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ΜΕΡΟΣ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
 
1. ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
1.1 Δεν χρεώνονται Τέλη Διασύνδεσης για τον τερματισμό Ανεπιτυχών Κλήσεων στο Δημόσιο 

Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της epic. Ο Χρόνος Χρέωσης αρχίζει με τη λήψη 
απαντητικού σήματος και περατούται με τη λήψη σήματος απόλυσης στο σημείο καταγραφής 
από το Μέρος που καταγράφει τη σχετική Πληροφορία Χρέωσης. 

 
1.2 Τα ίδια Τέλη Διασύνδεσης για τερματισμό στο Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της  

epic θα εφαρμόζονται, ανεξάρτητα από το Κόμβο Διασύνδεσης του Δημόσιου Δικτύου 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της epic στον οποίο διασυνδέεται ο Παροχέας. 

 
1.3 Όλες οι χρονοχρεώσεις υπολογίζονται και χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο. 
 
1.4 Ο επιμερισμός του κόστους Διασύνδεσης θα γίνεται σύμφωνα με την Απόφαση του Επιτρόπου 

Α.Δ.Π. 774/2015. 

 
1.5 Τα τέλη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα αυτό είναι σε Ευρώ και δεν περιλαμβάνουν το 

ΦΠΑ.   
 
1.6 Η epic μπορεί να αλλάξει τα τέλη για την υπηρεσία Διεθνούς Κίνησης μέσω του Δημόσιου 

Δικτύου  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών δίνοντας στον Πάροχος 15 ημέρες γραπτή 
προειδοποίηση. 
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2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ EPIC 
 

2.2 
Υπηρεσία Διαβίβασης Κλήσεων (Transit) μέσω του Κινητού 

Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της  epic. 

€0.003542 

ανά λεπτό 

2.3 
Υπηρεσία Δρομολόγησης Κλήσεων μέσω του Κινητού Δημόσιου 

Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της  epic. 

€0.00414 

ανά λεπτό 

 

 
 

3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ EPIC 
 

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ 

3.1 Τερματισμός στην Υπηρεσία Φωνοταχυδρομείου €0.0256 ανά λεπτό 

3.2 Τερματισμός σε Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου της epic 
Δεν εφαρμόζεται 

€0.0516 ανά λεπτό 

3.3 
Τερματισμός σε Υπηρεσίες Τριψήφιων και Τετραψήφιων 

Αριθμών 

€0.01709 

ανά λεπτό 

3.4 Τερματισμός σε Υπηρεσίες Ελευθέρων (Δωρεάν) Κλήσεων 
€0.01709 
ανά λεπτό 

 
3.5 Τερματισμός σε Υπηρεσίες Προσωπικού Αριθμού €0.03716 ανά λεπτό 

3.6 Τερματισμός σε Υπηρεσίες Ένας Αριθμός €0.03716 ανά λεπτό 

3.7 
Τερματισμός εθνικών σύντομων μηνυμάτων (SMS) στο 

Κινητό Δημόσιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της epic 
€0.00683 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ 

2.1 
Τερματισμός κλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της epic. 

 €0.0017 

ανά λεπτό 
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4. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΖΕΥΞΕΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ EPIC 
 

4.1     Πλαίσιο Χρεώσεων Πύλης του Κέντρου 
 

 
4.2     Χρέωση για το Σύστημα Γραμμής 
 

Σύμφωνα με την μέθοδο προμήθειας και τις αρχές που περιγράφονται στην παράγραφο 1.4.  
 
5.      ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  
H epic θα χρεώνει Τέλη σχετικά με τη Συνοδευόμενη Πρόσβαση εντός του Χώρου Συνεγκατάστασης, 
όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 10 της παρούσας Συμφωνίας ύψους €60 ανά ώρα.   
 
6.  ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Τα τέλη με τα οποία η epic χρεώνει το Δικαιούχο για την παροχή Υπηρεσιών Φυσικής 
Συνεγκατάστασης περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:  
(α) Μη επαναλαμβανόμενες Χρεώσεις Συνεγκατάστασης  

 Τέλος για τη διεξαγωγή μελέτης τεχνικής δυνατότητας Φυσικής Συνεγκατάστασης  

 Τέλος για τη διαμόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης  
(β) Περιοδικές Χρεώσεις για Φυσική Συνεγκατάσταση.  
 
