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Μαξνύζη, 21-02-2012 

          ΑΠ.:640/16 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

 

Απνηειέζκαηα Κνζηνινγηθνύ Διέγρνπ ηνπ Οξγαληζκνύ Σειεπηθνηλσληώλ ηεο 

Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) Έηνπο 2012 (κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2010) γηα ηηο ππό 

ξύζκηζε αγνξέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο ζηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε ειέγρνπ 

ηηκώλ, θνζηνιόγεζεο θαη ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ,  θαη ινηπέο ξπζκίζεηο   

 

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ.Σ.) 

 

Έρνληαο ππόςε : 

α. ην Νφκν 3431/2006 «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

13/Α/2006), (ηδίσο ηα άξζξα 3, 12, ζηνηρ. α’, β, ζη’, ηζη΄, ιδ΄, ιε΄ θαη κα΄, θαζψο 

θαη ην άξζξν 14, ην άξζξν 38 παξ. 3, ην άξζξν 39, ην άξζξν 40 παξ.2, ην άξζξν 43 

παξ. 1 πεξίπησζε γ΄, ην άξζξν 45, ηδίσο ηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 5 θαη 7 - 8, ην 

άξζξν 59 παξ.2, ην άξζξν  64, ην άξζξν 68 παξ. 1 θαη 3 , ην άξζξν 69 παξ. 3 θαη ην 

άξζξν 70 παξ. 2 πεξηπηψζεηο (α΄), (ζη΄) θαη (ε)), 

β. ηνλ Καλνληζκφ 2887/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

18εο Γεθεκβξίνπ 2000΄, ζρεηηθά κε ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ 

Βξφρν (ΔΔ L 336 ηεο 30εο .12.2000),  

γ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 211/3/16.03.2001 «Καλνληζκφο Αξρψλ Κνζηνιφγεζεο 

θαη Σηκνιφγεζεο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ, Γηαζχλδεζεο θαη Αδεζκνπνίεηεο 

Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν», (ΦΔΚ 466/Β/2001), ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ 

Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 304/34/23.01.2004 (ΦΔΚ 297/Β/11.02.2004), φπσο ηζρχεη, 

δ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 482/051/27.05.2008 «Μεζνδνινγίεο/ Αξρέο 

Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηβιεζέλησλ 

ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη 

ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 1151/Β/24.06.2008), 

ε. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 210/10/28.02.2001 «Έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Κνζηνινγηθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ», 

ζη. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 252/67/29.04.2002 «Έγθξηζε ηεο ππνβιεζείζεο απφ 

ηνλ ΟΣΔ Μεζνδνινγίαο ηνπ Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε 

βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο ησλ Παγίσλ («ΜΜΔΚ/ΣΚ» – «LRAIC/CCA»), 

δ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 243/29/22.01.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο ηεο 

Δ.Δ.Σ.Σ. ΑΠ.:210/10/28.02.2001 ζρεηηθήο κε ηελ Έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Κνζηνινγηθνχ πζηήκαηνο ηνπ  ΟΣΔ (Τηνζέηεζε Βειηησηηθψλ Δπεκβάζεσλ ή / θαη 

κεηαβνιψλ ζην Δ.Κ.Ο.)», 

ε. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 266/95/01.11.2002 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Κνζηνινγηθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ (ΔΚΟ), βαζηδφκελνπ ζην 

Πξφηππν (Μεζνδνινγία) ηνπ Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε 

βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο ησλ Παγίσλ («Μ.Μ.Δ.Κ./ΣΚ» – «LRAIC/CCA»)», 
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ζ. ηελ Απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. ΑΠ 304/34/23.01.2004 «Τηνζέηεζε Σξνπνπνηήζεσλ/ 

Βειηησηηθψλ Δπεκβάζεσλ ζην Κνζηνινγηθφ χζηεκα ηνπ ΟΣΔ ζηαζεξή ηειεθσλία 

- 2003», 

η. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 381/1/03.04.2006 «Απνηειέζκαηα Κνζηνινγηθνχ 

Διέγρνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.) Έηνπο 2005 

(κε απνινγηζηηθά  ζηνηρεία 2003) γηα ηηο ππφ ξχζκηζε ππεξεζίεο ρνλδξηθήο» (ΦΔΚ 

681/Β/2006), 

ηα. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 418/016/19.01.2007 «Απνηειέζκαηα Κνζηνινγηθνχ 

Διέγρνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) Έηνπο 

2006 (κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2004) / Πξνζσξηλά ηηκνιφγηα 2007» (ΦΔΚ 

253/Β/02.02.2007),  

ηβ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 388/012/31.05.2006 «Οξηζκφο εζληθήο αγνξάο 

Υνλδξηθήο Παξνρήο (Πιήξσο θαη Μεξηδφκελεο) Αδεζκνπνίεηεο  Πξφζβαζεο ζε 

Μεηαιιηθνχο Βξφρνπο  θαη Τπνβξφρνπο γηα ην ζθνπφ ηεο παξνρήο επξπδσληθψλ 

θαη θσλεηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ ελ 

ιφγσ αγνξά θαη ππνρξεψζεηο απηψλ» (ΦΔΚ 932/Β/18.07.2006), 

ηγ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 389/51/08.06.2006 «Οξηζκφο εζληθήο αγνξάο 

ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε 

ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά θαη ππνρξεψζεηο απηψλ» (ΦΔΚ 

891/Β/12.07.2006),  

ηδ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 401/14/06.09.2006 «Λήςε Απφθαζεο αλαθνξηθά κε 

ηνλ νξηζκφ ησλ ρνλδξηθψλ αγνξψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ (αγνξέο ππ’ αξ. 13, 14 

ηεο χζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο), ηνλ θαζνξηζκφ επηρεηξήζεσλ κε 

ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ηηο ππνρξεψζεηο απηψλ», (ΦΔΚ 

1419/26.09.2006),  

ηε. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 406/34/11.10.2006 «Οξηζκφο ησλ αγνξψλ ρνλδξηθήο 

δηαζχλδεζεο Γεκφζησλ ηαζεξψλ Γηθηχσλ, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε 

ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ» (ΦΔΚ 

1669/Β/14.11.2006), 

ηζη. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 406/33/11.10.2006 «Οξηζκφο ηεο ιηαληθήο αγνξάο 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ 

αγνξά θαη ππνρξεψζεηο απηψλ» (ΦΔΚ 1660/Β/13.11.2006), 

ηδ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 411/017/22.11.2006 «Οξηζκφο ηεο αγνξάο ιηαληθήο 

πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ PSTN θαη 

BRA-ISDN ζπλδέζεσλ γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο, Καζνξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά θαη ππνρξεψζεηο απηψλ», 

(ΦΔΚ 1873/Β/28.12.2006), 

ηε. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 412/021/29.11.2006 «Οξηζκφο ησλ αγνξψλ ιηαληθήο 

ησλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ αζηηθψλ θαη εζληθψλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, Καζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ 

ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ» (ΦΔΚ 1900/Β/29.12.2006), 

ηζ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 429/015/01.04.2007 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΟΣΔ 2007 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ηηο πλαθείο 

Δπθνιίεο, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 388/012/31.05.2006 (ΦΔΚ 932/Β/2006)» 

(ΦΔΚ 620/Β/25.04.2007), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηηο Α.Π. Δ.Δ.Σ.Σ. 

443/028/09.07.2007 (ΦΔΚ 1555 Β/17.08.2007), 470/038/2008 (ΦΔΚ 

490/Β/19.03.2008) θαη 522/028/12.05.09 (ΦΔΚ 1038/Β/1.06.09), 

θ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 437/001/01.06.2007 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΟΣΔ 2007 γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαη 
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πλαθψλ Δπθνιηψλ, ζε εθαξκνγή ηεο Α.Π. Δ.Δ.Σ.Σ. 389/051/08.06.2006 (ΦΔΚ 

891/Β/12.07.06)», (ΦΔΚ 1013/Β/21.06.2007), 

θα. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 437/002/01.06.2007 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

Γηαζχλδεζεο ΟΣΔ 2007/2008, ζε εθαξκνγή ηεο Α.Π. Δ.Δ.Σ.Σ. 406/034/11.10.2006 

(ΦΔΚ 1669/Β/2006)», (ΦΔΚ 1014/Β/21.06.2007), 

θβ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 443/068/09.07.2007 «Απνηειέζκαηα Κνζηνινγηθνχ 

Διέγρνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο(ΟΣΔ Α.Δ.) Έηνπο 2007 

(κε απνινγηζηηθά  ζηνηρεία 2005)» (ΦΔΚ 1422/08.08.2007), 

θγ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 470/037/04.03.2008 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ 

ΔΔΣΣ 401/014/06.09.2006 (ΦΔΚ 1419/Β/2007)», (ΦΔΚ 498/Β/20.03.2008), 

θδ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 476/014/23.04.2008 «Απνηειέζκαηα Κνζηνινγηθνχ 

Διέγρνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) Έηνπο 

2008 (κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2006) γηα ηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο ρνλδξηθήο θαζψο 

θαη ηηο αγνξέο ιηαληθήο ζηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε ηε 

κνξθή θνζηνζηξέθεηαο / Σέιε Γηαζχλδεζεο ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή θνξεηφηεηαο» 

(ΦΔΚ 904/Β/16.05.2008), 

θε. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 519/056/14.04.2009 «Απνηειέζκαηα Κνζηνινγηθνχ 

Διέγρνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) Έηνπο 

2009 (κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2007) γηα ηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο ρνλδξηθήο θαη 

ιηαληθήο ζηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη 

ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, θαη ινηπέο ξπζκίζεηο (ΦΔΚ837/Β/06-05-2009), 

θζη. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 529/158/30-6-2009 «Λήςε Απφθαζεο επί ηεο 

Πξνηαζείζαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) 

Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο γηα ηηο Τπεξεζίεο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο, ηηο 

Τπεξεζίεο ΟΚΤΑΑ/Α1 θαη ΟΚΤΑΗΗ θαη ηελ Τπεξεζία Φ-ΕΔΤ», (ΦΔΚ 

1489/Β/23-07-2009), 

θδ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 529/159/30-6-2009 «Κιήζε πξνο Γεκνζίεπζε ησλ 

ππνβιεζέλησλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) 

Τπνδεηγκάησλ Αλαθνξψλ LRAIC θαζψο θαη ησλ ππνβιεζεηζψλ Καηαζηάζεσλ 

Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2, παξ. iv θαη v ηεο 

Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 519/056/14-4-2009 (ΦΔΚ 837/Β/06-05-2009)» (ΦΔΚ 

1489/Β/23-07-2009), 

θε. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 522/028/12.05.2009 «Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηεο 

Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ 

Βξφρν θαη ηηο πλαθείο Δπθνιίεο, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 388/012/31.5.2006, 

φπσο απηή εγθξίζεθε κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 429/015/4.4.2007, σο ηζρχεη 

ηξνπνπνηεζείζα κε ηηο ΑΠ ΔΔΣΣ 443/028/9.7.2007 (ΦΔΚ 1555/Β/17.8.2007) θαη 

470/038/2008 (ΦΔΚ 490/Β/19.3.2008)» (ΦΔΚ 1038/Β/1.6.2009), 

θζ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 531/064/23-7-2009 «Έγθξηζε πξνηεηλφκελσλ απφ ηνλ 

ΟΣΔ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ Πξνζθνξψλ Αλαθνξάο γηα ηελ Παξνρή Μηζζσκέλσλ 

Γξακκψλ ρνλδξηθήο (Απφθαζε ΔΔΣΣ 470/37/2008, ΦΔΚ 498/20-3-2008) θαη ηελ 

Παξνρή Σκεκαηηθψλ Κπθισκάησλ (Απφθαζε ΔΔΣΣ 477/002/23-4-2008, ΦΔΚ 

987/Β/28-5-2008)» (ΦΔΚ 1552/Β/28-7-09), 

ι. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 531/065/23-7-2009 «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο 

Υνλδξηθήο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδφκελεο θαη 

πιήξνπο πξφζβαζεο) ζε κεηαιιηθνχο βξφρνπο θαη ππνβξφρνπο, Καζνξηζκφο 

Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ 

(2νο Γχξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 1550/Β/28-7-2009), 
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ια. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 531/066/23-7-2009 «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο 

Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή 

Ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά, θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 

1549/Β/28-7-2009),  

ιβ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 562/029/22-4-2010 «Απνηειέζκαηα Κνζηνινγηθνχ 

Διέγρνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) Έηνπο 

2010 (κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2008) γηα ηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο ρνλδξηθήο θαη 

ιηαληθήο ζηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη 

ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ  θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 668/Β/18-5-2010 θαη ΦΔΚ 

1363/Β/2-9-2010 (νξζή επαλάιεςε)), 

ιγ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 570/030/8-7-2010 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο, ζε εθαξκνγή ησλ Α.Π. 

Δ.Δ.Σ.Σ. 401/014/6.9.2006 (ΦΔΚ 1419/Β΄/2007), 470/037/4.3.2008 (ΦΔΚ 

498/Β΄/2008), 477/002/23.4.2008 (ΦΔΚ 987/Β΄/2008) θαη 531/064/23.7.2009 (ΦΔΚ 

1552/Β΄/2009), (ΦΔΚ 1116/Β/22-7-2010, 

ιδ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 573/011/22-7-2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 482/051/24.06.08 «Μεζνδνινγίεο/ Αξρέο Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ 

Γηαρσξηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηβιεζέλησλ ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο 

επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

(ΦΔΚ 1151/Β/24-6-08) θαη Κιήζε ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο 

(ΟΣΔ) Α.Δ. πξνο Γεκνζίεπζε ησλ ππνβιεζέλησλ Τπνδεηγκάησλ Αλαθνξάο 

LRAIC, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2, παξ. ii ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

519/056/14-4-2009 (ΦΔΚ 837/Β/06-05-2009)», (ΦΔΚ 1348/Β/1-9-2010), 

ιε. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 573/012/22-7-2010 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΟΣΔ 2009 γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, ζε 

εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 531/066/23-7-2009 (ΦΔΚ 1549/Β/28-7-

2009)», (ΦΔΚ 1364/Β/2-9-2010), 

ιζη. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 573/016/22-7-2010 «Λήςε Απφθαζεο επί ηεο 

πξνηαζείζαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) 

Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο γηα ην κεληαίν ηέινο θαηάιεςεο θαη ρξήζεο ζσιήλα, ην 

κεληαίν ηέινο ζθνηεηλήο ίλαο θαη ην εθάπαμ θφζηνο ζπλδπαζκέλσλ αηηεκάησλ ΥΔΓ 

θαη ΑΡΤ», 

ιδ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 573/017/22-7-2010 «Οξηζκφο Αγνξψλ Υνλδξηθήο 

εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή 

ζέζε, Υνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε, 

Υνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν, Καζνξηζκφο 

Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ Αγνξέο θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ 

(2νο Γχξνο Αλάιπζεο)», (ΦΔΚ 1353/Β/1-9-2010), 

ιε. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 573/015/22-7-2010 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΟΣΔ 2010 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ηηο πλαθείο 

Δπθνιίεο, ζε εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 531/065/23-07-2009», (ΦΔΚ 

1338/Β/31-8-2010), 

ιζ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 580/010/14-10-2010 Σξνπνπνίεζε – Γηφξζσζε 

δηαηάμεσλ ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 573/015/22−7−2010 αλαθνξηθά κε ηελ 

«Έγθξηζε ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΣΔ 2010 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε 

ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ηηο πλαθείο Δπθνιίεο, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 

531/065/23−07−2009» (ΦΔΚ 1814/Β/19−11−2010), 

κ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 588/022/16-12-2010 «Σηκνιφγεζε απφ ηελ ΟΣΔ Α.Δ. 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο Σειεπηθνηλσληαθνχο Παξφρνπο ζηα 
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ΑΚ ζηα νπνία ιακβάλνπλ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε απφ 1-9-09 θαη εθεμήο ζε 

εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 531/232/23-07-2009» (ΦΔΚ 2183/Β/31-12-

2010), 

κα. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 595/013/10-3-2011 «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ 

ιηαληθήο ησλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε 

ζηαζεξή ζέζε, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο 

θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 533/Β/6-4-2011), 

κβ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 604/011/19-5-2011 «Απνηειέζκαηα Κνζηνινγηθνχ 

Διέγρνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) Έηνπο 

2011 (κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2009) γηα ηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο ρνλδξηθήο θαη 

ιηαληθήο ζηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη 

ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ  θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 1222/Β/14-06-2011),  

κγ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 612/011/14-7-2011 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

Γηαζχλδεζεο ΟΣΔ 2011 ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 573/017/22-7-2010» (ΦΔΚ 

1758/Β/3-8-2011) 

κδ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 641/11/8-8-2011 «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ: (α) 

ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ 

γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VOIP, γηα νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο ρξήζηεο θαη (β) ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε 

ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε 

ζπκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο, θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2
νο

 Γχξνο 

Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 1907/Β/30-8-2011), 

κε. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 614/012/28-7-2011 «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο 

Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή 

Ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (3
νο

 Γχξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 

1983/Β/7-9-2011), 

κζη. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 614/013/28-7-2011 «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο 

Υνλδξηθήο Παξνρήο (Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδφκελεο θαη πιήξσο απνδεζκνπνηεκέλεο πξφζβαζεο) 

ζε ζηαζεξή ζέζε, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ 

Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (3
νο

 Γχξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 1908/Β/30-8-2011), 

κδ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 631/023/1-12-2011  «Έγθξηζε ηηκνινγίσλ ΟΣΔ γηα ηηο 

ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ δηθηχνπ ραιθνχ θαη νπηηθήο 

ίλαο (VDSL)» (ΦΔΚ 2967/Β/23-12-2011), 

κε. ηελ επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ ππ’ αξηζ. πξση 28076/12-7-2011, κε ζέκα Τπνβνιή 

Κνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ (ΔΚΟ 2010-2012), 

κζ. ηελ επηζηνιή ηεο ΟΣΔ ΑΔ  ππ. αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 30044/26-07-2011 (αξ. πξση. 

OTE 804.2/403571/22-7-2011), κε ζέκα «Τπνβνιή Κνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

(ΔΚΟ 2010-2012)» 

λ. ηελ επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ ππ’ αξηζ. πξση 31319/4-8-2011, κε ζέκα «Τπνβνιή 

Κνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ (ΔΚΟ 2010-2012)», 

λα. Σελ επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ ππ’ αξηζ. πξση ΔΜΠ.ΤΠ.3551/31-8-2011, κε ζέκα 

«Δπηρεηξεζηαθφ Κνζηνινγηθφ χζηεκα (Δ.ΚΟ.) 2010-2012», 

λβ.  ηελ επηζηνιή ηεο ΟΣΔ ΑΔ  ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 34477/06-09-2011 (αξ. πξση. 

OTE 216/404431/06-09-2011), κε ζέκα «Δπηρεηξεζηαθφ Κνζηνινγηθφ χζηεκα 

(Δ.ΚΟ.) 2010-2012», 
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λγ. ηελ επηζηνιή ηεο ΟΣΔ ΑΔ  ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3559/12-09-2011 (αξ.πξση. OTE 

215/Γ.ΔΜΠ.121/12-9-2011), κε ζέκα «Τπνβνιή Κνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ (ΔΚΟ 

2010-2012)» 

λδ. ηελ επηζηνιή ηεο ΟΣΔ ΑΔ  ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3561/13-09-2011 (αξ.πξση. OTE 

215/Γ.ΔΜΠ.1221/13-9-2011), κε ζέκα «Τπνβνιή Κνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ (ΔΚΟ 

2010-2012)» 

λε. ηελ επηζηνιή ηεο ΟΣΔ ΑΔ  ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3565/14-09-2011 (αξ.πξση. OTE 

215/Γ.ΔΜΠ.124/14-9-2011), κε ζέκα «Τπνβνιή Κνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ (ΔΚΟ 

2010-2012)» 

λζη. ηελ επηζηνιή ηεο ΟΣΔ ΑΔ  ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3567/15-09-2011 (αξ.πξση. OTE 

215/Γ.ΔΜΠ.125/15-9-2011), κε ζέκα «Τπνβνιή Κνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ (ΔΚΟ 

2010-2012)» 

λδ. Σελ επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ ππ’ αξηζ. πξση. 36236/20-09-2011, κε ζέκα 

«Δπηρεηξεζηαθφ Κνζηνινγηθφ χζηεκα (Δ.ΚΟ.) 2010-2012», 

λε. ηελ επηζηνιή ηεο ΟΣΔ ΑΔ  ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3591/22-09-2011 (αξ. πξση. OTE 

215/Γ.ΔΜΠ.131/22-9-2011), κε ζέκα «Δπηρεηξεζηαθφ Κνζηνινγηθφ χζηεκα 

(Δ.ΚΟ.) 2010-2012», 

λζ. ηελ επηζηνιή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο GT ππ’ αξηζ. πξση. 36776/23-

09-2011 κε ζέκα “ΔΚΟ 2010-12 Audit Confirmation” 

μ. ηηο επηζηνιέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο ΟΣΔ ΑΔ: 

1) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 37560/28-09-2011, κε ζέκα «Δξσηήζεηο Διεγθηψλ», 

2) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 37561/28-09-2011, κε ζέκα «Possible data issue in the 

FDC/LRIC input files - Issue Ref: 1.3_1», 

3) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 37603/29-09-2011, κε ζέκα «Δ.ΚΟ. 2010-12», 

4) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 37611/29-09-2011, κε ζέκα «Αηηνχκελα ζηνηρεία», 

5) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 38134/04-10-2011, κε ζέκα   «E.KO. 2010-12 (data 

request)», 

6) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 38135/04-10-2011, κε ζέκα  «Δξσηήζεηο Διεγθηψλ 22-

9-11 email» 

7) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 38357/05-10-2011, κε ζέκα  «Έιεγρνο Δ.ΚΟ. 2010-

12», 

8) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 38358/05-10-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

Δ.ΚΟ. 2010-12 απφ 29-9-11 e-mail», 

9) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 38363/05-10-2011, κε ζέκα «Έιεγρνο Δ.ΚΟ. 2010-12 

απφ 29-9-11 email», 

10)  ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 38545/06-10-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

Δ.ΚΟ. 2010-12 Pending data 5-10-11», 

11)  ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 38553/06-10-2011, κε ζέκα «E.KO. 2010-12 (data 

request) SVP data request 5-10-11», 

μα. ηελ επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ ππ’ αξηζ. πξση 38529/06-10-2011, κε ζέκα «Δπηρεηξεζηαθφ 

Κνζηνινγηθφ χζηεκα (Δ.ΚΟ.) 2010-2012», 

μβ. ηηο επηζηνιέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο ΟΣΔ ΑΔ: 

1) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 38697/07-10-2011, κε ζέκα «E.KO.S 2010-12 (data 

request)», 
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2) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 38704/07-10-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12» 

3) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 38792/07-10-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12» 

4) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 38841/10-10-2011, κε ζέκα «Accounting Separation» 

5) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 39001/11-10-2011, κε ζέκα «E.CO.S 2010-12 data 

request 10-10-11» 

6) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 39185/12-10-2011, κε ζέκα «E.KO.S 2010-12 data 

request» 

7) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 39400/13-10-2011, κε ζέκα «WLR» 

8) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 39404/13-10-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12 Απαληήζεηο 12-10-11» 

9) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 39405/13-10-2011, κε ζέκα «E.CO.S 2010-12 data 

request» 

10) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 39684/14-10-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12 Απαληήζεηο 13-10-2011» 

11) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 39685/14-10-2011, κε ζέκα «E.CO.S data request 13-10-

11» 

12) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 39901/14-10-2011, κε ζέκα «E.CO.S 2010-12» 

13) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 39950/17-10-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12» 

14) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 39951/17-10-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12 GT Data Request 14-10-2011» 

15) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 40127/18-10-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12» 

16) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 40325/20-10-2011, κε ζέκα «ECOS 2010-2012 Issues 

and pending data» 

17) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 40808/24-10-2011, κε ζέκα «E.KO. 2010-12 

Απαληήζεηο GT 20-10-2011» 

18) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 40809/24-10-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12 Απαληήζεηο GT 20-10-2011v1» 

19)  ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 40858/24-10-2011, κε ζέκα «Δ.ΚO. 2010-12 Data 

request» 

20) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 40886/24-10-2011, κε ζέκα «ECOS 2010-2012 Issues 

and pending data» 

μγ. ηελ επηζηνιή κεζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο SVP ππ’ αξηζ. πξση΄. 

40917/24-09-2011 κε ζέκα «Pending Issues and requests» 

μδ. ηηο επηζηνιέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο ΟΣΔ ΑΔ: 

1) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 41050/25-10-2011, κε ζέκα «E.KO.S 2010-12» 

2) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 41253/26-10-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

3) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 41254/26-10-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

4) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 41255/25-10-2011, κε ζέκα «Pending Issues and 

requests», 
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5) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 41466/27-10-2011, κε ζέκα «Λνγηζηηθφο Γηαρσξηζκφο», 

με. ηελ επηζηνιή ηεο ΟΣΔ ΑΔ  ππ. αξηζκ. Πξση. ΔΔΣΣ 3638/27-10-2011 (αξ.πξση. 

OTE 215/Γ.ΔΜΠ.142/27-10-2011), κε ζέκα «Δπηρεηξεζηαθφ Κνζηνινγηθφ 

χζηεκα (Δ.ΚΟ.) 2010-2012», 

μζη. ηελ επηζηνιή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο ΟΣΔ ΑΔ ππ’ αξηζ. πξση.  

ΔΔΣΣ 41743/31-10-2011, κε ζέκα «GT Meeting Request 26102011», 

μδ. ηελ επηζηνιή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο GT ππ’ αξηζ. πξση. 41902/01-

11-2011 κε ζέκα « updated Budget 2012», 

 ηηο επηζηνιέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο ΟΣΔ ΑΔ: 

1) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 42191/02-11-2011, κε ζέκα «updated Budget 2012» 

2) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 42192/02-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

3) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 42442/03-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

4) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 42550/04-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

5) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 42748/07-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

6) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 42979/08-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

7) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 42981/08-11-2011, κε ζέκα «Clarification requests», 

8) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 43136/09-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

με. ηελ επηζηνιή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο GT ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 

43137/09-11-2011, κε ζέκα “ECOS 2010-2012 GT Request Data pending items 

08112011”, 

μζ. ηηο επηζηνιέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο ΟΣΔ ΑΔ: 

1) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 43264/09-11-2011, κε ζέκα «Clarification requests B-

Ups», 

2) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 43313/10-11-2011, κε ζέκα «Clarification requests», 

3) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 43432/10-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

4) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 43433/10-11-2011, κε ζέκα «Additional requests for 

clarification», 

5) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 43523/11-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

6) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 43524/11-11-2011, κε ζέκα «Additional requests for 

clarification» 

7) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 43772/14-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12 (Λνγηζηηθφο Γηαρσξηζκφο)», 

8) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 43843/14-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

ν. ηελ επηζηνιή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο SVP  ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 

43844/14-11-2011, κε ζέκα “ Additional Requests related to Bottom-up Models”, 

να. ηηο επηζηνιέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο ΟΣΔ ΑΔ: 
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1) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 43989/15-11-2011, κε ζέκα «Additional Requests related 

to Bottom-up Models», 

2) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 44170/16-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

3) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 44226/16-11-2011, κε ζέκα «Additional requests for 

clarification LRIC», 

4) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 44516/15-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

5) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 44518/15-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12 (Λνγηζηηθφο Γηαρσξηζκφο)», 

6) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 45151/23-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2009-11 Απαληήζεηο ΟΣΔ 22-11-2011», 

7) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 45422/24-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

8) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 45679/28-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

9) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 45873/29-11-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12», 

νβ. ηελ επηζηνιή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο SVP  ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 

46046/30-11-2011, κε ζέκα “Accounting Separation proposed changes”, 

νγ. ηηο επηζηνιέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο ΟΣΔ ΑΔ: 

1) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 46590/05-12-2011, κε ζέκα «ΔΚΟ 2010-2012», 

2) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 47123/07-12-2011, κε ζέκα «ECOS 2012 Update Request 

- Budget 2012», 

3) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 47723/13-12-2011, κε ζέκα «Accounting Separation 

proposed changes», 

4) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 47934/14-12-2011, κε ζέκα «Υνλδξηθή Δθθίλεζε 

Κιήζεο», 

5) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 48562/16-12-2011, κε ζέκα «ΔΚΟ 2010 - 2012 pending 

item Promotional expenses», 

6) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 48935/20-12-2011, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 

2010-12 _ΑΡΤ», 

νδ. ηελ επηζηνιή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο SVP  ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 

47723/13-12-2011, κε ζέκα «AS proposed changes», 

νε. ηελ επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ ππ’ αξηζκ πξση ΔΜΠ.ΤΠ.3724/22-12-2011, κε ζέκα 

«Δπξήκαηα Κνζηνινγηθνχ Διέγρνπ ΟΣΔ(Δ.ΚΟ. 2010-2012)», 

νζη. ηελ επηζηνιή ηεο ΟΣΔ ΑΔ  ππ. αξηζκ. Πξση. ΔΔΣΣ 3736/10-01-2012 (αξ.πξση. 

OTE 804.2/ΔΜΠ.1/10-01-2012), κε ζέκα «Τπεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο 

VDSL ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο», 

νδ. ηελ επηζηνιή ηεο ΟΣΔ ΑΔ  ππ. αξηζκ. Πξση. ΔΔΣΣ 3738/13-01-2012 (αξ.πξση. 

OTE 25/ΔΜΠ.2/12-01-2012), κε ζέκα «Δπξήκαηα Κνζηνινγηθνχ Διέγρνπ 

ΟΣΔ(Δ.ΚΟ. 2010-2012)», 

νε. ηηο επηζηνιέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο ΟΣΔ ΑΔ: 

1) ππ’ αξηζ. πξση.  ΔΔΣΣ 1461/16-01-2012, κε ζέκα «ΚΟΣΟΛΟΓΖΜΔΝΟ 

ΧΡΟΜΗΘΗΟ 2012_12%_λΔξγ.xls», 
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2) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 1498/16-01-2012, κε ζέκα «Μεζνδνινγηθή αιιαγε CoC 

ζηα bottom up», 

3) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 2652/24-01-2012, κε ζέκα «FDC-LRAIC-2012 Input Files 

& Reports», 

4) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3265/27-2012, κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο έιεγρνο 2010-12 

Φνξεηφηεηα», 

5) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3328/24-01-2012, κε ζέκα «Υνλδξηθή Δθθίλεζε Κιήζεο» 

6) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3546/30-01-2012, κε ζέκα «FDC-LRAIC-2012 Input Files 

& Reports» 

νζ. ηελ επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ ππ’ αξηζ. πξση 3756/25-01-2012, κε ζέκα «Τπεξεζίεο 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο VDSL ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο», 

π. ηελ επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ ππ’ αξηζ. πξση ΔΜΠ.ΤΠ.3755/25-01-2012, κε ζέκα 

«Δπξήκαηα Κνζηνινγηθνχ Διέγρνπ ΟΣΔ(Δ.ΚΟ. 2010-2012)», 

πα. ηελ επηζηνιή ηεο ΟΣΔ ΑΔ  ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3765/30-01-2012 (αξ.πξση. OTE 

25/Γ.ΔΜΠ.14/30-01-2012), κε ζέκα «Τπεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο VDSL 

ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο», 

πβ. ηελ επηζηνιή ηεο ΟΣΔ ΑΔ  ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3770/03-02-2012 (αξ.πξση. OTE 

804.2/ΔΜΠ.17/02-02-2012), κε ζέκα «Κνζηνινγηθφο Έιεγρνο ΟΣΔ (ΔΚΟ 2010-

2012) – Σηκνινγηαθή πξφηαζε», 

πγ. ηηο επηζηνιέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο GrantThornton  

1) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3666/30-1-2012, κε ζέκα «Review of FDC-LRAIC 

2012Input files & Reports» επηβεβαίσζε απνηειεζκάησλ 2012, 

2) ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3726/31-1-2012, κε ζέκα «Review of FDC-LRAIC 

2012Input files & Reports - επηβεβαίσζε απνηειεζκάησλ 2010 & 2011», 

πδ. ηηο επηζηνιέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο ΟΣΔ ΑΔ: 

1) ππ. αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3680/31-1-2012 κε ζέκα «Audit Run AS 2010-2012», 

2) ππ. αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3767/31-1-2012 κε ζέκα «Audit Run WLR 2012AR», 

3) ππ. αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3790/31-1-2012 κε ζέκα «Audit Run Υνλδξηθή εθθίλεζε 

Κιήζεο 2012AR», 

4) ππ. αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3934/01-02-2012 κε ζέκα «Bottom Up models 2012», 

5) ππ. αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 4023/02-02-2012 κε ζέκα «LRAIC reports 2012», 

πε.  ηηο επηζηνιέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο GrantThornton κε ηηο νπνίεο ν 

ειεγθηήο δηαπίζησζε ηελ νξζφηεηα ησλ κνληέισλ B-Up, ησλ θαηαζηάζεσλ 

Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ θαη LRAIC: 

1) ππ. αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 5468/13-2-2012, κε ζέκα «Issues found in the review of 

updated B-Up models», 

2) ππ. αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 5934/15-2-2012, κε ζέκα «EKO 2010-2012 AS Final 

Runs», 

3) ππ. αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 6136/16-2-2012, κε ζέκα «LRAIC Reports», 

πζη.  ην απφ 37930/30-9-2011 Παξαδνηέν ππ’ αξηζ. 1 ηεο χκβαζεο κε  ηίηιν «Έιεγρνο 

πκκφξθσζεο ηεο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηηο Τπνρξεψζεηο Διέγρνπ Σηκψλ, Κνζηνιφγεζεο 

θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ην Έηνο 2012 (Με απνινγηζηηθά ηνηρεία 2010)» 

φπσο απηφ ππνβιήζεθε απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, 

πδ. ην κε αξηζ. πξση. 42715/07-11-2011 παξαδνηέν ππ’ αξηζ. 2 ηεο χκβαζεο γηα ην 

έξγν κε ηίηιν «Έιεγρνο πκκφξθσζεο ηεο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηηο Τπνρξεψζεηο Διέγρνπ 
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Σηκψλ, Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ην Έηνο 2012 (Με 

απνινγηζηηθά ηνηρεία 2010)» φπσο απηφ ππνβιήζεθε απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ 

(εθεμήο «Παξαδνηέν 2»), 

πε. ην κε αξηζ. πξση. 44531/18-11-2011 Παξαδνηέν ππ’ αξηζ. 3 ηεο χκβαζεο γηα ην 

έξγν κε ηίηιν «Έιεγρνο πκκφξθσζεο ηεο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηηο Τπνρξεψζεηο Διέγρνπ 

Σηκψλ, Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ην Έηνο 2012 (Με 

απνινγηζηηθά ηνηρεία 2010)» φπσο απηφ ππνβιήζεθε απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ 

(εθεμήο «Παξαδνηέν 3»), 

πζ. ην κε αξηζ. πξση. 47143/07-12-2011 Παξαδνηέν ππ’ αξηζ. 4 ηεο χκβαζεο γηα ην 

έξγν κε ηίηιν «Έιεγρνο πκκφξθσζεο ηεο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηηο Τπνρξεψζεηο Διέγρνπ 

Σηκψλ, Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ην Έηνο 2012 (Με 

απνινγηζηηθά ηνηρεία 2010)», φπσο απηφ ππνβιήζεθε απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ 

(εθεμήο «Παξαδνηέν 4»), 

. ηελ Δηζήγεζε ππ΄ αξηζ. 24817/17-2-2012 ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο ΔΔΣΣ 

α. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ επηβαξχλεηαη νχηε ν 

θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο νχηε ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔΣΣ. 

 

Δπεηδή: 

 

ΜΔΡΟ Η: ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ  

Α. Γενικέρ Γιαηάξειρ 

1. χκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ
1
 ην 

νπνίν ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Νφκν 3431/2006 (ΦΔΚ 13/Α/03.02.06) 

«Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (εθεμήο ν Νφκνο) θαη ηδίσο ην 

άξζξν 36 απηνχ, ε ΔΔΣΣ, βάζεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο απφ ην άξζξν 12 πεξ. (α) ηνπ 

Νφκνπ, θαιείηαη λα νξίζεη ζρεηηθέο αγνξέο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο, ηδίσο ηηο ζρεηηθέο γεσγξαθηθέο αγνξέο ζηελ 

Διιεληθή επηθξάηεηα - αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία νξηζκνχ αγνξψλ πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ Οδεγία Πιαίζην (Κεθάιαην Γ ηνπ Νφκνπ 3431/2006), ηεξνπκέλσλ ησλ άξζξσλ 16 

θαη 17 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ (άξζξα 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην).  

2.  Ζ Οδεγία Πιαίζην θαη ν Ν.3431/2006 (άξζξα 35 θαη 37), νξίδνπλ πεξαηηέξσ, φηη 

θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηνπ νξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, ε ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα δηεμάγεη αλάιπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο σο άλσ αγνξέο ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ 

δίθαην, ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο 

                                                 
1
 Ηδίσο Οδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7

εο
 Μαξηίνπ 2002 

ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (νδεγία 

πιαίζην), Οδεγία 2002/19/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7
εο

 Μαξηίνπ 2002 

ζρεηηθά κε πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο, θαζψο θαη κε ηε 

δηαζχλδεζή ηνπο (νδεγία γηα ηελ πξφζβαζε),  χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2003 γηα ηηο 

αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (2003/311/ΔΚ, 

ΔΔ L114/45, 08.05.03) («χζηαζε») θαη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο 

θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ θαλνληζηηθψλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (2002/C 165/03), («Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο»). 
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Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο (2003/311/ΔΚ, ΔΔ L114/45, 08.05.03) γηα 

ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ 

επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε (εθεμήο «Ζ χζηαζε»). Ζ χζηαζε δηαθξίλεη 

κεηαμχ αγνξψλ ρνλδξηθήο (κεηαμχ παξφρσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ) 

θαζψο θαη αγνξψλ ιηαληθήο (πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο) νξίδνληαο έληεθα (11) δηαθξηηέο 

αγνξέο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο θαη επηά (7) ζε επίπεδν ιηαληθήο. χκθσλα κε ην άξζξν 35 

παξάγξαθνο 3 θαη ην άξζξν 36 παξ. 1  ηνπ Ν. 3431/2006: «35. 3. Η δηαδηθαζία αλάιπζεο 

ηεο αγνξάο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ηε δηελέξγεηα αλάιπζεο 

ηνπ επηπέδνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, ηνλ νξηζκφ επηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηά πεξίπησζε θαηάιιεισλ θαη αλαινγηθψλ εηδηθψλ θαλνληζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, δηελεξγείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα νπνία δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηα δχν ρξφληα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεγνχκελεο αλάιπζεο». 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 16 (1) ηεο Οδεγίαο 

Πιαίζην (σο άλσ) ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεκείν 21 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο χζηαζεο 11εο 

Φεβξνπαξίνπ 2003, εμεδφζε ε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007, γηα ηηο 

αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ 

επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα 

δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή Αηηηνινγηθή 

Έθζεζε  απηήο, (Δ(2007)5406),  (εθεμήο Νέα χζηαζε).  

3.  χκθσλα κε ην Άξζξν 8 (2) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε θαη ην  

Ν. 3431/2006, ε ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα επηβάιεη θάπνηα ππνρξέσζε ή ππνρξεψζεηο ζε 

επηρεηξήζεηο κε ΗΑ
2
 ζηηο πξνζδηνξηζζείζεο, ζε εζληθφ επίπεδν, ζρεηηθέο αγνξέο. Δηδηθά ην 

άξζξν 42 παξ. 5 θαη 7 ηνπ Ν. 3431/2006 νξίδεη κεηαμχ άιισλ φηη «5. Η Δ.Δ.Σ.Σ., κεηά απφ 

αλάιπζε ηεο αγνξάο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 37, κπνξεί λα επηβάιεη 

θαηά πεξίπησζε, ζε θνξείο εθκεηάιιεπζεο κε εκαληηθή Ιζρχ ζε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ άξζξσλ 43, 44 θαη 45…» «7. Οη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα 

κε ην παξφλ άξζξν είλαη αλαινγηθέο θαη δηθαηνινγεκέλεο. Οη ππνρξεψζεηο απηέο 

επηβάιινληαη θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 16 θαη 17». 

4.  χκθσλα κε ην Άξζξν 38 ηνπ Ν. 3431/2006 (άξζξν 17 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ 

Καζνιηθή ππεξεζία (2002/22), «ε ΔΔΣΣ επηβάιιεη θαηάιιειεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο 

ζηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 35, έρνπλ εκαληηθή Ιζρχ ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά δηάζεζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζην επξχ θνηλφ 

(ιηαληθή αγνξά), εθφζνλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 37, ε αγνξά απηή δελ είλαη απνηειεζκαηηθά 

αληαγσληζηηθή θαη νη ππνρξεψζεηο, πνπ επηβάιινληαη ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ή ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 40, δελ επαξθνχλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 52 παξ. 2 θαη ηνπ άξζξνπ 53 

παξ.1». 

5.  χκθσλα κε ην Άξζξν 39 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 3431/2006 (άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο 

γηα ηελ Καζνιηθή ππεξεζία (2002/22), «Όηαλ ε Δ.Δ.Σ.Σ, κεηά απφ αλάιπζε ηεο αγνξάο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 37, θξίλεη φηη ε αγνξά γηα ηελ παξνρή κέξνπο ή νιφθιεξνπ ηνπ 

ειάρηζηνπ ζπλφινπ κηζζσκέλσλ γξακκψλ, ζε κέξνο ή ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο, δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθά αληαγσληζηηθή, επηβάιιεη ζηηο επηρεηξήζεηο, πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 

έρνπλ εκαληηθή Ιζρχ ζηε ζρεηηθή αγνξά, ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηνπ ειάρηζηνπ 

ζπλφινπ κηζζσκέλσλ γξακκψλ, φπσο νξίδεηαη ζηνλ θαηάινγν πξνηχπσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 παξ. 1 ηνπ 

παξφληνο θαη ηνπο φξνπο γηα ηελ παξνρή απηή, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VIII, ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο κηζζσκέλσλ γξακκψλ. 2. Δάλ, χζηεξα απφ ηελ αλάιπζε αγνξάο, πνπ 

                                                 
2 Βι. ζρεηηθά θαη παξάγξαθν 114 ησλ Καηεπζπληήξησλ Αξρψλ. 
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δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 37, ε Δ.Δ.Σ.Σ. θξίλεη φηη κία ζρεηηθή αγνξά παξνρήο 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ απφ απηέο πνπ ζπλζέηνπλ ην ειάρηζην ζχλνιν είλαη απνηειεζκαηηθά 

αληαγσληζηηθή, αλαθαιεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά κηζζσκέλσλ γξακκψλ.» 

6.  χκθσλα κε ην Παξάξηεκα VIII, ηνπ Ν. 3431/2006, Όξνη γηα ηε ζηνηρεηψδε δέζκε 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ” (Παξάξηεκα VII ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία) «ε 

ΔΔΣΣ κεξηκλά ψζηε ε παξνρή ηεο ζηνηρεηψδνπο δέζκεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 39, λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ακεξνιεςίαο, ηεο 

θνζηνζηξέθεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο». 

7.  χκθσλα κε ην άξζξν 38 παξ. 3 ηνπ Νφκνπ ζρεηηθά κε ηνπο ξπζκηζηηθνχο 

ειέγρνπο ιηαληθήο, ε Δ.Δ.Σ.Σ. εμαζθαιίδεη φηη, φηαλ κία επηρείξεζε ππφθεηηαη ζε ξχζκηζε 

ηηκνινγίνπ ή ζε άιινπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο ιηαληθήο, εθαξκφδεη ηα αλαγθαία θαη 

ελδεδεηγκέλα ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο θαηαγξαθήο θφζηνπο, ελψ δχλαηαη λα νξίδεη ηε κνξθή 

θαη ηε ινγηζηηθή κεζνδνινγία (κεζνδνινγία θνζηνιφγεζεο) πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ ηήξεζε ελδεδεηγκέλνπ πζηήκαηνο ινγηζηηθήο θαηαγξαθήο ηνπ 

θφζηνπο ειέγρεηαη απφ άιινλ εμεηδηθεπκέλν θνξέα, ηδησηηθφ ή δεκφζην, αλεμάξηεην θαη 

απφ εθείλελ θαη απφ ηνλ ππφρξεν θνξέα εθκεηάιιεπζεο, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ., ε 

νπνία εμαζθαιίδεη ηελ θαη’ έηνο δεκνζίεπζε δήισζεο ζπκκφξθσζεο. 

8. Σν άξζξν 45 ηνπ Νφκνπ ζέηεη ην γεληθφ λνκηθφ πιαίζην, αλαθνξηθά κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο. Ηδίσο ε παξάγξαθνο 

3 απηνχ, νξίδεη φηη : «… ε πεξίπησζε ππνρξέσζεο θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ, κε γλψκνλα ην 

θφζηνο ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θέξεη ην βάξνο απφδεημεο φηη ηα ηέιε ππνινγίδνληαη κε βάζε 

ην θφζηνο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ελφο εχινγνπ ζπληειεζηή απφδνζεο ηεο επέλδπζεο…» 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ  45 ηνπ Νφκνπ : «… Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θφζηνπο απνηειεζκαηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε Δ.Δ.Σ.Σ. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 

δηαθνξεηηθά θνζηνινγηθά πξφηππα απφ εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο. Η 

Δ.Δ.Σ.Σ. κπνξεί λα απαηηεί απφ ην θνξέα εθκεηάιιεπζεο λα αηηηνινγεί πιήξσο ηηο ηηκέο πνπ 

επηβάιιεη, θαη θαηά πεξίπησζε λα απαηηεί αλάινγα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο. Η ζρεηηθή 

απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. πεξηιακβάλεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο 

θαη ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ησλ λέσλ πξνζαξκνζκέλσλ ηηκψλ θαη ιακβάλεηαη αθνχ δνζεί 

ε δπλαηφηεηα ζην θνξέα εθκεηάιιεπζεο λα αλαπηχμεη, ζε εχινγν ρξφλν θαη πάλησο φρη 

πεξηζζφηεξν ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ηηο δηθέο ηνπ ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνρέο 

απηέο. ε πεξίπησζε έιιεηςεο ιεπηνκεξψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο, ε 

Δ.Δ.Σ.Σ. εθαξκφδεη ηε κέζνδν ζχγθξηζεο ηηκψλ (benchmarking), ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε 

ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ζε ζπγθξίζηκεο αληαγσληζηηθέο αγνξέο Κξαηψλ - Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο…». 

9. χκθσλα κε ην άξζξν 45 παξ. 5 ηνπ Ν.3431/2006 : «…Η κε ππνβνιή ζηνηρείσλ ή ε 

κε πξνζήθνπζα αηηηνιφγεζε ησλ ηηκψλ απφ ηνλ ππφρξεν ή ε ππαίηηα κε έγθαηξε πηνζέηεζε 

απφ απηφλ ηπρφλ επηβαιιφκελσλ απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ ηηκψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηηκψλ ζε 

ρξφλν πνπ αξρηθά έρεη ππνδείμεη ε ΔΔΣΣ θαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν…» 

10. χκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 45, «Ο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο κε 

ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο αλαηίζεηαη απφ απηήλ ζε άιινλ 

εμεηδηθεπκέλν θνξέα, ηδησηηθφ ή δεκφζην, αλεμάξηεην θαη απφ εθείλε θαη απφ ηνλ ππφρξεν 

θνξέα εθκεηάιιεπζεο. Η Δ.Δ.Σ.Σ. δεκνζηεχεη εηεζίσο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

Γήισζε ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ππφρξενπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο κε ην παξφλ 

άξζξν.». 
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11. Σν άξζξν 59 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν. 3431/2006, αθνινπζψληαο ην άξζξν 30 ηεο 

Οδεγίαο 2002/22/ΔΚ νξίδεη αλαθνξηθά κε ηε θνξεηφηεηα αξηζκνχ ηα εμήο: «2. Η 

ηηκνιφγεζε ηεο δηαζχλδεζεο γηα ηελ παξνρή θνξεηνχ αξηζκνχ είλαη θνζηνζηξεθήο. Οη ηπρφλ 

άκεζεο επηβαξχλζεηο ησλ ζπλδξνκεηψλ δελ πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο, πνπ λα απνηξέπνπλ ηε 

ρξήζε ησλ επθνιηψλ απηψλ. Η θνζηνζηξέθεηα ηεο δηαζχλδεζεο γηα ηε θνξεηφηεηα αξηζκνχ 

ειέγρεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ..». 

12. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε (α΄) ηνπ Νφκνπ: 

«… 1. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο ππνρξενχληαη λα 

παξέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ., θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη 

ηδίσο γηα ηνλ έιεγρν πξνο ηνπο φξνπο ηεο Γεληθήο Άδεηαο, ηνπο φξνπο ησλ δηθαησκάησλ 

ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ή / θαη αξηζκψλ ή ηηο εηδηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 24 παξ. 5 εδ. β, 13, 14, ζην άξζξν 25 παξ. 1 εδ. α' θαη ζηα άξζξα 38, 39, 40, 42 

παξ. 5, 6 θαη 7 θαη ζην άξζξν 68 παξ. 1. Οη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ:…α) ηνλ έιεγρν 

ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο 1 θαη 2 ηνπ Μέξνπο Α, ηνλ φξν 6 ηνπ Μέξνπο Β' θαη ηνλ φξν 7 

ηνπ Μέξνπο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΥ θαη ηηο εηδηθέο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 24 παξ. 5 εδ. β, 13, 14 θαη ζηα άξζξα 38, 39, 40, 42 παξ. 5, 6 θαη 7 θαη ζην άξζξν 68 

παξ. 1…» 

13. Δμάιινπ, ην ζηνηρείν (ζη΄) ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Νφκνπ 3431/2006 πξνβιέπεη ηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. λα κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 703/1977, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζε ζρέζε 

κε ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο 

θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 81 θαη 82 ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ 1/2003/ΔΚ (L 001). Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ, ην 

πξνζσπηθφ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. έρεη, πξνο δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα απηφ, ηηο 

εμνπζίεο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ. 703/1977 θαη δχλαηαη, κεηαμχ άιισλ, 

«…λα ειέγρεη ηα πάζεο θχζεσο βηβιία, ζηνηρεία θαη ινηπά έγγξαθα ησλ επηρεηξήζεσλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, λα ελεξγεί έξεπλεο ζηα γξαθεία θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ…». Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, απαγνξεχζεηο, πνηλέο θαη θπξψζεηο ηνπ Ν. 703/1977, 

φπσο ηζρχεη, εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο ειέγρνπ χπαξμεο παξαβάζεσλ ησλ άλσ 

δηαηάμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν χπαξμεο 

παξαβάζεσλ ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζε πεξίπησζε άξλεζεο παξνρήο 

ζηνηρείσλ ή παξεκπφδηζεο ηνπ έξγνπ ηεο Δ.Δ.ΣΣ. 

14. Γεχηεξνο γχξνο αλάιπζεο αγνξψλ 

Αθνινχζσο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3431/2006 θαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 

Πιαίζην (2002/21/ΔΚ), ηελ Οδεγία γηα ηελ Πξφζβαζε (2002/19/ΔΚ), ηελ Οδεγία γηα ηελ 

Καζνιηθή Τπεξεζία (2002/22/ΔΚ), ηε «Νέα χζηαζε» Δ(2007) 5406, (OJ L344/65, 28-12-

2007) θαζψο θαη ηηο «Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2002/C 

165/03), ε ΔΔΣΣ πξνρψξεζε ζε λέα δηαδηθαζία νξηζκνχ θαη αλάιπζεο ησλ ζρεηηθψλ 

αγνξψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο εζληθήο αγνξάο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. ηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ 

αλάιπζε αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ θαηά ηελ παξνχζα θάζε (θαη φζνλ αθνξά ζην ζηαζεξφ δίθηπν) 

έρεη ήδε πξνβεί ζε έθδνζε θαη δεκνζίεπζε ησλ Απνθάζεσλ: 

 (α) ΑΠ ΔΔΣΣ 531/065/23-7-2009 «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Αδεζκνπνίεηεο 

Πξφζβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδφκελεο θαη πιήξνπο πξφζβαζεο) ζε κεηαιιηθνχο 
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βξφρνπο θαη ππνβξφρνπο, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ 

Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)» (αγνξά 4 ηεο Νέαο χζηαζεο), 

 (β) ΑΠ ΔΔΣΣ 531/066/23-7-2009 «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο 

Πξφζβαζεο, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά, θαη 

Τπνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)» (αγνξά 5 ηεο Νέαο χζηαζεο), 

(γ) ΑΠ ΔΔΣΣ 573/017/22-7-2010 «Οξηζκφο Αγνξψλ Υνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην 

δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, Υνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ 

θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε, Υνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ 

δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ 

Αγνξέο θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)», 

(δ) ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/10-3-2011 «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ ιηαληθήο ησλ δεκνζίσο 

δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, θαζνξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο 

Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 533/Β/6-4-2011) θαη 

(ε) ΑΠ ΔΔΣΣ 614/11/8-8-2011 «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ: (α) ιηαληθήο πξφζβαζεο 

ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN 

BRA θαη managed VOIP, γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο θαη (β) ιηαληθήο 

πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο 

ISDN PRA, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο, θαη 

ππνρξεψζεηο απηψλ (2
νο

 Γχξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 1907/Β/30-8-2011). 

 

15. Σξίηνο γχξνο αλάιπζεο αγνξψλ 

ηα πιαίζηα ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ νξηζκφ θαη αλάιπζε αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ, 

ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε ηε «Νέα χζηαζε» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηηο 

«Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο» απηήο, πξνρψξεζε ζε ηξίην γχξν νξηζκνχ θαη αλάιπζεο 

αγνξψλ θαη εμέδσζε ηηο θάησζη Απνθάζεηο: 

(α) ΑΠ 614/012/28-7-2011 «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο 

Πξφζβαζεο, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά 

θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (3
νο

 Γχξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 1983/Β/7-9-2011) θαη 

(β) ΑΠ 614/013/28-7-2011 «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Παξνρήο (Φπζηθήο) 

Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδφκελεο θαη πιήξσο 

απνδεζκνπνηεκέλεο πξφζβαζεο) ζε ζηαζεξή ζέζε, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε 

εκαληηθή Ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (3
νο

 Γχξνο 

Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 1908/Β/30-8-2011). 

 

 

Β. Τποσπεώζειρ ελέγσος ηιμών, κοζηολόγηζηρ και λογιζηικού διασωπιζμού ηηρ 

εηαιπείαρ «Ο.Σ.Δ. Α.Δ.», ωρ επισείπηζηρ καηέσοςζαρ ΗΑ ζηιρ οπιζθείζερ αγοπέρ 

ηλεκηπονικών επικοινωνιών / δικηύων : 

 

16. Ζ Δ.Δ.Σ.Σ. πξνέβε ζε νξηζκφ θαη αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο νη νπνίεο 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη, (φζνλ αθνξά ζην ζηαζεξφ 

δίθηπν) θαηέιεμε ζηνλ νξηζκφ κηαο ζεηξάο ζρεηηθψλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία 

«Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο» (Ο.Σ.Δ. Α.Δ.) νξίζζεθε, σο Δπηρείξεζε 
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θαηέρνπζα εκαληηθή Ηζρχ (ΗΑ), θαη ηεο επηβιήζεθε κηα ζεηξά θαλνληζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, Τπνρξεψζεηο Διέγρνπ Σηκψλ, Κνζηνιφγεζεο  θαη 

ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηηο αγνξέο:  

16.1. ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε, κέζσ 

PSTN θαη BRA-ISDN ζπλδέζεσλ, γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο, (ΑΠ 

ΔΔΣΣ 411/017/22.11.2006 (ΦΔΚ 1873/Β/28.12.06)) 

16.2. ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν απφ ζηαζεξή ζέζε, κέζσ 

ζπλδέζεσλ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο (PRA - ISDN), (ΑΠ ΔΔΣΣ 425/094/08 .03.2007 

(ΦΔΚ 483/Β/05.04.2007)) 

16.3. ιηαληθψλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ αζηηθψλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη 

ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο, (ΑΠ ΔΔΣΣ 

412/021/29.12.2006 (ΦΔΚ 1900/Β/29.12.06)) 

16.4. ιηαληθψλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ εζληθψλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη 

ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο, (ΑΠ ΔΔΣΣ 

412/021/29.12.2006 (ΦΔΚ 1900/Β/29.12.06)) 

16.5. ιηαληθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρσξεηηθφηεηαο έσο θαη 2Mbps, (ΑΠ  ΔΔΣΣ 

406/33/11.10.2006 (ΦΔΚ 1660/Β/13.11.06)) 

16.6. ρνλδξηθήο δηαζχλδεζεο δεκνζίσλ ζηαζεξψλ δηθηχσλ, (ήηνη εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην 

δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ 

πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ζην δίθηπν ηνπ Ο.Σ.Δ. πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, 

δηαβηβαζηηθψλ ππεξεζηψλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρνληαη ζε 

ζηαζεξή ζέζε), (ΑΠ ΔΔΣΣ 406/34/11.10.2006 (ΦΔΚ 1669/Β/14.11.06)) 

16.7. ηεξκαηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ρσξεηηθφηεηαο, κέρξη θαη 2Mbps, 

Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 2Mbps θαη 

Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ (ΑΠ ΔΔΣΣ 401/14/06.09.2006 (ΦΔΚ 

1419/Β/26.09.06)). 

