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Ο ΟΤΕ για το χρονικό διάστημα από 2-10-2007 εως  31-12-2007 παρέχει οικονομικά 

προγράμματα  με την εμπορική ονομασία ΟΤΕ Talk 24/7, ΟΤΕ 

Talk  βράδυ+Σαββατοκύριακο, και OTE talk 1,2,3, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω : 

 

1. Οικονομικό πρόγραμμα, ΟΤΕ Talk 24/7 με τιμή 16,00 ευρώ ανά μήνα. Το πρόγραμμα 

απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες PSTN ή BRA-ISDN συνδέσεων και 

περιλαμβάνει απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις εντός του δικτύου ΟΤΕ, που 

πραγματοποιούνται από τη συγκεκριμένη τηλεφωνική σύνδεση, οποιαδήποτε ώρα και μέρα 

της εβδομάδος. 

 

2. Οικονομικό πρόγραμμα, ΟΤΕ Talk  βράδυ+Σαββατοκύριακο με τιμή πώλησης 7,30 

ευρώ ανά μήνα, που απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες PSTN ή BRA-ISDN συνδέσεων και 

περιλαμβάνει απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις εντός του δικτύου ΟΤΕ, που 

πραγματοποιούνται από τη συγκεκριμένη τηλεφωνική σύνδεση, από Δευτέρα έως και 

Παρασκευή από 00.00 έως 08.00 και 20.00 έως 24.00 καθώς και όλες τις ώρες του 

Σαββατοκύριακου (από ώρα 00.00 του Σαββάτου έως 24.00 της Κυριακής). 

 

3. Οικονομικό πρόγραμμα επιλογής αγαπημένων αριθμών, «OTE talk 1,2,3,», που θα 

παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα πραγματοποίησης απεριόριστων κλήσεων σε 1 έως 

3 αριθμούς σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων δικτύου ΟΤΕ. Οι αριθμοί θα ορίζονται 

από τον πελάτη τουλάχιστον για περίοδο ενός μηνός, θα μπορούν να είναι σε αστικό ή 

υπεραστικό επίπεδο σε σχέση με την τηλεφωνική του σύνδεση, και η χρέωση θα 

είναι 3,00 ευρώ ανά αριθμό και μήνα. 

 

Επιπλέον των ανωτέρω από 2-10-2007 ισχύουν νέα οικονομικά  προγράμματα  ΟΤΕ Mobile, 

για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό, ανεξάρτητα από τον πάροχο 

προορισμού της κλήσης, ως εξής: 

? ΟΤΕ Mobile 30 με τιμή 4,50 ευρώ ανά μήνα 

? ΟΤΕ Mobile 60 με τιμή 8,50 ευρώ ανά μήνα 

? ΟΤΕ Mobile 120 με τιμή 16,90 ευρώ ανά μήνα 

? ΟΤΕ Mobile 240 με τιμή 32,90 ευρώ ανά μήνα 

Ο υπολογισμός του χρόνου των προγραμμάτων ΟΤΕ mobile γίνεται με ελάχιστη χρέωση τα 30 

δευτερόλεπτα. 

 

Ακόμη από 2-10-2007 τα οικονομικά προγράμματα προπληρωμένου χρόνου ομιλίας ΟΤΕ 

120 με το οποίο παρέχονται 120 λεπτά αστικουπεραστικών κλήσεων έναντι 3,57 ευρώ ανά 

μήνα και ΟΤΕ 240 με το οποίο παρέχονται 240 λεπτά αστικουπεραστικών κλήσεων έναντι 

6,95 ευρώ ανά μήνα, είναι διαθέσιμα σε όλους τους πελάτες ΟΤΕ. 

 

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 19%. 

 