Τα τέλη για την παροχή Υπηρεσιών Φυσικής Συνεγκατάστασης καθορίζονται ανά περίπτωση και με 
εξαίρεση το τέλος για τη διεξαγωγή της μελέτης τεχνικής δυνατότητας Φυσικής Συνεγκατάστασης, 
περιλαμβάνονται στη συμφωνία Συνεγκατάστασης που συνάπτεται για κάθε τοποθεσία στην οποία 
παρέχεται Συνεγκατάσταση. 
 
6.1 Τέλος για τη Διεξαγωγή Μελέτης Τεχνικής Δυνατότητας Φυσικής Συνεγκατάστασης 
 
6.1.1 Ο Δικαιούχος πρέπει να καταβάλει στην epic το τέλος για τη διεξαγωγή μελέτης τεχνικής 
δυνατότητας Φυσικής Συνεγκατάστασης, ανεξάρτητα από την αποδοχή ή όχι της προσφοράς της 
epic για Συνεγκατάσταση. Σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου διαφέρει από αυτόν που 
δήλωσε ο Δικαιούχος στην αίτησή του, ο Δικαιούχος θα επιβαρυνθεί με πρόσθετα τέλη στην 
περίπτωση που θα χρειαστεί να διεξαχθεί νέα μελέτη τεχνικής δυνατότητας Φυσικής 
Συνεγκατάστασης από την epic. 
 
6.1.2 Το τέλος καταβάλλεται από το Δικαιούχο στην epic με την ολοκλήρωση της μελέτης τεχνικής 
δυνατότητας Φυσικής Συνεγκατάστασης και την αποστολή σχετικού τιμολογίου. 
 
 
 6.2 Τέλος για τη Διαμόρφωση του Χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης 
 
6.2.1 Το τέλος για τη διαμόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης αναφορικά με την αρχική 
προετοιμασία της βασικής υποδομής, της ηλεκτρομηχανολογικής υποδομής και της υποδομής 
ασφάλειας στο Χώρο Συνεγκατάστασης, επιμερίζεται στο Δικαιούχο, σε Τρίτα Δικαιούχα Μέρη και σε 
Τρίτα Μέρη. Το ίδιο ισχύει και για επέκταση του Χώρου Συνεγκατάστασης. 
 

Τέλος εγκατάστασης πύλης 155 Mbps (για την 1η πύλη) 4515.90 ΕΥΡΩ 

Τέλος εγκατάστασης πύλης 2 Mbps (για την 1η πύλη) 394,87 ΕΥΡΩ 

Τέλος εγκατάστασης πύλης 2 Mbps (επιπρόσθετες πύλες) 150  ΕΥΡΩ 

Τέλος εγκατάστασης πύλης SIP 1500 ΕΥΡΩ 
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6.2.2 Ο Δικαιούχος καταβάλει το 50% του ποσού που θα καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 
6.2.1, πιο πάνω, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας 
Συνεγκατάστασης. Το υπόλοιπο 50% του εν λόγω ποσού θα καταβληθεί εντός τριάντα (30) 
εργάσιμων ημερών από την υπογραφή από το Δικαιούχο του εγγράφου για αποδοχή του Χώρου 
Συνεγκατάστασης. 
 
6.3 Περιοδικές Χρεώσεις για Φυσική Συνεγκατάσταση 
 
6.3.1 Η epic χρεώνει στο Δικαιούχο μηνιαίο τέλος για την άδεια χρήσης του Χώρου Συνεγκατάστασης 
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χρέωση για τη χρήση και τη συντήρηση του Χώρου 
Συνεγκατάστασης και διευκολύνσεων (π.χ. συντήρηση κλιματισμού), καθώς και τα έξοδα διαχείρισης, 
ασφάλειας, καθαρισμού και ηλεκτροδότησης για φωτισμό και κλιματισμό.  
 
6.3.2 Το τέλος για την άδεια χρήσης του Χώρου Συνεγκατάστασης που αναφέρεται στη παράγραφο 
3.3.1 πιο πάνω, καθορίζεται ανάλογα με τον εξοπλισμό που έχει ο Δικαιούχος στον Χώρο 
Συνεγκατάστασης.  
 
