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       Μαξνύζη, 29-4-2002 

       ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 252/67 
 

ΑΠΟΦΑΗ 
 

Έγθξηζε ηεο ππνβιεζείζεο από ηνλ ΟΣΕ Μεζνδνινγίαο ηνπ Μέζνπ 

Μαθξνπξόζεζκνπ Επαπμεηηθνύ Κόζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ 

Κόζηνο ησλ Παγίσλ (“Μ.Μ.Ε.Κ./ΣΚ”  -  “LRAIC/CCA”) 

 

Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΕΕΣΣ), 

 

 

Έρνληαο ππόςε : 

 

α. ην Ν.2867/2000 “Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ησλ 

Σειεπηθνηλσληώλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο” (ΦΔΚ 273/Α/2000), 

 

β. ην Π.Γ.165/1999 “Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε 

ηελ Οδεγία 97/33/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε Γηαζύλδεζε Σειεπηθνηλσληαθώλ 

Γηθηύσλ θαη Τπεξεζηώλ” (ΦΔΚ 159/A/1999), 

 

γ. ηε ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Απξηιίνπ 1998, ζρεηηθά κε ηε 

δηαζύλδεζε ζε κηα απειεπζεξσκέλε ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά 

(Μέξνο 2ν – Λνγηζηηθόο Γηαρσξηζκόο θαη θνζηνιόγεζε), C 

(1998) 960 ηειηθό, 

 

δ. ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ : 211/3/16-3-2001 “Καλνληζκόο Αξρώλ 

Κνζηνιόγεζεο θαη Σηκνιόγεζεο”, (ΦΔΚ 466/Β/2001), 

 

ε. ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ : 203/4/10-1-2001 “Τπόδεηγκα Πξνζθνξάο 

Γηαζύλδεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο 

Α.Δ (ΟΣΔ) 2001”, (ΦΔΚ 138/Β/2001), 

 

ζη. ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ : 210/10/28-2-2001 “Έγθξηζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Κνζηνινγηθνύ πζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ”, 

 

δ. ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ : 247/62/1-3-2002 “Με έγθξηζε ηεο 

ππνβιεζείζεο από ηνλ ΟΣΔ Μεζνδνινγίαο ηνπ Μέζνπ 

Μαθξνπξόζεζκνπ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ 

Κόζηνο ησλ Παγίσλ (“ΜΜΔΚ/ΣΚ – LRAIC/CCA”)”, 
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ε. ηελ από 29-1-2002 επηζηνιή ηνπ ΟΣΔ (Αξηζ. Πξση. ΟΣΔ 215/Γ. 

ΔΜΠ. 8 / 29-1-2002 ), κε ηελ νπνία ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε 

ζηελ ΔΔΣΣ ε Μεζνδνινγία ηνπ εγθαηαζηαζέληνο από ηνλ ΟΣΔ 

Μέζνπ Μαθξνπξόζεζκνπ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο κε βάζε ην 

Σξέρνλ Κόζηνο ησλ Παγίσλ (Μ.Μ.Δ.Κ / Σ.Κ.-LRAIC / CCA), 

 

ζ. ηελ από 5-2-2001 επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ (Αξηζ. Πξση. ΔΔΣΣ 

1683/Φ.305/5-2-2002) πξνο ηνλ ΟΣΔ κε παξαηεξήζεηο επί ηεο 

ππνβιεζείζεο κεζνδνινγίαο ηνπ Μέζνπ Μαθξνπξόζεζκνπ 

Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κόζηνο ησλ Παγίσλ 

(Μ.Μ.Δ.Κ / Σ.Κ.-LRAIC / CCA), 

 

η. ηελ από 10-4-2002 επηζηνιή ηνπ ΟΣΔ (Αξηζ. Πξση ΟΣΔ 

215/Γ.ΔΜΠ.28) “Νέα κεζνδνινγία MMEK/TK (Έθδνζε 1.1)”, 

 

ηα. ηελ Δηζήγεζε αξηζ. 1769/Φ.600/26-4-2002 ηεο αξκόδηαο 

Τπεξεζίαο ηεο ΔΔΣΣ, 

 