17.  Ζ Δ.Δ.Σ.Σ., ζην πιαίζην ηνπ δεχηεξνπ (Β’) γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ, πξνέβε ζε 

νξηζκφ θαη αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο νη νπνίεο νξίδνληαλ ζηε Νέα χζηαζε 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ηεο 17
εο 

Γεθεκβξίνπ 2007) θαη, (φζνλ αθνξά ζην ζηαζεξφ 

δίθηπν) θαηέιεμε ζηνλ νξηζκφ ζρεηηθψλ αγνξψλ:  

(α) Υνλδξηθήο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδφκελεο θαη 

πιήξνπο πξφζβαζεο) ζε κεηαιιηθνχο βξφρνπο θαη ππνβξφρνπο (ΑΠ ΔΔΣΣ 

531/065/23-07-2009) ,  

(β) Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (ΑΠ ΔΔΣΣ 531/066/23-07-2009), 

(γ) Υνλδξηθήο Δθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν, Υνλδξηθνχ 

Σεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε θαη ρνλδξηθήο 

δηαβίβαζεο ζε ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν (ΑΠ ΔΔΣΣ 573/017/22-7-2010), 

(δ) Ληαληθψλ δεκνζίσο δηαζεζίκσλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ πνπ 

παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε (ΑΠ ΔΔΣΣ 

595/013/10-3-2011), 

(ε) Ληαληθψλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ εζληθψλ θιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε 

(ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/10-3-2011),  
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(ζη) Ληαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ 

γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VOIP, γηα νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο ρξήζηεο (ΑΠ ΔΔΣΣ 614/011/8-8-2011) θαη  

(δ) Ληαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ 

γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο 

ελ ιφγσ αγνξέο, θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (ΑΠ ΔΔΣΣ 614/011/8-8-2011), 

ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο» (Ο.Σ.Δ. Α.Δ.) 

νξίζζεθε, σο Δπηρείξεζε θαηέρνπζα εκαληηθή Ηζρχ (ΗΑ), θαη ηεο επηβιήζεθε κηα ζεηξά 

θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, Τπνρξεψζεηο Διέγρνπ Σηκψλ, 

Κνζηνιφγεζεο  θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ. 

18. Αθνινχζσο, θαηά ηνλ ηξίην (Γ’) γχξν αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ πξνέβε ζε νξηζκφ 

θαη αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο νη νπνίεο νξίδνληαλ ζηε Νέα χζηαζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ηεο 17
εο 

Γεθεκβξίνπ 2007) θαη θαηέιεμε ζηνλ νξηζκφ 

ζρεηηθψλ αγνξψλ:  

(α) Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, (Αγνξά 5 ηεο Νέαο χζηαζεο), (ΑΠ ΔΔΣΣ 

614/12/28-7-2011) θαη 

(β) Υνλδξηθήο Παξνρήο (Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδφκελεο θαη πιήξσο απνδεζκνπνηεκέλεο πξφζβαζεο) ζε 

ζηαζεξή ζέζε (Αγνξά 4 ηεο Νέαο χζηαζε), (ΑΠ 614/013/28-7-2011). 

 

19.     Οη  επηβιεζείζεο, ζηελ θαηέρνπζα ΗΑ εηαηξεία «Ο.Σ.Δ. Α.Δ.», ππνρξεψζεηο 

ειέγρνπ ηηκψλ θαη ηήξεζεο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο δηαθνξνπνηνχληαη, κεηαμχ ησλ 

αγνξψλ ιηαληθψλ θαη ησλ αγνξψλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ππφ ξχζκηζε ιηαληθψλ ππεξεζηψλ, έρνπλ επηβιεζεί ππνρξεψζεηο θνζηνιφγεζεο πνπ 

βαζίδνληαη ζην κνληέιν ηνπ Πιήξσο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο (ΠΚΚ -Fully Distributed 

Cost (FDC)), ελψ αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο βαζίδνληαη ζην 

κνληέιν ηνπ Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο (ΜΜΔΚ - Long Run 

Average Incremental Cost (LRAIC)). Καη ζηα δχν πξναλαθεξφκελα κνληέια, ε απνηίκεζε 

ηνπ θεθαιαίνπ πινπνηείηαη κε βάζε ην «ηξέρνλ θφζηνο» (Current Cost Accounting (εθεμήο 

CCA)). ηελ θνζηνιφγεζε ηξέρνληνο θφζηνπο, ιακβάλεηαη ππφςε ε παξνχζα αμία ηνπ 

δηθηχνπ, ε νπνία απαηηεί εθ λένπ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα λα ιεθζεί ππφςε ν 

πιεζσξηζκφο, νη αιιαγέο ζηηο ηηκέο θαη ηελ ηερλνινγία. 

20. Οη ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη ηήξεζεο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο, νη νπνίεο 

έρνπλ επηβιεζεί θαλνληζηηθά ζηνλ Ο.Σ.Δ., δπλάκεη ηνπ νξηζκνχ ηνπ, σο επηρείξεζεο κε 

ΗΑ ζηηο νξηζζείζεο ζρεηηθέο αγνξέο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, είλαη νη 

αθφινπζεο :  

 

20.1. Τπνρξεψζεηο αγνξψλ ιηαληθήο  

 

i.  Ο Ο.Σ.Δ. έρεη ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε ηε κνξθή «αλψηαηνπ νξίνπ ηηκήο (price 

cap)»  θαη ππνρξέσζε θνζηνιφγεζεο ζηηο θάησζη αγνξέο : 
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α. Αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε, 

κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN θαη ISDN-BRA θαη managed VOIP, γηα 

νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο
3
,  

β. Αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε, 

κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN-PRA,   

γ.   Αγνξά δεκνζίσο δηαζεζίκσλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη 

ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε (θιήζεηο πξνο 

γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο) 
4
,  

δ.  Αγνξά δεκνζίσο δηαζέζηκσλ εζληθψλ θιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο 

πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε  (θιήζεηο 

απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ θαη θιήζεηο ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ κέζσ κε 

γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ) 
5
, 

ii. Ο Ο.Σ.Δ. έρεη ηελ ππνρξέσζε παξνρήο θνζηνζηξεθψλ ηηκψλ ζηελ αγνξά ιηαληθψλ 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρσξεηηθφηεηαο έσο θαη 2 Mbps.
6 

 

iii. Ο Ο.Σ.Δ. έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ, κε ηε κέζνδν retail-minus, γηα ηε 

Υνλδξηθή Δθκίζζσζε Γξακκψλ (Wholesale Line Rental (WLR)).   

 

20.2.   Τπνρξεψζεηο αγνξψλ ρνλδξηθήο  

 

i.  Ο Ο.Σ.Δ. έρεη ηελ ππνρξέσζε θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο ησλ θαησηέξσ ππφ 

ξχζκηζε ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο, κε βάζε ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ΜΜΔΚ/ΣΚ 

(LRAIC-CCA) :  

α. Τπεξεζίεο δηαζχλδεζεο (εθθίλεζε, ηεξκαηηζκφο, δηαβίβαζε θιήζεσλ, θαζψο 

θαη ππεξεζίεο Δπηινγήο/Πξν-επηινγήο θνξέα, ζεκαηνδνζίαο θαη ζπξψλ - 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαθψλ επθνιηψλ, ηδίσο ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο)
7
,  

β.  Τπεξεζίεο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαθψλ επθνιηψλ, ηδίσο ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο)
8
, 

θαη 

γ.  Τπεξεζίεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπλαθψλ επθνιηψλ, ηδίσο ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο)
9
. 

δ.  Τπεξεζίεο παξνρήο ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ (έσο θαη 155Mbps) ηκεκάησλ 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Σκεκαηηθψλ 

Κπθισκάησλ θαη ησλ ζπλαθψλ επθνιηψλ, ηδίσο ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο)
10

 

ii. Δηδηθφηεξα, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα παξέρεη θνζηνζηξεθείο ηηκέο  

                                                 
3 ΑΠ ΔΔΣΣ 614/11/8-8-2011, (ΦΔΚ 1907/Β/30.08.2011) 

4 ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/10-3-2011 (ΦΔΚ 533/Β/06.04.2011) 

5 ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/10-3-2011 (ΦΔΚ 533/Β/06.04.2011) 

6 ΑΠ ΔΔΣΣ 406/33/11-10-2006 (ΦΔΚ 1660/Β/13.11.2006) 
7
 ΑΠ ΔΔΣΣ 573/017/22-7-2010 (ΦΔΚ 1353/Β/01.09.2010) 

8
 ΑΠ ΔΔΣΣ 614/013/28-7-2011 (ΦΔΚ 1908/Β/30-8-2011) 

9
 ΑΠ ΔΔΣΣ 614/012/28-7-2011 (ΦΔΚ 1983/Β/7-9-2011) 

10
 ΑΠ ΔΔΣΣ 401/14/06.09.2006, (ΦΔΚ1419/Β/26.09.2006) 
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α.  πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν θαη ππνβξφρν βάζεη κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ 

κε κνληέιν “top-down”,  

β.  γηα ηηο ζπλδέζεηο νπηζζφδεπμεο θαη ηηο ζπλαθείο επθνιίεο, 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζε ηερληθά 

έξγα ππνδνκήο, βάζεη κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ κε κνληέια bottom-up
11

, 

γ. ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο Μέζνπ 

Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο ησλ 

Παγίσλ (ΜΜΔΚ/ΣΚ (LRAIC/Current Cost)). Ο ΟΣΔ νθείιεη λα εμάγεη ηηο ηηκέο 

γηα ηελ ππεξεζία επξπδσληθήο πξφζβαζεο ΑΡΤ (BRAS & DSLAM) βάζεη ηεο 

κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ απφ θνζηνινγηθφ κνληέιν "top-down" θαη ηηο ηηκέο 

ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο ζπλαθείο επθνιίεο φπσο νη ππεξεζίεο ΟΚΤΑ Σχπνπ 

ΦΤΠ & OLO βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ απφ θνζηνινγηθά κνληέια 

bottom-up. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

νξηζζείζα ζρεηηθή αγνξά δελ ιακβάλεηαη ππφςε επελδπηηθφο θίλδπλνο 

δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ Υ.Δ.Π.
12

 θαη 

δ. γηα ηηο ππεξεζίεο εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνχ, δηαβίβαζεο, ηηο ζπλαθείο επθνιίεο 

φπσο ζεκαηνδνζία θαη πφξηεο δηαζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο Δπηινγήο, 

Πξνεπηινγήο θνξέα βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ/ΣΚ κε κνληέιν 

“top−down”, θαζψο θαη γηα ηηο ππφινηπεο ζπλαθείο επθνιίεο φπσο ε 

ζπλεγθαηάζηαζε βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ−ΣΚ κε κνληέια bottom−up 
13

. 

21. Οη ππνρξεψζεηο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί θαλνληζηηθά ζηνλ 

Ο.Σ.Δ., δπλάκεη ηνπ νξηζκνχ ηνπ, σο επηρείξεζε κε ΗΑ, αθνξνχλ ζηηο θάησζη 

νξηζζείζεο ζρεηηθέο αγνξέο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ: 

21.1. Τπνρξεψζεηο αγνξψλ ιηαληθήο:  

πγθεθξηκέλα,  ν Ο.Σ.Δ. έρεη ηελ ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηηο θάησζη 

ιηαληθέο αγνξέο, ζηηο νπνίεο θαηέρεη ΗΑ : 

i. Αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε, 

κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN θαη ISDN-BRA θαη managed VOIP, γηα 

νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο
14

,  

ii. Αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε, 

κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN-ΡRA,   

iii. Αγνξά δεκνζίσο δηαζεζίκσλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη 

ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε 
15

, 

iv.  Αγνξά δεκνζίσο δηαζέζηκσλ εζληθψλ θιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο 

πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε 
16

, 

                                                 
11

 ΑΠ ΔΔΣΣ 614/013/28-7-2011 (ΦΔΚ 1908/Β/30-8-2011) 
12

 ΑΠ ΔΔΣΣ 614/012/28-7-2011 (ΦΔΚ 1983/Β/7-9-2011) 
13

  Α.Π. Δ.Δ.Σ.Σ. 573/017/22-7-2010 (ΦΔΚ 1353/Β/1-9-2010) 

14 ΑΠ ΔΔΣΣ 614/11/8-8-2011, (ΦΔΚ 1907/Β/30.08.2011) 
15

   ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/10-3-2011 (ΦΔΚ 533/Β/06.04.2011) 
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v. Αγνξά ιηαληθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρσξεηηθφηεηαο έσο θαη 2Mbps
17

.  

 

21.2. Ο Ο.Σ.Δ. θέξεη ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηηο ππεξεζίεο Υνλδξηθήο 

Δθκίζζσζεο Γξακκψλ (WLR).  

21.3. Οκνίσο, ν Ο.Σ.Δ. θέξεη ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ  γηα φια ηα πξντφληα 

ρνλδξηθήο πνπ αλήθνπλ ζε αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηηο νπνίεο έρεη 

νξηζζεί, σο πάξνρνο κε ΗΑ, θαη εηδηθφηεξα ζηηο αγνξέο :   

i. Δθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε 

ζηαζεξή ζέζε
18

,  

ii. Σεξκαηηζκνχ θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ζην δίθηπν ηνπ Ο.Σ.Δ.
19

, 

iii. Γηαβηβαζηηθψλ ππεξεζηψλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρνληαη 

ζε ζηαζεξή ζέζε
20

, 

iv. Τπεξεζηψλ Υνλδξηθήο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

κεξηδφκελεο θαη πιήξνπο πξφζβαζεο) ζε κεηαιιηθνχο βξφρνπο θαη 

ππνβξφρνπο γηα ην ζθνπφ ηεο παξνρήο επξπδσληθψλ θαη θσλεηηθψλ 

ππεξεζηψλ
21

, 

v. Τπεξεζηψλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο
22

,  

vi. Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ
23

 ρσξεηηθφηεηαο κέρξη θαη 

2Mbps
24

,  

vii. Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 

2Mbps
25

, θαη 

viii. Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ
26

. 

22. Ο Ο.Σ.Δ. ππνρξενχηαη λα πξνεηνηκάδεη θαη λα δεκνζηεχεη, εηεζίσο, ηηο εμήο 

νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο (κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη 

δηαηάμεσλ ηεο ελ ηζρχ θείκελεο λνκνζεζίαο)
27

: 

                                                                                                                                                     
16

 ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/10-3-2011 (ΦΔΚ 533/Β/06.04.2011) 
17

 Α.Π. Δ.Δ.Σ.Σ. 406/33/11.10.2006 (ΦΔΚ 1660/Β/13.11.2006) 
18

 Α.Π. Δ.Δ.Σ.Σ. 406/34/11.10.2006 (ΦΔΚ 1669/Β/14.11.2006) 
19

 Α.Π. Δ.Δ.Σ.Σ. 573/017/22-7-2010 (ΦΔΚ 1353/Β/1-9-2010) 
20

 Α.Π. Δ.Δ.Σ.Σ. 573/017/22-7-2010 (ΦΔΚ 1353/Β/1-9-2010) 
21

 ΑΠ ΔΔΣΣ 614/013/28-7-2011 (ΦΔΚ 1908/Β/30-8-2011) 
22

 ΑΠ ΔΔΣΣ 614/12/28-7-2011 (ΦΔΚ 1983/Β/7-9-2011) 
23 Δπηπιένλ,  ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ ζηνλ Ο.Σ.Δ., σο επηρείξεζε 

θαηέρνπζα ΗΑ ζηηο ρνλδξηθέο αγνξέο κηζζσκέλσλ γξακκψλ,  ν Ο.Σ.Δ. νθείιεη λα εθαξκφζεη 

ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ γηα ηηο ππεξεζίεο (πξντφλ) «Σκεκαηηθά Κπθιψκαηα». 
24 Α.Π. Δ.Δ.Σ.Σ. 401/14/06.09.2006 (ΦΔΚ1419/Β/26.09.2006) 
25 Α.Π. Δ.Δ.Σ.Σ. 401/14/06.09.2006 (ΦΔΚ1419/Β/26.09.2006) 
26 ΑΠ ΔΔΣΣ 401/14/06.09.2006 (ΦΔΚ1419/Β/26.09.2006) 
27

“Guidelines on reporting requirements and publication of information”, Παξάξηεκα ηεο 

χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο επηεκβξίνπ 2005, γηα ην ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ θαη ηα 

θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα, κε βάζε ην Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ. 
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i. Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, 

ii. Καηάζηαζε Απαζρνινχκελνπ Κεθαιαίνπ (ιεπηνκεξήο κέζνδνο ππνινγηζκνχ θαη 

ηηκέο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ παξακέηξσλ), 

iii. Δλνπνίεζε ινγαξηαζκψλ θαη ζπκθσλία κε πξνβιεπφκελνπο απφ ην λφκν 

ινγαξηαζκνχο ή άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ θνζηνιφγεζεο, 

iv. Πεξηγξαθή ησλ κεζνδνινγηψλ θνζηνιφγεζεο, κε αλαθνξά ηεο βάζεο θαη ησλ 

πξνηχπσλ θφζηνπο, ησλ κεζνδνινγηψλ θαηαλνκήο θαη απνηίκεζεο, ηεο 

αλαγλψξηζεο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο, 

v. Παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε (ιεπηνκεξή ηέιε 

κεηαθνξάο), 

vi. Έθζεζε ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, 

vii. Πεξηγξαθή ησλ πνιηηηθψλ ινγηζηηθήο θαη ησλ ξπζκηζηηθψο πξνβιεπφκελσλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ. 

Οη σο άλσ θαηαζηάζεηο ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ Ο.Σ.Δ. ππφθεηληαη ζε εηήζην 

έιεγρν απφ αλεμάξηεην ειεγθηή πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. Ζ Δ.Δ.Σ.Σ., κεηά ηνλ 

έιεγρν, δεκνζηεχεη ηε Γήισζε ζπκκφξθσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο Δζληθήο θαη 

Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο πεξί εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη επηβιεζείζεο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη 

θνζηνιφγεζεο ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο. Πεξηιακβάλνληαη 

επίζεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο θαη αλαπηχζζνληαη ζηε ζπλέρεηα νη θάησζη 

επηβιεζείζεο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ: (α) ε επηβιεζείζα, γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο 

ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκψλ  (WLR), ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε ηελ πξνζέγγηζε 

retail minus, θαη (β) ε επηβιεζείζα, γηα ηηο ππφ ξχζκηζε ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο θαη 

ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ΑΠ 614/11/2011 θαη 412/021/2007 Απνθάζεηο 

ηεο ΔΔΣΣ αληίζηνηρα,  ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ αλψηαηνπ νξίνπ 

ηηκήο  (price cap). Αλαθνξηθά κε ηηο επηβιεζείζεο ππνρξεψζεηο θνζηνιφγεζεο θαη 

ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, ε Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 482/051/2008 εμεηδηθεχεη θαη ξπζκίδεη 

ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο απηψλ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, φπσο νη ππνρξεψζεηο απηέο επεβιήζεζαλ κε ηηο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ, ΑΠ.: 

411/017/22.11.06 (ΦΔΚ 1873/Β/28-12-2006), 412/021/29.12.06 (ΦΔΚ 1900/Β/29-12-

2006), 406/033/11.10.06 (ΦΔΚ 1660/Β/13-11-2006), 406/034/11.10.06 (ΦΔΚ 1669/Β/14-

11-2006), 388/012/31.5.06 (ΦΔΚ 932/Β/18-7-2006), 389/051/08.06.2006 (ΦΔΚ 891/Β/12-

7-2006) θαη 401/14/06.09.06 (ΦΔΚ 1419/26-9-2006), ζηελ εηαηξεία Οξγαληζκφο 

Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο (ΟΣΔ ΑΔ) σο επηρείξεζε θαηέρνπζα εκαληηθή Ηζρχ ζηηο, 

κε ηηο σο άλσ απνθάζεηο, νξηζζείζεο ζρεηηθέο αγνξέο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο 

επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαησηέξσ αλαιπηηθά πεξηγξαθείζεο 

θαλνληζηηθέο Απνθάζεηο αλάιπζεο αγνξψλ, ππνρξεψζεηο θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ, ζηελ εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ σο 

άλσ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΑΠ 482/051/2008), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ ΑΠ 

ΔΔΣΣ 573/11/22-7-2010 (ΦΔΚ 1348/B/1-9-2010). 
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23. ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΟΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ 

ΣΟΤ ΟΣΔ ΣΗ ΟΡΗΘΔΗΔ ΑΓΟΡΔ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΠΡΟΒΑΖ: 

 

23.1. ΑΓΟΡΑ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ (ΦΤΗΚΖ) ΠΡΟΒΑΖ Δ ΤΠΟΓΟΜΖ 

ΓΗΚΣΤΟΤ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΣΖ ΜΔΡΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧ 

ΑΠΟΓΔΜΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΠΡΟΒΑΖ) Δ ΣΑΘΔΡΖ ΘΔΖ   

1. ε ζπλέρεηα ηνπ ηξίηνπ (Γ) γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ, κε ηελ Απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. ΑΠ 

614/013/28-7-2011 (ΦΔΚ 1908/Β/30-8-2011), νξίζζεθε κηα δηαθξηηή ζρεηηθή αγνξά 

ρνλδξηθήο παξνρήο πξφζβαζεο ζε θπζηθή ππνδνκή δηθηχνπ γηα ην ζθνπφ παξνρήο 

επξπδσληθψλ θαη θσλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Παξάιιεια, νξίζζεθε φηη ν Ο.Σ.Δ. θαηέρεη 

εκαληηθή Ηζρχ ζηε  ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη σο εθ ηνχηνπ, ππνρξενχηαη λα 

εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη κε ηελ απφθαζε απηή, ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ θείκελε Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ, ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ.  

2. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην Α. παξ. ΗΗΗ Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο, 

πεξίπησζε (7) ηεο σο άλσ Απφθαζεο, ν Ο.Σ.Δ. θέξεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο 

ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο :  

α. Τπνρξέσζε λα παξέρεη θνζηνζηξεθείο ηηκέο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ νξηζζείζα αγνξά, βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ 

Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο ησλ Παγίσλ (ΜΜΔΚ/ΣΚ 

(LRAIC/Current Cost)). Οη πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ Ο.Σ.Δ. ηηκέο ζα ηεινχλ ππφ ηελ 

έγθξηζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. Οη  ηηκέο απηέο ζα εμάγνληαη απφ έλα κνληέιν «top-down» γηα 

ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν θαη ππνβξφρν θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηήλ (φπσο  ελδεηθηηθά ε άξζε βιαβψλ), θαζψο θαη απφ «bottom-up» 

κεζφδνπο γηα ηηο ζπλδέζεηο νπηζζφδεπμεο θαη ηηο ζπλαθείο επθνιίεο, φπσο ε 

ζπλεγθαηάζηαζε θαη ηα ζρεηηθά έξγα ππνδνκήο.  

β. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε επελδπηηθφο θίλδπλνο 

δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο ραιθνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν 

ΟΣΔ πξνζθνκίζεη ζηελ ΔΔΣΣ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα 

ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη, ζην πιαίζην ησλ 

δηθηχσλ Νέαο Γεληάο, ε ΔΔΣΣ ζα εμεηάζεη ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία, δηελεξγψληαο, 

εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αζθαιίζηξσλ θηλδχλνπ. 

γ.   Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ΟΣΔ ΑΔ δελ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνλ 

έιεγρν ηηκψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 

482/051/26-05-2008, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα εμάγεη ηηκέο: είηε εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν 

ζχγθξηζεο ηηκψλ (benchmarking), (ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ζε 

ζπγθξίζηκεο αληαγσληζηηθέο αγνξέο Κξαηψλ − Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), 

φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 45, παξ. 6 ηνπ Νφκνπ 3431/2006) είηε ρξεζηκνπνηψληαο 

ηερληθννηθνλνκηθά κνληέια άιια απφ απηά ηεο ΟΣΔ ΑΔ, ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα 

/ πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ε ίδηα ζπιιέμεη, θαη λα απαηηήζεη ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ 

ηηκψλ απηψλ (άξζξα 45 παξ. 4ηνπ Ν, 3431/2006). 
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3.  χκθσλα κε ην Κεθάιαην Α παξ. ΗΗΗ «Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο», πεξίπησζε (6) 

ηεο σο άλσ Απφθαζεο, ν Ο.Σ.Δ. θέξεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο ινγηζηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ : 

«1. Ο Ο.Σ.Δ. έρεη ηεο ππνρξέσζε λα εθαξκφζεη ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ αλαθνξηθά 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή αγνξά. Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζρεηηθά κε ηελ αγνξά 

ρνλδξηθήο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο (ΑΠΣΒ) ζηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 

482/051/26-05-2008 κε ζέκα «Μεζνδνινγίεο/ Αξρέο Κνζηνιφγεζεο θαη 

Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηβιεζέλησλ ζηνλ ΟΣΔ 

ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο», ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ππεξεζηψλ ΑΠΣΒ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ.  

2. Δηδηθφηεξα, ν Ο.Σ.Δ. ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχεη, εηεζίσο, ηηο αθφινπζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα φινπο ηνπο ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ 

βξφρν θαη ππνβξφρν (κε ηελ επηθχιαμε ηεο αξρήο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

απνξξήηνπ θαη άιισλ γεληθψλ λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ) : 

 Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, 

 Καηάζηαζε απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ (ιεπηνκεξήο κέζνδνο ππνινγηζκνχ 

θαη ηηκέο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ παξακέηξσλ), 

 Δλνπνίεζε ινγαξηαζκψλ θαη ζπκθσλία κε πξνβιεπφκελνπο απφ ην λφκν 

ινγαξηαζκνχο ή άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ θνζηνιφγεζεο, 

 Πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ θνζηνιφγεζεο, κε αλαθνξά ηεο βάζεο θαη ησλ 

πξνηχπσλ θφζηνπο, ησλ κεζφδσλ θαηαλνκήο θαη απνηίκεζεο, ηεο 

αλαγλψξηζεο θαη ρεηξηζκνχ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο,  

 Παξαηεξήζεηο, ζρεηηθέο κε ηε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε (ιεπηνκεξή ηέιε 

κεηαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγείηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο), 

 Έθζεζε ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, 

 Πεξηγξαθή ησλ πνιηηηθψλ ινγηζηηθήο θαη ξπζκηζηηθψο πξνβιεπφκελσλ 

αξρψλ ινγηζηηθψλ. 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο θαλφλεο ηνπ Δπξσπαηθνχ θαη εζληθνχ 

δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηε Νέα χζηαζε. 

χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο σο άλσ Απφθαζεο ΑΠ 482/051/26-05-2008: 

«… Οη θαηαζηάζεηο ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ 

ΟΣΔ ζα ειέγρνληαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο πνπ νξίδνληαη απφ 

ηελ ΔΔΣΣ. Μεηά ηνλ έιεγρν ζα δεκνζηεχεηαη Γήισζε πκκφξθσζεο απφ ηελ ΔΔΣΣ, 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο πεξί εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ…» 

 

4. Πεξαηηέξσ, ε ΔΔΣΣ, κε ηελ Απφθαζή ηεο ΑΠ 573/015/22-7-2010 (ΦΔΚ 1338/Β/31-8-

2010), ελέθξηλε ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν 
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θαη πλαθείο Δπθνιίεο ηνπ Ο.Σ.Δ., ζε εθαξκνγή ηεο Απφθαζήο ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 

531/065/23.07.2009 (Β’ γχξνο αλάιπζεο αγνξψλ). Ζ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ηνπ ΟΣΔ 

(Κεθάιαην 4 ηεο σο άλσ απφθαζεο) δελ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα, αιιά 

«Σξφπνπο ηηκνιφγεζεο» ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ΑΠΣΒ / ζπλεγθαηάζηαζεο θαη ινηπψλ 

ζπλαθψλ επθνιηψλ. 

5. Με ηελ Α.Π. Δ.Δ.Σ.Σ. 562/029/22-4-2010 «Απνηειέζκαηα Κνζηνινγηθνχ Διέγρνπ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) Έηνπο 2010 (κε 

απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2008) γηα ηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο ζηηο 

νπνίεο έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο (ΦΔΚ 668/Β/18-5-2010 θαη ζε νξζή επαλάιεςε, ΦΔΚ 

1363/Β/2-9-2010), δεκνζηεχζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ έηνπο 

2010 φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηνλ ζρεηηθφ θνζηνινγηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηα εθεί 

αλαιπηηθά αλαθεξφκελα θαζψο θαη ηα ηηκνιφγηα έηνπο 2008 ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. Με 

ην άξζξν 2 παξ. 1 πεξίπησζε i) ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ΑΠ 562/029/22-4-2010, ν ΟΣΔ 

θιήζεθε (εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο (45) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο) λα ππνβάιεη ζηελ ΔΔΣΣ  ηηκέο θαη πιήξε ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ κεληαίνπ ηέινπο θαηάιεςεο θαη ρξήζεο ζσιήλα θαη ηνπ κεληαίνπ ηέινπο 

ζθνηεηλήο ίλαο, ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο πνπ ππέρεη 

δπλάκεη ηεο απφθαζεο  ΑΠ ΔΔΣΣ 531/065/23-7-2009. 

6.    Με ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 573/016/22-7-2010 «Λήςε απφθαζεο επί ηεο 

πξνηαζείζαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) 

Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο γηα ην κεληαίν ηέινο θαηάιεςεο θαη ρξήζεο ζσιήλα, ην κεληαίν 

ηέινο ζθνηεηλήο ίλαο θαη ην εθάπαμ θφζηνο ζπλδπαζκέλσλ αηηεκάησλ ΥΔΓ θαη ΑΡΤ», ε 

ΔΔΣΣ ελέθξηλε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ ΟΣΔ γηα ην κεληαίν ηέινο θαηάιεςεο θαη 

ρξήζεο ζσιήλα / ζθνηεηλήο ίλαο θαη ην εθάπαμ ηέινο ζπλδπαζκέλσλ αηηεκάησλ ΥΔΓ θαη 

ΑΡΤ. 

7.  Με ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 588/022/16-12-2010 (ΦΔΚ 2183/Β/31.12.2010), 

εγθξίζεθαλ ε κεζνδνινγία θαη ην ηερληθννηθνλνκηθφ κνληέιν bottom up γηα ηελ 

ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο 

ζηα ΑΚ, ζηα νπνία ιακβάλνπλ θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε, ζε εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ  ΑΠ 531/232/23-7-2009. 

 

23.2. ΑΓΟΡΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΖ ΠΡΟΒΑΖ:  

1.  Με ηελ Απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. 614/012/28-7-2011 (ΦΔΚ 1983/Β/07.09.2011) 

νξίζηεθε, ζε ζπλέρεηα ηνπ Γ’ γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ, κία δηαθξηηή αγνξά γηα ηε 

Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ρνλδξηθή παξνρή 

ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ δηθηχνπ ραιθνχ, θαζψο θαη νπηηθήο ίλαο. Ο 

Ο.Σ.Δ. νξίζζεθε σο επηρείξεζε κε εκαληηθή Ηζρχ ζηε ζρεηηθή αγνξά ρνλδξηθήο θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη κε 

ηε  ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ θείκελε Δζληθή θαη 

Κνηλνηηθή λνκνζεζία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ππνρξεψζεηο παξνρήο πξφζβαζεο θαη 

ρξήζεο επθνιηψλ, ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ.  

2. Όζνλ αθνξά ζηηο επηβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο, ζην 

θεθάιαην Α. παξ. ΗΗΗ Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο (7) «Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη 

θνζηνιφγεζεο» ηεο σο άλσ απφθαζεο πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα :  
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« 7.1. Η εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ θέξεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη 

θνζηνιφγεζεο: 7.1.1. Ο ΟΣΔ θέξεη ππνρξέσζε θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο γηα ηηο 

ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ησλ ζπλαθψλ επθνιηψλ. Δηδηθφηεξα: 

(i) ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα παξέρεη θνζηνζηξεθείο ηηκέο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ 

Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο ησλ Παγίσλ (ΜΜΔΚ/ΣΚ (LRAIC/Current 

Cost)).Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ησλ πξνηφλησλ/ 

ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή αγνξά. 

(ii)  Ο ΟΣΔ νθείιεη λα εμάγεη ηηο ηηκέο γηα ηελ ππεξεζία επξπδσληθήο πξφζβαζεο 

ΑΡΤ (BRAS & DSLAM) βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ απφ θνζηνινγηθφ 

κνληέιν "top-down" , κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 9.1.1. θαη 9.1.2. ηνπ 

παξφληνο 

(iii)  Οη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο ζπλαθείο επθνιίεο, φπσο νη ππεξεζίεο 

ΟΚΤΑ Σχπνπ ΦΤΠ & OLO εμάγνληαη απφ κνληέια bottom-up βάζεη ηεο 

κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ. 

7.1.2.Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε επελδπηηθφο θίλδπλνο 

δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλρνλδξηθήο επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ πξνζθνκίζεη ζηελ ΔΔΣΣ ζηνηρεία πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ φηη πθίζηαηαη πςειφηεξν επελδπηηθφ θίλδπλν γηα ηηο ππεξεζηέο ρνλδξηθήο 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο πνπ πξνζθέξεη κέζσ ηνπ δηθηχνπ Νέαο Γεληάο πνπ 

αλαπηχζζεη, ε ΔΔΣΣ ζα εμεηάζεη ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία, δηελεξγψληαο, εθφζνλην 

θξίλεη ζθφπηκν δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αζθαιίζηξσλ θηλδχλνπ.» 

7.1.3. (…) 

7.1.4. Ο ΟΣΔ θέξεη ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα: 

(i) Δθφζνλ δελ νξίδεηαη άιισο ζηελ παξνχζα, δηαηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 482/051/26-05-2008 «Μεζνδνινγίεο/ 

Αξρέο Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

επηβιεζέλησλ ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ, 

θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.  

(ii) (…) 

(iii) Mε βάζε ηελ ππνρξέσζε κε-δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζηηο ππεξεζίεο 

ρνλδξηθήο, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα αηηεζεί ηελ ηαπηφρξνλε εμέηαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηαζέζηκσλ πξνζθνξψλ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ/ ζρεηηθψλ ιηαληθψλ πξνζθνξψλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ λα «επαλαιάβνπλ» 

(replicate) ηηο αληίζηνηρεο ζρεηηθέο ιηαληθέο πξνζθνξέο ηνπ ΟΣΔ,ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαζέζηκεο ζε απηνχο, πξνζθνξέο ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο. Δάλ απηή ε δπλαηφηεηα 

επαλάιεςεο (replicability) κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ πξνζθνξψλ ζηελ αγνξά 

ρνλδξηθήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ/ ζρεηηθψλ ιηαληθψλ πξνζθνξψλ δελ 

απνδεηθλχεηαη, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη ηδίσο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο γηα ηελ (ex post) εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ:   

(i) λα επηβάιιεη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο αληίζηνηρεο πξνζθνξέο ρνλδξηθήο, ή /θαη  
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(ii) λα επηβάιιεη θπξψζεηο ζηελ ΟΣΔ ΑΔ εθφζνλ δηαπηζησζεί ε παξαβίαζε ηεο 

ππνρξέσζεο ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο,  

7.1.5. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ΟΣΔ ΑΔ δελ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ αθξηβή ζηνηρεία γηα 

ηνλ έιεγρν ηηκψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 45 παξ. 4 ηνπ λ. 3431/2006 λα εμάγεη ηηκέο: 

(i) ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθννηθνλνκηθά κνληέια (δηαθνξεηηθά απφ απηά ηεο 

ΟΣΔ ΑΔ), κε βάζε δεδνκέλα / πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ε ίδηα ζπιιέμεη, 

επηβάιινληαο ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ ηηκψλ απηψλ 

(ii) εθαξκφδνληαο, εθφζνλ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ, ηε κέζνδν ζχγθξηζεο ηηκψλ 

(benchmarking), (ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ζε ζπγθξίζηκεο 

αληαγσληζηηθέο αγνξέο Κξαηψλ − Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο),  

9. Μεηαβαηηθή Γηάηαμε αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε  θνζηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ηηκψλ  

9.1.1.Καηά παξέθθιηζε ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 7.1.1 (ii) ηεο παξνχζαο, ιφγσ 

ηεο απνπζίαο απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πξψηε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο,ν ΟΣΔ 

θαιείηαη λα εμάγεη ηηο θνζηνζηξεθείο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ΑΡΤ (BRAS & DSLAM) 

γηα ηελ πξνζθνξάππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ηερλνινγίαο 

VDSL, απφ κνληέια bottom−up βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ. Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη 

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ην αξγφηεξν εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο, λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζηελ ΔΔΣΣ ηα ελ ιφγσ κνληέια. 

9.1.2 Η ΔΔΣΣ, δχλαηαη κε απφθαζή ηεο λα παξαηείλεη ην ρξφλν εθαξκνγήο ηεο 

ππνρξέσζεο εμαγσγήο θνζηνζηξεθψλ ηηκψλ κε βάζε κνληέια bottom−up, 

κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ, (άξζξν 9.1.1 ηεο παξνχζαο) ηδίσο ζε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ 

πξψηε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο νη φγθνη δηάζεζε απηήο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα 

απνινγηζηηθά ζηνηρεία, παξακείλνπλ ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα. 

9.1.3 Ακέζσο κεηά ηε δηάζεζε ηεο σο άλσ ππεξεζίαο, ε ΟΣΔ ΑΔ ππνρξενχηαη λα 

εηζαγάγεη ζην θνζηνινγηθφ ηεο ζχζηεκα top−down κε ηε κεζνδνινγία ΜΜΔΚ/ΣΚ φια 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ ΑΡΤ (BRAS 

& DSLAM) γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ 

ηερλνινγίαο VDSL, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα πεξί Τπνρξέσζεο πξφζβαζεο 

θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ (άξζξν 3 ηεο παξνχζαο), πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

δηαζέζηκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο ζηνλ πξψην θνζηνινγηθφ έιεγρν 

πνπ ζα δηεμαρζεί ακέζσο κεηά ηελ πξψηε δηάζεζε ηεο σο άλσ ππεξεζίαο.» 

 

3. Αθνινχζσο, κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 631/023/1-12-2011 (ΦΔΚ 2967/Β/23-12-

2011) εγθξίζεθαλ ηα ηηκνιφγηα ηεο ΟΣΔ ΑΔ γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο κέζσ ηερλνινγίαο VDSL. 

4. Με ην άξζξν 2, παξάγξαθνο 2, πεξίπησζε ii ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 562/029/22-

4-2010 (ΦΔΚ 668/Β/18-5-2010), ν ΟΣΔ θιήζεθε λα ππνβάιεη ζηελ ΔΔΣΣ, κεηαμχ 

άιισλ:  

ηα Τπνδείγκαηα Αλαθνξάο κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην πξφηππν ΜΜΔΚ/ΣΚ (LRAIC), φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην 

Παξάξηεκα Α ηεο Απφθαζεο ΑΠ ΔΔΣΣ 482/051/24.06.2008, ηφζν απηά πνπ δελ 

ππέβαιε θαζφινπ ζηελ ΔΔΣΣ { Τπνδείγκαηα αλαθνξάο: 3.1 (Πίλαθεο 2, 3, 4), 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3, 3.4.,}, θαζψο θαη απηά πνπ ππέβαιε θαη’ απφθιηζε απφ ηα 
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νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ Απφθαζε {Τπνδείγκαηα αλαθνξάο 3, 3.1 (Πίλαθεο 1,2) θαη  

3.2 (Πίλαθαο 3.2.1),  2 (Πίλαθεο 1,2)}, 

άιισο  δε, αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ησλ Τπνδεηγκάησλ Αλαθνξάο ηνπ 

θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ΜΜΔΚ (LRAIC) πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δελ δχλαληαη λα 

παξαζρεζνχλ κε ηε κνξθή πνπ πξνβιέπεη ην Παξάξηεκα A ηεο απφθαζεο  ΑΠ ΔΔΣΣ 

482/051/24.06.2008 θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 4 ηεο ελ 

ιφγσ απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΣΣ λα απνθαζίζεη εάλ είλαη ζθφπηκε θαη αλαγθαία 

ε ηξνπνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ Τπνδεηγκάησλ. Ο ΟΣΔ θαιείηαη λα ππνβάιεη ηα ελ ιφγσ 

ζηνηρεία εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζε απηφλ ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο. 

 

5. Με ην άξζξν 2, παξάγξαθνο 4 ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 562/029/22-4-2010 (ΦΔΚ 

668/Β/18-5-2010), ν ΟΣΔ θιήζεθε θαηά ηνλ επφκελν θνζηνινγηθφ έιεγρν ηνπ έηνπο 

2011, λα ππνινγίζεη ηα εμήο: 

i) ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ΟΚΤΑ ΦΤΠ- BRAS-ΔΘΝ θαη ΟΚΤΑ ΦΤΠ- BRAS-

ΠΔΡ βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ κε θνζηνινγηθά κνληέια bottom up θαη ii) ην 

κεληαίν ηέινο θαη ην ηέινο ζχλδεζεο ηνπ ΑΡΤ DSLAM ηχπνπ Γ ζχκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία ΜΜΔΚ-ΣΚ απφ θνζηνινγηθφ κνληέιν top down, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο ΑΠ ΔΔΣΣ 531/066/23-7-2009 «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο 

Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ηζρχ 

ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά, θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (2
νο

 Γχξνο Αλάιπζεο)»  (ΦΔΚ 1549/28-

7-2009). 

6. Mε ηελ Απφθαζε ηεο ΑΠ 604/011/19-5-2011 (ΦΔΚ 1222/Β/14-6-2011), ε ΔΔΣΣ 

ελέθξηλε ζηα πιαίζηα ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ έηνπο 2011 ηα ππνβιεζέληα απφ 

ηνλ ΟΣΔ ηηκνιφγηα γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο (ΟΚΤΑ), ηα νπνία πξνέθπςε φηη είλαη 

θνζηνζηξεθή ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην.   

 

 

 

23.3. ΑΓΟΡΑ ΥΟΝΓΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΗΘΧΜΔΝΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ :  

1. Με ηελ Απφθαζή ηεο ΑΠ 401/14/06.09.2006, (ΦΔΚ1419/26.09.2006), ε Δ.Δ.Σ.Σ. 

φξηζε ηηο αθφινπζεο ζρεηηθέο αγνξέο ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ 

(αγνξέο ππ’ αξ. 13,14 ηεο χζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) : 

 Υνλδξηθή Αγνξά Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ 

ρσξεηηθφηεηαο, κέρξη θαη 2Mbps (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεξκαηηθψλ 

ηκεκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 2Mbps)  

 Υνλδξηθή Αγνξά Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ 

ρσξεηηθφηεηαο, άλσ ησλ 2Mbps  

 Υνλδξηθή Αγνξά Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ.  

2. Ο Ο.Σ.Δ. νξίζζεθε, σο Οξγαληζκφο κε εκαληηθή Ηζρχ ζηηο σο άλσ αγνξέο, 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

επηβάιινληαη κε ηελ σο άλσ απφθαζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

θείκελε Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, θαη 

ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ. Όζνλ 

αθνξά ζηηο επηβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο, ζην 

θεθάιαην Α.ΗΗΗ (v) «Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο», o O.T.E. 

ππνρξενχηαη : 
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i. Να παξέρεη θνζηνζηξεθείο ηηκέο γηα ηα αθφινπζα πξντφληα :  

1. ηα ρνλδξηθά ηεξκαηηθά ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

2. ηα ρνλδξηθά δεπθηηθά ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ έσο θαη 

155Mbps  

3. ηα ηκεκαηηθά θπθιψκαηα  

Ο ππνινγηζκφο ησλ σο άλσ θνζηνζηξεθψλ ηηκψλ πξέπεη λα γίλεηαη, βάζεη ηεο 

κεζνδνινγίαο Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο, κε βάζε ην Σξέρνλ 

Κφζηνο (ΜΜΔΚ/ΣΚ (LRAIC/Current Cost)).  

ii. Να παξέρεη ηηο ζπλαθείο επθνιίεο, φπσο ε ζπλεγθαηάζηαζε, ζε θνζηνζηξεθείο 

ηηκέο πνπ ζα ππνινγίδνληαη, κε βάζε «bottom-up» κνληέια, ηα νπνία ζα 

παξέρνληαη απφ ηνλ O.T.E. θαη ζα ειέγρνληαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ.  

3.  χκθσλα κε ηελ σο άλσ δηάηαμε, ε Δ.Δ.Σ.Σ. δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην δηθφ ηεο 

κνληέιν «bottom-up» (εηζάγνληαο ζε απηφ θξηηήξηα, φπσο απνηειεζκαηηθφηεηα, 

δεηήκαηα νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ επηδξνχλ ζηα θφζηε θ.η.ι.), πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ΠΚΚ/ΣΚ «top-down» κνληέινπ ηνπ Ο.Σ.Δ. θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, ηνπ κνληέινπ «ΜΜΔΚ/ΣΚ top-down». Σα απνηειέζκαηα ηνπ «bottom up» 

κνληέινπ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. ζα δηαζηαπξψλνληαη θαη κε απνηειέζκαηα απφ βέιηηζηεο 

δηεζλείο πξαθηηθέο. Καηφπηλ ηνχησλ, ε Δ.Δ.Σ.Σ. δχλαηαη λα πξνβεί ζε αλάινγε 

ηξνπνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ «top-down».  

4.  Παξάιιεια, νξίδεηαη, φηη γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν Ο.Σ.Δ. δελ παξέρεη ζηελ 

Δ.Δ.Σ.Σ. επαξθή ζηνηρεία ηηκνιφγεζεο απφ ηα κνληέια «top-down» ή/θαη «bottom 

up», εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ (ην αξγφηεξν εληφο ελφο (1) κελφο 

απφ ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ), ε Δ.Δ.Σ.Σ. δχλαηαη λα 

αλαηξέρεη, άκεζα, ζην δηθφ ηεο κνληέιν «bottom-up» (ρξεζηκνπνηψληαο ηηκέο γηα ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ πνπ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία πνπ παξέρεη ν Ο.Σ.Δ. ή 

ζηνηρεία ηεο αγνξάο).  

5. Ζ αλαιπηηθή εθαξκνγή ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο εθαξκνγήο ελφο κνληέινπ «top-down 

ΜΜΔΚ/ΣΚ» ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε κειινληηθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ηηο 

κεζνδνινγίεο θνζηνιφγεζεο θαη ην ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ, ε νπνία ζα εμεηάδεη, 

κεηαμχ άιισλ, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηήξεζε ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο πνπ ζα δεηνχληαη, αλά πεξίπησζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ζηελ νπνία πξέπεη λα παξέρνληαη ηα ζηνηρεία. ην ελδηάκεζν δηάζηεκα, έσο 

φηνπ νινθιεξσζνχλ νη ζρεηηθέο δηαβνπιεχζεηο, δηαηεξνχληαη νη πθηζηάκελεο 

ππνρξεψζεηο θνζηνιφγεζεο  ηνπ Ο.Σ.Δ. 

6. Οη θαηαζηάζεηο ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ 

παξφρνπ κε ΗΑ ζα ειέγρνληαη, ζε εηήζηα βάζε, απφ αλεμάξηεηνπο νξθσηνχο 

ειεγθηέο, πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. Μεηά ηνλ έιεγρν δεκνζηεχεηαη Γήισζε 

πκκφξθσζεο απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ., κε ηελ επηθχιαμε ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο 

Ννκνζεζίαο πεξί εκπνξηθνχ απφξξεηνπ.  

7. Ζ σο άλσ απφθαζε πεξηιακβάλεη ζην ηέινο ηνπ Κεθαιαίνπ Α.ΗΗΗ (v) απηήο  

Μεηαβαηηθή Γηάηαμε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία : «…Λακβάλνληαο ππφςε φηη επί ηνπ 

παξφληνο, νη ηηκέο κηζζσκέλσλ γξακκψλ ηνπ ΟΣΔ βαζίδνληαη ζε έλα θνζηνινγηθφ 

κνληέιν Πιήξσο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο (ΠΚΚ/ΣΚ), ν ΟΣΔ 

ππνρξενχηαη : 
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i. Να κεηαβεί ζε έλα κνληέιν top-down ΜΜΔΚ/ΣΚ ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ 

απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ/ΣΚ, 

ii. Μέρξη ηελ πινπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο πξντφλησλ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ 

ηκεκάησλ, δηαηεξείηαη ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα παξέρεη κηζζσκέλεο γξακκέο 

ρνλδξηθήο απφ άθξν ζε άθξν, 

iii. Γηα ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν κέρξη ηε κεηάβαζε ζην κνληέιν top-down ΜΜΔΚ/ΣΚ 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ (ππφ i), ππνρξενχηαη λα παξέρεη 

θνζηνζηξεθείο ηηκέο γηα ηηο κηζζσκέλεο γξακκέο ρνλδξηθήο ρξεζηκνπνηψληαο ην 

θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν ΠΚΚ/ΣΚ, 

iv. Καηά ηα ινηπά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ εθαξκφδνληαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 6 ηνπ θεθαιαίνπ v ηεο σο άλσ Απφθαζεο…».  

8. Όζνλ αθνξά ζηελ ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, ζην θεθάιαην Α.ΗΗΗ. (iii) 

«Τπνρξέσζε Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ», ππνπαξάγξαθνο 3 ηεο ίδηαο απφθαζεο, 

νξίδεηαη φηη «…Γηα ην ελδηάκεζν δηάζηεκα θαη έσο φηνπ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο 

δηαβνχιεπζεο, κε βάζε ην άξζξν 68 ηνπ Ν. 3431/2006, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνυθηζηάκελεο πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο ινγηζηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ, φπσο απηέο είραλ ήδε επηβιεζεί κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ  

211/3/2001(ΦΔΚ 466/Β/2001) θαη ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 304/34/2004…». 

9. χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 470/037/04.03.2008 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο 

Αλαθνξάο ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο, ζε εθαξκνγή ηεο 

ΑΠ ΔΔΣΣ 401/014/6-09-2006 (ΦΔΚ 1419/Β/2007)», (ΦΔΚ 498/Β/20.03.2008), άξζξν 

2 Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο, παξάγξαθνο 4 : «…4. Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ 

ΔΔΣΣ θνζηνζηξεθείο ηηκέο θαη πιήξε ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία απφδεημεο ηνπ θφζηνπο γηα 

ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ρνλδξηθήο θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο, έηζη φπσο επηβάιινληαη κε ηελ παξνχζα 

Απφθαζε, ην αξγφηεξν εληφο ζαξάληα πέληε εκεξψλ (45) απφ ηελ ζέζε απηήο ζε ηζρχ. Σα 

ελ ιφγσ ηηκνιφγηα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο κεζνδνινγίεο ππνινγηζκνχ θφζηνπο πνπ 

νξίδνληαη ζην ζεκείν (v), ηεο Δλφηεηαο ΙΙΙ ηνπ Κεθαιαίνπ Α «Καλνληζηηθέο 

Τπνρξεψζεηο» ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 401/14/2006 θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ δηάηαμε. Οη λέεο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ Μηζζσκέλσλ 

Γξακκψλ ρνλδξηθήο θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζπλεγθαηάζηαζεο, έηζη φπσο επηβάιινληαη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε ζα ηεζνχλ ζε 

εθαξκνγή θαηφπηλ ηεο έγθξηζήο ηνπο απφ ηελ ΔΔΣΣ…». 

10. Πεξαηηέξσ, ζηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο σο άλσ Απφθαζεο νξίδεηαη φηη 

: «…7. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ππφ (4) αλσηέξσ φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηηο 

ηηκέο ησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ρνλδξηθήο θαζψο θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηα 

πθηζηάκελα πξντφληα Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ρνλδξηθήο κε ηνπο ηζρχνληεο φξνπο 

πξφζβαζεο, δηαθάλεηαο, ακεξνιεςίαο θαη θνζηνζηξέθεηαο. {…} 8. Αλαθνξηθά κε ηηο 

ηηκέο γηα ηα πθηζηάκελα πξντφληα Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ρνλδξηθήο ηζρχνπλ πξνζσξηλά 

κέρξη ηελ έθδνζε Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ επί ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ έηνπο 2008, ηα 

ηηκνιφγηα πνπ νξίζζεθαλ κε ηελ Απφθαζε 443/068/9-7-2007 (ΦΔΚ 1422/Β/2007) γηα ην 

έηνο 2007 ζχκθσλα κε ηα εθεί αλαθεξφκελα…» 

11. Ζ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 470/037/04.03.2008  εηέζε ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 

απηήο, δεθαπέληε (15) κέξεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  

Κπβεξλήζεσο, ήηνη ηελ 04
ε
-04.2008 (ζε θάζε πεξίπησζε πάλησο ηελ 11

ε
.04.2008) θαη, 
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σο εθ ηνχηνπ, ε πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο σο άλσ Απφθαζεο, 

ιήγεη ηελ 19
ε
.05.2008, ζε θάζε πεξίπησζε ηελ 26

ε.
05.2008. 

12. χκθσλα κε ην άξζξν 2, πεξίπησζε i. ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 

476/014/2304.2008 (ΦΔΚ 904/Β/16.05.2008), ν Ο.Σ.Δ. θιήζεθε, κεηαμχ άιισλ, λα 

ππνβάιεη ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. :   «… 

θνζηνζηξεθείο ηηκέο θαη πιήξε ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία απφδεημεο ηνπ 

θφζηνπο γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ 

ρνλδξηθήο θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζπλεγθαηάζηαζεο, έηζη φπσο επηβάιινληαη κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 

ΑΠ 470/037/04-03-2008 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΣΔ γηα 

ηελ παξνρή Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ 

ΔΔΣΣ 401/014/6-09-2006 (ΦΔΚ 1419/Β/2007)» (ΦΔΚ 498/Β/20-03-

2008), ζηελ πξνζεζκία θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2, 

Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο, παξάγξαθνο 4 ηεο ελ ιφγσ Απφθαζεο θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ (v), ηεο Δλφηεηαο ΙΙΙ ηνπ Κεθαιαίνπ Α 

«Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο» ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 401/14/2006 (ΦΔΚ 

1419/Β/2007)…». 

13. χκθσλα κε ηελ σο άλσ Απφθαζε, νη λέεο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ Μηζζσκέλσλ 

Γξακκψλ ρνλδξηθήο θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζπλεγθαηάζηαζεο, έηζη φπσο επηβάιινληαη κε ηελ Απφθαζε Δ.Δ.Σ.Σ. 

470/037/04.03.2008, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Α.Π. Δ.Δ.Σ.Σ. 401/14/2006,  ζεκείν (v), 

ηεο Δλφηεηαο ΗΗΗ ηνπ Κεθαιαίνπ Α «Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο»,  ζα ηεζνχλ ζε 

εθαξκνγή, θαηφπηλ ηεο έγθξηζήο ηνπο απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. 

14. Με ην άξζξν 2, πεξίπησζε iii ηεο Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 519/056/14-04-2009 (ΦΔΚ 

837/Β/06-05-2009), ν ΟΣΔ θιήζεθε λα ππνβάιεη ζηελ ΔΔΣΣ θάζε αλαγθαίν 

ππνζηεξηθηηθφ ζηνηρείν θαη ζρεηηθέο πξνηάζεηο, πξνο ππνζηήξημε ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζην Μέξνο IX, παξ. 5 ηεο αλσηέξσ Απφθαζεο, θαη εληφο  απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ΟΣΔ ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο .  

15. Με ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 531/064/23-7-09 εγθξίζεθαλ νη πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ 

ΟΣΔ ηξνπνπνηήζεηο ησλ Πξνζθνξψλ Αλαθνξάο γηα ηελ Παξνρή Μηζζσκέλσλ 

Γξακκψλ Υνλδξηθήο (Απφθαζε ΔΔΣΣ 470/37/2008, ΦΔΚ 498/20-3-2008) θαη ηελ 

Παξνρή Σκεκαηηθψλ Κπθισκάησλ (Απφθαζε ΔΔΣΣ 477/002/23-4-2008, ΦΔΚ 

987/Β/28-5-2008). 

16. Με ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 562/029/2010 ν ΟΣΔ θιήζεθε λα ππνινγίζεη, θαηά 

ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν 2011 : «ηα εθάπαμ ηέιε ησλ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ 

ηκεκάησλ ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο, ηα εθάπαμ ηέιε ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

θπθισκάησλ επέθηαζεο, θαζψο θαη ην κεληαίν θαη εθάπαμ ηέινο ησλ ζπλδέζεσλ 

κεηάδνζεο, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ΜΜΔΚ-ΣΚ απφ θνζηνινγηθφ κνληέιν top 

down, φπσο πξνβιέπεη ην λέν ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην (ΑΠ 531/064/23-7-2009 

«Έγθξηζε πξνηεηλφκελσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ Πξνζθνξψλ Αλαθνξάο 

γηα ηελ Παξνρή Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ρνλδξηθήο (απφθαζε ΔΔΣΣ 470/37/2008, 

ΦΔΚ 498/20.3.2008) θαη ηελ Παξνρή Σκεκαηηθψλ Κπθισκάησλ (Aπφθαζε ΔΔΣΣ 

ΑΠ 477/002/23.4.2008, ΦΔΚ 987/Β/28.5.2008)», (ΦΔΚ 1552/28-7-2009) θαη ΑΠ 

ΔΔΣΣ 496/052/23.09.2008 «Έγθξηζε ηειψλ ππεξεζηψλ Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ 

Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο θαη πλαθψλ Δπθνιηψλ ζε εθαξκνγή 

ηεο  ΑΠ ΔΔΣΣ 401/014/6-09-2006 (ΦΔΚ 1419/Β/2007)», (ΦΔΚ 2128/Β/14.10.2008). 
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17.  Με ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ: 570/030/8-7-2010 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο, ζε εθαξκνγή ησλ Α.Π. 

Δ.Δ.Σ.Σ. 401/014/6.9.2006 (ΦΔΚ 1419/Β΄/2007), 470/037/4.3.2008 (ΦΔΚ 

498/Β΄/2008), 477/002/23.4.2008 (ΦΔΚ 987/Β΄/2008) θαη 531/064/23.7.2009 (ΦΔΚ 

1552/Β΄/2009)»,  ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1116/Β/22-7-2010, εγθξίζεθε ε λέα 

Πξνζθνξά Αλαθνξάο ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο θαη 

θαηαξγήζεθαλ νη Απνθάζεηο ΔΔΣΣ 470/037/4-3-2008 θαη 477/002/23-4-08. 

 

 

23.4. ΥΟΝΓΡΗΚΔ ΑΓΟΡΔ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΓΖΜΟΗΧΝ  ΣΑΘΔΡΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 

1.       ην πιαίζην ηνπ Β’ γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε «Νέα 

χζηαζε» θαη ηηο «Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε 

Δ.Δ.Σ.Σ., κε ηελ απφθαζή ηεο Α.Π. 573/017/22-7-2010 (ΦΔΚ 1353/Β/1-9-2010), 

φξηζε ηηο αθφινπζεο ρνλδξηθέο αγνξέο Γηαζχλδεζεο Γεκφζησλ ηαζεξψλ Γηθηχσλ 

(αγνξέο ππ’ αξ. 2, 3 ηεο Νέαο χζηαζεο θαη άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ ): 

• Δθθίλεζε θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν πνπ παξέρνληαη ζε 

ζηαζεξή ζέζε 

• Σεξκαηηζκφο θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο πνπ νξίδεηαη ρσξηζηά αλά δεκφζην 

ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε  

• Γηαβηβαζηηθέο ππεξεζίεο ζην δεκφζην ζηαζεξφ ηειεθσληθφ δίθηπν 

ζηηο νπνίεο ν Ο.Σ.Δ. νξίζζεθε, σο επηρείξεζε κε εκαληηθή Ηζρχ, θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη κε ηελ σο άλσ 

απφθαζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ θείκελε Δζληθή θαη Κνηλνηηθή 

λνκνζεζία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη 

ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ.  

 

2.       Με βάζε ηελ επηβιεζείζα  σο άλσ Απφθαζε, (Κεθάιαην Α. ΗΗΗ. «Καλνληζηηθέο 

Τπνρξεψζεηο», ε ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ηζρχνπλ δπλάκεη 

ηεο πξνεγνχκελεο αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, φπσο απηέο επηβιήζεθαλ κε ηελ 

Απφθαζή ηεο ΑΠ: 406/34/11-10-2006 (ΦΔΚ 1669/Β/14.11.2006). Με βάζε ηελ 

ππνρξέσζε Διέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο γηα ηηο αγνξέο εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνχ 

(θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο) θαη δηαβίβαζεο θιήζεσλ, ν Ο.Σ.Δ., κεηαμχ άιισλ, 

θέξεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: (Κεθάιαην Α.ΗΗΗ. παξάγξαθνο 2.4. ηεο Α.Π. 

573/017/22-7-2010)   

«2.4.2. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηκέο: 

i. γηα ηηο ππεξεζίεο εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνχ, δηαβίβαζεο […], ηηο ζπλαθείο επθνιίεο 

φπσο ζεκαηνδνζία θαη πφξηεο δηαζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο Δπηινγήο, 

Πξνεπηινγήο θνξέα, βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ/ΣΚ κε κνληέιν ”top down”, 

θαζψο θαη  

ii.  γηα ηηο ππφινηπεο ζπλαθείο επθνιίεο, φπσο ε ζπλεγθαηάζηαζε, βάζεη ηεο 

κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ κε κνληέια bottom-up. 

[…] 

2.4.5. Γηαηεξείηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην δηθφ ηεο 

κνληέιν LRAIC bottom-up (εηζάγνληαο ζε απηφ θξηηήξηα φπσο 

απνηειεζκαηηθφηεηα, δεηήκαηα νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ επηδξνχλ ζηα θφζηε θιπ), 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ΜΜΔΚ/ΣΚ top-down. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ bottom up κνληέινπ ηεο ΔΔΣΣ ζα δηαζηαπξψλνληαη θαη κε 

απνηειέζκαηα απφ βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο. Καηφπηλ ηνχησλ, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη 



 32 

λα πξνβεί ζε αλάινγε ηξνπνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ top-down. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ΟΣΔ δελ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ επαξθή ζηνηρεία 

ηηκνιφγεζεο απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα κνληέια top-down ή/ θαη bottom up 

εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ (ην  αξγφηεξν εληφο ελφο κελφο απφ ηελ 

έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ), ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα αλαηξέρεη 

άκεζα ζην δηθφ ηεο κνληέιν bottom-up (ρξεζηκνπνηψληαο ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο 

ηνπ κνληέινπ πνπ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ ή ζηνηρεία ηεο αγνξάο) 

 

2.4.6. Μεηαβαηηθή δηάηαμε: Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ηπρφλ λέα ρνλδξηθά 

πξντφληα εθθίλεζεο θιήζεσλ, έηζη φπσο επηβάιινληαη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε, ην 

αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ζέζε απηήο ζε ηζρχ. Δσζφηνπ νινθιεξψζεη 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο, κε βάζε ηελ παξνχζα, ηξνπνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηηο ηηκέο ησλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο,  ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη 

λα παξέρεη ηα πθηζηάκελα πξντφληα δηαζχλδεζεο κε ηνπο ηζρχνληεο φξνπο 

πξφζβαζεο, δηαθάλεηαο, ακεξνιεςίαο θαη θνζηνζηξέθεηαο.» 

 

3.       Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηελ ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, ζην θεθάιαην Α.ΗΗΗ., 

παξάγξαθνο 2.5. «Τπνρξέσζε Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ», ηεο ίδηαο απφθαζεο, 

νξίδεηαη φηη :  

«2.5.1. Γηαηεξείηαη ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα εθαξκφζεη ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ, ζηηο 

αγνξέο δηαζχλδεζεο δεκνζίσλ ζηαζεξψλ δηθηχσλ. […] 

2.5.3. Ζ ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ πνπ θέξεη o ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηηο 

αγνξέο δηαζχλδεζεο πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζρεηηθά κε ηηο 

ρνλδξηθέο αγνξέο δηαζχλδεζεο ζηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 482/051/26−05−2008 κε 

ζέκα «Μεζνδνινγίεο/ Αξρέο Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ επηβιεζέλησλ ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ, 

θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.» 

 

4. Αθνινχζσο, κε ηελ Απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. ΑΠ 612/011/14-7-2011  (ΦΔΚ 1758/Β/3-

8-2011), εγθξίζεθε ε Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΟΣΔ 2011 γηα ηηο νξηζζείζεο αγνξέο 

δηαζχλδεζεο δεκνζίσλ ζηαζεξψλ δηθηχσλ, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 573/017/22-

7-2010, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα λέα ζηνηρεία δηαζχλδεζεο πνπ απαηηνχληαη ιφγσ 

ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ κεηάδνζεο (ηδίσο VOIP). Ζ ελ ιφγσ Πξνζθνξά 

Αλαθνξάο πεξηιακβάλεη επηπξφζζεηεο εηδηθέο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηηκνινγηαθψλ πιεξνθνξηψλ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ δηθηχνπ, 

φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ παξνρή θαη ρξήζε θαη ηηκέο αλαθνξηθά κε ηηο 

ππάξρνπζεο θαη ηηο φπνηεο θαηλνχξγηεο ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο ζε ηειηθνχο ρξήζηεο.  

  

 

24. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗΜΧΝ ΜΔ ΣΖ ΜΟΡΦΖ  ΚΟΣΟΣΡΔΦΔΗΑ ΚΑΗ 

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΣΗ ΟΡΗΘΔΗΔ ΑΓΟΡΔ ΛΗΑΝΗΚΖ :  

 

24.1. Αγνξά Ληαληθώλ Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ ρσξεηηθόηεηαο, κέρξη θαη 2 Mbps:  

1. Με ηελ Απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. 406/33/11.10.2006, (ΦΔΚ 1660/Β/13.11.2006), ν Ο.Σ.Δ. 

νξίζζεθε, σο επηρείξεζε κε εκαληηθή Ηζρχ ζηελ αγνξά ιηαληθψλ κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ρσξεηηθφηεηαο, έσο θαη 2 Mbps (αγνξά ππ’ αξ. 7 ηεο χζηαζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο), θαη, σο εθ ηνχηνπ, απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο σο άλσ 
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απφθαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν Γ απηήο (δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο), ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη κε 

ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ θείκελε Δζληθή θαη 

Κνηλνηηθή λνκνζεζία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο 

θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ.  

2. Όζνλ αθνξά ζηηο επηβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο, ζην 

θεθάιαην Α.ΗΗΗ (v) «Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο», o O.T.E. θέξεη ηηο 

θάησζη ππνρξεψζεηο : 

1.Τπνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο γηα ηηο ιηαληθέο κηζζσκέλεο γξακκέο 

ρσξεηηθφηεηαο, κέρξη θαη 2 Mbps. Ο ππνινγηζκφο ησλ σο άλσ 

θνζηνζηξεθψλ ηηκψλ πξέπεη λα γίλεηαη, βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο 

Πιήξσο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο (ΠΚΚ/ΣΚ 

(FDC/ Current Cost)). 

2.Τπνρξέσζε λα απνδεηθλχεη ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ηελ σο άλσ θνζηνζηξέθεηα 

θαη γηα ην ζθνπφ απηφ λα παξέρεη, ζε εηήζηα βάζε, αθξηβή θαη πιήξε 

θνζηνινγηθά ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηηο κηζζσκέλεο γξακκέο ιηαληθήο, έλα 

(1) κήλα κεηά ηελ έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Ο.Σ.Δ. 

απφ ηε Γεληθή ηνπ πλέιεπζε, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θνζηνινγηθνχ 

ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο κε ηελ εγθεθξηκέλε απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. 

κεζνδνινγία θαη πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ νη θνζηνζηξεθείο ηηκέο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νξηζζείζα αγνξά. 

3.ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, φπνπ ν Ο.Σ.Δ. δελ παξέρεη εγθαίξσο αθξηβή 

θνζηνινγηθά ζηνηρεία (έλα κήλα κεηά ηελ έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ ηνπ Ο.Σ.Δ. απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε), ε Δ.Δ.Σ.Σ. 

δχλαηαη λα νξίδεη ηηο ηηκέο γηα ηηο ιηαληθέο κηζζσκέλεο γξακκέο, ζε έλα 

επίπεδν πνπ δελ ζα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ, φπσο 

ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ, ή/θαη ππεξβνιηθή ηηκνιφγεζε.  

3. Ο Ο.Σ.Δ. έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφζεη ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ ζηε ιηαληθή αγνξά 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ. ην θεθάιαην Α.ΗΗΗ. (iii) «Τπνρξέσζε Λνγηζηηθνχ 

Γηαρσξηζκνχ», ππνπαξάγξαθνο 3 ηεο ίδηαο απφθαζεο, νξίδεηαη φηη «…Γηα ην 

ελδηάκεζν δηάζηεκα θαη έσο φηνπ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, κε βάζε 

ην άξζξν 68 ηνπ Ν. 3431/2006, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

πξνυθηζηάκελεο πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, φπσο απηέο είραλ 

ήδε επηβιεζεί κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 211/3/2001(ΦΔΚ 466/Β/2001) θαη ηελ ΑΠ 

ΔΔΣΣ 304/34/2004…». 

 

24.2. Αγνξέο ιηαληθήο πξόζβαζεο ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε, 

κέζσ γξακκώλ πξόζβαζεο PSTN , BRA-ISDN θαη managed VOIP, γηα νηθηαθνύο θαη 

κε νηθηαθνύο ρξήζηεο θαη ιηαληθήο πξόζβαζεο ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν ζε 

ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκώλ πξόζβαζεο ISDN PRA: 

1. Με ηελ Απφθαζε ΑΠ ΔΔΣΣ 614/11/8-8-2011 (ΦΔΚ 1907/Β/30-8-2011) νξίζηεθαλ νη 

αγνξέο: (α) ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε 

κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VOIP, γηα νηθηαθνχο θαη 

κε νηθηαθνχο ρξήζηεο θαη (β) ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε 

ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA, ζηα πιαίζηα ηνπ 2
νπ

 γχξνπ 

αλάιπζεο αγνξψλ. Ο ΟΣΔ νξίζζεθε, σο επηρείξεζε κε εκαληηθή Ηζρχ ζηηο ζρεηηθέο 

αγνξέο θαη θαιείηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη κε ηε 
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ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ θείκελε Δζληθή θαη 

Κνηλνηηθή λνκνζεζία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη 

θνζηνιφγεζεο. 

2. Όζνλ αθνξά ζηηο επηβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ,  θνζηνιφγεζεο θαη 

ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, o O.T.E. θέξεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο θάησζη ππνρξεψζεηο : 

2.1. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.5. ηεο σο άλσ Απφθαζεο ν ΟΣΔ θέξεη 

«Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ θαη θνζηνιόγεζεο γηα ηε ρνλδξηθή εθκίζζσζε 

γξακκώλ (WLR)», ε νπνία εμεηδηθεχεηαη σο εμήο: 

«1.5.1 Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε πξνζέγγηζε retail−minus: Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη 

λα παξέρεη ηελ ππεξεζία ηεο Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκψλ ζε ηηκέο πνπ ζα 

πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ πξνζέγγηζε retail−minus. Η πξνζέγγηζε retail−minus ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ρνλδξηθήο ηνπ πάγηνπ ηέινπο 

κίζζσζεο θαη ηνπ εθάπαμ ηέινπο ζχλδεζεο γξακκψλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 

πξφζβαζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ππφ αλσηέξσ Α.Ι.1.1 θαη ΑΙ.2 αγνξά. ε θάζε 

πεξίπησζε, ην minus (πνπ κπνξεί λα έρεη ηελ κνξθή απφιπηνπ αξηζκνχ, πνζνζηνχ 

επί ηεο ιηαληθήο ηηκήο ή ζπλδπαζκνχ θαη ησλ δχν) ζα αθαηξείηαη απφ ηε ζρεηηθή 

ιηαληθή ηηκή πνπ εθαξκφδεη ν ΟΣΔ θαη ζα πξνζδηνξίδεη ηελ αληίζηνηρε ρνλδξηθή ηηκή. 

Δπηηξέπεηαη ν αηηηνινγεκέλνο πξνζδηνξηζκφο δηαθνξεηηθνχ minus γηα ηηο 

δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο (πάγην ηέινο κίζζσζεο θαη εθάπαμ ηέινο 

ζχλδεζεο) θαη ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο πξφζβαζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

αλσηέξσ ππφ Α.Ι.1.1 θαη ΑΙ.2 αγνξά. 

Έιεγρνο ηηκψλ γηα ηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν 

θαη ππνβνιή ζηνηρείσλ θφζηνπο θαη θνζηνιφγεζε κε ην ζχζηεκα FDC-CCA, 

Τπνρξεψζεηο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ο.Σ.Δ. πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή ζηαζεξήο ιηαληθήο πξφζβαζεο.»  

2.2.Τποσπέωζη ελέγσος ηιμών και κοζηολόγηζηρ για ηιρ ςπηπεζίερ λιανικήρ 

ππόζβαζηρ :  

Ο Ο.Σ.Δ. θέξεη ηηο θάησζη ππνρξεψζεηο ππνβνιήο ζηνηρείσλ θφζηνπο θαη 

θνζηνιφγεζεο : 

« 1.5.2 Τπνρξέσζε θνζηνιφγεζεο: 

Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα ζπκπεξηιάβεη ηηο ππεξεζίεο ΥΔΓ ζην πθηζηάκελν θνζηνινγηθφ 

ζχζηεκά ηνπ ΠKK/TK ψζηε λα εμάγεη απνηειέζκαηα γηα ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο 

(ρνλδξηθφ πάγην ηέινο κίζζσζεο θαη ρνλδξηθφ εθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο γηα ηνπο 

δηάθνξνπο ηχπνπο πξφζβαζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ππφ Α.Ι.1.1 θαη ΑΙ.2 αγνξά). 

1.5.3 Τπνρξέσζε ππνβνιήο ζηνηρείσλ θφζηνπο 

1.5.3.1 ηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Retail minus 

1.5.3.1.1 Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη εηεζίσο, έλα κήλα κεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, λα παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ 

πιήξε ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα ιηαληθά θφζηε πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ 

παξνρή πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ιηαληθνχο πειάηεο (φπσο ην 

θφζηνο ηνπ marketing) θαζψο θαη ηα ρνλδξηθά θφζηε πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ 

παξνρή ηεο ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκψλ −θαη ηα νπνία δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνρή πξφζβαζεο ζε επίπεδν ιηαληθήο− (φπσο θφζηε ρνλδξηθήο ηηκνιφγεζεο). Σα 

ελ ιφγσ ζηνηρεία 

εμάγνληαη απφ ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ ΠιήξσοΚαηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο κε βάζε 

ην Σξέρoλ Κφζηνο (ΠΚΚ/ΣΚ), ην νπνίν ηεξεί ν ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

A.ΙΙΙ.1.5.2 θαη ηελ παξάγξαθν A.ΙΙΙ.1.6.2.1 ηεο 
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παξνχζαο θαη παξέρνληαη ρσξηζηά γηα θάζε ππεξεζία πξφζβαζεο (πάγην ηέινο 

κίζζσζεο θαη εθάπαμ ηέινο 

ζχλδεζεο) θαη θάζε ηχπν πξφζβαζεο πνπ αλήθεη ζηελ ππφ Α.Ι.1.1 θαη ΑΙ.2 αγνξά. 

1.5.3.1.2 Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ A.ΙΙΙ.1.5.3.1.1 ηεο παξνχζαο, θαη γηα 

θάζε κηα απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηήλ (πάγην ηέινο 

κίζζσζεο θαη εθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο φισλ ησλ ηχπσλ πξφζβαζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππφ Α.Ι.1.1 θαη ΑΙ.2 αγνξά), ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα 

πξνζδηνξίδεη αηηηνινγεκέλα ην minus θαη λα ην ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΣΣ εληφο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ζηνηρείσλ πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

1.5.3.1.3 Καηφπηλ ειέγρνπ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, ε ΔΔΣΣ εθδίδεη απφθαζε ζρεηηθά 

κε ην εθαξκνζηέν minus. Η απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ κπνξεί λα απνδέρεηαη 

ην πξνηεηλφκελν απφ ηνλ ΟΣΔ minus ή λα απαηηεί ηελ ηξνπνπνίεζε /πξνζαξκνγή 

απηνχ, ηδίσο ιακβάλνληαο ππφςε ην θφζηνο απνηειεζκαηηθήο παξνρήο 

ππεξεζηψλ(efficiency adjustments) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 

ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 3431/2006. 

1.5.3.1.4 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ΟΣΔ δελ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ εηεζίσο αθξηβή 

ζηνηρεία θφζηνπο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ minus γηα ηηο ππεξεζίεο ΥΔΓ, 

φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ζην ζεκείν A.III.1.5.3.1.1. 

ηεο παξνχζαο, απφ ην θνζηνινγηθφ ηνπ ζχζηεκα ηνπ ΠKK/TK, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα 

νξίδεη ην “minus” ρξεζηκνπνηψληαο αμίεο ή πνζνζηά minus πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

άιιεο ρψξεο κε παξφκνηεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεζνδνινγία retail minus γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκψλ.» 

 

24.3. Αγνξέο ησλ Γεκνζίσο Γηαζέζηκσλ Σειεθσληθώλ Τπεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη ζε 

ηαζεξή Θέζε 

1. Με ηελ Απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. Α.Π. 595/013/10-3-2011 (ΦΔΚ 533/Β/6.04.2011), ν 

Ο.Σ.Δ., νξίζζεθε σο επηρείξεζε κε εκαληηθή Ηζρχ ζηηο ιηαληθέο αγνξέο δεκνζίσο 

δηαζέζηκσλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε 

ζηαζεξή ζέζε, γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο θαη δεκνζίσο δηαζέζηκσλ 

θιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε (θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ θαη θιήζεηο ζε 

παξφρνπο ππεξεζηψλ κέζσ κε γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ) θαη, σο εθ ηνχηνπ, ππνρξενχηαη 

λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ θείκελε Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ, ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ / θνζηνιφγεζεο. 

2. χκθσλα κε ην άξζξν 2.1.2. ηεο σο άλσ Απφθαζεο, ν Ο.Σ.Δ. ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή 

ζηνηρείσλ θφζηνπο θαη θνζηνιφγεζεο, σο εμήο : «… 

2.1.2.1. Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα πεξηιακβάλεη ζην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ 

Πιήξσο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρoλ Κφζηνο (ΠΚΚ/ΣΚ) ην νπνίν 

ηεξεί, ηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο θιήζεσλ θαη ηα ηέιε παξαθξάηεζεο θαζψο θαη λα 

παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ εηεζίσο θαη ην αξγφηεξν εληφο ελφο κελφο απφ ηελ έγθξηζε 

ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, φια ηα 

ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ αθφινπζσλ 

ππεξεζηψλ: 

i. Αζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on-net). 

ii. Σέινο παξαθξάηεζεο γηα αζηηθέο θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο 

ζπλδξνκεηέο άιισλ παξφρσλ. 
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iii. Τπεξαζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on-net). 

iv. Σέινο παξαθξάηεζεο γηα ππεξαζηηθέο θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο 

ζπλδξνκεηέο άιισλ παξφρσλ.  

v. Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ζπλδξνκεηέο 

παξφρσλ δηθηχσλ θηλεηήο.  

vi. Κιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ EΠAK/ΠΔΑΚ) φηαλ ν ISP θηινμελείηαη/δηαζπλδέεηαη  

ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. 

vii. Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ην 

δηαδίθηπν φηαλ ν ISP θηινμελείηαη/δηαζπλδέεηαη ζην δίθηπν άιισλ παξφρσλ. 

viii. Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ φηαλ απηνί θηινμελνχληαη/δηαζπλδένληαη ζην δίθηπν άιινπ παξφρνπ. 

 

2.1.2.2. Η πινπνίεζε ησλ επηβιεζέλησλ ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο 

δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 482/051/26-05-

2008 κε ζέκα «Μεζνδνινγίεο/ Αξρέο Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηβιεζέλησλ ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ», φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 

2.1.2.3. Σν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ ζα ειέγρεηαη ζε εηήζηα βάζε απφ 

αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. Μεηά ηνλ έιεγρν ζα 

δεκνζηεχεηαη Γήισζε πκκφξθσζεο απφ ηελ ΔΔΣΣ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πεξί εκπνξηθνχ απνξξήηνπ». 

3. Τπνρξέσζε Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ  

Ο Ο.Σ.Δ. έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφζεη ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ, αλαθνξηθά κε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππφ Α.1 νξηζζείζεο ζρεηηθέο αγνξέο. ην 

θεθάιαην Α.ΗΗΗ.(iii) «Τπνρξέσζε Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ», ππνπαξάγξαθνο 3 ηεο 

ίδηαο απφθαζεο, νξίδεηαη φηη :  «…Η ΔΔΣΣ, ζα δηαβνπιεπζεί πεξαηηέξσ ηηο 

κεζνδνινγίεο  ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη ηηο κεζνδνινγίεο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Γηα ην 

ελδηάκεζν δηάζηεκα θαη σζφηνπ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 68 παξ. 1 ηνπ Ν. 3431/2006, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα  ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ 

ΑΠ. 211/3/2001 (ΦΔΚ Β/466/2001) θαη ΑΠ ΔΔΣΣ 304/34/2004 (ΦΔΚ 297/Β/2004). Οη 

θαηαζηάζεηο ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ  ηνπ ΟΣΔ ππφθεηληαη ζε εηήζην έιεγρν απφ 

αλεμάξηεην ειεγθηή πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. Μεηά ηνλ έιεγρν ζα δεκνζηεχεηαη 

Γήισζε πκκφξθσζεο απφ ηελ ΔΔΣΣ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο 

Ννκνζεζίαο πεξί εκπνξηθνχ απνξξήηνπ…». 

   

 

25.  ην πιαίζην ηεο παξνχζεο αλάιπζεο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηηκήο 

(price cap) γηα ηηο ππφ ξχζκηζε ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο θαη ηειεθσληθψλ 

ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ΑΠ ΔΔΣΣ 411/017/2007 θαη 595/013/2011, αληίζηνηρα ε 

ΔΔΣΣ ζθέθζεθε σο εμήο:  

i. Σν αλψηαην φξην ηεο κεζνζηαζκηζκέλεο ιηαληθήο ηηκήο γηα ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο 

πξφζβαζεο (εθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο PSTN, Πάγην ηέινο κίζζσζεο γξακκήο PSTN, 

Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο BRA-ISDN θαη Πάγην ηέινο κίζζσζεο γξακκήο BRA-ISDN) 
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ππνινγίζζεθε κε βάζε ηα έζνδα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν ηνπ 

ΟΣΔ γηα ην έηνο 2012, θαζψο θαη ηηο ηξέρνπζεο ιηαληθέο ηηκέο πνπ εθαξκφδεη ν ΟΣΔ 

γηα ηα αλσηέξσ πξντφληα.  

ii. Γηα ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο (α) Αζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on net) θαη (β) 

ππεξαζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on net), (γ)  θιήζεηο dial-up απφ 

ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ EΠAK/ΠΔΑΚ) φηαλ 

ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (Internet Service Provider – ISP) θηινμελείηαη/δηαζπλδέεηαη 

ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη απνηειεζκαηηθέο ηηκέο πνπ έρεη ππνβάιεη ν 

ΟΣΔ ζηελ ΔΔΣΣ κε ηε ζρεη πβ επηζηνιή ηνπ. Γηα ηηο θάησζη (α) – (δ) ππεξεζίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εθαξκνζζείζεο ηηκέο ηνπ ΟΣΔ φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

επίζεκν ηηκνθαηάινγν ηνπ ΟΣΔ: 

(α)Σέινο παξαθξάηεζεο γηα αζηηθέο θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ζπλδξνκεηέο 

άιισλ παξφρσλ,  

(β)Σέινο παξαθξάηεζεο γηα ππεξαζηηθέο θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο 

ζπλδξνκεηέο άιισλ παξφρσλ,  

(γ)Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ζπλδξνκεηέο παξφρσλ 

δηθηχσλ θηλεηήο,  

(δ)Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν 

φηαλ ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (ISP) θηινμελείηαη / δηαζπλδέεηαη κε ην δίθηπν άιισλ 

παξφρσλ)  

 

26. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗΜΧΝ (ΜΔ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΚΟΣΟΣΡΔΦΔΗΑ) ΚΑΗ 

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ/ ΥΔΣΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΟΓΧΝ 

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 491/026/2008 «Καλνληζκφο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο κνξθήο ησλ θαηαιφγσλ ζπλδξνκεηψλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

48, ηνπ λ. 3431/2006 θαη ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ θφζηνπο  δηάζεζεο απφ ηνπο παξφρνπο 

ζπλδξνκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ 

θαηαιφγνπ θαη θαηαιφγσλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 48, ηνπ λ. 

3431/2006», (ΦΔΚ 1622/Β/2008), ηδίσο ην άξζξν 11 απηήο, νξίδεηαη φηη: 

« 

1. Οη Τπφρξενη, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, πάξνρνη ρνξήγεζεο ζε Γηθαηνχρνπο 

ζηνηρείσλ θαη ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ν(νη) εθάζηνηε πάξνρνο(νη) Καζνιηθήο 

Τπεξεζίαο πνπ είλαη ππφρξενο(νη) παξνρήο πξφζβαζεο ζηελ ελνπνηεκέλε βάζε 

δεδνκέλσλ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ ηνπ(ηνπο), θέξνπλ ππνρξεψζεηο 

θνζηνζηξέθεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο θαη εηδηθφηεξα θέξνπλ 

ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο.  

2. Οη Τπφρξενη πάξνρνη έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ζηελ ΔΔΣΣ επαξθή 

ζηνηρεία, ηα νπνία λα απνδεηθλχνπλ ηελ θνζηνζηξέθεηα ησλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, παξερφκελσλ απφ απηνχο 

ππεξεζηψλ δηάζεζεο ζηνηρείσλ θαη ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θφζηνπο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, νη Τπφρξενη πάξνρνη  ρξεζηκνπνηνχλ Bottom-Up 

κνληέιν ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ 
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απφ Τπφρξεν πάξνρν, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

θφζηνπο δηθφ ηεο Bottom-Up κνληέιν ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηεο αγνξάο πνπ 

έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ή/θαη κεζνδνινγίεο ζπγθξηηηθψλ αλαθνξψλ (benchmarking) 

ή/θαη ηα ζηνηρεία θφζηνπο ηνπ(σλ) εθάζηνηε ππφρξενπ(σλ) παξφρνπ(σλ) Καζνιηθήο 

Τπεξεζίαο πνπ είλαη ππφρξενο(νη)  παξνρήο θαηαιφγσλ θαη ππεξεζηψλ 

πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ.  

3. Σα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνζηνζηξεθνχο 

ηέινπο ηεο δηάζεζεο ησλ ζπλδξνκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζε Γηθαηνχρνπο ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα πεξηιακβάλνπλ, ηδίσο, ηα αθφινπζα: 

i.    Σν θφζηνο επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ γηα ηε κνξθνπνίεζή ηνπο 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο ή, ζηελ πεξίπησζε ζρεηηθήο 

ζπκθσλίαο, κε ηε κνξθή πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ κεξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πηζαλψλ αδεηψλ ρξήζεο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ ελ 

ιφγσ επεμεξγαζία 

ii. Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο θαηάιιειεο δηθηπαθήο 

ππνδνκήο κεηαμχ Τπφρξενπ θαη Γηθαηνχρνπ γηα ηε κεηαθνξά ησλ αξρείσλ 

κεηαβνιψλ 

iii. Σν θφζηνο ειέγρνπ νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο κεηαθνξάο ησλ 

αξρείσλ κεηαβνιψλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ  

iv. Σν θφζηνο απφζβεζεο ινγηζκηθνχ θαη εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή θαη ελεκέξσζε ησλ πξνο παξάδνζε αξρείσλ  

v. Σν πιήζνο ησλ παξφρσλ νη νπνίνη αλακέλεηαη φηη ζα αηηεζνχλ ηε 

ιήςε ησλ ζηνηρείσλ, κε βάζε ηεθκεξησκέλεο πξνβιέςεηο ηνπ Τπφρξενπ 

παξφρνπ 

4.  Σα ζηνηρεία θφζηνπο, ηα νπνία αθνξνχλ ζηε ζπιινγή απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο ησλ 

ειάρηζησλ ππνρξεσηηθά ρνξεγνχκελσλ απφ ηνπο Τπφρξενπο Παξφρνπο ζηνηρείσλ/ 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο, δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο δηάζεζεο ησλ 

ζπλδξνκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζε Γηθαηνχρνπο. Δπίζεο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο δηάζεζεο ησλ ζπλδξνκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο 

Γηθαηνχρνπο ηα έμνδα ελεκέξσζεο ηεο βάζεσο δεδνκέλσλ ηνπ Τπφρξενπ παξφρνπ πνπ 

πεξηέρεη ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο. Σα ελ ιφγσ 

έμνδα βαξχλνπλ ηνλ Τπφρξεν πάξνρν θαη πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο πνπ πθίζηαηαη 

γηα ηελ παξνρή ηεο δηαζέζηκεο ζην θνηλφ ηειεθσληθήο ππεξεζίαο. Η παξνρή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίαο πέξαλ ησλ ειάρηζησλ ππνρξεσηηθά ρνξεγνχκελσλ 

ζηνηρείσλ/ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηεο 

παξνχζαο απνηειεί πξντφλ εκπνξηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ παξφρσλ. 

5.  Η ίδηα θαηά ηα σο άλσ αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 κεζνδνινγία 

αθνινπζείηαη θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πξφζβαζεο ζηελ ελνπνηεκέλε βάζε 

δεδνκέλσλ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ ηνπ ππφρξενπ παξφρνπ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, θαη’ 

εθαξκνγή ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ππ’ αξηζ. 44035/1626/2007 (ΦΔΚ 1481/Β/16-8-

2007), φπσο απηή εθάζηνηε ηζρχεη. Δπηπιένλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο 

πξφζβαζεο ζηελ ελνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ ηνπ ππφρξενπ 

παξφρνπ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ιακβάλνληαη ππφςε, ηδίσο, ηα αθφινπζα : 

i. ην πνζφ πνπ θαηέβαιε ν ππφρξενο πάξνρνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ζε Γηθαηνχρνπο γηα 

ηε δηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο 

ii. ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο, αλάπηπμεο θαη πξνκήζεηαο ηεο απαξαίηεηεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ελνπνηεκέλεο βάζεο ηνπ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ ηνπ 
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παξφρνπ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο πνπ θαζηζηά εθηθηή ηε ζπιινγή θαη ηε ζπζηεκαηηθή 

ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ 

iii. ην αλακελφκελν πιήζνο ησλ πξνζβάζεσλ ζηελ ελνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ 

ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ ηνπ ππφρξενπ παξφρνπ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηεθκεξησκέλεο πξνβιέςεηο ηνπ ππφρξενπ παξφρνπ Καζνιηθήο 

Τπεξεζίαο.  

6.    α. Ο(Οη) εθάζηνηε πάξνρνο(νη) Καζνιηθήο Τπεξεζίαο πνπ είλαη ππφρξενο(νη) 

παξνρήο πξφζβαζεο ζηελ ελνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ 

ηνπ(ηνπο) ππνβάιιεη(νπλ) πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ ηα ζηνηρεία θφζηνπο παξνρήο ηεο 

ππεξεζίαο πξφζβαζεο ζηελ ελνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ πνπ 

νξίδεη ε παξνχζα Απφθαζε ζε εηήζηα βάζε. Σα ζηνηρεία ππνβάιινληαη ζηελ ΔΔΣΣ 

εληφο ηνπ κελφο Ινπιίνπ θάζε έηνπο θαη αθνξνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ,  ηηκνινγίσλ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

 β. Οη Τπφρξενη, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, πάξνρνη ρνξήγεζεο ζε Γηθαηνχρνπο 

ζηνηρείσλ θαη ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ππνβάινπλ πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ, θαηφπηλ 

ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηεο, ηα ζηνηρεία θφζηνπο πνπ νξίδεη ε παξνχζα εληφο πξνζεζκίαο 

είθνζη εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο ΔΔΣΣ.» 

 

Γ. Υπόνορ εθαπμογήρ Αποηελεζμάηων Δλέγσος έηοςρ 2012 

 

27. χκθσλα κε ην άξζξν 45 παξ. 5 ηνπ Ν. 3431/2006 «Ζ κε ππνβνιή ζηνηρείσλ ή ε κε 

πξνζήθνπζα αηηηνιφγεζε ησλ ηηκψλ απφ ηνλ ππφρξεν ή ε ππαίηηα κε έγθαηξε πηνζέηεζε απφ 

απηφλ ηπρφλ επηβαιιφκελσλ απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ ηηκψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, 

δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηηκψλ ζε ρξφλν πνπ 

αξρηθά έρεη ππνδείμεη ε ΔΔΣΣ θαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν.», ελψ ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3 ηεο σο άλσ δηάηαμεο: «ε πεξίπησζε ππνρξέσζεο θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ, κε 

γλψκνλα ην θφζηνο ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θέξεη ην βάξνο απφδεημεο φηη ηα ηέιε 

ππνινγίδνληαη κε βάζε ην θφζηνο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ελφο εχινγνπ ζπληειεζηή απφδνζεο 

ηεο επέλδπζεο.»  

 

28. χκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 8 ηνπ Καλνληζκνχ Γηαδηθαζηψλ Κνζηνινγηθνχ 

Διέγρνπ 277/64/2003: «8. Η εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 5 ή 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ 

απαιιάζζεη ζε θακία πεξίπησζε ηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ απφ ηηο ππνρξεψζεηο 

θνζηoζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε εζληθή θαη θνηλνηηθή 

λνκνζεζία θαη ηηο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ. Η ΔΔΣΣ παξεκβαίλεη θαηά ηελ παξάγξαθν 5 θαη 7 

ηνπ παξφληνο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

θνζηνζηξέθεηαο απφ ηνλ εθάζηνηε Τπφρξεν Οξγαληζκφ. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηα ηηκνιφγηα 

ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηελ EETT ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 ή 7 ηνπ παξφληνο, θαη ησλ 

νπνίσλ ε θνζηνζηξέθεηα δελ έρεη απνδεηρζεί απφ ηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ, θάζε 

Σειεπηθνηλσληαθφο Πάξνρνο ν νπνίνο επηζπκεί ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο γηα 

ηελ νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο δχλαηαη λα δεηά απφ ηνλ Τπφρξεν Οξγαληζκφ 

ηελ απφδεημε ηεο θνζηνζηξέθεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηηκψλ. Σα αλσηέξσ ηηκνιφγηα, ηζρχνπλ 

κέρξη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θνζηνζηξεθψλ ηηκνινγίσλ.  

Η ππνρξέσζε ηνπ Σειεπηθνηλσληαθνχ Οξγαληζκνχ λα εθαξκφδεη απηά ηα 

θνζηνζηξεθή ηηκνιφγηα εθθηλεί θαηά πεξίπησζε: 
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(α)  απφ ην ρξφλν πνπ φθεηιε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο λα εθαξκφδεη 

θνζηνζηξεθή ηηκνιφγηα ή  

(β) ζε πεξίπησζε ππνβνιήο απφ ηνλ ππφρξεν Οξγαληζκφ αίηεζεο ηξνπνπνίεζεο ήδε 

εγθεθξηκέλσλ σο θνζηνζηξεθψλ ηηκνινγίσλ, απφ ηελ έθδνζε Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε 

βάζε ηηο παξαγξάθνπο 5 ή /θαη 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.» 

 

29. Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ άξζξσλ 45 παξ. 3 θαη 5 ηνπ Ν. 3431/2006 θαη 4 παξάγξαθνο 8, 

πεξίπησζε (α) ηνπ Καλνληζκνχ 277/64/2003 (ΦΔΚ 514/Β/2003) πξνθχπηεη φηη γηα ηηο 

θνζηνζηξεθείο ηηκέο ν ρξφλνο εθαξκνγήο ηνπο αλαηξέρεη ζην ρξφλν φπνπ ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο φθεηιε ν θάζε Τπφρξενο Οξγαληζκφο λα έρεη ηηο ελ ιφγσ θνζηνζηξεθείο 

ηηκέο θαη δεδνκέλνπ φηη ε θνζηνζηξέθεηα αθνξά έλα (1) ζπγθεθξηκέλν έηνο (ελ 

πξνθεηκέλσ ην έηνο 2012), νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ πνπ κε βάζε ηελ παξνχζα απφθαζε 

πξνέθπςαλ σο θνζηνζηξεθείο γηα ην έηνο 2012, εθαξκφδνληαη, θαη’αξρήλ, θαη κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ επφκελε παξάγξαθν, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη ηελ 

31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012.  

30. χκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 6 ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 277/64/2003 θαη ην άξζξν 

2.1.14, (ε) ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 390/3/2006 «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ» 

(ΦΔΚ 748/Β/2006) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 παξ.2 απηήο, «Με ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ πεξί αληαγσληζκνχ θαη ησλ αξρψλ ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ 

εζψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, ε αλαδξνκηθή αχμεζε ησλ 

ηηκνινγίσλ απαγνξεχεηαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ.» 

31. ε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΣΣ θαηά ηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

νθείιεη λα δξα κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε κηαο ζεηξάο γεληθψλ αξρψλ πνπ ζέηεη ην άξζξν 3 

ηνπ Νφκνπ 3431/2006, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ:  

«γ) Η ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο, ηεο ακεξνιεςίαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο απνθπγήο ζηξέβισζεο 

ηεο αγνξάο κεξηκλψληαο γηα ηελ θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηερλνινγηθή 

νπδεηεξφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ επηβάιινληαη, ηδίσο εθείλσλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 

δ) Η πξναγσγή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή δηθηχσλ ή θαη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ 

πνιηηηθψλ δηαζθάιηζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, πνπ, κεηαμχ άιισλ, 

επηηπγράλεηαη: αα) εμαζθαιίδνληαο φηη νη ρξήζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κεηνλεθηνχλησλ ρξεζηψλ, απνθνκίδνπλ ην κέγηζην φθεινο ζε επίπεδν επηινγψλ, ηηκήο 

θαη πνηφηεηαο, ββ) εμαζθαιίδνληαο φηη δελ πθίζηαηαη ζηξέβισζε ή άιινο πεξηνξηζκφο 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, γγ) ελζαξξχλνληαο 

απνηειεζκαηηθέο επελδχζεηο σο πξνο ηελ ππνδνκή θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, δδ) εμαζθαιίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ξαδηνζπρλνηήησλ θαη ησλ αξηζκνδνηηθψλ πφξσλ θαη ελζαξξχλνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο» 

32.  Απφ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζπλάγεηαη φηη ν Νφκνο επηβάιιεη ζηνλ ΟΣΔ 

ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ρξέσζεο θαη δεκνζίεπζεο θνζηνζηξεθψλ ηειψλ γηα ηηο 

ππεξεζίεο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε λα 

απνδείμεη ηελ θνζηνζηξέθεηα ησλ ελ ιφγσ ηειψλ. ε πεξίπησζε πξνζδηνξηζκνχ 

θνζηνζηξεθψλ ηηκνινγίσλ, ε ππνρξέσζε ηνπ Σειεπηθνηλσληαθνχ Οξγαληζκνχ λα 

εθαξκφδεη απηά ηα θνζηνζηξεθή ηηκνιφγηα εθθηλεί απφ ην ρξφλν πνπ φθεηιε, ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα εθαξκφδεη ηα ζπγθεθξηκέλα θνζηνζηξεθή ηηκνιφγηα. Με ηελ 
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επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί αληαγσληζκνχ θαη ησλ αξρψλ ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, ε αλαδξνκηθή αχμεζε απφ ηνλ ΟΣΔ ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο απαγνξεχεηαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. Με βάζε ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, θαζψο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηελ εμαζθάιηζε φηη δελ πθίζηαηαη ζηξέβισζε ή άιινο 

πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ε απαγφξεπζε 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη ηφζν γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ εκπίπηνπλ 

ζηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο ιηαληθήο φζν θαη απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππφ ξχζκηζε 

αγνξέο ρνλδξηθήο. 

33. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηηκνινγίσλ παξερφκελσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ππεξεζηψλ, νη 

νπνίεο ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε ηελ πξνζέγγηζε retail minus
28

 ή/ θαη 

κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ αλψηαηνπ νξίνπ ηηκήο  (price cap)
29

, ηζρχεη ε γεληθή αξρή ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ πεξί ηνπ ρξφλνπ εθαξκνγήο ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζηεχζήο ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ηεξνπκέλσλ θαη ησλ 

δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ ππέρεη ν ΟΣΔ δπλάκεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, εθηφο αλ 

άιισο πξνβιέπεηαη ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 

 

ΜΔΡΟ ΗΗ: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ  

 

1 Με ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ Α.Π. 578/028/28-09-2010 αλαηέζεθε ζε αλεμάξηεην 

ειεγθηή, θαηφπηλ δηελέξγεηαο Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3431/2006, ηδίσο ησλ άξζξσλ 12 πεξίπη. α θαη ιδ,  38 παξ. 3 θαη 45 

παξ. 7, ην Έξγν ηνπ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο «Οξγαληζκφο 

Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο, ΟΣΔ ΑΔ», σο επηρείξεζεο κε ζεκαληηθή ηζρχ (ΗΑ) 

ζε κηα ζεηξά ζρεηηθψλ αγνξψλ ππεξεζηψλ / δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, κε 

ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζε απηήλ κε ηηο ελ ηζρχ θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο 

ΔΔΣΣ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο ζρεηηθέο αγνξέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 68 παξ. 1 ηνπ Ν. 3431/2006. πγθεθξηκέλα, αλαηέζεθε o 

έιεγρνο εθαξκνγήο απφ ηνλ ΟΣΔ ησλ ελδεδεηγκέλσλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ γηα 

θάζε επηκέξνπο νξηζζείζα ζρεηηθή αγνξά  (ρνλδξηθήο ή θαη ιηαληθήο) πξντφληνο / 

ππεξεζίαο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ε ζπκκφξθσζε κε ηηο επηβιεζείζεο 

ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο (κεηαμχ άιισλ, ν έιεγρνο 

θνζηνζηξέθεηαο φπνπ απηή επηβάιιεηαη θαλνληζηηθά) ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ εμάγνληαη κέζσ ησλ ελ ιφγσ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, κεηαμχ άιισλ θαη γηα 

ην έηνο 2012, ρξεζηκνπνηψληαο απνινγηζηηθά θνζηνινγηθά ζηνηρεία 2010 θαη 

πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ εηψλ  2011  θαη 2012, θαζψο θαη ν έιεγρνο 

ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ ΑΔ κε ηηο επηβιεζείζεο απφ ηελ ΔΔΣΣ ππνρξεψζεηο 

ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ. Πεξαηηέξσ, κε ηελ αλσηέξσ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ αλαηέζεθε 

ν έιεγρνο εθαξκνγήο απφ ηνλ ΟΣΔ ησλ ελδεδεηγκέλσλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ-

κνληέισλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνξεηφηεηαο αξηζκνχ θαη ηειεθσληθψλ 

θαηαιφγσλ θαη ππεξεζηψλ ηειεθσληθψλ θαηαιφγσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

ελ ηζρχεη λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην.   

                                                 
28

  Παξνρή ππεξεζίαο ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκψλ  (WLR) 
29

 Οη ππφ ξχζκηζε ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο θαη ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ΑΠ ΔΔΣΣ 

411/017/2007, 412/021/2007 θαη 595/013/2011Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ αληίζηνηρα 
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2 Σα βαζηθά πνξίζκαηα ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ έηνπο 2012, φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν 

ηεο κεζνδνινγίαο θνζηνιφγεζεο ή / θαη ηεο νξζήο πινπνίεζήο ηεο απφ ηνλ ΟΣΔ, 

θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηφζν ησλ ππφ ξχζκηζε αγνξψλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο, 

γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ ππέρεη ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο  

θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, φζν θαη ησλ ινηπψλ παξερφκελσλ απφ ηνλ ΟΣΔ 

ππεξεζηψλ (παξνρή ππεξεζηψλ θνξεηφηεηαο αξηζκνχ θαη ηειεθσληθψλ θαηαιφγσλ 

θαη ππεξεζηψλ ηειεθσληθψλ θαηαιφγσλ), ζηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε 

ειέγρνπ ηηκψλ κε ηε κνξθή θνζηνζηξέθεηαο, γηα ην έηνο 2012, κε βάζε απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία 2010 θαη πξνυπνινγηζηηθά 2011 θαη 2012, παξαηίζεληαη ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζηελ παξνχζα. Σα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ εθηίζεληαη αλαιπηηθά ζηα αλσηέξσ 

αλαθεξφκελα Παξαδνηέα 2 έσο  4 ηνπ ειέγρνπ, φπσο απηά ππνβιήζεθαλ ζηελ ΔΔΣΣ. 

3 Ζ δηαδηθαζία ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ Καηαζηάζεσλ 

Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

ΑΠ 482/051/27-5-2008 «Μεζνδνινγίεο/ Αξρέο Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ 

Γηαρσξηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηβιεζέλησλ ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο 

επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

(ΦΔΚ 1151/Β/24.06.2008), ηδίσο ην άξζξν 8 απηήο. πγθεθξηκέλα, θαη’ εθαξκνγή 

ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, αθνινπζήζεθε ε θάησζη 

δηαδηθαζία:  

4 Με ηελ ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 28076/ 12-7-2011 επηζηνιή  ηεο,  ε ΔΔΣΣ θάιεζε ηνλ 

ΟΣΔ λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο θνζηνιφγεζεο – ινγηζηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ ησλ ππφ ξχζκηζε ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο, ππνβάιινληαο ηα 

θνζηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2012 (κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2010 θαη 

πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ εηψλ 2011 θαη 2012) θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 482/051/2008 , φπσο ηζρχεη, θαηαζηάζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ελ ιφγσ 

δηαηάμεηο πξνζεζκία, ήηνη εληφο ελφο κελφο απφ ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ΟΣΔ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία έιαβε ρψξα 

ζηηο 23-6-2011. Με ηελ ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 31319/ 4-8-2011 επηζηνιή  ηεο,  ε 

ΔΔΣΣ θάιεζε ηνλ ΟΣΔ λα ζπκκνξθσζεί άκεζα κε ηελ σο άλσ ππνρξέσζή ηνπ, 

δηαπηζηψλνληαο ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο. 

5 Δλ ζπλερεία ν ΟΣΔ κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 30044/26-7-2011 ελεκέξσζε ηελ 

ΔΔΣΣ φηη ε εθηηκψκελε εκεξνκελία έλαξμεο απνζηνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ είλαη ε 12
ε
 επηεκβξίνπ 2011. Ζ δε ΔΔΣΣ ελεκέξσζε ηνλ 

ΟΣΔ, κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. ΔΜΠ ΤΠ 3551/ 31-8-2011 επηζηνιή  ηεο, αλαθνξηθά κε 

ηελ νθεηιφκελε ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ΟΣΔ εθπξφζεζκε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ.  

6 Δλ ζπλερεία, ν ΟΣΔ  δηαβίβαζε ζηελ ΔΔΣΣ ηα απαηηνχκελα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ θνζηνινγηθά ζηνηρεία, κε ηηο ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3559/12-9-2011, 

3561/13-9-2011, 3565/14-9-2011, 3567/15-9-2011, 3058/28-9-2010 3059/30-9-2010 

επηζηνιέο ηνπ. Ζ ΔΔΣΣ δηαπίζησζε ηελ χπαξμε ειιείςεσλ αλαθνξηθά κε ηα θαηά 

λφκν ππνβιεηέα θνζηνινγηθά ζηνηρεία θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά ηνλ ΟΣΔ κε ηελ 

ππ’αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 36236/ 20-9-2011 επηζηνιή ηεο. Με ηελ ππ’ αξ. πξση. ΔΔΣΣ 

3591/22-9-2011 επηζηνιή, ν ΟΣΔ ππέβαιε ηηο απαληήζεηο ηνπ ζηα εθθξεκή δεηήκαηα.  

7 Ζ ΔΔΣΣ κε ηελ ππ’αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 38529/6-10-2011 επηζηνιή ηεο ελεκέξσζε ηνλ 

ΟΣΔ φηη δχλαηαη λα ππνβάιεη λεψηεξε έθδνζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 20-10-2011. Ο ΟΣΔ, κε ηελ αξ. πξση. 

3638/Φ.960/27-10-2011 επηζηνιή, ππέβαιε επηθαηξνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ γηα ην 
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έηνο 2012. Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ ΟΣΔ 

νινθιεξψζεθε ζηηο 11-11-2011, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή. 

8 Γεδνκέλνπ φηη δελ είρε ελζσκαηψζεη ζην θνζηνινγηθφ ηνπ ζχζηεκα ηηο ππεξεζίεο ηεο 

ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζε παξφρνπο απεπζείαο ζχλδεζεο (πνπ δελ είλαη 

πάξνρνη Δπηινγήο Φνξέα/Πξνεπηινγήο Φνξέα) γηα ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ πξνο 

αξηζκνχο παξφρσλ ππεξεζηψλ, φπνπ ην θαινχκελν κέξνο πιεξψλεη ηνπιάρηζηνλ γηα 

έλα ηκήκα ηεο θιήζεο, ν ΟΣΔ ππέβαιε πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ, κε ηελ ππ’ αξηζ. 

πξση. 47934/14-12-2011 επηζηνιή ηνπ «Υνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ», ηελ 

ηηκνινγηαθή ηνπ πξφηαζε  γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο.. Ζ ΔΔΣΣ ζηηο 28-12-2011 

απέζηεηιε ζηνλ ΟΣΔ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επί ηεο ελ ιφγσ πξφηαζεο ηηκνιφγεζεο. Ο 

ΟΣΔ κε ηελ ππ. αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3328/24-1-2012 επηζηνιή ηνπ απνδέρηεθε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο ΔΔΣΣ.    

9 Ζ ΔΔΣΣ κε ηελ Απφθαζή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 631/023/1-12-2011 ελέθξηλε, θαηφπηλ 

ειέγρνπ B-Up κνληέισλ, ηα ηηκνιφγηα ηνπ ΟΣΔ γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ δηθηχνπ ραιθνχ θαη νπηηθήο ίλαο (VDSL). 

10 ηηο 22-12-2011 γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνλ ΟΣΔ ηα επξήκαηα ηνπ παξφληνο 

θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ (αξηζ. πξση. ΔΜΠ.ΤΠ. 3724/Φ.960/22-12-2011), επί ησλ 

νπνίσλ ν ΟΣΔ ηνπνζεηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3738/13-1-2012 επηζηνιή 

ηνπ, ζηελ νπνία εθζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ επί ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ ή ησλ 

δηνξζσηηθψλ επεκβάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ.  Αθνινχζσο,  ε ΔΔΣΣ απέζηεηιε ηελ ππ’ αξ. 

πξση. ΔΜΠ. ΤΠ. 3747/Φ960/18-1-2012 επηζηνιή  ηεο κε ηελ εηδηθή θαη 

ηεθκεξησκέλε ηνπνζέηεζή ηεο επί ησλ ελ ιφγσ επεκβάζεσλ/ δηνξζψζεσλ.  

11 Ο ΟΣΔ, αθνχ ελζσκάησζε ηηο παξαηεξήζεηο θαη δηνξζψζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ 

έιεγρν, απέζηεηιε ζηηο 23-1-2012 πξνο έιεγρν ηα απνηειέζκαηα  φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ην θνζηνινγηθφ ηνπ ζχζηεκα. Ζ ΔΔΣΣ, κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 

ΔΜΠ.ΤΠ. 3755/25-1-2012 επηζηνιή ηεο, δηαπίζησζε νξηζκέλεο παξαιείςεηο ζηελ 

πινπνίεζε ησλ δηνξζψζεσλ ηεο ΔΔΣΣ, ελψ γλσζηνπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθά αθφκε 

έλα εχξεκα ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ησλ αλεμάξηεησλ 

ειεγθηψλ.  

12 Καηφπηλ ηνχησλ, Ο ΟΣΔ, αθνχ ελζσκάησζε ηηο παξαηεξήζεηο θαη δηνξζψζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν, απέζηεηιε ζηηο 30-1-2012 πξνο έιεγρν ηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα  φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα Top Down θνζηνινγηθά ηνπ πξφηππα 

(α) Πιήξσο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο κε βάζεη ην Σξέρνλ Κφζηνο (β) Μέζν 

καθξνπξφζεζκν Δπαπμεηηθφ Κφζηνο κε βάζεη ην Σξέρνλ Κφζηνο. Ο ειεγθηήο 

επηβεβαίσζε ζηηο 31-1-2012 ηελ νξζφηεηα πινπνίεζεο απηψλ. ηηο 31-1-2012 ν ΟΣΔ 

απέζηεηιε ηηο θαηαζηάζεηο (α) Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ θαη (β) WLR. ηηο 1-2-2012 

ν ΟΣΔ απέζηεηιε κνληέια Bottom –Up πξνο έιεγρν θαη ζηηο 2-2-2012 απέζηεηιε ηνπο 

πίλαθεο LRIC. Ο ειεγθηήο επηβεβαίσζε ζηηο 9-2-2012 ηελ νξζφηεηα πινπνίεζεο ησλ 

κνληέισλ B-Up. 

13 Ο ΟΣΔ κε ηελ ππ. αξηζ. 3736/10-1-2012 επηζηνιή ηνπ ππέβαιε ζηελ ΔΔΣΣ πξνο 

έιεγρν B-Up κνληέια κε ππνινγηζκφ θφζηνπο γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο κέζσ ηερλνινγίαο VDSL κε ρξήζε εμνπιηζκνχ απφ ην αζηηθφ θέληξν πνπ 

πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ηφζν ζε επίπεδν ιηαληθήο φζν θαη ζε επίπεδν ρνλδξηθήο. 

Καηφπηλ εμέηαζεο ησλ ελ ιφγσ κνληέισλ ε ΔΔΣΣ κε ηελ ππ αξ. πξση. 3756/25-1-

2012 επηζηνιή ηεο απέζηεηιε ζηνλ ΟΣΔ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο. Ο ΟΣΔ απέζηεηιε ηελ 

ππ αξηζ. Πξση. ΔΔΣΣ 3765/30-1-2012 επηζηνιή ηνπ κε ηελ νπνία απνδέρεηαη ηα 

ζρφιηα ηεο ΔΔΣΣ. 
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14 Ο ΟΣΔ κε ηελ ππ. αξηζ. 3770/03-02-2012 επηζηνιή ηνπ ππέβαιε ζηελ ΔΔΣΣ ηελ 

πξνηεηλφκελε ηηκνινγηαθή ηνπ πξφηαζε γηα ην 2012.  

 

 

ΜΔΡΟ ΗΗΗ: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΟΣΔ  

 

Ζ θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΟΣΔ Α.Δ. γίλεηαη κε ηε ρξήζε δχν (2) 

επηκέξνπο θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ:  

α. ην Κνζηνινγηθό ύζηεκα, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην πξόηππν ηνπ Πιήξσο 

Καηαλεκεκέλνπ Κόζηνπο (ΠΚΚ)  

χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 482/051/26-05-2008:  

1. Ο ΟΣΔ νθείιεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζην θνζηνινγηθφ ηνπ ζχζηεκα ηνπ Πιήξσο 

Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο  (ΠΚΚ-ΣΚ) ηηο αθφινπζεο 

ππεξεζίεο/ πξντφληα, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Απνθάζεηο 

ηεο ΔΔΣΣ: 

Α. Ληαληθή πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζπλδέζεηο ρακειήο 

ρσξεηηθφηεηαο (PSTN θαη ISDN-BRA), 

Β. Ληαληθέο αζηηθέο θαη εζληθέο θιήζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θιήζεσλ απφ 

ζηαζεξφ ζε θηλεηφ, θιήζεσλ ζε Παξφρνπο Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (Internet Service 

Providers - ISPs) θαη θιήζεσλ ζε άιινπο παξφρνπο ππεξεζηψλ),   

Γ. Ληαληθέο κηζζσκέλεο γξακκέο ρσξεηηθφηεηαο έσο θαη 2 Mbps,  

Γ. Σν πξντφλ Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκψλ (Wholesale Line Rental - WLR) γηα 

ζπλδέζεηο ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο (PSTN θαη ISDN-BRA) ζην δεκφζην 

ηειεθσληθφ δίθηπν. 

2. Ο ΟΣΔ νθείιεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζην ζχζηεκα ΠΚΚ-ΣΚ ηηο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, νη νπνίεο, παξφηη δελ ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε 

ειέγρνπ ηηκψλ/θνζηνιφγεζεο κε βάζε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, κνηξάδνληαη θφζηε 

κε ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ν ΟΣΔ έρεη ππνρξέσζε λα παξέρεη θνζηνινγηθά 

ζηνηρεία, κε βάζε ην ζχζηεκα ΠΚΚ-ΣΚ,. ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο 

πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη εμήο: 

Α. Ληαληθή πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζπλδέζεηο πςειήο 

ρσξεηηθφηεηαο (ISDN-PRA), 

Β.  Ληαληθέο δηεζλείο θιήζεηο,  

Γ.  Ληαληθέο κηζζσκέλεο γξακκέο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 2 Mbps. 

β. ην Κνζηνινγηθό ύζηεκα ηνπ Μέζνπ Μαθξνπξόζεζκνπ Δπαπμεηηθνύ 

Κόζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ θόζηνο (Μ.Μ.Δ.Κ/Σ.Κ)  

χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο απφθαζεο ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 482/051/26-05-2008 ν OTE 

νθείιεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζην θνζηνινγηθφ ηνπ ζχζηεκα Μέζνπ 

Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο –ηηο 
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αθφινπζεο ππεξεζίεο/πξντφληα, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ: 

 

Α. Τπεξεζίεο παξνρήο Υνλδξηθήο (θπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε ππνδνκή δηθηχνπ 

(ζπκπεξηιακβαλφκελεο κεξηδφκελεο θαη πιήξσο απνδεζκνπνηεκέλεο πξφζβαζεο) ζε 

ζηαζεξή ζέζε. χκθσλα κε ηνλ 3ν γχξν αλάιπζεο (ΑΠ ΔΔΣΣ 614/013/28-7-

2011, ΦΔΚ 1908/Β/30-8-2011), δηαηεξείηαη ε  πθηζηάκελε ππνρξέσζε ειέγρνπ 

ηηκψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ΑΠΣΒ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ, βάζεη θνζηνζηξέθεηαο 

κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Μέζνπ  Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε 

βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο ησλ Παγίσλ (ΜΜΔΚ/ΣΚ (LRAIC/Current Cost)). 

πγθεθξηκέλα, δηαηεξείηαη ε  ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο γηα 

ηηο ππεξεζίεο: 

− πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν θαη ππνβξφρν βάζεη θνζηνζηξέθεηαο κε ηε 

κεζνδνινγία ΜΜΔΚ−ΣΚ κε κνληέιν “top−down”, θαζψο θαη  

− πξφζβαζεο ζε ζπλαθείο επθνιίεο, φπσο ε ζπλεγθαηάζηαζε, βάζεη 

θνζηνζηξέθεηαο κε ηε κεζνδνινγία ΜΜΔΚ−ΣΚ κε κνληέια bottom−up.  

Β. Τπεξεζίεο Γηαζχλδεζεο Κιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρνληαη 

ζε ζηαζεξή ζέζε (ήηνη ππεξεζίεο εθθίλεζεο θιήζεσλ, ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνχ 

θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ζην δίθηπν ηεο ΟΣΔ Α.Δ. θαη ππεξεζίεο δηαβίβαζεο 

θιήζεσλ). χκθσλα κε ηνλ 2
ν
 γχξν αλάιπζεο ΑΠ ΔΔΣΣ 573/017/22-7-2010, ΦΔΚ 

1353/1-9-2010, δηαηεξείηαη ε  πθηζηάκελε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ γηα ηηο 

ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ, βάζεη θνζηνζηξέθεηαο κε ηε 

κεζνδνινγία ηνπ Μέζνπ  Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε βάζε ην 

Σξέρνλ Κφζηνο ησλ Παγίσλ (ΜΜΔΚ/ΣΚ (LRAIC/Current Cost)). 

πγθεθξηκέλα, δηαηεξείηαη ε  ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο γηα 

ηηο ππεξεζίεο 

 Δθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνχ, δηαβίβαζεο, ηηο ζπλαθείο επθνιίεο φπσο ζεκαηνδνζία 

θαη πφξηεο δηαζχλδεζεο  θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο Δπηινγήο θαη Πξνεπηινγήο 

θνξέα βάζεη ηεε κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ/ΣΚ κε κνληέιν top-down,  θαη 

 πλαθψλ επθνιηψλ φπσο ε ζπλεγθαηάζηαζε  βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-

ΣΚ κε κνληέια bottom-up. 

 Γ. Τπεξεζίεο  Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο. χκθσλα κε ηνλ 3ν γχξν 

αλάιπζεο (ΑΠ ΔΔΣΣ 614/012/28-7-2011, ΦΔΚ 1983/Β/7-9-2011), νη 

θνζηνζηξεθείο ηηκέο πξέπεη λα εμάγνληαη γηα κελ ηελ ππεξεζία 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο ΑΡΤ (BRAS & DSLAM) απφ κνληέιν 

ΜΜΔΚ−ΣΚ, «top−down», γηα δε ηηο ζπλαθείο επθνιίεο φπσο νη 

ππεξεζίεο ΟΚΤΑ Σχπνπ ΦΤΠ & OLO, απφ κνληέια bottom−up βάζε 

ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ. χκθσλα κε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 

9 ηεο ελ ιφγσ Απφθαζεο, ιφγσ ηεο απνπζίαο απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

γηα ηελ αξρηθή δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο,  o OTE θαιείηαη λα εμάγεη 

θνζηνζηξεθείο ηηκέο γηα ηηο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο ΑΡΤ (ΒRAS & 

DSLAM) κέζσ ηερλνινγίαο VDSL, απφ κνληέια  Bottom-Up βάζεη ηεο 

κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ.  

Γ. Τπεξεζίεο Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα θάησζη 

πξντφληα ρσξηζηά :  

 Υνλδξηθά ηεξκαηηθά ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ. 
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 Υνλδξηθά δεπθηηθά ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ. 

 Τπεξεζίεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ απφ άθξν ζε άθξν, ζπλδέζεηο κεηάδνζεο θαη 

ζπλδεδεκέλν θχθισκα επέθηαζεο, ζχκθσλα κε ηελ  Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 

531/064/23-7-2009. Δπίζεο ν ΟΣΔ νθείιεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζην ζχζηεκα 

ΜΜΔΚ-ΣΚ  φιεο ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, νη νπνίεο, παξφηη 

δελ ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ/θνζηνιφγεζεο κε βάζε ην ελ 

ιφγσ ζχζηεκα, κνηξάδνληαη θφζηε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ππφθεηληαη ζε 

θνζηνζηξέθεηα ή ζε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ/θνζηνιφγεζεο κε βάζε ην 

ζχζηεκα ΜΜΔΚ-ΣΚ.  

 

 

ΜΔΡΟ ΗV: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ   

Α. Έλεγσορ Κοζηολογικού ςζηήμαηορ  Πλήπωρ Καηανεμημένος Κόζηοςρ με βάζη ηο 

Σπέσον Κόζηορ (ΠΚΚ/ΣΚ) / Οςζιώδη Δςπήμαηα ηος Δλέγσος  

 

(α) Δθθξεκείο ζπζηάζεηο πξνεγνύκελσλ θνζηνινγηθώλ  

Απφ ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΣΔ κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ ειέγρνπ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 604/011/19-5-2011  θαη αθνξνχλ ην 

θνζηνινγηθφ πξφηππν ηνπ Πιήξσο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο (ΠΚΚ) δηαπηζηψζεθε ε κε 

ζπκκφξθσζε ηνπ ΟΣΔ σο πξνο ηα αθφινπζα: 

 

1. πκθσλίεο δεδνκέλσλ εηζόδνπ ζην θνζηνινγηθό ζύζηεκα – Έζνδα   
 

Γηαπηζηψζεθε φηη ελψ ππήξμε ζπκθηιίσζε ησλ ζηνηρείσλ εηζφδνπ ζην Κνζηνινγηθφ 

ζχζηεκα, σζηφζν ηα ζηνηρεία δελ ζπλνδεχνληαλ απφ ηελ απαηηνχκελε ηεθκεξίσζε. 

Παξαηεξήζεθε έιιεηςε κνλαδηθήο αληηζηνίρηζεο ησλ θσδηθψλ ηνπ θνζηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο (TCP) κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ εκπνξηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (ERP). Ο 

ΟΣΔ δελ παξείρε  αλαιπηηθφ πίλαθα αληηζηνίρηζεο κε εμεγήζεηο γηα ηηο δηαθνξέο 

αληηζηνίρηζεο. Σέινο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη αληηζηνίρηζε θσδηθνχ ERP ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θσδηθνχο TCP, ν ΟΣΔ δελ παξείρε θαλφλα/νδεγφ αληηζηνίρηζεο 

βάζεη ηνπ νπνίνπ δηελεξγήζεθε ε θαηαλνκή εζφδσλ. 

ύζηαζε 

 

 Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ ηεθκεξησκέλα αξρεία απφ 

ηελ εθάζηνηε Δκπνξηθή Γηεχζπλζε κε επεμήγεζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ηεο αλάιπζεο γηα ηελ 

αληηζηνίρηζε ησλ ζηνηρείσλ εηζφδνπ ζην Κνζηνινγηθφ ζχζηεκα θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

εζφδσλ απφ ηα εκπνξηθά πιεξνθνξηαθά ηνπ ζπζηήκαηα (ERP).   

ε πεξηπηψζεηο πνπ έλαο θσδηθφο ERP αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξνπο θσδηθνχο TCP ζα 

πξέπεη λα ππνβάιιεηαη θαη ν θαλφλαο/νδεγφο αληηζηνίρηζεο κέζσ ηνπ  νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη  ε θαηαλνκή ησλ εζφδσλ. 

2. Πξνβιέςεηο εζόδσλ   
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ θαη  κεηά απφ αίηεκα ηεο ΔΔΣΣ παξαζρέζεθαλ απφ ηνλ 

ΟΣΔ ζηνηρεία γηα ηελ αηηηνιφγεζε ησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ πξνυπνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη δεδνκέλσλ εηζφδνπ ζην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα γηα ηα πξνυπνινγηζηηθά έηε. Δληνχηνηο, 

θξίλεηαη φηη πξέπεη λα παξέρνληαη πεξηζζφηεξα θαη επαξθέζηεξα ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία. 

ύζηαζε 

Απαηηείηαη πιεξέζηεξε αηηηνιφγεζε ησλ ππνζέζεσλ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη εθηηκήζεηο 

ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ. πγθεθξηκέλα, ηα ππνζηεξηθηηθά αξρεία ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ηελ θαηάιιειε δνκή ψζηε λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ππνινγηζκψλ. 

3. Μειέηε ηεθκαξηώλ εζόδσλ 

Γηαπηζηψζεθε φηη ν ΟΣΔ θαηά ηελ αληηζηνίρηζε ησλ ηεθκαξηψλ εζφδσλ παξείρε ζρεηηθέο 

αλαιχζεηο/εθηηκήζεηο, εληνχηνηο δελ παξείρε ηηο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο  βαζίζηεθαλ  νη ελ 

ιφγσ αλαιχζεηο/εθηηκήζεηο. 

ύζηαζε 

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη αλαιπηηθέο θαη ζαθείο εθηηκήζεηο ησλ ηεθκαξηψλ εζφδσλ 

απφ ηηο Δκπνξηθέο Γηεπζχλζεηο. 

4. Πξνβιέςεηο ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ 

Ζ παξνχζα ζχζηαζε εθαξκφζηεθε κφλν σο πξνο νξηζκέλα απφ ηα ζπλήζε ιεηηνπξγηθά 

έμνδα. 

ύζηαζε  

Ζ δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πνπ είλαη ζπλήζε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΟΣΔ πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

Budget θαη ηνπ Business Plan.  

 

5. Απνθιίζεηο κεηαμύ απνινγηζηηθώλ θαη πξνϋπνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ θόζηνπο  

 

Καηά ηνλ ηξέρνληα έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη δελ αηηηνινγήζεθαλ νη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ 

ζηνηρείσλ απνινγηζηηθνχ θφζηνπο ηνπ έηνπο βάζεο (2010) θαη ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ην ίδην έηνο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν 2008-2010.  

 

ύζηαζε  

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηηο ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

απνινγηζκνχ ηεο ίδηαο ρξήζεο, λα ηηο αηηηνινγεί επαξθψο θαη λα ηεθκεξηψλεη ηπρφλ 

δηαθνξεηηθνχο επηκεξηζκνχο ή/θαη δεμακελέο θφζηνπο.  

 

6. Έιεγρνο εξσηεκαηνινγίσλ  

 

Καηά ηνλ παξφληα θνζηνινγηθφ έιεγρν ν ΟΣΔ πινπνίεζε κεξηθψο ηελ ελ ιφγσ ζχζηαζε 

θαζφζνλ:  

(α) δελ βαζίζηεθε ζε πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο κέζσ ζπζηεκάησλ πνπ ζα θαηαλέκνπλ ην 

ρξφλν απαζρφιεζεο κε αληηθεηκεληθφ θαη δηαθαλή ηξφπν, 
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(β) δελ πξνέβε ζε ηαθηηθφηεξε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη πην αθξηβήο πιεξνθφξεζε,  

(γ) γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ππνδξαζηεξηφηεηεο 

ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ εηψλ βαζίζηεθε ζηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ηνπ έηνπο βάζεο 

(2010),  

(δ) δελ αλέιπζε επαξθψο ηηο απνθιίζεηο φζνλ αθνξά ηνπο ρξφλνπο απαζρφιεζεο νκνεηδψλ 

ππεξεζηψλ.  

ύζηαζε  

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε πιήξε πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ ζχζηαζεο. 

7. Κηίξηα  

7α. Γεμακελή Κόζηνπο – Κηίξηα 

Γηαπηζηψζεθε  φηη ν ΟΣΔ δελ αθνινχζεζε ηε ζχζηαζε θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη  ζπκθηιίσζε κεηαμχ ηνπ αξρείνπ ππνινγηζκνχ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο κειέηεο γηα θνζηνινγηθνχο 

ζθνπνχο θαη επηπιένλ λα αηηηνινγνχληαη επαξθψο νη ηπρφλ απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ δχν 

αξρείσλ.  

ύζηαζε  

Ζ ζχζηαζε απηή βξίζθεηαη ελ ηζρχ θαη ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί απφ ηνλ ΟΣΔ. 

7β. Μειέηε θηηξίσλ 

Δπίζεο, ν ΟΣΔ δελ εθάξκνζε ηε ζχζηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπκθηιίσζε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ αξρείνπ ηεο ΟΣΔ ESTATE κε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην αξρείν ηεο κειέηεο ησλ θηηξίσλ. 

ύζηαζε  

Ζ ελ ιφγσ ζχζηαζε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη.  

 

8. Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 

8α. Γεμακελή Κόζηνπο - PC (H/Y) 

Καηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ν ΟΣΔ δε δηελήξγεζε ζπκθηιίσζε αλάκεζα ζην πιήζνο 

ησλ εξγαδνκέλσλ αλά ππεξεζία πνπ πξνθχπηεη απφ ην ηκήκα κηζζνδνζίαο κε εθείλν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ Ζ/Τ αλά ππεξεζία ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

κειέηε Ζ/Τ. 

ύζηαζε  

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε  ζπκθηιίσζε ηνπ πιήζνπο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηεη 

απφ ην ηκήκα ηεο κηζζνδνζίαο κε εθείλν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ κειέηε ησλ 

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ. 
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8β. Μειέηε ησλ  Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ (Ζ/Τ) 

Ο ΟΣΔ δελ πινπνίεζε ηελ ζρεηηθή ζχζηαζε.  

ύζηαζε 

Ο ΟΣΔ νθείιεη λα δηελεξγεί ζπκθηιίσζε ηνπ πιήζνπο ησλ Ζ/Τ κε ην Μεηξψν Παγίσλ. 

Δπηπιένλ, ζπζηήλεηαη ζηελ ελ ιφγσ κειέηε, ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ λα παξνπζηάδεη 

ζπκθηιίσζε κε ηα ζηνηρεία ηεο κηζζνδνζίαο αλά ππεξεζηαθή ιεηηνπξγία. Οπνηαδήπνηε 

απφθιηζε ηφζν ζην πιήζνο ησλ Ζ/Τ, φζν θαη ζην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη 

θαη λα παξέρεηαη ην αληίζηνηρν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. 

9. Μεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηνπ ηαζκηζκέλνπ Κόζηνπο Κεθαιαίνπ (WACC) 

Ο ΟΣΔ δελ έιαβε ππφςε ηελ ζχζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ 2009-

2011 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηδίσλ θεθαιαίσλ (Ke). 

Ζ ΔΔΣΣ εθάξκνζε θαη θαηά ηνλ ηξέρνληα θνζηνινγηθφ έιεγρν ηελ πξνζαξκνζκέλε 

κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηνπ θφζηνπο ηδίσλ θεθαιαίσλ (Ke) ηνπ WACC ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ.  

ύζηαζε  

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ ζχζηαζε. 

10. Μεηαβνιέο ζηηο ζρέζεηο επηκεξηζκώλ θαη νδεγώλ θόζηνπο 

Γελ πινπνηήζεθε ε ζχζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε θνζηνινγηθή πεξίνδν, πνπ δηελεξγείηαη είηε ζηε ινγηθή ηεο νξζφηεξεο 

απεηθφληζεο είηε ζηε ινγηθή ηεο πηνζέηεζεο κηαο λέαο ζρέζεο, νθείιεη λα ηεθκεξηψλεηαη 

ζε μερσξηζηφ ππνζηεξηθηηθφ αξρείν. 

ύζηαζε  

Ζ αλσηέξσ ζχζηαζε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη.  

11. Γξνκνινγήζεηο εθηόο θνζηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο 

Ο ΟΣΔ δελ πξνέβε ζηε δεκηνπξγία  μερσξηζηνχ  αξρείνπ  ζην νπνίν ζα αηηηνινγνχληαη νη 

κεηαβνιέο ζηε δξνκνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ ζηελ δεμακελή θφζηνπο OUT απφ 

ρξήζε ζε ρξήζε. 

ύζηαζε  

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηε δεκηνπξγία  μερσξηζηνχ  αξρείνπ  ζην νπνίν ζα 

αηηηνινγνχληαη νη κεηαβνιέο ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ απφ ρξήζε ζε ρξήζε. 

12. Μειέηε πκβάζεσλ 

Ζ ζχζηαζε πνπ έγηλε θαηά ηνλ πξνεγνχκελν θνζηνινγηθφ έιεγρν δελ πινπνηήζεθε.  
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ύζηαζε  

Ο ΟΣΔ νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ζηε κειέηε ζπκβάζεσλ κφλν ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ 

μεθηλήζεη κέζα ζηε ρξήζε, θαζψο θαη παιηέο νη νπνίεο έρνπλ αλαλεσζεί θαη ηζρχνπλ θαηά 

ην ηξέρνλ έηνο. 

Δπηπιένλ, ζε πεξηπηψζεηο πκβάζεσλ κε αξλεηηθά πνζά, ζπζηήλεηαη ζηνλ ΟΣΔ λα 

θαηαρσξεί ηα αξλεηηθά πνζά ζε μερσξηζηφ Cost Pool ην νπνίν λα δξνκνινγείηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν κε-ξπζκηδφκελν πξντφλ. 

Σέινο, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νξζνχ ραξαθηεξηζκνχ ησλ ζπκβάζεσλ, ζα πξέπεη ε εθάζηνηε 

δηεχζπλζε λα ηεξεί αξρείν κε ζχληνκε πεξηγξαθή γηα θάζε λέα ζχκβαζε. 

13. Μειέηε Ορεκάησλ  

O ΟΣΔ δελ αθνινχζεζε ηε ζχζηαζε  ηνπ πξνεγνχκελνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ.   

ύζηαζε  

ηε κειέηε Ορεκάησλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη  ζπκθηιίσζε ηνπ πιήζνπο ησλ Ορεκάησλ ηεο 

Μειέηεο κε ην αληίζηνηρν Πιήζνο ηνπ Μεηξψνπ Παγίσλ. Σπρφλ απνθιίζεηο ζα πξέπεη λα 

αηηηνινγνχληαη.  

Δπηπιένλ, ζπζηήλεηαη ζηελ ελ ιφγσ κειέηε, ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ λα παξνπζηάδεη 

ζπκθηιίσζε κε ηα ζηνηρεία ηεο κηζζνδνζίαο αλά ππεξεζηαθή ιεηηνπξγία. Οπνηαδήπνηε 

απφθιηζε ηφζν ζην πιήζνο ησλ Ορεκάησλ, φζν θαη ζην Πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα 

αηηηνινγείηαη θαη λα παξέρεηαη ην αληίζηνηρν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. 

14. Πξνζζήθεο/απνμειώζεηο παγίσλ 

O ΟΣΔ δελ αθνινχζεζε ηε ζχζηαζε  ηνπ πξνεγνχκελνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ.   

ύζηαζε 

Ο ΟΣΔ δελ παξείρε ζπγθξίζεηο κεηαμχ πξνυπνινγηζηηθψλ θαη απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

αλαθνξηθά κε ηηο πξνζζήθεο θαη απνμειψζεηο παγίσλ θαζψο θαη αηηηνιφγεζε ησλ 

δηαθνξψλ. 

15. πληειεζηέο Γξνκνιόγεζεο 

Γηαπηζηψζεθε φηη ν ΟΣΔ δελ βειηίσζε ηελ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ ζπληειεζηψλ 

δξνκνιφγεζεο.  

ύζηαζε 

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί πξαγκαηηθά ζηνηρεία θίλεζεο (CDRs) γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ δξνκνιφγεζεο. 

 

16. Απνηύπσζε  δηθηύνπ πξόζβαζεο (θαιώδηα, ζσιελώζεηο, ηάθξνη)  
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Γηαπηζηψζεθε φηη ζην GIS ΓΗΚΣΤΧΝ έρεη εληαρζεί κέξνο ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο ραιθνχ. 

Δπηπξφζζεηα δελ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα πιενλάδνληα κήθε θαισδίσλ, ζσιελψζεσλ 

θαη ηάθξσλ, νχηε είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη ηελ ρξνληθή κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

GIS.  

ύζηαζε  

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηελ απνηχπσζε ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα.  

  

17. Τπεξεζίεο NGA-VDSL 

Γηαπηζηψζεθε φηη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο θνζηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ VDSL 

βξίζθεηαη αθφκε ζε εμέιημε. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνζηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο, 

δεδνκέλνπ ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ αλάπηπμεο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο 

ζηελ Διιάδα.  

ύζηαζε 

Ηζρχεη ε ζχζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ.  

 

18. Απνηίκεζε Σξέρνληνο θόζηνπο 

Γηαπηζηψζεθε θαη θαηά ηνλ ηξέρνληα θνζηνινγηθφ έιεγρν φηη δελ παξαθνινπζνχληαη ζην 

κεηξψν παγίσλ νη πνζφηεηεο ησλ παγίσλ. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ παγίσλ 

δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ηερληθέο Γηεπζχλζεηο αλά νκάδα παγίνπ, κε απνηέιεζκα λα 

κελ θαηαρσξνχληαη ζην κεηξψν παγίσλ. Δπνκέλσο, νη ηξέρνπζεο αμίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο δελ ηαπηνπνηνχληαη κε απηέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ρξήζε ησλ πνζνηήησλ.  

ύζηαζε 

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ζπκθηιηψζεη ηα ζηνηρεία (πνζφηεηεο, αμίεο) πνπ ππάξρνπλ ζην 

Μεηξψν Παγίσλ κε ηα ζηνηρεία απφ άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  

 

(β) Δπξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηνλ ηξέρνληα θνζηνινγηθό έιεγρν  (λέεο 

ζπζηάζεηο) 

 Αθνινχζσο, απφ ηνλ έιεγρν ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Πιήξσο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο 

(ΠΚΚ-ΣΚ/FDC-CCA) γηα ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ έηνπο 2012, κε απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία ηεο ρξήζεο έηνπο 2010 θαη πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ ρξήζεσλ 2011 θαη 

2012,  πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα επξήκαηα
30

: 

                                                 
30

  εκεηψλεηαη φηη ζηελ παξνχζα απφθαζε αλαθέξνληαη κφλν ηα επξήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ πξνέθπςαλ 

ζπζηάζεηο γηα ηηο επφκελεο ρξήζεηο, ελψ δελ πεξηιακβάλνληαη επξήκαηα βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγήζεθαλ νη 

απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο απφ ηνλ ειεγθηή θαηά ηνλ παξφληα έιεγρν  
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1. Φνξνινγηθόο πληειεζηήο 

Γηαπηζηψζεθε φηη ν ΟΣΔ δελ εθηίκεζε ηνλ εθαξκνζηέν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή κε βάζε 

πξνβιεπφκελα ζηνηρεία, αιιά εθάξκνζε έλαλ ηζηνξηθφ κέζν φξν. Ζ ΔΔΣΣ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο πξφηεηλε θαη εθάξκνζε ηα αθφινπζα: 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ΟΣΔ πξνβιέπεη είηε δεκηέο πξν θφξσλ είηε έζνδα απφ θφξνπο 

ηε ζηηγκή πνπ έρεη θεξδνθνξία πξν θφξσλ, ηφηε ν εθαξκνζηένο θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο ηζνχηαη κε κεδέλ (0%). 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ΟΣΔ πξνβιέπεη θεξδνθνξία πξν θφξσλ θαη ηαπηφρξνλα έμνδν 

θφξνπ εηζνδήκαηνο, ηφηε σο εθαξκνζηένο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηείηαη 

απηφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ, κέζα φκσο ζε 

ζπγθεθξηκέλα φξηα δηαθπκάλζεσλ ησλ δηαθνξψλ απφ ηνλ εθάζηνηε νλνκαζηηθφ 

ζπληειεζηή.  

ύζηαζε 

Ο ΟΣΔ νθείιεη λα εθαξκφδεη ηελ αλσηέξσ πξνζέγγηζε. 

 

2. Απαζρνινύκελν Κεθάιαην  

Καηά ηνλ ηξέρνληα έιεγρν έγηλαλ δεθηά ηα δεδνκέλα εηζφδνπ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ Απαζρνινχκελνπ Κεθαιαίνπ γηα ηα πξνυπνινγηζηηθά έηε 2011-2012. 

Γηα ηα πξνυπνινγηζηηθά έηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πην πξφζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ ηξηκήλσλ θαζψο ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πνπ εηνηκάδεη ν ΟΣΔ δελ 

πεξηιακβάλεη εθηηκήζεηο θαη γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηζνινγηζκνχ, κε απνηέιεζκα ε βάζε 

ππνινγηζκνχ ηνπ απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ λα κελ ζπλάδεη κε ηε ρξνληθή βάζε πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη νη φγθνη.   

ύζηαζε   

Ο ΟΣΔ νθείιεη λα θαηαξηίδεη πξνυπνινγηζηηθνχο ηζνινγηζκνχο γηα ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ 

ζρέδην πξνθεηκέλνπ λα είλαη αληηθεηκεληθφηεξνο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ 

απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ.  

 

3. Αλαιώζεηο απνζεκάησλ 

Απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ε κειέηε αλαιψζεσλ απνζεκάησλ ρξήδεη ζεκαληηθψλ 

βειηηψζεσλ θπξίσο σο πξνο ηελ ηεθκεξίσζε.  

ύζηαζε 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνινγηδφκελεο αλαιψζεηο απνζεκάησλ επηβάιιεηαη ε θαηάξηηζε 

πξνυπνινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ηεθκεξίσζε 

ηεο πξνκήζεηαο απνζεκάησλ.  

 

4. Λεηηνπξγηθά Έζνδα  

 

(α) 

Γηαπηζηψζεθε ε χπαξμε ππεξεζηψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ αξλεηηθά θαζαξά έζνδα. H ΔΔΣΣ 

ηηο αληηκεηψπηζε σο κηα ζπλνιηθή ππεξεζία θαη πξνέβε ζηε θαηαλνκή ησλ απνδφζεσλ 

(outpayments) αλαινγηθά βάζεη ησλ κηθηψλ εζφδσλ. 
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ύζηαζε  

Ο ΟΣΔ πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ζε κηα επηρεηξεζηαθή ππεξεζία εθείλεο ηηο κε ξπζκηδφκελεο 

ππεξεζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ αξλεηηθά θαζαξά έζνδα. 

(β)  

Γηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηε κειέηε πξνυπνινγηζηηθψλ εζφδσλ θπξίσο σο 

πξνο ηελ παξνπζίαζε ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ (εμέιημε ησλ δεδνκέλσλ φγθνπ θαη’ 

αληηζηνηρία κε άιια ζεκεία ηνπ ΔΚΟ, κνλαδηαίεο ηηκέο).  

 

ύζηαζε  

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα θαηαξηίδεη θαη λα παξέρεη αλαιπηηθή κειέηε κε ηνπο ππνινγηζκνχο 

θαη ηηο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο Πξνυπνινγηζκνχο Δζφδσλ, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

ζπζρεηίδεη κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ φγθσλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα παξαζέηεη αλαιπηηθά ηηο 

κνλαδηαίεο ηηκέο πνπ ιακβάλεη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ. 

5. Μειέηε Marketing   

Γηαπηζηψζεθε φηη ν ΟΣΔ δελ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηε κειέηε marketing φια ηα πξντφληα 

ιηαληθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο λέεο ζπλδέζεηο κηζζσκέλσλ γξακκψλ θαη ην internet feed. 

Δπίζεο, δηαπηζηψζεθαλ απνθιίζεηο κεηαμχ κειέηεο Marketing θαη ινγαξηαζκψλ γεληθήο 

ινγηζηηθήο, νη νπνίεο δελ αηηηνινγνχληαη απφ ην ζρεηηθφ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ.  

ύζηαζε 

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ηηο απνθιίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο κειέηεο 

Marketing θαη ησλ ινγαξηαζκψλ γεληθήο ινγηζηηθήο, πνπ αθνξνχλ ην Marketing, λα 

επηθαηξνπνηεί θαηάιιεια ηε κειέηε θαη λα παξέρεη αλαιπηηθφηεξν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ 

ηεθκεξίσζεο ησλ απνθιίζεσλ.  

 

6. Δξσηεκαηνιόγηα 

Γηαπηζηψζεθαλ νξηζκέλεο κεηαβνιέο ζηηο αληηζηνηρίζεηο ησλ ηκεκάησλ κε θσδηθνχο TCP 

δηακεξηζκάησλ, νη νπνίεο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ δελ είραλ αηηηνινγεζεί απφ ηνλ 

ΟΣΔ. 

 

Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ επηζθφπεζε ησλ θαηαλνκψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ππνδξαζηεξηνηήησλ, εληνπίζηεθαλ νξηζκέλεο απνθιίζεηο  ζε ζρέζε κε ηελ αθνινπζνχκελε 

κεζνδνινγία.  

ύζηαζε 

Ο ΟΣΔ νθείιεη λα εμεηάδεη ηηο κεηαβνιέο ζηηο ζπζρεηίζεηο ησλ ππεξεζηψλ κε θσδηθνχο 

TCP, θαζψο θαη λα θαηαγξάθεη θαη λα ηεθκεξηψλεη ηηο κεηαβνιέο απηέο θαηά ηελ έλαξμε 

ηνπ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη απφιπηε δηαθάλεηα θαη ζαθήλεηα ζηα ππνβαιιφκελα 

αξρεία. Δπίζεο, λα ελεκεξψλεη ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο κειέηεο, φπνπ είλαη 

απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηαγεγξακκέλε ε πιεξνθφξεζε θαη λα κελ 

δεκηνπξγνχληαη παξεξκελείεο ηεο κεζνδνινγίαο ζην κέιινλ. 

 

7. Μεξηζκόο θόζηνπο κηζζνδνζίαο ζε κνληέια Bottom-Up  



 54 

Ο ΟΣΔ δεκηνχξγεζε έλα εηθνληθφ πξντφλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέγεη ζε απηφ ην θφζηνο 

κηζζνδνζίαο πνπ αληηζηνηρεί ζε ππεξεζίεο πνπ ππνινγίδνληαη κε  Bottom-Up κνληέια. Ζ 

θαηαλνκή απηνχ ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο εθαξκφζζεθε κε αλαινγηθή κείσζε ηνπ 

θφζηνπο κηζζνδνζίαο φισλ ησλ ηκεκάησλ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί  φηη ην θφζηνο απηφ αθνξά 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη ηκήκαηα θαη φηη ε κείσζε απηή ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί 

ζηα ηκήκαηα απηά θαη  κφλν.  

ύζηαζε 

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη ζε κειινληηθνχο θνζηνινγηθνχο ειέγρνπο λα ζπζρεηίζεη ζπγθεθξηκέλα 

ηκήκαηα, ηα νπνία αθνξά ην θφζηνο κηζζνδνζίαο  πνπ δξνκνινγείηαη ζηα Bottom-Up 

κνληέια θαη λα πξνβεί ζε αθαίξεζε θφζηνπο κφλν απφ ηα ηκήκαηα απηά. 

8. Projections εξσηεκαηνινγίσλ 

Γηαπηζηψζεθε φηη ν ΟΣΔ πξνέβε ζε νξηζκέλεο αλαπξνζαξκνγέο ζηα Projections 

απαζρφιεζεο, ιφγσ κεηαβνιψλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ πξνέθπςαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ρσξίο λα αλαπξνζαξκνζηνχλ θαηαιιήισο ηα FTEs ησλ 

πξνυπνινγηζηηθψλ εηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ νη ελ ιφγσ κεηαβνιέο.  

 

ύζηαζε 

Γεδνκέλνπ φηη πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηα ηκήκαηα, ν ΟΣΔ νθείιεη λα 

ελζσκαηψλεη ηεθκεξησκέλα κεγάιν κέξνο ησλ αλακελφκελσλ αιιαγψλ θαη φρη 

κεκνλσκέλεο αιιαγέο κφλν έηζη ψζηε λα παξέρεη πην αμηφπηζηα πξνυπνινγηζηηθά FTEs. 

9. Καηαλνκή ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη ππνδξαζηεξηόηεηεο 

Γηαπηζηψζεθε φηη ν ηξφπνο θαηαλνκήο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο απφ δξαζηεξηφηεηεο ζε 

ππνδξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αληηθεηκεληθφο θαη δηαθαλήο ιφγσ 

ησλ αδπλακηψλ ηεο δηαδηθαζίαο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.  

Πεξαηηέξσ, δηαπηζηψζεθε φηη ε πξνζαξκνγή ησλ FTEs ζηα πξνυπνινγηζηηθά έηε κε βάζε 

ηα volumes θαη ηα revenues δεκηνπξγεί κφλν κηθξή εμνκάιπλζε θαη δελ κπνξεί λα 

ελζσκαηψζεη πιήξσο ηηο κεηαβνιέο αλάκεζα ζηα έηε 2010-2012. 

ύζηαζε 

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο θιείδεο κεξηζκνχ απφ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

ππνδξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε νδεγψλ θφζηνπο πνπ λα βαζίδνληαη ζε ειέγμηκα ζηνηρεία 

(κεηξήζεηο ή/θαη πξαγκαηηθά δεδνκέλα).  

 

10. Μειέηε πκβάζεσλ  

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ ζπκθηιίσζε ηεο κειέηεο θαη λα ηεθκεξηψλεη ην κέξνο 

ηνπ θφζηνπο ην νπνίν ζπκθσλεί πιήξσο θαη πξνθχπηεη κε βάζε ηε κειέηε ησλ 

πκβάζεσλ. Γηα ην ππφινηπν ηνπ θφζηνπο γηα ην νπνίν πξνθχπηνπλ αζπκθσλίεο, ζα πξέπεη 

λα θαηαγξάθεη θαη λα ηεθκεξηψλεη ηηο δηαθνξέο απηέο, θαζψο θαη ηηο παξαδνρέο ηηο νπνίεο 

ιακβάλεη πξνθεηκέλνπ λα ζπζρεηηζζεί ην ππφινηπν ηνπ θφζηνπο κε θάπνηα δεμακελή 

θφζηνπο (Cost Pool). 
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Β. Έλεγσορ Κοζηολογικού ςζηήμαηορ Top Down με ηη σπήζη μεθοδολογίαρ Μέζος 

Μακποππόθεζμος Δπαςξηηικού Κόζηοςρ με βάζη ηο Σπέσον κόζηορ (ΜΜΔΚ-ΣΚ) / 

Οςζιώδη εςπήμαηα ηος ελέγσος 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα, αλαθέξνληαη ηα νπζηψδε επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ επί ηεο 

πινπνηνχκελεο απφ ηνλ ΟΣΔ  κεζνδνινγίαο Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ 

Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ θφζηνο (ΜΜΔΚ-ΣΚ). 

(α) Δθθξεκείο ζπζηάζεηο πξνεγνύκελσλ θνζηνινγηθώλ ειέγρσλ  

Απφ ην έιεγρν πξνέθπςε φηη ν ΟΣΔ δελ έρεη πινπνηήζεη ηηο αθφινπζεο ζπζηάζεηο: 

 

1. Οκνγελείο θαηεγνξίεο θόζηνπο - ΟΚΚ (Homogeneous Cost Categories, HCC) 

1.1. HCC – επηζθαιείο απαηηήζεηο  

Ζ ελ ιφγσ ζχζηαζε δελ έρεη πινπνηεζεί. Ο ΟΣΔ έρεη κελ νξίζεη κηα λέα νκνγελή 

θαηεγνξία θφζηνπο «Δπηζθαιείο απαηηήζεηο» γηα ην θφζηνο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ή 

ησλ επηζθαιεηψλ απφ παξνρή ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο, ρσξίο σζηφζν λα αληηζηνηρίδνληαη 

θφζηε ζε απηή ηελ θαηεγνξία. 

 

ύζηαζε  
Ηζρχεη ε ζχζηαζε ησλ πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ΟΣΔ νθείιεη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία ηα ζρεηηθά θφζηε.  

 

1.2. HCC – ηάθξνο   

 

Γηαπηζηψζεθε φηη δελ πινπνηήζεθε ε ζρεηηθή ζχζηαζε. 

 

ύζηαζε  

Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία δχν λέσλ νκνγελψλ θαηεγνξηψλ θφζηνπο 

(HCC): “Trench – Access” θαη “Trench – Core”.  

 

2. Οξηζκόο Δπαπμήζεσλ 

2.1 Οξηζκόο επαπμήζεσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ATM θαη data IP 

Απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ν ΟΣΔ δελ έρεη πινπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ ζχζηαζε  

 

ύζηαζε 

 O OTE ζα πξέπεη λα δηαρσξίδεη ην ηκήκα πξφζβαζεο ησλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ATM θαη 

IP data ζε μερσξηζηνχο θσδηθνχο πξντφλησλ, σο εμήο: Σν κελ κέξνο πξφζβαζε - 

αλεμάξηεην ηεο ρσξεηηθφηεηαο - ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί κέξνο ηεο επαχμεζεο 

«Πξφζβαζε». Σν δε κέξνο κεηάδνζε – εμαξηεκέλν ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο απφζηαζεο 

- πξέπεη λα ζεσξεζεί κέξνο ηεο επαχμεζεο «Κνξκφο». 

 

 

2.2 Οξηζκόο επαπμήζεσλ ησλ ππεξεζηώλ ADSL 
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Απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ν ΟΣΔ δελ έρεη πινπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ ζχζηαζε  

ύζηαζε 

Ο ΟΣΔ νθείιεη λα  αλαπξνζαξκφζεη  ην  θνζηνινγηθφ ηνπ  ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 482/051/26-5-2008. Ο OTE ζα πξέπεη  λα 

δηαρσξίζεη ην ηκήκα πξφζβαζεο ησλ ρνλδξηθψλ ADSL ππεξεζηψλ ζε μερσξηζηνχο 

θσδηθνχο πξντφλησλ. Σν ηκήκα πξφζβαζεο - αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηαο - πξέπεη λα 

ζεσξεζεί κέξνο ηεο επαχμεζεο «Πξφζβαζε». Σν ηκήκα κεηάδνζεο – εμαξηψκελν απφ ηε 

ρσξεηηθφηεηα θαη ηελ απφζηαζε - πξέπεη λα ζεσξεζεί κέξνο ηεο επαχμεζεο «Κνξκφο». 

2.3. Οξηζκόο επαπμήζεσλ ησλ ππεξεζηώλ Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ Ληαληθήο  

 

Απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ν ΟΣΔ δελ έρεη πινπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ ζχζηαζε  

ύζηαζε 
 Ο ΟΣΔ νθείιεη λα  πξνζαξκφζεη  ην  θνζηνινγηθφ ηνπ  ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 482/051/26-5-2008. Ο OTE ζα πξέπεη λα 

δηαρσξίζεη ην ηκήκα πξφζβαζεο ησλ ππεξεζηψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο ζε 

μερσξηζηνχο θσδηθνχο πξντφλησλ. Σν κέξνο πξφζβαζε - αλεμαξηήησο  ρσξεηηθφηεηαο – 

ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί κέξνο ηεο επαχμεζεο «Πξφζβαζε». Σν κέξνο κεηάδνζε – 

εμαξηεκέλν ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο απφζηαζεο - πξέπεη λα ζεσξεζεί κέξνο ηεο 

επαχμεζεο «Κνξκφο». 

 

3. Γεληθή ζύζηαζε γηα ηνλ νξηζκό επαπμήζεσλ 

 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο  δηαθάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληζηάηαη ε πξνζεθηηθή αλαζεψξεζε 

ησλ αληηζηνηρήζεσλ, θαηά ηνλ νξηζκφ επαπμήζεσλ, θαζψο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη 

απαξαίηεην είηε λα αιιάμεη ε αληηζηνίρεζε, είηε λα δηαρσξηζηνχλ ηα ζηνηρεία Κνξκνχ θαη 

Πξφζβαζεο ησλ ππεξεζηψλ.  

 

 

 

β. Δπξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηνλ ηξέρνληα θνζηνινγηθό έιεγρν  (λέεο 

ζπζηάζεηο)
31

 

 

1. ηνηρεία ππνινγηζκνύ ρέζεσλ Όγθνπ Κόζηνπο/ ρέζεσλ Κόζηνπο (CVR/CCR) 

Γηαπηζηψζεθε φηη ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ησλ γξαθεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα IP, ATM, Ethernet θαη BRAS, δελ παξνπζίαδαλ ηηο ιεπηνκέξεηεο 

ησλ ππνινγηζκψλ, παξά κφλν ηηο ηειηθέο ηηκέο γη απηφ ηνλ ιφγν δεηήζεθε πεξηζζφηεξε 

πιεξνθφξεζε θαη δηεπθξηλήζεηο. 

                                                 
31

  εκεηψλεηαη φηη ζηελ παξνχζα αλαθέξνληαη κφλν ηα επξήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ πξνέθπςαλ ζπζηάζεηο γηα 

ηηο επφκελεο ρξήζεηο ελψ δελ πεξηιακβάλνληαη επξήκαηα βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγήζεθαλ νη απαξαίηεηεο 

δηνξζψζεηο απφ ηνλ ειεγθηή θαηά ηνλ παξφληα έιεγρν  
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ύζηαζε 

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ 

γξαθεκάησλ  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα IP, ATM, Ethernet θαη BRAS. 

2. Οκνγελείο θαηεγνξίεο θόζηνπο «Υξεώζηεο – Δλαιιαθηηθνί» 

Γηαπηζηψζεθε  φηη ην φλνκα ηεο ελ ιφγσ νκνγελνχο θαηεγνξίαο θφζηνπο δελ απνηππψλεη 

ζσζηά ηελ θχζε ηνπ θφζηνπο ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο, θαζψο ππνδειψλεη φηη ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλν ρξέε απφ ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο.  

 

ύζηαζε  

πληζηάηαη ε νκνγελήο θαηεγνξία θφζηνπο «Υξεψζηεο-Δλαιιαθηηθνί» λα κεηνλνκαζηεί ζε 

«Δκπνξηθνί Υξεψζηεο» πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίδεη θαιχηεξα ηε θχζε ησλ ζηνηρείσλ 

θφζηνπο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ θαηεγνξία.  

 

Γ. Έιεγρνο Τπνδεηγκάησλ  bottom-up 

Καηά ηνλ ΔΚΟ 2010-2012 ν ΟΣΔ παξνπζίαζε 315 ππεξεζίεο (εθ ησλ νπνίσλ νη 54 είλαη 

λέεο) ην θφζηνο ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη κέζσ 146 Bottom Up ππνδεηγκάησλ.   

 

 

Οπζηώδε επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ Τπνδεηγκάησλ bottom-up πνπ ππέβαιε ν ΟΣΔ:  

 

χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο γηα ηηο 

νπνίεο ν ΟΣΔ έρεη ππνρξέσζε θνζηνιφγεζεο ή/θαη θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο κε βάζε 

θνζηνινγηθφ ζχζηεκα Top-down κε ρξήζε κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ. Χζηφζν, νξηζκέλεο 

απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο είηε δελ ελζσκαηψζεθαλ ζην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα Top-down 

απφ ηνλ ΟΣΔ είηε παξφιν πνπ ελζσκαηψζεθαλ, δελ εμήρζεζαλ απνηειέζκαηα θαηάιιεια 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θνζηνζηξεθψλ ηειψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο, ν ΟΣΔ αλέπηπμε bottom-up κνληέια γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο, ηα νπνία 

θαη ππέβαιε ζηελ ΔΔΣΣ. (βιέπε αλαιπηηθά θαησηέξσ ππνπαξάγξαθνο BU.1.). 

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο Απνθάζεηο, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ν ΟΣΔ παξείρε κνληέια MMEK-TK bottom-up (βιέπε αλαιπηηθά 

θαησηέξσ ππνπαξάγξαθν ΒU2). 

 

ύζηαζε 

 Ο ΟΣΔ πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ θαη λα ππνινγίδεη ηo 

θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεηηθή ππνρξέσζε, απφ ην top-down ΜΜΔΚ-ΣΚ 

θνζηνινγηθφ ηνπ ζχζηεκα. 

 

 

BU.1. Οη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ην ΔΚΟ 2010-2012 ν ΟΣΔ δελ ππνιόγηζε ηα 

κνλαδηαία θόζηε ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα top down αιιά ππέβαιε ζρεηηθά 

ππνδείγκαηα bottom-up, αλήθνπλ ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο:     

 

BU1.A.Τπεξεζίεο Γηαζύλδεζεο  

 



 58 

BU1.A1. Τπεξεζίεο Ζ-ΕΔΤ 

i. Δθάπαμ ηέινο χλδεζεο- Δλεξγνπνίεζεο θπθιψκαηνο 2 Mbps Ζ-ΕΔΤ (αλά 

θχθισκα) 

ii. Δθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο δεχμεο δηαζχλδεζεο 2 Mbps ζε  θχθισκα Ζ-ΕΔΤ ζην 

ίδην ΑΚ (αλά θχθισκα) 

iii. Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο αίηεζεο ζχλδεζεο-ελεξγνπνίεζεο θπθιψκαηνο 2 Mbps Ζ-

ΕΔΤ 

iv. Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο αίηεζεο κεηάβαζεο δεχμεο δηαζχλδεζεο 2 Mbps ζε  

θχθισκα Ζ-ΕΔΤ ζην ίδην ΑΚ 

v. Δθάπαμ θφζηνο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο Ζ-ΕΔΤ 

vi. Κφζηνο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα παξάδνζε ππεξεζηψλ Ζ-ΕΔΤ 

 

BU1.A2. Τπεξεζίεο Φ-ΕΔΤ 

 

i. Δθάπαμ ηέινο χλδεζεο- Δλεξγνπνίεζεο θπθιψκαηνο 2 Mbps Φ-ΕΔΤ (αλά 

θχθισκα) 

ii. Δθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο δεχμεο δηαζχλδεζεο 2 Mbps ζε  θχθισκα Φ-ΕΔΤ ζην 

ίδην ΑΚ (αλά θχθισκα) 

iii. Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο αίηεζεο ζχλδεζεο-ελεξγνπνίεζεο θπθιψκαηνο                2 

Mbps Φ-ΕΔΤ 

iv.  Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο αίηεζεο κεηάβαζεο δεχμεο δηαζχλδεζεο 2 Mbps ζε   

θχθισκα Φ-ΕΔΤ ζην ίδην ΑΚ 

 

BU1.A3. Γηαρεηξηζηηθό ηέινο δηαβίβαζεο θιήζεσλ πξνο ηξίηα δίθηπα (αλά θιήζε) 

 Γηαρεηξηζηηθφ ηέινο δηαβίβαζεο θιήζεσλ πξνο ηξίηα δίθηπα  

 

BU1.A4. Εεύμεηο Γηαζύλδεζεο  

i. Κφζηνο Άζθνπεο Απαζρφιεζεο πλεξγείνπ γηα Παξάδνζε Γξακκήο Γηαζχλδεζεο 

ii. Κφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο Γξακκήο Γηαζχλδεζεο  

iii. Κφζηνο εζσηεξηθήο κεηαθνξάο Εεχμεο Γηαζχλδεζεο ζην ίδην νηθφπεδν ρσξίο 

θαηαζθεπή λένπ θνξέα ή λέαο ππνδνκήο 

iv. Κφζηνο εζσηεξηθήο κεηαθνξάο Εεχμεο Γηαζχλδεζεο ζην ίδην νηθφπεδν κε 

θαηαζθεπή λένπ θνξέα ή λέαο ππνδνκήο 

 

ΒU1.B Τπεξεζίεο Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ Υνλδξηθήο 

 

BU1.B1 Δθάπαμ ηέιε ελεξγνπνίεζεο Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ Υνλδξηθήο 

 Δθάπαμ ηέιε χλδεζεο Σεξκαηηθψλ θπθισκάησλ 

 Δθάπαμ ηέιε χλδεζεο Σεξκαηηθψλ- Εεπθηηθψλ θπθισκάησλ 

 Δθάπαμ ηέιε χλδεζεο Εεπθηηθψλ θπθισκάησλ 

 Δθάπαμ ηέιε Αλαδξνκνιφγεζεο Εεπθηηθφ αλά άθξν/Σεξκαηηθφ ζε Φ/Πιήξεο 

/Ζκηδεχμε 

 Δθάπαμ ηέινο κεηαηξνπήο ζπλδεδεκέλνπ ηεξκαηηθνχ + δεπθηηθνχ αλά άθξν 

δεπθηηθνχ /ηεξκαηηζκνχ ηκήκαηνο ζε ζχλδεζε κεηάδνζεο 
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Σα ππνβιεζέληα απφ ηνλ ΟΣΔ κνληέια αθνξνχλ ηηο ρσξεηηθφηεηεο : 64Kbps, 128Kbps, 

256Kbps, 384Kbps, 512Kbps, 1024Kbps, 2Mbps, 1920Kbps HC, 34Mbps θαη 155Mbps. 

 

BU1.B2 Δθάπαμ ηέιε κεηαηξνπήο πθηζηάκελσλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ ρνλδξηθήο 

 Δθάπαμ ηέινο κεηαηξνπήο ζε ηεξκαηηθφ ηκήκα 

 Δθάπαμ ηέινο κεηαηξνπήο ζε Zεπθηηθφ ηκήκα 

 Δθάπαμ ηέινο κεηαηξνπήο ζε ηεξκαηηθφ ηκήκα θαη ζην ζρεηηθφ Zεπθηηθφ 

ηκήκα  

 

 

BU1.B3 Σέιε ζύλδεζεο κεηάδνζεο 

BU1.B3.1 Δθάπαμ ηέιε ζύλδεζεο κεηάδνζεο εκηδεύμεο/ θπζηθήο 

ζπλεγθαηάζηαζεο 

 Σέινο ζχλδεζεο κεηάδνζεο εκη-δεχμεο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν ελαιιαθηηθφο πάξνρνο επηιέγεη λα ζπλδεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηθή 

ηνπ ίλα.  

 Σέινο ζχλδεζεο κεηάδνζεο ζε Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε, ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ελαιιαθηηθφο πάξνρνο επηιέγεη λα ζπλδεζεί ζην 

ζπλεγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ ηνπ.  

BU1.B3.2 Μεληαία ηέιε ζύλδεζεο κεηάδνζεο εκηδεύμεο/ θπζηθήο 

ζπλεγθαηάζηαζεο 

 Μεληαίν ηέινο ζχλδεζεο κεηάδνζεο εκη-δεχμεο  

 Μεληαίν ηέινο ζχλδεζεο κεηάδνζεο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο 

 

 BU1.B3.3 Δθάπαμ ηέιε κεηαθνξάο ηεξκαηηθνύ ηκήκαηνο  

 Δθάπαμ ηέινο κεηαθνξάο άθξνπ ηεξκαηηθνχ ηκήκαηνο πιήξνπο δεχμεο 

 Δθάπαμ ηέινο αλαδφκεζεο ζχλδεζεο κεηάδνζεο 

 

BU1.B3.4 Μεληαία ηέιε θπθιώκαηνο εκη-δεύμεο θαη θπθιώκαηνο ζε θπζηθή 

ζπλεγθαηάζηαζε   

 Μεληαίν Σέινο Κπθιψκαηνο Ζκη-Εεχμεο 

 Μεληαίν Σέινο Εεχμεο Κπθιψκαηνο ζε Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε 

 Μεληαίν Σέινπο Κπθιψκαηνο Πιήξνπο Εεχμεο 

 

BU1.B 3.5  Σέιε ζύλδεζεο ΚΔ-Backhaul 

 Δθάπαμ ηέινο κεηαθνξάο Άθξνπ πλδεδεκέλνπ θπθιψκαηνο Δπέθηαζεο 

 

BU1.B4 Λνηπέο ππεξεζίεο 

 Σέινο Μεηαθνξάο Άθξνπ Σεξκαηηθνχ 
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 Σέινο αλαβάζκηζεο ηαρχηεηαο γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο ηεο Πξνζθνξάο 

Αλαθνξάο Σεξκαηηθψλ-Εεπθηηθψλ, πλδέζεσλ Μεηάδνζεο θαη Backhaul 

 Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο αηηήκαηνο  

 Δθάπαμ ηέινο αλαδξνκνιφγεζεο Εεπθηηθφ αλά άθξν/Σεξκαηηθφ ζε Φ / 

Πιήξεο / Ζκη-δεχμε 

 Δθάπαμ ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο ή Παξάδνζε  

ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Σεξκαηηθψλ-Εεπθηηθψλ, πλδέζεσλ Μεηάδνζεο θαη 

Backhaul. 

 Δθάπαμ ηέινο εθρψξεζεο ή αιιαγήο επσλπκίαο αλά Μηζζσκέλε Γξακκε 

 Σέινο εζσηεξηθήο κεηαθνξάο ζην ίδην θηίξην ή ζην ίδην νηθφπεδν αλά άθξν 

 Σέινο νκαδνπνίεζεο πθηζηάκελσλ θπθισκάησλ 

 Σέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο  

 Σέινο άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα παξάδνζε ππεξεζίαο  

 

Καηεγνξία ππνδεηγκάησλ bottom-up BU1.Γ: 

BU1.Γ1. Αδεζκνπνίεηε Πξόζβαζε ζηνλ Σνπηθό Βξόρν:  

 

 Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο αλελεξγνχ ηνπηθνχ βξφρνπ, 

 Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο αίηεζεο ζχλδεζεο Αλελεξγνχ ΣΒ  

 Δθάπαμ ηέινο απνζχλδεζεο πιήξνπο ηνπηθνχ βξφρνπ, 

 Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο αίηεζεο απνζχλδεζεο Πιήξνπο ΣΒ 

 Δθάπαμ ηέινο απνζχλδεζεο κεξηδφκελνπ ηνπηθνχ βξφρνπ, 

 Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο αίηεζεο απνζχλδεζεο Μεξηδφκελνπ ΣΒ 

 Δθάπαμ ηέινο κεηαηξνπήο κεξηδφκελνπ ζε πιήξσο αδεζκνπνίεην ηνπηθφ 

βξφρν,  

 Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο κεηαηξνπήο κεξηδφκελνπ ζε πιήξσο αδεζκνπνίεην 

ηνπηθφ βξφρν, 

 Δθάπαμ ηέινο αιιαγήο νξίνπ ΣΒ ζην Γεληθφ Καηαλεκεηή ηνπ ΟΣΔ  

 Δθάπαμ ηέινο επίζθεςεο ζπλεξγείνπ ζε ζχλδεζκν (κνχθα) γηα άξζε βιάβεο 

ππαηηηφηεηαο παξφρνπ 

 Σέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα παξάδνζε βξφρνπ 

 Σέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο ππαηηηφηεηαο παξφρνπ  

 Δθάπαμ ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ ζε ζπλδπαζηηθή επίζθεςε γηα 

άξζε βιάβεο ηνπηθνχ βξφρνπ ππαηηηφηεηαο παξφρνπ 

 Δθάπαμ ηέινο άζθνπεο απαζρφιεζεο ζπλεξγείνπ κε κεηάβαζε ζε ρψξν Φ γηα 

άξζε βιάβεο Σνπηθνχ Βξφρνπ ππαηηηφηεηαο παξφρνπ 

 Δθάπαμ ηέινο άζθνπεο απαζρφιεζεο ζπλεξγείνπ εληφο ηνπ Γεληθνχ 

Καηαλεκεηή γηα άξζε βιάβεο ηνπηθνχ βξφρνπ ππαηηηφηεηαο παξφρνπ 

 Δθάπαμ ηέινο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ (ΣΠ1) ζε Πιήξε 

Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ2) 
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 Δθάπαμ ηέινο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ (ΣΠ1) ζε 

Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ2) 

 Δθάπαμ ηέινο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ1) ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Βξφρν (ΣΠ2) 

 Δθάπαμ ηέινο Αθχξσζεο  Αίηεζεο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

(ΣΠ1) ζε Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ2 

 Δθάπαμ ηέινο Αθχξσζεο Αίηεζεο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

(ΣΠ1) ζε Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ2) 

 Δθάπαμ ηέινο Αθχξσζεο Αίηεζεο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν 

(ΣΠ1) ζε Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ2) 

 Δθάπαμ ηέινο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Βξφρν 

 Δθάπαμ ηέινο Αθχξσζεο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν ζε Πιήξε 

Σνπηθφ Βξφρν 

 Δθάπαμ ηέινο Αθχξσζεο (Απφξξηςεο) Αίηεζεο χλδεζεο Σνπηθνχ Βξφρνπ 

ιφγσ απφξξηςεο ηεο αίηεζεο θνξεηφηεηαο 

 Δθάπαμ ηέινο ππεξεζίαο mirroring απφ 100” κέρξη 600” δεχγε 

 Μεληαίν ηέινο ρξήζεο γηα ΔΞΚ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ΟΣΔ 

 

BU1.Γ2. Μεηάβαζε κεηαμύ ΥΔΠ θαη Σνπηθνύ Βξόρνπ 

 Δθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (ΑΡΤ) ζε πιήξε 

ηνπηθφ βξφρν 

 Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο Μεηάβαζεο Α.Ρ.Τ.. ζε πιήξε ηνπηθφ βξφρν 

 Δθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ζε κεξηδφκελν 

ηνπηθφ βξφρν 

 Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο Μεηάβαζεο Α.Ρ.Τ.. ζε κεξηδφκελν ηνπηθφ 

βξφρν 

 Δθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε 

Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν 

 Δθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε πιήξε 

ηνπηθφ βξφρν 

 Δθάπαμ ηέινο Αθχξσζεο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε 

Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν 

 Δθάπαμ ηέινο Αθχξσζεο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε 

Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν 

 Δθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο κεξηδφκελνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ζε Υνλδξηθή Δπξπδσληθή 

Πξφζβαζε  

 

BU1.Γ3. Αδεζκνπνίεηε Πξόζβαζε ζηνλ Σνπηθό Τπνβξόρν 

 Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Αλελεξγνχ Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 

 Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Δλεξγνχ Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 

 Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο χλδεζεο Αλελεξγνχ Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 

 Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο χλδεζεο Δλεξγνχ Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 



 62 

 θφζηνο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Τπνβξφρν 

 θφζηνο Αθχξσζεο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε Πιήξε 

Σνπηθφ Τπνβξφρν 

 θφζηνο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. ζε Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν 

 θφζηνο Αθχξσζεο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. ζε Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν 

 θφζηνο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν ζε Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν 

 θφζηνο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν ΣΠ1 ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Τπνβξφρν ΣΠ2 

 θφζηνο Μεηάβαζεο απφ Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν ζε Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν 

 θφζηνο απνζχλδεζεο Δλεξγνχ Σνπηθνχ Τπνβξφρνπ 

 θφζηνο Αθχξσζεο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Τπνβξφρν 

 θφζηνο Αθχξσζεο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν ΣΠ1 ζε Πιήξε 

Σνπηθφ Τπνβξφρν ΣΠ2 

 θφζηνο Αθχξσζεο Μεηάβαζεο απφ Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Τπνβξφρν 

 θφζηνο Αθχξσζεο Απνζχλδεζεο Δλεξγνχ Σνπηθνχ Τπνβξφρνπ 

 Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Καισδίνπ Σεξκαηηζκνχ (ΚΣ) Σνπηθνχ Τπνβξφρνπ 10, 

20, 30, 40, 50 δεπγψλ 

 Δθάπαμ θφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο  πλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο Σνπηθνχ 

Τπνβξφρνπ ππαηηηφηεηαο παξφρνπ (εγθαηάζηαζε πειάηε παξφρνπ) 

 Δθάπαμ θφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο  πλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο Σνπηθνχ 

Τπνβξφρνπ ππαηηηφηεηαο παξφρνπ (εγθαηάζηαζε παξφρνπ) 

 Δθάπαμ θφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο  πλεξγείνπ γηα παξάδνζε Σνπηθνχ 

Τπνβξφρνπ ππαηηηφηεηαο παξφρνπ 

 Δθάπαμ ηέινο κειέηεο –Απηνςίαο Καηαζθεπήο ΔΚΣ-Φξεαηίνπ Παξφρσλ γηα Α-

ΣνΤΒ 

 Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο αίηεζεο ζχλδεζεο ΣνΤΒ ιφγσ απφξξηςεο αίηεζεο 

θνξεηφηεηαο 

 Δθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (ΑΡΤ) ΣΠ1 ζε 

Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε (ΑΡΤ) ΣΠ2  

 

ΒU1.Γ Τπεξεζίεο επξπδσληθήο πξόζβαζεο   

ΒU1.Γ 1 Τπεξεζίεο ΑΡΤ 

 Σέινο χλδεζεο ΑΡΤ- DSLAM ζε ΑΚ ΟΣΔ  

 Σέινο χλδεζεο ΑΡΤ- DSLAM ζε KV  

 Μεληαίν Σέινο γηα παξνρή ππεξεζίαο ΑΡΤ Γ΄ DSLAM 

 Μεληαίν Σέινο γηα παξνρή ππεξεζίαο ΑΡΤ Γ΄ DSLAM A/K  

 Δθάπαμ ηέινο  Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ ζε Α.ΡΤ.. 

 Δθάπαμ ηέινο Μεηάβαζεο Α.ΡΤ.. ΣΠ1 ζε Α.ΡΤ.. ΣΠ2 

 Δθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο Πιήξνπο ΣνΒ ζε ΥΔΓ-ΑΡΤ 
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 Δθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ ΣνΒ ζε ΥΔΓ-ΑΡΤ Δθάπαμ ηέινο 

ζπλδπαζκέλεο παξνρήο ΥΔΓ & ΑΡΤ ζε πθηζηάκελε ηειεθσληθή ζχλδεζε   

 Σέινο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ ΣνΒ ζε ΑΡΤ-DSLAM KV  

 Σέινο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ ΣνΒ ζε ΑΡΤ-DSLAM  A/K  

 Σέινο Μεηάβαζεο ΑΡΤ-DSLAM  ζε ΑΡΤ-DSLAM  (ΣΠ1 ζε ΣΠ2)  

 Σέινο άζθνπεο απαζρφιεζεο ζπλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο ADSL Υνλδξηθήο 

ππαηηηφηεηαο παξφρνπ  

 Σέινο άζθνπεο κεηάβαζεο  ζπλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο ADSL Υνλδξηθήο 

ππαηηηφηεηαο παξφρνπ  

 

BU1.Γ2. πλδπαζκέλν αίηεκα ΥΔΓ & Α.ΡΤ. 

 Σέινο ζχλδεζεο ΥΔΓ & Α.ΡΤ. ζε πθηζηάκελε ηειεθσληθή ζχλδεζε 

 Σέινο κεηάβαζεο Πιήξνπο ΣνΒ ζε ΥΔΓ & Α.ΡΤ. 

 Σέινο κεηάβαζεο κεξηδφκελνπ ΣνΒ ζε ΥΔΓ & Α.ΡΤ. 

  

BU1.Γ3. ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΖ ΠΡΟΒΑΖ (V-Α.ΡΤ..)   

 Σέινο ελεξγνπνίεζεο V- Α.ΡΤ. (Α/Κ) 

 Σέινο κεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ ζε V- Α.ΡΤ. (Α/Κ) 

 Σέινο κεηάβαζεο V- Α.ΡΤ. (Α/Κ) ΣΠ1 ζε V- Α.ΡΤ. (Α/Κ) ΣΠ2 

 Σέινο κεηάβαζεο κεηαμχ ππεξεζηψλ Α.ΡΤ. /V- Α.ΡΤ. (Α/Κ) 

 Σέινο πλδπαζκέλνπ Αηηήκαηνο Υ.Δ.Γ. & V- Α.ΡΤ. (Α/Κ) 

 Σέινο ζπλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο κεηάβαζεο ΠΣνΒ ζε Υ.Δ.Γ. & V- Α.ΡΤ. (Α/Κ) 

 Σέινο ζπλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο κεηάβαζεο ΜΣνΒ ζε Υ.Δ.Γ. & V- Α.ΡΤ. (Α/Κ) 

 Μεληαίν Κφζηνο V- Α.ΡΤ. (Α/Κ) 30 & 50 Mbps 

 

 

BU2. Τπεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ν ΟΣΔ ππέβαιε ζρεηηθά ππνδείγκαηα bottom-up, 

ζύκθσλα κε ηε ξπζκηζηηθή ηνπ ππνρξέσζε: 

 

BU2. Α. Σέιε ππεξεζηώλ ζπλεγθαηάζηαζεο ΑΠΣΒ  

 

1) Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε (Φ..):  

 

 Δθάπαμ ηέινο εθπφλεζεο ηερληθήο πξνκειέηεο (αλά πάξνρν) 

 Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο εθπφλεζεο ηερληθήο πξν-κειέηεο (αλά πάξνρν) 

 Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο Δζσηεξηθνχ πλδεηηθνχ Καισδίνπ θαη 

νξηνισξίδαο 100 δεπγψλ  

 Δθάπαμ ηέινο παξάδνζεο ρψξνπ θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο ζε αζηηθφ 

θέληξν εληφο Αηηηθήο  

 Δθάπαμ ηέινο παξάδνζεο ρψξνπ θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο ζε αζηηθφ 

θέληξν ινηπήο Διιάδαο   

 Μεληαία κηζζψκαηα  ρξήζεο ρψξνπ Φ.. αλά ηθξίσκα (Εψλε Α/Β/Γ) 
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 Μεληαία ηέιε γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ρξήζεο ρψξνπ αλά ηθξίσκα 

 Μεληαίν θφζηνο  Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο ζε ρψξν Φ.. κε ηηκνιφγην 

ΓΔΖ Β1   (αλά Ampere DC) 

 Μεληαίν θφζηνο  Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο ζε ρψξν Φ.. κε ηηκνιφγην 

ΓΔΖ Γ22  (αλά Ampere DC) 

 θφζηνο Παξάδνζεο Ηθξησκάησλ κεηά απφ Δπαχμεζε / Μείσζε ζε Υψξν Φ 

εληφο Έδξαο 

 θφζηνο Παξάδνζεο Ηθξησκάησλ κεηά απφ Δπαχμεζε / Μείσζε ζε Υψξν Φ 

εθηφο Έδξαο 

 Δθάπαμ θφζηνο Δγθαηάζηαζεο & Εεχμεο Δ..Κ.Σ. Κακπίλαο ζε Πξναχιην 

ρψξν Α/Κ ΟΣΔ κε Γ.Κ.Ο.(100”, 200”, 400”, 600”, 800”, 1000”, 1200”) 

 Μεληαίν θφζηνο πληήξεζεο θαη Άξζεο Βιάβεο ΔΚΣ ζην ΦΤTΠ 

Κακπίλαο ζε Πξναχιην Υψξν Α/Κ ΟΣΔ (αλά 100 Εεχγε) 

 Δθάπαμ θφζηνο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο Φ Κακπίλαο ζε 

Πξναχιην ρψξν Α/Κ ΟΣΔ 

 Δθάπαμ θφζηνο Δπίβιεςεο - Δπηζηαζίαο γηα θαηαζθεπή Φ Κακπίλαο ζε 

Πξναχιην ρψξν Α/Κ ΟΣΔ 

 Δθάπαμ θφζηνο Δπίβιεςεο - Δπηζηαζίαο γηα θαηαζθεπή Φ Κακπίλαο ζε 

Πξναχιην ρψξν Α/Κ ΟΣΔ (επηπιένλ θφζηνο αλά ψξα) 

 Δθάπαμ θφζηνο Υσξνζέηεζεο θαη Δπίβιεςεο γηα Backhaul Φ Κακπίλαο κε 

ίδηα κέζα 

 θφζηνο Υσξνζέηεζεο θαη Δπίβιεςεο γηα Backhaul Φ Κακπίλαο κε ίδηα 

κέζα (επηπιένλ θφζηνο αλά ψξα) 

 Δθάπαμ Σέινο Τπνδνκήο γηα ηελ Παξνρή Ζι. Ρεχκαηνο 

 Σέινο ζπλνδείαο/Δπηζηαζία ζε Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε (αλα επίζθεςε)- 

εληφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγάζηκσλ εκεξψλ 

 Σέινο ζπλνδείαο/Δπηζηαζία ζε Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε (αλα επίζθεςε)- 

εθηφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγάζηκσλ εκεξψλ 

 

2) Απνκαθξπζκέλε πλεγθαηάζηαζε:  

 Δθάπαμ ηέινο εθπφλεζεο ηερληθήο κειέηεο ΔΚΣ & ΚΟΗ ΦΤΠ 

 Δθάπαμ ηέινο εγθαηάζηαζεο ΔΚΣ 200 δεπγψλ ζε ΦΤΠ 

 Δθάπαμ ηέινο εθπφλεζεο κειέηεο γηα ην ΔΞΚ & ΚΟΗ ΣΠ  

 Δθάπαμ ηέινο εγθαηάζηαζεο 200 δεπγψλ ζε ΦΤΠ  

 Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο 200/400/600/800/1000/1200 δεπγψλ ΔΚΣ ζε 

ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα)  

 Μεληαία ηέιε ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιάβεο ζην ΦΤΠ αλά 200 

δεχγε ΔΚΣ 

 Μεληαία ηέιε ρξήζεο δεχγνπο ΔΞΚ αλά κέηξν (L*N*Μεληαίν θφζηνο)  

 θφζηνο Δπίζθεςεο πλεξγείνπ ζε ζχλδεζκν (κνχθα) γηα άξζε Βιάβεο 

Τπαηηηφηεηαο Παξφρνπ 

 θφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα παξάδνζε Τπεξεζηψλ ΚΟΗ – 

ΔΚΣ 
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3) Τπεξεζίεο χκκηθηεο θαη Δηθνληθήο πλεγθαηάζηαζεο 

 Μεληαία ηέιε γηα Λεηηνπξγηθά Έμνδα θαη Υξήζεο Υψξνπ χκκηθηεο ή 

Δηθνληθήο πλεγθαηάζηαζεο (αλά ηθξίσκα) 

 Δθάπαμ ηέινο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο χκκηθηεο πλεγθαηάζηαζεο 

(αλά πάξνρν) 

 Δθάπαμ ηέινο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο Δηθνληθήο πλεγθαηάζηαζεο 

(αλά πάξνρν) 

 Δθάπαμ ηέινο Αθχξσζεο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο χκκηθηεο 

πλεγθαηάζηαζεο (αλά πάξνρν) 

 Δθάπαμ ηέινο Αθχξσζεο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο Δηθνληθήο 

πλεγθαηάζηαζεο (αλά πάξνρν) 

 Μεληαίν ηέινο ππεξεζηψλ  Δηθνληθήο πλεγθαηάζηαζεο (αλά ηθξίσκα) 

 Σέινο εξγαζηψλ Αλαβάζκηζεο & Γηνξζσηηθήο πληήξεζεο Δηθνληθήο 

πλεγθαηάζηαζεο - αλά επίζθεςε 

 Σέινο πλνδείαο Πξφζβαζεο ζε χκκηθηε πλεγθαηάζηαζε  (αλά επίζθεςε) - 

εληφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγάζηκσλ εκεξψλ 

 Σέινο πλνδείαο Πξφζβαζεο ζε χκκηθηε πλεγθαηάζηαζε (αλά ψξα) 

 Μεληαίν Σέινο Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο κε ηηκνιφγην ΓΔΖ Β1 (Αλα 

Ampere DC) 

 Μεληαίν Σέινο Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο κε ηηκνιφγην ΓΔΖ Β1 (Αλα 

Ampere DC) 

 Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο ΔΚ θαη νξηνισξίδαο 100 δεπγψλ 

 

4) Απνκαθξπζκέλε πλεγθαηάζηαζε ζε Α/Κ κε ιηγφηεξνπο απφ 5.000 ζπλδξνκεηέο  

 Δθάπαμ Σέινο  Καηαζθεπήο & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο. γηα Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο (100, 200, 400, 600 θαη 800 δεχγε)  

 Δθάπαμ Σέινο  Όδεπζεο & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο. γηα Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο (100, 200, 400, 600 θαη 800 δεχγε)  

 Μεληαίν Σέινο πληήξεζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Βιάβεο ζην ΦΤΠ αλά 100 

Εεχγε ΔΚΣ 

 Μειέηε Απηνςίαο  Καηαζθεπήο  ΔΚΣ-ΦΡΔΑΣΗΟΤ Παξφρσλ γηα Α/Κ Μέρξη 

5000 ζπλδξνκεηέο 

 

 

5)  χλδεζε ΚΟΗ ζε ρψξν ζπλεγθαηάζηαζεο (Φπζηθή, χκκηθηε, Δηθνληθή) ζε ΦΤΠ 

 Δθάπαμ ηέινο εγθαηάζηαζεο ελφο δεχγνπο Καισδίνπ Οπηηθήο Ίλαο (ΚΟΗ) 

πλεγθαηάζηαζεο ζε ΦΤΠ   

 Δθάπαμ ηέινο δεχμεο δεχγνπο ΚΟΗ πλεγθαηάζηαζεο ζε ΦΤΠ (1-2δεχγε/ 3-4 

δεχγε / 5-6 δεχγε)   

 Μεληαία ηέιε ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιάβεο ζην ΦΤΠ αλά δεχγνο 

ΚΟΗ πλεγθαηάζηαζεο ζε ΦΤΠ 

 Δθάπαμ ηέινο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα παξάδνζε ππεξεζηψλ KOI 

–ΔΚΣ 
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6) Πξφζβαζε ζε ζσιελψζεηο /Παξνρή ζθνηεηλήο ίλαο  

 Δθάπαμ ηέινο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο γηα Παξνρή Εεχγνπο 

θνηεηλήο Ίλαο 

 Δθάπαμ ηέινο Δπίβιεςεο γηα Παξνρή Πξφζβαζεο ζε Αγσγνχο & 

σιελψζεηο ΟΣΔ αλά εκέξα  

 Μεληαίν ηέινο θαηάιεςεο θαη ρξήζεο ζσιήλα (αλά κέηξν) 

 Μεληαίν ηέινο θαηάιεςεο θαη ρξήζεο δεχγνπο ζθνηεηλήο ίλαο (αλά ρηιηφκεηξν) 

 Δθάπαμ ηέινο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο γηα Παξνρή Πξφζβαζεο ζε 

σιελψζεηο/Αγσγνχο ΟΣΔ 

 Δθάπαμ ηέινο χλδεζεο Εεχγνπο θνηεηλήο Ίλαο κεηαμχ Α/Κ ΟΣΔ θαη 

Τπαίζξηνπ Καηαλεκεηή (ΦΤΣΠ) 

 

7) Αζπξκαηηθφ BACKHAUL 

 

 Δθάπαμ ηέινο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο γηα ηελ παξνρή Αζπξκαηηθνχ 

Backhaul ζε ηαξάηζα Α/Κ ΟΣΔ 

 Δθάπαμ θφζηνο Δπίβιεςεο - Δπηζηαζίαο γηα θαηαζθεπή Αζπξκαηηθνχ 

Backhaul  

 Δθάπαμ ηέινο Δπίβιεςεο - Δπηζηαζίαο γηα θαηαζθεπή Αζπξκαηηθνχ Backhaul 

(επηπιένλ θφζηνο αλά ψξα) 

 Δθάπαμ ηέινο πλνδείαο γηα Αζπξκαηηθφ Backhaul αλά εκέξα (εληφο σξαξίνπ) 

 Δθάπαμ ηέινο πλνδείαο γηα Αζπξκαηηθφ Backhaul (επηπιένλ θφζηνο αλά ψξα) 

 

 

BU2. Β. Σέιε ππεξεζηώλ ΟΚΤΑ  

1) Ο.Κ.Τ.Α OLO-BRAS-ΔΘΝΗΚΖ Gbe (αλά Mbps) 

 Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο /κεηαθνξάο πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α OLO-BRAS-

ΔΘΝΗΚΖ 

 Μεληαίν Ο.Κ.Τ.Α -BRAS-ΔΘΝΗΚΖ 

2) Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝΗΚΖ Gbe (αλά Mbps) 

 Δθάπαμ ηέινο πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝΗΚΖ 

 Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝΗΚΖ 

3) Ο.Κ.Τ.Α OLO-BRAS-ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Gbe (αλά Mbps) 

 Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο /κεηαθνξάο πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α OLO-BRAS- 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

4) Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Gbe (αλά Mbps) 

 Δθάπαμ ηέινο πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

 Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

5) Ο.Κ.Τ.Α OLO-BRAS-ΣΟΠΗΚΖ Gbe (αλά Mbps) 

 Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο /κεηαθνξάο πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α OLO-BRAS-

ΣΟΠΗΚΖ 

6) Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS- Σνπηθή Gbe (αλά Mbps) 

 Δθάπαμ ηέινο πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS- Σνπηθή 
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 Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS- Σνπηθή 

 Μεληαίν ηέινο Ο.Κ.Τ.Α BRAS Σνπηθή Mbps 

7) ΜΔΣΑΒΑΔΗ Ο.Κ.Τ.Α 

 Κφζηνο Δλεξγνπνίεζεο Μεηάβαζεο ΟΚΤΑ OLO BRAS ζε ΟΚΤΑ ΦΤΠ 

ίδηνπ ηχπνπ 

 Κφζηνο Πξφζβαζεο Μεηάβαζεο ΟΚΤΑ OLO BRAS ζε ΟΚΤΑ ΦΤΠ ίδηνπ 

ηχπνπ 

 Κφζηνο Μεηάβαζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ BRAS ζε ΟΚΤΑ OLO ίδηνπ ηχπνπ 

 Κφζηνο Δλεξγνπνίεζεο Μεηάβαζεο ΟΚΤΑ OLO DSLAM ζε ΟΚΤΑ ΦΤΠ 

DSLAM 

 Κφζηνο Πξφζβαζεο Μεηάβαζεο ΟΚΤΑ OLO DSLAM ζε ΟΚΤΑ ΦΤΠ 

DSLAM 

 Κφζηνο Μεηάβαζεο OKSYA ΦΤΠ DSLAM ζε ΟΚΤΑ OLO DSLAM 

8) ΟΚΤΑ OLO-DSLAM Σνπηθή Gbe 

 Δθάπαμ ηέινο χλδεζεο/Μεηαθνξάο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ OLO DSLAM 

Σνπηθή Gbe 

 Μεληαία ηέιε ΟΚΤΑ  OLO DSLAM Σνπηθή 

9) ΟΚΤΑ ΦΤΠ-DSLAM Σνπηθή Gbe 

 Δθάπαμ ηέινο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ DSLAM Σνπηθή 

 Δθάπαμ ηέινο Δλεξγνπνίεζε ΟΚΤΑ ΦΤΠ DSLAM Σνπηθή 

 Μεληαία ηέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ DSLAM Σνπηθή 

10) ΟΚΤΑ Γεπηεξεύνληα Σέιε 

 Δθάπαμ ηέινο αιιαγήο ηαρχηεηαο Ο.Κ.Τ.Α 

 Δθάπαμ ηέινο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα Άξζε βιάβεο Ο.Κ.Τ.Α. 

ππαηηηφηεηαο παξφρνπ 

 Δθάπαμ ηέινο Άζθνπεο Απαζρφιεζεο πλεξγείνπ γηα Άξζε βιάβεο 

Ο.Κ.Τ.Α. ππαηηηφηεηαο παξφρνπ 

 

BU2. Γ.  ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΖ ΠΡΟΒΑΖ (V-Α.ΡΤ..)*   

 Σέινο Νέαο χλδεζεο κεηαθνξάο V- Α.ΡΤ../ V-Α.ΡΤ. Γ/ Α.ΡΤ. Γ 

 Σέινο Μεηάβαζεο Α.ΡΤ./ V- Α.ΡΤ..(Α/Κ) ζε V- Α.ΡΤ../ V-Α.ΡΤ. Γ/ 

Α.ΡΤ. Γ 

 Σέινο Μεηάβαζεο ΜΣνΒ ζε V- Α.ΡΤ../ V-Α.ΡΤ. Γ/ Α.ΡΤ. Γ 

 Σέινο Μεηάβαζεο V- Α.ΡΤ../ V-Α.ΡΤ. Γ/ Α.ΡΤ. Γ ζε Α.ΡΤ./ V- 

Α.ΡΤ..(Α/Κ) 

 Σέινο ζπλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο WLR  V- Α.ΡΤ../ V-Α.ΡΤ. Γ/ Α.ΡΤ. Γ ζε 

πθηζηάκελε ζχλδεζε PSTN/ISDN 

 Σέινο ζπλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο κεηάβαζεο ΠΣνΒ ζε WLR  V- Α.ΡΤ../ V-

Α.ΡΤ. Γ/ Α.ΡΤ. Γ 

 Σέινο ζπλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο κεηάβαζεο ΜΣνΒ ζε WLR  V- Α.ΡΤ../ V-

Α.ΡΤ. Γ/ Α.ΡΤ. Γ 
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 Μεληαίν θφζηνο V-Α.ΡΤ.. 30 & 50 Mbps 

 Μεληαίν θφζηνο V-Α.ΡΤ.. Γ 30 & 50 Mbps 

 Σέινο Μεηάβαζεο κεηαμχ ππεξεζηψλ V- Α.ΡΤ../ V-Α.ΡΤ. Γ/ Α.ΡΤ. Γ 

 Σέινο Αιιαγήο ηαρχηεηαο V- Α.ΡΤ../ V-Α.ΡΤ. Γ/ Α.ΡΤ. (Α/Κ) 

 

*Γηα ηελ παξνχζα ρξήζε ηζρχεη ε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 614/12/28-72011 ε νπνία 

αλαθέξεη φηη «ν ΟΣΔ θαιείηαη λα εμάγεη ηηο θνζηνζηξεθείο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ΑΡΤ (BRAS & 

DSLAM) γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ηερλνινγίαο VDSL, απφ 

κνληέια B-Up » 

 

Δπξήκαηα ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ππνδεηγκάησλ bottom-up 

(BU1 θαη BU2) όπσο απηά ππνβιήζεθαλ από ηνλ ΟΣΔ
32

   

 

Απφ ηελ εμέηαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηάζεσλ πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ πξνέθπςαλ ηα 

αθφινπζα: 

1. πληειεζηήο απνδνηηθόηεηαο 

Ζ ζχζηαζε απηή εθαξκφζζεθε κφλν κεξηθψο απφ ηνλ ΟΣΔ. 

ύζηαζε  

Ο ΟΣΔ θαιείηαη λα ππνβάιεη πιήξε Αλαθνξά Απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα, λα 

παξέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα πφζεο θνξέο θάζε ππεξεζία πινπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ, ηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο θιπ. Απηφ ζα πξέπεη λα εθηειείηαη απφ ηνλ ΟΣΔ γηα ην 

ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ θαη ηδίσο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ εκθαλίδνπλ απμεκέλν αξηζκφ 

αηηεκάησλ θιπ. 

 

2. Γηάγξακκα ξνήο θαη πεξηγξαθή ππεξεζίαο  

Απηή ε ζχζηαζε δελ εθαξκφζηεθε πιήξσο ζην ΔΚΟ 2010-12 

ύζηαζε 

Ο OTE θαιείηαη λα παξέρεη επεμεγήζεηο θαη δηαγξάκκαηα δηαδηθαζηψλ κφλν γηα εθείλα ηα 

ππνδείγκαηα πνπ ππνινγίδνπλ ηα βαζηθά ηέιε πνπ ζπλδένληαη κε κηα ππεξεζία/πξντφλ, 

φπσο είλαη ε εγθαηάζηαζε, ε ζχλδεζε θαη ην κεληαίν ηέινο, ρξεζηκνπνηψληαο σο αλαθνξά 

ην Model 10-M-3 (Monthly fee ARYS DSLAM Exch). 

 

3. Γεκηνπξγία εηθνληθώλ ινγαξηαζκώλ 

                                                 
32

 εκεηψλεηαη φηη ζηελ παξνχζα απφθαζε αλαθέξνληαη κφλν ηα επξήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ πξνέθπςαλ 

ζπζηάζεηο γηα ηηο επφκελεο ρξήζεηο, ελψ δελ πεξηιακβάλνληαη επξήκαηα βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγήζεθαλ νη 

απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο απφ ηνλ ειεγθηή θαηά ηνλ παξφληα έιεγρν 
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Απηή ε ζχζηαζε δελ εθαξκφζηεθε πιήξσο ζην ΔΚΟ 2010-12. 

ύζηαζε 

Ο OTE θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη εηθνληθνχο ινγαξηαζκνχο ζην επίπεδν 050 ησλ 

θνζηνινγηθψλ πξνηχπσλ ΠΚΚ/ΜΜΔΚ ζηνπο νπνίνπο ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ηνπ 

θφζηνπο ησλ ζπλαθψλ κε ηα bottom-up ππεξεζηψλ.  

 

 

 

ΜΔΡΟ V: ΛΟΗΠΔ ΡΤΘΜΗΔΗ 

Α. Φνξεηόηεηα  

Σα κνλαδηαία θφζηε πνπ εμάγνληαη απφ ην top-down θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ, 

πξνθχπηνπλ θνζηνζηξεθή γηα ηηο ππεξεζίεο  δεθηήο θαη απνξξηπηέαο αίηεζεο.   

Αλαθνξηθά κε ηελ ππεξεζία επαλαδξνκνιφγεζεο θιήζεσλ ζε κεηαθεξζέληεο αξηζκνχο, 

θαηά ην ΔΚΟ 2010-2012 δελ πξνέθπςε βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν 

θαη επνκέλσο ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία εμάγνληαη απφ bottom-up 

κνληέιν ην νπνίν ππνβιήζεθε απφ ηνλ ΟΣΔ θαη έγηλε δεθηφ απφ ηνλ Διεγθηή.  

 

Β.  Οξηζκόο αλώηαηνπ νξίνπ ηηκήο (price cap) γηα ηηο ππό ξύζκηζε ππεξεζίεο ιηαληθήο 

πξόζβαζεο θαη δεκνζίσο δηαζεζίκσλ ηειεθσληθώλ ππεξεζηώλ  

 

Β.1.Τπεξεζίεο ιηαληθήο πξόζβαζεο  

Γηα ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο ε ΔΔΣΣ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνζνζηηαία 

κεηαβνιή ηνπ κέζνπ εηήζηνπ γεληθνχ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή γηα ην έηνο 2011, ε 

νπνία είλαη 3,3%
33

, νξίδεη φηη ην αλψηαην φξην ηεο κεζνζηαζκηζκέλεο ιηαληθήο ηηκήο 

ηνπ ΟΣΔ γηα ηα αθφινπζα πξντφληα ζηαζεξήο πξφζβαζεο: 

i. Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο PSTN  

ii. Πάγην ηέινο κίζζσζεο γξακκήο PSTN 

iii. Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο BRA-ISDN θαη  

iv. Πάγην ηέινο κίζζσζεο γξακκήο BRA-ISDN. 

νξίδεηαη ζηα 13,94 επξψ, ρσξίο ΦΠΑ 

Ληαληθέο ππεξεζίεο δεκνζίσο δηαζεζίκσλ αζηηθώλ θαη εζληθώλ ηειεθσληθώλ 

ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε  

Γηα ηηο ππεξεζίεο δεκνζίσο δηαζεζίκσλ αζηηθψλ θαη εζληθψλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ 

ε ΔΔΣΣ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ κέζνπ εηήζηνπ γεληθνχ 

δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή γηα ην έηνο 2011, ε νπνία είλαη 3,3%, νξίδεη ηα αθφινπζα: 

 

Α) Σν αλψηαην φξην  ηηκήο  γηα ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο νξίδεηαη ζε:  

                                                 
33

www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0515/Other/A0515_DKT87_TS_MM_01_2001_01_2012_03_F_

GR.xls 
 

 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0515/Other/A0515_DKT87_TS_MM_01_2001_01_2012_03_F_GR.xls
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0515/Other/A0515_DKT87_TS_MM_01_2001_01_2012_03_F_GR.xls
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Αζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on-net). 3,08 €ιεπηά/ιεπηφ 

Τπεξαζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on-net) 5,86 €ιεπηά/ιεπηφ 

Κιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ EΠAK/ΠΔΑΚ) φηαλ ν ISP 

θηινμελείηαη/δηαζπλδέεηαη  ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ 

1,50 €ιεπηά/ιεπηφ 

* Οη αλσηέξσ ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ 

 

Β) Σν αλψηαην φξην ηηκήο ησλ αθφινπζσλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ζε: 

 

Σέινο παξαθξάηεζεο γηα αζηηθέο θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο 

ΟΣΔ πξνο ζπλδξνκεηέο άιισλ παξφρσλ 
2,05 €ιεπηά/ιεπηφ 

Σέινο παξαθξάηεζεο γηα ππεξαζηηθέο θιήζεηο απφ 

ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ζπλδξνκεηέο άιισλ παξφρσλ 
3,94 €ιεπηά/ιεπηφ 

Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ 

πξνο ζπλδξνκεηέο παξφρσλ δηθηχσλ θηλεηήο 
3,74 €ιεπηά/ιεπηφ 

Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο 

ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν φηαλ ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (ISP) 

θηινμελείηαη / δηαζπλδέεηαη κε ην δίθηπν άιισλ παξφρσλ 

θαη πνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζε ηνπηθφ επίπεδν 

1,32 €ιεπηά/ιεπηφ 

Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο 

ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν φηαλ ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (ISP) 

θηινμελείηαη / δηαζπλδέεηαη κε ην δίθηπν άιισλ παξφρσλ 

θαη πνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζε επίπεδν Single 

Tandem 

1,64 €ιεπηά/ιεπηφ 

Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο 

ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν φηαλ ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (ISP) 

θηινμελείηαη / δηαζπλδέεηαη κε ην δίθηπν άιισλ παξφρσλ 

θαη πνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζε επίπεδν Double 

Tandem 

1,88 €ιεπηά/ιεπηφ 

* Οη αλσηέξσ ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ 

 
ηηο αλσηέξσ έμη (6) ππεξεζίεο ε ρξέσζε είλαη αλά δεπηεξφιεπην απφ ην πξψην δεπηεξφιεπην 

νκηιίαο 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ VI: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΟΣΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟ ΡΤΘΜΗΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΠΚΚ/ΣΚ ΚΑΗ ΜΜΔΚ/ΣΚ ΓΗΑ 

ΣΟ ΔΣΟ 2012, ΜΔ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2010. 

Α. Αποηελέζμαηα με βάζη ηη μεθοδολογία ΠΚΚ/ΣΚ    

Απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ πνπ βαζίδεηαη ζηε Μεζνδνινγία 

ηνπ Πιήξσο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο κε βάζε ην ηξέρνλ θφζηνο (ΠΚΚ/ΣΚ) πξνέθπςαλ νη 

θάησζη κεζνζηαζκηθέο ηηκέο, νη νπνίεο είλαη θνζηνζηξεθείο γηα ην έηνο 2012:  

 

Κόζηε κηζζσκέλσλ γξακκώλ ιηαληθήο 
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Μηζζσκέλεο Γξακκέο Ληαληθήο 

Δηήζην 

θόζηνο Από 

άθξν ζε 

άθξν 

(Δπξώ) 

Κόζηνο 

ύλδεζεο 

(Γύν άθξα) 

(Δπξώ) 

Αναλογικέρ Μιζθωμένερ Γπαμμέρ      

Αζηηθή Μ1020/Μ1025 705,83 1.157,56 

Αζηηθή Μ1040 703,44 815,858 

Τπεξαζηηθή Μ1020/Μ1025 2.443,31 1.736,23 

Τπεξαζηηθή Μ1040 2.893,30 1.190,92 

Φηθιακέρ Μιζθωμένερ Γπαμμέρ   

Αζηηθή ςεθηαθή 64-1920KBps* 4.323,44 2.402,16 

Αζηηθή ςεθηαθή 2MBps 6.952,29 3.652,63 

Τπεξαζηηθή ςεθηαθή 64-1920KBps* 6.504,54 2.380,66 

Τπεξαζηηθή ςεθηαθή 2MBps 11.010,17 4.342,67 

*Μεζνζηαζκηθφ θφζηνο  

Κόζηορ ςπηπεζιών λιανικήρ ππόζβαζηρ και λιανικών ηηλεθωνικών ςπηπεζιών  

Απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη έρνπλ επηκεξηζζεί νξζά ηα θφζηε ησλ ππφινηπσλ ππφ 

ξχζκηζε ππεξεζηψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζπλδέζεηο 

ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο (PSTN θαη ISDN-BRA) θαζψο θαη ησλ θάησζη ιηαληθψλ 

ππεξεζηψλ : 

i. Αζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on-net). 

ii. Σέινο παξαθξάηεζεο γηα αζηηθέο θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο 

ζπλδξνκεηέο άιισλ παξφρσλ. 

iii. Τπεξαζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on-net). 

iv. Σέινο παξαθξάηεζεο γηα ππεξαζηηθέο θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ 

πξνο ζπλδξνκεηέο άιισλ παξφρσλ. 

v. Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο 

ζπλδξνκεηέο παξφρσλ δηθηχσλ θηλεηήο. 

vi. Κιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν φηαλ ν 

πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (Internet Service Provider – ISP) 

θηινμελείηαη/δηαζπλδέεηαη ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ.. 

vii. Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο 

ην δηαδίθηπν φηαλ ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (ISP) θηινμελείηαη / 

δηαζπλδέεηαη κε ην δίθηπν άιισλ παξφρσλ. 

viii. Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ φηαλ απηνί θηινμελνχληαη/δηαζπλδένληαη ζην 

δίθηπν άιινπ παξφρνπ. 
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Β. Αποηελέζμαηα με βάζη ηη μεθοδολογία ΜΜΔΚ/ΣΚ εξαγόμενα από top-down μονηέλο 

Απφ ηνλ έιεγρν ηνπ top-down κνληέινπ ηνπ ΟΣΔ πνπ βαζίδεηαη ζηε Μεζνδνινγία 

ΜΜΔΚ/ΣΚ πξνέθπςαλ νη θάησζη ηηκέο νη νπνίεο είλαη θνζηνζηξεθείο δεδνκέλνπ φηη 

εμάγνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ΜΜΔΚ/ΣΚ top down ηνπ ΟΣΔ 

ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην :  

Β1. Κόζηε δεύμεσλ δηαζύλδεζεο (interconnection links) 

 

Γξακκή Γηαζύλδεζεο 

Μέζν εηήζην 

θόζηνο 

(Δπξώ)/γξακκή 

Κόζηνο ύλδεζεο 

(Δπξώ)/γξακκή 

Εεχμε δηαζχλδεζεο Αζηηθή 2Mbps 1.844,00 2.483,09 

Εεχμε δηαζχλδεζεο Τπεξαζηηθή 

2Mbps 

3.957,81 2.535,05 

 

 

Β2. Τπεξεζίεο Γηαζύλδεζεο  

 

Τπεξεζία Μνλαδηαίν θόζηνο Μνλάδα 

Σνπηθή ζπιινγή θιήζεσλ 0,298 Δπξσιεπηά /ιεπηφ 

Σνπηθφο ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ 0,298 Δπξσιεπηά /ιεπηφ 

Απιή δηαβίβαζε θιήζεσλ 0,240 Δπξσιεπηά /ιεπηφ 

Γηπιή δηαβίβαζε θιήζεσλ 0,413 Δπξσιεπηά /ιεπηφ 

Απιή δηαβίβαζε θιήζεσλ ζε άιια 

δίθηπα 0,218 
Δπξσιεπηά /ιεπηφ 

Γηπιή δηαβίβαζε θιήζεσλ ζε άιια 

δίθηπα 0,711 
Δπξσιεπηά /ιεπηφ 

Υξέσζε ζπξψλ δηαζχλδεζεο  25,29 Δπξψ/κήλα 

Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο ζπξψλ 

δηαζχλδεζεο 1.366,10 
Δπξψ 

Σέινο ζεκαηνδνζίαο 814,72 Δπξψ/κήλα 

Πξνεπηινγή θνξέα - Απνδεθηή αίηεζε  4,77 Δπξψ αλά αίηεζε 

Πξνεπηινγή θνξέα - Απνξξηθζείζα 

Αίηεζε 
4,77 

Δπξψ αλά αίηεζε 

 

 

Τπεξεζία Μνλαδηαίν θόζηνο Μνλάδα 

Τπεξεζία Ζκηδεχμεο Ζ-ZEUS 2Mbps 

(αλά θχθισκα) 
57,26 

Δπξψ/κήλα 

Τπεξεζία Φ-ZEUS 2Mbps (αλά 

θχθισκα) 
45,68 

Δπξψ/κήλα 
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Β3. Αδεζκνπνίεηε Πξόζβαζε ζηνλ Σνπηθό Βξόρν 

 

Τπεξεζία 

Μνλαδηαίν θόζηνο 
ζε επξψ 

 

Μεληαίν πάγην ηέινο πιήξσο 

αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ 
7,78 

Μεληαίν πάγην ηέινο κεξηδφκελνπ 

ηνπηθνχ βξφρνπ 
2,51 

Δθάπαμ Σέινο χλδεζεο Δλεξγνχ 

Σνπηθνχ Βξφρνπ 
21,80 

Δθάπαμ Σέινο χλδεζεο Μεξηδφκελνπ 

Σνπηθνχ Βξφρνπ 
47,82 

Πάγηα κεληαία ηέιε ρξήζεο Σνπηθνχ 

Τπνβξφρνπ 
4,91 

 

Β4.  Τπεξεζίεο Αλαινγηθώλ Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ Υνλδξηθήο  

 

Τπεξεζία Δηήζην Κόζηνο (Δπξώ) 
Δθάπαμ ηέινο ζύλδεζεο 

(Δπξώ) 

πλδεδεκέλν Αλαινγηθφ 

Κχθισκα απφ άθξν ζε 

άθξν (p-t-p) Μ1020-1025 

600,82 876,66 

πλδεδεκέλν Αλαινγηθφ 

Κχθισκα απφ άθξν ζε 

άθξν (p-t-p) Μ1040 

1.254,17 ----- 

 

Β5.  Τπεξεζίεο Φεθηαθώλ Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ Υνλδξηθήο 

Τπεξεζία Δηήζην Κόζηνο (Δπξώ) 
Δθάπαμ Κόζηνο 

ζύλδεζεο (Δπξώ) 

   

Σεπμαηικά Σμήμαηα   

Σεξκαηηθφ 64 -1920Kbps* 2.425,09  

Σεξκαηηθφ 2 Μbps 2.691,42  

Σεξκαηηθφ 34 -155Μbps* 24.288,16  

Εεςκηικά Σμήμαηα   

Εεπθηηθφ 64 -1920Kbps 1.923,36  

Εεπθηηθφ 2 Μbps 2.217,26  

Εεπθηηθφ 34 -155Μbps 15.988,90  

   

ςνδεδεμένα Κςκλώμαηα 

Δπέκηαζηρ (ΚΔ)/ 

ςνδεδεμένα Κςκλώμαηα 

Μεηάδοζηρ 

  

ΚΔ / Μ 34-155 Mbps 22.271,14 81.495,82 
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ςνδέζειρ Μεηάδοζηρ 

Πλήποςρ Εεύξηρ 
  

ΜΠΕ 2 Mbps  2.435,69 

   

   

   

ςνδεδεμένα Κςκλώμαηα 

από άκπο ζε άκπο (p-t-p) 
  

Αζηηθφ 64-1920 Kbps 3.971,60 2.217,21 

Αζηηθφ 2 Μbps 4.181,93 2.879,9 

Αζηηθφ 34 -155Μbps 38.507,28 11.336,7 

Τπεξαζηηθφ 64-1920 Kbps 4.834,16 2.408,71 

Τπεξαζηηθφ 2 Μbps 6.276,15 3.439,89 

Τπεξαζηηθφ 34 -155Μbps 41.658,49 11.626,12 

 

Β6.  Τπεξεζίεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο (Α.ΡΤ..) 

 

Σαρύηεηα πξόζβαζεο 

Δηζεξρ./ Απεξρ. 

Μεληαίν Σέινο 

(Δπξώ)  

Σέινο 

ελεξγνπνίεζεο 

(Δπξώ) 

2048 Mbps / 512 Kbps 5,57 23,17 

Έσο 24576 Mbps / 1024 Mbps 8,00 23,17 

 

Γ. Αποηελέζμαηα ηη μεθοδολογίαρ Μέζος Μακποππόθεζμος Δπαςξηηικού Κόζηοςρ με 

βάζη ηο ηπέσον κόζηορ (ΜΜΔΚ/ΣΚ) εξαγόμενα από bottom-up μονηέλα 

Γ1. Τπεξεζίεο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν (ΑΠΣΒ) θαη ππεξεζίεο 

Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο (ΥΔΠ) 

χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ (Δλφηεηα «Οπζηψδε Δπξήκαηα ηνπ ειέγρνπ» γηα 

ην ΜΜΔΚ): 

1. νη ηηκέο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπηθνχ βξφρνπ θαη ππνβξφρνπ ζπγθεθξηκέλα ηεο 

θαηεγνξίαο κνληέισλ bottom-up ΒU1 δελ πξνέθπςαλ σο θνζηνζηξεθείο, επεηδή 

δελ εμήρζεζαλ απφ ην εγθεθξηκέλν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ΜΜΔΚ/ΣΚ top down 

ηνπ ΟΣΔ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην.   

2. νη ηηκέο γηα ηηο ππεξεζίεο πλεγθαηάζηαζεο θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ ΑΠΣΒ θαη 

ΥΔΠ (ΟΚΤΑ) θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ππεξεζίεο ηεο θαηεγνξίαο κνληέισλ bottom-

up BU2 είλαη θνζηνζηξεθείο δεδνκέλνπ φηη εμάγνληαη απφ εγθεθξηκέλα κνληέια 

bottom up, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην.  

Σα ζρεηηθά ηέιε ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ 

αθνινπζνχλ: 

ΣΟΠΗΚΟ ΒΡΟΥΟ Μνλαδηαίν 
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Κόζηνο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο ζχλδεζεο Αλελεξγνχ Σνπηθνχ Βξφρνπ 59,66 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο αίηεζεο ζχλδεζεο Αλελεξγνχ Σνπηθνχ Βξφρνπ 29,83 

Δθάπαμ θφζηνο Απνζχλδεζεο Πιήξνπο Σνπηθνχ Βξφρνπ 9,80 

Δθάπαμ θφζηνο Απνζχλδεζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 20,22 

Δθάπαμ θφζηνο  αθχξσζεο αίηεζεο απνζχλδεζεο Πιήξνπο Σνπηθνχ Βξφρνπ 4,90 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο αίηεζεο απνζχλδεζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 10,11 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηαηξνπήο Μεξηδ. ζε Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν  23,10 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο  Μεηαηξνπήο Μεξηδ. ε Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν 11,55 

Δθάπαμ θφζηνο αιιαγήο νξίνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ ζην Γεληθφ Καηαλεκεηή ηνπ ΟΣΔ 20,58 

Δθάπαμ θφζηνο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα παξάδνζε Σνπηθνχ Βξφρνπ 31,82 

Δθάπαμ θφζηνο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο Σνπηθνχ Βξφρνπ 

ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ 53,66 

Δθάπαμ θφζηνο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ ζε ζπλδπαζηηθή επίζθεςε γηα άξζε 

βιάβεο Σνπηθνχ Βξφρνπ ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ 44,01 

Δθάπαμ θφζηνο άζθνπεο απαζρφιεζεο ζπλεξγείνπ κε κεηάβαζε ζε ρψξν Φ γηα 

άξζε βιάβεο Σνπηθνχ Βξφρνπ ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ 26,51 

Δθάπαμ θφζηνο άζθνπεο απαζρφιεζεο ζπλεξγείνπ εληφο ηνπ Γεληθνχ Καηαλεκεηή γηα 

άξζε βιάβεο Σνπηθνχ Βξφρνπ ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ 18,56 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ (ΣΠ1) ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Βξφρν (ΣΠ2) 29,71 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ (ΣΠ1) ζε Μεξηδφκελν 

Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ2) 24,06 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ1) ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Βξφρν (ΣΠ2) 24,06 

Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. ζε Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν 37,09 

Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. ζε Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν 27,10 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο  Αίηεζεο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

(ΣΠ1) ζε Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ2) 14,85 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ (ΣΠ1) 

ζε Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ2) 12,03 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ1) ζε 

Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ2) 12,03 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο Μεηάβαζεο Α.Ρ.Τ.. ζε Μεξηδφκελν Σνπηθφ 

Βξφρν 18,55 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο Μεηάβαζεο Α.Ρ.Τ.. ζε Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν 13,55 

Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε Μεξηδφκελν 

Σνπηθφ Βξφρν  62,87 

Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε Πιήξε 

Σνπηθφ Βξφρν  56,62 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε 

Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν  31,44 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε 

Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν 28,31 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν ζε Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν 54,80 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν ζε Πιήξε 

Σνπηθφ Βξφρν 27,40 
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Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο (Απφξξηςεο) Αίηεζεο χλδεζεο Σνπηθνχ Βξφρνπ ιφγσ 

απφξξηςεο ηεο αίηεζεο θνξεηφηεηαο 1,31 

Τπεξεζία Mirroring απφ 100’’ κέρξη 600’’ Εεχγε 164,55 

 

ΣΟΠΗΚΟ ΤΠΟΒΡΟΥΟ 

Μνλαδηαίν 

Κόζηνο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Αλελεξγνχ Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 54,19 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Δλεξγνχ Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 47,85 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο χλδεζεο Αλελεξγνχ Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 27,10 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο χλδεζεο Δλεξγνχ Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 23,93 

Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε Πιήξε 

Σνπηθφ Τπνβξφρν  51,41 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε 

Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν  25,71 

Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. ζε Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν  51,32 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. ζε Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν  25,66 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν ζε Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν 48,29 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν ΣΠ1 ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Τπνβξφρν ΣΠ2 45,68 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηάβαζεο απφ Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Τπνβξφρν 54,27 

Δθάπαμ θφζηνο απνζχλδεζεο Δλεξγνχ Σνπηθνχ Τπνβξφρνπ 40,02 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Τπνβξφρν 24,15 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν ΣΠ1 ζε Πιήξε 

Σνπηθφ Τπνβξφρν ΣΠ2 22,84 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Μεηάβαζεο απφ Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν ζε Πιήξε 

Σνπηθφ Τπνβξφρν 27,14 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Απνζχλδεζεο Δλεξγνχ Σνπηθνχ Τπνβξφρνπ 20,01 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Καισδίνπ Σεξκαηηζκνχ (ΚΣ) Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ  

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Καισδίνπ Σεξκαηηζκνχ (ΚΣ) Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 10 δεπγψλ 1.537,88 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Καισδίνπ Σεξκαηηζκνχ (ΚΣ) Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 20 δεπγψλ 1.540,08 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Καισδίνπ Σεξκαηηζκνχ (ΚΣ) Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 30 δεπγψλ 1.542,28 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Καισδίνπ Σεξκαηηζκνχ (ΚΣ) Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 40 δεπγψλ 1.544,48 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Καισδίνπ Σεξκαηηζκνχ (ΚΣ) Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 40 δεπγψλ 1.546,68 

Δθάπαμ θφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο  πλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο Σνπηθνχ 

ΤπνΒξφρνπ ππαηηηφηεηαο παξφρνπ (εγθαηάζηαζε πειάηε παξφρνπ) 43,48 

Δθάπαμ θφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο  πλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο Σνπηθνχ 

ΤπνΒξφρνπ ππαηηηφηεηαο παξφρνπ (εγθαηάζηαζε παξφρνπ) 34,47 

Δθάπαμ θφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο  πλεξγείνπ γηα παξάδνζε Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 

ππαηηηφηεηαο παξφρνπ 31,82 

Δθάπαμ θφζηνο κειέηεο-Απηνςίαο Καηαζθεπήο ΔΚΣ-Φξεαηίνπ Παξφρσλ γηα Α-

ΣνΤΒ 375,74 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο αίηεζεο ζχλδεζεο ΣνΤΒ ιφγσ απφξξηςεο αίηεζεο 

θνξεηφηεηαο  1,31 
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ΦΤΗΚΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Μνλαδηαίν 

Κόζηνο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο Φ αλά Πάξνρν 275,67 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο Φ αλά Πάξνρν 137,84 

Δθάπαμ θφζηνο Παξάδνζεο ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο αλά ΑΚ εληφο Αηηηθήο  223,29 

Δθάπαμ θφζηνο Παξάδνζεο ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο αλά ΑΚ ινηπήο 

Διιάδαο  495,84 

Δθάπαμ θφζηνο ζχλδεζεο Δζσηεξηθνχ πλδεηηθνχ Καισδίνπ (ΔΚ) θαη Οξηνισξίδαο 

100 δεπγψλ 747,55 

Μεληαίν θφζηνο  γηα Λεηηνπξγηθά Έμνδα Υξήζεο Υψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο 

αλά ηθξίσκα 28,18 

Μεληαίν θφζηνο  Δλνηθίνπ Υξήζεο Υψξνπ Φ αλά ηθξίσκα (Εψλε Α, >30.000 

παξνρέο) 52,2 

Μεληαίν θφζηνο  Δλνηθίνπ Υξήζεο Υψξνπ Φ αλά ηθξίσκα (Εψλε Β, 10.000 έσο 

30.000 παξνρέο) 49,29 

Μεληαίν θφζηνο  Δλνηθίνπ Υξήζεο Υψξνπ Φ αλά ηθξίσκα (Εψλε Γ, <10.000 

παξνρέο) 46,39 

Μεληαίν θφζηνο  Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο ζε ρψξν Φ.. κε ηηκνιφγην ΓΔΖ Β1   

(αλά Ampere DC) 6,63 

Μεληαίν θφζηνο  Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο ζε ρψξν Φ.. κε ηηκνιφγην ΓΔΖ Γ22  

(αλά Ampere DC) 8,40 

Δθάπαμ θφζηνο Παξάδνζεο Ηθξησκάησλ κεηά απφ Δπαχμεζε / Μείσζε ζε Υψξν Φ 

εληφο Έδξαο 151,69 

Δθάπαμ θφζηνο Παξάδνζεο Ηθξησκάησλ κεηά απφ Δπαχμεζε / Μείσζε ζε Υψξν Φ 

εθηφο Έδξαο 373,47 

Δθάπαμ θφζηνο Δγθαηάζηαζεο & Εεχμεο Δ..Κ.Σ. Κακπίλαο ζε Πξναχιην ρψξν Α/Κ ΟΣΔ κε 

Γ.Κ.Ο. 

100'' Εεχγε  2.616,91 

200'' Εεχγε 2.934,79 

400'' Εεχγε 3.675,60 

600'' Εεχγε 4.275,97 

800'' Εεχγε 4.946,62 

1000'' Εεχγε 5.697,48 

1200'' Εεχγε 6.284,52 

Μεληαίν θφζηνο πληήξεζεο θαη Άξζεο Βιάβεο ΔΚΣ ζην ΦΤTΠ Κακπίλαο ζε 

Πξναχιην Υψξν Α/Κ ΟΣΔ (αλά 100 Εεχγε)  4,98 

Δθάπαμ θφζηνο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο Φ Κακπίλαο ζε Πξναχιην ρψξν 

Α/Κ ΟΣΔ 643,43 

Δθάπαμ θφζηνο Δπίβιεςεο - Δπηζηαζίαο γηα θαηαζθεπή Φ Κακπίλαο ζε Πξναχιην 

ρψξν Α/Κ ΟΣΔ αλα εκέξα (εληφο σξαξίνπ) 317,38 

Δθάπαμ θφζηνο Δπίβιεςεο - Δπηζηαζίαο γηα θαηαζθεπή Φ Κακπίλαο ζε Πξναχιην 

ρψξν Α/Κ ΟΣΔ (επηπιένλ θφζηνο αλά ψξα εθηφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίκσλ 

εκεξψλ) 37,91 

Δθάπαμ θφζηνο Υσξνζέηεζεο θαη Δπίβιεςεο γηα Backhaul Φ Κακπίλαο κε ίδηα κέζα 

αλά εκέξα (εληφο σξαξίνπ) 317,38 

Δθάπαμ θφζηνο Υσξνζέηεζεο θαη Δπίβιεςεο γηα Backhaul Φ Κακπίλαο κε ίδηα κέζα 

(επηπιένλ θφζηνο αλά ψξα εθηφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίκσλ εκεξψλ) 37,91 
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Δθάπαμ θφζηνο ζπλνδείαο/επηζηαζίαο ζε θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε (αλά επίζθεςε)-

εληφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίκσλ εκεξψλ 106,13 

Δθάπαμ θφζηνο ζπλνδείαο/επηζηαζίαο ζε θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε (αλά ψξα)-εθηφο 

ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίκσλ εκεξψλ 47,72 

 

ΑΤΡΜΑΣΗΚΟ BACKHAUL 

Μνλαδηαίν 

Κόζηνο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο γηα ηελ παξνρή Αζπξκαηηθνχ 

Backhaul ζε ηαξάηζα Α/Κ ΟΣΔ 714,67 

Δθάπαμ θφζηνο Δπίβιεςεο - Δπηζηαζίαο γηα θαηαζθεπή Αζπξκαηηθνχ Backhaul αλά 

εκέξα (εληφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγάζηκσλ εκεξψλ)  317,38 

Δθάπαμ θφζηνο Δπίβιεςεο - Δπηζηαζίαο γηα θαηαζθεπή Αζπξκαηηθνχ Backhaul 

(επηπιένλ θφζηνο αλά ψξα εθηφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίκσλ εκεξψλ) 37,91 

Δθάπαμ θφζηνο πλνδείαο γηα Αζπξκαηηθφ Backhaul αλά εκέξα (εληφο ηαθηηθνχ 

σξαξίνπ εξγάζηκσλ εκεξψλ) 106,13 

Δθάπαμ θφζηνο πλνδείαο γηα Αζπξκαηηθφ Backhaul (αλά ψξα) εθηφο ηαθηηθνχ 

σξαξίνπ εξγάζηκσλ εκεξψλ 47,72 

 

ΤΝΓΔΖ ΚΟΗ Δ ΥΧΡΟ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Μνλαδηαίν 

Κόζηνο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο Δγθαηάζηαζεο ελφο  δεχγνπο ΚΟΗ πλεγθαηάζηαζεο (Φπζηθή  – 

χκκηθηε - Δηθνληθή) ζε ΦΤΠ 638,21 

Δθάπαμ θφζηνο δεχμεο δεχγνπο ΚΟΗ πλεγθαηάζηαζεο (Φπζηθή − χκκηθηε − 

Δηθνληθή) ζε ΦΤΠ δεπγψλ 1−2”  (4) 429,51 

Δθάπαμ θφζηνο δεχμεο δεχγνπο ΚΟΗ πλεγθαηάζηαζεο (Φπζηθή − χκκηθηε − 

Δηθνληθή) ζε ΦΤΠ δεπγψλ 3−4”   (4) 564,73 

Δθάπαμ θφζηνο δεχμεο δεχγνπο ΚΟΗ πλεγθαηάζηαζεο (Φπζηθή − χκκηθηε − 

Δηθνληθή) ζε ΦΤΠ δεπγψλ 5−6”   (4) 661,86 

Μεληαία Σέιε πληήξεζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Βιάβεο αλά δεχγνο ΚΟΗ 

πλεγθαηάζηαζεο (Φπζηθή – χκκηθηε –Δηθνληθή) ζε ΦΤΠ 3,7 

Δθάπαμ θφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα παξάδνζε Τπεξεζηψλ ΚΟΗ - 

ΔΚΣ 114,01 

 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Μνλαδηαίν 

Κόζηνο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ΔΚΣ 200 Εεπγψλ ζε ΦΤΠ 
(2)

 1.538,40 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο 200 Εεπγψλ ΔΚΣ ζε ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα) 
(4)

  834,76 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο 400 Εεπγψλ ΔΚΣ ζε ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα)  
(4)

 1.092,44 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο 600 Εεπγψλ ΔΚΣ ζε ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα)  
(4)

 1.343,66 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο 800 Εεπγψλ ΔΚΣ ζε ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα)  
(4)

 1.566,37 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο 1000 Εεπγψλ ΔΚΣ ζε ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα)  
(4)

 1.811,38 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο 1200 Εεπγψλ ΔΚΣ ζε ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα)  
(4)

 2.065,91 

Μεληαίν θφζηνο πληήξεζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Βιάβεο ζην ΦΤΠ αλά 200 Εεχγε 

ΔΚΣ 3,91 
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Μεληαία ηέιε ρξήζεο δεχγνπο ΔΞΚ αλά κέηξν (L*N*Μεληαίν θφζηνο) 
(3)

 0,0026 

Δθάπαμ θφζηνο Δπίζθεςεο πλεξγείνπ ζε ζχλδεζκν (κνχθα) γηα άξζε Βιάβεο 

Τπαηηηφηεηαο Παξφρνπ 392,66 

Δθάπαμ θφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα παξάδνζε Τπεξεζηψλ ΚΟΗ - 

ΔΚΣ 114,01 

 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ Α/Κ ΜΔ <5000  

ΤΝΓΡΟΜΖΣΔ 

Μνλαδηαίν 

Κόζηνο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο  Καηαζθεπήο & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο. (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 100 Εεπγψλ 4.549,31 

Δθάπαμ θφζηνο  Καηαζθεπήο & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο. (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 200 Εεπγψλ 4.943,76 

Δθάπαμ θφζηνο  Καηαζθεπήο & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο. (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 400 Εεπγψλ 5.840,91 

Δθάπαμ θφζηνο  Καηαζθεπήο & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο. (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 600 Εεπγψλ 6.577,95 

Δθάπαμ θφζηνο  Καηαζθεπήο & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο. (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 800 Εεπγψλ 7.402,57 

Δθάπαμ θόζηνο  Όδεπζεο  & Εεύμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο.  (Α/Κ κέρξη 5000 πλδξνκεηέο) 

Δθάπαμ θφζηνο  Όδεπζεο  & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο.  (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 100 Εεπγψλ 1.549,14 

Δθάπαμ θφζηνο  Όδεπζεο  & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο.  (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 200 Εεπγψλ 1.922,59 

Δθάπαμ θφζηνο  Όδεπζεο  & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο.  (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 400 Εεπγψλ 2.777,73 

Δθάπαμ θφζηνο  Όδεπζεο  & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο.  (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 600 Εεπγψλ 3.474,86 

Δθάπαμ θφζηνο  Όδεπζεο  & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο.  (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 800 Εεπγψλ 4.257,48 

Μεληαίν θφζηνο πληήξεζεο θαη Αξζεο Βιάβεο ζην Φ.Τ.Σ.Π. αλά 100 Εεχγε ΔΚΣ 4,98 

Μειέηε Απηνςίαο  Καηαζθεπήο  ΔΚΣ-ΦΡΔΑΣΗΟΤ Παξφρσλ γηα Α/Κ Μέρξη 5000 546,75 

 

ΤΜΜΗΚΣΖ () - ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ (Δ) 

Μνλαδηαίν 

Κόζηνο 
(1)

 

Δθαπαμ θφζηνο χλδεζεο Δζσηεξηθνχ πλδεηηθνχ Καισδίνπ (ΔΚ) θαη Οξηνισξίδαο 

100 δεπγψλ 
747,55 

Μεληαίν θφζηνο  γηα Λεηηνπξγηθά Έμνδα Υξήζεο Υψξνπ χκκηθηεο  

πλεγθαηάζηαζεο (αλά ηθξίσκα) 
94,69 

Μεληαίν θφζηνο  Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο κε ηηκνιφγην ΓΔΖ Β1   (αλά Ampere 

DC) 
6,63 

Μεληαίν θφζηνο  Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο κε ηηκνιφγην ΓΔΖ Γ22  (αλά Ampere 

DC) 
8,40 

Δθάπαμ θφζηνο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο χκκηθηεο πλεγθαηάζηαζεο 1.094,17 

Δθάπαμ θφζηνο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο Δηθνληθήο πλεγθαηάζηαζεο 1.006,59 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο χκκηθηεο 

πλεγθαηάζηαζεο (ην 50% ηνπ θφζηνπο εθπφλεζεο) 
547,09 
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Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο Δηθνληθήο 

πλεγθαηάζηαζεο (ην 50% ηνπ θφζηνπο εθπφλεζεο) 
503,30 

Μεληαίν θφζηνο  Τπεξεζηψλ Δηθνληθήο πλεγθαηάζηαζεο (αλά ηθξίσκα) 107,28 

Δθάπαμ θφζηνο Αλαβάζκηζεο & Γηνξζσηηθήο πληήξεζεο Δηθνληθήο 

πλεγθαηάζηαζεο - αλά επίζθεςε 
185,67 

Δθάπαμ θφζηνο πλνδείαο /Δπηζηαζίαο ζε χκκηθηε πλεγθαηάζηαζε  (αλά επίζθεςε) 

- εληφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγάζηκσλ εκεξψλ 
106,13 

Δθάπαμ θφζηνο πλνδείαο/Δπηζηαζίαο  ζε χκκηθηε πλεγθαηάζηαζε  (αλά ψξα) - 

εθηφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγάζηκσλ εκεξψλ 
47,72 

 

ΠΡΟΒΑΖ Δ ΧΛΖΝΧΔΗ / ΠΑΡΟΥΖ ΚΟΣΔΗΝΖ ΗΝΑ 

Μνλαδηαίν 

Κόζηνο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο γηα Παξνρή Εεχγνπο θνηεηλήο Ίλαο 304,08 

Δθάπαμ θφζηνο Δπίβιεςεο γηα Παξνρή Πξφζβαζεο ζε Αγσγνχο & σιελψζεηο ΟΣΔ 

αλά εκέξα 283,91 

Δθάπαμ θφζηνο Δπίβιεςεο γηα Παξνρή Πξφζβαζεο ζε Αγσγνχο & σιελψζεηο ΟΣΔ 

αλά επηπιένλ ψξα επίβιεςεο 31,82 

Μεληαίν θφζηνο θαηάιεςεο θαη ρξήζεο ζσιήλα (αλά κέηξν) 0,11 

Μεληαίν θφζηνο θαηάιεςεο θαη ρξήζεο δεχγνπο ζθνηεηλήο ίλαο (αλά ρηιηφκεηξν) 8,96 

Δθάπαμ θφζηνο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο γηα Παξνρή Πξφζβαζεο ζε 

σιελψζεηο/Αγσγνχο ΟΣΔ 925,8 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Εεχγνπο θνηεηλήο Ίλαο κεηαμχ Α/Κ ΟΣΔ θαη Τπαίζξηνπ 

Καηαλεκεηή (ΦΤΣΠ) 3.075,61 

 

 

Σα ηέιε αθχξσζεο αίηεζεο ζχλδεζεο (ελεξγνχ, αλελεξγνχ θαη κεξηδφκελνπ) θαη 

απνζχλδεζεο ηνπηθνχ βξφρνπ (πιήξνπο θαη κεξηδφκελνπ) θαζψο θαη ηα ηέιε αθχξσζεο 

αηηήζεσλ κεηάβαζεο ηνπηθνχ βξφρνπ νξίδνληαη ζην 50% ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο ζχλδεζεο 

/ απνζχλδεζεο.  

Οη ζπληειεζηέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ έκκεζσλ ιεηηνπξγηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ 

δαπαλψλ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο εξγαζηψλ Φπζηθήο, Απνκαθξπζκέλεο, χκκηθηεο θαη 

Δηθνληθήο πλεγθαηάζηαζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ θαη δελ θαιχπηνληαη 

απφ ηα ηηκνιφγηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα είλαη νη εμήο:  

1. ν ζπληειεζηήο επηβάξπλζεο έκκεζσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ νξίδεηαη σο πνζνζηφ 

9,18% επί ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΣΔ (εξγαηηθά θαη επηζηαζία).  

(1) Σηκέο ζε επξψ  

(2) Σν ηέινο ζχλδεζεο ΦΤΠ & ΔΚΣ 200 δεπγψλ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο εθπφλεζεο 

ηερληθήο κειέηεο ΦΤΠ & ΔΚΣ θαζψο θαη ην Σέινο ζχλδεζεο νξηνισξίδαο  

(3) φπνπ L είλαη ην πξαγκαηηθφ κήθνο ηνπ ΔΞΚ & Ν είλαη ν αξηζκφο ζπλδεδεκέλσλ δεπγψλ 

ηνπ ΔΞΚ κε ην θχξην δίθηπν 

 (4) Σν ηέινο δεχμεο 200/400/600/800/1000 & 1200 δεπγψλ ΔΚΣ  θαη 1-2/3-4/5-6 δεχγε 

Καισδίνπ Οπηηθήο Ίλαο ζε ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα) ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο 

εθπφλεζεο ηερληθήο κειέηεο δεχμεο (κνχθαο) 

(5) Σν θφζηνο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ Γηθαηνχρσλ εθφζνλ παξαιάβνπλ ηνλ ρψξν ηελ ίδηα 

εκέξα 
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2. ν ζπληειεζηήο επηβάξπλζεο Κφζηνπο Κεθαιαίνπ νξίδεηαη σο πνζνζηφ 0,01% επί ηνπ 

ζρεηηθνχ θφζηνπο ηνπ ΟΣΔ πνπ πεξηιακβάλεη ην άζξνηζκα ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

δαπαλψλ πξνζσπηθνχ επαπμεκέλν κε ην ζπληειεζηή ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ην 

θφζηνο ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ πιηθψλ. 

Οη δαπάλεο εξγνιάβσλ (θφζηε πξνζσπηθνχ θαη πιηθά) δελ ζα επηβαξχλνληαη κε ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ζπληειεζηέο. 

Οη φξνη θαη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ηζρχνπλ φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

Τπεξεζίεο ΑΡΤ 

 

Α.ΡΤ.. - DSLAM   

εκείν Πξόζβαζεο 

Κόζηνο 

ελεξγνπνίεζεο
(1)

 

Μεληαίν 

θόζηνο
(1)

 

Α.ΡΤ.. - DSLAM ζε Α/Κ OTE 25,01 1,08 

Α.ΡΤ.. - DSLAM ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)* 42,37 9,18 

* Γηα ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιε  απφζηαζε απφ ην αζηηθφ θέληξν (κέζε απφζηαζε 

κεηαμχ ππαίζξηαο θακπίλαο θαη Α/Κ ηα 5 ρικ). 

 

ΜΔΣΑΒΑΔΗ Α.ΡΤ.. 

Μνλαδηαίν Κόζηνο 
(1)

 

Kφζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ ζε 

Α.ΡΤ.. 
35,86 

Kφζηνο Μεηάβαζεο Α.ΡΤ.. ΣΠ1 ζε Α.ΡΤ.. ΣΠ2 17,63 

 

ΜΔΣΑΒΑΔΗ ΤΝΓΤΑΜΔΝΟΤ 

ΑΗΣΖΜΑΣΟ ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. 

Μνλαδηαίν Κόζηνο 
(1)

 

Kφζηνο Μεηάβαζεο Πιήξνπο ΣνΒ ζε ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. 33,26 

Kφζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ ΣνΒ ζε ΥΔΓ & 

Α.ΡΤ.. 
36,99 

Kφζηνο χλδεζεο ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. ζε πθηζηάκελε 

ηειεθσληθή ζχλδεζε  28,13 

 

 

ΜΔΣΑΒΑΔΗ Α.ΡΤ.. - DSLAM 

Μνλαδηαίν Κόζηνο 
(1)

 

Κφζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ ζε 

Α.ΡΤ.. - DSLAM ζε Α/Κ OTE 33,17 

Κφζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ ζε 

Α.ΡΤ.. - DSLAM ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV) 55,84 

Κφζηνο Μεηάβαζεο Α.ΡΤ.. DSLAM ΣΠ1 ζε 

Α.ΡΤ.. DSLAM ΣΠ2  11,55 

 

 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΑ ΣΔΛΖ Μνλαδηαίν Κόζηνο 
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(1)
 

Κφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα Άξζε 

Βιάβεο Α.ΡΤ.. Τπαηηηφηεηαο Παξφρνπ 57,27 

Κφζηνο Άζθνπεο Απαζρφιεζεο πλεξγείνπ γηα Άξζε 

Βιάβεο Α.ΡΤ.. Τπαηηηφηεηαο Παξφρνπ 19,09 

(1) Σηκέο ζε επξψ 

 

 

Γ2. Τπεξεζίεο Ο.Κ.Τ.Α.   

 

Ο.Κ.Τ.Α.  

 

Μνλαδηαίν 

Κόζηνο
(1)

 

Μεληαίν θφζηνο θαηάιεςεο & ρξήζεο Δζληθήο Ο.Κ.Τ.Α δηθηχνπ ΟΣΔ (αλά 

Μbps) 
10,70 

Μεληαίν θφζηνο θαηάιεςεο & ρξήζεο Πεξηθεξεηαθήο Ο.Κ.Τ.Α δηθηχνπ ΟΣΔ 

(αλά Μbps) 
 

Μεληαίν θφζηνο ΟΚΤΑ BRAS Σνπηθή (αλά Μbps) 2,04 

   

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο/Μεηαθνξάο Πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α-OLO-BRAS-

ΔΘΝΗΚΖ 6.858,05 

Δθάπαμ θφζηνο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή (αλά δεχγνο ίλαο) 1.096,04 

Δθάπαμ θφζηνο ελεξγνπνίεζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή (αλά δεχγνο ίλαο)   1.099,45 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο/Μεηαθνξάο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ OLO-BRAS-

Πεξηθεξεηαθή (Gbe) 6.858,05 

Δθάπαμ θφζηνο Πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή (αλά δεχγνο 

ίλαο) 1.096,04 

Δθάπαμ θφζηνο ελεξγνπνίεζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή (αλά δεχγνο 

ίλαο)   1.099,45 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο/Μεηαθνξάο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ OLO-BRAS-Σνπηθή 

(Gbe) 6.858,05 

Δθάπαμ θφζηνο Πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe (αλά δεχγνο 

ίλαο) 1.096,04 

Δθάπαμ θφζηνο ελεξγνπνίεζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe (αλά δεχγνο 

ίλαο)   1.099,45 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο/Μεηαθνξάο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ OLO-DSLAM-

Σνπηθή Gbe 6.536,16 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ OLO-DSLAM-Σνπηθή (έσο 1Gbps) 1.061,18 

Δθάπαμ θφζηνο Πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-DSLAM-Σνπηθή Gbe (αλά δεχγνο 

ίλαο) 1.096,04 

Δθάπαμ θφζηνο ελεξγνπνίεζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-DSLAM-Σνπηθή Gbe (αλά δεχγνο 

ίλαο)   1.334,49 

Μεληαίν θφζηνο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-DSLAM-Σνπηθή (έσο 1Gbps) 254,10 

Δθάπαμ θφζηνο αιιαγήο ηαρχηεηαο Ο.Κ.Τ.Α.  143,64 

Κφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο γηα ηελ ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α 182,13 

Κφζηνο Άζθνπεο Απαζρφιεζεο γηα ηελ ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α 42,64 

Κφζηνο Δλεξγνπνίεζεο Μεηάβαζεο ΟΚΤΑ OLO BRAS Δ ΟΚΤΑ ΦΤΠ 

BRAS ΗΓΗΟΤ ΣΤΠΟΤ 1.099,45 
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Κφζηνο Πξφζβαζεο  Μεηάβαζεο ΟΚΤΑ OLO BRAS Δ ΟΚΤΑ ΦΤΠ BRAS 

ΗΓΗΟΤ ΣΤΠΟΤ 1.096,04 

Κφζηνο Μεηάβαζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ BRAS Δ ΟΚΤΑ OLO BRAS ΗΓΗΟΤ 

ΣΤΠΟΤ 6.858,05 

Κφζηνο Δλεξγνπνίεζεο Μεηάβαζεο ΟΚΤΑ OLO DSLAM Δ ΟΚΤΑ ΦΤΠ 

DSLAM 1.334,49 

Κφζηνο Πξφζβαζεο Μεηάβαζεο ΟΚΤΑ OLO DSLAM Δ ΟΚΤΑ ΦΤΠ 

DSLAM 1.096,04 

Κφζηνο Μεηάβαζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ DSLAM Δ ΟΚΤΑ OLO DSLAM 6.536,16 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αηηήκαηνο 
50% ηνπ 

αληίζηνηρνπ 

εθάπαμ 

Δθάπαμ θφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα Άξζε βιάβεο Ο.Κ.Τ.Α. 

ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ 
182,13 

Δθάπαμ θφζηνο Άζθνπεο Απαζρφιεζεο πλεξγείνπ γηα Άξζε βιάβεο Ο.Κ.Τ.Α. 

ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ 
42,64 

(1) Σηκέο ζε επξψ 

 

Γ3.  Τπεξεζίεο Ζ-ΕΔΤ θαη Φ ΕΔΤ 

 

Ζ-ΕΔΤ 

Μνλαδηαίν 

Κόζηνο 
(1)

  

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο - Δλεξγνπνίεζεο θπθιψκαηνο  

2 Mbps Ζ-ΕΔΤ (αλά θχθισκα) 767,11 

Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο δεχμεο δηαζχλδεζεο 2 Mbps 

ζε θχθισκα Ζ-ΕΔΤ ζην ίδην ΑΚ (αλά θχθισκα) 78,85 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο αίηεζεο ζχλδεζεο - 

ελεξγνπνίεζεο θπθιψκαηνο 2 Mbps Ζ-ΕΔΤ 383,56 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο αίηεζεο κεηάβαζεο δεχμεο 

δηαζχλδεζεο 2 Mbps ζε θχθισκα Ζ-ΕΔΤ ζην ίδην ΑΚ 39,43 

Δθάπαμ θφζηνο άζθνπεο Μεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα 

άξζε βιάβεο Ζ-ΕΔΤ  265,31 

Κφζηνο άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα παξάδνζε 

Τπεξεζηψλ Ζ-ΕΔΤ 114,01 

Φ ΕΔΤ 

Μνλαδηαίν 

Κόζηνο
(1)

   

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο - Δλεξγνπνίεζεο θπθιψκαηνο 

2 Mbps Φ-ΕΔΤ (αλά θχθισκα) 767,11 

Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο δεχμεο δηαζχλδεζεο 2 Mbps ή 

Ζ-ΕΔΤ ζε θχθισκα Φ-ΕΔΤ ζην ίδην ΑΚ (αλά 

θχθισκα) 78,85 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο αίηεζεο ζχλδεζεο - 

ελεξγνπνίεζεο θπθιψκαηνο 2 Mbps Φ-ΕΔΤ 383,56 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο αίηεζεο κεηάβαζεο δεχμεο 

δηαζχλδεζεο 2 Mbps ζε θχθισκα Φ-ΕΔΤ ζην ίδην ΑΚ 39,43 

(1) Σηκέο ζε επξψ 
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Γ4.  Τπεξεζίεο Γηαζύλδεζεο 

 

Γηαρεηξηζηηθό Σέινο 

ΣΔΛΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΓΗΑΒΗΒΑΖ ΚΛΖΔΧΝ ΠΡΟ 

ΣΡΗΣΑ ΓΗΚΣΤΑ 

Κφζηνο ζε επξψ αλά 

θιήζε 

Γηαρεηξηζηηθφ ηέινο δηαβίβαζεο θιήζεσλ πξνο ηξίηα δίθηπα αλά 

θιήζε 

0,0005 

 

Εεύμεηο Γηαζύλδεζεο  

 Μνλαδηαίν Κφζηνο
(1)

 

Κφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα Παξάδνζε 

Γξακκήο Γηαζχλδεζεο 

31,82 

Κφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο 

γξακκήο δηαζχλδεζεο 

182,13 

Κφζηνο εζσηεξηθήο κεηαθνξάο Εεχμεο Γηαζχλδεζεο ζην ίδην 

νηθφπεδν ρσξίο θαηαζθεπή λένπ θνξέα ή λέαο ππνδνκήο 

138,43 

Κφζηνο εζσηεξηθήο κεηαθνξάο Εεχμεο Γηαζχλδεζεο ζην ίδην 

νηθφπεδν κε θαηαζθεπή λένπ θνξέα ή λέαο ππνδνκήο 

ην αληίζηνηρν εθάπαμ 

ηέινο 

ζχλδεζεο/κεηαθνξάο 

(1) Σηκέο ζε επξψ 

 

 

Γ5. Τπεξεζίεο Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ Υνλδξηθήο  

 

1. ΣΔΡΜΑΣΗΚΑ – ΕΔΤΚΣΗΚΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ 

 

1.1 ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ 

 

1.1.1.  Κόζηνο ύλδεζεο Σεξκαηηθνύ 

 

 

Μνλαδηαίν 

Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

64KB 835,80 

128KB 835,80 

256KB 1.602,99 

384KB 1.602,99 

512KB 1.602,99 

1024KB 1.791,92 

1920KB  1.834,86 

2MB  1.963,68 

34MB 5.759,57 

45MB 5.759,57 

155MB 6.618,36 

 

 

Κόζηνο ύλδεζεο Σεξκαηηθνύ -  Εεπθηηθνύ 
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Μνλαδηαίν 

Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

64KB 1.202,22 

128KB 1.202,22 

256KB 2.295,75 

384KB 2.295,75 

512KB 2.295,75 

1024KB 2.865,42 

1920KB  2.951,30 

2MB  3.080,12 

34MB 7.285,36 

45MB 7.285,36 

155MB 8.430,43 

 

 

Κόζηνο ύλδεζεο Εεπθηηθνύ 

 

 

Μνλαδηαίν 

Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

64KB 678,35 

128KB 678,35 

256KB 1.245,16 

384KB 1.245,16 

512KB 1.245,16 

1024KB 1.720,36 

1920KB  1.863,49 

2MB  1.920,74 

34MB 2.324,38 

45MB 2.324,38 

155MB 2.610,64 

 

 

 

Κόζηνο Μεηαθνξάο Άθξνπ Σεξκαηηθνύ 

 

 

Μνλαδηαίν 

Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

64KB 708,31 

128KB 708,31 

256KB 1.243,62 

384KB 1.243,62 

512KB 1.243,62 

1024KB 1.290,86 

1920KB  1.312,33 
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2MB  1.441,15 

34MB 5.045,23 

45MB 5.045,23 

155MB 5.760,89 

 

 

 

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ 

ΑΝΑΓΡΟΜΟΛΟΓΖΖ 

ΕΔΤΚΣΗΚΟΤ ΑΝΑ 

ΑΚΡΟ / ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

Δ ΤΝΓΔΖ 

ΜΔΣΑΓΟΖ 
1
 

 

Μνλαδηαίν 

Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

64KB 247,62 

128KB 247,62 

256KB 430,83 

384KB 430,83 

512KB 430,83 

1024KB 525,30 

1920KB  668,44 

2MB  668,44 

34MB 762,90 

45MB 762,90 

155MB 1.049,17 

 
1
 Σν αλσηέξσ ηέινο εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε Αλαδξνκνιφγεζεο Σεξκαηηθνχ / 

Εεπθηηθνχ ηκήκαηνο απφ κηα χλδεζε Μεηάδνζεο ζε άιιε χλδεζε Μεηάδνζεο. 

 

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ 

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

+ΕΔΤΚΣΗΚΟΤ ΑΝΑ 

ΑΚΡΟ ΕΔΤΚΣΗΚΟΤ / 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ Δ 

ΤΝΓΔΖ ΜΔΣΑΓΟΖ 
2
 

 

Μνλαδηαίν 

Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

64KB 247,62 

128KB 247,62 

256KB 430,83 

384KB 430,83 

512KB 430,83 

1024KB 525,30 
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1920KB  668,44 

2MB  668,44 

34MB 762,90 

45MB 762,90 

155MB 1.049,17 

 
2 Γηα ηελ αλσηέξσ Μεηαηξνπή εθαξκφδνληαη ηα ηέιε Αλαδξνκνιφγεζεο Εεπθηηθνχ 

αλά άθξν / Σεξκαηηθνχ ζε χλδ. Μεηάδνζεο. 

  

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΑΠΟ 

ΑΚΡΟ Δ ΑΚΡΟ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ (Point-to-Point) Δ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΑ – ΕΔΤΚΣΗΚΑ
(1)

 

Δίδνο  

Κπθιώκαηνο 
Σεξκαηηθό 

Σεξκαηηθό +                       

Zεπθηηθό 
Zεπθηηθό 

64KB 283,20 290,36 306,10 

128KB 283,20 290,36 306,10 

256KB 437,78 473,57 629,58 

384KB 437,78 473,57 629,58 

512KB 437,78 473,57 629,58 

1024KB 532,25 568,04 818,52 

1920KB  553,72 711,17 890,08 

2MB  570,90 728,34 907,26 

34MB 669,66 777,01 1.050,39 

45MB 669,66 777,01 1.050,39 

155MB 812,79 1.063,28 1.193,53 

(1) Σηκέο ζε Δπξψ 

 

2. ΤΝΓΔΔΗ ΜΔΣΑΓΟΖ 

 

2.1 ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ 

2.1.1 Δθάπαμ Σέιε ύλδεζεο 

 

Κόζηνο ζύλδεζεο κεηάδνζεο ΖΜΗ-ΕΔΤΞΖ 

 

Υσξεηηθόηεηα  
Μνλαδηαίν Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

155 ΜΒ 1.097,83 

 

 Κόζηνο ζύλδεζεο δεύμεο κεηάδνζεο ζε Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε  

 Υσξεηηθόηεηα  
Μνλαδηαίν Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

2 ΜΒ 1.069,21 

34 ΜΒ 1.069,21 

45 MB 1.069,21 

155 ΜΒ 1.069,21 
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2.1.2 Δθάπαμ Σέιε Μεηαθνξάο  Άθξνπ* Πιήξνπο Εεύμεο   

 

Υσξεηηθόηεηα 
Μνλαδηαίν Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

2 ΜΒ 1.441,15 

34 ΜΒ 5.045,23 

45 MB 5.045,23 

155 ΜΒ 5.760,89 

*Αθνξά ην άθξν ζην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ Γηθαηνχρνπ 

2.1.3 Δθάπαμ Σέιε  Αλαδόκεζεο ύλδεζεο Μεηάδνζεο 

 

Υσξεηηθόηεηα 
Μνλαδηαίν Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

2 ΜΒ 296,08 

34 ΜΒ 381,96 

45 MB 381,96 

155 ΜΒ 381,96 

 

 

 

2.2 ΠΑΓΗΑ ΜΖΝΗΑΗΑ ΣΔΛΖ 

Μεληαίν Κόζηνο Κπθιώκαηνο Πιήξνπο Εεύμεο 

Υσξεηηθόηεηα  
Μνλαδηαίν Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

2 ΜΒ 3.805,81 

 

 

Μεληαίν Κόζηνο Κπθιώκαηνο Ζκη-Εεπμεο  

Υσξεηηθόηεηα  
Μνλαδηαίν Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

155 ΜΒ 210,18 

Μεληαίν Κόζηνο Εεύμεο Κπθιώκαηνο ζε Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε 

 Υσξεηηθόηεηα  
Μνλαδηαίν Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

2 ΜΒ 204,74 

34 ΜΒ 174,53 

45 MB 145,24 

155 ΜΒ 40,11 

 

 

3. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΚΤΚΛΧΜΑ ΔΠΔΚΣΑΖ (ΚΔ - ύλδεζε Backhaul) 

Δθάπαμ Σέιε Μεηαθνξάο Άθξνπ* πλδεδεκέλνπ Κπθιώκαηνο   Δπέθηαζεο 
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Υσξεηηθόηεηα 
Μνλαδηαίν Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

34 ΜΒ 5.045,23 

45 ΜΒ 5.045,23 

155 ΜΒ 5.760,89 

 

*Αθνξά ην άθξν ζην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ Γηθαηνχρνπ 

 

5. ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΛΖ 

5.1   ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ ΑΛΛΑΓΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

Κφζηνο αιιαγήο ηαρχηεηαο (Αλαβάζκηζεο/Τπνβάζκηζεο) γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο ηεο 

Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Σεξκαηηθψλ-Εεπθηηθψλ, πλδέζεσλ Μεηάδνζεο θαη ΚΔ θαη 

θπθισκάησλ ΜΓ p-t-p (κε ηελ ρξήζε ηεο ίδηαο ηερλνινγίαο). 

Σν 50% ηνπ αληίζηνηρνπ Σέινπο χλδεζεο. Ηζρχεη γηα αλαβαζκίζεηο: 

i) Απφ 64ΚΒps έσο 2 ΜΒps 

ii) Απφ 34ΜΒps έσο 155ΜΒps 

5.2 ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΟ ΑΚΤΡΧΖ ΑΗΣΖΖ  

 

Σν 50% ηνπ αληίζηνηρνπ Σέινπο χλδεζεο  

5.3    ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΟ ΑΚΟΠΖ ΜΔΣΑΒΑΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΓΗΑ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΧΝ-ΕΔΤΚΣΗΚΧΝ, ΤΝΓΔΔΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ  

Ζ ηηκή είλαη 31,82€ 

5.4. ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΟ ΑΚΟΠΖ ΜΔΣΑΒΑΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΓΗΑ ΑΡΖ 

ΒΛΑΒΖ  

Ζ ηηκή είλαη 182,13€  

5.5  ΣΔΛΟ ΔΚΥΧΡΖΖ Ή ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΑΝΑ ΜΗΘ. 

ΓΡΑΜΜΖ  

Ζ ηηκή είλαη 19,94 €   

 

5.6  ΣΔΛΟ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ ΗΓΗΟ ΚΣΗΡΗΟ Ή ΣΟ ΗΓΗΟ 

ΟΗΚΟΠΔΓΟ ΑΝΑ ΑΚΡΟ: 
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Α) εθφζνλ δελ απαηηείηαη θαηαζθεπή λένπ θνξέα ή λέαο ππνδνκήο : 

 

 

Μνλαδηαίν 

Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

Απφ 64K έσο 2MB 138,43 

34MB 997,23 

45MB 997,23 

155MB 1.569,76 

 

Β) εθφζνλ απαηηείηαη θαηαζθεπή λένπ θνξέα ή λέαο ππνδνκήο: ηα αληίζηνηρα εθάπαμ ηέιε 

ζχλδεζεο 

 

5.7   ΣΔΛΟ ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ (κόλν γηα 

Σεξκαηηθά & Point-to-Point): 

 

 Μνλαδηαίν 

Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

ε λέν θνξέα 2ΜΒ αλά άθξν πειάηε 1.963,68 

ε πθηζηάκελν θνξέα 2ΜΒ αλά άθξν πειάηε 646,86 

 

 

Γ6. Τπεξεζίεο VDSL 

 

(α) VDSL από θακπίλα 

Ζ ΔΔΣΣ κε βάζε ηελ ΑΠ 631/023/1-12-2011 ελέθξηλε ηηο ηηκέο 2011 γηα ηηο ππεξεζίεο 

VDSL απφ θακπίλα. ηα πιαίζηα ηνπ ηξέρνληνο ειέγρνπ ηα θφζηε ππνινγίζηεθαλ εθ λένπ 

κε βάζε ηηο λέεο παξακέηξνπο γηα ην ΔΚΟ 2010-12 θαη πξνέθπςαλ νη θάησζη ηηκέο νη 

νπνίεο ζεσξνχληαη θνζηνζηξεθείο ζχκθσλα κε ηελ κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο αλσηέξσ 

Απφθαζεο : 

 

V-Α.ΡΤ../ V-Α.ΡΤ.. Γ 

Μνλαδηαίν 

Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

Σέινο Νέαο χλδεζεο/Μεηαθνξάο  V-Α.ΡΤ../ V-

Α.ΡΤ.. Γ / Α.ΡΤ.. Γ  42,37  

Σέινο Mεηάβαζεο Α.ΡΤ.. / V-Α.ΡΤ.. (Α/Κ) ζε 

V-A.ΡΤ.. / V-Α.ΡΤ.. Γ / Α.ΡΤ.. Γ 53,23  

Σέινο Mεηάβαζεο  ΜΣνΒ Δ V-Α.ΡΤ.. / V-

Α.ΡΤ.. Γ / Α.ΡΤ.. Γ 55,84  

Σέινο Mεηάβαζεο V-A.ΡΤ.. / V-Α.ΡΤ.. Γ / 

Α.ΡΤ.. Γ ζε Α.ΡΤ.. / V-Α.ΡΤ.. (Α/Κ)  50,10  

Σέινο πλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο WLR V-Α.ΡΤ.. 

/ V-Α.ΡΤ.. Γ / Α.ΡΤ.. Γ ζε πθηζηάκελε 

ζχλδεζε PSTN /ISDN  44,11  

Σέινο πλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο Μεηάβαζεο 

ΠΣνΒ Δ WLR V-Α.ΡΤ.. / V-Α.ΡΤ.. Γ / 

Α.ΡΤ.. Γ 58,53  
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Σέινο πλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο Μεηάβαζεο 

ΜΣνΒ Δ WLR V-Α.ΡΤ.. / V-Α.ΡΤ.. Γ / 

Α.ΡΤ.. Γ 57,14  

Μεληαίν Κφζηνο  V Α.ΡΤ.. 30 11,65  

Μεληαίν Κφζηνο  V Α.ΡΤ.. 50 13,23  

Μεληαίν Κφζηνο  V Α.ΡΤ.. Γ 30 10,58  

Μεληαίν Κφζηνο  V Α.ΡΤ.. Γ 50 11,44  

Σέινο Μεηαβάζεσλ κεηαμχ ππεξεζηψλ V-Α.ΡΤ.. 

/ V-Α.ΡΤ.. Γ / Α.ΡΤ.. Γ  11,55  

Σέινο αιιαγήο ηαρχηεηαο (V-Α.ΡΤ.. / V-

Α.ΡΤ.. Γ) 11,55  

 

(β) VDSL από ην Α/Κ 

Ο ΟΣΔ κε επηζηνιή ηνπ (αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ ΔΜΠ 3736/Φ960/10-1-2012, αξηζ. πξση. ΟΣΔ 

804.2/ΔΜΠ.1) αηηήζεθε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ VDSL θαη απφ Α/Κ. Τπέβαιε ηα 

αληίζηνηρα κνληέια θαη ζηνηρεία θαη’ αλαινγία κε ηα κνληέια VDSL απφ θακπίλα. Ζ 

ΔΔΣΣ κε ηελ επηζηνιή ηεο ππ’ αξηζ. πξση 3756/25-01-2012 απέζηεηιε παξαηεξήζεηο θαη 

ζρφιηα ζηνλ ΟΣΔ, ηα νπνία θαη ν ΟΣΔ απεδέρζε πιήξσο. Χο εθ ηνχηνπ, πξνέθπςαλ νη 

θάησζη ηηκέο νη νπνίεο δελ είλαη θνζηνζηξεθείο, επεηδή δελ εμήρζεζαλ απφ ην εγθεθξηκέλν 

θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ΜΜΔΚ/ΣΚ top down ηνπ ΟΣΔ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην ηζρχνλ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην.  

 

V-Α.ΡΤ.. (Α/Κ) 

Μνλαδηαίν 

Κφζηνο ζε 

Δπξψ 

Σέινο ελεξγνπνίεζεο V-Α.ΡΤ.. (A/K)  23,17  

Σέινο κεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

ζε V-Α.ΡΤ.. (A/K) 
35,86  

Σέινο κεηάβαζεο  V-Α.ΡΤ.. (A/K) ΣΠ1 ζε V-

Α.ΡΤ.. (A/K) ΣΠ2 
17,63  

Σέινο Μεηάβαζεο κεηαμχ ππεξεζηψλ Α.ΡΤ.. / 

V-Α.ΡΤ.. (Α/Κ) 
23,17  

Σέινο πλδπαζκέλνπ Αηηήκαηνο Υ.Δ.Γ. (WLR) & 

V-Α.ΡΤ.. (Α/Κ)  
28,13  

Σέινο πλδπαζκέλνπ Αηηήκαηνο Μεηάβαζεο 

ΠΣνΒ ζε Υ.Δ.Γ. (WLR) & V-Α.ΡΤ.. (Α/Κ)  
33,26  

Σέινο πλδπαζκέλνπ Αηηήκαηνο Μεηάβαζεο 

ΜΣνΒ ζε Υ.Δ.Γ. (WLR) & V-Α.ΡΤ.. (Α/Κ)  
36,99  

ΜΖΝΗΑΗΟ  ΚΟΣΟ V-Α.ΡΤ.. (A/K) 30 Mbps 3,38  

ΜΖΝΗΑΗΟ  ΚΟΣΟ V-Α.ΡΤ.. (A/K) 50 Mbps 3,80  

Σέινο αιιαγήο ηαρχηεηαο (V-Α.ΡΤ.. Α/Κ) 11,55  
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Γ. Αποηελέζμαηα κοζηολογικού ελέγσος για ηην ςπηπεζία θοπηηόηηηαρ  

χκθσλα κε ην άξζξν 59 παξ. 2 ηνπ Ν. 3431/2006, ε ηηκνιφγεζε ηεο δηαζχλδεζεο γηα ηελ 

παξνρή θνξεηνχ αξηζκνχ νθείιεη λα είλαη θνζηνζηξεθήο θαη ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

ΔΔΣΣ. Απφ ηνλ έιεγρν ηνπ top-down κνληέινπ ηνπ ΟΣΔ πνπ βαζίδεηαη ζηε Μεζνδνινγία 

ΜΜΔΚ/ΣΚ πξνέθπςαλ νη θάησζη ηηκέο γηα ηελ ππεξεζία θνξεηφηεηαο νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη θνζηνζηξεθείο:  

 

Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ 
Μνλαδηαίν Κόζηνο 

ζε επξώ 

Απνδεθηή αίηεζε  0,68 

Απνξξηθζείζα Αίηεζε 0,68 

 

Δπηπξνζζέησο ν ΟΣΔ ππέβαιε κνληέιν bottom up, αλαθνξηθά κε ηελ ππεξεζία 

επαλαδξνκνιφγεζεο θιήζεσλ ζε κεηαθεξζέληεο αξηζκνχο, ην νπνίν κεηά ηηο δηνξζψζεηο 

ηνπ Διεγθηή, έδσζε ην αθφινπζν θνζηνζηξεθέο απνηέιεζκα: 

 

 Μνλαδηαίν Κόζηνο ζε 

επξώ 

Σέινο Δπαλαδξνκνιφγεζεο Κιήζεσλ ζε Μεηαθεξζέληεο 

Αξηζκνχο (αλά θιήζε) 
0,005 

 

Δ. Αποηελέζμαηα Κοζηολογικού Δλέγσος για ςπηπεζίερ βάζεων δεδομένων καηαλόγων 

σονδπικήρ 

Δπηπξνζζέησο ν ΟΣΔ ππέβαιε κνληέια bottom up, αλαθνξηθά κε ηελ ππεξεζίεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θαηαιφγσλ ρνλδξηθήο, ηα νπνία κεηά ηηο δηνξζψζεηο ηνπ Διεγθηή, έδσζαλ ηα 

αθφινπζα θνζηνζηξεθή απνηειέζκαηα: 

ΠΡΟΒΑΖ ΣΟΝ ΔΣΚ Μνλαδηαίν Κόζηνο ζε 

επξώ 

Κφζηνο Πξφζβαζεο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Δλνπνηεκέλνπ 

Σειεθσληθνχ Καηαιφγνπ (ΔΣΚ)  (αλά αλαδήηεζε) 
0,1012 

Κφζηνο Πξφζβαζεο ζηνλ ΔΣΚ  (CD)* 141.973,53 

* Σν ηέινο πξφζβαζεο αθνξά ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο θαη ζα πξέπεη λα επηκεξίδεηαη 

κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ παξφρσλ. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα επηκεξίδεηαη κε βάζε 

ηνλ αξηζκφ ησλ παξφρσλ πνπ ιακβάλνπλ ηελ ππεξεζία αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ζε θάζε πάξνρν. 

 

 

 

ΜΔΡΟ VII: ΈΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΜΔΧ ΣΟΤ 

ΚΟΣΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΜΔΚ /Δπξήκαηα ηνπ Διέγρνπ 
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Ζ ΔΔΣΣ κε ηελ απφθαζή ηεο  ΑΠ 573/011/22-7-10 ΠΗΝΑΚΔ LRAIC επέβαιε ζηνλ  ΟΣΔ 

ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο Κνζηνινγηθψλ πηλάθσλ LRAIC. Καηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε 

φηη ν ΟΣΔ πινπνίεζε νξζά ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζή ηνπ. 

 

 

ΜΔΡΟ IX: ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ / Δπξήκαηα ηνπ Διέγρνπ 

 

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε 482/051/26.05.2008 ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 1151-24.07.08) γηα ηηο 

Μεζνδνινγίεο/Αξρέο Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ, φπσο ηζρχεη 

ηξνπνπνηεζείζα, ν ΟΣΔ θαιείηαη λα θαηαξηίδεη θαηαζηάζεηο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ κε 

βάζε ηα ζπζηήκαηα ΠΚΚ-ΣΚ θαη ΜΜΔΚ-ΣΚ.   

 

Καηά ηνλ δηεμαρζέληα έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ν ΟΣΔ δελ πινπνίεζε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηνλ Λνγηζηηθφ Γηαρσξηζκφ αιιά πεξηνξίζηεθε λα 

δηαηππψζεη πξνηάζεηο γηα ηελ κεζνδνινγία πνπ πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη ζηνλ επφκελν 

θνζηνινγηθφ έιεγρν.  

 

ύζηαζε  

Ο ΟΣΔ θαιείηαη λα εθαξκφζεη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ. 

  

 

 

  ΜΔΡΟ X: ΠΡΟΣΑΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΣΔ 

 

Με ηελ ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ ΔΜΠ 3770/ 03-02-2012 επηζηνιή ηνπ, ν ΟΣΔ ππέβαιε 

πξφηαζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ ηνπ δεηήζεθαλ, ε νπνία 

έρεη σο εμήο: 

 

1. ΜΗΘΧΜΔΝΔ ΓΡΑΜΜΔ ΛΗΑΝΗΚΖ 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηηο αθφινπζεο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο 

αλαιπφκελεο ζε ηηκέο εμαξηψκελεο θαη κε-εμαξηψκελεο απφ απφζηαζε φπσο απηέο έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηνλ Έιεγρν ηνπ Top Down Κνζηνινγηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα δε ηηο 

γξακκέο Hellascom 64Kbps-1920Kbps ε κεζνζηαζκηθή θνζηνζηξεθείο ηηκή αλαιχζεθε 

θαη αλά ηχπν γξακκήο  

 

 

Δίδνο γξακκήο 

Σέινο 

ύλδεζε

ο (2 

άθξα) 

ηαζεξό 

κεληαίν 

ηέινο / 

άθξν 

Εώλε 1               

(0-35 km) 

& Αζηηθά 

Εώλε 2          

(36-70 

km) 

Εώλε 3           

(71-150 

km) 

Εώλε 4       

(150+ 

km) 

Αναλογικέρ Μιζθωμένερ 

Γπαμμέρ  

 

     

Αζηηθή Μ1020/Μ1025 1.158,00 29,00 0,3043       

Αζηηθή Μ1040 816,00 28,50 0,5030       

Τπεξαζηηθή Μ1020/Μ1025 1.736,00 32,50 1,6030 1,4500 1,3809 0,8800 

Τπεξαζηηθή Μ1040 1.190,00 38,00 1,9700 1,8460 1,7266 0,7800 
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Φηθιακέρ Μιζθωμένερ 

Γπαμμέρ 
      

Αζηηθή ςεθηαθή 64KBps 1.860,00 116,00 1,1793       

Αζηηθή ςεθηαθή 128 Kbps 1.860,00 135,50 1,3817       

Αζηηθή ςεθηαθή 256 Kbps 3.167,00 167,00 2,2782       

Αζηηθή ςεθηαθή 384 Kbps 3.167,00 192,00 2,2766       

Αζηηθή ςεθηαθή 512 Kbps 3.167,00 247,00 3,3908       

Αζηηθή ςεθηαθή 1024 Kbps 3.167,00 357,00 3,8741       

Αζηηθή ςεθηαθή 1920 Kbps 3.167,00 540,00 6,4121       

Αζηηθή ςεθηαθή 2MBps ΑΓ 3.652,00 281,00 4,2230       

Τπεξαζηηθή ςεθηαθή 

64KBps 1.720,00 
123,00 0,6200 0,4500 0,2953 0,2700 

Yπεξαζηηθή ςεθηαθή 128 

Kbps 
1.720,00 146,00 1,4800 1,1617 0,7650 0,7200 

Yπεξαζηηθή ςεθηαθή 256 

Kbps 
3.040,00 187,00 2,1700 2,0500 1,2941 1,1900 

Yπεξαζηηθή ςεθηαθή 384 

Kbps 
3.040,00 190,00 2,1900 2,0687 1,3000 1,2000 

Yπεξαζηηθή ςεθηαθή 512 

Kbps 
3.040,00 286,00 2,2000 2,0747 1,3080 1,2100 

Yπεξαζηηθή ςεθηαθή 1024 

Kbps 
3.040,00 389,00 3,6500 3,0481 2,0725 1,9900 

Yπεξαζηηθή ςεθηαθή 1920 

Kbps 
3.040,00 552,00 5,1508 3,1000 2,0795 2,0000 

Τπεξαζηηθή ςεθηαθή 

2MBps ΑΓ 
4.342,00 306,00 4,1978 2,5500 1,5900 1,5800 

 Οη απνζηάζεηο ππνινγίδνληαη σο νη επζχγξακκεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ ησλ άθξσλ ηεο κηζζσκέλεο γξακκήο 

2. ΓΗΑΤΝΓΔΖ 

 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηα αθφινπζα ηηκνιφγηα ησλ ππεξεζηψλ ζπιινγήο, ηεξκαηηζκνχ θαη 

ζπιινγήο/ηεξκαηηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε δηαβίβαζε θιήζεσλ ηα νπνία αλαιχνληαη ζε 

δψλεο ρξέσζεο σο εμήο: 

 

 

ΣΔΛΖ ΓΗΑΤΝΓΔΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΚΛΖΔΧΝ  

ΔΠΗΠΔΓΑ 

ΥΡΔΧΖ 

Καζεκεξηλέο   Καζεκεξηλέο   άββαην     Κπξηαθή          

08:00 - 20:00 

00:00- 08:00 

& 00:00-24:00 

    00:00-

24:00 

  20:00 - 24:00     

  €ιεπηά/min €ιεπηά/min €ιεπηά/min €ιεπηά/min 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ 

ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ 

/ ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΔΚΚΗΝΖΖ 

0,32 0,29 0,29 0,22 
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(Local)  

  

ΥΟΝΓΡΗΚΟ 

ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ 

/ ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΔΚΚΗΝΖΖ,  

0,57 0,52 0,52 0,42 Δ 

ΤΝΓΤΑΜΟ 

ΜΔ ΑΠΛΖ 

ΓΗΑΒΗΒΑΖ 

(Single) 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ 

ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ 

/ ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΔΚΚΗΝΖΖ,  

0,73 0,65 0,65 0,56 Δ 

ΤΝΓΤΑΜΟ 

ΜΔ ΓΗΠΛΖ 

ΓΗΑΒΗΒΑΖ 

(Double) 

 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε γηα ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο λα νξηζηνχλ ηα ηέιε κε βάζε ην θφζηνο πνπ 

πξνέθπςε απφ ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν: 

  α) Γηαβίβαζε θιήζεσλ 

β) Γηαρεηξηζηηθφ ηέινο δηαβίβαζεο θιήζεσλ πξνο ηξίηα δίθηπα 

  γ) Πφξηεο δηαζχλδεζεο 

  δ) Σέινο ζεκαηνδνζίαο 

  ε) Πξνεπηινγή θνξέα  

 

 

Γηα ηηο θιήζεηο ζηε ζεηξά 800 ε ρξέσζε ησλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ παξόρσλ γηα ηελ 

όδεπζε ηεο θιήζεο ζην δίθηπό ηνπο είλαη ίζε κε ηε ρξέσζε γηα ηε ζπιινγή θιήζεσλ. 

 

Γηα ηέιε Παξαθξάηεζεο  γηα θιήζεηο πξνο αξηζκνύο ησλ ζεηξώλ 801, 10 θαη 11 (πιελ 

ηεο 118 θαη 116) θαζώο θαη ησλ ζεηξώλ 181−183 ν ΟΣΔ πξφηεηλε γηα ηηο παξαθάησ 

ππεξεζίεο λα νξηζηνχλ ηα αθφινπζα ηέιε  

 

 

Local  0,65€ 

Single  1,18€ 

Double 1,55€ 

 

 

 

Μεληαία ηέιε ππεξεζηώλ Ζ-ΕΔΤ & Φ-ΕΔΤ 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηα ελ ιφγσ κεληαία ηέιε λα νξηζζνχλ κε βάζε ην θφζηνο πνπ πξνέθπςε 

απφ ηνλ Έιεγρν ηνπ Top Down Κνζηνινγηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Δθάπαμ ηέιε ύλδεζεο θαη Μεηάβαζεο ππεξεζηώλ Ζ-ΕΔΤ & Φ-ΕΔΤ 

 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηα ελ ιφγσ κεληαία ηέιε λα νξηζζνχλ κε βάζε ην θφζηνο πνπ πξνέθπςε 

απφ ηνλ Έιεγρν ησλ Bottom-Up κνληέισλ. 

 

Μηζζσκέλεο Γξακκέο Γηαζύλδεζεο  

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηα αθφινπζα ηηκνιφγηα αλά δψλε ρξέσζεο: 

 

Τπεξεζία 

Σέινο 

ύλδεζεο 

(Δπξώ) 

ηαζεξό 

Μεληαίν 

ηέινο 

(Δπξώ) 

Μεηαβιεηό Μεληαίν Σέινο 

Εώλε 1 

(0-35km) 

& Αζηηθά 

(Δπξώ) 

Εώλε 2 

(36-70 Km) 

(Δπξώ) 

Εώλε 3 

(71-150 

Km) 

(Δπξώ) 

Εώλε 4 

(150+ 

Km) 

(Δπξώ) 

Εεχμε Γηαζχλδεζεο 2ΜΒps  

Αζηηθή 
2.483,00 145,50 1,45    

Εεχμε Γηαζχλδεζεο 2ΜΒps 

Τπεξαζηηθή 
2.535,00 180,39 1,50 1,40 0,95 0,91 

 

Σέινο Αθχξσζεο Αίηεζεο Γξακκήο 

Γηαζχλδεζεο 

50% ηνπ αληίζηνηρνπ εθάπαμ ηέινπο 

ζχλδεζεο 

Σέινο Άζθνπεο Απαζρφιεζεο 

πλεξγείνπ γηα Παξάδνζε Γξακκήο 

Γηαζχλδεζεο 

31,82 

Σέινο Άζθνπεο Απαζρφιεζεο 

πλεξγείνπ γηα Άξζε Βιάβεο Γξακκήο 

Γηαζχλδεζεο 

182,13 

 

 

3. ΜΗΘΧΜΔΝΔ ΓΡΑΜΜΔ ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

 

Α.  ΣΔΡΜΑΣΗΚΑ –ΕΔΤΚΣΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ 

Δθάπαμ Σέιε Σεξκαηηθώλ θαη Εεπθηηθώλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηα ελ ιφγσ ηέιε λα νξηζζνχλ κε βάζε ην θφζηνο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ 

έιεγρν ησλ ππνδεηγκάησλ bottom-up 

 

Μεληαία Σέιε Σεξκαηηθώλ θαη Εεπθηηθώλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηηο αθφινπζεο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο, 

φπσο απηέο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Top Down θνζηνινγηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

αλαιπφκελεο ζε ηηκέο εμαξηψκελεο θαη κε εμαξηψκελεο απφ απφζηαζε (64 Kbps -155 

Mbps).  
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ΣΔΡΜΑΣΗΚΑ  

ηαζεξό 

Μεληαίν 

ηέινο 

θπθιώκαηνο 

Μεηαβιεηό Μεληαίν 

Σέινο  αλά Km * 

Εώλε 1               

(0-10 km) 

Εώλε 2               

(10+  km) 

64ΚΒ 92,44 € 0,70 € 0,20 € 

128KB 119,44 € 1,20 € 0,22 € 

256KB 121,41 € 1,20 € 0,23 € 

384KB 123,24 € 1,94 € 0,73 € 

512KB 175,29 € 2,10 € 0,95 € 

1024KB 243,45 € 3,20 € 0,99 € 

1920KB  296,39 € 4,85 € 1,89 € 

2MB  196,06 € 2,90 € 1,95 € 

34MB 1.578,08 € 13,50 € 3,07 € 

45MB 1.650,60 € 14,00 € 3,15 € 

155MB 2.094,66 € 28,57 € 19,20 € 

 

 

Δίδνο 

Κπθιώκαηνο 

ηαζεξό 

Μεληαίν 

ηέινο 

θπθιώκαηνο 

Μεηαβιεηό Μεληαίν Σέινο αλά Km * 

Εώλε 1               

(0-35 km) 

Εώλε 2               

(36-70 km) 

Εώλε 3               

(71-

150km) 

Εώλε 4               

(150+km) 

Ε
Δ

Τ
Κ

Σ
ΗΚ

Α
 

64ΚΒ 38,89 € 0,49 € 0,22 € 0,20 € 0,19 € 

128KB 64,53 € 0,59 € 0,46 € 0,29 € 0,25 € 

256KB 66,18 € 0,65 € 0,50 € 0,40 € 0,26 € 

384KB 66,77 € 0,67 € 0,53 € 0,41 € 0,27 € 

512KB 67,12 € 1,85 € 0,90 € 0,42 € 0,41 € 

1024KB 78,88 € 3,50 € 1,10 € 0,75 € 0,60 € 

1920KB  135,65 € 5,63 € 2,50 € 2,00 € 1,10 € 

2MB  78,96 € 2,05 € 1,05 € 0,85 € 0,84 € 

34MB 199,85 € 6,40 € 4,38 € 4,00 € 3,00 € 

45MB 216,42 € 7,50 € 5,00 € 4,20 € 3,40 € 

155MB 345,84 € 12,20 € 11,95 € 10,50 € 9,50 € 

* Ζ ρξέσζε ηνπ κεηαβιεηνχ (αλά km) ηέινπο γηα ηηο ΜΓΥ γίλεηαη κεξίδνληαο ηελ απφζηαζε 

ηκεκαηηθά ζηηο επηκέξνπο δψλεο ρξέσζεο (π.ρ. γηα θχθισκα απφζηαζεο 50 km, ην κεηαβιεηφ 

ηέινο ζα είλαη(35 Κm x Σέινο “Εψλεο 1”) + (15 Km x Σέινο “Εψλεο 2”)) 

 

 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηα θάησζη εθάπαμ ηέιε λα νξηζζνχλ κε βάζε ην θφζηνο πνπ πξνέθπςε 

απφ ηνλ έιεγρν ησλ ππνδεηγκάησλ bottom-up.  

 Δθάπαμ ηέιε αλαδξνκνιφγεζεο δεπθηηθνχ αλά άθξν /Σεξκαηηθνχ ζε ζχλδεζε 

κεηάδνζεο
1
  

 Δθάπαμ ηέιε κεηαηξνπήο ζπλδεδεκέλνπ ηεξκαηηθνχ θαη  δεπθηηθνχ αλά άθξν 

δεπθηηθνχ /Σεξκαηηθνχ ηκήκαηνο κεηάδνζεο
2
 

 Δθάπαμ ηέιε κεηαθνξάο άθξνπ ηεξκαηηθνχ  

 Δθάπαμ ηέιε κεηαηξνπήο ζπλδεδεκέλνπ απφ άθξν ζε άθξν θπθιψκαηνο (Point to 

Point) ζε ηεξκαηηθά-δεπθηηθά, ηεξκαηηθά θαη ζε δεπθηηθά.  

 Γεπηεξεχνληα ηέιε γηα ηεξκαηηθά δεπθηηθά & PtP θπθιψκαηα 
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1 
Σν αλσηέξσ ηέινο εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε Αλαδξνκνιφγεζεο Σεξκαηηθνχ / 

Εεπθηηθνχ ηκήκαηνο απφ κηα χλδεζε Μεηάδνζεο ζε άιιε χλδεζε Μεηάδνζεο. 
2 

Γηα ηελ αλσηέξσ Μεηαηξνπή εθαξκφδνληαη ηα ηέιε Αλαδξνκνιφγεζεο Εεπθηηθνχ 

αλά άθξν / Σεξκαηηθνχ ζε χλδ. Μεηάδνζεο. 

 

Β. πλδέζεηο Μεηάδνζεο  

Δθάπαμ Σέιε ζύλδεζεο κεηάδνζεο Πιήξνπο Εεύμεο θαη ζπλδεδεκέλσλ θπθισκάησλ 

Δπέθηαζεο  

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηα ελ ιφγσ ηέιε λα νξηζζνχλ κε βάζε ην θφζηνο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ 

Έιεγρν ηνπ Top Down Κνζηνινγηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΖ 

ΠΛΖΡΖ ΕΔΤΞΖ 

2 ΜΒ 2.436,00 € 

34 ΜΒ 5.400,00 € 

45 MB 5.400,00 € 

155 ΜΒ 6.250,00 € 

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ 

ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ 

ΔΠΔΚΣΑΖ 

34 ΜΒ 6.175,00 € 

45 ΜΒ 6.175,00 € 

155 ΜΒ 7.050,00 € 

 

 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηα θάησζη ηέιε λα νξηζζνχλ κε βάζε ην θφζηνο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ 

Έιεγρν (bottom-up κνληέια).  

 Δθάπαμ ηέιε ζχλδεζεο κεηάδνζεο, Ζκη-δεχμεο (155Mbps)  θαη Εεχμεο ζε 

Φ (2 Mbps, 34 Mbps, 45Mbps & 155Mbps) 

 Δθάπαμ ηέιε κεηαθνξάο άθξνπ
1
 πιήξνπο Zεχμεο (2 Mbps, 34 Mbps, 

45Mbps & 155Mbps) 

 Δθάπαμ ηέιε αλαδφκεζεο ζχλδεζεο κεηάδνζεο (2 Mbps, 34 Mbps, 45Mbps 

& 155Mbps) 

 Δθάπαμ ηέινο κεηαθνξάο άθξνπ .Κ.Δ. (34 Mbps, 45Mbps & 155Mbps) 

 Πάγηα κεληαία ηέιε Ζκη-δεχμεο (155Mbps), Εεχμεο 2 Mbps θαη Zεχμεο ζε 

Φ (2 Mbps, 34 Mbps, 45Mbps & 155Mbps) 

 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηηο αθφινπζεο κεζνζηαζκηθέο ηηκέο ηεο Τπεξεζίαο Πάγην Μεληαίν Σέινο 

Κπθιψκαηνο Πιήξνπο Εεχμεο 2 Mbps, αλαιπφκελν ζε ηηκέο εμαξηψκελεο θαη κε 

εμαξηψκελεο απφ απφζηαζε. 

 

ΠΛΖΡΖ 

ΕΔΤΞΖ 

ηαζεξό 

Μεληαίν ηέινο 

θπθιώκαηνο 

Εώλε 1               

(0-35 km) 

Εώλε 2    

(36-70 km) 

    Εώλε 3 

(71-

150km) 

Εώλε 4 

(150+km) 

2 ΜΒ 311,90 € 2,61 € 2,10 € 1,65 € 0,94 € 

 

 

Πάγηα Μεληαία Σέιε ζπλδέζεσλ κεηάδνζεο Πιήξνπο Εεύμεο θαη ζπλδεδεκέλσλ 

θπθισκάησλ επέθηαζεο 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηηο αθφινπζεο κεζνζηαζκηθέο θνζηνζηξεθείο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ 

Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο αλαιπφκελεο ζε ηηκέο εμαξηψκελεο θαη κε-εμαξηψκελεο 
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απφ απφζηαζε φπσο απηέο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηνλ Έιεγρν ηνπ Top Down Κνζηνινγηθνχ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

ηαζεξό 

Μεληαίν 

ηέινο 

θπθιώκαηνο 

Εώλε 1               

(0-35 km) 

Εώλε 2    

(36-70 km) 

Εώλε 3 

(71-150km) 

Εώλε 4 

(150+km) 

34 ΜΒ 999,60 € 8,50 € 2,25 € 2,05 € 1,95 € 

45 MB 1.110,65 € 9,43 € 2,51 € 2,35 € 2,10 € 

155 ΜΒ 1.569,06 € 10,50 € 8,34 € 4,00 € 2,80 € 

       

Ζ ρξέσζε ηνπ κεηαβιεηνχ (αλά km) ηέινπο γηα ηηο ΜΓΥ γίλεηαη κεξίδνληαο ηελ 

απφζηαζε ηκεκαηηθά ζηηο επηκέξνπο δψλεο ρξέσζεο (π.ρ. γηα θχθισκα απφζηαζεο 50 km, 

ην κεηαβιεηφ ηέινο ζα είλαη (35 Κm x Σέινο “Εψλεο 1”) + (15 Km x Σέινο “Εψλεο 2”)) 

 

 

Γ. πλδεδεκέλα θπθιώκαηα από άθξν ζε άθξν (PtP) 

 

 

Οη πξνηεηλφκελεο ηηκέο ησλ Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο 

έρνπλ σο εμήο:  

 

 

Δίδνο Κπθιώκαηνο 

Σέινο ύλδεζεο / 

Μεηαθνξάο 

 αλά άθξν 

Α


Σ
ΗΚ

Ο
 

64ΚΒ 675,25 € 

128KB 675,25 € 

256KB 1.220,25 € 

384KB 1.220,25 € 

512KB 1.220,25 € 

1024KB 1.272,70 € 

1920KB 1.325,00 € 

2MB 1.440,00 € 

34MB 5.250,00 € 

45MB 5.250,00 € 

155MB 6.086,50 € 

Τ
Π

Δ
Ρ

Α


Σ
ΗΚ

Ο
 

64ΚΒ 698,50 € 

128KB 698,50 € 

256KB 1.278,50 € 

384KB 1.278,50 € 

512KB 1.278,50 € 

1024KB 1.300,00 € 

1920KB 1.450,00 € 

2MB 1.720,00 € 

34MB 5.510,00 € 
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45MB 5.510,00 € 

155MB 6.479,80 € 

 

Πάγηα Μεληαία ηέιε 

 

Δίδνο 

Κπθιώκαηνο 

ηαζεξό 

κεληαίν ηέινο / 

άθξν 

Μεηαβιεηό Μεληαίν Σέινο αλά Km * 

Εώλε 1               

(0-35 km) & 

Αζηηθά 

Εώλε 2          

(36-70 km) 

Εώλε 3           

(71-150 

km) 

Εώλε 4       

(150+ km) 

Α


Σ
ΗΚ

Ο
 

64ΚΒ 78,25 € 0,98 €       

128KB 100,50 € 1,30 €       

256KB 159,28 € 2,00 €       

384KB 176,68 € 2,14 €       

512KB 185,00 € 2,97 €       

1024KB 265,00 € 3,33 €       

1920KB 447,81 € 5,12 €       

2MB 164,90 € 2,62 €       

34MB 1.525,26 € 4,20 €       

45MB 1.554,23 € 6,87 €       

155MB 1.718,56 € 8,56 €       

Τ
Π

Δ
Ρ

Α


Σ
ΗΚ

Ο
 

TRU 64ΚΒ 80,60 € 0,48 € 0,37 € 0,24 € 0,21 € 

TRU 128KB 118,74 € 1,19 € 0,93 € 0,61 € 0,57 € 

TRU 256KB 130,91 € 1,76 € 1,65 € 1,05 € 0,97 € 

TRU 384KB 149,60 € 1,78 € 1,66 € 1,08 € 0,98 € 

TRU 512KB 202,68 € 1,81 € 1,67 € 1,10 € 1,00 € 

TRU 1024KB 313,38 € 2,85 € 2,38 € 1,64 € 1,52 € 

TRU 1920KB 471,54 € 4,15 € 2,60 € 1,69 € 1,52 € 

TRU 2MB 172,19 € 2,85 € 1,85 € 1,45 € 1,35 € 

TRU 34MB 1.227,20 € 11,15 € 2,54 € 2,16 € 1,86 € 

TRU 45MB 1.306,10 € 11,25 € 3,01 € 2,45 € 2,10 € 

TRU 155MB 1.602,81 € 12,12 € 5,65 € 2,65 € 2,34 € 

       

*Ζ ρξέσζε ηνπ κεηαβιεηνχ (αλά km) ηέινπο γηα ηηο ΜΓΥ γίλεηαη κεξίδνληαο ηελ απφζηαζε 

ηκεκαηηθά ζηηο επηκέξνπο δψλεο ρξέσζεο (π.ρ. γηα θχθισκα απφζηαζεο 50 km, ην κεηαβιεηφ 

ηέινο ζα είλαη(35 Κm x Σέινο “Εψλεο 1”) + (15 Km x Σέινο “Εψλεο 2”)) 

 

Δ. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΑΝΑΛΟΓΗΚΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΚΡΟ Δ ΑΚΡΟ 

 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηα ελ ιφγσ ηέιε λα νξηζζνχλ κε βάζε ην θφζηνο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ 

Έιεγρν ηνπ Top Down Κνζηνινγηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ 
 

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΖ  

/ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΑΚΡΟ  

M1020-25  2w 438,50 €  
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ΠΑΓΗΑ ΜΖΝΗΑΗΑ ΣΔΛΖ  

   

Δίδνο 

Κπθιώκαηνο 

ηαζεξό 

Μεληαίν 

ηέινο αλά 

άθξν 

Μεηαβιεηό 

Μεληαίν Σέινο 

αλά Km  

Εώλε 

 ( 0 – 35 km)             

M1020-25  2w 25,00 0,29 

 

 

Σ. ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΛΖ Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηα θάησζη ηέιε λα νξηζζνχλ κε βάζε ην θφζηνο πνπ 

πξνέθπςε απφ ηνλ Έιεγρν (bottom-up κνληέια).  

 Δθάπαμ ηέιε αλαβάζκηζεο ηαρχηεηαο  

 Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο αίηεζεο  

 Δθάπαμ ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα παξάδνζε ππεξεζίαο  

 Δθάπαμ ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο  

 Σέινο εθρψξεζεο ή αιιαγήο επσλπκίαο αλά κηζζσκέλε γξακκή  

 Σέινο εζσηεξηθήο κεηαθνξάο ζην ίδην θηίξην ή ζην ίδην νηθφπεδν αλά άθξν  

 Σέινο νκαδνπνίεζεο πθηζηάκελσλ θπθισκάησλ (κφλν γηα Σεξκαηηθά & Point-to-

Point) 

 

 

 

5. Σέιε Τπεξεζηώλ ΟΚΤΑ   

 

Ο.Κ.Τ.Α OLO-BRAS-ΔΘΝΗΚΖ Gbe Σέιε  

Δθάπαμ ηέινο χλδεζεο/Μεηαθνξάο Πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α-OLO-

BRAS-ΔΘΝΗΚΖ 6.858,05 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  40Mbps 1.644,62 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  150Mbps 4.151,08 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  250Mbps 4.585,95 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  350Mbps 5.019,85 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  650Mbps 7.763,96 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  1000Mbps 9.488,18 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  1500Mbps 12.691,34 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  2000Mbps 16.699,19 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  3000Mbps 24.764,14 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  4000Mbps 32.639,33 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  5000Mbps 40.324,75 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  6000Mbps 47.820,41 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  8000Mbps 62.242,44 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  10000Mbps 75.905,41 € 

Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝΗΚΖ  

Δθάπαμ ηέινο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή 1.096,04 € 

Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή 1.099,45 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  40Mbps 1.644,62 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  150Mbps 4.151,08 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  250Mbps 4.585,95 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  350Mbps 5.019,85 € 
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Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  650Mbps 7.763,96 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  1000Mbps 9.488,18 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  1500Mbps 12.691,34 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  2000Mbps 16.699,19 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  3000Mbps 24.764,14 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  4000Mbps 32.639,33 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  5000Mbps 40.324,75 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  6000Mbps 47.820,41 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  8000Mbps 62.242,44 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  10000Mbps 75.905,41 € 

Ο.Κ.Τ.Α  OLO-BRAS-Πεξηθεξεηαθή (Gbe)  

Δθάπαμ Σέινο χλδεζεο/Μεηαθνξάο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ OLO-BRAS-

Πεξηθεξεηαθή (Gbe) 6.858,05 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS Πεξηθεξεηαθή   40Mbps (Gbe) 822,31 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS Πεξηθεξεηαθή   150Mbps (Gbe) 2.075,54 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS Πεξηθεξεηαθή   250Mbps (Gbe) 2.292,98 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS Πεξηθεξεηαθή   350Mbps (Gbe) 2.509,93 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS Πεξηθεξεηαθή   650Mbps (Gbe) 3.881,98 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS Πεξηθεξεηαθή   1000Mbps (Gbe) 4.744,09 € 

Ο.Κ.Τ.Α  ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή (Gbe)  

Δθάπαμ ηέινο Πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή 1.096,04 € 

Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή 1.099,45 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή  40Mbps (Gbe) 822,31 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή  150Mbps (Gbe) 2.075,54 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή  250Mbps (Gbe) 2.292,98 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή  350Mbps (Gbe) 2.509,93 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή  650Mbps (Gbe) 3.881,98 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή  1000Mbps (Gbe) 4.744,09 € 

Ο.Κ.Τ.Α  OLO-BRAS-Σνπηθή (Gbe)  

Δθάπαμ Σέινο χλδεζεο/Μεηαθνξάο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ OLO-BRAS-

Σνπηθή (Gbe) 6.858,05 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 20Mbps 40,80 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 40Mbps 81,60 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 60Mbps 122,40 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 80Mbps 163,20 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 100Mbps 204,00 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 150Mbps 306,00 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 200Mbps 408,00 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 250Mbps 510,00 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 300Mbps 612,00 € 

Ο.Κ.Τ.Α  ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe  

Δθάπαμ ηέινο Πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 1.096,04 € 

Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 1.099,45 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 20 Mbps 40,80 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 40 Mbps 81,60 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 60 Mbps 122,40 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 80 Mbps 163,20 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 100 Mbps 204,00 € 
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Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 150 Mbps 306,00 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 200 Mbps 408,00 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 250 Mbps 510,00 € 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 300 Mbps 612,00 € 

Ο.Κ.Τ.Α  OLO-DSLAM Σνπηθή Gbe  

Δθάπαμ ηέινο χλδεζεο/Μεηαθνξάο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ OLO-

DSLAM-Σνπηθή Gbe 6.536,16 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ OLO-DSLAM-Σνπηθή (έσο 1Gbps) 1.061,18 € 

Ο.Κ.Τ.Α  ΦΤΠ-DSLAM Σνπηθή Gbe  

Δθάπαμ ηέινο Πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-DSLAM-Σνπηθή Gbe 1.096,04 € 

Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-DSLAM-Σνπηθή Gbe 1.334,19 € 

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-DSLAM-Σνπηθή (έσο 1Gbps) 254,10 € 

Ο.Κ.Τ.Α  Γεπηεξεύνληα Σέιε  

Σέινο αιιαγήο ηαρχηεηαο Ο.Κ.Τ.Α. Gbe 143,64 € 

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [ΦΤΠ-BRAS-ΣΟΠ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[OLO-BRAS-ΣΟΠ] 6.858,05 € 

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [ΦΤΠ-BRAS-ΠΔΡ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[OLO-BRAS-ΠΔΡ] 6.858,05 € 

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[OLO-BRAS-ΔΘΝ] 6.858,05 € 

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [ΦΤΠ-DSLAM-ΣΟΠ] ζε 

Ο.Κ.Τ.Α [OLO-DSLAM-ΣΟΠ] 6.536,16 € 

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-BRAS-ΣΟΠ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-BRAS-ΣΟΠ] Κφζηνο πξφζβαζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.096,04 € 

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-BRAS-ΔΘΝ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ] Κφζηνο πξφζβαζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.096,04 € 

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-BRAS-ΠΔΡ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-BRAS-ΠΔΡ] Κφζηνο πξφζβαζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.096,04 € 

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-BRAS-ΣΟΠ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-BRAS-ΣΟΠ] Κφζηνο ελεξγνπνίεζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.099,45 € 

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-BRAS-ΔΘΝ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ] Κφζηνο ελεξγνπνίεζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.099,45 € 

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-BRAS-ΠΔΡ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-BRAS-ΠΔΡ] Κφζηνο ελεξγνπνίεζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.099,45 € 

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-DSLAM-ΣΟΠ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-DSLAM-ΣΟΠ] Κφζηνο πξνζβαζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.096,04 € 

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-DSLAM-ΣΟΠ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-DSLAM-ΣΟΠ] Κφζηνο ελεξγνπνίεζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.334,19 € 

Σέινο Αθχξσζεο Αηηήκαηνο 

50% ηνπ 

αληίζηνηρνπ 

εθάπαμ 

Σέινο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα Άξζε βιάβεο Ο.Κ.Τ.Α. 

ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ 182,13 € 

Σέινο Άζθνπεο Απαζρφιεζεο πλεξγείνπ γηα Άξζε βιάβεο Ο.Κ.Τ.Α. 

ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ 42,64 € 

 

 

6. Τπεξεζίεο ΥΔΠ (Α.ΡΤ..) 
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Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηα ηέιε ελεξγνπνίεζεο θαη ην κεληαίν ηέινο ησλ ππεξεζηψλ 2Mbps θαη 24 

Mbps λα νξηζζνχλ κε βάζε ην θφζηνο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ Έιεγρν ηνπ Top Down 

Κνζηνινγηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε λα νξηζζνχλ κε βάζε ην θφζηνο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ Έιεγρν ησλ 

Bottom-Up κνληέισλ ηα παξαθάησ ηέιε. 

 

ΜΔΣΑΒΑΔΗ Α.ΡΤ.. 

 Σέινο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ ζε Α.ΡΤ.. 

 Σέινο Μεηάβαζεο Α.ΡΤ.. ΣΠ1 ζε Α.ΡΤ.. ΣΠ2 

 

ΜΔΣΑΒΑΔΗ ΤΝΓΤΑΜΔΝΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. 

 Σέινο Μεηάβαζεο Πιήξνπο ΣνΒ ζε ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. 

 Σέινο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ ΣνΒ ζε ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. 

 Σέινο χλδεζεο ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. ζε πθηζηάκελε ηειεθσληθή ζχλδεζε 

 

Α.ΡΤ.. - DSLAM (ηέινο ελεξγνπνίεζεο θαη Μεληαίν Σέινο) 

 Α.ΡΤ.. - DSLAM ζε Α/Κ OTE  

 Α.ΡΤ.. - DSLAM ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV) 

 

ΜΔΣΑΒΑΔΗ Α.ΡΤ.. - DSLAM 

 Σέινο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ ζε Α.ΡΤ.. - DSLAM ζε Α/Κ 

OTE 

 Σέινο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ ζε Α.ΡΤ.. - DSLAM ζε 

ΚΑΜΠΗΝΑ (KV) 

 Σέινο Μεηάβαζεο Α.ΡΤ.. DSLAM ΣΠ1 ζε Α.ΡΤ.. DSLAM ΣΠ2 

 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΑ ΣΔΛΖ 

 Κφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα Άξζε Βιάβεο Α.ΡΤ.. Τπαηηηφηεηαο 

Παξφρνπ 

 Κφζηνο Άζθνπεο Απαζρφιεζεο πλεξγείνπ γηα Άξζε Βιάβεο Α.ΡΤ.. 

Τπαηηηφηεηαο Παξφρνπ 

 

7. Τπεξεζίεο ΥΔΠ (V-Α.ΡΤ..) 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε λα νξηζζνχλ κε βάζε ην θφζηνο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ Έιεγρν ησλ 

Bottom-Up κνληέισλ. 

 

 

8. Τπεξεζίεο Δλνπνηεκέλνπ Σειεθσληθνύ Καηαιόγνπ 

 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηα ζρεηηθά ηέιε λα νξηζζνχλ κε βάζε ην θφζηνο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ 

έιεγρν ησλ Bottom-Up κνληέισλ. 

Σν θφζηνο δηάζεζεο ζηνηρείσλ ζπλδξνκεηψλ ΟΣΔ (CD) ζα επηκεξίδεηαη κε βάζε ηνλ 

αξηζκφ ησλ παξφρσλ πνπ ιακβάλνπλ ηελ ππεξεζία αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ζε θάζε πάξνρν.  

 

9. Τπεξεζίεο Φνξεηόηεηαο αξηζκώλ 
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Πεξηγξαθή Σέιε 

Απνδεθηή αίηεζε 0,68 € 

Απνξξηθζείζα Αίηεζε 0,68 € 

Δπαλαδξνκνιφγεζε θιήζεσλ ζε κεηαθεξζέληεο αξηζκνχο (αλά 

θιήζε) 0,005 € 

 

 

9. Τπεξεζίεο Σνπηθνύ Βξόρνπ  

 

Ο ΟΣΔ πξφηεηλε ηα ελ ιφγσ ηέιε λα νξηζζνχλ κε βάζε ην θφζηνο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ 

έιεγρν. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Κεθάιαην Α: Βαζηθέο Γηαηάμεηο 

Άξζξν 1 

Γηαπηζηώλεη φηη ε παξνχζα εθδίδεηαη ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 45, παξ. 6 θαη 7 ηνπ λ. 

3431/2006, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 8, παξ. 6 ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 482/051/2008, φπσο 

ηζρχεη. 

Άξζξν 2 

Δγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ 

ηεο Διιάδνο γηα ην έηνο 2012 κε βάζε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2010 θαη 

πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία 2011 θαη 2012, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα 

Απφθαζε θαη ηα ζρεηηθά Παξαδνηέα ηνπ ειέγρνπ, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηελ ελφηεηα 

VI ηεο παξνχζαο κε ηίηιν «Απνηειέζκαηα θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ ππφ ξχζκηζε 

ππεξεζηψλ κε βάζε ηηο κεζνδνινγίεο ΠΚΚ/ΣΚ θαη ΜΜΔΚ/ΣΚ γηα ην έηνο 2012 κε 

απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2010».  

 

Κεθάιαην Β: Γεκνζίεπζε 

Άξζξν 3 

Δληέιιεηαη ηε δεκνζίεπζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ έηνπο 2012, γηα ηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο 

ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ ππέρεη ππνρξέσζε ειέγρνπ 

ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο 

θνξεηφηεηαο αξηζκνχ θαη ηειεθσληθψλ θαηαιφγσλ φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηνλ σο 

άλσ δηεμαρζέληα θνζηνινγηθφ έιεγρν θαη ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 

 

Σέιε Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ Ληαληθήο 
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Οη κεζνζηαζκηθέο θνζηνζηξεθείο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Ληαληθήο 

αλαιπφκελεο ζε ηηκέο εμαξηψκελεο θαη κε εμαξηψκελεο απφ απφζηαζε έρνπλ σο εμήο:   

Δίδνο γξακκήο 

Σέινο 

ύλδεζεο 

(2 άθξα) 

(Δπξώ) 

ηαζεξό 

κεληαίν 

ηέινο / 

άθξν 

(Δπξώ) 

Εώλε 1               

(0-35 km) 

& Αζηηθά 

(Δπξώ) 

Εώλε 2          

(36-70 

km) 

(Δπξώ) 

Εώλε 3           

(71-150 

km) 

(Δπξώ) 

Εώλε 4       

(150+ 

km) 

(Δπξώ) 

Αναλογικέρ Μιζθωμένερ 

Γπαμμέρ  

 

     

Αζηηθή Μ1020/Μ1025 1.158,00 29,00 0,3043       

Αζηηθή Μ1040 816,00 28,50 0,5030       

Τπεξαζηηθή Μ1020/Μ1025 1.736,00 32,50 1,6030 1,4500 1,3809 0,8800 

Τπεξαζηηθή Μ1040 1.190,00 38,00 1,9700 1,8460 1,7266 0,7800 

Φηθιακέρ Μιζθωμένερ 

Γπαμμέρ 
      

Αζηηθή ςεθηαθή 64KBps 1.860,00 116,00 1,1793       

Αζηηθή ςεθηαθή 128 Kbps 1.860,00 135,50 1,3817       

Αζηηθή ςεθηαθή 256 Kbps 3.167,00 167,00 2,2782       

Αζηηθή ςεθηαθή 384 Kbps 3.167,00 192,00 2,2766       

Αζηηθή ςεθηαθή 512 Kbps 3.167,00 247,00 3,3908       

Αζηηθή ςεθηαθή 1024 Kbps 3.167,00 357,00 3,8741       

Αζηηθή ςεθηαθή 1920 Kbps 3.167,00 540,00 6,4121       

Αζηηθή ςεθηαθή 2Mbps 3.652,00 281,00 4,2230       

Τπεξαζηηθή ςεθηαθή 64Kbps 1.720,00 123,00 0,6200 0,4500 0,2953 0,2700 

Τπεξαζηηθή ςεθηαθή 128 Kbps 1.720,00 146,00 1,4800 1,1617 0,7650 0,7200 

Τπεξαζηηθή ςεθηαθή 256 Kbps 3.040,00 187,00 2,1700 2,0500 1,2941 1,1900 

Τπεξαζηηθή ςεθηαθή 384 Kbps 3.040,00 190,00 2,1900 2,0687 1,3000 1,2000 

Τπεξαζηηθή ςεθηαθή 512 Kbps 3.040,00 286,00 2,2000 2,0747 1,3080 1,2100 

Τπεξαζηηθή ςεθηαθή 1024 Kbps 3.040,00 389,00 3,6500 3,0481 2,0725 1,9900 

Τπεξαζηηθή ςεθηαθή 1920 Kbps 3.040,00 552,00 5,1508 3,1000 2,0795 2,0000 

Τπεξαζηηθή ςεθηαθή 2Mbps 4.342,00 306,00 4,1978 2,5500 1,5900 1,5800 

 

 Οη απνζηάζεηο ππνινγίδνληαη σο νη επζχγξακκεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ ησλ άθξσλ ηεο κηζζσκέλεο γξακκήο 

 

Σέιε Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ Γηαζύλδεζεο (interconnection links) 

Οη κεζνζηαζκηθέο θνζηνζηξεθείο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ δεχμεηο δηαζχλδεζεο αλαιπφκελεο 

ζε ηηκέο εμαξηψκελεο θαη κε-εμαξηψκελεο απφ απφζηαζε έρνπλ σο εμήο: 

 

Τπεξεζία Σέινο ηαζεξό Μεηαβιεηό Μεληαίν Σέινο 



 107 

ύλδεζεο 

(Δπξώ) 

Μεληαίν 

ηέινο 

(Δπξώ) 

Εώλε 1  (0-

35km) & 

Αζηηθά 

(Δπξώ) 

Εώλε 2 

(36-70 Km) 

(Δπξώ) 

Εώλε 3 

(71-150 

Km) 

(Δπξώ) 

Εώλε 4 

(150+ 

Km) 

(Δπξώ) 

Εεχμε Γηαζχλδεζεο 

2ΜΒps  Αζηηθή 
2.483,00 145,50 1,45    

Εεχμε Γηαζχλδεζεο 

2ΜΒps Τπεξαζηηθή 
2.535,00 180,39 1,50 1,40 0,95 0,91 

 

Τπεξεζίεο Γηαζύλδεζεο  

Οη κεζνζηαζκηθέο θνζηνζηξεθείο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ζπιινγήο, ηεξκαηηζκνχ θαη 

ζπιινγήο/ηεξκαηηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε δηαβίβαζε θιήζεσλ αλαιχνληαη ζε δψλεο 

ρξέσζεο σο εμήο: 

 

ΔΠΗΠΔΓΑ 

ΥΡΔΧΖ 

Καζεκεξηλέο   Καζεκεξηλέο   άββαην     Κπξηαθή          

08:00 - 20:00 

00:00- 08:00 

& 00:00-24:00 

    00:00-

24:00 

  20:00 - 24:00     

  €ιεπηά/ιεπηά €ιεπηά/ιεπηφ €ιεπηά/ιεπηφ €ιεπηά/ιεπηφ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ 

ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ 

/ ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΔΚΚΗΝΖΖ 
0,32 0,29 0,29 0,22 

(Local)  

  

ΥΟΝΓΡΗΚΟ 

ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ 

/ ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΔΚΚΗΝΖΖ,  

0,57 0,52 0,52 0,42 Δ 

ΤΝΓΤΑΜΟ 

ΜΔ ΑΠΛΖ 

ΓΗΑΒΗΒΑΖ 

(Single) 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ 

ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ 

/ ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΔΚΚΗΝΖΖ,  

0,73 0,65 0,65 0,56 Δ 

ΤΝΓΤΑΜΟ 

ΜΔ ΓΗΠΛΖ 

ΓΗΑΒΗΒΑΖ 

(Double) 
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Τπεξεζία Μνλαδηαίν ηέινο Μνλάδα 

Απιή δηαβίβαζε θιήζεσλ ζε άιια 

δίθηπα 0,218 Δπξσιεπηά /ιεπηφ 

Γηπιή δηαβίβαζε θιήζεσλ ζε άιια 

δίθηπα 0,711 Δπξσιεπηά /ιεπηφ 

Υξέσζε ζπξψλ δηαζχλδεζεο  25,29 Δπξψ/κήλα 

Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο ζπξψλ 

δηαζχλδεζεο 1.366,10 Δπξψ 

Σέινο ζεκαηνδνζίαο 814,72 Δπξψ/κήλα 

Πξνεπηινγή θνξέα - Απνδεθηή αίηεζε  4,77 Δπξψ αλά αίηεζε 

Πξνεπηινγή θνξέα - Απνξξηθζείζα 

Αίηεζε 
4,77 Δπξψ αλά αίηεζε 

 

 

Γηα ηηο θιήζεηο ζηε ζεηξά 800 ε ρξέσζε ησλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ παξόρσλ γηα ηελ 

όδεπζε ηεο θιήζεο ζην δίθηπό ηνπο είλαη ίζε κε ηε ρξέσζε γηα ηε ζπιινγή θιήζεσλ. 

 

Σα ηέιε Παξαθξάηεζεο  γηα θιήζεηο πξνο αξηζκνύο ησλ ζεηξώλ 801, 10 θαη 11 (πιελ 

ηεο 118 θαη 116) θαζώο θαη ησλ ζεηξώλ 181−183 δελ είλαη θνζηνζηξεθή δεδνκέλνπ φηη 

δελ εμάγνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ΜΜΔΚ/ΣΚ top down ηνπ ΟΣΔ 

φπσο επηβάιιεηαη απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

 

Local  0,65€ 

Single  1,18€ 

Double 1,55€ 

 

 

Τπεξεζίεο Ζ-ΕΔΤ θαη Φ ΕΔΤ 

 

Οη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ Ζ-ΕΔΤ θαη Φ ΕΔΤ είλαη θνζηνζηξεθείο, δεδνκέλνπ φηη 

ππνινγίζηεθαλ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ΜΜΔΚ/ΣΚ top down 

ηνπ ΟΣΔ, φπσο επηβάιιεηαη απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

Μεληαίν κίζζσκα θπθιψκαηνο 

δηαζχλδεζεο 2 Mbps γηα αξηζκφ 

θπθισκάησλ 2 Mbps πιένλ ηνπ 

παθέηνπ ησλ 14 Υ 2 Mbps ζηελ Ζ-

ΕΔΤ θαη κέρξη ηνλ αξηζκφ ησλ 63 

57,26 Δπξψ/κήλα 

Μεληαίν κίζζσκα παθέηνπ 

δηαζχλδεζεο 14 Υ 2 Mbps αλά Ζ-

ΕΔΤ (ειάρηζηνο αξηζκφο γξακκψλ) 

801,64  Δπξψ/κήλα 

Μεληαίν κίζζσκα παθέηνπ 

δηαζχλδεζεο 14 Υ 2 Mbps αλά Φ-

ΕΔΤ (ειάρηζηνο αξηζκφο γξακκψλ) 

639,52 Δπξψ/κήλα 
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Μεληαίν κίζζσκα θπθιψκαηνο 

δηαζχλδεζεο 2 Mbps γηα αξηζκφ 

θπθισκάησλ 2 Mbps πιένλ ηνπ 

παθέηνπ ησλ 14 Υ 2 Mbps ζηελ Φ-

ΕΔΤ θαη κέρξη ηνλ αξηζκφ ησλ 63 

45,68  Δπξψ/κήλα 

 

Οη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν γηα ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο 

ππεξεζίεο ηεο θαηεγνξίαο κνληέισλ bottom-up BU1  δελ είλαη θνζηνζηξεθείο, δεδνκέλνπ 

φηη δελ εμάγνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ΜΜΔΚ/ΣΚ top down ηνπ 

ΟΣΔ φπσο επηβάιιεηαη απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην.  

Ζ-ΕΔΤ 

Μνλαδηαίν 

ηέινο 

 ζε επξψ   

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο - Δλεξγνπνίεζεο θπθιψκαηνο 2 

Mbps Ζ-ΕΔΤ (αλά θχθισκα) 
767,11 

Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο δεχμεο δηαζχλδεζεο 2 Mbps ζε 

θχθισκα Ζ-ΕΔΤ ζην ίδην ΑΚ (αλά θχθισκα) 
78,85 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο αίηεζεο ζχλδεζεο - 

ελεξγνπνίεζεο θπθιψκαηνο 2 Mbps Ζ-ΕΔΤ 
383,56 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο αίηεζεο κεηάβαζεο δεχμεο 

δηαζχλδεζεο 2 Mbps ζε θχθισκα Ζ-ΕΔΤ ζην ίδην ΑΚ 
39,43 

Δθάπαμ θφζηνο άζθνπεο Μεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα άξζε 

βιάβεο Ζ-ΕΔΤ  265,31 

Κφζηνο άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα παξάδνζε 

Τπεξεζηψλ Ζ-ΕΔΤ 114,01 

 

Φ ΕΔΤ 

Μνλαδηαίν 

ηέινο 

 ζε επξψ   

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο - Δλεξγνπνίεζεο θπθιψκαηνο 2 

Mbps Φ-ΕΔΤ (αλά θχθισκα) 
767,11 

Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο δεχμεο δηαζχλδεζεο 2 Mbps ζε 

θχθισκα Φ-ΕΔΤ ζην ίδην ΑΚ (αλά θχθισκα) 
78,85 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο αίηεζεο ζχλδεζεο - 

ελεξγνπνίεζεο θπθιψκαηνο 2 Mbps Φ-ΕΔΤ 
383,56 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο αίηεζεο κεηάβαζεο δεχμεο 

δηαζχλδεζεο 2 Mbps ζε θχθισκα Φ-ΕΔΤ ζην ίδην ΑΚ 
39,43 

 

Γηαρεηξηζηηθό Σέινο 

ΣΔΛΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΓΗΑΒΗΒΑΖ ΚΛΖΔΧΝ ΠΡΟ 

ΣΡΗΣΑ ΓΗΚΣΤΑ 

Σηκέο ζε επξψ αλά 

θιήζε 

Γηαρεηξηζηηθφ ηέινο δηαβίβαζεο θιήζεσλ πξνο ηξίηα δίθηπα αλά 

Κιήζε 

0,0005 

 

Εεύμεηο Γηαζύλδεζεο  
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 Μνλαδηαίν ηέινο 

 ζε επξψ   

Κφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα Παξάδνζε 

Γξακκήο Γηαζχλδεζεο 
31,82  

Κφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο 

γξακκήο δηαζχλδεζεο 
182,13  

Σέινο Δθρψξεζεο ή αιιαγήο επσλπκίαο αλά δεχμε δηαζχλδεζεο  19,94  

Σέινο εζσηεξηθήο κεηαθνξάο Εεχμεο Γηαζχλδεζεο ζην ίδην 

νηθφπεδν ρσξίο θαηαζθεπή λένπ θνξέα ή λέαο ππνδνκήο 
138,43  

Σέινο εζσηεξηθήο κεηαθνξάο Εεχμεο Γηαζχλδεζεο ζην ίδην 

νηθφπεδν κε θαηαζθεπή λένπ θνξέα ή λέαο ππνδνκήο 

ην αληίζηνηρν εθάπαμ 

ηέινο 

ζχλδεζεο/κεηαθνξάο 

 

 

Αδεζκνπνίεηε Πξόζβαζε ζηνλ Σνπηθό Βξόρν 

 

Τπεξεζία 

 

Μνλαδηαίν ηέινο 
ζε επξψ 

 

Μεληαίν πάγην ηέινο πιήξσο 

αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ 
7,78 

Μεληαίν πάγην ηέινο κεξηδφκελνπ 

ηνπηθνχ βξφρνπ 
2,51 

Δθάπαμ Σέινο χλδεζεο Δλεξγνχ 

Σνπηθνχ Βξφρνπ 
21,80 

Δθάπαμ Σέινο χλδεζεο Μεξηδφκελνπ 

Σνπηθνχ Βξφρνπ 
47,82 

Πάγηα κεληαία ηέιε ρξήζεο Σνπηθνχ 

ΤπνΒξφρνπ 
4,91 

 

 

χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ,  νη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν γηα ηηο  

αθφινπζεο ππεξεζίεο ηνπηθνχ βξφρνπ θαη ππνβξφρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ππεξεζίεο ηεο 

θαηεγνξίαο κνληέισλ bottom-up BU1 δελ είλαη θνζηνζηξεθείο, δεδνκέλνπ φηη δελ 

εμάγνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ΜΜΔΚ/ΣΚ top down ηνπ ΟΣΔ, φπσο 

επηβάιιεηαη απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

ΣΟΠΗΚΟ ΒΡΟΥΟ 

Μνλαδηαίν 

Σέινο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο ζχλδεζεο Αλελεξγνχ Σνπηθνχ Βξφρνπ 59,66 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο αίηεζεο ζχλδεζεο Αλελεξγνχ Σνπηθνχ Βξφρνπ 29,83 

Δθάπαμ θφζηνο Απνζχλδεζεο Πιήξνπο Σνπηθνχ Βξφρνπ 9,80 

Δθάπαμ θφζηνο Απνζχλδεζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 20,22 

Δθάπαμ θφζηνο  αθχξσζεο αίηεζεο απνζχλδεζεο Πιήξνπο Σνπηθνχ Βξφρνπ 4,90 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο αίηεζεο απνζχλδεζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 10,11 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηαηξνπήο Μεξηδ. ζε Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν  23,10 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο  Μεηαηξνπήο Μεξηδ. ε Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν 11,55 
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Δθάπαμ θφζηνο αιιαγήο νξίνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ ζην Γεληθφ Καηαλεκεηή ηνπ ΟΣΔ 20,58 

Δθάπαμ θφζηνο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα παξάδνζε Σνπηθνχ Βξφρνπ 31,82 

Δθάπαμ θφζηνο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο Σνπηθνχ Βξφρνπ 

ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ 53,66 

Δθάπαμ θφζηνο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ ζε ζπλδπαζηηθή επίζθεςε γηα άξζε 

βιάβεο Σνπηθνχ Βξφρνπ ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ 44,01 

Δθάπαμ θφζηνο άζθνπεο απαζρφιεζεο ζπλεξγείνπ κε κεηάβαζε ζε ρψξν Φ γηα 

άξζε βιάβεο Σνπηθνχ Βξφρνπ ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ 26,51 

Δθάπαμ θφζηνο άζθνπεο απαζρφιεζεο ζπλεξγείνπ εληφο ηνπ Γεληθνχ Καηαλεκεηή γηα 

άξζε βιάβεο Σνπηθνχ Βξφρνπ ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ 18,56 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ (ΣΠ1) ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Βξφρν (ΣΠ2) 29,71 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ (ΣΠ1) ζε Μεξηδφκελν 

Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ2) 24,06 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ1) ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Βξφρν (ΣΠ2) 24,06 

Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. ζε Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν 37,09 

Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. ζε Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν 27,10 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο  Αίηεζεο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

(ΣΠ1) ζε Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ2) 14,85 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ (ΣΠ1) 

ζε Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ2) 12,03 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ1) ζε 

Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν (ΣΠ2) 12,03 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο Μεηάβαζεο Α.Ρ.Τ.. ζε Μεξηδφκελν Σνπηθφ 

Βξφρν 18,55 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο Μεηάβαζεο Α.Ρ.Τ.. ζε Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν 13,55 

Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε Μεξηδφκελν 

Σνπηθφ Βξφρν  62,87 

Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε Πιήξε 

Σνπηθφ Βξφρν  56,62 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε 

Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν  31,44 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε 

Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν 28,31 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν ζε Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν 54,80 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν ζε Πιήξε 

Σνπηθφ Βξφρν 27,40 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο (Απφξξηςεο) Αίηεζεο χλδεζεο Σνπηθνχ Βξφρνπ ιφγσ 

απφξξηςεο ηεο αίηεζεο θνξεηφηεηαο 1,31 

Τπεξεζία Mirroring απφ 100’’ κέρξη 600’’ Εεχγε 164,55 

 

ΣΟΠΗΚΟ ΤΠΟΒΡΟΥΟ 

Μνλαδηαίν 

Σέινο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Αλελεξγνχ Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 54,19 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Δλεξγνχ Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 47,85 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο χλδεζεο Αλελεξγνχ Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 27,10 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Αίηεζεο χλδεζεο Δλεξγνχ Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 23,93 
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Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε Πιήξε 

Σνπηθφ Τπνβξφρν  51,41 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. - DSLAM [ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)] ζε 

Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν  25,71 

Δθάπαμ θφζηνο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. ζε Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν  51,32 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο κεηάβαζεο Α.ΡΤ.. ζε Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν  25,66 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν ζε Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν 48,29 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν ΣΠ1 ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Τπνβξφρν ΣΠ2 45,68 

Δθάπαμ θφζηνο Μεηάβαζεο απφ Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Τπνβξφρν 54,27 

Δθάπαμ θφζηνο απνζχλδεζεο Δλεξγνχ Σνπηθνχ Τπνβξφρνπ 40,02 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Βξφρν ζε Πιήξε Σνπηθφ 

Τπνβξφρν 24,15 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Μεηάβαζεο απφ Πιήξε Σνπηθφ Τπνβξφρν ΣΠ1 ζε Πιήξε 

Σνπηθφ Τπνβξφρν ΣΠ2 22,84 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Μεηάβαζεο απφ Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν ζε Πιήξε 

Σνπηθφ Τπνβξφρν 27,14 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Απνζχλδεζεο Δλεξγνχ Σνπηθνχ Τπνβξφρνπ 20,01 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Καισδίνπ Σεξκαηηζκνχ (ΚΣ) Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ  

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Καισδίνπ Σεξκαηηζκνχ (ΚΣ) Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 10 

δεπγψλ 1.537,88 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Καισδίνπ Σεξκαηηζκνχ (ΚΣ) Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 20 

δεπγψλ 1.540,08 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Καισδίνπ Σεξκαηηζκνχ (ΚΣ) Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 30 

δεπγψλ 1.542,28 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Καισδίνπ Σεξκαηηζκνχ (ΚΣ) Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 40 

δεπγψλ 1.544,48 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Καισδίνπ Σεξκαηηζκνχ (ΚΣ) Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 50 

δεπγψλ 1.546,68 

  

Δθάπαμ θφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο  πλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο Σνπηθνχ 

ΤπνΒξφρνπ ππαηηηφηεηαο παξφρνπ (εγθαηάζηαζε πειάηε παξφρνπ) 43,48 

Δθάπαμ θφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο  πλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο Σνπηθνχ 

ΤπνΒξφρνπ ππαηηηφηεηαο παξφρνπ (εγθαηάζηαζε παξφρνπ) 34,47 

Δθάπαμ θφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο  πλεξγείνπ γηα παξάδνζε Σνπηθνχ ΤπνΒξφρνπ 

ππαηηηφηεηαο παξφρνπ 31,82 

Δθάπαμ θφζηνο κειέηεο-Απηνςίαο Καηαζθεπήο ΔΚΣ-Φξεαηίνπ Παξφρσλ γηα Α-

ΣνΤΒ 375,74 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο αίηεζεο ζχλδεζεο ΣνΤΒ ιφγσ απφξξηςεο αίηεζεο 

θνξεηφηεηαο  1,31 

 

 

 

Οη ηηκέο γηα ηηο ππεξεζίεο πλεγθαηάζηαζεο θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ ΑΠΣΒ, νη νπνίεο 

ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία κνληέισλ bottom-up BU2, είλαη θνζηνζηξεθείο δεδνκέλνπ φηη 

εμάγνληαη απφ ηα εγθεθξηκέλα κνληέια bottom-up, φπσο επηβάιιεηαη απφ ην ηζρχνλ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην. 
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ΦΤΗΚΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Μνλαδηαίν 

Σέινο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο Φ αλά Πάξνρν 275,67 

Δθάπαμ θφζηνο αθχξσζεο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο Φ αλά Πάξνρν 137,84 

Δθάπαμ θφζηνο Παξάδνζεο ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο αλά ΑΚ εληφο 

Αηηηθήο
(5)

  223,29 

Δθάπαμ θφζηνο Παξάδνζεο ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο αλά ΑΚ ινηπήο 

Διιάδαο
(5 )

 495,84 

Δθάπαμ θφζηνο ζχλδεζεο Δζσηεξηθνχ πλδεηηθνχ Καισδίνπ (ΔΚ) θαη Οξηνισξίδαο 

100 δεπγψλ 747,55 

Μεληαίν θφζηνο  γηα Λεηηνπξγηθά Έμνδα Υξήζεο Υψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο 

αλά ηθξίσκα 28,18 

Μεληαίν θφζηνο  Δλνηθίνπ Υξήζεο Υψξνπ Φ αλά ηθξίσκα (Εψλε Α, >30.000 

παξνρέο) 52,2 

Μεληαίν θφζηνο  Δλνηθίνπ Υξήζεο Υψξνπ Φ αλά ηθξίσκα (Εψλε Β, 10.000 έσο 

30.000 παξνρέο) 49,29 

Μεληαίν θφζηνο  Δλνηθίνπ Υξήζεο Υψξνπ Φ αλά ηθξίσκα (Εψλε Γ, <10.000 

παξνρέο) 46,39 

Μεληαίν θφζηνο  Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο ζε ρψξν Φ.. κε ηηκνιφγην ΓΔΖ Β1   

(αλά Ampere DC) 6,63 

Μεληαίν θφζηνο  Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο ζε ρψξν Φ.. κε ηηκνιφγην ΓΔΖ Γ22  

(αλά Ampere DC) 8,40 

Δθάπαμ θφζηνο Παξάδνζεο Ηθξησκάησλ κεηά απφ Δπαχμεζε / Μείσζε ζε Υψξν Φ 

εληφο Έδξαο 151,69 

Δθάπαμ θφζηνο Παξάδνζεο Ηθξησκάησλ κεηά απφ Δπαχμεζε / Μείσζε ζε Υψξν Φ 

εθηφο Έδξαο 373,47 

Δθάπαμ θφζηνο Δγθαηάζηαζεο & Εεχμεο Δ..Κ.Σ. Κακπίλαο ζε Πξναχιην ρψξν Α/Κ ΟΣΔ κε 

Γ.Κ.Ο. 

100'' Εεχγε  2.616,91 

200'' Εεχγε 2.934,79 

400'' Εεχγε 3.675,60 

600'' Εεχγε 4.275,97 

800'' Εεχγε 4.946,62 

1000'' Εεχγε 5.697,48 

1200'' Εεχγε 6.284,52 

Μεληαίν θφζηνο πληήξεζεο θαη Άξζεο Βιάβεο ΔΚΣ ζην ΦΤTΠ Κακπίλαο ζε 

Πξναχιην Υψξν Α/Κ ΟΣΔ (αλά 100 Εεχγε)  4,98 

Δθάπαμ θφζηνο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο Φ Κακπίλαο ζε Πξναχιην ρψξν 

Α/Κ ΟΣΔ 643,43 

Δθάπαμ θφζηνο Δπίβιεςεο - Δπηζηαζίαο γηα θαηαζθεπή Φ Κακπίλαο ζε Πξναχιην 

ρψξν Α/Κ ΟΣΔ αλά εκέξα (εληφο σξαξίνπ) 317,38 

Δθάπαμ θφζηνο Δπίβιεςεο - Δπηζηαζίαο γηα θαηαζθεπή Φ Κακπίλαο ζε Πξναχιην 

ρψξν Α/Κ ΟΣΔ (επηπιένλ θφζηνο αλά ψξα εθηφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίκσλ 

εκεξψλ) 37,91 

Δθάπαμ θφζηνο Υσξνζέηεζεο θαη Δπίβιεςεο γηα Backhaul Φ Κακπίλαο κε ίδηα κέζα 

αλά εκέξα (εληφο σξαξίνπ) 317,38 

Δθάπαμ θφζηνο Υσξνζέηεζεο θαη Δπίβιεςεο γηα Backhaul Φ Κακπίλαο κε ίδηα κέζα 

(επηπιένλ θφζηνο αλά ψξα εθηφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίκσλ εκεξψλ) 37,91 
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Δθάπαμ θφζηνο ζπλνδείαο/επηζηαζίαο ζε θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε (αλά επίζθεςε)-

εληφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίκσλ εκεξψλ 106,13 

Δθάπαμ θφζηνο ζπλνδείαο/επηζηαζίαο ζε θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε (αλά ψξα)-εθηφο 

ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίκσλ εκεξψλ 47,72 

 

ΑΤΡΜΑΣΗΚΟ BACKHAUL 

Μνλαδηαίν 

Σέινο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο γηα ηελ παξνρή Αζπξκαηηθνχ 

Backhaul ζε ηαξάηζα Α/Κ ΟΣΔ 714,67 

Δθάπαμ θφζηνο Δπίβιεςεο - Δπηζηαζίαο γηα θαηαζθεπή Αζπξκαηηθνχ Backhaul αλά 

εκέξα (εληφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγάζηκσλ εκεξψλ)  317,38 

Δθάπαμ θφζηνο Δπίβιεςεο - Δπηζηαζίαο γηα θαηαζθεπή Αζπξκαηηθνχ Backhaul 

(επηπιένλ θφζηνο αλά ψξα εθηφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίκσλ εκεξψλ) 37,91 

Δθάπαμ θφζηνο πλνδείαο γηα Αζπξκαηηθφ Backhaul αλά εκέξα (εληφο ηαθηηθνχ 

σξαξίνπ εξγάζηκσλ εκεξψλ) 106,13 

Δθάπαμ θφζηνο πλνδείαο γηα Αζπξκαηηθφ Backhaul (αλά ψξα) εθηφο ηαθηηθνχ 

σξαξίνπ εξγάζηκσλ εκεξψλ 47,72 

 

ΤΝΓΔΖ ΚΟΗ Δ ΥΧΡΟ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Μνλαδηαίν 

Σέινο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο Δγθαηάζηαζεο ελφο  δεχγνπο ΚΟΗ πλεγθαηάζηαζεο (Φπζηθή  – 

χκκηθηε - Δηθνληθή) ζε ΦΤΠ 638,21 

Δθάπαμ θφζηνο δεχμεο δεχγνπο ΚΟΗ πλεγθαηάζηαζεο (Φπζηθή − χκκηθηε − 

Δηθνληθή) ζε ΦΤΠ δεπγψλ 1−2”  
(4)

 429,51 

Δθάπαμ θφζηνο δεχμεο δεχγνπο ΚΟΗ πλεγθαηάζηαζεο (Φπζηθή − χκκηθηε − 

Δηθνληθή) ζε ΦΤΠ δεπγψλ 3−4”   
(4)

 564,73 

Δθάπαμ θφζηνο δεχμεο δεχγνπο ΚΟΗ πλεγθαηάζηαζεο (Φπζηθή − χκκηθηε − 

Δηθνληθή) ζε ΦΤΠ δεπγψλ 5−6”   
(4)

 661,86 

Μεληαία Σέιε πληήξεζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Βιάβεο αλά δεχγνο ΚΟΗ 

πλεγθαηάζηαζεο (Φπζηθή – χκκηθηε –Δηθνληθή) ζε ΦΤΠ 3,7 

Δθάπαμ θφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα παξάδνζε Τπεξεζηψλ ΚΟΗ - 

ΔΚΣ 114,01 

 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Μνλαδηαίν 

Σέινο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ΔΚΣ 200 Εεπγψλ ζε ΦΤΠ 
(2)

 1.538,40 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο 200 Εεπγψλ ΔΚΣ ζε ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα) 
(4)

  834,76 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο 400 Εεπγψλ ΔΚΣ ζε ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα)  
(4)

 1.092,44 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο 600 Εεπγψλ ΔΚΣ ζε ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα)  
(4)

 1.343,66 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο 800 Εεπγψλ ΔΚΣ ζε ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα)  
(4)

 1.566,37 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο 1000 Εεπγψλ ΔΚΣ ζε ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα)  
(4)

 1.811,38 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο 1200 Εεπγψλ ΔΚΣ ζε ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα)  
(4)

 2.065,91 

Μεληαίν θφζηνο πληήξεζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Βιάβεο ζην ΦΤΠ αλά 200 Εεχγε 

ΔΚΣ 3,91 
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Μεληαία ηέιε ρξήζεο δεχγνπο ΔΞΚ αλά κέηξν (L*N*Μεληαίν θφζηνο) 
(3)

 0,0026 

Δθάπαμ θφζηνο Δπίζθεςεο πλεξγείνπ ζε ζχλδεζκν (κνχθα) γηα άξζε Βιάβεο 

Τπαηηηφηεηαο Παξφρνπ 392,66 

Δθάπαμ θφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα παξάδνζε Τπεξεζηψλ ΚΟΗ - 

ΔΚΣ 114,01 

 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ Α/Κ ΜΔ <5000  

ΤΝΓΡΟΜΖΣΔ 

Μνλαδηαίν 

Σέινο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο  Καηαζθεπήο & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο. (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 100 Εεπγψλ 4.549,31 

Δθάπαμ θφζηνο  Καηαζθεπήο & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο. (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 200 Εεπγψλ 4.943,76 

Δθάπαμ θφζηνο  Καηαζθεπήο & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο. (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 400 Εεπγψλ 5.840,91 

Δθάπαμ θφζηνο  Καηαζθεπήο & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο. (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 600 Εεπγψλ 6.577,95 

Δθάπαμ θφζηνο  Καηαζθεπήο & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο. (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 800 Εεπγψλ 7.402,57 

Δθάπαμ θόζηνο  Όδεπζεο  & Εεύμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο.  (Α/Κ κέρξη 5000 πλδξνκεηέο) 

Δθάπαμ θφζηνο  Όδεπζεο  & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο.  (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 100 Εεπγψλ 1.549,14 

Δθάπαμ θφζηνο  Όδεπζεο  & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο.  (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 200 Εεπγψλ 1.922,59 

Δθάπαμ θφζηνο  Όδεπζεο  & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο.  (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 400 Εεπγψλ 2.777,73 

Δθάπαμ θφζηνο  Όδεπζεο  & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο.  (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 600 Εεπγψλ 3.474,86 

Δθάπαμ θφζηνο  Όδεπζεο  & Εεχμεο Φ.Τ.Σ.Π. κε Γ.Κ.Ο.  (Α/Κ κέρξη 5000 

πλδξνκεηέο) 800 Εεπγψλ 4.257,48 

Μεληαίν θφζηνο πληήξεζεο θαη Αξζεο Βιάβεο ζην Φ.Τ.Σ.Π. αλά 100 Εεχγε ΔΚΣ 4,98 

Μειέηε Απηνςίαο  Καηαζθεπήο  ΔΚΣ-ΦΡΔΑΣΗΟΤ Παξφρσλ γηα Α/Κ Μέρξη 5000 546,75 

 

ΤΜΜΗΚΣΖ () - ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ (Δ) 

Μνλαδηαίν 

Σέινο 
(1)

 

Δθαπαμ θφζηνο χλδεζεο Δζσηεξηθνχ πλδεηηθνχ Καισδίνπ (ΔΚ) θαη Οξηνισξίδαο 

100 δεπγψλ 
747,55 

Μεληαίν θφζηνο  γηα Λεηηνπξγηθά Έμνδα Υξήζεο Υψξνπ χκκηθηεο  

πλεγθαηάζηαζεο (αλά ηθξίσκα) 
94,69 

Μεληαίν θφζηνο  Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο κε ηηκνιφγην ΓΔΖ Β1   (αλά Ampere 

DC) 
6,63 

Μεληαίν θφζηνο  Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο κε ηηκνιφγην ΓΔΖ Γ22  (αλά Ampere 

DC) 
8,40 

Δθάπαμ θφζηνο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο χκκηθηεο πλεγθαηάζηαζεο 1.094,17 

Δθάπαμ θφζηνο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο Δηθνληθήο πλεγθαηάζηαζεο 1.006,59 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο χκκηθηεο 

πλεγθαηάζηαζεο (ην 50% ηνπ θφζηνπο εθπφλεζεο) 
547,09 



 116 

Δθάπαμ θφζηνο Αθχξσζεο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο Δηθνληθήο 

πλεγθαηάζηαζεο (ην 50% ηνπ θφζηνπο εθπφλεζεο) 
503,30 

Μεληαίν θφζηνο  Τπεξεζηψλ Δηθνληθήο πλεγθαηάζηαζεο (αλά ηθξίσκα) 107,28 

Δθάπαμ θφζηνο Αλαβάζκηζεο & Γηνξζσηηθήο πληήξεζεο Δηθνληθήο 

πλεγθαηάζηαζεο - αλά επίζθεςε 
185,67 

Δθάπαμ θφζηνο πλνδείαο /Δπηζηαζίαο ζε χκκηθηε πλεγθαηάζηαζε  (αλά επίζθεςε) 

- εληφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγάζηκσλ εκεξψλ 
106,13 

Δθάπαμ θφζηνο πλνδείαο/Δπηζηαζίαο  ζε χκκηθηε πλεγθαηάζηαζε  (αλά ψξα) - 

εθηφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγάζηκσλ εκεξψλ 
47,72 

 

ΠΡΟΒΑΖ Δ ΧΛΖΝΧΔΗ / ΠΑΡΟΥΖ ΚΟΣΔΗΝΖ ΗΝΑ 

Μνλαδηαίν 

Σέινο 
(1)

 

Δθάπαμ θφζηνο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο γηα Παξνρή Εεχγνπο θνηεηλήο Ίλαο 304,08 

Δθάπαμ θφζηνο Δπίβιεςεο γηα Παξνρή Πξφζβαζεο ζε Αγσγνχο & σιελψζεηο ΟΣΔ 

αλά εκέξα 283,91 

Δθάπαμ θφζηνο Δπίβιεςεο γηα Παξνρή Πξφζβαζεο ζε Αγσγνχο & σιελψζεηο ΟΣΔ 

αλά επηπιένλ ψξα επίβιεςεο 31,82 

Μεληαίν θφζηνο θαηάιεςεο θαη ρξήζεο ζσιήλα (αλά κέηξν) 0,11 

Μεληαίν θφζηνο θαηάιεςεο θαη ρξήζεο δεχγνπο ζθνηεηλήο ίλαο (αλά ρηιηφκεηξν) 8,96 

Δθάπαμ θφζηνο Δθπφλεζεο Σερληθήο Πξνκειέηεο γηα Παξνρή Πξφζβαζεο ζε 

σιελψζεηο/Αγσγνχο ΟΣΔ 925,8 

Δθάπαμ θφζηνο χλδεζεο Εεχγνπο θνηεηλήο Ίλαο κεηαμχ Α/Κ ΟΣΔ θαη Τπαίζξηνπ 

Καηαλεκεηή (ΦΤΣΠ) 3.075,61 

 

 

Σα ηέιε αθχξσζεο αίηεζεο ζχλδεζεο (ελεξγνχ, αλελεξγνχ θαη κεξηδφκελνπ) θαη 

απνζχλδεζεο ηνπηθνχ βξφρνπ (πιήξνπο θαη κεξηδφκελνπ) θαζψο θαη ηα ηέιε αθχξσζεο 

αηηήζεσλ κεηάβαζεο ηνπηθνχ βξφρνπ νξίδνληαη ζην 50% ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο ζχλδεζεο 

/ απνζχλδεζεο.  

Οη ζπληειεζηέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ έκκεζσλ ιεηηνπξγηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ 

δαπαλψλ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο εξγαζηψλ Φπζηθήο, Απνκαθξπζκέλεο, χκκηθηεο θαη 

Δηθνληθήο πλεγθαηάζηαζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ θαη δελ θαιχπηνληαη 

απφ ηα ηηκνιφγηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα είλαη νη εμήο:  

(1) Σηκέο ζε επξψ  

(2) Σν ηέινο ζχλδεζεο ΦΤΠ & ΔΚΣ 200 δεπγψλ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο εθπφλεζεο 

ηερληθήο κειέηεο ΦΤΠ & ΔΚΣ θαζψο θαη ην Σέινο ζχλδεζεο νξηνισξίδαο  

(3) φπνπ L είλαη ην πξαγκαηηθφ κήθνο ηνπ ΔΞΚ & Ν είλαη ν αξηζκφο ζπλδεδεκέλσλ δεπγψλ 

ηνπ ΔΞΚ κε ην θχξην δίθηπν 

 (4) Σν ηέινο δεχμεο 200/400/600/800/1000 & 1200 δεπγψλ ΔΚΣ  θαη 1-2/3-4/5-6 δεχγε 

Καισδίνπ Οπηηθήο Ίλαο ζε ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα) ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο 

εθπφλεζεο ηερληθήο κειέηεο δεχμεο (κνχθαο) 

(5) Σν θφζηνο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ Γηθαηνχρσλ εθφζνλ παξαιάβνπλ ηνλ ρψξν ηελ ίδηα 

εκέξα 
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1. ν ζπληειεζηήο επηβάξπλζεο έκκεζσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ νξίδεηαη σο 

πνζνζηφ 9,18% επί ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΣΔ (εξγαηηθά 

θαη επηζηαζία).  

2. ν ζπληειεζηήο επηβάξπλζεο Κφζηνπο Κεθαιαίνπ νξίδεηαη σο πνζνζηφ 

0,01% επί ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο ηνπ ΟΣΔ πνπ πεξηιακβάλεη ην άζξνηζκα 

ησλ πξναλαθεξφκελσλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ επαπμεκέλν κε ην ζπληειεζηή 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ην θφζηνο ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ πιηθψλ. 

Οη δαπάλεο εξγνιάβσλ (θφζηε πξνζσπηθνχ θαη πιηθά) δελ ζα επηβαξχλνληαη κε ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ζπληειεζηέο. 

Οη φξνη θαη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ηζρχνπλ φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

Τπεξεζίεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο (Α.ΡΤ..) 

Απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ πνπ βαζίδεηαη ζηε Μεζνδνινγία 

ηνπ ΜΜΔΚ/ΣΚ top down ηνπ ΟΣΔ, φπσο επηβάιιεηαη απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην,  

πξνέθπςαλ νη θάησζη θνζηνζηξεθείο ηηκέο: 

 

Σαρύηεηα πξόζβαζεο 

Δηζεξρ./ Απεξρ. 

Μεληαίν Σέινο 

(Δπξψ)  

Σέινο 

ελεξγνπνίεζεο 

(Δπξψ) 

2048 Μbps / 512 Kbps 5,57 23,17 

Έσο 24576 Μbps / 1024 Μbps 8,00 23,17 

 

 

Οη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν γηα ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο δελ είλαη 

θνζηνζηξεθείο δεδνκέλνπ φηη δελ εμάγνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα 

ΜΜΔΚ/ΣΚ top down ηνπ ΟΣΔ, φπσο επηβάιιεηαη απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην.  

Τπεξεζίεο ΑΡΤ 

 

Α.ΡΤ.. - DSLAM   

εκείν Πξόζβαζεο 

Σέινο 

ελεξγνπνίεζεο
(1)

 

Μεληαίν 

Σέινο
(1)

 

Α.ΡΤ.. - DSLAM ζε Α/Κ OTE 25,01 1,08 

Α.ΡΤ.. - DSLAM ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV)* 42,37 9,18 

* Γηα ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιε  απφζηαζε απφ ην αζηηθφ θέληξν (κέζε απφζηαζε 

κεηαμχ ππαίζξηαο θακπίλαο θαη Α/Κ ηα 5 ρικ). 

 

ΜΔΣΑΒΑΔΗ Α.ΡΤ.. Μνλαδηαίν Σέινο 
(1)

 

Kφζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ ζε 

Α.ΡΤ.. 
35,86 

Kφζηνο Μεηάβαζεο Α.ΡΤ.. ΣΠ1 ζε Α.ΡΤ.. ΣΠ2 17,63 
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ΜΔΣΑΒΑΔΗ ΤΝΓΤΑΜΔΝΟΤ 

ΑΗΣΖΜΑΣΟ ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. Μνλαδηαίν Σέινο 
(1)

 

Kφζηνο Μεηάβαζεο Πιήξνπο ΣνΒ ζε ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. 33,26 

Kφζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ ΣνΒ ζε ΥΔΓ & 

Α.ΡΤ.. 
36,99 

Kφζηνο χλδεζεο ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. ζε πθηζηάκελε 

ηειεθσληθή ζχλδεζε  28,13 

 

 

ΜΔΣΑΒΑΔΗ Α.ΡΤ.. - DSLAM Μνλαδηαίν Σέινο 
(1)

 

Κφζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ ζε 

Α.ΡΤ.. - DSLAM ζε Α/Κ OTE 33,17 

Κφζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ ζε 

Α.ΡΤ.. - DSLAM ζε ΚΑΜΠΗΝΑ (KV) 55,84 

Κφζηνο Μεηάβαζεο Α.ΡΤ.. DSLAM ΣΠ1 ζε 

Α.ΡΤ.. DSLAM ΣΠ2  11,55 

 

 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΑ ΣΔΛΖ Μνλαδηαίν Σέινο 
(1)

 

Κφζηνο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα Άξζε 

Βιάβεο Α.ΡΤ.. Τπαηηηφηεηαο Παξφρνπ 57,27 

Κφζηνο Άζθνπεο Απαζρφιεζεο πλεξγείνπ γηα Άξζε 

Βιάβεο Α.ΡΤ.. Τπαηηηφηεηαο Παξφρνπ 19,09 

(1) Σηκέο ζε επξψ 

 

 

Τπεξεζίεο Ο.Κ.Τ.Α.   

 

Οη ηηκέο γηα ηηο ππεξεζίεο Ο.Κ.Τ.Α  είλαη θνζηνζηξεθείο δεδνκέλνπ φηη εμάγνληαη απφ 

εγθεθξηκέλα κνληέια bottom-up, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην 

 

 

Ο.Κ.Τ.Α OLO-BRAS-ΔΘΝΗΚΖ Gbe Σέιε 
(1)

 

Δθάπαμ ηέινο χλδεζεο/Μεηαθνξάο Πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α-OLO-

BRAS-ΔΘΝΗΚΖ 6.858,05  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  40Mbps 1.644,62  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  150Mbps 4.151,08  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  250Mbps 4.585,95  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  350Mbps 5.019,85  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  650Mbps 7.763,96  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  1000Mbps 9.488,18  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  1500Mbps 12.691,34  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  2000Mbps 16.699,19  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  3000Mbps 24.764,14  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  4000Mbps 32.639,33  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  5000Mbps 40.324,75  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  6000Mbps 47.820,41  
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Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  8000Mbps 62.242,44  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Δζληθή Gbe  10000Mbps 75.905,41  

Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝΗΚΖ  

Δθάπαμ ηέινο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή 1.096,04  

Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή 1.099,45  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  40Mbps 1.644,62  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  150Mbps 4.151,08  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  250Mbps 4.585,95  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  350Mbps 5.019,85  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  650Mbps 7.763,96  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  1000Mbps 9.488,18  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  1500Mbps 12.691,34  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  2000Mbps 16.699,19  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  3000Mbps 24.764,14  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  4000Mbps 32.639,33  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  5000Mbps 40.324,75  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  6000Mbps 47.820,41  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  8000Mbps 62.242,44  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Δζληθή  10000Mbps 75.905,41  

Ο.Κ.Τ.Α  OLO-BRAS-Πεξηθεξεηαθή (Gbe)  

Δθάπαμ Σέινο χλδεζεο/Μεηαθνξάο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ OLO-BRAS-

Πεξηθεξεηαθή (Gbe) 6.858,05  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS Πεξηθεξεηαθή   40Mbps (Gbe) 822,31  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS Πεξηθεξεηαθή   150Mbps (Gbe) 2.075,54  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS Πεξηθεξεηαθή   250Mbps (Gbe) 2.292,98  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS Πεξηθεξεηαθή   350Mbps (Gbe) 2.509,93  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS Πεξηθεξεηαθή   650Mbps (Gbe) 3.881,98  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS Πεξηθεξεηαθή   1000Mbps (Gbe) 4.744,09  

Ο.Κ.Τ.Α  ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή (Gbe)  

Δθάπαμ ηέινο Πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή 1.096,04  

Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή 1.099,45  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή  40Mbps (Gbe) 822,31  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή  150Mbps (Gbe) 2.075,54  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή  250Mbps (Gbe) 2.292,98  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή  350Mbps (Gbe) 2.509,93  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή  650Mbps (Gbe) 3.881,98  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Πεξηθεξεηαθή  1000Mbps (Gbe) 4.744,09  

Ο.Κ.Τ.Α  OLO-BRAS-Σνπηθή (Gbe)  

Δθάπαμ Σέινο χλδεζεο/Μεηαθνξάο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ OLO-BRAS-

Σνπηθή (Gbe) 6.858,05  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 20Mbps 40,80 

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 40Mbps 81,60  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 60Mbps 122,40  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 80Mbps 163,20  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 100Mbps 204,00  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 150Mbps 306,00  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 200Mbps 408,00  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 250Mbps 510,00  
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Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. OLO-BRAS-Σνπηθή 300Mbps 612,00  

Ο.Κ.Τ.Α  ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe  

Δθάπαμ ηέινο Πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 1.096,04  

Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 1.099,45  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 20 Mbps 40,80  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 40 Mbps 81,60  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 60 Mbps 122,40  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 80 Mbps 163,20  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 100 Mbps 204,00  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 150 Mbps 306,00  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 200 Mbps 408,00  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 250 Mbps 510,00  

Μεληαία Σέιε Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-BRAS-Σνπηθή Gbe 300 Mbps 612,00  

Ο.Κ.Τ.Α  OLO-DSLAM Σνπηθή Gbe  

Δθάπαμ ηέινο χλδεζεο/Μεηαθνξάο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ OLO-

DSLAM-Σνπηθή Gbe 6.536,16  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ OLO-DSLAM-Σνπηθή (έσο 1Gbps) 1.061,18  

Ο.Κ.Τ.Α  ΦΤΠ-DSLAM Σνπηθή Gbe  

Δθάπαμ ηέινο Πξφζβαζεο Ο.Κ.Τ.Α ΦΤΠ-DSLAM-Σνπηθή Gbe 1.096,04  

Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ΟΚΤΑ ΦΤΠ-DSLAM-Σνπηθή Gbe 1.334,49  

Μεληαία Σέιε ΟΚΤΑ ΦΤΠ-DSLAM-Σνπηθή (έσο 1Gbps) 254,10  

Ο.Κ.Τ.Α  Γεπηεξεύνληα Σέιε  

Σέινο αιιαγήο ηαρχηεηαο Ο.Κ.Τ.Α. Gbe 143,64  

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [ΦΤΠ-BRAS-ΣΟΠ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[OLO-BRAS-ΣΟΠ] 6.858,05  

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [ΦΤΠ-BRAS-ΠΔΡ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[OLO-BRAS-ΠΔΡ] 6.858,05  

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[OLO-BRAS-ΔΘΝ] 6.858,05  

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [ΦΤΠ-DSLAM-ΣΟΠ] ζε 

Ο.Κ.Τ.Α [OLO-DSLAM-ΣΟΠ] 6.536,16  

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-BRAS-ΣΟΠ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-BRAS-ΣΟΠ] Κφζηνο πξφζβαζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.096,04  

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-BRAS-ΔΘΝ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ] Κφζηνο πξφζβαζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.096,04  

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-BRAS-ΠΔΡ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-BRAS-ΠΔΡ] Κφζηνο πξφζβαζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.096,04  

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-BRAS-ΣΟΠ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-BRAS-ΣΟΠ] Κφζηνο ελεξγνπνίεζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.099,45  

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-BRAS-ΔΘΝ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ] Κφζηνο ελεξγνπνίεζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.099,45  

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-BRAS-ΠΔΡ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-BRAS-ΠΔΡ] Κφζηνο ελεξγνπνίεζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.099,45  

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-DSLAM-ΣΟΠ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-DSLAM-ΣΟΠ] Κφζηνο πξνζβαζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.096,04  

Σέινο Μεηάβαζεο Σχπνπ Ο.Κ.Τ.Α. [OLO-DSLAM-ΣΟΠ] ζε Ο.Κ.Τ.Α 

[ΦΤΠ-DSLAM-ΣΟΠ] Κφζηνο ελεξγνπνίεζεο δεχγνπο ΚΟΗ 1.334,49  
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Σέινο Αθχξσζεο Αηηήκαηνο 

50% ηνπ 

αληίζηνηρνπ 

εθάπαμ 

Σέινο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα Άξζε βιάβεο Ο.Κ.Τ.Α. 

ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ 182,13  

Σέινο Άζθνπεο Απαζρφιεζεο πλεξγείνπ γηα Άξζε βιάβεο Ο.Κ.Τ.Α. 

ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ 42,64  

(1) ηηκέο ζε επξψ 

 

Τπεξεζίεο Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ Υνλδξηθήο  

 

Οη ηηκέο ησλ ηειψλ ζχλδεζεο θαη κεληαίσλ παγίσλ ησλ θαησηέξσ ππεξεζηψλ  

I. Αλαινγηθέο Μηζζσκέλεο Γξακκέο (Σέιε χλδεζεο θαη Μεληαίν Πάγην) 

II. Φεθηαθέο Μηζζσκέλεο Γξακκέο  

 Σεξκαηηθά Σκήκαηα (Μεληαίν Πάγην) 

 Εεπθηηθά Σκήκαηα (Μεληαίν Πάγην) 

 πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο  34-155 Mbps (Σέιε 

χλδεζεο θαη Μεληαίν Πάγην) 

 πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα Δπέθηαζεο (ΚΔ) 34-155 Mbps (Σέιε χλδεζεο θαη 

Μεληαίν Πάγην) 

 χλδεζε Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο 2 Mbps (Σέινο χλδεζεο) 

είλαη θνζηνζηξεθείο, δεδνκέλνπ φηη εμάγνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα 

ΜΜΔΚ/ΣΚ top down ηνπ ΟΣΔ, φπσο επηβάιιεηαη απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην.  

Αληηζέησο,  δελ είλαη θνζηνζηξεθείο νη ηηκέο ησλ ππνινίπσλ ππεξεζηψλ κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ρνλδξηθήο πνπ ππάγνληαη ζηελ  θαηεγνξία κνληέισλ bottom-up BU1.  

 

Τπεξεζίεο Φεθηαθώλ Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ Υνλδξηθήο 

 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΑ – ΕΔΤΚΣΗΚΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ 

 

Δθάπαμ Σέιε ύλδεζεο Σεξκαηηθώλ – Εεπθηηθώλ θπθισκάησλ 

 

 

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΖ 
(1)

 

Δίδνο 

Κπθιώκαηνο 
Σεξκαηηθό 

Tεξκαηηθό + 

Zεπθηηθό 
Zεπθηηθό 

64KB 835,80  1.202,22  678,35  

128KB 835,80  1.202,22  678,35  

256KB 1.602,99  2.295,75  1.245,16  

384KB 1.602,99  2.295,75  1.245,16  

512KB 1.602,99  2.295,75  1.245,16  

1024KB 1.791,92  2.865,42  1.720,36  

1920KB  1.834,86  2.951,30  1.863,49  
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2MB  1.963,68  3.080,12  1.920,74  

34MB 5.759,57  7.285,36  2.324,38  

45MB 5.759,57  7.285,36  2.324,38  

155MB 6.618,36  8.430,43  2.610,64  

 

(1) ηηκέο ζε επξψ 

 

 

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ 

ΑΝΑΓΡΟΜΟΛΟΓΖΖ 

ΕΔΤΚΣΗΚΟΤ ΑΝΑ 

ΑΚΡΟ / ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

Δ ΤΝΓΔΖ 

ΜΔΣΑΓΟΖ 
1 

 

64KB 247,62 € 

128KB 247,62 € 

256KB 430,83 € 

384KB 430,83 € 

512KB 430,83 € 

1024KB 525,30 € 

1920KB  668,44 € 

2MB  668,44 € 

34MB 762,90 € 

45MB 762,90 € 

155MB 1.049,17 € 

 
1
 Σν αλσηέξσ ηέινο εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε Αλαδξνκνιφγεζεο Σεξκαηηθνχ / 

Εεπθηηθνχ ηκήκαηνο απφ κηα χλδεζε Μεηάδνζεο ζε άιιε χλδεζε Μεηάδνζεο. 

 

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ 

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

+ΕΔΤΚΣΗΚΟΤ ΑΝΑ ΑΚΡΟ 

ΕΔΤΚΣΗΚΟΤ / 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ Δ 

ΤΝΓΔΖ ΜΔΣΑΓΟΖ 
2
 

64KB 247,62 € 

128KB 247,62 € 

256KB 430,83 € 

384KB 430,83 € 

512KB 430,83 € 

1024KB 525,30 € 

1920KB  668,44 € 

2MB  668,44 € 

34MB 762,90 € 
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45MB 762,90 € 

155MB 1.049,17 € 

 
2 Γηα ηελ αλσηέξσ Μεηαηξνπή εθαξκφδνληαη ηα ηέιε Αλαδξνκνιφγεζεο Εεπθηηθνχ αλά 

άθξν / Σεξκαηηθνχ ζε χλδ. Μεηάδνζεο. 

 Δθάπαμ Σέιε Μεηαθνξάο Άθξνπ Σεξκαηηθνύ  

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΚΡΟΤ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

(ίδην ΚνΜΓ) 

64KB 708,31 € 

128KB 708,31 € 

256KB 1.243,62 € 

384KB 1.243,62 € 

512KB 1.243,62 € 

1024KB 1.290,86 € 

1920KB  1.312,33 € 

2MB  1.441,15 € 

34MB 5.045,23 € 

45MB 5.045,23 € 

155MB 5.760,89 € 

 

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΑΠΟ 

ΑΚΡΟ Δ ΑΚΡΟ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ (Point-to-Point) Δ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΑ – ΕΔΤΚΣΗΚΑ 

Δίδνο  

Κπθιώκαηνο 
Σεξκαηηθό 

Σεξκαηηθό +                       

Zεπθηηθό 
Zεπθηηθό 

64KB 283,20 € 290,36 € 306,10 € 

128KB 283,20 € 290,36 € 306,10 € 

256KB 437,78 € 473,57 € 629,58 € 

384KB 437,78 € 473,57 € 629,58 € 

512KB 437,78 € 473,57 € 629,58 € 

1024KB 532,25 € 568,04 € 818,52 € 

1920KB  553,72 € 711,17 € 890,08 € 

2MB  570,90 € 728,34 € 907,26 € 

34MB 669,66 € 777,01 € 1.050,39 € 

45MB 669,66 € 777,01 € 1.050,39 € 

155MB 812,79 € 1.063,28 € 1.193,53 € 

 

 

ΠΑΓΗΑ ΜΖΝΗΑΗΑ ΣΔΛΖ 
     

Δίδνο Κπθιώκαηνο 

ηαζεξό Μεληαίν 

ηέινο 

θπθιώκαηνο 

Μεηαβιεηό Μεληαίν 

Σέινο     αλά Km * 

Εώλε 1               Εώλε 2               
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(0-10 km) (10+  km) 

Σ
Δ

Ρ
Μ

Α
Σ

ΗΚ
Α

 

64ΚΒ 92,44 € 0,70 € 0,20 € 

128KB 119,44 € 1,20 € 0,22 € 

256KB 121,41 € 1,20 € 0,23 € 

384KB 123,24 € 1,94 € 0,73 € 

512KB 175,29 € 2,10 € 0,95 € 

1024KB 243,45 € 3,20 € 0,99 € 

1920KB  296,39 € 4,85 € 1,89 € 

2MB  196,06 € 2,90 € 1,95 € 

34MB 1.578,08 € 13,50 € 3,07 € 

45MB 1.650,60 € 14,00 € 3,15 € 

155MB 2.094,66 € 28,57 € 19,20 € 

 

 

Δίδνο Κπθιώκαηνο 

ηαζεξό 

Μεληαίν 

ηέινο 

θπθιώκαηνο 

Μεηαβιεηό Μεληαίν Σέινο αλά Km * 

Εώλε 1               

(0-35 km) 

Εώλε 2               

(36-70 

km) 

Εώλε 3               

(71-

150km) 

Εώλε 4               

(150+km) 

Ε
Δ

Τ
Κ

Σ
ΗΚ

Α
 

64ΚΒ 38,89 € 0,49 € 0,22 € 0,20 € 0,19 € 

128KB 64,53 € 0,59 € 0,46 € 0,29 € 0,25 € 

256KB 66,18 € 0,65 € 0,50 € 0,40 € 0,26 € 

384KB 66,77 € 0,67 € 0,53 € 0,41 € 0,27 € 

512KB 67,12 € 1,85 € 0,90 € 0,42 € 0,41 € 

1024KB 78,88 € 3,50 € 1,10 € 0,75 € 0,60 € 

1920KB  135,65 € 5,63 € 2,50 € 2,00 € 1,10 € 

2MB  78,96 € 2,05 € 1,05 € 0,85 € 0,84 € 

34MB 199,85 € 6,40 € 4,38 € 4,00 € 3,00 € 

45MB 216,42 € 7,50 € 5,00 € 4,20 € 3,40 € 

155MB 345,84 € 12,20 € 11,95 € 10,50 € 9,50 € 

* Ζ ρξέσζε ηνπ κεηαβιεηνχ (αλά km) ηέινπο γηα ηηο ΜΓΥ γίλεηαη κεξίδνληαο ηελ απφζηαζε 

ηκεκαηηθά ζηηο επηκέξνπο δψλεο ρξέσζεο (π.ρ. γηα θχθισκα απφζηαζεο 50 km, ην κεηαβιεηφ 

ηέινο ζα είλαη(35 Κm x Σέινο “Εψλεο 1”) + (15 Km x Σέινο“Εψλεο 2”)) 

 

 

ΤΝΓΔΔΗ ΜΔΣΑΓΟΖ 

 

Δθάπαμ Σέιε ύλδεζεο 

 

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΖ 

ΠΛΖΡΖ 

ΕΔΤΞΖ 

2 ΜΒ 2.436,00 € 

34 ΜΒ 5.400,00 € 

45 MB 5.400,00 € 

155 ΜΒ 6.250,00 € 

ΖΜΗ-

ΕΔΤΞΖ 
155 ΜΒ 

1.097,83 € 

ΕΔΤΞΖ Δ 

Φ 

2 ΜΒ 1.069,21 € 

34 ΜΒ 1.069,21 € 
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45 MB 1.069,21 € 

155 ΜΒ 1.069,21 € 

 

Δθάπαμ Σέιε Μεηαθνξάο  Άθξνπ* Πιήξνπο Εεύμεο   

 

Υσξεηηθόηεηα Σέιε 

2 ΜΒ 1.441,15 € 

34 ΜΒ 5.045,23 € 

45 MB 5.045,23 € 

155 ΜΒ 5.760,89 € 

  

*Αθνξά ην άθξν ζην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ Γηθαηνχρνπ 

Δθάπαμ Σέιε  Αλαδόκεζεο ύλδεζεο Μεηάδνζεο 

 

Υσξεηηθόηεηα Σέιε 

2 ΜΒ 296,08 € 

34 ΜΒ 381,96 € 

45 MB 381,96 € 

155 ΜΒ 381,96 € 

 

 

 

ΠΑΓΗΑ ΜΖΝΗΑΗΑ ΣΔΛΖ 

 

ΖΜΗ-

ΕΔΤΞΖ 155 ΜΒ 210,18 € 

ΕΔΤΞΖ Δ 

Φ 

2 ΜΒ 40,11 € 

34 ΜΒ 145,24 € 

45 MB 174,53 € 

155 ΜΒ 204,74 € 

 

ΠΛΖΡΖ ΕΔΤΞΖ 

ηαζεξό 

Μεληαίν 

ηέινο 

θπθιώκαηνο 

Εώλε 1               

(0-35 km) 

Εώλε 2    

(36-70 km) 

    Εώλε 3 

(71-

150km) 

Εώλε 4 

(150+km) 

2 ΜΒ 311,90 € 2,61 € 2,10 € 1,65 € 0,94 € 

34 ΜΒ 999,60 € 8,50 € 2,25 € 2,05 € 1,95 € 

45 MB 1.110,65 € 9,43 € 2,51 € 2,35 € 2,10 € 

155 ΜΒ 1.569,06 € 10,50 € 8,34 € 4,00 € 2,80 € 

       

* Ζ ρξέσζε ηνπ κεηαβιεηνχ (αλά km) ηέινπο γηα ηηο ΜΓΥ γίλεηαη κεξίδνληαο ηελ απφζηαζε 

ηκεκαηηθά ζηηο επηκέξνπο δψλεο ρξέσζεο (π.ρ. γηα θχθισκα απφζηαζεο 50 km, ην κεηαβιεηφ 
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ηέινο ζα είλαη (35 Κm x Σέινο “Εψλεο 1”) + (15 Km x Σέινο “Εψλεο2”)) 

 

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΚΤΚΛΧΜΑ ΔΠΔΚΣΑΖ (ΚΔ - ύλδεζε Backhaul) 

 

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΖ 

  

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΖ 

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ 

ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΔΠΔΚΣΑΖ 

34 ΜΒ 6.175,00 € 

45 ΜΒ 6.175,00 € 

155 ΜΒ 7.050,00 € 

  

  

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

  

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΑΚΡΟΤ * ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ 

ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΔΠΔΚΣΑΖ 

34 ΜΒ 5.045,23 € 

45 ΜΒ 5.045,23 € 

155 ΜΒ 5.760,89 € 

  

* Αθνξά ην άθξν ζην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ Γηθαηνχρνπ 

 

ΠΑΓΗΑ ΜΖΝΗΑΗΑ ΣΔΛΖ      

       

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ 

ΚΤΚΛΧΜΑ 

ΔΠΔΚΣΑΖ 

ηαζεξφ 

Μεληαίν ηέινο 

θπθιψκαηνο 

Εψλε 1               

(0-35 km) 

Εψλε 2               

(36-70 

km)  

Εψλε 3               

(71-

150km) 

Εψλε 4               

(150+km) 
 

34 ΜΒ 

45 MB 

155 ΜΒ 

999,60 € 8,50 € 2,25 € 2,05 € 1,95 €  

1.110,65 € 9,43 € 2,51 € 2,35 € 2,10 €  

1.569,06 € 10,50 € 8,34 € 4,00 € 2,80 €  

* Ζ ρξέσζε ηνπ κεηαβιεηνχ (αλά km) ηέινπο γηα ηηο ΜΓΥ γίλεηαη κεξίδνληαο ηελ απφζηαζε 

ηκεκαηηθά ζηηο επηκέξνπο δψλεο ρξέσζεο (π.ρ. γηα θχθισκα απφζηαζεο 50 km, ην κεηαβιεηφ 

ηέινο ζα είλαη(35 Κm x Σέινο “Εψλεο 1”) + (15 Km x Σέινο“Εψλεο 2”)) 

 

 

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΚΡΟ Δ ΑΚΡΟ (Point-to-Point) 

 

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ 

 

Δίδνο Κπθιώκαηνο 

Σέινο ύλδεζεο / 

Μεηαθνξάο 

 αλά άθξν 

Α


Σ
ΗΚ

Ο
 

64ΚΒ 675,25 € 

128KB 675,25 € 

256KB 1.220,25 € 
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384KB 1.220,25 € 

512KB 1.220,25 € 

1024KB 1.272,70 € 

1920KB 1.325,00 € 

2MB 1.440,00 € 

34MB 5.250,00 € 

45MB 5.250,00 € 

155MB 6.086,50 € 

Τ
Π

Δ
Ρ

Α


Σ
ΗΚ

Ο
 

64ΚΒ 698,50 € 

128KB 698,50 € 

256KB 1.278,50 € 

384KB 1.278,50 € 

512KB 1.278,50 € 

1024KB 1.300,00 € 

1920KB 1.450,00 € 

2MB 1.720,00 € 

34MB 5.510,00 € 

45MB 5.510,00 € 

155MB 6.479,80 € 

 

 

ΠΑΓΗΑ ΜΖΝΗΑΗΑ 

ΣΔΛΖ      

Δίδνο Κπθιώκαηνο 

ηαζεξό 

κεληαίν ηέινο 

/ άθξν 

Μεηαβιεηό Μεληαίν Σέινο αλά Km * 

Εώλε 1               

(0-35 km) 

& Αζηηθά 

Εώλε 2          

(36-70 

km) 

Εώλε 3           

(71-150 

km) 

Εώλε 4       

(150+ km) 

Α


Σ
ΗΚ

Ο
 

64ΚΒ 78,25 € 0,98 €       

128KB 100,50 € 1,30 €       

256KB 159,28 € 2,00 €       

384KB 176,68 € 2,14 €       

512KB 185,00 € 2,97 €       

1024KB 265,00 € 3,33 €       

1920KB 447,81 € 5,12 €       

2MB 164,90 € 2,62 €       

34MB 1.525,26 € 4,20 €       

45MB 1.554,23 € 6,87 €       

155MB 1.718,56 € 8,56 €       

Τ
Π

Δ
Ρ

Α


Σ
ΗΚ

Ο
 

TRU 64ΚΒ 80,60 € 0,48 € 0,37 € 0,24 € 0,21 € 

TRU 128KB 118,74 € 1,19 € 0,93 € 0,61 € 0,57 € 

TRU 256KB 130,91 € 1,76 € 1,65 € 1,05 € 0,97 € 

TRU 384KB 149,60 € 1,78 € 1,66 € 1,08 € 0,98 € 

TRU 512KB 202,68 € 1,81 € 1,67 € 1,10 € 1,00 € 

TRU 1024KB 313,38 € 2,85 € 2,38 € 1,64 € 1,52 € 

TRU 1920KB 471,54 € 4,15 € 2,60 € 1,69 € 1,52 € 

TRU 2MB 172,19 € 2,85 € 1,85 € 1,45 € 1,35 € 

TRU 34MB 1.227,20 € 11,15 € 2,54 € 2,16 € 1,86 € 
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TRU 45MB 1.306,10 € 11,25 € 3,01 € 2,45 € 2,10 € 

TRU 155MB 1.602,81 € 12,12 € 5,65 € 2,65 € 2,34 € 

       

* Ζ ρξέσζε ηνπ κεηαβιεηνχ (αλά km) ηέινπο γηα ηηο ΜΓΥ γίλεηαη κεξίδνληαο ηελ απφζηαζε 

ηκεκαηηθά ζηηο επηκέξνπο δψλεο ρξέσζεο (π.ρ. γηα θχθισκα απφζηαζεο 50 km, ην κεηαβιεηφ 

ηέινο ζα είλαη(35 Κm x Σέινο “Εψλεο 1”) + (15 Km x Σέινο“Εψλεο 2”)) 

 

 

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΑΣΗΚΑ ΑΝΑΛΟΓΗΚΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΚΡΟ Δ ΑΚΡΟ 

  

ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ 

ΤΝΓΔΖ  

/ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΝΑ 

ΑΚΡΟ 

M1020-25  2w 438,50€ 

Μ1040 327,78€ 

 

ΠΑΓΗΑ ΜΖΝΗΑΗΑ ΣΔΛΖ  

   

Δίδνο 

Κπθιώκαηνο 

ηαζεξό 

Μεληαίν 

ηέινο αλά 

άθξν 

Μεηαβιεηό 

Μεληαίν Σέινο 

αλά Km  

Εώλε 

 ( 0 – 35 km)             

M1020-25  2w 25,00 € 0,29 € 

Μ1040 25,00 € 0,33€ 

 

ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΛΖ 

5.1   ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΖ ΑΛΛΑΓΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

Κφζηνο αιιαγήο ηαρχηεηαο (Αλαβάζκηζεο/Τπνβάζκηζεο) γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο ηεο 

Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Σεξκαηηθψλ-Εεπθηηθψλ, πλδέζεσλ Μεηάδνζεο θαη ΚΔ θαη 

θπθισκάησλ ΜΓ p-t-p (κε ηελ ρξήζε ηεο ίδηαο ηερλνινγίαο). 

Σν 50% ηνπ αληίζηνηρνπ Σέινπο χλδεζεο. Ηζρχεη γηα αλαβαζκίζεηο: 

i) Απφ 64Κbps έσο 2 Μbps 

ii) Απφ 34Μbps έσο 155Μbps 

5.3 ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΟ ΑΚΤΡΧΖ ΑΗΣΖΖ  

 

Σν 50% ηνπ αληίζηνηρνπ Σέινπο χλδεζεο  



 129 

5.3    ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΟ ΑΚΟΠΖ ΜΔΣΑΒΑΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΓΗΑ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΧΝ-ΕΔΤΚΣΗΚΧΝ, ΤΝΓΔΔΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ  

Ζ ηηκή είλαη 31,82€ 

5.5. ΔΦΑΠΑΞ ΣΔΛΟ ΑΚΟΠΖ ΜΔΣΑΒΑΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΓΗΑ ΑΡΖ 

ΒΛΑΒΖ  

Ζ ηηκή είλαη 182,13 € 

5.5  ΣΔΛΟ ΔΚΥΧΡΖΖ Ή ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΑΝΑ ΜΗΘ. 

ΓΡΑΜΜΖ  

Ζ ηηκή είλαη 19,94 €   

5.6  ΣΔΛΟ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ ΗΓΗΟ ΚΣΗΡΗΟ Ή ΣΟ ΗΓΗΟ 

ΟΗΚΟΠΔΓΟ ΑΝΑ ΑΚΡΟ: 

Α) εθφζνλ δελ απαηηείηαη θαηαζθεπή λένπ θνξέα ή λέαο ππνδνκήο : 

 

Απφ 64K έσο 2MB 138,43€ 

34MB 997,23€ 

45MB 997,23€ 

155MB 1.569,76€ 

 

Β) εθφζνλ απαηηείηαη θαηαζθεπή λένπ θνξέα ή λέαο ππνδνκήο: ηα αληίζηνηρα εθάπαμ ηέιε 

ζχλδεζεο 

 

5.7   ΣΔΛΟ ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ (κόλν γηα 

Σεξκαηηθά & Point-to-Point): 

 

ε λέν θνξέα 2ΜΒ αλά άθξν πειάηε 1.963,68€ 

ε πθηζηάκελν θνξέα 2ΜΒ αλά άθξν πειάηε 646,86€ 

 

Τπεξεζίεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο (V-Α.ΡΤ..) 

Οη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν γηα ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο είλαη θνζηνζηξεθείο 

φπσο επηβάιιεηαη απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

V - Α.ΡΤ..  

Σαρύηεηα πξόζβαζεο 

Σέινο 

ελεξγνπνίεζεο Μεληαίν Σέινο 

Δηζεξρ./ Απεξρ.   Δπξώ 

30 Mbps / 2,5 Mbps 42,37 € 11,65 € 

50 Mbps / 5 Mbps 42,37 € 13,23 € 

 

V - Α.ΡΤ.. Γ 

Σαρύηεηα πξόζβαζεο 

Σέινο 

ελεξγνπνίεζεο Μεληαίν Σέινο 
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Δηζεξρ./ Απεξρ.   Δπξώ 

30 Mbps / 2,5 Mbps 42,37 € 10,58 € 

50 Mbps / 5 Mbps 42,37 € 11,44 € 

 

V-Α.ΡΤ../ V-Α.ΡΤ.. Γ  

Σέινο Mεηάβαζεο Α.ΡΤ.. / V-Α.ΡΤ.. (Α/Κ) ζε 

V-A.ΡΤ.. / V-Α.ΡΤ.. Γ / Α.ΡΤ.. Γ 53,23 € 

Σέινο Mεηάβαζεο  ΜΣνΒ Δ V-Α.ΡΤ.. / V-

Α.ΡΤ.. Γ / Α.ΡΤ.. Γ 55,84 € 

Σέινο Mεηάβαζεο V-A.ΡΤ.. / V-Α.ΡΤ.. Γ / 

Α.ΡΤ.. Γ ζε Α.ΡΤ.. / V-Α.ΡΤ.. (Α/Κ)  50,10 € 

Σέινο πλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο WLR V-Α.ΡΤ.. 

/ V-Α.ΡΤ.. Γ / Α.ΡΤ.. Γ ζε πθηζηάκελε 

ζχλδεζε PSTN /ISDN  44,11 € 

Σέινο πλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο Μεηάβαζεο 

ΠΣνΒ Δ WLR V-Α.ΡΤ.. / V-Α.ΡΤ.. Γ / 

Α.ΡΤ.. Γ 58,53 € 

Σέινο πλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο Μεηάβαζεο 

ΜΣνΒ Δ WLR V-Α.ΡΤ.. / V-Α.ΡΤ.. Γ / 

Α.ΡΤ.. Γ 57,14 € 

Σέινο Μεηαβάζεσλ κεηαμχ ππεξεζηψλ V-Α.ΡΤ.. 

/ V-Α.ΡΤ.. Γ / Α.ΡΤ.. Γ  11,55 € 

Σέινο αιιαγήο ηαρχηεηαο ( V-Α.ΡΤ.. /V-

Α.ΡΤ.. Γ) 11,55 € 

 

 

Οη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν γηα ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο δελ είλαη 

θνζηνζηξεθείο δεδνκέλνπ φηη δελ εμάγνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα 

ΜΜΔΚ/ΣΚ top-down ηνπ ΟΣΔ, φπσο επηβάιιεηαη απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

V - Α.ΡΤ.. (ΑΚ) 

Σαρύηεηα πξόζβαζεο 

Σέινο 

ελεξγνπνίεζεο Μεληαίν Σέινο 

Δηζεξρ./ Απεξρ.   Δπξώ 

30 Mbps / 2,5 Mbps 23,17 € 3,38 € 

50 Mbps / 5 Mbps 23,17 € 3,80 € 

 

V-Α.ΡΤ.. (Α/Κ) 

Σέινο κεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

ζε V-Α.ΡΤ.. (A/K) 
35,86 € 

Σέινο κεηάβαζεο  V-Α.ΡΤ.. (A/K) ΣΠ1 ζε V-

Α.ΡΤ.. (A/K) ΣΠ2 
17,63 € 

Σέινο Μεηάβαζεο κεηαμχ ππεξεζηψλ Α.ΡΤ.. / 

V-Α.ΡΤ.. (Α/Κ) 
23,17 € 



 131 

Σέινο πλδπαζκέλνπ Αηηήκαηνο Υ.Δ.Γ. (WLR) & 

V-Α.ΡΤ.. (Α/Κ)  
28,13 € 

Σέινο πλδπαζκέλνπ Αηηήκαηνο Μεηάβαζεο 

ΠΣνΒ ζε Υ.Δ.Γ. (WLR) & V-Α.ΡΤ.. (Α/Κ)  
33,26 € 

Σέινο πλδπαζκέλνπ Αηηήκαηνο Μεηάβαζεο 

ΜΣνΒ ζε Υ.Δ.Γ. (WLR) & V-Α.ΡΤ.. (Α/Κ)  
36,99 € 

Σέινο αιιαγήο ηαρχηεηαο (V-Α.ΡΤ.. Α/Κ) 11,55 € 

 

 

Τπεξεζίεο θνξεηόηεηαο  

 

Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ Μνλαδηαίν Κόζηνο 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Απνδεθηή αίηεζε  0,68 Δπξψ 

Απνξξηθζείζα Αίηεζε 0,68 Δπξψ 

Σέινο Δπαλαδξνκνιφγεζεο Κιήζεσλ 

ζε Μεηαθεξζέληεο Αξηζκνχο (αλά 

θιήζε) 

0,005 Δπξψ 

 

Τπεξεζίεο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαηαιόγσλ ρνλδξηθήο 

 

ΠΡΟΒΑΖ ΣΟΝ ΔΣΚ Σέιε (ζε Δπξώ) 

Κφζηνο Πξφζβαζεο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Δλνπνηεκέλνπ 

Σειεθσληθνχ Καηαιφγνπ (ΔΣΚ)  (αλά αλαδήηεζε) 
0,1012  

Κφζηνο Πξφζβαζεο ζηνλ ΔΣΚ  (CD)* 141.973,53  

* Σν ηέινο πξφζβαζεο αθνξά ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο θαη ζα πξέπεη λα επηκεξίδεηαη 

κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ παξφρσλ. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα επηκεξίδεηαη κε 

βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ παξφρσλ πνπ ιακβάλνπλ ηελ ππεξεζία αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ζε θάζε πάξνρν.  

 

2.  Καιεί ηνλ ΟΣΔ λα δεκνζηεύζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο: i) αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο (πίλαθεο) ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ (κε ιεπηνκεξή ηέιε κεηαθνξάο) θαη ii) ηα 

ππνδείγκαηα αλαθνξψλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο θνζηνιφγεζεο κέζσ ηνπ θνζηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ΜΜΔΚ (LRAIC), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο απφθαζεο ΑΠ 

ΔΔΣΣ 482/051/26-05-2008 (ΦΔΚ 1151/Β/2008)  

 

 

Κεθάιαην Γ: Πνζνζηά retail minus γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκώλ  

Άξζξν 4 

Δγθξίλεη ηα θάησζη πνζνζηά retail minus γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο 

γξακκψλ ζε εθαξκνγή ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 641/11/8-8-2011 «Οξηζκφο ησλ 
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εζληθψλ αγνξψλ: (α) ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή 

ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VOIP, γηα νηθηαθνχο θαη 

κε νηθηαθνχο ρξήζηεο θαη (β) ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε 

ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε 

ζπκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο, θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2
νο

 Γχξνο Αλάιπζεο)» 

(ΦΔΚ 1907/Β/30-8-2011): 

 

 

Τπεξεζίεο Πνζνζηό Retail 

Minus 

Υνλδξηθφ κεληαίν πάγην ηέινο κίζζσζεο 

PSTN 
-13,10% 

Υνλδξηθφ εθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο PSTN -59,2% 

Υνλδξηθφ πάγην ηέινο κίζζσζεο BRA-

ISDN 
-18,10% 

Υνλδξηθφ εθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο BRA-

ISDN 
-60,70% 

 

 

Κεθάιαην Γ:  Οξηζκόο αλώηαηνπ νξίνπ ηηκήο (price cap) γηα ηηο ππό ξύζκηζε 

ππεξεζίεο ιηαληθήο πξόζβαζεο θαη ηειεθσληθώλ ππεξεζηώλ  

Άξζξν 5 

Οξίδεη  αλψηαην φξην ηηκήο (price cap) γηα ηηο ππφ ξχζκηζε ππεξεζίεο ιηαληθήο 

πξφζβαζεο θαη ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ ΑΔ, ζχκθσλα κε ηηο ΑΠ 

ΔΔΣΣ ΑΠ 641/11/8-8-2011 θαη 595/013/10-3-2011, αληίζηνηρα, σο εμήο: 

Τπηπεζίερ λιανικήρ ππόζβαζηρ  

Σν αλψηαην φξην ηεο κεζνζηαζκηζκέλεο ιηαληθήο ηηκήο ηνπ ΟΣΔ γηα ηα αθφινπζα 

πξντφληα ζηαζεξήο πξφζβαζεο: 

i. Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο PSTN  

ii. Πάγην ηέινο κίζζσζεο γξακκήο PSTN 

iii. Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο BRA-ISDN θαη  

iv. Πάγην ηέινο κίζζσζεο γξακκήο BRA-ISDN. 

νξίδεηαη ζηα 13,94 επξψ, ρσξίο ΦΠΑ 

Λιανικέρ ςπηπεζίερ δημοζίωρ διαθεζίμων αζηικών και εθνικών ηηλεθωνικών 

ςπηπεζιών πος παπέσονηαι ζε ζηαθεπή θέζη  

Γηα ηηο ππεξεζίεο δεκνζίσο δηαζεζίκσλ αζηηθψλ θαη εζληθψλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ ε 

ΔΔΣΣ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ κέζνπ εηήζηνπ γεληθνχ δείθηε 

ηηκψλ θαηαλαισηή γηα ην έηνο 2011, ε νπνία είλαη 3,3%, νξίδεη ηα αθφινπζα: 

 

Α) Σν αλψηαην φξην  ηηκήο  γηα ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο νξίδεηαη ζε:  

 

Αζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on-net). 3,08 €ιεπηά/ιεπηφ 

Τπεξαζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on-net) 5,86 €ιεπηά/ιεπηφ 
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Κιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ EΠAK/ΠΔΑΚ) φηαλ ν ISP 

θηινμελείηαη/δηαζπλδέεηαη  ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ 

1,50 €ιεπηά/ιεπηφ 

* Οη αλσηέξσ ηηκέο δεν ζπκπεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ 

 

Β) Σν αλψηαην φξην ηηκήο ησλ αθφινπζσλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ζε: 

 

Σέινο παξαθξάηεζεο γηα αζηηθέο θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο 

ΟΣΔ πξνο ζπλδξνκεηέο άιισλ παξφρσλ 
2,05 €ιεπηά/ιεπηφ 

Σέινο παξαθξάηεζεο γηα ππεξαζηηθέο θιήζεηο απφ 

ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ζπλδξνκεηέο άιισλ παξφρσλ 
3,94 €ιεπηά/ιεπηφ 

Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο 

ζπλδξνκεηέο παξφρσλ δηθηχσλ θηλεηήο 
3,74 €ιεπηά/ιεπηφ 

Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο 

ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν φηαλ ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (ISP) 

θηινμελείηαη / δηαζπλδέεηαη κε ην δίθηπν άιισλ παξφρσλ θαη 

πνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζε ηνπηθφ επίπεδν 

1,32 €ιεπηά/ιεπηφ 

Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο 

ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν φηαλ ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (ISP) 

θηινμελείηαη / δηαζπλδέεηαη κε ην δίθηπν άιισλ παξφρσλ θαη 

πνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζε επίπεδν Single Tandem 

1,64 €ιεπηά/ιεπηφ 

Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο 

ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν φηαλ ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (ISP) 

θηινμελείηαη / δηαζπλδέεηαη κε ην δίθηπν άιισλ παξφρσλ θαη 

πνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζε επίπεδν Double Tandem 

1,88 €ιεπηά/ιεπηφ 

* Οη αλσηέξσ ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ 

 

ηηο αλσηέξσ έμη (6) ππεξεζίεο ε ρξέσζε είλαη αλά δεπηεξφιεπην απφ ην πξψην 

δεπηεξφιεπην νκηιίαο 

 

Κεθάιαην Δ:  Λνηπέο Γηαηάμεηο 

Άξζξν 6 

Υξόλνο  Δθαξκνγήο Σηκνινγίσλ 

1.Σα ηηκνιφγηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ ζρεηηθψλ ππφ ξχζκηζε αγνξψλ ρνλδξηθήο, ζηηο νπνίεο 

ε εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ ππέρεη ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ, θαζψο θαη ησλ ππφ ξχζκηζε αγνξψλ ιηαληθήο, ζηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί 

ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε ηε κνξθή θνζηνζηξέθεηαο θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην 

Μέξνο VI ηεο παξνχζαο, εθαξκφδνληαη σο εμήο: 

1.1. Σα ηηκνιφγηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ ζρεηηθψλ ππφ ξχζκηζε αγνξψλ γηα ηηο νπνίεο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα απνδείρζεθε ε θνζηνζηξέθεηα γηα ην έηνο 

2012, εθαξκφδνληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

1.2. Σα ηηκνιφγηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ ζρεηηθψλ ππφ ξχζκηζε αγνξψλ γηα ηηο νπνίεο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα, δελ απνδείρζεθε ε θνζηνζηξέθεηα γηα ην έηνο 

2012, εθαξκφδνληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζηε Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

2. Σα αλψηαηα φξηα ηηκήο (price cap), γηα ηηο ππφ ξχζκηζε ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο 

θαη ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ νξίδνληαη ζην θεθάιαην Γ αλσηέξσ, θαζψο θαη ηα 
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πνζνζηά retail minus γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκψλ, πνπ νξίδνληαη ζην 

θεθάιαην Γ αλσηέξσ,  εθαξκφδνληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζηε εθεκεξίδα ηεο 

θπβεξλήζεσο. 

3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί αληαγσληζκνχ θαη ησλ αξρψλ ηεο θαιήο πίζηεο 

θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, ε αλαδξνκηθή αχμεζε απφ ηνλ ΟΣΔ ησλ ηηκνινγίσλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο απαγνξεχεηαη ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. Με βάζε ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, θαζψο 

θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηελ εμαζθάιηζε φηη δελ πθίζηαηαη ζηξέβισζε ή 

άιινο πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ε 

απαγφξεπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη ηφζν γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο ιηαληθήο φζν θαη απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

ππφ ξχζκηζε αγνξέο ρνλδξηθήο. 

 

Άξζξν 7 

Σειηθέο / Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

1. Ο ΟΣΔ θαιείηαη, θαηά ηνλ επφκελν θνζηνινγηθφ έιεγρν, λα ελζσκαηψζεη ζην 

θνζηνινγηθφ ηνπ ζχζηεκα ΜΜΔΚ/ΣΚ top down ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο 

θιήζεσλ πξνο παξφρνπο απεπζείαο ζχλδεζεο (πνπ δελ είλαη πάξνρνη ΔΦ/ΠΦ) γηα 

ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ πξνο αξηζκνχο παξφρσλ ππεξεζηψλ, φπνπ ην θαινχκελν κέξνο 

πιεξψλεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ηκήκα θιήζεο, ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ 

θαη θνζηνιφγεζεο πνπ ππέρεη δπλάκεη ηεο απφθαζεο ΑΠ ΔΔΣΣ 573/017/22-7-2010 

«Οξηζκφο Αγνξψλ Υνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ 

παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε 

ζηαζεξή ζέζε, ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν, 

Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ Αγνξέο θαη Τπνρξεψζεηο 

απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)»  (ΦΔΚ 1353/Β/1-9-2010).  

2.  Ο ΟΣΔ θαιείηαη γηα ηελ έθδνζε απνηειεζκάησλ ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ έηνπο 

2013 κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2011 θαη  πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία 2012 θαη 2013, ζηηο 

ππφ ξχζκηζε αγνξέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο γηα ηηο νπνίεο ππέρεη ππνρξέσζε ειέγρνπ 

ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ λα αθνινπζήζεη ηηο πζηάζεηο, φπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηα Παξαδνηέα ηνπ 

δηεμαρζέληνο θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ 2012 κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2010.  

3. Ζ ΔΔΣΣ επηθπιάζζεηαη λα πξνβεί ζηε ιήςε Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 63 παξ. 4 ηνπ Ν. 3431/2006 απεηιψληαο ρξεκαηηθή πνηλή γηα θάζε κέξα κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο σο άλσ, παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππνρξεψζεηο ππνβνιήο 

θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζηα πιαίζηα ησλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ, 

θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, νη νπνίεο επηβάιινληαη ζηνλ ΟΣΔ απφ ην 

ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ιφγσ ηνπ νξηζκνχ ηνπ σο Οξγαληζκνχ κε ΗΑ 

ζηηο νξηζζείζεο ζρεηηθέο αγνξέο. 

4. Ζ  ΔΔΣΣ επηθπιάζζεηαη λα δηεξεπλήζεη ελδερφκελεο παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ αλέθπςαλ θαηά ηνλ παξφληα θνζηνινγηθφ έιεγρν.  

5. Σα αλσηέξσ δελ πεξηνξίδνπλ ζε ηίπνηα ηελ εθαξκνγή απφ ηελ ΔΔΣΣ, δπλάκεη ησλ 

άξζξσλ 12 παξάγξαθνη ζη, ε θαη ιε θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Νφκνπ 3431/2006, ησλ 

θαλφλσλ θαη αξρψλ ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ  ΔΔΣΣ επηθπιάζζεηαη λα δηεξεπλήζεη 

ελδερφκελεο παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ αξρψλ ηνπ αληαγσληζκνχ,  ηδίσο σο πξνο 

ηελ χπαξμε επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο (predatory pricing), ή / θαη ζπκπίεζεο ηηκψλ / 
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πεξηζσξίνπ (price / margin squeeze), ή άιιεο κνξθήο θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο 

δεζπφδνπζαο ζέζεο εθ κέξνπο ηεο ΟΣΔ ΑΔ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ηηκνινγίσλ  πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. 

 

Άξζξν 8 

  Έλαξμε Ηζρύνο 

 

1. Ζ  παξνχζα Απφθαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο ηεο. 

 

2 Ζ παξνχζα Απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη λα 

θνηλνπνηεζεί ζηελ εηαηξία ΟΣΔ ΑΔ. 

 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

    

 

       Γξ ΛΔΧΝΗΓΑ Η.ΚΑΝΔΛΛΟ 

 


