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Μαρούσι, 14-04-2009 
  ΑΡΙΘ. AΠ: 519/056   

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2009 (με απολογιστικά στοιχεία 2007) 

για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει 
επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 

διαχωρισμού,  και λοιπές ρυθμίσεις 
 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 
 

Έχοντας υπόψη : 
α. το Νόμο 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), (ιδίως τα άρθρα 3, 12, στοιχ. α’, β, στ’, 
ιστ, κβ’, λζ, λη και μα καθώς και το άρθρο 14, το άρθρο 38, το άρθρο 
39, το άρθρο 40 παρ.2, το άρθρο 43 παρ. 1 περίπτωση γ, το άρθρο 45, 
ιδίως τις παραγράφους 2 έως 5 και 7 - 8, το άρθρο 48, παρ. 6, το άρθρο 
59, το άρθρο 63, το άρθρο  64, το άρθρο 68 παρ. 1 και 3 , το άρθρο 69 
παρ. 3 και το άρθρο70 παρ. 2 περιπτώσεις (α), (στ) και (η)), 

β. τον Κανονισμό 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΕΕ L 336 της 30.12.2000),  

γ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τα 
συστήματα λογιστικού διαχωρισμού και κοστολόγησης υπό το 
κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, (2005/698/ΕΚ,  
EE L 266/64, 11.10.2005),  

δ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 211/3/16.03.2001 «Κανονισμός Αρχών 
Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Μισθωμένων Γραμμών, Διασύνδεσης 
και Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο», (ΦΕΚ 
466/Β/2001), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 
ΑΠ.: 304/34/23.01.2004, (ΦΕΚ 297/Β/11-2-2004), 

ε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 277/64/28-2-2003 «Κανονισμός 
Διαδικασίας Ελέγχου και Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Τιμολογίων 
Παρόχων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ή / και Δικτύων» (ΦΕΚ 
514/Β/2-5-2003), όπως ισχύει, 

στ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ  ΑΠ.: 210/10/28-2-2001 “Έγκριση του 
Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήματος της ΟΤΕ Α.Ε.”, 

ζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ  ΑΠ 252/67/29-4-2002, αφορώσα την 
«Έγκριση της υποβληθείσης από τον ΟΤΕ Μεθοδολογίας του Μέσου 
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Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος 
των Παγίων (“ΜΜΕΚ/ΤΚ” – “LRAIC/CCA”), 

η. την Απόφαση της ΕΕΤΤ  ΑΠ.: 243/29/22.01.2002 “Τροποποίηση της 
Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.:210/10/28.02.2001 σχετικής με την Έγκριση 
του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήματος του  ΟΤΕ (Υιοθέτηση 
Βελτιωτικών Επεμβάσεων ή / και μεταβολών στο Ε.Κ.Ο.Σ)”, 

θ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ  ΑΠ.: 266/95/1-11-2002, “Τροποποιήσεις του 
Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήματος της ΟΤΕ Α.Ε. (ΕΚΟΣ), 
βασιζόμενου στο Πρότυπο (Μεθοδολογία) του Μέσου 
Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος 
των Παγίων (“Μ.Μ.Ε.Κ./ΤΚ” - “LRAIC/CCA”)”, 

ι. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 304/34/23.01.2004 “Υιοθέτηση 
Τροποποιήσεων/ Βελτιωτικών Επεμβάσεων στο Κοστολογικό Σύστημα 
της ΟΤΕ Α.Ε. σταθερή τηλεφωνία - 2003», 

ια.    την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 353/186/17-08-2005, «Τροποποίηση της 
Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/77 «Εισαγωγή των Τμηματικών 
Κυκλωμάτων (Part Circuits) στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 
1604/Β/30.12.2002)», (ΦΕΚ 1293/Β/15.9.2005), 

ιβ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 381/1/03-04-2006 «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος            
(ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2005 (με απολογιστικά  στοιχεία 2003) για τις υπό 
ρύθμιση υπηρεσίες χονδρικής»(ΦΕΚ 681/Β/2006), 

ιγ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 418/016/19-01-2007 «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2006 (με απολογιστικά στοιχεία 2004) 
/Προσωρινά τιμολόγια 2007» (ΦΕΚ 253/Β/2-2-2007),  

ιδ.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/3/2006 «Κανονισμός Γενικών 
Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/2006), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την 
Απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 422/068/28-06-2007, (ΦΕΚ 1279/Β/2007), 

ιε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 388/012/31-5-2006 «Ορισμός εθνικής 
αγοράς Χονδρικής Παροχής (Πλήρως και Μεριζόμενης) 
Αδεσμοποίητης  Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους  και 
Υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών 
υπηρεσιών, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω 
αγορά και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 932/Β/18-7-2006), 

 ιστ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 389/51/8-6-2006 «Ορισμός εθνικής αγοράς 
χονδρικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, καθορισμός 
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις 
αυτών» (ΦΕΚ 891/Β/12-7-2006),  

 ιζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 401/14/6-9-2006 «Λήψη Απόφασης 
αναφορικά με τον ορισμό των χονδρικών αγορών Μισθωμένων 
Γραμμών (αγορές υπ’ αρ. 13,14 της Σύστασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής), τον καθορισμό επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις εν 
λόγω αγορές και τις υποχρεώσεις αυτών», (ΦΕΚ 1419/26-9-2006),  
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 ιη. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 406/34/11-10-2006 «Ορισμός των 
αγορών χονδρικής διασύνδεσης Δημόσιων Σταθερών Δικτύων, 
καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και 
υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 1669/Β/14-11-2006), 

 ιθ.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 406/33/11-10-2006 «Ορισμός της λιανικής 
αγοράς μισθωμένων γραμμών, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική 
ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 1660/Β/13-11-
2006), 

κ.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 411/017/22-11-2006 «Ορισμός της αγοράς 
λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση 
μέσω PSTN και BRA-ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς 
πελάτες, Καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω 
αγορά και υποχρεώσεις αυτών», (ΦΕΚ 1873/Β/28-12-2006), 

κα. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 412/021/29-11-2006 «Ορισμός των 
αγορών λιανικής των δημοσίως διαθέσιμων αστικών και εθνικών 
τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, Καθορισμός 
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις 
αυτών» (ΦΕΚ 1900/Β/29-12-2006), 

κβ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ  ΕΕΤΤ ΑΠ 429/015/1-4-2007 «Έγκριση 
Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 388/012/31-05-2006 (ΦΕΚ 932/Β/2006)» (ΦΕΚ 620/Β/25-4-
2007), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 
443/028/09.07.2007 (ΦΕΚ 1555 Β/17-8-2007) και 470/038/2008 (ΦΕΚ 
490/Β/19-03-2008), 

κγ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/1-06-2007 «Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 389/051/08-06-2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.07.06)», (ΦΕΚ 1013/Β/21-
6-2007), 

κδ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 437/002/1-06-2007 «Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 / 2008, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 
406/034/11-10-2006 (ΦΕΚ 1669/Β/2006)», (ΦΕΚ 1014/Β/21-6-2007), 

κε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 443/068/09-07-2007 «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος            
(ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με απολογιστικά  στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 
1422/8-8-2007), 

κστ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/206/21-8-2007 «Καθορισμός  της 
μεθοδολογίας DCF (Discounted Cash Flow) για τον retail minus 
υπολογισμό των τιμών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β,  
κατ’εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/2006 (ΦΕΚ 891/Β12-7-2006)» 
(ΦΕΚ 1731/Β/30-8-2007), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την ΑΠ 
ΕΕΤΤ 462/176/14-12-2007 «Αξιολόγηση της ανάγκης αναθεώρησης 
του συντελεστή retail-minus ΧΕΠ βάσει των νέων τιμών λιανικής της 
ΟΤΕ Α.Ε. όπως αναφέρονται στην επιστολή ΟΤΕ με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 
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ΕΜΠ.ΥΠΗΡ. 1530/Φ.960/30-11-2007 (Απ. Πρ. ΟΤΕ ΑΠ.155/30-11-
2007)» (ΦΕΚ 2437/ Β/28.12.2007), και την ΑΠ ΕΕΤΤ 
516/063/26.03.2009 «Αναθεώρηση του συντελεστή retail-minus ΧΕΠ 
βάσει των νέων τιμών λιανικής του ΟΤΕ όπως αναφέρονται στην 
επιστολή ΟΤΕ με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2200/Φ.960/17-02-
2009 (Απ. Πρ. ΟΤΕ ΑΠ.33/16-02-2009)»,  

κζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 470/037/4.03.2008 «Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, σε 
εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6-09-2006 (ΦΕΚ 1419/Β/2007)», 
(ΦΕΚ 498/Β/20.03.2008), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Απόφαση 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 496/051/23.09.2008 «Τροποποίηση Διατάξεων της 
Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 470/037/4-03-2008 «Έγκριση 
Προσφοράς Αναφοράς της ΟΤΕ Α.Ε. για την παροχή Μισθωμένων 
Γραμμών Χονδρικής, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6-09-2006 
(ΦΕΚ 1419/Β/2007» (ΦΕΚ 498/Β/20-03-2008)», (ΦΕΚ 
2253/Β/4.11.2008),  

κη. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 477/002/23.04.2008 «Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή Τμηματικών Κυκλωμάτων, σε 
εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6-09-2006 (ΦΕΚ 1419/Β/2007)» 
(ΦΕΚ 987/Β/28.05.2008) 

κθ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 496/052/23.09.2008 «Έγκριση τελών 
υπηρεσιών Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων 
Γραμμών Χονδρικής και Συναφών Ευκολιών σε εφαρμογή της  ΑΠ 
ΕΕΤΤ 401/014/6-09-2006 (ΦΕΚ 1419/Β/2007)» (ΦΕΚ 
2128/Β/14.10.2008),  

λ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 278/115/6.05.2008 «Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών ΟΤΕ 2007, σε εφαρμογή 
της Απόφασης της ΕΕΤΤ   ΑΠ. 411/017/2006  (ΦΕΚ 1873/Β/28-12-
2006)», (ΦΕΚ 988/Β/28.05.2008),  

 
λα. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 499/092/22.10.2008 «Έγκριση των 

ποσοστών retail minus των υπηρεσιών  Χονδρικής Εκμίσθωσης 
Γραμμών (ΧΕΓ) σε εφαρμογή της Απόφασης της ΕΕΤΤ  ΑΠ. 
411/017/22-11-2006»,  (ΦΕΚ 2404/Β/26.11.2008), 

 
λβ. την υπ’ αριθμ. 44035/1626/1-8-2007  Απόφαση του Υπουργού 

Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός του Περιεχομένου της 
Καθολικής Υπηρεσίας» και ιδίως το άρθρο 5 αυτής (ΦΕΚ 1481/Β/16-8-
2007), 

λγ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 491/026/2008 «Κανονισμός για τον 
καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 3 του άρθρου 48, του ν. 3431/2006 και του τρόπου και 
του κόστους  διάθεσης από τους παρόχους συνδρομητικών στοιχείων 
στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών καταλόγου 
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και καταλόγων, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 48, του 
ν. 3431/2006», (ΦΕΚ 1622/Β/2008), 

λδ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 491/027/2008 «Καθορισμός ανώτατου 
ορίου τιμής  (price cap) και υπο-πλαφόν τιμής (sub cap) για τις υπό 
ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 412/021/2007 
αντίστοιχα, (ΦΕΚ 1615/Β/12.08.2008), 

λε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 476/014/23-4-2008 «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 (με απολογιστικά στοιχεία 2006) για τις 
υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής καθώς και τις αγορές λιανικής στις 
οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή 
κοστοστρέφειας / Τέλη Διασύνδεσης ΟΤΕ για την παροχή 
φορητότητας» (ΦΕΚ 904/Β/16-05-2008), 

λστ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ  ΑΠ 482/051/27-5-2008 «Μεθοδολογίες/ 
Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση 
των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες 
αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 
1151/Β/24.06.2008),  

λζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 498/043/17-10-2008 σύμφωνα με την 
οποία έγινε η κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για 
την ανάθεση του Έργου «Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) με τις Υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών, 
Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για το Έτος 2009 (με 
απολογιστικά στοιχεία έτους 2007)» στην εταιρεία “Grant Thornton A. 
E.” 

λη. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 58304/7-11-2008 με θέμα «LRAIC-
2007_inputs_report» 

λθ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 58305/7-11-2008 με θέμα «FDC-CCA-
2007_inputs_report» 

μ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε.  
υπ’αριθμ. πρωτ..ΕΕΤΤ 59007/11.11.2008 με θέμα «Λογιστικός 
Διαχωρισμός» 

μα.  την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 59379/13.11.2008 
με θέμα «Κλήση σε ακρόαση για υποβολή Ε.ΚΟ.Σ 2007-2009» 

μβ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. υπ. 
αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 60892/21-11-2008 με θέμα «CCA Pipeline 
Valuation»  Απάντηση της ΟΤΕ Α.Ε. σε σχετικό ερώτημα του ελεγκτή 
(αποστολή διορθωμένων αρχείων – CCA Pipeline and the updated 
depreciation model) 
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μγ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’αριθ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 60893/21-11-2008 με θέμα «Data request No3 - 
Συμβάσεις» 

μδ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ 
αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 60897/21.11.2008 με θέμα «Κοστολογικός Έλεγχος 
Ε.ΚΟ.Σ  2007-2009 

με. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ.πρωτ. ΕΕΤΤ 61422/25.11.2008 με θέμα «Κοστολογικός 
Έλεγχος» 

μστ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 62225/2-11-2008 με θέμα «Κοστολογικός 
Έλεγχος Ε.ΚΟ.Σ  2007-2009_ έσοδα συνδεδεμένων κυκλωμάτων»,  

μζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 62227/2-11-2008 με θέμα «Κοστολογικός 
Έλεγχος Ε.ΚΟ.Σ  2007-2009_κτίρια» 

μη.  την Επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 62698/1.12.2008 με 
θέμα Ε.ΚΟ.Σ 2007-09 «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ - BACKHAUL» 

μθ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 62943/2.12.2008 με θέμα «Κοστολογικός 
Έλεγχος 2007-09» 

ν.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 62942/2.12.2008 με θέμα «Κοστολογικός 
Έλεγχος 2007-09» 

να.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ.63265/4.12.2008 με θέμα «Κοστολογικός Έλεγχος 2007-09 

νβ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 64311/09.12.2008 
με θέμα «ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Ε.ΚΟ.Σ- ΟΤΕ 2007-2009» (Καταστάσεις 
Λογιστικού Διαχωρισμού – Πίνακες LRIC) 

νγ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 64784/11.12.2008 με θέμα «Routing Factors_ 
Apant ΟΤΕ» 

νδ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 64780/11.12.2008 με θέμα «WACC queeries»  

νε.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 64781/11.12.2008 με θέμα «Ερωτήματα 
Ελεγκτών σχετικά με CCA και FAR» 

νστ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 64786/11.12.2008 με θέμα «Κοστολογικός 
Έλεγχος 2007-09_apant ΟΤΕ» 

νζ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. με 
υπ’αριθμ.64779/11.12.2008 με θέμα «Κοστολογικός Έλεγχος 2007-09» 
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νη. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουτης ΟΤΕ Α.Ε. υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 64785/11.12,2008 με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007-
09» 

νθ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ.64783/11.12.2008 με θέμα «revenues apant_ΟΤΕ» 

ξ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουτης ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ 
αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 65086/15-12-2008 με θέμα «Κοστολογικός Έλεγχος 
»  Απάντηση της ΟΤΕ Α.Ε. σε σχετικό ερώτημα του ελεγκτή (Διεθνη 
κίνηση – διευκρινήσεις ΟΤΕ στο αρχείο «Revenues & Out Payments») 

ξα. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουτης ΟΤΕ Α.Ε. υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 65087/15.12.2008 με θέμα «E.KO.S 2007-09 email ΟΤΕ 
12-12-2008» 

ξβ.  την Επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 65085/15.12.2008 με θέμα «Κοστολογικός 
Έλεγχος 2007-09 ΟΤΕ email 12-12-2008» 

ξγ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 65079/15.12.2008 με θέμα «E.KO.S 2007-2009 
ΟΤΕ email 11-12-2008 YTD ADSL» 

ξδ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 65080/15.12.2008 με θέμα «Κοστολογικός 
Έλεγχος 2007-2009 ΟΤΕ email 11-12-2008» 

ξε.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 65076/15.12.2008 με θέμα «Κοστολογικός 
έλεγχος 2007-09 ΟΤΕ email 15-12-2008» 

ξστ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 65086/15.12.2008 με θέμα «Κοστολογικός 
έλεγχος 2007-09 ΟΤΕ international calls email 12-12-2008» 

ξζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 65089/15-12-2008 με θέμα «Questionnaire for 
the ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡ.&ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Directorate» 

ξη. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 96/15-12-2008 με θέμα «Collective 
Agreement_2008-2009, Power Tariff DEH 1.7.08,» 

ξθ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 97/2-1-2009 με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 
2007-09 »  

ο. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ.πρωτ. ΕΕΤΤ 99/2-1-2009 με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 
2007-09 - έκτακτο προσωπικό»,  

οα.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου της ΟΤΕ ΑΕ. υπ’αριθμ. 
πρωτ.ΕΕΤΤ 100/ 02-01-2009 με θέμα « Κοστολογικός έλεγχος 2007-
09_απαντήσεις ΟΤΕ» 
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οβ.       την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 102/ 02-01-2009 με θέμα « Κοστολογικός 
έλεγχος 2007-09_ BUSINESS PLAN 2009» 

ογ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 104/02-01-2009 με θέμα « Κοστολογικός 
έλεγχος 2007-09 CCA» 

οδ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 105/02-01-2009 με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007-09_ 
απαντήσεις ΟΤΕ» 

οε. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 106/02-01-2009 με θέμα « Κοστολογικός έλεγχος 2007-
09_ έσοδα OTE» 

οστ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 107/02-01-2009 με θέμα « Κοστολογικός έλεγχος 2007-
09» 

οζ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 108/02-01-2009 με θέμα « Κοστολογικός έλεγχος 2007-
09_ταμειακά διαθέσιμα ΟΤΕ» 

οη.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 113/02-01-2009 με θέμα « Cost of Capital e-mail OTE - 
16.12.08» 

οθ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 114/02-01-2009με θέμα « Κοστολογικός έλεγχος 2007-09 
CCA depreciation model 2007-v11» 

π. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 115/02-01-2009 με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007-09_ 
απαντήσεις ΟΤΕ» 

πα.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ  116/02-01-2009 με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007-
09_ ΚΤΙΡΙΑ OTΕ» 

πβ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ  117/02-01-2009 με θέμα «WACC OTE απάντηση e-mail 
18-12-2008» 

πγ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 124/02-01-2009 με θέμα « Κοστολογικός έλεγχος 2007-
09_απαντήσεις» 

πδ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 125/02-01-2009 με θέμα « Κοστολογικός έλεγχος 2007-
09_ΟΤΕΝΕΤ ΠΑΓΙΑ» 

πε.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 127/02-01-2009 με θέμα « Κοστολογικός έλεγχος 2007-
09_απαντήσεις» 
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πστ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 128/02-01-2009 με θέμα « Κοστολογικός έλεγχος 2007-
09_ απάντηση» 

πζ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 129/02-01-2009 με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007-09_ 
CAPEX 2009» 

πη.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 130/02-01-2009 με θέμα  «Κοστολογικός έλεγχος 2007-
09_ ΔΙΑΦΟΡΕΣ CAPEX 2009» 

πθ  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 131/02-01-2009 με θέμα « OTE globe internet feed 22-12-
2008» 

.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 132/02-01-2009 με θέμα «Questionnaire for the 
ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡ. & ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ DIRECTORATE» 

α.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 134/02-01-2009 με θέμα « Κοστολογικός έλεγχος 2007-
09_ διαφορές δραστηριοτήτων ΟΤΕ 22-12-2008» 

β.   την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 135/02-01-2009 με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 
2007-09_ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΤΕ 12-12-2008» 

γ.   την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ 
αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 136/02-01-2009 με θέμα «E.KO.S 2007-09 ΠΣ 
ΔΕΛΦΟΙ_ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΤΕ 22-12-2008» 

δ.   την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 137/02-01-2009 με θέμα «ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 2007_ απάντηση ΟΤΕ 23-12-2008» 

ε.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 138/02-01-2009 με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007-09_ 
δωρεάν μονάδες ΟΤΕ 23-12-2008» 

στ.   την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 139/02-01-2009 με θέμα « E.KO.S 2007-
09_απάντηση ΟΤΕ Delfi data» 

ζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 140/02-01-2009 με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007-
09_μισθοδ ΟΤΕΝΕΤ 23-12-2008» 

η.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 141/02-01-2009 με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007-09 
LRAIC inputs_απάντηση ΟΤΕ 23-12-2008» 

θ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 142/02-01-2009 με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007-
09_απάντ. ΟΤΕ 24-12-2008» 
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ρ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πτωτ. ΕΕΤΤ 144/02-01-2009 με θέμα «Εκκρεμή στοιχεία EKOS 2007-
2009» 

ρα.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πτωτ. ΕΕΤΤ 294/05-01-2009 με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007-09 
OTE_ email 29-12-2008» 

ρβ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 295/05-01-2009 με θέμα « Κοστολογικός έλεγχος 2007-
09» 

ργ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 905/09.01.2009 με θέμα «ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ BACKHAUL» 

ρδ.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 995/09.01.2009 με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 
2007-09» 

ρε.  την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 1064/09.01.2009 με θέμα «Κοστολογικός 
έλεγχος 2007-09» 

ρστ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 1261/12.01.2009 με θέμα «Λογιστικός 
Διαχωρισμός email 12-01-2009» 

ρζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 2046/15.01.2009 με θέμα «ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 2007-2009(REPORTS ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ-
ΠΙΝΑΚΕΣ  LRAIC),  

ρη. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 
υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4340/27.01.2009 με θέμα «Κοστολογικός 
Έλεγχος 2007-2009 

ρθ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. 5 υπ’ 
αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 734/03.02.2009 με θέμα «Λογιστικός Διαχωρισμός» 

ρι. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας GRANT 
THORNTON υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 11086/27.02.2009 με θέμα 
«Accounting Separation Report» 

ρια. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας GRANT 
THORNTON υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 10386/25.02.2009 με θέμα 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ CAPEX 2007_2009-
WACC 

ριβ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουτης GRANT 
THORNTON 10387/25.02.2009 με θέμα «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ CAPEX 2007_2009-WACC 

ριγ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας GRANT 
THORNTON υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 10793/27.02.2009 με θέμα « 
CAPEX Analysis» 



 11

ριδ. την  επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ 
αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 10388/25.02.2009 με θέμα «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ CAPEX 2007_2009- WACC» 

ριε. την επιστολή της ΕΕΤΤ υπ’ αριθμ. πρωτ. 55178/22-10-2008 με θέμα 
«Επιχειρησιακό Κοστολογικό Σύστημα (ΕΚΟΣ) 2007-2009» 

ριστ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ 518267/20-10-
2008 (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 54998/20-10-2008) με θέμα «Κοστολόγηση 
(έλεγχος ΕΚΟΣ – ΟΤΕ 2007-2009» υποβολή στοιχείων  

ριζ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ518366/23-10-2008 
(αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 55673/23-10-2008) με θέμα «Κοστολόγηση (έλεγχος 
ΕΚΟΣ – ΟΤΕ 2007-2009» υποβολή στοιχείων  

ριη. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ. 518417/24-10-2008 (αρ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 56010/24-10-2008) με θέμα «Κοστολόγηση (έλεγχος 
ΕΚΟΣ – ΟΤΕ 2007-2009» υποβολή στοιχείων 

ριθ.  την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ. 215/518453/27-10-2008 
(αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 56217/27-10-2008) με θέμα «Κοστολόγηση (έλεγχος 
ΕΚΟΣ – ΟΤΕ 2007-2009» υποβολή στοιχείων 

ρκ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ. 9 /519184/1-12-2008 (αρ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 63142/03-12-2008) με θέμα «Παροχή Υπηρεσίας ΧΕΓ»  

ρκα. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ. 378216 /15-01-2009 (αρ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 2046/15-1-2009) με θέμα «Κοστολόγηση (έλεγχος ΕΚΟΣ 
– ΟΤΕ 2007-2009» Υποβολή των καταστάσεων του Λογιστικού 
Διαχωρισμού – Πίνακες.LRAIC. 

ρκβ.  την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ. 804/378462/23-1-2009 
(αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3723/23-1-2009) με θέμα «Τερματικά Τμήματα 
Γραμμών Χονδρικής Αναλογικής Τεχνολογίας. Εφαρμογή της 
Απόφασης 470/037/2008 της ΕΕΤΤ» 

ρκγ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ. 378557/27-1-2009 (αρ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 4340/27-1-2009) με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007-
2009» 

ρκδ. την επιστολή της ΕΕΤΤ υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 2210/20-02-2009 με 
θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007-2009 (Ευρήματα ελέγχου)» 

ρκε.  την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ. 42/5-3-2009 (αρ. πρωτ. 
ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ. 2225/Φ.960/5-3-2009) με θέμα «Κοστολογικός 
έλεγχος 2007-2009 (Ευρήματα ελέγχου)» 

ρκστ. την επιστολή της ΕΕΤΤ υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 2236/16-03-2009 με 
θέμα «Επιχειρησιακό Κοστολογικό Σύστημα (ΕΚΟΣ) 2007-2009» 

ρκζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΤΕ υπ’αριθμ. 
Πρωτ. ΕΕΤΤ  14581/19-3-2009 με θέμα « FDC-2007»  

ρκη. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΤΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 14582/19-3-2009 με θέμα « FDC-2009»  

ρκθ.   την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΤΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 14583/19-3-2009 με θέμα « FDC-2008»  
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ρλ.   την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΤΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 14883/19-3-2009 με θέμα « LRAIC-2008» 

ρλα. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΤΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 14884/19-3-2009 με θέμα « LRAIC-2009» 

ρλβ.   την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΤΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 14886/19-3-2009 με θέμα « LRAIC-2007» 

ρλγ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΕΤΤ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ υπ’αριθμ. πρωτ 15280/23-3-2009 με θέμα 
«Κοστολογικός έλεγχος 2007-2009» επιβεβαίωση του καλώς έχειν του 
FDC τρεξίματος   

ρλδ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΕΤΤ με αριθ. 
πρωτ. 17071/1-4-2009 και με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007-2009» 
σε επιβεβαίωση του «καλώς έχειν» του LRIC τρεξίματος, 

ρλε. την επιστολή  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΤΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ. 15312/23-3-2009 με θέμα « OTE FW: AS-2007 FDC 
Base-LRAIC Transfers» 

ρλστ.   την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΤΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 15313/23-3-2009 με θέμα «OTE AS-2007_ Input Files» 

ρλζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΤΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ  15328/23-3-2008 με θέμα «Τιμολ. Πολιτικές - Σχόλια 
ΕΚΟΣ 2007-09» 

ρλη.   την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΤΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 15724/26-03-2009 με θέμα «OTE 
WLR_analysis_based_on_FDC-2009AR_24-03-2009.zip» 

ρλθ.  την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ. 804/ΕΜΠ 51/23-03-2009 
(αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ. 2247/23-3-2009) με θέμα «Μισθωμένες 
Γραμμές Λιανικής -Κοστολογικά»  

ρμ.  την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ. 380018/26-03-2009 (αρ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 15763/26-3-2009) με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007-
2009 (ULL)» 

ρμα. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΤΕ υπ’αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 16366/30-3-2009 με θέμα «OTE REVIEW of Bottom-Up 
models» 

ρμβ.  την επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 16369/30-3-2009 GT 
–SVP REVIEW of Bottom-Up models_επιβεβαίωση αποτελεσμάτων», 

ρμγ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΕΤΤ με αριθ. 
πρωτ. 17073/1-4-2009 και με θέμα «AS-2007 LRAIC base – LRAIC 
transfers” σε επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του Λογιστικού 
Διαχωρισμού, 

ρμδ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΤΕ με αριθ. πρωτ. 
ΕΕΤΤ 17115/1-4-2009 και με θέμα «LRAIC-2009 Reports” 

ρμε.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ ΑΠ: 510/31/10-02-2009, «Κλήση σε 
ακρόαση της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος- ΟΤΕ 
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Α.Ε» καθώς και των εταιρειών “ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ”, “HELLAS 
ONLINE”, “CYTA HELLAS”, “VODAFONE ΑΕΒΕ”, “FORTH 
NET”,  “ΝΕΤΟΝΕ”, “ON TELECOMS”, “VIVODI”, “WIND, 
“ALTEC”, “COSMOTELCO”, “LANNET”, “TELEDOME”, 
“VOICENET”, “ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”, με αντικείμενο την 
τιμολόγηση από την πρώτη στις δεύτερες, της ηλεκτρικής ισχύος που 
τους παρέχεται στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση, 
στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον 
Τοπικό Βρόχο, δυνάμει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου», 

ρμστ.  την από 18-2-2009 ακρόαση που έλαβε χώρα ενώπιον της ορισθείσας 
Επιτροπής Ακροάσεων της ΕΕΤΤ σε συνέχεια της ως άνω απόφασης 
της ΕΕΤΤ,  

ρμζ.  τη με αριθμό 1598/Φ.610/19.02.2009 Απόφαση του Προέδρου της 
ΕΕΤΤ με αντικείμενο τη «Λήψη Προσωρινών Μέτρων κατ’ άρθρο 63 
παρ. 4 του ν.3431/2006 σε συνέχεια της από 18-2-2009 ακροάσεως της 
εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΤΕ 
Α.Ε» και των εταιρειών “ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ”, “HELLAS ONLINE”, 
“CYTA HELLAS”, “VODAFONE ΑΕΒΕ”, “FORTH NET”, 
“ΝΕΤΟΝΕ”, “ON TELECOMS”, “VIVODI”, “WIND”, “ALTEC”, 
“COSMOTELCO”, “LANNET”, “TELEDOME”, “VOICENET”, 
“ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”, με αντικείμενο την τιμολόγηση 
από την πρώτη στις δεύτερες, της ηλεκτρικής ισχύος που τους παρέχεται 
στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση, στα πλαίσια 
παροχής υπηρεσιών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, 
δυνάμει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου», με την οποία 
ελήφθησαν Προσωρινά Μέτρα με το ακόλουθο περιεχόμενο: 
 «Αναστέλλεται η προθεσμία πληρωμής των τιμολογίων που έχει 
εκδώσει και αποστείλει η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ προς τους, 
μνημονευόμενους στο αιτιολογικό της παρούσας,  παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την χρέωση του κόστους της ηλεκτρικής 
ενέργειας σε χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης, οι οποίοι (χώροι) τους 
παρέχονται ως «συναφής ευκολία», δυνάμει του ισχύοντος κανονιστικού 
πλαισίου Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, υπό τον όρο 
εμπρόθεσμης και προσήκουσας καταβολής από τους υπόχρεους 
παρόχους στην ΟΤΕ ΑΕ , ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό είκοσι τοις 
εκατό (20%)  επί του τιμολογηθέντος ποσού στα ως άνω τιμολόγια, με 
την επισήμανση ότι το εν λόγω ποσό καταβάλλεται έναντι  της οριστικής 
εκκαθάρισης, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με τα όσα θα κριθούν 
στην Απόφαση της ΕΕΤΤ επί της από 18-2-2009 ακροάσεως.»,  

ρμη.  τη με αριθμό 1633/Φ. 610/ 13.03.2009 Απόφαση του Προέδρου της 
ΕΕΤΤ με αντικείμενο την «Τροποποίηση της με αριθμό 1598/Φ.610/19-
2-2009 Απόφασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ…», σύμφωνα με την οποία 
ελήφθησαν Προσωρινά Μέτρα με το ακόλουθο περιεχόμενο,  
«Η με  αριθμό 1598/Φ.610/19-2-2009 Προσωρινή Διαταγή του 
Προέδρου της ΕΕΤΤ και η με αυτή θεσπιζόμενη προσωρινή ρύθμιση είναι 
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εφαρμοστέα και για τα τιμολόγια προς τους, μνημονευόμενους στο 
αιτιολογικό της εν λόγω απόφασης,   παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών για την χρέωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας σε 
χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης, οι οποίοι (χώροι) τους παρέχονται 
ως «συναφής ευκολία», τα οποία αν και εξεδόθησαν πριν την έκδοση της 
απόφασης περί προσωρινών μέτρων, απεστάλησαν στους παρόχους μετά 
την εν λόγω έκδοση, καθώς και για εκείνα που τυχόν εκδοθούν και 
αποσταλούν μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης προσωρινών μέτρων 
και μέχρι την έκδοση απόφασης επί της από 18-2-2009 ακροάσεως 
μεταξύ των εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε.» και “ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ”, “HELLAS 
ONLINE”, “CYTA HELLAS”, “VODAFONE ΑΕΒΕ”, “FORTH NET”,  
“ΝΕΤΟΝΕ”, “ON TELECOMS”, “VIVODI”, “WIND”, “ALTEC”, 
“COSMOTELCO”, “LANNET”, “TELEDOME”, “VOICENET”, 
“ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.» 

ρμθ. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 52103/2.10.08 (αριθμ. πρωτ. ΟΤΕ 
804/517866/02.10.2008) επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε.  

ρν. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 54366/16.10.2008 (αριθμ. πρωτ. ΟΤΕ 
804/518173/15.10.08) επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε.   

ρνα.  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 64164/9-12-2008 επιστολή της ΕΕΤΤ με θέμα 
«Εφαρμογή Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Παροχής Τερμαικών-
Ζευκτικών Τμημάτων  Μισθωμένων Γραμμών κα Τμηματικών 
Κυκλωμάτων», 

ρνβ. Την επιστολή του ΟΤΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αριθ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 19188/ 13.04.2009  και με θέμα «Τέλος παρακράτησης για 
κλήσεις dial-up»,  

ρνγ. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 518/028/8-04-2009 με θέμα «Λήψη 
Απόφασης επί της από 10 Νοεμβρίου 2008 Ακροάσεως κατά της 
εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος  (ΟΤΕ ΑΕ)» για 
τη διαπίστωση ενδεχόμενης παράβασης της νομοθεσίας περί 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά με την υποβολή των, αναγκαίων 
για τον κοστολογικό έλεγχο / έλεγχο καταστάσεων λογιστικού 
διαχωρισμού έτους 2007 -2009, στοιχείων» 

ρνδ.  το από 297/5-1-2009 Παραδοτέο υπ’αριθ. 1 της Σύμβασης με  τίτλο 
«Έλεγχος Συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. με τις Υποχρεώσεις Ελέγχου 
Τιμών, Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για το Έτος 2008 
(Με απολογιστικά Στοιχεία 2006)» όπως αυτό υποβλήθηκε από τον 
Ανάδοχο του έργου. 

ρνε. το με αριθ. πρωτ. 17076/1-4-2009 παραδοτέο υπ’αριθ. 2 της Σύμβασης 
για το έργο με  τίτλο «Έλεγχος Συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. με τις 
Υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών, Κοστολόγησης και Λογιστικού 
Διαχωρισμού για το Έτος 2008 (Με απολογιστικά Στοιχεία 2006)» όπως 
αυτό υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο του έργου, 

ρνστ. το με αριθ. πρωτ. 17075/1-4-2009 Παραδοτέο υπ’αριθ. 3 της Σύμβασης 
για το έργο με  τίτλο «Έλεγχος Συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. με τις 
Υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών, Κοστολόγησης και Λογιστικού 
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Διαχωρισμού για το Έτος 2008 (Με απολογιστικά Στοιχεία 2006)» όπως 
αυτό υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο του έργου. 

ρνζ. το με αριθ. πρωτ. 17649/3-4-2009 Παραδοτέο υπ’αριθ. 4 της Σύμβασης 
για το έργο με  τίτλο «Έλεγχος Συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. με τις 
Υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών, Κοστολόγησης και Λογιστικού 
Διαχωρισμού για το Έτος 2008 (Με απολογιστικά Στοιχεία 2006)» όπως 
αυτό υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο του έργου, 

ρνη. την υπ’ αριθμ. 16528/Φ. 600/ 14-04-2009 Εισήγηση προς την ΕΕΤΤ,  
ρνθ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,  

Εκτιμώντας ότι: 
ΜΕΡΟΣ Ι: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Α. Γενικές Διατάξεις 
1. Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών1 το οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Νόμο 
3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α΄/03.02.06) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις» (εφεξής ο Νόμος) και ιδίως το άρθρο 36 αυτού, η ΕΕΤΤ, 
βάσει των αρμοδιοτήτων της από το άρθρο 12 περ. (α) του Νόμου, καλείται να 
ορίσει σχετικές αγορές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, ιδίως τις σχετικές γεωγραφικές 
αγορές στην Ελληνική επικράτεια - ακολουθώντας τη διαδικασία ορισμού 
αγορών που περιγράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο (Κεφάλαιο Δ του Νόμου 
3431/2006), τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 του ιδίου Νόμου (άρθρα 6 και 
7 της Οδηγίας Πλαίσιο).  
2.  Η Οδηγία Πλαίσιο και ο Ν.3431/2006 (άρθρα 35 και 37), ορίζουν 
περαιτέρω, ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης του ορισμού των σχετικών αγορών 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να διεξάγει 
ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού στις ως άνω αγορές 
σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις 
Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τη Σύσταση 
της Επιτροπής (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, 08.05.03) για τις αγορές προϊόντων 
και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ 
                                                 
1 Ιδίως Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 
πλαίσιο), Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 
2002 σχετικά με πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και 
με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση),  Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 
2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, 08.05.03) («Σύσταση») και Κατευθυντήριες 
Γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά 
βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (2002/C 165/03), («Κατευθυντήριες Γραμμές»). 
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των προτέρων ρύθμιση (εφεξής «Η Σύσταση»). Η Σύσταση διακρίνει μεταξύ 
αγορών χονδρικής (μεταξύ παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών) 
καθώς και αγορών λιανικής (προς τελικούς χρήστες) ορίζοντας έντεκα (11) 
διακριτές αγορές σε επίπεδο χονδρικής και επτά (7) σε επίπεδο λιανικής.2 
3.  Σύμφωνα με το Άρθρο 8 (2) της Οδηγίας για την Πρόσβαση και το  
Ν. 3431/2006, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να επιβάλει κάποια υποχρέωση ή 
υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις με ΣΙΑ3 στις προσδιορισθείσες, σε εθνικό 
επίπεδο, σχετικές αγορές. Ειδικά το άρθρο 42 παρ. 5 και 7 του Ν. 3431/2006 
ορίζει μεταξύ άλλων ότι «5. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ανάλυση της αγοράς, η οποία 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 37, μπορεί να επιβάλει κατά περίπτωση, 
σε φορείς εκμετάλλευσης με Σημαντική Ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 43, 44 και 45…» «7. Οι υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι αναλογικές και 
δικαιολογημένες. Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης 
σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17». 
4.  Σύμφωνα με το Άρθρο 38 του Ν. 3431/2006 (άρθρο 17 της Οδηγίας για 
την Καθολική υπηρεσία (2002/22), «η ΕΕΤΤ επιβάλλει κατάλληλες 
κανονιστικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 
35, έχουν Σημαντική Ισχύ σε μία συγκεκριμένη αγορά διάθεσης υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο ευρύ κοινό (λιανική αγορά), εφόσον, σύμφωνα 
με το άρθρο 37, η αγορά αυτή δεν είναι αποτελεσματικά ανταγωνιστική και οι 
υποχρεώσεις, που επιβάλλονται σχετικά με την πρόσβαση ή σύμφωνα με το 
άρθρο 40, δεν επαρκούν, με την επιφύλαξη του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 
53 παρ.1». 
5.  Σύμφωνα με το Άρθρο 39 παρ. 1 και 2 του Ν. 3431/2006 (άρθρο 18 της 
Οδηγίας για την Καθολική υπηρεσία (2002/22), «Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ, μετά από 
ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 37, κρίνει ότι η αγορά για την 
παροχή μέρους ή ολόκληρου του ελάχιστου συνόλου μισθωμένων γραμμών, σε 
μέρος ή στο σύνολο της Επικράτειας, δεν είναι αποτελεσματικά ανταγωνιστική, 
επιβάλλει στις επιχειρήσεις, που σύμφωνα με το άρθρο 35 έχουν Σημαντική Ισχύ 
στη σχετική αγορά, υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή του ελάχιστου συνόλου 
μισθωμένων γραμμών, όπως ορίζεται στον κατάλογο προτύπων, που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα 
                                                 
2 Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 16 (1) της Οδηγίας Πλαίσιο σε συνδυασμό με το σημείο 

21 του Προοιμίου της Σύστασης της 11ης Φεβρουαρίου 2003, εξεδόθη η Σύσταση της Επιτροπής της 

17ης Δεκεμβρίου 2007, για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την σχετική Αιτιολογική Έκθεση  αυτής, 

(Ε(2007)5406),  (εφεξής Νέα Σύσταση). Η Νέα Σύσταση διακρίνει μεταξύ αγορών χονδρικής (μεταξύ 

παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών) καθώς και αγορών λιανικής (προς τελικούς χρήστες) 

ορίζοντας έξι (6) διακριτές αγορές σε επίπεδο χονδρικής και μία (1) σε επίπεδο λιανικής 

3 Βλ. σχετικά και παράγραφο 114 των Κατευθυντήριων Αρχών. 
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με το άρθρο 66 παρ. 1 του παρόντος και τους όρους για την παροχή αυτή, 
σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, στις συγκεκριμένες αγορές μισθωμένων 
γραμμών. 2. Εάν, ύστερα από την ανάλυση αγοράς, που διεξάγεται σύμφωνα με 
το άρθρο 37, η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι μία σχετική αγορά παροχής μισθωμένων 
γραμμών από αυτές που συνθέτουν το ελάχιστο σύνολο είναι αποτελεσματικά 
ανταγωνιστική, ανακαλεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο, σε σχέση με τη συγκεκριμένη αγορά μισθωμένων γραμμών.» 
6.  Σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, του Ν. 3431/2006, Όροι για τη 
στοιχειώδη δέσμη μισθωμένων γραμμών” (Παράρτημα VII της Οδηγίας για 
την Καθολική Υπηρεσία) «η ΕΕΤΤ μεριμνά ώστε η παροχή της στοιχειώδους 
δέσμης μισθωμένων γραμμών που αναφέρεται στο άρθρο 39, να γίνεται 
σύμφωνα με τις βασικές αρχές της αμεροληψίας, της κοστοστρέφειας και της 
διαφάνειας». 
7.  Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του Νόμου σχετικά με τους ρυθμιστικούς 
ελέγχους λιανικής, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι, όταν μία επιχείρηση υπόκειται 
σε ρύθμιση τιμολογίου ή σε άλλους σχετικούς ελέγχους λιανικής, εφαρμόζει τα 
αναγκαία και ενδεδειγμένα συστήματα λογιστικής καταγραφής κόστους, ενώ 
δύναται να ορίζει τη μορφή και τη λογιστική μεθοδολογία (μεθοδολογία 
κοστολόγησης) που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η τήρηση ενδεδειγμένου 
Συστήματος λογιστικής καταγραφής του κόστους ελέγχεται από άλλον 
εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και από εκείνην και από 
τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία 
εξασφαλίζει την κατ’ έτος δημοσίευση δήλωσης συμμόρφωσης. 
8. Σύμφωνα με τα εδάφια β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του 
Νόμου, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλονται στους φορείς 
εκμετάλλευσης όσον αφορά την πρόσβαση ή / και τη διασύνδεση, 
υποχρεώσεις: «β) Αμεροληψίας, προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι ο φορέας 
εκμετάλλευσης παρέχει (αα) αφ’ ενός μεν πρόσβαση ή / και διασύνδεση 
εφαρμόζοντας ισοδύναμους όρους σε ισοδύναμες περιστάσεις, σε άλλες 
επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες, (ββ) αφετέρου δε υπηρεσίες 
και πληροφορίες σε τρίτους με τους ίδιους όρους και την ίδια ποιότητα με 
εκείνες που παρέχει για τις δικές του υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών 
του ή των συνεργατών του. γ) Λογιστικού διαχωρισμού. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να 
απαιτεί από μια επιχείρηση με κάθετη διάρθρωση να καθιστά διακριτές και 
διαφανείς τις τιμές χονδρικής πώλησης και τις εσωτερικές της τιμολογήσεις 
προκειμένου να ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η τήρηση της υποχρέωσης 
αμεροληψίας και να αποτρέπεται ενδεχόμενη σταυροειδής επιδότηση. Για το 
σκοπό αυτόν η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της μπορεί να καθορίζει τα τηρούμενα 
στοιχεία, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και τη λογιστική μέθοδο, που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για καθορισμένες δραστηριότητες.» 
9.  Το άρθρο 45 του Νόμου θέτει το γενικό νομικό πλαίσιο αναφορικά με τις 
υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης στις αγορές χονδρικής. Ιδίως η 
παράγραφος 3 αυτού ορίζει ότι: « Σε περίπτωση υποχρέωσης καθορισμού των 
τιμών, με γνώμονα το κόστος ο φορέας εκμετάλλευσης φέρει το βάρος απόδειξης 
ότι τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος, λαμβανομένου υπόψη ενός 
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εύλογου συντελεστή απόδοσης της επένδυσης.» Σύμφωνα με την παράγραφο 4 
του άρθρου  45 του Νόμου: «Για τον υπολογισμό του κόστους αποτελεσματικής 
παροχής υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά 
κοστολογικά πρότυπα από εκείνα που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης. Η 
Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από το φορέα εκμετάλλευσης να αιτιολογεί πλήρως 
τις τιμές που επιβάλλει, και κατά περίπτωση να απαιτεί ανάλογα την προσαρμογή 
τους. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχετικά με τις 
συγκεκριμένες παραδοχές και τον τρόπο προσδιορισμού των νέων 
προσαρμοσμένων τιμών και λαμβάνεται αφού δοθεί η δυνατότητα στο φορέα 
εκμετάλλευσης να αναπτύξει, σε εύλογο χρόνο και πάντως όχι περισσότερο των 
δεκαπέντε (15) ημερών, τις δικές του θέσεις σε σχέση με τις παραδοχές αυτές. Σε 
περίπτωση έλλειψης λεπτομερών δεδομένων για την αναγνώριση του κόστους, η 
Ε.Ε.Τ.Τ. εφαρμόζει τη μέθοδο σύγκρισης τιμών (benchmarking), λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές Κρατών 
- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
10. Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 5 του Ν.3431/2006, «Η μη υποβολή 
στοιχείων ή η μη προσήκουσα αιτιολόγηση των τιμών από τον υπόχρεο ή η 
υπαίτια μη έγκαιρη υιοθέτηση από αυτόν τυχόν επιβαλλόμενων από την Ε.Ε.Τ.Τ 
τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την 
υποχρέωση εφαρμογής των συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο που αρχικά έχει 
υποδείξει η ΕΕΤΤ και σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.» 
11. Σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 45, «Ο έλεγχος 
συμμόρφωσης με το εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. σύστημα κοστολόγησης 
ανατίθεται από αυτήν σε άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, 
ανεξάρτητο και από εκείνη και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης. Η 
Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει ετησίως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δήλωση σχετικά 
με τη συμμόρφωση του υπόχρεου φορέα εκμετάλλευσης με το παρόν άρθρο.». 
12. Το άρθρο 59 παράγραφος 2 του Ν. 3431/2006, ακολουθώντας το άρθρο 30 
της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ ορίζει αναφορικά με τη φορητότητα αριθμού τα εξής: 
«2. Η τιμολόγηση της διασύνδεσης για την παροχή φορητού αριθμού είναι 
κοστοστρεφής. Οι τυχόν άμεσες επιβαρύνσεις των συνδρομητών δεν πρέπει να 
είναι τέτοιες, που να αποτρέπουν τη χρήση των ευκολιών αυτών. Η 
κοστοστρέφεια της διασύνδεσης για τη φορητότητα αριθμού ελέγχεται από την 
Ε.Ε.Τ.Τ..». 
13. Το άρθρο 48, παρ. 6 του ν. 3431/2006 ορίζει αναφορικά με την παροχή 
καταλόγων και  υπηρεσιών καταλόγου ότι «…κάθε επιχείρηση η οποία χορηγεί 
αριθμούς τηλεφώνου σε συνδρομητές, υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογο 
αίτημα για τη διάθεση, στα πλαίσια της παροχής διαθέσιμων στο κοινό 
υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, των σχετικών πληροφοριών 
σε συμφωνημένη μορφή και κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, κοστοστρεφή και 
αμερόληπτο…».  
14.  Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/3/13-06-
2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/2006), όπως ισχύει 
τροποποιηθείσα, και ιδίως το Παράρτημα Β (Όροι Γενικών Αδειών), κεφ. 
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3.1.2., αναφορικά με τις Υπηρεσίες Πληροφοριών Τηλεφωνικού Καταλόγου , 
ορίζεται ότι «…κάθε πάροχος Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών, ο οποίος 
χορηγεί αριθμούς τηλεφώνου σε συνδρομητές, υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε 
εύλογο αίτημα για τη διάθεση, στα πλαίσια της παροχής διαθέσιμων στο κοινό 
υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, των σχετικών πληροφοριών 
σε συμφωνημένη μορφή και κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, κοστοστρεφή και 
αμερόληπτο…».                                                                                                                                 
15. Περαιτέρω, και αναφορικά με την υποχρέωση παροχής πρόσβασης στην 
ενοποιημένη βάση τηλεφωνικού καταλόγου του Υπόχρεου Παροχής 
Καθολικής Υπηρεσίας, η υπ’ αριθμ. 44035/1626/1-8-2007  Απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός του Περιεχομένου της 
Καθολικής Υπηρεσίας», (ΦΕΚ 1481/Β/16-8-2007), και συγκεκριμένα η 
διάταξη του άρθρου 5, παρ. 13 αυτής ορίζει ότι «Ο πάροχος Καθολικής 
Υπηρεσίας υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε εύλογο αίτημα παρόχου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για πρόσβαση στην ενοποιημένη βάση 
τηλεφωνικού καταλόγου προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτής 
ώστε να παρέχει και ο ίδιος ανάλογες υπηρεσίες. Η πρόσβαση στην ενοποιημένη 
βάση πρέπει να γίνεται με όρους οι οποίοι θα είναι διαφανείς και αμερόληπτοι 
ενώ η τιμολόγηση των σχετικών υπηρεσιών θα είναι προσανατολισμένη στο 
κόστος».  
16. Επιπλέον και συμπληρωματικά των ανωτέρω, εξεδόθη η Απόφαση της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 491/026/2008 «Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής των 
καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 48, 
του ν. 3431/2006 και του τρόπου και του κόστους  διάθεσης από τους 
παρόχους συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο 
κοινό υπηρεσιών καταλόγου και καταλόγων, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6 
του άρθρου 48, του ν. 3431/2006», (ΦΕΚ 1622/Β/2008), σύμφωνα με την 
οποία ρυθμίσθηκε κάθε λεπτομέρεια αφενός σχετικά με τον τρόπο και τη 
μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους διάθεσης των απαιτούμενων 
πληροφοριών/ στοιχείων από τους παρόχους, οι οποίοι χορηγούν αριθμούς 
τηλεφώνου σε συνδρομητές, σε Δικαιούχους, σύμφωνα με την  Απόφαση, στα 
πλαίσια της παροχής στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και 
καταλόγων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 48, παρ. 6, του Ν. 3431/2006, και 
αφετέρου σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους παροχής 
πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου 
του(ων) εκάστοτε οριζόμενου(ων) Παρόχου(ων) Καθολικής Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παρ. 13 της  υπ’ αριθμ. 44035/1626/1-
8-2007 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός 
του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας», όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 
17.  Συγκεκριμένα, το άρθρο 10 της ανωτέρω Απόφασης της ΕΕΤΤ (ΑΠ 
491/026/2008) ορίζει ότι: «Οι Υπόχρεοι πάροχοι χορηγούν στους Δικαιούχους 
τα στοιχεία και τις σχετικές πληροφορίες του άρθρου 8 της παρούσας σε 
κοστοστρεφείς τιμές, με την εξαίρεση των στοιχείων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 8. Η υποχρέωση παροχής των σχετικών πληροφοριών 
υπό κοστοστρεφείς όρους περιλαμβάνει κάθε εύλογο αίτημα διάθεσης αυτών σε 
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μορφή, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας», και ότι «Ο(οι) 
εκάστοτε πάροχοι Καθολικής Υπηρεσίας που είναι υπόχρεος(οι)  παροχής 
καταλόγων και υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου παρέχει(ουν) πρόσβαση 
στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου σε κοστοστρεφείς 
τιμές, κατ’ εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθ. 44035/1626/2007.».    
18. Το άρθρο 11 της ανωτέρω Απόφασης ορίζει ότι «1. Οι Υπόχρεοι, σύμφωνα 
με την παρούσα, πάροχοι χορήγησης σε Δικαιούχους στοιχείων και σχετικών 
πληροφοριών και ο(οι) εκάστοτε πάροχος(οι) Καθολικής Υπηρεσίας που είναι 
υπόχρεος(οι) παροχής πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων 
τηλεφωνικού καταλόγου του(τους), φέρουν υποχρεώσεις κοστοστρέφειας, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας και ειδικότερα φέρουν υποχρεώσεις 
ελέγχου τιμών και κοστολόγησης».  
19. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 περίπτωση (α) του 
Νόμου, «1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας 
υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις πληροφορίες στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν 
αιτήματός της, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους προς τις 
διατάξεις της νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ιδίως για τον 
έλεγχο προς τους όρους της Γενικής Άδειας, τους όρους των δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών ή τις ειδικές υποχρεώσεις οι οποίες 
προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β, 13, 14, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α' και 
στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παρ. 5, 6 και 7 και στο άρθρο 68 παρ. 1. Οι 
πληροφορίες αφορούν:…α) τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους 1 και 2 του 
Μέρους Α, τον όρο 6 του Μέρους Β' και τον όρο 7 του Μέρους Γ του 
Παραρτήματος ΙΧ και τις ειδικές υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο 
άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β, 13, 14 και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παρ. 5, 6 και 7 και 
στο άρθρο 68 παρ. 1.». 
20. Εξάλλου, το στοιχείο στ) του άρθρου 12 του Νόμου 3431/2006 προβλέπει 
την αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ να μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ν. 703/1977, όπως 
εκάστοτε ισχύει σε σχέση με την άσκηση των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώμης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
1/2003/ΕΚ (L 001). Παράλληλα σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου, το 
προσωπικό της ΕΕΤΤ έχει προς διαπίστωση των παραβάσεων της νομοθεσίας 
περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των κανόνων του ανταγωνισμού στον 
τομέα αυτό, τις εξουσίες και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο ν. 703/1977 
και δύναται  μεταξύ άλλων «να ελέγχει τα πάσης φύσεως βιβλία, στοιχεία και 
λοιπά έγγραφα των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να ενεργεί 
έρευνες στα γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις των τελευταίων…». Οι σχετικές 
διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, 
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ελέγχου ύπαρξης παραβάσεων των άνω 
διατάξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και για τον 
έλεγχο ύπαρξης παραβάσεων των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου σε 
περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων ή παρεμπόδισης του έργου της Ε.Ε.ΤΤ. 
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Β. Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την 
υλοποίηση των επιβληθεισών στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου 
τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες 
αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
 
21. Η ΕΕΤΤ προέβη σε ορισμό και ανάλυση του ανταγωνισμού στις αγορές οι 
οποίες ορίζονται στη σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, (όσον 
αφορά στο σταθερό δίκτυο) κατέληξε στον ορισμό μιας σειράς σχετικών 
αγορών στις οποίες η εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
(ΟΤΕ ΑΕ) ορίσθηκε ως Επιχείρηση κατέχουσα Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) και της 
επιβλήθηκε μια σειρά κανονιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων 
Υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών, Κοστολόγησης  και λογιστικού διαχωρισμού. 
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις αγορές:  

21.1. λιανικής πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνικό δίκτυο σε 
σταθερή θέση, μέσω PSTN και BRA-ISDN συνδέσεων, για 
οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, (ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/22-
11-2006 (ΦΕΚ 1873/Β/28.12.06)) 

21.2. λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από 
σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας 
(PRA - ISDN), (ΑΠ ΕΕΤΤ 425/094/8-3-2007 (ΦΕΚ 483/Β/5-
4-2007)) 

21.3. λιανικών δημοσίως διαθέσιμων αστικών τηλεφωνικών 
υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς 
και μη οικιακούς πελάτες, (ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29-12-2006 
(ΦΕΚ 1900/Β/29.12.06)) 

21.4. λιανικών δημοσίως διαθέσιμων εθνικών τηλεφωνικών 
υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς 
και μη οικιακούς πελάτες, (ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29-12-2006 
(ΦΕΚ 1900/Β/29.12.06)) 

21.5. λιανικών μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας έως και 
2Mbps, (ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11-10-2006 (ΦΕΚ 
1660/Β/13.11.06)) 

21.6.  χονδρικής διασύνδεσης δημοσίων σταθερών δικτύων, 
(ήτοι εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο 
που παρέχεται σε σταθερή θέση, τερματισμού κλήσεων προς 
τελικούς χρήστες στο δίκτυο της ΟΤΕ Α.Ε. που παρέχεται σε 
σταθερή θέση, διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση), (ΑΠ 
ΕΕΤΤ 406/34/11-10-2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14.11.06)) 

21.7. υπηρεσιών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και 
μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και 
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υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και 
φωνητικών υπηρεσιών, (ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31-5-2006 (ΦΕΚ 
932/Β/18.6.06)) 

21.8. υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης μέσω 
xDSL τεχνολογιών, (ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/08-06-2006 (ΦΕΚ 
891/Β/12.07.06)) 

21.9.  
τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χωρητικότητας 
μέχρι και 2Mbps, Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 
χωρητικότητας άνω των 2Mbps και Ζευκτικών Τμημάτων 
Μισθωμένων Γραμμών, (ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6-9-2006 (ΦΕΚ 
1419/Β/26.09.06)) 

  
22. Οι υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και τήρησης συστήματος 
κοστολόγησης, οι οποίες έχουν επιβληθεί κανονιστικά στον ΟΤΕ δυνάμει του 
ορισμού του ως επιχείρησης με ΣΙΑ στις ορισθείσες σχετικές αγορές 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι οι ακόλουθες:  

22.1. Υποχρεώσεις αγορών λιανικής  
i. Ο ΟΤΕ έχει υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή «ανώτατου ορίου 

τιμής (price cap)»  και υποχρέωση κοστολόγησης στις κάτωθι αγορές: 
α. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνικό δίκτυο 

σε σταθερή θέση, μέσω PSTN και BRA-ISDN συνδέσεων, 
για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες4,  

β. Αγορές των δημοσίως διαθέσιμων αστικών τηλεφωνικών 
υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς 
και μη οικιακούς πελάτες5,  

γ. Αγορές των δημοσίως διαθέσιμων εθνικών τηλεφωνικών 
υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς 
και μη οικιακούς πελάτες6, 

ii. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση παροχής κοστοστρεφών τιμών στην αγορά 
λιανικών μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας έως και 2 Mbps.7  

iii. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μέθοδο retail-minus για 
τη Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (Wholesale Line Rental (WLR)).   

