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ΡΡ ΖΖ ΙΙ ΔΔ ΦΦ ΩΩ ΛΛ ΗΗ ΑΑ   ΔΔ ΠΠ ΩΩ ΡΡ ΔΔ ΟΟ ΗΗ ΘΘ ΝΝ    
 

 

Α.Α. ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΡΗΚΔΠ ζε EURO 

Σσξίο 
ΦΞΑ 

Κε ΦΞΑ  
23% 

1. Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο 
ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:  

(Αλ ζηνλ ίδην ρώξν ιεηηνπξγεί θαη άιιε Ρ.Γ δηθηύνπ ΝΡΔ δελ 
θαηαβάιιεηαη ηέινο) 

 
 

29,34 € 

 
 

36,09 € 

2. Ρέινο ζύλδεζεο  ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN πνπ 
επηζηξέθεη  από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή  βξόρνπ κε 
δηαηήξεζε αξηζκνύ) ζην δίθηπν ηνπ  ΝΡΔ:  25,39 €  31,23 € 

3. Γηαηήξεζε αξηζκνύ από κεηαθνξά ηειεθσληθήο 
γξακκήο PSTN (εζσηεξηθή θνξεηόηεηα) εληόο ηνπ 
ηδίνπ θνκβηθνύ θέληξνπ . 

(Ρν ηέινο απηό εηζπξάηηεηαη πέξαλ ηνπ ηέινπο  κεηαθνξάο 
ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN, αλεμάξηεηα αλ ζηνλ  ίδην 
ρώξν ιεηηνπξγεί  θαη άιιε ηειεθσληθή γξακκή) 

10,00 € 12,30 € 

4. Βαζηθά κεληαία ηέιε   

4.1. Βαζηθό κεληαίν ηέινο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN :  

12,40
1
 

 

15,25 € 

5. Ρέινο Mνλάδαο Xξέσζεο (Κ.Σ.) ηειεθσληθώλ 
ζπλδηαιέμεσλ:    

0,026 € 0,03198 € 

6. Ρέιε ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ   

6.1. Ρέιε Αζηηθώλ ζπλδηαιέμεσλ  δηθηύνπ ΝΡΔ.  

 0,026 € αλά   ιεπηό επηθνηλσλίαο ρσξίο ΦΞΑ  ή 0,03198 €  αλά   ιεπηό επηθνηλσλίαο 
κε ΦΞΑ 23%.  

Ζ ρξέσζε  είλαη εληαία   γηα όιεο ηηο εκέξεο θαη  ώξεο ηεο εβδνκάδαο. Ρπρόλ θιάζκα 
ηνπ ιεπηνύ ινγίδεηαη  σο αθέξαην ιεπηό  

Ξαικνί ξίςεο/κνλάδεο ρξέσζεο  ςεθηαθώλ θέληξσλ 

1 Κ.Σ. αλά ιεπηό επηθνηλσλίαο.  

 ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ : 

1. Νη αζηηθέο ζπλδηαιέμεηο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηε ζέζε ή/θαη ηελ απόζηαζε 
ησλ Θν.Θ. (Θνκβηθώλ Θέληξσλ) θαινύληνο -  θαινύκελνπ θαη είλαη : 

1.1. Νη ζπλδηαιέμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ηειεθσληθώλ 
γξακκώλ  ησλ νπνίσλ ηα Θν.Θ. βξίζθνληαη ζηνλ ίδην Λνκό. 

1.2. Νη ζπλδηαιέμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ηειεθσληθώλ 
γξακκώλ  ησλ νπνίσλ ηα Θν.Θ. βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο Λνκνύο 
αιιά ε κεηαμύ ησλ Θν.Θ. απόζηαζε (ζε επζεία γξακκή) δελ ππεξβαίλεη 
ηα 45 ρηιηόκεηξα. 

6.2. Ρέιε πεξαζηηθώλ ζπλδηαιέμεσλ δηθηύνπ ΝΡΔ .  

 Γεπηέξα από ώξα 00:00 έσο θαη Πάββαην  κέρξη ώξα 24:00 

 0,055 € αλά   ιεπηό επηθνηλσλίαο ρσξίο ΦΞΑ  ή 0,06765 €  αλά   ιεπηό 
επηθνηλσλίαο κε ΦΞΑ 23%. Ρπρόλ θιάζκα ηνπ ιεπηνύ ινγίδεηαη  σο αθέξαην ιεπηό  

Θπξηαθή όιν ην 24σξν 

                                                           
1 Ηζρύο από 3-4-2006 
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Α.Α. ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΡΗΚΔΠ ζε EURO 

Σσξίο 
ΦΞΑ 

Κε ΦΞΑ  
23% 

 0,026 € αλά   ιεπηό επηθνηλσλίαο ρσξίο ΦΞΑ  ή 0,03198 €  αλά   ιεπηό 
επηθνηλσλίαο κε ΦΞΑ 23%. Ρπρόλ θιάζκα ηνπ ιεπηνύ ινγίδεηαη  σο αθέξαην ιεπηό. 

Ξαικνί ξίςεο/κνλάδεο ρξέσζεο  ςεθηαθώλ θέληξσλ  

Γεπηέξα από ώξα 00:00 έσο θαη Πάββαην  κέρξη ώξα 24:00 

 1 Κ.Σ. αλά 28,36 δεπηεξόιεπηα.  

Θπξηαθή όιν ην 24σξν 

 1 Κ.Σ. αλά ιεπηό επηθνηλσλίαο . 

6.3. Ρέινο παικνύ ρξέσζεο ηειεθσληθήο ζπλδηάιεμεο από 
εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο (θνηλόρξεζηα 
ηειέθσλα κε Γείθηε ηειώλ) ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη 
θαη ν Φ.Ξ.Α. :   

 
 

0,04 € 

6.3.1. Νη ηξίηνη πνπ δηαρεηξίδνληαη θνηλόρξεζηεο ηειεθσληθέο 
γξακκέο  απνδίδνπλ ζηνλ Ν.Ρ.Δ. ην αλά Κ.Σ. ηζρύνλ ηέινο 
ηεο παξαγξάθνπ 5. 

  

6.3.2. Ρν αλσηέξσ ηέινο θνηλνρξήζησλ γξακκώλ δελ εθαξκόδεηαη 
ζηηο ηειεθσληθέο γξακκέο ησλ Μελνδνρείσλ όισλ ησλ 
θαηεγνξηώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Motels, Μελώλσλ, 
Pensions, Camping, Bungalows, Νηθνηξνθείσλ, Δπηπισκέλσλ 
Γηακεξηζκάησλ θαη Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ) κε ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη απηά ιεηηνπξγνύλ κε νξηζηηθή ή πξνζσξηλή 
άδεηα ηνπ Δ.Ν.Ρ. 

  

7. Ρέινο απνκαθξπζκέλνπ ζπλδξνκεηή. 

Ξξνθεηκέλνπ γηα ζπλδξνκεηή ηειεθσληθήο γξακκήο  πνπ 
ζπλδέεηαη κε αίηεζή ηνπ πξνζσξηλά ζε άιιν Ρε.Θ. κε 
θαλνληθή ή παξεθθιίλνπζα νδό (απνκαθξπζκέλνο 
ζπλδξνκεηήο), θαηαβάιιεηαη πξόζζεην κεληαίν ηέινο γηα ηελ 
θαηεπζείαλ γξακκή απόζηαζε ηνπ Ρε.Θ. ζην νπνίν αλήθεη θαη 
εθείλνπ ζην νπνίν ζπλδέεηαη, όζα ηα κεληαία κεηαβιεηά 
αλά Km ηέιε ησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ 64 Kbps 
(αζηηθώλ ή ππεξαζηηθώλ)  

 

 

8. 
Ρέινο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο  κέζα ζην 
ίδην θηίξην: 

15,40 € 18,94 € 

9. Ρέινο δηαρείξηζεο πξνζσξηλώλ ηειεθσληθώλ 
γξακκώλ. 

Ξξνζσξηλέο ηειεθσληθέο γξακκέο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ 
αιινδαπή κε θξνληίδα ηνπ Ν.Ρ.Δ. όζνλ αθνξά ηελ 
παξαγγειία θαη πιεξσκή ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ νθεηιώλ 
ζηελ αληίζηνηρε ηειεπηθνηλσληαθή ππεξεζία ηεο αιινδαπήο ή 
αληίζηξνθα πξνζσξηλέο γξακκέο  πνπ εγθαζίζηαληαη ζηε 
ρώξα καο κε αλάινγε θξνληίδα μέλεο ηειεπηθνηλσληαθήο 
ππεξεζίαο, ππόθεηηαη ζε ηέινο δηαρείξηζεο αλά γξακκή ίζν κε 
ηξία (3) σξνκίζζηα (παξαγ. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

105,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

129,15 €  

10. Ρέινο αιιαγήο αξηζκνύ θιήζεσο θύξηαο ηειεθ. 
γξακκήο κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή:     

 
15,40 € 

 

18,94 € 

11. Ρέινο κεηαβίβαζεο ηειεθσληθήο γξακκήο  ιόγσ 
εθρώξεζεο - κεηαβνιήο – αλαγλώξηζεο :     

 
15,40 €  

 

18,94 € 

12. Ρέιε ρξεζηκνπνηήζεσο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο ησλ 
ζπλδηαιέμεσλ. 

