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Ισχύς νέου τιµολογίου  :
Οι τιµές του παρόντος τιµολογίου ισχύουν σύµφωνα µε τα ναφερόµενα 
στην 519/056 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. (Φ.Ε.Κ. 837/06.05.09).

  I. ΜΟΝΙΜΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ . ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ HELLASCOM
ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ HELLASCOM
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ  HELLASCOM
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ  HELLASCOM

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 155 Mbit/s
ΑΣΤΙΚΕΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ  HELLASCOM

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 34 Mbit/s
ΑΣΤΙΚΕΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΑΣΤΙΚΕΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
  II. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ (από 1 ηµέρα µέχρι 6 µήνες)

  III. ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΙΣ µέχρι 24 ώρες

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΙΣ
ΑΣΤΙΚΕΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΙΣ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ Τ/Ο ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΝ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ Τ/Ο ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ        ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ΄ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ κ΄ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Τέλη Χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Τέλη µε 
Φ.Π.Α. 

1. 

1.1 

1.1.1 

523,00 € 622,37 €
1.046,00 € 1.244,74 €
1.569,00 € 1.867,11 €

720,00 € 856,80 €
1.440,00 € 1.713,60 €
2.160,00 € 2.570,40 €

1.1.2 

Ποιότητα γραµµής

35,09 € 41,76 €
70,18 € 83,51 €

105,27 € 125,27 €

2,33 € 2,77 €
4,66 € 5,55 €
6,99 € 8,32 €

Ποιότητα γραµµής

36,18 € 43,05 €
72,36 € 86,11 €

108,54 € 129,16 €

2,47 € 2,94 €
4,94 € 5,88 €
7,41 € 8,82 €

1.1.3. 
70,18 € 83,51 €

1.1.4. 

Τετρασύρµατη
Εξασύρµατη

Μ-1020 &          
M-1025

∆ισύρµατη
Σταθερό Μηνιαίο Μίσθωµα ανά άκροΤετρασύρµατη

Εξασύρµατη

∆ισύρµατη
Μεταβλητό Μηνιαίο Μίσθωµα       

ανά Km

Είδος γραµµής
∆ισύρµατη

Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς ανά άκρο Τετρασύρµατη
Εξασύρµατη

Τετρασύρµατη
Εξασύρµατη

∆ισύρµατη
Μεταβλητό Μηνιαίο Μίσθωµα       

ανά KmΤετρασύρµατη
Εξασύρµατη

Είδος γραµµής

Είδος γραµµής

∆ισύρµατη
Σταθερό Μηνιαίο Μίσθωµα ανά άκρο

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς γραµµής στην ίδια πόλη (Κοµβική Περιοχή) :

Μηνιαίο  µίσθωµα για κάθε 2-σύρµατη γραµµή προέκτασης (ουρά) εκµισθούµενης εφεδρικής 
γραµµής
Η απόσταση υπολογίζεται σε ακέραια χιλιόµετρα. Τυχόν κλάσµα χιλιοµέτρου στρογγυλοποιείται 
προς τα πάνω. Ο υπολογισµός γίνεται µε βάση την κατ’ ευθεία γραµµή απόσταση µεταξύ των 
Τε.Κ.των άκρων.

Μηνιαίο µίσθωµα, που διακρίνεται σε σταθερό (ανεξάρτητο απόστασης) και µεταβλητό (ανάλογο µε 
την απόσταση) ως ακολούθως:

Μ-1040

Είδος γραµµής

ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΑΣΤΙΚΕΣ

1)       Όταν δεν απαιτούνται ειδικές µετρήσεις (M-1040)

2)       Όταν απαιτούνται ειδικές µετρήσεις (Μ-1025 & Μ-1020)

∆ισύρµατη

Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς ανά άκρο Τετρασύρµατη
Εξασύρµατη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ . ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
I. ΜΟΝΙΜΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ        ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ΄ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ κ΄ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

1.2. 

1.2.1. 

698,00 € 830,62 €
1.081,90 € 1.287,46 €
1.493,72 € 1.777,53 €

1.050,00 € 1.249,50 €
1.533,00 € 1.824,27 €
1.785,00 € 2.124,15 €

1.2.2. 

Ποιότητα γραµµής

35,09 € 41,76 €

54,39 € 64,72 €

75,09 € 89,36 €

Μηνιαίο τέλος αστικών 
και ζώνη (0-35 Km) 
υπεραστικών / Km

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (36-

70 Km) / Km
81,55 € + 1,68 € / Km X (Km-35) 97,04 € + 2,00 € / Km X (Km-35)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (71-

150 Km) / Km
140,35 € + 1,00 € / Km X (Km-70) 167,02 € + 1,19 € / Km X (Km-70)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη ( > 

150 Km) / Km
220,35 € + 0,60 € / Km X (Km-150) 262,22 € + 0,71 € / Km X (Km-150)

Ποιότητα γραµµής

36,18 € 43,05 €

52,82 € 62,86 €

83,94 € 99,89 €

Μηνιαίο τέλος αστικών 
και ζώνη (0-35 Km) 
υπεραστικών / Km

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (36-

70 Km) / Km
86,45 € + 1,66 € / Km X (Km-35) 102,88 € + 1,98 € / Km X (Km-35)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (71-

150 Km) / Km
144,55 € + 0,99 € / Km X (Km-70) 172,01 € + 1,18 € / Km X (Km-70)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη ( > 

150 Km) / Km
223,75 € + 0,59 € / Km X (Km-150) 266,26 € + 0,70 € / Km X (Km-150)

Με Φ.Π.Α. 19%

Εξασύρµατη

2,33 € 2,77 €

Τετρασύρµατη

Είδος γραµµής
∆ισύρµατη
Τετρασύρµατη
Εξασύρµατη

Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς ανά άκρο 

∆ισύρµατη

Μ-1040

Εξασύρµατη

Σταθερό Μηνιαίο Μίσθωµα ανά άκρο

Είδος γραµµής

Τετρασύρµατη

∆ισύρµατη
Τετρασύρµατη Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς ανά άκρο 
Εξασύρµατη

Μ-1020 &          
M-1025 Σταθερό Μηνιαίο Μίσθωµα ανά άκρο

∆ισύρµατη

Μεταβλητό Μηνιαίο Μίσθωµα ανά Km  Μ-1020 & M-1025

2,47 €

Χωρίς Φ.Π.Α.

2,94 €

Χωρίς Φ.Π.Α.

Με Φ.Π.Α. 19%

Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς στην ίδια πόλη (Κοµβική Περιοχή) :

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ

Είδος γραµµής
1)       Όταν δεν απαιτούνται ειδικές µετρήσεις (M-1040)

2)       Όταν απαιτούνται ειδικές µετρήσεις (Μ-1025 & Μ-1020)

Μεταβλητό Μηνιαίο Μίσθωµα ανά Km  Μ-1040

Είδος γραµµής

Μηνιαίο µίσθωµα, που διακρίνεται σε σταθερό (ανεξάρτητο απόστασης) και µεταβλητό (ανάλογο µε 
την απόσταση) ως ακολούθως:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ        ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ΄ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ κ΄ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

1.3. 

1.3.1. 
523,00 € 622,37 €

1.3.2. 

Απόσταση         
σε Km

97,00 € 115,43 €

110,00 € 130,90 €

142,00 € 168,98 €

165,00 € 196,35 €

107,00 € 127,33 €

126,00 € 149,94 €

165,00 € 196,35 €

197,00 € 234,43 €

119,00 € 141,61 €

145,00 € 172,55 €

194,00 € 230,86 €

249,00 € 296,31 €

148,00 € 176,12 €

203,00 € 241,57 €

307,00 € 365,33 €

400,00 € 476,00 €
1.4.

Μέχρι 35

Μηνιαίο Μίσθωµα, που κλιµακώνεται ανάλογα µε την απόσταση και την ταχύτητα ως ακολούθως:

Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς δισύρµατης απόληξης τηλεγραφικής γραµµής ανά  άκρο :

200 BAUDS

200 BAUDS

75-100 BAUDS

Μηνιαία µισθώµατα
200 BAUDS

50 BAUDS

Η απόσταση υπολογίζεται σε ακέραια χιλιόµετρα. Τυχόν κλάσµα χιλιοµέτρου στρογγυλοποιείται 
προς τα επάνω. Ο υπολογισµός γίνεται µε βάση την κατ’ ευθεία γραµµή απόσταση µεταξύ των 
Κοµβικών Κέντρων των άκρων

75-100 BAUDS

36 – 70

300 BAUDS

200 BAUDS

300 BAUDS

50 BAUDS

Μηνιαία µισθώµατα

71 – 150

Μηνιαία µισθώµατα

50 BAUDS

75-100 BAUDS

300 BAUDS

Άνω των 150

50 BAUDS

Μηνιαία µισθώµατα

75-100 BAUDS

300 BAUDS

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ        ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ΄ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ κ΄ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

1.5.

1.5.1. 