22.2. Υποχρεώσεις αγορών χονδρικής  

                                                 
4 ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/22-11-2006, (ΦΕΚ 1873/Β/28-12-2006) 
5 ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29-11-2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29-12-2006) 
6 ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29-11-2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29-12-2006) 
7 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11-10-2006 (ΦΕΚ 1660/Β/13-11-2006) 



 23

i. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμολόγησης των κατωτέρω 
υπό ρύθμιση υπηρεσιών χονδρικής με βάση το κοστολογικό σύστημα 
ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC-CCA):  

α. Υπηρεσίες διασύνδεσης (εκκίνηση, τερματισμός, διαβίβαση 
κλήσεων, καθώς και υπηρεσίες Επιλογής/Προ-επιλογής 
φορέα, σηματοδοσίας και θυρών - συμπεριλαμβανομένων 
των συναφών ευκολιών, ιδίως της συνεγκατάστασης)8,  

β.  Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 
(συμπεριλαμβανομένων των συναφών ευκολιών, ιδίως της 
συνεγκατάστασης)9, και 

γ.  Υπηρεσίες παροχής τερματικών και ζευκτικών (έως και 
155Mbps) τμημάτων μισθωμένων γραμμών χονδρικής 
(συμπεριλαμβανομένων των Τμηματικών Κυκλωμάτων και 
των συναφών ευκολιών, ιδίως της συνεγκατάστασης)10. 

ii. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση ελέγχου τιμών σχετικά με τη Χονδρική 
Ευρυζωνική Πρόσβαση11. Η τιμή της Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης σε επίπεδο BRAS (τύπος Β – το υφιστάμενο προϊόν ΑΡΥΣ) 
ορίζεται με retail-minus, το επίπεδο του οποίου υπολογίζεται με βάση το 
μοντέλο  DCF (Discounted Cash Flow), λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κόστη 
και τα έσοδα της ΟΤΕ Α.Ε., καθώς και τα κόστη ενός αποδοτικού 
εναλλακτικού παρόχου. Για το σκοπό ορισμού της τιμής της Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε υψηλότερο επίπεδο δικτύου (τύπου Α), στη 
χονδρική τιμή ΑΡΥΣ προστίθεται το κόστος δικτύου από το BRAS έως 
το PoP (σημείο παρουσίας) του δικτύου του ISP. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να 
παρέχει τα σχετικά κόστη δικτύου με βάση ένα μοντέλο top-down 
LRAIC-CCA. Επιπλέον, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει τα σχετικά 
στοιχεία κόστους των συναφών ευκολιών, ιδίως της συνεγκατάστασης, 
με βάση ένα μοντέλο bottom-up LRAIC, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο ισχύον πλαίσιο.  

23. Οι υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού, οι οποίες έχουν επιβληθεί 
κανονιστικά στον ΟΤΕ δυνάμει του ορισμού του ως επιχείρηση με ΣΙΑ 
αφορούν τις κάτωθι ορισθείσες σχετικές αγορές υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, όπως αυτές αριθμούνται κατωτέρω: 

23.1. Υποχρεώσεις αγορών λιανικής  
Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού για τις κάτωθι λιανικές 
αγορές στις οποίες κατέχει ΣΙΑ: 

                                                 
8 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11-10-2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14-11-2006) 
9 ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31-5-2006 (ΦΕΚ 932/Β/18-7-2006) 
10 ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6-9-2006, (ΦΕΚ1419/Β/26-9-2006) 
11 ΑΠ ΕΕΤΤ 389/51/8-6-2006 (ΦΕΚ 891/Β/12-7-2006) 
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i. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνικό δίκτυο σε 
σταθερή θέση, μέσω PSTN και BRA-ISDN συνδέσεων, για 
οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες12,  

ii. Αγορά δημοσίως διαθέσιμων αστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς 
πελάτες13, 

iii. Αγορά δημοσίως διαθέσιμων εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς 
πελάτες14, 

iv. Αγορά λιανικών μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας έως και 
2Mbps15.  

23.2. Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού για τις 
υπηρεσίες Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (WLR).  

23.3. Ομοίως, ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση λογιστικού 
διαχωρισμού  για όλα τα προϊόντα χονδρικής που ανήκουν σε 
αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις οποίες έχει ορισθεί 
ως πάροχος με ΣΙΑ και ειδικότερα στις αγορές:   

i. εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που 
παρέχεται σε σταθερή θέση16,  

ii. τερματισμού κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δίκτυο της 
ΟΤΕ Α.Ε.17, 

iii. διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο 
που παρέχονται σε σταθερή θέση18, 

iv. παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και 
μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και 
υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και 
φωνητικών υπηρεσιών19, 

v. υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης μέσω xDSL 
τεχνολογιών20,  

vi. Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών21 
χωρητικότητας μέχρι και 2Mbps22,  

                                                 
12 ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/22-11-2006 (ΦΕΚ 1873/Β/28-12-2006) 
13  ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29-11-2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29-12-2006) 
14 ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29-11-2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29-12-2006) 
15 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11-10-2006 (ΦΕΚ 1660/Β/13-11-2006) 
16 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11-10-2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14-11-2006) 
17 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11-10-2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14-11-2006) 
18 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11-10-2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14-11-2006) 
19 ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31-5-2006 (ΦΕΚ 932/Β/18-7-2006) 
20 ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/8-6-2006 (ΦΕΚ 891/Β/12-7-2006) 
21 Επιπλέον  στα πλαίσια των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν στον ΟΤΕ ως επιχείρηση κατέχουσα 
ΣΙΑ στις χονδρικές αγορές μισθωμένων γραμμών,  ο ΟΤΕ οφείλει να εφαρμόσει λογιστικό διαχωρισμό 
για τις υπηρεσίες (προϊόν) «Τμηματικά Κυκλώματα». 
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vii. Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 
χωρητικότητας άνω των 2Mbps23, και 

viii. Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών24. 
24. Πιο αναλυτικά και ειδικότερα αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των 
απαιτούμενων για τον ετήσιο έλεγχο, κοστολογικών στοιχείων καθώς και 
στοιχείων λογιστικού διαχωρισμού ορίζονται τα εξής: 

i. Σύμφωνα με τις παραγράφους 3.5.3, 3.6.2 και 3.10.3 του Κεφαλαίου 3. 
με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/22-11-
2006 (ΦΕΚ 1873/Β/28.12.06): 

«3.5.3.1.1 Ο ΟΤΕ υποχρεούται ετησίως, ένα μήνα μετά την έγκριση των 
ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, να 
παρέχει στην ΕΕΤΤ πλήρη στοιχεία αναφορικά με τα λιανικά κόστη που 
αφορούν αποκλειστικά την παροχή πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο σε λιανικούς πελάτες (λχ το κόστος του marketing) καθώς και τα 
χονδρικά κόστη που αφορούν αποκλειστικά την παροχή της χονδρικής 
εκμίσθωσης γραμμών -και τα οποία δεν σχετίζονται με την παροχή 
πρόσβασης σε επίπεδο λιανικής- (λχ κόστη χονδρικής τιμολόγησης). Τα εν 
λόγω στοιχεία εξάγονται από το κοστολογικό σύστημα του Πλήρως 
Κατανεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχoν Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) το οποίο 
τηρεί ο ΟΤΕ σύμφωνα με την παράγραφο A.3.5.2 και την παράγραφο 
A.3.6.2.1 και παρέχονται χωριστά για το πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN, το 
πάγιο τέλος μίσθωσης BRA-ISDN, το εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και 
το εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-ISDN. […] 
3.6.2.1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξακολουθήσει να συμπεριλαμβάνει στο 
υφιστάμενο κοστολογικό του σύστημα του Πλήρως Κατανεμημένου 
Κόστους με βάση το Τρέχoν Κόστος (ΠKK/TK) τα λιανικά προϊόντα 
πρόσβασης και να παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησίως, το αργότερο εντός ενός 
μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών του από 
τη γενική συνέλευση, όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον 
προσδιορισμό του κόστους των εν λόγω προϊόντων. 
3.6.2.2 Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το κοστολογικό 
σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχονται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους 
ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται 
Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνικής και 
Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού απόρρητου.[…] 
3.10.4 Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το κοστολογικό 
σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχονται ετησίως από ανεξάρτητο ελεγκτή που 
ορίζεται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται Δήλωση 
Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνικής και 
Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου […]» 

                                                                                                                                            
22 ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6-9-2006 (ΦΕΚ1419/Β/26-9-2006) 
23 ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6-9-2006 (ΦΕΚ1419/Β/26-9-2006) 
24 ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6-9-2006 (ΦΕΚ1419/Β/26-9-2006) 
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ii. Σύμφωνα με τις παραγράφους 3.3.2 και 3.4 του Κεφαλαίου 3. με τίτλο 
«Κανονιστικές Υποχρεώσεις», της ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29-12-2006 
(ΦΕΚ 1900/Β/29.12.06): 

«3.3.2.1 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να περιλαμβάνει στο κοστολογικό σύστημα 
του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχoν Κόστος 
(ΠΚΚ/ΤΚ) το οποίο τηρεί, τις λιανικές υπηρεσίες κλήσεων και τα τέλη 
παρακράτησης καθώς και  να παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησίως και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεών του από τη γενική συνέλευση, όλα τα στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για τον προσδιορισμό του κόστους των ακόλουθων 
υπηρεσιών: 

i. Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net). 
ii. Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συνδρομητές 

ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων. 
iii. Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net). 
iv. Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από συνδρομητές 

ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων.  
v. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς 

συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής.  
vi. Κλήσεις dial-up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο 

(συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο ISP 
φιλοξενείται/διασυνδέεται  στο δίκτυο του ΟΤΕ. 

vii. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο ISP φιλοξενείται/διασυνδέεται 
στο δίκτυο άλλων παρόχων. 

viii. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς παρόχους υπηρεσιών όταν αυτοί 
φιλοξενούνται/διασυνδέονται στο δίκτυο άλλου παρόχου. 

3.3.2.2 Το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχεται σε ετήσια βάση 
από ανεξάρτητους ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον 
έλεγχο θα δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την 
επιφύλαξη της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί εμπορικού 
απορρήτου» 
«3.4 […]Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού  του ΟΤΕ 
υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή που ορίζεται από 
την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης 
από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής 
Νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου» 

iii. Σύμφωνα με τις παραγράφους 3.3.2 και 3.4.4 του Κεφαλαίου 3. με 
τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11-10-2006 
(ΦΕΚ 1660/Β/13.11.06): 
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(Ο ΟΤΕ φέρει) «3.3.2 Υποχρέωση να αποδεικνύει στην ΕΕΤΤ την ως 
άνω κοστοστρέφεια. Για το σκοπό αυτό ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει, 
σε ετήσια βάση, ακριβή και πλήρη κοστολογικά στοιχεία σχετικά με τις 
μισθωμένες γραμμές λιανικής, ένα μήνα μετά την έγκριση των 
Οικονομικών τιτ Καταστάσεων από τη Γενική του Συνέλευση. Τα εν λόγω 
στοιχεία θα παρέχονται, μεταξύ άλλων,  προκειμένου να ελέγχεται η 
συμμόρφωση με την εγκεκριμένη από την ΕΕΤΤ μεθοδολογία και 
προκειμένου να εγκριθούν οι κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στην ορισθείσα αγορά 
3.4.4 Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το κοστολογικό 
σύστημα του ΟΤΕ ελέγχονται ετησίως από ανεξάρτητο ελεγκτή που 
ορίζεται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται Δήλωση 
Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνικής και 
Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού απόρρητου.» 

iv. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2,4 και 5 v. του Κεφαλαίου 3. Α. με 
τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11-10-2006 
(ΦΕΚ 1669/Β/14.11.06): 
«Με βάση την υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης ο OTE 
φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

i. Υποχρεούται να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για τις 
υπηρεσίες εκκίνησης, τερματισμού, διαβίβασης, τις 
συναφείς ευκολίες όπως σηματοδοσία και πόρτες 
διασύνδεσης, καθώς και τις υπηρεσίες Επιλογής και 
Προεπιλογής φορέα, βάσει της Μεθοδολογίας Μέσου 
Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον 
Κόστος  των παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)).  

ii. Να παρέχει υπηρεσίες συνεγκατάστασης σε 
κοστοστρεφείς τιμές που θα υπολογίζονται με βάση LRAIC 
bottom-up μοντέλα τα οποία θα παρέχονται από τον OTE 
και θα ελέγχονται από την ΕΕΤΤ. 

iii.  […]  
iv. Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ 

επαρκή στοιχεία τιμολόγησης από τα ανωτέρω αναφερόμενα 
μοντέλα top-down ή/ και bottom up εντός της 
προβλεπόμενης από την παρούσα χρονικής περιόδου (το 
αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την έγκριση των ετήσιων 
οικονομικών του καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση), η 
ΕΕΤΤ δύναται να ανατρέχει άμεσα στο δικό της μοντέλο 
bottom-up (χρησιμοποιώντας τιμές για τις παραμέτρους του 
μοντέλου που βασίζονται σε στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή 
στοιχεία της αγοράς).  

v. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το 
κοστολογικό σύστημα του παρόχου με ΣΙΑ θα ελέγχονται σε 
ετήσια βάση από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που 
ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται 
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Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη 
της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού 
απόρρητου.» 

v. Σύμφωνα με τις περιπτώσεις (v), παράγραφοι 1 και 4 του Κεφαλαίου 
3. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31-
5-2006 (ΦΕΚ 932/Β/18.6.06): 

(Ο ΟΤΕ φέρει) «1. Υποχρέωση να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές 
πρόσβασης στον αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο βάσει της μεθοδολογίας 
Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον 
Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)). Οι 
προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τιμές θα τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ. 
Οι εν λόγω τιμές θα εξάγονται από ένα μοντέλο "top-down" για υπηρεσίες 
αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (μηνιαία τέλη και τέλη 
ενεργοποίησης και κατάργησης για την πλήρη και μεριζόμενη πρόσβαση 
στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο) καθώς και από bottom-up μεθόδους για 
τις συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατάσταση25, και υποβάλλονται στην 
ΕΕΤΤ τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από το χρόνο στον οποίο προτείνεται 
από τον ΟΤΕ να εφαρμοσθούν. […] 
4. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το κοστολογικό 
σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχονται ετησίως από ανεξάρτητους ορκωτούς 
ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται 
Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνικής και 
Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου» 

vi. Σύμφωνα με το στοιχείο 5 (Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και 
Κοστολόγησης), παράγραφοι 2, 5 και 11  του Κεφαλαίου ΙΙΙ. Α. με 
τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/08-06-
2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.07.06): 

«[…] 2.Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΕΕΤΤ όλα τα στοιχεία 
αναφορικά με τα σχετικά κόστη λιανικής που αφορούν το προϊόν ΑΡΥΣ, 
καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία αναφορικά με τα κόστη ανάμεσα στις 
υπηρεσίες πρόσβασης Α, Β.  
Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να παρέχει στην ΕΕΤΤ τα κόστη λιανικής 
καθώς και τα σχετικά κόστη δικτύου, για κάθε τύπο πρόσβασης, τα οποία 
πρέπει να προσδιορίζει μέσω της µεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσµου 
Επαυξητικού Κόστους µε βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων 
(ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)) και τα οποία πρέπει να εξάγονται 
από ένα µοντέλο "top-down", προκειμένου να είναι εφικτός ο 
προσδιορισμός των τιμών χονδρικής για τους τύπους πρόσβασης Α και Β 

                                                 
25 Προκειμένου να υπολογισθεί το κόστος της αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ 
δύναται να χρησιμοποιήσει μεθόδους κοστολόγησης πέραν αυτών που έχουν αναπτυχθεί από 
τον ΟΤΕ 
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(το αργότερο εντός ενός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων).  
Η  EETT προτίθεται να διεξάγει εθνική δημόσια διαβούλευση πριν από 
την υιοθέτηση των λεπτομερειών της DCF μεθοδολογίας, δίνοντας την 
δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους 
σχετικά. […] 
5. Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή 
στοιχεία κόστους από τα μοντέλα top-down ή/ και bottom up εντός της 
προβλεπόμενης χρονικής περιόδου (το αργότερο εντός ενός μηνός από 
την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η ΕΕΤΤ δύναται να 
ανατρέχει άμεσα στο δικό της μοντέλο bottom-up (χρησιμοποιώντας τιμές 
για τις παραμέτρους των μοντέλων οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία που 
παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς). Ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο 
ΟΤΕ αδυνατεί να παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία για τα κόστη 
λιανικής, η ΕΕΤΤ εφαρμόζει την ανάλυση DCF λαμβάνοντας υπόψη μόνο 
τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία.[…] 11. Οι καταστάσεις του λογιστικού 
διαχωρισμού και το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχονται 
ετησίως από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από την 
ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την 
ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί 
εμπορικού απορρήτου.» 

vii. Σύμφωνα με τις παραγράφους v, υποπαράγραφοι 4-6 του Κεφαλαίου 
ΙΙΙ. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6-9-
2006 (ΦΕΚ 1419/Β/26.09.06): 
«Με βάση την υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης ο OTE 
φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
 1.Υποχρεούται να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για τα ακόλουθα 
προϊόντα: 

 τα χονδρικά τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμμών,  
 τα χονδρικά ζευκτικά τμήματα μισθωμένων γραμμών, έως και 

155Mbps 
 τα τμηματικά κυκλώματα   
Ο υπολογισμός των ως άνω κοστοστρεφών τιμών πρέπει να γίνεται 
βάσει της μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού 
Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current 
Cost)).  

2. Να παρέχει τις συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατάσταση, σε 
κοστοστρεφείς τιμές που θα υπολογίζονται με βάση bottom-up μοντέλα 
τα οποία θα παρέχονται από τον OTE και θα ελέγχονται από την ΕΕΤΤ. 
3.  […]  
4. Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ επαρκή 
στοιχεία τιμολόγησης από τα μοντέλα top-down ή/και bottom up εντός 
της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου (το  αργότερο εντός ενός μηνός 
από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η ΕΕΤΤ 
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δύναται να ανατρέχει άμεσα στο δικό της μοντέλο bottom-up 
(χρησιμοποιώντας τιμές για τις παραμέτρους του μοντέλου που 
βασίζονται σε στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς).  
5. Η αναλυτική εφαρμογή της ως άνω υποχρέωσης εφαρμογής ενός 
μοντέλου top-down ΜΜΕΚ/ΤΚ θα συμπεριλαμβάνεται στη μελλοντική 
δημόσια διαβούλευση για τις μεθοδολογίες κοστολόγησης και το 
λογιστικό διαχωρισμό, η οποία θα εξετάζει μεταξύ άλλων, ζητήματα που 
αφορούν τη διατήρηση λογιστικών στοιχείων, συγκεκριμένες αναφορές 
που θα ζητούνται ανά περίπτωση, τον έλεγχο και την χρονική περίοδο 
στην οποία πρέπει να παρέχονται τα στοιχεία. Στο ενδιάμεσο διάστημα, 
έως ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαβουλεύσεις διατηρούνται οι 
υφιστάμενες υποχρεώσεις κοστολόγησης  του ΟΤΕ 
6. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το κοστολογικό 
σύστημα του παρόχου με ΣΙΑ θα ελέγχονται σε ετήσια βάση από 
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Μετά 
τον έλεγχο δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την 
επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού 
απόρρητου.» 

 
25. Σημειώνεται ότι στις αναφερθείσες ανωτέρω Αποφάσεις της, η ΕΕΤΤ 

δεσμεύτηκε να διαβουλευτεί περαιτέρω τις μεθοδολογίες λογιστικού 
διαχωρισμού/ κοστολόγησης καθώς και τις μεθοδολογίες λογιστικού 
ελέγχου. Στα πλαίσια αυτά με την ΑΠ ΕΕΤΤ 464/69/18.01.08 η ΕΕΤΤ 
διεξήγαγε, κατά το χρονικό διάστημα από 21-01-2008 έως και τις 21-02-
2008, εθνική δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τις Μεθοδολογίες/ Αρχές 
Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των 
επιβληθεισών στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων λογιστικού 
διαχωρισμού και κοστολόγησης στις επιμέρους ορισθείσες αγορές, 
παρουσιάζοντας τις προτάσεις της αναφορικά με τις  σχετικές 
μεθοδολογίες/ αρχές και δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους 
να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά, πριν από την οριστική υιοθέτηση 
του μέτρου από την ΕΕΤΤ. Κατόπιν υποβολής των σχολίων των 
συμμετεχόντων στην ως άνω διαβούλευση, μεταξύ των οποίων και η 
εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, η ΕΕΤΤ παρείχε αναλυτικές απαντήσεις επί των 
κυριότερων σημείων των παρατηρήσεών τους  (ΑΠ ΕΕΤΤ 481/028/20-5-
2008) και εν συνεχεία εξέδωσε την ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/27-5-2008 (ΦΕΚ 
1151/Β/24.06.2008). 

26. Κατόπιν των ανωτέρω, η διαδικασία του κοστολογικού ελέγχου καθώς και 
του ελέγχου των Καταστάσεων Λογιστικού Διαχωρισμού γίνεται πλέον 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/27-5-2008 
«Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την 
υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου 
τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες 
αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 
1151/Β/24.06.2008).  
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27. Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της ανωτέρω Απόφασης, ο ΟΤΕ οφείλει να 
συμπεριλαμβάνει στα κοστολογικά του συστήματα i. τόσο του Πλήρως 
Κατανεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) τις σχετικές 
υπηρεσίες/ προϊόντα, όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται στις ισχύουσες 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ii. όσο και του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού 
Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ) επίσης για τις υπηρεσίες/ 
προϊόντα όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές ισχύουσες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 
Ιδίως αναφορικά με το σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ, ο ΟΤΕ οφείλει να ορίσει τις 
ακόλουθες τρεις (3) επαυξήσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 4 άρθρου 5 ως άνω: «…«Πρόσβαση» (Access): Στην επαύξηση 
«πρόσβαση» περιλαμβάνονται όλες οι χονδρικές υπηρεσίες (εσωτερικά και 
εξωτερικά παρεχόμενες) των οποίων το κόστος καθορίζεται από τον αριθμό των 
γραμμών/συνδρομητών που λαμβάνουν πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. H «Πρόσβαση» περιλαμβάνει ιδίως, τις υπηρεσίες 
PSTN/ISDN, την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, τα στοιχεία DSL 
πρόσβασης της χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης και τα στοιχεία πρόσβασης 
χονδρικών μισθωμένων γραμμών. … «Κορμός» (Core): Στην επαύξηση 
«κορμός» περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες χονδρικής (εσωτερικά και 
εξωτερικά παρεχόμενες) των οποίων το κόστος καθορίζεται από το πλήθος των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ζητούν οι συνδρομητές αφού τους 
δοθεί πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο «Κορμός» 
περιλαμβάνει ιδίως, τις υπηρεσίες μετάδοσης τηλεφωνικών κλήσεων, τα στοιχεία 
κορμού των μισθωμένων γραμμών, τα στοιχεία κορμού της χονδρικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης, τις υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων σε ATM δίκτυα 
που υπόκεινται σε οικονομίες κλίμακος ή σκοπού σε σχέση με άλλες υπηρεσίες 
μετάδοσης και τις υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων σε IP-δίκτυα που υπόκεινται 
σε οικονομίες κλίμακος ή σκοπού σε σχέση με άλλες υπηρεσίες μετάδοσης. Και 
… «Λοιπά» (Rest): Η επαύξηση «Λοιπά» περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που δεν 
εντάσσονται σε κάποια από τις ανωτέρω δύο επαυξήσεις, καθώς και τα κόστη 
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες παροχής/πώλησης υπηρεσιών σε 
λιανικούς πελάτες.» Ορίζεται επίσης ότι «4. Για τον καθορισμό των επαυξήσεων 
«πρόσβαση» και «κορμός», σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος 
ακολουθείται ο κάτωθι Πίνακας 1.» 
28.  Επιπλέον, και αναφορικά με την υποχρέωση παροχής Καταστάσεων 
Λογιστικού Διαχωρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ανωτέρω Απόφασης, 
«1. Ο ΟΤΕ, στα πλαίσια της επιβληθείσας σε αυτόν υποχρέωσης λογιστικού 
διαχωρισμού αναφορικά με τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις 
ορισθείσες από την ΕΕΤΤ σχετικές αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις 
οποίες κρίθηκε ότι κατάεχει ΣΙΑ, οφείλει να παρέχει καταστάσεις Λογιστικού 
Διαχωρισμού για τις κάτωθι υπηρεσίες/ προϊόντα χονδρικής: «… 

i. Χονδρική πρόσβαση στον αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο και 
υποβρόχο, 

ii. Χονδρική Ευρυζωνική πρόσβαση, 
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iii. Χονδρικά τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας 
έως και 2Mbps, 

iv. Χονδρικά τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας 
άνω των  2Mbps, 

v. Χονδρικά ζευκτικά τμήματα μισθωμένων γραμμών, 

vi. Χονδρική εκκίνηση κλήσεων, 

vii. Χονδρικός τερματισμός κλήσεων, 

viii. Χονδρική διαβίβαση κλήσεων, 

ix. Χονδρική εκμίσθωση γραμμών, 

x. Τμηματικά Κυκλώματα.» 

29. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 , 7 και 8 του 
άρθρου  6 της ανωτέρω Απόφασης, «…6. Ειδικά, αναφορικά με τις καταστάσεις 
λογιστικού διαχωρισμού στο επίπεδο χονδρικής, ισχύουν επιπλέον των 
αναφερόμενων ανωτέρω παράγραφοι 1, 2, 4 και 5, τα εξής: 

α.  Οι καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες 
που διατίθεται τόσο στους πελάτες χονδρικής του ΟΤΕ όσο και στην 
επιχειρησιακή μονάδα λιανικής του ΟΤΕ.  

β. Οι καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού περιλαμβάνουν διαχωρισμό 
μεταξύ των κάτωθι στοιχείων: 

i. του όγκου που πωλήθηκε σε πελάτες χονδρικής και του όγκου που 
παρέχεται στο λιανικό άκρο του ΟΤΕ (ιδιοπαροχή), 

ii. των εσόδων από πωλήσεις σε πελάτες χονδρικής και του εσωτερικού 
«εσόδου» από την παροχή υπηρεσιών στο λιανικό άκρο του ΟΤΕ, 

iii. του κόστους για την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες χονδρικής και του 
κόστους για την παροχή υπηρεσιών στο λιανικό άκρο του ΟΤΕ, 

iv. του απασχολούμενου κεφαλαίου για την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες 
χονδρικής και του απασχολούμενου κεφαλαίου για την παροχή 
υπηρεσιών στο λιανικό άκρο του ΟΤΕ. 

7.Ειδικά, αναφορικά με τις καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού στο επίπεδο 
λιανικής, ισχύουν επιπλέον των αναφερόμενων ανωτέρω παράγραφοι 3, 4 και 5 
τα εξής: 

α. Ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλαμβάνει τις μονάδες παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες (οικιακούς και μη-οικιακούς).  

β. Το συνολικό ποσό του κόστους που αποδίδεται σε λιανικές υπηρεσίες 
αποτελείται από χονδρικά και λιανικά κόστη. Τα χονδρικά κόστη που 
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περιλαμβάνονται στα κόστη μιας υπηρεσίας, που παρέχεται σε επίπεδο 
λιανικής, πρέπει να ταυτίζονται με τα τέλη μεταφοράς (transfer 
charges), δηλαδή τις τιμές που το λιανικό άκρο του ΟΤΕ καταβάλει 
στο χονδρικό του άκρο, ώστε να αποδεικνύεται η ύπαρξη μη-
διακριτικής μεταχείρισης. 

8. Ο ΟΤΕ κατά την προετοιμασία των Καταστάσεων (Λογαριασμού) 
Αποτελεσμάτων Χρήσεως που οφείλει να παρέχει σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρούσα, υποχρεούται να ακολουθεί το Υπόδειγμα του 
Πίνακα 3 της παρούσας.» 

30.  Ακόμη, στο άρθρο 7 της ανωτέρω Απόφασης περιγράφεται η δομή των 
Υποδειγμάτων Αναφορών για τις πληροφορίες κοστολόγησης μέσω του 
κοστολογικού συστήματος  ΜΜΕΚ (LRAIC), τις οποίες ο ΟΤΕ οφείλει να 
ακολουθεί κατά την υποβολή των κοστολογικών στοιχείων του συστήματος 
ΜΜΕΚ (LRAIC). Η σχετική υποβολή πραγματοποιείται σε συμφωνία με τα 
υποδείγματα του Παραρτήματος Α της ανωτέρω Απόφασης, και στην 
προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 8 αυτής.  
31.  Σύμφωνα με το άρθρο 8 της εν λόγω απόφασης: « 
1. Ο OTE οφείλει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ σε ετήσια βάση, ένα (1) μήνα μετά 

την έγκριση των ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων από τη Γενική 
Συνέλευση: 
α) κοστολογικά στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από τις τελευταίες 
εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, για το προηγούμενο (οικονομικό) 
έτος και αντίστοιχα προϋπολογιστικά δεδομένα για τα επόμενα δύο (2) 
οικονομικά έτη, συνοδευμένα από όλα τα στοιχεία από τα οποία 
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις ελέγχου 
τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού. 
 β) καταστάσεις και πληροφορίες λογιστικού διαχωρισμού, τα οποία έχουν 
προκύψει από τις τελευταίες εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, για το 
προηγούμενο έτος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας 
απόφασης και  
γ) υποδείγματα αναφορών για τις πληροφορίες κοστολόγησης μέσω του 
συστήματος ΜΜΕΚ (LRAIC), τα οποία έχουν προκύψει από τις τελευταίες 
εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, για το προηγούμενο (οικονομικό) 
έτος και από αντίστοιχα προϋπολογιστικά δεδομένα για τα επόμενα δύο 
οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

2. Η ΕΕΤΤ δύναται εντός είκοσι ημερών από την υποβολή των στοιχείων/ 
καταστάσεων/ υποδειγμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, να αιτείται από τον ΟΤΕ τη συμπλήρωση των υποβληθέντων 
στοιχείων καταστάσεων/ υποδειγμάτων, ή και διευκρινίσεις επί των 
υποβληθέντων στοιχείων. Οι πληροφορίες παρέχονται υποχρεωτικά εντός 
της τασσόμενης από την ΕΕΤΤ, κατά την υποβολή του αιτήματος, 
αποκλειστικής προθεσμίας. Η ΕΕΤΤ διατηρεί όλα τα δικαιώματά της από το 
άρθρο 45 παρ. 4 και 5 του Ν.3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006) και τις σχετικές 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, όπως ισχύουν. 



 34

3. Ο ΟΤΕ 26 υποβάλλει τα κοστολογικά δεδομένα της παραγράφου 1 του 
παρόντος σε έλεγχο συμμόρφωσης με τα εγκεκριμένα από την ΕΕΤΤ 
συστήματα κοστολόγησης, αμέσως μετά την υποβολή αυτών. Ο έλεγχος 
διεξάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 7 του Ν. 3431/2006, από 
εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο από την ΕΕΤΤ και τον 
υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, ο οποίος επιλέγεται από την ΕΕΤΤ με 
διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και καλύπτει κατ’ελάχιστον τα στοιχεία της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η ΕΕΤΤ προβαίνει σε έλεγχο 
συμμόρφωσης με βάση τα αρχικά υποβληθέντα στοιχεία, καθώς και τυχόν 
συμπληρώσεις / διευκρινίσεις αυτών, και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης εν ισχύ νομοθεσίας και των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ. Για τη 
διεξαγωγή του ελέγχου, το προσωπικό της ΕΕΤΤ έχει όλα τα δικαιώματα και 
τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 12 περίπτωση ιστ και το άρθρο 14 
του Ν.3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006). 

4. Το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο των ελέγχων που πρέπει να 
διενεργούνται στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου συμμόρφωσης, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του παρόντος, ορίζεται σύμφωνα με την Κοινή Θέση της 
Ομάδας Ευρωπαίων Ρυθμιστών (ERG),27 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
i. Το μέρος του κόστους που συμπεριλαμβάνεται στο κοστολογικό μοντέλο- 

σύστημα και το μέρος του κόστους που κατανέμεται στα επιμέρους υπό 
ρύθμιση προϊόντα,  

ii. τη συμφιλίωση μεταξύ του κοστολογικού μοντέλου-συστήματος και των 
οικονομικών καταστάσεων, 

iii. την ακρίβεια των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών 
δεδομένων: όγκοι, τεχνολογικές παράμετροι,  

iv. χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες αναφορικά με την απόσβεση, την 
κεφαλαιοποίηση του κόστους, τους επιμερισμούς και την εκ νέου 
αποτίμηση των πάγιων στοιχείων (σύμφωνα με την κοστολόγηση με βάση 
το τρέχον κόστος (CCA),  

v. τέλη μεταφοράς στις καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού,  

vi. συμφιλίωση μεταξύ του κοστολογικού μοντέλου και των καταστάσεων 
λογιστικού διαχωρισμού, και 

vii. σχέσεις Κόστους-Όγκου (CVRs) – Σχέσεις Κόστους-Κόστους (CCRs) και 
πληροφορίες κοστολόγησης. 

                                                 
26 Εκ παραδρομής στο άρθρο 8, παρ. 3 της ανωτέρω Απόφασης αναφέρεται «Η ΕΕΤΤ…» 
27 ERG (2005): ERG Common Position – for implementing the Commission Recommendation 
C (2005) 3480 on Accounting Separation & Cost Accounting Systems under the regulatory 
framework for electronic communications, ERG (05) 29, σελ. 38 



 35

5. Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ θεωρεί μέρος ή το σύνολο των ανωτέρω 
στοιχείων ως εμπιστευτικά, οφείλει κατά την υποβολή των στοιχείων να 
αιτιολογεί και να αποδεικνύει τον ισχυρισμό του, ανά περίπτωση.  

6. Μετά τον έλεγχο, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει τα Αποτελέσματα του Κοστολογικού 
Ελέγχου, τα οποία περιλαμβάνουν «Δήλωση Συμμόρφωσης» με την 
επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού 
απορρήτου. Η ετήσια Δήλωση Συμμόρφωσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα 
εξής:  

i. Τα συμπεράσματα του ελεγκτή, 
ii. Όλες τις ασυμφωνίες που διαπιστώθηκαν, 

iii. Συστάσεις του ελεγκτή (με μια περιγραφή των αντίστοιχων 
συνεπειών), 

iv. Την πλήρη περιγραφή της μεθοδολογίας επαλήθευσης που 
ακολουθήθηκε, και 

v. Ορισμένα συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά δεδομένα 
(όπως για παράδειγμα προσαρμογές εκτίμησης τρέχοντος κόστους, 
βασικές παραδοχές των μεθόδων κατανομής, επίπεδο κατανεμημένου 
κόστους και βαθμός διακριτότητας του μοντέλου).» 

32. Ο ΟΤΕ υποχρεούται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της 
ανωτέρω Απόφασης, να προετοιμάζει και να δημοσιεύει ετησίως τις εξής 
οικονομικές πληροφορίες (με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
εμπιστευτικότητας και διατάξεων της εν ισχύ κείμενης νομοθεσίας)28: 

«α. Πληροφορίες λογιστικού διαχωρισμού 
i. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, 
ii. Κατάσταση Απασχολούμενου Κεφαλαίου (λεπτομερής μέθοδος 

υπολογισμού και τιμές των χρησιμοποιούμενων παραμέτρων), 
iii. Ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με προβλεπόμενους από το 

νόμο λογαριασμούς ή άλλες πηγές πληροφοριών κοστολόγησης, 
iv. Περιγραφή των μεθοδολογιών κοστολόγησης, με αναφορά της 

βάσης και των προτύπων κόστους, των μεθοδολογιών κατανομής 
και αποτίμησης, της αναγνώρισης και του χειρισμού του έμμεσου 
κόστους, 

v. Παρατηρήσεις σχετικές με τη μη διακριτική μεταχείριση (λεπτομερή 
τέλη μεταφοράς), 

vi. Έκθεση λογιστικού ελέγχου, 
vii. Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και των ρυθμιστικώς 

προβλεπόμενων λογιστικών αρχών….» 
Οι ως άνω καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού της ΟΤΕ Α.Ε. υπόκεινται 
σε ετήσιο έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή που ορίζεται από την ΕΕΤΤ. Η 

                                                 
28“Guidelines on reporting requirements and publication of information”, Παράρτημα της Σύστασης 
της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 για το λογιστικό διαχωρισμό και τα κοστολογικά 
συστήματα με βάση το Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 
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ΕΕΤΤ, μετά τον έλεγχο, δημοσιεύει τη Δήλωση συμμόρφωσης με την 
επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού 
απορρήτου.29 
  «…β. Πληροφορίες κοστολόγησης 

i) Ο ΟΤΕ δημοσιεύει τα μη εμπιστευτικά τμήματα των κοστολογικών 
στοιχείων που παρουσιάζονται ακολουθώντας τα υποδείγματα του 
άρθρου 7, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α της 
παρούσας.» 

33. Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά οι επιβληθείσες υποχρεώσεις ελέγχου 
τιμών και κοστολόγησης στις επιμέρους ορισθείσες αγορές χονδρικής και 
λιανικής. Περιλαμβάνονται επίσης στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και 
αναπτύσσονται στη συνέχεια οι κάτωθι επιβληθείσες υποχρώσεις ελέγχου 
τιμών: (α) η επιβληθείσα, για την παροχή υπηρεσίας χονδρικής εκμίσθωσης 
γραμμών  (WLR), υποχρέωση ελέγχου τιμών  με την προσέγγιση retail minus, 
και (β) η επιβληθείσα, για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και 
τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ΑΠ 411/017/2007 και 412/021/2007 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ αντίστοιχα,  υποχρέωση ελέγχου τιμών μέσω του 
καθορισμού ανώτατου ορίου τιμής  (price cap) και υπο-πλαφόν τιμής (sub 
cap). Αναφορικά με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού, η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008 (Βλέπε 
ανωτέρω) εξειδικεύει και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής αυτών στις 
επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως οι 
υποχρεώσεις αυτές επεβλήθησαν με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ΑΠ.: 
411/017/22.11.06 (ΦΕΚ 1873/Β/28-12-2006), 412/021/29.12.06 (ΦΕΚ 
1900/Β/29-12-2006), 406/033/11.10.06 (ΦΕΚ 1660/Β/13-11-2006), 
406/034/11.10.06 (ΦΕΚ 1669/Β/14-11-2006), 388/012/31.5.06 (ΦΕΚ 
932/Β/18-7-2006), 389/051/08.06.2006 (ΦΕΚ 891/Β/12-7-2006) και 
401/14/06.09.06 (ΦΕΚ 1419/26-9-2006), στην εταιρεία Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ) ως επιχείρηση κατέχουσα Σημαντική 
Ισχύ στις, με τις ως άνω αποφάσεις, ορισθείσες σχετικές αγορές. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, στις οποίες επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία και τις 
κατωτέρω αναλυτικά περιγραφείσες κανονιστικές Αποφάσεις ανάλυσης 
αγορών, υποχρεώσεις κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, στην 
εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ορίζονται στην ως άνω 
Απόφαση της ΕΕΤΤ (ΑΠ 482/051/2008). 
                                                 
29 Η παράγραφος 2 του Παραρτήματος της Σύστασης της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 (2005/698/ΕΚ, ΕΕ 
L266/64, 11-10-2005) αναφέρει ότι «οι ετήσιες δηλώσεις συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον: τα συμπεράσματα του ορκωτού ελεγκτή, όλες τις ασυμφωνίες που διαπιστώθηκαν, τις 
συστάσεις εκ μέρους του ορκωτού ελεγκτή (με περιγραφή των αντίστοιχων συνεπειών), την πλήρη 
περιγραφή της μεθοδολογίας επαλήθευσης που ακολουθήθηκε, και ορισμένα συγκεντρωτικά 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά δεδομένα (όπως για παράδειγμα προσαρμογές εκτίμησης τρέχοντος 
κόστους, βασικές παραδοχές των μεθόδων κατανομής, επίπεδο κατανεμημένου κόστους και βαθμός 
διακριτότητας του μοντέλου). Η παράγραφος 2 αναφέρει επίσης ότι η “δημοσίευση της δήλωσης 
συμμόρφωσης και των αποτελεσμάτων του λογιστικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται σε μορφή 
εύκολα προσβάσιμη από τα ενδιαφερόμενα μέρη, εντύπως ή ηλεκτρονικά, ή να δημοσιεύονται στον 
δικτυακό τόπο του φορέα εκμετάλλευσης ή του εθνικού ρυθμιστή (εν προκειμένω της ΕΕΤΤ).” 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
34. ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ) 
ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
1. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.:388/012/31-5-2006 (ΦΕΚ 932/Β/18-7-

2006), ορίσθηκε μια διακριτή σχετική αγορά Χονδρικής Παροχής  (Πλήρως 
και Μεριζόμενης) Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους 
και Υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών 
υπηρεσιών. Παράλληλα ορίσθηκε ότι ο ΟΤΕ κατέχει Σημαντική Ισχύ στην 
εν λόγω αγορά και ως εκ τούτου υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισμού.  

2. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, 
περίπτωση (v) της ως άνω Απόφασης, ο ΟΤΕ φέρει τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης: « 
1. Υποχρέωση να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές πρόσβασης στον 
αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο βάσει της μεθοδολογίας Μέσου 
Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος των 
Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)). Οι προτεινόμενες από τον ΟΤΕ 
τιμές θα τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ. Οι εν λόγω τιμές θα εξάγονται 
από ένα μοντέλο "top-down" για υπηρεσίες αδεσμοποίητης πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο (μηνιαία τέλη και τέλη ενεργοποίησης και κατάργησης για την 
πλήρη και μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο) καθώς 
και από bottom-up μεθόδους για τις συναφείς ευκολίες όπως η 
συνεγκατάσταση30, και υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον έξι (6) μήνες 
πριν από το χρόνο στον οποίο προτείνεται από τον ΟΤΕ να εφαρμοσθούν.  
2. Η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί το δικό της μοντέλο bottom-up 

(εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως αποτελεσματικότητα, ζητήματα 
οικονομιών κλίμακος που επιδρούν στα κόστη κλπ) προκειμένου να ελέγχει τα 
αποτελέσματα του top-down μοντέλου της ΟΤΕ Α.Ε.. Τα αποτελέσματα του 
bottom up μοντέλου της ΕΕΤΤ δύναται να διασταυρώνονται και με 
αποτελέσματα από βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ θα 
δύναται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των αποτελεσμάτων του μοντέλου 
top-down. Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ επαρκή 
στοιχεία τιμολόγησης από τα μοντέλα top-down ή/ και bottom up εντός της 
προβλεπόμενης χρονικής περιόδου (δηλ. τουλάχιστον έξι μήνες πριν από το 

                                                 
30 Προκειμένου να υπολογισθεί το κόστος της αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ δύναται 
να χρησιμοποιήσει μεθόδους κοστολόγησης πέραν αυτών που έχουν αναπτυχθεί από τον ΟΤΕ 
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χρόνο στον οποίο προτείνεται από τον ΟΤΕ να εφαρμοσθούν), η ΕΕΤΤ θα 
δύναται να ανατρέχει άμεσα στο δικό της μοντέλο bottom-up 
(χρησιμοποιώντας τιμές για τις παραμέτρους των μοντέλων οι οποίες 
βασίζονται σε στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς).» 

3. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση ( iv) 
της ως άνω Απόφασης, ο ΟΤΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις 
λογιστικού διαχωρισμού: « 
1. Ο ΟΤΕ έχει της υποχρέωση να εφαρμόσει λογιστικό διαχωρισμό στην 

σχετική αγορά. Σκοπός της επιβολής της υποχρέωσης λογιστικού 
διαχωρισμού είναι η παροχή λεπτομερέστερων στοιχείων, συγκριτικά με 
τις πληροφορίες που είναι δυνατό να αντληθούν από τις υποχρεωτικές 
από το νόμο οικονομικές καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε., ώστε να 
απεικονίζεται με περισσότερη ακρίβεια η παροχή αδεσμοποίητης 
πρόσβασης ως να αποτελούσε ξεχωριστή επιχειρηματική μονάδα, καθώς 
επίσης και να προλαμβάνεται η διακριτική μεταχείριση προς όφελος των 
δραστηριοτήτων του ίδιου της ΟΤΕ Α.Ε., ή των θυγατρικών του και των 
συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, και η μη δίκαιη σταυροειδής 
επιδότηση.  

