
 

 

Μαρούσι, 16-12-2010 

ΑΠ: 588/22 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΘΕΜΑ:  «Σιμολόγηση από την ΟΣΕ Α.Ε. της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παρέχεται στους Σηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν 

Φυσική υνεγκατάσταση από 1-9-09 και εφεξής σε εφαρμογή της απόφασης της 

ΕΕΣΣ ΑΠ 531/232/23-07-2009» 

 

Έχοντας υπόψη: 

α.  Σο Νόμο 3431/2006 (ΥΕΚ 13/Α΄) «Περί Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 3, 12 παρ. α, ε, 

στ, ιβ, ιστ, κζ, λ και μα, τα άρθρα 17, 18, και 64  

β. το Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και 

προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΥΕΚ 

278/Α/26.09.1997), όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 2 το οποίο 

επαναλαμβάνει κατ’ ουσία το άρθρο 82 υνθΕΚ, 

γ. την απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 375/10/14-2-2006, «Κανονισμός 

Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΥΕΚ 460/Β΄/ 17-4-2003),  

δ.  την Απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 429/15/4-4-2007  «Έγκριση 

Προσφοράς Αναφοράς ΟΣΕ 2007 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 

στον Σοπικό Βρόχο και τις υναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ 

ΕΕΣΣ 388/012/31-05-2006 (ΥΕΚ 932/Β/2006)», ως ίσχυε 

τροποποιηθείσα με την Απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 443/028/09-07-

2007, (ΥΕΚ 1555 Β/17-8-2007) και την Απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 

470/038/2008 (ΥΕΚ 490/Β/19-3-2008), έως την 31-8-2010 



 

 

ε. την απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 531/065/23.07.09, «Ορισμός Αγοράς 

Φονδρικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης 

μεριζόμενης και πλήρους πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και 

υποβρόχους , Καθορισμός Επιχειρήσεων με ημαντική Ισχύ στην εν 

λόγω Αγορά και Τποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)», (ΥΕΚ 

1550/Β/28-7-2009),  

στ. την Απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 573/015/22-07-2010 αναφορικά με την 

«Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΣΕ 2010 για την 

Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Σοπικό Βρόχο και τις υναφείς 

Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΣΣ 531/065/23-07-2009» (ΥΕΚ 

1338/Β/31-8-2010), όπως ισχύει σήμερα, 

ζ.  την απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 531/232/23-07-2009 «Λήψη Απόφασης 

επί της διαδικασίας Ακροάσεως της 18ης Υεβρουαρίου 2009 των 

εταιριών με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ – ΟΣΕ Α.Ε» και 

“ΑΛΓΟΝΕΣ ΑΕ”, “HELLAS ONLINE”, “CYTA HELLAS”, 

“VODAFONE ΑΕΒΕ”, “FORTH NET”, “ΝΕΣΟΝΕ”, “ON 

TELECOMS”, “VIVODI”, “WIND”, “ALTEC”, 

“COSMOTELCO”, “LANNET”, “TELEDOME”, 

“VOICENET”, “ΑΣΣΙΚΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ”, με 

αντικείμενο την τιμολόγηση από την πρώτη στις δεύτερες, της 

ηλεκτρικής ισχύος που τους παρέχεται στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν 

Υυσική υνεγκατάσταση, στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών 

Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Σοπικό Βρόχο, δυνάμει του 

ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου», 

η. την Απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 519/056/14-4-2009 «Αποτελέσματα 

Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Σηλεπικοινωνιών της 

Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.) Έτους 2009 (με απολογιστικά στοιχεία 

2007) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες 

έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 



 

 

λογιστικού διαχωρισμού,  και λοιπές ρυθμίσεις», (ΥΕΚ 837/Β/06-

05-2009), (και ως ορθή επανάληψη (ΥΕΚ 956/Β/22-05-2009), 

θ. την απόφαση της ΕΕΣΣ  ΑΠ  562/029/22-4-2010 «Αποτελέσματα 

Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Σηλεπικοινωνιών της 

Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.) Έτους 2010 (με απολογιστικά στοιχεία 

2008) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες 

έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 

λογιστικού διαχωρισμού και λοιπές ρυθμίσεις.» (ΥΕΚ 668/Β/18-5-

2010), (και ως ορθή επανάληψη ΥΕΚ 1363/Β/2-9-2010), 

ι. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 45638/2-10-09 επιστολή της εταιρείας ΟΣΕ 

Α.Ε (αριθμ. Πρωτ. ΟΣΕ 359/383785/2-10-2009), 

ια. τη με αρ. πρωτ.  48547/23-10-09 επιστολή της ΕΕΣΣ προς την ΟΣΕ 

Α.Ε., 

ιβ. τη με αρ.  εμπιστευτικού πρωτ.  ΕΕΣΣ 2534/Υ960/4-11-09 

επιστολή της εταιρείας ΟΣΕ Α.Ε (αριθμ. Πρωτ. ΟΣΕ 359/ΕΜΠ. 

204/3-11-2009), 

ιγ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 1044/13-1-10 επιστολή της εταιρείας ΟΣΕ 

Α.Ε (αριθμ. Πρωτ. ΟΣΕ 359//2-10-2009), 

ιδ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 5175/9-2-10 «Αίτηση 

Θεραπείας/Επανεξέτασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 

531/232/23-07-2009» της εταιρείας  “Hellas on line Α.Ε.”, 

ιε.  τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 6190/16-2-10 «Αίτηση Θεραπείας» της 

εταιρείας «Forthnet Α.Ε.» για την τροποποίηση της απόφασης της 

ΕΕΣΣ ΑΠ 531/232/23-07-2009, 

ιστ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 7235/22-2-10 «Αίτηση Θεραπείας-

Αναθεώρησης» της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑ ΣΗΛ/ΝΙΕ 

A.E.Β.Ε.» κατά της απόφασης της ΕΕΣΣ ΑΠ 531/232/23-07-2009 

και κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης, 



 

