
Ανακοινώνεται η εμπορική διάθεση από 01/09/2017 του νέου πακέτου «CALL THEM ALL 300-i» για τους 

συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’S UP. Τα βασικά χαρακτηριστικά και η χρέωση του πακέτου 

συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πακέτο Ενσωματωμένη χρήση Χρέωση 
Διάρκεια 
Ισχύος 

CALL THEM ALL 
300-i 

 300 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς κινητά WHAT’S UP   

 300 γραπτά μηνύματα (SMS) προς κινητά WHAT’S UP 

 100 MB Internet 

6€ 
30 

ημέρες 

 Το πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές ανά ημερολογιακό μήνα.  

 Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας ανά κλήση είναι  3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά 
δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται 
από το σύνολο του χρόνου ομιλίας  του πακέτου είναι 3 λεπτά. 

 Η ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το 1 ΚΒyte 
ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes). 

 Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος του πακέτου ή την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης του, 
όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι χρεώσεις του εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου 
WHAT’S UP. 

 Η ενσωματωμένη χρήση του πακέτου καταναλώνεται πρώτα και στη συνέχεια ο χρόνος ομιλίας ή τα 
γραπτά μηνύματα ή ο όγκος δεδομένων (ΜΒ) που αντιστοιχεί στο χρηματικό υπόλοιπο του 
λογαριασμού του συνδρομητή. 

 Ο χρόνος ομιλίας που δεν καταναλώνεται εντός της εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου, δεν 
μεταφέρεται, εκτός εάν πριν τη λήξη της ισχύος του ενεργοποιηθεί νέο πακέτο CALL THEM ALL 300-i 

 Ο όγκος δεδομένων που δεν καταναλώνεται εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου, δεν μεταφέρεται, 
εκτός εάν πριν τη λήξη της ισχύος του πακέτου ενεργοποιηθεί νέο πακέτο CALL THEM ALL 300-i ή 
CALL THEM ALL 600i ή CALL THEM ALL PLUSi ή «200 λεπτά προς όλα τα δίκτυα & 100ΜΒ» ή 
«Mobile Internet 200» ή «Mobile Internet 60» ή «SMS ΤΗΕΜ ALL 600 PLUS 250ΜΒ» ή «SMS ΤΗΕΜ 
ALL 600 PLUS 120ΜΒ» οπότε ο συνολικός όγκος δεδομένων των πακέτων μπορεί να καταναλωθεί 
μέχρι τη λήξη του πακέτου με τη μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης. 

 Η ενσωματωμένη χρήση μηνυμάτων που δεν καταναλώνεται εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου 
δεν μεταφέρεται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. 

 Σε περίπτωση που ο όγκος δεδομένων (MB) του πακέτου καταναλωθεί  νωρίτερα από την διάρκεια 
ισχύος του και ο συνδρομητής δεν είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία «COSMOTE My Internet», η 
χρέωση για κατανάλωση δεδομένων μέχρι και τη συμπλήρωση της ημερομηνίας  λήξης του πακέτου 
είναι 1,0332€/MB.  

 Ο όγκος δεδομένων (MB) του πακέτου μπορεί να καταναλωθεί κατά την περιαγωγή εντός χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμο χρόνο ομιλίας προς WHAT’S UP από το πακέτο CALL THEM ALL 
300-i και ταυτόχρονα έχει διαθέσιμο χρόνο ομιλίας από άλλα πακέτα  προς WHAT’S UP, τότε 
καταναλώνεται πρώτα το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης.  

 Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμα γραπτά μηνύματα (SMS) από το πακέτο CALL THEM ALL 300-i 
και ταυτόχρονα έχει διαθέσιμα μηνύματα προς WHAT’S UP από άλλα πακέτα, τότε καταναλώνεται 
πρώτα το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης. 

 Το πακέτο ενεργοποιείται με δωρεάν κλήση στο 1330 ενώ οι συνδρομητές θα μπορούν να 
ενημερωθούν για το διαθέσιμο  υπόλοιπο χρόνου ομιλίας, γραπτών μηνυμάτων και Ίντερνετ, 
στέλνοντας το δωρεάν μήνυμα «Υ» στο 1330. 

 

Παράλληλα, από την ίδια ημερομηνία σταματά η εμπορική διάθεση του πακέτου «CALL THEM ALL 300 PLUS 

300SMS». Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τo παραπάνω πακέτο έως και την 31/08/2017, θα 



μπορούν να κάνουν χρήση των διαθέσιμων λεπτών ομιλίας και SMS του πακέτου μέχρι τη κατανάλωση ή τη 

λήξη τους, όποιο εκ των δύο συμβεί πρώτο. 

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές στα πακέτα που διατίθενται αποκλειστικά 

στους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’S UP που είναι εγγεγραμμένοι στην Φοιτητική Προσφορά 

του προγράμματος:  

A) Η χρέωση του πακέτου «1.000’ προς όλα τα δίκτυα + 200ΜΒ για ένα μήνα, μόνο με 5,04€» με 

ενσωματωμένη χρήση 1.000’ λεπτών ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά 

δίκτυα και 200ΜΒ Internet, αυξάνεται από 5,04€ σε 6€. Παράλληλα, τα 200ΜΒ ενσωματωμένου όγκου 

δεδομένων αυξάνονται σε 400ΜΒ. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν. 

