρέωση εθνικών κλήσεων φωνής εντός Ελλάδος γίνεται ανά 

δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 3 λεπτά(180’’). Μετά την 

κατανάλωση των δωρεάν λεπτών η χρέωση για τις εθνικές κλήσεις 

ή/και video-κλήσεις γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο 

χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα. 

o η κατανάλωση των δωρεάν λεπτών για κλήσεις εντός Ελλάδος προς 

όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας γίνεται ανά 

δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 3 λεπτά (180’’). Μετά την 

κατανάλωση των δωρεάν λεπτών η χρέωση για τις εθνικές κλήσεις 

ή/και video-κλήσεις γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο 

χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα.   

 

 Στα προγράμματα  COSMOTE Business Mobile Cost Control προς Όλους 25 & 

30 τα δωρεάν λεπτά ομιλίας, video-κλήσεων και τα δωρεάν ΜΒ που δεν 

καταναλώνονται κάθε μήνα, δεν μεταφέρονται στους επόμενους μήνες. Σε 

περίπτωση που κατά τη διάρκεια του τιμολογιακού μήνα ενεργοποιηθεί 

πρόσθετο πακέτο δεδομένων (ΜΒ), καταναλώνονται πρώτα τα ΜΒ του 

προγράμματος και στη συνέχεια τα ΜΒ του πακέτου.  

 Επίσης από την ίδια ημερομηνία τα υφιστάμενα προγράμματα COSMOTE 

Business Mobile Cost Control Value  20, 25, 30 και COSMOTE Business Mobile 

Cost Control προς Όλους 25 μετονομάζονται σε COSMOTE Mobile Cost 

Control Value 20, 25, 30 ΠΑΛ & COSMOTE Business Mobile Cost Control προς 

Όλους 30 ΠΑΛ αντίστοιχα και παύει η εμπορική τους διάθεση, χωρίς καμία 

αλλαγή σε σχέση με τις χρεώσεις ή τις υπηρεσίες που  παρέχονται.  

 Οι συνδρομητές των νέωνοικονομικών προγραμμάτων COSMOTE Business 

Mobile Cost Control μπορούν να ενημερώνονται, χωρίς χρέωση, για το 

διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού τους, στέλνοντας γραπτό μήνυμα με το 

κείμενο " ΥΠ " ή " YP " στο 1313. 

 Τα δωρεάν ΜΒ που περιλαμβάνει το πρόγραμμα καθώς και οι αντίστοιχες 

χρεώσεις μετά την κατανάλωση τους, αφορούν πλοήγηση εντός 

Ελλάδος και δεν ισχύουν κατά την διάρκεια της περιαγωγής. 

 

 Για τα ανωτέρω προγράμματα η ελάχιστη χρέωση για πλοήγηση στο διαδίκτυο 

είναι 1KByte και μετά ισχύει χρέωση ανά ΚΒyte.  

 

 Σε περίπτωση ενεργοποίησης πρόσθετων πακέτων Ομιλίας ή/και δωρεάν ΜΒ, 

καταναλώνεται πρώτα η δωρεάν χρήση του πακέτου που λήγει νωρίτερα. 

 

 Οι συνδρομητές των Επαγγελματικών Προγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα να 

μεταβούν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεγαλύτερου παγίου, όποτε το 



επιθυμούν. Μετάβαση σε  πρόγραμμα με μικρότερο πάγιο είναι δυνατή μόνο 

μετά την πάροδο της ορισμένου χρόνου διάρκειας της σύμβασης του 

συνδρομητή (είτε λόγω ενεργοποίησης είτε λόγω ανανέωσης) ή με την 

παρέλευση ενός  μήνα από την προηγούμενη αλλαγή προγράμματος. Όλες οι 

μεταβάσεις μεταξύ οικονομικών προγραμμάτων πραγματοποιούνται ατελώς. 

 

 

 Αναφορικά με τις λοιπές χρεώσεις,  υπηρεσίες και χαρακτηριστικά των νέων 

Οικονομικών Επαγγελματικών Προγραμμάτων, ισχύει ο εκάστοτε 

δημοσιευμένος τιμοκατάλογος του  Επαγγελματικού  Προγράμματος  

COSMOTE Business Mobile Cost Control 20. Εξαίρεση αποτελούν οι κλήσεις 

προς τους σύντομους κωδικούς των σειρών 10xx, 11xx (πλην των σειρών 116xx 

& 118xx), 181xx, 182xx και 183xx, όπου η χρέωση είναι ίδια με τη χρέωση προς 

εθνικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας του εκάστοτε προγράμματος που είναι 

ενταγμένη η σύνδεση, καθώς και προς τους σύντομους κωδικούς 100, 112, 

108, 109, 1056, 1014, 10400, 1154, 1170, 1057, 1010, 11555, 1077 που είναι 

δωρεάν. 