 

 

 

 

12.1. Ρέινο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ εμεξρόκελσλ 
ζπλδηαιέμεσλ . 
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Α.Α. ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΡΗΚΔΠ ζε EURO 

Σσξίο 
ΦΞΑ 

Κε ΦΞΑ  
23% 

12.1.1. Κέρξη πέληε (5) κέξεο : 14,67 € 18,04 € 

12.1.2. Ξέξαλ ησλ πέληε (5) εκεξώλ γηα θάζε κέξα : 1,46 €  1,80 € 

12.1.3. Ρα ηέιε επηζηξέθνληαη αλ δηαπηζησζεί πιεκκειήο ιεηηνπξγία 
ηνπ κεηξεηή 

  

12.2. Πε πεξίπησζε αλάθιεζεο αηηήζεσλ γηα  θαηαγξαθή 
ησλ ζπλδηαιέμεσλ θαη εθόζνλ νη ζρεηηθέο αηηήζεηο 
θαηαηεζνύλ ζηελ ππεξεζία πξηλ από ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, επηζηξέθνληαη όια ηα 
ηέιε. 

  

13. Κεληαίν ηέινο γηα κε αλαθνηλώζηκεο ηειεθσληθέο 
γξακκέο : 

Αηειώο 

14. Ρέινο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηαθνπείζεο 
ηειεθσληθήο γξακκήο (επαλαζύλδεζε) : 4,07 €  5,00 € 

15. Ρέινο Ξιεξνθνξίαο  ρξέσζεο θιήζεσλ ηειεθσληθήο 
γξακκήο πξηλ ηελ έθδνζε ινγαξηαζκνύ :   1,46 €  1,80 € 

16. Ρέινο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζπλδξνκεηή γηα ηε 
δηαθνπή ηεο ηειεθσληθήο ηνπ γξακκήο  ιόγσ κε 
εμόθιεζεο ηειεθσληθνύ ινγαξηαζκνύ :   

 

3,22 €  

 

3,96 € 

17. Ρέινο παξνρήο ερνγξαθεκέλσλ πιεξνθνξηώλ κε 
αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή (θιεζηδέθηεο). 

  

17.1. Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο κέρξη 10 εκέξεο : 29,34 €  36,09 € 

17.2. Γηα θάζε επηπιένλ 10ήκεξν ή θιάζκα απηνύ :   14,67 €   18,04 € 

18. Θιήζεηο  πξνο νιηγνςήθηνπο ΝΡΔ γηα  παξνρή 
πιεξνθνξηώλ/ππεξεζηώλ  από ηα νξγαλσκέλα  
Ξιεξνθνξηνδνηηθά Θέληξα ηνπ ΝΡΔ  θαη θιήζεηο γηα 
νιηγνςήθηνπο αξηζκνύο  έθηαθηεο  αλάγθεο, 
αλαιπηηθά σο νη θαησηέξσ πίλαθεο : 

  



Τηλευωνία Εσωτερικού 

1/6/2014 

- 6 - 

Α.Α. ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΡΗΚΔΠ ζε EURO 

Σσξίο 
ΦΞΑ 

Κε ΦΞΑ  
23% 

18.1.1. 
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Α΄ 

 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ 
ΘΙΖΠΖΠ 

ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 
Κ.Σ.      

/ιεπηό 
€/ιεπηό 

147441 
AΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΓΩΛΩΛ 

ΠΡΝΗΣΖΚΑΡΝΠ 
16 0,4034 0,50 

148442 ΩΟΑ ΔΙΙΑΓΝΠ 13  0,32  0,39  

149443 

ΕΩΓΗΑ,ΘΡΔΝ,ΔΦΖΚΔΟΔΝΛΡΑ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ, ΦΑΟΚΑΘΔΗΑ, ΗΑΡΟΝΗ  

ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΑ ΞΙΝΗΩΛ, ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ, 
AEGEAN, ΝΠΔ, ΘΡΔΙ 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΩΛ ΡΕΝΘΔΟ, 
ΙΝΡΡΝ, ΞΟΝΡΝ, ΞΟΝΞΝ, ΞΟΝΞΝΓΘΝΙ 

ΗΞΞΝΓΟΝΚΝΠ,  ΙΑΣΔΗΝ - ΔΘΛΗΘΝ 
ΙΑΣΔΗΝ, ΓΔΙΡΗΝ ΘΑΗΟΝ, 
ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΟΞΑΛΠΖ 

16 0,4034 0,50 

14770 ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΩΛ ΝΞΑΞ 

23 Κ.Σ. 
γηα ην 1ν 

ιεπηό 
θαη 

θαηόπηλ 
1 Κ.Σ. 
αλά 2,6 
δεπη.  

0,58 € 
ειάρηζηε 

ρξέσζε γηα 
ην 1ν ιεπηό 
θαη θαηόπηλ 

ρξέσζε 
0,009667 
€/δεπη.  

0,7134 € 
ειάρηζηε 

ρξέσζε γηα 
ην 1ν ιεπηό 
θαη θαηόπηλ 

ρξέσζε 
0,011890 
€/δεπη. 

18.1.2. 
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Β΄ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 
ΘΙΖΠΖΠ 

ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 
Κ.Σ. 
ΑΛΑ 

ΘΙΖΠΖ 

EURO  
ΑΛΑ ΘΙΖΠΖ 

Σσξίο     
ΦΞΑ 

Κε ΦΞΑ 
23% 

136 
ΡΖΙΔΓΟΑΦΖΚΑΡΑ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ - 

ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ 
3  0,078  0,096  

1320 
ΑΓΓΔΙΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ 
ΟΑΓΗΝΠΛΓΗΑΙΔΜΔΩΛ 

1  0,026  0,032 

139 
ΑΛΑΓΓΔΙΗΑ ΠΛΓΗΑΙΔΜΔΩΛ 

ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ 
3  0,078  0,096 

1502 ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ 3  0,078  0,096 

1881 
ΘΔΛΡΟΝ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΑΚΔΠΖΠ 

ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ 
5 0,13 € 0,16 

1299 ΑΛΡΙΖΠΖ ΚΖΛΚΑΡΩΛ VOICEMAIL 3  0,078  0,096 

                                                           
1 Ιστύς από 17/3/2009, τρέωση ανά λεπτό. Τστόν κλάσμα τοσ λεπτού στρογγσλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 
2 Ιστύς από 15/4/2014, τρέωση ανά λεπτό. Τστόν κλάσμα τοσ λεπτού στρογγσλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 
3 Ιστύς από 17/3/2009, τρέωση ανά λεπτό. Τστόν κλάσμα τοσ λεπτού στρογγσλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 
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18.1.3. 
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Γ΄ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 
ΘΙΖΠΖΠ 

ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ ΞΖΟΔΠΗΑ Κ.Σ./ιεπηό €/ιεπηό 

100 Άκεζε  Γξάζε (Αζηπλνκία) 0  Αηειώο 

108 Ακεζε Δπέκβαζε Ιηκεληθνύ Πώκαηνο 0  Αηειώο 

112 ΞΑΛΔΟΩΞΑΪΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΖΠΖΠ 0  Αηειώο 

166 Δζληθό Θέληξν  Ακεζεο Βνήζεηαο  0  Αηειώο 

197 
Δζληθό Θέληξν  Ακεζεο  Θνηλσληθήο 

Βνήζεηαο  
0  Αηειώο 

199 Ξπξνζβεζηηθή   πεξεζία 0  Αηειώο 

1298 πεξεζία Voicemail-εθηξνπή θιήζεσλ   0  Αηειώο 

13818 
ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ  
ΔΡΑΗΟΗΘΩΛ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΩΛ ΞΔΙΑΡΩΛ  

0 Αηειώο 

13820 
ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ  

ΔΗΓΗΘΩΛ ΞΔΙΑΡΩΛ  
0 Αηειώο 

13888 ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ  0 Αηειώο 

18.1.4. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Γ΄- παξνρή πιεξνθνξηώλ ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ θαη νινθιήξσζε 
θιήζεο  

ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΖΠΖΠ 
ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

Σξέσζε  από ςεθηαθέο 
ηειεθσληθέο γξακκέο   

δηθηύνπ ΝΡΔ 
Κ.Σ. αλά      

ιεπηό   
 Σσξίο ΦΞΑ 

  

  Κε ΦΞΑ 
23%    

118884 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 
ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ 

ΘΑΡΑΙΝΓΝ 

0,7805 €/ιεπηό 
 

0,96 € αλά 
ιεπηό 

 
30   

Νινθιήξσζε θιήζεο  κέζσ ηνπ 
11888 ζε  επηιεγκέλνπο  κε 

γεσγξαθηθνύο , ζε γεσγξαθηθνύο  
αξηζκνύο  εληόο θαη εθηόο δηθηύνπ ΝΡΔ ζε 
αζηηθό θαη ππεξαζηηθό επίπεδν θαζώο θαη 

ζε θηλεηό ηειέθσλν όισλ ησλ εηαηξηώλ 
θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα  . 

0,7805 €/ιεπηό 
 

0,96 € αλά 
ιεπηό 

 
30   

118225 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 
ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΝ 
ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ 

ΘΑΡΑΙΝΓΝ 

0,667 €/ιεπηό 
0,82 € αλά 

ιεπηό 
26  

Νινθιήξσζε θιήζεο  κέζσ ηνπ 
11822 ζε γεσγξαθηθνύο  αξηζκνύο  

εληόο θαη εθηόο δηθηύνπ ΝΡΔ ζε αζηηθό θαη 
ππεξαζηηθό επίπεδν θαζώο θαη ζε θηλεηό 
ηειέθσλν όισλ ησλ εηαηξηώλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα . 

0,667 €/ιεπηό 
0,82 € αλά 

ιεπηό 
26  

                                                           
4 ιστύς από 10/9/2012, τρέωση ανά λεπτό. Τστόν κλάσμα τοσ λεπτού στρογγσλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 
5 ιστύς από 10/9/2012, τρέωση ανά λεπτό. Τστόν κλάσμα τοσ λεπτού στρογγσλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 
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11889 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ  
ΓΗΔΘΛΝΠ 

ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ 
ΘΑΡΑΙΝΓΝ   

1,68 € ειάρηζηε 
ρξέσζε γηα ην 1ν 

ιεπηό θαη 
θαηόπηλ ρξέσζε 
0,028 €/δεπη.  