2. Ειδικότερα, ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει ετησίως τις ακόλουθες 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες για όλους τους χωριστούς 
λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής αδεσμοποίητης 
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (με την επιφύλαξη της αρχής του 
επιχειρηματικού απορρήτου και άλλων γενικών νομικών 
υποχρεώσεων): 

• Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 

• Κατάσταση απασχολούμενου κεφαλαίου (λεπτομερής μέθοδος 
υπολογισμού και τιμές των χρησιμοποιούμενων παραμέτρων) 

• Ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με προβλεπόμενους από το νόμο 
λογαριασμούς ή άλλες πηγές πληροφοριών κοστολόγησης 

• Περιγραφή της μεθόδου κοστολόγησης, με αναφορά της βάσης και των 
προτύπων κόστους, των μεθόδων κατανομής και αποτίμησης, της 
αναγνώρισης και χειρισμού του έμμεσου κόστους  

• Παρατηρήσεις σχετικές με τη μη διακριτική μεταχείριση (λεπτομερή τέλη 
μεταφοράς  προκειμένου να δικαιολογείται η συμμόρφωση με την 
υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης) 

• Έκθεση λογιστικού ελέγχου 

• Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και ρυθμιστικώς προβλεπόμενων 
αρχών λογιστικών».  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω Απόφασης «Οι καταστάσεις του 
λογιστικού διαχωρισμού και το κοστολογικό σύστημα της ΟΤΕ Α.Ε. θα 
ελέγχονται ετησίως από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από 
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την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την 
ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί 
εμπορικού απορρήτου.» 

3. Η δημοσιευθείσα Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον 
Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες της ΟΤΕ Α.Ε., όπως αυτή 
εγκρίθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 429/015/1-4-2007, όπως τροποποιήθηκε με την 
ΑΠ ΕΕΤΤ 470/038/2008 (ΦΕΚ 490/Β/19-03-2008) και ειδικότερα το 
Κεφάλαιο 4 αυτής δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα τιμολόγια, αλλά 
«Τρόπους τιμολόγησης» των επιμέρους υπηρεσιών ΑΠΤΒ / 
συνεγκατάστασης και λοιπών συναφών ευκολιών, όπως αυτοί προέκυψαν 
κατά τον κοστολογικό έλεγχο της ΟΤΕ Α.Ε. 2006 με απολογιστικά στοιχεία 
2004, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’αριθ. ΑΠ ΕΕΤΤ 418/016/19-
01-2006. - 

4. Με την ΑΠ ΕΕΤΤ 443/068/9-07-2007 «Αποτελέσματα Κοστολογικού 
Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) 
Έτους 2007 (με απολογιστικά στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 1422/Β/8-8-2007) 
δημοσιεύθηκαν οριστικά τιμολόγια έτους 2007, όπως αυτά προέκυψαν από 
τον σχετικό κοστολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τα εκεί αναλυτικά 
αναφερόμενα.  

5. Εν συνεχεία, με την ΑΠ ΕΕΤΤ 476/014/23-4-2008 «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 (με απολογιστικά στοιχεία 2006) για τις υπό 
ρύθμιση αγορές χονδρικής καθώς και τις αγορές λιανικής στις οποίες έχει 
επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας / Τέλη 
Διασύνδεσης ΟΤΕ για την παροχή φορητότητας» (ΦΕΚ 904/Β/16-05-
2008), δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του 
έτους 2008, όπως αυτά προέκυψαν από τον σχετικό κοστολογικό έλεγχο, 
σύμφωνα με τα εκεί αναλυτικά αναφερόμενα καθώς και τα τιμολόγια έτους 
2008 των σχετικών υπηρεσιών. 

6. Οι τιμές για κάθε χαρακτηριστικό, λειτουργία και ευκολία τα οποία 
υποχρεούται να παρέχει ο ΟΤΕ, δυνάμει του καθορισμού του ως ΣΙΑ στην 
εθνική αγορά Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως 
και μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους, 
δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά 
στην δημοσιευθείσα Προσφορά Αναφοράς (ΑΠ ΕΕΤΤ429/015/07, ως 
ισχύει τροποποιηθείσα) οφείλουν να συνάδουν με τις Υποχρεώσεις ελέγχου 
τιμών και κοστολόγησης που υπέχει δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/06, 
όπως ισχύει. 

35. ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
1. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 389/51/8-6-2006 (ΦΕΚ 891/Β/12-7-2006) ο 

ΟΤΕ ορίσθηκε ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στη σχετική αγορά 
χονδρικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης και ως εκ τούτου 
υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την 
εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και 
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Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων υποχρεώσεις ελέγχου τιμών με 
προσέγγιση retail-minus, καθώς και υποχρεώσεις κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού.  

2. Όσον αφορά τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και 
κοστολόγησης, στο κεφάλαιο Α.(5) «Υποχρέωση ελέγχου τιμών και 
κοστολόγησης»,  της ως άνω απόφασης προβλέπονται τα ακόλουθα: «Με 
την παρούσα επιβάλλονται στον ΟΤΕ οι εξής υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και 
κοστολόγησης: 
1) Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση retail – minus: 

Τύπος B: Για τον καθορισμό της τιμής ΧΕΠ στο επίπεδο του BBRAS 
(υφιστάμενο προϊόν ΑΡΥΣ), η ΕΕΤΤ θα αφαιρεί από την αντίστοιχη 
λιανική τιμή που χρεώνει ο ΟΤΕ τα σχετικά κόστη λιανικής (όπως το 
κόστος προώθησης). 
Τύπος Α: Για τον καθορισμό της τιμής ΧΕΠ του τύπου Α, η ΕΕΤΤ θα 
προσθέσει στη χονδρική τιμή του τύπου Β το κατάλληλο κόστος δικτύου 
από το BBRAS έως το PoP (point of presence) του δικτύου των παρόχων 
υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers). 
Συγκεκριμένα με την ως άνω προσέγγιση, θα καθορίζεται το περιθώριο 
ανάμεσα στην τιμή της Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΡΥΣ που 
προσφέρεται από τον ΟΤΕ  (Πρόσβαση Τύπου Β) και την τιμή του 
αντίστοιχου προϊόντος πρόσβασης λιανικής που πωλείται από τον ΟΤΕ 
στους τελικούς χρήστες. Η τιμή χονδρικής για την προτεινόμενη μορφή 
χονδρικής πρόσβασης Τύπου Α θα υπολογίζεται με βάση την τιμή 
χονδρικής του ΑΡΥΣ (Πρόσβαση Τύπου Β) που θα προκύψει. Ειδικότερα:  
Η προσέγγιση του ορισμού του περιθωρίου ανάμεσα στις τιμές χονδρικής 
ΑΡΥΣ και τις αντίστοιχες τιμές λιανικής θα λαμβάνει υπόψη τις 
μελλοντικές εξελίξεις και θα βασίζεται στα πρόσθετα κόστη κατωτέρων 
σταδίων που πρέπει να αναληφθούν για την παροχή της λιανικής 
υπηρεσίας ΑΡΥΣ σε σύγκριση με την αντίστοιχη ΧΕΠ (σε επίπεδο 
BBRAS). Για τον υπολογισμό του κατάλληλου περιθωρίου ανάμεσα στις 
τιμές λιανικής και χονδρικής (των διάφορων προϊόντων ΧΕΠ), θα 
λαμβάνονται υπόψη το σχετικό επίπεδο της επένδυσης και επομένως οι 
κίνδυνοι που αναλαμβάνονται από τα μέρη, δεδομένου ότι ανάλογα με το 
σημείο του δικτύου της ΟΤΕ Α.Ε. που έχει επιλέξει ένας εναλλακτικός 
πάροχος για την παράδοση της κίνησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσει 
επενδύσεις διαφορετικού ύψους. Για τον έλεγχο του περιθωρίου μεταξύ 
της χονδρικής και της λιανικής τιμής πρόσβασης σε επίπεδο BBRAS 
(υφιστάμενο προϊόν ΑΡΥΣ – τύπος πρόσβασης Β), η ΕΕΤΤ θα υιοθετήσει 
μια ανάλυση DCF (Discounted Cash Flow), λαμβάνοντας υπόψη τα 
κόστη ενός εύλογα αποδοτικού εναλλακτικού παρόχου, τα κόστη και τα 
έσοδα της ΟΤΕ Α.Ε., τις διαφορές στην κλίμακα και στα κόστη που θα 
αναληφθούν από αποδοτικούς νεοεισερχόμενους σε σχέση με τον ΟΤΕ, 
καθώς επίσης και την εξέλιξη των τιμών.  
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2) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΕΕΤΤ όλα τα στοιχεία 
αναφορικά με τα σχετικά κόστη λιανικής που αφορούν το προϊόν ΑΡΥΣ, 
καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία αναφορικά με τα κόστη ανάμεσα στις 
υπηρεσίες πρόσβασης Α, Β.  
Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να παρέχει στην ΕΕΤΤ τα κόστη λιανικής 
καθώς και τα σχετικά κόστη δικτύου, για κάθε τύπο πρόσβασης, τα οποία 
πρέπει να προσδιορίζει μέσω της µεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσµου 
Επαυξητικού Κόστους µε βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων 
(ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)) και τα οποία πρέπει να εξάγονται 
από ένα µοντέλο "top-down", προκειμένου να είναι εφικτός ο 
προσδιορισμός των τιμών χονδρικής για τους τύπους πρόσβασης Α και Β 
(το αργότερο εντός ενός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων).  
Η EETT προτίθεται να διεξάγει εθνική δημόσια διαβούλευση πριν από 
την υιοθέτηση των λεπτομερειών της DCF μεθοδολογίας, δίνοντας την 
δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους 
σχετικά.  
3) Προκειµένου να ελέγχει τα αποτελέσματα του top-down μοντέλου 
της ΟΤΕ Α.Ε., η ΕΕΤΤ θα χρησιμοποιεί το δικό της µοντέλο bottom-up 
(εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως αποτελεσματικότητα, ζητήµατα 
οικονοµιών κλίµακος που επιδρούν στα κόστη κλπ). Για το λόγο αυτό ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την υλοποίηση 
και εφαρμογή του μοντέλου bottom-up της ΕΕΤΤ. Τα αποτελέσματα του 
bottom-up μοντέλου της ΕΕΤΤ θα διασταυρώνονται και µε αποτελέσματα 
από βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ δύναται να 
προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των αποτελεσμάτων του μοντέλου top-
down. Επιπλέον η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιήσει DCF ανάλυση 
προκειμένου να εξετάσει τα περιθώρια μεταξύ των χονδρικών τιμών σε 
επίπεδο BBRAS (τύπος Β) και της  αντίστοιχης χονδρικής τιμής για τον 
τύπο πρόσβασης Α. Η  EETT προτίθεται να διεξάγει εθνική δημόσια 
διαβούλευση πριν από την υιοθέτηση των λεπτομερειών της 
προτεινόμενης DCF μεθοδολογίας δίνοντας την δυνατότητα στους 
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά. 
4) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρμόζει κοστολογικά μοντέλα bottom-
up με µεθοδολογία Μέσου Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού Κόστους) 
(ΜΜΕΚ/LRIC) προκειμένου να προσδιορίζει τις τιμές χονδρικής για τις 
συναφείς ευκολίες (συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατάστασης).  
5) Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή 
στοιχεία κόστους από τα μοντέλα top-down ή/ και bottom up εντός της 
προβλεπόμενης χρονικής περιόδου (το αργότερο εντός ενός μηνός από 
την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η ΕΕΤΤ δύναται να 
ανατρέχει άμεσα στο δικό της μοντέλο bottom-up (χρησιμοποιώντας τιμές 
για τις παραμέτρους των μοντέλων οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία που 
παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς). Ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο 
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ΟΤΕ αδυνατεί να παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία για τα κόστη 
λιανικής, η ΕΕΤΤ εφαρμόζει την ανάλυση DCF λαμβάνοντας υπόψη μόνο 
τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία. 
6) Διαδικασίες προτεινόμενου μηχανισμού retail–minus:  

i. O ΟΤΕ υποχρεούται να ενημερώνει λεπτομερώς την ΕΕΤΤ για 
κάθε αλλαγή στις τιμές της λιανικής υπηρεσίας πριν την εφαρμογή 
τους.  

ii. Η ΕΕΤΤ θα αποφαίνεται, εντός εύλογου διαστήματος από την 
κοινοποίηση των τιμών λιανικής της ΟΤΕ Α.Ε., καθώς και κάθε 
άλλου απαραίτητου στοιχείου, εάν θα χρειαστεί να 
αναπροσαρμοστεί η τιμή χονδρικής πρόσβασης και, εάν ναι, σε τι 
βαθμό. Στην περίπτωση όπου η ΕΕΤΤ αποφανθεί ότι η προταθείσα 
από τον ΟΤΕ αλλαγή στις τιμές λιανικής δεν απαιτεί 
αναπροσαρμογή της τιμής χονδρικής πρόσβασης, η προταθείσα 
τιμή λιανικής δύναται να εφαρμοσθεί από την θέση σε ισχύ της 
σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση όπου η ΕΕΤΤ 
αποφανθεί ότι η προταθείσα από τον ΟΤΕ αλλαγή στις τιμές 
λιανικής απαιτεί αναπροσαρμογή της τιμής χονδρικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης, η προταθείσα τιμής λιανικής δεν δύναται να 
εφαρμοσθεί πριν την πάροδο τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από 
την θέση σε ισχύ της Απόφασης της ΕΕΤΤ. Εντός του εν λόγω 
διαστήματος ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενημερώσει τους παρόχους 
στους οποίους παρέχει ΧΕΠ αναφορικά με τις νέες τιμές λιανικής 
και χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης  

iii. Ο ΟΤΕ δεν  επιτρέπεται να προχωρήσει σε αλλαγή της τιμής 
λιανικής πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή στις τιμές χονδρικής. 

7) Στην περίπτωση όπου ο ΟΤΕ αποφασίσει να τροποποιήσει, να εισάγει 
εναλλακτικές ή να αποσύρει το υφιστάμενο λιανικό προϊόν, η ΕΕΤΤ θα 
εξετάσει τα κατάλληλα λιανικά προϊόντα που θα αποτελέσουν το σημείο 
αναφοράς της χονδρικής παροχής ανά περίπτωση. Ο ΟΤΕ υποχρεούται 
να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την απόφασή του να τροποποιήσει ή να αποσύρει 
τις λιανικές υπηρεσίες, εντός ευλόγου διαστήματος πριν την υλοποίηση 
της απόφασης. Στη συνέχεια η ΕΕΤΤ θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο 
θα πρέπει να προσαρμοστεί η μεθοδολογία υπολογισμού χονδρικών τιμών 
{…}»  

3. Στο ίδιο κεφάλαιο στις υποπαραγράφους 9  και 10 της ως άνω απόφασης 
ορίζονται Μεταβατικές Διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες:  

«Μεταβατική Περίοδος:  
9. Έως ότου η ΕΕΤΤ καθορίσει για πρώτη φορά τα περιθώρια και τις τιμές 
ΧΕΠ (χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης), ο ΟΤΕ υποχρεούται να 
διατηρήσει:  
i) Τα υφιστάμενο ποσοστιαίο περιθώριο (όπως ίσχυε το Νοέμβριο 2005) 
ανάμεσα στην χονδρική τιμή του προϊόντος ΑΡΥΣ και την αντίστοιχη λιανική,  
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ii) Τις ισχύουσες τιμές των προϊόντων ΟΣΚΥΑ/ ΟΚΣΥΑ 2 (όπως ισχύουν το 
Νοέμβριο 2005).  
10. Έως ότου υλοποιηθούν πλήρως οι υποχρεώσεις  που επιβάλλονται στον 
ΟΤΕ με την παρούσα Απόφαση, διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 
68 του Ν. 3431/2006 οι υφιστάμενες υποχρεώσεις κοστολόγησης της ΟΤΕ 
Α.Ε..». 

4. Η εφαρμογή του μέτρου ελέγχου τιμών και συγκεκριμένα της υποχρέωσης 
ελέγχου τιμών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Τύπου Β με προσέγγιση 
retail – minus, όπως αυτό επεβλήθη στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
389/051/2006 (ΦΕΚ 891/Β/12-7-2006), βάσει του Νόμου 3431/2006, 
εξειδικεύθηκε περαιτέρω με την ΑΠ ΕΕΤΤ 448/206/21-8-2007 «Καθορισμός  
της μεθοδολογίας DCF (Discounted Cash Flow) για τον retail minus 
υπολογισμό των τιμών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β, 
κατ’εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/2006 (ΦΕΚ 891/Β12-7-2006)» (ΦΕΚ 
1731/Β/30-8-2007). Μεταξύ άλλων στο άρθρο 5 της εν λόγω Απόφασης 
ορίζονται τα εξής: « 

1. Ο συντελεστής Retail Minus, όπως αυτός υπολογίζεται κατ’εφαρμογή 
του τύπου της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της παρούσας, καθορίζεται στο 
επίπεδο του 20,58% για κάθε ταχύτητα Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης τύπου Β ( προϊόν ΑΡΥΣ) που προσφέρει ο ΟΤΕ.  

2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης  τύπου Β ( προϊόν ΑΡΥΣ) σε τιμές οι οποίες είναι μειωμένες 
κατά 20,58% από τις αντίστοιχες τιμές λιανικής τόσο όσον αφορά τις 
περιοδικές (μηνιαίες) χρεώσεις όσο και τα τέλη ενεργοποίησης. 
Ειδικότερα οι χρεώσεις χονδρικής για τα προϊόντα ΑΡΥΣ υπολογίζονται 
με βάση τους ακόλουθους τύπους: 

 
)Re1( tailMinusάήέήέ −×Λ=ΧΧ ΣΗΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ ςςαναφοριανικωσηχρςονδρικωσηρ

 
)Re1( tailMinusάήέήέ −×Λ=ΧΧ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣΥΝΔΡΟΜΗ ςςαναφοριανικωσηχρςονδρικωσηρ

 
όπου, RetailMinus = 0,2058 
ΧρέωσηΛιανικήςαναφοράς: η λιανική τιμή που χρεώνει ο ΟΤΕ τους 
λιανικούς πελάτες για υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης (αντίστοιχες με 
τις χονδρικές υπηρεσίες ΑΡΥΣ)» 

4. Με την ΑΠ ΕΕΤΤ 462/176/14-12-2007 «Αξιολόγηση της ανάγκης 
αναθεώρησης του συντελεστή retail-minus ΧΕΠ βάσει των νέων τιμών 
λιανικής της ΟΤΕ Α.Ε. όπως αναφέρονται στην επιστολή ΟΤΕ με Αρ. 
Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ.ΥΠΗΡ. 1530/Φ.960/30-11-2007 (Απ. Πρ. ΟΤΕ 
ΑΠ.155/30-11-2007)» (ΦΕΚ 2437/Β/ 28.12.2007), σημείο Α. 
αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής Retail Minus, «από το επίπεδο του 
20,58% στο επίπεδο του 20,81% για κάθε ταχύτητα Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β (προϊόν ΑΡΥΣ) που προσφέρει ο 
ΟΤΕ. Ειδικότερα, οι χρεώσεις χονδρικής για τα προϊόντα ΑΡΥΣ θα 
υπολογίζονται με βάση τους ακόλουθους τύπους:  
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5.  όπου Retail Minus = 0,2081».  
Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 2 με τίτλο 
«Μεταβατικές Διατάξεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 437/001/1-6-2007 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την παροχή 
υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Συναφών 
Ευκολιών, σε εφαρμογή της υπ’αριθ. ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 
(ΦΕΚ 891/Β/12.7.2006)»:  

«5. To αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την θέση σε ισχύ της παρούσας ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να καταθέτει στην ΕΕΤΤ τα σχετικά τιμολόγια για 
ΟΚΣΥΑ A/A1 και ΟΚΣΥΑ Β προσκομίζοντας και όλα τα απαραίτητα 
υποστηρικτικά στοιχεία, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/2006, 
Κεφάλαιο ΙΙΙ, ενότητα 5. Ο ΟΤΕ δύναται να εφαρμόσει τις τιμές ΟΚΣΥΑ 
Α/Α1 και ΟΚΣΥΑ Β μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης από την ΕΕΤΤ.  

6. Ο ΟΤΕ υποχρεούται μέχρι την υλοποίηση παροχής υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α, 
Α1 να συνεχίσει να παρέχει τις υφιστάμενες υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ II 
συμπεριλαμβανομένου των τιμών ( Τοπική, Περιφερειακή, Κεντρική) με 
τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ (συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών αποκατάστασης βλαβών) οι οποίες περιγράφονται στην 
Προσφορά Αναφοράς της ΟΤΕ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης, όπως αυτή εγκρίνεται με την παρούσα.» 

6. Η ως Απόφαση 437/001/1-6-2007 ετέθη σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 5 
αυτής, δέκα πέντε (15) μέρες μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ήτοι την 6η -7-2007 (σε κάθε περίπτωση πάντως την 11η -7-
2007) και ως εκ τούτου η προθεσμία της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 437/001/1-6-2007 έληξε την 7η -9-2007,  πάντως την 12η -9-
2007.  

7. Ομοίως αναφέρεται στην ΑΠ ΕΕΤΤ 443/068/9-07-2007 «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με απολογιστικά στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 
1422/Β/8-8-2007) (άρθρο 2 παράγραφος 3 της ως Απόφασης (Τελικές 
Διατάξεις), ο ΟΤΕ «υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ τα σχετικά 
τιμολόγια για ΟΚΣΥΑ A/A1 και ΟΚΣΥΑ Β προσκομίζοντας και όλα τα 
απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
389/051/2006, Κεφάλαιο ΙΙΙ, ενότητα 5, έτσι όπως επιβάλλονται με την ΑΠ 
ΕΕΤΤ 437/001/1-6-2007 (ΦΕΚ 1013/Β/21-6-2007), στην προθεσμία και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 6 της εν λόγω 
Απόφασης».  

8. Με βάση τα ανωτέρω ο ΟΤΕ όφειλε να υποβάλει, στην ως άνω προθεσμία, 
δηλ. μέχρι 7-9-2007, τιμολόγια και πλήρη υποστηρικτικά στοιχεία 
απόδειξης κόστους για ΟΚΣΥΑ A/A1 και ΟΚΣΥΑ Β. 

9. Με το άρθρο 2, περίπτωση ii της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 476/014/23-4-
2008 «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 (με 
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απολογιστικά στοιχεία 2006) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής καθώς 
και τις αγορές λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου 
τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας / Τέλη Διασύνδεσης ΟΤΕ για την 
παροχή φορητότητας» (ΦΕΚ 904/Β/16-05-2008), ο ΟΤΕ κλήθηκε να 
υποβάλει στην ΕΕΤΤ, μεταξύ άλλων: 

“ii. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Αποφάσεις ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/1-6-
2007 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την παροχή υπηρεσιών 
Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή 
της υπ’αριθ. ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.7.2006)» και 
389/051/2006, Κεφάλαιο ΙΙΙ, ενότητα 5 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
σαράντα πέντε (45) ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας: 
-τιμολογιακή πολιτική για τα μηνιαία τέλη των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α/Α1, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέσο κόστος ανά Mbps, για τα κυκλώματα ΟΚΣΥΑ ΙΙ 
(ΟΚΣΥΑ 2), όπως αυτό προέκυψε από το ΕΚΟΣ 2008-2006 και αναφέρεται 
στην παρούσα,  
-τιμολογιακή πολιτική για το εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΟΚΣΥΑ Α/Α1 και 
υποστηρικτικά στοιχεία αυτής10 .  

Επιπλέον, στην ως άνω Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 476/014/23-4-2008 (ΦΕΚ 
904/Β/16-05-2008), και συγκεκριμένα στο άρθρο 2, παρ. 2 αυτής ορίσθηκε 
ότι «Μέχρι την έκδοση Απόφασης της ΕΕΤΤ επί της τιμολογιακής πολιτικής 
ΟΚΣΥΑ Α, Α1 την οποία καλείται να υποβάλει ο ΟΤΕ σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 περίπτωση ii του παρόντος άρθρου, εξακολουθούν να 
παρέχονται οι υφιστάμενες υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ II  (2) συμπεριλαμβανομένων 
των τιμών (Τοπική, Περιφερειακή, Κεντρική) με τις διαδικασίες παροχής 
υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αποκατάστασης 
βλαβών) οι οποίες περιγράφονται στην Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για την 
παροχή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, όπως αυτή εγκρίθηκε 
με την ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/1-6-2007.».  

11. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
476/014/23-4-2008 (ΦΕΚ 904/Β/16-05-2008), συγκεκριμένα τονίσθηκε οτι: 
 «4. Ο ΟΤΕ καλείται, για την έκδοση αποτελεσμάτων του κοστολογικού 
ελέγχου του έτους 2009 με απολογιστικά στοιχεία 2007 και προϋπολογιστικά 
στοιχεία 2008 και 2009, στις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής για τις 
οποίες υπέχει υποχρέωση ελέγχου τιμών / κοστολόγησης να ακολουθήσει τις 
βελτιωτικές προτάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στα Παραδοτέα του 
διεξαχθέντος κοστολογικού ελέγχου 2008 με απολογιστικά στοιχεία 2006 
(σχετ.οη και οθ), ιδίως να ενσωματώσει ορθά στο κοστολογικό του σύστημα 
ΜΜΕΚ/ top down, τα προϊόντα ΟΚΣΥΑ Α/Α1 (μηνιαίο τέλος και εφάπαξ τέλος 
σύνδεσης). 
36. ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
1. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 401/14/6-9-2006, (ΦΕΚ1419/26-9-2006) η 

ΕΕΤΤ όρισε τις ακόλουθες σχετικές αγορές χονδρικών υπηρεσιών 
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Μισθωμένων Γραμμών (αγορές υπ’ αρ. 13,14 της Σύστασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής): 

a. Χονδρική Αγορά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων 
Γραμμών χωρητικότητας μέχρι και 2Mbps 
(συμπεριλαμβανομένων των τερματικών τμημάτων 
χωρητικότητας 2Mbps)  

b. Χονδρική Αγορά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων 
Γραμμών χωρητικότητας άνω των 2Mbps  

c. Χονδρική Αγορά Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων 
Γραμμών.  

2. Ο ΟΤΕ ορίσθηκε ως Οργανισμός με Σημαντική Ισχύ στις ως άνω αγορές 
και ως εκ τούτου υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται με την εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων και 
υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού. 
Όσον αφορά τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και 
κοστολόγησης, στο κεφάλαιο Α.ΙΙΙ (v) «Υποχρέωση ελέγχου τιμών και 
κοστολόγησης», o OTE υποχρεούται: 

i. Να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για τα ακόλουθα προϊόντα:  
1. τα χονδρικά τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμμών 
2. τα χονδρικά ζευκτικά τμήματα μισθωμένων γραμμών έως και 155Mbps  
3. τα τμηματικά κυκλώματα  
Ο υπολογισμός των ως άνω κοστοστρεφών τιμών πρέπει να γίνεται βάσει της 
μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το 
Τρέχον Κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)).  

ii. Να παρέχει τις συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατάσταση, 
σε κοστοστρεφείς τιμές που θα υπολογίζονται με βάση bottom-up 
μοντέλα τα οποία θα παρέχονται από τον OTE και θα ελέγχονται από την 
ΕΕΤΤ.  

3. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί το δικό 
της μοντέλο bottom-up (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως 
αποτελεσματικότητα, ζητήματα οικονομιών κλίμακας που επιδρούν στα 
κόστη κλπ), προκειμένου να ελέγχει τα αποτελέσματα του ΠΚΚ/ΤΚ top-
down μοντέλου της ΟΤΕ Α.Ε. και στη συνέχεια του μοντέλου ΜΜΕΚ/ΤΚ 
top-down. Τα αποτελέσματα του bottom up μοντέλου της ΕΕΤΤ θα 
διασταυρώνονται και με αποτελέσματα από βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 
Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ δύναται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των 
αποτελεσμάτων του μοντέλου top-down.  

4. Παράλληλα ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην 
ΕΕΤΤ επαρκή στοιχεία τιμολόγησης από τα μοντέλα top-down ή/και 
bottom up εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου (το αργότερο εντός 
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ενός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η 
ΕΕΤΤ δύναται να ανατρέχει άμεσα στο δικό της μοντέλο bottom-up 
(χρησιμοποιώντας τιμές για τις παραμέτρους του μοντέλου που βασίζονται 
σε στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς). 

5. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το κοστολογικό σύστημα 
του παρόχου με ΣΙΑ θα ελέγχονται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους 
ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο 
δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της 
Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού απόρρητου.  

6. Η ως άνω απόφαση περιέλαβε στο τέλος του Κεφαλαίου Α.ΙΙΙ (v) αυτής  
Μεταβατική Διάταξη σύμφωνα με την οποία: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι επί 
του παρόντος, οι τιμές μισθωμένων γραμμών της ΟΤΕ Α.Ε. βασίζονται σε ένα 
κοστολογικό μοντέλο Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχον 
Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ), ο ΟΤΕ υποχρεούται: 
i. Να μεταβεί σε ένα μοντέλο top-down ΜΜΕΚ/ΤΚ το αργότερο εντός έξι 

(6) μηνών από την οριστικοποίηση της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ/ΤΚ, 
ii. Μέχρι την υλοποίηση της υποχρέωσης παροχής προϊόντων τερματικών 

και ζευκτικών τμημάτων, διατηρείται η υποχρέωση της ΟΤΕ Α.Ε. να 
παρέχει μισθωμένες γραμμές χονδρικής από άκρο σε άκρο, 

iii. Για την μεταβατική περίοδο μέχρι τη μετάβαση στο μοντέλο top-down 
ΜΜΕΚ/ΤΚ σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω (υπό i), υποχρεούται 
να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για τις μισθωμένες γραμμές χονδρικής 
χρησιμοποιώντας το κόστος που προκύπτει από το μοντέλο ΠΚΚ/ΤΚ, 

iv. Κατά τα λοιπά κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου εφαρμόζονται 
τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 έως 6 του κεφαλαίου v της ως άνω 
Απόφασης.  

7. Σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 470/037/04-03-2008 «Έγκριση 
Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών 
Χονδρικής, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6-09-2006 (ΦΕΚ 
1419/Β/2007)» (ΦΕΚ 498/Β/20-03-2008), όπως ισχύει τροποποιηθείσα, 
άρθρο 2 Μεταβατικές Διατάξεις, παράγραφος 4: «4. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να 
υποβάλλει στην ΕΕΤΤ κοστοστρεφείς τιμές και πλήρη υποστηρικτικά στοιχεία 
απόδειξης του κόστους για το σύνολο των υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών 
χονδρικής και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεγκατάστασης, έτσι όπως επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση, το 
αργότερο εντός σαράντα πέντε ημερών (45) από την θέση αυτής σε ισχύ. Τα 
εν λόγω τιμολόγια καθορίζονται με βάση τις μεθοδολογίες υπολογισμού 
κόστους που ορίζονται στο σημείο (v), της Ενότητας ΙΙΙ του Κεφαλαίου Α 
«Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/2006 και εγκρίνονται 
από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω διάταξη. Οι νέες 
τιμές των υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής και συναφών 
ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατάστασης, έτσι όπως 
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επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση θα τεθούν σε εφαρμογή κατόπιν της 
έγκρισής τους από την ΕΕΤΤ». 

8. Περαιτέρω, στις παραγράφους  7 και 8 του άρθρου 2 της ως άνω Απόφασης 
ορίζεται ότι : «7. Μέχρι την ολοκλήρωση του υπό (4) ανωτέρω όσον αφορά 
για τον καθορισμό και τις τιμές των Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής 
καθώς και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατάστασης, 
ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει τα υφιστάμενα προϊόντα Μισθωμένων 
Γραμμών χονδρικής με τους ισχύοντες όρους πρόσβασης, διαφάνειας, 
αμεροληψίας και κοστοστρέφειας. {…} 8. Αναφορικά με τις τιμές για τα 
υφιστάμενα προϊόντα Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής ισχύουν προσωρινά 
μέχρι την έκδοση Απόφασης της ΕΕΤΤ επί του κοστολογικού ελέγχου έτους 
2008, τα τιμολόγια που ορίσθηκαν με την Απόφαση 443/068/9-7-2007 (ΦΕΚ 
1422/Β/2007) για το έτος 2007 σύμφωνα με τα εκεί αναφερόμενα.» 

9. Σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση i. της Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
476/014/23-4-2008 «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του 
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 
(με απολογιστικά στοιχεία 2006) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής 
καθώς και τις αγορές λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση 
ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας / Τέλη Διασύνδεσης ΟΤΕ για 
την παροχή φορητότητας»  (ΦΕΚ 904/Β/16-05-2008), ο ΟΤΕ κλήθηκε 
μεταξύ άλλων να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ: “ 

i. κοστοστρεφείς τιμές και πλήρη υποστηρικτικά στοιχεία απόδειξης του 
κόστους για το σύνολο των υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής 
και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατάστασης, έτσι 
όπως επιβάλλονται με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 470/037/04-03-2008 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων 
Γραμμών Χονδρικής, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6-09-2006 
(ΦΕΚ 1419/Β/2007)» (ΦΕΚ 498/Β/20-03-2008), στην προθεσμία και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, Μεταβατικές Διατάξεις, 
παράγραφος 4 της εν λόγω Απόφασης και τις διατάξεις του σημείου (v), 
της Ενότητας ΙΙΙ του Κεφαλαίου Α «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 401/14/2006 (ΦΕΚ 1419/Β/2007)” 

10. Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση, «…οι νέες τιμές των υπηρεσιών 
Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής και συναφών ευκολιών, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατάστασης, έτσι όπως επιβάλλονται με την 
Απόφαση ΕΕΤΤ 470/037/04-03-2008 σε συνδυασμό με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
401/14/2006,  σημείο (v), της Ενότητας ΙΙΙ του Κεφαλαίου Α «Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις»,  θα τεθούν σε εφαρμογή κατόπιν της έγκρισής τους από την 
ΕΕΤΤ.» 
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11. Παράλληλα31 τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από τον κοστολογικό 
έλεγχο 2008 και τα οποία περιλαμβάνουν προιόντα μισθωμένων γραμμών 
από άκρο σε άκρο, θα εφαρμόζονταν από το χρόνο που ορίζεται στην ΑΠ 
ΕΕΤΤ 476/014/23-4-2008 (άρθρο 1 αυτής) και μέχρι την έκδοση εγκριτικής 
απόφασης της ΕΕΤΤ επί των νέων προιόντων μισθωμένων γραμμών, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 470/037/04-03-
2008. 

12. Εν συνεχεία, εξεδόθη η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 496/052/23.09.2008 
«Έγκριση τελών υπηρεσιών Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων 
Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής και Συναφών Ευκολιών σε εφαρμογή 
της  ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6-09-2006 (ΦΕΚ 1419/Β/2007)», (ΦΕΚ 
2128/Β/14.10.2008). Σύμφωνα με το άρθρο Γ. της ανωτέρω Απόφασης, ο 
ΟΤΕ κλήθηκε «… 
1. Nα υλοποιήσει τη μετάβαση του κοστολογικού της συστήματος top-down 
στη χρησιμοποίηση της μεθοδολογίας του Μέσου Μακροπρόθεσμου 
Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ 
(LRAIC/Current Cost)) για τον υπολογισμό των τελών υπηρεσιών 
Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, το 
αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την οριστικοποίηση της μεθοδολογίας 
ΜΜΕΚ/ΤΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 401/014/6-
09-2006 (Κεφάλαιο Α.ΙΙΙ (v)), (ΦΕΚ 1419/Β/2006) και 482/051/27.05.2008, 
(ΦΕΚ 904/Β/2008). 
2. Να ενσωματώσει τα τέλη σύνδεσης των 
υπηρεσιών Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 
Χονδρικής στο κοστολογικό της σύστημα top-down στον απολύτως αναγκαίο 
προς τούτο χρόνο. 
3. Nα ενσωματώσει ορθά στο κοστολογικό της 
σύστημα top-down τα μηνιαία τέλη των Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 
χωρητικότητας 45Mbps στον απολύτως αναγκαίο προς τούτο χρόνο.» 

37. ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

1. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 406/34/11-10-2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14-11-
2006) η ΕΕΤΤ όρισε τις ακόλουθες χονδρικές αγορές Διασύνδεσης 
Δημόσιων Σταθερών Δικτύων (αγορές υπ’ αρ. 8, 9 και 10 της Σύστασης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής): 

• Εκκίνηση κλήσεων στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που 
παρέχονται σε σταθερή θέση 

                                                 
31 Δεδομένου ότι η υποχρέωση της ΟΤΕ Α.Ε. να παρέχει μισθωμένες γραμμές χονδρικής από άκρο σε 
άκρο, σε κοστοστρεφείς τιμές, χρησιμοποιώντας το κόστος που προκύπτει από το κοστολογικό του 
σύστημα ΠΚΚ/ΤΚ διατηρήθηκε και ίσχυσε μέχρι την υλοποίηση της υποχρέωσης παροχής προϊόντων 
τερματικών και ζευκτικών τμημάτων, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6-9-2006, όπως αυτή 
συγκεκριμενοποιήθηκε με την  ΕΕΤΤ ΑΠ 470/037/04-03-2008, και σύμφωνα με τα σε αυτήν 
αναφερόμενα. 
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• Διακριτές αγορές χονδρικής για τον τερματισμό κλήσεων προς 
τελικούς χρήστες σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα που 
παρέχεται σε σταθερή θέση μεταξύ των οποίων,  μια αγορά χονδρικής 
για τον τερματισμό κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δίκτυο της 
ΟΤΕ Α.Ε.. 

• Διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο 
στις οποίες ο ΟΤΕ32 ορίσθηκε ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ και ως εκ 
τούτου υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται 
με την εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη 
Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων υποχρεώσεις ελέγχου 
τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού.  

2. Με βάση την επιβληθείσα με την ως άνω Απόφαση, (Κεφάλαιο Α. 3 
Κανονιστικές Υποχρεώσεις, Ενότητα Α, περίπτωση (v) υποχρέωση 
Ελέγχου τιμών και κοστολόγησης για τις αγορές εκκίνησης, τερματισμού 
(κλήσεων προς τελικούς χρήστες) και διαβίβασης κλήσεων, ο ΟΤΕ 
μεταξύ άλλων φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:  « 

1. Υποχρεούται να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για τις υπηρεσίες 
εκκίνησης, τερματισμού, διαβίβασης, τις συναφείς ευκολίες όπως 
σηματοδοσία και πόρτες διασύνδεσης, καθώς και τις υπηρεσίες 
Επιλογής, Προεπιλογής φορέα, βάσει της μεθοδολογίας Μέσου 
Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον 
Κόστος  των παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)).  

2. Υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συνεγκατάστασης σε 
κοστοστρεφείς τιμές που θα υπολογίζονται με βάση LRAIC bottom-
up μοντέλα τα οποία θα παρέχονται από τον OTE και θα 
ελέγχονται από την ΕΕΤΤ. 

3.  Η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί το δικό της μοντέλο LRAIC 
bottom-up (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως 
αποτελεσματικότητα, ζητήματα οικονομιών κλίμακας που επιδρούν 
στα κόστη κλπ), προκειμένου να ελέγχει τα αποτελέσματα του 
μοντέλου ΜΜΕΚ/ΤΚ top-down. Τα αποτελέσματα του bottom up 
μοντέλου της ΕΕΤΤ θα διασταυρώνονται και με αποτελέσματα από 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ δύναται να 
προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των αποτελεσμάτων του μοντέλου 
top-down.  

4. Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ επαρκή 
στοιχεία τιμολόγησης από τα ανωτέρω αναφερόμενα μοντέλα top-
down ή/ και bottom up εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου 
(το  αργότερο εντός ενός μηνός από την έγκριση των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων), η ΕΕΤΤ δύναται να ανατρέχει άμεσα 

                                                 
32 Όσον αφορά την Αγορά υπ’αριθ. 9 της Σύστασης, ο ΟΤΕ ορίσθηκε ως Οργανισμός με 
Σημαντική Ισχύ στην αγορά τερματισμού κλήσεων  που παρέχονται σε σταθερή θέση, στο 
δίκτυό του. 
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στο δικό της μοντέλο bottom-up (χρησιμοποιώντας τιμές για τις 
παραμέτρους του μοντέλου που βασίζονται σε στοιχεία που παρέχει 
ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς).  

5. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το κοστολογικό 
σύστημα του παρόχου με ΣΙΑ θα ελέγχονται σε ετήσια βάση από 
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. 
Μετά τον έλεγχο δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την 
ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας 
περί εμπορικού απόρρητου.» 

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α, 3. Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις, Ενότητα Α, στοιχείο (ii), παράγραφος 4 της ως άνω 
Απόφασης: «4. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να αποδεικνύει ότι οι χρεώσεις του 
αναφορικά με την εκκίνηση και τον τερματισμό δεν διαφέρουν σημαντικά 
σε σχέση με τις σχετικές λιανικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. 
Ειδικότερα οι χρεώσεις για την εκκίνηση και τον τερματισμό δεν πρέπει 
να διαφέρουν με βάση το εάν παρακρατώνται από τον ΟΤΕ (από τα έσοδα 
λιανικής που συλλέγονται από τον ΟΤΕ) ή εάν χρεώνονται από τον ΟΤΕ 
σε άλλους παρόχους, παρά μόνο στο βαθμό που τέτοιες διαφοροποιήσεις 
δύνανται να δικαιολογούνται αντικειμενικά από διαφορές στα κόστη.» 

4. Στο στοιχείο vi της Ενότητας Α, του Κεφαλαίου Α.3. της ως άνω 
Απόφασης περιλαμβάνεται Μεταβατική Διάταξη σύμφωνα με την οποία:  

1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υλοποιήσει τα χονδρικά προϊόντα 
διασύνδεσης (εκκίνησης, τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων), 
έτσι όπως επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση, το αργότερο 
εντός έξι (6) μηνών από την θέση αυτής σε ισχύ.  

2. Εωσότου ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες, με βάση την 
παρούσα, τροποποιήσεις όσον αφορά τον καθορισμό και τις τιμές 
των χονδρικών υπηρεσιών εκκίνησης, τερματισμού και διαβίβασης 
κλήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της του παρόντος άρθρου, 
ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει τα υφιστάμενα προϊόντα 
διασύνδεσης με τους ισχύοντες όρους πρόσβασης, διαφάνειας, 
αμεροληψίας και κοστοστρέφειας.» 

5. Δεδομένου ότι η ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/2006 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1669/Β/14-11-2006, ο ΟΤΕ υποχρεούτο να υλοποιήσει τα χονδρικά 
προϊόντα διασύνδεσης (εκκίνησης, τερματισμού και διαβίβασης 
κλήσεων), έτσι όπως επιβάλλονται με την εν λόγω Απόφαση μέχρι την 
15η-5-2007, ενώ ωσότου ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες, 
τροποποιήσεις όσον αφορά τον καθορισμό και τις τιμές των χονδρικών 
υπηρεσιών εκκίνησης, τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου Α. 3, Κανονιστικές Υποχρεώσεις,  Ενότητα 
Α, περίπτωση (v) της ως άνω Απόφασης, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει 
τα υφιστάμενα προϊόντα διασύνδεσης με τους ισχύοντες όρους 
πρόσβασης, διαφάνειας, αμεροληψίας και κοστοστρέφειας. Η 
δημοσιευθείσα Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ, όπως αυτή 
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εγκρίθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 437/002/1-6-2007 (ΦΕΚ 1014/Β/21-6-2007) 
δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα τιμολόγια για τα χονδρικά προϊόντα 
διασύνδεσης (εκκίνησης, τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων και 
συναφών ευκολιών), έτσι όπως επιβάλλονται με αυτήν, τα οποία όφειλαν 
να έχουν υποβληθεί στην ΕΕΤΤ μέχρι τις 15-5-2007, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα ανωτέρω. Η εφαρμογή της από τα μέρη απαιτεί τη 
δημοσίευση κοστοστρεφών τιμολογίων, τα οποία υπολογίζονται και 
εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής, καθώς και την κοινοποίηση 
των εν λόγω τιμολογίων στους διασυνδεομένους Τ.Π., τουλάχιστον ένα 
(1) μήνα πριν την εφαρμογή τους.  

6. Ενόψει των ανωτέρω σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 2 
με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 437/002/1-6-2007  : 

«6.Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ κοστοστρεφείς τιμές και 
πλήρη υποστηρικτικά στοιχεία απόδειξης του κόστους για το σύνολο των 
προϊόντων/ υπηρεσιών διασύνδεσης (εκκίνησης, τερματισμού και 
διαβίβασης κλήσεων) και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεγκατάστασης, έτσι όπως επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση, το 
αργότερο εντός σαράντα πέντε ημερών (45)  από την θέση αυτής σε ισχύ. Τα 
εν λόγω τιμολόγια καθορίζονται με βάση τις μεθοδολογίες υπολογισμού 
κόστους που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του στοιχείου v, του 
Κεφαλαίου Α 3. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, ενότητα Α, της ΑΠ ΕΕΤΤ 
406/34/2006 και εγκρίνονται από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στις παραγράφους 3 και 4 της ως άνω διάταξης. Οι νέες τιμές των 
υπηρεσιών διασύνδεσης για το σύνολο των προϊόντων/ υπηρεσιών 
διασύνδεσης (εκκίνησης, τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων) και 
συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατάστασης, έτσι όπως 
επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση θα τεθούν σε εφαρμογή κατόπιν της 
έγκρισής τους από την ΕΕΤΤ τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας 
και ενημέρωσης των διασυνδεδεμένων Τ.Π. από τον ΟΤΕ σύμφωνα με το 
Κεφάλαιο Α, 3. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, Ενότητα Α, περίπτωση (iv), 
παράγραφος (4) της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/2006. 
7. Μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων με βάση την παρούσα 
τροποποιήσεων όσον αφορά τον καθορισμό και τις τιμές των χονδρικών 
υπηρεσιών εκκίνησης, τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων, καθώς και 
συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατάστασης, σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει 
τα υφιστάμενα προϊόντα διασύνδεσης με τους ισχύοντες όρους πρόσβασης, 
διαφάνειας, αμεροληψίας και κοστοστρέφειας.» 

7. Με την ίδια, ως άνω Απόφαση ορίσθηκε ότι εφαρμόζονται τα προσωρινά 
τιμολόγια που ορίσθηκαν με την Απόφαση 418/016/19-01-2006 
«Αποτελέσματα του κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2006 (με 
απολογιστικά στοιχεία 2004 / Προσωρινά τιμολόγια για το έτος 2007», 
μέχρι την έκδοση σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ επί του κοστολογικού 
ελέγχου 2007. Με την ΑΠ ΕΕΤΤ 443/068/9-07-2007 «Αποτελέσματα 
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Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με απολογιστικά στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 
1422/Β/8-8-2007) δημοσιεύθηκαν οριστικά τιμολόγια έτους 2007, όπως 
αυτά προέκυψαν από τον σχετικό κοστολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τα 
εκεί αναλυτικά αναφερόμενα. Παράλληλα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 
της ως Απόφασης 443/068/9-07-2007 (Τελικές Διατάξεις), ο ΟΤΕ 
κλήθηκε όπως «υποβάλει στην ΕΕΤΤ κοστοστρεφείς τιμές και πλήρη 
υποστηρικτικά στοιχεία απόδειξης του κόστους για το σύνολο των 
προϊόντων/ υπηρεσιών διασύνδεσης (εκκίνησης, τερματισμού και 
διαβίβασης κλήσεων) και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης 
συνεγκατάστασης, έτσι όπως επιβάλλονται με την ΑΠ ΕΕΤΤ 437/002/1-6-
2007 (ΦΕΚ 1014/Β/21-6-2007), στην προθεσμία και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 6 της εν λόγω Απόφασης (ΑΠ ΕΕΤΤ 
437/002/1-6-2007)  και  τις παραγράφους 1 και 2 του στοιχείου v, του 
Κεφαλαίου Α 3. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, ενότητα Α, της ΑΠ ΕΕΤΤ 
406/34/2006». 

8. Η ως Απόφαση 437/002/1-6-2007 ετέθη σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 5 
αυτής, δέκα πέντε (15) μέρες μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ήτοι την 6η -7-2007 (σε κάθε περίπτωση πάντως την 14η -7-
2007) και ως εκ τούτου η προθεσμία της παραγράφους 6 του άρθρου 2 με 
τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 437/002/1-6-2007  έληξε την 
20η -8-2007,  πάντως την 28η -8-2007.  

9. Εν συνεχεία, με την ΑΠ ΕΕΤΤ 476/014/23-4-2008 «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 (με απολογιστικά στοιχεία 2006) για τις υπό 
ρύθμιση αγορές χονδρικής καθώς και τις αγορές λιανικής στις οποίες έχει 
επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας / Τέλη 
Διασύνδεσης ΟΤΕ για την παροχή φορητότητας» (ΦΕΚ 904/Β/16-05-
2008), δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του 
έτους 2008, όπως αυτά προέκυψαν από τον σχετικό κοστολογικό έλεγχο, 
σύμφωνα με τα εκεί αναλυτικά αναφερόμενα καθώς και τα τιμολόγια έτους 
2008 των σχετικών υπηρεσιών. 

10. Σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση iii. της ως άνω Απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ 476/014/23-4-2008 «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του 
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 
(με απολογιστικά στοιχεία 2006) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής 
καθώς και τις αγορές λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση 
ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας / Τέλη Διασύνδεσης ΟΤΕ για 
την παροχή φορητότητας», ο ΟΤΕ κλήθηκε μεταξύ άλλων να υποβάλλει 
στην ΕΕΤΤ: “ 
“iii. υπολογισμό κόστους για τις υπηρεσίες χώρου /ευκολιών 
Συνεγκατάστασης σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 437/002/1-6-2007 
και την παράγραφο 2 του στοιχείου v, του Κεφαλαίου Α 3. Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις, ενότητα Α, της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/2006 και εντός 



 54

αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη θέση σε ισχύ 
της παρούσας.» 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
38. Αγορά Λιανικών Μισθωμένων Γραμμών χωρητικότητας μέχρι και 2 
Mbps 
1. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 406/33/11-10-2006, (ΦΕΚ 1660/Β/13-11-

2006) ο ΟΤΕ ορίσθηκε ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην αγορά 
λιανικών μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας έως και 2 Mbps (αγορά υπ’ 
αρ. 7 της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)  και ως εκ τούτου, από τη 
θέση σε ισχύ της ως άνω απόφασης σύμφωνα με το άρθρο Γ. αυτής 
(δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) υποχρεούται να εκπληρώνει 
όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την εν λόγω απόφαση σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισμού.  

2. Όσον αφορά τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και 
κοστολόγησης, στο κεφάλαιο Α.ΙΙΙ (v) «Υποχρέωση ελέγχου τιμών και 
κοστολόγησης», o OTE φέρει τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

2.1. Υποχρέωση κοστοστρέφειας για τις λιανικές μισθωμένες γραμμές 
χωρητικότητας μέχρι και 2 Mbps. Ο υπολογισμός των ως άνω 
κοστοστρεφών τιμών πρέπει να γίνεται βάσει της μεθοδολογίας Πλήρως 
Κατανεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ (FDC/ 
Current Cost)). 