 

B) Η χρέωση του πακέτου «1.200’ και 100SMS προς όλα τα δίκτυα + 600ΜΒ για ένα μήνα, μόνο με 7,06€» 

με ενσωματωμένη χρήση 1.200’ λεπτών ομιλίας/βιντεοκλησεων και 100 γραπτών μηνυμάτων (SMS) 

προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα και 600ΜΒ Internet, αυξάνεται  από 7,06€ σε 8€. 

Παράλληλα, τα 600ΜΒ ενσωματωμένου όγκου δεδομένων αυξάνονται σε 1024ΜΒ. Η προσφορά που 

ισχύει έως 31/08/2017 και με την οποία παρέχονται με το πακέτο 1.200 SMS αντί των 100 SMS, 

επεκτείνεται έως 30/09/2017. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν. 

Η από 9/6/2017 ανακοίνωση κατά το μέρος που αφορά το ανωτέρω φοιτητικό πακέτο WHAT’S UP  

καταργείται. 

 
Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τα παραπάνω πακέτα έως και την 31/08/2017, θα συνεχίζουν 

να χρησιμοποιούν αυτά με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των 

παροχών τους. 

Επίσης, ανακοινώνεται ότι από 01/09/2017 επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές για τους συνδρομητές 

καρτοκινητής τηλεφωνίας της COSMOTE: 

Α) Για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP και COSMOKAPTA η χρέωση για κλήσεις ομιλίας και 

βιντεοκλήσεων προς εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,01083 €/δευτ σε 0,0124 

€/δευτ. Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης και το βήμα χρέωσης παραμένει το 1 λεπτό. Για τους συνδρομητές 

FROG η χρέωση για κλήσεις ομιλίας και βιντεοκλήσεων προς εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας 

αυξάνεται από 0,0099€/δευτ σε 0,0124 €/δευτ. 

B) Για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP και COSMOKAPTA, η χρέωση αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,19 €/μήνυμα σε 0,25 €/μήνυμα. Για τους 

συνδρομητές καρτοκινητής FROG, η χρέωση αποστολής γραπτών μηνυμάτων προς εθνικά δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,10 €/μήνυμα σε 0,14 €/μήνυμα. 

Γ) Για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP και COSMOKAPTA, η χρέωση αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων προς διεθνή δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,24 €/μήνυμα σε 0,30 €/μήνυμα. 

 
 
Οι συνδρομητές WHAT’S UP και COSMOKAΡΤΑ έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν αζημίως τη σύνδεσή τους 
εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας. 
 

Παράλληλα ανακοινώνεται ότι από 24/7/2017, η χρέωση για κλήσεις προς τον προσωπικό τηλεφωνητή εντός 

Ελλάδος (123 και 6971000123) αυξάνεται από 0,35€/κλήση σε 0,40€/κλήση σε όλα τα Οικονομικά 

προγράμματα Συμβολαίου και ΚαρτοΣυμβολαίου της COSMOTE για ιδιώτες συνδρομητές όπως και στα 

προγράμματα καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’S UP και COSMOΚΑΡΤΑ. 

Επίσης, ανακοινώνεται ότι από 31/8/2017: 

Α) Η χρέωση για αποστολή SMS προς εθνικά δίκτυα αυξάνεται από 0,15€/SMS σε 0,17€/SMS, για τα 

προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες των σειρών COSMOTE Mobile, COSMOTE Mobile Family, COSMOTE 

Mobile 1500, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ (εξαιρούνται τα προγράμματα COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet 

ΠΑΛ), COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΠΑΛ, COSMOTE Mobile Plus, 

COSMOTE Mobile Προς Όλους, COSMOTE 20 έως Platinum καθώς και στα προγράμματα συμβολαίου 

COSMOTE Mobile Μηδενικό Πάγιο, COSMOTE 60, 120,150, 180, COSMOTE 60 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ, 120 

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ, 180 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ και 240 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ. Υπενθυμίζεται ότι οι συνδρομητές που έχουν 



αυξημένες ανάγκες για αποστολή SMS μπορούν να επιλέξουν το πολύ οικονομικό πρόσθετο μηνιαίο «Πακέτο 

SMS 500», που παρέχει 500 SMS με μόνο 3,90€/μήνα. Το πακέτο ενεργοποιείται με αποστολή μηνύματος 

στο 1256 με το λεκτικό 500S καθώς και από το My COSMOTE App.  

