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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 496/052
 Έγκριση τελών υπηρεσιών Τερματικών και Ζευκτικών 

Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής και Συ−
ναφών Ευκολιών σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΑΠ 
Ε.Ε.Τ.Τ. 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/Β΄/2007) .

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 3, 
το άρθρο 12, στοιχ. α΄, στ΄, ιστ, λζ και λη, το άρθρο 45 
ιδίως την παράγραφο 7 αυτού και το άρθρο 64 αυτού 
(ΦΕΚ 13/Α΄/2006).

β. Την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσί−
ες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), (EE L 
108/33, 24.4.2002), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τον 
υπ’ αριθμ. 717/2007 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2007 για 
την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
εντός της Κοινότητας και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ, (EE L 171/32, 29.06.2007).

γ. Την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους 
(οδηγία για την πρόσβαση), (EE L 108/7, 24.4.2002).

δ. Την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ 392/20/22.6.2006 «Κοι−
νοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με 
τις χονδρικές Αγορές Μισθωμένων Γραμμών (αγορές υπ’ 
αριθμ. 13, 14 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα 
με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (άρθρο 16 του 
ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006) με αριθμό EL/2006/0422 
(χονδρική αγορά τερματικών τμημάτων μισθωμένων 
γραμμών) και EL/2006/0423 (χονδρική αγορά ζευκτικών 
τμημάτων μισθωμένων γραμμών), η οποία έλαβε χώρα 
την 23η Ιουνίου 2006, 

ε. Την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ 401/014/6.9.2006 «Λήψη 
απόφασης αναφορικά με τον Ορισμό των χονδρικών 
αγορών Μισθωμένων Γραμμών (αγορές υπ’ αρ. 13, 14 της 

Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), τον Καθορισμό 
Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω Αγορές, 
και τις Υποχρεώσεις αυτών», (ΦΕΚ 1419/Β΄/26.9.2006).

στ. Την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ 470/037/4.3.2008 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή 
Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, σε εφαρμογή της ΑΠ 
Ε.Ε.Τ.Τ. 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/Β΄/2007)» (ΦΕΚ 498/
Β΄/20.3.2008).

ζ. Την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ 477/002/23.4.2008 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την παρο−
χή Τμηματικών Κυκλωμάτων, σε εφαρμογή της ΑΠ 
Ε.Ε.Τ.Τ. 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/Β΄/2007)» (ΦΕΚ 987/
Β΄/28.5.2008).

η. Την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ 476/014/23.4.2008 «Απο−
τελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 
(με απολογιστικά στοιχεία 2006) για τις υπό ρύθμιση 
αγορές χονδρικής καθώς και τις αγορές λιανικής στις 
οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη 
μορφή κοστοστρέφειας / Τέλη Διασύνδεσης ΟΤΕ για 
την παροχή φορητότητας» (ΦΕΚ 904/Β΄/2008).,

θ. Την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ Ε.Ε.Τ.Τ. 482/051/27.5.2008 
«Μεθοδολογίες / Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού 
Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων 
στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέ−
ρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 1151/Β΄/24.6.2008).

ι. Την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 474/031/4.4.2008 «Επιλογή 
Αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στην Ε.Ε.Τ.Τ. αναφορικά με τον επιβληθέντα Διαχωρισμό 
των Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής σε Τερματικά και 
Ζευκτικά τμήματα στην αγορά των χονδρικών αγορών 
Μισθωμένων Γραμμών (Αγορές υπ’ αρ. 13, 14) με τη δι−
αδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ια. Την από 16.6.2008 με αριθμό 29/2008 Σύμβαση με−
ταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και της εταιρείας «SVP Advisors» με 
αντικείμενο την παροχή από αυτήν συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στην Ε.Ε.Τ.Τ. αναφορικά με τον επιβληθέ−
ντα Διαχωρισμό των Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 
σε Τερματικά και Ζευκτικά τμήματα στην αγορά των 
χονδρικών αγορών Μισθωμένων Γραμμών (Αγορές υπ’ 
αρ. 13, 14).

ιβ. Την υπ’ αριθμ. ΟΤΕ 804/513713/9.5.2008 επιστολή της 
εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
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(ΟΤΕ Α.Ε)» με θέμα «Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ για την 
χονδρική παροχή Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων 
Μισθωμένων Γραμμών».

ιγ. Την υπ’ αριθμ.ΟΤΕ 215/515570/7.7.2008 (υπ’ αριθμ. 
Ε.Ε.Τ.Τ. 37383/7.7.2008) επιστολή της εταιρείας «Οργανι−
σμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε)» με θέμα 
«Κοστολόγηση (Έλεγχος Ε.ΚΟ.Σ – Ο.Τ.Ε για τερματικά 
– ζευκτικά κυκλώματα)».

ιδ. Την υπ’ αριθμ. Ε.Ε.Τ.Τ. 38900/15.7.2008 ηλεκτρονική 
επιστολή της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 
της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε)» με θέμα «Τερματικά – Ζευκτικά 
κυκλώματα». 

ιε. Την υπ’ αριθμ. Ε.Ε.Τ.Τ. 39503/17.7.2008 ηλεκτρο−
νική επιστολή της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοι−
νωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε)» με θέμα «LL products 
− questions».

ιστ. Την υπ’ αριθμ. Ε.Ε.Τ.Τ. 39866/18.7.2008 ηλεκτρονική 
επιστολή της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 
της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε)» με θέμα «Τμηματικά κυκλώ−
ματα».

ιζ. Την υπ’ αριθμ. Ε.Ε.Τ.Τ. 40735/23.7.2008 ηλεκτρονική 
επιστολή της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 
της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε)» με θέμα «Τιμολογιακή Πρόταση 
ΟΤΕ για τα Τερματικά − Ζευκτικά»,

ιη. Το υπ’ αριθμ. Ε.Ε.Τ.Τ. 41982/30.7.2008 παραδοτέο της 
εταιρείας «SVP Advisors» η οποία παρείχε συμβουλευτι−
κές υπηρεσίες στην Ε.Ε.Τ.Τ. αναφορικά με τον επιβληθέ−
ντα στον ΟΤΕ Διαχωρισμό των Μισθωμένων Γραμμών 
Χονδρικής σε Τερματικά και Ζευκτικά τμήματα στην 
αγορά των χονδρικών αγορών Μισθωμένων Γραμμών 
(Αγορές υπ’ αριθμ. 13, 14).

ιθ. Την με υπ’ αριθμ. Ε.Ε.Τ.Τ. 42643/Φ.300/4.8.2008 επι−
στολή της Ε.Ε.Τ.Τ. προς την εταιρεία «Οργανισμός Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε)» με θέμα με θέμα 
«Κοστολόγηση (Έλεγχος Ε.ΚΟ.Σ – Ο.Τ.Ε για τερματικά 
– ζευκτικά κυκλώματα)».

κ. Την υπ’ αριθμ ΟΤΕ 804/516853/22.8.2008 (υπ’ αριθμ. 
Ε.Ε.Τ.Τ. 45082/25.8.2008) επιστολή της εταιρείας «Οργα−
νισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε)» με θέμα 
«Κοστολόγηση (Έλεγχος Ε.ΚΟ.Σ – Ο.Τ.Ε για τερματικά 
– ζευκτικά κυκλώματα)».

κα. Την υπ’ αριθμ. Ε.Ε.Τ.Τ. 49141/17.9.2008 ηλεκτρονική 
επιστολή της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνι−
ών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε)» με θέμα «εφάπαξ τέλη 45 
Mbps».

κβ. Το υπ’ αριθμ. Ε.Ε.Τ.Τ. 49678/19.9.2008 τελικό παρα−
δοτέο της εταιρείας «SVP Advisors» η οποία παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ε.Ε.Τ.Τ. αναφορικά με 
τον επιβληθέντα στον ΟΤΕ Διαχωρισμό των Μισθω−
μένων Γραμμών Χονδρικής σε Τερματικά και Ζευκτικά 
τμήματα στην αγορά των χονδρικών αγορών Μισθωμέ−
νων Γραμμών (Αγορές υπ’ αριθμ. 13, 14).

κγ. Την υπ’ αριθμ. 14324/19.9.2008 εισήγηση προς την 
Ε.Ε.Τ.Τ.