523,00 € 622,37 €

1.046,00 € 1.244,74 €

197,00 € 234,43 €

917,00 € 1.091,23 €

1.637,00 € 1.948,03 €

523,00 € 622,37 €

394,00 € 468,86 €

1.114,00 € 1.325,66 €

720,00 € 856,80 €

1.440,00 € 1.713,60 €

720,00 € 856,80 €

383,90 € 456,84 €

795,72 € 946,91 €

352,00 € 418,88 €

835,00 € 993,65 €

1.087,00 € 1.293,53 €

411,82 € 490,07 €

451,10 € 536,81 €

703,10 € 836,69 €

483,00 € 574,77 €

735,00 € 874,65 €

252,00 € 299,88 €

150,00 € 178,50 €

1.5.2. 
150,00 € 178,50 €

1.5.3. 250,00 € 297,50 €

1.5.4. 6,00 € 7,14 €

·         σε 6-σύρµατη Μ-1040, ανά άκρο

·         σε 2-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

·         σε 4-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

•         σε 6-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

·         σε 4-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

•         σε 6-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

3)       Αστικής 2-σύρµατης γραµµής Μ-1025 ή Μ-1020

•         σε 4-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

•         σε 6-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

4)       Αστικής 4-σύρµατης γραµµής Μ-1025 ή Μ-1020

6)       Υπεραστικής 4-σύρµατης γραµµής Μ-1040

·         σε 6-σύρµατη Μ-1040, ανά άκρο

•         σε 6-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

5)       Υπεραστικής 2-σύρµατης γραµµής Μ-1040

·         σε 4-σύρµατη Μ-1040, ανά άκρο

Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης Τηλετύπου για ταχύτητα 50 BAUDS

Το τέλος αυτό προσαυξάνεται κατά 10%, 20%, 60% και 100% όταν πρόκειται για τηλέτυπα 75, 100, 
200 και 300 BAUDS αντίστοιχα.

Τέλη µετατροπής µεταξύ αναλογικών γραµµών :

•         σε 2-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

2)       Αστικής 4-σύρµατης γραµµής Μ-1040

·         σε 6-σύρµατη Μ-1040, ανά άκρο

1)       Αστικής 2-σύρµατης γραµµής Μ-1040 

•         σε 4-σύρµατη Μ-1040, ανά άκρο

•         σε 6-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

·         σε 4-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

Για κάθε άλλη µετατροπή µεταξύ αναλογικών γραµµών θα εισπράττεται ανά άκρο, τέλος 

•         σε 6-σύρµατη Μ-1040, ανά άκρο

·         σε 4-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

·         σε 4-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

•         σε 6-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

8)       Υπεραστικής 4-σύρµατης γραµµής Μ-1025 ή Μ-1020

•         σε 6-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

Τέλος αλλαγής ταχύτητας τηλεγραφικής γραµµής (ανά γραµµή)

•         σε 6-σύρµατη Μ-1025 ή Μ-1020, ανά άκρο

7)       Υπεραστικής 2-σύρµατης γραµµής Μ-1025 ή Μ-1020

Αλλαγή τρόπου σύνδεσης αναλογικής γραµµής (π.χ. από ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο σε 
τηλεφωνική συσκευή ή αντίστροφα), ανά άκρο

Απόφαση ΟΤΕ: 861/∆1185/20/07/2009 - ΕΕΤΤ 519/056/14/4/2009(ΦΕΚ: 837/6.5.09)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ        ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ΄ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ κ΄ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

2. 

2.1. 
2.1.1.

1.026,00 € 1.220,94 €
1.026,00 € 1.220,94 €
1.026,00 € 1.220,94 €
1.856,00 € 2.208,64 €
1.856,00 € 2.208,64 €
1.856,00 € 2.208,64 €
1.965,00 € 2.338,35 €
2.031,00 € 2.416,89 €

2.1.2.

Α/Α
1) 105,17 € 125,15 €
2) 105,17 € 125,15 €
3) 122,62 € 145,92 €
4) 160,08 € 190,50 €
5) 206,44 € 245,66 €
6) 256,01 € 304,65 €
7) 381,51 € 454,00 €
8) 536,80 € 638,79 €

1) 0,82 € 0,98 €
2) 0,82 € 0,98 €
3) 1,17 € 1,39 €
4) 2,16 € 2,57 €
5) 2,22 € 2,64 €
6) 1,96 € 2,33 €
7) 4,00 € 4,76 €
8) 5,85 € 6,96 €

2.1.3.

2.1.4

2.2.

2.2.1.

2.185,00 € 2.600,15 €
387,64 € 461,29 €

5,47 € 6,51 €
2.2.2.

2.731,25 € 3.250,19 €
465,17 € 553,55 €

5,47 € 6,51 €
2.1.2.

1)       Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς, ανά άκρο
2)       Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα, ανά άκρο
3)       Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα ανά χιλιόµετρο

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση αιτηµάτων για διάθεση ψηφιακής γραµµής 
Hellascom (64 – 1920 Kbit/s), αυτά θα ικανοποιούνται, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό, από την 
υπάρχουσα δικτυακή υποδοµή (εκτός Hellascom) και θα χρεώνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω 
τέλη που ισχύουν για αντίστοιχες γραµµές Hellascom. 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ HELLASCOM

3)       Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα ανά χιλιόµετρο

Η απόσταση υπολογίζεται σε ακέραια χιλιόµετρα. Τυχόν κλάσµα χιλιοµέτρου στρογγυλοποιείται 
προς τα πάνω & ο υπολογισµός γίνεται µε βάση την κατ’ ευθεία γραµµή απόσταση µεταξύ των Τε.Κ 
των άκρων.

Σε περίπτωση που ζητούνται µισθωµένες γραµµές ταχυτήτων  n X 64 Kbit/s διαφορετικών από 
αυτές που προβλέπονται στα ανωτέρω εδάφια των προηγούµενων παραγράφων 2.1.1 & 2.1.2, θα 
χορηγούνται, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό και θα χρεώνονται µε τα τέλη σύνδεσης και τα µισθώµατα 
της αµέσως µεγαλύτερης τιµολογούµενης από τη ζητούµενη ταχύτητα.

2)       Για ταχύτητα 64 Kbit/s

Τέλος σύνδεσης µε κατασκευή δικτύου ή µεταφοράς στην ίδια πόλη (Κοµβική Περιοχή), ανά 
άκρο

ΑΣΤΙΚΕΣ  HELLASCOM

1)       Για ταχύτητα µέχρι 19,2 Kbit/s

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

4)       Για ταχύτητα 256 Kbit/s

Μηνιαίο µίσθωµα, που διακρίνεται σε σταθερό (ανεξάρτητο απόστασης) και σε µεταβλητό 
(ανάλογο µε την απόσταση) ως ακολούθως :

ΣΤΑΘΕΡΟ ανά άκρο

128

5)       Για ταχύτητα 384 Kbit/s
6)       Για ταχύτητα 512 Kbit/s
7)       Για ταχύτητα 1024 Kbit/s
8)       Για ταχύτητα 1920 Kbit/s

64
19,2

3)       Για ταχύτητα 128 Kbit/s

64
128

384
512

19,2

1920
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ανά Km

1024

ΤΑΧΥΤΗΤΑ σε Kbit/s
256

ΤΑΧΥΤΗΤΑ σε Kbit/s

Με ταχύτητα 2 Mbit/s ή 2048 Kbit/s  (δοµηµένη)

Με ταχύτητα 2 Mbit/s ή 2048 Kbit/s (αδόµητη)
1)       Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς, ανά άκρο
2)       Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα, ανά άκρο

384
256

512

1920
1024
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2.3.
2.3.1.

1.026,00 € 1.220,94 €
1.026,00 € 1.220,94 €
1.026,00 € 1.220,94 €
1.943,00 € 2.312,17 €
1.943,00 € 2.312,17 €
1.943,00 € 2.312,17 €
2.162,00 € 2.572,78 €
2.380,00 € 2.832,20 €

2.3.2.

105,17 € 125,15 €

Μηνιαίο τέλος αστικών 
και ζώνη (0-35 Km) 
υπεραστικών / Km

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (36-

70 Km) / Km
28,70 € + 0,61 € / Km X (Km-35) 34,15 € + 0,73 € / Km X (Km-35)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (71-

150 Km) / Km
50,05 € + 0,37 € / Km X (Km-70) 59,56 € + 0,44 € / Km X (Km-70)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη ( > 

150 Km) / Km
79,65 € + 0,25 € / Km X (Km-150) 94,78 € + 0,30 € / Km X (Km-150)

105,17 € 125,15 €

Μηνιαίο τέλος αστικών 
και ζώνη (0-35 Km) 
υπεραστικών / Km

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (36-

70 Km) / Km
28,70 € + 0,61 € / Km X (Km-35) 34,15 € + 0,73 € / Km X (Km-35)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (71-

150 Km) / Km
50,05 € + 0,37 € / Km X (Km-70) 59,56 € + 0,44 € / Km X (Km-70)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη ( > 

150 Km) / Km
79,65 € + 0,25 € / Km X (Km-150) 94,78 € + 0,30 € / Km X (Km-150)

0,82 €

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ  HELLASCOM
Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς µε κατασκευή δικτύου στην ίδια πόλη (Κοµβική Περιοχή), ανά 
άκρο

0,98 €

∆ιακρίνονται σε σταθερά (ανεξάρτητα απόστασης) και σε µεταβλητά (ανάλογα µε την απόσταση) ως 
ακολούθως :

1)       Για ταχύτητα 19,2 Kbit/s

Μηνιαία µισθώµατα

1)       Για ταχύτητα µέχρι 19,2 Kbit/s
2)       Για ταχύτητα 64 Kbit/s
3)       Για ταχύτητα 128 Kbit/s
4)       Για ταχύτητα 256 Kbit/s