 

ιζ. τις με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 4700/5-2- 2010, 4699/5-2-2010 επιστολές 

της εταιρείας “Hellas on line Α.Ε.” αναφορά με την «τιμή μονάδος 

ηλεκτρικής ενέργειας», 

ιη. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 7236/22-2-10 επιστολή της εταιρείας «WIND 

ΕΛΛΑ ΣΗΛ/ΝΙΕ A.E.Β.Ε.»,   

ιθ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 4702/5-2-10 επιστολή της εταιρείας  «On 

Telecoms», 

κ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 3472/29-1-10, 4698/5-2-2010 επιστολές της 

εταιρείας «Cyta Ελλάς Σηλεπικοινωνιακή Α.Ε.», 

κα. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 9904/Υ305/10-3-2010 επιστολή της ΕΕΣΣ 

προς την ΟΣΕ Α.Ε. 

κβ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 9996/10-3-2010 επιστολή της εταιρείας ΟΣΕ 

Α.Ε (αριθμ. Πρωτ. ΟΣΕ 359/280/24/10-3-10) 

κγ.  την απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 557/011/15-3-2010 «1) Αναβολή λήψης 

απόφασης επί του από 3 Νοεμβρίου 2009 προτεινόμενου από την 

«ΟΣΕ ΑΕ.» bottom –up κοστολογικού μοντέλου υπολογισμού του 

κόστους ηλεκτρικής ενέργειας ανά Ampere  DC σε 6,52 € (αρ. εμπ. 

πρωτ. ΕΕΣΣ 2534/4-11-2009), 2) Διεξαγωγή Δημόσιας 

Διαβούλευσης από την ΕΕΣΣ με αντικείμενο α) την εγκατάσταση 

“υστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης 

Ανάγνωσης των Μετρητών” στους χώρους Υυσικής υνεγκατάστασης 

(Μακροπρόθεσμη λύση) και β) την τιμολόγηση από την ΟΣΕ Α.Ε. 

της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους Σηλεπικοινωνιακούς 

Παρόχους στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Υυσική υνεγκατάσταση 

(Μεσοπρόθεσμη λύση)» η οποία έλαβε χώρα 18η Μαρτίου 2010 έως 

και την 19η Απριλίου 2010, 

κδ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 12118/22-3-2010 καταγγελία-αίτηση λήψης 

ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας “Forthnet A.E.”,  

κε. την επιστολή της ΟΣΕ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 14918/12-4-2010 

με θέμα: «Αιτήσεις θεραπείας» των εταιρειών Hellas On Line, 



 

 

Forthnet και Wind αναφορικά με την απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 

531/232/23-7-2009,  

κστ. την απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 474/52/4-4-2008 «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων της ΕΕΣΣ στον πρόεδρο της ΕΕΣΣ» (ΥΕΚ 

711/Β/23-4-2008), 

κζ. την απόφαση του Προέδρου της ΕΕΣΣ με αριθ. 2642/Υ610/15-4-

2010   για «Παράταση προθεσμίας υποβολής απαντήσεων αναφορικά 

με τη “Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΣΣ με αντικείμενο α) την 

εγκατάσταση “υστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και 

Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών” στους χώρους Υυσικής 

υνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και β) την τιμολόγηση από 

την ΟΣΕ Α.Ε. της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους 

Σηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν 

Υυσική υνεγκατάσταση (Μεσοπρόθεσμη λύση)» μέχρι την Δευτέρα 

3 Μαΐου 2010, 

κη. τα σχόλια τα οποία, εμπρόθεσμα, απέστειλαν με σχετικές επιστολές οι 

συμμετέχοντες στην ως άνω δημόσια διαβούλευση, αναφορικά με την 

υποβληθείσα από την ΟΣΕ Α.Ε Πρόταση, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν 

στον δικτυακό τόπο της ΕΕΣΣ την 5η Ιουλίου 2010, και έλαβαν έστω 

και μεταγενέστερα τους ακόλουθους αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ: 

 

υμμετέχοντες στη ΔΔ αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ  

CYTA 18382/4-5-2010 

ENERGY SAVING 

TECHNOLOGIES 

18247/3-5-2010 

FORTHNET 18397/4-5-2010 

HOL 19111/10-5-2010 



 

 

INTELEN 16049/19-4-2010 

ON TELECOMS 18399/4-5-2010 

RAYCAP 23093/4-6-2010 

WIND 18486/4-5-2010 

ZELITRON 23092/4-6-2010 

OTE 16257/20-4-2010 

 

κθ.  τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 40618/29-9-2010 επιστολή της ΕΕΣΣ προς 

την ΟΣΕ Α.Ε. με θέμα «τοιχεία Υυσικών υνεγκαταστάσεων» 

 

λ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 46360/9-11-2010 απαντητική επιστολή την 

ΟΣΕ Α.Ε. προς την ΕΕΣΣ με θέμα «Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον 

τοπικό βρόχο (τοιχεία Υυσικών υνεγκαταστάσεων)» 

λα. τις με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 50256-7-122010 και 50258/7-12-2010 

επιστολές της ΟΣΕ Α.Ε. προς την ΕΕΣΣ, 

λβ. τη με αριθμό 21489/Υ.600/15-12-2010 Εισήγηση της αρμόδιας 

Τπηρεσίας της ΕΕΣΣ, 

λγ. Σο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 

δαπάνη ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος 

του προϋπολογισμού της ΕΕΣΣ, 

 

Επειδή:  

Ι. Νομικό Πλαίσιο 

Α. Νόμος 3431/2006 (Αρμοδιότητες ΕΕΣΣ) 

ύμφωνα με το ν. 3431/2006, η ΕΕΣΣ έχει αρμοδιότητα να: «ρυθμίζει κάθε θέμα το 

οποίο αφορά στον καθορισμό σχετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 



 

 

επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια και προβαίνει στην ανάλυση της 

αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού. Ρυθμίζει κάθε θέμα, που αφορά στον ορισμό και τις 

υποχρεώσεις παρόχων με ημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώντας 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η Ε.Ε.Σ.Σ δύναται να ζητά τη συνδρομή της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο» (άρθρο 12 στοιχείο α), 

«παρέχει τις υπηρεσίες της για την επίλυση διαφορών, που προκύπτουν από την εφαρμογή του 

παρόντος νόμου, διατηρώντας την αρμοδιότητά της επί των υποθέσεων, που είναι εκκρεμείς 

κατά τη δημοσίευσή του» (άρθρο 12 στοιχείο ε),  «μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 703/1977, όπως ισχύει, σε 

σχέση με την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 της υνθήκης της Ρώμης σύμφωνα με τον 

κανονισμό 1/2003/ΕΚ (L 001). Η Ε.Ε.Σ.Σ. δύναται να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο» (άρθρο 12 στοιχείο στ), «διενεργεί, 

αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του Τπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημόσιες 

διαβουλεύσεις για θέματα των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και 

κοινοτικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως εκάστοτε ισχύουν.» (άρθρο 12 

στοιχείο ιβ),  «ζητά με αιτιολογημένο αίτημά της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της από 

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κάθε 

πληροφορία τεχνικού, χρηματοοικονομικού και νομικού περιεχομένου που απαιτείται για να 

διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου…..» (άρθρο 12 

στοιχείο ιστ), «ρυθμίζει την πρόσβαση και διασύνδεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος, εκδίδοντας κανονιστικές πράξεις σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται» (άρθρο 12 

στοιχείο κζ), «τηρεί ιστοσελίδα στην οποία καταχωρεί κανονιστικά κείμενα, αποφάσεις, 

εκθέσεις, διαβουλεύσεις και πληροφορίες, που συμβάλλουν στη δημιουργία ανοικτής και 

ανταγωνιστικής αγοράς, την οποία ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την επιφύλαξη 

των κανόνων περί επιχειρηματικού απορρήτου.» (άρθρο 12 στοιχείο λ) «Εκδίδει 

κανονιστικές ή ατομικές πράξεις με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε 

σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητές της.» (άρθρο 12 στοιχείο μα).   

 



 

 

Β. χετικές Κανονιστικές Αποφάσεις ΕΕΣΣ  

1. Απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 531/065/23.07.2009  

Η απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 531/065/23.07.2009 «Ορισμός Αγοράς Χονδρικής 

Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρους 

πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους, Καθορισμός Επιχειρήσεων 

με ημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Τποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος 

Ανάλυσης)» (ΥΕΚ 1550/Β/28-7-2009), σύμφωνα με την οποία η ΕΕΣΣ, βάσει των 

αρμοδιοτήτων της από το άρθρο 12 (α) του Ν. 3431/2006 και ακολουθώντας τη 

διαδικασία ορισμού αγορών όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφάλαιο Δ του ως άνω 

Νόμου (σε εναρμόνιση της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (εφεξής Οδηγία Πλαίσιο)) και 

τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 του ιδίου (άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο), 

όρισε μια διακριτή  αγορά αφορώσα τη Φονδρική Παροχή Αδεσμοποίητης 

Πρόσβασης (πλήρως και μεριζόμενης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για 

το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών στην Ελληνική 

Επικράτεια, στην οποία η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Σηλεπικοινωνιών 

της Ελλάδος, (ΟΣΕ ΑΕ)» ορίσθηκε ως Οργανισμός με ημαντική Ισχύ (ΙΑ) και 

του επιβλήθηκε μία σειρά κανονιστικών υποχρεώσεων. 

  το κεφάλαιο Α, Τποκεφάλαιο ΙΙΙ, Κανονιστικές Τποχρεώσεις, Ενότητες 1-5,  

της απόφασης, μεταξύ άλλων, επιβλήθηκε προς την ΟΣΕ Α.Ε.: 

« 7. Τποχρέωση Ελέγχου Σιμών και Κοστολόγησης.» 

  το πλαίσιο της υποχρέωσης Ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, ειδικότερα, 

σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α., Τποκεφάλαιο ΙΙΙ, Κανονιστικές Τποχρεώσεις, Ενότητα 

7, υποενότητα 7.1,της ως άνω Απόφασης, ο  ΟΣΕ φέρει τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

«7.1.1. Διατηρείται η υποχρέωση στον ΟΣΕ να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για τις 

υπηρεσίες ΑΠΣΒ και συναφών ευκολιών, βάσει της μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου 

Επαυξητικού Κόστους με βάση το Σρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΣΚ 

(LRAIC/Current Cost)).. 

7.1.2. Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΣΕ υποχρεούται να παρέχει τιμές: 



 

 

 (i)- για την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο βάσει της μεθοδολογίας 

ΜΜΕΚ-ΣΚ με μοντέλα top-down καθώς και 

 (ii)- για τις συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατάσταση βάσει της μεθοδολογίας 

ΜΜΕΚ-ΣΚ με μοντέλα bottom-up.» 

7.1.3 Διατηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην απόφαση ΕΕΣΣ ΑΠ 

482/051/26.5.2008 με θέμα "Μεθοδολογίες / Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού 

Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΣΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων 

ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες αγορές 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις", σχετικά με την αγορά υπηρεσιών της 

ΑΠΣΒ και συναφών ευκολιών. 

7.1.4. Οι τιμές των υπηρεσιών της ΑΠΣΒ και συναφών ευκολιών, πρέπει να διαμορφώνονται 

ώστε να προάγουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή ότι οι 

τιμές δεν δημιουργούν εμπόδια εισόδου στην αγορά. Ιδιαίτερα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι 

τιμές να διαμορφώνονται ώστε να μην υπάρχουν πρακτικές του "ψαλιδίσματος" (scissors effect) 

ή και συμπίεσης τιμών μεταξύ των τιμών των υπηρεσιών της πρόσβασης στον Σοπικό Βρόχο ή 

τις συναφείς υποδομές και τις τιμές των σχετικών υπηρεσιών λιανικής που προσφέρει το 

λιανικό άκρο της ΟΣΕ Α.Ε. 