 

 

Επίσης ανακοινώνεται η από 18/04/16  εμπορική διάθεση του πακέτου «Extra 

200MB+SMS» για τους συνδρομητές των Οικονομικών Επαγγελματικών Προγραμμάτων  

στα νέα COSMOTE Business Mobile Cost Control Value  20, 25, 30 και COSMOTE 

Business Mobile Cost Control προς Όλους 25 & 30, COSMOTE Business Mobile Cost 

Control 10, COSMOTE Business Mobile Cost Control 20, COSMOTE Business Mobile Cost 

Control 30, COSMOTE Mobile Cost Control Value 20, 25, 30 ΠΑΛ & COSMOTE Business 

Mobile Cost Control προς Όλους 30 ΠΑΛ. Το νέο πακέτο προσφέρει γραπτά μηνύματα 

(SMS) προς COSMOTE και όγκο δεδομένων (ΜΒ). Τα χαρακτηριστικά τoυ νέου πακέτου 

είναι: 

 

Πακέτο 

Ενσωματωμένα 

Μηνύματα προς 

COSMOTE 

Ενσωματωμένα  

ΜΒ 

Χρέωση  

Πακέτου 

Διάρκεια 

ισχύος 

Extra 200MB+SMS 300 SMS 200MB 5,00 € 31 ημέρες 

 

 

Για το νέο Πακέτο «Extra 200MB+SMS» ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

 Η ενεργοποίηση του πακέτου «Extra 200MB+SMS» γίνεται με την αποστολή 

γραπτού μηνύματος, δωρεάν, στους αριθμούς 1330 ή 1313, με περιεχόμενο 

«200Extra».  

 Η χρέωση του  πακέτου  αφαιρείται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του 

συνδρομητή. Για την ενεργοποίηση κάθε πακέτου θα πρέπει να υπάρχει το 

αντίστοιχο διαθέσιμο υπόλοιπο στη σύνδεση του συνδρομητή.  

 Τα ενσωματωμένα μηνύματα (SMS) του πακέτου που δεν καταναλώθηκαν 

εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου δεν μεταφέρονται με την αυτόματη 

μηνιαία ενεργοποίησή του ή με την ενεργοποίηση άλλου πακέτου.   

 Τα γραπτά μηνύματα (SMS) προς COSMOTE που δεν καταναλώνονται εντός 

της διάρκειας ισχύος τους, δεν μεταφέρονται.  

 Τα ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός της διάρκειας ισχύος τους, δεν 

μεταφέρονται, εκτός εάν πριν τη λήξη ισχύος τους ενεργοποιηθεί νέο πακέτο 



Extra, οπότε όλα τα διαθέσιμα ΜΒ αποκτούν τη μεταγενέστερη ημερομηνία 

λήξης, που προκύπτει από τα υπάρχοντα και τα νέα ΜΒ. 

  

 Σε περίπτωση που τα MB καταναλωθούν νωρίτερα από την  ημερομηνία λήξης 

κάθε πακέτου, η χρέωση για κατανάλωση δεδομένων μέχρι και τη συμπλήρωση 

της ημερομηνίας λήξης του πακέτου θα είναι 0,1034€/MB στα νέα COSMOTE 

Business Mobile Cost Control Value  20, 25, 30 και COSMOTE Business Mobile 

Cost Control προς Όλους 25 & 30 και για τα προγράμματα COSMOTE Business 

Mobile Cost Control 10, COSMOTE Business Mobile Cost Control 20, COSMOTE 

Business Mobile Cost Control 30, COSMOTE Mobile Cost Control Value 20, 25, 

30 ΠΑΛ & COSMOTE Business Mobile Cost Control προς Όλους 30 ΠΑΛ. 

 Τα ΜΒ για πλοήγηση στο Internet, καθώς και οι χρεώσεις μετά την κατανάλωσή 

τους, αφορούν χρήση εντός Ελλάδας για πλοήγηση στο Internet, καθώς και 

την υπηρεσία WAP εκτός περιβάλλοντος «COSMOTE my view», ενώ δεν 

περιλαμβάνουν την ειδική υπηρεσία MMS. 

 Η ογκοχρέωση για πλοήγηση στο Internet γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη 

χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes). 

 Για να γίνει χρήση των γραπτών μηνυμάτων (SMS) κάθε πακέτου, το διαθέσιμο 

υπόλοιπο του λογαριασμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,11€. 

 Η ενημέρωση του διαθέσιμου υπολοίπου των γραπτών μηνυμάτων (SMS) και 

των MB κάθε πακέτου, γίνεται με αποστολή μηνύματος,  χωρίς χρέωση στο 

1313 με λεκτικό «ΥΠ ή «YP».  

 Τo υφιστάμενο Πακέτο «1500' προς Σταθερά» θα είναι διαθέσιμο στο νέο 

COSMOTE Business Mobile Cost Control προς Όλους 25 χωρίς καμία  αλλαγή 

σε σχέση με τις χρεώσεις ή τις υπηρεσίες που  παρέχονται.  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε την Εξυπηρέτηση Εταιρικών 

Πελατών Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ στο 13818 (χωρίς χρέωση από εταιρικό 

κινητό COSMOTE), ή να επισκεφθείτε το www.cosmote.gr  

 

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%. 

 

http://www.cosmote.gr/