2,07 € 
ειάρηζηε 

ρξέσζε γηα ην 
1ν ιεπηό θαη 

θαηόπηλ 
ρξέσζε 
0,03444 
€/δεπη. 

65 Κ.Σ. γηα 
ην 1ν ιεπηό 
θαη θαηόπηλ 
1 Κ.Σ. αλά 
0,93 δεπη. 

 

19. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ  ΠΡ -  Θιήζεηο από ηειεθσληθέο γξακκέο PSTN-ISDN πξνο νιηγνςήθηνπο  
αξηζκνύο  ζεηξώλ 10,11, (πιήλ 118ΣΣ), 15 ,181XX-183XX  & 18855 δηθηύνπ 
ΝΡΔ.  

Ζ ρξέσζε  γηα θιήζεηο πξνο ηηο αλσηέξσ ζεηξέο νιηγνςήθησλ αξηζκώλ είλαη  
ηδηα κε ηελ ρξέσζε αζηηθώλ ζπλδηαιέμεσλ,  αλαιπηηθά σο ε παξάγξαθνο 6.1.    

20. Θιήζεηο, από ηειεθσληθέο γξακκέο PSTN-ISDN πξνο  νιηγνςήθηνπο   
αξηζκνύο  ηξίησλ   ζεηξώλ 14ΣΣΣ, 118ΣΣ  ελεξγνπνηεκέλσλ ζην δίθηπν ηνπ 
ΝΡΔ, αλαιπηηθά  σο ν θαησηέξσ πίλαθαο : 

 

 

Νιηγνςήθηνο ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ ΞΖΟΔΠΗΑ Δηαηξία 

Σξέσζε ζε € 

Σσξίο     ΦΞΑ 
Κε ΦΞΑ 

23% 

11811 
παξνρή πιεξνθνξηώλ επαγγεικαηηθνύ 

θαηαιόγνπ 

INFOTE 

 

Γηα θιήζεηο κε 
δηάξθεηα κέρξη  

θαη 60 sec, 
ειάρηζηε ρξέσζε 

0,75 €. 
Γηα θιήζεηο κε 

δηάξθεηα 
κεγαιύηεξε ησλ 
60 sec, ρξέσζε  
0,0125 €  /sec. 

Γηα θιήζεηο κε 
δηάξθεηα κέρξη  

θαη 60 sec, 
ειάρηζηε 
ρξέσζε 

0,9225 €. 
Γηα θιήζεηο κε 

δηάξθεηα 
κεγαιύηεξε ησλ 
60 sec, ρξέσζε  
0,015375 €  

/sec. 

11885 παξνρή πιεξνθνξηώλ  AUDIOTEX S.A.  
0,74 € αλά 

ιεπηό    
0,9102 € αλά 

ιεπηό 

14541 
παξνρή πιεξνθνξηώλ ελεκέξσζεο ηνπ 

επηβαηηθνύ θνηλνύ Ιηκέλσλ 
ΝΙΞ 

 
0,75 € αλά 

ιεπηό. Ρπρόλ 
θιάζκα ηνπ 

ιεπηνύ ινγίδεηαη 
σο αθέξαην  ιεπηό 

 
0,9225 € αλά 
ιεπηό. Ρπρόλ 
θιάζκα ηνπ 

ιεπηνύ 
ινγίδεηαη σο 

αθέξαην  ιεπηό.  

14505 παξνρή πιεξνθνξηώλ δξνκνινγίσλ ΘΡΔΙ ΘΡΔΙ 

Γηα θιήζεηο κε 
δηάξθεηα κέρξη  

θαη 30 sec, 
ειάρηζηε ρξέσζε 

0,2775 €. 
Γηα θιήζεηο κε 

δηάξθεηα 
κεγαιύηεξε ησλ 
30 sec, ρξέσζε  

0,00925 €  /sec. 

Γηα θιήζεηο κε 
δηάξθεηα κέρξη  

θαη 30 sec, 
ειάρηζηε 
ρξέσζε 

0,3413 €. 
Γηα θιήζεηο κε 

δηάξθεηα 
κεγαιύηεξε ησλ 
30 sec, ρξέσζε  
0,011378 €  

/sec. 

14999 παξνρή ππεξεζηώλ ηειεερνπιεξνθόξεζεο DB DATABANK   
0,013333 € 

αλά δεπηεξόιεπην   
0,0164  € αλά 

δεπηεξόιεπην   

14501 παξνρή πιεξνθνξηώλ ηαηξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

 
 
 
 
 
- 

Γηα θιήζεηο κε 
δηάξθεηα κέρξη  

θαη 60 sec, 
ειάρηζηε ρξέσζε 

0,75 €. 
Γηα θιήζεηο κε 

δηάξθεηα 
κεγαιύηεξε ησλ 
60 sec, ρξέσζε  

Γηα θιήζεηο κε 
δηάξθεηα κέρξη  

θαη 60 sec, 
ειάρηζηε 
ρξέσζε 

0,9225€. 

Γηα θιήζεηο κε 
δηάξθεηα 

κεγαιύηεξε ησλ 
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0,0125 €  /sec. 60 sec, ρξέσζε  
0,015375 €  

/sec. 

14784 πεξεζίεο Ξνιπκεζηθήο Ξιεξνθόξεζεο  ΝΡΔ  0,7967 € αλά  
θιήζε 

0,98 € αλά  
θιήζε 

14585 πεξεζίεο Ξνιπκεζηθήο Ξιεξνθόξεζεο  ΝΡΔ  0,889 € αλά  
θιήζε 

1,093 € αλά  
θιήζε 

14550 
Ππκκεηνρή ζε δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο 

ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ  
AUDIOTEX  S.A. 

2,00 € αλά  
θιήζε 

2,46 € αλά  
θιήζε 

14545 Ρν Σακόγειν ηνπ Ξαηδηνύ  1,85 € αλά  
θιήζε 

2,28 € αλά  
θιήζε 

14555 AUDIOTEX  S.A. 1,50 € αλά  
θιήζε 

1,845 € αλά  
θιήζε 

14567 Ξαηδηθά ρσξηά SOS 2,00 € αλά  
θιήζε 

2,46 € αλά  
θιήζε 

14849 ΘΗΒΩΡΝΠ  ΡΝ ΘΝΠΚΝ 
2,00 € αλά  

θιήζε 
2,46 € αλά  

θιήζε 

14741 DATA  R.C. 
0,83 € αλά  

θιήζε 
1,02 € αλά  

θιήζε 

14789 AUDIOTEX  S.A. 
2,00 € αλά  

θιήζε 
2,46 € αλά  

θιήζε 

 

Α.Α. ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΡΗΚΔΠ ζε EURO 

Σσξίο 
ΦΞΑ 

Κε ΦΞΑ  
23% 

21. Γείθηεο ηειώλ   

21.1. Κεληαίν ηέινο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Γείθηε Ρειώλ:   0,44 €  0,54 € 

21.2. Κεληαίν κίζζσκα εθκηζζνύκελνπ Γείθηε Ρειώλ  : 1,46 €  1,80€ 

22. Κεληαίν ηέινο απνζηνιήο παικώλ ρξέσζεο 16KΖz,  αλά 
γξακκή: 

1,46 €  1,80 € 

23. Ωξνκίζζην εξγαζηώλ. 

Ρν σξνκίζζην όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη από ηνλ 
Ν.Ρ.Δ είηε ζε βάξνο ησλ ζπλδξνκεηώλ είηε ζε βάξνο ηξίησλ 
θαζνξίδεηαη σο εμήο :   

 Γηα  παξνρή  εξγαζηώλ   κε  απαζρόιεζε  πξνζσπηθνύ  ΝΡΔ  
εληόο  ηνπ  θαλνληθνύ σξαξίνπ  εξγαζίαο    ίζν  κε :  

 Γηα  παξνρή  εξγαζηώλ   ππεξσξηαθά  απαζρνινύκελνπ   
πξνζσπηθνύ  ΝΡΔ    ίζν κε :     

 Γηα  παξνρή  εξγαζηώλ   απαζρνινύκελνπ   πξνζσπηθνύ  
ΝΡΔ   θαηά ηηο  Θπξηαθέο θαη  αξγίεο   ίζν  κε :   

Γηα  παξνρή  εξγαζηώλ   απαζρνινύκελνπ   πξνζσπηθνύ  ΝΡΔ    
γηα λπρηεξηλή εξγαζία   ίζν  κε :   

 

 

 

 

35,00 € 

 

35,00 € 

 

35,00 € 

 

43,00 € 

 

 

 

 

43,05 € 

 

43,05 € 

 

43,05 € 

 

52,89 € 

24. 
Γηάζεζε πιηθώλ – εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε βάξνο 
ζπλδξνκεηώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ . 
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Α.Α. ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΡΗΚΔΠ ζε EURO 

Σσξίο 
ΦΞΑ 

Κε ΦΞΑ  
23% 

Γηα ηηο πεξηπηώζεηο δηαζέζεσο πιηθώλ θαη εθηειέζεσο εξγαζηώλ 
ζε βάξνο ζπλδξνκεηώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ, νη ζρεηηθέο 
δαπάλεο ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ρειεθσληθνύ Θαλνληζκνύ πεξί πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ. 

Γηα ηε ρξέσζε ησλ κηθξν-πιηθώλ θαη απνθνκκάησλ ησλ 
θαισδίσλ ή ζπξκάησλ, ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηνπ θαισδίνπ 
ή ζύξκαηνο ην θαησηέξσ θαηά πεξίπησζε πνζνζηό 

24.1. 
Ξνζνζηό 10% γηα ην ηκήκα κέρξη  150,00 €   

  

24.2. 
Ξνζνζηό 5% γηα ην ηκήκα πέξαλ ησλ  150,00 €  
 θαη κέρξη  300,00 €  

  

24.3. 
Ξνζνζηό 2% γηα ην ηκήκα πέξαλ ησλ  300,00 €.  

