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GES Basic

300’ προς όλους

60 SMS προς όλους

Νέα προγράμματα συμβολαίων κινητής αποκλειστικά  για ΓΕΣ

GES Plus 3

1GB
600’ προς όλους

100 SMS προς όλους

GES Plus 2

2GB
800’ προς όλους

300’ προς WIND/Q

100 SMS προς όλους

GES Plus 1

5GB
1500’ προς όλους

300’ προς WIND/Q

1500 SMS προς όλους

BBest Plus GES

140 SMS προς όλους

Τιμή Παγίου με έκπτωση 
αντί επιδότησης συσκευής

Τιμή Παγίου με 
επιδότηση συσκευής 2,82€

-

Έκπτωση In 1
(10% για συνδυασμό με 
πρόγραμμα σταθερής τηλεφωνίας )

7€
-

17€
14€

21€
18€

25€
22€

Χρέωση εκτός παγίου

Ομιλίας

SMS (προς εθνικά δίκτυα)
SMS (προς διεθνή δίκτυα)

Mobile Internet

0,0025 €/sec

0,1137 €/SMS

0,1024€/MB

(α) Οι τιμές μηνιαίου παγίου περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% & τέλη κινητής τηλεφωνίας 12%
(β) Τα προγράμματα σταθερής που συνδυάζονται με In1 έκπτωση είναι τα WIND Double Play Plus, WIND Double Play 50 Plus, WIND Fiber 100, WIND Fiber 100 
Plus, WIND Fiber 200 Plus

Απεριόριστα 
ΓΕΣ

0,248 €/SMS
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Mobile 
Internet

Λεπτά προς 
όλους

100 SMS 

5€

Επιπρόσθετα πακέτα Χρόνου ομιλίας/SMS/Mobile Internet για τα προγράμματα κινητής
BBest Plus GES & GES Basic

30’
5,54 €

120’
9,07 €

240’
15,12 €

420’
20,16 €

150 ΜΒ

2,22 €

530 ΜΒ

4,54 €
1,1 GB
5,04 €

2.3 GΒ
7,56 €

7.5 GB
14,62 €

5 GB
10,00 €

SMS προς 
όλους

Με διάρκεια 30 ημερών ή αυτόματη 
ανανέωση κάθε μήνα

Ενεργοποίηση μέσω SMS & myWIND
Με διάρκεια 30 ημέρες: SMS στο 1270

Με αυτόματη ανανέωση: SMS στο 1202

Δυνατότητα ενημέρωσης στο 80% 
και 100% της κατανάλωσης

Ενημέρωση υπολοίπου 
μέσω 1270 & myWIND

(α) Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
(β) Εφαρμόζεται επιπλέον τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12% ή 15% ή 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ)
(γ) Για τις επιπρόσθετες υπηρεσίες χρόνου ομιλίας προς όλους εφαρμόζεται ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 1΄ και στη συνέχεια βήμα χρέωσης ανά 1΄΄
(δ) Η χρέωση των επιπροσθέτων πακέτων αντικαθιστά την ελάχιστη χρέωση του οικονομικού προγράμματος BBest Plus GES
(ε) Οι χρεώσεις των πακέτων πραγματοποιούνται επιπλέον του πάγιου του προγράμματος GES Basic

Νέο

Νέο
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Επιδοτήσεις Συσκευών

Οικονομικό Πρόγραμμα

Επιδότηση συσκευής για 
νέες ενεργοποιήσεις (με 

ΦΠΑ 24%) με 18μηνη 
διάρκεια συμβολαίου

Επιδότηση συσκευής για 
νέες ενεργοποιήσεις (με 

ΦΠΑ 24%) με 24μηνη 
διάρκεια συμβολαίου

BBest Plus GES - -
GES Basic - -
GES Plus 3 20 € 30 €
GES Plus 2 30 € 40 €
GES Plus 1 40 € 60 €

Μέσος Όρος Μηναίου 
Παγίου ανά γραμμή (με 

ΦΠΑ 24% & Τέλη Κινητής 
12% *)