6)       Για ταχύτητα 512 Kbit/s

·         Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:
Χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. 19%

·         Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα ανά άκρο

5)       Για ταχύτητα 384 Kbit/s

7)       Για ταχύτητα 1024 Kbit/s
8)       Για ταχύτητα 1920 Kbit/s

0,82 €

Χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. 19%

·         Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα ανά άκρο

·         Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:

2)       Για ταχύτητα 64 Kbit/s

0,98 €
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122,62 € 145,92 €

Μηνιαίο τέλος αστικών 
και ζώνη (0-35 Km) 
υπεραστικών / Km

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (36-

70 Km) / Km
40,95 € + 0,87 € / Km X (Km-35) 48,73 € + 1,04 € / Km X (Km-35)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (71-

150 Km) / Km
71,40 € + 0,52 € / Km X (Km-70) 84,97 € + 0,62 € / Km X (Km-70)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη ( > 

150 Km) / Km
113,00 € + 0,35 € / Km X (Km-150) 134,47 € + 0,42 € / Km X (Km-150)

160,08 € 190,50 €

Μηνιαίο τέλος αστικών 
και ζώνη (0-35 Km) 
υπεραστικών / Km

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (36-

70 Km) / Km
75,60 € + 1,62 € / Km X (Km-35) 89,96 € + 1,93 € / Km X (Km-35)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (71-

150 Km) / Km
132,30 € + 0,97 € / Km X (Km-70) 157,44 € + 1,15 € / Km X (Km-70)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη ( > 

150 Km) / Km
209,90 € + 0,65 € / Km X (Km-150) 249,78 € + 0,77 € / Km X (Km-150)

206,44 € 245,66 €

Μηνιαίο τέλος αστικών 
και ζώνη (0-35 Km) 
υπεραστικών / Km

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (36-

70 Km) / Km
77,70 € + 1,33 € / Km X (Km-35) 92,46 € + 1,58 € / Km X (Km-35)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (71-

150 Km) / Km
124,25 € + 0,67 € / Km X (Km-70) 147,86 € + 0,80 € / Km X (Km-70)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη ( > 

150 Km) / Km
177,85 € + 0,44 € / Km X (Km-150) 211,64 € + 0,52 € / Km X (Km-150)

256,01 € 304,65 €

Μηνιαίο τέλος αστικών 
και ζώνη (0-35 Km) 
υπεραστικών / Km

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (36-

70 Km) / Km
68,60 € + 1,47 € / Km X (Km-35) 81,63 € + 1,75 € / Km X (Km-35)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (71-

150 Km) / Km
120,05 € + 0,88 € / Km X (Km-70) 142,86 € + 1,05 € / Km X (Km-70)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη ( > 

150 Km) / Km
190,45 € + 0,59 € / Km X (Km-150) 226,64 € + 0,70 € / Km X (Km-150)

Χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. 19%

·         Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα ανά άκρο

2,33 €

6)       Για ταχύτητα 512 Kbit/s
·         Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα ανά άκρο
·         Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:

1,96 €

Χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. 19%

·         Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα ανά άκρο
·         Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:

Χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. 19%

2,22 € 2,64 €

2,57 €

5)       Για ταχύτητα 384 Kbit/s

·         Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:

3)       Για ταχύτητα 128 Kbit/s
·         Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα ανά άκρο
·         Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:

Χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. 19%

1,17 € 1,39 €

2,16 €

4)       Για ταχύτητα 256 Kbit/s
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381,51 € 454,00 €

Μηνιαίο τέλος αστικών 
και ζώνη (0-35 Km) 
υπεραστικών / Km

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (36-

70 Km) / Km
140,00 € + 3,00 € / Km X (Km-35) 166,60 € + 3,57 € / Km X (Km-35)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (71-

150 Km) / Km
245,00 € + 1,80 € / Km X (Km-70) 291,55 € + 2,14 € / Km X (Km-70)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη ( > 

150 Km) / Km
389,00 € + 1,20 € / Km X (Km-150) 462,91 € + 1,43 € / Km X (Km-150)

536,80 € 638,79 €

Μηνιαίο τέλος αστικών 
και ζώνη (0-35 Km) 
υπεραστικών / Km

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (36-

70 Km) / Km
204,75 € + 3,51 € / Km X (Km-35) 243,65 € + 4,18 € / Km X (Km-35)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (71-

150 Km) / Km
327,60 € + 1,75 € / Km X (Km-70) 389,84 € + 2,08 € / Km X (Km-70)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη ( > 

150 Km) / Km
467,60 € + 1,17 € / Km X (Km-150) 556,44 € + 1,39 € / Km X (Km-150)

2.3.3.

2.3.4.

2.4.
2.4.1.

2.600,00 € 3.094,00 €
387,64 € 461,29 €

Μηνιαίο τέλος αστικών 
και ζώνη (0-35 Km) 
υπεραστικών / Km

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (36-

70 Km) / Km
191,45 € + 2,97 € / Km X (Km-35) 227,83 € + 3,53 € / Km X (Km-35)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (71-

150 Km) / Km
295,40 € + 2,37 € / Km X (Km-70) 351,53 € + 2,82 € / Km X (Km-70)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη ( > 

150 Km) / Km
485,00 € + 1,32 € / Km X (Km-150) 577,15 € + 1,57 € / Km X (Km-150)

2.4.2.

3.250,00 € 3.867,50 €
465,17 € 553,55 €

7)       Για ταχύτητα 1024 Kbit/s

5,47 € 6,51 €

Χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. 19%

5,85 € 6,96 €

Χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. 19%

4,00 € 4,76 €

·         Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα ανά άκρο
·         Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση αιτηµάτων για διάθεση ψηφιακής γραµµής 
Hellascom (64 – 1920 Kbit/s), αυτά θα ικανοποιούνται, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό, από την 
υπάρχουσα δικτυακή υποδοµή (εκτός Hellascom) και θα χρεώνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω 
τέλη που ισχύουν για αντίστοιχες γραµµές Hellascom. 

Χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. 19%

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ HELLASCOM
Με ταχύτητα 2 Mbit/s ή 2048 Kbit/s (αδόµητη)
1)       Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς, ανά άκρο

1)       Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς, ανά άκρο
2)       Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα, ανά άκρο
3)       Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα ίδιο µε της  προηγούµενης παραγράφου 2.4.1(3)

Σε περίπτωση που ζητούνται µισθωµένες γραµµές ταχυτήτων  n X 64 Kbit/s διαφορετικών από 
αυτές που προβλέπονται στα ανωτέρω εδάφια των προηγούµενων παραγράφων 2.3.1 & 2.3.2, θα 
χορηγούνται, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό και θα χρεώνονται µε τα τέλη σύνδεσης και τα µισθώµατα 
της αµέσως µεγαλύτερης τιµολογούµενης από τη ζητούµενη ταχύτητα.

2)       Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα, ανά άκρο
3)       Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:

Με ταχύτητα 2 Mbit/s η 2048 Kbit/s (δοµηµένη)

8)       Για ταχύτητα 1920 Kbit/s
·         Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα ανά άκρο
·         Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:
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2.4.3.

2.5.

2.5.1.

250,00 € 297,50 €

250,00 € 297,50 €

250,00 € 297,50 €

250,00 € 297,50 €

250,00 € 297,50 €

250,00 € 297,50 €

Γ) Οµαδοποίηση χαµηλοτάχυτων γραµµών σε γραµµή ταχύτητας 1920 Kbit/s.               Σε 
περίπτωση που γραµµή/ές 64 έως 128 Kbit/s δροµολογείται/ούνται σε φορέα 2 Mbit/s στην πρώτη 
γραµµή θα χρεώνεται τέλος σύνδεσης υπεραστικού άκρου 1920 Kbit/s.

Β) Σε περίπτωση που λειτουργεί γραµµή 64 Kbit/s και ζητείται δεύτερη γραµµή 64 Kbit/s η οποία θα
δροµολογηθεί µέσω του ιδίου φορέα της ήδη λειτουργούσας γραµµής 64 Kbit/s, θα εισπράττεται για
το κοινό άκρο, τέλος Οµαδοποίησης.

∆) Μηνιαία µισθώµατα (σταθερά και µεταβλητά) : Θα εισπράττονται για κάθε γραµµή τα
προβλεπόµενα µισθώµατα από το ισχύον τιµολόγιο, ανάλογα µε την αιτούµενη από τον Πελάτη
ταχύτητα και απόσταση.

1. Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς αστικής γραµµής σε φορέα ταχύτητας έως 128 Kbit/s : 

Γ) Οµαδοποίηση χαµηλοτάχυτων γραµµών σε γραµµή ταχύτητας 1920 Kbit/s.               Σε 
περίπτωση που γραµµή/ές 64 έως 128 Kbit/s δροµολογείται/ούνται σε φορέα 2 Mbit/s στην πρώτη 
γραµµή θα χρεώνεται τέλος σύνδεσης αστικού άκρου 1920 Kbit/s.

Α) Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί γραµµή και ζητούνται δύο γραµµές των 64 Kbit/s, µε τη
δεύτερη να δροµολογείται µέσω του φορέα της πρώτης, θα εισπράττεται από την πρώτη το τέλος
σύνδεσης της παραγράφου 2.1.1., ενώ για τη δεύτερη γραµµή που δροµολογείται στον ίδιο φορέα
µε την αρχική, θα εισπράττεται για το κοινό άκρο, τέλος Οµαδοποίησης. 