κδ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
επειδή:

Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφοι 3−5 του ν. 3431/

2006 (εφεξής ο νόμος): «3. Σε περίπτωση υποχρέωσης 
καθορισμού των τιμών, με γνώμονα το κόστος ο φορέας 
εκμετάλλευσης φέρει το βάρος απόδειξης ότι τα τέλη 
υπολογίζονται με βάση το κόστος, λαμβανομένου υπόψη 

ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της επένδυσης. 
4. Για τον υπολογισμό του κόστους αποτελεσματικής 
παροχής υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να χρησιμοποιεί 
διαφορετικά κοστολογικά πρότυπα από εκείνα που χρη−
σιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί 
να απαιτεί από το φορέα εκμετάλλευσης να αιτιολογεί 
πλήρως τις τιμές που επιβάλλει, και κατά περίπτωση 
να απαιτεί ανάλογα την προσαρμογή τους. Η σχετική 
απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχε−
τικά με τις συγκεκριμένες παραδοχές και τον τρόπο 
προσδιορισμού των νέων προσαρμοσμένων τιμών και 
λαμβάνεται αφού δοθεί η δυνατότητα στο φορέα εκ−
μετάλλευσης να αναπτύξει, σε εύλογο χρόνο και πά−
ντως όχι περισσότερο των δεκαπέντε (15) ημερών, τις 
δικές του θέσεις σε σχέση με τις παραδοχές αυτές. 
Σε περίπτωση έλλειψης λεπτομερών δεδομένων για 
την αναγνώριση του κόστους, η Ε.Ε.Τ.Τ. εφαρμόζει τη 
μέθοδο σύγκρισης τιμών (benchmarking), λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες αντα−
γωνιστικές αγορές Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 5. Η μη υποβολή στοιχείων ή η μη προσήκουσα 
αιτιολόγηση των τιμών από τον υπόχρεο ή η υπαίτια 
μη έγκαιρη υιοθέτηση από αυτόν τυχόν επιβαλλόμενων 
από την Ε.Ε.Τ.Τ. τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση 
εφαρμογής των συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο που 
αρχικά έχει υποδείξει η Ε.Ε.Τ.Τ. και σύμφωνα με τον 
παρόντα νόμο.» Περαιτέρω σύμφωνα με την παρ. 7 του 
ιδίου άρθρου, «Ο έλεγχος συμμόρφωσης με το εγκεκρι−
μένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. σύστημα κοστολόγησης ανατίθεται 
από αυτήν σε άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή 
δημόσιο, ανεξάρτητο από εκείνη και από τον υπόχρεο 
φορέα εκμετάλλευσης».

2. Με την απόφαση της ΑΠ 401/14/6.9.2006, (ΦΕΚ 1419/
26.9.2006), η Ε.Ε.Τ.Τ. όρισε τις ακόλουθες σχετικές 
αγορές χονδρικών υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών 
(αγορές υπ’ αρ. 13,14 της Σύστασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής):

• Χονδρική Αγορά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων 
Γραμμών χωρητικότητας μέχρι και 2Mbps (συμπεριλαμ−
βανομένων των τερματικών τμημάτων χωρητικότητας 
2Mbps),

• Χονδρική Αγορά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων 
Γραμμών χωρητικότητας άνω των 2Mbps,

• Χονδρική Αγορά Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων 
Γραμμών, 

στις οποίες η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ)», (εφεξής ΟΤΕ) 
ορίσθηκε ως Οργανισμός με Σημαντική Ισχύ και ως τού−
του υποχρεούται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, να εκπληρώνει 
όλες τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται με την εν 
λόγω απόφαση, μεταξύ των οποίων και υποχρεώσεις 
ελέγχου τιμών και κοστολόγησης.

3. Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 401/014/ 
6.9.2006, απόφαση (Κεφάλαιο Α, ΙΙΙ, Κανονιστικές Υπο−
χρεώσεις, περίπτωση (v), ο ΟΤΕ φέρει Υποχρέωση ελέγ−
χου Τιμών / Κοστολόγησης στα πλαίσια της οποίας έχει 
τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

i. Να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για τα ακόλουθα 
προϊόντα: 

1. τα χονδρικά τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμ−
μών
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2. τα χονδρικά ζευκτικά τμήματα μισθωμένων γραμμών 
έως και 155Mbps 

3. τα τμηματικά κυκλώματα 
Ο υπολογισμός των ως άνω κοστοστρεφών τιμών 

πρέπει να γίνεται βάσει της μεθοδολογίας Μέσου 
Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το 
Τρέχον Κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)). 

ii. Να παρέχει τις συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκα−
τάσταση, σε κοστοστρεφείς τιμές που θα υπολογίζονται 
με βάση bottom−up μοντέλα τα οποία θα παρέχονται 
από τον OTE και θα ελέγχονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

4. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται 
να χρησιμοποιεί το δικό της μοντέλο bottom−up (εισά−
γοντας σε αυτό κριτήρια όπως αποτελεσματικότητα, 
ζητήματα οικονομιών κλίμακας που επιδρούν στα κόστη 
κλπ), προκειμένου να ελέγχει τα αποτελέσματα του 
ΠΚΚ/ΤΚ top−down μοντέλου του ΟΤΕ και στη συνέχεια 
του μοντέλου ΜΜΕΚ/ΤΚ top−down. Τα αποτελέσματα 
του bottom up μοντέλου της Ε.Ε.Τ.Τ. θα διασταυρώ−
νονται και με αποτελέσματα από βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβεί 
σε ανάλογη τροποποίηση των αποτελεσμάτων του μο−
ντέλου top−down. Παράλληλα ορίζεται ότι για τις περι−
πτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Τ. επαρκή 
στοιχεία τιμολόγησης από τα μοντέλα top−down ή/και 
bottom up εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου 
(το αργότερο εντός ενός μηνός από την έγκριση των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται 
να ανατρέχει άμεσα στο δικό της μοντέλο bottom−up 
(χρησιμοποιώντας τιμές για τις παραμέτρους του μο−
ντέλου που βασίζονται σε στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ 
ή στοιχεία της αγοράς). 

5. Περαιτέρω αναφέρεται ότι το κοστολογικό σύστημα 
του παρόχου με ΣΙΑ θα ελέγχεται σε ετήσια βάση από 
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από 
την Ε.Ε.Τ.Τ. 

6. Η ως άνω απόφαση περιλαμβάνει στο τέλος του 
Κεφαλαίου Α.ΙΙΙ (v) αυτής Μεταβατική Διάταξη σύμφωνα 
με την οποία: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρό−
ντος, οι τιμές μισθωμένων γραμμών του ΟΤΕ βασίζονται 
σε ένα κοστολογικό μοντέλο Πλήρως Κατανεμημένου 
Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ), ο ΟΤΕ 
υποχρεούται:

i. Να μεταβεί σε ένα μοντέλο top−down ΜΜΕΚ/ΤΚ το 
αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την οριστικοποίηση 
της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ/ΤΚ,

ii. Μέχρι την υλοποίηση της υποχρέωσης παροχής 
προϊόντων τερματικών και ζευκτικών τμημάτων, διατη−
ρείται η υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει μισθωμένες 
γραμμές χονδρικής από άκρο σε άκρο,

iii. Για την μεταβατική περίοδο μέχρι τη μετάβαση 
στο μοντέλο top−down ΜΜΕΚ/ΤΚ σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα ανωτέρω (υπό i), υποχρεούται να παρέχει 
κοστοστρεφείς τιμές για τις μισθωμένες γραμμές χον−
δρικής χρησιμοποιώντας το κόστος που προκύπτει από 
το μοντέλο ΠΚΚ/ΤΚ,

iv. Κατά τα λοιπά κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παρα−
γράφους 2 έως 6 του κεφαλαίου v της ως άνω από−
φασης. 

7. Σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ 
470/037/4.3.2008 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 
για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, σε 

εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΑΠ Ε.Ε.Τ.Τ. 401/014/6.9.2006 
(ΦΕΚ 1419/Β΄/2007)» (ΦΕΚ 498/Β΄/20.3.2008), άρθρο 2 (Με−
ταβατικές Διατάξεις), παράγραφος 4: «4. Ο ΟΤΕ υπο−
χρεούται να υποβάλλει στην Ε.Ε.Τ.Τ. κοστοστρεφείς 
τιμές και πλήρη υποστηρικτικά στοιχεία απόδειξης του 
κόστους για το σύνολο των υπηρεσιών Μισθωμένων 
Γραμμών χονδρικής και συναφών ευκολιών, συμπερι−
λαμβανομένης της συνεγκατάστασης, έτσι όπως επιβάλ−
λονται με την παρούσα απόφαση, το αργότερο εντός 
σαράντα πέντε ημερών (45) από την θέση αυτής σε 
ισχύ. Τα εν λόγω τιμολόγια καθορίζονται με βάση τις 
μεθοδολογίες υπολογισμού κόστους που ορίζονται στο 
σημείο (v), της Ενότητας ΙΙΙ του Κεφαλαίου Α «Κανονιστι−
κές Υποχρεώσεις» της υπ’ αριθμ. ΑΠ Ε.Ε.Τ.Τ. 401/14/2006 
και εγκρίνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα στην ως άνω διάταξη. Οι νέες τιμές των υπη−
ρεσιών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής και συναφών 
ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατάστασης, 
έτσι όπως επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση θα 
τεθούν σε εφαρμογή κατόπιν της έγκρισής τους από 
την Ε.Ε.Τ.Τ.».

