
 

1 
 

ΜΕΡΟΣ 8  – ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ 

 
 
1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ 

 
1.1 Η πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υπερτιμημένων Φωνητικών Κλήσεων καλύπτεται από τα 

ακόλουθα δυο σενάρια: 
 
(α) Πρόσβαση Συνδρομητών της epic σε Υπηρεσίες Υπερτιμημένων Φωνητικών Κλήσεων 

του Παροχέα. 

 (β) Πρόσβαση Συνδρομητών του Παροχέα σε Υπηρεσίες Υπερτιμημένων Φωνητικών 
Κλήσεων της epic. 

 
1.2 Η πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υπερτιμημένων Φωνητικών Κλήσεων που παρέχονται από τον 

Παροχέα [σενάριo (α) της παραγράφου 1.1 πιο πάνω] περιλαμβάνει την παραλαβή 
κλήσεων που προέρχονται από τα Δημόσια Δίκτυα της epic και παραδίνονται σε Σημείο 
Διασύνδεσης με το Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα για 
τερματισμό σε Υπηρεσίες Υπερτιμημένων Φωνητικών Κλήσεων. 

 
1.3 Η πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υπερτιμημένων Φωνητικών Κλήσεων που παρέχονται από την 

epic [σενάρια (β) της παραγράφου 1.1 πιο πάνω] περιλαμβάνει την παραλαβή κλήσεων 
που προέρχονται από το Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα και 
παραδίνονται σε Σημείο Διασύνδεσης με το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο της epic για 
τερματισμό σε Υπηρεσίες Υπερτιμημένων Φωνητικών Κλήσεων. 

 
1.4 Τα Μέρη θα αποδέχονται και θα τερματίζουν κλήσεις σε Υπηρεσίες Υπερτιμημένων 

Φωνητικών Κλήσεων με αρίθμηση που εμπίπτει στο εύρος αριθμών που έχουν εκχωρηθεί 
στα Μέρη από τον Επίτροπο. 

 
1.5 Το κάθε Μέρος θα παρέχει περιοδικά ή κατόπιν αιτήσεως του άλλου Μέρους, κατάλογο με 

τους ενεργούς αριθμούς Υπηρεσιών Υπερτιμημένων Φωνητικών Κλήσεων. Το Μέρος που 
παραλαμβάνει υποχρεούται να ελέγχει την ορθότητα του καλούμενου αριθμού, σύμφωνα 
με τον κατάλογο με τους ενεργούς αριθμούς Υπηρεσιών Υπερτιμημένων Φωνητικών 
Κλήσεων που του παρέχεται από το άλλο Μέρος. Τα Μέρη υποχρεούνται να προβλέπουν 
την κίνηση σε αριθμούς υπηρεσιών Υπερτιμημένων Φωνητικών Κλήσεων. 

 
1.6 Τα Μέρη δε φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των Υπηρεσιών Υπερτιμημένων 

Φωνητικών Κλήσεων. 
 
 
2. ΤΕΛΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ 

 
2.1 Τα λιανικά τέλη ανά κατηγορία για διενέργεια κλήσεων σε Υπηρεσίες Υπερτιμημένων 

Φωνητικών Κλήσεων αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συμφωνίας με τον Πάροχο.  
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ  
 
3.1 Ο τρόπος οικονομικού διακανονισμού ανά σενάριο για διενέργεια κλήσεων σε Υπηρεσίες 

Υπερτιμημένων Φωνητικών Κλήσεων θα είναι ως ακολούθως: 
 

Σενάριο (α) της παραγράφου 1.1 πιο πάνω: Συνδρομητής της epic, μέσω των 
Δημοσίων Δικτύων της epic, καλεί Υπηρεσίες Υπερτιμημένων Φωνητικών Κλήσεων του 
Παροχέα, με αρίθμηση που εμπίπτει στο εύρος αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στον 
Παροχέα από τον Επίτροπο. 

 
Η epic θα τιμολογεί το Συνδρομητή της και θα εισπράττει σύμφωνα με τα τέλη κλήσης 
όπως έχουν συμφωνηθεί με τον Παροχέα. . 
 
Σε περιπτώσεις κλήσεων από κινητά τηλέφωνα το πρόσθετο ποσό που εισπράττεται και 
αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των τελών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας  θα 
κατακρατείται από την epic. 
 

 
Σε περιπτώσεις κλήσεων από κινητά τηλέφωνα το πρόσθετο ποσό που εισπράττεται και 
αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των τελών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας  θα 
κατακρατείται από τον Παροχέα. 
 

 
4. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 
4.1 Ο διακανονισμός των λογαριασμών μεταξύ epic και Παροχέα θα γίνεται σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της Συμφωνίας Διασύνδεσης. 
  

4.2 Το Μέρος που εισπράττει οφείλει να καταβάλλει στο άλλο τα συμφωνημένα ποσά όταν 
αυτά θα έχουν εισπραχθεί. Ποσά που δεν εισπράχθηκαν δεν θα καταβάλλονται.  
 

4.3 Τα Μέρη υποχρεούνται να ανταλλάσσουν αναλυτικές μηνιαίες καταστάσεις εντός 60 
ημερών από τη λήξη της περιόδου χρέωσης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες των 
εισπρακτέων και μη εισπρακτέων ποσών ανά αριθμό 900 ώστε να είναι δυνατή η απόδοση 
των μεριδίων στους παροχείς περιεχομένου.  Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Μέρος 
παραλείψει να αποστείλει τις πιο πάνω καταστάσεις εντός του πιο πάνω χρονικού 
διαστήματος χωρίς να ενημερώσει γραπτώς το άλλο μέρος για το λόγο καθυστέρησης, 
τότε το άλλο Μέρος δύναται: 
 
(α)  να εκδώσει και αποστείλει, σύμφωνα με το Όρο 19.1 της Συμφωνίας Διασύνδεσης, 

απαίτηση για αποστολή των πιο πάνω αναλυτικών μηνιαίων καταστάσεων και 
προειδοποίηση αναφορικά µε τις επιπτώσεις µη αποστολής τους, 
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(β)  μετά από πάροδο επτά (7) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απαίτησης για 
αποστολή που αναφέρεται στο σημείο (α) πιο πάνω, να θεωρεί ότι όλο το ποσό της 
περιόδου χρέωσης είναι εισπρακτέο και κατ’ επέκταση πληρωτέο στο άλλο Μέρος. 

 
4.4 Ποσά που περιλαμβάνονται σε ανείσπρακτα ποσά προηγούμενων μηνών, θα πληρώνονται 

όταν και εφόσον εισπραχθούν.  
 

4.5 Το τέλος συλλογής για το σενάριο (β) της παραγράφου 1.1 πιο πάνω θα καταβάλλεται 
ανεξάρτητα από το αν ο Παροχέας έχει εισπράξει. 
 
 
 