Η απόσταση υπολογίζεται σε ακέραια χιλιόµετρα. Τυχόν κλάσµα χιλιοµέτρου στρογγυλοποιείται 
προς τα πάνω. Ο υπολογισµός του µήκους γίνεται µε βάση την κατ' ευθεία γραµµή απόσταση 
µεταξύ των Κοµβικών Κέντρων των άκρων.

3. Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς υπεραστικής γραµµής σε φορέα ταχύτητας έως 128 Kbit/s :

Β) Σε περίπτωση που λειτουργεί γραµµή 64 Kbit/s και ζητείται δεύτερη γραµµή 64 Kbit/s η οποία θα
δροµολογηθεί µέσω του ιδίου φορέα της ήδη λειτουργούσας γραµµής 64 Kbit/s, θα εισπράττεται για
το κοινό άκρο, τέλος Οµαδοποίησης.

∆) Μηνιαία µισθώµατα (σταθερά και µεταβλητά) : Θα εισπράττονται για κάθε γραµµή τα
προβλεπόµενα µισθώµατα από το ισχύον τιµολόγιο, ανάλογα µε την αιτούµενη από τον Πελάτη
ταχύτητα και απόσταση.

2. Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς αστικής γραµµής σε φορέα ταχύτητας 2 Mbit/s (εφόσον
αυτό είναι τεχνικά εφικτό) :

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ HELLASCOM
Μίσθωση γραµµών πέραν της µιας πάνω στον ίδιο φορέα (Οµαδοποίηση) εφόσον αυτό είναι
τεχνικά εφικτό.

Α) Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί γραµµή και ζητούνται δύο γραµµές των 64 Kbit/s, µε τη
δεύτερη να δροµολογείται µέσω του φορέα της πρώτης, θα εισπράττεται από την πρώτη το τέλος
σύνδεσης της παραγράφου 2.3.1., ενώ για τη δεύτερη γραµµή που δροµολογείται στον ίδιο φορέα
µε την αρχική, θα εισπράττεται για το κοινό άκρο, τέλος Οµαδοποίησης 

Α) Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί γραµµή και ζητούνται τουλάχιστον δύο νέες γραµµές εκ των
οποίων η ταχύτητα µίας τουλάχιστον είναι µεγαλύτερη ή ίση των 256 Kbit/s και κάθε επόµενη να
δροµολογείται µέσω του ιδίου φορέα (µε τον περιορισµό, το άθροισµα των ταχυτήτων να µην
υπερβαίνει τα 1920 Kbit/s), θα εισπράττεται από αυτήν που είναι ταχύτητας µεγαλύτερης ή ίσης των
256, το τέλος σύνδεσης της παραγράφου 2.1.1., ενώ για κάθε άλλη γραµµή που δροµολογείται
µέσω του ιδίου φορέα θα εισπράττεται  για το κοινό άκρο, τέλος Οµαδοποίησης. 

Β) Σε περίπτωση που λειτουργεί γραµµή µε ταχύτητα µεγαλύτερη ή ίση των 256 Kbit/s και ζητούνται
και νέες γραµµές οι οποίες δροµολογούνται µέσω του ιδίου φορέα της ήδη λειτουργούσας γραµµής
(µε τον περιορισµό το άθροισµα των ταχυτήτων να µην υπερβαίνει τα 1920 Kbit/s), θα εισπράττεται
για το κοινό άκρο κάθε νέας γραµµής, τέλος Οµαδοποίησης.

Γ) Μηνιαία µισθώµατα (σταθερά και µεταβλητά) : Θα εισπράττονται για κάθε γραµµή τα
προβλεπόµενα µισθώµατα από το ισχύον τιµολόγιο, ανάλογα µε την αιτούµενη από τον Πελάτη
ταχύτητα και απόσταση.
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250,00 € 297,50 €

250,00 € 297,50 €

2.5.2.

150,00 € 178,50 €

2.5.3.

150,00 € 178,50 €

1.005,00 € 1.195,95 €

1.354,00 € 1.611,26 €

150,00 € 178,50 €

250,00 € 297,50 €

2.5.4.

2.5.5.

150,00 € 178,50 €

2.5.5.

0 10 0%
11 50 15%

Έκπτωση
Από

101 150 25%

Πλήθος Γραµµών

51 100 20%

έως

3)      Για αύξηση ταχύτητας υπεραστικής γραµµής µε µεταβολή του φορέα του άκρου, θα
εισπράττεται για το άκρο, ποσό

4)      Για µείωση ταχύτητας (αστικής ή υπεραστικής γραµµής), χωρίς µεταβολή του φορέα του
άκρου, θα εισπράττεται για το άκρο, ποσό

Σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος Οµαδικής αλλαγής ταχύτητας ή µεταφοράς στην ίδια διεύθυνση,
Μισθωµένων Γραµµών Hellascom, παρέχονται οι κατωτέρω εκπτώσεις επί των τελών της ανωτέρω
παραγράφου 2.5.3, ανάλογα µε το πλήθος των γραµµών ως εξής:

Τέλος εσωτερικής µεταφοράς στο ίδιο κτίριο ή οικόπεδο ανά άκρο :

•       εφόσον δεν απαιτείται κατασκευή νέου φορέα, ποσό

•       εφόσον απαιτείται κατασκευή νέου φορέα, ποσό που προβλέπεται από τις παραγράφους που 
αναφέρονται σε τέλη σύνδεσης.

Γ) Μηνιαία µισθώµατα (σταθερά και µεταβλητά) : Θα εισπράττονται για κάθε γραµµή τα
προβλεπόµενα µισθώµατα από το ισχύον τιµολόγιο, ανάλογα µε την αιτούµενη από τον Πελάτη
ταχύτητα και απόσταση.

Μετατροπή Οµαδοποίησης από NTU σε πολυπλέκτη ή φορέα πρόσβασης (Ε1), από πολυπλέκτη
σε φορέα πρόσβασης (Ε1) και το αντίστροφο, από πολυπλέκτη σε πολυπλέκτη ή από φορέα
πρόσβασης (Ε1) σε άλλο φορέα πρόσβασης (Ε1), εφόσον δεν κατασκευασθεί νέος φορέας και
εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, εισπράττεται ανά άκρο, ποσό

1)      Για αύξηση ταχύτητας (αστικής ή υπεραστικής) χωρίς µεταβολή του φορέα του άκρου, θα
εισπράττεται για το άκρο, ποσό

2)      Για αύξηση ταχύτητας αστικής γραµµής µε µεταβολή του φορέα του άκρου, θα εισπράττεται
για το άκρο, ποσό

4. Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς υπεραστικής γραµµής σε φορέα ταχύτητας 2 Mbit/s
(εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό):

Α) Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί γραµµή και ζητούνται τουλάχιστον δύο νέες γραµµές εκ των
οποίων η ταχύτητα µίας τουλάχιστον είναι µεγαλύτερη ή ίση των 256 Kbit/s και κάθε επόµενη να
δροµολογείται µέσω του ιδίου φορέα (µε τον περιορισµό, το άθροισµα των ταχυτήτων να µην
υπερβαίνει τα 1920 Kbit/s), θα εισπράττεται από αυτήν που είναι ταχύτητας µεγαλύτερης ή ίσης των
256, το τέλος σύνδεσης της παραγράφου 2.3.1., ενώ για κάθε άλλη γραµµή που δροµολογείται
µέσω του ιδίου φορέα θα εισπράττεται  για το κοινό άκρο, τέλος Οµαδοποίησης. 

Β) Σε περίπτωση που λειτουργεί γραµµή µε ταχύτητα µεγαλύτερη ή ίση των 256 Kbit/s και ζητούνται
και νέες γραµµές οι οποίες δροµολογούνται µέσω του ιδίου φορέα της ήδη λειτουργούσας γραµµής
(µε τον περιορισµό το άθροισµα των ταχυτήτων να µην υπερβαίνει τα 1920 Kbit/s), θα εισπράττεται
για το κοινό άκρο κάθε νέας γραµµής, τέλος Οµαδοποίησης.

Εάν απαιτηθεί κατασκευή νέου φορέα για την µετατροπή, στην πρώτη γραµµή που θα
αναδροµολογηθεί, εισπράττεται το τέλος των παραγράφων 2.1.1. ή 2.3.1.για γραµµές 1920 Kbit/s.

Τέλος αλλαγής ταχύτητας :

30%

5)      Για µείωση ταχύτητας (αστικής ή υπεραστικής γραµµής), µε µεταβολή του φορέα του άκρου,
θα εισπράττεται για το άκρο, ποσό

Για την εκµίσθωση εφεδρικού Τερµατικού Εξοπλισµού ∆ικτύου (NTU, Κάρτες, Τροφοδοτικά), θα
εισπράττεται µηνιαίο τέλος που θα προκύπτει µετά από πολλαπλασιασµό της τιµής πώλησης (όπως
αυτή ορίζεται στον Κατάλογο Τιµών Υλικών) µε  0,04

άνω των 150
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2.6.

2.6.1

9.000,00 € 10.710,00 €
1.350,00 € 1.606,50 €

70,00 € 83,30 €

2.6.2.