  

25. Ρέιε πξόζζεησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

(Πύκθσλα κε ηα πεξί πξνζζέησλ εγθαηαζηάζεσλ νξηδόκελα 
ζηνλ Ρειεθσληθό Θαλνληζκό.) 

  

25.1. Γηα ηε ζύλδεζε – απνζύλδεζε – αληηθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο 
εηζπξάηηεηαη ε αμία ελόο θαη κηζνύ (1,5) σξνκηζζίνπ, δειαδή : 52,50 €  64,58 € 

25.2. Ρα αλσηέξσ ηέιε ηεο παξαγξάθνπ 24 εηζπξάηηνληαη εθόζνλ νη 
ζρεηηθέο εξγαζίεο γίλνληαη από ηνλ Ν.Ρ.Δ. 

  

26. Ρέιε επηρεηξεζηαθώλ  ζπζηεκάησλ (Η.Ρ.Θ.)   

26.1. Κεληαία Ρέιε  Ππληήξεζεο επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ   

Γηα θάζε Θύξα-Ξόξηα (δειαδή γηα θάζε Δζσηεξηθή Πύλδεζε 
(Δ.Π.) θαη Γξακκή Θέληξνπ Ξόιεσο (Γ.Θ.Ξ.) ηνπ Η.Ρ.Θ. κε βάζε 
ηελ εγθαηεζηεκέλε ρσξεηηθόηεηά ηνπ θαηαβάιινληαη κεληαίσο 
ηέιε ίζα κε : 

 
 

 

0,94 €  

 
 
 
 

1,16 € 

26.2. Ινηπά ηέιε επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ.   

26.2.1. Γηα ηε ζύλδεζε  - απνζύλδεζε Γξακκώλ Θέληξνπ Ξόιεσο 
(Γ.Θ.Ξ.) από ην επηρεηξεζηαθό ζύζηεκα  θαζώο θαη γηα ηε  
ηνπνζέηεζε - κεηαθνξά   λέαο εζσηεξηθήο Πύλδεζεο  ηνπ 
επηρεηξεζηαθνύ  ζπζηήκαηνο ζε  ππάξρνλ εζσηεξηθό  δίθηπν 
θαηαβάιινληαη  νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο 

  

26.3. Κηζζώκαηα ηδησηηθνύ Ρειεθσληθνύ Θέληξνπ. 

Ρν κεληαίν κίζζσκα Η.Ρ.Θ. είλαη ίζν κε ηελ αμία ηνπ Η.Ρ.Θ. 
πνιιαπιαζηαδόκελε επί ηνλ ζπληειεζηή 0,024. 

  

27. Ρέιε ζύλδεζεο, κεηαθνξάο θαη κεηάδεπμεο Ηδησηηθώλ 
Ρειεθσληθώλ Θέληξσλ ζπζηήκαηνο Γηεπηινγήο  (CAS-2 
BIT). 

  

27.1. Γηα ηε ζύλδεζε I.Ρ.Θ. κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο, αλά 30 
Γηεπηινγηθέο Γξακκέο, θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 

 
1.467,35 €  

 

1.804,84 € 

27.2. Γηα ηε κεηαθνξά δηεπηινγηθώλ γξακκώλ Η.Ρ.Θ., αλά 30 
Γηεπηινγηθέο Γξακκέο, θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 

 
733,67 €  

 

902,41 € 

27.3. Θαηαβαιιόκελα ηέιε κεηάδεπμεο Η.Ρ.Θ. κε ην ζύζηεκα 
Γηεπηινγήο ζην νηθείν ή ζε άιιν Αζηηθό Θέληξν : 

  

27.3.1. Κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή : 733,67 €  902,41 € 

27.3.2. Κε ππαηηηόηεηα ηνπ Ν.Ρ.Δ.   Αηειώο 

27.4. Ρέινο κεηαβίβαζεο ή κεηαβνιήο  : 146,73 €  180,48 € 

28. Βαζηθά κεληαία ηέιε Ηδησηηθώλ Ρειεθσληθώλ Θέληξσλ κε 
ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο. 
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28.1. Βαζηθό κεληαίν ηέινο Ηδησηηθνύ Ρειεθσληθνύ Θέληξνπ κε ην 
ζύζηεκα Γηεπηινγήο αλά 30 Γηεπηινγηθέο Γξακκέο : 

 
293,47 €  

 

360,97 € 

28.2. Γηα ηε ιεηηνπξγία Ηδησηηθνύ Ρειεθσληθνύ Θέληξνπ κε ην 
ζύζηεκα Γηεπηινγήο δελ ζα θαηαβάιιεηαη βαζηθό κεληαίν ηέινο 
θύξηαο ηειεθσληθήο γξακκήο  αλά Γηεπηινγηθή Γξακκή. 

  

28.3. Ρέινο απνκεκαθξπζκέλνπ ζπλδξνκεηή : 

Ξξνθεηκέλνπ γηα ζπλδξνκεηή ηειεθσληθήο γξακκήο  κε ην 
ζύζηεκα Γηεπηινγήο (CAS-2 BIT), πνπ ζπλδέεηαη κε αίηεζή ηνπ 
πξνζσξηλά ζε άιιν Ρε.Θ. κε θαλνληθή ή παξεθθιίλνπζα νδό 
(απνκαθξπζκέλνο ζπλδξνκεηήο), θαηαβάιιεηαη πξόζζεην 
κεληαίν ηέινο γηα ηελ θαηεπζείαλ γξακκή απόζηαζε ηνπ Ρε.Θ. 
ζην νπνίν αλήθεη θαη εθείλνπ ζην νπνίν ζπλδέεηαη, όζα ηα 
κεληαία κεηαβιεηά αλά Km ηέιε ησλ κηζζσκέλσλ 
γξακκώλ 2 Mbps (αζηηθώλ ή ππεξαζηηθώλ). 

  

29. 

Ρέιε ζπκπιεξσκαηηθώλ ππεξεζηώλ θαη επθνιηώλ πνπ 
παξέρνληαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ησλ ςεθηαθώλ θέληξσλ. 

 Ζ απελεξγνπνίεζε ή επηβεβαίσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ςεθηαθήο 
πιεξνθνξίαο παξέρεηαη : 

 

 

Αηειώο 

29.1. Αθύπληζε / πόκλεζε   

29.1.1. Ζ θάζε ελεξγνπνίεζε ρξεώλεηαη κε :  0,026 €   

 
0,03198 €  

  

29.1.2. 

Ζ θιήζε αθύπληζεο / ππόκλεζεο ρξεώλεηαη κε :  

Ζ θιήζε ρξεώλεηαη αθόκα θαη αλ δελ απαληεζεί κεηά από ηξεηο 
πξνζπάζεηεο  

0,104 €  

 
 

0,128 €       

  

29.2. Αλακνλή θιήζεο  

29.2.1. Ζ ελεξγνπνίεζε παξέρεηαη :  Αηειώο 

29.2.2. Κεληαίν ηέινο :  Αηειώο 

29.3.  Ππλνκηιία γηα Ρξεηο   

 Κεληαίν ηέινο : 1,17 €  1,44 € 

29.4. Δθηξνπή θιήζεο (άκεζε, έκκεζε , εθηξνπή ζε πεξίπησζε 
θαηεηιεκκέλνπ). 
Ν θαιώλ ζπλδξνκεηήο επηβαξύλεηαη κε ηα ηέιε επηθνηλσλίαο 
κέρξη ηνλ αξρηθά θαινύκελν ζπλδξνκεηή ελώ ν θαινύκελνο θαη 
ρξήζηεο ηεο επθνιίαο εθηξνπήο επηβαξύλεηαη κε ηα ηέιε ηνπ 
πξνσζνύκελνπ ηκήκαηνο ηεο θιήζεο.   
Ν θαινύκελνο θαη ρξήζηεο ηεο επθνιίαο δελ επηβαξύλεηαη κε ηα 
ηέιε ηνπ πξνσζνύκελνπ ηκήκαηνο ηεο θιήζεο κόλν ζηελ 
πεξίπησζε εθηξνπήο ηεο θιήζεο ζε ζηαζεξό ηειέθσλν δηθηύνπ 
ΝΡΔ εληόο ηνπ ίδηνπ Θνκβηθνύ Θέληξνπ.  

  

29.4.1. Ζ Δλεξγνπνίεζε εθηξνπήο παξέρεηαη:  Αηειώο 

29.4.2. Κεληαίν ηέινο :  Αηειώο 

29.5. Νινθιήξσζε θιήζεο ζε θαηεηιεκκέλε ζύλδεζε.   

29.5.1. Ζ ελεξγνπνίεζε παξέρεηαη :  Αηειώο 

29.5.2. Κεληαίν ηέινο :  Αηειώο 

29.6. Άκεζε θιήζε 

Ζ θάζε ελεξγνπνίεζε ρξεώλεηαη κε :  

 

0,104 € 

 

 0,128 € 

29.7. Ραρεία θιήζε   
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29.7.1. Ζ ελεξγνπνίεζε παξέρεηαη :  Αηειώο 

29.7.2. Κεληαίν ηέινο  αλεμάξηεηα από ηνπο ρξεζηκνπνηνύκελνπο 
αξηζκνύο 

1,46 €  1,80 € 

29.8. Δληνπηζκόο θαθόβνπισλ ή ελνριεηηθώλ θιήζεσλ     

29.8.1. Γηα  ρξήζε κέρξη 10 κέξεο θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 55,00 €   67,65 € 

29.8.2. Γηα ρξήζε πέξαλ ησλ 10 εκεξώλ θαη κέρξη 15 εκέξεο ην 
αλώηεξν  θαηαβάιιεηαη πξόζζεην αλά εκέξα ηέινο ίζν κε : 10,00 €  12,30 € 

29.9. Ρέιε αλαιπηηθήο ρξέσζεο αλά έθδνζε ινγαξηαζκνύ.4   

29.9.1. Γηα ηελ πξώηε ζειίδα :  0,58 €  0,71 € 

29.9.2. Γηα θάζε επηπιένλ ζειίδα  : 0,14 €   0,17 € 

29.10.  Ξξνζσξηλή Φξαγή Δηζεξρνκέλσλ Θιήζεσλ   

29.10.1. Γηα θάζε ελεξγνπνίεζε :  0,104 €  0,128 € 

29.10.2. Κεληαίν ηέινο :  Αηειώο 

29.11. Φξαγή εμεξρόκελσλ θιήζεσλ.   