 

Εθηηκώληαο όηη : 

 

α. ε ΔΔΣΣ κε ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ : 247/62/1.03.2002 απέξξηςε 

ηελ ππνβιεζείζα από ηνλ ΟΣΔ Μεζνδνινγία ηνπ Μέζνπ 

Μαθξνπξόζεζκνπ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ 

Κόζηνο ησλ Παγίσλ (Μ.Μ.Δ.Κ/Σ.Κ, LRAIC/CCA), θαη έζεζε 

ζηνλ ΟΣΔ πξνζεζκία σο ηελ 10
ε
 Απξηιίνπ 2002 πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβεί ζε όιεο ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θνζηνινγηθνύ 

ηνπ ζπζηήκαηνο (Δ.ΚΟ.-ΟΣΔ, Μ.Μ.Δ.Κ/Σ.Κ., θαη λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο δηνξζσηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο 

ΔΔΣΣ, (επηζηνιή ΔΔΣΣ κε εκεξνκελία 5-2-2002 (αλση. ζρεη. ζ), 

 

β. ν ΟΣΔ κε ηελ από 10-4-2002  ( Αξηζ. Πξση ΟΣΔ 215/Γ.ΔΜΠ.28 

10-4-2002)  επηζηνιή ηνπ ππέβαιε πξνο έγθξηζε ζηελ ΔΔΣΣ 

“Νέα Μεζνδνινγία MMEK/TK (Έθδνζε 1.1)”, ζηελ νπνία έρεη 

ελζσκαηώζεη ηηο αλσηέξσ αλαθεξζείζεο βειηησηηθέο 

παξαηεξήζεηο ηεο ΔΔΣΣ θαη ε νπνία είλαη απνδεθηή όζνλ αθνξά 

ηηο παξαθάησ βαζηθέο αξρέο : 

 

(1) Σελ ρξεζηκνπνίεζε ππνδείγκαηνο top-down 
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(2) Σελ επηινγή ησλ επαπμήζεσλ (increments), ζε Γίθηπν 

Κνξκνύ (core network), Πξόζβαζεο  (access) θαη Λνηπά 

(rest).  

(3) Σνλ επηκεξηζκό ηνπ θνηλνύ θόζηνπο κε βάζε ηα ίζα 

αλαινγηθά πνζνζηά (equal proportionate mark –ups).  

(4) Σε ρξεζηκνπνίεζε δύν ηύπσλ νδεγνύ θόζηνπο (cost 

drivers), ηνλ ηύπν  ζρέζεσλ θόζηνπο – όγθσλ (CVRs) θαη 

ηνλ ηύπν ησλ ζρέζεσλ θόζηνπο – θόζηνπο (CCRs). 

(5) Σελ πξνζέγγηζε scorched nodes ε νπνία ππνζέηεη ηε 

δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο δνκήο ηνπ δηθηύνπ. 

(6) Tελ επηιερζείζα αξρή δηαηήξεζεο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θεθαιαίνπ (financial capital 

maintenance principle). 

(7) Σηο ρξεζηκνπνηνύκελεο κεζόδνπο επηθαηξνπνίεζεο ησλ 

αμηώλ (absolute valuation, indexation, historic cost θαη 

benchmark). 

(8) Σελ ελζσκάησζε θαη πεξηγξαθή Λνγηζηηθνύ 

Γηαρσξηζκνύ.  

(9) Σελ ελζσκάησζε ζην κνληέιν ησλ ηξηώλ βαζηθώλ 

πξντόλησλ δηαζύλδεζεο, Σνπηθή (Local), Απιή πιινγή 

θαη Σεξκαηηζκό θιήζεσλ (Single Tandem), Γηπιή 

πιινγή θαη Σεξκαηηζκό θιήζεσλ (Double Tandem).  

(10) Σελ ελζσκάησζε ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ κεληαίνπ πάγηνπ 

ηέινπο γηα ηελ Πιήξσο Αδεζκνπνίεηε πξόζβαζε ζηνλ 

Σνπηθό Βξόρν.  