10.000,00 € 11.900,00 €
1.350,00 € 1.606,50 €

Μηνιαίο τέλος αστικών 
και ζώνη (0-35 Km) 
υπεραστικών / Km

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (36-

70 Km) / Km
2.450,00 € + 28,00 € / Km X (Km-35) 2.915,50 € + 33,32 € / Km X (Km-35)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (71-

150 Km) / Km
3.430,00 € + 22,00 € / Km X (Km-70) 4.081,70 € + 26,18 € / Km X (Km-70)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη ( > 

150 Km) / Km
5.190,00 € + 13,00 € / Km X (Km-150) 6.176,10 € + 15,47 € / Km X (Km-150)

2.7.

2.7.1

10.000,00 € 11.900,00 €
2.800,00 € 3.332,00 €

140,00 € 166,60 €
2.7.2

11.000,00 € 13.090,00 €
2.800,00 € 3.332,00 €

Μηνιαίο τέλος αστικών 
και ζώνη (0-35 Km) 
υπεραστικών / Km

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (36-

70 Km) / Km
4.900,00 € + 85,00 € / Km X (Km-35) 5.831,00 € + 101,15 € / Km X (Km-35)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη (71-

150 Km) / Km
7.875,00 € + 65,00 € / Km X (Km-70) 9.371,25 € + 77,35 € / Km X (Km-70)

Μηνιαίο τέλος 
υπεραστικών ζώνη ( > 

150 Km) / Km
13.075,00 € + 45,00 € / Km X (Km-150) 15.559,25 € + 53,55 € / Km X (Km-150)

Χωρίς Φ.Π.Α.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 155 Mbit/s

ΑΣΤΙΚΕΣ

1)       Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς, ανά άκρο
2)       Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα, ανά άκρο
3)       Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα ανά χιλιόµετρο :

1)       Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς, ανά άκρο

Με Φ.Π.Α. 19%

3)       Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:
2)       Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα, ανά άκρο

140,00 € 166,60 €

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ

3)       Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα ανά χιλιόµετρο :

83,30 €

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ

1)       Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς, ανά άκρο
2)       Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα, ανά άκρο
3)       Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:

70,00 €

Χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. 19%

2)       Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα, ανά άκρο

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 34 Mbit/s

ΑΣΤΙΚΕΣ

1)       Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς, ανά άκρο
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4.

4.1
4.1.1

795,00 € 946,05 €
1.334,00 € 1.587,46 €

924,00 € 1.099,56 €
1.514,00 € 1.801,66 €

4.1.2.

1.066,00 € 1.268,54 €
1.701,00 € 2.024,19 €
1.321,00 € 1.571,99 €
2.086,00 € 2.482,34 €

4.2.

82,00 € 97,58 €
87,00 € 103,53 €

137,00 € 163,03 €
113,00 € 134,47 €
137,00 € 163,03 €
207,00 € 246,33 €

1,77 € 2,11 €
1,90 € 2,26 €
3,13 € 3,72 €
2,45 € 2,92 €
3,13 € 3,72 €
4,62 € 5,50 €

4.3.

4.3.1
82,00 € 97,58 €

Μέχρι 35 Km

Από 36 µέχρι 70 Km 61,95 € + 1,36 € / Km X (Km-35) 73,72 € + 1,62 € / Km X (Km-35)

Από 71 µέχρι 150 Km 109,55 € + 0,82 € / Km X (Km-70) 130,36 € + 0,98 € / Km X (Km-70)

άνω των 150 Km 175,15 € + 0,41 € / Km X (Km-150) 208,43 € + 0,49 € / Km X (Km-150)

Το µηνιαίο µίσθωµα αστικής γραµµής για µεταβίβαση ραδιοφωνικού προγράµµατος διακρίνεται σε
σταθερό και µεταβλητό και είναι :

•         Αµφίδροµη Μονοφωνική

Μονοφωνική

Συχνότητα   

Για αστική γραµµή :

Αµφίδροµη Μονοφωνική

Μονοφωνική
7 KHz

Στερεοφωνική
Αµφίδροµη Μονοφωνική

Χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. 19%

1)       Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα, ανά άκρο
2)       Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:

Στερεοφωνική
Αµφίδροµη Μονοφωνική

15 KHz
7 KHz

Αµφίδροµη Στερεοφωνική

Το µηνιαίο µίσθωµα υπεραστικής γραµµής για µεταβίβαση ραδιοφωνικού προγράµµατος διακρίνεται
σε σταθερό ανά άκρο, µεταβλητό ανά Km και φαίνεται στους έξι (6) επόµενους πίνακες :

Για Μονοφωνική γραµµή 7 KHZ :

2Χ15 KHzΑµφίδροµη Στερεοφωνική

2Χ15 KHz

Μονοφωνική

 2) Μεταβλητό ανά Km

7 KHz

Αµφίδροµη Μονοφωνική

15 KHz

15 KHz

•         Αµφίδροµη Στερεοφωνική

 1) Σταθερό ανά άκρο

•         Αµφίδροµη Στερεοφωνική

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

2Χ15 KHz

Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς ραδιοφωνικής γραµµής ανά άκρο:

Μονοφωνική

•         Αµφίδροµη Μονοφωνική
•         Στερεοφωνική

•         Μονοφωνική

1,77 € 2,11 €

15 KHz

2Χ15 KHz
7 KHz

Συχνότητα   

•         Στερεοφωνική

Είδος γραµµής

Είδος γραµµής

Για υπεραστική γραµµή :
•         Μονοφωνική
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4.3.2.

87,00 € 103,53 €

Μέχρι 35 Km

Από 36 µέχρι 70 Km 66,50 € + 1,36 € / Km X (Km-35) 79,14 € + 1,62 € / Km X (Km-35)

Από 71 µέχρι 150 Km 114,10 € + 0,82 € / Km X (Km-70) 135,78 € + 0,98 € / Km X (Km-70)

άνω των 150 Km 179,70 € + 0,54 € / Km X (Km-150) 213,84 € + 0,64 € / Km X (Km-150)

4.3.3.

137,00 € 163,03 €

Μέχρι 35 Km

Από 36 µέχρι 70 Km 109,55 € + 2,17 € / Km X (Km-35) 130,36 € + 2,58 € / Km X (Km-35)

Από 71 µέχρι 150 Km 185,50 € + 1,36 € / Km X (Km-70) 220,75 € + 1,62 € / Km X (Km-70)

άνω των 150 Km 294,30 € + 0,82 € / Km X (Km-150) 350,22 € + 0,98 € / Km X (Km-150)

4.3.4

113,00 € 134,47 €

Μέχρι 35 Km

Από 36 µέχρι 70 Km 85,75 € + 1,77 € / Km X (Km-35) 102,04 € + 2,11 € / Km X (Km-35)

Από 71 µέχρι 150 Km 147,70 € + 1,09 € / Km X (Km-70) 175,76 € + 1,30 € / Km X (Km-70)

άνω των 150 Km 234,90 € + 0,68 € / Km X (Km-150) 279,53 € + 0,81 € / Km X (Km-150)

4.3.5.

137,00 € 163,03 €

Μέχρι 35 Km

Από 36 µέχρι 70 Km 109,55 € + 2,17 € / Km X (Km-35) 130,36 € + 2,58 € / Km X (Km-35)

Από 71 µέχρι 150 Km 185,50 € + 1,36 € / Km X (Km-70) 220,75 € + 1,62 € / Km X (Km-70)

άνω των 150 Km 294,30 € + 0,82 € / Km X (Km-150) 350,22 € + 0,98 € / Km X (Km-150)

Χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. 19%

1,90 € 2,26 €

Χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. 19%
2)       Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:

3,13 € 3,72 €

1)       Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα, ανά άκρο

2)       Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:

2,92 €

Για Αµφίδροµη Μονοφωνική γραµµή 15 KHZ :

2)       Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:

Χωρίς Φ.Π.Α.

1)       Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα, ανά άκρο

2)       Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:

3,13 € 3,72 €

Χωρίς Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. 19%

Για Μονοφωνική γραµµή 15 KHZ :

Με Φ.Π.Α. 19%

1)       Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα, ανά άκρο

Για Στερεοφωνική γραµµή 2Χ15 KHZ :
1)       Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα, ανά άκρο

Για Αµφίδροµη Μονοφωνική γραµµή 7 KHZ :

2,45 €
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4.3.6.

207,00 € 246,33 €

Μέχρι 35 Km

Από 36 µέχρι 70 Km 161,70 € + 3,26 € / Km X (Km-35) 192,42 € + 3,88 € / Km X (Km-35)

Από 71 µέχρι 150 Km 275,80 € + 2,04 € / Km X (Km-70) 328,20 € + 2,43 € / Km X (Km-70)

άνω των 150 Km 439,00 € + 1,22 € / Km X (Km-150) 522,41 € + 1,45 € / Km X (Km-150)

4.4

4.4.1.

4.4.2.

4.5.

Ο υπολογισµός των εκπτώσεων της επόµενης παραγράφου (4.4.2) έπεται του υπολογισµού των
εκπτώσεων της παρούσας παραγράφου.

Η εφαρµογή των ποσοστιαίων εκπτώσεων εξαρτάται από το συνολικό ποσό και εφαρµόζεται στα
επί µέρους τµήµατα της παραπάνω κλίµακας (π.χ. για ετήσιο ποσό 20.000 €, θα παρέχεται
έκπτωση 6.000Χ0%+ (15.000-6.000)Χ8% + (20.000-15.000)Χ15%= 0+720+750 = 1.470 €.

