
Ανακοινώνεται ότι από 15/04/2019, για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές συμβολαίου COSMOTE, επέρχονται οι παρακάτω 

αλλαγές στα Οικονομικά Προγράμματα συμβολαίου «COSMOTE Mobile Internet 4GB, 8GB & 16GB» για ιδιώτες & 

Επαγγελματίες:  

Α. Τα προγράμματα COSMOTE Mobile Internet 4GB, 8GB & 16GB μετονομάζονται σε COSMOTE Mobile Internet 10GB, 20GB 
& 30GB αντίστοιχα με ταυτόχρονη αύξηση των ενσωματωμένων GB από 4,8 και 16 σε 10, 20 και 30GB αντίστοιχα, ενώ το 
πρόγραμμα COSMOTE Mobile Internet 30GB γίνεται μη εμπορικά διαθέσιμο.  
Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις αυτών των Οικονομικών Προγραμμάτων αναφέρονται στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1 
 

 Στα ανωτέρω προγράμματα παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης μεταφοράς δεδομένων (sharing) εφόσον ο συνδρομητής 
διαθέτει και σύνδεση συμβολαίου φωνής ή Extra SIM, σύμφωνα με τους αντίστοιχους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις .  

 Η κατανάλωση των διαθέσιμων ΜΒ είναι διαθέσιμη και κατά την περιαγωγή μόνο σε Ε.Ε, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν και Νορβηγία. 
Το όριο δεδομένων περιαγωγής εντός ΕΕ/ΕΟΧ  απεικονίζεται στον παραπάνω πίνακα. Πέραν του ορίου αυτού και μέχρι την 
κατανάλωση των διαθέσιμων ΜΒ του προγράμματος, ισχύει επιπλέον χρέωση περιαγωγής 0,00558€/ΜΒ για την οποία ο 
συνδρομητής θα ενημερώνεται και με γραπτό μήνυμα. 

 Στα ανωτέρω προγράμματα είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία COSMOTE My Internet 

 Τα δωρεάν ΜΒ για πλοήγηση στο διαδίκτυο, καθώς και η χρέωση μετά την κατανάλωσή τους, αφορούν χρήση εντός Ελλάδας.  

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

 Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν εξαντλήσει την ενσωματωμένη δωρεάν μηνιαία χρήση του προγράμματός του, αυτή 
δεν μεταφέρεται στον επόμενο μήνα τιμολόγησης.  

 Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ενεργοποίηση της σύνδεσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου 
λογαριασμού, ή, σε περίπτωση αλλαγής οικονομικού προγράμματος, από την ημερομηνία αλλαγής μέχρι την έκδοση του 
επόμενου λογαριασμού, το πάγιο είναι ανάλογο του χρονικού αυτού διαστήματος. Σε κάθε λογαριασμό χρεώνεται προκαταβολικά 
το πάγιο του επόμενου μήνα. 

Επιπρόσθετα, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, τα προγράμματα «COSMOTE Mobile Internet 5GB, 10GB & 20GB» 

μετονομάζονται σε «COSMOTE Mobile Internet 5GB ΠΑΛΑΙΟ, 10GB ΠΑΛΑΙΟ & 20GB ΠΑΛΑΙΟ» αντίστοιχα για ιδιώτες & 

Επαγγελματίες. Στους υφιστάμενους συνδρομητές όλων των ανωτέρω Οικονομικών Προγραμμάτων δεν επέρχεται καμία επιπλέον 

αλλαγή.  

  

Οικονομικό Πρόγραμμα 
COSMOTE  Mobile 

Internet 4GB ->10GB 
COSMOTE  Mobile Internet 

8GB->20GB 
COSMOTE  Mobile Internet 

16GB->30GB  

Μηνιαίο Πάγιο 20,90 € 27,90 € 35,90 € 
    

Δωρεάν GB 4GB ->10GB 8GB>20GB 16GB>30GB 

Όριο κατά την 
περιαγωγή εντός ΕΕ/ΕΟΧ 

7,5GB 10GB 13GB 

Χρέωση μετά την 
κατανάλωση των δωρεάν 

GB 
0,09€/MB 

SMS προς Εθνικά Δίκτυα 
τηλεφωνίας 

0,1116€/SMS 

SMS προς Ξένα Δίκτυα 
τηλεφωνίας 

0,1984€/SMS 



Β. Ανακοινώνεται η εμπορική διάθεση, για νέους και υφιστάμενους ιδιώτες συνδρομητές συμβολαίου COSMOTE, του νέου 

Οικονομικού Προγράμματος συμβολαίου «COSMOTE Mobile XL». Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις αυτού του 

Οικονομικού Προγράμματος συνοψίζονται στον πίνακα 2.  