Επιδότηση συσκευής με 
ανανέωση συμβολαίου (με 

ΦΠΑ 24%) με 18μηνη 
διάρκεια συμβολαίου

Επιδότηση συσκευής με 
ανανέωση συμβολαίου (με 

ΦΠΑ 24%) με 24μηνη 
διάρκεια συμβολαίου

0-9,99€ 0,00 € 0,00 €

10,00€-14,99€ 10,80 € 16,20 €

15,00€-19,99€ 21,60 € 32,40 €

20,00€-29,99€ 43,20 € 64,80 €

30,00€-49,99€ 43,20 € 64,80 €

50,00€-79,99€ 43,20 € 64,80 €

Μεγαλύτερο από 80,00€ 43,20 € 64,80 €

 (*) Οι χρεώσεις του παρόντος Τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας του άρθρου 12 του Ν.2579/1998, με

εξαίρεση τις συνδέσεις παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet), εφόσον αφορούν αποκλειστικά και μόνο συνδέσεις δεδομένων

(data). Υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης προ Φ.Π.Α., σύμφωνα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού.

Ισχύει η ακόλουθη κλίμακα:

• Για μηνιαίους λογαριασμούς μέχρι και 50€: 12%, από 50,01€ μέχρι και 100€: 15% , από 100,01€ μέχρι και 150€: 18%, από 150,01€ και

άνω: 20%.

 Για τους συνδρομητές στα προγράμματα ΒΒest Plus GES, GES Basic δεν αποδίδεται επιδότηση συσκευής ανεξάρτητα από την διάρκεια

συμβολαίου κατά την ανανέωση συμβολαίου.

 Οι παραπάνω τιμές επιδοτήσεων αφορούν τους συνδρομητές που θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους στα προγράμματα GES Plus 3, GES Plus

2, GES Plus 1 με 18μηνη ή 24μηνη διάρκεια συμβολαίου.

Νέες Ενεργοποιήσεις Ανανέωση Συμβολαίου
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Mobile 
Internet

Λεπτά προς 
όλους

100 SMS 

5€

Επιπρόσθετα πακέτα Χρόνου ομιλίας/SMS/Mobile Internet για τα προγράμματα κινητής
GES Plus 3, GES Plus 2,GES  Plus 1

200’
5 €

400’
14 €

1GB
3 €

3GB
6 €

5 GB
10 €

7,5 GΒ
12 €

10 GB
15 €

SMS προς 
όλους

Με διάρκεια 30 ημερών ή αυτόματη 
ανανέωση κάθε μήνα

Ενεργοποίηση μέσω SMS & myWIND
Με διάρκεια 30 ημέρες: SMS στο 1270

Με αυτόματη ανανέωση: SMS στο 1202

Δυνατότητα ενημέρωσης στο 80% 
και 100% της κατανάλωσης

Ενημέρωση υπολοίπου 
μέσω 1270 & myWIND

Νέο

Νέο

Νέο

Νέο

(α) Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
(β) Εφαρμόζεται επιπλέον τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12% ή 15% ή 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ)
(γ) Για τις επιπρόσθετες υπηρεσίες χρόνου ομιλίας προς όλους εφαρμόζεται ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 1΄ και στη συνέχεια βήμα χρέωσης ανά 1΄΄
(δ) Οι χρεώσεις των πακέτων πραγματοποιούνται επιπλέον των πάγιων των προγραμμάτων GES Plus 3, GES Plus 2, GES Plus 1
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Ιδιωτικό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας ΓΕΣ (VPN/ΓΕΣ)

Στην Ομάδα «Γ» του εν λόγω δικτύου, δύναται να συμμετάσχουν (εθελοντικά) οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξκοί, Ανθστές, Υπξκοί, ΕΠΟΠ, οι 
μαθητές παραγωγικών Σχολών, οι Μ.Υ. του ΣΞ (εν ενεργεία και συνταξιούχοι) και τα μέλη των οικογενειών τους (α΄ βαθμού συγγένειας, γονείς και 
τέκνα) καθώς και οι χήρες και τα ανήλικα τέκνα των θανόντων στελεχών.