•        για συνεχή 5ετία παρέχεται έκπτωση 16% επί των εκάστοτε ισχυόντων µηνιαίων
µισθωµάτων

•        για συνεχή 3ετία παρέχεται έκπτωση 12% επί των εκάστοτε ισχυόντων µηνιαίων
µισθωµάτων

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ : 

Επιστρέφονται τα αναλογούντα µισθώµατα µετά από συνεχή βλάβη που θα διαρκέσει πάνω από
48 ώρες για αστικές γραµµές ή πάνω από 1 ώρα για υπεραστικές γραµµές.

Χρόνοι µεγαλύτεροι των 30 λεπτών, στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.

Στις Ραδιοφωνικές γραµµές που λειτουργούν :

Επί πλέον των εκπτώσεων της προηγούµενης παραγράφου 4.4.1, ανάλογα µε τα συνολικά
καταβαλλόµενα ανά Ραδιοφωνικό σταθµό ετήσια µισθώµατα µόνιµων ραδιοφωνικών γραµµών
παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις κλιµακούµενες ως εξής :

•         Για ποσό µέχρι          6.000 €, δεν παρέχεται έκπτωση
•         Για ποσό µέχρι        15.000 €, παρέχεται έκπτωση   8%
•         Για ποσό µέχρι        30.000 €, παρέχεται έκπτωση 15%
•         Για ποσό άνω των   30.000 €, παρέχεται έκπτωση 20%

Με Φ.Π.Α. 19%

4,62 € 5,50 €

1)       Σταθερό µηνιαίο µίσθωµα, ανά άκρο

Χωρίς Φ.Π.Α.

2)       Μεταβλητό µηνιαίο µίσθωµα κλιµακούµενο ως εξής:

Για Αµφίδροµη Στερεοφωνική γραµµή 2Χ15 KHZ :
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5.

5.1. 

5.1.1. 1.050,00 € 1.249,50 €

5.1.2. 

540,00 € 642,60 €

15,00 € 17,85 €
5.1.3. 

5.2. 

5.2.1. 1.550,00 € 1.844,50 €

5.2.2. 

660,00 € 785,40 €
15,00 € 17,85 €

5.2.3. 

5.2.4. 300,00 € 357,00 €
5.3. 

5.3.1.

5.3.2. 

5.4

Στις τηλεοπτικές γραµµές που λειτουργούν :

Η απόσταση υπολογίζεται σε ακέραια χιλιόµετρα. Τυχόν κλάσµα χιλιοµέτρου στρογγυλοποιείται
προς τα πάνω. Ο υπολογισµός γίνεται µε βάση την κατ΄ ευθεία γραµµή απόσταση µεταξύ των
Τερµατικών Κέντρων (Τε.Κ.) των άκρων.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ.

Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς ανά άκρο

1)       Σταθερό για κάθε σηµείο κωδικοποίησης ή    αποκωδικοποίησης του σήµατος

2)       Μεταβλητό ανά χιλιόµετρο γραµµής

ΑΣΤΙΚΕΣ.
Τέλος σύνδεσης ή µεταφοράς, ανά άκρο

Μηνιαίο µίσθωµα τηλεοπτικής γραµµής (εικόνα + 2 ήχοι + Teletext)  

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

•        για συνεχή 5ετία παρέχεται έκπτωση 18% επί των εκάστοτε ισχυόντων µηνιαίων
µισθωµάτων

Μηνιαίο µίσθωµα τηλεοπτικής γραµµής (εικόνα + 2 ήχοι + Teletext) 
1)       Σταθερό για κάθε σηµείο κωδικοποίησης ή αποκωδικοποίησης του σήµατος
2)       Μεταβλητό ανά χιλιόµετρο γραµµής
Η απόσταση υπολογίζεται σε ακέραια χιλιόµετρα. Τυχόν κλάσµα χιλιοµέτρου στρογγυλοποιείται
προς τα πάνω. Ο υπολογισµός γίνεται µε βάση την κατ΄ ευθεία γραµµή απόσταση µεταξύ των
Κοµβικών Κέντρων (Κο.Κ.) των άκρων.

Μηνιαίο µίσθωµα εφεδρικού αποκωδικοποιητή (CODEC)

Ο υπολογισµός των εκπτώσεων της επόµενης παραγράφου (5.3.2) έπεται του υπολογισµού των
εκπτώσεων της παρούσας παραγράφου.

•        για συνεχή 3ετία παρέχεται έκπτωση 15% επί των εκάστοτε ισχυόντων µηνιαίων
µισθωµάτων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ : 

Επιστρέφονται τα αναλογούντα µισθώµατα µετά από συνεχή βλάβη που θα διαρκέσει πάνω από 3
ώρες για αστικές γραµµές ή πάνω από 30 λεπτά της ώρας για υπεραστικές γραµµές.

Η εφαρµογή των ποσοστιαίων εκπτώσεων εξαρτάται από το συνολικό ποσό και εφαρµόζεται στα
επί µέρους τµήµατα της παραπάνω κλίµακας (π.χ. για ετήσιο ποσό 60.000 €, θα παρέχεται
έκπτωση (15.000Χ0%+ (30.000-15.000)Χ8% + (60.000-30.000)Χ15%= 0+1.200+4.500 = 5.700 €.

Χρόνοι µεγαλύτεροι των 30 λεπτών, στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Επί πλέον των εκπτώσεων της προηγούµενης παραγράφου 5.3.1, ανάλογα µε τα συνολικά
καταβαλλόµενα ανά τηλεοπτικό σταθµό ετήσια µισθώµατα µόνιµων τηλεοπτικών γραµµών
παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις κλιµακούµενες ως εξής

•         Για ποσό µέχρι        15.000 €, δεν παρέχεται έκπτωση
•         Για ποσό µέχρι        30.000 €, παρέχεται έκπτωση   8%
•         Για ποσό µέχρι        73.000 €, παρέχεται έκπτωση 15%
•         Για ποσό µέχρι      146.000 €, παρέχεται έκπτωση 18%
•         Για ποσό άνω των  146.000 €, παρέχεται έκπτωση 20%
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1. 
6.1. 50,00 € 59,50 €
6.2. 50,00 € 59,50 €
6.3. 50,00 € 59,50 €
6.4. 

150,00 € 178,50 €

6.5.
553,00 € 658,07 €

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

300,00 € 357,00 €

6.12.

6.13.

Για Μετατροπή Μισθωµένης Γραµµής, εφόσον είναι εφικτό :

Ως ελάχιστος χρόνος λειτουργίας κάθε µισθωµένης γραµµής (πλην των προσωρινών) 
ορίζεται το εξάµηνο, σύµφωνα µε την Προσφορά µισθωµ. γραµµών του ΟΤΕ.

Τέλος εσωτερικής µεταφοράς στο ίδιο κτίριο ή οικόπεδο ανά άκρο :

•       εφόσον απαιτείται κατασκευή νέου φορέα, ποσό που προβλέπεται από τις παραγράφους που 
αναφέρονται σε τέλη σύνδεσης.

Η προσωρινή διακοπή, µπορεί να έχει διάρκεια έως 6 µήνες εντός κάθε ηµερολογιακού έτους και 
µεταξύ προηγούµενης και επόµενης αίτησης προσωρινής διακοπής, απαιτείται µεσολάβηση 
τουλάχιστον 6 µηνών πλήρους λειτουργίας. 

Το µηνιαίο µίσθωµα για την εγκατάσταση στους χώρους του Ο.Τ.Ε ειδικών µηχανηµάτων που
διατίθενται από τον µισθωτή για την εξυπηρέτηση των µισθωµένων από αυτόν γραµµών για κάθε
τετραγωνικό µέτρο ή κλάσµα αυτού θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα χρεώνεται ανάλογα.

6.6. Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής µισθωµένης γραµµής, θα εισπράττονται µόνο τα σταθερά τέλη 
και των δύο άκρων.
∆ικαίωµα προσωρινής διακοπής έχει κάθε πελάτης που διαθέτει σύνδεση, λειτουργούσα 
τουλάχιστον για ένα έτος.

Τέλος ενεργοποίησης µισθωµένων γραµµών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µέσω δικτύου ΕΣΣΕΘΑ ανά άκρο

θα εισπράττεται το τέλος σύνδεσης της νέας υπηρεσίας µειωµένο κατά 50%. 
Για Μετατροπή Συνδέσεων των δικτύων Hellaspac, HellasStream και IP σε Ψηφιακές Γραµµές 
Hellascom έως 1920 Kbps ή Ψηφιακές Γραµµές εκτός Hellascom έως 2 Mbps και Aντιστρόφως, 
εφόσον είναι εφικτό :

Ειδικές περιπτώσεις ως προς τα σηµεία απόληξης των εκµισθούµενων γραµµών θα
αντιµετωπίζονται µε ειδικές συµφωνίες µεταξύ Ο.Τ.Ε και ενδιαφεροµένων.

•   Αναλογικής σε Ψηφιακή Hellascom ή µη έως 2 Mbps και αντιστρόφως.
•   Ψηφιακής Hellascom σε Ψηφιακή εκτός Hellascom έως 2 Mbps και αντιστρόφως.

