
Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.                   Μαρούσι, 25-05-2007 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
Ο ΟΤΕ ανακοινώνει νέο μειωμένο τιμολόγιο για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο 

ΟΤΕ σε κινητό τηλέφωνο, από 1 Ιουνίου 2007. 
Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο από την αρχή της κλήσης. Κατόπιν τούτων οι νέες 
χρεώσεις, οι οποίες εμπεριέχουν ΦΠΑ 19%, θα έχουν ως κατωτέρω : 
 

Προς  COSMOTE   0,1658 € ανά λεπτό επικοινωνίας με χρέωση ως εξής : 

• Χρέωση κλήσεων από τηλεφωνικές συνδέσεις ψηφιακών κέντρων : 

 Η χρέωση θα γίνεται ανά δευτερόλεπτο με τιμή 0,002763 € /sec. 

• Η χρέωση από καρτοτηλέφωνο θα γίνεται με 3 παλμούς χρέωσης τηλεκάρτας* 
ανά 30 sec. 

• Η χρέωση με χρήση χρονοκάρτας θα είναι 0,18€ ανά λεπτό. 
 

Προς  VODAFONE  0,1662 € ανά λεπτό επικοινωνίας με χρέωση ως εξής : 

• Χρέωση κλήσεων από τηλεφωνικές συνδέσεις ψηφιακών κέντρων : 

 Η χρέωση θα γίνεται ανά δευτερόλεπτο με τιμή 0,002770 € /sec. 

• Η χρέωση από καρτοτηλέφωνο θα γίνεται με 3 παλμούς χρέωσης τηλεκάρτας* 
ανά 30 sec. 

• Η χρέωση με χρήση χρονοκάρτας θα είναι 0,18€ ανά λεπτό. 
 

Προς  TIM      0,1781 € ανά λεπτό επικοινωνίας με χρέωση ως εξής : 

• Χρέωση κλήσεων από τηλεφωνικές συνδέσεις ψηφιακών κέντρων : 

 Η χρέωση θα γίνεται ανά δευτερόλεπτο με τιμή 0,002969 € /sec. 

• Η χρέωση από καρτοτηλέφωνο θα γίνεται με 3 παλμούς χρέωσης τηλεκάρτας* 
ανά 30 sec. 

• Η χρέωση με χρήση χρονοκάρτας θα είναι 0,18€ ανά λεπτό. 
 

Προς  Q-TELECOM   0,1781 € ανά λεπτό επικοινωνίας με  χρέωση ως  εξής : 

• Χρέωση κλήσεων από τηλεφωνικές συνδέσεις ψηφιακών κέντρων: 
 Η χρέωση θα γίνεται ανά δευτερόλεπτο με τιμή 0,002969 € /sec. 

• Η χρέωση από καρτοτηλέφωνο θα γίνεται με 3 παλμούς χρέωσης τηλεκάρτας* 
ανά 30 sec. 

• Η χρέωση με χρήση χρονοκάρτας θα είναι 0,18€ ανά λεπτό. 
 
 
Όλες οι ανωτέρω χρεώσεις θα είναι ίδιες για όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας. 
 
 
(*) 1 παλμός χρέωσης τηλεκάρτας =0,037€ ( η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 19%) 