29.11.1. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο παξέρεηαη : Αηειώο 

29.11.2. Κεληαίν ηέινο αλά ηειεθσληθή γξακκή : 3,10 €  3,81 € 

29.12. Ρέιε θξαγήο εηζεξρόκελσλ θιήζεσλ. 
(ε ελεξγνπνίεζε γίλεηαη από ην Θέληξν) 

Κεληαίν αλά ηειεθσληθή γξακκή ηέινο:  

 

2,93 €  

 
 
 

3,60 € 

29.13.  Ππλνπηηθή ζύλδεζε. 

Ζ ππεξεζία παξέρεηαη :  

 

Αηειώο 

29.14. Δπηιεθηηθή θξαγή εμεξρόκελσλ θιήζεσλ6 
Δλεξγνπνίεζε , κεληαίν ηέινο, θαηάξγεζε ππεξεζίαο   Αηειώο 

 Κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ , αλά κεηαβνιή 1,00 €  1,23 € 

29.15. Ρέιε γηα ηελ παξνρή πξνιεπηηθήο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ 
ζπλδηαιέμεσλ (PMOBS & SP FILE) 

  

29.15.1. Γηα δηάξθεηα δηκήλνπ ή θιάζκα απηνύ θαη κέρξη πέληε (5) 
εθηππνύκελεο ζειίδεο θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε : 

 
8,80 €  

 

10,82 € 

29.15.2. Γηα θάζε επηπιένλ ζειίδα θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε:   0,88 €  1,08 € 

29.16. Αλαγλώξηζε  θιήζεο (CLIP)   
Κεληαίν αλά  ηειεθσληθή γξακκή  ηέινο  :  

 
1,00 €  

 

1,23 € 

29.17. Απόθξπςε αξηζκνύ   

29.17.1. Γηα   θάζε  ελεξγνπνίεζε  : Αηειώο 

29.17.2. Κεληαίν  ηέινο  :  Αηειώο 

30. Απόθξπςε  αξηζκνύ αλά θιήζε Αηειώο 

31. Απόξξηςε  αλώλπκσλ  θιήζεσλ 
 Κεληαίν αλά  ηειεθσληθή γξακκή  ηέινο  :   

0,50 €  0,615 €  

                                                           
4 Ρα ππόςε ηέιε αθνξνύλ αλαιπηηθό ινγαξηαζκό πνπ δίλεηαη κεηά από αίηεζε ηνπ πειάηε θαη πεξηιακβάλεη 

αλάιπζε θιήζεσλ πέξαλ εθείλεο πνπ θαζνξίδεηαη σο βαζηθό επίπεδν αλάιπζεο ρξέσζεο όπσο απηή θαζνξίδεηαη 
ζηελ ππ αξηζ Απόθαζε 588/21 ΔΔΡΡ.   

6 Λέα ππεξεζία ηζρύο από 26-2-2007 
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32. 11888 γηα όια ηα επαγγέικαηα  
(Θαηαρώξεζε ζηνλ εηδηθό θαηάινγν επαγγεικαηηώλ) 

  

32.1. Ρέινο πξνβνιήο, αλά θαηαρώξεζε 2,846 € 
αλά κήλα 

3,50 € 
αλά κήλα 

33. «Κε ράλεηο θιήζεηο» 
Ξαθέην επθνιηώλ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη επθνιίεο: 
αλαγλώξηζε θιήζεσλ, εκπινπηηζκέλνο ηειεθσλεηήο, αλακνλή 
θιήζεο, εθηξνπή θιήζεο θαη νινθιήξσζε θιήζεο ζε 
θαηεηιεκκέλε ζύλδεζε) 

1,30 € αλά 
κήλα 

1,60 € 
αλά κήλα 

34. Απόξξηςε collect θιήζεσλ  

Κεληαίν αλά  ηειεθσληθή γξακκή  ηέινο 
1,50 €  1,85 € 

35. Ρέιε ηειεθσληθώλ γξακκώλ  ζπλδέζεσλ κε νιηγνςήθην 
αξηζκό θιήζεσο. 

  

35.1. Δθάπαμ  ηέινο   ελεξγνπνίεζεο  ηνπ  ζύληνκνπ θσδηθνύ 
ζην  δίθηπν ηνπ  ΝΡΔ 

100,00 € 123,00 € 

35.2. Ρέιε ζύλδεζεο αλά γξακκή : 
(Ωο γξακκή λνείηαη  είηε  PSTN ηειεθσληθή γξακκή  (Γ.Θ.Ξ)  είηε 
θαλάιη Β ISDN) 

150,00 € 184,50 € 

35.3. Βαζηθά κεληαία ηέιε.   

35.3.1. Γηα θάζε κηα ιεηηνπξγνύζα γξακκή θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε :  
(Ωο γξακκή λνείηαη είηε γξακκή Θέληξνπ πόιεσο είηε θαλάιη Β 
ISDN) 

14,67 €  18,04 € 

35.3.2. Γεληθέο δηαηάμεηο  

Πηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν  ζύληνκνο  θσδηθόο 
κεηαθξάδεηαη  ζε αξηζκό  Onephone( 801) ή Freephone (800) 
θαη ε θίλεζε δξνκνινγείηαη κέζσ  ηνπ ΗΛ δηθηύνπ, πξνθεηκέλνπ  
λα δηαζθαιηζηεί ε κεδεληθή ή ε αζηηθή  ρξέσζε ησλ θαινύλησλ, 
ηόηε, ν θαινύκελνο θαη θάηνρνο ηεο  ππεξεζίαο ζύληνκνπ 
θσδηθνύ επηβαξύλεηαη  εμνινθιήξνπ κε  ην θόζηνο ησλ θιήζεσλ  
όηαλ o νιηγνςήθηνο κεηαθξάδεηαη  ζε  Freephone αξηζκό   θαη  
κε ηελ ηπρόλ  δηαθνξά  ππεξαζηηθήο  κείνλ  αζηηθή όηαλ απηόο 
κεηαθξάδεηαη  ζε Onephone  αξηζκό. 

  

35.3.3. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε εθαξκόδνληαη ηα ηέιε πνπ ηζρύνπλ γηα 
ηηο Θύξηεο Ρειεθσληθέο Γξακκέο . 

  

36. 
Ρέιε εξγαζηώλ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ηειεθσληθήο 
ζπζθεπήο πξνκεζεπκέλεο από ηνλ ΝΡΔ ή αληηθαηάζηαζεο 
ηειεθσληθήο ζπζθεπήο κε θαηλνύξγηα ζπζθεπή ΝΡΔ ή 
επηζθεπήο – ηνπνζέηεζεο ηειεθσληθήο πξίδαο. 

Ρέινο αλά επίζθεςε ζπλεξγείνπ.  

Πε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο πιηθώλ (ζπζθεπή, πξίδα θηι) κε 
θαηλνύξγηα, πέξαλ  ησλ αλσηέξσ ηειώλ (ηέιε εξγαζηώλ),  ν 
πειάηεο θαηαβάιιεη θαη ηελ αμία ησλ πιηθώλ όπσο απηή 
θαζνξίδεηαη ζηνλ Θαηάινγν Ρηκώλ ιηθώλ ηνπ Ν.Ρ.Δ 

 
 
 
 

22,00 € 

 
 
 
 

27,06 € 
 

37. 
Ρέινο αλά άζθνπε κεηάβαζε κε ππαηηηόηεηα ηνπ 
ζπλδξνκεηή. 52,55 € 64,64 € 

38. Κεληαίν ηέινο ζπληήξεζεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο.  

Ρν ηέινο απηό θαηαβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
ζπλδξνκεηήο επηζπκεί ηε κόληκε ζπληήξεζε ηεο ηειεθσληθήο 
ηνπ ζπζθεπήο από ηνλ Ν.Ρ.Δ. ρσξίο ηελ θαηαβνιή ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ηειώλ ηεο παξαγξάθνπ 36. 

0,44 €  0,54 € 
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39. 
Δηήζηα ζπλδξνκή ζπιιεθηώλ ηειεθαξηώλ. 

Νη εγγεγξακκέλνη ζπιιέθηεο ηειεθαξηώλ επηβαξύλνληαη εηεζίσο 
θαη αλά ζπλδξνκή (καδί κε ηνλ ΦΞΑ) κε ην πνζό ησλ : 

 

11,75 € 

40. 
Ξώιεζε - εθκίζζσζε επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ. 

40.1. Ρηκή πώιεζεο επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ. 

Ζ ηηκή πώιεζεο γηα θάζε ηύπν θαηλνύξγηνπ επηηξαπέδηνπ θαξηνηειεθώλνπ θαζνξίδεηαη κε 

βάζε ηελ ηηκή θηήζεο ηεο ηειεπηαίαο εηζαγσγήο ηνπ ηύπνπ απηνύ ζηηο απνζήθεο ηνπ ΝΡΔ 

(αμία θαξηνηειεθώλνπ, αζθάιηζηξα, κεηαθνξηθά θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο) πξνζαπμεκέλε 

θαηά πνζνζηό 25% γηα Γεληθά Γηνηθεηηθά Έμνδα. 