2.2. Υποχρέωση να αποδεικνύει στην ΕΕΤΤ την ως άνω κοστοστρέφεια και για 
το σκοπό αυτό να παρέχει, σε ετήσια βάση, ακριβή και πλήρη κοστολογικά 
στοιχεία σχετικά με τις μισθωμένες γραμμές λιανικής, ένα μήνα μετά την 
έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. από τη Γενική του 
Συνέλευση, για τις ανάγκες του κοστολογικού ελέγχου συμμόρφωσης με την 
εγκεκριμένη από την ΕΕΤΤ μεθοδολογία και προκειμένου να εγκριθούν οι 
κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην ορισθείσα 
αγορά. 

2.3.  Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει εγκαίρως ακριβή 
κοστολογικά στοιχεία (ένα μήνα μετά την έγκριση των Οικονομικών 
Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. από τη Γενική Συνέλευση), η ΕΕΤΤ δύναται να 
ορίζει τις τιμές για τις λιανικές μισθωμένες γραμμές σε ένα επίπεδο που δεν 
θα δημιουργούνται προβλήματα ανταγωνισμού όπως συμπίεση περιθωρίου, 
ή / και υπερβολική τιμολόγηση.  
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39. Αγορές Λιανικής Πρόσβασης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο σε 
Σταθερή Θέση μέσω PSTN KAI BRA-ISDN συνδέσεων για οικιακούς και 
μη οικιακούς χρήστες. 
1. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 411/017/22-11-2006, (ΦΕΚ 1873/Β/28-

12-2006) ο ΟΤΕ ορίσθηκε ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην 
αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο σε Σταθερή 
Θέση μέσω PSTN KAI BRA-ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη 
οικιακούς χρήστες και ως εκ τούτου υποχρεούται να εκπληρώνει όλες 
τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την εν λόγω απόφαση σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, 
μεταξύ των οποίων υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης. 

2. Όσον αφορά τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών,  
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, o OTE φέρει, μεταξύ άλλων, 
τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

2.1. «Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης για τη χονδρική 
εκμίσθωση γραμμών (WLR)»: 
(i) Υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού για τις δραστηριότητες της 

ΟΤΕ Α.Ε. που συνδέονται με την παροχή WLR.  
(ii)  Έλεγχος τιμών και κοστολόγησης σχετικά με το WLR, που 

αντανακλώνται σε μια φόρμουλα κοστολόγησης "retail-minus" και 
υποβολή στοιχείων κόστους για το προϊόν WLR και κοστολόγησης 
με το σύστημα FDC-CCA. 

(iii)  Έλεγχος τιμών για τις λιανικές υπηρεσίες πρόσβασης στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο και υποβολή στοιχείων κόστους και 
κοστολόγηση με το σύστημα FDC-CCA. 

(iv) Υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού για τις δραστηριότητες της 
ΟΤΕ Α.Ε. που συνδέονται με την παροχή σταθερής λιανικής 
πρόσβασης.  

2.1.1 Σύμφωνα με την παράγραφο Α.3.5.1 της Απόφασης  της ΕΕΤΤ 
Α.Π.: 411/017/2006, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει την υπηρεσία 
Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών σε τιμές που προσδιορίζονται με την 
προσέγγιση retail minus. Η προσέγγιση «λιανική-μείον» (retail minus)  
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των τιμών χονδρικής του πάγιου 
τέλους μίσθωσης γραμμών PSTN και BRA-ISDN και του εφάπαξ 
τέλους σύνδεσης γραμμών PSTN και BRA-ΙSDN.  Το minus μπορεί να 
έχει τη μορφή απόλυτου αριθμού, ποσοστού επί της λιανικής τιμής ή 
συνδυασμού των δύο και αφαιρείται από τη σχετική λιανική τιμή που 
εφαρμόζει ο ΟΤΕ. Επιτρέπεται δε ο αιτιολογημένος προσδιορισμός 
διαφορετικού minus για το πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN , το πάγιο 
τέλος μίσθωσης BRA-ISDN, το εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και το 
εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-ISDN. 
2.1.2 Περαιτέρω, ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ τα 
στοιχεία κόστους για τον υπολογισμό του retail minus, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο Α.3.5.3. της Απόφασης  της ΕΕΤΤ Α.Π.: 
411/017/2006. Η ΕΕΤΤ κατόπιν ελέγχου των στοιχείων, εκδίδει 
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απόφαση σχετικά με το εφαρμοστέο minus, δυνάμενη να αποδέχεται το 
προτεινόμενο από τον ΟΤΕ minus ή να τροποποιεί/προσαρμόζει αυτό. 

i. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 4 της Απόφασης 
της ΕΕΤΤ Α.Π.: 478/115/6-5-2008«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς 
Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών ΟΤΕ 2007, σε εφαρμογή της 
Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 411/017/2006 (ΦΕΚ 1873/Β/2006)»   (ΦΕΚ 
988/Β’/28-5-2008) , ο ΟΤΕ όφειλε να υποβάλει στην ΕΕΤΤ εντός δύο 
(2) μηνών από την έναρξη ισχύος της Απόφασης, τα τέλη Χ.Ε.Γ. καθώς 
και όλα τα απαραίτητα κοστολογικά στοιχεία από το κοστολογικό του 
σύστημα ΠΚΚ/ΤΚ για τον υπολογισμό του retail minus σύμφωνα με το 
κεφάλαιο Α.3. παράγραφοι Α.3.5.3. και Α.3.5.6. της Απόφασης της 
ΕΕΤΤ 411/017/2006. 

ii. Κατόπιν υποβολής των ως άνω στοιχείων από τον 
ΟΤΕ,η ΕΕΤΤ εξέδωσε την ΑΠ ΕΕΤΤ 499/92/22.10.2008 Απόφασή της  
«Έγκριση των ποσοστών retail minus των υπηρεσιών  Χονδρικής 
Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ) σε εφαρμογή της Απόφασης της ΕΕΤΤ  
ΑΠ. 411/017/22-11-2006» (ΦΕΚ 2404/Β/26.11.2008), με την οποία 
ενέκρινε τα κάτωθι ποσοστά retail minus για τις υπηρεσίες χονδρικής 
εκμίσθωσης γραμμών σε εφαρμογή της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 
411/017/22-11-2006 «Ορισμός της αγοράς λιανικής πρόσβασης στο 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA-ISDN 
συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, καθορισμός 
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις 
αυτών» (ΦΕΚ 1873/Β/28-12-2006)   : 

 
Υπηρεσίες Ποσοστό Retail 

Minus 
Χονδρικό μηνιαίο πάγιο τέλος 
μίσθωσης PSTN -13,3% 

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης 
PSTN -71,7% 

Χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης BRA-
ISDN -18,7% 

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης 
BRA-ISDN -57,5% 

…» 
Η ισχύς της ως άνω Απόφασης της ΕΕΤΤ άρχισε από την ημερομηνία 
δημοσίευσης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   
 

2.2. Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης για τις υπηρεσίες 
λιανικής πρόσβασης 
Ο ΟΤΕ φέρει τις κάτωθι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων κόστους και 
κοστολόγησης: 
«Υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους και κοστολόγησης για τα 
προϊόντα λιανικής πρόσβασης: 1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να 
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εξακολουθήσει να συμπεριλαμβάνει στο υφιστάμενο κοστολογικό του 
σύστημα του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχoν 
Κόστος (ΠKK/TK) τα λιανικά προϊόντα πρόσβασης και να παρέχει στην 
ΕΕΤΤ ετησίως, το αργότερο εντός ενός μηνός από την έγκριση των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεών του από τη γενική συνέλευση, όλα τα 
στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του κόστους των εν 
λόγω προϊόντων. 
 … 
3. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το κοστολογικό 
σύστημα της ΟΤΕ Α.Ε. θα ελέγχονται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους 
ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται 
Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνικής και 
Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού απόρρητου.» 

3. Το άρθρο 3.6 του Κεφαλαίου 3 με τίτλο «Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις», της Απόφασης της ΕΕΤΤ 411/017/22-11-2006, 
(ΦΕΚ 1873/Β/28-12-2006) ορίζει τα ακόλουθα: 

 “Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση ανώτατου ορίου τιμής (price 
cap) για τα προϊόντα λιανικής πρόσβασης:  
3.6.1.1  Ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί Ανώτατο Όριο Τιμής (price cap) σε 
ένα «καλάθι» (basket) προϊόντων σταθερής πρόσβασης. Συγκεκριμένα, ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί Ανώτατο Όριο Τιμής (price cap) στη 
μεσοσταθμισμένη λιανική τιμή του για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής 
πρόσβασης: 

i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN  
ii. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN 
iii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-ISDN και  
iv. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA-ISDN.  
H σχετική μεσοσταθμισμένη λιανική τιμή του ΟΤΕ για τα 
προαναφερόμενα προϊόντα σταθερής πρόσβασης υπολογίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη τις λιανικές τιμές και τα αντίστοιχα λιανικά 
έσοδα του ΟΤΕ για τα εν λόγω προϊόντα.   

3.6.1.2 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί  υπο- πλαφόν τιμής (sub-cap) σε 
ένα «καλάθι» (basket) προϊόντων σταθερής πρόσβασης. 
Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί  υπο- πλαφόν τιμής (sub-
cap) στη μεσοσταθμισμένη λιανική τιμή του για τα ακόλουθα προϊόντα 
σταθερής πρόσβασης: 

i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και  
ii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-ISDN  
H σχετική μεσοσταθμισμένη λιανική τιμή του ΟΤΕ για τα 
προαναφερόμενα προϊόντα σταθερής πρόσβασης υπολογίζεται 
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λαμβάνοντας υπόψη τις λιανικές τιμές και τα αντίστοιχα λιανικά 
έσοδα του ΟΤΕ για τα εν λόγω προϊόντα.   

3.6.1.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ελεύθερου 
ανταγωνισμού, το ανώτατο όριο τιμής (price cap), και το  υπο- 
πλαφόν τιμής (sub-cap) θα ισούνται με την αντίστοιχη υπολογισθείσα 
μεσοσταθμισμένη λιανική τιμή με απολογιστικά στοιχεία (ΜΛΤΑΣ), 
προσαυξημένη κατά την ποσοστιαία μεταβολή του Μέσου Ετήσιου 
Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από 
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. H μεσοσταθμισμένη 
λιανική τιμή του ΟΤΕ για τα προϊόντα σταθερής πρόσβασης (ΜΛΤΑΣ) 
θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εφαρμοσθείσες από τον ΟΤΕ 
λιανικές τιμές και τα αντίστοιχα λιανικά έσοδα του από τα εν λόγω 
προϊόντα κατά τη διάρκεια του τελευταίου διαθέσιμου δωδεκαμήνου.  
3.6.1.4 Το ύψος του ανώτατου ορίου και του υπο-πλαφόντος τιμής θα 
ορίζεται από την ΕΕΤΤ ετησίως, αμέσως μετά την ανακοίνωση της 
ποσοστιαίας μεταβολής του Μέσου Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος και θα 
προσδιορίζει το επιτρεπόμενο όριο μεταβολής των μεσοσταθμικών 
τιμών των υπηρεσιών σταθερής λιανικής πρόσβασης του ΟΤΕ, το 
οποίο θα ισχύει μέχρι την επόμενη αναθεώρησή του από την ΕΕΤΤ. 
3.6.1.5 Για τον έλεγχο της προτεινόμενης τιμολογιακής πολιτικής του 
ΟΤΕ αναφορικά με τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης θα 
χρησιμοποιείται η μεσοσταθμισμένη προτεινόμενη λιανική τιμή 
(ΜΛΤΠ)), η οποία θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις 
προτεινόμενες από τον ΟΤΕ λιανικές τιμές και τα αντίστοιχα λιανικά 
έσοδα του ΟΤΕ από τα προϊόντα πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκαν 
κατά τον προσδιορισμό του ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και του 
υπο-πλαφόντος τιμής (sub-cap) του  συγκεκριμένου έτους.  
3.6.1.6 Στον έλεγχο του ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και του υπο 
– πλαφόντος τιμής (sub-cap) υπόκεινται μόνο τα τιμολόγια των 
λιανικών προϊόντων πρόσβασης του ΟΤΕ εξαιρουμένων τυχόν 
εκπτωτικών πακέτων / προσφορών περιορισμένης διάρκειας. 
3.6.1.7 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ακολουθεί τις διατάξεις που 
περιγράφονται στο Άρθρο Α.3.11 της παρούσας Απόφασης αναφορικά 
με τις διαδικασίες μεταβολής τιμολογίων καθώς και τις διαδικασίες  
ενημέρωσης των λιανικών πελατών και των άλλων παρόχων 
αναφορικά με τις μεταβολές τιμολογίων.» 

 
40. Αγορές των Δημοσίως Διαθέσιμων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών που 
παρέχονται σε Σταθερή Θέση 
1. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 412/021/29-11-2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29-12-

2006) ο ΟΤΕ ορίσθηκε ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στις λιανικές 
αγορές δημοσίως διαθέσιμων αστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
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παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες και 
δημοσίως διαθέσιμων εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε 
σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, και ως εκ τούτου 
υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την 
εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και 
Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων υποχρεώσεις ελέγχου τιμών / 
κοστολόγησης. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 3.3.2 της ως άνω Απόφασης, ο ΟΤΕ υποχρεούται σε 
υποβολή στοιχείων κόστους και κοστολόγησης ως εξής: « 

3.1.1.1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να περιλαμβάνει στο κοστολογικό 
σύστημα του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το 
Τρέχoν Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) το οποίο τηρεί, τις λιανικές 
υπηρεσίες κλήσεων και τα τέλη παρακράτησης καθώς και  να 
παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησίως και το αργότερο εντός ενός μηνός 
από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών του 
από τη γενική συνέλευση, όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 
για τον προσδιορισμό του κόστους των ακόλουθων υπηρεσιών: 

ix. Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net). 
x. Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συνδρομητές 

ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων. 
xi. Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net). 
xii. Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από συνδρομητές 

ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων.  
xiii. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ 

προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής.  
xiv. Κλήσεις dial-up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο 

(συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο ISP 
φιλοξενείται/διασυνδέεται  στο δίκτυο της ΟΤΕ Α.Ε.. 

xv. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο ISP φιλοξενείται/διασυνδέεται 
στο δίκτυο άλλων παρόχων. 

xvi. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς παρόχους υπηρεσιών όταν αυτοί 
φιλοξενούνται/διασυνδέονται στο δίκτυο άλλου παρόχου. 

3.3.2.2 Το κοστολογικό σύστημα της ΟΤΕ Α.Ε. θα ελέγχεται σε 
ετήσια βάση από ανεξάρτητους ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. 
Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την 
ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί 
εμπορικού απορρήτου». 

3. Το άρθρο 3.3 του Κεφαλαίου 3 με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», 
της Απόφασης της ΕΕΤΤ 412/021/29-11-2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29-12-2006) 
ορίζει τα ακόλουθα:« 
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«3.3.1.1 […]Ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί Ανώτατο Όριο Τιμής (price 
cap), όπως αυτό επιβάλλεται με την παρούσα, σε κάθε ένα από τα 
παρακάτω: 

3.  Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net) 
4.  Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συνδρομητές 

ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων. 
 

3.3.1.2 […].Ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί Ανώτατο Όριο Τιμής (price 
cap), όπως αυτό επιβάλλεται με την παρούσα, σε κάθε ένα από τα 
παρακάτω: 

Α. Υπηρεσίες κλήσεων 
i. Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net) 
ii. Κλήσεις dial-up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το 

διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) 
όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (Internet Service 
Provider – ISP) φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο 
του ΟΤΕ 

Β. Τέλη παρακράτησης 
i. Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από συνδρομητές 

ΟΤΕ  προς συνδρομητές άλλων παρόχων  
ii. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς 

συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής  
iii. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από συνδρομητές 

ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (ISP) 
φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο άλλων παρόχων» 

4. Σύμφωνα με τα άρθρα 3.3.1.3-3.3.1.4 της ως ανω Απόφασης:  
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ελεύθερου 

ανταγωνισμού, το ανώτατο όριο τιμής (price cap) 
κάθε υπηρεσίας κλήσεως ή τέλους παρακράτησης θα 
ισούται με την αντίστοιχη εφαρμοσθείσα τιμή, 
προσαυξημένη κατά την ποσοστιαία μεταβολή του 
Μέσου Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, 
όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 

2. Το ύψος του ανώτατου ορίου τιμής για κάθε μία από 
τις ανωτέρω υπηρεσίες τηλεφωνικών κλήσεων και 
για κάθε ένα από τα ανωτέρω τέλη παρακράτησης 
θα ορίζεται από την ΕΕΤΤ ετησίως, αμέσως μετά 
την ανακοίνωση της ποσοστιαίας μεταβολής του 
Μέσου Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 
θα προσδιορίζει το επιτρεπόμενο όριο μεταβολής 
των τιμών των αναφερόμενων ανωτέρω, στις 
παραγράφους  A.3.3.1.1 και A.3.3.1.2 και θα ισχύει 
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μέχρι την επόμενη αναθεώρησή του από την 
ΕΕΤΤ.[…]» 

5. Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 3.3.2 της ως άνω Απόφασης, ο ΟΤΕ 
υποχρεούται σε υποβολή στοιχείων κόστους και κοστολόγησης ως εξής: « 

3.1.1.2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να περιλαμβάνει στο κοστολογικό 
σύστημα του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το 
Τρέχoν Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) το οποίο τηρεί, τις λιανικές 
υπηρεσίες κλήσεων και τα τέλη παρακράτησης καθώς και  να 
παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησίως και το αργότερο εντός ενός μηνός 
από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών του 
από τη γενική συνέλευση, όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 
για τον προσδιορισμό του κόστους των ακόλουθων υπηρεσιών: 

xvii. Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net). 
xviii. Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συνδρομητές 

ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων. 
xix. Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net). 
xx. Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από συνδρομητές 

ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων.  
xxi. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ 

προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής.  
xxii. Κλήσεις dial-up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο 

(συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο ISP 
φιλοξενείται/διασυνδέεται  στο δίκτυο του ΟΤΕ. 

xxiii. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο ISP φιλοξενείται/διασυνδέεται 
στο δίκτυο άλλων παρόχων. 

xxiv. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς παρόχους υπηρεσιών όταν αυτοί 
φιλοξενούνται/διασυνδέονται στο δίκτυο άλλου παρόχου. 

3.3.2.2 Το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχεται σε ετήσια 
βάση από ανεξάρτητους ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Μετά 
τον έλεγχο θα δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με 
την επιφύλαξη της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί εμπορικού 
απορρήτου». 

6. Το άρθρο 2 παράγραφος 5 της ΑΠ ΕΕΤΤ 476/014/23-4-2008 
«Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε) Έτους 2008 (με 
απολογιστικά 2006)» όρισε:  

“Αναφορικά με το ανώτατο όριο τιμής (price cap) για τα προϊόντα λιανικής 
πρόσβασης (μηνιαίο πάγιο και τέλος σύνδεσης PSTN & ISDN BRA), 
σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007, καθώς και τα προϊόντα κλήσεων 
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(Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net), Υπεραστικές κλήσεις εντός 
δικτύου ΟΤΕ (on-net), Κλήσεις dial-up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το 
διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (Internet Service Provider – ISP) φιλοξενείται/διασυνδέεται στο 
δίκτυο του ΟΤΕ, Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων, Τέλος παρακράτησης για 
υπεραστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων 
παρόχων, Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς 
συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής, Τέλος παρακράτησης για κλήσεις 
dial-up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο άλλων παρόχων) 
σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/2007 εξακολουθούν να ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 443/068/9-7-2007 «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. 
(ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με απολογιστικά στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 1422/Β/8-
8-2007) και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο Β. Β και το άρθρο 1 παράγραφος 3 
του Κεφαλαίου Γ αυτής.» 

7. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β. Β και το άρθρο 1 
παράγραφος 3 του Κεφαλαίου Γ της ΑΠ ΕΕΤΤ 443/068/9-7-2007 
«Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με απολογιστικά στοιχεία 
2005)» (ΦΕΚ 1422/Β/8-8-2007)»: 

«Υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης  

Για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη την 
ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή 
για το έτος 2006, η οποία είναι 3,2%, ορίζει τα ακόλουθα: 
Α) Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής του ΟΤΕ για τα 
ακόλουθα προϊόντα σταθερής πρόσβασης: 

i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN  
ii. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN 
iii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-ISDN και  
iv. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA-ISDN. 

ορίζεται στα 13,68 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 
Β) Το υπο-πλαφόν της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής του ΟΤΕ για τα 
ακόλουθα προϊόντα σταθερής πρόσβασης: 

i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN  
ii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-ISDN και  

ορίζεται στα 32,71 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 
Λιανικές υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και εθνικών 
τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση  
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Για τις υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και εθνικών τηλεφωνικών 
υπηρεσιών η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου 
ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 2006, η οποία είναι 
3,2%, ορίζει τα ακόλουθα: 
 
Α) Το ανώτατο όριο  τιμής  για τις ακόλουθες υπηρεσίες ορίζεται σε:  
 
Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net). 3,42 €λεπτά/λεπτό 
Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net) 5,74 €λεπτά/λεπτό 
Κλήσεις dial-up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το 
διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) 
όταν ο ISP φιλοξενείται/διασυνδέεται  στο δίκτυο του 
ΟΤΕ 

1,55  €λεπτά/λεπτό 

* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 
 
Στις ανωτέρω τρεις (3) υπηρεσίες χρησιμοποιείται η αποτελεσματική τιμή 
γιατί η τιμολογιακή πολιτική του ΟΤΕ περιλαμβάνει ζώνες χρέωσης  
 
Β) Το ανώτατο όριο τιμής των ακόλουθων υπηρεσιών ορίζεται σε: 
 
Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων 1,74 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων 3,35 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής 3,27 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο 
άλλων παρόχων και που παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε 
τοπικό επίπεδο 

1,12 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο 
άλλων παρόχων και που παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε 
επίπεδο Single Tandem 

1,39 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο 
άλλων παρόχων και που παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε 
επίπεδο Double Tandem 

1,60 €λεπτά/λεπτό 

* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 
 
Στις ανωτέρω έξι (6) υπηρεσίες η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο από το 
πρώτο δευτερόλεπτο ομιλίας.» 
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41. Στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 491/027/2008 «Καθορισμός ανώτατου ορίου 

τιμής (price cap) και υπο- πλαφόν  τιμής (sub-cap) για τις υπό ρύθμιση 
υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με 
τις ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 412/021/2007, αντίστοιχα» (ΦΕΚ 
1615/Β/12.08.2008), ορίσθηκε ότι  

«…Τον ορισμό ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και υπο- πλαφόν  τιμής 
(sub-cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και 
τηλεφωνικών υπηρεσιών της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με τις ΑΠ 
ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 412/021/2007, αντίστοιχα, ως εξής: 

 
1. Υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης (μηνιαίο πάγιο και τέλος σύνδεσης 
PSTN & ISDN BRA), υποκείμενες σε ανώτατο όριο τιμής και υπό πλαφόν 
τιμής, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 . 
Για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης οι οποίες υπόκεινται σε 
υποχρέωση ελέγχου τιμών, λαμβάνοντας υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή 
του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 2007, η 
οποία είναι 2,9%, ορίζονται  τα ακόλουθα: 
Α) Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής του ΟΤΕ για τα 
ακόλουθα προϊόντα σταθερής πρόσβασης: 

i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN  
ii. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN 
iii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-ISDN και  
iv. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA-ISDN. 

ορίζεται στα 13,65 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 
Β) Το υπο-πλαφόν της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής του ΟΤΕ για τα 
ακόλουθα προϊόντα σταθερής πρόσβασης: 

1. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN  
2. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-ISDN και  

ορίζεται στα 33,48 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 
2 Λιανικές υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και εθνικών 
τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση υποκείμενες σε 
ανώτατο όριο τιμής, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/2007 

 
Για τις υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και εθνικών 
τηλεφωνικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή 
του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 2007, η 
οποία είναι 2,9%, ορίζονται τα ακόλουθα: 

 
Α) Το ανώτατο τιμής για τις ακόλουθες υπηρεσίες ορίζεται σε:  
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Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net). 3,04 €λεπτά/λεπτό 
Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net) 5,32 €λεπτά/λεπτό 
Κλήσεις dial-up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το 
διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) 
όταν ο ISP φιλοξενείται/διασυνδέεται  στο δίκτυο του 
ΟΤΕ 

1,38  €λεπτά/λεπτό 

* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 
 

Στις ανωτέρω τρεις (3) υπηρεσίες χρησιμοποιείται η αποτελεσματική τιμή 
γιατί η τιμολογιακή πολιτική του ΟΤΕ περιλαμβάνει ζώνες χρέωσης  

 
Β) Το ανώτατο όριο τιμής των ακόλουθων υπηρεσιών ορίζεται σε: 

 
Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων 1,79 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων 3,45 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής 3,27 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο 
άλλων παρόχων και που παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε 
τοπικό επίπεδο 

1,16 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο 
άλλων παρόχων και που παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε 
επίπεδο Single Tandem 

1,43 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο 
άλλων παρόχων και που παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε 
επίπεδο Double Tandem 

1,65 €λεπτά/λεπτό 

*  Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 
 
Στις ανωτέρω έξι (6) υπηρεσίες η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο 
δευτερόλεπτο ομιλίας 
Β. Την θέσπιση των κάτωθι ρυθμίσεων: 
1 Το ανώτατο όριο τιμής (price cap) το οποίο ορίζεται με την παρούσα για τα 

προϊόντα λιανικής πρόσβασης (μηνιαίο πάγιο και τέλος σύνδεσης PSTN & 
ISDN BRA), σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007, καθώς και τα 
προϊόντα κλήσεων (Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net), 
Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net), Κλήσεις dial-up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του 
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EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (Internet Service Provider – 
ISP) φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ, Τέλος παρακράτησης 
για αστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων 
παρόχων, Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από συνδρομητές 
ΟΤΕ  προς συνδρομητές άλλων παρόχων, Τέλος παρακράτησης για κλήσεις 
από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής, Τέλος 
παρακράτησης για κλήσεις dial-up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο 
όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο 
άλλων παρόχων) σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/2007, εφαρμόζεται από 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας 
που υπέχει ο ΟΤΕ δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας. 

2 Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν περιορίζουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην ΕΕΤΤ, δυνάμει των άρθρων 12 παράγραφοι στ, η και λε και 
του άρθρου 14 του Νόμου 3431/2006, προς έλεγχο της τήρησης των 
διατάξεων και αρχών του ανταγωνισμού. Η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται να ασκήσει 
τις αρμοδιότητές της για τη διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων της 
νομοθεσίας και των αρχών του ανταγωνισμού  ιδίως ως προς την ύπαρξη 
επιθετικής τιμολόγησης (predatory pricing), ή / και συμπίεσης τιμών / 
περιθωρίου (price / margin squeeze), ή άλλης μορφής καταχρηστικής 
εκμετάλλευσης δεσπόζουσα θέσης εκ μέρους της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ που 
ανακύπτουν από την εφαρμογή των τιμολογίων  που αναφέρονται στην 
παρούσα.» 

42. Στο πλαίσιο της παρούσης ανάλυσης και για τον καθορισμό του ανώτατου 
ορίου τιμής (price cap) και υπο- πλαφόν τιμής (sub-cap) για τις υπό ρύθμιση 
υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 
ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 412/021/2007, αντίστοιχα η ΕΕΤΤ σκέφθηκε ως 
εξής: 
2.1 Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής για τις 
υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης (εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN, Πάγιο τέλος 
μίσθωσης γραμμής PSTN, Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-ISDN και Πάγιο 
τέλος μίσθωσης γραμμής BRA-ISDN) υπολογίσθηκε με βάση  τα έσοδα που 
προέκυψαν από τον κοστολογικό  έλεγχο του ΟΤΕ για το έτος 2009, καθώς και 
τις τρέχουσες λιανικές τιμές που εφαρμόζει ο ΟΤΕ για τα ανωτέρω προϊόντα. Η 
ίδια μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε και για τον υπολογισμό του ανωτάτου 
ορίου (υπό-πλαφόν) της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής για τα προιόντα  (α) 
Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και (β) Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-ISDN. 
2.2 Για τις ακόλουθες υπηρεσίες (α) Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ 
(on net) και (β) υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on net), (γ)  κλήσεις 
dial-up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του 
EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (Internet Service Provider – ISP) 
φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ, χρησιμοποιήθηκαν οι 
αποτελεσματικές τιμές όπως αυτές προκύπτουν από τα δημινιαία στοιχεία 
κίνησης και εσόδων που έχει υποβάλει ο ΟΤΕ στην ΕΕΤΤ με τη σχετ ψβ 
επιστολή του, για το διάστημα Ιανουάριος 2008  έως Δεκέμβριο 2008 
(τελευταίο διαθέσιμο 12μηνο). 
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2.3 Η εφαρμοσθείσα τιμή για την υπηρεσία των κλήσεων dial-up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του 
EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (Internet Service Provider – ISP) 
φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ, (υπολογιζόμενη ως η 
αποτελεσματική τιμή- effective price της εφαρμοσθείσας τιμολογιακής 
πολιτικής του ΟΤΕ) είναι σημαντικά χαμηλότερη από το σχετικό κόστος, όπως 
αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του παρόντος κοστολογικού ελέγχου του 
ΟΤΕ (για το έτος 2009), ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η παράβαση των 
διατάξεων του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό ως βάση για τον υπολογισμό 
του ανώτατου ορίου τιμής για την συγκεκριμένη υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε η 
κοστοστρεφής τιμή όπως αυτή προέκυψε από τον κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ 
για το έτος 2009. Είναι αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση της ως άνω 
συμπεριφοράς του ΟΤΕ με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Άρθρου 2 του Ν.703/1977, κατ’ εφαρμογή 
των οριζομένων στο άρθρο 63, παρ. 1 επ. του ν. 3431/2006 για τη διαπίστωση 
ενδεχόμενων παραβάσεων  
2.4 Για τις κάτωθι (α) – (δ) υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν οι εφαρμοσθείσες 
τιμές του ΟΤΕ όπως αυτές προκύπτουν από τον επίσημο τιμοκατάλογο του 
ΟΤΕ: 

(α)Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς 
συνδρομητές άλλων παρόχων,  
(β)Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς συνδρομητές άλλων παρόχων,  
(γ)Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς 
συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής,  
(δ)Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το 
διαδίκτυο όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται 
με το δίκτυο άλλων παρόχων)  

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ (ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 
43. Σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 491/026/2008 «Κανονισμός για 
τον καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3 του άρθρου 48, του ν. 3431/2006 και του τρόπου και του 
κόστους  διάθεσης από τους παρόχους συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο 
της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών καταλόγου και καταλόγων, κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 48, του ν. 3431/2006», (ΦΕΚ 
1622/Β/2008), ιδίως το άρθρο 11 αυτής, ορίζεται ότι: 

« 
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1. Οι Υπόχρεοι, σύμφωνα με την παρούσα, πάροχοι χορήγησης σε 
Δικαιούχους στοιχείων και σχετικών πληροφοριών και ο(οι) εκάστοτε 
πάροχος(οι) Καθολικής Υπηρεσίας που είναι υπόχρεος(οι) παροχής 
πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου 
του(τους), φέρουν υποχρεώσεις κοστοστρέφειας, σύμφωνα με το άρθρο 10 
της παρούσας και ειδικότερα φέρουν υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και 
κοστολόγησης.  

2. Οι Υπόχρεοι πάροχοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ 
επαρκή στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν την κοστοστρέφεια των, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και της κείμενης νομοθεσίας, 
παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών διάθεσης στοιχείων και σχετικών 
πληροφοριών. Για τον υπολογισμό του κόστους των εν λόγω υπηρεσιών, οι 
Υπόχρεοι πάροχοι  χρησιμοποιούν Bottom-Up μοντέλο υπολογισμού του 
κόστους των εν λόγω υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία. Σε περίπτωση μη υποβολής κοστολογικών στοιχείων από 
Υπόχρεο πάροχο, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί για την ανάλυση του 
κόστους δικό της Bottom-Up μοντέλο χρησιμοποιώντας στοιχεία της 
αγοράς που έχει στη διάθεσή της ή/και μεθοδολογίες συγκριτικών 
αναφορών (benchmarking) ή/και τα στοιχεία κόστους του(ων) εκάστοτε 
υπόχρεου(ων) παρόχου(ων) Καθολικής Υπηρεσίας που είναι υπόχρεος(οι)  
παροχής καταλόγων και υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου.  

3. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του 
κοστοστρεφούς τέλους της διάθεσης των συνδρομητικών στοιχείων σε 
Δικαιούχους σύμφωνα με την παρούσα περιλαμβάνουν, ιδίως, τα 
ακόλουθα: 

6.    Το κόστος επεξεργασίας στοιχείων για τη μορφοποίησή 
τους σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας ή, στην περίπτωση 
σχετικής συμφωνίας, με τη μορφή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ 
των μερών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών αδειών χρήσης 
ειδικού λογισμικού για την εν λόγω επεξεργασία 

7. Το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης της κατάλληλης 
δικτυακής υποδομής μεταξύ Υπόχρεου και Δικαιούχου για τη 
μεταφορά των αρχείων μεταβολών 

8. Το κόστος ελέγχου ορθής λειτουργίας της εφαρμογής 
μεταφοράς των αρχείων μεταβολών και επίλυσης προβλημάτων  

9. Το κόστος απόσβεσης λογισμικού και εξοπλισμού 
πληροφορικής που απαιτείται για την παραγωγή και ενημέρωση 
των προς παράδοση αρχείων  

10. Το πλήθος των παρόχων οι οποίοι αναμένεται ότι θα 
αιτηθούν τη λήψη των στοιχείων, με βάση τεκμηριωμένες 
προβλέψεις του Υπόχρεου παρόχου 

4.  Τα στοιχεία κόστους, τα οποία αφορούν στη συλλογή από τους 
συνδρομητές των ελάχιστων υποχρεωτικά χορηγούμενων από τους 
Υπόχρεους Παρόχους στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά 
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τον υπολογισμό του κόστους της διάθεσης των συνδρομητικών στοιχείων σε 
Δικαιούχους. Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του 
κόστους της διάθεσης των συνδρομητικών στοιχείων στους Δικαιούχους τα 
έξοδα ενημέρωσης της βάσεως δεδομένων του Υπόχρεου παρόχου που 
περιέχει τις εν λόγω πληροφορίες που συλλέγονται από τους συνδρομητές. 
Τα εν λόγω έξοδα βαρύνουν τον Υπόχρεο πάροχο και περιλαμβάνονται στο 
κόστος που υφίσταται για την παροχή της διαθέσιμης στο κοινό 
τηλεφωνικής υπηρεσίας. Η παροχή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας 
πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικά χορηγούμενων στοιχείων/ σχετικών 
πληροφοριών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας 
αποτελεί προϊόν εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των παρόχων. 

5.  Η ίδια κατά τα ως άνω αναφερόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 
μεθοδολογία ακολουθείται και για τον υπολογισμό του κόστους πρόσβασης 
στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του υπόχρεου 
παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, κατ’ εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 
υπ’ αριθ. 44035/1626/2007 (ΦΕΚ 1481/Β/16-8-2007), όπως αυτή εκάστοτε 
ισχύει. Επιπλέον, για τον υπολογισμό του κόστους πρόσβασης στην 
ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του υπόχρεου 
παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα : 

i. το ποσό που κατέβαλε ο υπόχρεος πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας σε 
Δικαιούχους για τη διάθεση των στοιχείων των συνδρομητών τους 

ii. το κόστος εγκατάστασης, ανάπτυξης και προμήθειας της απαραίτητης 
υλικοτεχνικής υποδομής για τη λειτουργία της ενοποιημένης βάσης του 
τηλεφωνικού καταλόγου του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας που καθιστά 
εφικτή τη συλλογή και τη συστηματική ενημέρωση των στοιχείων 

iii. το αναμενόμενο πλήθος των προσβάσεων στην ενοποιημένη βάση 
δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του υπόχρεου παρόχου Καθολικής 
Υπηρεσίας, το οποίο υπολογίζεται με βάση τεκμηριωμένες προβλέψεις του 
υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας.  

6.    α. Ο(Οι) εκάστοτε πάροχος(οι) Καθολικής Υπηρεσίας που είναι 
υπόχρεος(οι) παροχής πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων 
τηλεφωνικού καταλόγου του(τους) υποβάλλει(ουν) προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ 
τα στοιχεία κόστους παροχής της υπηρεσίας πρόσβασης στην ενοποιημένη 
βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου που ορίζει η παρούσα Απόφαση 
σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ εντός του μηνός 
Ιουλίου κάθε έτους και αφορούν στον προσδιορισμό, κατόπιν σχετικής 
Απόφασης της ΕΕΤΤ,  τιμολογίων του επόμενου έτους. 

 β. Οι Υπόχρεοι, σύμφωνα με την παρούσα, πάροχοι χορήγησης σε 
Δικαιούχους στοιχείων και σχετικών πληροφοριών υποβάλουν προς έλεγχο 
στην ΕΕΤΤ, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, τα στοιχεία κόστους που 
ορίζει η παρούσα εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση 
του αιτήματος της ΕΕΤΤ.» 
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Δ. Χρόνος εφαρμογής Αποτελεσμάτων Ελέγχου έτους 2009 
44. Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 5 του Ν. 3431/2006 «Η μη υποβολή 
στοιχείων ή η μη προσήκουσα αιτιολόγηση των τιμών από τον υπόχρεο ή η 
υπαίτια μη έγκαιρη υιοθέτηση από αυτόν τυχόν επιβαλλόμενων από την Ε.Ε.Τ.Τ 
τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την 
υποχρέωση εφαρμογής των συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο που αρχικά έχει 
υποδείξει η ΕΕΤΤ και σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.», ενώ σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 της ως άνω διάταξης: «Σε περίπτωση υποχρέωσης καθορισμού 
των τιμών, με γνώμονα το κόστος ο φορέας εκμετάλλευσης φέρει το βάρος 
απόδειξης ότι τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος, λαμβανομένου υπόψη 
ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της επένδυσης.»  
45.  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του Κανονισμού Διαδικασιών 
Κοστολογικού Ελέγχου 277/64/2003: «8. Η εφαρμογή της παραγράφου 5 ή 7 
του παρόντος άρθρου δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον Υπόχρεο 
Οργανισμό από τις υποχρεώσεις κοστoστρεφούς τιμολόγησης, όπως αυτές 
προβλέπονται από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ παρεμβαίνει κατά την παράγραφο 5 και 7 του 
παρόντος, αποκλειστικά και μόνο για να αντιμετωπίσει την μη τήρηση των 
υποχρεώσεων κοστοστρέφειας από τον εκάστοτε Υπόχρεο Οργανισμό. Σε κάθε 
περίπτωση, για τα τιμολόγια τα οποία ορίζονται από την EETT σύμφωνα με τις 
παραγράφους 5 ή 7 του παρόντος, και των οποίων η κοστοστρέφεια δεν έχει 
αποδειχθεί από τον Υπόχρεο Οργανισμό, κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος ο 
οποίος επιθυμεί την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας για την οποία υπάρχει 
υποχρέωση κοστοστρέφειας δύναται να ζητά από τον Υπόχρεο Οργανισμό την 
απόδειξη της κοστοστρέφειας των συγκεκριμένων τιμών. Τα ανωτέρω τιμολόγια, 
ισχύουν μέχρι τον προσδιορισμό κοστοστρεφών τιμολογίων.  
Η υποχρέωση του Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να εφαρμόζει αυτά τα 
κοστοστρεφή τιμολόγια εκκινεί κατά περίπτωση: 
(α)  από το χρόνο που όφειλε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να 
εφαρμόζει κοστοστρεφή τιμολόγια ή  
(β) σε περίπτωση υποβολής από τον υπόχρεο Οργανισμό αίτησης τροποποίησης 
ήδη εγκεκριμένων ως κοστοστρεφών τιμολογίων, από την έκδοση Απόφασης της 
ΕΕΤΤ με βάση τις παραγράφους 5 ή /και 7 του παρόντος άρθρου.» 
46.  Από το συνδυασμό των άρθρων 45 παρ. 3 και 5 του Ν. 3431/2006 και 4 

παράγραφος 8, περίπτωση (α) του Κανονισμού 277/64/2003 (ΦΕΚ 
514/Β/2003) προκύπτει ότι για τις κοστοστρεφείς τιμές ο χρόνος 
εφαρμογής τους ανατρέχει στο χρόνο όπου σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις όφειλε ο κάθε Υπόχρεος Οργανισμός να έχει τις εν λόγω 
κοστοστρεφείς τιμές και δεδομένου ότι η κοστοστρέφεια αφορά ένα (1) 
συγκεκριμένο έτος (εν προκειμένω το έτος 2009), οι τιμές των υπηρεσιών 
που με βάση την παρούσα απόφαση προέκυψαν ως κοστοστρεφείς για το 
έτος 2009, εφαρμόζονται, κατ’αρχήν, και με την επιφύλαξη των 
αναφερόμενων στην επόμενη παράγραφο, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου του έτους 2009.  
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47.  Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 της ΑΠ ΕΕΤΤ 277/64/2003 και το 
άρθρο 2.1.14, (η) του Παραρτήματος Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 390/3/1006 
«Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/2006) σε συνδυασμό με το 
άρθρο 6 παρ.2 αυτής, «Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανταγωνισμού 
και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και της 
νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή, η αναδρομική αύξηση των 
τιμολογίων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του 
αντισυμβαλλομένου.» 

48.  Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ κατά τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών οφείλει να δρα με γνώμονα την επίτευξη μιας σειράς γενικών 
αρχών που θέτει το άρθρο 3 του Νόμου 3431/2006, στις οποίες 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:  
«γ) Η τήρηση των αρχών της ισότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της 
αναλογικότητας, της προστασίας του ανταγωνισμού και της αποφυγής 
στρέβλωσης της αγοράς μεριμνώντας για την κατά το μέτρο του δυνατού 
τεχνολογική ουδετερότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων που επιβάλλονται, 
ιδίως εκείνων που στοχεύουν στη διασφάλιση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού, 
δ) Η προαγωγή του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς 
και των πολιτικών διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, που, μεταξύ 
άλλων, επιτυγχάνεται: αα) εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων χρηστών, αποκομίζουν το 
μέγιστο όφελος σε επίπεδο επιλογών, τιμής και ποιότητας, ββ) 
εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του 
ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γγ) 
ενθαρρύνοντας αποτελεσματικές επενδύσεις ως προς την υποδομή και 
υποστηρίζοντας την τεχνολογική καινοτομία, δδ) εξασφαλίζοντας την 
αποτελεσματική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων και των αριθμοδοτικών 
πόρων και ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική χρήση τους» 

49.  Από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι ο Νόμος επιβάλλει 
στον ΟΤΕ συγκεκριμένες υποχρεώσεις χρέωσης και δημοσίευσης 
κοστοστρεφών τελών για τις υπηρεσίες οι οποίες ανήκουν στις υπό ρύθμιση 
αγορές καθώς και την υποχρέωση να αποδείξει την κοστοστρέφεια των εν 
λόγω τελών. Σε περίπτωση προσδιορισμού κοστοστρεφών τιμολογίων, η 
υποχρέωση του Tηλεπικοινωνιακού Oργανισμού να εφαρμόζει αυτά τα 
κοστοστρεφή τιμολόγια εκκινεί από το χρόνο που όφειλε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις να εφαρμόζει τα συγκεκριμένα κοστοστρεφή τιμολόγια. 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανταγωνισμού και των αρχών της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η αναδρομική αύξηση από τον 
από τον ΟΤΕ των τιμολογίων των υπηρεσιών του οι οποίες εμπίπτουν στις 
υπό ρύθμιση αγορές απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη 
γνώμη του αντισυμβαλλομένου. Με βάση τις αρχές της ισότητας, καθώς 
και της προστασίας του ανταγωνισμού με την εξασφάλιση ότι δεν 
υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου 
ισχύει και εφαρμόζεται τόσο για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στις υπό 
ρύθμιση αγορές λιανικής όσο και αυτές που περιλαμβάνονται στις υπό 
ρύθμιση αγορές χονδρικής. 

50. Για τις περιπτώσεις εφαρμογής τιμολογίων παρεχόμενων από τον ΟΤΕ 
υπηρεσιών, οι οποίες υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου τιμών με την 
προσέγγιση retail minus33 ή/ και μέσω του καθορισμού ανώτατου ορίου 
τιμής  (price cap) και υπο-πλαφόν τιμής (sub-cap)34, ισχύει η γενική αρχή 
του διοικητικού δικαίου περί του χρόνου εφαρμογής των κανονιστικών 
πράξεων από την ημερομηνία δημοσιεύσής τους στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, τηρουμένων και των διατυπώσεων δημοσιότητας που υπέχει 
ο ΟΤΕ δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, εκτός αν άλλως προβλέπεται σε 
επιμέρους διατάξεις της παρούσας. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
1 Με την (ανωτέρω σχετ. λζ) Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, 

ανατέθηκε σε ανεξάρτητο ελεγκτή με τη Διαδικασία Δημόσιου Ανοικτού 
διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3431/2006, ιδίως τα άρθρα 
12 ιδίως περ α και λζ,  38 παρ. 3 και 45 παρ. 7,  το έργο του ελέγχου 
συμμόρφωσης της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, 
ΟΤΕ ΑΕ» ως επιχείρησης με σημαντική ισχύ (ΣΙΑ) σε μια σειρά σχετικών 
αγορών υπηρεσιών / δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με το σύνολο 
των υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισμού που της έχουν επιβληθεί με τις εν ισχύ κανονιστικές 
αποφάσεις της ΕΕΤΤ στις επιμέρους ορισθείσες σχετικές αγορές 
χονδρικής και λιανικής, με την επιφύλαξη του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 
3431/2006. Συγκεκριμένα, ανατέθηκε o έλεγχος εφαρμογής από τον ΟΤΕ 
των ενδεδειγμένων κοστολογικών συστημάτων για κάθε επιμέρους 
ορισθείσα σχετική αγορά  (χονδρικής ή και λιανικής) προϊόντος / 
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η συμμόρφωση με τις 
επιβληθείσες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης (μεταξύ 
άλλων, ο έλεγχος κοστοστρέφειας όπου αυτή επιβάλλεται κανονιστικά) 
των τιμολογίων των υπηρεσιών που εξάγονται μέσω των εν λόγω 
κοστολογικών συστημάτων για το έτος 2009, χρησιμοποιώντας 
απολογιστικά κοστολογικά στοιχεία 2007 και προϋπολογιστικά στοιχεία 
του έτους  2008  και 2009, καθώς και ο έλεγχος συμμόρφωσης της 
εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με τις επιβληθείσες από την ΕΕΤΤ υποχρεώσεις 
λογιστικού διαχωρισμού. Περαιτέρω, με την ανωτέρω Απόφαση της 
ΕΕΤΤ ανατέθηκε ο έλεγχος εφαρμογής από τον ΟΤΕ των ενδεδειγμένων 
κοστολογικών συστημάτων-μοντέλων για την παροχή υπηρεσιών 

                                                 
33  Παροχή υπηρεσίας χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών  (WLR) 
34 Οι υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ΑΠ 
ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 412/021/2007 Αποφάσεις της ΕΕΤΤ αντίστοιχα 
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φορητότητας αριθμού και τηλεφωνικών καταλόγων και υπηρεσιών 
τηλεφωνικών καταλόγων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν ισχύι 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.   

2 Τα βασικά πορίσματα του κοστολογικού ελέγχου έτους 2009, όσον αφορά 
τον έλεγχο της μεθοδολογίας κοστολόγησης ή / και της ορθής υλοποίησής 
της από τον ΟΤΕ, καθώς και τα αποτελέσματα τόσο των υπό ρύθμιση 
αγορών χονδρικής και λιανικής στις οποίες η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ υπέχει 
υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης  και λογιστικού διαχωρισμού 
όσο και των λοιπών παρεχόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών (παροχή 
υπηρεσιών φορητότητας αριθμού και τηλεφωνικών καταλόγων και 
υπηρεσιών τηλεφωνικών καταλόγων) στις οποίες έχει επιβληθεί 
υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας, για το έτος 2009, 
με βάση απολογιστικά στοιχεία 2007 και προϋπολογιστικά 2008 και 2009, 
παρατίθενται στο σύνολό τους στην παρούσα. Τα ευρήματα του ελέγχου 
εκτίθενται αναλυτικά στα ανωτέρω (σχετ. ρνε έως ρνζ)  Παραδοτέα του 
ελέγχου, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ. 

3 Η διαδικασία του κοστολογικού ελέγχου καθώς και του ελέγχου των 
Καταστάσεων Λογιστικού Διαχωρισμού γίνεται πλέον σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/27-5-2008 
«Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την 
υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου 
τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους 
ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις» 
(ΦΕΚ 1151/Β/24.06.2008), ιδίως το άρθρο 8 αυτής. Συγκεκριμένα, και 
κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 
ακολουθήθηκε η κάτωθι διαδικασία: 

4 Με την υπ’αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 41040/Φ.300/24-07-2008 επιστολή  της  η 
ΕΕΤΤ, κάλεσε τον ΟΤΕ να συμμορφωθεί με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις 
κοστολόγησης – λογιστικού διαχωρισμού των υπό ρύθμιση υπηρεσιών 
χονδρικής και λιανικής, υποβάλλοντας τα κοστολογικά στοιχεία του έτους 
2009 (με απολογιστικά στοιχεία 2007 και προϋπολογιστικά στοιχεία των 
ετών 2008 και 2009) καθώς και τις απαιτούμενες, σύμφωνα με το άρθρο 6 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/2008 (ΦΕΚ 1151/Β/24.06.2008), καταστάσεις και 
πληροφορίες λογιστικού διαχωρισμού, στην προβλεπόμενη από τις 
ανωτέρω αναφερθείσες διατάξεις , προθεσμία, ήτοι εντός του μηνός 
Ιουλίου 2008. Σε συνέχεια της ως άνω επιστολής ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ απέστειλε 
τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 42605/04-08-2008 απαντητική επιστολή του, με 
την οποία μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι «αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχει 
ολοκληρώσει τις επίσημες διοικητικές της διαδικασίες για την εκτίμηση 
των προϋπολογιστικών δεδομένων για τη χρήση 2009», γεγονός που 
καθιστά, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, την αποστολή των σχετικών 
στοιχείων προβληματική από απόψεως ορθής εκτίμησης του κόστους των 
υπηρεσιών, ζητώντας την αποστολή τους μεταγενέστερα, «με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης ελεγκτικής εταιρείας από την 
ΕΕΤΤ». 
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5 Εν συνεχεία, μόλις με την υπ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 47564/9-09-2008 
επιστολή του ο ΟΤΕ, αιτήθηκε αφενός παράταση του χρόνου υποβολής 
των καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού μέχρι το Δεκέμβριο του έτους 
2008, υποστηρίζοντας ότι το χρονικό διάστημα που του δόθηκε  για την 
υλοποίηση των ανωτέρω «είναι αντικειμενικά εξαιρετικά περιορισμένο και 
παρόλο που οι απαραίτητες ενέργειες στον Οργανισμό ξεκίνησαν άμεσα με 
τη λήψη της Απόφασης διαφαίνεται ότι η ολοκλήρωση των απαιτούμενων 
εργασιών είναι ανέφικτη εντός του προδιαγεγραμμένου 
χρονοδιαγράμματος», αφετέρου αιτήθηκε όπως υποβάλει τους πίνακες που 
αφορούν την εκ της μεθοδολογίας του LRIC παραγόμενη πληροφορία στα 
πλαίσια του Ε.ΚΟ.Σ 2008-2010, ήτοι του επόμενου κοστολογικού 
ελέγχου, υποστηρίζοντας ότι «για την κατάρτιση των εν λόγω πινάκων 
απαιτείται τόσο η αναζήτηση νέων πρωτογενών στοιχείων τα οποία αυτή 
τη στιγμή δεν βρίσκονται διαθέσιμα στο ΕΚΟΣ, όσο και η περαιτέρω 
ανάλυση ήδη υπάρχουσας πρωτογενούς πληροφορίας (ιδιαίτερα του 
δικτυακού εξοπλισμού)». 