γ. θαηά ηνλ έιεγρν ηεο ππνβιεζείζαο κεζνδνινγίαο ε ΔΔΣΣ 

επεζήκαλε ηα αθόινπζα: 

(1) Γελ αλαθέξεηαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ ηειώλ 

δηαζύλδεζεο γηα ηελ ππεξεζία δηαβίβαζεο θιήζεσλ 

(transit) ζε επίπεδν single θαη double. 

(2) Γελ αλαθέξεηαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο 

Μεξηδόκελεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν, ζε 

αληίζεζε κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 5 ηεο ζρεηηθήο 

Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ (ΑΠ ΔΔΣΣ 211/3/20-4-2001 

“Καλνληζκόο Αξρώλ Κνζηνιόγεζεο θαη Σηκνιόγεζεο”) 

(3) Με ηελ ελζσκάησζε θαη πεξηγξαθή ηνπ ινγηζηηθνύ 

δηαρσξηζκνύ, ε ρξεζηκνπνίεζε από ηνλ ΟΣΔ δύν 

δηαθνξεηηθώλ κνληέισλ, (βαζηθό κνληέιν ΜΜΔΚ θαη 
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κνληέιν ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ΜΜΔΚ,) παξάγεη 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ζηα θόζηε ησλ ηειηθώλ 

πξντόλησλ. Ωζηόζν νη ελ ιόγσ δηαθνξέο είλαη κηθξέο. 

Οη παξαπάλσ ειιείςεηο δελ είλαη απαγνξεπηηθέο γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ ηειώλ δηαζύλδεζεο θαη ηνπ κεληαίνπ πάγηνπ 

ηέινπο ηεο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν, 

 

δ.  δεδνκέλνπ όηη ε ΜΜΔΚ+/ΣΚ είλαη κηα λέα Μεζνδνινγία 

ππνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο πνπ εθαξκόδεηαη γηα πξώηε θνξά από 

ηνλ ΟΣΔ, ε ΔΔΣΣ ζα εμεηάζεη : 

  ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ  αξρώλ  Μεζνδνινγίαο πνπ 

ηέζεθαλ ππ’ όςηλ ηεο, 

  ηα απνηειέζκαηα πνπ ππνδεηθλύεη ν ΟΣΔ όηη απνξξένπλ 

από απηό ώζηε λα ειεγρζεί ε ζπκβαηόηεηα ηνπο κε ηηο 

πξνηεηλόκελεο από ηνλ ΟΣΔ αξρέο θνζηνιόγεζεο.  

 

θαη ύζηεξα από πξνθνξηθή εηζήγεζε θαη ησλ Πξνέδξνπ θαη 

Αληηπξνέδξνπ (θ. Γεκεηξόπνπινπ), 

 

Απνθαζίδεη : 
 

1. Σελ θαη’ αξρήλ έγθξηζε ησλ αξρώλ ηεο Μεζνδνινγίαο ηνπ Μέζνπ 

Μαθξνπξόζεζκνπ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο θαη Σξέρνληνο θόζηνπο ησλ 

Παγίσλ (Μ.Μ.Δ.Κ/Σ.Κ, LRAIC/CCA) ηνπ ΟΣΔ, “Νέα Μεζνδνινγία 

MMEK/TK (Έθδνζε 1.1)”, όπσο απηή ππνβιήζεθε κε ηελ από 10-4-

2002   επηζηνιή ηνπ ΟΣΔ. 

Η ΔΔΣΣ επηθπιάζζεηαη λα επαλεμεηάζεη ηηο ελ ιόγσ αξρέο, κεηά ηελ 

πξώηε εθαξκνγή ηνπο. 

 

2. Επηθνξηίδεη ηνλ Πξόεδξν λα αλαθνηλώζεη ηελ παξνύζα Απόθαζή ηεο 

ζηνλ ΟΣΔ. 

 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

           ΔΜΜ. ΓΙΑΚΟΤΜΑΚΗ 

Εζσηεξηθή Δηαλνκή 

Καζ’ ύιελ αξκόδηεο Τπεξεζίεο ΔΔΣΣ 
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