Αλ κέζα ζε θάπνην εκεξνινγηαθό έηνο δελ πξαγκαηνπνηεζεί εηζαγσγή ελόο ηύπνπ 
θαξηνηειεθώλσλ, ηόηε ε ηηκή πσιήζεώο ηνπο αλαπξνζαξκόδεηαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 
επνκέλνπ έηνπο θαηά πνζνζηό ίζν κε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηζνηηκίαο ηεο δξαρκήο 
πξνο ην λόκηζκα ηεο Σώξαο πξνέιεπζεο ησλ θαξηνηειεθώλσλ θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο 
(1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ). 

40.2. Δθκίζζσζε επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ. 

Ρν κεληαίν κίζζσκα γηα θάζε ηύπν θαηλνύξγηνπ επηηξαπέδηνπ θαξηνηειεθώλνπ, πνπ ζα 
εηζπξάηηεηαη από ηνπο ζπλδξνκεηέο πέξα από ηα κεληαία ηέιε ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεθσληθήο 
γξακκήο , ππνινγίδεηαη σο ην γηλόκελν ηεο ηηκήο πσιήζεσο ηνπ εθκηζζνύκελνπ 
επηηξαπέδηνπ θαξηνηειεθώλνπ επί ηνλ ζπληειεζηή 0,024 

41. πεξεζίεο Λνήκνλνο Γηθηύνπ (I.N.) θαη INTERNATIONAL 
FREEPHONE 

  

41.1. πεξεζία αηειώλ θιήζεσλ (FREEPHONE)   

41.1.1. Ρέιε «θνηλώλ» αξηζκώλ FREEPHONE.   

41.1.1.1. Ρέιε ζύλδεζεο «θνηλνύ» αξηζκνύ: 100,00 €   123,00 € 

41.1.1.2. Βαζηθά κεληαία ηέιε «θνηλνύ » αξηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξννξηζκώλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηώλ. 
40,00 €  49,20 € 

41.1.2. Ρέιε εηδηθώλ αξηζκώλ FREEPHONE. 
 (Νξίδνληαη κε ηελ ΒΔ 3/03/19-1-99 θαη δίδνληαη θαη΄ επηινγή 
ηνπ πειάηε θαη εθόζνλ είλαη δηαζέζηκνη) 

  

41.1.2.1. «Αξγπξνί» αξηζκνί FREEPHONE   

41.1.2.1.1. Ρέιε ζύλδεζεο «αξγπξνύ» αξηζκνύ 150,00 € 184,50 € 

41.1.2.1.2. Βαζηθά κεληαία ηέιε «αξγπξνύ» αξηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ πξννξηζκώλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηώλ. 

70,00 €   86,10 € 

41.1.2.2. «Σξπζνί» αξηζκνί FREEPHONE   

41.1.2.2.1. Ρέιε ζύλδεζεο «ρξπζνύ» αξηζκνύ 200,00 € 246,00 € 

41.1.2.2.2. Βαζηθά κεληαία ηέιε «ρξπζνύ» αξηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ πξννξηζκώλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηώλ. 

150,00 € 184,50 € 

41.1.2.3. «Ξιαηηλέληνη» αξηζκνί FREEPHONE   

41.1.2.3.1. «Ξιαηηλέληνη 1»    

41.1.2.3.1.1.  Ρέιε ζύλδεζεο «πιαηηλέληνπ 1» αξηζκνύ 1.500,00 € 1.845,00 € 

41.1.2.3.1.2.  Βαζηθά κεληαία ηέιε «πιαηηλέληνπ 1» αξηζκνύ, πεξηιακβαλν-

κέλσλ ησλ πξννξηζκώλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηώλ. 150,00 € 184,50 € 
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41.1.2.3.2. «Ξιαηηλέληνη 2»   

41.1.2.3.2.1.  Ρέιε ζύλδεζεο  «πιαηηλέληνπ 2» αξηζκνύ 700,00 € 861,00 € 

41.1.2.3.2.2.  Βαζηθά κεληαία ηέιε «πιαηηλέληνπ 2» αξηζκνύ, πεξηιακβαλν-

κέλσλ ησλ πξννξηζκώλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηώλ. 150,00 € 184,50 € 

41.1.3. Ρέιε κεηαβνιώλ ζηε δνκή ησλ παξακέηξσλ ηεο αηνκηθήο 
εθαξκνγήο ηνπ πειάηε (Routing tree).  

 Tξνπνπνίεζε-κεηαβνιή ηνπ routing tree ηνπ πειάηε 

 

Αηειώο 

41.1.4. Ρέιε αλαιπηηθήο ρξέσζεο αλά αξηζκό FREEPHONE θαη έθδνζε 
ινγαξηαζκνύ:   

 Αλαιπηηθό ινγαξηαζκόο ζε καγλεηηθό κέζν 

 Αλαιπηηθό ινγαξηαζκόο ζε ραξηί αλά ζειίδα  

 
Αηειώο 

0,15 € 

 

 
Αηειώο 

0,18 € 

41.1.5. Ρέιε ρξήζεο.  

Ν θαινύκελνο θαη θάηνρνο ηνπ FREEPHONE αξηζκνύ  
επηβαξύλεηαη κε ηα εθάζηνηε ηζρύνληα ηέιε επηθνηλσλίαο  γηα ηηο 
πξαγκαηνπνηεζείζεο πξνο ηνλ FREEPHONE αξηζκό, ηειεθσληθέο 
θιήζεηο . 

  

Ρα παξαπάλσ ηέιε ηεο παξαγξάθνπ 43.1, πιελ εθείλσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ  43.1.5, ηζρύνπλ θαη γηα ηελ 
πεξίπησζε ηνπ INTERNATIONAL FREEPHONE αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πινπνίεζήο ηνπ.  

Ρα ηέιε ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο INTERNATIONAL FREEPHONE  έρνπλ σο εμήο :  

 Γηα θιήζεηο πιεξσηέεο ζηελ Διιάδα (εηζεξρόκελεο), ηα εθάζηνηε  ηζρύνληα ηέιε δηεζλνύο 
ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο  κεηαμύ Διιάδνο θαη ηνπ πξννξηζκνύ  πξνέιεπζεο ηεο θιήζεο. 

 Γηα θιήζεηο πιεξσηέεο ζε μέλν  πξννξηζκό (εμεξρόκελεο), γηα ηελ πξόζβαζε ηνπ ζπλδξνκεηή ζηελ 
παξερόκελε ππεξεζία, δελ ζα εηζπξάηηεηαη θαλέλα ηέινο. 

41.2. Δληαίνο Αξηζκόο Ξξόζβαζεο (OnePhone)  

41.2.1. Δθαξκόδνληαη ηα ηέιε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 43.1 
πιελ ησλ ηειώλ ρξήζεο πνπ έρνπλ σο εμήο : 

 

41.2.1.1. Ρέιε ρξήζεο πνπ επηβαξύλνπλ ηνλ θαινύληα: 

Γηα θάζε ζπλδηάιεμε ν θαιώλ επηβαξύλεηαη κε ηα ηέιε πνπ 
ηζρύνπλ γηα ηηο ρξνλνρξενύκελεο αζηηθέο ζπλδηαιέμεηο 
αλεμάξηεηα από ηε θύζε ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο ζπλδηάιεμεο 
(αζηηθή ή ππεξαζηηθή). 

 

41.2.1.2. Ρέιε ρξήζεο πνπ επηβαξύλνπλ ηνλ θαινύκελν: 

Πε πεξίπησζε ππεξαζηηθήο ζπλδηάιεμεο, ν θαινύκελνο 
επηβαξύλεηαη κε ηα ηέιε πνπ πξνθύπηνπλ αλ από ηα ηέιε πνπ 
αληηζηνηρνύλ ζηελ πξαγκαηνπνηεζείζα ζπλδηάιεμε αθαηξεζεί ην 
κέξνο πνπ αλαινγεί ζηνλ θαινύληα.   

 

42. πεξεζία ηειεςεθνθνξίαο (Televoting)   

42.1. Ρέιε ρξήζεο.   

 Γηα θάζε θιήζε  πξνο ηελ πεξεζία ηειεςεθνθνξίαο 
(Televoting),   ν θαιώλ ζπλδξνκεηήο, αλάινγα κε ηε δώλε 
ρξέσζεο, ρξεώλεηαη σο αθνινύζσο: 

 

 

 

 

 ΕΩΛΖ 
ΣΟΔΩΠΖΠ 

€  αλά  θιήζε 
ρσξίο  ΦΞΑ   

€  αλά  θιήζε κε 
ΦΞΑ  23% 

Ξαικνί ρξέσζεο από  
ςεθηαθά θέληξα 

(κνλάδεο   αλά  θιήζε )   

1ε 0,494 0,608 19 Κ.Σ. 

2ε  0,754 0,927 30 M.X. 
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3ε 0,988 1,215 38 Κ.Σ. 

4ε 1,20 1,476 47 Κ.Σ. 

5ε 2,99 3,678 115  Κ.Σ. 
 

43. Ρέιε ππεξεζίαο Ρειεερνπιεξνθόξεζεο (ΑUDIOTEX).   

43.1. Ρέιε ρξήζεο 7  

43.1.1. 
Γηα θάζε θιήζε πξνο ηελ πεξεζία ηειεερνπιεξνθόξεζεο  (AUDIOTEX) ζεηξώλ 
90112ΣΣΣΣΣ θαη 90113ΣΣΣΣΣ δηθηύνπ ΝΡΔ  , ν θαιώλ ζπλδξνκεηήο ρξεώλεηαη, αλάινγα κε 
ηε δώλε ρξέσζεο σο αθνινύζσο: 

 

Εώλεο 

ρξέσζεο 

ΣΟΔΩΠΖ  ΠΔ € 
Ξαικνί ρξέσζεο από  

ςεθηαθά θέληξα 

Ρέινο αλά δεπηεξόιεπην 
επηθνηλσλίαο 

Οπζκόο 
 ρξέσζεο 

Η 
Σσξίο ΦΞΑ    : 0,023333 € 

Κε ΦΞΑ 23%: 0,028700 € 
1 Ξ.Σ. / 1,114 δεπηεξ. 