 Οι συνδέσεις συνάπτονται ατομικά από τους ενδιαφερόμενους και οι λογαριασμοί αυτών θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τους χρήστες.

 Ενδοεταιρικές κλήσεις:

- Νέοι συνδρομητές και παλαιοί χρήστες οι οποίοι θα ενεργοποιήσουν νέα προγράμματα:
(α) Με τη χρήση ολόκληρου του αριθμού κλήσης (10ψήφιος αριθμός κλήσης 69ΧΧΧΧΧΧΧΧ), ατελώς.
(β) Με τη χρήση του σύντομου κωδικού κλήσης (*7ΧΧΧΧΧ), από Ιούλιο 2018 (ατελώς), ή/και με το 10ψήφιο αριθμό κλήσης (ατελώς).

- Παλαιοί συνδρομητές:
Με τη χρήση ολόκληρου του κωδικού κλήσης (10ψήφιος αριθμός κλήσης 69ΧΧΧΧΧΧΧΧ) ή με τον σύντομο κωδικό κλήσης (*7ΧΧΧΧΧ), ατελώς
και με τους δύο τρόπους.

 Ενημέρωση για υπόλοιπο χρόνου ομιλίας, SMS, δεδομένων:

- Νέοι συνδρομητές και παλαιοί χρήστες οι οποίοι θα ενεργοποιήσουν νέα προγράμματα:
(α) Μέσω κλήσης στο 1270 χωρίς χρέωση.
(β) Μέσω αποστολής κενού μηνύματος κειμένου (SMS) στο 1270 χωρίς χρέωση από Ιούλιο 2018.

- Παλαιοί συνδρομητές:
(α) Μέσω κλήσης και αποστολής κενού μηνύματος κειμένου (SMS) στο 1212 χωρίς χρέωση.
(β) Μέσω κλήσης και αποστολής κενού μηνύματος κειμένου (SMS) στο 1270 χωρίς χρέωση από Ιούλιο 2018.

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών του VPN/ΓΕΣ στο τηλέφωνο 1250 με χρέωση 0,20€/κλήση.
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Διευκρινίσεις

Νέα Προγράμματα κινητής BBest Plus GES, GES Basic, GES Plus 3, GES Plus 2, GES Plus 1:

 Τα νέα προγράμματα κινητής είναι διαθέσιμα για νέες ενεργοποιήσεις και υφιστάμενους συνδρομητές με ταυτόχρονη αλλαγή προγράμματος
αποκλειστικά μέσω καταστήματος της WIND.

 Η χρέωση των εθνικών κλήσεων ομιλίας εκτός της ενσωματωμένης χρήσης, γίνεται ανά δευτερόλεπτο, με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης τα 60
δευτερόλεπτα.

 Η χρέωση των εθνικών κλήσεων ομιλίας εντός της ενσωματωμένης χρήσης, γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης τα 60
δευτερόλεπτα (για κλήσεις προς όλα τα Εθνικά δίκτυα εντός Ελλάδος και χρήση Roaming στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Η ενσωματωμένη χρήση που δεν
καταναλώνεται εντός του μήνα τιμολόγησης, δεν μεταφέρεται στον επόμενο μήνα.

 Ο παρεχόμενος δωρεάν όγκος δεδομένων για χρήση Internet αφορά χρήση εντός Ελλάδος και Roaming στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν
περιλαμβάνουν την υπηρεσία BlackBerry και την πλοήγηση WAP/Off-net. Τα δωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης που
αντιστοιχούν, δεν μεταφέρονται σε επόμενο μήνα.

 Μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών, των SMS & των ΜΒs των πακέτων, η χρέωση είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε
προγράμματος.

 Ισχύουν οι υφιστάμενες χρεώσεις διεθνών χρεώσεων και περιαγωγής όπως και στα υπάρχοντα προγράμματα συμβολαίου για επαγγγελματίες.