8. Περαιτέρω, στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 
2 της ως άνω απόφασης ορίζεται ότι: «7. Μέχρι την ολο−
κλήρωση του υπό (4) ανωτέρω όσον αφορά τον καθορι−
σμό και τις τιμές των Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής 
καθώς και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης 
της συνεγκατάστασης, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει 
τα υφιστάμενα προϊόντα Μισθωμένων Γραμμών χονδρι−
κής με τους ισχύοντες όρους πρόσβασης, διαφάνειας, 
αμεροληψίας και κοστοστρέφειας. {…} 8. Αναφορικά 
με τις τιμές για τα υφιστάμενα προϊόντα Μισθωμένων 
Γραμμών χονδρικής ισχύουν προσωρινά μέχρι την έκδο−
ση απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. επί του κοστολογικού ελέγ−
χου έτους 2008, τα τιμολόγια που ορίσθηκαν με την 
υπ’ αριθμ. 443/068/9.7.2007 απόφαση (ΦΕΚ 1422/Β΄/2007) 
για το έτος 2007 σύμφωνα με τα εκεί αναφερόμενα.»

9. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ 476/014/2008 (ΦΕΚ 904/
Β΄/2008) με την οποία δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα 
του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ για το έτος 2008 
(με απολογιστικά στοιχεία 2006) για τις υπό ρύθμιση 
αγορές χονδρικής (καθώς και τις αγορές λιανικής στις 
οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη 
μορφή κοστοστρέφειας), σχετικά με τις μισθωμένες 
γραμμές χονδρικής (Κεφάλαιο 16,3, παράγραφος 12) 
αναφέρει: «Από τη συνδυαστική ερμηνεία των ανωτέρω 
διατάξεων συνάγεται ότι αναφορικά με τον κοστολογικό 
έλεγχο του έτους 2008 με απολογιστικά στοιχεία 2006 
και προϋπολογιστικά 2007 και 2008 όσον αφορά τις 
μισθωμένες γραμμές χονδρικής που περιλαμβάνονται 
στην υπό ρύθμιση αγορά:

1. Δεδομένου ότι δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η 
μεθοδολογία top−down ΜΜΕΚ/ΤΚ για τον κοστοστρεφή 
υπολογισμό των τιμών των μισθωμένων γραμμών χον−
δρικής που περιλαμβάνονται στις υπό ρύθμιση αγορές 
(χονδρικά τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμμών, 
χονδρικά ζευκτικά τμήματα μισθωμένων γραμμών έως 
και 155Mbps καθώς και τμηματικά κυκλώματα), ο ΟΤΕ 
υποχρεούται να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για τα ως 
άνω προιόντα χρησιμοποιώντας το κόστος που προκύ−
πτει από το κοστολογικό του σύστημα ΠΚΚ/ΤΚ.

2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλλει στην Ε.Ε.Τ.Τ. κο−
στοστρεφείς τιμές και πλήρη υποστηρικτικά στοιχεία 
απόδειξης του κόστους για το σύνολο των υπηρεσιών 
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Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής και συναφών ευκολι−
ών, συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατάστασης, έτσι 
όπως επιβάλλονται με την υπ’ αριθμ. 470/037/4.3.2008 
απόφαση, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 
του άρθρου 2 αυτής. Τα σχετικά τιμολόγια καθορίζονται 
με βάση τις μεθοδολογίες υπολογισμού κόστους που 
ορίζονται στο σημείο (v), της Ενότητας ΙΙΙ του Κεφα−
λαίου Α «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της ΑΠ Ε.Ε.Τ.Τ. 
401/14/2006 και εγκρίνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην ως άνω διάταξη.

3. Οι νέες τιμές των υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών 
χονδρικής και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης 
της συνεγκατάστασης, έτσι όπως επιβάλλονται με την 
υπ’ αριθμ. Ε.Ε.Τ.Τ. 470/037/4.3.2008 απόφαση σε συνδυ−
ασμό με την υπ’ αριθμ. ΑΠ Ε.Ε.Τ.Τ. 401/14/2006, σημείο 
(v), της Ενότητας ΙΙΙ του Κεφαλαίου Α «Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις», θα τεθούν σε εφαρμογή κατόπιν της 
έγκρισής τους από την Ε.Ε.Τ.Τ.

4. Παράλληλα και δεδομένου ότι η υποχρέωση του ΟΤΕ 
να παρέχει μισθωμένες γραμμές χονδρικής από άκρο σε 
άκρο, σε κοστοστρεφείς τιμές, χρησιμοποιώντας το κό−
στος που προκύπτει από το κοστολογικό του σύστημα 
ΠΚΚ/ΤΚ διατηρείται και ισχύει μέχρι την υλοποίηση της 
υποχρέωσης παροχής προϊόντων τερματικών και ζευ−
κτικών τμημάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΑΠ Ε.Ε.Τ.Τ. 
401/14/6.9.2006, όπως αυτή συγκεκριμενοποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ 470/037/4.3.2008, και σύμφωνα με 
τα σε αυτήν αναφερόμενα, τα αποτελέσματα τα οποία 
προέκυψαν από τον παρόντα κοστολογικό έλεγχο και 
τα οποία περιλαμβάνουν προιόντα μισθωμένων γραμ−
μών από άκρο σε άκρο, θα εφαρμοσθούν από το χρόνο 
που ορίζεται στην παρούσα (άρθρο 1 αυτής ) και μέχρι 
την έκδοση εγκριτικής απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. επί των 
νέων προιόντων μισθωμένων γραμμών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.  ΑΠ Ε.Ε.Τ.Τ. 
470/037/4.3.2008.

10. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ως άνω 
απόφασης, ο ΟΤΕ καλείται δυνάμει του άρθρου 64 παρ. 
1 του ν. 3431/2006, «να υποβάλει στην Ε.Ε.Τ.Τ.:

1.1 κοστοστρεφείς τιμές και πλήρη υποστηρικτικά στοι−
χεία απόδειξης του κόστους για το σύνολο των υπη−
ρεσιών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής και συναφών 
ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατάστασης, 
έτσι όπως επιβάλλονται με την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 
ΑΠ 470/037/4.3.2008 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς 
ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, 
σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΑΠ Ε.Ε.Τ.Τ. 401/014/6.9.2006 
(ΦΕΚ 1419/Β΄/2007)» (ΦΕΚ 498/Β΄/20.3.2008), στην προθε−
σμία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, Μετα−
βατικές Διατάξεις, παράγραφος 4 της εν λόγω απόφα−
σης και τις διατάξεις του σημείου (v), της Ενότητας ΙΙΙ 
του Κεφαλαίου Α «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της υπ’α 
ριθμ. ΑΠ Ε.Ε.Τ.Τ. 401/14/2006 (ΦΕΚ 1419/Β΄/2007).»

ΙΙ. ΤΗΡΗΘΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
11.  Με την (ανωτέρω σχετ.ι) απόφαση της Ολομέλει−

ας της Ε.Ε.Τ.Τ., ανατέθηκε σε ανεξάρτητο ελεγκτή την 
εταιρία «SVP Advisors» με τη Διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3431/2006, 
ιδίως τα άρθρα 12 ιδίως περ α και λζ, και 45 παρ. 7, το 
έργο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην 
Ε.Ε.Τ.Τ. αναφορικά με τον επιβληθέντα Διαχωρισμό 
των Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής σε Τερματικά 
και Ζευκτικά τμήματα στην αγορά των χονδρικών αγο−

ρών Μισθωμένων Γραμμών (Αγορές υπ’ αρ. 13, 14) . Στα 
πλαίσια του ως άνω έργου ανατέθηκε μεταξύ άλλων 
ο έλεγχος των μοναδιαίων τιμών για όλα τα προϊό−
ντα / υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής και 
συναφών ευκολιών και των σχετικών κοστολογικων 
στοιχείων, ως προς τα οριζόμενα στις αποφάσεις της 
Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ 401/014/6.9.2006, ΑΠ 470/037/4.3.2008 και ΑΠ 
477/002/23.4.008, εφόσον αυτά υποβάλλοντο από τον 
ΟΤΕ ΑΕ.

12. Ειδικότερα ο έλεγχος αφορά στα τέλη των κά−
τωθι υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής και 
συναφών ευκολιών οι οποίες υπόκεινται σε υποχρέωση 
κοστοστρέφειας:

• Τερματικό τμήμα,
• Ζευκτικό τμήμα,
• Συνεγκατάσταση, 
• Σύνδεση μετάδοσης Ημι−Ζεύξης που παρέχεται στα 

πλαίσια παροχής Τμηματικών Κυκλωμάτων 
• Σύνδεση μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης που παρέχεται 

στα πλαίσια παροχής Τμηματικών Κυκλωμάτων
• Τμηματικό Κύκλωμα
13. Ο ΟΤΕ υπέβαλε στην Ε.Ε.Τ.Τ. με τα ανωτέρω ιγ 

έως ιζ και κα σχετικά: α) αναθεωρημένη έκδοση κοστο−
λογικών στοιχείων για τα νέα προϊόντα Μισθωμένων 
Γραμμών Χονδρικής, εξαγόμενα μέσα από το Επιχειρη−
σιακό Κοστολογικό Σύστημα (Ε.ΚΟ.Σ.) για το έτος 2008 
(απολογιστικά στοιχεία 2006), β) bottom up μοντέλα για 
την προσαρμογή των εγκεκριμένων, με το ανωτέρω (η) 
σχετικό, τελών σύνδεσης μισθωμένων γραμμών σε τέλη 
σύνδεσης νέων προϊόντων μισθωμένων γραμμών χον−
δρικής, γ) bottom−up μοντέλα για τον υπολογισμό των 
τελών μετατροπής των μισθωμένων γραμμών χονδρι−
κής στα νέα προϊόντα μισθωμένων γραμμών, δ) bottom 
up μοντέλα για τον υπολογισμό των τελών αναδρομο−
λόγησης των νέων προϊόντων μισθωμένων γραμμών 
χονδρικής, ε) bottom up μοντέλα για τον υπολογισμό 
των υπηρεσιών συναφών ευκολιών και στ) πρόταση τι−
μολογιακής πολιτικής.

14. Δεδομένου ότι ο ΟΤΕ υποχρεούται να μεταβεί σε 
ένα μοντέλο top−down ΜΜΕΚ/ΤΚ, το αργότερο εντός έξι 
(6) μηνών από την οριστικοποίηση της μεθοδολογίας 
ΜΜΕΚ/ΤΚ και λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεθοδολογία 
ΜΜΕΚ/ΤΚ οριστικοποιήθηκε με το ανωτέρω (θ) σχετικό 
το οποίο ετέθη σε ισχύ στα τέλη Ιουνίου 2008, η Ε.Ε.Τ.Τ. 
αποδέχεται: 

α) την υποβολή στοιχείων από τον ΟΤΕ με βάση την 
μεθοδολογία ΠΚΚ/ΤΚ και 

β) την πρόταση του ΟΤΕ για υπολογισμό των τελών 
σύνδεσης, των τελών μετατροπής και των τελών 
αναδρομολόγησης μέσω bottom−up μοντέλων. 

15. Τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε 
η Ε.Ε.Τ.Τ., μέσω ανεξάρτητου ελεγκτή, των στοιχείων 
καθώς και των bottom−up μοντέλων που υπέβαλε προς 
έγκριση ο ΟΤΕ (όπως αυτά αναφέρονται στην παρά−
γραφο 13 ανωτέρω), γνωστοποιήθηκαν στον ΟΤΕ στις 
4.8.2008 με την υπ’ αριθμ. Ε.Ε.Τ.Τ. 42643/Φ.300/4.8.2008 
επιστολή της Ε.Ε.Τ.Τ. (σχετ. ιθ) προκειμένου να εκφράσει 
τις απόψεις του επι των εκεί αναφερόμενων παρατηρή−
σεων / προτάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. Ο ΟΤΕ απάντησε με την 
υπ’ αριθμ ΟΤΕ 804/516853/22.8.2008 (υπ’ αριθμ.  Ε.Ε.Τ.Τ. 
45082/25.8.2008) επιστολή του (σχετ. κ), σύμφωνα με την 
οποία συμφωνεί με όλες τις προτεινόμενες αλλαγές από 
την Ε.Ε.Τ.Τ. πλην ενός σημείου. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ 
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εξέφρασε αντιρρήσεις μόνο σχετικά με το τέλος ανα−
βάθμισης χωρητικότητας κυκλώματος, οι οποίες έγιναν 
αποδεκτές από την Ε.Ε.Τ.Τ. κατόπιν των διευκρινήσεων 
που της υπέβαλε. Τα ευρήματα του ελέγχου εκτίθε−
νται αναλυτικά στο Παραδοτέο (σχετ. κβ) της εταιρείας 
«SVP Advisors» η οποία διενήργησε, για λογαριασμό 
της Ε.Ε.Τ.Τ., τον έλεγχο των στοιχείων και bottom−up 
μοντέλων που υπέβαλε ο ΟΤΕ. 

16. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη δραστηριότητα 
«ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ» των μοντέλων υπολογι−
σμού του κόστους μετατροπής υφιστάμενων μισθω−
μένων γραμμών στα νέα προϊόντα, στις περιπτώσεις 
εκείνες που ο ΟΤΕ πρότεινε χρόνο υλοποίησης χαμη−
λότερο από αυτόν που προκύπτει με την τροποποίηση 
που πρότεινε η Ε.Ε.Τ.Τ., κρίθηκε εύλογο να διατηρηθεί 
η πρόταση του ΟΤΕ. 

17. Τα ουσιώδη ευρήματα του διεξαχθέντος ελέγχου 
είναι τα εξής:

17.1 Μηνιαία Πάγια Τέλη Τερματικών και Ζευκτικών 
Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

17.1.1 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από τον ΟΤΕ 
για τον διαχωρισμό των υφιστάμενων Μισθωμένων 
γραμμών σε τερματικό και ζευκτικό τμήμα είναι απο−
δεκτή. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ υπέβαλε αναθεωρημένη 
έκδοση κοστολογικών στοιχείων για τα νέα προϊόντα 
Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής εξαγόμενα μέσα από 
το Επιχειρησιακό Κοστολογικό Σύστημα (Ε.ΚΟ.Σ.) για 
το έτος 2008 (απολογιστικά στοιχεία 2006). Η βασική 
παραδοχή της εν λόγω μεθοδολογίας, είναι ότι τα συ−
νολικά κόστη, ανά χωρητικότητα Μισθωμένης Γραμμής, 
πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά που προέκυψαν από τον 
τελευταίο ετήσιο κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ έτους 
2008 (με απολογιστικά στοιχεία 2006). 

17.1.2 Αναφορικά, με την προτεινόμενη τιμολογιακή πολι−
τική από τον ΟΤΕ αυτή είναι συνεπής με την αναθεωρημέ−
νη έκδοση κοστολογικών στοιχείων για τα νέα προϊόντα 
Μισθωμένων Γραμμών. Εντούτοις, για τα τερματικά τμή−
ματα με χωρητικότητα μικρότερη των 2 Mbps (κυκλώματα 
Hellascom), η προτεινόμενη από τον ΟΤΕ, τιμολογιακή 
πολιτική παρουσίαζε σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με 
τα υφιστάμενα τιμολόγια μισθωμένων γραμμών. Για την 
αποφυγή των ως άνω αποκλίσεων, προτάθηκαν και έγιναν 
αποδεκτά από τον ΟΤΕ τα εξής: α) η τροποποίηση του 
επιμερισμού του συνολικού κόστους ανά χωρητικότητα σε 
σταθερά και μεταβλητά κόστη και β) η τιμολόγηση του 
μεταβλητού κόστους επί τη βάσει δύο ζωνών χρέωσης 
ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση, δεδομένου ότι 
υπάρχουν και τερματικά τμήματα (κυρίως σε νησιά και 
αγροτικές περιοχές) τα οποία παρουσιάζουν απόσταση 
μεγαλύτερη των 35Km. Συγκεκριμένα υπάρχει διαφορετική 
χρέωση ανά χιλιόμετρο για αποστάσεις 0 – 35 Km από ότι 
σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 35 χιλιομέτρων. 

17.1.3 Αναφορικά με τα αναλογικά τερματικά τμήματα, 
ο ΟΤΕ δεν υπέβαλε τιμολογιακή πολιτική, ως όφειλε. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών 
των γραμμών, προτείνεται να διατηρηθούν τα υφιστά−
μενα τιμολόγια Αναλογικών Μισθωμένων Γραμμών.

17.1.4 Η πρόταση του ΟΤΕ αναφορικά με τα μηνιαία 
τέλη των μισθωμένων γραμμών χονδρικής χωρητικό−
τητας 45 Mbps γίνεται επί του παρόντος αποδεκτή, 
καλείται όμως ο ΟΤΕ να εισάγει ως ξεχωριστά προϊόντα 
στο κοστολογικό του σύστημα τις μισθωμένες γραμμές 
χονδρικής χωρητικότητας 45 Mbps. 

17.2 Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης Τερματικών−Ζευκτικών 
Κυκλωμάτων

17.2.1 Ο ΟΤΕ υπέβαλε πέντε (5) διαφορετικά τεχνικο−
οικονομικά μοντέλα (Bottom −Up) για τον υπολογισμό 
του εφάπαξ τέλους σύνδεσης Τερματικών / Ζευκτικών 
Τμημάτων. Ο υπολογισμός του εν λόγω τέλους εξαρ−
τάται από τον συνδυασμό των τμημάτων που πρόκειται 
να ενεργοποιηθούν. Ειδικότερα, υπεβλήθησαν:

• Κόστος Σύνδεσης Τερματικού Τμήματος 
• Κόστος Σύνδεσης συνδεδεμένων κυκλωμάτων Τερ−

ματικού−Ζευκτικού
• Κόστος Σύνδεσης Ζευκτικού Τμήματος 
• Κόστος Σύνδεσης συνδεδεμένων κυκλωμάτων Τερ−

ματικού−Τερματικού
• Κόστος Σύνδεσης συνδεδεμένων κυκλωμάτων Τερ−

ματικού−Ζευκτικού−Τερματικού
17.2.2 Ο ΟΤΕ σε όλα τα ανωτέρω μοντέλα έχει υπολο−

γίσει ότι χρειάζεται το ίδιο σύνολο ανθρωποωρών για 
τις διοικητικές δραστηριότητες. Από τον έλεγχο διαπι−
στώθηκε ότι ειδικά για τις υποδραστηριότητες «πώλη−
ση και παραλαβή αιτήματος» και «εμπορική διαχείριση 
διαβίβαση εντολής», για τα μοντέλα που αφορούν τα 
προϊόντα:

• Κόστος Σύνδεσης Τερματικού Τμήματος 
• Κόστος Σύνδεσης Ζευκτικού Τμήματος 
• Κόστος Σύνδεσης συνδεδεμένων κυκλωμάτων Τερ−

ματικού−Ζευκτικού
απαιτείται μικρότερος αριθμός ανθρωποωρών. Για 

αυτόν τον λόγω προτάθηκε και έγινε αποδεκτή από 
τον ΟΤΕ η μείωση των ανθρωποωρών από τις ανωτέρω 
δραστηριότητες. 

17.2.3  Αναφορικά με τα τέλη των μισθωμένων γραμ−
μών χονδρικής χωρητικότητας 45 Mbps για τις οποίες ο 
ΟΤΕ δεν παρείχε (δεδομένου ότι δεν διέθετε) στοιχεία 
για να προσδιορίσει το τέλος σύνδεσης, πρότεινε να 
εφαρμοσθεί το ίδιο τέλος σύνδεσης με τις μισθωμένες 
γραμμές χωρητικότητας 34 Mps. Η πρόταση του ΟΤΕ 
γίνεται αποδεκτή, καλείται όμως ο ΟΤΕ να εισάγει ως 
ξεχωριστά προϊόντα στο κοστολογικό του σύστημα 
τις μισθωμένες γραμμές χονδρικής χωρητικότητας 45 
Mbps. 

17.3 Εφάπαξ Τέλη Μετατροπής και Αναδρομολόγη−
σης

17.3.1 Ο ΟΤΕ υπέβαλε πέντε (5) τεχνικοοικονομικά 
μοντέλα ( Bottom−Up ) για τον υπολογισμό του εφά−
παξ τέλους μετατροπής των υφιστάμενων μισθωμέ−
νων γραμμών στα νέα προϊόντα μισθωμένων γραμμών 
χονδρικής και αναδρομολόγησης των νέων προϊόντων 
μισθωμένων γραμμών χονδρικής.

Ειδικότερα, υπεβλήθησαν τα κάτωθι:
• Κόστος Μετατροπής Μισθωμένης Γραμμής σε Τερ−

ματικό Τμήμα 
• Κόστος Μετατροπής Μισθωμένης Γραμμής σε Ζευ−

κτικό Τμήμα 
• Κόστος Μετατροπής Μισθωμένης Γραμμής σε συν−

δεδεμένο κύκλωμα Τερματικό− Ζευκτικό
• Κόστος Μετατροπής Μισθωμένης Γραμμής σε συν−

δεδεμένο κύκλωμα Τερματικό− Ζευκτικό−Τερματικό
• Κόστος Αναδρομολόγησης Ζευκτικού Τμήματος 

ανά άκρο/Τερματικού Τμήματος σε Φυσική Συνεγκατά−
σταση/Πλήρη Ζεύξη /Ημι−Ζεύξη

17.3.2 Διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των ανθρωποωρών 
που απαιτούνται στα εν λόγω μοντέλα σχετικά με τις 
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διοικητικές δραστηριότητες για την μετατροπή ενός 
υφιστάμενου κυκλώματος, θα πρέπει να είναι λιγότερες 
από ότι για την σύνδεση ενός καινούργιου κυκλώματος. 
Αυτό συμβαίνει γιατί ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του 
τύπου των δραστηριοτήτων έχει ήδη διεκπεραιωθεί από 
τον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ ορθά εκτίμησε μικρότερο διοικητικό 
κόστος για την μετατροπή μιας υφιστάμενης Μισθωμέ−
νης Γραμμής σε συνδεδεμένα Τερματικά και Ζευκτικά 
Τμήματα τα οποία δημιουργούν ένα κύκλωμα, από άκρο 
σε άκρο, ισοδύναμο και ταυτόσημο με την υφιστάμενη 
γραμμή. Την ανωτέρω παραδοχή δεν ακολούθησε κατά 
την εκτίμηση του κόστους διοικητικών δραστηριοτήτων 
στις υπόλοιπες μετατροπές Μισθωμένων Γραμμών. Η 
Ε.Ε.Τ.Τ. πρότεινε και έγινε δεκτό από τον ΟΤΕ, η εκτί−
μηση του κόστους διοικητικών δραστηριοτήτων για 
όλες τις μετατροπές Μισθωμένων Γραμμών να είναι 
αντίστοιχη με την εκτίμηση του κόστους διοικητικών 
δραστηριοτήτων που πρότεινε ο ΟΤΕ για την μετατρο−
πή υφιστάμενης Μισθωμένης Γραμμής σε συνδεδεμένα 
Τερματικά και Ζευκτικά Τμήματα τα οποία δημιουργούν 
ένα κύκλωμα, από άκρο σε άκρο, ισοδύναμο και ταυτό−
σημο με την υφιστάμενη γραμμή.

17.3.3 Επίσης, προτάθηκε και έγινε αποδεκτό από τον 
ΟΤΕ να αφαιρεθεί ο χρόνος που αφορά τη δραστηρι−
ότητα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ» από το μοντέλο 
μετατροπής υφιστάμενης Μισθωμένης Γραμμής σε συν−
δεδεμένα Τερματικά και Ζευκτικά Τμήματα τα οποία 
δημιουργούν ένα κύκλωμα από άκρο σε άκρο ισοδύναμο 
και ταυτόσημο με την υφιστάμενη γραμμή και να δημι−
ουργηθεί ένα νέο τεχνικοοικονομικό μοντέλο (bottom 
− Up) το οποίο υπολογίζει το κόστος που απαιτείται για 
την μετάβαση στο νέο σύστημα τιμολόγησης.

17.3.4 Αναφορικά με τις τεχνικές δραστηριότητες, 
των ανωτέρω μοντέλων και ειδικότερα για τις δρα−
στηριότητες «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» και «ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ 
ΔΟΚΙΜΕΣ» το σύνολο των ανθρωποωρών που υπέβαλε 
ο ΟΤΕ κρίθηκε υψηλό στο Bottom−Up μοντέλο μετατρο−
πής υφιστάμενης Μισθωμένης Γραμμής σε συνδεδεμένα 
Τερματικά και Ζευκτικά Τμήματα τα οποία δημιουρ−
γούν ένα κύκλωμα από άκρο σε άκρο ισοδύναμο και 
ταυτόσημο με την υφιστάμενη γραμμή. Για αυτό το 
λόγο προτάθηκαν και έγιναν αποδεκτά από τον ΟΤΕ 
τα παρακάτω: 

(α) για την δραστηριότητα ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΗΣ” ο 
απαιτούμενος χρόνος είναι 75% χαμηλότερος από τον 
αντίστοιχο χρόνο που έχει προταθεί από τον ΟΤΕ για 
την μετατροπή υφιστάμενης Μισθωμένης Γραμμής σε 
Τερματικό Τμήμα και 

(β) για την δραστηριότητα «ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ»ο 
απαιτούμενος χρόνος είναι 50% χαμηλότερος από τον 
αντίστοιχο χρόνο που έχει προταθεί από τον ΟΤΕ για 
την μετατροπή υφιστάμενης Μισθωμένης Γραμμής σε 
Τερματικό Τμήμα.