7.1.5. Για τις περιπτώσεις όπου η ΟΣΕ ΑΕ δεν παρέχει στην ΕΕΣΣ ακριβή στοιχεία για 

τον έλεγχο τιμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του όπως αυτές ορίζονται στην ΑΠ ΕΕΣΣ 

482/051/26.5.2008, η ΕΕΣΣ δύναται να εξάγει τιμές: 

-είτε εφαρμόζοντας τη μέθοδο σύγκρισης τιμών (benchmarking), (λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 

διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης), όπως ορίζεται στο Άρθρο 45, παρ. 6 του ν. 3431/2006), 

- είτε χρησιμοποιώντας τεχνικοοικονομικά μοντέλα άλλα από αυτά της ΟΣΕ ΑΕ, 

χρησιμοποιώντας δεδομένα / πληροφορίες που έχει η ίδια συλλέξει, και να απαιτήσει την 

άμεση εφαρμογή των τιμών αυτών (άρθρα 45 παρ. 4 του ν. 3431/2006). 

2. Αποφάσεις Κοστολογικού Ελέγχου 

Οι κατωτέρω αποφάσεις κοστολογικού ελέγχου:   



 

 

α) την Απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 519/056/14-4-2009 «Αποτελέσματα 

Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Σηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ 

Α.Ε.) Έτους 2009 (με απολογιστικά στοιχεία 2007) για τις υπό ρύθμιση αγορές 

χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, 

κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού,  και λοιπές ρυθμίσεις», (ΥΕΚ 

837/Β/06-05-2009) (και ως ορθή επανάληψη (ΥΕΚ 956/Β/22-05-2009), 

β) την  απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 562/029/22-4-2010 (ΥΕΚ 668/Β/18-5-2010) 

δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 

Σηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.) Έτους 2010 (με απολογιστικά 

στοιχεία 2008)  και ορίσθηκαν τιμολόγια για το έτος 2010 (και ως ορθή επανάληψη 

ΥΕΚ 1363/Β/2-9-10),  

τις ανωτέρω αποφάσεις της η ΕΕΣΣ επιφυλάσσεται να αποφανθεί, αναφορικά με το 

θέμα εξέτασης των τελών σε σχέση με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, με 

μεταγενέστερη απόφασή της.  

 

3. Προσφορά Αναφοράς ΟΣΕ για ΑΠΣΒ και τις υναφείς Ευκολίες 

Ενόψει των ανωτέρω, τόσο η δημοσιευθείσα με την απόφαση της ΕΕΣΣ ΑΠ 

429/15/4-4-2007 (ΥΕΚ 932/Β/2006), Προσφορά Αναφοράς, ως ίσχυε 

τροποποιηθείσα έως την 31-8-2010, όσο και η ΑΠ 573/015/22-07-2010 αναφορικά 

με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΣΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη 

Πρόσβαση στον Σοπικό Βρόχο και τις υναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ 

ΕΕΣΣ 531/065/23-07-2009» (ΥΕΚ 1338/Β/31-8-2010), όπως ισχύει σήμερα, στο 

Κεφάλαιο 4 αυτής δεν ορίζουν συγκεκριμένα τιμολόγια, αλλά «Σρόπους 

τιμολόγησης» των επιμέρους υπηρεσιών ΑΠΣΒ / συνεγκατάστασης και λοιπών 

συναφών ευκολιών 

ΙΙ. Επί της Ουσίας: 

ύμφωνα με τα ανωτέρω, η χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε 

Σηλεπικοινωνιακό Πάροχο (ΣΠ) στις Υυσικές υνεγκαταστάσεις (Υ/) πρέπει να 



 

 

είναι κοστοστρεφής, βάσει της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας, 

δηλαδή η ΟΣΕ Α.Ε. οφείλει να χρεώνει τον καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας στις 

Υ/, δηλαδή τον ΣΠ, με βάση την «πραγματική» ενεργειακή του κατανάλωση. 

ε εκτέλεση των αναφερόμενων αποφάσεων της ΕΕΣΣ και σε εφαρμογή της 

απόφασης της ΕΕΣΣ ΑΠ 531/232/23-07-2009, η ΟΣΕ Α.Ε. απέστειλε προς την 

ΕΕΣΣ με την με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 45638/2-10-09 επιστολή του, καθώς και τις 

σχετικές με αυτή με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 1044/13-1-2010 9996/10-3-2010 επιστολές 

του, πρόταση με αναλυτική περιγραφή του τρόπου χρέωσης της ηλεκτρικής ισχύος 

των παρόχων σε χώρους Υ/.  

Η ΕΕΣΣ οφείλει να εξασφαλίζει την τήρηση των αρχών του άρθρου 3 του 

Ν.3431/2006 μεταξύ των οποίων της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της 

προστασίας του ανταγωνισμού και της αποφυγής στρέβλωσης της αγοράς, ενώ 

παράλληλα οφείλει να προάγει τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων ή και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, 

διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον το οποίο μεταξύ άλλων επιτυγχάνεται 

εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες αποκομίζουν το μέγιστο όφελος σε επίπεδο επιλογών, 

τιμής και ποιότητας αλλά και εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος 

περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Η ΕΕΣΣ προέβη σε έλεγχο συμμόρφωσης του προτεινόμενου από την ΟΣΕ Α.Ε. 

τρόπου χρέωσης ιδίως προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτή συνάδει με τις 

υποχρεώσεις την ΟΣΕ Α.Ε., που πηγάζουν από την κείμενη σε ισχύ νομοθεσία 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και την ως άνω απόφαση της ΑΠ 531/232/23-07-

2009. Περαιτέρω ελέγχθηκε, εάν η υποβληθείσα πρόταση περιλαμβάνει επαρκείς 

πληροφορίες και σαφείς διαδικασίες, καθώς και κατά πόσο μεταξύ των 

προτεινόμενων συμβατικών όρων κάποιοι είναι αδικαιολόγητα επαχθείς για τον Σ.Π.  

Εν πάση περιπτώσει, επισημαίνεται εκ νέου ότι η ΕΕΣΣ, στις αποφάσεις 

κοστολογικού ελέγχου ΑΠ 519/056/14-4-2009 και ΑΠ 562/029/22-4-2010 

επιφυλάχθηκε να αποφανθεί, αναφορικά με το θέμα εξέτασης των τελών σε σχέση με 



 

 

την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, με μεταγενέστερη απόφαση της η οποία 

θα εκδοθεί προς τη ρύθμιση του ανωτέρω θέματος.  

Λόγω της ιδιαιτερότητας και της πολυπλοκότητας της ρύθμισης, αλλά και της 

επιβεβλημένης ανάγκης η ΕΕΣΣ να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα, πριν την 

οριστική λήψη απόφασης, σε αποσαφήνιση της υποχρέωσης της ΟΣΕ Α.Ε. να 

παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για τις υπηρεσίες ΑΠΣΒ και συναφών ευκολιών και 

ειδικότερα σε εφαρμογή της απόφασής της ΑΠ 531/232/ 23-7-2009, η ΕΕΣΣ 

διενήργησε δημόσια  διαβούλευση παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη την 

δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά, πριν προβεί σε ρύθμιση για το 

ανωτέρω ζήτημα, ενώ ζήτησε και περαιτέρω διευκρινιστικά στοιχεία από την ΟΣΕ 

Α.Ε., όπου έκρινε αυτό απαραίτητο. 

Επιπρόσθετα στοιχεία υπέβαλε η ΟΣΕ Α.Ε. με τις με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 46360/, 

50256/7-12-2010 και 50256/7-12-2010 επιστολές της.  

ύμφωνα με τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τα αστικά κέντρα της ΟΣΕ Α.Ε. στην 

Αττική τα οποία διαθέτουν Υ/ και τις καταγραφείσες τιμές έντασης συνεχούς 

ρεύματος για κάθε μία από τις ως άνω Υ/, το ποσοστό χρέωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας των παρόχων, σε σχέση με τον λογαριασμό τον οποίο η ΟΣΕ Α.Ε. 

λαμβάνει από τη ΔΕΗ, ανέρχεται κατά μέσο όρο σε ποσοστό 10,5% για την Αττική.  

 

Από τα εγχειρίδια των κατασκευαστών των ανορθωτικών και κλιματιστικών μονάδων 

των χώρων Υ/, τα οποία προσκομίστηκαν από την ΟΣΕ Α.Ε. κατόπιν αιτήματος 

της ΕΕΣΣ, προκύπτει ότι ο συντελεστής απόδοσης του ανορθωτικού συστήματος 

ανέρχεται σε 90%. 

 

Από τα εγχειρίδια των κατασκευαστών των κλιματιστικών μονάδων των χώρων Υ/, 

τα οποία προσκομίστηκαν από την ΟΣΕ Α.Ε. κατόπιν αιτήματος της. ΕΕΣΣ, 

προκύπτει ότι η μέγιστη ισχύς κάθε κλιματιστικού ανέρχεται σε 45 KWh. 

 



 

 

Από στοιχεία μετρήσεων (που πραγματοποιήθηκαν ανά ώρα) της τιμής έντασης 

συνεχούς ρεύματος των ανορθωτικών διατάξεων των Υ/, παρατηρείται μη 

αμελητέα διακύμανση μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης καταγραφείσας τιμής έντασης 

ρεύματος. 

 

Η μελέτη ψυκτικών φορτίων την οποία η ΟΣΕ Α.Ε. έχει υποβάλει στην ΕΕΣΣ 

αφορά  αποκλειστικά συγκεκριμένο χώρο Υ/, λαμβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά του χώρου αυτού χωρίς να γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ή μη 

μόνωσης, ώστε καθίσταται αυτή ελλιπής και συνεπώς να μη μπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτική για όλους τους χώρους Υ/.  

 

Ενόψει των ανωτέρω η ΕΕΣΣ, αφού έλαβε υπόψη τα σχόλια της διαβούλευσης, 

πραγματοποίησε ειδική μελέτη και κατέληξε στην τροποποίηση της πρότασης της 

ΟΣΕ Α.Ε., την οποία αιτιολογεί ειδικά σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, 

 

Αποφασίζει: 

 

Α. Εγκρίνει την υποβληθείσα από την ΟΣΕ Α.Ε. πρόταση αναφορικά με την 

χρέωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας στους χώρους 

Υυσικής υνεγκατάστασης (αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 45638/2-10-2009, 46360/9-11-2010  

και 9996/10-3-2010), σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΣΣ ΑΠ 531/232/ 23-7-

2009, από 1-9-2009 και εφεξής με τις κάτωθι τροποποιήσεις: 

 

1. τη μεθοδολογία μέτρησης:  

α) Παρατείνεται σε περίπτωση αμφισβήτησης, μέχρι την επίλυση της διαφοράς, η 

υποχρέωση της ΟΣΕ Α.Ε. προς διατήρηση των σχετικών στοιχείων. Σαυτόχρονα, 

ορίζεται ότι τα στοιχεία κοινοποιούνται από την ΟΣΕ Α.Ε. προς τους παρόχους 

μετά από έγγραφο αίτημά τους. 

 



 

 

Η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη  προκειμένου να μην υπάρξει 

καταστροφή σημαντικών στοιχείων τα οποία είναι αναγκαία για την επίλυση της 

διαφοράς, η έλλειψη των οποίων μπορεί να στερήσει από τους δικαιούχους 

αποδεικτικά στοιχεία. Παράλληλα, με την υποχρέωση της ΟΣΕ Α.Ε. να 

κοινοποιεί τα στοιχεία προς τον πάροχο μετά από έγγραφο αίιτημά του, παρέχεται 

η δυνατότητα στον πάροχο να λαμβάνει γνώση των στοιχείων και να μπορεί να 

προβαίνει σε έλεγχο αυτών, ώστε να προβαίνει σε αμφισβήτηση μόνο, όταν κρίνει 

αυτό απαραίτητο. 

 
β) Η μέγιστη τιμή ρεύματος ανά μήνα προσδιορίζεται ως η μέγιστη τιμή των 

ημερησίων μεγίστων και όχι ως ο μέσος όρος των ημερησίων μεγίστων. 

 
Η σχετική ρύθμιση καθίσταται επιβεβλημένη,  επειδή τόσο ο υπολογισμός του 

κόστους ανά Ampere  DC ακολουθεί την μεθοδολογία χρέωσης των τιμολογίων 

της ΔΕΗ (σημείο 2α κατωτέρω), όσο και η καταναλισκόμενη ενέργεια 

υπολογίζεται ως ποσοστό της ενέργειας που αντιστοιχεί στην μέγιστη ένταση 

ρεύματος (σημείο 2δ κατωτέρω).  

 

2. Όσον αφορά τον υπολογισμό του κόστους ανά Ampere  DC η 

πρόταση την ΟΣΕ Α.Ε. γίνεται δεκτή με τις παρακάτω τροποποιήσεις: 

 

α) Ο υπολογισμός του κόστους ανά Ampere DC ακολουθεί την μεθοδολογία 

χρέωσης των τιμολογίων της ΔΕΗ και λαμβάνει ιδίως υπόψη τις διαφορετικές ζώνες 

χρέωσης της ΔΕΗ σύμφωνα με τα τιμολόγιά της (Β1, Γ22), όπως αυτά ισχύουν. 

 

Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται προκειμένου η χρέωση των εναλλακτικών 

να ανταποκρίνεται στις πραγματικές χρεώσεις της ΔΕΗ προς την ΟΣΕ Α.Ε.. 

 

β) Ο βαθμός απόδοσης της ανορθωτικής διάταξης τροποποιείται από 85% σε 90%.  

 



 

 

Η ανωτέρω τροποποίηση δικαιολογείται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών των 

εγχειριδίων των κατασκευαστών των ανορθωτικών διατάξεων, τα οποία 

προσκομίστηκαν από την ΟΣΕ Α.Ε. κατόπιν αιτήματος της ΕΕΣΣ. Επίσης και η 

ΟΣΕ Α.Ε. σύμφωνα με μελέτη που υπέβαλε στην ΕΕΣΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. 

ΕΕΣΣ 46360/9-11-2010 εγγράφου της, χρησιμοποιεί ως βαθμό απόδοσης των 

ανορθωτικών διατάξεων τον συντελεστή 0,9.  

 

γ) Σροποποιείται το ποσοστό επί της κατανάλωσης συνεχούς ρεύματος δυνάμει του 

οποίου προσδιορίζεται  η κατανάλωση των κλιματιστικών μονάδων, από 50% σε 

63%.  

 

Η αύξηση του ύψους του ποσοστού επί της κατανάλωσης συνεχούς ρεύματος δυνάμει 

του οποίου προσδιορίζεται η κατανάλωση των κλιματιστικών μονάδων  ουσιαστικά 

αντιστοιχεί σε σχετική πρόταση της ΟΣΕ Α.Ε, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική μελέτη 

την οποία η τελευταία προσκόμισε προς την ΕΕΣΣ με τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ  

46360/9-11-2010 επιστολή της και τη συμπληρωματική αυτής με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 

50258/7-12-2010.. 

 

Περαιτέρω, η ΕΕΣΣ επισημαίνει και τα ακόλουθα: 

- στην αρχική μελέτη την οποία η ΟΣΕ Α.Ε. υπέβαλε με τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 

46360/9-11-2010 επιστολή της, η εκτίμηση 35%, αναφορικά με το φορτίο το 

οποίο αντιστοιχεί στα θερμικά κέρδη του χώρου, δεν υπήρξε πλήρως 

τεκμηριωμένη, και 

- στη συμπληρωματική μελέτη ψυκτικών φορτίων την οποία υπέβαλε στην ΕΕΣΣ 

με τη με αρ. πρωτ. ΕΕΣΣ 50258/7-12-2010 επιστολή της, ο υπολογισμός των 

ψυκτικών φορτίων δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός για κάθε Υ/. 

 

Η πρόταση της ΟΣΕ Α.Ε. γίνεται δεκτή από την ΕΕΣΣ, σύμφωνα με στοιχεία 

μετρήσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά σε έντεκα Υ/ την περίοδο 

21/10/2010 έως 12/11/2010 και υποβλήθηκαν από την ΟΣΕ Α.Ε. με το αρ. 



 

 

πρωτ. ΕΕΣΣ 50258/7-12-2010 έγγραφό της. Από τις ανωτέρω μετρήσεις, ο 

αριθμός των οποίων κατά την ΕΕΣΣ έπρεπε να είναι μεγαλύτερος και να 

αντιπροσωπεύει περισσότερες Υ/, προκύπτει ότι η κατανάλωση των κλιματιστικών 

σε όλα τα ανωτέρω κέντρα είναι μεγαλύτερη ποσοστού ύψους 62% περίπου της 

κατανάλωσης συνεχούς ρεύματος. 

 

δ) Η καταναλισκόμενη ενέργεια δεν υπολογίζεται με βάση την μέγιστη ένταση 

ρεύματος, αλλά ως ποσοστό της ενέργειας που αντιστοιχεί στην μέγιστη ένταση 

ρεύματος ως εξής: Ε καταναλισκόμενη = Ε μέγιστη x 95,2%. 

 

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι σύμφωνα με στοιχεία 

μετρήσεων της τιμής έντασης συνεχούς ρεύματος των ανορθωτικών διατάξεων από 

158 Υ/- οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ανά ώρα και υποβλήθηκαν από την ΟΣΕ 

Α.Ε. με το υπ’ αρ. πρωτ ΕΕΣΣ 50256/7-12-2010 έγγραφό της κατόπιν αιτήματος 

της ΕΕΣΣ, παρατηρείται ότι η μέση τιμή της καταγραφείσας τιμής έντασης ρεύματος 

ανέρχεται σε 95,2 % της μέγιστης τιμής εντάσεως του ρεύματος. Ο υπολογισμός της 

μέσης τιμής έγινε σύμφωνα με την μεθοδολογία που ακολουθεί και η ΟΣΕ Α.Ε. κατά 

την επεξεργασία των μετρήσεων σύμφωνα με την οποία αγνοεί μετρήσεις οι οποίες 

αποκλίνουν σημαντικά από το υπόλοιπο δείγμα. Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται 

προκειμένου να μην υπάρξει χρέωση των εναλλακτικών παρόχων για ενέργεια την 

οποία δεν καταναλώνουν. 

 

ε) Αναφορικά με το κόστος συντήρησης και εξόδων χρήσης χώρων Υ/, η ΕΕΣΣ 

ενέκρινε την υποβληθείσα από την ΟΣΕ Α.Ε. πρόταση για το έτος 2009 με δύο 

τροποποιήσεις. Ειδικότερα, στην πρόταση του 2009 τροποποιείται η τιμή ως προς 

τα ισοδύναμα Ampere  DC από 209 σε 230, ενώ απορρίπτεται πλήρως το κόστος 

συντήρησης εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών συγκροτημάτων. 

 

Η τροποποίηση στη τιμή των ισοδύναμων Ampere DC επιβάλλεται, ώστε αυτή να 

ανταποκρίνεται στη μέση τιμή κατανάλωσης ρεύματος ανά Υ/ σύμφωνα με στοιχεία 



 

 

της ΟΣΕ Α.Ε. από μετρήσεις τις οποίες η ίδια έχει πραγματοποιήσει. Η απόρριψη 

του κόστους συντήρησης των εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών συγκροτημάτων κρίνεται 

αναγκαία διότι στις Υ/  για το έτος 2009 δεν παρέχονταν αυτά. 

 

στ) Αναφορικά με το κόστος συντήρησης και εξόδων χρήσης χώρων Υ/, η ΕΕΣΣ 

δεν ενέκρινε την υποβληθείσα από την ΟΣΕ Α.Ε. πρόταση αναφορικά με το έτος 

2010, αλλά έλαβε υπόψη και για το έτος 2010 την πρόταση την οποία είχε υποβάλει 

η ΟΣΕ Α.Ε. για το έτος 2009, τροποποιώντας για το 2010 την τιμή ως προς τα 

ισοδύναμα Ampere  DC σε 348 και απέρριψε από την ως άνω πρόταση (2009) 

πλήρως το κόστος συντήρησης εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών συγκροτημάτων. 

 

Η πρόταση την οποία υπέβαλε η ΟΣΕ Α.Ε. για το έτος 2010 δεν έγινε δεκτή, διότι 

δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη ενώ η τροποποίηση στην τιμή των ισοδύναμων 

Ampere DC κρίνεται αναγκαία, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στη μέση τιμή 

κατανάλωσης ρεύματος ανά Υ/ σύμφωνα με στοιχεία της ΟΣΕ Α.Ε. από 

μετρήσεις τις οποίες η ίδια έχει πραγματοποιήσει. Η απόρριψη του κόστους 

συντήρησης των εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών συστημάτων κρίνεται αναγκαία διότι 

στις Υ/ για το έτος 2010 δεν παρέχονταν αυτά. 

 
 
Β. Θεσπίζει τα κάτωθι: 

Άρθρο 1 

Μεθοδολογία/Σεχνικοοικονομικό Μοντέλο Bottom up 

 

ύμφωνα με την ανωτέρω υπό Α’ αιτιολογία και τις προτεινόμενες 

τροποποιήσεις, η εγκεκριμένη από την ΕΕΣΣ μεθοδολογία, με βάση τα 

παρασχεθέντα προς αυτή στοιχεία, είναι η ακόλουθη: 

1. Η συνολική κατανάλωση των παρόχων θα αντιστοιχείται με τη μέγιστη τιμή 

έντασης του ρεύματος DC σε Ampere  τα οποία παρέχονται από το 

ανορθωτικό συγκρότημα των παρόχων. Η τιμή αυτή λαμβάνεται μέσω του 

συστήματος διαχείρισης βοηθητικών μονάδων [(. Δ. Β. Μ.) (raw data)]. Η 



 

 

τιμή είναι αυτή η οποία  αντιστοιχεί στην συνολική κατανάλωση για όλους 

τους παρόχους και επιμερίζεται σε κάθε έναν από αυτούς. 

2. Η ΟΣΕ Α.Ε. θα λαμβάνει ανά ώρα την μέγιστη τιμή έντασης του ρεύματος 

DC, για τον υπολογισμό της κατανάλωσης. Θα γίνεται επεξεργασία των 

στοιχείων τα οποία συλλέγονται, ώστε για κάθε ημέρα να εξάγεται η μέγιστη 

κατανάλωση. τη συνέχεια, βάσει των ημερήσιων μεγίστων θα εξάγεται η 

μέγιστη  τιμή για τη διάρκεια όλου του μήνα, η οποία και θα είναι η τιμή 

βάσει της οποίας θα γίνεται η χρέωση των παρόχων σύμφωνα με το 

τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom-up. ε περίπτωση που για οποιοδήποτε 

λόγο δεν καταστεί δυνατό να ληφθούν τιμές για κάποια ημέρα, η μέγιστη τιμή 

θα εξάγεται από τις τιμές που έχουν ληφθεί τις υπόλοιπες ημέρες. 

3. Πριν εξαχθεί η μέγιστη τιμή η οποία  θα χρησιμοποιείται για την χρέωση, θα 

γίνεται έλεγχος των τιμών. Δεδομένου ότι από τη μέχρι σήμερα 

δειγματοληπτική εξέταση των τιμών,  παρατηρείται ότι οι διακυμάνσεις των 

μέγιστων καταναλώσεων είναι πολύ μικρές, θα απορρίπτονται τιμές οι οποίες 

αποκλίνουν σημαντικά, εκτός εάν η απόκλιση οφείλεται σε αντικειμενικά 

αποδεκτούς λόγους (π. χ. αύξηση των εγκατεστημένων ικριωμάτων κλπ.). 

4. Ο επιμερισμός στους παρόχους θα γίνεται κατ΄ αναλογία του πλήθους των 

ικριωμάτων εκάστου παρόχου σε σχέση με το σύνολο των κατειλημμένων 

ικριωμάτων. 

5. τα κέντρα τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με το ύστημα Διαχείρισης 

Βοηθητικών Μονάδων και για τα οποία δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι 

τιμές με τον παραπάνω τρόπο, η ΟΣΕ Α.Ε. θα μετρά με την χρήση 

κατάλληλου οργάνου (αμπερομετρική πένσα), μία φορά ανά μήνα, την τιμή 

του ρεύματος από το ανορθωτικό συγκρότημα προς τον πίνακα DC των 

παρόχων. Η τιμή αυτή θα λαμβάνεται υπόψη, ώστε ο επιμερισμός να γίνεται, 

όπως ανωτέρω. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και όταν εμφανίζεται 

πρόβλημα κατά την αυτοματοποιημένη διαδικασία. 



 

 

6. το WCRM (Πληροφοριακό σύστημα ) της ΟΣΕ Α.Ε. θα καταχωρείται για 

όλους τους χώρους Υ/ το τελικό αποτέλεσμα των μετρήσεων του μήνα που 

εξάγεται κατόπιν της επεξεργασίας, ώστε να είναι διαθέσιμο στους παρόχους. 

7. Οι τιμές που λαμβάνονται από τα κέντρα μέσω του . Δ. Β. Μ. (raw data), θα 

διατηρούνται σε αποθηκευτικό μέσο για χρονικό διάστημα 9 μηνών. Σα 

στοιχεία των τιμών θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε περίπτωση 

έγγραφου αιτήματος του παρόχου ή αμφισβήτησης. ε περίπτωση 

αμφισβήτησης τα δεδομένα θα διατηρούνται μέχρι την επίλυση της 

αμφισβήτησης. 

8. Σο τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom up, υπολογισμού του κόστους ανά 

Ampere  DC ακολουθεί την μεθοδολογία χρέωσης των τιμολογίων της ΔΕΗ 

και υπολογίζει κόστος ανά Ampere DC λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις 

διαφορετικές ζώνες χρέωσης της ΔΕΗ σύμφωνα με τα τιμολόγιά της (Β1, 

Γ22) όπως αυτά ισχύουν. 

9. το τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom up, ο βαθμός απόδοσης της 

ανορθωτικής διάταξης καθορίζεται σε 90%.  

10. το τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom up, η τάση εξόδου ανορθωτικής 

διάταξης είναι 53,5 Volt. 

11. το τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom up, η κατανάλωση των κλιματιστικών 

μονάδων στους χώρους Υ/ ονομάζεται «Προσαύξηση Κλιματισμού» και 

υπολογίζεται ως ποσοστό της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το 

ανορθωτικό συγκρότημα των παρόχων.  

12. το τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom up, η καταναλισκόμενη ενέργεια 

ορίζεται ως ποσοστό της ενέργειας που αντιστοιχεί στην μέγιστη ένταση 

ρεύματος ως εξής: Ε καταναλισκόμενη = Ε μέγιστη x 95,2%.  

13. το τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom up, το «κόστος συντήρησης και 

εξόδων χρήσης χώρων Υυσικής υνεγκατάστασης», δεν λαμβάνει υπόψη το 

κόστος συντήρησης εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών συγκροτημάτων. 



 

 

14. το τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom up, τα ισοδύναμα Ampere DC 

υπολογίζονται σύμφωνα με την μέση τιμή κατανάλωσης ρεύματος ανά Υ/ 

σύμφωνα με στοιχεία της ΟΣΕ Α.Ε. από μετρήσεις τις οποίες η ίδια έχει 

πραγματοποιήσει. 

 

Άρθρο 2 

Έγκριση Σιμών Χρέωσης 

 

Με βάση το άρθρο 1 της παρούσας, κατ’ εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΣΣ ΑΠ 

531/065/23.07.2009, ιδίως κεφ. Α, Τποκεφ. ΙΙΙ, 7.1., και σύμφωνα με τα με την 

παρούσα Απόφαση εγκεκριμένα μοντέλα Bottom up για τα έτη 2009 (από 1-9-

2009 έως και την 31-12-2009) και 2010 (από 1-1-2010 έως 31-12-2010), 

εγκρίνονται οι τιμές χρέωσης ανά μέγιστη τιμή έντασης ρεύματος DC σε Ampere 

(Ampere DC) ανά μήνα, ως εξής: 

 

Έτος ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ  Β1 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ  Γ22 

2009(από 1/9/2009-31/12/2009) 5,82 € 8,45 € 

2010 (από 1/1/2010-31/12/2010) 5,61 € 8,24 € 

 

Άρθρο 3 

Σελικές Ρυθμίσεις  

1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από 1-9-2009, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτής. 

2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟ  

 



 

 

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την 

εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Σηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ)», 

η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. 

 

                Μαρούσι, 16-12-2010 

                                                                                          

O ΠΡΟΕΔΡΟ της ΕΕΣΣ 

 

Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟ  

  

 

 

 

 

 

 


