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Τιμοκατάλογος Οικονομικών προγραμμάτων WIND-Group  

 
Τα Οικονομικά προγράμματα χρέωσης WIND-Group απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργά μέλη Σωματείων 

και παρέχονται σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της Αίτησης στα Προγράμματα καταναλωτικών Συμβολαίων και τους Ειδικούς 
όρους και προϋπόθεσης υπαγωγής στα Οικονομικά προγράμματα χρέωσης WIND-Group που ο συνδρομητής έχει αποδεχθεί 
και υπογράψει.  
 
Τα Οικονομικά προγράμματα χρέωσης WIND-Group προβλέπουν τις ακόλουθες βασικές χρεώσεις και υπηρεσίες που 
αναλυτικά προσδιορίζονται στους πίνακες που ακολουθούν.  
 

1. Οικονομικά προγράμματα χρέωσης WIND-Group 
 

WIND-Group
WIND 

Group 60

WIND          

Group 90

WIND        

Group 180
Μηνιαίο Πάγιο 3,00 € 9,90 € 12,00 € 21,00 €

Δωρεάν χρόνος ομιλίας Δεν παρέχεται 60 λεπτά 90 λεπτά 180 λεπτά

Κλήσεις προς WIND, 

Vodafone, Cosmote, Q 

κινητά, αριθμούς 

Tetra/OTELink και εθνικά 

δίκτυα Σταθερής Τηλεφωνίας

 0,0055€/     

δευτ 

 0,0055€/ 

δευτ 

 0,0055€/ 

δευτ 

 0,0055€/        

δευτ 

χρέωση εθνικών κλήσεων μετά το δωρεάν χρόνο ομιλίας

 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 19% 

 
Σε όλα τα προγράμματα η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης τα 45 δευτερόλεπτα (εντός και εκτός 
δωρεάν χρόνου ομιλίας) 
 
Τα Δωρεάν λεπτά ομιλίας, όπου αυτά παρέχονται, αφορούν μόνο εθνικές κλήσεις φωνής που πραγματοποιούνται εντός 
Ελλάδος προς κινητά WIND, Vodafone, Cosmote, Q, αριθμούς Tetra/OTELink και εθνικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας και δεν 
ισχύουν για: διεθνούς περιαγωγής (Roaming), κλήσεις προς τον Τηλεφωνητή, κλήσεις προς το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
WIND, κλήσεις προς την Υπηρεσία Καταλόγου και άμεσης σύνδεσης WIND και κλήσεις προς λοιπές υπηρεσίες WIND και 
τρίτων. 
 
Εάν ο συνολικός αρχικός Δωρεάν χρόνος ομιλίας (όπου αυτός παρέχεται) δεν καταναλωθεί εντός του μήνα τιμολόγησης που 
αντιστοιχεί, δεν μεταφέρεται σε επόμενο μήνα.  

 
Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας 
 

Υπηρεσίες Μηνιαίο Πάγιο Χρεώσεις

Αναγνώριση κλήσης Όχι Όχι

Υπηρεσία Γραπτών Μηνυμάτων προς κινητά: 

γραπτό μήνυμα προς κινητά WIND, Vodafone, 

Cosmote, Q 

Όχι 0,1250€ ανά SMS

Υπηρεσία Γραπτών Μηνυμάτων προς σταθερά: 

γραπτό μήνυμα προς σταθερό ΟΤΕ* 
Όχι 0,1250€ ανά SMS

Υπηρεσία Γραπτών Μηνυμάτων προς κινητά: 

γραπτό μήνυμα προς κινητά δίκτυα εξωτερικού
Όχι 0,2380€ ανά SMS

Αποστολή MMS (κινητό προς κινητό) Όχι 0,4165€ ανά MMS

GPRS basic για πλοήγηση στο διαδίκτυο (internet 

browsing)
Όχι 0,0065€ ανά Kilobyte

Προσωπικός Τηλεφωνητής Όχι 0,14€ / κλήση

Υπηρεσία καταλόγου και Άμεσης Σύνδεσης 

(11818)
Όχι 0,0165€ / δευτερόλεπτο**

 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 19% 
* Η αναφορά επιτυχούς παράδοσης (deliver report) για αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) προς συνδρομητή σταθερού τηλεφώνου ΟΤΕ 
αφορά την παράδοση του μηνύματος στο σταθερό δίκτυο του ΟΤΕ και όχι στη σταθερή συσκευή ΟΤΕ. 
** Ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 45 δευτερόλεπτα 