17.3.5 Αναφορικά με την τεχνική δραστηριότητα 
«ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ» ο ΟΤΕ πρότεινε: α) για 
την μετατροπή υφιστάμενης μισθωμένης γραμμής σε 
συνδεδεμένα τερματικά και ζευκτικά κυκλώματα, χρόνο 
ίσο με το 50% του αντίστοιχου χρόνου που πρότεινε 
για την νέα σύνδεση των ιδίων προϊόντων και β) για 
την πλειοψηφία των υπολοίπων μετατροπών γραμμών, 
χρόνο ίσο με το χρόνο που πρότεινε για τη νέα σύνδεση 
των ίδιων προϊόντων. Δεδομένου ότι οι εργασίες της 
δραστηριότητας «ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ» σε όλες 

τις περιπτώσεις μετατροπών είναι ανάλογες προτάθη−
κε, από την Ε.Ε.Τ.Τ. και έγινε αποδεκτό από τον ΟΤΕ η 
τεχνική δραστηριότητα «ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ» να 
απαιτεί χρόνο υλοποίησης ίσο με το 50% του αντίστοι−
χου χρόνου που πρότεινε ο ΟΤΕ για την σύνδεση ομοίων 
νέων προϊόντων. Ειδικά για τις περιπτώσεις που ο ΟΤΕ 
έχει προτείνει χρόνο για την δραστηριότητα «ΔΡΟΜΟ−
ΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ» χαμηλότερο ακόμη και από το 50% 
του χρόνου ενεργοποίησης των αντίστοιχων προϊόντων 
η Ε.Ε.Τ.Τ. διατηρεί την αρχική πρόταση του ΟΤΕ. 

17.3.6 Αναφορικά με τα τέλη των μισθωμένων γραμμών 
χονδρικής χωρητικότητας 45 Mbps, για τις οποίες ο 
ΟΤΕ δεν διαθέτει στοιχεία για να προσδιορίσει το τέ−
λος μετατροπής, πρότεινε να εφαρμοσθεί το ίδιο τέλος 
μετατροπής με τις μισθωμένες γραμμές χωρητικότητας 
34 Mps. Η πρόταση του ΟΤΕ γίνεται αποδεκτή, καλείται 
όμως ο ΟΤΕ να εισάγει ως ξεχωριστά προϊόντα στο 
κοστοκολογικό του σύστημα τις μισθωμένες γραμμές 
χονδρικής χωρητικότητας 45 Mbps. 

17.4 Τέλη μετατροπής υφιστάμενων Μισθωμένων 
Γραμμών σε Τμηματικά Κυκλώματα.

17.4.1 Ο ΟΤΕ υπέβαλε τρία (3) τεχνικοοικονομικά μοντέ−
λα (Bottom−Up) για τον υπολογισμό του τέλους μετατρο−
πής α) υφιστάμενων μισθωμένων γραμμών σε τμηματικά 
κυκλώματα και β) τερματικών τμημάτων ή τερματικών 
και ζευκτικών τμημάτων σε τμηματικά κυκλώματα. Ο 
ΟΤΕ υποστηρίζει ότι το κόστος των ανωτέρω μετα−
τροπών είναι το ίδιο με το κόστος μετατροπής μίας 
υφιστάμενης μισθωμένης γραμμής χονδρικής σε ένα 
τερματικό τμήμα. Δεδομένου ότι τα τμηματικά κυκλώ−
ματα στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούνται από 
ένα τερματικό κύκλωμα ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 
αποτελούνται από ένα τερματικό και ένα ζευκτικό τμήμα 
μικρής απόστασης, η Ε.Ε.Τ.Τ. εκτιμά ότι η προσέγγιση 
του ΟΤΕ μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο για την περί−
πτωση μετατροπής μιας υφιστάμενης μισθωμένης γραμ−
μής χονδρικής. Στις περιπτώσεις μετατροπής τερματι−
κών τμημάτων ή τερματικών και ζευκτικών τμημάτων 
σε τμηματικά κυκλώματα, δεδομένου ότι πρόκειται μόνο 
για τροποποίηση της ονομασίας των προϊόντων που 
ήδη παρέχονται, είτε δεν υπάρχει κόστος μετατροπής 
ή αυτό είναι πολύ μικρό και συνεπώς τα προτεινόμενα 
από τον ΟΤΕ τέλη δεν εγκρίνονται. 

17.5 Εφάπαξ Τέλη Συνδέσεων Μετάδοσης και συνε−
γκατάστασης 

17.5.1 Ο ΟΤΕ υπέβαλε τρία διαφορετικά τεχνικοοικο−
νομικά μοντέλα (Bottom −Up) για τα τέλη συνδέσεων 
μετάδοσης και συνεγκατάστασης. Ειδικότερα:

• Τέλη σύνδεσης πλήρους ζεύξης 
• Τέλη σύνδεσης ημιζεύξης 
• Τέλη σύνδεσης σε Φυσική Συνεγκατάσταση
17.5.2 Στα Βottom−Up μοντέλα που υπέβαλε ο ΟΤΕ 

προτάθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τον ΟΤΕ οι πα−
ρακάτω τροποποιήσεις: 

α) σε όλα τα μοντέλα χρησιμοποιηθήκαν οι ίδιες 
ανθρωποώρες για τις διοικητικές δραστηριότητες, 

β) στην περίπτωση του προϊόντος της ημιζεύξης δια−
πιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ χρησιμοποιούσε για τις διοικητικές 
δραστηριότητες κόστος ανθρωποώρας που αφορά σε τε−
χνικό προσωπικό και προτάθηκε η χρησιμοποίηση κόστους 
ανθρωποώρας που αφορά στο διοικητικό προσωπικό,

γ) πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις στις δραστηρι−
ότητες «ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ» καθώς και στην 
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δραστηριότητα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ Α» του 
προϊόντος ημιζεύξης, ώστε οι ανθρωποώρες να είναι 
ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν στο Βottom −Up μοντέ−
λο για το προϊόν Η−ΖEUS και ΟΚΣΥΑ Β προκειμένου να 
υπάρχει συνέπεια με την ΑΠ Ε.Ε.Τ.Τ. 476/014/23−4−2008, 
δεδομένου ότι αφορά παρόμοια προϊόντα,

δ) για την σύνδεση σε Φυσική συνεγκατάσταση το 
εφάπαξ τέλος θεωρήθηκε ανεξάρτητο της χωρητικότη−
τας, με συνέπεια για όλες τις χωρητικότητες (2 Mbps, 
34 Mbps και 155 Mbps) να θεωρήσουμε τέλος σύνδεσης 
ίσο με αυτό που πρότεινε ο ΟΤΕ για την χωρητικότητα 
των δύο (2) Mbps.

17.6 Μηνιαία Τέλη Ημιζεύξης 
17.6.1 Ο ΟΤΕ υπέβαλε Βottom−Up μοντέλο για τον υπο−

λογισμό του μηνιαίου τέλους ημιζεύξης, το οποίο όμως 
αναφορικά με τα κόστη που σχετίζονται με την σύνδε−
ση της οπτικής ίνας στο φρεάτιο υποδοχής παρόχων, 
υπολογίζει τα συνολικά κόστη και όχι το κόστος ανά 
κύκλωμα όπως θα έπρεπε. Για να λυθεί το εν λόγω 
ζήτημα προτάθηκε και έγινε αποδεκτό από τον ΟΤΕ, 
να χρησιμοποιηθεί ο μέσος αριθμός κυκλωμάτων ανά 
φρεάτιο υποδοχής παρόχων. 

17.6.2 Επίσης, στο μοντέλο προτάθηκαν και έγιναν 
αποδεκτές από τον ΟΤΕ οι παρακάτω τροποποιήσεις: 
(α) αφαιρέθηκε το κόστος σύνδεσης του καλωδίου ODF 
– ADM, διότι ήδη έχει συμπεριληφθεί στο κόστος εγκα−
τάστασης του εξοπλισμού ADM−1, (β) ο ΟΤΕ εκτίμησε 
ότι απαιτούνται στην ενεργοποίηση ημιζεύξης εννέα 
(9) ανθρωποώρες για μετρήσεις και δοκιμές, ενώ στην 
εγκατάσταση δεκαπέντε (15) ώρες για δοκιμές μετρή−
σεων. Δεδομένου ότι οι ανωτέρω δραστηριότητες είναι 
παρόμοιες, θα πρέπει ο χρόνος υλοποίησης να είναι 
ίδιος και για τις δύο, οπότε θεωρήθηκε ως καλύτε−
ρη προσέγγιση αυτή των εννέα (9) ανθρωποωρών, γ) 
προκειμένου να υπάρχει συνέπεια και με προηγούμενα 
Βottom −Up μοντέλα του ΟΤΕ, ο συντελεστής προσαύ−
ξησης (mark –up factor) εφαρμόζεται μόνο στο κόστος 
προσωπικού και όχι και στα κόστη συντήρησης και απο−
σβέσεων που είχε θεωρήσει ο ΟΤΕ.

