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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τροποποιήσεις και προσθήκες στο υφιστάµενο Τιµολόγιο του δικτύου IP 
για υπηρεσίες VPN, που θα ισχύσουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους. 

 
 
1.  Αλλαγή των τιµών στην παράγραφο 3 του Κεφαλαίου I (ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ IP VPN) µε τίτλο Dial Up 

Access IP VPN ως εξής : 
 
 Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ

3.1. Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης, ανά χρήστη 12 € 14,28 € 
3.2. Μηνιαίο τέλος πρόσβασης µέσω PSTN, στο IP VPN, ανά χρήστη 9 € 10,71 € 
3.3. Μηνιαίο τέλος πρόσβασης µέσω ISDN 64 στο IP VPN, ανά χρήστη 9 € 10,71 € 
3.4. Μηνιαίο τέλος πρόσβασης µέσω ISDN 128 στο IP VPN, ανά χρήστη 15 € 17,85 € 
3.5. Μηνιαίο τέλος χρήσης µε χρονοχρέωση Ε.Π.Α.Κ. – Π.Ε.Α.Κ.   

 
 

2. Προσθήκη στην παράγραφο 5 του Κεφαλαίου I (ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ IP VPN) µε τίτλο ADSL access 
VPN, ως εξής : 

 

5. ADSL access VPN.  

 
Α. ΚΥΡΙΑ ΤΕΛΗ 

 
A.1. Για ADSL Access VPN 

 
 

Ταχύτητα πρόσβασης Τέλος Σύνδεσης Μηνιαίο Τέλος 

Εισερχόµενη / απερχόµενη Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

384 Kbps/ 128 Kbps 100 119 33 39,27 
512 Kbps/ 128 Kbps 100 119 46 54,74 

1024 Kbps/ 256 Kbps 100 119 69 82,11 
 
 

A.2. Για IP VPN πάνω σε υφιστάµενη ADSL πρόσβαση 
 

Ταχύτητα πρόσβασης Τέλος Σύνδεσης Μηνιαίο Τέλος 

Εισερχόµενη / απερχόµενη Χωρίς 
ΦΠΑ

Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 
384 Kbps/ 128 Kbps 20 23,8 17 20,23 
512 Kbps/ 128 Kbps 20 23,8 26 30,94 

1024 Kbps/ 256 Kbps 20 23,8 36 42,84 
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Β. ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΤΕΛΗ 
 
 

• Μεταφορά της PSTN ή ISDN σύνδεσης (στην οποία λειτουργεί και ADSL πρόσβαση, και 
µόνο για τις εργασίες που αφορούν στην ADSL πρόσβαση) 
Αν η µεταφορά γίνεται σε περιοχή που καλύπτεται από το οικείο DSLAM  
∆εν υπάρχει τέλος µεταφοράς. Θα καταβάλλεται όµως το 100% του εκάστοτε τέλους 
εγκατάστασης της λιανικής διάθεσης της ADSL πρόσβασης, όταν το συνεργείο ΟΤΕ 
εγκαθιστά τον εξοπλισµό ΟΤΕ. 
Αν η µεταφορά δεν γίνεται σε περιοχή που καλύπτεται από το οικείο DSLAM τότε η 
µεταφορά αντιµετωπίζεται ως νέα σύνδεση. 
Τα τέλη που αφορούν τη µεταφορά της PSTN ή ISDN τηλεφωνικής του σύνδεσης. θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση κανονικά από τον πελάτη. 

 
 

• Μεταφορά της ADSL πρόσβασης (σε άλλη τηλεφωνική σύνδεση που καλύπτεται από το 
ίδιο DSLAM και µόνο για τις εργασίες που αφορούν στην ADSL πρόσβαση) 
Με τη προϋπόθεση ότι η Τ/Φ σύνδεση ανήκει στον ίδιο χρήστη, ποσό ίσο µε το 100% του 
εκάστοτε τέλους ενεργοποίησης της ADSL πρόσβασης. Θα καταβάλλεται το 100% του 
εκάστοτε τέλους εγκατάστασης της ADSL πρόσβασης, όταν το συνεργείο ΟΤΕ εγκαθιστά 
τον εξοπλισµό ΟΤΕ. Σε περίπτωση που η Τ/Φ σύνδεση ανήκει σε άλλο χρήστη τότε η 
µεταφορά αντιµετωπίζεται ως νέα σύνδεση. 

 
• Μετατροπή της PSTN τηλεφωνικής σύνδεσης σε ISDN και αντίστροφα (στην οποία 
λειτουργεί και ADSL  πρόσβαση) και µόνο για τις εργασίες που αφορούν στην ADSL 
πρόσβαση) 

 

Ποσό ίσο µε το 100% του εκάστοτε τέλους ενεργοποίησης της ADSL πρόσβασης. 
Θα καταβάλλεται το 100% του εκάστοτε τέλους εγκατάστασης της ADSL 
πρόσβασης, όταν το συνεργείο ΟΤΕ εγκαθιστά τον εξοπλισµό ΟΤΕ. 
Το ανωτέρω τέλος θα καταβάλλεται πέραν του τέλους που θα καταβάλλει ο πελάτης για τη 
µετατροπή της PSTN σε ISDN τηλεφωνικής σύνδεσης και αντίστροφα.  

 
• Αλλαγή ταχύτητας: 
Ατελώς. 

 
• Αλλαγή του τηλεφωνικού αριθµού: 
Ποσό ίσο µε το 50% του εκάστοτε τέλους ενεργοποίησης  της ADSL πρόσβασης. 
Το ανωτέρω τέλος θα καταβάλλεται πέραν του τέλους που θα καταβάλλει ο πελάτης για 
την αλλαγή του τηλεφωνικού αριθµού της σύνδεσής του.  

 
• Τέλος Άσκοπης µετάβασης προσωπικού ΟΤΕ για άρση βλάβης ή µετάβαση προσωπικού 
ΟΤΕ για επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας της ΑDSL πρόσβασης, το οποίο θα είναι ίσο 
µε το ποσό των 35,7€ µε ΦΠΑ (30 € χωρίς ΦΠΑ) 

 