6 Η ΕΕΤΤ με την με αριθ. πρωτ. 48792/Φ.300/16-9-2008 επιστολή της προς 
τον ΟΤΕ απέρριψε τα ως άνω αιτήματα, επισημαίνοντας ότι ο 
κοστολογικός έλεγχος των υπό εξέταση υπηρεσιών του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος του έτους 2009, θα γίνει με βάση τα αρχικά 
υποβληθέντα στοιχεία, καθώς και τυχόν συμπληρώσεις /διευκρινήσεις 
αυτών, και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εν ισχύ νομοθεσίας και 
των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ. Τα κοστολογικά στοιχεία προκύπτουν από τις 
τελευταίες εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, για το προηγούμενο 
(οικονομικό) έτος (2007) και αντίστοιχα προϋπολογιστικά δεδομένα για 
τα επόμενα δύο (2) οικονομικά έτη (2008-2009), συνοδευμένα από όλα τα 
στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τις 
επιβληθείσες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισμού. Στα πλαίσια αυτά, και σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 1 του 
Ν. 3431/2006 δεδομένης της άπρακτης παρόδου της προθεσμίας υποβολής 
εκ μέρους της ΟΤΕ ΑΕ των αναγκαίων για την έναρξη του κοστολογικού 
ελέγχου του 2009 (απολογιστικά στοιχεία 2007) στοιχείων, η ΕΕΤΤ 
κάλεσε την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ όπως συμμορφωθεί με τις ως άνω 
υποχρεώσεις της και όπως υποβάλει άμεσα στην ΕΕΤΤ τα ως άνω 
αναγκαία κοστολογικά στοιχεία. Η ταχθείσα προθεσμία δικαιολογείται 
πλήρως δυνάμει του άρθρου 63 παρ. 1 δεδομένου ότι η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ 
έχει προβεί σε επανειλημμένες παραβάσεις αναφορικά με την υποβολή 
των αναγκαίων για τον κοστολογικό έλεγχο στοιχείων ή/ και των 
καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού, όπως έχει κριθεί από την ΕΕΤΤ 
ιδίως με τις αποφάσεις της με αριθ. ΑΠ ΕΕΤΤ 270/62/13-12-2002, 
339/40/30.12.2004 και 392/025/22-6-2006. 

7 Σε συνέχεια της ως άνω επιστολής της ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ με την υπ’ αριθ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 51352/29-09-2008 επιστολή του προς την ΕΕΤΤ ενημέρωσε 
ότι σκοπεύει να εκκινήσει την παροχή των κοστολογικών στοιχείων για 
τον έλεγχο 2009 (ΕΚΟΣ 2007-2009), στις 20-10-2008. 
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8 Επί του ως άνω θέματος και με επόμενη επιστολή της (υπ’ αριθ. πρωτ. 
54446/Φ.300/16-10-2008) προς τον ΟΤΕ, η ΕΕΤΤ επανήλθε επί του 
θέματος ορίζοντας σαφώς ότι ο ΟΤΕ είχε στη διάθεσή του «επαρκή χρόνο 
προετοιμασίας για την υποβολή, τόσο των νέων απαιτούμενων πινάκων 
λογιστικού διαχωρισμού, όσο και των Πινάκων που αφορούν την εκ της 
μεθοδολογίας του LRAIC παραγόμενη πληροφορία» και καλώντας τον εκ 
νέου όπως υποβάλει αυτά άμεσα. Εν συνεχεία και με την υπ’αριθ. πρωτ. 
ΕΕΤΤ 54998/20-10-2008 επιστολή ΟΤΕ προς την ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ 
διαβίβασε στην ΕΕΤΤ μέρος των αιτηθέντων στοιχείων, επισημαίνοντας 
ότι σταδιακά θα υποβάλει το σύνολο των κοστολογικών στοιχείων που 
αφορούν τον έλεγχο του Ε.ΚΟ.Σ 2007-2009.  

9 Ενόψει των ανωτέρω, και με την Απόφασή της ΑΠ 499/154/22-10-2008, η 
ΕΕΤΤ κάλεσε τον ΟΤΕ σε ακρόαση, προκειμένου να εξετασθεί η 
ενδεχόμενη παραβίαση από αυτόν της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ιδίως του ν. 3431/2006, της Ειδικής Άδειας του ΟΤΕ  
και του άρθρου 8 παρ. 1  και 2 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 
482/051/27-5-2008 (ΦΕΚ 1151/Β/24.06.2008), αναφορικά με την 
υποβολή των, αναγκαίων για τον κοστολογικό έλεγχο / έλεγχο 
καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού του έτους 2007 -2009, στοιχείων, 
προκειμένου να διερευνηθεί το όλο θέμα και να επιβληθούν ενδεχομένως 
οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Επί της ακρόασης, η οποία 
διεξήχθη την 10η Νοεμβρίου 2008, εξεδόθη η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
518/028/8-04-2009. 

10 Περαιτέρω, και κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 8, παρ. 3 και 4 
της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26.05.2008, (ΦΕΚ 
1151/Β/24.06.2008), η ΕΕΤΤ προέβη σε έλεγχο συμμόρφωσης με βάση τα 
αρχικά υποβληθέντα στοιχεία καθώς και τυχόν συμπληρώσεις/ 
διευκρινίσεις αυτών.  

11 Τα ευρήματα του κοστολογικού ελέγχου, όπως αυτά προέκυψαν από τον 
υπό εξέταση κοστολογικό έλεγχο  γνωστοποιήθηκαν στον ΟΤΕ στις 20-
02-2009 (αριθ. Πρωτ. ΕΜΠ./ ΥΠΗΡ. ΕΕΤΤ 2210/20.02.2009)  
προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του επί των προτεινόμενων 
αλλαγών / διορθωτικών επεμβάσεων επί της μεθοδολογίας του, πριν την 
πραγματοποίηση του τελικού τρεξίματος (run) για την έκδοση 
αποτελεσμάτων έτους 2009. Ο ΟΤΕ απέστειλε την από 5-03-2009 (με 
αριθ. Πρωτ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. ΕΕΤΤ 2225/Φ. 960/ 5.03.2009)  επιστολή   του 
στην οποία αναπτύσσει τα σημεία διαφωνίας του με τις διορθωτικές 
τροποποιήσεις στο ΕΚΟΣ 2007-2009, σε απάντηση της οποίας η ΕΕΤΤ 
απέστειλε την από 16-03-2009 με αριθ. Πρωτ. 2236/16.03.2009 
απαντητική επιστολή της αιτιολογώντας ειδικώς και σαφώς τις θέσεις της. 

12 Κατά τον παρόντα έλεγχο και σε συνέχεια των προηγούμενων 
κοστολογικών ελέγχων [(ετών 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008) 
Απόφαση  ΕΕΤΤ 300/47/05-12-2003 Αποτελέσματα Κοστολογικού 
Ελέγχου έτους 2003)(Απόφαση  ΕΕΤΤ 334/45/10-11-2004 Αποτελέσματα 
Κοστολογικού Ελέγχου έτους 2004)(Απόφαση  ΕΕΤΤ 381/1/03-04-2006 
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Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου έτους 2005)(Απόφαση ΕΕΤΤ 
418/016/19-01-2007 Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου έτους 
2006)(Απόφαση ΕΕΤΤ 443/068/09-07-2007 Αποτελέσματα 
Κοστολογικού Ελέγχου έτους 2007) (Απόφαση ΕΕΤΤ 476/014/23-04-
2008 Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου έτους 2008)]  έχουν 
εντοπιστεί προβλήματα και «αδυναμίες» του κοστολογικού συστήματος, 
τα οποία ενέχουν συνέπειες ως προς τη σαφήνεια και διαφάνεια αυτού. 

13 Ειδικότερα: 

 Συμφωνίες δεδομένων εισόδου στο κοστολογικό σύστημα – Έσοδα 

Κατά τον παρόντα έλεγχο διαπιστώθηκε έλλειψη σωστής αντιστοίχισης  
στη διαδικασία συμφωνίας των εσόδων του ΟΤΕ μεταξύ των δεδομένων 
της εμπορικής λειτουργίας του με τα κοστολογικά δεδομένα.   
Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει από την επόμενη κοστολογική χρήση να προβεί 
σε μία μοναδική (one by one) αντιστοίχιση των κωδικών των 
πληροφοριακών συστημάτων της εμπορικής λειτουργίας του (ERP) με τις 
οντότητες που τηρούνται στο κοστολογικό του σύστημα. Διαφορετικά ο 
ΟΤΕ πρέπει να διενεργεί και να παρέχει όλες τις αναλυτικές μελέτες που 
«συμφιλιώνουν» τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των διαφορετικών 
συστημάτων (εμπορικής λειτουργίας – κοστολογικού συστήματος).  

Συμφωνίες δεδομένων εισόδου στο κοστολογικό σύστημα – 
Λειτουργικά έξοδα 
Κατά τον παρόντα έλεγχο η σύνθεση  των λειτουργικών  εξόδων, 
διενεργήθηκε από τον Ελεγκτή  και όχι από τον  ΟΤΕ. Η εταιρεία  ΟΤΕ  
απλώς υπέβαλε τα αναλυτικά αρχεία τα οποία όμως συντίθενται  και 
συμφωνούνται  από τον Ελεγκτή.  
Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει από την επόμενη κοστολογική χρήση να 
υποβάλλει ο ίδιος τη σύνθεση των ανωτέρω προκειμένου το έργο του 
ελέγχου να στοχεύει στον έλεγχο και μόνο  των λειτουργικών εξόδων. 

Προβλέψεις Εσόδων   
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε  ότι, στα πλαίσια της συμφιλίωσης των 
δεδομένων των προϋπολογιστικών εσόδων αναφορικά με τους κωδικούς 
από το πληροφοριακό σύστημα εμπορικής λειτουργίας του ΟΤΕ (ERP) 
και την αντιστοίχιση τους στο κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ (Ε.ΚΟΣ) 
υφίστανται διαφορές οι οποίες οφείλονται στην παροχή αναθεωρημένων 
στοιχείων από τα εκάστοτε αρμόδια τμήματα σχετικά με τις υπηρεσίες 
που παρακολουθούν. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν σημαντικές παραλείψεις 
ως προς την  παρουσίαση υποστηρικτικού υλικού των αναθεωρημένων 
δεδομένων με τα προϋπολογιστικά δεδομένα. 
Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει από την επόμενη κοστολογική χρήση  να 
υποβάλλει αναλυτικά όλες τις μελέτες και το υποστηρικτικό υλικό (με 
υπογεγραμμένα στοιχεία) που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των 
τεκμαρτών εσόδων στα προϋπολογιστικά έτη. Επίσης,  πρέπει να είναι 
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σαφείς  τυχόν μεταβολές ή αποκλίσεις σε σχέση με τους υπογεγραμμένους 
προϋπολογισμούς ή το επιχειρηματικό πλάνο (business plan) τουΟΤΕ.  

Προβλέψεις Εξόδων                                    
Στα πλαίσια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι παρόλο που υπάρχει 
πληροφόρηση σε επίπεδο αναλυτικού ισοζυγίου όσον αφορά τις 
προβλέψεις εξόδων, για το οποίο επιβεβαιώθηκε η ορθή μεταφορά του 
στο κοστολογικό σύστημα, δεν προκύπτει σε αναλυτικό επίπεδο 
αντιστοίχισή του με τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, ενώ 
τα προϋπολογιστικά αναλυτικά ισοζύγια έχουν ορθά εισαχθεί στο 
κοστολογικό σύστημα δεν υπάρχει συνδετικό αρχείο με το σύνολο του 
προϋπολογισμού ή του business plan. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τον 
κίνδυνο να εισάγονται αυθαίρετα δεδομένα στα προϋπολογιστικά έτη 
καθώς δεν μπορούν τα δεδομένα αυτά να αντιστοιχηθούν με μία βάση 
αναφοράς.   
Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να αναπτύξει τους μηχανισμούς για την 
διενέργεια τέτοιου είδους αντιστοίχησης (σε βαθμό παρόμοιο με αυτόν 
που γίνεται για τα απολογιστικά δεδομένα) από το αρμόδιο τμήμα που 
παρέχει τα δεδομένα στο τμήμα Κοστολόγησης, προκειμένου να 
επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα στην εισαγωγή των δεδομένων στο 
κοστολογικό σύστημα.  
 
Αποκλίσεις  απολογιστικών και προϋπολογιστικών στοιχείων 
Από την ανάλυση διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των 
στοιχείων απολογιστικού  κόστους του έτους βάσης (2007) σε σχέση με 
τον προϋπολογισμό της χρήσεως 2007, όπως αυτός προέκυψε μετά το 
πέρας του ελέγχου της προηγούμενης χρήσης. Η ανωτέρω διαπίστωση 
καταδεικνύει ελλείψεις ή μη επαρκείς πληροφορίες κατά τον καταρτισμό 
του προϋπολογισμού. Επομένως, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η 
χρήση αποτελεσματικών μεθόδων κατάρτισης προϋπολογισμών, καθώς 
και η παρακολούθηση των αποκλίσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι αιτίες πρόκλησης αυτών . 
Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να παρουσιάζει υποστηρικτικό υλικό, μεταβολές 
και τρόπο σύνδεσης των αναθεωρημένων δεδομένων με τα 
προϋπολογιστικά δεδομένα, με σκοπό την εγκυρότητα και συνέπεια 
τηςανωτέρω πληροφορίας. 
(βλέπε αναλυτικά Παραδοτέο 2, για το σύνολο των ανωτέρω 
ευρημάτων επί της ακολουθούμενης από τον ΟΤΕ διαδικασίας 
υποβολής κοστολογικών δεδομένων στο κοστολογικό του σύστημα) 

14 Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας περιλαμβάνεται επίσης:  
i. η επιβληθείσα, για την παροχή υπηρεσίας χονδρικής εκμίσθωσης 
γραμμών  (WLR), υποχρέωση ελέγχου τιμών  με την προσέγγιση retail 
minus, και  
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ii. η επιβληθείσα, για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και 
τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 
412/021/2007 Αποφάσεις της ΕΕΤΤ αντίστοιχα,  υποχρέωση ελέγχου 
τιμών μέσω του καθορισμού ανώτατου ορίου τιμής  (price cap) και υπο-
πλαφόν τιμής (sub cap).  

15 Λαμβάνοντας υπόψη ότι:  
15.1 μέρος των Βελτιωτικών Προτάσεων οι οποίες επεβλήθηκαν στον ΟΤΕ με 

τις υπ’αριθ. 243/29/22.01.2002, 266/95/1-11-2002 και 304/34/23-1-2004 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, έχουν εν μέρει υλοποιηθεί από τον ΟΤΕ στα 
πλαίσια των ετήσιων κοστολογικών ελέγχων, όπως περιγράφεται στις 
σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ [ΑΠ ΕΕΤΤ 334/     381/1/03-04-2006  
(ΦΕΚ 681/Β/2006),418/016/19-01-2006 (ΦΕΚ 253/Β/2-2-2007), 
443/068/09-07-2007 (ΦΕΚ 1422/Β/8-8-2007), ΑΠ ΕΕΤΤ 476/014/23-4-
2008 (ΦΕΚ 904/Β/16-05-2008)],  

15.2 μέρος εξ’αυτών έχει καταστεί «μη επίκαιρο» λόγω του δυναμικού 
χαρακτήρα των κοστολογικών συστημάτων του ΟΤΕ, καθώς και των νέων 
ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισμού που του έχουν επιβληθεί δυνάμει του ορισμού του ως 
οργανισμού με Σημαντική Ισχύ σε μια σειρά αγορών, αλλά και 
ανεξάρτητα από την κατοχή ΣΙΑ, επί τη βάσει του Ν. 3431/2006, 

15.3  εξεδόθη η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/27-5-2008 «Μεθοδολογίες/ 
Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση 
των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες 
αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 
1151/Β/24.06.2008), και  

15.4 στην παρούσα περιλαμβάνονται τα ευρήματα του ελέγχου με τις 
επιμέρους επ’ αυτών Συστάσεις του Ελεγκτή,  
κρίνεται απαραίτητη η προσαρμογή από τον ΟΤΕ όλων των πράξεων/ 
συστάσεων, όπως αυτές έχουν ως ανωτέρω κοινοποιηθεί σε αυτόν.  

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΤΕ 
ΑΕ 
Επί του παρόντος η κοστολόγηση των υπηρεσιών της ΟΤΕ Α.Ε. γίνεται 
με τη χρήση δύο (2) επιμέρους κοστολογικών συστημάτων: 
α. το Κοστολογικό Σύστημα, το οποίο βασίζεται στο πρότυπο του Πλήρως 

Κατανεμημένου Κόστους (ΠΚΚ).  
Το εν λόγω σύστημα εγκρίθηκε από την ΕΕΤΤ αρχικά με την  ΑΠ ΕΕΤΤ  
210/10/28-2-2001 για την κοστολόγηση των υπηρεσιών φωνητικής 
τηλεφωνίας και μισθωμένων γραμμών. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
Απόφασης της ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/26-05-2008 
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1. Ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο κοστολογικό του σύστημα του 
Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος  (ΠΚΚ-
ΤΚ) τις ακόλουθες υπηρεσίες/ προϊόντα, όπως αυτές ορίζονται στις 
εκάστοτε ισχύουσες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ: 
Α. Λιανική πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε συνδέσεις 
χαμηλής χωρητικότητας (PSTN και ISDN-BRA), 

Β. Λιανικές αστικές και εθνικές κλήσεις (συμπεριλαμβανομένων 
κλήσεων από σταθερό σε κινητό, κλήσεων σε Παρόχους Υπηρεσιών 
Διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) και κλήσεων σε άλλους 
παρόχους υπηρεσιών),   

Γ. Λιανικές μισθωμένες γραμμές χωρητικότητας έως και 2 Mbps,  

Δ. Το προϊόν Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (Wholesale Line 
Rental - WLR) για συνδέσεις χαμηλής χωρητικότητας (PSTN και 
ISDN-BRA) στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. 

2. Ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο σύστημα ΠΚΚ-ΤΚ τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες, παρότι δεν 
υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου τιμών/κοστολόγησης με βάση το εν 
λόγω σύστημα, μοιράζονται κόστη με υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΕ 
έχει υποχρέωση να παρέχει κοστολογικά στοιχεία, με βάση το σύστημα 
ΠΚΚ-ΤΚ,. Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι 
εξής: 
Α. Λιανική πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε συνδέσεις 
υψηλής χωρητικότητας (ISDN-PRA), 

Β.  Λιανικές διεθνείς κλήσεις,  

Γ. Λιανικές μισθωμένες γραμμές χωρητικότητας άνω των 2 Mbps. 

β. το Κοστολογικό Σύστημα του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού 
Κόστους με βάση το Τρέχον κόστος (Μ.Μ.Ε.Κ/Τ.Κ, LRAIC/CCA)  
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφασης της ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/26-05-2008 
ο OTE οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο κοστολογικό του σύστημα Μέσου 
Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος –τις 
ακόλουθες υπηρεσίες/προϊόντα, όπως αυτές ορίζονται στις εκάστοτε 
ισχύουσες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ: 
Α. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και μεριζόμενης) σε 
μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους . 
Β. Υπηρεσίες Διασύνδεσης Κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που 
παρέχονται σε σταθερή θέση (ήτοι υπηρεσίες εκκίνησης κλήσεων, 
υπηρεσίες τερματισμού κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δίκτυο της 
ΟΤΕ Α.Ε. και υπηρεσίες διαβίβασης κλήσεων). 
Γ. Υπηρεσίες  Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. 
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Δ. Υπηρεσίες Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, και συγκεκριμένα τα 
κάτωθι προϊόντα χωριστά :  

• Χονδρικά τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμμών. 

• Χονδρικά ζευκτικά τμήματα μισθωμένων γραμμών. 

• Υπηρεσίες Τμηματικών Κυκλωμάτων. 

Επίσης ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο σύστημα ΜΜΕΚ-ΤΚ  όλες 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες, παρότι δεν υπόκεινται 
σε υποχρέωση ελέγχου τιμών/κοστολόγησης με βάση το εν λόγω σύστημα, 
μοιράζονται κόστη με τις υπηρεσίες που υπόκεινται σε κοστοστρέφεια ή σε 
υποχρέωση ελέγχου τιμών/κοστολόγησης με βάση το σύστημα ΜΜΕΚ-ΤΚ.  

 
ΜΕΡΟΣ ΙV: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Α. Έλεγχος Κοστολογικού Συστήματος  Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με 
βάση το Τρέχον Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) / Ουσιώδη Ευρήματα του Ελέγχου  
Ως ουσιώδη ευρήματα του ελέγχου της μεθοδολογίας του Πλήρως 
Κατανεμημένου Κόστους (ΠΚΚ-ΤΚ/FDC-CCA) για την έκδοση των 
αποτελεσμάτων έτους 2009, με απολογιστικά στοιχεία της χρήσης έτους 2007 
και προϋπολογιστικά στοιχεία των χρήσεων 2008 και 2009,  επισημαίνονται τα 
εξής: 

A.1.Έλεγχος ερωτηματολογίων     
Σύμφωνα με τα ευρήματα των προηγούμενων κοστολογικών Ελέγχων (ΑΠ 
ΕΕΤΤ (ΑΠ ΕΕΤΤ 300/47/05-12-2003 Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου 
έτους 2003, ΑΠ  ΕΕΤΤ 334/45/10-11-2004 Αποτελέσματα Κοστολογικού 
Ελέγχου έτους 2004, ΑΠ  ΕΕΤΤ 381/1/03-04-2006 Αποτελέσματα 
Κοστολογικού Ελέγχου έτους 2005, ΑΠ ΕΕΤΤ 418/016/19-01-2007 
Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου έτους 2006, ΑΠ ΕΕΤΤ 443/068/09-07-
2007 Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου έτους 2007, ΑΠ ΕΕΤΤ 
476/014/23-04-2008 Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου έτους 2008) η 
ακολουθούμενη μεθοδολογία συμπληρώσεως των ερωτηματολογίων δεν είναι 
ακριβής ως προς την κατανομή του χρόνου των εργαζομένων, καθώς η 
ουσιαστική  εφαρμογή της μεθοδολογίας Activity Based Costing απαιτεί τη 
χρήση πραγματικών μετρήσεων.  
Σύσταση: ο ΟΤΕ θα πρέπει να δημιουργήσει ή/ και να αναπτύξει τους 
μηχανισμούς εκείνους ώστε η συμπλήρωση αυτών να γίνεται με περισσότερο 
αντικειμενικό τρόπο (βλέπε αναλυτικά παραδοτέο 2) 

A.2. Δεξαμενή κόστους -Κτίρια    
Ο ΟΤΕ δεν παρουσίασε, παρά τη σχετική προς τούτο υποχρέωση, πλήρη  
συμφιλίωση ανάμεσα στις υποβληθείσες μελέτες των Κτιρίων τόσο σε σχέση 
με την προηγούμενη ετήσια χρήση του όσο και με το αρχείο των εκάστοτε 
ισχυουσών αντικειμενικών αξιών. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε  ότι στην 
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περίπτωση των τεχνικών κτιρίων, ο επιμερισμός διεξήχθη με βάση την μεικτή  
αναπόσβεστη αξία. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε από τον Ελεγκτή ως ορθή.   
 
Σύσταση: Προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης συμφιλίωση,, ο ΟΤΕ θα πρέπει 
να υποβάλλει τα δεδομένα των αντικειμενικών αξιών συνοδευόμενα από τη 
ανάλυση των λειτουργικών χώρων για εκείνους τους κωδικούς που 
λαμβάνονται υπόψη στη σχετική μελέτη. Τα δεδομένα αυτά πρέπει επίσης 
να υποβάλλονται ενυπόγραφα από το αρμόδιο τμήμα σε έντυπη μορφή. 
 

A.3. Δεξαμενή κόστους «PC» (Η/Υ) 
Διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα του αρχείου των Η/Υ δεν συμφωνούν με τα 
δεδομένα του αρχείου του προσωπικού, όσον αφορά τον επιμερισμό των Η/Υ 
ανά υπηρεσία.  
Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να παρουσιάζει συμφιλίωση ανάμεσα στο πλήθος 
των εργαζομένων ανά υπηρεσία που προκύπτει από το τμήμα της μισθοδοσίας 
με εκείνο που προκύπτει από τον επιμερισμό του κόστους των Η/Υ ανά 
υπηρεσία, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη των Η/Υ. 
 

A.4. Δεξαμενή κόστους «CONTRACTORS» (Υπεργολάβοι) 
Διαπιστώθηκε ότι το  περιεχόμενο κάποιων  συμβάσεων είχε λάβει 
λανθασμένη κατηγοριοποίηση. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε ότι στη σχετική 
μελέτη περιλαμβάνονταν οι συμβάσεις της εταιρείας ΟΤΕplus. Οι 
συγκεκριμένες συμβάσεις όμως δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στον 
προσδιορισμό των ποσοστών στη μελέτη των συμβάσεων αφού λογίζονται ως 
μισθοδοσία. Ο Ελεγκτής προέβη σε διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να 
διορθωθούν τα ανωτέρω. 
 

A.5. Λοιπές Προβλέψεις (Other Provisions: 060-B4498-BAL-OTHERPRO-
RWT) 
 
Διαπιστώθηκε ότι ο λογαριασμός «Πρόβλεψη υποχρέωσης δωρεάν μονάδων» 
είχε λανθασμένα επιμερισθεί τόσο σε προϊόντα λιανικής, όσο και χονδρικής 
ενώ θα έπρεπε να επιμερισθεί μόνο σε όλα τα προϊόντα λιανικής, σύμφωνα με 
το συνολικό κόστος (βλέπε αναλυτικά Παραδοτέο 2). 
Ο Ελεγκτής προέβη σε διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να διορθωθούν τα 
ανωτέρω. 
 

A.6. Έλεγχος κατανομών απασχολούμενου κεφαλαίου  
 
A.6.1 Πελάτες – εμπορικές απαιτήσεις  
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Διαπιστώθηκε ότι οι λογαριασμοί «πελάτες –εμπορικές απαιτήσεις» 
επιμερίσθηκαν σύμφωνα με τα έσοδα σε όλα τα προϊόντα (λιανικής και 
χονδρικής )εκτός από τα διεθνή προϊόντα. Η δρομολόγηση θα πρέπει να 
επιμερίζεται στα προϊόντα λιανικής. Επιπλέον, όσα ποσά αφορούν το 
πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, θα πρέπει να εξαιρούνται του κοστολογικού.(Βλέπε 
αναλυτικά Παραδοτέο 2). Ο Ελεγκτής προέβη σε διορθωτικές ενέργειες 
προκειμένου να διορθωθούν τα ανωτέρω. 
 
A.6.2 Πιστωτές - προσωπικό (payroll creditors: 060-B0053-BAL-
PAYROLLCRE) 
Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ επιμέρισε την συγκεκριμένη οντότητα με βάση την 
μισθοδοσία σε δραστηριότητες και όχι σε τελικά προϊόντα όπως θα ήταν το 
ορθό (βλέπε παραδοτέο 2). Ο Ελεγκτής προέβη σε διορθωτικές ενέργειες 
προκειμένου να διορθωθούν τα ανωτέρω. 

A.7. Πάγια ΟΤΕnet 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης έτους 2007 απορροφήθηκε η θυγατρική 
OTENET A.E από τον ΟΤΕ.  Κατόπιν τούτου, τα πάγια της ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε 
αποτυπώθηκαν σε έναν κωδικό του μητρώου παγίων, ο οποίος αφορά τόσο σε 
ενσώματα πάγια όσο και άυλα περιουσιακά στοιχεία. Δεν πραγματοποιήθηκε 
δηλαδή διαχωρισμός της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων στις ήδη 
υπάρχουσες ομάδες παγίων Για μεγαλύτερη ακρίβεια του κοστολογικού 
μοντέλου θα έπρεπε να γίνει διαχωρισμός των παγίων στις ήδη υπάρχουσες 
ομάδες παγίων και κατανομή των αντίστοιχων αξιών κτήσης και σωρευμένων 
αποσβέσεων που προήλθαν από την απορρόφηση της ΟΤΕΝΕΤ ΑΕ.  
 
Σύσταση : Ο ΟΤΕ θα πρέπει από την επόμενη κοστολογική χρήση να προβεί 
σε διαχωρισμό των παγίων στις ήδη υπάρχουσες ομάδες παγίων και κατανομή 
των αντίστοιχων αξιών κτήσης και σωρευμένων αποσβέσεων που προήλθαν 
από την απορρόφηση της ΟΤΕΝΕΤ ΑΕ.  
 

A.8 Τεχνικοί Επιμερισμοί 
 
A.8.1 Επιμερισμός  κόστους δραστηριοτήτων «παράδοση υπηρεσίας» 
(‘Deliver Service’), «προετοιμασία παροχής» (‘Prepare Provisioning’),   
και «Διαχείριση πελατών χονδρικής» (‘Manage wholesale customers’) 
 
Ο ΟΤΕ δεν έχει εφαρμόσει την σύσταση της ΕΕΤΤ, όπως αυτή διατυπώθηκε 
στα κείμενα των ετήσιων κοστολογικών ελέγχων 2005-2007 και 2006-2008 
(ΑΠ ΕΕΤΤ 443/068/9.07.2007 ΚΑΙ 476/014/23.04.2008) όσον αφορά τον 
επιμερισμό του κόστους των δραστηριοτήτων «παράδοση υπηρεσίας» 
(‘Deliver Service’), «προετοιμασία παροχής» (‘Prepare Provisioning’),   και 
«Διαχείριση πελατών χονδρικής» (‘Manage wholesale customers’). Ο 
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Ελεγκτής διεπίστωσε ότι  ο ΟΤΕ δεν λαμβάνει υπόψη τις οικονομίες κλίμακας, 
οι οποίες είναι ιδιαιτέρως σημαντικές στην περίπτωση των υπηρεσιών, όπως 
για παράδειγμα ADSL, ΤοΒ, IP, Φορητότητα Αριθμού, που βρίσκονται σε 
φάση ανάπτυξης (παρουσιάζοντας μεγάλες αυξήσεις στους όγκους).  Ο 
Ελεγκτής προέβη σε διορθωτικές ενέργειες έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη 
και οι οικονομίες κλίμακας για τις ανωτέρω δραστηριότητες όπως αυτές 
αναφέρονται αναλυτικά στο Παραδοτέο υπ’αριθ. 2. 
 
A.8.2. Επιμερισμός κόστους των Δραστηριοτήτων «Συλλογή και 
τιμολόγηση πρωτογενών στοιχείων (μονάδες κτλ.)» και «Διαχείριση 
εισπράξεων (Είσπραξη λογαριασμών)»  
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκαν  ασυνέπειες μεταξύ του 
αριθμού των υπαλλήλων  που  εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών 
ΑΠΤΒ  και εκείνων που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών λιανικής 
πρόσβασης  (PSTN). Ο ΟΤΕ ισχυρίσθηκε ότι οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν 
άμεση σχέση με τον αριθμό των  γραμμών του ΑΠΤΒ. Ο ισχυρισμός αυτός δεν 
γίνεται αποδεκτός ως μη εύλογος και εν πάσει περιπτώσει ως μη επαρκώς 
τεκμηριωμένος.  Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω δραστηριότητες έχουν άμεση 
σχέση με τον αριθμό των (χονδρικών) πελατών. Στην περίπτωση των λιανικών 
υπηρεσιών ο αριθμός των πελατών και ο αριθμός των γραμμών συνδέονται με 
σχέση αναλογίας, ωστόσο αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των χονδρικών 
υπηρεσιών, και ιδιαίτερα στην περίπτωση του αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου, 
όπου έχουμε συγκεκριμένο αριθμό χονδρικών πελατών του ΟΤΕ. Η δε αύξηση 
του αριθμού των αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων δεν υποδηλώνει μεγαλύτερο 
αριθμό χονδρικών πελατών, οι οποίοι θα τιμολογηθούν. Επίσης, το ότι το 
σύνολο των γραμμών που τιμολογείται είναι μεγαλύτερο δεν υποδηλώνει  ότι 
αυτό απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια όσον αφορά τον αριθμό των υπαλλήλων. 
Αντίθετα, θα μπορούσε να υποστηριχτεί εύλογα ότι η βελτιστοποίηση στις 
εσωτερικές διαδικασίες της ΟΤΕ Α.Ε. πρέπει να οδηγήσει σε μια μείωση της 
προσπάθειας που συνδέεται με αυτές. Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό βαθμό 
της αυτοματοποίησης και της τυποποίησης αυτών των πληροφοριών και τη 
σχετική «απλότητα»  των τιμολογήσεων LLU, οποιαδήποτε διαφοροποίηση 
στον αριθμό γραμμών δεν πρέπει να έχει επίπτωση  στις δραστηριότητες, τις 
οποίες πραγματοποιεί ο OTE. (βλέπε αναλυτικά Παραδοτέο 2). 
Ο Ελεγκτής προέβη σε σχετικές διορθώσεις λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω. 
A.8.3. Επιμερισμός κόστους των Δραστηριοτήτων  «Διόρθωση Βλαβών» 
και «Διαχείριση Επισκευών» 
Διαπιστώθηκε ότι, ο ΟΤΕ στην περίπτωση της ΑΠΤΒ παρουσίαζε  αριθμό 
εργαζομένων ανά μονάδα αρκετά μεγαλύτερο από την τιμή μονάδας στην 
περίπτωση των πελατών λιανικής πρόσβασης PSTN και μάλιστα χωρίς οι εν 
λόγω διαφορές να αιτιολογούνται. Ωστόσο, οι υπηρεσίες PSTN και LLU είναι 
δύο ομοειδείς υπηρεσίες ως προς το εξεταζόμενο κριτήριο και δεν 
αιτιολογείται η διαφοροποίηση μεταξύ τους όσον αφορά τα άτομα ανά μονάδα 
που απασχολούνται με την εν λόγω δραστηριότητα. Η ΕΕΤΤ παρόλα αυτά, και 
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κατά την παρούσα φάση ανάπτυξης του LLU, κρίνει ότι δεν υπάρχει πλήρης 
εξομοίωση της εν λόγω δραστηριότητας μεταξύ PSTN και LLU διότι οι 
επιδιορθώσεις βλαβών στο LLU πραγματοποιούνται τόσο στις εγκαταστάσεις 
του Παρόχου όσο και στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Ο επιπλέον χρόνος που 
χρειάζεται για να επισκευασθεί μια γραμμή LLU σε σχέση με μια γραμμή 
PSTN μπορεί να συνυπολογιστεί με μια προσαύξηση (mark-up),  η οποία 
αποτυπώνει τις διαφορές που συνίστανται στην επιδιόρθωση βλαβών στην 
πλευρά της συνεγκατάστασης του παρόχου LLU.  (Βλέπε αναλυτικά 
παραδοτέο 2). 
Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει μέσω των ερωτηματολογίων να ανακτήσει τις 
σχετικές πληροφορίες ώστε από την επόμενη χρήση να μην παρατηρούνται 
αντίστοιχες ασυνέπειες. Συγκεκριμένα και προκειμένου να αποφευχθεί 
εσφαλμένη κατανομή κόστους, θα πρέπει τα στοιχεία κόστους που αφορούν 
στην τεχνική υποστήριξη σε μεμονωμένους πελάτες να ορίζονται στην 
δραστηριότητα «διαχείριση επισκευών» και να κατανέμονται στις αντίστοιχες 
υπηρεσίες.  

A.9. Συντελεστές δρομολόγησης 
Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ κατά τον υπολογισμό του κόστους των υπηρεσιών   
απλής και διπλής διαβίβασης κλήσεων δεν ελάμβανε  υπόψη τα στοιχεία 
κόστους του δικτύου μετάδοσης μεταξύ των αστικών  - διαβιβαστικών 
κέντρων  (local-Tandem) και των αστικών - υπεραστικών κέντρων (local-
trunk.). Ο Ελεγκτής προέβη σε διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να 
διορθωθούν τα ανωτέρω. 

A.10. Αποτίμηση σε τρέχον κόστος 

Α.10.1. Έλεγχος της μεθοδολογίας  
Ο ΟΤΕ εφαρμόζει ως βασική υπόθεση επανεκτίμησης για όλες τις υπο-
κατηγορίες παγίων που συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο παγίων (FAR) την 
ίδια αναλογία μεταξύ του τρέχοντος κόστους και του ιστορικού κόστους.  
 
Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να επανεκτιμήσει το τρέχον κόστος για κάθε μία από 
τις υπο-κατηγορίες του μητρώου παγίων ξεχωριστά, προσκομίζοντας 
τεκμηριωμένη σχετική μελέτη.  

Α.10.2. Έλεγχος των υπολογισμών επανεκτίμησης του Τρέχοντος Κόστους  
Α) Ζητήματα που εντοπίστηκαν κατά την αποτίμηση των καλωδίων, των 
σωληνώσεων και των μεταγωγέων σε Τρέχον Κόστος 
 
Αναφορικά με τα καλώδια, διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ δεν έχει ενημερώσει 
σωστά τις προσθήκες αυτών (additions) της χρήσης για το έτος 2007, οι οποίες 
παρέχονται από τα τεχνικά τμήματά του. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 
Ελεγκτής ζήτησε από τον ΟΤΕ να παράσχει μια αναθεωρημένη αποτίμηση, 
στην οποία θα έχει ενημερώσει τις προσθήκες για τα καλώδια που 
χρησιμοποιήθηκαν για το έτος 2007, την οποία και ο ΟΤΕ υπέβαλε.  
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Επίσης, διαπιστώθηκε από τον Ελεγκτή ότι ο ΟΤΕ δεν έχει λάβει υπόψη του τα 
σωστά μοναδιαία κόστη για το έτος 2007 τα οποία παρέχονται από τα τεχνικά 
τμήματα σχετικά με την κατασκευή των σωληνώσεων. Κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου, ο Ελεγκτής ζήτησε από τον ΟΤΕ να παράσχει μια αναθεωρημένη 
αποτίμηση των σωληνώσεων, στην οποία θα έχει λάβει υπόψη το μοναδιαίο 
κόστος κατασκευής τους για το έτος 2007, την οποία και ο ΟΤΕ υπέβαλε.  
Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε από τον Ελεγκτή ότι ο ΟΤΕ δεν έχει ενημερώσει 
πλήρως το αρχείο αποτίμησης σε τρέχον κόστος για το έτος 2007 των 
μεταγωγέων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο Ελεγκτής ζήτησε από τον ΟΤΕ 
να παράσχει μια αναθεωρημένη αποτίμηση, στην οποία θα έχει ενημερώσει το 
σύνολο του αρχείου του τρέχοντος κόστος μεταγωγέων, την οποία και ο ΟΤΕ 
υπέβαλε.  
 
Β) Διαφοροποιήσεις στην αποτίμηση σε Τρέχον Κόστος Ραδιοεξοπλισμού 
 
Η προσέγγιση που ακολούθησε ο ΟΤΕ για την αποτίμηση του 
Ραδιοεξοπλισμού είναι εύλογη, ωστόσο υφίστανται περιθώρια βελτίωσής της, 
ώστε να γίνει πιο αξιόπιστη.  
 
Σύσταση : Η αποτίμηση του ραδιοεξοπλισμού σε τρέχον κόστος πρέπει να 
διεξάγεται με τη μέθδο του Σύγχρονου Ισοδύναμου Παγίου (Modern 
Equivalent Asset, ΜΕΑ).  
 
Γ) Διαφοροποιήσεις στην αποτίμηση των Υποβρύχιων καλωδίων σε 
Τρέχον Κόστος 
 
Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον δείκτη πετρελαίου 
για τη μεταβολή του κόστους του ναύλου. Ωστόσο, η χρήση του δείκτη 
πετρελαίου ως βάση αναφοράς, όπως έχει αναφερθεί και στους προηγούμενους 
κοστολογικούς ελέγχους (ΑΠ ΕΕΤΤ γ443/068/9.07.2007) για τη μεταβολή του 
κόστους του ναύλου, δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη.  
 
Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να αντικαταστήσει το δείκτη πετρελαίου με έναν 
άλλο, πιο κατάλληλο, δείκτη, ο οποίος θα απεικονίζει τις διακυμάνσεις στα 
στοιχεία κόστους των υπαρχόντων υποθαλάσσιων καλωδίων, ή θα πρέπει να 
λαμβάνει αναφορές από εξειδικευμένες επιχειρήσεις προκειμένου να 
υπολογιστούν οι διακυμάνσεις στα μοναδιαία στοιχεία κόστους για αυτού του 
τύπου δραστηριότητες. 
 

A.11. Υπολογισμός καθαρού κόστους Αντικατάστασης (NRC) 
 
Κατά τη διαδικασία εκτίμησης του καθαρού κόστους  Αντικατάστασης (NRC) 
στη χρήση έτους 2009 διαπιστώθηκε οτι οι υποκατηγορίες παγίων έχουν  
μεικτό κόστος αντικατάστασης χαμηλότερο από το μέσο αναπόσβεστο κόστος 
αντικατάστασης (GRC). Ο ελεγκτής προέβη σε διόρθωση αντικαθιστώντας την 
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υπάρχουσα αξία του NRC 2009 με την αξία του GRC 2009 για τον παρόντα 
έλεγχο (EΚOΣ 2007-2009). 
 
Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να διερευνήσει για κάθε υποκατηγορία παγίου εάν 
υπάρχει σύγχρονο ισοδύναμο πάγιο (MEA) το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον 
εξοπλισμό του δικτύου του και να υπολογίσει την αποδοτική αξία αυτού στις 
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.  Επιπρόσθετα ο  OTE πρέπει να εκτιμήσει τον 
τρόπο και σε ποιο σημείο θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι μετρήσεις 
αποδοτικότητας καθώς και τον τρόπο μείωσης της επιπλέον λειτουργικότητας 
που προκύπτει από την μετατροπή του ιστορικού κόστους σε τρέχον κόστος. 
Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό ενόψει 
των τρεχουσών τάσεων και της υιοθέτησης της τεχνολογίας NGN.   
 

A.12. Μεσοσταθμισμένο Κόστος Κεφαλαίου (Weighted Average Cost of 
Capital, WACC) 
Α.12.1. Αμοιβή Κινδύνου (Risk Premium, Rp) 
Διαπιστώθηκε μια διαφορά συγκριτικά με τους προηγούμενους ελέγχους, η 
οποία έχει σχέση με την ιστορικότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται 
στην εκτίμηση του Rp.  Συγκεκριμένα, κατά  τους προηγούμενους ελέγχους, ο 
Ο.Τ.Ε χρησιμοποιούσε, για την εκτίμηση του Rp,μέσο όρο τριετίας, ενώ κατά 
τον παρόντα έλεγχο χρησιμοποίησε το τρέχον έτος. Ο Ελεγκτής προέβη σε 
διορθωτική ενέργεια για την εκτίμηση του Rp, για το έτος 2009, 
χρησιμοποιώντας το μέσο όρο της τριετίας 2006 – 2008. 
 
Α.12. 2. Τιμή Μετοχής ΟΤΕ  
Σύμφωνα με τον προηγούμενο κοστολογικό έλεγχο (ΕΚΟΣ 2006-2008), ο ΟΤΕ 
είχε κληθεί, κατόπιν σχετικής Σύστασης του Ελεγκτή, να ενσωματώσει στον 
επόμενο, ήτοι στον παρόντα έλεγχο, μεταξύ άλλων, (α) το μέσο όρο των 
ημερήσιων τιμών κλεισίματος, προκειμένου να υπολογίσει τη μέση τιμή ανά 
μετοχή, και (β) το σταθμισμένο αριθμό μετοχών για κάθε χρήση και όχι τον 
αριθμό μετοχών κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους (31η/12). Ο ΟΤΕ δεν 
προέβη στην υλοποίηση των ανωτέρω διορθώσεων.  
Ο Ελεγκτής προέβη σε διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να διορθωθούν τα 
ανωτέρω. 
 
Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να ενσωματώσει για τον επόμενο έλεγχο τον 
ανωτέρω τρόπο υπολογισμού.   
 

A.13. ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενηργήθηκε από τον Ελεγκτή είναι τα 
εξής: 
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2.1. Ο ΟΤΕ προσδιόρισε ορθά από τα αντίστοιχα τέσσερα 
προϊόντα λιανικής όλα τα λιανικά κόστη που αφορούν 
αποκλειστικά στην παροχή πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο σε λιανικούς πελάτες (λχ κόστος του μάρκετινγκ) καθώς 
και τα χονδρικά κόστη που αφορούν αποκλειστικά την παροχή 
της χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών -και τα οποία δεν 
σχετίζονται με την παροχή πρόσβασης σε επίπεδο λιανικής- (λχ 
κόστος πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αιτημάτων 
χορήγησης WLR).  

2.2. Περαιτέρω, ο ΟΤΕ προσδιόρισε τέσσερα διαφορετικά 
minus για κάθε μια από τις τέσσερις υπό ρύθμιση εξεταζόμενες 
υπηρεσίες (χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN , χονδρικό 
πάγιο τέλος μίσθωσης BRA-ISDN, χονδρικό εφάπαξ τέλος 
σύνδεσης PSTN και χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-
ISDN). Η διαμόρφωση της εν λόγω τιμολογιακής πολιτικής 
χωριστά για τις υπηρεσίες πρόσβασης PSTN και ISDN-BRA 
είναι αποδεκτή καθώς έρχεται σε αντιστοιχία με την τιμολογιακή 
πολιτική του ΟΤΕ στις αντίστοιχες λιανικές υπηρεσίες.  

 
2.3. Έτσι προσδιορίστηκαν τα ακόλουθα ποσοστά retail minus 

: 
 
 

Υπηρεσίες Ποσοστό Retail 
Minus 

Χονδρικό μηνιαίο πάγιο τέλος μίσθωσης 
PSTN, -15,6% 

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN -49,4% 
Χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης BRA-
ISDN -23,4% 

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-
ISDN -48,3% 

 

A.14.Λοιπές προβλέψεις – Διοικητικές Κυρώσεις (πρόστιμα) ΕΕΤΤ 
Διαπιστώθηκε ότι ο λογαριασμός  προβλέψεων 68.97.0000 IFRS για το έτος 
2007, ο οποίος περιλαμβάνει την πρόβλεψη για το πρόστιμο της Ε.Ε.Τ.Τ. για 
το προϊόν ADSL CONNX. (Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 447/01/26-7-2007),  είχε 
εισαχθεί στο κοστολογικό σύστημα  του ΟΤΕ. Ο Ελεγκτής προέβη σε 
διορθωτική ενέργεια, καθώς τόσο τα διοικητικά πρόστιμα όσο και οι 
προβλέψεις αυτών δεν πρέπει να ενσωματώνονται στο κοστολογικό σύστημα 
καθώς θεωρούνται έκτακτα γεγονότα. 
 
Σύσταση : Τόσο τα διοικητικά πρόστιμα όσο και οι προβλέψεις αυτών δεν 
πρέπει να ενσωματώνονται στο κοστολογικό σύστημα. 
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B. Έλεγχος Κοστολογικού Συστήματος Top Down με τη χρήση μεθοδολογίας 
Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον κόστος 
(ΜΜΕΚ-ΤΚ) / ουσιώδη ευρήματα του ελέγχου 
 
Στην παρούσα ενότητα, αναφέρονται τα ουσιώδη ευρύματα του ελέγχου επί 
της υλοποιούμενης από τον ΟΤΕ  μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου 
Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον κόστος (ΜΜΕΚ-ΤΚ).    

B.1. Ομογενείς κατηγορίες κόστους (HCCs) 
Διαπιστώθηκε ότι οι συστάσεις που έγιναν κατά τον προηγούμενο κοστολογικό 
έλεγχο (ΕΚΟΣ 2006-2008) σχετικά με την αντιστοίχηση των δαπανών σε μη 
δικτυακές HCCs εξακολουθούν να ισχύουν στον παρόντα κοστολογικό έλεγχο.  
Σύσταση : ο ΟΤΕ  πρέπει να ενοποιήσει τις κατηγορίες κόστους «HR» και 
«Human Resources» σε μία μοναδική κατηγορία. Επίσης, πρέπει να προβεί σε 
αλλαγή της ονομασίας των κατηγοριών κόστους «Interconnection specific» και 
«Τμήμα Χονδρικής» προκειμένου να προσδιορίζει καλύτερα το περιεχόμενο 
αυτών. 
Επίσης, ο ΟΤΕ πρέπει να ορίσει μια νέα κατηγορία «Επισφάλειες» για τα 
κόστη επισφαλειών των υπηρεσιών χονδρικής.. (Βλέπε αναλυτικά Παραδοτέο 
αριθ. 3).  
Τα ζητήματα που προαναφέρθηκαν δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό του 
κόστους ανά μονάδα και, επομένως, δεν έχουν επιπτώσεις στη δυνατότητα του 
συστήματος να παράγει κοστοστρεφείς τιμές, αλλά η υλοποίησή τους 
επιβάλλεται για λόγους σαφήνειας.  
 

B.2. Οδηγός κόστους ομογενούς κατηγορίας κόστους  
Αναφορικά με την ομογενή κατηγορία κόστους (HCC) «Διαθέσιμα», ο ΟΤΕ, 
παρά τις σχετικές επαναλαμβανόμενες, δυνάμει των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ 
ΑΠ(Απόφαση ΕΕΤΤ 443/068/09-07-2007 Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου 
έτους 2007),(Απόφαση ΕΕΤΤ 476/014/23-04-2008 Αποτελέσματα Κοστολογικού 
Ελέγχου έτους 2008, Βελτιωτικές Προτάσεις της ΕΕΤΤ, εξακολουθεί και κατά 
τον παρόντα έλεγχο να χρησιμοποιεί για τον επιμερισμό της κατηγορίας 
«Διαθέσιμα» ως Οδηγό κόστους τα Συνολικά Κόστη λαμβάνοντας υπόψη την 
απόσβεση και τους μισθούς.  
Σύσταση:  Για τον επιμερισμό της κατηγορίας «Διαθέσιμα» ως Οδηγό 
κόστους, ο ΟΤΕ πρέπει να μη λαμβάνει υπόψη του την απόσβεση.   

B.3. Υπολογισμοί σχέσεων κόστους – όγκου  (CVR) 
Για τον τρόπο υπολογισμού των CVRs διαπιστώθηκαν ασυνέπειες. 
Συγκεκριμένα:  
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(α) κατηγορία «Μετάδοση SDH εντάσεως κίνησης».  Διαπιστώθηκαν διάφορες 
ασυνέπειες στον αριθμό μονάδων ανά είδος εξοπλισμού. Για παράδειγμα, το 
δηλούμενο στο εν λόγω CVRπλήθος ADM-1δεν είναι σύμφωνο με τον αριθμό 
των ADM-1 που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση του τρέχοντος κόστους. 
Αντίθετα, η ανωτέρω ασυνέπεια δεν ίσχυε κατά τον προηγούμενο κοστολογικό 
έλεγχο (2006-2008). 
Σύσταση : Για την κατηγορία «Μετάδοση SDH εντάσεως κίνησης», ο ΟΤΕ 
πρέπει  να διατηρήσει την καμπύλη CVR που υπολογίστηκε στον προηγούμενο 
κοστολογικό έλεγχο (ΕΚΟΣ 2006-2008). 
(β) κατηγορία «Εξυπηρετητής Απομακρυσμένης Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
(‘BRAS’)». Παρόλο που κατά τον προηγούμενο κοστολογικό έλεγχο είχε 
συσταθεί στον ΟΤΕ να υιοθετήσει στο σημείο ελάχιστης χωρητικότητας έναν 
BRAS χαμηλότερης χωρητικότητας από αυτό που λαμβάνει υπόψη, ο ΟΤΕ δεν 
προέβη στη σχετική εφαρμογή.  
 
Σύσταση : ο OTE πρέπει να υιοθετήσει, στό σημείο της ελάχιστης 
χωρητικότητας έναν BRAS χαμηλότερης χωρητικότητας από αυτή που 
λαμβάνει υπόψη.  
 
(γ) κατηγορία «IP Κορμός». Παρόλο που κατά τον προηγούμενο κοστολογικό 
έλεγχο είχε συσταθεί στον ΟΤΕ να απεικονίσει ακριβέστερα τη σχέση μεταξύ 
της χωρητικότητας και του κόστους, ο ΟΤΕ δεν προέβη στη σχετική 
εφαρμογή.  
 
Σύσταση : O OTE πρέπει να τροποποιήσει τη μεθοδολογία που υιοθετείται για 
τον υπολογισμό της CVR για τον εξοπλισμό «IP Κορμός»  προκειμένου να 
απεικονίσει ακριβέστερα τη σχέση μεταξύ της χωρητικότητας και των 
δαπανών.  
 
Στη συνέχεια αναφέρονται τα ουσιώδη ευρήματα του ελέγχου επί της 
υλοποιούμενης από τον ΟΤΕ  μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου 
Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον κόστος (ΜΜΕΚ-ΤΚ), δυνάμει των 
οριζόμενων στην ΑΠ ΕΕΤΤ  482/051/26-5-2008 
 

Β.4 Ορισμός των επαυξήσεων 
Ο ΟΤΕ όφειλε να έχει ήδη εφαρμόσει των ορισμό των επαυξήσεων, όπως 
αυτές ορίζονται στην ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/26-5-2008, ιδίως το άρθρο 5 αυτής. 
Ωστόσο, διαπιστώθηκαν οι κάτωθι διαφοροποιήσεις μεταξύ του ορισμού των 
επαυξήσεων που εφάρμοσε ο ΟΤΕ και των οδηγιών που καθορίστηκαν από την 
ΕΕΤΤ με βάση την απόφασή της: 
(α) Τερματικά και Ζευκτικά Τμήματα Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής 
Έχουν εισαχθεί από τον ΟΤΕ στην επαύξηση «Κορμός» όλες οι υπηρεσίες 
τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών χονδρικής. 
Παρόλα αυτά στην περίπτωση των τερματικών τμημάτων τα στοιχεία δικτύου 
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που περιλαμβάνονται για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας πρέπει να 
αντιστοιχούν τόσο στην «Πρόσβαση» όσο και στον «Κορμό», σύμφωνα με τη 
σχετική Απόφαση της ΕΕΤΤ. Ωστόσο, η δομή του κοστολογικού συστήματος 
ΜΜΕΚ/ΤΚ του ΟΤΕ στην παρούσα χρήση επιβάλει τον περιορισμό ότι κάθε 
υπηρεσία αντιστοιχεί σε μία επαύξηση. Για το λόγο αυτό, ο ΟΤΕ εισήγαγε τις 
υπηρεσίες τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών χονδρικής μόνο στην 
επαύξηση «κορμός». Στο πλαίσιο του ελέγχου, ο Ελεγκτής διενήργησε 
ανάλυση ευαισθησίας ώστε να διαπιστωθεί ποια από τις δύο επαυξήσεις 
(«κορμός» ή «πρόσβαση») συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κόστος. 
Διαπιστώθηκε ότι η επαύξηση «κορμός» συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
ποσοστό κόστους. Έτσι, ο Ελεγκτής αποδέχθηκε για την παρούσα χρήση τα 
τερματικά τμήματα να συμπεριληφθούν στην επαύξηση «Κορμός» (δεδομένου 
μάλιστα ότι στην παρούσα χρήση ο ΟΤΕ δεν διέθετε πραγματικά στοιχεία 
λόγω της μη διάθεσης των εν λόγω προϊόντων στην αγορά).   
 
Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να  προσαρμόσει το κοστολογικό του σύστημα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26-
5-2008. 
 
(β) Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR) 
Η υπηρεσία ενεργοποίησης Χονδρικής Εκίσθωσης Γραμμών περιλαμβάνεται 
από τον ΟΤΕ στην επαύξηση «Κορμός» ενώ θα έπρεπε να ανήκει στην 
επαύξηση «Πρόσβαση» σύμφωνα με την απόφαση της  ΕΕΤΤ.   
 
Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να προσαρμόσει το κοστολογικό του σύστημα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26-
5-2008. 
 
(γ) Υπηρεσίες ADSL 
Οι υπηρεσίες ADSL έχουν εισαχθεί από τον ΟΤΕ εξολοκλήρου στην επαύξηση 
«Πρόσβαση», σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην Απόφαση της ΕΕΤΤ, όπου 
ορίζεται σαφώς ποια μέρη του δικτύου αντιστοιχούν στην «Πρόσβαση» και 
ποια στον «Κορμό». Ωστόσο, η δομή του κοστολογικού συστήματος 
ΜΜΕΚ/ΤΚ του ΟΤΕ στην παρούσα χρήση επιβάλει τον περιορισμό ότι κάθε 
υπηρεσία αντιστοιχεί σε μία επαύξηση. Για το λόγο αυτό, ο ΟΤΕ εισήγαγε τις 
υπηρεσίες ADSL μόνο στην επαύξηση «πρόσβαση». Στο πλαίσιο του ελέγχου, 
ο Ελεγκτής διενήργησε ανάλυση ευαισθησίας ώστε να διαπιστωθεί ποια από 
τις δύο επαυξήσεις («κορμός» ή «πρόσβαση») συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
κόστος. Διαπιστώθηκε ότι η επαύξηση «πρόσβαση» συγκεντρώνει το 
μεγαλύτερο ποσοστό κόστους. Έτσι, ο Ελεγκτής αποδέχθηκε για την παρούσα 
χρήση οι υπηρεσίες ADSL να συμπεριληφθούν στην επαύξηση «πρόσβαση».  
 
Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να  προσαρμόσει το κοστολογικό του σύστημα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26-
5-2008. 
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(δ) Υπηρεσίες ATM και IP 
Οι Υπηρεσίες ATM και IP έχουν εισαχθεί από τον ΟΤΕ στην επαύξηση 
«Λοιπά» ενώ σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ θα έπρεπε η μετάδοση 
ΑΤΜ και IP να περιλαμβάνονται εξολοκλήρου στην επαύξηση «Κορμός».  
 
Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να  προσαρμόσει το κοστολογικό του σύστημα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26-
5-2008. 
 
Στη συνέχεια αναφέρονται τα ουσιώδη ευρήματα του ελέγχου του 
Κοστολογικού Συστήματος Top Down με τη χρήση της μεθοδολογίας του 
ΜΜΕΚ-ΤΚ/LRAIC-CCA για την έκδοση των αποτελεσμάτων έτους 2009 με 
απολογιστικά στοιχεία της χρήσης  έτους 2007 και προϋπολογιστικά στοιχεία 
των χρήσεων 2008 και 2009:  

Β.5. Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (Τερματικά και 
Ζευκτικά Τμήματα) 
 Στο ΕΚΟΣ 2007-2009 ο OTE εισήγε μια σειρά τροποποιήσεων σχετικών με 
τον καθορισμό των υπηρεσιών Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων 
Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής και Συναφών Ευκολιών προκειμένου να 
συμμορφωθεί με τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ (ΑΠ  
401/014/6-.09.2006 και ΑΠ ΕΕΤΤ 470/037/4.03.2008, όπως ισχύει 
τροποποιηθείσα) .  
Ο ΟΤΕ εισήγε τέλη μίσθωσης για τερματικά και ζευκτικά τμήματα. Επίσης 
εισήγε ένα μεγάλο αριθμό υπηρεσιών συνδέσεων (εφάπαξ), για μεμονωμένα 
τμήματα καθώς και για συνδυασμούς τμημάτων.  
 
Β.5.1. Εφάπαξ Τέλη Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων 
Γραμμών  
Παρά την υποχρέωσή του να υπολογίζει τα εφάπαξ τέλη σύνδεσης μέσω του 
συστήματος top down με τη χρήση μεθοδολογίας ΜΜΕΚ/ΤΚ, δυνάμει των ως 
άνω αναφερόμενων κανονιστικών Αποφάσεων, ο ΟΤΕ θεώρησε ότι με το 
σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ τα εν λόγω τέλη δεν υπολογίζονται ορθά, οπότε και 
υπέβαλε bottom-up μοντέλα για τον υπολογισμό αυτών.   
 
Β.5.2. Μηνιαία Τέλη Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων 
Γραμμών  
 Ο ΟΤΕ για να συμμορφωθεί με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ακολούθησε μια 
διαδικασία ώστε να εξομοιώσει κάθε υπάρχουσα μισθωμένη γραμμή χονδρικής 
(από σημείο σε σημείο) εισάγοντας μέχρι πέντε «εικονικά» μισθωμένα 
τμήματα γραμμών χονδρικής. Διαπιστώθηκε  ότι η ακολουθούμενη από τον 
ΟΤΕ διαδικασία δεν προέβαινε σε αμερόληπτο επιμερισμό του κόστους των 
μισθωμένων γραμμών χονδρικής σε σχέση με τις μισθωμένες γραμμές 
λιανικής. Συγκεκριμένα,  ο μετασχηματισμός των στοιχείων χρήσης του 
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δικτύου που πραγματοποίησε ο ΟΤΕ είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 
μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ της «εικονικής» και της πραγματικής χρήσης του 
δικτύου.  (για μεγαλύτερη ανάλυση βλ. Παραδοτέο 3). 
 
Λόγω των ανωτέρω αποκλίσεων, τα αποτελέσματα του ΜΜΕΚ/ΤΚ σχετικά με 
τις εν λόγω υπηρεσίες δεν μπορούν να θεωρηθούν έγκυρα και, επομένως, δεν 
μπορούν να οδηγήσουν σε καθορισμό κοστοστρεφών τελών.  
 
Σύσταση : O OTE πρέπει να προσαρμόσει το κοστολογικό του σύστημα 
(ΜΜΕΚ/ΤΚ), προκειμένου αυτό να απεικονίζει την πραγματική χρήση των 
στοιχείων δικτύου για τις μισθωμένες γραμμές χονδρικής,  
 
Β.5.3 Μηνιαία Τέλη Τερματικών Επέκτασης  
O OTE εισήγαγε στο κοστολογικό του σύστημα top down με την χρήση 
μεθοδολογίας ΜΜΕΚ/ΤΚ την υπηρεσία μηνιαία κόστη Τερματικών 
Επέκτασης. Ο Ελεγκτής διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα που προέρχονται από 
το κοστολογικό του σύστημα δεν μπορούν να θεωρηθούν έγκυρα και, 
επομένως, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε καθορισμό κοστοστρεφών τελών.  
 
Σύσταση : O OTE πρέπει να προσαρμόσει το κοστολογικό του σύστημα 
(ΜΜΕΚ/ΤΚ), προκειμένου αυτό να απεικονίζει την πραγματική χρήση των 
στοιχείων δικτύου για τα μηνιαία τέλη των τερματικών επέκτασης.  
 

Β.6.ΟΚΣΥΑ Α /Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ (2)  
Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στον κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ έτους 
2006-2008, και αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α /Α1 και 
ΟΚΣΥΑ ΙΙ (2) , ο ΟΤΕ καλούνταν να ενσωματώσει στο κοστολογικό του 
σύστημα Top Down (μηνιαίο τέλος και εφάπαξ τέλος) με τη χρήση μεθολογίας 
ΜΜΕΚ/ΤΚ.. Ο ΟΤΕ, παρόλο που ορθώς προέβη σε ενσωμάτωση των 
μηνιαίων τελών κατά τα ως άνω, ωστόσο δεν υπέβαλε στοιχεία υπολογισμού 
κόστους για τα εφάπαξ τέλη των εν λόγω υπηρεσιών.  
 
Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να ενσωματώσει τα εφάπαξ τέλη των υπηρεσιών 
ΟΚΣΥΑ Α /Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ (2) στο κοστολογικό του σύστημα (Top Down)  
 
 

Β.7.Υπηρεσίες Διασύνδεσης  
Β.7.1. Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης 
Κατά τον κοστολογικό έλεγχο έτους 2006-2008, ο ΟΤΕ κλήθηκε να προβεί σε 
υπολογισμό του κόστους για τις υπηρεσίες χώρου/ ευκολιών συνεγκατάστασης 
σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 437/002/1-6-2007 και την παράγραφο 2 
του στοιχείου v, του Κεφαλαίου Α 3. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, ενότητα Α, 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/2006.  Ο OTE, δεν υπέβαλε υπολογισμό κόστους για τις 
υπηρεσίες χώρου /ευκολιών Συνεγκατάστασης κατά την αποκλειστικώς 
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ορισθείσα με την προηγούμενη Απόφαση της ΕΕΤΤ (ΕΚΟΣ 2006-2008) 
προθεσμία ούτε όμως κατά τον παρόντα έλεγχο 2007-2009.  
Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να παράσχει στοιχεία υπολογισμού κόστους για τις 
υπηρεσίες χώρου/ ευκολιών συνεγκατάστασης.  
 
 
Β.7.2. Υπηρεσία ημι-ζεύξης (Η-ΖΕΥΣ) 
Με βάση το top-down μοντέλο του ΕΚΟΣ 2006-2008, δεν προέκυψε 
κατάλληλο μοναδιαίο κόστος για τον  καθορισμό κοστοστρεφούς τιμής για τις 
κάτωθι υπηρεσίες Η-ΖΕΥΣ:  

i.Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης- Ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Mbps Η-ΖΕΥΣ        
(ανά κύκλωμα) 

ii.Εφάπαξ τέλος μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 Mbps σε  κύκλωμα Η-
ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ (ανά κύκλωμα) 

iii.Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης-ενεργοποίησης κυκλώματος                
2 Mbps Η-ΖΕΥΣ  

iv.Εφάπαξ Τέλος ακύρωσης αίτησης μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 Mbps 
σε  κύκλωμα Η-ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ 

Διαπιστώθηκε ότι τα ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν και κατά τον παρόντα 
έλεγχο (2007-2009). 
Ο ΟΤΕ για τις εν λόγω υπηρεσίας υπέβαλε bottom-up μοντέλα.  
 
Β.7.3. Διαχειριστικό Τέλος  
Σύμφωνα με το  ισχύον ΥΠΔ όπως αυτό εγκρίθηκε την ΑΠ ΕΕΤΤ  437/002/1-
6-2007 και συγκεκριμένα την παράγραφο 8.3.14γ, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με το σημείο 16 του Κεφαλαίου 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 437/002/1-6-2007, (σελ. 
15922 ΦΕΚ 1014/Β/2007 ), ο ΟΤΕ, κατά την παροχή διαβίβασης κλήσεων σε 
άλλα δίκτυα εισπράττει, μεταξύ άλλων, κοστοστρεφές διαχειριστικό τέλος. 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αιτιολογικό της ως άνω Απόφασης «Στο 
Κεφάλαιο 3, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, Ενότητα Α, Περίπτωση (v) με τίτλο 
«Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης για τις αγορές εκκίνησης, 
τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων», παράγραφος 1, ορίζεται η υποχρέωση 
παροχής υπηρεσιών διαβίβασης σε κοστοστρεφείς τιμές βάσει Μεθοδολογίας 
Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον κόστος των 
παγίων (ΜΜΕΚ/ ΤΚ) με προσέγγιση top down. Η υποχρέωση κοστοστρέφειας 
αφορά στην παροχή της υπηρεσίας διαβίβασης, η οποία πέραν από το αναλογούν 
κόστος δικτύου, περιλαμβάνει και το διαχειριστικό τέλος». Κατά τον 
προηγούμενο κοστολογικό έλεγχο (ΕΚΟΣ 2006-2008) διαπιστώθηκε οτι ο 
ΟΤΕ δεν  ενσωμάτωσε την εν λόγω υπηρεσία, ως όφειλε, αλλά παρείχε  
bottom-up μοντέλο.  
Κατά τον παρόντα έλεγχο (2007-2009), ο ΟΤΕ επίσης δεν ενσωμάτωσε την ως 
άνω υπηρεσία στο κοστολογικό του σύστημα (Top Down) ως όφειλε και 
παρέσχε bottom-up μοντέλο. . 
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Β.8. Παροχή Αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό Υπόβρόχο 
Σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 388/012/31.05.2006, Κεφάλαιο Α. 
Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (v) ο ΟΤΕ φέρει τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης: «Υποχρέωση να παρέχει 
κοστοστρεφείς τιμές πρόσβασης στον αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο βάσει της 
μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον 
Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)). Οι προτεινόμενες από 
τον ΟΤΕ τιμές θα τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ. Οι εν λόγω τιμές θα 
εξάγονται από ένα μοντέλο "top-down" για υπηρεσίες αδεσμοποίητης πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο (μηνιαία τέλη και τέλη ενεργοποίησης και κατάργησης για την 
πλήρη και μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο)…».  
Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ δεν υπέβαλε στοιχεία υπολογισμού κόστους για την εν 
λόγω υπηρεσία.  
Σύσταση : ο ΟΤΕ πρέπει να υποβάλει στοιχεία υπολογισμού κόστους παροχής 
της ως άνω υπηρεσίας. 
 

Γ. Έλεγχος Μοντέλων  Βottom-up 
Στη συνέχεια αναφέρονται τα ουσιώδη ευρήματα του ελέγχου των μοντέλων 
bottom-up που υπέβαλε ο ΟΤΕ:  
Σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, υπάρχουν συγκεκριμένες 
υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΕ έχει υποχρέωση κοστολόγησης ή/και 
κοστροστρεφούς τιμολόγησης με βάση κοστολογικό σύστημα Top Down με 
χρήση μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ. Ωστόσο, ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες 
είτε δεν ενσωματώθηκαν στο κοστολογικό σύστημα από τον ΟΤΕ είτε παρόλο 
που ενσωματώθηκαν, δεν εξήχθησαν αποτελέσματα κατάλληλα για τον 
προσδιορισμό κοστοστρεφών τελών. Για το λόγο αυτό, ο ΟΤΕ ανέπτυξε 
bottom-up μοντέλα για τον υπολογισμό του κόστους των εν λόγω υπηρεσιών, 
τα οποία και υπέβαλε στην ΕΕΤΤ.(βλέπε αναλυτικά κατωτέρω υποπαράγραφος 
BU.1..) Επιπροσθέτως, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές Αποφάσεις, 
υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΕ παρείχε μοντέλα 
MMEK-TK bottom-up (βλέπε αναλυτικά κατωτέρω υποπαράγραφο ΒU2).  
Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να συμμορφωθεί με τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 
και να υπολογίζει τo κόστος των υπηρεσιών για τις οποίες έχει σχετική 
υποχρέωση, από το top-down ΜΜΕΚ-ΤΚ κοστολογικό του σύστημα. 
 
 
BU.1. Οι υπηρεσίες για τις οποίες το  ΕΚΟΣ 2007-2009 δεν είναι σε θέση 
να παράγει τα κατάλληλα κόστη ανά μονάδα, παρά τη σχετική ρυθμιστική 
υποχρέωση, οπότε ο ΟΤΕ υπέβαλε σχετικά μοντέλα bottom-up, ανήκουν 
στις ακόλουθες κατηγορίες:  
 
Κατηγορία μοντέλων bottom-up BU1.A: 
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BU1.A.1.Υπηρεσίες Διασύνδεσης  
 
BU1A.1.1. Υπηρεσίες Η-ΖΕΥΣ 
i. Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης- Ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Mbps Η-ΖΕΥΣ        
(ανά κύκλωμα) 
ii.Εφάπαξ τέλος μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 Mbps σε  κύκλωμα Η-ΖΕΥΣ 

στο ίδιο ΑΚ (ανά κύκλωμα) 
iii.Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης-ενεργοποίησης κυκλώματος                

2 Mbps Η-ΖΕΥΣ  
iv. Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 Mbps 

σε  κύκλωμα Η-ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ 
 
BU1.A.1.2. Διαχειριστικό τέλος διαβίβασης κλήσεων προς τρίτα δίκτυα 

(ανά κλήση) 
 
Κατηγορία μοντέλων bottom-up Β 
ΒU1.B Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 
 
BU1.B.1 Εφάπαξ τέλη ενεργοποίησης Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 

1. Εφάπαξ τέλος για απλό τερματικό τμήμα 
2. Εφάπαξ τέλος για απλό ζευκτικό τμήμα  
3. Εφάπαξ τέλος για συνδυασμό τερματικών-ζευκτικών τμημάτων  
4. Εφάπαξ τέλος για συνδυασμό τερματικών-τερματικών τμημάτων  
5. Εφάπαξ τέλος για συνδυασμό τερματικών-ζευκτικών-τερματικών 

τμημάτων  
Τα υποβληθέντα από τον ΟΤΕ μοντέλα αφορούν τις χωρητικότητες : 64Kbps, 
128Kbps, 256Kbps, 384Kbps, 512Kbps, 1024Kbps, 2Mbps, 1920Kbps HC, 
34Mbps και 155Mbps. 
 
BU1.B.2 Εφάπαξ τέλη μετατροπής υφιστάμενων μισθωμένων γραμμών 
χονδρικής 
BU1.B2.1 Εφάπαξ τέλη μετατροπής μιας μισθωμένης γραμμής χονδρικής 
ή μέρους αυτής σε άλλου είδους υπηρεσίας μισθωμένων γραμμών 
χονδρικής 

6. Εφάπαξ τέλος μετατροπής σε τερματικό τμήμα 
7. Εφάπαξ τέλος μετατροπής σε ζευκτικό τμήμα 
8. Εφάπαξ τέλος μετατροπής σε τερματικό τμήμα και στο σχετικό 

ζευκτικό τμήμα  
9. Εφάπαξ τέλος μετατροπής σε τερματικό και ζευκτικό και τερματικό 

τμήμα 
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10. Εφάπαξ τέλος μετατροπής μισθωμένης γραμμής που εκκινεί από χώρο 
Φυσικής Συνεγκατάστασης σε Backhaul ή Τερματικά – Ζευκτικά 

 
BU1.B2.2 Εφάπαξ τέλη τιμολογιακής μετατροπής 

11. Eφάπαξ τελών τιμολογιακής μετατροπής των υφιστάμενων μισθωμένων 
γραμμών χονδρικής στα νέα προϊόντα (σύμφωνα με τους ορισμούς από 
την ανάλυση των σχετικών αγορών που πραγματοποίησε η ΕΕΤΤ). 

Τα υποβληθέντα από τον ΟΤΕ μοντέλα για τα εφάπαξ τέλη μετατροπής 
υφιστάμενων μισθωμένων γραμμών χονδρικής (σημεία BU1.B2.1 και 
BU1.B2.2 ανωτέρω) αφορούν τις χωρητικότητες : 64Kbps, 128Kbps, 256Kbps, 
384Kbps, 512Kbps, 1024Kbps, 2Mbps, 1920Kbps HC, 34Mbps και 155Mbps 
με εξαίρεση το εφάπαξ τέλος μετατροπής μισθωμένης γραμμής που εκκινεί 
από χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης σε Backhaul ή Τερματικά – Ζευκτικά, το 
οποίο έχει υπολογιστεί από τον ΟΤΕ μόνο για τις υψηλότερης χωρητικότητας 
μισθωμένες γραμμές χονδρικής (34 Μbps, 45 Μbps και 155 Μbps). 
 

BU1.B3 Τέλη σύνδεσης μετάδοσης 
BU1.B3.1 Εφάπαξ τέλη σύνδεσης μετάδοσης 

12. Τέλος σύνδεσης μετάδοσης πλήρους ζεύξης, το οποίο αντιστοιχεί στην 
περίπτωση που ο εναλλακτικός πάροχος επιλέγει να συνδεθεί με ένα 
τερματικό τμήμα.  

13. Τέλος σύνδεσης μετάδοσης ημι-ζεύξης, το οποίο αντιστοιχεί στην 
περίπτωση που ο εναλλακτικός πάροχος επιλέγει να συνδεθεί 
χρησιμοποιώντας την δική του ίνα.  

14. Τέλος σύνδεσης μετάδοσης σε Φυσική Συνεγκατάσταση, το οποίο 
αντιστοιχεί στην περίπτωση που ο εναλλακτικός πάροχος επιλέγει να 
συνδεθεί στο συνεγκατεστημένο εξοπλισμό του.  

BU1.B3.2 Μηνιαία τέλη σύνδεσης μετάδοσης  
15. Μηνιαίο τέλος σύνδεσης μετάδοσης ημιζεύξης 
16. Μηνιαίο τέλος σύνδεσης μετάδοσης σε φυσική συνεγκατάσταση 

BU1.B3.3 Εφάπαξ τέλη μεταφοράς τερματικού τμήματος  
17. Εφάπαξ τέλος μεταφοράς άκρου τερματικού τμήματος πλήρους ζεύξης 
18. Εφάπαξ τέλος αλλαγής Α/Κ τερματικού επέκτασης πλήρους ζεύξης 

 

BU1.B4. Μηνιαία τέλη κυκλώματος ημι-ζεύξης και κυκλώματος σε 
φυσική συνεγκατάσταση   

19. Μηνιαίο Τέλος Κυκλώματος Ημι-Ζεύξης 
20. Μηνιαίο Τέλος Ζεύξης Κυκλώματος σε Φυσική Συνεγκατάσταση 



 97

BU1.B 5 Τέλη σύνδεσης Backhaul 
21. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης backhaul 
22. Εφάπαξ τέλος μεταφοράς άκρου τερματικού τμήματος backhaul 
23. Εφάπαξ τέλος αλλαγής Α/Κ τερματικού επέκτασης backhaul 

 
BU1.B6 Λοιπές υπηρεσίες 

24. Τέλος Μεταφοράς Άκρου Τερματικού 
25. Τέλος αναβάθμισης ταχύτητας για όλες τις υπηρεσίες της Προσφοράς 

Αναφοράς Τερματικών-Ζευκτικών, Συνδέσεων Μετάδοσης και 
Backhaul 

26. Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αιτήματος  
27. Εφάπαξ τέλος αναδρομολόγησης Ζευκτικό ανά άκρο/Τερματικό σε ΦΣ / 

Πλήρης / Ημι-ζεύξη 
28. Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για άρση βλάβης ή 

Παράδοση  της Προσφοράς Αναφοράς Τερματικών-Ζευκτικών, 
Συνδέσεων Μετάδοσης και Backhaul. 

  
 
Κατηγορία μοντέλων bottom-up Γ: 
BU1.Γ.1. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο:  

 
• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ανενεργού τοπικού βρόχου,  
• Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης πλήρους τοπικού βρόχου,  
• Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης μεριζόμενου τοπικού βρόχου,  
• Εφάπαξ τέλος μετατροπής μεριζόμενου σε πλήρη αποδεσμοποίητο 

τοπικό βρόχο,  
• Εφάπαξ τέλος αλλαγής ορίου ΤΒ στο Γενικό Κατανεμητή του ΟΤΕ  
• Εφάπαξ τέλος υπηρεσίας mirroring από 100” μέχρι 600” ζεύγη 
• Μηνιαίο τέλος χρήσης για ΕΞΣΚ υφιστάμενου δικτύου ΟΤΕ 
• Εφάπαξ τέλος επίσκεψης συνεργείου σε σύνδεσμο (μούφα) για άρση 

βλάβης υπαιτιότητας παρόχου 
• Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για παράδοση βρόχου 
• Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για άρση βλάβης υπαιτιότητας 

παρόχου  
 
BU1.Γ.2. Μετάβαση μεταξύ ΧΕΠ και Τοπικού Βρόχου 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΑΡΥΣ) 
σε πλήρη τοπικό βρόχο 
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• Εφάπαξ τέλος μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε 
Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης μεριζόμενου τοπικού βρόχου που παρέχεται 
από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 σε μεριζόμενο τοπικό βρόχο που 
παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης από πρόσβαση σε πλήρως αδεσμοποίητο 
τοπικό βρόχο που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 σε 
πλήρως αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο που παρέχεται από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2  

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης μεριζόμενου τοπικού βρόχου που παρέχεται 
από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 σε πλήρη τοπικό βρόχο που 
παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης μεριζόμενου τοπικού βρόχου σε Χονδρική 
Ευρυζωνική Πρόσβαση 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης πλήρους τοπικού βρόχου σε Χονδρική 
Ευρυζωνική Πρόσβαση 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΤΠ1 σε 
Εφάπαξ τέλος μετάβασης μεριζόμενου τοπικού βρόχου σε Χονδρική 
Ευρυζωνική Πρόσβαση ΤΠ2 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης μεταβάσεων τοπικών βρόχων 
 

BU2. Οι υπηρεσίες για τις οποίες υφίσταται σχετική ρυθμιστική 
υποχρέωση υποβολής μοντέλων bottom-up , οπότε ο ΟΤΕ υπέβαλε σχετικά 
μοντέλα bottom-up, ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
BU2.Α Τέλη υπηρεσιών συνεγκατάστασης ΑΠΤΒ 
 
Σύμφωνα με την υποχρέωση του ΟΤΕ, με βάση το Κεφάλαιο Α. Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις, περίπτωση (v) της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ.:388/012/31-5-2006 
(ΦΕΚ 932/Β/18-7-2006), όπως ισχύει, ο ΟΤΕ και κατά τον παρόντα έλεγχο, 
υπέβαλε μοντέλα ΜΜΕΚ-ΤΚ bottom-up για τον υπολογισμό του κόστους των 
υπηρεσιών συνεγκατάστασης ΑΠΤΒ. Συγκεκριμένα ο ΟΤΕ υπέβαλε μοντέλα 
bottom-up για τις υπηρεσίες φυσικής συνεγκατάστασης, απομακρυσμένης 
συνεγκατάστασης, απομακρυσμένης συνεγκατάστασης σε Αστικό Κέντρο με 
λιγότερους από 5000 συνδρομητές, Εικονικής Συνεγκατάστασης και 
Σύμμικτης Συνεγκατάστασης. Ειδικότερα, τα bottom-up μοντέλα που 
υποβλήθηκαν αφορούν τέλη για τις ακόλουθες υπηρεσίες 
 

1) Φυσική Συνεγκατάσταση (Φ.Σ.):  
 

• Εφάπαξ τέλος εκπόνησης τεχνικής προμελέτης (ανά πάροχο) 
• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης εκπόνησης τεχνικής προ-μελέτης (ανά 

πάροχο) 
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• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου και 
οριολωρίδας 100 ζευγών  

• Εφάπαξ τέλος παράδοσης χώρου φυσικής συνεγκατάστασης σε αστικό 
κέντρο εντός Αττικής  

• Εφάπαξ τέλος παράδοσης χώρου φυσικής συνεγκατάστασης σε αστικό 
κέντρο λοιπής Ελλάδας   

• Μηνιαία μισθώματα  χρήσης χώρου Φ.Σ. ανά τ.μ (Ζώνη Α/Β/Γ) 
• Μηνιαία τέλη για λειτουργικά έξοδα χρήσης χώρου ανά τ.μ 
• Μηνιαία τέλη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ανά Ampere DC) 
 
2) Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση:  
• Εφάπαξ τέλος εκπόνησης τεχνικής μελέτης ΕΣΚΤ & ΚΟΙ ΦΥΠ 
• Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ΕΣΚΤ 200 ζευγών σε ΦΥΠ 
• Εφάπαξ τέλος εκπόνησης μελέτης για το ΕΞΣΚ & ΚΟΙ ΤΠ  
• Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης 200/400/600/800 ζευγών ΕΣΚΤ σε 

σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα)  
• Μηνιαία τέλη συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης στο ΦΥΠ ανά 

200 ζεύγη ΕΣΚΤ 
 

3) Υπηρεσίες Σύμμικτης και Εικονικής Συνεγκατάστασης 
• Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα και Χρήσης Χώρου Σύμμικτης ή 

Εικονικής Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα) 
• Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Σύμμικτης 

Συνεγκατάστασης (ανά πάροχο) 
• Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Εικονικής 

Συνεγκατάστασης (ανά πάροχο) 
• Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Σύμμικτης 

Συνεγκατάστασης (ανά πάροχο) 
• Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Εικονικής 

Συνεγκατάστασης (ανά πάροχο) 
• Μηνιαίο τέλος υπηρεσιών  Εικονικής Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα) 
• Τέλος εργασιών Αναβάθμισης & Διορθωτικής Συντήρησης Εικονικής 

Συνεγκατάστασης - ανά επίσκεψη 
• Τέλος Συνοδείας Πρόσβασης σε Σύμμικτη Συνεγκατάσταση  (ανά 

επίσκεψη) - εντός τακτικού ωραρίου εργάσιμων ημερών 
• Τέλος Συνοδείας Πρόσβασης σε Σύμμικτη Συνεγκατάσταση (ανά ώρα) 
• Μηνιαία Τέλη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΕΣΚ και οριολωρίδας 100 ζευγών 
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 4) Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση σε Α/Κ με λιγότερους από 5.000 
συνδρομητές  
• Εφάπαξ Τέλος  Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. για Α/Κ 

μέχρι 5000 Συνδρομητές (100, 200, 400, 600 και 800 ζεύγη)  
• Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 

100 Ζεύγη ΕΣΚΤ 
• Μελέτη Αυτοψίας  Κατασκευής  ΕΣΚΤ-ΦΡΕΑΤΙΟΥ Παρόχων για Α/Κ 

Μέχρι 5000 συνδρομητές 
 
 5) Σύνδεση ΚΟΙ σε χώρο συνεγκατάστασης (Φυσική, Σύμμικτη, Εικονική) 

σε ΦΥΠ 
• Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ενός ζεύγους Καλωδίου Οπτικής Ίνας 

(ΚΟΙ) Συνεγκατάστασης σε ΦΥΠ   
• Εφάπαξ τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης σε ΦΥΠ (1-

2ζεύγη/ 3-4 ζεύγη / 5-6 ζεύγη)   
• Μηνιαία τέλη συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης στο ΦΥΠ ανά 

ζεύγος ΚΟΙ Συνεγκατάστασης σε ΦΥΠ 
 
BU2.Β Τέλη υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Β  
Σύμφωνα με την υποχρέωση του ΟΤΕ , κατά τα οριζόμενα στο ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο (ΕΕΤΤ ΑΠ 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.7.2006) και 
ΑΠ ΕΕΤΤ 437/001/1-6-2007 (ΦΕΚ 1014/Β/21-6-2007)), ο ΟΤΕ παρείχε 
μοντέλα ΜΜΕΚ-ΤΚ bottom-up για τον υπολογισμό του κόστους των 
υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Β. Ειδικότερα, τα bottom-up μοντέλα που υπεβλήθησαν 
αφορούν τέλη για τις ακόλουθες υπηρεσίες,  

• ΟΚΣΥΑ B- μηνιαίο πάγιο τέλος 

• ΟΚΣΥΑ B- Τέλη σύνδεσης : Τέλος πρόσβασης (ανά ζεύγος ίνας) 

• ΟΚΣΥΑ B- Τέλη σύνδεσης : Τέλος ενεργοποίησης ζευγών οπτικών 
ινών για την παροχή ΟΚΣΥΑ (ανά ζεύγος ίνας) 

 
Ουσιώδη ευρήματα ελέγχου σχετικά και με τις ανωτέρω κατηγορίες 
μοντέλων bottom-up (BU1 και BU2) όπως αυτά υποβλήθηκαν από τον 
ΟΤΕ 
Τα παραπάνω μοντέλα bottom-up που υποβλήθηκαν από τον ΟΤΕ (ανωτέρω 
κατηγορίες BU1 και BU2) εξετάστηκαν από τον Ελεγκτή ο οποίος προέβη σε 
διορθωτικές αλλαγές στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν μεθοδολογικές 
ασυμφωνίες.  
Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο ο Ελεγκτής διαπίστωσε ότι σε ορισμένα 
bottom-up μοντέλα ο ΟΤΕ αύξησε σε σχέση με τα αντίστοιχα μοντέλα που 
υπέβαλε κατά τον προηγούμενο κοστολογικό έλεγχο, σημαντικά το μέσο 
χρόνο εμπειρίας του προσωπικού που απαιτείται για τις δραστηριότητες που 
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εξετάζονται στα εν λόγω bottom-up μοντέλα. Αυτή η αλλαγή έχει ως συνέπεια 
την εμφάνιση στα bottom-up μοντέλα αυξημένου κόστους προσωπικού.  
Η ακολουθούμενη από τον ΟΤΕ προσέγγιση δεν κρίνεται μεθοδολογικά σωστή 
στο πλαίσιο της χρησιμοποίησης LRIC bottom-up μοντέλων, σύμφωνα με τη 
σχετική κανονιστική υποχρέωση με την οποία ο ΟΤΕ οφείλει να 
συμμορφώνεται (Βλέπε αναλυτικά Παραδοτέο 3).  
Σύσταση : Για τις επόμενες χρήσεις και προκειμένου να προσδιοριστεί μία πιο 
ρεαλιστική διάρθρωση της ελάχιστης απαιτούμενης εμπειρίας του προσωπικού 
του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ οφείλει να προχωρήσει σε έναν σαφή και τεκμηριωμένο 
προσδιορισμό του ελάχιστου επιπέδου της εμπειρίας που απαιτείται για την 
εκτέλεση κάθε εργασίας ξεχωριστά. 
 
Επίσης, ο Ελεγκτής διαπίστωσε ότι η διαμόρφωση των bottom-up 
υποδειγμάτων, όπως πραγματοποιείται από τον ΟΤΕ, αν και είναι εννοιολογικά 
ορθή, εντούτοις έχει το μειονέκτημα ότι τα μοντέλα δεν είναι διαφανή, έχουν 
χαμηλή ανάλυση και παρουσιάζουν δυσκολία στον εντοπισμό των δεδομένων 
εισόδου τους.  
Προκειμένου να αρθεί το ανωτέρω μειονέκτημα και σύμφωνα με τη βέλτιστη 
διεθνή πρακτική, ο Ελεγκτής πρότεινε τα υποβαλλόμενα από τον ΟΤΕ μοντέλα 
bottom-up  να περιλαμβάνουν για κάθε προϊόν ένα διάγραμμα διαδικασίας, το 
οποίο να εξηγεί αναλυτικά όλα τα βήματα που περιλαμβάνονται στη 
διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου προσωπικού (κύριου και 
επικουρικού) και εξοπλισμού. Το διάγραμμα διαδικασίας περιλαμβάνει 
επεξήγηση της υπηρεσίας (όπου κρίνεται απαραίτητο πρέπει να παρέχεται και 
η τεχνική περιγραφή του γιατί απαιτείται η υπηρεσία), το χρόνο και τα κόστη 
που συνεπάγεται η παροχή της υπηρεσίας, καθώς και την πραγματοποιούμενη 
εργασία. 
Σύσταση : Τα bottom-up μοντέλα που θα υποβάλει ο ΟΤΕ κατά τον επόμενο 
κοστολογικό έλεγχο πρέπει να περιλαμβάνουν για κάθε προϊόν ένα διάγραμμα 
διαδικασίας, σύμφωνο με τα ως άνω αναφερόμενα. 
Σχετικά με τα μηνιαία τέλη σύνδεσης μετάδοσης, ο ΟΤΕ πρότεινε τη χρέωση 
των ακόλουθων μηνιαίων τελών : 

29. Μηνιαίο τέλος σύνδεσης μετάδοσης ημιζεύξης 
30. Μηνιαίο τέλος σύνδεσης μετάδοσης σε φυσική συνεγκατάσταση 

με βάση τα υποβληθέντα μοντέλα που αφορούν τα μηνιαία τέλη κυκλώματος 
ημι-ζεύξης και κυκλώματος σε φυσική συνεγκατάσταση. Η προσέγγιση αυτή 
του ΟΤΕ κρίνεται ικανοποιητική από τον Ελεγκτή. 
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ΜΕΡΟΣ V: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Α. Φορητότητα 
Τα μοναδιαία κόστη που εξάγονται από το top-down κοστολογικό σύστημα 
του ΟΤΕ, προκύπτουν κοστοστρεφή για τις υπηρεσίες  δεκτής και απορριπτέας 
αίτησης.   
Αναφορικά με την υπηρεσία επαναδρομολόγησης κλήσεων σε μεταφερθέντες 
αριθμούς, το ΕΚΟΣ 2007-2009 δεν παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με τον 
προηγούμενο έλεγχο και επομένως τα αποτελέσματα για την εν λόγω υπηρεσία 
εξάγονται από bottom-up μοντέλο το οποίο υποβλήθηκε από τον ΟΤΕ, και το 
οποίο έγινε δεκτό από τον Ελεγκτή.  

Β. Κατάλογοι 
Ο ΟΤΕ υπέβαλε στον παρόντα έλεγχο δύο μοντέλα bottom-up για τον 
προσδιορισμό των ακόλουθων τελών που αφορούν τις  υπηρεσίες βάσεων 
δεδομένων καταλόγων χονδρικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 
της ΕΕΤΤ ΑΠ.491/026/25-7-2008 (ΦΕΚ1622/Β/2008): 

1. το τέλος παροχής των στοιχείων των συνδρομητών του ΟΤΕ. 
2. Το τέλος Πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων του Ενοποιημένου 

Τηλεφωνικού Καταλόγου (ΕΤΚ) ανά αναζήτηση 
Ο Ελεγκτής έλεγξε τα υποβληθέντα από τον ΟΤΕ μοντέλα και προέβη σε 
διορθώσεις των σφαλμάτων που εντόπισε, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα 
ακόλουθα : 
1. Στον προσδιορισμό του συντελεστή επιμερισμού του κόστους λειτουργίας 
και συντήρησης της Βάσης Δεδομένων του ΟΤΕ που περιλαμβάνεται και στα 
δύο υποβληθέντα μοντέλα, δεν πρέπει να συνυπολογιστούν οι προσβάσεις του 
ΟΤΕ προς αναζήτηση στοιχείων συνδρομητών άλλων παρόχων αλλά μόνο οι 
προσβάσεις  προς αναζήτηση συνδρομητών του ΟΤΕ. 
2. Ο ΟΤΕ συμπεριέλαβε και στα δύο υποβληθέντα μοντέλα ένα κόστος, το 
οποίο αντικατοπτρίζει το συνολικό κόστος του προσωπικού του που 
απασχολείται με την παροχή των υπηρεσιών που αφορούν τις βάσεις 
δεδομένων τηλεφωνικών καταλόγων σε επίπεδο χονδρικής (προς το κομμάτι 
λιανικής του ίδιου και προς τρίτους). Η πρόταση του ΟΤΕ είναι να επιμερισθεί 
το εν λόγω κόστος ισόποσα στις τρεις του υπηρεσίες, δηλαδή στην υπηρεσία 
λιανικής, στην υπηρεσία πρόσβασης στον ΕΤΚ και στην υπηρεσία παροχής 
στοιχείων συνδρομητών ΟΤΕ. Η πρόταση αυτή του ΟΤΕ δεν έγινε αποδεκτή 
από τον Ελεγκτή. Ο ΟΤΕ θα έπρεπε να έχει συμπεριλάβει μόνο τα 
αναλογούντα σχετικά κόστη για την κάθε υπηρεσία που αφορά το αντίστοιχο 
μοντέλο bottom-up. Ωστόσο, δεδομένης της έλλειψης άλλης καλύτερης 
πληροφόρησης, ο επιμερισμός του εν λόγω κόστους πρέπει να γίνει ισόποσα 
ανάμεσα στα προϊόντα Χονδρικής και Λιανικής και στη συνέχεια, το ποσό που 
αντιστοιχεί στη Χονδρική να επιμερισθεί ισόποσα μεταξύ της υπηρεσίας 
πρόσβασης στον ΕΤΚ και της υπηρεσίας παροχής στοιχείων συνδρομητών 
ΟΤΕ.  
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3. Στο μοντέλο  bottom-up που αφορά το τέλος παροχής των στοιχείων των 
συνδρομητών του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ συμπεριέλαβε το κόστος «2Mb Line : 1,500 
Euro/month» ή 18.000 Ευρώ σε ετήσια βάση, ως το κόστος του απαιτούμενου 
εύρους ζώνης για την αποστολή των αρχείων με τα στοιχεία των συνδρομητών 
του ΟΤΕ. Ωστόσο, το κόστος αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό του κόστους 
του απαιτούμενου εύρους ζώνης για την αποστολή των αρχείων. Ο Ελεγκτής 
θεώρησε ως περισσότερο αντιπροσωπευτικό για την προσέγγιση του εν λόγω 
κόστους, το κόστος μιας ADSL γραμμής επιχειρηματικού πελάτη με στατική 
IP διεύθυνση μέγιστης χωρητικότητας, το οποίο υπολογίζεται σε 898,8 Ευρώ 
ετησίως. 
Τέλος, σημειώνεται ότι το υπολογιζόμενο από το μοντέλο bottom-up τέλος 
παροχής των στοιχείων των συνδρομητών του ΟΤΕ αφορά το σύνολο της υπό 
εξέταση υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να επιμερισθεί μεταξύ των 
ενδιαφερομένων παρόχων. 
 

Γ. Ορισμός ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και υπο- πλαφόν  τιμής (sub-
cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών 
υπηρεσιών της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 
και 412/021/2007 

Γ.1.Υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης  
Για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη την 
ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή 
για το έτος 2008, η οποία είναι 4,2%35, προκύπτουν τα εξής: 
Α) Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής του ΟΤΕ για τα 
ακόλουθα προϊόντα σταθερής πρόσβασης: 

v. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN  
vi. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN 
vii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-ISDN και  
viii. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA-ISDN. 

υπολογίζεται στα  13,85 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 
Β) Το υπο-πλαφόν της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής του ΟΤΕ για τα 
ακόλουθα προϊόντα σταθερής πρόσβασης: 

iii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN  
iv. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-ISDN και  

υπολογίζεται στα  32,53ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 
                                                 
35 Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος στις 12 Ιανουαρίου 2009 με τίτλο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Δεκέμβρης 2008, όπως 
παρουσιάζεται στον σύνδεσμο http://www.statistics.gr/gr_tables/S1000_DK_14_DT_12_08_1_Y.pdf 
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Γ.2.Λιανικές υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και εθνικών 
τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση  
Για τις υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και εθνικών τηλεφωνικών 
υπηρεσιών η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου 
ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 2008, προκύπτουν τα 
ακόλουθα: 
 
Α) Το ανώτατο όριο της αποτελεσματικής τιμής (effective price) για τις 
ακόλουθες υπηρεσίες υπολογίζεται σε:  
 
Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net). 3,09 €λεπτά/λεπτό 
Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net) 5,78 €λεπτά/λεπτό 
Κλήσεις dial-up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το 
διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) 
όταν ο ISP φιλοξενείται/διασυνδέεται  στο δίκτυο του 
ΟΤΕ 

1,16 €λεπτά/λεπτό 

* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 
 
Στις ανωτέρω τρεις (3) υπηρεσίες χρησιμοποιείται η αποτελεσματική τιμή γιατί 
η τιμολογιακή πολιτική του ΟΤΕ περιλαμβάνει ζώνες χρέωσης  
 
Β) Το ανώτατο όριο τιμής των ακόλουθων υπηρεσιών υπολογίζεται σε: 
 
Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων 1,87 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων 3,60 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής 3,41 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος 
της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το 
δίκτυο άλλων παρόχων και που παραδίδονται από τον 
ΟΤΕ σε τοπικό επίπεδο 

1,21 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος 
της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το 
δίκτυο άλλων παρόχων και που παραδίδονται από τον 
ΟΤΕ σε επίπεδο Single Tandem 

1,49 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος 
της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το 
δίκτυο άλλων παρόχων και που παραδίδονται από τον 
ΟΤΕ σε επίπεδο Double Tandem 

1,72 €λεπτά/λεπτό 
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* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 
 
Στις ανωτέρω έξι (6) υπηρεσίες η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο από το 
πρώτο δευτερόλεπτο ομιλίας 
  
ΜΕΡΟΣ VI: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με βάση τις μεθοδολογίες ΠΚΚ/ΤΚ και 
ΜΜΕΚ/ΤΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009, ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
2007. 

Α. Αποτελέσματα με βάση τη μεθοδολογία ΠΚΚ/ΤΚ    
Από τον έλεγχο του κοστολογικού συστήματος του ΟΤΕ που βασίζεται στη 
Μεθοδολογία του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το τρέχον 
κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) προέκυψαν οι κάτωθι τιμές, οι οποίες είναι κοστοστρεφείς 
για το έτος 2009 :  
 

Κόστη μισθωμένων γραμμών λιανικής 
 

Μισθωμένες Γραμμές Λιανικής 
Ετήσιο κόστος Από 

άκρο σε άκρο 
(Ευρώ) 

Κόστος 
Σύνδεσης (Δύο 
άκρα) (Ευρώ) 

Αναλογικές Μισθωμένες Γραμμές     
Αστική Μ1020/Μ1025 941,57 1.439,11 
Αστική Μ1040 915,79 1.046,50 
Υπεραστική Μ1020/Μ1025 2.916,90 2.100,04 
Υπεραστική Μ1040 3.224,43 1.396,74 
Ψηφιακές Μισθωμένες Γραμμές     
Αστική ψηφιακή 64KBps 2.580,87 2.051,33 
 Αστική ψηφιακή 128 Kbps 3.023,61 2.052,03 
Αστική ψηφιακή 256 Kbps 3.991,79 3.711,45 
Αστική ψηφιακή 384 Kbps 5.108,63 3.711,45 
Αστική ψηφιακή 512 Kbps 6.280,20 3.711,45 
Αστική ψηφιακή 1024 Kbps 9.433,35 3.930,35 
Αστική ψηφιακή 1920 Kbps 13.288,63 4.061,69 
Αστική ψηφιακή 2MBps 9.658,35 4.369,56 
Υπεραστική ψηφιακή 64KBps 3.243,25 2.051,26 
Υπεραστική ψηφιακή 128 Kbps 3.966,14 2.052,03 
Υπεραστική ψηφιακή 256 Kbps 5.737,90 3.885,16 
Υπεραστική ψηφιακή 384 Kbps 6.658,93 3.885,16 
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Μισθωμένες Γραμμές Λιανικής 
Ετήσιο κόστος Από 

άκρο σε άκρο 
(Ευρώ) 

Κόστος 
Σύνδεσης (Δύο 
άκρα) (Ευρώ) 

Υπεραστική ψηφιακή 512 Kbps 7.865,44 3.885,16 
Υπεραστική ψηφιακή 1024 Kbps 12.663,56 4.322,96 
Υπεραστική ψηφιακή 1920 Kbps 17.368,69 4.759,36 
Υπεραστική ψηφιακή 2MBps 14.756,67 5.198,57 

 

Β. Αποτελέσματα τη μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού 
Κόστους με βάση το τρέχον κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ) εξαγόμενα από top-down 
μοντέλο 
Από τον έλεγχο του top-down μοντέλου του ΟΤΕ που βασίζεται στη 
Μεθοδολογία ΜΜΕΚ/ΤΚ προέκυψαν οι κάτωθι τιμές οι οποίες είναι 
κοστοστρεφείς δεδομένου ότι εξάγονται από το εγκεκριμένο κοστολογικό 
σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ top down του ΟΤΕ σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο :  

Β1. Κόστη ζεύξεων διασύνδεσης (interconnection links) 
 

Γραμμή Διασύνδεσης Μέσο ετήσιο 
κόστος (Ευρώ)

Κόστος 
Σύνδεσης (Ευρώ) 

Ζεύξη διασύνδεσης Αστική 2Mbps 2.762,45 3.082,33 
Ζεύξη διασύνδεσης Υπεραστική 
2Mbps 

7.124,86 3.153,55 

 

Β2. Υπηρεσίες Διασύνδεσης  
 

Υπηρεσία Μοναδιαίο κόστος Μονάδα 
Τοπική συλλογή κλήσεων 0,454 Ευρωλεπτά 

/λεπτό 
Τοπικός τερματισμός κλήσεων 0,454 Ευρωλεπτά 

/λεπτό 
Απλή διαβίβαση κλήσεων 0,318 Ευρωλεπτά 

/λεπτό 
Διπλή διαβίβαση κλήσεων 0,574 Ευρωλεπτά 

/λεπτό 
Απλή διαβίβαση κλήσεων σε άλλα 
δίκτυα 0,318 

Ευρωλεπτά 
/λεπτό 
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Υπηρεσία Μοναδιαίο κόστος Μονάδα 
Διπλή διαβίβαση κλήσεων σε άλλα 
δίκτυα 1,670 

Ευρωλεπτά 
/λεπτό 

Χρέωση θυρών διασύνδεσης  20,99 Ευρώ/μήνα 
Εφάπαξ τέλος σύνδεσης θυρών 
διασύνδεσης 1.660,45 

Ευρώ 
Τέλος σηματοδοσίας 1.051,25 Ευρώ/μήνα 
Υπηρεσία Ημιζευξής Η-ZEUS 
2Mbps 52,50 Ευρώ/μήνα 
Προεπιλογή φορέα - Αποδεκτή 
αίτηση  3,84 Ευρώ ανα αίτηση
Προεπιλογή φορέα - Απορριφθείσα 
Αίτηση 3,84 Ευρώ ανα αίτηση

 

Β3. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 

Υπηρεσία Μοναδιαίο 
κόστος σε ευρώ 

Μηνιαίο πάγιο τέλος πλήρως 
αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου 8,27 

Μηνιαίο πάγιο τέλος μεριζόμενου 
τοπικού βρόχου 1,87 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ενεργού 
Τοπικού Βρόχου 31,24 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης 
Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 49,33 

 

Β4. Υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ  Α/Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ (2) 
Υπηρεσία Μοναδιαίο Κόστος Μονάδα μέτρησης 
ΟΚΣΥΑ A1- Πάγιο 
Μηνιαίο Τέλος 25,50 Ευρώ/ Mbps 

ΟΚΣΥΑ II- Πάγιο 
Μηνιαίο Τέλος 37,65 Ευρώ/ Mbps 

 
O OTE δεν έχει υποβάλει υπολογισμό του κόστους για τα εφάπαξ κόστη 
σύνδεσης των εν λόγω υπηρεσιών.  

Β5.  Συνδεδεμένα Αναλογικά κυκλώματα (από άκρο σε άκρο) 
Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής  

Υπηρεσία Ετήσιο Κόστος Εφάπαξ τέλος 
σύνδεσης 

Συνδεδεμένο Αναλογικό 
Κύκλωμα  Μ1020-1025 649,30 Ευρώ 1.161,47 Ευρώ 
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Γ. Αποτελέσματα τη μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού 
Κόστους με βάση το τρέχον κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ) εξαγόμενα από bottom-up 
μοντέλα 

Γ1. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) 
και υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ) 
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω (Ενότητα «Ουσιώδη Ευρήματα του 
ελέγχου» για το ΜΜΕΚ), οι τιμές που προέκυψαν από τον έλεγχο:  

1. οι τιμές για τις υπηρεσίες σύνδεσης πλήρους και μεριζόμενου τοπικού 
βρόχου και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες της κατηγορίας μοντέλων 
bottom-up ΒU1  δεν προέκυψαν ως κοστοστρεφείς, επειδή δεν 
εξήχθησαν από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ top 
down του ΟΤΕ, όπως προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 
(ΑΠ. ΕΕΤΤ 388/012/31-5-2006 ,  429/015/1-4-2007 και 437/002/1-6-
2007) .   

2. οι τιμές για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης και συναφών ευκολιών 
ΑΠΤΒ και ΧΕΠ (Ο.Κ.ΣΥ.Α Β’) και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες της 
κατηγορίας μοντέλων bottom-up BU2 είναι κοστοστρεφείς δεδομένου 
ότι εξάγονται από εγκεκριμένα μοντέλα Bottom up, όπως προβλέπεται 
από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (ΑΠ. ΕΕΤΤ 388/012/31-5-2006, 
429/015/1-4-2007 και 437/002/1-6-2007).  

Τα σχετικά τέλη των ανωτέρω υπηρεσιών περιλαμβάνονται στους πίνακες 
που ακολουθούν:  

ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ  Μοναδιαίο 
κόστος(1) 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού Βρόχου 69,81 
Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης Πλήρους Τοπικού Βρόχου 11,59 
Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού 
Βρόχου 24,06 

Εφάπαξ Τέλος Μετατροπής Μεριζ. Σε Πλήρη  Τοπικό 
Βρόχο 27,24 

Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης μετάβασης συνεργείου για 
παραδοση Τοπικού Βρόχου 32,14 

Τέλος Αλλαγής Ορίου Τοπικού Βρόχου στο ΓΚ ΟΤΕ 25,71 
Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για Άρση 
Βλάβης για γραμμή PSTN/ISDN 53,68 

Άσκοπη μετάβαση συνεργείου για Άρση Βλάβης 
υπαιτιότητας παρόχου 

Όμοιο με τέλος 
άσκοπης μετάβασης 
συνεργείου για άρση 
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βλάβης για γραμμή 
PSTN/ISDN 

Υπηρεσία Mirroring από 100΄΄ μέχρι 600΄΄ ζεύγη 198,79 
ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ  Χ.Ε.Π ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ  
Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου  
(ΤΠ1) σε Πλήρη  Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2)  36,74 

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου  
(ΤΠ1) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο  (ΤΠ2)  27,83 

 Τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ1) σε 
Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 27,30 

 Τέλος Μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
(Α.ΡΥ.Σ.) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 48,24 

Τέλος Μετάβασης  Χονδρικής  Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης (Α.ΡΥ.Σ.) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο  38,38 

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Βρόχου σε Χονδρική 
Ευρυζωνική Πρόσβαση (Α.ΡΥ.Σ.) 42,15 

Τέλος Μετάβασης Πλήρους Τοπικού Βρόχου σε 
Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (Α.ΡΥ.Σ.) 39,03 

Τέλος Μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
(Α.ΡΥ.Σ.) ΤΠ1 σε Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση 
(Α.ΡΥ.Σ.) ΤΠ2 

20,27 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΣΚ 
Τέλος σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου 
(ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών 988,82 

Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου 
Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά τ.μ 7,85 

Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά τ.μ. 
(Ζώνη Α, >30.000 παροχές) 

25,12 
 

Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά τ.μ. 
(Ζώνη Β, 10.000 έως 30.000 παροχές) 23,72 

Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά τ.μ. 
(Ζώνη Γ, <10.000 παροχές) 22,33 

Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης ΦΣ 
ανά Πάροχο 300,98 

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής 
Προμελέτης ΦΣ ανά Πάροχο 150,49 

Τέλος Παράδοσης χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης 
ανά ΑΚ λοιπής Ελλάδας (5) 737,15 

Τέλος Παράδοσης χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης 
ανά ΑΚ εντός Αττικής (5) 414,87 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Τέλος σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου 
(ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών 988,82 
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Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου 
Σύμμικτης ή Εικονικής Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα) 116,53 

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης 
Σύμμικτης Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο 1.340,27 

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης 
Εικονικής Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο 1.244,06 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής 
Προμελέτης Σύμμικτης Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο 670,13 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής 
Προμελέτης Εικονικής Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο 622,03 

Μηνιαίο τέλος προληπτικής συντήρησης  Εικονικής 
Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα) 15,34 

Τέλος Αναβάθμισης & Διορθωτικής Συντήρησης 
Εικονικής Συνεγκατάστασης - ανά επίσκεψη 217,35 

Τέλος Συνοδείας Πρόσβασης σε Σύμμικτη 
Συνεγκατάσταση  (ανά επίσκεψη) - εντός τακτικού 
ωραρίου εργάσιμων ημερών 

157,89 

Τέλος Συνοδείας Πρόσβασης σε Σύμμικτη 
Συνεγκατάσταση  (ανά ώρα) - εκτός τακτικού ωραρίου 
εργάσιμων ημερών 

48,87 

 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Εφάπαξ τέλος εκπόνησης τεχνικής μελέτης ΕΣΚΤ & 
ΚΟΙ ΦΥΠ 586,31 

Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης  ΕΣΚΤ  200 Ζευγών σε 
ΦΥΠ(2) 1.573,48 

Εφάπαξ τέλος εκπόνησης τεχνικής Μελέτης για το 
ΕΞΣΚ & ΚΟΙ Τηλεπ. Παρόχου 286,54 

 Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 200 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο 
εντός ΦΥΠ (3) (μούφα) 738,33 

Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 400 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο 
εντός ΦΥΠ(3) (μούφα) 887,53 

 Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 600 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο 
εντός ΦΥΠ(3) (μούφα) 1.036,74 

 Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 800 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο 
εντός ΦΥΠ(3) (μούφα) 1.185,94 

Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης 
Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 200 Ζεύγη ΕΣΚΤ 4,31 

Τέλος Επίσκεψης Συνεργείου  σε σύνδεσμο  (μούφα) 
για άρση Βλάβης Υπαιτιότητας Παρόχου 445,58 

Μηνιαία Τέλη Χρήσης Ζεύγους ΕΞΣΚ ανά Μέτρο 
(L*N*0,0036)(4) 0,0036 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Α/Κ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ 
ΑΠΟ 5000 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 
Εφάπαξ Τέλος  Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. για Α/Κ μέχρι 5000 
Συνδρομητές 
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100΄΄ Ζεύγη 4.432,26 
200΄΄ Ζεύγη 4.875,84 
400΄΄ Ζεύγη 5.848,41 
600΄΄ Ζεύγη 6.688,80 
800΄΄ Ζεύγη 7.636,90 
Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης 
Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 100 Ζεύγη ΕΣΚΤ 5,37 

Μελέτη Αυτοψίας  Κατασκευής  ΕΣΚΤ-ΦΡΕΑΤΙΟΥ 
Παρόχων για Α/Κ Μέχρι 5000 688,68 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΚΗ, 
ΣΥΜΜΙΚΤΗ, ΕΙΚΟΝΙΚΗ) 
Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης 1 ζεύγους ΚΟΙ  
Συνεγκατάστασης (Φυσική - Σύμμικτη - Εικονική) σε 
ΦΥΠ  

718,19 

 Τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ  Συνεγκατάστασης (Φυσική 
- Σύμμικτη - Εικονική) σε ΦΥΠ  ζευγών 1-2"(3) 469,26 

 Τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ  Συνεγκατάστασης (Φυσική 
- Σύμμικτη - Εικονική) σε ΦΥΠ  ζευγών 3-4"(3) 616,85 

 Τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ  Συνεγκατάστασης (Φυσική 
- Σύμμικτη - Εικονική) σε ΦΥΠ  ζευγών 5-6"(3) 722,04 

Μηνιαία Τέλη  συντήρησης και Αποκατάστασης 
Βλάβης ανά ζεύγος ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική - 
Σύμμικτη - Εικονική) σε ΦΥΠ  

4,02 

    

 
Τα τέλη ακύρωσης αίτησης σύνδεσης (ενεργού, ανενεργού και μεριζόμενου) 
και αποσύνδεσης τοπικού βρόχου (πλήρους και μεριζόμενου) καθώς και τα 
τέλη ακύρωσης αιτήσεων μετάβασης τοπικού βρόχου ορίζονται στο 50% του 
αντίστοιχου τέλους σύνδεσης / αποσύνδεσης.  
Οι συντελεστές για τον υπολογισμό των έμμεσων λειτουργικών και 
κεφαλαιουχικών δαπανών του κόστους κατασκευής εργασιών Φυσικής, 
Απομακρυσμένης, Σύμμικτης και Εικονικής Συνεγκατάστασης που 
πραγματοποιούνται από τον ΟΤΕ και δεν καλύπτονται από τα τιμολόγια που 
αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα είναι οι εξής:  

(1) Τιμές σε ευρώ  
(2) Το τέλος σύνδεσης ΦΥΠ & ΕΣΚΤ 200 ζευγών συμπεριλαμβάνει και το κόστος εκπόνησης 
τεχνικής μελέτης ΦΥΠ & ΕΣΚΤ καθώς και το Τέλος σύνδεσης οριολωρίδας  
(3) Το τέλος ζεύξης 200/400/600/800 ζευγών ΕΣΚΤ  και 1-2/3-4/5-6 ζεύγη Καλωδίου Οπτικής Ίνας 
σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) συμπεριλαμβάνει και το κόστος εκπόνησης τεχνικής μελέτης ζεύξης 
(μούφας) 
(4) όπου L είναι το πραγματικό μήκος του ΕΞΣΚ & Ν είναι ο αριθμός συνδεδεμένων ζευγών του 
ΕΞΣΚ με το κύριο δίκτυο 
 (5) Το κόστος κατανέμεται μεταξύ των Δικαιούχων εφόσον παραλάβουν τον χώρο την ίδια ημέρα 
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1. ο συντελεστής επιβάρυνσης έμμεσων λειτουργικών δαπανών ορίζεται ως 
ποσοστό 21,96% επί του σχετικού κόστους προσωπικού του ΟΤΕ (εργατικά 
και επιστασία).  

2. ο συντελεστής επιβάρυνσης Κόστους Κεφαλαίου ορίζεται ως ποσοστό 
14,01% επί του σχετικού κόστους του ΟΤΕ που περιλαμβάνει το άθροισμα 
των προαναφερόμενων δαπανών προσωπικού επαυξημένο με το 
συντελεστή λειτουργικών δαπανών και το κόστος των χρησιμοποιηθέντων 
υλικών. 

Οι δαπάνες εργολάβων (κόστη προσωπικού και υλικά) δεν θα επιβαρύνονται 
με τους προαναφερόμενους συντελεστές. 
Οι όροι και διαδικασίες υλοποίησης των παραπάνω εργασιών ισχύουν όπως 
περιγράφονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ 429/15/4-4-2007 (ΦΕΚ 620/Β/2007) και 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 277/63/28-2-2003 (ΦΕΚ 331/Β/2003) 
 

Γ2. Υπηρεσίες Ο.Κ.Σ.Υ.Α. Β’  

Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β΄  Τιμές σε 
ευρώ 

Μηνιαία τέλη ΟΚΣΥΑ Β' (ανά Μbps) 2,98 

Εφάπαξ τέλος Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ Β' (ανά ζεύγος ίνας) 1.220,94 

Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης ΟΚΣΥΑ Β' (ανά ζεύγος ίνας)   1.262,02 

 

Γ3.  Υπηρεσίες Ημι-Ζεύξης 
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω (Ενότητα ΙΙΙ.Β «Ουσιώδη Ευρήματα 
του ελέγχου» για το ΜΜΕΚ), οι τιμές που προέκυψαν από τον έλεγχο για τις 
ακόλουθες υπηρεσίες Ημι-Ζεύξης και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες της 
κατηγορίας μοντέλων bottom-up Α  δεν είναι κοστοστρεφείς δεδομένου ότι δεν 
εξάγονται από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ top down 
του ΟΤΕ όπως επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (ΑΠ ΕΕΤΤ 
406/34/11-10-2006 και 437/002/1-6-2007) 

ΗΜΙ – ΖΕΥΞΗ Τιμές σε 
ευρώ 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης- Ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Mbps Η-
ΖΕΥΣ (ανά κύκλωμα) 984,41 
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ΗΜΙ – ΖΕΥΞΗ Τιμές σε 
ευρώ 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 Mbps σε  
κύκλωμα Η-ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ (ανά κύκλωμα) 102,19 

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης-ενεργοποίησης 
κυκλώματος  2 Mbps Η-ΖΕΥΣ  492,2 

Εφάπαξ Τέλος ακύρωσης αίτησης μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 
2 Mbps σε  κύκλωμα Η-ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ 51,10 

 

Γ4.  Διαχειριστικό Τέλος 
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω (Ενότητα ΙΙΙ.Β «Ουσιώδη Ευρήματα 
του ελέγχου» για το ΜΜΕΚ), η τιμή που προέκυψαν από τον έλεγχο για την 
υπηρεσία διαχειριστικό τέλος δεν είναι κοστοστρεφής δεδομένου ότι δεν 
εξάγεται από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ top down του 
ΟΤΕ όπως επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (ΑΠ ΕΕΤΤ 
406/34/11-10-2006 και 437/002/1-6-2007) 

Διαχειριστικό Τέλος  Τιμές σε 
ευρώ ανά 
κλήση 

Διαχειριστικό Τέλος διαβίβασης κλήσεων προς τρίτα δίκτυα 0,0015 

Γ5. Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής  
 
1.ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

 
 

o ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ 
 

 
1.1.1 Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης  
 

Χωρητικότητα Τερματικό Tερματικό 
+ Zευκτικό Zευκτικό 

Tερματικό 
+ 

Tερματικό 

Tερματικό    +   
Zευκτικό      +  

Tερματικό 

64KB 847,67 1.218,58 688,30 1.368,36 1.388,65
128KB 847,67 1.218,58 688,30 1.368,36 1.388,65
256KB 1.624,25 2.325,49 1.262,04 2.625,96 2.721,58
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Χωρητικότητα Τερματικό Tερματικό 
+ Zευκτικό Zευκτικό 

Tερματικό 
+ 

Tερματικό 

Tερματικό    +   
Zευκτικό      +  

Tερματικό 

384KB 1.624,25 2.325,49 1.262,04 2.625,96 2.721,58
512KB 1.624,25 2.325,49 1.262,04 2.625,96 2.721,58
1024KB 1.815,50 2.902,13 1.743,06 2.866,47 3.011,35
1920KB  1.858,97 2.989,06 1.887,94 2.953,40 3.098,28
2MB  1.989,36 3.119,46 1.945,90 3.156,24 3.301,12
34MB 5.831,69 7.376,16 2.354,47 10.698,91 10.893,06
45MB 5.831,69 7.376,16 2.354,47 10.698,91 10.893,06
155MB 6.701,00 8.535,24 2.644,24 12.437,52 12.631,67

 
  

    1.1.2. Εφάπαξ Τέλη Αναδρομολόγησης Ζευκτικού ανά  άκρο / Τερματικού  
                  σε Σύνδεση Μετάδοσης *  

  

Χωρητικότητα Τέλη 

64KB 252,75 
128KB 252,75 
256KB 438,21 
384KB 438,21 
512KB 438,21 
1024KB 533,83 
1920KB  678,71 
2MB  678,71 
34MB 774,34 
45MB 774,34 
155MB 1.064,11 

  * Το ανωτέρω τέλος εφαρμόζεται στην περίπτωση αναδρομολόγησης Τερματικού / Ζευκτικού Τμήματος από μια  
Σύνδεση Μετάδοσης σε άλλη Σύνδεση Μετάδοσης 

 
1.1.3 Εφάπαξ Τέλη Μετατροπής Συνδεδεμένου Κυκλώματος ανά άκρο  

          Τερματικού / Ζευκτικού Τμήματος σε Σύνδεση Μετάδοσης *  
 

Χωρητικότητα Τέλη 

64KB 252,75 
128KB 252,75 
256KB 438,21 
384KB 438,21 
512KB 438,21 
1024KB 533,83 
1920KB  678,71 
2MB  678,71 
34MB 774,34 
45MB 774,34 
155MB 1.064,11 

 * Για την ανωτέρω Μετατροπή εφαρμόζονται τα τέλη Αναδρομολόγησης Ζευκτικού ανά Άκρο / Τερματικού σε  
Σύνδεση  Μετάδοσης 
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 1.1.4 Εφάπαξ Τέλη Μεταφοράς Άκρου Τερματικού  
 

Χωρητικότητα Τέλη 

64KB 718,17 
128KB 718,17 
256KB 1.260,04 
384KB 1.260,04 
512KB 1.260,04 
1024KB 1.307,85 
1920KB  1.329,58 
2MB  1.459,98 
34MB 5.108,17 
45MB 5.108,17 
155MB 5.832,59 

 
2. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

 
2.1 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ 

    
         2.1.1 Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης 
 

      ΗΜΙ-ΖΕΥΞΗ  

 Χωρητικότητα  Τέλη 

34 ΜΒ 1.113,37 
155 ΜΒ 1.113,37 

    

 ΖΕΥΞΗ ΣΕ ΦΣ 

 Χωρητικότητα  Τέλη 

2 ΜΒ 1.084,39 
34 ΜΒ 1.084,39 
45 MB 1.084,39 
155 ΜΒ 1.084,39 

    

ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ 

 Χωρητικότητα  Τέλη 

2 ΜΒ 2.518,74 
34 ΜΒ 6.484,23 
45 MB 6.484,23 
155 ΜΒ 7.498,42 

2.1.2 Εφάπαξ Τέλη Μεταφοράς  Άκρου Τερματικού Τμήματος Πλήρους Ζεύξης   
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Χωρητικότητα Τέλη 

2 ΜΒ 1.459,98 
34 ΜΒ 5.108,17 
45 MB 5.108,17 
155 ΜΒ 5.832,59 

      2.1.3 Εφάπαξ Τέλη  Αλλαγής Α/Κ Τερματικού Επέκτασης Πλήρους Ζεύξης 
 

Χωρητικότητα Τέλη 

2 ΜΒ 880,44 
34 ΜΒ 1.036,19 
45 MB 1.036,19 
155 ΜΒ 1.065,17 

      
 

  2.2 ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ 
 
 
         ΗΜΙ-ΖΕΥΞΗ          

Χωρητικότητα  Τέλη 

34 ΜΒ 240,56 
155 ΜΒ 240,56 

      

      ΖΕΥΞΗ ΣΕ ΦΣ 

 Χωρητικότητα  Τέλη 

2 ΜΒ 60,52 
34 ΜΒ 175,63 
45 MB 199,75 
155 ΜΒ 233,71 

       
3. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΚΕ) -Σύνδεση Backhaul 

 

3.1 ΕΦΑΠΑΞ  ΤΕΛΗ 

  3.1.1 Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης  Συνδεδεμένου Κυκλώματος Επέκτασης  
 
Χωρητικότητα Τέλη 
34 ΜΒ 6.804,16 
45 ΜΒ 6.804,16 
155 ΜΒ 7.818,35 
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  3.1.2 Εφάπαξ Τέλη Μεταφοράς Άκρου Τερματικού Τμήματος Συνδεδεμένου 
Κυκλώματος   Επέκτασης 

Χωρητικότητα Τέλη 
34 ΜΒ 5.108,17 
45 ΜΒ 5.108,17 
155 ΜΒ 5.832,59 

 3.1.3 Εφάπαξ Τέλη Αλλαγής Α/Κ Τερματικού Επέκτασης Συνδεδεμένου 
Κυκλώματος Επέκτασης 

Χωρητικότητα Τέλη 
34 ΜΒ 1.036,19 
45 ΜΒ 1.036,19 
155 ΜΒ 1.065,17 

   

     

4. ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ 
    

  4.1 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ : 30,65 
 

      Το ανωτέρω τέλος θα ισχύσει για τη μετατροπή μόνο της τιμολόγησης των Point-to-
Point κυκλωμάτων σε μορφή Τερματικών – Ζευκτικών χωρίς καμιά περαιτέρω 
τεχνική υλοποίηση ή μετατροπή. Θα εφαρμοστεί για όλα τα υφιστάμενα ψηφιακά 
Point-to-Point κυκλώματα κάθε παρόχου. 

 4.2 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ - 
ΖΕΥΚΤΙΚΑ  

 

Χωρητικότητα Tερματικό 
Tερματικό     

+          
Zευκτικό 

Zευκτικό 

Tερματικό  + 
Zευκτικό +     
Tερματικό  

ή 
Τερματικό + 
Τερματικό 

64KB 287,87 295,11 311,05 136,58
128KB 287,87 295,11 311,05 136,58
256KB 444,34 480,56 638,49 156,86
384KB 444,34 480,56 638,49 156,86
512KB 444,34 480,56 638,49 156,86
1024KB 539,97 576,19 829,73 156,86
1920KB  561,70 721,07 902,18 252,48
2MB  579,08 738,46 919,56 261,18
34MB 679,05 787,72 1.064,45 249,59
45MB 679,05 787,72 1.064,45 249,59
155MB 823,94 1.077,49 1.209,33 443,73
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       Τα ανωτέρω τέλη θα ισχύσουν μόνο κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου 
μετατροπής (τεχνική  υλοποίηση ορθής δρομολόγησης) των ΜΓΧ   σε Τερματικά – 
Ζευκτικά Τμήματα. Για τις μετατροπές ορθά δρομολογημένων κυκλωμάτων θα 
εφαρμόζεται κατά περίπτωση το Εφάπαξ Τέλος Μετατροπής Συνδεδ. Κυκλώματος 
ανά άκρο Τερματικού / Ζευκτικού τμήματος σε Συνδ. Μετάδοσης της παραγράφου 
1.1.3.  

4.3 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΟΥ ΕΚΚΙΝΕΙ 
ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΦΣ ΣΕ               ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
(ΣΚΕ) Ή ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ 

 

Χωρητικότητα Τέλη 

34MB 313,33 

45MB 313,33  

155MB 604,55 
 

       Το ανωτέρω τέλος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η υφιστάμενη Μισθωμενή 
Γραμμή Χονδρικής εκκινεί από    χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης και μετατρέπεται: 

 
        Ι. Σε Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης (Τερματικό, Ζευκτικό (αν υφίσταται) 

και Τερματικό Επέκτασης) και ίσης χωρητικότητας Σύνδεση Μετάδοση σε Φ.Σ. 
 
       ΙΙ. Σε σύνδεση Τερματικού, Ζευκτικού (αν υφίσταται) και ίσης χωρητικότητας 

Σύνδεση Μετάδοσης σε Φ.Σ. στην περίπτωση που το Α/Κ, όπου βρίσκεται η Φ/Σ, 
δε συμπίπτει με το οικείο Α/Κ που ανήκει το σημείο παρουσίας (PoP) του 
παρόχου ή δε συμπίπτει να είναι και ΚοΜΓ.  

    
Κατά την ανωτέρω μετατροπή δεν χρεώνεται το εφάπαξ τέλος Σύνδεσης Μετάδοσης 

σε Φ.Σ. 

 

  5. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ 

    5.1 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

 Πρόκειται για το 50% του αντίστοιχου Τέλους Σύνδεσης. Ισχύει για αναβαθμίσεις: 

5 Από 64ΚΒps έως 2 ΜΒps 

6 Από 34ΜΒps έως 155ΜΒps  

o ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
       ΣΥΝΔΕΣΗΣ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ /  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 

  
Πρόκειται για το 50% του αντίστοιχου Τέλους Σύνδεσης / Αναβάθμισης / Μεταφοράς 
/ Μετατροπής 
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5.3  ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ 
ΒΛΑΒΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  :  Η τιμή είναι 53,68   

        

Δ. Αποτελέσματα κοστολογικού ελέγχου για την υπηρεσία φορητότητας  
Σύμφωνα με το Άρθρο 59, παρ. 2 του Νόμου 3431/2006, η τιμολόγηση της 
διασύνδεσης για την παροχή φορητού αριθμού οφείλει να είναι κοστοστρεφής 
και υπόκειται στον έλεγχο της ΕΕΤΤ. Από τον έλεγχο του top-down μοντέλου 
του ΟΤΕ που βασίζεται στη Μεθοδολογία ΜΜΕΚ/ΤΚ προέκυψαν οι κάτωθι 
τιμές για την υπηρεσία φορητότητας οι οποίες θεωρούνται κοστοστρεφείς:  
 

Περιγραφή Υπηρεσιών Μοναδιαίο Κόστος Μονάδα 
μέτρησης 

Αποδεκτή αίτηση  2,48 Ευρώ 

Απορριφθείσα Αίτηση 1,95 Ευρώ 
 
Επιπροσθέτως ο ΟΤΕ υπέβαλε μοντέλο bottom up, αναφορικά με την υπηρεσία 
επαναδρομολόγησης κλήσεων σε μεταφερθέντες αριθμούς, το οποίο μετά τις 
διορθώσεις του Ελεγκτή, έδωσε το ακόλουθο κοστοστρεφές αποτέλεσμα: 
 

Περιγραφή Υπηρεσιών Μοναδιαίο Κόστος 
Μονάδα 
μέτρησης 

Επαναδρομολόγηση κλήσεων σε 
μεταφερθέντες αριθμούς 0,006 Ευρώ/κλήση 

 

 
 

Ε. Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου για υπηρεσίες βάσεων δεδομένων 
καταλόγων χονδρικής 
Επιπροσθέτως ο ΟΤΕ υπέβαλε μοντέλα bottom up, αναφορικά με την 
υπηρεσίες βάσεων δεδομένων καταλόγων χονδρικής, τα οποία μετά τις 
διορθώσεις του Ελεγκτή, έδωσαν τα ακόλουθα κοστοστρεφή αποτελέσματα: 

Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων καταλόγων 
χονδρικής                                   Τέλη (σε Ευρώ) 

Τέλος Πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων του 
Ενοποιημένου Τηλεφωνικού Καταλόγου (ΕΤΚ) 

13,09 Ευρωλεπτά ανά 
αναζήτηση 

Ετήσιο τέλος παροχής στοιχείων συνδρομητών 
ΟΤΕ* 95.695 Ευρώ 

* Το τέλος αφορά το σύνολο της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ των 
ενδιαφερομένων παρόχων. 
 



 120

ΜΕΡΟΣ VII: ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΜΕΚ δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 
482/051/2008/ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
H  EETT στην Απόφασή της για τις Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού (ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/24.06.2008), καθόρισε ότι ο ΟΤΕ 
οφείλει να υποβάλλει Υποδείγματα Αναφορών ΜΜΕΚ/ΤΚ (Βλέπε αναλυτικά 
κεφ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)  
 

Α. Υποδείγματα Αναφορών LRAIC.  
Ο ΟΤΕ δεν υπέβαλε τους απαιτούμενους,  σύμφωνα με τα άρθρα 8 παρ. 1 , 
περίπτωση γ) και άρθρο 7 της ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/2008, πίνακες (υποδείγματα 
αναφορών) μέσω του συστήματος ΜΜΕΚ. Αντ’ αυτών, (με την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 64311/09-12-2008 επιστολή του)  υπέβαλε τις παρακάτω τρεις 
αναφορές, οι οποίες αποτελούν απεικόνιση των υπολογισμών που 
πραγματοποιούνται στα πλαίσια του κοστολογικού συστήματος ΜΜΕΚ 
(LRIC-CCA): 

i. Κόστη ΜΜΕΚ ανά κατηγορίες προϊόντων 
ii. ΜΜΕΚ κόστη ανά προϊόν 
iii. Κοινά κόστη 

 
Διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ότι δεν υπάρχει σαφής αντιστοίχηση μεταξύ των 
κέντρων κόστους, όπως καθορίζονται από τη σχετική ως άνω Απόφαση της 
EETT, και των  κέντρων κόστους που παρουσιάζει το υποβληθέν από τον ΟΤΕ 
top down σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ. Παρόλα αυτά, με ουδεμία ή ελάχιστες 
προσαρμογές, ο ΟΤΕ εδύνατο να υποβάλει τα Υποδείγματα Αναφορών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Απόφαση. Συνεπώς, ο ΟΤΕ 
οπωσδήποτε δύναται να υποβάλει τα κάτωθι Υποδείγματα Αναφορών:  
Υπόδειγμα 1.1., πίνακας 1, πίνακας 2, πίνακας 4, πίνακας 5  
Υπόδειγμα 1.2, πίνακας 1.1. 
Υπόδειγμα 3.4, πίνακας 1, πίνακας 2 
 
Σύσταση: O ΟΤΕ σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 
482/051/24.06.2008 οφείλει  

i. να υποβάλει άμεσα τα ανωτέρω Υποδείγματα Αναφορών προς έγκριση 
στην ΕΕΤΤ 

ii. να υποβάλει, κατά τον επόμενο κοστολογικό έλεγχο (έτος 2008-2010), 
το σύνολο των προβλεπόμενων στην ανωτέρω Απόφαση Υποδειγμάτων 
Αναφορών και σε περίπτωση της κατά δήλωσή του αδυναμίας υποβολής 
ορισμένων εξ αυτών, να προσκομίσει κάθε υποστηρικτικό στοιχείο της 
δήλωσής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, παρ. 4 της 
Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008.  
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Β. Δημοσίευση Υποδειγμάτων Αναφορών LRAIC 
Ο ΟΤΕ με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 2046/15.01.2009 επιστολή του θεώρησε 
ότι τα Υποδείγματα Αναφορών LRAIC, για λόγους δομής, πληρέστερης 
κατανόησης και διεθνούς πρακτικής δεν πρέπει να δημοσιευθούν. Η ΕΕΤΤ 
κρίνει ότι η υποχρεώση δημοσίευσης Υποδειγμάτων Αναφορών LRAIC 
ερείδεται στη διάταξη του άρθρου 9 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
482/051/2008 και στοχεύει στην τήρηση των αρχών της διαφάνειας και 
πρόκλησης του κόστους.  
 
 
ΜΕΡΟΣ VIII: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ / Ευρήματα του Ελέγχου 
 
Σύμφωνα με την Απόφαση 482/051/26.05.2008 της ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ καλείται να 
καταρτίζει καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού με βάση το σύστημα ΠΚΚ-
ΤΚ και ΜΜΕΚ-ΤΚ.  
Με την με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 64311/09-12-2008 επιστολή του, ο ΟΤΕ υπέβαλε 
καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού, καθώς και την ακολουθούμενη 
μεθοδολογία.  
Ο ΟΤΕ παρουσίασε αναλυτικές καταστάσεις Λογιστικού Διαχωρισμού για 
κάθε επιχειρησιακή λειτουργία χωριστά καθώς ανά ρυθμιζόμενη αγορά και 
ανά υπηρεσία. 
 
Διαπιστώθηκαν τα εξής : 
1. Ορισμένες σχέσεις αντιστοίχησης μεταξύ λιανικών και χονδρικών 
αγορών δεν έχουν υλοποιηθεί ορθώς. Ενδεικτικά αναφέρεται, δεν υπάρχει 
απευθείας σχέση αντιστοίχησης μεταξύ υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών 
λιανικής και υπηρεσιών τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων 
γραμμών χονδρικής. (Βλέπε αναλυτικά Παραδοτέο 4) 
 
Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να ενσωματώσει, από τον επόμενο κοστολογικό 
έλεγχο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο κοστολογικό του σύστημα, 
προκειμένου να υλοποιούνται ορθά οι σχέσεις αντιστοίχησης μεταξύ 
χονδρικών και λιανικών υπηρεσιών .  
 
2. Στις καταστάσεις που υποβλήθηκαν από τον ΟΤΕ προς δημοσίευση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
482/051/2008, δεν έχουν συμπεριληφθεί στοιχεία όγκων προς πελάτες και 
στοιχεία όγκων ιδιοπαροχής.  
 
Σύσταση : Ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλάβει τα στοιχεία όγκων προς πελάτες 
και τα στοιχεία όγκων ιδιοπαροχής 
 
3. Σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών λιανικής, δεν υπάρχουν στοιχεία ανά 
μονάδα υπηρεσίας.  
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Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να παρέχει σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών λιανικής 
στοιχεία ανά μονάδα υπηρεσίας. 
 
4. Κατά τη διαδικασία ελέγχου ύπαρξης συμφιλίωσης, διαπιστώθηκαν 
κάποιες αποκλίσεις μεταξύ των δεδομένων εισόδου του κοστολογικού 
μοντέλου του ΟΤΕ (με προϋπολογιστικά στοιχεία έτους 2007) και των 
καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού (με απολογιστικά στοιχεία έτους 2007). 
(Βλέπε αναλυτικά Παραδοτέο 4). Ωστόσο, σύμφωνα με την Απόφαση της 
ΕΕΤΤ, πρέπει να επιτυγχάνεται πλήρης συμφιλίωση μεταξύ του κοστολογικού 
μοντέλου και των καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού.  
 
Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να προβαίνει σε πλήρη συμφιλίωση μεταξύ του 
κοστολογικού μοντέλου και των καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού.  
 
5. Τέλη μεταφοράς   
Ο ΟΤΕ δεν παρέσχε πλήρη στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή 
μη διακριτικής μεταχείρισης. Συγκεκριμένα,   
(α) Η ακολουθούμενη από τον ΟΤΕ μεθοδολογία κατάρτισης καταστάσεων 
λογιστικού διαχωρισμού σε συνδυασμό με την έλλειψη υποβολής των 
προβλεπόμενων στην ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/2008 Υποδειγμάτων Αναφορών σε 
σχέση με το πρότυπο ΜΜΕΚ-ΤΚ δύναται να εγείρει ζητήματα τήρησης της 
αρχής της διαφάνειας.  
(β) Το ΕΚΟΣ δεν έχει εξαρχής σχεδιασθεί ώστε να διαχωρίζει τις υπηρεσίες 
χονδρικής από λιανικής με σκοπό την κατάρτιση καταστάσεων λογιστικού 
διαχωρισμού. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη λανθασμένη υλοποίηση 
ορισμένων σχέσεων αντιστοίχησης μεταξύ λιανικών και χονδρικών αγορών 
(βλ. σημείο 1. ανωτέρω) έχει ως αποτέλεσμα τον μη ορθό υπολογισμό των 
τελών μεταφοράς. 
(γ) Κατά τον υπολογισμό των τελών μεταφοράς, δεν έχουν συμπεριληφθεί 
στοιχεία όγκων προς πελάτες και στοιχεία όγκων ιδιοπαροχής (Βλέπε ανωτέρω 
σημείο 2.).  
Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι δεν είναι εφικτή η εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων σχετικά με τον έλεγχο ύπαρξης μη διακριτικής μεταχείρισης 
στα τέλη μεταφοράς ανά μονάδα υπηρεσίας.  
 
Σύσταση : Ο ΟΤΕ, για τον επόμενο κοστολογικό έλεγχο, πρέπει να προβεί σε 
διορθώσεις των ανωτέρω προβλημάτων, ώστε να εξάγοντα τα τέλη μεταφοράς 
ανά μονάδα υπηρεσίας.   
 
ΜΕΡΟΣ IX: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΤΕ 
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 15328/23-3-2009 επιστολή του, ο ΟΤΕ υπέβαλε 
πρόταση τιμολογιακής πολιτικής με τα κάτωθι περιεχόμενο: 
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1. ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ  

Α. Συνδεδεμένα Αναλογικά Κυκλώματα από άκρο σε άκρο 
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω τέλη να ακολουθήσουν τα υφιστάμενα τιμολόγια 
των αναλογικών κυκλωμάτων. 
 

Β. Εφάπαξ Τέλη Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων 
Γραμμών 
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω εφάπαξ τέλη να ορισθούν με βάση το κόστος που 
προέκυψε από τον Έλεγχο.  

              

Γ. Μηνιαία Τέλη Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων 
Γραμμών 
Ο ΟΤΕ πρότεινε τη διατήρηση των  υφιστάμενων τελών, όπως αυτά ορίσθηκαν 
με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ  ΑΠ 496/053/23.09.2008 «Έγκριση τελών 
υπηρεσιών Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 
Χονδρικής και Συναφών Ευκολιών σε εφαρμογή της  ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6-09-
2006 (ΦΕΚ 1419/Β/2007)» (ΦΕΚ 2128/Β/14.10.2008).  

Δ. Εφάπαξ Τέλη Συνδέσεων Μετάδοσης   
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω εφάπαξ τέλη να ορισθούν με βάση το κόστος που 
προέκυψε από τον Έλεγχο.  

Ε. Πάγια Μηνιαία Τέλη Συνδέσεων Μετάδοσης  
Ο ΟΤΕ πρότεινε τη διατήρηση των  υφιστάμενων τελών, όπως αυτά ορίσθηκαν 
με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ  ΑΠ 496/053/23.09.2008 «Έγκριση τελών 
υπηρεσιών Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 
Χονδρικής και Συναφών Ευκολιών σε εφαρμογή της  ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6-09-
2006 (ΦΕΚ 1419/Β/2007)» (ΦΕΚ 2128/Β/14.10.2008). Επίσης για τα 
Τερματικά Επέκτασης πρότεινε την εφαρμογή των ακόλουθων τιμολογίων: 
 

ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ   

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος ανά Km 

Είδος Κυκλώματος / 
Χωρητικότητα 

Σταθερό 
Μηνιαίο 
Τέλος 

Κυκλώματος
Ζώνη 1     

(0-35 km) 

Ζώνη 2      
(36-70 km) 
ή 35+ για 
Τερματικό 

Ζώνη 3     
(71-150 

km) 

Ζώνη 4     
(150 + 
km) 

2 ΜΒ 162,46 16,24 11,19 0 0 
34 ΜΒ 445,7 131,8 92,26 0 0 
45 MB 504,24 152,57 106,8 0 0 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 

155 ΜΒ 1.005,34 611,2 427,84 0 0 
2 ΜΒ 136,43 6,17 4,25 3,79 3,16  

ΖΕΥΚΤΙΚΟ 34 ΜΒ 472,31 13,61 9,53 6,22 5,19 
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Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος ανά Km 

Είδος Κυκλώματος / 
Χωρητικότητα 

Σταθερό 
Μηνιαίο 
Τέλος 

Κυκλώματος
Ζώνη 1     

(0-35 km) 

Ζώνη 2      
(36-70 km) 
ή 35+ για 
Τερματικό 

Ζώνη 3     
(71-150 

km) 

Ζώνη 4     
(150 + 
km) 

45 MB 597,47 17,22 12,05 7,87 6,56  
 155 ΜΒ 939,24 37,09 25,97 23,49 20,36 

2 ΜΒ 7,41 16,24 11,19 0 0 
34 ΜΒ 19,74 131,8 92,26 0 0 
45 MB 22,64 152,57 106,8 0 0 

 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

 
 155 ΜΒ 46,71 611,2 427,84 0 0 

 

ΣΤ. Εφάπαξ Τέλη Συνδεδεμένων Κυκλωμάτων Επέκτασης   
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω εφάπαξ τέλη να ορισθούν με βάση το κόστος που 
προέκυψε από τον Έλεγχο.  

Ζ. Μηνιαία Τέλη Συνδεδεμένων Κυκλωμάτων Επέκτασης 
Ο ΟΤΕ πρότεινε τη διατήρηση των  υφιστάμενων τελών, όπως αυτά ορίσθηκαν 
με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ  ΑΠ 496/053/23.09.2008 «Έγκριση τελών 
υπηρεσιών Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 
Χονδρικής και Συναφών Ευκολιών σε εφαρμογή της  ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6-09-
2006 (ΦΕΚ 1419/Β/2007)» (ΦΕΚ 2128/Β/14.10.2008). Επίσης για τα 
Τερματικά Επέκτασης πρότεινε την εφαρμογή των ακόλουθων τιμολογίων: 
 
ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ 

 
Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος ανά Km 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 
ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

Σταθερό 
Μηνιαίο 
Τέλος 

Κυκλώματο
ς 

Ζώνη 1     
(0-35 km) 

Ζώνη 2      
(36-70 km) 
ή 35+ για 
Τερματικό 

  Ζώνη 3     
(71-150 
km) 

Ζώνη 4     
(150 + 
km) 

34 ΜΒ 445,70 131,80 92,26 0,00 0,00
45 MB 504,24 152,57 106,80 0,00 0,00ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ  
155 ΜΒ 1.005,34 611,20 427,84 0,00 0,00
34 ΜΒ 472,31 13,61 9,53 6,22 5,19
45 MB 597,47 17,22 12,05 7,87 6,56ΖΕΥΚΤΙΚΟ 

  
155 ΜΒ 939,24 37,09 25,97 23,49 20,36
34 ΜΒ 19,74 131,80 92,26 0,00 0,00
45 MB 22,64 152,57 106,80 0,00 0,00

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

 155 ΜΒ 46,71 611,20 427,84 0,00 0,00

Η. Εφάπαξ Τέλη Μετατροπής Μισθωμένης Γραμμής σε Τερματικά και 
Ζευκτρικά Τμήματα  
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω εφάπαξ τέλη να ορισθούν με βάση το κόστος που 
προέκυψε από τον Έλεγχο.  
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Θ. Ειδικά Εφάπαξ Τέλη 
 Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω εφάπαξ τέλη να ορισθούν με βάση το κόστος που 
προέκυψε από τον Έλεγχο.  
 

2. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα ακόλουθα τιμολόγια ανά ζώνη χρέωσης:  
Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσιών συλλογής, τερματισμού 
και συλλογής/τερματισμού σε συνδυασμό με διαβίβαση κλήσεων αναλύονται 
σε ζώνες χρέωσης ως εξής 

Τέλη Διασύνδεσης 
Καθημερινές 
08:00-20:00 

(€/λεπτό) 

Καθημερινές 
00:00-08:00 

& 20:00-
24:00 

(€/λεπτό) 

Σάββατο 
00:00-24:00 

(€/λεπτό) 

Κυριακή 
00:00-24:00 

(€/λεπτό) 

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ  
0,0048  0,0044  0,0044  0,0034  

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΠΛΗ 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ  

0,0082  0,0076  0,0076  0,0060  

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ  

0,0107  0,0102  0,0102  0,0080  

  
 

3. Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών Η-ΖΕΥΣ 
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω μηνιαία τέλη να ορισθούν με βάση το κόστος που 
προέκυψε από τον Έλεγχο.  
 

4. Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α1 και ΙΙ 
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα ακόλουθα τιμολόγια:  

Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 Προτεινόμενα 
Μηνιαία Τέλη 

350 13.999,87 € 
650 19.999,90 € 
1000 25.500,13 € 



 126

1500 36.000,18 € 
2000 46.250,03 € 
3000 66.500,13 € 
4000 85.500,42 € 
5000 104.500,72 € 
6000 123.000,61 € 
8000 157.000,98 € 

10000 187.500,93 € 
  

  
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ 
Κεντρική 

Προτεινόμενα 
Μηνιαία Τέλη 

2 392,60 € 
10 1.472,23 € 
20 1.962,97 € 
30 2.453,72 € 

155 6.379,46 € 

  
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ 
Περιφεριακή 

Προτεινόμενα 
Μηνιαία Τέλη 

155 4.809,48 € 
350 10.305,60 € 
650 13.986,18 € 
1000 16.930,64 € 

  
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ 

Τοπική 
Προτεινόμενα 
Μηνιαία Τέλη 

155 3.559,85 € 
350 7.361,15 € 
650 9.815,06 € 
1000 11.777,83 € 

 

5. Δεδομένου ότι ο ΟΤΕ δεν απέδειξε κοστοστρέφεια για τις Μισθωμένες 
Γραμμές χονδρικής και ως εκ τούτου εφαρμόζονται αυτές που ορίσθηκαν με 
την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 496/052/23.09.2008, καθώς επίσης ότι ο ΟΤΕ 
στην αγορά Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής φέρει υποχρέωση μη 
διακριτικής μεταχείρισης, πρέπει να κληθεί όπως υποβάλει στην ΕΕΤΤ κάθε 
αναγκαίο υποστηρικτικό στοιχείο, για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η 
εφαρμογή της εγκριθείσης τιμολογιακής πολιτικής των Μισθωμένων Γραμμών 
λιανικής οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσμενή μεταχείριση των 
Δικαιούχων Παρόχων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής.  
 
και ύστερα από προφορική Εισήγηση του Αντιπροέδρου (κ. Νικ. Κουλούρη) και 
του Προέδρου της ΕΕΤΤ, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 
 
 Κεφάλαιο Α: Βασικές Διατάξεις 
1. Διαπιστώνει ότι η παρούσα εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου 45, παρ. 6 

και 7 του ν. 3431/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 8, παρ. 6 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
482/051/2008. 

2. Εγκρίνει τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος για το έτος 2009 με βάση απολογιστικά 
στοιχεία 2007 και προϋπολογιστικά στοιχεία 2008 και 2009, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρούσα και τα σχετικά Παραδοτέα του ελέγχου, τα 
οποία παρατίθενται στο Μέρος VI της παρούσας με τίτλο 
«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με βάση τις μεθοδολογίες ΠΚΚ/ΤΚ και ΜΜΕΚ/ΤΚ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2009, ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007».  

 
Κεφάλαιο Β: Δημοσίευση 
  1. Εντέλλεται τη δημοσίευση των τιμολογίων του έτους 2009, για τις υπό 

ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ 
υπέχει υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισμού καθώς και τις υπηρεσίες φορητότητας αριθμού και 
τηλεφωνικών καταλόγων όπως αυτά προέκυψαν από τον ως άνω 
διεξαχθέντα κοστολογικό έλεγχο και τα οποία έχουν ως εξής: 
Β1. Μισθωμένες Γραμμές Λιανικής 
Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσιών μισθωμένων 
γραμμών Λιανικής αναλυόμενες σε τιμές εξαρτώμενες και μη-εξαρτώμενες 
από απόσταση έχουν ως εξής : 

 

   Μεταβλητό Ετήσιο Τέλος 

Μισθωμένες Γραμμές 
Λιανικής 

Κόστος 
Σύνδεσης 

(Δύο 
άκρα) 

(Ευρώ) 

Ετήσιο 
κόστος 
Μη 

εξαρτώμ
ενο από 
απόστασ
η (δύο 
άκρα) 

(Ευρώ) 

Ζώνη 1 
(0-

35km) 
& 

Αστικά 
(Ευρώ) 

Ζώνη 
2 (36-

70 
Km) 

(Ευρώ
) 

Ζώνη 3 
(71-150 

Km) 
(Ευρώ)

Ζώνη 4 
(150+ 
Km) 

(Ευρώ)

Αναλογικές Μισθωμένες 
Γραμμές        

Αστική Μ1020/Μ1025 1.439,11 868,3 29,65    

Αστική Μ1040 1.046,50 842,1 27,99    



 128

   Μεταβλητό Ετήσιο Τέλος 

Μισθωμένες Γραμμές 
Λιανικής 

Κόστος 
Σύνδεσης 

(Δύο 
άκρα) 

(Ευρώ) 

Ετήσιο 
κόστος 
Μη 

εξαρτώμ
ενο από 
απόστασ
η (δύο 
άκρα) 

(Ευρώ) 

Ζώνη 1 
(0-

35km) 
& 

Αστικά 
(Ευρώ) 

Ζώνη 
2 (36-

70 
Km) 

(Ευρώ
) 

Ζώνη 3 
(71-150 

Km) 
(Ευρώ)

Ζώνη 4 
(150+ 
Km) 

(Ευρώ)

Υπεραστική Μ1020/Μ1025 2.100,04 868,3 29,65 19,94 11,86 7,09 
Υπεραστική Μ1040 1.396,74 842,1 27,99 20,21 12,02 7,18 
Ψηφιακές Μισθωμένες 
Γραμμές        

Αστική ψηφιακή 64KBps 2.051,33 2.524,1 9,83    

Αστική ψηφιακή 128 Kbps 2.052,03 2942,8 13,99    

Αστική ψηφιακή 256 Kbps 3.711,45 3.842,0 25.91    

Αστική ψηφιακή 384 Kbps 3.711,45 4.954,6 26,65    

Αστική ψηφιακή 512 Kbps 3.711,45 6.144,2 23,53    

Αστική ψηφιακή 1024 Kbps 3.930,35 9.156,3 47,94    

Αστική ψηφιακή 1920 Kbps 4.061,69 12.883,2 70,15    

Αστική ψηφιακή 2MBps 4.369,56 9,303,4 65,58    

Υπεραστική ψηφιακή 64KBps 2.051,26 2.524,1 9,83 7,37 4,42 2,95 
Yπεραστική ψηφιακή 128 Kbps 2.052,03 2942,8 13,99 10,49 6,29 4,20 
Yπεραστική ψηφιακή 256 Kbps 3.885,16 3.842,0 25.91 19,43 11,66 7,77 
Yπεραστική ψηφιακή 384 Kbps 3.885,16 4.954,6 26,65 15,99 8,00 5,33 
Yπεραστική ψηφιακή 512 Kbps 3.885,16 6.144,2 23,53 17,64 10,59 7,06 
Yπεραστική ψηφιακή 1024 
Kbps 4.322,96 9.156,3 47,94 35,95 21,57 14,38 
Yπεραστική ψηφιακή 1920 
Kbps 4.759,36 12.883,2 70,15 42,09 21,04 14,03 
Υπεραστική ψηφιακή 2MBps 5.198,57 9,303,4 65,58 35,64 28,39 15,84 
       

• Οι αποστάσεις υπολογίζονται ως οι ευθύγραμμες αποστάσεις μεταξύ 
των αστικών κέντρων των άκρων της μισθωμένης γραμμής 

   

Β2. Υπηρεσίες Διασύνδεσης 
Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσιών συλλογής, 
τερματισμού και συλλογής/τερματισμού σε συνδυασμό με διαβίβαση 
κλήσεων αναλύονται σε ζώνες χρέωσης ως εξής 
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Τέλη Διασύνδεσης 
Καθημερινές 
08:00-20:00 

(€/λεπτό) 

Καθημερινές 
00:00-08:00 

& 20:00-
24:00 

(€/λεπτό) 

Σάββατο 
00:00-24:00 

(€/λεπτό) 

Κυριακή 
00:00-24:00 

(€/λεπτό) 

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ  0,0048  0,0044  0,0044  0,0034  

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

ΜΕ ΑΠΛΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ  
0,0082  0,0076  0,0076  0,0060  

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ  
0,0107  0,0102  0,0102  0,0080  

 

Υπηρεσία Μοναδιαίο κόστος Μονάδα 
Χρέωση θυρών διασύνδεσης  20,99 Ευρώ/μήνα 
Εφάπαξ τέλος σύνδεσης θυρών 
διασύνδεσης 1.660,45 

Ευρώ 
Τέλος σηματοδοσίας 1.051,25 Ευρώ/μήνα 
Υπηρεσία Ημιζευξής Η-ZEUS 
2Mbps 52,50 Ευρώ/μήνα 
Προεπιλογή φορέα - Αποδεκτή 
αίτηση  3,84 Ευρώ ανα αίτηση
Προεπιλογή φορέα - Απορριφθείσα 
Αίτηση 3,84 Ευρώ ανα αίτηση

 
Υπηρεσίες Ημι-Ζεύξης 

Υπηρεσία Η-ΖΕΥΣ Τιμές (Ευρώ) 
Μηνιαίο μίσθωμα πακέτου 
διασύνδεσης 14 x 2 Mbps ανά Η-
ΖΕΥΣ (ελάχιστος αριθμός 
γραμμών):  735,00 
Μηνιαίο μίσθωμα κυκλώματος 
διασύνδεσης 2 Mbps για αριθμό 
κυκλωμάτων 2 Mbps πλέον του 
πακέτου των 14 x 2 Mbps στην Η-
ΖΕΥΣ και μέχρι των αριθμό των 
63:  52,50 
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Για την παροχή της υπηρεσίας Η-ΖΕΥΣ, απαιτείται επένδυση σε εξοπλισμό πολυπλεξίας ADM-1 
με αποκλειστική χρήση από τον διασυνδεόμενο Πάροχο, με δυνατότητα παροχής  από 1 έως 63 
κυκλωμάτων 2 Mbps. 

Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Ημι-ζεύξης ισχύουν οι κάτωθι τιμές: 

ΗΜΙ – ΖΕΥΞΗ Τιμές 
(Ευρώ) 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης- Ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Mbps Η-
ΖΕΥΣ (ανά κύκλωμα) 984,41 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 Mbps σε  
κύκλωμα Η-ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ (ανά κύκλωμα) 102,19 

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης-ενεργοποίησης 
κυκλώματος  2 Mbps Η-ΖΕΥΣ  492,1 

Εφάπαξ Τέλος ακύρωσης αίτησης μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 
2 Mbps σε  κύκλωμα Η-ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ 51,10 

 
Διαχειριστικό Τέλος 
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω (Ενότητα ΙΙΙ.Β «Ουσιώδη Ευρήματα 
του ελέγχου» για το ΜΜΕΚ), η τιμή που προέκυψαν από τον έλεγχο για την 
υπηρεσία διαχειριστικό τέλος δεν είναι κοστοστρεφής δεδομένου ότι δεν 
εξάγεται από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ top down του 
ΟΤΕ όπως επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (ΑΠ ΕΕΤΤ 
406/34/11-10-2006 και 437/002/1-6-2007) 

Διαχειριστικό Τέλος  Τιμές σε ευρώ 
ανά κλήση 

Διαχειριστικό Τέλος διαβίβασης κλήσεων προς τρίτα 
δίκτυα 0,0015 

 Β3. Κόστη ζεύξεων διασύνδεσης (interconnection links) 
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Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσιών ζεύξεις διασύνδεσης 
αναλυόμενες σε τιμές εξαρτώμενες και μη-εξαρτώμενες από απόσταση έχουν 
ως εξής : 

Μεταβλητό Ετήσιο Τέλος 

Υπηρεσία 
Τέλος 

Σύνδεσης 
(Ευρώ) 

Σταθερό 
Ετήσιο 
τέλος 

(Ευρώ) 

Ζώνη 1  (0-
35km) & 
Αστικά 
(Ευρώ) 

Ζώνη 2 
(36-70 
Km) 

(Ευρώ) 

Ζώνη 3 
(71-150 

Km) 
(Ευρώ)

Ζώνη 
4 

(150+ 
Km) 

(Ευρώ)
Ζεύξη Διασύνδεσης 

2ΜΒps  Αστική 3.082,33 2.929,66 90,28    

Ζεύξη Διασύνδεσης 
2ΜΒps Υπεραστική 

3.153,55 2.929,66 90,28 29,28 23,31 13,00 

 
Β4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ  Μοναδιαίο 
κόστος(1) 

Μηνιαίο πάγιο τέλος πλήρως αδεσμοποίητου τοπικού 
βρόχου 8,27 

Μηνιαίο πάγιο τέλος μεριζόμενου τοπικού βρόχου 1,87 
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού Βρόχου 31,24 
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 49,33 
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού Βρόχου 69,81 
 Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης Πλήρους Τοπικού Βρόχου 11,59 
Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού 
Βρόχου 24,06 

Εφάπαξ Τέλος Μετατροπής Μεριζ. Σε Πλήρη  Τοπικό 
Βρόχο 27,24 

Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης μετάβασης συνεργείου για 
παραδοση Τοπικού Βρόχου 32,14 

 Τέλος Αλλαγής Ορίου Τοπικού Βρόχου στο ΓΚ ΟΤΕ 25,71 
Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για Άρση 
Βλάβης για γραμμή PSTN/ISDN 53,68 

Άσκοπη μετάβαση συνεργείου για Άρση Βλάβης 
υπαιτιότητας παρόχου 

Όμοιο με τέλος 
άσκοπης μετάβασης 
συνεργείου για άρση 
βλάβης για γραμμή 

PSTN/ISDN 
Υπηρεσία Mirroring από 100΄΄ μέχρι 600΄΄ ζεύγη 198,79 
ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ  Χ.Ε.Π ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ  
Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου  
(ΤΠ1) σε Πλήρη  Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2)  36,74 
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Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου  
(ΤΠ1) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο  (ΤΠ2)  27,83 

 Τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ1) σε 
Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 27,30 

 Τέλος Μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
(Α.ΡΥ.Σ.) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 48,24 

Τέλος Μετάβασης  Χονδρικής  Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης (Α.ΡΥ.Σ.) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο  38,38 

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Βρόχου σε Χονδρική 
Ευρυζωνική Πρόσβαση (Α.ΡΥ.Σ.) 42,15 

Τέλος Μετάβασης Πλήρους Τοπικού Βρόχου σε 
Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (Α.ΡΥ.Σ.) 39,03 

Τέλος Μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
(Α.ΡΥ.Σ.) ΤΠ1 σε Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση 
(Α.ΡΥ.Σ.) ΤΠ2 

20,27 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΣΚ 
Τέλος σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου 
(ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών 988,82 

Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου 
Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά τ.μ 7,85 

Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά τ.μ. 
(Ζώνη Α, >30.000 παροχές) 

25,12 
 

Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά τ.μ. 
(Ζώνη Β, 10.000 έως 30.000 παροχές) 23,72 

Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά τ.μ. 
(Ζώνη Γ, <10.000 παροχές) 22,33 

Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης ΦΣ 
ανά Πάροχο 300,98 

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής 
Προμελέτης ΦΣ ανά Πάροχο 150,49 

Τέλος Παράδοσης χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης 
ανά ΑΚ λοιπής Ελλάδας (5) 737,15 

Τέλος Παράδοσης χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης 
ανά ΑΚ εντός Αττικής (5) 414,87 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Τέλος σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου 
(ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών 988,82 

Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου 
Σύμμικτης ή Εικονικής Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα) 116,53 

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης 
Σύμμικτης Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο 1.340,27 

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης 
Εικονικής Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο 1.244,06 
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Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής 
Προμελέτης Σύμμικτης Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο 670,13 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής 
Προμελέτης Εικονικής Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο 622,03 

Μηνιαίο τέλος προληπτικής συντήρησης  Εικονικής 
Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα) 15,34 

Τέλος Αναβάθμισης & Διορθωτικής Συντήρησης 
Εικονικής Συνεγκατάστασης - ανά επίσκεψη 217,35 

Τέλος Συνοδείας Πρόσβασης σε Σύμμικτη 
Συνεγκατάσταση  (ανά επίσκεψη) - εντός τακτικού 
ωραρίου εργάσιμων ημερών 

157,89 

Τέλος Συνοδείας Πρόσβασης σε Σύμμικτη 
Συνεγκατάσταση  (ανά ώρα) - εκτός τακτικού ωραρίου 
εργάσιμων ημερών 

48,87 

 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Εφάπαξ τέλος εκπόνησης τεχνικής μελέτης ΕΣΚΤ & 
ΚΟΙ ΦΥΠ 586,31 

 Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης  ΕΣΚΤ  200 Ζευγών σε 
ΦΥΠ(2) 1.573,48 

Εφάπαξ τέλος εκπόνησης τεχνικής Μελέτης για το 
ΕΞΣΚ & ΚΟΙ Τηλεπ. Παρόχου 286,54 

 Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 200 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο 
εντός ΦΥΠ (3) (μούφα) 738,33 

 Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 400 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο 
εντός ΦΥΠ(3) (μούφα) 887,53 

 Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 600 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο 
εντός ΦΥΠ(3) (μούφα) 1.036,74 

 Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 800 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο 
εντός ΦΥΠ(3) (μούφα) 1.185,94 

Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης 
Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 200 Ζεύγη ΕΣΚΤ 4,31 

Τέλος Επίσκεψης Συνεργείου  σε σύνδεσμο  (μούφα) 
για άρση Βλάβης Υπαιτιότητας Παρόχου 445,58 

Μηνιαία Τέλη Χρήσης Ζεύγους ΕΞΣΚ ανά Μέτρο 
(L*N*0,0036)(4) 0,0036 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Α/Κ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ 
ΑΠΟ 5000 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 
Εφάπαξ Τέλος  Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. για Α/Κ μέχρι 5000 
Συνδρομητές 
100΄΄ Ζεύγη 4.432,26 
200΄΄ Ζεύγη 4.875,84 
400΄΄ Ζεύγη 5.848,41 
600΄΄ Ζεύγη 6.688,80 
800΄΄ Ζεύγη 7.636,90 
Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης 5,37 
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Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 100 Ζεύγη ΕΣΚΤ 
Μελέτη Αυτοψίας  Κατασκευής  ΕΣΚΤ-ΦΡΕΑΤΙΟΥ 
Παρόχων για Α/Κ Μέχρι 5000 688,68 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΚΗ, 
ΣΥΜΜΙΚΤΗ, ΕΙΚΟΝΙΚΗ) 
Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης 1 ζεύγους ΚΟΙ  
Συνεγκατάστασης (Φυσική - Σύμμικτη - Εικονική) σε 
ΦΥΠ  

718,19 

 Τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ  Συνεγκατάστασης (Φυσική 
- Σύμμικτη - Εικονική) σε ΦΥΠ  ζευγών 1-2"(3) 469,26 

 Τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ  Συνεγκατάστασης (Φυσική 
- Σύμμικτη - Εικονική) σε ΦΥΠ  ζευγών 3-4"(3) 616,85 

 Τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ  Συνεγκατάστασης (Φυσική 
- Σύμμικτη - Εικονική) σε ΦΥΠ  ζευγών 5-6"(3) 722,04 

Μηνιαία Τέλη  συντήρησης και Αποκατάστασης 
Βλάβης ανά ζεύγος ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική - 
Σύμμικτη - Εικονική) σε ΦΥΠ  

4,02 

    
 

Τα τέλη ακύρωσης αίτησης σύνδεσης (ενεργού, ανενεργού και μεριζόμενου) 
και αποσύνδεσης τοπικού βρόχου (πλήρους και μεριζόμενου) ορίζονται στο 
50% του αντίστοιχου τέλους σύνδεσης / αποσύνδεσης.  
Οι συντελεστές για τον υπολογισμό των έμμεσων λειτουργικών και 
κεφαλαιουχικών δαπανών του κόστους κατασκευής εργασιών Φυσικής, 
Απομακρυσμένης, Σύμμικτης και Εικονικής Συνεγκατάστασης που 
πραγματοποιούνται από τον ΟΤΕ και δεν καλύπτονται από τα τιμολόγια που 
αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα είναι οι εξής:  

• ο συντελεστής επιβάρυνσης έμμεσων λειτουργικών δαπανών ορίζεται 
ως ποσοστό 21,96% επί του σχετικού κόστους προσωπικού του ΟΤΕ 
(εργατικά και επιστασία).  

• ο συντελεστής επιβάρυνσης Κόστους Κεφαλαίου ορίζεται ως ποσοστό 
14,01% επί του σχετικού κόστους του ΟΤΕ που περιλαμβάνει το 
άθροισμα των προαναφερόμενων δαπανών προσωπικού επαυξημένο 
με το συντελεστή λειτουργικών δαπανών και το κόστος των 
χρησιμοποιηθέντων υλικών. 

(1) Τιμές σε ευρώ  
(2) Το τέλος σύνδεσης ΦΥΠ & ΕΣΚΤ 200 ζευγών συμπεριλαμβάνει και το κόστος εκπόνησης 
τεχνικής μελέτης ΦΥΠ & ΕΣΚΤ καθώς και το Τέλος σύνδεσης οριολωρίδας  
(3) Το τέλος ζεύξης 200/400/600/800 ζευγών ΕΣΚΤ  και 1-2/3-4/5-6 ζεύγη Καλωδίου Οπτικής Ίνας 
σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) συμπεριλαμβάνει και το κόστος εκπόνησης τεχνικής μελέτης ζεύξης 
(μούφας) 
(4) όπου L είναι το πραγματικό μήκος του ΕΞΣΚ & Ν είναι ο αριθμός συνδεδεμένων ζευγών του 
ΕΞΣΚ με το κύριο δίκτυο 
 (5) Το κόστος κατανέμεται μεταξύ των Δικαιούχων εφόσον παραλάβουν τον χώρο την ίδια ημέρα 
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Οι δαπάνες εργολάβων (κόστη προσωπικού και υλικά) δεν θα επιβαρύνονται 
με τους προαναφερόμενους συντελεστές.  
Αναφορικά με το θέμα εξέτασης των τελών σε σχέση με την καταναλισκόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια, η ΕΕΤΤ θα αποφανθεί με χωριστή απόφασή της. 
Οι όροι και διαδικασίες υλοποίησης των παραπάνω εργασιών ισχύουν όπως 
περιγράφονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ 429/15/4-4-2007 (ΦΕΚ 620/Β/2007) και 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 277/63/28-2-2003 (ΦΕΚ 331/Β/2003) 
 

 Β5. Υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ  

Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α1 και ΙΙ 
 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 Μηνιαία Τέλη 

350 13.999,87 € 
650 19.999,90 € 
1000 25.500,13 € 
1500 36.000,18 € 
2000 46.250,03 € 
3000 66.500,13 € 
4000 85.500,42 € 
5000 104.500,72 € 
6000 123.000,61 € 
8000 157.000,98 € 

10000 187.500,93 € 
  

  
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ 
Κεντρική Μηνιαία Τέλη 

2 392,60 € 
10 1.472,23 € 
20 1.962,97 € 
30 2.453,72 € 

155 6.379,46 € 

  
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ 
Περιφεριακή Μηνιαία Τέλη 

155 4.809,48 € 
350 10.305,60 € 
650 13.986,18 € 
1000 16.930,64 € 

  
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ 

Τοπική Μηνιαία Τέλη 

155 3.559,85 € 
350 7.361,15 € 
650 9.815,06 € 
1000 11.777,83 € 
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Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Β 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β΄  Τιμές σε 
ευρώ 

Μηνιαία τέλη ΟΚΣΥΑ Β' (ανά Μbps) 2,98 

Εφάπαξ τέλος Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ Β' (ανά ζεύγος ίνας) 1.220,94 

Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης ΟΚΣΥΑ Β' (ανά ζεύγος ίνας)   1.262,02 

 
Β.6. Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής  

 
Β.6.1 Συνδεδεμένα Αναλογικά Κυκλώματα από άκρο σε άκρο 

 
 

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος ανά Km 
Χωρητικότητα 

Σταθερό Ετήσιο 
Τέλος Κυκλώματος 

(€) 

Ζώνη 1               (0 - 35 km) (€) 

Συνδεδεμένο αναλογικό 
κύκλωμα Μ1020/25 757,00 25,85 

 
 

Β.6.2. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ  
 
          Μηνιαία Τέλη Σύνδεσης 

 
Πάγια Μηνιαία Τέλη Τερματικών Τμημάτων 
 

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος ανά Km 
(Ευρώ) 

Χωρητικότητα 
Σταθερό Μηνιαίο 
Τέλος Κυκλώματος 

(Ευρώ) Ζώνη 1  (0 - 35 km) Ζώνη 2            
(36 +  km) 

TERM 64ΚΒ 65,87 4,45 3,32
TERM 128KB 88,54 4,29 3,47
TERM 256KB 135,07 5,18 4,30
TERM 384KB 165,85 7,97 5,58
TERM 512KB 196,66 8,31 6,89
TERM 1024KB 289,95 15,97 11,18
TERM 1920KB  434,94 26,83 18,58

Τ
Ε
ΡΜ

Α
Τ
ΙΚ

Α
 

TERM 2MB  162,46 16,24 11,19
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Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος ανά Km 
(Ευρώ) 

Χωρητικότητα 
Σταθερό Μηνιαίο 
Τέλος Κυκλώματος 

(Ευρώ) Ζώνη 1  (0 - 35 km) Ζώνη 2            
(36 +  km) 

TERM 34MB 445,70 131,80 92,26
TERM 45MB 504,24 152,57 106,80
TERM 155MB 1.005,34 611,20 427,84

  
 

Πάγια Μηνιαία Τέλη Ζευκτικών Τμημάτων 
                                

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος (Ευρώ)ανά Km 
Χωρητικότητα 

Σταθερό 
Μηνιαίο 
Τέλος 

Κυκλώματος 
(Ευρώ) 

Ζώνη 1      
(0-35 km) 

Ζώνη 2        
(36-70 km) 

Ζώνη 3          
(71-150 km) 

Ζώνη 4         
(150 + km) 

TRU 64ΚΒ 42,18 2,34 1,75 0,94 0,63
TRU 128KB 48,18 2,50 2,03 1,00 0,68
TRU 256KB 50,88 2,67 2,21 1,07 0,72
TRU 384KB 57,46 4,52 3,16 1,81 1,22
TRU 512KB 62,56 2,88 2,38 1,15 0,78
TRU 1024KB 84,66 5,53 3,87 2,21 1,49
TRU 1920KB  128,59 5,96 4,13 2,38 1,61
TRU 2MB  136,43 6,17 4,25 3,79 3,16
TRU 34MB 472,31 13,61 9,53 6,22 5,19
TRU 45MB 597,47 17,22 12,05 7,87 6,56 

Ζ
Ε
Υ
Κ
Τ
ΙΚ

Α
 

TRU 155MB 939,24 37,09 25,97 23,49 20,36 
 
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ 
 
Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης  
 

Χωρητικότητα Τερματικό 
(Ευρώ) 

Tερματικό 
+ Zευκτικό 

(Ευρώ) 

Zευκτικό 
(Ευρώ) 

Tερματικό 
+ 

Tερματικό 
(Ευρώ) 

Tερματικό    +   
Zευκτικό      +  

Tερματικό 
(Ευρώ) 

64KB 847,67 1.218,58 688,30 1.368,36 1.388,65
128KB 847,67 1.218,58 688,30 1.368,36 1.388,65
256KB 1.624,25 2.325,49 1.262,04 2.625,96 2.721,58
384KB 1.624,25 2.325,49 1.262,04 2.625,96 2.721,58
512KB 1.624,25 2.325,49 1.262,04 2.625,96 2.721,58
1024KB 1.815,50 2.902,13 1.743,06 2.866,47 3.011,35
1920KB  1.858,97 2.989,06 1.887,94 2.953,40 3.098,28
2MB  1.989,36 3.119,46 1.945,90 3.156,24 3.301,12
34MB 5.831,69 7.376,16 2.354,47 10.698,91 10.893,06
45MB 5.831,69 7.376,16 2.354,47 10.698,91 10.893,06
155MB 6.701,00 8.535,24 2.644,24 12.437,52 12.631,67

 
    

Εφάπαξ Τέλη Αναδρομολόγησης Ζευκτικού ανά  άκρο / Τερματικού  
  σε Σύνδεση Μετάδοσης *  
  

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ) 
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64KB 252,75 
128KB 252,75 
256KB 438,21 
384KB 438,21 
512KB 438,21 
1024KB 533,83 
1920KB  678,71 
2MB  678,71 
34MB 774,34 
45MB 774,34 
155MB 1.064,11 

  * Το ανωτέρω τέλος εφαρμόζεται στην περίπτωση αναδρομολόγησης Τερματικού / Ζευκτικού Τμήματος από μια  
Σύνδεση Μετάδοσης σε άλλη Σύνδεση Μετάδοσης 

 
Εφάπαξ Τέλη Μετατροπής Συνδεδεμένου Κυκλώματος ανά άκρο  
Τερματικού / Ζευκτικού Τμήματος σε Σύνδεση Μετάδοσης *  
 

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ) 

64KB 252,75 
128KB 252,75 
256KB 438,21 
384KB 438,21 
512KB 438,21 
1024KB 533,83 
1920KB  678,71 
2MB  678,71 
34MB 774,34 
45MB 774,34 
155MB 1.064,11 

 * Για την ανωτέρω Μετατροπή εφαρμόζονται τα τέλη Αναδρομολόγησης Ζευκτικού ανά Άκρο / Τερματικού σε  
Σύνδεση  Μετάδοσης 

 Εφάπαξ Τέλη Μεταφοράς Άκρου Τερματικού  
 

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ) 

64KB 718,17 
128KB 718,17 
256KB 1.260,04 
384KB 1.260,04 
512KB 1.260,04 
1024KB 1.307,85 
1920KB  1.329,58 
2MB  1.459,98 
34MB 5.108,17 
45MB 5.108,17 
155MB 5.832,59 
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Β.6.3   ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
   

Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης 
 

      ΗΜΙ-ΖΕΥΞΗ  

 Χωρητικότητα  Τέλη (Ευρώ) 

34 ΜΒ 1.113,37 
155 ΜΒ 1.113,37 

        

ΖΕΥΞΗ ΣΕ ΦΣ 

 Χωρητικότητα  Τέλη (Ευρώ) 

2 ΜΒ 1.084,39 
34 ΜΒ 1.084,39 
45 MB 1.084,39 
155 ΜΒ 1.084,39 

    

      ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ 

 Χωρητικότητα  Τέλη (Ευρώ) 

2 ΜΒ 2.518,74 
34 ΜΒ 6.484,23 
45 MB 6.484,23 
155 ΜΒ 7.498,42 

Εφάπαξ Τέλη Μεταφοράς  Άκρου Τερματικού Τμήματος Πλήρους Ζεύξης   
  

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ) 

2 ΜΒ 1.459,98 
34 ΜΒ 5.108,17 
45 MB 5.108,17 
155 ΜΒ 5.832,59 

Εφάπαξ Τέλη  Αλλαγής Α/Κ Τερματικού Επέκτασης Πλήρους Ζεύξης 
 

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ) 

2 ΜΒ 880,44 
34 ΜΒ 1.036,19 
45 MB 1.036,19 
155 ΜΒ 1.065,17 

      
ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ 
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         ΗΜΙ-ΖΕΥΞΗ          

Χωρητικότητα  Τέλη (Ευρώ) 

34 ΜΒ 240,56 
155 ΜΒ 240,56 

       ΖΕΥΞΗ ΣΕ ΦΣ 

 Χωρητικότητα  Τέλη (Ευρώ) 

2 ΜΒ 60,52 
34 ΜΒ 175,63 
45 MB 199,75 
155 ΜΒ 233,71 

ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ   

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος (Ευρώ) ανά Km 

Είδος Κυκλώματος / 
Χωρητικότητα 

Σταθερό 
Μηνιαίο 
Τέλος 

Κυκλώματος 
(Ευρώ) 

Ζώνη 1     
(0-35 km) 

Ζώνη 2      
(36-70 km) 
ή 35+ για 
Τερματικό 

Ζώνη 3     
(71-150 

km) 

Ζώνη 4     
(150 + 
km) 

2 ΜΒ 162,46 16,24 11,19 0 0 
34 ΜΒ 445,7 131,8 92,26 0 0 
45 MB 504,24 152,57 106,8 0 0 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 

155 ΜΒ 1.005,34 611,2 427,84 0 0 
2 ΜΒ 136,43 6,17 4,25 3,79 3,16 
34 ΜΒ 472,31 13,61 9,53 6,22 5,19 
45 MB 597,47 17,22 12,05 7,87 6,56 

 
ΖΕΥΚΤΙΚΟ 

 
 155 ΜΒ 939,24 37,09 25,97 23,49 20,36 

2 ΜΒ 7,41 16,24 11,19 0 0 
34 ΜΒ 19,74 131,8 92,26 0 0 
45 MB 22,64 152,57 106,8 0 0 

 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

 
 155 ΜΒ 46,71 611,2 427,84 0 0 

         
 

  Β.6.4.   ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΚΕ) 

ΕΦΑΠΑΞ  ΤΕΛΗ 

   Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης  Συνδεδεμένου Κυκλώματος Επέκτασης 
 
Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ) 
34 ΜΒ 6.804,16 
45 ΜΒ 6.804,16 
155 ΜΒ 7.818,35 

   Εφάπαξ Τέλη Μεταφοράς Άκρου Τερματικού Τμήματος Συνδεδεμένου 
Κυκλώματος   Επέκτασης 
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Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ) 
34 ΜΒ 5.108,17 
45 ΜΒ 5.108,17 
155 ΜΒ 5.832,59 

Εφάπαξ Τέλη Αλλαγής Α/Κ Τερματικού Επέκτασης Συνδεδεμένου Κυκλώματος 
Επέκτασης 

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ) 
34 ΜΒ 1.036,19 
45 ΜΒ 1.036,19 
155 ΜΒ 1.065,17 

   
 
ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ 
 

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος (Ευρώ) ανά Km 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 

ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

Σταθερό 
Μηνιαίο 
Τέλος 

Κυκλώματο
ς (Ευρώ) 

Ζώνη 1     
(0-35 km) 

Ζώνη 2      
(36-70 km) 
ή 35+ για 
Τερματικό 

  Ζώνη 3     
(71-150 
km) 

Ζώνη 4    
(150 + 
km) 

34 ΜΒ 445,70 131,80 92,26 0,00 0,00
45 MB 504,24 152,57 106,80 0,00 0,00ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ  
155 ΜΒ 1.005,34 611,20 427,84 0,00 0,00
34 ΜΒ 472,31 13,61 9,53 6,22 5,19
45 MB 597,47 17,22 12,05 7,87 6,56ΖΕΥΚΤΙΚΟ 

  
155 ΜΒ 939,24 37,09 25,97 23,49 20,36
34 ΜΒ 19,74 131,80 92,26 0,00 0,00
45 MB 22,64 152,57 106,80 0,00 0,00

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

 155 ΜΒ 46,71 611,20 427,84 0,00 0,00
 

     

Β.6.5. ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – 
ΖΕΥΚΤΙΚΑ 

    
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ : 30,65 (Ευρώ) 

 
      Το ανωτέρω τέλος θα ισχύσει για τη μετατροπή μόνο της τιμολόγησης των Point-to-

Point κυκλωμάτων σε μορφή Τερματικών – Ζευκτικών χωρίς καμιά περαιτέρω 
τεχνική υλοποίηση ή μετατροπή. Θα εφαρμοστεί για όλα τα υφιστάμενα ψηφιακά 
Point-to-Point κυκλώματα κάθε παρόχου. 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ - 
ΖΕΥΚΤΙΚΑ  
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Χωρητικότητα Tερματικό 
(Ευρώ) 

Tερματικό     
+          

Zευκτικό 
(Ευρώ) 

Zευκτικό 
(Ευρώ) 

 
Tερματικό + 
Zευκτικό  + 
Tερματικό  

ή 
Τερματικό + 
Τερματικό 

(Ευρώ) 
 

64KB 287,87 295,11 311,05 136,58
128KB 287,87 295,11 311,05 136,58
256KB 444,34 480,56 638,49 156,86
384KB 444,34 480,56 638,49 156,86
512KB 444,34 480,56 638,49 156,86
1024KB 539,97 576,19 829,73 156,86
1920KB  561,70 721,07 902,18 252,48
2MB  579,08 738,46 919,56 261,18
34MB 679,05 787,72 1.064,45 249,59
45MB 679,05 787,72 1.064,45 249,59
155MB 823,94 1.077,49 1.209,33 443,73

       Τα ανωτέρω τέλη θα ισχύσουν μόνο κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου 
μετατροπής (τεχνική  υλοποίηση ορθής δρομολόγησης) των ΜΓΧ   σε Τερματικά – 
Ζευκτικά Τμήματα. Για τις μετατροπές ορθά δρομολογημένων κυκλωμάτων θα 
εφαρμόζεται κατά περίπτωση το Εφάπαξ Τέλος Μετατροπής Συνδεδ. Κυκλώματος 
ανά άκρο Τερματικού / Ζευκτικού τμήματος σε Συνδ. Μετάδοσης της παραγράφου 
1.1.3.  

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΟΥ ΕΚΚΙΝΕΙ ΑΠΟ 
ΧΩΡΟ ΦΣ ΣΕ               ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΚΕ) Ή 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ 

 

Χωρητικότητα Τέλη 
(Ευρώ) 

34MB 313,33 

45MB 313,33  

155MB 604,55 
 

       Το ανωτέρω τέλος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η υφιστάμενη Μισθωμενή 
Γραμμή Χονδρικής εκκινεί από    χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης και μετατρέπεται: 

 
        Ι. Σε Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης (Τερματικό, Ζευκτικό (αν υφίσταται) 

και Τερματικό Επέκτασης) και ίσης χωρητικότητας Σύνδεση Μετάδοση σε Φ.Σ. 
 
       ΙΙ. Σε σύνδεση Τερματικού, Ζευκτικού (αν υφίσταται) και ίσης χωρητικότητας 

Σύνδεση Μετάδοσης σε Φ.Σ. στην περίπτωση που το Α/Κ, όπου βρίσκεται η Φ/Σ, 
δε συμπίπτει με το οικείο Α/Κ που ανήκει το σημείο παρουσίας (PoP) του 
παρόχου ή δε συμπίπτει να είναι και ΚοΜΓ.  

    



 143

Κατά την ανωτέρω μετατροπή δεν χρεώνεται το εφάπαξ τέλος Σύνδεσης Μετάδοσης 
σε Φ.Σ. 

 

  Β.6.6.  ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ 

1. ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

 Το 50% του αντίστοιχου Τέλους Σύνδεσης. Ισχύει για αναβαθμίσεις: 

 Από 64ΚΒps έως 2 ΜΒps 

 Από 34ΜΒps έως 155ΜΒps 

2. ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
/ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ /  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
  
Το 50% του αντίστοιχου Τέλους Σύνδεσης / Αναβάθμισης / Μεταφοράς / 
Μετατροπής 

3. ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ 
ΒΛΑΒΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  : 53,68 Ευρώ 

        
Β7. Υπηρεσίες Φορητότητας  

 

Περιγραφή Υπηρεσιών Μοναδιαίο Κόστος 
Μονάδα 
μέτρησης 

Αποδεκτή αίτηση  2,48 
Ευρώ 

Απορριφθείσα Αίτηση 1,95 Ευρώ 
Επαναδρομολόγηση κλήσεων σε 
μεταφερθέντες αριθμούς 0,006 Ευρώ/κλήση 

 
Β8. Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Καταλόγου  

 
Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων καταλόγων 

χονδρικής                                   Τέλη (σε Ευρώ) 

Τέλος Πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων του 
Ενοποιημένου Τηλεφωνικού Καταλόγου (ΕΤΚ) 

13,09 Ευρωλεπτά ανά 
αναζήτηση 

Ετήσιο τέλος παροχής στοιχείων συνδρομητών 
ΟΤΕ* 95.695 Ευρώ 

* Το τέλος αφορά το σύνολο της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ των 
ενδιαφερομένων παρόχων. 
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Κεφάλαιο Γ: Έγκριση Ποσοστών retail retail minus για τις υπηρεσίες 
χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών σε εφαρμογή της Απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ.: 411/017/22-11-2006 
Εκρίνει τα κάτωθι ποσοστά retail minus για τις υπηρεσίες χονδρικής 
εκμίσθωσης γραμμών σε εφαρμογή της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 
411/017/22-11-2006 «Ορισμός της αγοράς λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA-ISDN συνδέσεων 
για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, καθορισμός επιχειρήσεων με 
σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 
1873/Β/28-12-2006)   : 

 
Υπηρεσίες Ποσοστό Retail 

Minus 
Χονδρικό μηνιαίο πάγιο τέλος μίσθωσης 
PSTN -15,6% 

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN -49,4% 
Χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης BRA-
ISDN -23,4% 

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-
ISDN -48,3% 

 

Κεφάλαιο Δ: Ορισμός ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και υπο- πλαφόν  
τιμής (sub-cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και 
τηλεφωνικών υπηρεσιών της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με τις ΑΠ 
ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 412/021/2007 
 
Ορίζει  ανώτατο όριο τιμής (price cap) και υπο- πλαφόν  τιμής (sub-cap) για 
τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών 
της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 
412/021/2007, αντίστοιχα, ως εξής: 
Υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης  

Α) Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής του ΟΤΕ για τα 
ακόλουθα προϊόντα σταθερής πρόσβασης: 

 Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN  
 Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN 
 Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-ISDN και  
 Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA-ISDN. 

ορίζεται στα  13,85 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 
Β) Το υπο-πλαφόν της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής του ΟΤΕ για τα 
ακόλουθα προϊόντα σταθερής πρόσβασης: 

 Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN  



 145

 Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA-ISDN και  
ορίζεται στα  32,53ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 
 
Λιανικές υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και εθνικών 
τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση  

Α) Το ανώτατο όριο τιμής για τις ακόλουθες υπηρεσίες ορίζεται σε:  
 
Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net). 3,09 €λεπτά/λεπτό 
Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on-net) 5,78 €λεπτά/λεπτό 
Κλήσεις dial-up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το 
διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) 
όταν ο ISP φιλοξενείται/διασυνδέεται  στο δίκτυο του 
ΟΤΕ 

1,16 €λεπτά/λεπτό 

* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 
 
Β) Το ανώτατο όριο τιμής των ακόλουθων υπηρεσιών ορίζεται σε: 
 
Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων 1,87 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων 3,60 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής 3,41 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος 
της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το 
δίκτυο άλλων παρόχων και που παραδίδονται από τον 
ΟΤΕ σε τοπικό επίπεδο 

1,21 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος 
της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το 
δίκτυο άλλων παρόχων και που παραδίδονται από τον 
ΟΤΕ σε επίπεδο Single Tandem 

1,49 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος 
της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το 
δίκτυο άλλων παρόχων και που παραδίδονται από τον 
ΟΤΕ σε επίπεδο Double Tandem 

1,72 €λεπτά/λεπτό 

* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 
Στις ανωτέρω έξι (6) υπηρεσίες η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο από το 
πρώτο δευτερόλεπτο ομιλίας 
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Κεφάλαιο Ε:  Λοιπές Διατάξεις  
Άρθρο 1 

Χρόνος  Εφαρμογής Τιμολογίων 
1.Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των σχετικών υπό ρύθμιση αγορών χονδρικής 
στις οποίες ο ΟΤΕ υπέχει υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού καθώς και των υπό ρύθμιση αγορών λιανικής στις 
οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας 
και τα οποία περιλαμβάνονται στο Μέρος VI της παρούσας εφαρμόζονται ως 
εξής: 
1.1. Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των σχετικών υπό ρύθμιση αγορών για τις 
οποίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα αποδείχθηκε η 
κοστοστρέφεια για το έτος 2009, εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2009, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου.  
1.2. Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των σχετικών υπό ρύθμιση αγορών για τις 
οποίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα δεν αποδείχθηκε η 
κοστοστρέφεια για το έτος 2009, εφαρμόζονται από τη δημοσίευση της 
παρούσας στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
2. Τα ποσοστά retail minus για τις υπηρεσίες χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών, 
που ορίζονται στο κεφάλαιο Γ ανωτέρω, καθώς και τα ανώτατα όρια τιμής 
(price cap) και υπό-πλαφόν τιμής (sub cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες 
λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών που ορίζονται στο κεφάλαιο 
Δ ανωτέρω, εφαρμόζονται από τη δημοσίευση της παρούσας στη Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανταγωνισμού και των αρχών της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η αναδρομική αύξηση από τον 
ΟΤΕ των τιμολογίων των υπηρεσιών του οι οποίες εμπίπτουν στις υπό ρύθμιση 
αγορές απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του 
αντισυμβαλλομένου. Με βάση τις αρχές της ισότητας, καθώς και της 
προστασίας του ανταγωνισμού με την εξασφάλιση ότι δεν υφίσταται 
στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και 
εφαρμόζεται τόσο για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στις υπό ρύθμιση αγορές 
λιανικής όσο και αυτές που περιλαμβάνονται στις υπό ρύθμιση αγορές 
χονδρικής. 

 
Άρθρο 2  

Τελικές / Μεταβατικές Διατάξεις 
1. Ο ΟΤΕ καλείται δυνάμει του άρθρου 64 παρ. 1 του Ν.3431/2006, να 
υποβάλει στην ΕΕΤΤ τα κάτωθι: 



 147

i. να παράσχει τιμολογιακή πολιτική για το εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΟΚΣΥΑ 
Α/Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ (2) και υποστηρικτικά στοιχεία αυτής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στις Αποφάσεις ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/1-6-2007 «Έγκριση 
Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή της υπ’αριθ. 
ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.7.2006)» και 389/051/2006, 
Κεφάλαιο ΙΙΙ, ενότητα 5, και εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε 
(45) ημερών από την κοινοποίηση στον ΟΤΕ της παρούσας. Μέχρι την έκδοση 
Απόφασης της ΕΕΤΤ επί της τιμολογιακής πολιτικής των εφάπαξ τελών 
σύνδεσης ΟΚΣΥΑ Α/Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ την οποία καλείται να υποβάλει ο 
ΟΤΕ σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξακολουθούν να παρέχονται οι υφιστάμενες 
υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ II  (2) συμπεριλαμβανομένων των τιμών (Τοπική, 
Περιφερειακή, Κεντρική) με τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ 
(συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αποκατάστασης βλαβών) οι οποίες 
περιγράφονται στην Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσιών 
χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, όπως αυτή εγκρίθηκε με την Απόφασή της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/1-6-2007. 
ii. υπολογισμό κόστους για τις υπηρεσίες χώρου /ευκολιών Συνεγκατάστασης 
σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 437/002/1-6-2007 και την παράγραφο 2 
του στοιχείου v, του Κεφαλαίου Α 3. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, ενότητα Α, 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/2006, και εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα 
πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση στον ΟΤΕ της παρούσας.  
iii. κάθε αναγκαίο υποστηρικτικό στοιχείο και σχετικές προτάσεις, προς 
υποστήριξη των αναφερομένων στο Μέρος IX, παρ. 5 της παρούσας, και εντός  
αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση 
στον ΟΤΕ της παρούσας.  
iv. να υποβάλει προς έγκριση στην ΕΕΤΤ τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 
482/051/24.06.2008 Απόφαση, Υποδείγματα Αναφορών, και συγκεκριμένα τα 
ακόλουθα: Υπόδειγμα 1.1., πίνακας 1, πίνακας 2, πίνακας 4, πίνακας 5 , 
Υπόδειγμα 1.2, πίνακας 1.1., Υπόδειγμα 3.4, πίνακας 1, πίνακας 2, και εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον 
ΟΤΕ της παρούσας.  
v. να υποβάλει προς έγκριση στην ΕΕΤΤ τις καταστάσεις λογιστικού 
διαχωρισμού προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης συμφιλίωση μεταξύ αυτών και 
του κοστολογικού του μοντέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ. 
4, στοιχ. vi, της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/24.06.2008, και εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον 
ΟΤΕ της παρούσας.  
2. Η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται να λάβει Ασφαλιστικά Μέτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 63 παρ. 4 του Ν. 3431/2006 απειλώντας χρηματική ποινή για κάθε μέρα 
μη συμμόρφωσης με τις ως άνω, παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, 
υποχρεώσεις υποβολής κοστολογικών στοιχείων στα πλαίσια των ρυθμιστικών 
υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, οι 
οποίες επιβάλλονται στον ΟΤΕ από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό 
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πλαίσιο λόγω του ορισμού του ως Οργανισμού με ΣΙΑ στις ορισθείσες 
σχετικές αγορές. 
3. Ο ΟΤΕ καλείται για την έκδοση αποτελεσμάτων του κοστολογικού ελέγχου 
του έτους 2010 με απολογιστικά στοιχεία 2008 και  προϋπολογιστικά στοιχεία 
2009 και 2010, στις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής για τις οποίες 
υπέχει υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού 
να ακολουθήσει τις Συστάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στις επιμέρους 
ενότητες της παρούσας, καθώς και τα Παραδοτέα του διεξαχθέντος 
κοστολογικού ελέγχου 2009 με απολογιστικά στοιχεία 2007,  ιδίως καλείται: 
i. να ενσωματώσει τα εφάπαξ τέλη των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α /Α1 και 
ΟΚΣΥΑ ΙΙ (2) στο κοστολογικό του σύστημα (Top Down), σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στις Αποφάσεις ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/1-6-2007 «Έγκριση 
Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή της υπ’αριθ. 
ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.7.2006)» και 389/051/2006, 
Κεφάλαιο ΙΙΙ, ενότητα 5, 
ii. να υποβάλει στοιχεία υπολογισμού κόστους για την παροχή  Αδεσμοποίητης 
πρόσβασης στον τοπικό Υποβρόχο, σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
388/012/31.05.2006, Κεφάλαιο Α. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (v).  
iii. να υποβάλει προς έγκριση στην ΕΕΤΤ το σύνολο των προβλεπόμενων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/24.06.2008, (ΦΕΚ 
1151/Β/24.06.2008), Υποδειγμάτων Αναφορών και σε περίπτωση της κατά 
δήλωσή του αδυναμίας υποβολής ορισμένων εξ αυτών, να προσκομίσει κάθε 
υποστηρικτικό στοιχείο της δήλωσής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7, παρ. 4 της ως άνω Απόφασης της ΕΕΤΤ. 
4. Η  ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται να αποφανθεί με χωριστή απόφασή της, αναφορικά 
με το θέμα εξέτασης των τελών σε σχέση με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια.  
5. Η  ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της να διερευνήσει 
ενδεχόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
ανέκυψαν κατά τον παρόντα κοστολογικό έλεγχο.  
6. Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα την εφαρμογή από την ΕΕΤΤ, 
δυνάμει των άρθρων 12 παράγραφοι στ, η και λε και του άρθρου 14 του Νόμου 
3431/2006, των κανόνων και αρχών του ανταγωνισμού. Η  ΕΕΤΤ 
επιφυλάσσεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της να διερευνήσει ενδεχόμενες 
παραβάσεις της νομοθεσίας και των αρχών του ανταγωνισμού  ιδίως ως προς 
την ύπαρξη επιθετικής τιμολόγησης (predatory pricing), ή / και συμπίεσης 
τιμών / περιθωρίου (price / margin squeeze), ή άλλης μορφής καταχρηστικής 
εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους του ΟΤΕ ΑΕ που ανακύπτουν 
από την εφαρμογή των τιμολογίων  που αναφέρονται στην παρούσα. 
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Άρθρο 3 
Έναρξη Ισχύος 

 
1. Η  παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις 
της. 
2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
να κοινοποιηθεί στον ΟΤΕ. 

 
Ο Πρόεδρος  

Καθηγητής Νικ. Αλεξανδρίδης  
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Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στην 
εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ 
(ΟΤΕ Α.Ε.)», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. 
 

Μαρούσι, 14 Απριλίου 2009   
  Για την Ε.Ε.Τ.Τ. 

 
Καθ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

 
 
 


	ΜΕΡΟΣ Ι: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
	Α. Γενικές Διατάξεις
	Β. Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθεισών στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ (ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
	Δ. Χρόνος εφαρμογής Αποτελεσμάτων Ελέγχου έτους 2009

	ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	 Συμφωνίες δεδομένων εισόδου στο κοστολογικό σύστημα – Έσοδα
	Κατά τον παρόντα έλεγχο διαπιστώθηκε έλλειψη σωστής αντιστοίχισης  στη διαδικασία συμφωνίας των εσόδων του ΟΤΕ μεταξύ των δεδομένων της εμπορικής λειτουργίας του με τα κοστολογικά δεδομένα.  
	Συμφωνίες δεδομένων εισόδου στο κοστολογικό σύστημα – Λειτουργικά έξοδα
	Προβλέψεις Εσόδων  
	Προβλέψεις Εξόδων                                   

	ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΤΕ ΑΕ
	ΜΕΡΟΣ ΙV: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 
	Α. Έλεγχος Κοστολογικού Συστήματος  Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) / Ουσιώδη Ευρήματα του Ελέγχου 
	A.1.Έλεγχος ερωτηματολογίων    
	A.2. Δεξαμενή κόστους -Κτίρια   
	A.3. Δεξαμενή κόστους «PC» (Η/Υ)
	A.4. Δεξαμενή κόστους «CONTRACTORS» (Υπεργολάβοι)
	A.5. Λοιπές Προβλέψεις (Other Provisions: 060-B4498-BAL-OTHERPRO-RWT)
	A.6. Έλεγχος κατανομών απασχολούμενου κεφαλαίου 
	A.7. Πάγια ΟΤΕnet
	A.8 Τεχνικοί Επιμερισμοί
	A.9. Συντελεστές δρομολόγησης
	A.10. Αποτίμηση σε τρέχον κόστος
	Α.10.1. Έλεγχος της μεθοδολογίας 
	Α.10.2. Έλεγχος των υπολογισμών επανεκτίμησης του Τρέχοντος Κόστους 
	Γ) Διαφοροποιήσεις στην αποτίμηση των Υποβρύχιων καλωδίων σε Τρέχον Κόστος

	A.11. Υπολογισμός καθαρού κόστους Αντικατάστασης (NRC)
	A.12. Μεσοσταθμισμένο Κόστος Κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital, WACC)
	A.13. ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ
	A.14.Λοιπές προβλέψεις – Διοικητικές Κυρώσεις (πρόστιμα) ΕΕΤΤ

	B. Έλεγχος Κοστολογικού Συστήματος Top Down με τη χρήση μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον κόστος (ΜΜΕΚ-ΤΚ) / ουσιώδη ευρήματα του ελέγχου
	B.1. Ομογενείς κατηγορίες κόστους (HCCs)
	B.2. Οδηγός κόστους ομογενούς κατηγορίας κόστους 
	B.3. Υπολογισμοί σχέσεων κόστους – όγκου  (CVR)
	Β.4 Ορισμός των επαυξήσεων
	Β.5. Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (Τερματικά και Ζευκτικά Τμήματα)
	Β.6.ΟΚΣΥΑ Α /Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ (2) 
	Β.7.Υπηρεσίες Διασύνδεσης 
	Γ. Έλεγχος Μοντέλων  Βottom-up


	ΜΕΡΟΣ V: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
	Α. Φορητότητα
	Β. Κατάλογοι
	Γ. Ορισμός ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και υπο- πλαφόν  τιμής (sub-cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 412/021/2007
	Γ.1.Υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης 
	Γ.2.Λιανικές υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση 


	ΜΕΡΟΣ VI: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με βάση τις μεθοδολογίες ΠΚΚ/ΤΚ και ΜΜΕΚ/ΤΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009, ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007.
	Α. Αποτελέσματα με βάση τη μεθοδολογία ΠΚΚ/ΤΚ   
	Κόστη μισθωμένων γραμμών λιανικής

	Β. Αποτελέσματα τη μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ) εξαγόμενα από top-down μοντέλο
	Β1. Κόστη ζεύξεων διασύνδεσης (interconnection links)
	Β2. Υπηρεσίες Διασύνδεσης 
	Β3. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο
	Β4. Υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ  Α/Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ (2)
	Β5.  Συνδεδεμένα Αναλογικά κυκλώματα (από άκρο σε άκρο) Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 

	Γ. Αποτελέσματα τη μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ) εξαγόμενα από bottom-up μοντέλα
	Γ1. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) και υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ)
	Γ2. Υπηρεσίες Ο.Κ.Σ.Υ.Α. Β’ 
	Γ3.  Υπηρεσίες Ημι-Ζεύξης
	Γ4.  Διαχειριστικό Τέλος
	Γ5. Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 

	Δ. Αποτελέσματα κοστολογικού ελέγχου για την υπηρεσία φορητότητας 
	Ε. Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου για υπηρεσίες βάσεων δεδομένων καταλόγων χονδρικής

	ΜΕΡΟΣ VII: ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΜΕΚ δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/2008/ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
	Α. Υποδείγματα Αναφορών LRAIC. 
	Β. Δημοσίευση Υποδειγμάτων Αναφορών LRAIC

	ΜΕΡΟΣ VIII: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ / Ευρήματα του Ελέγχου
	ΜΕΡΟΣ IX: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΤΕ
	1. ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 
	Α. Συνδεδεμένα Αναλογικά Κυκλώματα από άκρο σε άκρο
	Β. Εφάπαξ Τέλη Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών
	Γ. Μηνιαία Τέλη Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών
	Δ. Εφάπαξ Τέλη Συνδέσεων Μετάδοσης  
	Ε. Πάγια Μηνιαία Τέλη Συνδέσεων Μετάδοσης 
	ΣΤ. Εφάπαξ Τέλη Συνδεδεμένων Κυκλωμάτων Επέκτασης  
	Ζ. Μηνιαία Τέλη Συνδεδεμένων Κυκλωμάτων Επέκτασης
	Η. Εφάπαξ Τέλη Μετατροπής Μισθωμένης Γραμμής σε Τερματικά και Ζευκτρικά Τμήματα 
	Θ. Ειδικά Εφάπαξ Τέλη

	2. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
	3. Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών Η-ΖΕΥΣ
	4. Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α1 και ΙΙ
	 Κεφάλαιο Α: Βασικές Διατάξεις
	1. Διαπιστώνει ότι η παρούσα εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου 45, παρ. 6 και 7 του ν. 3431/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 8, παρ. 6 της ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/2008.
	2. Εγκρίνει τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος για το έτος 2009 με βάση απολογιστικά στοιχεία 2007 και προϋπολογιστικά στοιχεία 2008 και 2009, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα και τα σχετικά Παραδοτέα του ελέγχου, τα οποία παρατίθενται στο Μέρος VI της παρούσας με τίτλο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με βάση τις μεθοδολογίες ΠΚΚ/ΤΚ και ΜΜΕΚ/ΤΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009, ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007». 

	 Β3. Κόστη ζεύξεων διασύνδεσης (interconnection links)
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