6.3.3 Η epic χρεώνει στο Δικαιούχο μηνιαίο τέλος που αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 
από τον Εξοπλισμό του με βάση τις σχετικές προδιαγραφές κατανάλωσης ισχύος του εξοπλισμού, το 
οποίο αποτελεί αντικείμενο της συμφωνίας Συνεγκατάστασης.  

 
6.3.4 Η epic έχει το δικαίωμα, στη βάση όρων που θα περιληφθούν στη συμφωνία Συνεγκατάστασης, 
να αναθεωρεί τις περιοδικές χρεώσεις ανά έτος. 
 
6.4 Άλλα Τέλη Συνεγκατάστασης  
 
6.4.1 Για οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκολύνσεις μπορεί να ζητηθούν από το Δικαιούχο [π.χ. 
αντισεισμική υποστήριξη, ικριώματα, εναλλασσόμενη τάση από γεννήτρια, συνεχή τάση (-48V DC), 
αδιάλειπτη τάση (UPS), μπαταρίες, υποδομή τηλεδιαχείρισης εξοπλισμού (μισθωμένη γραμμή, 
τηλεφωνική γραμμή)] επιβαρύνεται με τις σχετικές μη επαναλαμβανόμενες ή/και περιοδικές χρεώσεις 
που ισχύουν.  
 
6.4.2 Κατά τη συνοδεία του Δικαιούχου σε Υποστατικά της epic, η epic χρεώνει το Δικαιούχο, τέλος 
για συνοδευτικές υπηρεσίες ανάλογο με την αποδεδειγμένη επιβάρυνση, απώλεια, αποστέρηση των 
ωρών των εργαζομένων της epic οι οποίοι συνοδεύουν το Δικαιούχο ή τον εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο αυτού. Tα τέλη καθορίζονται στην συμφωνία Συνεγκατάστασης μεταξύ των Μερών. 
 

 
7.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
Στα Τιμολόγια που θα εκδίδονται από την epic θα περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πληροφορίες 
Τιμολογίου: 
 

 Περιγραφή Υπηρεσίας Διασύνδεσης όπως αυτή εμφανίζεται στο Παράρτημα 1 της 
Συμφωνίας Διασύνδεσης 

 Αριθμός κλήσεων και ολικό χρόνο κλήσεων ανά Υπηρεσία Διασύνδεσης για την Περίοδο 
Χρέωσης. 

 Τιμές των Μονάδων Χρέωσης ανά Υπηρεσία Διασύνδεσης. 
 Στοιχεία Ζεύξεων Διασύνδεσης (Κόμβοι Διασύνδεσης, σύστημα γραμμής Διασύνδεσης, 

είδη, αποστάσεις). 

 Συνολική χρέωση ανά Υπηρεσία Διασύνδεσης. 
 Συνολικό ποσό Τιμολογίου.  
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Οι πιο κάτω Πληροφορίες Χρεώσεων και Πληροφορίες Επαλήθευσης συλλέγονται και διατηρούνται 
από την epic και είναι διαθέσιμες για τον Παροχέα: 
 

 Περιγραφή Υπηρεσίας Διασύνδεσης όπως αυτή εμφανίζεται στο Παράρτημα 1 της 
Συμφωνίας Διασύνδεσης 

 Αριθμός κλήσεων και ολικό χρόνο κλήσεων ανά Υπηρεσία Διασύνδεσης για την Περίοδο 
Χρέωσης. 

 Τιμές των Μονάδων Χρέωσης ανά Υπηρεσία Διασύνδεσης. 
 Στοιχεία Ζεύξεων Διασύνδεσης (Κόμβοι Διασύνδεσης, σύστημα γραμμής Διασύνδεσης, 

είδη, αποστάσεις, αριθμός παραγγελίας, ημερομηνία παράδοσης, ημερομηνία 
εγκατάστασης, ημερομηνία τερματισμού). 

 Συνολική χρέωση ανά Υπηρεσία Διασύνδεσης. 

 Συνολικό ποσό Τιμολογίου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