ΗΗ 
Σσξίο ΦΞΑ     : 0,020000 € 

Κε ΦΞΑ 23% : 0,024600 € 
1 Ξ.Σ. / 1,300 δεπηεξ. 

ΗΗΗ 
Σσξίο ΦΞΑ     : 0,016667 € 

Κε ΦΞΑ 23% : 0,020500 € 
1 Ξ.Σ. / 1,560 δεπηεξ. 

IV 
Σσξίο ΦΞΑ     : 0,033333 € 

Κε ΦΞΑ 23% : 0,041000 € 
1 Ξ.Σ. / 0,780 δεπηεξ. 

43.1.2. Γηα θάζε θιήζε πξνο ηελ πεξεζία ηειεερνπιεξνθόξεζεο  (AUDIOTEX) ζεηξώλ  909-
ΣΣΣΣΣΣΣ δηθηύνπ ΝΡΔ  ν θαιώλ ζπλδξνκεηήο ρξεώλεηαη, αλάινγα κε ηε δώλε ρξέσζεο σο 
αθνινύζσο: 

 

Εώλεο 

ρξέσζεο 

ΣΟΔΩΠΖ  ΠΔ  € 
Ξαικνί ρξέσζεο από  

ςεθηαθά θέληξα 

Ρέινο αλά δεπηεξόιεπην 
επηθνηλσλίαο 

Οπζκόο 
 ρξέσζεο 

1ε Σσξίο ΦΞΑ     : 0,020000 € 

Κε ΦΞΑ 23% : 0,024600 € 
1 Ξ.Σ. / 1,300 δεπηεξ. 

2ε  Σσξίο ΦΞΑ    : 0,023333 € 

Κε ΦΞΑ 23%: 0,028700  € 
1 Ξ.Σ. / 1,114 δεπηεξ. 

3ε Σσξίο ΦΞΑ     : 0,033333 € 

Κε ΦΞΑ 23% : 0,041000 € 
1 Ξ.Σ. / 0,780 δεπηεξ. 

 

44. Ρέιε ρξήζεο PREMIUM RATE - IN 

44.1.1. Γηα θάζε θιήζε  πξνο ηελ πεξεζία PREMIUM RATE-IN (901151XXXX) δηθηύνπ ΝΡΔ ,     
ν θαιώλ ζπλδξνκεηήο, αλάινγα κε ηε δώλε ρξέσζεο, ρξεώλεηαη σο αθνινύζσο: 

                                                           

7 Ισχύει από 1-6-2006 
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Σσξίο 
ΦΞΑ 

Κε ΦΞΑ  
23% 

 ΕΩΛΖ 
ΣΟΔΩΠΖΠ 

€  αλά  θιήζε 
ρσξίο  ΦΞΑ   

€  αλά  θιήζε κε 
ΦΞΑ  23% 

Ξαικνί ρξέσζεο από  
ςεθηαθά θέληξα (κνλάδεο    

αλά  θιήζε )   

1ε 0,50 0,615 20 Κ.Σ. 

2ε  1,00 1,230 39 M.X. 

3ε 1,20 1,476 47 M.X. 

4ε 1,40 1,722 54 M.X. 

5ε 1,50 1,845 58 Κ.Σ. 

6ε 2,00 2,460 77 Κ.Σ. 

7ε 2,50 3,075 97 Κ.Σ. 

8ε 3,00 3,690 116 Κ.Σ. 

9ε 4,00 4,920 154 Κ.Σ. 

11ε 5,00 6,150 193 Κ.Σ. 

45. Ρέιε επηθνηλσλίαο γηα θιήζεηο  πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 
806, 812 θαη 825  ΝΡΔ. 

45.1. Ρα ηέιε επηθνηλσλίαο γηα θιήζεηο  πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 806, 812 
θαη 825   έρνπλ  αλαιπηηθά  σο ν θαησηέξσ  πίλαθαο:    

 
Φάσμα αριθμών  

 

Χρέωση  σε € ανά  sec Παλμοί τρέφζης 

από  υηθιακά 

κένηρα Χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% 

806  0,000813 0,001000 1 Ξ.Σ. /  32 δεσηερ. 

812  0,001626 0,002000 1 Ξ.Σ. / 16 δεσηερ. 

825  0,003388 0,004167 1 Ξ.Σ. / 7,70 δεσηερ. 
 

46. Ρέιε επηθνηλσλίαο γηα θιήζεηο  πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 850 
θαη  875  ΝΡΔ. 

46.1. Ρα ηέιε επηθνηλσλίαο γηα θιήζεηο  πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 850 θαη 
875  έρνπλ  αλαιπηηθά  σο νη  θαησηέξσ  πίλαθεο:    

 
Φάσμα αριθμών                        

(Χ=0-9) 

(Χρέωση  σε € ανά  sec Παλμοί τρέφζης 
από  υηθιακά 

κένηρα Χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% 

850   850 XXXX 0,006775 0,008333 

1 Ξ.Σ. /  3,8 

δεσηερ. 

875 875 XXXX 0,010163 0,012500 

1 Ξ.Σ. /  2,6 

δεσηερ. 
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Σσξίο 
ΦΞΑ 

Κε ΦΞΑ  
23% 

Φάσμα αριθμών                        
(Χ=0-9) 

Χρέωση  σε € ανά  κλήση Παλμοί τρέφζης 
από  υηθιακά 

κένηρα Χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% 

850   850 85XX 0,4065 0,50 16  Ξ.Σ. 

875 875 87XX 0,6098 0,75 24  Ξ.Σ. 
 

47. Θιήζεηο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν (Internet) κε ρξήζε Eληαίνπ Ξαλειιαδηθνύ 
Αξηζκνύ Θιήζεο (ΔΞΑΘ) ή Ξεξηνρηθνύ Αξηζκνύ Θιήζεο (ΞΔΑΘ). 

Ζ δξνκνιόγεζε ησλ θιήζεσλ απηώλ γίλεηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν θόκβν ηνπ 

πάξνρνπ κε απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πνπ απαηηεί ν ζρεδηαζκόο ηνπ δηθηύνπ 

ηνπ ΝΡΔ. 
Ζ ρξέσζε ησλ θιήζεσλ πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν, κέζσ ηνπ επηιεγόκελνπ ηειεθσληθνύ 
δηθηύνπ (PSTN) ή κέζσ ηνπ ςεθηαθνύ δηθηύνπ ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηώλ (ISDN αλά Β 
θαλάιη) κε ηε ρξήζε ΔΞΑΘ ή ΞΔΑΘ, εκθαλίδεηαη ζηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί : 

 Ωξάξην εθαξκνγήο ηειώλ 
08.00 – 22.00 
Θαζεκεξηλά 

22.00 – 08.00 
Θαζεκεξηλά 

Ό
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: Πην ίδην ή 

δηαθνξεηηθά 
Θν.Θ. ηνπ ίδηνπ 

Λνκνύ 

Ρνπηθή πξόζβαζε 

0,104 € xσξίο ΦΞΑ   ή 
0,12792 κε ΦΞΑ 23%        
(4 Κ.Σ)  αλά 520 sec  

ή xσξίο ΦΞΑ  0,72 €  αλά 
ώξα.  

Κε ΦΞΑ 23%  0,8856 € αλά 
ώξα 

0,052 €  ρσξίο ΦΞΑ ή    
0,06396 € κε ΦΞΑ 23% 
(2 Κ.Σ. ) αλά 260 sec 
 ή ρσξίο ΦΞΑ  0,72 €  

αλά ώξα. 
 Κε ΦΞΑ 23% 0,8856 € 

αλά ώξα 

Πε Θν.Θ. 
δηαθνξεηηθώλ 

Λνκώλ 

πεξηνπηθή πξόζβαζε 

0,026 € ρσξίο ΦΞΑ ή    
0,03198 € κε ΦΞΑ 23% αλά 

ιεπηό 
 ( 1 Κ.Σ. αλά 60 sec ) 

0,052 €  ρσξίο ΦΞΑ ή    
0,06396 € κε ΦΞΑ 23% 
(2 Κ.Σ.) αλά 260 sec) 
 ή ρσξίο ΦΞΑ  0,72 €  

αλά ώξα. 
 Κε ΦΞΑ 23% 0,8856 € 

αλά ώξα 
 

47.1. Θιήζεηο πξνο ην Γξαθείν ηερληθήο ππνζηήξημεο (Help Desk) ησλ παξόρσλ. 

Νη θιήζεηο απηέο είλαη αζηηθέο ή ππεξαζηηθέο κε βάζε ηα ηζρύνληα ζηελ θιαζζηθή 
ηειεθσλία θαη ρξεώλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηέιε ησλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ 
ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ. 

48. πεξεζία πξνζσπηθνύ ηειεθσλεηή (Voicemail).   

48.1. Βαζηθό παθέην Ξξνζσπηθνύ Ρειεθσλεηή.   

48.1.1. Ρέινο ζύλδεζεο  Αηειώο 

48.1.2. Κεληαίν ηέινο     Αηειώο 

48.1.3. Άληιεζε κελπκάησλ     

 Ζ αληιεζε κελπκάησλ γίλεηαη κε θιήζε ηνπ νιηγνςήθηνπ 1299  θαη ρξεώλεηαη αλά θιήζε   
κε 0,078 € ρσξίο ΦΞΑ ή 0,096 € κε ΦΞΑ 23% . 

48.2. Ρειεθσλεηήο αλαθνηλώζεσλ.   

48.2.1. Ρέινο ζύλδεζεο Αηειώο 

48.2.2. Κεληαίν ηέινο     Αηειώο 

48.2.3. Νξγάλσζε θσλνζπξίδαο    
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 Ζ νξγάλσζε ηεο θσλνζπξίδαο γίλεηαη κόλν από ην ηειέθσλν 

πνπ έρεη ηελ ππεξεζία θαη ρξεώλεηαη αλεμάξηεηα από ηε δηάξθεηα 

ηεο θιήζεο κε: 

 

0,026 € 0,03198  € 

48.2.4. Ρξνπνπνίεζε κελύκαηνο. 
 Από ην ηειέθσλν πνπ έρεη ηελ  ππεξεζία  

  αλεμάξηεηα από ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο : 

 Από άιιν ηειέθσλν : 
Αζηηθή ή ππεξαζηηθή ρξνλνρξέσζε αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ 
θαινύληνο θαη ηνπ ηειεθώλνπ πνπ έρεη ηελ ππεξεζία. 

 

 

0,026 € 

 

 

 

0,03198 € 

 

 

48.2.5. Ζ αλαγθαία εθηξνπή ζηε θσλνζπξίδα, ζε αληίζεζε κε ηελ 
παξάγξαθν 31.4 σο πξνο ην πξνσζνύκελν ηκήκα ηεο θιήζεο, 
δελ ρξεώλεηαη. 

  

48.3. Δκπινπηηζκέλν  παθέην Ξξνζσπηθνύ Ρειεθσλεηή.      

48.3.1. Ρέινο  ζύλδεζεο   Αηειώο 

48.3.2. Κεληαίν  ηέινο   1,17 €  1,44 € 

48.4. Δπαγγεικαηηθό  παθέην Ξξνζσπηθνύ Ρειεθσλεηή.   

48.4.1. Ρέινο  ζύλδεζεο    Αηειώο 

48.4.2. Κεληαίν  ηέινο    1,76 €  2,16 € 

48.5. Ρέιε εηδνπνίεζεο ελαπόζεζεο κελύκαηνο ζηε 
θσλνζπξίδα ηνπ θαινύκελνπ.  
(Δκπινπηηζκέλν θαη Δπαγγεικαηηθό Ξαθέην) 

 Όηαλ ν θαινύκελνο εηδνπνηείηαη ζε ζηαζεξό ηειέθσλν 
(special delivery) ρξεώλεηαη κε: 

 Όηαλ ν θαινύκελνο εηδνπνηείηαη ζε θηλεηό ηειέθσλν 
ρξεώλεηαη κε ηα ηέιε πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά γηα 
ζπλδηαιέμεηο από ζηαζεξό πξνο θηλεηό ηειέθσλν. 

 

 

 
 0,026 € 

 

 

 
0,03198 € 

48.6. Άληιεζε θσλεηηθώλ θαη ηειενκνηνηππηθώλ (fax) 

κελπκάησλ.(Δκπινπηηζκέλν  θαη  Δπαγγεικαηηθό  Ξαθέην) : 

 Ζ αληιεζε κελπκάησλ γίλεηαη κε θιήζε ηνπ νιηγνςήθηνπ 
1299  θαη ρξεώλεηαη αλά θιήζε κε 0,078 € ρσξίο ΦΞΑ ή 
0,096 € κε ΦΞΑ 23%. 

  

48.7. Ρέιε ππελζύκηζεο (Δκπινπηηζκέλν  θαη  Δπαγγεικαηηθό  
Ξαθέην) 

  

 Ζ  θιήζε  ππελζύκηζεο  ρξεώλεηαη   κε :     0,026 €  0,03198 € 

48.8. Ζ  αλαγθαία  εθηξνπή ζηε  θσλνζπξίδα,  ζε  αληίζεζε  κε  ηελ  
παξάγξαθν 31.4, σο  πξνο  ην  πξνσζνύκελν  ηκήκα  ηεο  
θιήζεο,  δελ  ρξεώλεηαη. 

  

48.9. Ζ  ελεξγνπνίεζε  -  απελεξγνπνίεζε   θαη  επηβεβαίσζε  ησλ  
εθηξνπώλ   πξνο  ηε  ζπξίδα,  γηα  όια  ηα  παθέηα ,  δελ  
ρξεώλεηαη.   

  

49. ALERT   

49.1. Ρέιε ζύλδεζεο  
Ζ αξρηθή ζύλδεζε ζηελ ππεξεζία παξέρεηαη : Αηειώο 

49.2. Πηαζεξά Κεληαία ηέιε.   
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 Νη ζπλδξνκεηέο ηεο ππεξεζίαο θαηαβάιινπλ (αλά ηειεθσληθή 
γξακκή) ζηαζεξά κεληαία ηέιε ίζα κε : 

Ρα ηέιε απηά θαηαβάιινληαη πέξαλ ησλ Βαζηθώλ Κεληαίσλ 
ηειώλ πνπ εηζπξάηηνληαη γηα ηηο απηόκαηεο ηειεθσληθέο 
γξακκέο (ηέιε παξαγξάθνπ 3.1 ηνπ Θεθαιαίνπ Α) 

 

2,448 € 

 

3,00 € 

49.3. Ρέιε ρξήζεο.   

 Θάζε θιήζε πξνο ηελ ππεξεζία ρξεώλεηαη κε :   0,13 €  0,16 € 

49.4. Ρέιε εηδνπνίεζεο. 

49.4.1. Ρέιε εηδνπνίεζεο θαηεύζπλζεο “Θέληξν ππεξεζίαο  ALERT  πξνο PSTN / ISDN (ζηαζεξά 
ηειέθσλα)”. 

  Γηα  Δζληθέο( αζηηθέο –ππεξαζηηθέο)   θιήζεηο εηδνπνίεζεο ζε ηειεθσληθέο γξακκέο 
PSTN ή ISDN ηνπ  δηθηύνπ ΝΡΔ  δελ θαηαβάιινληαη ηέιε. 

 Γηα  Δζληθέο( αζηηθέο –ππεξαζηηθέο)   θιήζεηο εηδνπνίεζεο ζε ζηαζεξά ηειέθσλα 
δηθηύσλ άιισλ παξόρσλ,  θαηαβάιινληαη ηα εθάζηνηε ηζρύνληα ηέιε. 

 Γηα ηηο δηεζλείο θιήζεηο εηδνπνίεζεο θαηαβάιινληαη ηα ηέιε πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο δηεζλείο 
ζπλδηαιέμεηο πνπ δηεμάγνληαη κε ην απηόκαην ζύζηεκα. 

49.4.2. Ρέιε εηδνπνίεζεο θαηεύζπλζεο “Θέληξν  ππεξεζίαο  ALERT πξνο θηλεηά ηειέθσλα 

δηθηύσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο . 

Νη θιήζεηο εηδνπνίεζεο πξνο θηλεηό ηειέθσλν, ρξεώλνληαη κε ηα ηέιε πνπ εθαξκόδνληαη 
ζηηο ζπλδηαιέμεηο θαηεύζπλζεο ζηαζεξνύ δηθηύνπ  ΝΡΔ πξνο  εζληθά δίθηπα  θηλεηήο. 

49.4.3. Δηδηθά,  γηα ηελ θαηεγνξία ησλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ  πνπ εγθαζίζηαληαη ζε ζαιάκνπο 

αζαλζέξ  κε ζθνπό ηελ  παξνρή ηεο ππεξεζίαο  ALERT , ε θξαγή εμεξρόκελσλ θιήζεσλ 

παξέρεηαη αηειώο.  

50. SMS 

Γηα  απνζηνιή κελύκαηνο  από ζηαζεξό  ηειέθσλν 
δηθηύνπ ΝΡΔ  ζε θηλεηό  εηαηξηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο  ε 
ρξέσζε αλά  κήλπκα ζα είλαη  

 
 

0,0563 € 

 

0,0692 € 

51. Γηα  απνζηνιή κελύκαηνο  από ζηαζεξό  ζε ζηαζεξό  
ηειέθσλν δηθηύνπ ΝΡΔ  ε ρξέσζε αλά  κήλπκα ζα είλαη : 

 

Αηειώο 

52. Θιήζεηο από ηεξκαηηθά PSTN – ISDN πξνο ηεξκαηηθά 

TETRA/OTElink 9
9
 

 

0,02 € 
αλά 10 

δεπηεξό-
ιεπηα 

ή θιάζκα 
απηώλ 

0,0246 € 
αλά 10 

δεπηεξό- 
ιεπηα 

ή θιάζκα 
απηώλ 

53. Yπεξεζία  Internet Pay as you go  

 

Χρέφζη 

 Ζ ρξέσζε  γηα θιήζεηο από ηειεθσληθέο γξακκέο PSTN-
ISDN πξνο ηνλ   παλειιαδηθό αξηζκό  8962 000 222 γηα 
πξόζβαζε θαη ιήςε  πεξηερνκέλνπ ππεξεζηώλ  
δηαδηθηύνπ /Ηnternet ρσξίο ζπλδξνκή θαη ηέιε ρξήζεο 
ΔΞΑΘ είλαη : 

 

 

Αζηική     τρονοτρέφζη 

Ζ ρξέσζε ηνπ θαινύληα γηα Θιήζεηο πξνο ην Γξαθείν 
ηερληθήο ππνζηήξημεο, κε θιήζε  ηνπ    αξηζκνύ   

 

 

                                                           
8 ιστύς από 2/4/2007 
9 Απόυαση ΓΣ-ΟΤΔ 2622/6-10-2000 (ΦΔΚ 1290/τΒ/24-10-2000) 
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κεξηδόκελεο ρξέσζεο  801 11 97222, πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε 
24σξε βάζε, είλαη:  

 
Αζηική     τρονοτρέφζη 
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