 

http://www.wind.com.gr/
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Με κάθε νέα σύνδεση συμβολαίου WIND-Group, WIND Group 60, 90, 180 ενεργοποιείται η «Επιλογή ΜMS 15» στην οποία 
προσφέρονται δωρεάν τα 2 πρώτα μηνιαία πάγια της υπηρεσίας. Από το τρίτο μήνα θα γίνεται αυτόματα η χρέωση με το 
μηνιαίο πάγιο της υπηρεσίας βάσει του εκάστοτε τιμοκαταλόγου.  
Ως προς τις χρεώσεις Διεθνών κλήσεων, Roaming κλήσεων καθώς και λοιπών κλήσεων και μηνυμάτων προς άλλους 
προορισμούς (π.χ εξυπηρέτηση πελατών, τριψήφια και τετραψήφια ΟΤΕ, WIND Υπηρεσίες, μενού υπηρεσιών WIND Plus, 
λοιπές υπηρεσίες φωνής, SMS, WAP, WEB, MMS και υπηρεσίες τρίτων) ισχύουν οι εκάστοτε δημοσιευμένες χρεώσεις του 
τιμοκαταλόγου λιανικής για το οικονομικό πρόγραμμα χρέωσης WIND 120.  
 

2. Υπηρεσίες Δωρεάν Χρόνου Ομιλίας VPN  για κλήσεις μεταξύ των συνδέσεων του συνδρομητή 

Οι υπηρεσίες VPN προσφέρονται ως πρόσθετες (προαιρετικές) υπηρεσίες στα Οικονομικά προγράμματα χρέωσης WIND-
Group και παρέχουν μηνιαίως δωρεάν χρόνο ομιλίας για κλήσεις μεταξύ των συνδέσεων που διατηρεί ο συνδρομητής στα 
Οικονομικά προγράμματα χρέωσης WIND-Group και συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο λογαριασμό. 

 

Free VPN  VPN 60 VPN 100 VPN 150

Μηνιαίο Πάγιο € 15,50 € 4,20 € 6,50 € 9,50

Δωρεάν χρόνος ομιλίας για 

κλήσεις προς τις συνδέσεις 

WIND Group που διατηρεί 

ο συνδρομητής

Απεριόριστες 

κλήσεις 

απεριόριστης 

Διάρκειας

60 λεπτά 100 λεπτά 150 λεπτά

 
Ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 45  δευτερόλεπτα.   
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 19% 

 
Στα προγράμματα με Δωρεάν χρόνο ομιλίας, μετά την συμπλήρωση του χρόνου ομιλίας των υπηρεσιών VPN 60, 100, 150, η 
χρέωση των κλήσεων μεταξύ των συνδέσεων που διατηρεί ο συνδρομητής γίνεται ανάλογα με την ενιαία χρέωση εθνικών 
κλήσεων των προγραμμάτων WIND-Group.  
 
Σε κάθε κλήση με τις υπηρεσίες VPN 60, 100, 150, που η έναρξη της εμπίπτει στα δωρεάν λεπτά ομιλίας ανά μήνα και η λήξη 
της είναι πέρα από αυτά, η χρέωση υπολογίζεται βάσει του διαστήματος πέραν του δωρεάν χρόνου ομιλίας. Εάν ο συνολικός 
χρόνος ομιλίας για κλήσεις μεταξύ των συνδέσεων που διατηρεί ο συνδρομητής δεν καταναλωθεί εντός του μήνα τιμολόγησης 
που αντιστοιχεί, δεν μεταφέρεται σε επόμενο μήνα. Οι ενδοεταιρικές Video κλήσεις, δεν περιλαμβάνονται στο χρόνο ομιλίας των 
υπηρεσιών VPN και Free VPN. 
 
Οι υπηρεσίες VPN παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται με οποιαδήποτε παρεχόμενη προαιρετική υπηρεσία στα 
Οικονομικά προγράμματα χρέωσης WIND-Group 
 
Συνδυασμός Προγραμμάτων και Υπηρεσιών VPN  
Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες VPN 60, 100 και 150 συνδυαστούν με τα προγράμματα Δωρεάν χρόνου εθνικής ομιλίας WIND 
Group, τα λεπτά ομιλίας της κάθε κλήσης μεταξύ των συνδέσεων που διατηρεί ο συνδρομητής, θα αφαιρούνται πρώτα από την 
υπηρεσία VPN και κατόπιν από τον αρχικό χρόνο ομιλίας (εφόσον παρέχεται) του εκάστοτε Οικονομικού Προγράμματος 
Χρέωσης WIND Group.  
 
Για την κάθε κλήση μεταξύ των συνδέσεων που διατηρεί ο συνδρομητής, που η έναρξη της εμπίπτει στα δωρεάν λεπτά ομιλίας 
των υπηρεσιών VPN (60, 100 και 150) ανά μήνα και η λήξη της είναι πέρα από αυτά, η κλήση θα χρεώνεται σύμφωνα με το 
διάστημα πέραν του δωρεάν χρόνου ομιλίας και βάσει του εκάστοτε Οικονομικού Προγράμματος Χρέωσης WIND Group, 
ανεξαρτήτως αν υπάρχουν διαθέσιμα δωρεάν λεπτά αρχικού χρόνου ομιλίας. 
  
Μετά τη συμπλήρωση του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας των υπηρεσιών VPN 60, 100, 150, ο χρόνος ομιλίας της κάθε κλήσης 
μεταξύ των συνδέσεων που διατηρεί ο συνδρομητής, που πραγματοποιείται με ή χωρίς την χρήση της υπηρεσίας κλήσης 
εταιρικών σύντομων αριθμών, θα αφαιρείται από τον αρχικό χρόνο ομιλίας για εθνικές κλήσεις (εφόσον παρέχεται και 
υπολείπεται) του εκάστοτε Οικονομικού Προγράμματος Χρέωσης WIND Group. 

 

3. Υπηρεσία «Επιλογή WIND προς Σταθερά» 

Η υπηρεσία «Επιλογή WIND προς Σταθερά» παρέχεται ως πρόσθετη (προαιρετική) υπηρεσία στα Οικονομικά προγράμματα 
χρέωσης WIND-Group και προσφέρει μηνιαίως Δωρεάν χρόνο ομιλίας για κλήσεις που πραγματοποιούνται προς τα όλα τα 
εθνικά σταθερά δίκτυα. 
 

Επιλογή WIND προς Σταθερά: 420 λεπτά ανά μήνα προς τα εθνικά σταθερά δίκτυα, αστικά και υπεραστικά, με μηνιαίο 
πάγιο 13,90€ ανά σύνδεση συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19% 
 

Η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης εντός του Δωρεάν χρόνου ομιλίας είναι 45 δευτερόλεπτα. Η χρέωση πλέον του Δωρεάν χρόνου 
ομιλίας γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο των εταιρικών Οικονομικών προγράμματα χρέωσης WIND-Group. Σε 

http://www.wind.com.gr/
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περίπτωση που ο Δωρεάν χρόνος ομιλίας δεν καταναλωθεί εντός του μήνα τιμολόγησης που αντιστοιχεί, δεν μεταφέρεται σε 
επόμενο μήνα. 
 

Η υπηρεσία «Επιλογή WIND προς Σταθερά» παρέχεται ανά σύνδεση και συνδυάζεται με οποιαδήποτε παρεχόμενη προαιρετική 
υπηρεσία στα Οικονομικά προγράμματα χρέωσης WIND-Group. 

4. Υπηρεσία «Επιλογή WIND Διεθνείς κλήσεις» 

Η υπηρεσία  «Επιλογή WIND Διεθνείς κλήσεις,» παρέχεται ως πρόσθετη (προαιρετική) υπηρεσία στα Οικονομικά προγράμματα 
χρέωσης WIND-Group και προσφέρει μηνιαίως Δωρεάν χρόνο ομιλίας για κλήσεις που πραγματοποιούνται προς τις 
χώρες που ανήκουν στη Ζώνη 1 των Διεθνών κλήσεων όπως αυτές περιγράφονται στον εκάστοτε δημοσιευμένο 
τιμοκατάλογο λιανικής για το οικονομικό πρόγραμμα χρέωσης WIND 120. 
 

Επιλογή WIND Διεθνείς κλήσεις: 30 λεπτά ανά μήνα προς τους Διεθνείς προορισμούς της Ζώνης 1, με μηνιαίο πάγιο 9,90€  

ανά σύνδεση συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% 

  
Η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης εντός του Δωρεάν χρόνου ομιλίας είναι 1 λεπτό. Η χρέωση πλέον του Δωρεάν χρόνου ομιλίας 
γίνεται σύμφωνα με στον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο λιανικής για το οικονομικό πρόγραμμα χρέωσης WIND 120. Σε 
περίπτωση που ο Δωρεάν χρόνος ομιλίας δεν καταναλωθεί εντός του μήνα τιμολόγησης που αντιστοιχεί, δεν μεταφέρεται σε 
επόμενο μήνα. 
 

Η υπηρεσία «Επιλογή WIND Διεθνείς κλήσεις», παρέχεται ανά σύνδεση και συνδυάζεται με οποιαδήποτε παρεχόμενη 
προαιρετική υπηρεσία στα Οικονομικά προγράμματα χρέωσης WIND-Group. 
 

5. Υπηρεσίες Δωρεάν Γραπτών Μηνυμάτων και  Μηνυμάτων Πολυμέσων (SMS και MMS) 

Οι υπηρεσίες SMS και MMS προσφέρονται ως πρόσθετες (προαιρετικές) υπηρεσίες στα Οικονομικά προγράμματα χρέωσης 
WIND-Group και παρέχουν μηνιαίως Δωρεάν αριθμό γραπτών μηνυμάτων (SMS) και μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) 
αντίστοιχα, προς κινητά WIND, Vodafone, Cosmote, Q και σταθερά ΟΤΕ (τα γραπτά μηνύματα – SMS – και μηνύματα 
πολυμέσων –MMS- δεν αφορούν σε υπηρεσίες). 
 
SMS 70: 70 SMS ανά μήνα με μηνιαίο πάγιο 5,16€  ανά σύνδεση συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% 

SMS 130: 130 SMS ανά μήνα με μηνιαίο πάγιο 9,76€ ανά σύνδεση συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% 
Επιλογή ΜMS 15: 15 ΜMS ανά μήνα με μηνιαίο πάγιο 3,39€  ανά σύνδεση συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% 

  
Η χρέωση πλέον των δωρεάν SMS ή MMS γίνεται ανάλογα με το Οικονομικό πρόγραμμα χρέωσης WIND-Group στο οποίο 
ανήκει κάθε σύνδεση όπως αυτή περιγράφεται στον παρόντα τιμοκατάλογο. Σε περίπτωση που τα Δωρεάν SMS ή MMS δεν 
καταναλωθoύν εντός του μήνα τιμολόγησης που αντιστοιχούν, δεν μεταφέρονται σε επόμενο μήνα. 
 

Οι υπηρεσίες SMS και MMS παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται με οποιαδήποτε παρεχόμενη προαιρετική υπηρεσία 
στα Οικονομικά προγράμματα χρέωσης WIND-Group. 
 
Το σύνολο των υπηρεσιών που συνδυάζονται με τα Οικονομικά προγράμματα χρέωσης WIND-Group παρουσιάζονται 
στον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο λιανικής για το οικονομικό πρόγραμμα χρέωσης WIND 120 (εξαιρουμένων 
των Υπηρεσιών Friends & Family που δεν παρέχονται στα Οικονομικά προγράμματα WIND Group) 

 
 

http://www.wind.com.gr/