Πίνακας 2 

Οικονομικό Πρόγραμμα COSMOTE MOBILE XL 

Μηνιαίο Πάγιο  90.90 € 

Δωρεάν GB 15 GΒ 

 Λεπτά Ομιλίας   
Απεριόριστα λεπτά  

προς Όλους  

Δωρεάν SMS 4.000 προς όλους 

Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της δωρεάν ενσωματωμένης 
χρήσης  

Χρέωση μετά την κατανάλωση των 
δωρεάν GB 

0,09 €/MB  

Εθνικές κλήσεις ομιλίας και video-
κλήσεις 

0,01233 €/sec 

SMS προς Εθνικά Δίκτυα 
τηλεφωνίας  

0,25 €/SMS 

 Τα δωρεάν λεπτά και μηνύματα που συμπεριλαμβάνονται στη δωρεάν χρήση, καθώς και οι αντίστοιχες χρεώσεις μετά την 
κατανάλωσή τους, αφορούν μόνο σε κλήσεις (ομιλίας και video-κλήσεις) και αποστολή μηνυμάτων (SMS) εντός Ελλάδος προς 
όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων 
των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας) και επιπλέον ισχύουν κατά τη διάρκεια 
περιαγωγής σε Ε.Ε, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν και Νορβηγία. 

 Τα δωρεάν ΜΒ για πλοήγηση στο διαδίκτυο αφορούν χρήση εντός Ελλάδος και κατά τη διάρκεια περιαγωγής σε Ε.Ε., 
Ισλανδία, Λίχτενσταϊν και Νορβηγία.    

 Η χρέωση για τις εθνικές κλήσεις ομιλίας ή/και video-κλήσεις γίνεται ανά δευτερόλεπτο, με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 60 
δευτερόλεπτα.  

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

 Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν εξαντλήσει την ενσωματωμένη δωρεάν μηνιαία χρήση του προγράμματός του, αυτή 
δεν μεταφέρεται στον επόμενο μήνα τιμολόγησης.  

 Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ενεργοποίηση της σύνδεσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου 
λογαριασμού, ή, σε περίπτωση αλλαγής οικονομικού προγράμματος, από την ημερομηνία αλλαγής μέχρι την έκδοση του 
επόμενου λογαριασμού, το πάγιο και η δωρεάν χρήση είναι ανάλογα του χρονικού αυτού διαστήματος. Σε κάθε λογαριασμό 
χρεώνεται προκαταβολικά το πάγιο του επόμενου μήνα. 

 Κάθε συνδρομητής μπορεί να διατηρεί κατʼ ανώτατο όριο μέχρι πέντε (5) συνδέσεις στο σύνολο των Οικονομικών 
Προγραμμάτων «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ», «COSMOTE  20,  25,  35,  45,  55,  65, 100, PLATINUM», «COSMOTE Mobile 
PLUS», «COSMOTE Mobile ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ», «COSMOTE 1500» & «COSMOTE MOBILE». 

 Οι λοιπές χρεώσεις και οι πρόσθετες υπηρεσίες του ανωτέρω νέου Οικονομικού Προγράμματος είναι ίδιες με αυτές του 
υφιστάμενου Οικονομικού Προγράμματος «COSMOTE Μobile L». 

Ανακοινώνεται επιπλέον ότι  το υφιστάμενο, μη εμπορικά διαθέσιμο πρόγραμμα συμβολαίου «COSMOTE MOBILE XL» 

μετονομάζεται σε «COSMOTE MOBILE XL ΠΑΛ». 

 

  



Γ. Επέρχονται  οι παρακάτω αλλαγές στα Οικονομικά Προγράμματα συμβολαίου «COSMOTE Mobile Family»:  

 Στο πρόγραμμα COSMOTE Mobile Family S, αυξάνεται η ενσωματωμένη δωρεάν χρήση για πλοήγηση στο internet 

από 1GB σε 2GB.   

 Στο πρόγραμμα COSMOTE Mobile Family M, αυξάνεται η ενσωματωμένη δωρεάν χρήση για πλοήγηση στο internet 

από 4GB σε 5GB, ο δωρεάν ενσωματωμένος χρόνος ομιλίας για κλήσεις προς εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας από 1500’ σε 2000’ και τα δωρεάν ενσωματωμένα SMS προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας από 1500 

σε 2000. 

 

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σε υφιστάμενους και νέους συνδρομητές των παραπάνω προγραμμάτων. 

 

Τα νέα βασικά χαρακτηριστικά των Οικονομικών Προγραμμάτων COSMOTE Mobile Family συνοψίζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

 COSMOTE Mobile 
Family S 

COSMOTE Mobile 
Family M 

COSMOTE Mobile 
Family L 

Μηνιαίο πάγιο για 2 
συνδέσεις 
συμβολαίου 

64,90€ 89,90€ 129,90€ 

Δωρεάν χρόνος 
ομιλίας προς εθνικά 
δίκτυα σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας 

1000 15002000 Απεριόριστα 

Δωρεάν χρόνος 
ομιλίας για κλήσεις 
μεταξύ των μελών 
του προγράμματος 

Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα 

Δωρεάν SMS προς 
εθνικά δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας 

1000 15002000 Απεριόριστα 

Δωρεάν GB 1GB2GB 4GB5GB 10GB 

Προσθήκη extra 
μελών 

- 1 2 

Μηνιαίο πάγιο extra 
μέλους 

12,88€ 12,88€ 12,88€ 

 

Δ. Επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές στην ενσωματωμένη χρήση για πλοήγηση στο internet που προσφέρουν τα Δωρεάν Πακέτα 

δεδομένων του COSMOTE One για COSMOTE Mobile Family προγράμματα, ως εξής: 

 Αυξάνεται από 1GB σε 2GB η ενσωματωμένη χρήση για πλοήγηση στο internet στο δωρεάν μηνιαίο πακέτο 

δεδοµένων που προσφέρει το COSMOTE One σε σύνδεση κινητής COSMOTE Mobile Family S με σύνδεση 

Σταθερής σε οικιακά προγράμματα  COSMOTE Home Double Play SIM ή COSMOTE Home Double Play. 

  

 Αυξάνεται από 1GB σε 2GB η ενσωματωμένη χρήση για πλοήγηση στο internet στο δωρεάν μηνιαίο πακέτο 

δεδοµένων που προσφέρει το COSMOTE One σε σύνδεση κινητής σε πρόγραμμα Συμβολαίου COSMOTE Mobile 

Family Μ, L, 65 & 100 με σύνδεση Σταθερής σε προγράμματα  COSMOTE Home Telephony ή COSMOTE Home 

Telephone SIM ή COSMOTE At Home ή COSMOTE Home Double Play με ταχύτητα μικρότερη από 24 Mbps.  

 

 Αυξάνεται από 2GB σε 5GB η ενσωματωμένη χρήση για πλοήγηση στο internet στο δωρεάν μηνιαίο πακέτο 

δεδοµένων που προσφέρει το COSMOTE One σε σύνδεση κινητής σε πρόγραμμα Συμβολαίου COSMOTE Mobile 

Family Μ, L, 65 & 100 με σύνδεση Σταθερής σε οικιακά  προγράμματα  COSMOTE Home Double Play SIM ή 

COSMOTE Home Double Play από 24Mbps και άνω.  

 

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σε υφιστάμενους και νέους συνδρομητές κινητής σε πρόγραμμα Συμβολαίου COSMOTE Mobile 

Family S, Μ, L, 65 & 100 που έχουν ενεργό COSMOTE One και έχουν επιλέξει το συγκεκριμένο όφελος . 



Σε όλα τα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας. To Τέλος 
Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας είναι 12% για τo πρόγραμμα COSMOTE Mobile Family S καθώς και για το πάγιο Extra 
μέλους, ενώ για τα προγράμματα COSMOTE Mobile Family M και L καθώς και για το πρόγραμμα COSMOTE Mobile XL είναι 
15%. Ο μηνιαίος λογαριασμός για κάθε σύνδεση κινητής τηλεφωνίας επιβαρύνεται με υψηλότερο Τέλος Συνδρομητών Κινητής 
Τηλεφωνίας εάν το ύψος του (προ ΦΠΑ) ανέλθει σε κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται υψηλότερο τέλος. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το Τέλος Συνδρομητών Κινητής τηλεφωνίας πατήστε εδώ. 

Στα προγράμματα COSMOTE Mobile Internet δεν επιβάλλεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας επί του παγίου και της 
χρήσης Internet. Για τα συγκεκριμένα προγράμματα το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας θα επιβάλλεται μόνο στις 
περιπτώσεις που γίνει χρήση των υπηρεσιών SMS, GPRS WAP, DATA/FAX καθώς και υπηρεσιών πολυμεσικής 
πληροφόρησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE (13888 με 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. 

 

  

 

https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/pricelist.html?mtbid=7ce557a6-4558-5de4-e053-181f12ac3db5