17.7 Μηνιαία Τέλη Ζεύξης Κυκλώματος σε Φυσική Συ−
νεγκατάσταση

17.7.1 Ο ΟΤΕ υπέβαλε Βottom−Up μοντέλο για τον υπο−
λογισμό του μηνιαίου τέλους ζεύξης κυκλώματος σε 
φυσική συνεγκατάσταση, στο οποίο προτάθηκαν και 
έγιναν αποδεκτές από τον ΟΤΕ οι παρακάτω τροπο−
ποιήσεις: 

α) αφαιρέθηκε το κόστος σύνδεσης του καλωδίου 
ODF − ADM διότι ήδη έχει συμπεριληφθεί στο κόστος 
εγκατάστασης του εξοπλισμού ADM−1, 

β) σύμφωνα με το μοντέλο, οι εργασίες για την σύνδεση 
οπτικής ίνας στο φρεάτιο υποδοχής παρόχων (με μέσο 
αριθμό γραμμών 10,8) (τερματισμός ΚΟΙ−60) απαιτούν 47 
ανθρωποώρες συμπεριλαμβάνοντας και τις μετρήσεις 
ποιότητας. Για αυτό τον λόγο οι απαιτούμενες ώρες 
ανά κύκλωμα είναι τέσσερις (4) ώρες. 

γ) ένα ικρίωμα (rack frame για DDF) εξυπηρετεί σαρά−
ντα δύο (42) κυκλώματα χωρητικότητας 2Mbps. Για αυτό 
το λόγο στην δραστηριότητα «εγκατάσταση rack frame» 
στην περίπτωση των μισθωμένων γραμμών χωρητικό−
τητας 2Mbps θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το αντίστοιχο 
ποσοστό του χρόνου εγκατάστασης ενός ικριώματος 
(πρέπει δηλαδή ο συνολικός χρόνος εγκατάστασης ενός 
ικριώματος να διαιρεθεί δια 42), 

δ) όσον αφορά τις γενικές μετρήσεις δοκιμών θεω−
ρήθηκε ως καλύτερη προσέγγιση ο αριθμός των εννέα 
(9) ανθρωποωρών, όπως και στο μοντέλο για την ημι−
ζεύξη. Εξάλλου στις εργασίες σύνδεσης οπτικής ίνας 
στο φρεάτιο υποδοχής παρόχων έχει συνυπολογιστεί 
και η διενέργεια μετρήσεων ποιότητας

ε) προκειμένου να υπάρχει συνέπεια και με προη−
γούμενα Βottom −Up μοντέλα του ΟΤΕ, ο συντελεστής 
προσαύξησης (mark –up factor) εφαρμόζεται μόνο στο 
κόστος προσωπικού και όχι και στα κόστη συντήρησης 
και αποσβέσεων που είχε θεωρήσει ο ΟΤΕ.

17.8 Κόστος Μετάβασης στο νέο σύστημα τιμολόγη−
σης

17.8.1 Το εν λόγω μοντέλο δημιουργήθηκε προκειμέ−
νου να προσδιορισθεί το τέλος μετάβασης στο νέο 
σύστημα τιμολόγησης δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλε−
ψη για την μετατροπή της χρέωσης των υφιστάμενων 
Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής, σύμφωνα με τα νέα 
τιμολόγια υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής 
και συναφών ευκολιών πριν την πραγματική μετατροπή 
των υφιστάμενων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής στα 
νέα προϊόντα. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα νέο 
μοντέλο, τροποποιώντας ανάλογα και τα μοντέλα με−
τατροπής Μισθωμένων Γραμμών στα νέα προϊόντα, το 
οποίο λαμβάνει υπόψη μόνο το κόστος που σχετίζεται 
με το νέο σύστημα τιμολόγησης και την μετάβαση σε 
αυτό και όχι ολόκληρο το κόστος μετατροπής μιας 
υφιστάμενης Μισθωμένης Γραμμής. Ειδικότερα στο εν 
λόγω μοντέλο έχουν ληφθεί υπόψη μόνο διοικητικές 
δραστηριότητες και συγκεκριμένα οι δραστηριότητες 
«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗ» και «ΟΙΚΟ−
ΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ». Οι ανωτέρω δραστηριότητες 
είναι ανεξάρτητες από τον τύπο (χωρητικότητα) της 
Μισθωμένης Γραμμή, αποφασίζει:

Α. Εγκρίνει τα κάτωθι αποτελέσματα του ελέγχου:
α) την αναθεωρημένη έκδοση κοστολογικών στοιχείων 

για τα νέα προϊόντα Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής 
εξαγόμενα μέσα από το Επιχειρησιακό Κοστολογικό 
Σύστημα (Ε.ΚΟ.Σ.) για το έτος 2008 (απολογιστικά στοι−
χεία 2006), 

β) τα bottom up μοντέλα για την προσαρμογή 
των εγκεκριμένων, με την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ 
476/014/23.4.2008, (ΦΕΚ 904/Β΄/2008), τελών σύνδεσης 
μισθωμένων γραμμών, σε τέλη σύνδεσης νέων προϊό−
ντων μισθωμένων γραμμών χονδρικής, 

γ) τα bottom−up μοντέλα για τον υπολογισμό των τε−
λών μετατροπής των μισθωμένων γραμμών χονδρικής 
στα νέα προϊόντα μισθωμένων γραμμών, 

δ) τα bottom up μοντέλα για τον υπολογισμό των 
τελών αναδρομολόγησης των νέων προϊόντων μισθω−
μένων γραμμών χονδρικής, 

ε) τα bottom up μοντέλα για τον υπολογισμό των 
υπηρεσιών συναφών ευκολιών και 

στ) την πρόταση τιμολογιακής πολιτικής,
τα οποία υπέβαλε ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 

της Ελλάδος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πα−
ρούσα απόφαση και το σχετικό Παραδοτέο (σχετ. κβ) 
της εταιρείας «SVP Advisors» η οποία διενήργησε για 
λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. τον έλεγχο των στοιχείων και 
bottom−up μοντέλων που υπέβαλε ο ΟΤΕ.
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Β. Εντέλλεται τη δημοσίευση των παρακάτω τιμολογί−
ων (οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ) προϊόντων Mισθω−
μένων Γραμμών Χονδρικής και συναφών ευκολιών: 

Β1. Τέλη Τερματικού Τμήματος

Β.1.1.Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης 

Χωρητικότητα Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης 
Τερματικού Τμήματος

64KB 762,81

128KB 762,81

256KB 1.461,98

384KB 1.461,98

512KB 1.461,98

1024KB 1.634,16

2MB 1.790,70

1920KB HC 1.673,30

34MB 5.250,04

45MB 5.250,04

155MB 6.032,69

Β.1.1.2 Μηνιαία Τέλη 

Χωρητικότητα Σταθερό
μηνιαίο τέλος

Μεταβλητό Μηνιαίο 
Τέλος

0−35 Km 36−70 Km

64ΚΒ 65,87 4,45 3,32

128KB 88,54 4,29 3,47

256KB 135,07 5,18 4,30

384KB 165,85 7,97 5,58

512KB 196,66 8,31 6,89

1024KB 289,95 15,97 11,18

1920KB (HC) 434,94 26,83 18,58

2MB ΑΔΟΜΗΤΗ 162,46 16,24 11,19

34MB 445,70 131,80 92,26

45MB 504,24 152,57 106,80

155MB 1.005,34 611,20 427,84

Β.1.1.3 Τέλη Αναλογικών Τερματικών Τμημάτων 

Κατηγορία Εφάπαξ Τέλος 
Σύνδεσης

Σταθερό
Ετήσιο Τέλος

Μεταβλητό
Ετήσιο Τέλος

Μ1020/1025 1.003,10 777,60 24,49

Μ1040 − 851,6 18,61

Β2. Τέλη Ζευκτικού Τμήματος

Β.2.1.Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ζευκτικών και Συνδεδεμένων Τερματικών/Ζευκτικών Τμημάτων 

Χωρητικότητα 
Εφάπαξ Τέλος

Σύνδεσης Τερματικού 
– Ζευκτικού 

Εφάπαξ Τέλος
Σύνδεσης Ζευκτικού 

Εφάπαξ Τέλος
Σύνδεσης Τερματικού 

– Τερματικού 

Εφάπαξ Τέλος
Σύνδεσης Τερματικού 

– Ζευκτικού −
Τερματικού

64KB 1.096,74 619,32 1.231,49 1.249,76

128KB 1.096,74 619,32 1.231,49 1.249,76

256KB 2.093,32 1.135,87 2.363,74 2.449,83

384KB 2.093,32 1.135,87 2.363,74 2.449,83

512KB 2.093,32 1.135,87 2.363,74 2.449,83

1024KB 2.612,48 1.568,94 2.580,27 2.710,71

2MB 2.808,15 1.751,56 2.841,16 2.971,60

1920KB HC 2.690,75 1.699,39 2.658,54 2.788,98

34MB 6.640,55 2.119,41 9.632,00 9.806,80

45MB 6.640,55 2.119,41 9.632,00 9.806,80

155MB 7.684,10 2.380,30 11.197,31 11.372,11



Β.2.1.2 Μηνιαία Τέλη Ζευκτικών Τμημάτων 

Χωρητικότητα Σταθερό
Μηνιαίο Τέλος

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος

0−35 Km 36−70 Km 71−150 Km >150 Km

64ΚΒ 42,18 2,34 1,75 0,94 0,63

128KB 48,18 2,50 2,03 1,00 0,68

256KB 50,88 2,67 2,21 1,07 0,72

384KB 57,46 4,52 3,16 1,81 1,22

512KB 62,56 2,88 2,38 1,15 0,78

1024KB 84,66 5,53 3,87 2,21 1,49

1920KB (HC) 128,59 5,96 4,13 2,38 1,61

2MB ΔΟΜΗΤΗ 136,43 6,17 4,25 3,79 3,16

34MB 472,31 13,61 9,53 6,22 5,19

45MB 597,47 17,22 12,05 7,87 6,56

155MB 939,24 37,09 25,97 23,49 20,36

Β3. Τέλη Μετατροπής και Αναδρομολόγησης 

Χωρητικότητα 

Τέλος
Μετατροπής ΜΓ 
σε Τερματικό 

Τμήμα 

Τέλος
Μετατροπής ΜΓ 

σε Ζευκτικό
Τμήμα 

Τέλος
Μετατροπής ΜΓ 
σε Τερματικό 

– Ζευκτικό 

Τέλος
Μετατροπής ΜΓ 
σε Τερματικό 
– Ζευκτικό – 
Τερματικό 

Τέλος
αναδρομολόγησης 

Ζευκτικό ανά άκρο /
Τερματικό σε

ΦΣ/Πλήρη Ζεύξη / 
Ημι−Ζεύξη 

64KB 258,90 279,77 265,42 122,76 227,09
128KB 258,90 279,77 265,42 122,76 227,09
256KB 399,78 574,57 432,39 141,02 394,05
384KB 399,78 574,57 432,39 141,02 394,05

512KB 399,78 574,57 432,39 141,02 394,05

1024KB 485,87 746,76 518,48 141,02 480,14
2MB 521,09 827,63 664,58 234,94 610,59

1920KB HC 505,44 811,98 648,93 227,11 610,59
34MB 611,10 958,07 708,93 224,50 696,68
45MB 611,10 958,07 708,93 224,50 696,68
155MB 741,54 1.088,52 969,81 399,30 957,57

Β4. Τέλη Μετατροπής Υφιστάμενων Μισθωμένων Γραμμών σε Τμηματικά Κυκλώματα 

Χωρητικότητα 

Τέλος Μετατροπής
υφιστάμενης Μισθωμένης 
Γραμμής σε Τμηματικό

Κύκλωμα 
64KB 258,90
128KB 258,90
256KB 399,78
384KB 399,78
512KB 399,78
1024KB 485,87
2MB 521,09

1920KB HC 505,44
34MB 611,10
45MB 611,10
155MB 741,54

ΦΕΚ 2128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30311
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Β5. Τέλη Τιμολογιακής Μετατροπής 
Το εφάπαξ τέλος τιμολογιακής μετατροπής είναι 27,51 €

για όλους τους τύπους Μισθωμένων Γραμμών 

Β6. Άλλα Τέλη 

Εφάπαξ Τέλος μεταφοράς άκρου 
τερματικού τμήματος 

Όμοιο με το αντίστοιχο
τέλος νέας σύνδεσης 

Εφάπαξ Τέλος αναβάθμισης
ταχύτητας (με χρήση ίδιας
τεχνολογίας) Τερματικών /
Ζευκτικών Τμημάτων 

Το 50% του αντίστοιχου
τέλους σύνδεσης

Εφάπαξ Τέλος ακύρωσης
αίτησης 

Το 50% του αντίστοιχου
τέλους σύνδεσης

Εφάπαξ Τέλος άσκοπης
μετάβασης συνεργείου για άρση 
βλάβης ή Παράδοση Τερματικού 
ή Ζευκτικού Τμήματος 

48,58 €

Β7. Τέλη Συνεγκατάστασης

Προϊόν 
Χωρητικότητα

2MB 34MB 155MB

Τέλος Σύνδεσης Ζεύξης
Κυκλώματος σε Φυσική 
Συνεγκατάσταση 

975,83 975,83 975,83

Μηνιαίο Τέλος Ζεύξης
Κυκλώματος σε Φυσική 
Συνεγκατάσταση

230,13  157,28  52,05 

Τα λοιπά τέλη για τις υπηρεσίες συνεγκατάστα−
σης είναι όμοια με τα εγκεκριμένα τέλη της Φυσι−
κής συνεγκατάστασης με βάση την υπ’ αριθμ. Ε.Ε.Τ.Τ. 
476/014/23.4.2008 απόφαση: 

Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά έξοδα χρήσης χώρου 
συνεγκατάστασης ανά τ.μ. 7,43

Μηνιαία τέλη παροχης Ηλεκτρικού Ρεύματος ανά 
Ampere DC 4,86

Πάγια τέλη ενοικίου χρήσης χώρου ανά τ.μ. (Ζώνη 
Α) 24,8

Πάγια τέλη ενοικίου χρήσης χώρου ανά τ.μ. (Ζώνη 
Β) 23,4

Πάγια τέλη ενοικίου χρήσης χώρου ανά τ.μ. (Ζώνη 
Γ) 22,0

Εφάπαξ τέλος παράδοσης συνεγκατάστασης Τ−Ζ 
λοιπής Ελλάδος 670,77

Εφάπαξ τέλος παράδοσης συνεγκατάστασης Τ−Ζ 
εντός Ν.Αττικής 203,86

Β8. Τέλη σύνδεσης μετάδοσης Ημι−Ζεύξης και Πλή−
ρους Ζεύξης που παρέχονται στα πλαίσια παροχής 
Τμηματικών Κυκλωμάτων καθώς και Μηνιαίο Τέλος 
Ημι−Ζεύξης

Προϊόν 
Χωρητικότητα

2MB 34MB 155MB

Τέλος Σύνδεσης Πλήρης Ζεύξης 1.562,82 4.936,07 5.718,72

Τέλος Σύνδεσης Ημι−Ζεύξης − − 1.001,92

Μηνιαίο Τέλος Ημι−Ζεύξης − − 235,89

Γ. Καλεί την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ:
1. Nα υλοποιήσει τη μετάβαση του κοστολογικού της 

συστήματος top−down στη χρησιμοποίηση της μεθο−
δολογίας του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού 
Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/
Current Cost)) για τον υπολογισμό των τελών υπηρεσι−
ών Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων 
Γραμμών Χονδρικής, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών 
από την οριστικοποίηση της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ/ΤΚ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 
401/014/6.9.2006 (Κεφάλαιο Α.ΙΙΙ (v)), (ΦΕΚ 1419/Β΄/2006) 
και 482/051/27.5.2008, (ΦΕΚ 904/Β΄/2008).

2. Να ενσωματώσει τα τέλη σύνδεσης των υπηρεσιών 
Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμ−
μών Χονδρικής στο κοστολογικό της σύστημα top−down 
στον απολύτως αναγκαίο προς τούτο χρόνο.

3. Nα ενσωματώσει ορθά στο κοστολογικό της σύστη−
μα top−down τα μηνιαία τέλη των Μισθωμένων Γραμμών 
Χονδρικής χωρητικότητας 45Mbps στον απολύτως ανα−
γκαίο προς τούτο χρόνο.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται με τη  δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 23 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Πρόεδρος

Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

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

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

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

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

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

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

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

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

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

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

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02021281410080012*
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