 -  για γραµµές έως και  2 Mbps θα εισπράτονται: 

 - στις άλλες περιπτώσεις θα εισπράττονται τυχόν πραγµατικές δαπάνες που έχουν προκύψει, 
σύµφωνα µε την Προσφορά Μισθωµένων Γραµµών του ΟΤΕ.

Σε περίπτωση κατάργησης µισθωµένης γραµµής, που δεν είναι προσωρινή, πριν από την 
εκπνοή εξαµήνου, θα εισπράττονται τα µηνιαία τέλη που αποµένουν µέχρι να λήξει το εξάµηνο σαν 
να λειτουργούσε η γραµµή, σύµφωνα µε την Προσφορά µισθωµένων γραµµών του ΟΤΕ.

Σε περίπτωση ακύρωσης αιτήµατος µισθωµένης γραµµής                                                                    

θα εισπράττεται το τέλος σύνδεσης της νέας υπηρεσίας µειωµένο κατά 50%. 

•       εφόσον δεν απαιτείται κατασκευή νέου φορέα, ποσό

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου
Τέλος εκχώρησης ή αλλαγής επωνυµίας.
Τέλος επανασύνδεσης.
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1.     

250,00 € 297,50 €

2.     

2.1.

2.2.

970,00 € 1.154,30 €

30,00 € 35,70 €

1.650,00 € 1.963,50 €

30,00 € 35,70 €

2.3.

IΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

•         Για τις πρώτες 25 ηµέρες, τα προβλεπόµενα µισθώµατα της προηγούµενης 
παραγράφου 2.1(1) 

      1)        Αστικές

1)       Από 1 µέχρι 25 ηµέρες :

Για αναλογική, ψηφιακή, τηλεγραφική ή ραδιοφωνική γραµµή

Μισθώµατα :

Ο Ελάχιστος χρόνος µίσθωσης είναι ένα 24ωρο.

•         Για κάθε επί πλέον ηµέρα, το 1/30 του µηνιαίου  µισθώµατος προσαυξηµένο κατά 10%.

Ειδικά για τηλεοπτικές γραµµές (εικόνα +2 ήχοι) θα εφαρµόζεται ο υπολογισµός της 
προηγούµενης παραγράφου 2.1. µε βάσει τα παρακάτω 

3)       Για τηλεοπτική γραµµή εισπράττεται το προβλεπόµενο για τις µόνιµες µισθώσεις ποσό, 
προσαυξηµένο κατά 50%.

2)       Υπεραστικές

              •          Σταθερό για κάθε σηµείο κωδικοποίησης ή αποκωδικοποίησης του σήµατος

              •          Μεταβλητό ανά χιλιόµετρο γραµµής

      •          Μεταβλητό ανά χιλιόµετρο γραµµής

2)       Για αναλογική γραµµή (2-σύρµατη ή 4-σύρµατη) µε χρήση ήδη υπαρχουσών αστικών 
γραµµών του πελάτη ανά άκρο

  •         Σταθερό για κάθε σηµείο κωδικοποίησης ή    αποκωδικοποίησης του σήµατος

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ (από 1 ηµέρα µέχρι 6 µήνες)

1)       Για αναλογική, ψηφιακή, τηλεγραφική ή ραδιοφωνική γραµµή εισπράττεται το 
προβλεπόµενο για τις µόνιµες µισθώσεις ποσό.

Τέλος σύνδεσης :

•         Για την πρώτη ηµέρα, 20% του αντίστοιχου µηνιαίου µισθώµατος µόνιµης γραµµής.

•         Για κάθε ηµέρα που ακολουθεί από τη δεύτερη µέχρι την 25η, το 1/30 του µηνιαίου 
µισθώµατος µόνιµης γραµµής.

     2)        Άνω των 25 ηµερών και µέχρι 6 µήνες :

•         Τα συνολικά µισθώµατα δεν µπορεί να υπερβαίνουν τα µισθώµατα των 6 µηνών.
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1. 

1.1. 

1.1.1. 310,00 € 368,90 €

1.1.2. 460,00 € 547,40 €

1.1.3. 

795,00 € 946,05 €
1.334,00 € 1.587,46 €

924,00 € 1.099,56 €
1.514,00 € 1.801,66 €

1.1.4. 

15,00 € 17,85 €
20,00 € 23,80 €
21,00 € 24,99 €
33,00 € 39,27 €
27,00 € 32,13 €
33,00 € 39,27 €
50,00 € 59,50 €

1.2. 

1.2.1. 310,00 € 368,90 €
1.2.2. 460,00 € 547,40 €
1.2.3. 

1.066,00 € 1.268,54 €
1.701,00 € 2.024,19 €
1.321,00 € 1.571,99 €
2.086,00 € 2.482,34 €

1.2.4. 

15,00 € 17,85 €
20,00 € 23,80 €
21,00 € 24,99 €
33,00 € 39,27 €
27,00 € 32,13 €
33,00 € 39,27 €
50,00 € 59,50 €

Τέλος σύνδεσης 4-σύρµατης m – 1040 γραµµής (ανά γραµµή)

Τέλος σύνδεσης 2-σύρµατης m – 1040 γραµµής (ανά γραµµή)

IΙΙ. ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΙΣ µέχρι 24 ώρες

2Χ15 KHZ

15 KHZ
2Χ15 KHZ

7 KHZ

3.5 KHZ

•         Στερεοφωνική

Για Αµφίδροµη µονοφωνική

Τέλος Σύνδεσης ραδιοφωνικής ποιότητας γραµµής, ανά άκρο ως εξής :

Για m - 1040

•         Αµφίδροµη Μονοφωνική

Για Αµφίδροµη στερεοφωνική

7 KHZ
15 KHZ

2Χ15 KHZ

15 KHZ
Για Αµφίδροµη στερεοφωνική

Για µονοφωνική
Για στερεοφωνική
Για Αµφίδροµη µονοφωνική

•         Στερεοφωνική

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΙΣ
ΑΣΤΙΚΕΣ :

Για µονοφωνική
Για στερεοφωνική
Για Αµφίδροµη µονοφωνική

•         Αµφίδροµη Μονοφωνική
•         Μονοφωνική

•         Αµφίδροµη Στερεοφωνική

•         Μονοφωνική

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ :

Τέλος σύνδεσης 4-σύρµατης m – 1040 γραµµής (ανά άκρο)
Τέλος Σύνδεσης ραδιοφωνικής ποιότητας γραµµής, ανά άκρο ως εξής :

Για Αµφίδροµη µονοφωνική

Τέλος Μετάδοσης, ανά γραµµή ως εξής :

7 KHZ
15 KHZ

Για µονοφωνική

2Χ15 KHZ

Για µονοφωνική 7 KHZ

•         Αµφίδροµη Στερεοφωνική

Τέλος µετάδοσης :

3.5 KHZ

1)      Σταθερό, εξαρτώµενο από το είδος και την ποιότητα της µετάδοσης, όπως φαίνεται στον
πίνακα :
Για m - 1040

Τέλος σύνδεσης 2-σύρµατης m – 1040 γραµµής (ανά άκρο)
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36-70 Km

Χωρίς Φ.Π.Α. 0,20 €

Με Φ.Π.Α 19% 0,24 €

Χωρίς Φ.Π.Α. 0,26 €
Με Φ.Π.Α 19% 0,31 €

Χωρίς Φ.Π.Α. 0,28 €

Με Φ.Π.Α 19% 0,33 €

Χωρίς Φ.Π.Α. 0,44 €

Με Φ.Π.Α 19% 0,52 €

Χωρίς Φ.Π.Α. 0,36 €

Με Φ.Π.Α 19% 0,43 €

Χωρίς Φ.Π.Α. 0,44 €

Με Φ.Π.Α 19% 0,52 €

Χωρίς Φ.Π.Α. 0,66 €

Με Φ.Π.Α 19% 0,79 €

1.2.5. 

1.2.6

1.2.7.

2)      Μεταβλητό, σύµφωνα µε το γινόµενο της διάρκειας ραδιοφωνικής µετάδοσης σε πρώτα
λεπτά, επί το παρακάτω τέλος που εξαρτάται από το είδος της µετάδοσης και την απόσταση, όπως
φαίνεται στον επόµενο πίνακα.

0,88 €

0,42 €

Μονοφωνική  7 KHZ

0,30 € 0,40 €

0,12 € 0,36 € 0,48 €

m – 1040   3.5 KHZ

0,10 €

71-150 Km

Στερεοφωνική  2X15 KHZ

0,66 €

0,39 €
0,46 € 0,62 €

0,13 €

0,50 €

0,15 €

0-35 Km

Μονοφωνική  15 KHZ

0,52 €

>150 Km

0,22 €

0,26 €

0,14 €

0,17 €

0,56 €

0,67 €

Αν η αίτηση ακύρωσης αναγγελθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των εικοσιτεσσέρων (24) ωρών από την
αιτηθείσα ώρα πραγµατοποίησης της µετάδοσης δεν εισπράττεται τέλος µετάδοσης.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια µιας ραδιοφωνικής µετάδοσης συνέβησαν εξακριβωµένες
διακοπές από υπαιτιότητα του ΟΤΕ, εκπίπτεται από την τιµολογητέα διάρκεια ο χρόνος διακοπής
της µετάδοσης.

Για τις ακυρούµενες από υπαιτιότητα του αιτούντος ραδιοφωνικές µεταδόσεις εισπράττονται οι
πραγµατικές δαπάνες ή ολόκληρο το τέλος σύνδεσης ανάλογα µε το στάδιο που ευρίσκεται η
κατασκευή καθώς και το σταθερό τέλος µετάδοσης (παράγραφοι 1.1.4 ή 1.2.4.(1)  ως ακολούθως:

1)      Ολόκληρο όταν η αίτηση ακύρωσης αναγγελθεί σε χρόνο µικρότερο των δυο (2) ωρών από
την αιτηθείσα ώρα πραγµατοποίησης της µετάδοσης.

2)      Μειωµένο στο µισό όταν η αίτηση ακύρωσης αναγγελθεί σε χρόνο µεταξύ δύο (2) και
εικοσιτεσσέρων (24) ωρών από την αιτηθείσα ώρα πραγµατοποίησης της µετάδοσης.

Ελάχιστο εισπρακτέο τέλος ραδιοφωνικής µετάδοσης το τέλος τριάντα (30) πρώτων λεπτών.

0,39 €

0,99 €

1,18 €

1,32 €

1,57 €

0,33 €

0,79 €

0,86 €0,21 €

0,54 €

Αµφίδροµη Στερεοφωνική 2X15 KHZ

0,22 €

0,26 €

0,79 €

0,88 €

1,05 €

0,72 €

0,64 €

0,66 €

Αµφίδροµη Μονοφωνική 15 KHZ

Αµφίδροµη Μονοφωνική  7 KHZ

0,18 €

1,05 €
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2. 

2.1.

2.1.1. 120,00 € 142,80 €

2.1.2. 600,00 € 714,00 €

2.2. 

100,00 € 119,00 €

0,02 € 0,02 €

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.7. 

2.8.

Αν η αίτηση ακύρωσης αναγγελθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των εικοσιτεσσέρων (24) ωρών
από την αιτηθείσα ώρα πραγµατοποίησης της µετάδοσης δεν εισπράττεται τέλος.

Για τις ακυρούµενες από υπαιτιότητα του αιτούντος τηλεοπτικές µεταδόσεις εισπράττεται το σταθερό
τέλος της Παραγράφου 2.2.(1) ανά τηλεοπτική µετάδοση, ως ακολούθως :

1)      Ολόκληρο όταν η αίτηση ακύρωσης αναγγελθεί σε χρόνο µικρότερο των δυο (2) ωρών
από την αιτηθείσα ώρα πραγµατοποίησης της µετάδοσης.

2)      Μειωµένο στο µισό όταν η αίτηση ακύρωσης αναγγελθεί σε χρόνο µεταξύ δύο (2) και
εικοσιτεσσέρων (24) ωρών από την αιτηθείσα ώρα πραγµατοποίησης της µετάδοσης.

Στην περίπτωση που τα σηµεία (παράδοσης και παραλαβής) ευρίσκονται στην περιοχή του αυτού
Κοµβικού Κέντρου, ο υπολογισµός των εν λόγω τελών γίνεται µε βάση την κατ’ ευθεία γραµµή
απόσταση µεταξύ των ακραίων Τερµατικών Κέντρων.

Oταν ζητείται µετάθεση του χρόνου έναρξης Τηλεοπτικής µετάδοσης, εισπράττεται το σταθερό τέλος
της ανωτέρω παραγράφου 2.2.(1), εφόσον η σχετική αίτηση αναγγελθεί σε χρόνο µικρότερο των
δύο (2) ωρών από την αιτηθείσα ώρα πραγµατοποίησης της µετάδοσης.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια µιας τηλεοπτικής µετάδοσης συνέβησαν εξακριβωµένες
διακοπές από υπαιτιότητα του Ο.Τ.Ε, εκπίπτεται από την τιµολογητέα διάρκεια ο χρόνος διακοπής
της µετάδοσης.

Για τις βοηθητικές γραµµές µιας τηλεοπτικής µετάδοσης ως ελάχιστη τιµολογητέα διάρκεια θεωρείται
η ισχύουσα  για  τη τηλεοπτική µετάδοση, δηλαδή δέκα (10) πρώτα λεπτά.

Oταν η έναρξη προγραµµατισθείσας Υπεραστικής Τηλεοπτικής µετάδοσης καθυστερεί από
υπαιτιότητα του αιτούντος, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) πρώτων 
λεπτών τότε η µετάδοση ακυρώνεται και εισπράττεται ολόκληρο το σταθερό τέλος της ανωτέρω
παραγράφου 2.2.(1)

2.6. 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΙΣ

Τέλος ενεργοποίησης ήδη υπάρχοντος Τ/Ο κυκλώµατος

Για κάθε Τ/Ο µετάδοση εισπράττεται :

1)       Σταθερό τέλος

2)      Μεταβλητό τέλος, για την ανά πρώτο λεπτό χρήση τηλεοπτικής γραµµής (εικόνας και ήχου)
απλής κατεύθυνσης και ανά χιλιόµετρο

Ελάχιστο εισπρακτέο τέλος, το τέλος δέκα (10) πρώτων λεπτών. 

Ο υπολογισµός των τελών των έκτακτων τηλεοπτικών µεταδόσεων γίνεται µε βάση την κατ' ευθεία
γραµµή απόσταση µεταξύ των Κοµβικών Κέντρων της χώρας στις περιοχές των οποίων
ευρίσκονται τα σηµεία παραλαβής και παράδοσης του τηλεοπτικού προγράµµατος από τον Ο.Τ.Ε.
Στην απόσταση αυτή προστίθεται και το µήκος των τηλεοπτικών προεκτάσεων (ουρών).

Τέλος ενεργοποίησης υπάρχοντος Τ/Ο κυκλώµατος ME ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΛΗ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
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2.9.

1.000,00 € 1.190,00 €

500,00 € 595,00 €

2.10.

Για κατασκευή προσωρινής Ρ/Η ζεύξης εισπράττονται

Tέλος σύνδεσης (ανά ζεύξη)

1)       ΑΣΤΙΚΩΝ Τ/Ο ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΝ 
•        Για ποσό µέχρι 5.000 € µηνιαία, δεν παρέχεται έκπτωση

•         Για ποσό µεταξύ 5.000 – 10.000 € µηνιαία, παρέχεται έκπτωση 15%

•        Για ποσό µεταξύ 10.000–15.000 € µηνιαία, παρέχεται έκπτωση 20%

•         Για ποσό άνω των 15.000 € µηνιαία, παρέχεται έκπτωση 25%

Η εφαρµογή των ποσοστιαίων εκπτώσεων εξαρτάται από το συνολικό ποσό και εφαρµόζεται στα
επί µέρους τµήµατα της παραπάνω κλίµακας (π.χ. για µηνιαίο ποσό 12.000 €, θα παρέχεται
έκπτωση (5.000Χ0%+ (10.000-5.000)Χ15% + (12.000-10.000)Χ20%= 0+750+400 = 1.150 €.

2)       ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ Τ/Ο ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΝ 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Οι ανωτέρω εκπτώσεις παρέχονται υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξοφληθεί οι µηνιαίοι
λογαριασµοί χρέωσης των Τηλεοπτικών Μεταδόσεων του Σταθµού, µέχρι την προτελευταία
έκδοση.

Μετά την εφαρµογή των εκπτώσεων των παραπάνω παραγράφων 1 & 2 και για ετήσιο ποσό
µεγαλύτερο των 800.000 € παρέχεται επιπλέον έκπτωση  25% για το πέραν των 800.000 € 
ποσό.

3)       ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

•        Για ποσό µέχρι 10.000 € µηνιαία, δεν παρέχεται έκπτωση

•         Για ποσό µεταξύ 10.000 – 20.000 € µηνιαία, παρέχεται έκπτωση 8%

•         Για ποσό µεταξύ 20.000–35.000 € µηνιαία, παρέχεται έκπτωση 13%

•         Για ποσό µεταξύ 35.000–50.000 € µηνιαία, παρέχεται έκπτωση 18%

•        Για ποσό άνω των 50.000 € µηνιαία παρέχεται έκπτωση 22%

Η εφαρµογή των ποσοστιαίων εκπτώσεων εξαρτάται από το συνολικό ποσό και εφαρµόζεται στα
επί µέρους τµήµατα της παραπάνω κλίµακας (π.χ. για µηνιαίο ποσό 30.000 €, θα παρέχεται
έκπτωση (10.000Χ0%+ (20.000-10.000)Χ8% + (30.000-20.000)Χ13%= 0+800+1.300 = 2.100 €.

Τυχόν πρόσθετες δαπάνες για µεταφορικά, επιδόµατα προσωπικού και εκτός έδρας.

Σε περίπτωση µη άµεσης οπτικής επαφής, πέραν της πρώτης ζεύξης, κάθε επί πλέον ζεύξη θα
επιβαρύνεται µε το ποσό των

Η κατασκευή εφεδρικής Ρ/Η ζεύξης µε αίτηµα του πελάτη, θα χρεώνεται µε έκπτωση  25%.

Απόφαση ΟΤΕ: 861/∆1185/20/07/2009 - ΕΕΤΤ 519/056/14/4/2009(ΦΕΚ: 837/6.5.09)
Ισχύς απο : 06/05/2009 Σελίδα 22  απο 22