Β) Η χρέωση για πλοήγηση στο Internet μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης  χρήσης, αυξάνεται από 

0,0504€/MB σε 0,07€/ΜΒ, στα προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες των σειρών COSMOTE Mobile, 

COSMOTE Mobile Family, COSMOTE Mobile 1500, COSMOTE Mobile Plus,  καθώς και στα προγράμματα 

συμβολαίου COSMOTE Mobile Internet 500ΜΒ-40GB, What’s Up Student Mobile Internet 5GB, What’s Up 

Student Mobile Internet 4GB-10GB-20GB, COSMOTE Mobile Internet EXTRA SIM & Family EXTRA SIM, 

COSMOTE Mobile Internet 1GBΠ, COSMOTE Mobile Internet 1GB ΠΑΛ-10GB ΠΑΛ, COSMOTE Mobile 

Internet Any Way 2GB ΠΑΛ-5GB ΠΑΛ. Υπενθυμίζεται ότι οι συνδρομητές μπορούν εναλλακτικά της χρέωσης 

ανά ΜΒ να ενεργοποιήσουν δωρεάν την υπηρεσία COSMOTE MyInternet στο http://myinternet.cosmote.gr, 

για να έχουν τον πλήρη έλεγχο των ΜΒ που καταναλώνουν, και την ασφάλεια ότι κάθε φορά που 

καταναλώνουν το 100% των ΜΒ τους, η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα διακόπτεται. Στην περίπτωση αυτή 

εμφανίζεται άμεσα η σελίδα του COSMOTE My Internet, για να επιλέξουν οι ίδιοι με ποιο από τα πολύ 

οικονομικά πακέτα mobile ιnternet θέλουν να συνεχίσουν την πλοήγησή στο internet. 

Γ) Το τέλος αποσύνδεσης που εφαρμόζεται στη μετατροπή σύνδεσης συμβολαίου σε καρτοκινητή καθώς και 

στις περιπτώσεις οριστικής αποσύνδεσης από το δίκτυο της COSMOTE μετά από αίτημα του συνδρομητή 

(εξαιρούνται οι περιπτώσεις φορητότητας αριθμού), αυξάνεται από 10€ σε 15€.  

Δ) Το πρόγραμμα συμβολαίου για ιδιώτες COSMOTE Mobile Μηδενικό πάγιο, μετονομάζεται σε COSMOTE 

Mobile Basic και εφαρμόζεται μηνιαίο πάγιο ύψους 2,50€ σε όλους τους νέους και υφιστάμενους συνδρομητές 

του συγκεκριμένου προγράμματος. 

Ε) Για όλους τους συνδρομητές προγραμμάτων συμβολαίου (φωνής) για ιδιώτες και ΚαρτοΣυμβολαίου που 

λαμβάνουν την 30/06/2017 μηνιαία έκπτωση αντί επιδότησης συσκευής λόγω νέας σύνδεσης ή ανανέωσης, η 

μηνιαία έκπτωση θα μεταβληθεί από 31/08/2017 έως τη λήξη του συμβολαίου τους, ως εξής: για έκπτωση έως 

και 3€ δεν επέρχεται καμία αλλαγή, για έκπτωση μεγαλύτερη από 3€ έως και 5€ μειώνεται κατά 0,59€, και για 

έκπτωση μεγαλύτερη των 5€ μειώνεται κατά 1,19€. Σημειώνεται ότι ως αποτέλεσμα της ανωτέρω  αλλαγής, 

όλες οι υπόλοιπες ποσοστιαίες μηνιαίες εκπτώσεις που τυχόν έχει ο συνδρομητής και εφαρμόζονται επί του 

παγίου που προκύπτει μετά την εφαρμογή της ανωτέρω έκπτωσης αντί επιδότησης, θα αυξηθούν ως ποσά 

εκπτώσεων. 

Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των παραπάνω προγραμμάτων Συμβολαίου, ΚαρτοΣυμβολαίου και Mobile 

Internet παραμένουν ως έχουν. 

Τέλος, ανακοινώνεται ότι από 25/09/2017, η χρέωση της υπηρεσίας COSMOTE Internet Day Pass για όλους 

τους συνδρομητές Συμβολαίου COSMOTE για ιδιώτες και επαγγελματίες που δεν έχουν πρόγραμμα με 

ενσωματωμένα ΜΒ και δεν έχουν ενεργοποιήσει ένα πρόσθετο πακέτο δεδομένων, καθώς και για όλους τους 

συνδρομητές Καρτοσυμβολαίου, COSMOTE Business Mobile Cost Control και καρτοκινητής COSMOTE, 

αυξάνεται από 1,01€ σε 1,30€ ενώ ο παρεχόμενος όγκος δεδομένων αυξάνεται από τα 20ΜΒ στα 100ΜΒ. Tα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας παραμένουν ως έχουν. 

Οι συνδρομητές Συμβολαίου, ΚαρτοΣυμβολαίου, COSMOTE Business Mobile Cost Control και Mobile 

Internet, των προγραμμάτων που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, έχουν το δικαίωμα να 

καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν υπόλοιπα  επιδότησης συσκευών ή τερματικού 

εξοπλισμού), εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.  

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών της 

COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE) ή την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών 

Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ στο 13818 (χωρίς χρέωση από εταιρικό κινητό COSMOTE). Η χρέωση για 

κλήσεις προς τον αριθμό 13888 από άλλα δίκτυα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου του 

καλούντος. 

 

Σε όλα τα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% 

http://myinternet.cosmote.gr/
http://www.cosmote.gr/