 Επιπρόσθετες υπηρεσίες/ πακέτα Χρόνου ομιλίας/SMS/Mobile Internet για το νέα πρόγραμμα GES Basic, GES Plus 3, GES Plus 2, GES Plus 1 χρεώνονται
επιπλέον του μηνιαίου παγίου του προγράμματος.
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Λοιπές Χρεώσεις - Χρέωση Διεθνών κλήσεων

Διαχωρισμός Ζωνών Διεθνών κλήσεων όπως αυτές φαίνονται στον παραπάνω πίνακα
ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το Ν.3775/2009, αρ. 33, από την 01.08.2009 ισχύουν νέα τέλη κινητής τηλεφωνίας σε όλους τους λογαριασμούς εταιρικών προγραμμάτων.

Το τέλος κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης.

Συγκεκριμένα:

 Για μηνιαίους λογαριασμούς μέχρι και 50€: 12%

 Για μηνιαίους λογαριασμούς από 50,01€ μέχρι και 100€ : 15%

 Για μηνιαίους λογαριασμούς από 100,01€ μέχρι και 150€: 18%

 Για μηνιαίους λογαριασμούς από 150,01€ και άνω: 20%

Πιο αναλυτικά, το τέλος κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται:

 Ανά γραμμή/ σύνδεση

 Για το συνολικό ποσό που χρεώθηκε η κάθε γραμμή (και πάγια και χρεώσεις μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης)

 Μετά εκπτώσεων και προ ΦΠΑ
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Λοιπές Χρεώσεις - Χρέωση Περιαγωγής (Roaming)
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GES MBB 

Control 1GB

3,02€

Προγράμματα Mobile Broadband Για Συνδρομητές ΓΕΣ

Μηνιαίο Πάγιο
Με ΦΠΑ

GES MBB 

Control 2GB

4,03€

GES MBB 

Control 4GB

5,04€

GES MBB 

Control 10GB

10,08€

GES MBB 

Control 20GB

15,12€

GES MBB 

Control 30GB

20,00€

Ενημέρωση μέσω SMS στο 80% και 100% της ενσωματωμένης χρήσης και του πακέτου 1GB 

Ενημέρωση υπολοίπου μέσω SMS στέλνοντας «ΥΠ» στο 1205

Τα δωρεάν GB ισχύουν αποκλειστικά για χρήση εντός Ελλάδος και όχι για περιαγωγή (Roaming)

Δεν είναι δυνατή η χρήση δεδομένων μετά την κατανάλωση της μηνιαίας ενσωματωμένης χρήσης.

Αν όμως οι συνδρομητές θέλουν να επεκτείνουν την χρήση έχουν την δυνατότητα ενεργοποίησης πακέτου 
1GB με κόστος 5,04€ μέσω δωρεάν SMS στο 1206. Αποστολή SMS ‘’1GB” στο 1206, όσες φορές επιθυμούν.

Νέο

Οι χρεώσεις γίνονται ανά KB (1MB = 1024 Kb και 1GB = 1024MB)
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24 Mbps

