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 Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού 

Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων 
στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επι−
μέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινω−
νιών και λοιπές ρυθμίσεις

   ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη :
α. To ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/3.2.2006) και ιδίως τα 
άρθρα 12 στοιχεία α και μα, 16, 17, 38, 40, 43 παρ. 1 γ 
και παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου, το άρθρο 45, ιδίως 
παράγραφο 6 και το άρθρο 64 παρ. 1 στ αυτού, 

β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσί−
ες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα με τον υπ’ αριθμ. 717/2007 Κανο−
νισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Ιουνίου 2007 για την περιαγωγή σε δημόσια 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας και 
για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, (EE L 
171/32, 29.6.2007),

γ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή 
τους (Οδηγία για την πρόσβαση), ιδίως τα άρθρα 9, 11 
και 13 αυτής,

δ. τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης 
Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τα συστήματα λογιστι−
κού διαχωρισμού και κοστολόγησης υπό το κανονιστικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2005/698/ΕΚ, 
ΕΕ L266/64, 11.10.2005),

ε. την υπ’ αριθμ. 411/017/22.11.2006 (ΦΕΚ 1873/Β/28.12.2006) 
απόφαση της ΕΕΤΤ «Ορισμός της αγοράς λιανικής πρό−
σβασης 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», ιδίως τις παραγράφους 3.3.3, 3.4.2, 3.5, 3.6, και 
3.10 του Κεφαλαίου 3. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρε−
ώσεις», αυτής,

στ. την υπ’ αριθμ. 425/094/8.3.2007 (ΦΕΚ 483/Β/5.4.2007), 
απόφαση της ΕΕΤΤ «Ορισμός της εθνικής Αγοράς λιανι−
κής Πρόσβασης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο από 
Σταθερή Θέση μέσω Συνδέσεων Υψηλής Χωρητικότητας 
(Primary Rate Access ISDN), Καθορισμός επιχειρήσεων 
με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώ−
σεις αυτών» 

ζ. την υπ’ αριθμ. 412/021/29.12.2006 (ΦΕΚ 1900/
Β/29.12.2006) απόφαση της ΕΕΤΤ «Ορισμός των αγο−
ρών 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», 
ιδίως τις παραγράφους 3.3 και 3.4 του Κεφαλαίου 3. με 
τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», αυτής,

η. την υπ’ αριθμ. 406/033/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/
Β/13.11.2006) απόφαση της ΕΕΤΤ «Ορισμός της λιανικής 
αγοράς μισθωμένων γραμμών, καθορισμός επιχειρή−
σεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υπο−
χρεώσεις αυτών», ιδίως τις παραγράφους 3.2, 3.3 και 3.4 
(ιδίως 3.4.3) του Κεφαλαίου 3. με τίτλο «Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις», αυτής,

θ. την υπ’ αριθμ. 406/034/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β/ 
14.11.2006) απόφαση της ΕΕΤΤ «Ορισμός των αγορών 
χονδρικής διασύνδεσης δημοσίων σταθερών δικτύων, 
καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν 
λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών», ιδίως τις περι−
πτώσεις iii. Παράγραφος 3, iv. Παράγραφος 2 και v. του 
Κεφαλαίου 3. Α. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» 
αυτής,

ι. την υπ’ αριθμ. 388/012/31.5.2006 (ΦΕΚ 932/Β/18.6.2006) 
απόφαση της ΕΕΤΤ  «Ορισμός εθνικής αγοράς χονδρι−
κής παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης (πλήρως και 
μεριζόμενης) 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», ιδίως τις 
περιπτώσεις (iii), υποπαράγραφος 3, (iv) και (v) του Κεφα−
λαίου 3. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», αυτής,

ια. την υπ’ αριθμ. 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.07.2006) 
απόφαση της ΕΕΤΤ «Ορισμός της αγοράς χονδρικών 
υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, καθορισμός επι−
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χειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και 
υποχρεώσεις αυτών», ιδίως τις διατάξεις των περιπτώ−
σεων 3 (Υποχρέωση Διαφάνειας), παράγραφος 3, 4 (Υπο−
χρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού) και 5 (Υποχρέωση 
Ελέγχου Τιμών και Κοστολόγησης) του Κεφαλαίου ΙΙΙ. 
Α. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», αυτής,

ιβ. την υπ’ αριθμ. 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/Β/26.9.2006) 
απόφαση της ΕΕΤΤ  «Ορισμός των χονδρικών αγορών 
μισθωμένων γραμμών (αγορές υπ’ αρ. 13 και 14 της 
Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον καθορισμό 
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές, 
και τις υποχρεώσεις αυτών», ιδίως τις παραγράφους 
iii. υποπαράγραφος 3, iv. Υποπαράγραφος 2 και v. του 
Κεφαλαίου ΙΙΙ. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», 
αυτής,

ιγ. την υπ’ αριθμ. 464/069/18.01.2008 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το Σχέ−
διο Μέτρων της ΕΕΤΤ με αντικείμενο τις Μεθοδολογίες/ 
Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για 
την υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστι−
κών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών και κοστολόγησης 
στις επιμέρους ορισθείσες αγορές και Κοινοποίηση 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ως άνω Σχεδίου 
Μέτρων»,

ιδ. το αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομη−
νίας υποβολής απαντήσεων στη Δημόσια Διαβούλευση 
αναφορικά με το Σχέδιο Μέτρων της ΕΕΤΤ με αντι−
κείμενο τις Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και 
Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβλη−
θέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου 
τιμών και κοστολόγησης στις επιμέρους ορισθείσες 
αγορές, όπως αυτό υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 
5803/29.1.2008 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε, την 
υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 7075/5.2.2008 επιστολή της εταιρείας 
Tellas, την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 9731/20.2.2008 επιστολή της 
εταιρείας Hellas on Line καθώς και την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 
7557/6.2.2008 επιστολή της εταιρείας Wind,

ιε. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 8267/Φ305/11.2.2008 επιστολή 
της ΕΕΤΤ με την οποία απορρίφθηκε το υποβληθέν (ως 
άνω ιδ) αίτημα παράτασης της ημερομηνίας υποβολής 
απαντήσεων στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με 
το Σχέδιο Μέτρων της ΕΕΤΤ με αντικείμενο τις Μεθο−
δολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Δια−
χωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον 
ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστο−
λόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους 
ορισθείσες αγορές,

ιστ. τη διεξαχθείσα, κατά το χρονικό διάστημα από 
21.1.2008 έως και τις 21.2.2008, Εθνική Δημόσια Διαβού−
λευση αναφορικά με το Σχέδιο Μέτρων της ΕΕΤΤ με 
αντικείμενο τις Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης 
και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των 
επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων 
ελέγχου τιμών και κοστολόγησης στις επιμέρους ορι−
σθείσες αγορές,

ιζ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 8949/14.2.2008 επιστολή του 
ΟΤΕ σχετικά με τα θέματα της Δημόσιας Διαβούλευσης 
αναφορικά με το Σχέδιο Μέτρων της ΕΕΤΤ με αντικείμε−
νο τις Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστι−
κού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων 
στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών και 
κοστολόγησης στις επιμέρους ορισθείσες αγορές,

ιη. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 10771/22.02.2008 απάντηση του 

ΟΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το Σχέδιο 
Μέτρων της ΕΕΤΤ με αντικείμενο τις Μεθοδολογίες/ 
Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για 
την υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστι−
κών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών και κοστολόγησης 
στις επιμέρους ορισθείσες αγορές,

ιθ. την υπ’ αριθμ. Οn Τelecoms ON/ET/OP/KG1186, (υπο−
βληθείσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 21.2.2008) 
απάντηση της εταιρείας On Telecoms στη Δημόσια Δι−
αβούλευση αναφορικά με το Σχέδιο Μέτρων της ΕΕΤΤ 
με αντικείμενο τις Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης 
και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των 
επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων 
ελέγχου τιμών και κοστολόγησης στις επιμέρους ορι−
σθείσες αγορές,

κ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 11072/26.2.2008 επιστολή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Υπόθεση EL/2008/0751: 
Μεθοδολογία και γενικές αρχές για τις υποχρεώσεις 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στην Ελ−
λάδα. Σχόλια σύμφωνα με το Άρθρο 7 παράγραφος (3) 
της Οδηγίας 2002/21/ΕC»,

κα. την υπ’ αριθμ. 211/3/16.03.2001 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Κανονισμός Αρχών Κοστολόγησης και Τιμολόγησης 
Μισθωμένων Γραμμών, Διασύνδεσης και Αδεσμοποίη−
της Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο», (ΦΕΚ 466/Β/2001), 
τροποποιηθείσα με την υπ’ αριθμ. 304/34/23.1.2004, (ΦΕΚ 
297/Β/11.2.2004) απόφαση της ΕΕΤΤ, όπως ισχύει,

κβ. την υπ’ αριθμ. 210/10/28.2.2001 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Έγκριση του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήματος 
του ΟΤΕ»,

κγ. την υπ’ αριθμ. 252/67/29.4.2002 απόφαση της ΕΕΤΤ, 
αφορώσα την «Έγκριση της υποβληθείσης από τον ΟΤΕ 
Μεθοδολογίας του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξη−
τικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων 
(“ΜΜΕΚ/ΤΚ” – “LRAIC/CCA”),

κδ. την υπ’ αριθμ. 243/29/22.01.2002 «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 210/10/28.2.2001 απόφασης της ΕΕΤΤ σχετι−
κής με την Έγκριση του Επιχειρησιακού Κοστολογικού 
Συστήματος του ΟΤΕ (Υιοθέτηση Βελτιωτικών Επεμβά−
σεων ή / και μεταβολών στο Ε.Κ.Ο.Σ)»,

κε. την υπ’ αριθμ. 266/95/1.11.2002 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Τροποποιήσεις του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συ−
στήματος του ΟΤΕ (ΕΚΟΣ), βασιζόμενου στο Πρότυπο 
(Μεθοδολογία) του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξη−
τικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων 
(“Μ.Μ.Ε.Κ./ΤΚ” − “LRAIC/CCA”)”,

κστ. την υπ’ αριθμ. 304/34/23.1.2004 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Υιοθέτηση Τροποποιήσεων/ Βελτιωτικών Επεμβάσεων 
στο Κοστολογικό Σύστημα του ΟΤΕ σταθερή τηλεφωνία 
− 2003»,

κζ. την υπ’ αριθμ. 277/64/28.2.2003 απόφαση της ΕΕΤΤ  
«Κανονισμός Διαδικασίας Ελέγχου και Υποχρεώσεις 
Δημοσιότητας Τιμολογίων Παρόχων Τηλεπικοινωνια−
κών Υπηρεσιών ή / και Δικτύων» (ΦΕΚ 514/Β/2.5.2003), 
όπως ισχύει,

κη. την υπ’ αριθμ. 429/015/1.4.2007 απόφαση της ΕΕΤΤ  
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Αδε−
σμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς 
Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 
(ΦΕΚ 932/Β/2006)» (ΦΕΚ 620/Β/25.4.2007), όπως ισχύει 
τροποποιηθείσα με τις υπ’ αριθμ. 443/028/09.07.2007 
(ΦΕΚ 1555 Β/17.8.2007) ΑΠ ΕΕΤΤ και 470/038/2008 (ΦΕΚ 
490/Β/19.3.2008),
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κθ. την υπ’ αριθμ. 437/001/1.6.2007 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Πα−
ροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 
389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.7.2006)» ΑΠ ΕΕΤΤ, (ΦΕΚ 
1013/Β/21.6.2007),

λ. την υπ’ αριθμ. 437/002/1.6.2007 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 
2007/2008, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 406/034/11.10.2006 
(ΦΕΚ 1669/Β/2006)» ΑΠ ΕΕΤΤ, (ΦΕΚ 1014/Β/21.6.2007),

λα. την υπ’ αριθμ. 448/206/21.8.2007 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Καθορισμός της μεθοδολογίας DCF (Discounted Cash 
Flow) για τον retail minus υπολογισμό των τιμών Χονδρι−
κής Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β, κατ’ εφαρμογή 
της υπ’ αριθμ. 389/051/2006 (ΦΕΚ 891/Β12.7.2006)» (ΦΕΚ 
1731/Β/30.8.2007) ΑΠ ΕΕΤΤ, όπως ισχύει τροποποιηθείσα 
με την υπ’ αριθμ. 462/176/14.12.2007 ΑΠ ΕΕΤΤ «Αξιολόγη−
ση της ανάγκης αναθεώρησης του συντελεστή retail−
minus ΧΕΠ βάσει των νέων τιμών λιανικής του ΟΤΕ 
όπως αναφέρονται στην επιστολή ΟΤΕ με υπ’ αριθμ.  
ΕΕΤΤ ΕΜΠ.ΥΠΗΡ. 1530/Φ.960/30.11.2007 (Απόφ. Πρ. ΟΤΕ 
ΑΠ.155/30.11.2007)» (ΦΕΚ 2437/ Β/28.12.2007),

λβ. την υπ’ αριθμ. 470/037/4.3.2008 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή 
Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, σε εφαρμογή της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/Β/2007)», (ΦΕΚ 498/
Β/20.3.2008),

λγ. την Κοινή Θέση της Ομάδας των Ευρωπαίων Ρυθ−
μιστών για την εφαρμογή της Σύστασης της Επιτρο−
πής, υπ’ αριθμ. C (2005) 3480, σχετικά με τα συστήμα−
τα λογιστικού διαχωρισμού και κοστολόγησης υπό το 
κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(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),

λδ. την υπ’ αριθμ. 481/028/20.5.2008 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με 
το Σχέδιο Μέτρων της ΕΕΤΤ με αντικείμενο τις Μεθο−
δολογίες / Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Δια−
χωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον 
ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστο−
λόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους 
ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών.»,

λε. την υπ’ αριθμ. 13476/Φ.600/26.5.2008 Εισήγηση προς 
την ΕΕΤΤ,

λστ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

ΕΠΕΙΔΗ:
1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1. Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται δυνάμει ειδικής και 

σαφούς νομοθετικής εξουσιοδότησης του ν. 3431/2006 
«Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις» 
(ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006) (εφεξής «ο νόμος») και ιδίως του 
άρθρου 12 α και μα, του άρθρου 38 παρ. 3, του άρθρου 
43 παρ. 1 περίπτωση γ) και παράγραφοι 3 και 4, του 
άρθρου 45 παράγραφος 6 καθώς και των ως άνω σχετ. 
ε έως ιβ κανονιστικών αποφάσεων της ΕΕΤΤ, ιδίως σε 
εφαρμογή των κάτωθι διατάξεων αυτών:

− Των παραγράφων 3.3.3, 3.4.2, 3.5, 3.6, και 3.10 του 
Κεφαλαίου 3. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/22.11.2006 (ΦΕΚ 1873/Β/28.12.2006), 

− των παραγράφων 3.3 και 3.4 του Κεφαλαίου 3. 
με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», της ΑΠ ΕΕΤΤ 
412/021/29.12.2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29.12.2006),

− των παραγράφων 3.2, 3.3 και 3.4 (ιδίως 3.4.3) του 
Κεφαλαίου 3. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/Β/13.11.2006) ,

− των περιπτώσεων iii. παράγραφος 3, iv. παράγρα−
φος 2 και v. του Κεφαλαίου 3. Α. με τίτλο «Κανονιστι−
κές Υποχρεώσεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 
1669/Β/14.11.2006),

− των περιπτώσεων (iii), υποπαράγραφος 3, (iv) και (v) 
του Κεφαλαίου 3. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 (ΦΕΚ 932/Β/18.6.2006),

− των περιπτώσεων 3 (Υποχρέωση Διαφάνειας), παρά−
γραφος 3, 4 (Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού) και 
5 (Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και Κοστολόγησης) του 
Κεφαλαίου ΙΙΙ. Α. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.7.2006),

− των παραγράφων iii. υποπαράγραφος 3, iv. υποπα−
ράγραφος 2 και v. του Κεφαλαίου ΙΙΙ. με τίτλο «Κανονι−
στικές Υποχρεώσεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6.9.2006 (ΦΕΚ 
1419/Β/26.9.2006).

1.2. Η παρούσα Απόφαση εξειδικεύει και ρυθμίζει τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής των επιβληθεισών στην κατέ−
χουσα Σημαντική Ισχύ (εφεξής ΣΙΑ) εταιρεία με την επω−
νυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε 
(ΟΤΕ ΑΕ)», (εφεξής ΟΤΕ), υποχρεώσεων κοστολόγησης 
και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες 
αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανο−
μένων των διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων 
υποβολής στοιχείων και ελέγχου αυτών, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσής της με τις ρυθμιστικές 
υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστι−
κού διαχωρισμού, καθώς και την αποτελεσματική εφαρ−
μογή της αρχής της διαφάνειας, στις εν λόγω αγορές 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 

1.3. Το Άρθρο 12 παρ.1 (α) του νόμου παρέχει στην 
ΕΕΤΤ τη γενική αρμοδιότητα σχετικά με την ανάλυση 
αγορών (συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των σχε−
τικών αγορών προϊόντων/ υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών και της ανάλυσης της αποτελεσματικότητας 
του ανταγωνισμού) καθώς και τον oρισμό των Παρόχων 
με ΣΙΑ και την επιβολή κανονιστικών υποχρεώσεων σε 
μια ορισμένη σχετική αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. μα του ίδιου η ΕΕΤΤ 
«εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές πράξεις με τις οποίες 
ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση 
με τις ανωτέρω αρμοδιότητές της.».

1.4. Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του νόμου «3. Η 
Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι, όταν μία επιχείρηση υπόκειται 
σε ρύθμιση τιμολογίου ή σε άλλους σχετικούς ελέγ−
χους λιανικής, εφαρμόζει τα αναγκαία και ενδεδειγ−
μένα συστήματα λογιστικής καταγραφής κόστους. Η 
Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ορίζει τη μορφή και τη λογιστική 
μεθοδολογία (μεθοδολογία κοστολόγησης) που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται. Η τήρηση ενδεδειγμένου Συστή−
ματος λογιστικής καταγραφής του κόστους ελέγχεται 
από άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, 
ανεξάρτητο και από εκείνη και από τον υπόχρεο φο−
ρέα εκμετάλλευσης, που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., η 
οποία εξασφαλίζει την κατ’ έτος δημοσίευση δήλωσης 
συμμόρφωσης.»
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1.5. Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 περίπτωση α), 
στοιχείο αα) και γ) του νόμου: «1. Με απόφαση της 
Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλ−
λευσης όσον αφορά την πρόσβαση ή / και τη διασύν−
δεση, υποχρεώσεις: 

α) Διαφάνειας αα) Βάσει των οποίων απαιτείται από 
τους φορείς η δημοσίευση συγκεκριμένων πληροφορι−
ών, όπως λογιστικές πληροφορίες, τεχνικές προδιαγρα−
φές, χαρακτηριστικά δικτύου, όροι και προϋποθέσεις 
παροχής και χρήσης του και τιμές. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί 
να καθορίσει αναλυτικά τις πληροφορίες που πρέπει 
να διατίθενται, τις απαιτούμενες λεπτομέρειες και τον 
τρόπο δημοσίευσής τους. {…}

 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 προκει−
μένου να ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η τήρηση της υπο−
χρέωσης 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.», ενώ οι παράγραφοι 
3 και 4 της ως άνω διάταξης ορίζουν: «3. Προκειμένου 
να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της 
παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί με την επιφύλαξη της 
τήρησης της αρχής της εμπιστευτικότητας να ζητά την 
υποβολή λογιστικών βιβλίων κατόπιν αιτήματος, συμπε−
ριλαμβανομένων των δεδομένων για έσοδα από τρίτους 
και να προβαίνει σε έλεγχο αυτών. 4. Με απόφαση της 
Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβανομέ−
νων των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται και της 
λογιστικής μεθόδου, που προβλέπονται στο εδ. γ της 
παραγράφου 1.»

1.6. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 και 7 του άρθρου 
45 του ιδίου νόμου «6. Τα βασικά στοιχεία των εγκεκρι−
μένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κοστολογικών συστημάτων, τα 
οποία πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις βασι−
κές κατηγορίες κόστους και τους κανόνες για την κα−
τανομή του, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ. 
και του εκάστοτε υπόχρεου παρόχου. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με από−
φασή της, προσδιορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των 
δημοσιεύσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται οπωσδήποτε 
και τα άνω στοιχεία. 7. 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.»

1.7. Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 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 Ε.Ε.Τ.Τ. και σύμφωνα με τον 
παρόντα νόμο.»

1.8. Το Άρθρο 12 παρ. 1 (ι) και (ιβ) του νόμου παρέ−
χει στην ΕΕΤΤ την αρμοδιότητα να διενεργεί δημόσιες 
διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύου−
σας εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, σε εθνικό και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, με άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 
Πλαίσιο. Σύμφωνα με το άρθρο 12 ιβ σε συνδυασμό με 
το άρθρο 17 του ν. 3431/2006 (άρθρο 6 της Οδηγίας για 
την Πρόσβαση), η ΕΕΤΤ προβαίνει σε διαβούλευση σε 
κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη μέτρων που έχουν 
σημαντική επίπτωση στη σχετική αγορά, κατ΄εφαρμογή 
του εν λόγω νόμου, δίδοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη 
τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους 
στο προτεινόμενο μέτρο, εντός εύλογου χρονικού δια−
στήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 12 ι, σε συνδυασμό με 
το άρθρο 16 (3) του ν. 3431/2006 (άρθρο 7 της Οδηγίας 
Πρόσβασης), «3. Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν της διενέργει−
ας διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17, προτίθεται 
να αποφασίσει επί θέματος το οποίο: (α) εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής των άρθρων 36 ή 37 ή 42 ή 68 παρ. 
1 και (β) επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ Κρατών−Μελών, 
κοινοποιεί και θέτει, με την επιφύλαξη του επιχειρημα−
τικού απορρήτου, σχέδιο αιτιολογημένης απόφασης στη 
διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών 
Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών−Μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις παρα−
τηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών 
Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών−Μελών μόνον 
εφόσον υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
ενός μηνός ή εντός της προθεσμίας του άρθρου 17, εάν 
η προθεσμία αυτή είναι μεγαλύτερη. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελική απόφαση.»

1.9. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ΕΕΤΤ κατόπιν δημόσιας 
διαβούλευσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ΟΤΕ 
κατέχει ΣΙΑ στις επιμέρους κατωτέρω σχετικές αγορές 
που επιδέχονται ‘εκ των προτέρων’ ρύθμιση: 

1.9.1. λιανικής πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνικό 
δίκτυο σε σταθερή θέση, μέσω PSTN και BRA−ISDN συν−
δέσεων, για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, (ΑΠ 
ΕΕΤΤ 411/017/22.11.2006 (ΦΕΚ 1873/Β/28.12.2006)

1.9.2. λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο από σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χω−
ρητικότητας (PRA − ISDN), (ΑΠ ΕΕΤΤ 425/094/8.3.2007 
(ΦΕΚ 483/Β/5.4.2007)

1.9.3. λιανικών δημοσίως διαθέσιμων αστικών τηλε−
φωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση 
για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, (ΑΠ ΕΕΤΤ 
412/021/29.12.2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29.12.2006)

1.9.4 λιανικών δημοσίως διαθέσιμων εθνικών τηλε−
φωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση 
για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, (ΑΠ ΕΕΤΤ 
412/021/29.12.2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29.12.2006)

1.9.5 λιανικών μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας 
έως και 2Mbps, (ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/
Β/13.11.2006))

 1.9.6 χονδρικής διασύνδεσης δημοσίων σταθερών 
δικτύων, (ήτοι εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλε−
φωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση, τερμα−
τισμού κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δίκτυο του 
ΟΤΕ που παρέχεται σε σταθερή θέση, διαβιβαστικών 
υπηρεσιών στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέ−
χονται σε σταθερή θέση), (ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 
(ΦΕΚ 1669/Β/14.11.2006))

1.9.7 παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και 
μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και 
υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών 
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και φωνητικών υπηρεσιών, (ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 
(ΦΕΚ 932/Β/18.6.2006))

1.9.8 υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
μέσω xDSL τεχνολογιών, (ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 
891/Β/12.07.2006))

1.9.9 Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χω−
ρητικότητας 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/26.9.2006))

1.10. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
ανταγωνισμού που διαπιστώθηκαν στα πλαίσια της ανά−
λυσης που πραγματοποίησε η ΕΕΤΤ, σε κάθε μία από τις 
ανωτέρω αγορές, η ΕΕΤΤ επέβαλε στην εταιρεία ΟΤΕ 
ΑΕ, δυνάμει του ορισμού της ως επιχείρησης με ΣΙΑ στις 
ορισθείσες σχετικές αγορές υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ρυθμιστικές υποχρεώσεις οι οποίες1  περι−
λαμβάνουν μεταξύ άλλων: υποχρεώσεις διαφάνειας, υπο−
χρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης (στην οποία 
περιλαμβάνεται η υποχρέωση τήρησης κοστολογικού 
συστήματος) και υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού. 
Η επιβολή των ως άνω υποχρεώσεων βασίστηκε στις 
αναλυτικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ορι−
σμό και την ανάλυση των εν λόγω αγορών όπως αυτές 
διαμορφώθηκαν στα πλαίσια των διαβουλεύσεων που 
διεξήγαγε η ΕΕΤΤ, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό 
επίπεδο.

1.11. Οι επιβληθείσες, στην κατέχουσα ΣΙΑ ΟΤΕ ΑΕ, 
υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και τήρησης συστήματος 
κοστολόγησης διαφοροποιούνται μεταξύ των αγορών 
λιανικών υπηρεσιών (και μεταπώλησης) και των αγορών 
χονδρικών υπηρεσιών (πρόσβασης). Ειδικότερα, στην 
περίπτωση των υπό ρύθμιση λιανικών υπηρεσιών έχουν 
επιβληθεί υποχρεώσεις κοστολόγησης που βασίζονται 
στο μοντέλο του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους 
(ΠΚΚ −Fully Distributed Cost (FDC)), ενώ αντίστοιχες 
υποχρεώσεις για τις υπηρεσίες χονδρικής βασίζονται 
στο μοντέλο του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητι−
κού Κόστους (ΜΜΕΚ − Long Run Average Incremental 
Cost (LRAIC)). Και στα δύο προαναφερόμενα μοντέ−
λα, η αποτίμηση του κεφαλαίου υλοποιείται με βάση 
το «τρέχον κόστος» (Current Cost Accounting (εφεξής 
CCA)). Στην κοστολόγηση τρέχοντος κόστους, λαμ−
βάνεται υπόψη η παρούσα αξία του δικτύου, η οποία 
απαιτεί εκ νέου αποτίμηση των στοιχείων για να λη−
φθεί υπόψη ο πληθωρισμός, οι αλλαγές στις τιμές και 
στην τεχνολογία. 

1.12. Οι υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και τήρησης συ−
στήματος κοστολόγησης, οι οποίες έχουν επιβληθεί 
κανονιστικά στον ΟΤΕ δυνάμει του ορισμού του ως επι−
χείρησης με ΣΙΑ στις ορισθείσες σχετικές αγορές υπη−
ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι οι ακόλουθες: 

1.12.1 Υποχρεώσεις αγορών λιανικής 
i. Ο ΟΤΕ έχει υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή 

1. Εξαιρουμένης της λιανικής αγοράς πρόσβασης στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο σε συνδέσεις υψηλής χωρητικότητας.

2. ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/22.11.2006, (ΦΕΚ 1873/Β/28.12.2006)
3. ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29.11.2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29.12.2006)
4. ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29.11.2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29.12.2006)
5. ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/Β/13.11.2006)
6. ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14.11.2006)
7. ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 (ΦΕΚ 932/Β/18.7.2006)
8. ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6.9.2006, (ΦΕΚ1419/Β/26.9.2006)
9. ΑΠ ΕΕΤΤ 389/51/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.7.2006)
10. ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/22.11.2006 (ΦΕΚ 1873/Β/28.12.2006) 

«ανώτατου ορίου τιμής (price cap)» και υποχρέωση κο−
στολόγησης στις κάτωθι αγορές:

α. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνι−
κό δίκτυο σε σταθερή θέση, μέσω PSTN και BRA−ISDN 
συνδέσεων, για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες2, 

β. Αγορές των δημοσίως διαθέσιμων αστικών τηλε−
φωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση 
για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες3, 

γ. Αγορές των δημοσίως διαθέσιμων εθνικών τηλε−
φωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση 
για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες4 ,

ii. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση παροχής κοστοστρε−
φών τιμών στην αγορά λιανικών μισθωμένων γραμμών 
χωρητικότητας έως και 2 Mbps5. 

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

1.12.2 Υποχρεώσεις αγορών χονδρικής 
i. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμολόγη−

σης 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 − συ−
μπεριλαμβανομένων των συναφών ευκολιών, ιδίως της 
συνεγκατάστασης)6, 

β. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 
Βρόχο (συμπεριλαμβανομένων των συναφών ευκολιών, 
ιδίως της συνεγκατάστασης)7, 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)8.

ii. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση ελέγχου τιμών σχετικά 
με τη Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση9. Η τιμή της Χον−
δρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε επίπεδο BRAS (τύ−
πος 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 του ΟΤΕ, 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 δικτύ−
ου 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 κόστη των συναφών ευκολιών, ιδίως της συ−
νεγκατάστασης, με βάση ένα μοντέλο bottom−up LRAIC, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ισχύον πλαίσιο. 

1.13. Οι υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού, οι οποί−
ες έχουν επιβληθεί κανονιστικά στον ΟΤΕ δυνάμει του 
ορισμού του ως επιχείρηση με ΣΙΑ αφορούν τις κάτωθι 
ορισθείσες σχετικές αγορές υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών:

1.13.1 Υποχρεώσεις αγορών λιανικής 
Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση λογιστικού 

διαχωρισμού για τις κάτωθι λιανικές αγορές στις οποίες 
κατέχει ΣΙΑ:

i. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνι−
κό δίκτυο σε σταθερή θέση, μέσω PSTN και BRA−ISDN 
συνδέσεων, για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες10,
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ii. Αγορά δημοσίως διαθέσιμων αστικών τηλεφωνικών 
υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικι−
ακούς και μη οικιακούς πελάτες11,

iii. Αγορά δημοσίως διαθέσιμων εθνικών τηλεφωνικών 
υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικι−
ακούς και μη οικιακούς πελάτες12,

iv. Αγορά λιανικών μισθωμένων γραμμών χωρητικότη−
τας έως και 2Mbps13. 

1.13.2 Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση λογιστικού διαχωρι−
σμού για τις υπηρεσίες Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών 
(WLR). 

1.13.3 Ομοίως, ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση λογιστικού 
διαχωρισμού για όλα τα προϊόντα χονδρικής που ανή−
κουν 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 θέση14, 

ii. τερματισμού κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο 
δίκτυο του ΟΤΕ15,

iii. διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση16,

iv. παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και 
μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και 
υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών 
και φωνητικών υπηρεσιών17,

v. υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
μέσω xDSL τεχνολογιών18, 

vi. Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών19 χω−
ρητικότητας μέχρι και 2Mbps20, 

vii. Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χω−
ρητικότητας άνω των 2Mbps21, και

viii. Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών22.
1.13.4 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να προετοιμάζει και να δη−

μοσιεύει ετησίως τις εξής οικονομικές πληροφορίες (με 

11. ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29.11.2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29.12.2006)
12. ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29.11.2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29.12.2006)
13. ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/Β/13.11.2006)
14. ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14.11.2006)
15. ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14.11.2006)
16. ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14.11.2006)
17. ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 (ΦΕΚ 932/Β/18.7.2006)
18. ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.7.2006)
19. Επιπλέον  στα πλαίσια των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν στον 

ΟΤΕ ως επιχείρηση κατέχουσα ΣΙΑ στις χονδρικές αγορές μισθωμέ−
νων γραμμών,  ο ΟΤΕ οφείλει να εφαρμόσει λογιστικό διαχωρισμό για 
τις υπηρεσίες (προϊόν) «Τμηματικά Κυκλώματα».

20. ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6.9.2006 (ΦΕΚ1419/Β/26.9.2006)
21. ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6.9.2006 (ΦΕΚ1419/Β/26.9.2006)
22. ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6.9.2006 (ΦΕΚ1419/Β/26.9.2006)
23. “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.

24. Η παράγραφος 2 του Παραρτήματος της Σύστασης της 19ης Σε−
πτεμβρίου 2005 (2005/698/ΕΚ, ΕΕ L266/64, 11.10.2005) αναφέρει ότι «οι 
ετήσιες δηλώσεις συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχι−
στον: 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 με−
θοδολογίας επαλήθευσης που ακολουθήθηκε, και ορισμένα συγκεντρω−
τικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά δεδομένα (όπως για παράδειγ−
μα 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 προσβά−
σιμη από τα ενδιαφερόμενα μέρη, εντύπως ή ηλεκτρονικά, ή να δημο−
σιεύονται στον δικτυακό τόπο του φορέα εκμετάλλευσης ή του εθνι−
κού ρυθμιστή (εν προκειμένω της ΕΕΤΤ).”

την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας 
και διατάξεων της εν ισχύ κείμενης νομοθεσίας)23:

i. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσε−
ως,

ii. Κατάσταση Απασχολούμενου Κεφαλαίου (λεπτομε−
ρής μέθοδος υπολογισμού και τιμές των χρησιμοποιού−
μενων παραμέτρων),

iii. Ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με προβλε−
πόμενους 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 αναγνώ−
ρισης και του χειρισμού του έμμεσου κόστους,

v. Παρατηρήσεις σχετικές με τη μη διακριτική μετα−
χείριση (λεπτομερή τέλη μεταφοράς),

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

μιστικώς προβλεπόμενων λογιστικών αρχών.
Οι ως άνω καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού 

του ΟΤΕ υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από ανεξάρτητο 
ελεγκτή που ορίζεται από την ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ, μετά τον 
έλεγχο, δημοσιεύει τη Δήλωση συμμόρφωσης με την 
επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί 
εμπορικού απορρήτου24. 

1.14. Στις προαναφερθείσες (ανωτέρω σχετ. ε − ιβ) 
Αποφάσεις της, η ΕΕΤΤ, δεσμεύτηκε να διαβουλευτεί 
περαιτέρω τις μεθοδολογίες λογιστικού διαχωρισμού/ 
κοστολόγησης και τις μεθοδολογίες λογιστικού ελέγ−
χου.

1.15. Εν συνεχεία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
464/69/18.1.2008 ΑΠ ΕΕΤΤ η ΕΕΤΤ διεξήγαγε, κατά το 
χρονικό διάστημα από 21.1.2008 έως και τις 21.2.2008, 
εθνική δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τις Μεθο−
δολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Δια−
χωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων 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 δυ−
νατότητα στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις 
απόψεις τους σχετικά, πριν από την οριστική υιοθέτηση 
του μέτρου από την ΕΕΤΤ.

1.16. Κατόπιν υποβολής των σχολίων των συμμετεχό−
ντων στην ως άνω διαβούλευση η ΕΕΤΤ παρείχε ανα−
λυτικές απαντήσεις επί των κυριότερων σημείων των 
παρατηρήσεών τους (ΑΠ ΕΕΤΤ 481/028/20.5.2008).

1.17. Στα πλαίσια των όσων προβλέπονται από το ισχύ−
ον κανονιστικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ιδίως τα άρθρα 12 (ι) και 16 του ν. 3431/2006 και το 
άρθρο 7 της Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ, κατόπιν της υπ’ 
αριθμ. ΑΠ ΕΕΤΤ 464/69/18.1.2008 απόφασής της προέβη 
στις 18.1.2008 σε Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων 
Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου 
Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη μεθοδολογία και 
τις γενικές αρχές για τις υποχρεώσεις κοστολόγησης 
και λογιστικού διαχωρισμού στην Ελλάδα, κατ’ εφαρ−
μογή των ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/22.11.2006, 412/021/29.12.2006, 
406/33/11.10.2006, 406/34/11.10.2006, 388/012/31.5.2006, 
389/051/8.6.2006 και 401/14/6.9.2006 σύμφωνα με το 
Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (Άρθρο 16 του
ν. 3431/2006) [ΦΕΚ 13/Α/3.2.2006]).
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1.18. Στις 20.2.2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε 
στην ΕΕΤΤ επιστολή (αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 11072/26.2.2008) 
με θέμα «Υπόθεση EL/2008/0751: μεθοδολογία και γε−
νικές αρχές για τις υποχρεώσεις κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού στην Ελλάδα, Σχόλια σύμφωνα 
με το Άρθρο 7 παράγραφος (3) της Οδηγίας 2002/21/ΕC», 
με την οποία η Ε.Ε. γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ τα σχόλια 
της επί του κοινοποιημένου Σχεδίου Μέτρων τα οποία 
συνοψίζονται στα ακόλουθα:

«Ενόψει των εργασιών που λαμβάνουν χώρα από την 
Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών και την Επιτρο−
πή με στόχο την προώθηση μίας συνεκτικής μεθόδου 
για τη ρύθμιση των χονδρικών χρεώσεων τερματισμού 
κλήσεων σε σταθερά τηλεφωνικά δίκτυα, η Επιτροπή 
προσκαλεί την ΕΕΤΤ να αναθεωρήσει την προσέγγιση 
της όταν μία κοινή προσέγγιση υιοθετηθεί σε Ευρω−
παϊκό επίπεδο»

1.19. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος (5) της Οδηγίας Πλαίσιο, 
η ΕΕΤΤ μπορεί να θεσπίσει το προκύπτον Σχέδιο Μέ−
τρων και εφόσον το πράξει να το γνωστοποιήσει στην 
Επιτροπή. 

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2.1 Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 12 α και μα, του άρθρου 38 παρ. 3, του άρ−
θρου 43 παρ. 1 περίπτωση γ) και παράγραφοι 3 και 4, 
του άρθρου 45 παράγραφος 6 καθώς του ν. 3431/2006 
καθώς και σε εφαρμογή των ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/22.11.2006 
(ΦΕΚ 1873/Β/28.12.2006), 412/021/29.12.2006 (ΦΕΚ 
1900/Β/29.12.2006), 406/33/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/
Β/13.11.2006), 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14.11.2006), 
388/012/31.5.2006 (ΦΕΚ 932/Β/18.7.2006), 389/051/8.6.2006 
(ΦΕΚ 891/Β/12.7.2006) και 401/14/6.9.2006 (ΦΕΚ 
1419/26.9.2006), και βασίζεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 
υπ’ αριθμ. 464/69/18.1.2008 αναφορικά με την Κοινο−
ποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές 
Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών − Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ 
αναφορικά με τις Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγη−
σης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση 
των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώ−
σεων λογιστικού διαχωρισμού και κοστολόγησης στις 
επιμέρους ορισθείσες αγορές και ερμηνεύεται σύμ−
φωνα με τις εν λόγω αποφάσεις. Κατά τη λήψη της 
παρούσας απόφασης έχουν ληφθεί υπόψη τα σχόλια 
τα οποία υποβλήθηκαν στα πλαίσια των διαβουλεύσε−
ων που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ τόσο σε εθνικό όσο και σε 
Κοινοτικό επίπεδο (ΑΠ ΕΕΤΤ 464/69/18.1.2008).

2.2 Τα μέτρα που επιβάλλονται επί τη βάσει της πα−
ρούσας κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (και 
το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 3431/2006) και καταχωρήθη−
καν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον αρ. πρωτ. 
EL/2008/0751.

2.3 Τα μέτρα που επιβάλλονται επί τη βάσει της 
παρούσας έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή σύμφωνα με την από 20.2.2008 επιστολή της 
(αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 11072/26.2.2008) με θέμα «Υπόθεση 
EL/2008/0751: μεθοδολογία και γενικές αρχές για τις 
υποχρεώσεις κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρι−
σμού στην Ελλάδα, Σχόλια σύμφωνα με το Άρθρο 7 
παράγραφος (3) της Οδηγίας 2002/21/ΕC», με την οποία 
η Ε.Ε. γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ ότι:

«Ενόψει των εργασιών που λαμβάνουν χώρα από την 
Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών και την Επιτρο−
πή με στόχο την προώθηση μίας συνεκτικής μεθόδου 
για τη ρύθμιση των χονδρικών χρεώσεων τερματισμού 
κλήσεων σε σταθερά τηλεφωνικά δίκτυα, η Επιτροπή 
προσκαλεί την ΕΕΤΤ να αναθεωρήσει την προσέγγιση 
της όταν μία κοινή προσέγγιση υιοθετηθεί σε Ευρω−
παϊκό επίπεδο».

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής / Σκοπός 

1. Η παρούσα Απόφαση εξειδικεύει και ρυθμίζει τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής των υποχρεώσεων κοστο−
λόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους 
ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως 
αυτές επεβλήθησαν με τις υπ’ αριθμ.. 411/017/22.11.2006 
(ΦΕΚ 1873/Β/28.12.2006), 412/021/29.12.2006 (ΦΕΚ 1900/
Β/29.12.2006), 406/033/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/Β/13.11.2006), 
406/034/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14.11.2006), 388/012/31.5.2006 
(ΦΕΚ 932/Β/18.7.2006), 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/
Β/12.7.2006) και 401/14/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/26.9.2006) 
αποφάσεις της ΕΕΤΤ, βάσει του νόμου 3431/2006 «Περί 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 
13/Α/3.2.2006], στην εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινω−
νιών της Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ) ως επιχείρηση κατέχουσα 
Σημαντική Ισχύ στις, με τις ως άνω αποφάσεις, ορι−
σθείσες σχετικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων υποβολής 
στοιχείων και ελέγχου αυτών. 

2. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλονται 
από την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές Αποφά−
σεις ανάλυσης αγορών υποχρεώσεις κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού, στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ δυνάμει 
του ορισμού της ως επιχείρησης κατέχουσας ΣΙΑ στις 
ορισθείσες σχετικές αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
/ δικτύων, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ορίζονται στην 
παρούσα απόφαση. 

3. Σκοπός του παρόντος είναι η διασφάλιση της συμ−
μόρφωσης με τις εν ισχύ ρυθμιστικές υποχρεώσεις 
ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρι−
σμού της κατέχουσας ΣΙΑ εταιρείας, καθώς και η απο−
τελεσματική εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας στις 
επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινω−
νιών στις οποίες έχει επιβληθεί ρυθμιστικά.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Απόφαση 
έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο ν. 3431/2006 
ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρονται σε αυτόν, στις 
εν ισχύ αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ιδίως τις υπ’ αριθμ. ΑΠ ΕΕΤΤ 
411/017/22.11.2006 (ΦΕΚ 1873/Β/28.12.2006), 412/021/29.12.2006 
(ΦΕΚ 1900/Β/29.12.2006), 406/033/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/
Β/13.11.2006), 406/034/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14.11.2006), 
388/012/31.5.2006 (ΦΕΚ 932/Β/18.7.2006), 389/051/8.6.2006 
(ΦΕΚ 891/Β/12.7.2006) και 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/ 
26.9.2006) και το σχετικό δευτερογενές δίκαιο (συμπε−
ριλαμβανομένων των Συστάσεων) της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 3
Γενικές Αρχές Κοστολόγησης και

Λογιστικού Διαχωρισμού

1. Για την προσήκουσα εφαρμογή των υποχρεώσεων 
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κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, οι οποίες 
επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία και τις αποφά−
σεις ανάλυσης αγορών στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, δυνάμει 
του ορισμού της ως επιχείρησης κατέχουσας ΣΙΑ στις 
ορισθείσες σχετικές αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
/ δικτύων, η ως άνω επιχείρηση οφείλει να συμμορφώ−
νεται με τις κάτωθι γενικές αρχές:

Α. Αρχή της Αξιοπιστίας: 
1. Ο ΟΤΕ οφείλει να διασφαλίζει την αξιοπιστία των 

στοιχείων κόστους, τα οποία χρησιμοποιεί σε συμμόρ−
φωση με τις διατάξεις της παρούσας. Ως αξιόπιστα 
θεωρούνται τα στοιχεία κόστους εφόσον πληρούν σω−
ρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

i. αποτυπώνουν πιστά τα στοιχεία που αναπαρι−
στούν, 

ii. δεν παρουσιάζουν εσκεμμένες ή / και συστηματικές 
παραποιήσεις, 

iii. δεν περιέχουν κάποιο «ουσιώδες» σφάλμα,
iv. είναι πλήρη, 
v. η προετοιμασία τους γίνεται με αντικειμενικό (δίκαιο) 

τρόπο, ενώ παράλληλα κατά την άσκηση κρίσεων και 
τη διενέργεια των αναγκαίων υποθέσεων (assumptions), 
τηρείται κατ’ελάχιστον ο βαθμός επιμέλειας που απαι−
τείται από τις συναλλαγές.

Β. Αρχή Πρόκλησης του Κόστους: 
1. Το κόστος προσδιορίζεται με βάση τις αιτίες δη−

μιουργίας του. Ειδικότερα, η αρχή της πρόκλησης του 
κόστους επιβάλλει όπως τα έσοδα (συμπεριλαμβανο−
μένων των τελών μεταφοράς (transfer charges) για τη 
χρήση της δικτυακής υποδομής), τα κόστη (συμπερι−
λαμβανομένων των τελών μεταφοράς), τα περιουσιακά 
στοιχεία και τα στοιχεία του παθητικού, αποδίδονται σε 
στοιχεία του δικτύου, υπηρεσίες χονδρικής και υπηρεσί−
ες λιανικής, σύμφωνα με τις δραστηριότητες οι οποίες 
αποτελούν την αιτία των εσόδων που εισπράττονται, 
ή του κόστους που προκαλείται, ή των περιουσιακών 
στοιχείων που αποκτώνται, ή των στοιχείων του παθη−
τικού που δημιουργούνται.

2. Σε κάθε μία επιμέρους υπηρεσία αποδίδονται μόνο 
τα κόστη που είναι σχετικά με την παροχή της συγκε−
κριμένης αυτής υπηρεσίας. Ιδίως, κανένα κόστος που 
αφορά αποκλειστικά τη λιανική δεν αποδίδεται (εν όλω 
ή εν μέρει) σε υπηρεσίες χονδρικής.

3. Ο καταλογισμός κόστους σύμφωνα με την παρούσα 
διάταξη πρέπει να γίνεται είτε άμεσα (άμεσος κατα−
λογισμός), είτε έμμεσα (με τη χρήση κλείδων επιμε−
ρισμού). 

Γ. Αρχή της Αντικειμενικότητας: 
Η κατανομή του κόστους σε υπηρεσίες λιανικής και 

χονδρικής είναι αντικειμενική και δεν αποσκοπεί στο να 
ωφελήσει οποιονδήποτε πάροχο ή οποιοδήποτε προϊόν, 
υπηρεσία ή στοιχείο του δικτύου.

Δ. Αρχή της Συνέπειας / Συγκρισιμότητας: 
1. Κατά την υποβολή στην ΕΕΤΤ στοιχείων που σχετί−

ζονται άμεσα ή έμμεσα με το επίπεδο των κοστοστρε−
φών τελών, καθώς και κατά την προετοιμασία των λο−
γιστικών καταστάσεων, ο ΟΤΕ οφείλει να χρησιμοποιεί 
την ίδια μέθοδο για τον προσδιορισμό του σχετικού 
κόστους, την κατανομή του κόστους σε κέντρα κόστους 
καθώς και την κατανομή αυτού σε υπηρεσίες. Η εφαρ−
μογή της ως άνω αρχής διασφαλίζει τη συγκρισιμότητα 
των λογιστικών/κοστολογικών στοιχείων που υποβάλ−
λονται από τον ΟΤΕ, προκειμένου η ΕΕΤΤ να μπορεί 

να εντοπίσει τις «τάσεις» στα κόστη που αποδίδονται 
σε συγκεκριμένα στοιχεία δικτύου και τη ζήτηση για 
συγκεκριμένες υπηρεσίες χονδρικής. 

2. Σε περίπτωση ουσιωδών μεταβολών στις ρυθμι−
στικές λογιστικές αρχές, τις μεθόδους κατανομής ή σε 
άλλες λογιστικές πολιτικές και οι οποίες έχουν σημα−
ντική επίδραση στις πληροφορίες που αναφέρονται, ο 
ΟΤΕ οφείλει να υποβάλει τα τμήματα των λογιστικών 
καταστάσεων του προηγούμενου έτους που επηρεάζο−
νται από τις συγκεκριμένες μεταβολές.

Ε. Γενικώς παραδεδεγμένες αρχές και πρακτικές: 
Εκτός εάν ρητώς προβλέπεται άλλως από την κείμενη 

εν ισχύ νομοθεσία, ο ΟΤΕ τηρεί τα Διεθνή Πρότυπα Χρη−
ματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) (International 
Financial Reporting Standards (IFRS)).

ΣΤ. Αρχή της Διαφάνειας:
1. Ο ΟΤΕ παρουσιάζει με τρόπο σαφή, αντικειμενικά 

κατανοητό και επαληθεύσιμο, κάθε στοιχείο, πληρο−
φορία, περιγραφή ή κείμενο που συντάσσεται σχετι−
κά με την κοστολόγηση και τις άλλες μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία λογιστικών 
καταστάσεων και τον υπολογισμό κόστους, καθώς και 
τα υποστηρικτικά στοιχεία αυτών. Ιδίως ο ΟΤΕ δια−
σφαλίζει την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με τα 
κάτωθι στοιχεία:

i. τον προσδιορισμό των επιμέρους στοιχείων κόστους 
που ανήκουν στο κόστος που υπολογίζεται με βάση 
τη μεθοδολογία Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητι−
κού Κόστους (ΜΜΕΚ – LRAIC) και αφορά τις υπηρεσίες 
πρόσβασης, το κόστος που υπολογίζεται με βάση με−
θοδολογία ΜΜΕΚ και αφορά τις υπηρεσίες μετάδοσης 
και τα κοινά κόστη,

ii. την κατανομή του κόστους στα κέντρα κόστους που 
αφορούν τις υπηρεσίες πρόσβασης και σε εκείνα που 
αφορούν τις υπηρεσίες μετάδοσης καθώς και

iii. την κατανομή του κόστους σε υπηρεσίες πρόσβα−
σης και υπηρεσίες μετάδοσης σύμφωνα με τα κέντρα 
κόστους που συμμετέχουν στην παροχή κάθε υπηρε−
σίας.

Άρθρο 4

Κοστολογικό Σύστημα
Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση
το Τρέχον Κόστος [ΠΚΚ−ΤΚ (FDC−CCA)]

1. Ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο κοστολογικό 
του σύστημα του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με 
βάση το Τρέχον Κόστος (ΠΚΚ−ΤΚ) τις ακόλουθες υπη−
ρεσίες/ 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 (συμπεριλαμ−
βανομένων κλήσεων από σταθερό σε κινητό, κλήσεων 
σε Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service 
Providers − ISPs) και κλήσεων σε άλλους παρόχους υπη−
ρεσιών), 

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 τη−
λεφωνικό δίκτυο.
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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, όπως αυτές αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 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.
3. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να προβεί σε κάθε απαιτούμενη 

ενέργεια και να τροποποιήσει κατάλληλα το κοστολο−
γικό του σύστημα ΠΚΚ−ΤΚ προκειμένου αυτό να συμ−
μορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών / 
κοστολόγησης των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών του και να 
παρέχει στην ΕΕΤΤ όλες τις απαραίτητες πληροφορί−
ες/δεδομένα κοστολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας.

Άρθρο 5

Κοστολογικό Σύστημα Μέσου Μακροπρόθεσμου 
Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος 

[ΜΜΕΚ−ΤΚ (LRAIC – CCA)]

1. O OTE οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο κοστολογικό 
του σύστημα Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κό−
στους με βάση το Τρέχον Κόστος – (εφεξής ΜΜΕΚ−ΤΚ) 
τις ακόλουθες υπηρεσίες/προϊόντα, όπως αυτές ορίζο−
νται στις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις της ΕΕΤΤ:

Α. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως 
και μεριζόμενης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρό−
χους.

Β. Υπηρεσίες Διασύνδεσης Κλήσεων στο δημόσιο τη−
λεφωνικό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση (ήτοι 
υπηρεσίες εκκίνησης κλήσεων, υπηρεσίες τερματισμού 
κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δίκτυο του ΟΤΕ 
και υπηρεσίες διαβίβασης κλήσεων).

Γ. Υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης.
Δ. Υπηρεσίες Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, και 

συγκεκριμένα τα κάτωθι προϊόντα χωριστά: 
• Χονδρικά τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμ−

μών.
• Χονδρικά ζευκτικά τμήματα μισθωμένων γραμμών.

• Υπηρεσίες Τμηματικών Κυκλωμάτων.
2. Ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο σύστημα 

ΜΜΕΚ−ΤΚ όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινω−
νιών, οι οποίες, παρότι δεν υπόκεινται σε υποχρέωση 
ελέγχου τιμών/κοστολόγησης με βάση το εν λόγω σύ−
στημα, μοιράζονται κόστη με τις υπηρεσίες που υπό−
κεινται σε κοστοστρέφεια ή σε υποχρέωση ελέγχου 
τιμών/κοστολόγησης με βάση το σύστημα ΜΜΕΚ−ΤΚ, 
όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του πα−
ρόντος άρθρου. 

3. Ο ΟΤΕ οφείλει να ορίσει στο σύστημα ΜΜΕΚ−ΤΚ 
τις ακόλουθες τρεις (3) επαυξήσεις, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος: 

• «Πρόσβαση» (Access): Στην επαύξηση «πρόσβαση» 
περιλαμβάνονται όλες οι χονδρικές υπηρεσίες (εσωτε−
ρικά και εξωτερικά παρεχόμενες) των οποίων το κόστος 
καθορίζεται από τον αριθμό των γραμμών/συνδρομητών 
που λαμβάνουν πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρο−
νικών 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 πρό−
σβασης χονδρικών μισθωμένων γραμμών.

• «Κορμός» (Core): Στην επαύξηση «κορμός» περιλαμ−
βάνονται όλες οι υπηρεσίες χονδρικής (εσωτερικά και 
εξωτερικά παρεχόμενες) των οποίων το κόστος καθο−
ρίζεται 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 υπη−
ρεσίες 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 οικονομί−
ες κλίμακος ή σκοπού σε σχέση με άλλες υπηρεσίες 
μετάδοσης. 

• «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. 

4. Για τον καθορισμό των επαυξήσεων «πρόσβαση» και 
«κορμός», σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος 
ακολουθείται ο κάτωθι Πίνακας 1.
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5. Κατά την κοστολόγηση των υπηρεσιών με βάση 
το σύστημα ΜΜΕΚ−ΤΚ, o OTE οφείλει να τηρεί τα ακό−
λουθα: 

Α. Υπολογίζει το κόστος των υπηρεσιών διασύνδεσης 
σύμφωνα με τον ορισμό των υπηρεσιών εκκίνησης κλή−
σεων, τερματισμού κλήσεων και διαβίβασης κλήσεων. Τα 
εν λόγω προϊόντα ανήκουν στην επαύξηση «κορμός».

Β. Συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία των μισθωμένων 
γραμμών, που υλοποιούνται σε τοπικούς βρόχους, (ή 
λειτουργικά ισοδύναμη υποδομή), στην επαύξηση «πρό−
σβαση», με εξαίρεση τα στοιχεία «κορμού» των μισθωμέ−
νων γραμμών, τα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
στην επαύξηση «κορμός».

Γ. Συμπεριλαμβάνει τα Τμηματικά Κυκλώματα στις 
επαυξήσεις «πρόσβαση» και «κορμός», κατά τον ίδιο 
τρόπο με τον οποίο εντάσσει τα χονδρικά τερματικά 
τμήματα μισθωμένων γραμμών.

Δ. Συμπεριλαμβάνει τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυ−
ζωνικής Πρόσβασης στις επαυξήσεις «πρόσβαση» και 
«κορμού», λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τα κόστη των επιμέρους στοιχείων του 
δικτύου (πχ αριθμός συνδρομητών, κίνηση IP κ.α.).

Ε. Συμπεριλαμβάνει τις υπηρεσίες μετάδοσης δεδο−
μένων σε δίκτυα ATM και σε δίκτυα IP στην επαύξηση 
«κορμός».

ΣΤ. Συμπεριλαμβάνει την υπηρεσία Χονδρικής Εκμί−
σθωσης Γραμμών στην επαύξηση «πρόσβαση». 

Ζ. Συμπεριλαμβάνει την υπηρεσία «Κλήσεις σε Υπηρε−
σίες Τηλεφωνικού Καταλόγου» στην επαύξηση «κορμός». 
Το κόστος των τηλεφωνικών κέντρων και κάθε άλλης 
υποδομής που σχετίζεται με την παροχή περιεχομένου 
εντάσσεται στην επαύξηση «λοιπά». 

6. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να προβεί σε κάθε απαιτού−
μενη ενέργεια, ιδίως να τροποποιήσει κατάλληλα το 
κοστολογικό του σύστημα ΜΜΕΚ−ΤΚ, προκειμένου αυτό 
να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις ελέγχου 
τιμών και κοστολόγησης των υπό ρύθμιση υπηρεσιών 
του και να παρέχει στην ΕΕΤΤ όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες ή/ και δεδομένα κοστολόγησης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 6
Καταστάσεις Λογιστικού Διαχωρισμού 

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 κατέχει ΣΙΑ, οφείλει να παρέχει 
καταστάσεις Λογιστικού Διαχωρισμού για τις κάτωθι 
υπηρεσίες / προϊόντα χονδρικής:

i. Χονδρική πρόσβαση στον αδεσμοποίητο τοπικό βρό−
χο και υποβρόχο,

ii. Χονδρική Ευρυζωνική πρόσβαση,
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.
2. Ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλαμβάνει στις καταστά−

σεις λογιστικού διαχωρισμού τις υπηρεσίες που παρέχει 
σε πελάτες χονδρικής (εξωτερικά παρεχόμενες υπηρε−
σίες) καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει στο δικό 
του λιανικό άκρο (εσωτερικά παρεχόμενες υπηρεσίες). 
Ειδικότερα, ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλαμβάνει: 

i. την εσωτερικά παρεχόμενη πρόσβαση σε συνδέσεις 
χαμηλής χωρητικότητας στο δημόσιο τηλεφωνικό δί−
κτυο, στις ίδιες καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού 
με τη χονδρική εκμίσθωση γραμμών. 

ii. την εσωτερικά παρεχόμενη ευρυζωνική πρόσβαση, 
στις ίδιες καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού με τη 
χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση. 

iii. τα εσωτερικά παρεχόμενα τερματικά ή ζευκτικά 
τμήματα, στις ίδιες καταστάσεις λογιστικού διαχωρι−
σμού με τις σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες χονδρι−
κής. 
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3. 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 κατέχει ΣΙΑ, οφείλει να παρέχει 
καταστάσεις Λογιστικού Διαχωρισμού για τις κάτωθι 
υπηρεσίες / προϊόντα λιανικής:

i. λιανική πρόσβαση σε συνδέσεις χαμηλής χωρητικό−
τητας στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, 

ii. αστικές και εθνικές κλήσεις, και
iii. λιανικές μισθωμένες γραμμές χωρητικότητας έως 

και 2 Mbps.
4. Ο ΟΤΕ οφείλει επιπλέον να παρέχει:

i.  ενοποιημένες καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού 
για το σύνολο των χονδρικών και το σύνολο των λι−
ανικών υπηρεσιών που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση 
λογιστικού διαχωρισμού καθώς και 

ii. ενοποιημένες καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού 
«χονδρικών υπηρεσιών», «υπηρεσιών λιανικής», «λοιπών 
υπηρεσιών» και του «συνόλου των υπηρεσιών» του 
ΟΤΕ. 

Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ θα πρέπει να παρέχει καταστά−
σεις λογιστικού διαχωρισμού για τις εταιρικές μονά−
δες, τις αγορές και τα προϊόντα που παρουσιάζονται 
στον ακόλουθο Πίνακα 2, καθώς και για το σύνολο της 
εταιρείας.
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5. Ο OTE υποχρεούται να ετοιμάζει τις καταστάσεις 
λογιστικού διαχωρισμού επί τη βάσει των κοστολογι−
κών συστημάτων ΠΚΚ−ΤΚ και ΜΜΕΚ−ΤΚ. Οι πληροφο−
ρίες λογιστικού διαχωρισμού περιλαμβάνουν στοιχεία 
αναφορικά με τους όγκους, τα έσοδα, το λειτουργικό 
κόστος και το απασχολούμενο κεφάλαιο. 

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 περιλαμ−
βάνουν τις υπηρεσίες που διατίθεται τόσο στους πε−
λάτες χονδρικής του ΟΤΕ όσο και στην επιχειρησιακή 
μονάδα λιανικής του ΟΤΕ. 

β. Οι καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού περιλαμ−
βάνουν 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 απασχολού−
μενου 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 πα−
ρεχόμενων 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 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 Καταστά−
σεων (Λογαριασμού) Αποτελεσμάτων Χρήσεως που 
οφείλει να παρέχει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παρούσα, υποχρεούται να ακολουθεί το Υπόδειγμα του 
Πίνακα 3 της παρούσας.

Πίνακας 3: Υπόδειγμα της Κατάστασης
Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος Χ…

Κατηγορίες Εσόδων Έσοδα 
(εκ. €)

Εσωτερικές πωλήσεις  

Εξωτερικές πωλήσεις  

Σύνολο  

  

Λειτουργικά κόστη (με βάση Ιστορικό Κόστος)

Απόσβεση άυλων στοιχείων  

Κτιριακή απόσβεση  

Λοιπά σχετικά με κτιριακή υποδομή  

Εργολάβοι  

Άμεσα κόστη  

Εισφορές υπέρ εργαζομένων  

IT (Πληροφοριακά Συστήματα)  

IT απόσβεση  

Δικτυακή απόσβεση  

Λοιπά σχετικά με δίκτυο  

Απόσβεση εξοπλισμού γραφείου  

Εξοπλισμός γραφείου λοιπά  
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Κατηγορίες Εσόδων Έσοδα 
(εκ. €)

Προμήθειες γραφείου  

Πάγια έξοδα  

Λοιπά σχετικά με προσωπικό  

Μισθοί προσωπικού  

Φόροι  

Απόσβεση μεταφορών  

Μεταφορές λοιπά  

Λοιπά  

Σύνολο  

  

Απόδοση επί των εσόδων
(με βάση Ιστορικό Κόστος)

 

  

CCA προσαρμογές

Καθαρό κέρδος διατήρησης (Net Holding Gain)  

Επιπρόσθετη απόσβεση  

  

Λειτουργικά κόστη (με βάση CCA)  

  

Απόδοση (με βάση CCA)  

  

Απασχολούμενο μεσοσταθμικό κεφάλαιο (με 
βάση CCA)

 

  

Απόδοση επί του μεσοσταθμισμένου 
απασχολούμενου κεφαλαίου (με βάση CCA)

 

9. Ο ΟΤΕ κατά την προετοιμασία των Καταστάσεων 
Απασχολούμενου Κεφαλαίου που οφείλει να παρέχει 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα, ακολουθεί 
υποχρεωτικά το Υπόδειγμα του Πίνακα 4 της παρού−
σας.

Πίνακας 4: Υπόδειγμα της Κατάστασης
Απασχολούμενου Κεφαλαίου –Δήλωση για το έτος Χ…

Κατηγορίες εκ. €

Πάγια στοιχεία/εξοπλισμός  

Κτίρια και Ιδιοκτησία γης  

Σωλήνες και στύλοι  

Κέντρα  

Εξοπλισμός μετάδοσης  

Εξοπλισμός και πάγια υπό κατασκευή  

Υλικά επενδύσεων  

Κατηγορίες εκ. €

Λογισμικό (Software)  

Άυλα στοιχεία  

Άλλα  

Σύνολο  

  

Τρέχοντα στοιχεία/εξοπλισμός  

Μετοχές  

Χρεώστες  

Μετρητά  

Λοιπά  

Σύνολο  

  

Προπληρωμές και δεδουλευμένα έσοδα  

Έξοδα επόμενων χρήσεων  

Δεδουλευμένα έσοδα  

Λοιπά  

Σύνολο  

  

Υποχρεώσεις  

Προμηθευτές  

Πιστωτές  

Φόροι και δασμοί πληρωτέοι  

Λοιπά  

Σύνολο  

  

Έσοδα επόμενων χρήσεων και πληρωτέα έξοδα  

Έσοδα επόμενων χρήσεων  

Έξοδα πληρωτέα  

Λοιπά  

Σύνολο  

Προβλέψεις  

ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

10. Κατά τη συμπλήρωση των Καταστάσεων Αποτε−
λεσμάτων Χρήσεως και Απασχολούμενου Κεφαλαίου, ο 
ΟΤΕ συμμορφώνεται με τις κάτωθι υποχρεώσεις:

i. Παρέχει ενοποίηση των λογαριασμών και συμφωνία 
(συμφιλίωση) με τις προβλεπόμενες από το νόμο οικο−
νομικές καταστάσεις ή άλλες πηγές πληροφοριών κο−
στολόγησης σύμφωνα με τα υποδείγματα των πινάκων 
5, 6 και 7 της παρούσας. Η συμφιλίωση περιέχει υπο−
χρεωτικά όλες τις αναγκαίες «προσαρμογές», οι οποίες 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα κάτωθι στοιχεία: 
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• «Στρογγυλοποιήσεις» των αποτελεσμάτων για το 
σκοπό παρουσίασης αυτών. Οι στρογγυλοποιήσεις δύ−
νανται εναλλακτικά να επιμερίζονται στα αποτελέσματα 
ανά αγορά και να μην εμφανίζονται ως «προσαρμο−
γές»,

• «Προσαρμογές» σε στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στις καταστάσεις και οι οποίες απαιτούνται για τη 
συμφιλίωση των ρυθμιστικών αποτελεσμάτων που βα−
σίζονται σε κοστολόγηση με βάση το τρέχον κόστος 
των παγίων, με τις δημοσιευμένες οικονομικές κατα−
στάσεις, 

• «Προσαρμογές» που οφείλονται στο γεγονός ότι 
στις καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού παρουσιά−
ζεται το μεσοσταθμισμένο απασχολούμενο κεφάλαιο 
(Mean Capital Employed (MCE)) με βάση τα τριμηνιαία 
δεδομένα ισολογισμού. 

ii. Τηρεί την υποχρέωση διαφάνειας κατά τον επιμερι−
σμό του κόστους και του απασχολούμενου κεφαλαίου 

σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής και παρέχει στην 
ΕΕΤΤ όλες τις αναγκαίες και κατάλληλες πληροφορίες 
κοστολόγησης, οι οποίες περιλαμβάνουν κατ’ελάχιστον 
την περιγραφή της μεθόδου κοστολόγησης με αναφορά 
της βάσης και των προτύπων κόστους, των μεθόδων 
επιμερισμού και αποτίμησης, καθώς και της αναγνώρι−
σης και χειρισμού του έμμεσου κόστους. 

iii. Παρέχει λεπτομερή τέλη μεταφοράς που να απο−
δεικνύουν τη συμμόρφωσή του με την υποχρέωση μη−
διακριτικής μεταχείρισης.

iv. Παρέχει έκθεση λογιστικού ελέγχου.
11. Η ενοποίηση των λογαριασμών και η συμφωνία 

(συμφιλίωση) με τις προβλεπόμενες από το Νόμο οι−
κονομικές καταστάσεις ή άλλες πηγές πληροφοριών 
κοστολόγησης, την οποία οφείλει να παρέχει ο ΟΤΕ 
σύμφωνα με την παράγραφο 10 i του παρόντος άρθρου, 
γίνεται σύμφωνα με τα υποδείγματα των ακόλουθων 
πινάκων 5, 6 και 7:

*02011512406080056*
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Άρθρο 7 

Υποδείγματα Αναφορών για τις πληροφορίες
κοστολόγησης μέσω του κοστολογικού συστήματος 

ΜΜΕΚ (LRAIC)3

1. Ο ΟΤΕ οφείλει να υποβάλλει τα κοστολογικά στοι−
χεία του συστήματος ΜΜΕΚ (LRAIC), ακολουθώντας τα 
υποδείγματα του Παραρτήματος Α της παρούσας, στην 
προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 8 αυτής.

2. Τα Υποδείγματα του Παραρτήματος Α δομούνται 
σύμφωνα με τα κάτωθι:25

α. Η πρώτη ομάδα υποδειγμάτων (υποδείγματα 1.1 και 
1.2) παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα σχετικά 
στοιχεία κόστους (CAPEX και OPEX) (εταιρικές γενικές 
λειτουργικές δαπάνες, κόστη δικτύου, κόστη που αφο−
ρούν την παροχή και πώληση προϊόντων σε πελάτες 
χονδρικής, κόστη που αφορούν την παροχή και πώλη−
ση προϊόντων σε πελάτες λιανικής), κατανέμονται στις 
σχετικές επαυξήσεις. Τα κόστη που δεν είναι δυνατό να 
κατανεμηθούν απευθείας σε μια επαύξηση αποτελούν 
τα κοινά κόστη. 

Ειδικότερα, η πρώτη ομάδα υποδειγμάτων παρου−
σιάζει:

25 Τα υποδείγματα περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α.

i) το Μέσο Μακροπρόθεσμο Επαυξητικό Κόστος 
(LRAIC) των υπηρεσιών πρόσβασης 

ii) το Μέσο Μακροπρόθεσμο Επαυξητικό Κόστος 
(LRAIC) των υπηρεσιών κορμού και

iii) τα κοινά κόστη (κόστη δικτύου κοινά σε υπηρεσίες 
πρόσβασης και κορμού και εταιρικές γενικές λειτουρ−
γικές δαπάνες, κοινές σε Χονδρική και Λοιπά). 

Για τους σκοπούς των υποδειγμάτων, ο ΟΤΕ δεν 
απαιτείται να παρέχει πληροφορίες για το κόστος της 
επαύξησης «Λοιπά» πέρα από τις εταιρικές γενικές λει−
τουργικές δαπάνες που κατανέμονται απευθείας στην 
επαύξηση «Λοιπά». 

Επιπλέον, στην πρώτη ομάδα υποδειγμάτων, παρου−
σιάζεται η περαιτέρω κατανομή του κοινού κόστους 
στις επαυξήσεις. 

β. Η δεύτερη ομάδα υποδειγμάτων (υπόδειγμα 2) πα−
ρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα κόστη των επαυξή−
σεων πρόσβασης και κορμού, καθώς και τα κοινά κόστη 
υπηρεσιών πρόσβασης και κορμού, κατανέμονται στα 
Κύρια Κέντρα Κόστους.

γ. Η τρίτη ομάδα υποδειγμάτων (υποδείγματα 3.1 – 3.4) 
παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα κόστη που 
συνδέονται με τα Κύρια Κέντρα Κόστους κατανέμονται 
σε συγκεκριμένες υπηρεσίες χονδρικής (εσωτερικά και 
εξωτερικά παρεχόμενες).
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3. Τα Υποδείγματα του Παραρτήματος Α της παρού−
σας δεν ορίζουν συγκεκριμένη μεθοδολογία για την 
κατανομή του κόστους στις σχετικές επαυξήσεις. Ο ΟΤΕ 
πρέπει να παρέχει έγγραφη τεκμηρίωση των μεθοδολο−
γιών που εφάρμοσε, σύμφωνα με την παρούσα. 

4. Τα Υποδείγματα του Παραρτήματος Α της παρού−
σας δύνανται να τροποποιούνται, με την απόφαση της 
ΕΕΤΤ επί του κοστολογικού ελέγχου, κατόπιν αιτιο−
λογημένου αιτήματος του ΟΤΕ το οποίο υποβάλλεται 
στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της 
παρούσας. Εφόσον το κρίνει αναγκαίο, η ΕΕΤΤ δύνα−
ται να διεξάγει δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τις 
προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Άρθρο 84

Κοστολογικός Έλεγχος − 
Έλεγχος Καταστάσεων Λογιστικού Διαχωρισμού
1. Ο OTE οφείλει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ σε ετήσια 

βάση, ένα (1) μήνα μετά την έγκριση των ετήσιων οικο−
νομικών 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) οι−
κονομικά έτη, συνοδευμένα από όλα τα στοιχεία από 
τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τις επι−
βληθείσες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης 
και λογιστικού διαχωρισμού.

 β) καταστάσεις και πληροφορίες λογιστικού διαχω−
ρισμού, τα οποία έχουν προκύψει από τις τελευταίες 
εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, για το προηγού−
μενο έτος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 
της παρούσας απόφασης και 

γ) υποδείγματα αναφορών για τις πληροφορίες κο−
στολόγησης μέσω του συστήματος ΜΜΕΚ (LRAIC), τα 
οποία έχουν προκύψει από τις τελευταίες εγκεκριμένες 
οικονομικές καταστάσεις, για το προηγούμενο (οικονο−
μικό) έτος και από αντίστοιχα προϋπολογιστικά δεδο−
μένα για τα επόμενα δύο οικονομικά έτη, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 της παρούσας.

2. Η ΕΕΤΤ δύναται εντός είκοσι ημερών από την υπο−
βολή των στοιχείων/ καταστάσεων/ υποδειγμάτων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
να αιτείται από τον ΟΤΕ τη συμπλήρωση των υπο−
βληθέντων στοιχείων καταστάσεων/ υποδειγμάτων, ή 
και διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων. Οι 
πληροφορίες παρέχονται υποχρεωτικά εντός της τασ−
σόμενης από την ΕΕΤΤ, κατά την υποβολή του αιτήμα−
τος, 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.

3. Η ΕΕΤΤ υποβάλλει τα κοστολογικά δεδομένα της 
παραγράφου 1 του παρόντος σε έλεγχο συμμόρφωσης 
με τα εγκεκριμένα από την ΕΕΤΤ συστήματα κοστολό−
γησης, 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 

26. ERG (2005): ERG Common Position – for implementing the Com−
mission Recommendation C (2005) 3480 on Accounting Separation & 
Cost Accounting Systems under the regulatory framework for electronic 
communications, ERG (05) 29, σελ. 38

φορέα εκμετάλλευσης, ο οποίος επιλέγεται από την 
ΕΕΤΤ με διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες, σύμ−
φωνα 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 στοι−
χεία, 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)26, και περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα:

i. Το μέρος του κόστους που συμπεριλαμβάνεται στο 
κοστολογικό μοντέλο− σύστημα και το μέρος του κό−
στους που κατανέμεται στα επιμέρους υπό ρύθμιση 
προϊόντα, 

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

iii. την ακρίβεια των στοιχείων, συμπεριλαμβανομέ−
νων 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 δι−
αχωρισμού, 

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

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

5. Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ θεωρεί μέρος ή το σύ−
νολο 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 Αποτε−
λέσματα του Κοστολογικού Ελέγχου, τα οποία περι−
λαμβάνουν «Δήλωση Συμμόρφωσης» με την επιφύλαξη 
της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού 
απορρήτου. Η ετήσια Δήλωση Συμμόρφωσης περιλαμ−
βάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

i. Τα συμπεράσματα του ελεγκτή,
ii. Όλες τις ασυμφωνίες που διαπιστώθηκαν,
iii. Συστάσεις του ελεγκτή (με μια περιγραφή των αντί−

στοιχων συνεπειών),
iv. Την πλήρη περιγραφή της μεθοδολογίας επαλή−

θευσης που ακολουθήθηκε, και 
v. Ορισμένα συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά δεδομένα (όπως για παράδειγμα προσαρμο−
γές εκτίμησης τρέχοντος κόστους, βασικές παραδοχές 
των μεθόδων κατανομής, επίπεδο κατανεμημένου κό−
στους και βαθμός διακριτότητας του μοντέλου).
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Άρθρο 9 
Δημοσίευση πληροφοριών

1. Μετά το τέλος του ετήσιου κοστολογικού ελέγχου 
και εντός προθεσμίας (10) εργάσιμων ημερών από τη 
δημοσίευση της απόφασης της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παρ. 6 της παρούσας, με την επιφύλαξη του 
επιχειρηματικού απορρήτου, ΟΤΕ οφείλει να δημοσιεύει 
σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα του τις κάτωθι 
πληροφορίες, όπως αυτές εγκρίθηκαν στα πλαίσια του 
ως άνω ελέγχου: 

α.  Πληροφορίες λογιστικού διαχωρισμού: 
i. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσε−

ως.
ii. Κατάσταση Απασχολούμενου Κεφαλαίου (λεπτομε−

ρής μέθοδος υπολογισμού και τιμές των χρησιμοποιού−
μενων παραμέτρων).

iii. Ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με προβλε−
πόμενους 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 αναγνώ−
ρισης και του χειρισμού του έμμεσου κόστους.

v. Παρατηρήσεις σχετικές με τη μη διακριτική μετα−
χείριση (λεπτομερή τέλη μεταφοράς).

vi. Έκθεση λογιστικού ελέγχου.

vii. Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και των ρυθ−
μιστικώς προβλεπόμενων λογιστικών αρχών και 

viii. Δήλωση συμμόρφωσης με τους κανόνες του Ευ−
ρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου.27

β. Πληροφορίες κοστολόγησης:
i. Ο ΟΤΕ δημοσιεύει τα μη εμπιστευτικά τμήματα των 

κοστολογικών στοιχείων που παρουσιάζονται ακολου−
θώντας τα υποδείγματα του άρθρου 7, όπως αυτά πα−
ρουσιάζονται στο Παράρτημα Α της παρούσας.

Άρθρο 10 
Τελικές Διατάξεις/ Έναρξη Ισχύος 

1. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καταργείται 
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη Απόφασης της ΕΕΤΤ 
που αντίκειται στις διατάξεις της, ή κατά το μέρος που 
ρυθμίζει διαφορετικά τα ζητήματα που ρυθμίζονται με 
την παρούσα.

2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης άρχεται δέκα 
(10) μέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης.

3. Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στον ΟΤΕ.
4. Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Ευρω−

παϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του 
ν. 3431/2006.

5. Η απόφαση καθώς και το Παράρτημα αυτής να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

27. Η παράγραφος 2 του Παραρτήματος της Σύστασης της Επιτροπής αναφέρει ότι «οι ετήσιες δηλώσεις συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμ−
βάνουν 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 παρα−
δοχές 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 προ−
σβάσιμη από τα ενδιαφερόμενα μέρη, εντύπως ή ηλεκτρονικά, ή να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του φορέα εκμετάλλευσης ή του εθνι−
κού ρυθμιστή (εν προκειμένω της ΕΕΤΤ).”
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2. Αναλυτική Περιγραφή των Υποδειγμάτων Αναφο−
ρών για τις πληροφορίες κοστολόγησης μέσω του κο−
στολογικού συστήματος ΜΜΕΚ−ΤΚ που υποβάλλονται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας: 

Α) Προσδιορισμός του σχετικού κόστους
1. Όλα τα κόστη (CAPEX και OPEX) που επιβαρύνουν 

τον ΟΤΕ κατά την παροχή των υπηρεσιών που ανήκουν 
στις υπό ρύθμιση σχετικές αγορές ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών, καθώς και των υπηρεσιών που μοιράζονται 
κόστη με τις εν λόγω υπηρεσίες, διακρίνονται στις ακό−
λουθες γενικές κατηγορίες: 

• Εταιρικές Γενικές Λειτουργικές Δαπάνες
• Κόστος δικτύου και
• Κόστος που αφορά την παροχή και πώληση προϊό−

ντων σε πελάτες χονδρικής.
2. Οι Εταιρικές Γενικές Λειτουργικές Δαπάνες αφο−

ρούν κόστος που προέρχεται από κεντρικές λειτουργίες 
που εκτελούνται σε κεντρικές οργανωτικές μονάδες και 
αντιστοιχούν τόσο σε δραστηριότητες χονδρικής όσο 
και λιανικής. Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν ιδίως 
τα ακόλουθα στοιχεία: Εταιρικό Σχεδιασμό και Έλεγχο, 
Νομική Υποστήριξη, Προμήθειες, Διαχείριση Προϊόντων, 
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Χρηματοοικονομική Λο−
γιστική, και Διαχείριση Μεταφορών & Οχημάτων.

3. Το Κόστος Δικτύου είναι το κόστος που συνδέεται 
με τα στοιχεία του PSTN, ATM και IP δικτύου του ΟΤΕ. 

4. Το Κόστος που αφορά την Παροχή και Πώληση Προϊ−
όντων σε Πελάτες Χονδρικής περιλαμβάνει, ενδεικτικά, το 
κόστος των συστημάτων τιμολόγησης για τα προϊόντα 
χονδρικής και το κόστος λειτουργίας των τμημάτων που εί−
ναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των πελατών χονδρικής.

5. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία σύμφωνα με τα υποδείγ−
ματα του παρόντος πρέπει να καθιστούν διαφανή τον 
τρόπο με τον οποίο το κόστος αυτό κατανέμεται στις 
σχετικές επαυξήσεις “πρόσβασης” και “κορμού”. Επιπλέ−
ον πρέπει να προσδιορίζεται ποιο κόστος δεν αφορά μια 
συγκεκριμένη επαύξηση και αποτελεί το κοινό κόστος. 
Επομένως, το κόστος πρέπει να διαρθρώνεται σύμφωνα 
με τις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) το Μέσο Μακροπρόθεσμο Επαυξητικό Κόστος 
(LRAIC) των υπηρεσιών πρόσβασης 

β) το Μέσο Μακροπρόθεσμο Επαυξητικό Κόστος 
(LRAIC) των υπηρεσιών κορμού και

γ) το κοινό κόστος (κόστος δικτύου κοινό σε υπη−
ρεσίες πρόσβασης και κορμού και εταιρικές γενικές 
λειτουργικές δαπάνες κοινές σε Χονδρική και Λοιπά). 

6. Το άθροισμα των LRAIC υπηρεσιών πρόσβασης, 
LRAIC υπηρεσιών κορμού και κοινού κόστους υπηρεσιών 
πρόσβασης και κορμού αντιπροσωπεύει το κόστος του 
σταθερού δικτύου του ΟΤΕ, το οποίο παρέχει υπηρεσίες 
χονδρικής σε εξωτερικούς πελάτες και υπηρεσίες στο 
λιανικό άκρο του ΟΤΕ (ιδιοπαροχή). 

7. Οι εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες του ΟΤΕ 
επιμερίζονται σε δαπάνες επαυξητικές της χονδρικής 
(πρόσβασης και κορμού), επαυξητικές των λοιπών υπηρε−
σιών και κοινές μεταξύ χονδρικής και λοιπών υπηρεσιών. 
Οι εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες συνήθως κα−
τανέμονται στις σχετικές επαυξήσεις μέσω της Κοστο−
λόγησης Βάσει Δραστηριότητας (Activity Based Costing 
(ABC)) και των Σχέσεων Κόστους−Κόστους (CCRs). Ορι−
σμένες εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες ανήκουν 
στο επαυξητικό κόστος των δραστηριοτήτων χονδρικής 
(πρόσβασης και κορμού), ενώ άλλες ανήκουν στο επαυ−
ξητικό κόστος των λοιπών υπηρεσιών. Υπάρχει επίσης 

ένα υπόλοιπο που δεν μπορεί να κατανεμηθεί σαφώς 
σε δραστηριότητες χονδρικής και λοιπών υπηρεσιών και 
το οποίο αντιπροσωπεύει τα κοινά κόστη που αφορούν 
τη χονδρική και τις «λοιπές» δραστηριότητες. 

8. Ορισμένα κόστη δικτύου οδηγούνται ταυτόχρονα και 
από τη ζήτηση για υπηρεσίες κορμού και από τη ζήτηση 
για υπηρεσίες πρόσβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 
Σχέσεις Κόστους−Όγκου (CVRs) μπορεί να είναι αναγκαί−
ες για να καθορίσουν ποιο ποσοστό του κόστους ανήκει 
στο LRAIC των υπηρεσιών πρόσβασης, ποιο ανήκει στο 
LRAIC των υπηρεσιών κορμού και ποιο, στο κοινό κόστος 
των υπηρεσιών πρόσβασης και κορμού. 

9. Τα κόστη που αφορούν την παροχή και πώληση 
προϊόντων σε πελάτες χονδρικής μοιράζονται καταλ−
λήλως ανάμεσα στο LRAIC υπηρεσιών πρόσβασης και 
στο LRAIC υπηρεσιών κορμού.

10. Επιμερισμός κοινού κόστους με τον κανόνα Equi−
Proportionate Mark−up (EPMU): Ένα τμήμα των εταιρικών 
γενικών λειτουργικών δαπανών είναι κοινό σε δραστηρι−
ότητες χονδρικής και τις δραστηριότητες «λοιπά». Το σχε−
τικό κόστος επιμερίζεται αρχικά μεταξύ δραστηριοτήτων 
χονδρικής και «λοιπών» με τη χρήση του κανόνα EPMU. 
Στη συνέχεια το τμήμα των εταιρικών γενικών λειτουργι−
κών δαπανών που έχει επιμεριστεί στις δραστηριότητες 
χονδρικής προσδιορίζει ένα μέρος του κοινού κόστους 
στις επαυξήσεις «πρόσβαση» και «κορμός» και επιμερίζεται 
μεταξύ των υπηρεσιών πρόσβασης και κορμού με τη χρήση 
του κανόνα EPMU. Αυτό υλοποιείται με τον προσδιορι−
σμό της αναλογίας του κόστους που άμεσα επιμερίζεται 
στην επαύξηση πρόσβαση (και αντίστοιχα στην επαύξηση 
κορμού) ως αναλογία του αθροίσματος του κόστους που 
επιμερίζεται άμεσα στην επαύξηση πρόσβαση και στην 
επαύξηση κορμός. Οι αναλογίες (ποσοστά) που προκύ−
πτουν χρησιμοποιούνται ως κλείδα επιμερισμού για τα 
κοινά κόστη πρόσβασης και κορμού. Παρομοίως με τις 
εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες ένα τμήμα του 
κόστους που σχετίζεται με το δίκτυο είναι κοινό μεταξύ 
των επαυξήσεων «πρόσβαση» και «κορμός». Και σε αυτή την 
περίπτωση τα κόστη επιμερίζονται μεταξύ των υπηρεσιών 
πρόσβασης και κορμού με τη χρήση του κανόνα EPMU.

Β) Επιμερισμός κόστους στα Κύρια Κέντρα Κόστους 
(ΚΚΚ)

Η δεύτερη ομάδα υποδειγμάτων (υπόδειγμα 2) αφορά τον 
επιμερισμό του κόστους στα Κύρια Κέντρα Κόστους [Main 
Cost Centres (MCCs)]. Τα Κύρια Κέντρα Κόστους ομαδοποι−
ούνται ανάλογα με την επαύξηση που αφορούν σε:

• Κύρια Κέντρα Κόστους που σχετίζονται με την πρό−
σβαση και

• Κύρια Κέντρα Κόστους που σχετίζονται με τον κορ−
μό (μετάδοση).

Η ομάδα των Κυρίων Κέντρων Κόστους που σχετί−
ζονται με την πρόσβαση περιλαμβάνει μια υπο−ομά−
δα κέντρων κόστους που συνδέονται με συγκεκριμένα 
στοιχεία του δικτύου πρόσβασης καθώς και ένα κέντρο 
κόστους που συνδέεται με την πώληση υπηρεσιών πρό−
σβασης σε πελάτες χονδρικής. 

Παρομοίως, η ομάδα Κύριων Κέντρων Κόστους που 
σχετίζονται με τον κορμό περιλαμβάνει μια υπο−ομά−
δα κέντρων κόστους που συνδέονται με συγκεκριμένα 
στοιχεία των κύριων δικτύων (δικτύων PSTN, ATM και IP) 
και ένα κέντρο κόστους που συνδέεται με την πώληση 
υπηρεσιών μετάδοσης σε πελάτες χονδρικής. 

Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει συνοπτικά τη Λίστα των 
Κύριων Κέντρων Κόστους.
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Πίνακας 8: Λίστα Κύριων Κέντρων Κόστους (ΚΚΚ)
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Γ) Επιμερισμός του κόστους που συνδέεται με Κύρια 
Κέντρα Κόστους σε υπηρεσίες χονδρικής

Η τρίτη ομάδα υποδειγμάτων (υποδείγματα 3.1 – 3.4) 
αφορά τον επιμερισμό του κόστους που συνδέεται με 
τα Κύρια Κέντρα Κόστους σε συγκεκριμένες υπηρεσί−

ες χονδρικής. Τα υποδείγματα, καθιστούν διαφανή τον 

επιμερισμό του κόστους ανάμεσα στα τμήματα πρόσβα−

σης και κορμού (μετάδοσης) των υπηρεσιών χονδρικής 

σύμφωνα με τον πίνακα 9.
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   Μαρούσι, 26 Μαΐου 2008

O Πρόεδρος
Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02011512406080056*
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