
1 

  Μαρούζι, 28-2-2001 

     ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 210/10 

 

ΑΠΟΦΑΗ 
 

Έγκριζη ηοσ Επιτειρηζιακού Κοζηολογικού σζηήμαηος ηοσ ΟΣΕ 

 

 

Η Εθνική Επιηροπή Σηλεπικοινφνιών και Σατσδρομείφν (ΕΕΣΣ), 

 

 

Έτονηας σπόυη : 

 

α. ην Ν.2867/2000 ‘‘Οξγάλωζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ 

Σειεπηθνηλωληώλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο’’ (ΦΔΚ 273/Α/2000), 

 

β. ην Π.Γ. 156/1999 ‘‘Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.2246/1994 θαη ηνπ Π.Γ. 

40/1996, ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 97/51/ΔΚ ηνπ 

Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηωλ Οδεγηώλ 90/387/ΔΟΚ θαη 92/44/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ κε ζθνπό ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Σειεπηθνηλωληαθνύ 

Σνκέα ζην Αληαγωληζηηθό Πεξηβάιινλ’’ (ΦΔΚ 153/Α/1999), 

 

γ. ην Π.Γ. 165/1999 ‘‘Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.2246/1994, όπωο 

εθάζηνηε ηζρύεη, ζε ζπκκόξθωζε : α) πξνο ηελ Οδεγία 97/33/ΔΚ 

ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε 

Γηαζύλδεζε ζην ρώξν ηωλ Σειεπηθνηλωληώλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζζεί Καζνιηθή Τπεξεζία θαη Γηαιεηηνπξγηθόηεηα, κε 

εθαξκνγή ηωλ αξρώλ παξνρήο αλνηθηνύ δηθηύνπ (ΟΝΡ) θαη β) ζε 

ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 98/61/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

Οδεγίαο 97/33/ΔΚ, ζε ό,ηη αθνξά ηε Φνξεηόηεηα ηωλ Αξηζκώλ 

θαη ηελ Πξνεπηινγή Φνξέα’’ (ΦΔΚ 159/Α/1999),  

 

δ. ην Π.Γ. 181/1999 ‘‘Πξνζαξκνγή ζηελ Οδεγία 98/10/ΔΚ ηνπ 

Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο παξνρήο αλνηθηνύ δηθηύνπ (ΟΝΡ) ζηε Φωλεηηθή Σειεθωλία 

θαη γηα ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία γηα ηηο Σειεπηθνηλωλίεο, ζε 

Αληαγωληζηηθό Πεξηβάιινλ’’ (ΦΔΚ 170/Α/1999), 

 

ε. ην Δπηρεηξεζηαθό Κνζηνινγηθό ύζηεκα (Δ.ΚΟ..) ηνπ ΟΣΔ, 

επαλππνβιεζέλ ζηελ ΔΔΣΣ, κε ηελ επηζηνιή ηνπ αξηζ. 

215/Γ.ΔΜΠ.3/16-2-2001 (Αξηζ. Πξωη. ΔΔΣΣ 24596/16-2-2001), 

ην νπνίν έρεη πξνζαξκνζζεί πξνο ηηο γελόκελεο πξνο απηόλ 

ζρεηηθέο ππνδείμεηο ηεο ΔΔΣΣ, ζύκθωλα κε ηελ Απόθαζε ηεο 
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Οινκέιεηάο ηεο ΑΠ.: 194/2/22-11-2000 θαη ην νπνίν πιεξνί, ωο εθ 

ηνύηνπ, ηηο αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο έγθξηζήο ηνπ,  

 

ζη. ην γεγνλόο όηη ην Δ.ΚΟ.. ηνπ ΟΣΔ ρξεζηκνπνηεί ην θνζηνινγηθό 

πξόηππν ηνπ Πιήξνπο Καηαλεκεκέλνπ Κόζηνπο κε θνζηνινγηθή 

βάζε ην Ιζηνξηθό Κόζηνο, πξάγκα απνδεθηό γηα ηελ θνζηνιόγεζε 

ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ ΟΣΔ, εθηόο ηεο Γηαζύλδεζεο θαη ηεο 

Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν, ππεξεζηώλ γηα 

ηηο νπνίεο ζπληζηάηαη ε θνζηνιόγεζε κε βάζε ην θνζηνινγηθό 

πξόηππν ηνπ Μαθξνπξόζεζκνπ Μέζνπ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο κε 

θνζηνινγηθή βάζε ην Σξέρνλ Κόζηνο (‘‘MMEK-TK’’), 

 

δ. ηελ επηζηνιή ηνπ ΟΣΔ αξηζ. 215/423963/12-4-2000 (Αξηζ. Πξωη. 

ΔΔΣΣ 18983/13-4-2000), ζηελ νπνία απηόο, κεηαμύ ηωλ άιιωλ, 

αλαθέξεη όηη έρεη ωο ζηόρν ηνλ ππνινγηζκό, εληόο ηνπ 2001, ηνπ 

θόζηνπο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Αδεζκνπνίεηεο 

Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν, κε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο ‘‘FL-

LRAIC’’ (‘‘Μειινληνζηξεθέο ΜΜΔΚ’’), 

 

 

Αποθαζίζει : 

 

1. Εγκρίνει ην επαλππνβιεζέλ ζηελ ΔΔΣΣ Δπηρεηξεζηαθό Κνζηνινγηθό 

ύζηεκα ηνπ ΟΣΔ (ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ αξηζ. 215/Γ.ΔΜΠ.3/16-2-2001 

– Αξηζ. Πξωη. ΔΔΣΣ 24596/16-2-2001), κε ηελ επηζήκαλζε όηη ν ΟΣΔ 

ππνρξενύηαη λα εθαξκόζεη, εληόο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2001 : 

 

 ην θνζηνινγηθό πξόηππν ηνπ Μαθξνπξόζεζκνπ Μέζνπ 

Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (‘‘ΜΜΔΚ-ΣΚ’’) γηα ηελ θνζηνιόγεζε ηεο 

Γηαζύλδεζεο θαη ηεο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό 

Βξόρν θαη 

 

 θνζηνζηξεθή ηηκνιόγηα γηα ηηο κηζζωκέλεο γξακκέο. 

 

2. Επιθορηίζει ηνλ Πξόεδξν λα αλαθνηλώζεη ηελ παξνύζα Απόθαζή ηεο 

ζηνλ ΟΣΔ. 

 

 

 

 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

           ΔΜΜ. ΓΙΑΚΟΤΜΑΚΗ 