25,00€

*Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους

Μηνιαίο Πάγιο *

50 Mbps

35,00€

Απεριόριστες Αστικές & 
Υπεραστικές κλήσεις

Απεριόριστο Internet

1500’ προς κινητά WIND 
/ Q

300’ προς εθνικά κινητά

Απεριόριστες Αστικές & 
Υπεραστικές κλήσεις

Απεριόριστο Internet

1500’ προς κινητά WIND 
/ Q

300’ προς εθνικά κινητά

•Οι προσφορές αφορούν νέες συνδέσεις ενεργού ή ανενεργού
βρόχου (νέα τηλεφωνική γραμμή) και δεν αφορούν υπάρχουσα
τηλεφωνική γραμμή στη WIND.
•Οι υπάρχουσες τηλεφωνικές γραμμές σε εκπτωτικό σχήμα ΓΕΣ
συνεχίζουν με τις προσφορές που ήδη λαμβάνουν και υπό τις
προϋποθέσεις που αυτές ισχύουν.
•Συνδρομητές οι οποίοι έχουν συνάψει σύμβαση ανεξάρτητα με τη
προσφορά του ΓΕΣ συνεχίζουν με τις προσφορές που έχουν μέχρι
την ολοκλήρωση της ελάχιστης διάρκειας του συμβολαίου τους.
•Οι προσφορές αφορούν 24μηνο συμβόλαιο. Σε περίπτωση
τερματισμού πριν τη λήξη του συμβολαίου εφαρμόζονται τέλη
τερματισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
• Σε περίπτωση μεταβολής φορολογικών συντελεστών οι τιμές
αναπροσαρμόζονται αυτόματα.
•Για προϊόντα σε ταχύτητες υψηλότερες των 50 Mbps (100/200
σήμερα) εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες προωθητικές
ενέργειες.
•Τα τέλη ενεργοποίησης καθορίζονται ανάλογα με τον ισχύοντα
τιμοκατάλογο των εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων και τις
αντίστοιχες προσφορές.
•Ισχύει έκπτωση In1 10% ως προς το μηνιαίο πάγιο του
προγράμματος κινητής για συνδυασμό των προγραμμάτων κινητής
GES Plus 3/GES Plus 2/GES Plus 1 με πρόγραμμα σταθερής WIND
Double Play Plus/WIND Double 50 Play και αποδίδεται μόνο για
την περίοδο που η σύνδεση σταθερής παραμένει ενεργή.

Προγράμματα Σταθερής Τηλεφωνίας για συνδρομητές ΓΕΣ
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Υπηρεσίες Add-ons 
για προϊόντα Σταθερής

Χαρακτηριστικά:
1000’ δωρεάν λεπτά προς σταθερούς προορισμούς Ζώνης 1 Ζώνη 1β
μη διαθέσιμη – Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ. ,Σερβία, Φιλιππίνες Χρεώσεις
Τέλος Ενεργοποίησης: 6,00€
Τέλος Απενεργοποίησης: 6,00€
Μηνιαίο πάγιο: 7,49€

WIND
International 1000

Χαρακτηριστικά :
200’ δωρεάν λεπτά προς σταθερά Αλβανίας 
Χρεώσεις
Τέλος Ενεργοποίησης: 6,00€
Τέλος Απενεργοποίησης: 6,00€
Μηνιαίο πάγιο : 7,49€

WIND ALBANIA Fixed

Χαρακτηριστικά :
180’ δωρεάν λεπτά προς εθνικά κινητά 
Τέλος Ενεργοποίησης : 6,00€
Τέλος Απενεργοποίησης : 6,00€
Μηνιαίο πάγιο : 7,49€

WIND Mobile 180

Χαρακτηριστικά :
300’ δωρεάν λεπτά προς εθνικά κινητά 
Τέλος Ενεργοποίησης: 6,00€
Τέλος Απενεργοποίησης: 6,00€
Μηνιαίο πάγιο : 9,99€

WIND Mobile 300

Χαρακτηριστικά :
1200’ δωρεάν λεπτά προς εθνικά κινητά 
Τέλος Ενεργοποίησης : 6,00€
Τέλος Απενεργοποίησης : 6,00€
Μηνιαίο πάγιο : 20,00€

WIND Mobile 1200

Χαρακτηριστικά :
1500’ δωρεάν λεπτά προς εθνικά κινητά 
Τέλος Ενεργοποίησης: 6,00€
Τέλος Απενεργοποίησης: 6,00€
Μηνιαίο πάγιο : 25,00€

WIND Mobile 1500

Χαρακτηριστικά:
1500’ δωρεάν λεπτά προς κινητά WIND / Q 
Τέλος Ενεργοποίησης : 6,00€
Τέλος Απενεργοποίησης: 6,00€
Μηνιαίο πάγιο : 8,00€

WIND 1500

*Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους


