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Αριθ. ΑΠ.: 562/029
Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 

Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 
2010 (με απολογιστικά στοιχεία 2008) για τις υπό 
ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποί−
ες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κο−
στολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού και λοιπές 
ρυθμίσεις.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Έχοντας υπόψη:
α. το Νόμο 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνι−

ών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), (ιδίως τα άρ−
θρα 3, 12, στοιχ. α’, β, στ’, ιστ, κβ’, λζ’, λη’ και μα’ καθώς 
και το άρθρο 14, το άρθρο 38, το άρθρο 39, το άρθρο 
40 παρ. 2, το άρθρο 43 παρ. 1 περίπτωση γ’, το άρθρο 
45, ιδίως τις παραγράφους 2 έως 5 και 7 − 8, το άρθρο 
48, παρ. 6, το άρθρο 59, το άρθρο 63, το άρθρο 64, το 
άρθρο 68 παρ. 1 και 3, το άρθρο 69 παρ. 3 και το άρθρο 
70 παρ. 2 περιπτώσεις (α), (στ) και (η)),

β. τον Κανονισμό 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 
σχετικά με την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο (ΕΕ L 336 της 30.12.2000), 

γ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 
2005 σχετικά με τα συστήματα λογιστικού διαχωρισμού 
και κοστολόγησης υπό το κανονιστικό πλαίσιο για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, (2005/698/ΕΚ, EE L 266/64, 
11.10.2005), 

δ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 211/3/16.03.2001 «Κανο−
νισμός Αρχών Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Μισθω−
μένων Γραμμών, Διασύνδεσης και Αδεσμοποίητης Πρό−
σβασης στον Τοπικό Βρόχο», (ΦΕΚ 466/Β/2001), όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 
304/34/23.01.2004, (ΦΕΚ 297/Β/11−2−2004),

ε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 277/64/28−2−2003 «Κανονι−
σμός Διαδικασίας Ελέγχου και Υποχρεώσεις Δημοσιότη−
τας Τιμολογίων Παρόχων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 
ή / και Δικτύων» (ΦΕΚ 514/Β/2−5−2003), όπως ισχύει,

στ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 210/10/28−2−2001 «Έγκρι−
ση του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήματος της 
ΟΤΕ Α.Ε.»,

ζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 252/67/29−4−2002 «Έγκρι−
ση της υποβληθείσης από τον ΟΤΕ Μεθοδολογίας του 

Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση 
το Τρέχον Κόστος των Παγίων (“ΜΜΕΚ/ΤΚ” – “LRAIC/
CCA”),

η. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 243/29/22.01.2002 “Τρο−
ποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 210/10/28.02.2001 
σχετικής με την Έγκριση του Επιχειρησιακού Κοστο−
λογικού Συστήματος του ΟΤΕ (Υιοθέτηση Βελτιωτικών 
Επεμβάσεων ή / και μεταβολών στο Ε.Κ.Ο.Σ)”,

θ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 266/95/1−11−2002 “Τρο−
ποποιήσεις του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστή−
ματος της ΟΤΕ Α.Ε. (ΕΚΟΣ), βασιζόμενου στο Πρότυπο 
(Μεθοδολογία) του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξη−
τικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων 
(“Μ.Μ.Ε.Κ./ΤΚ” − “LRAIC/CCA”)”,

ι. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 304/34/23.01.2004 “Υιο−
θέτηση Τροποποιήσεων/ Βελτιωτικών Επεμβάσεων στο 
Κοστολογικό Σύστημα της ΟΤΕ Α.Ε. σταθερή τηλεφω−
νία − 2003»,

ια. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 353/186/17−08−2005 
«Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 268/77 «Εισα−
γωγή των Τμηματικών Κυκλωμάτων (Part Circuits) στην 
Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 1604/Β/30.12.2002)», (ΦΕΚ 1293/
Β/15.9.2005),

ιβ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 381/1/03−04−2006 «Απο−
τελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2005 (με 
απολογιστικά στοιχεία 2003) για τις υπό ρύθμιση υπη−
ρεσίες χονδρικής» (ΦΕΚ 681/Β/2006),

ιγ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 418/016/19−01−2007 «Απο−
τελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2006 
(με απολογιστικά στοιχεία 2004) /Προσωρινά τιμολόγια 
2007» (ΦΕΚ 253/Β/2−2−2007), 

ιδ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/3/2006 «Κανονισμός 
Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/2006), όπως ισχύει τροπο−
ποιηθείσα με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 422/068/28−
06−2007 (ΦΕΚ 1279/Β/2007) και ΑΠ 513/014/2009 (ΦΕΚ 
492/Β/18−3−2009),

ιε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 388/012/31−5−2006 «Ορι−
σμός εθνικής αγοράς Χονδρικής Παροχής (Πλήρως και 
Μεριζόμενης) Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλι−
κούς Βρόχους και Υποβρόχους για το σκοπό της παρο−
χής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, καθορισμός 
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά 
και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 932/Β/18−7−2006),
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ιστ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 389/51/8−6−2006 «Ορι−
σμός εθνικής αγοράς χονδρικών υπηρεσιών ευρυζωνι−
κής πρόσβασης, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντι−
κή ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών» 
(ΦΕΚ 891/Β/12−7−2006), 

ιζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 401/14/6−9−2006 «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 1419/26−9−2006), 

ιη. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 406/34/11−10−2006 
«Ορισμός των αγορών χονδρικής διασύνδεσης Δη−
μόσιων Σταθερών Δικτύων, καθορισμός επιχειρήσεων 
με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώ−
σεις αυτών» (ΦΕΚ 1669/Β/14−11−2006),

ιθ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 406/33/11−10−2006 
«Ορισμός της λιανικής αγοράς μισθωμένων γραμμών, 
καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν 
λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 1660/Β/
13−11−2006),

κ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 411/017/22−11−2006 «Ορι−
σμός της αγοράς λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τη−
λεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA−
ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς πελά−
τες, Καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην 
εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών», (ΦΕΚ 1873/
Β/28−12−2006),

κα. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 412/021/29−11−2006 «Ορι−
σμός των αγορών λιανικής των δημοσίως διαθέσιμων 
αστικών και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που πα−
ρέχονται σε σταθερή θέση, Καθορισμός επιχειρήσεων 
με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώ−
σεις αυτών» (ΦΕΚ 1900/Β/29−12−2006),

κβ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΕΕΤΤ ΑΠ 429/015/1−4−2007 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Αδε−
σμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συ−
ναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/
31−05−2006 (ΦΕΚ 932/Β/2006)» (ΦΕΚ 620/Β/25−4−2007), όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 443/028/09.07.2007 
(ΦΕΚ 1555 Β/17−8−2007) και 470/038/2008 (ΦΕΚ 490/Β/
19−03−2008),

κγ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/1−06−2007 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την 
Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβα−
σης και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 
389/051/08−06−2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.07.06)», (ΦΕΚ 1013/Β/21−
6−2007),

κδ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 437/002/1−06−2007 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 
2007/ 2008, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/034/11−10−
2006 (ΦΕΚ 1669/Β/2006)» (ΦΕΚ 1014/Β/21−6−2007),

κε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 443/068/09−07−2007 
«Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με 
απολογιστικά στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 1422/8−8−2007),

κστ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/206/21−8−2007 
«Καθορισμός της μεθοδολογίας DCF (Discounted Cash 
Flow) για τον retail minus υπολογισμό των τιμών Χονδρι−
κής Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β, κατ’εφαρμογή της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/2006 (ΦΕΚ 891/Β12−7−2006)» (ΦΕΚ 1731/
Β/30−8−2007), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την ΑΠ 
ΕΕΤΤ 462/176/14−12−2007 «Αξιολόγηση της ανάγκης ανα−

θεώρησης του συντελεστή retail−minus ΧΕΠ βάσει των 
νέων τιμών λιανικής της ΟΤΕ Α.Ε. όπως αναφέρονται 
στην επιστολή ΟΤΕ με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ.ΥΠΗΡ. 1530/
Φ.960/30−11−2007 (Απ. Πρ. ΟΤΕ ΑΠ.155/30−11−2007)» (ΦΕΚ 
2437/ Β/28.12.2007), και την ΑΠ ΕΕΤΤ 516/063/26.03.2009 
«Αναθεώρηση του συντελεστή retail−minus ΧΕΠ βάσει 
των νέων τιμών λιανικής του ΟΤΕ όπως αναφέρονται 
στην επιστολή ΟΤΕ με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2200/
Φ.960/17−02−2009 (Απ. Πρ. ΟΤΕ ΑΠ.33/16−02−2009)», 

κζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 470/037/4.03.2008 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την παρο−
χή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, σε εφαρμογή της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6−09−2006 (ΦΕΚ 1419/Β/2007)», (ΦΕΚ 
498/Β/20.03.2008), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την 
Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 496/051/23.09.2008 «Τροπο−
ποίηση Διατάξεων της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 
470/037/4−03−2008 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς της 
ΟΤΕ Α.Ε. για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χον−
δρικής, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6−09−2006 
(ΦΕΚ 1419/Β/2007» (ΦΕΚ 498/Β/20−03−2008)» (ΦΕΚ 2253/
Β/4.11.2008), 

κη. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 477/002/23.04.2008 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την παρο−
χή Τμηματικών Κυκλωμάτων, σε εφαρμογή της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 401/014/6−09−2006 (ΦΕΚ 1419/Β/2007)» (ΦΕΚ 987/
Β/28.05.2008)

κθ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 496/052/23.09.2008 
«Έγκριση τελών υπηρεσιών Τερματικών και Ζευκτικών 
Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής και Συ−
ναφών Ευκολιών σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/
6−09−2006 (ΦΕΚ 1419/Β/2007)» (ΦΕΚ 2128/Β/14.10.2008), 

λ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 278/115/6.05.2008 «Έγκρι−
ση Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμ−
μών ΟΤΕ 2007, σε εφαρμογή της Απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ 411/017/2006 (ΦΕΚ 1873/Β/28−12−2006)», (ΦΕΚ 988/
Β/28.05.2008),

λα. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 499/092/22.10.2008 
«Έγκριση των ποσοστών retail minus των υπηρεσιών 
Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ) σε εφαρμογή 
της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 411/017/22−11−2006», (ΦΕΚ 
2404/Β/26.11.2008),

λβ. την υπ’ αριθμ. 44035/1626/1−8−2007 Απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός 
του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας» και ιδίως 
το άρθρο 5 αυτής (ΦΕΚ 1481/Β/16−8−2007),

λγ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 491/026/2008 «Κανο−
νισμός για τον καθορισμό της μορφής των καταλόγων 
συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του 
άρθρου 48, του ν. 3431/2006 και του τρόπου και του 
κόστους διάθεσης από τους παρόχους συνδρομητικών 
στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοι−
νό υπηρεσιών καταλόγου και καταλόγων, κατ’ εφαρμο−
γή της παραγράφου 6 του άρθρου 48, του ν. 3431/2006», 
(ΦΕΚ 1622/Β/2008),

λδ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 491/027/2008 «Καθορι−
σμός ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και υπο−πλαφόν 
τιμής (sub cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής 
πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με 
τις υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 412/021/2007 αντί−
στοιχα», (ΦΕΚ 1615/Β/12.08.2008),

λε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 476/014/23−4−2008 «Απο−
τελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 
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(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/16−05−2008),

λστ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/27−5−2008 «Με−
θοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Δι−
αχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον 
ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστο−
λόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους 
ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοι−
πές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 1151/Β/24.06.2008), 

λζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ AΠ 519/056/14−4−2009 «Απο−
τελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2009 
(με απολογιστικά στοιχεία 2007) για τις υπό ρύθμιση 
αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει επιβλη−
θεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λο−
γιστικού διαχωρισμού, και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦEK 837/
Β/6−5−2009), 

λη. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23−7−2009 «Ορι−
σμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβα−
σης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην 
εν λόγω Αγορά, και υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανά−
λυσης)», (ΦΕΚ 1549/Β/28−7−2009),

λθ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/14−7−2009 «Ορι−
σμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Αδεσμοποίητης Πρό−
σβασης (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλή−
ρους πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υπο−
βρόχους, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ 
στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύ−
ρος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1550/Β/28−7−2009),

μ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/064/23−7−2009 
«Έγκριση προτεινόμενων από τον ΟΤΕ τροποποιήσεων 
των Προσφορών Αναφοράς για την Παροχή Μισθωμέ−
νων Γραμμών χονδρικής (απόφαση ΕΕΤΤ 470/37/2008, 
ΦΕΚ 498/20.3.2008) και την Παροχή Τμηματικών Κυκλω−
μάτων (Aπόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 477/002/23.4.2008, ΦΕΚ 987/
Β/28.5.2008)», (ΦΕΚ 1552/Β/28−7−2009),

μα. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 529/158/30−6−2009 «Λήψη 
απόφασης επί της προταθείσας από τον Οργανισμό Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Τιμολογιακής 
Πολιτικής για τις Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χον−
δρικής, τις Υπηρεσίες ΟΚΣΥΑΑ/Α1 και ΟΚΣΥΑΙΙ και την 
Υπηρεσία ΦΣ−ΖΕΥΣ», (ΦΕΚ 1552/Β/23−7−2009),

μβ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 529/159/30−6−2009 «Κλή−
ση προς δημοσίευση των υποβληθέντων από τον Οργα−
νισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Υπο−
δειγμάτων Αναφορών LRAIC καθώς και των υποβληθει−
σών Καταστάσεων Λογιστικού Διαχωρισμού, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. iv και v της Απόφα−
σης της ΕΕΤΤ 519/056/14.4.2009 (ΦΕΚ 837/Β΄/6.5.2009)», 
(ΦΕΚ 1552/Β/23−7−2009),

μγ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 535/044/06−10−2009, 
σύμφωνα με την οποία έγινε η κατακύρωση του Ανοι−
κτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έρ−
γου «Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπι−
κοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) με τις Υποχρεώσεις Ελέγχου 
Τιμών, Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για 
το Έτος 2010 (με απολογιστικά στοιχεία έτους 2008)» 
στην εταιρεία “Analysys Mason Limited”, 

μδ. την επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ υπ. αριθμ. Πρωτ. 
215/383649/23−9−2009 (Αριθμ. Πρωτ.ΕΕΤΤ ΕΜΠ.2485/

Φ.960/23−9−2009) με θέμα «Κοστολόγηση (Έλεγχος ΕΚΟΣ–
 ΟΤΕ 2008−2010»,

με. την επιστολή της ΕΕΤΤ υπ. αριθμ. Πρωτ. 2475/
Φ.960/15−9−2009 με θέμα «Κοστολογικός Έλεγχος ΟΤΕ 
2008−2010»,

μστ. την επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ υπ. αριθμ. Πρωτ. 
215/383592/21−9−2009 (Αριθμ. Πρωτ.ΕΕΤΤ ΕΜΠ.2482/
Φ.960/21−9−2009) με θέμα «Κοστολόγηση (Έλεγχος ΕΚΟΣ –
 ΟΤΕ 2008−2010»,

μζ. την επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ υπ. αριθμ. Πρωτ. 
215/383666/24−9−2009 (Αριθμ. Πρωτ.ΕΕΤΤ ΕΜΠ.2488/
Φ.960/25−9−2009) με θέμα «Κοστολόγηση (Έλεγχος ΕΚΟΣ –
 ΟΤΕ 2008−2010»

μη. την επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ υπ. αριθμ. Πρωτ. 
215/383678/26−9−2009 (Αριθμ. Πρωτ.ΕΕΤΤ ΕΜΠ.2489/
Φ.960/30−9−2009) με θέμα «Κοστολόγηση (Έλεγχος 
ΕΚΟΣ – ΟΤΕ 2008−2010»,

μθ. την επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ υπ. αριθμ. Πρωτ. 
215/383757/30−9−2009 (Αριθμ. Πρωτ.ΕΕΤΤ ΕΜΠ.2490/
Φ.960/30−9−2009) με θέμα «Κοστολόγηση (Έλεγχος 
ΕΚΟΣ – ΟΤΕ 2008−2010»,,

ν. την επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ υπ. αριθμ. Πρωτ. 
215/383769/1−10−2009 (Αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ.2492/
Φ.960/1−10−2009) με θέμα «Κοστολόγηση (Έλεγχος ΕΚΟΣ –
 ΟΤΕ 2008−2010»

να. την επιστολή του ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 
49850/3−11−2009 με θέμα «Υποβολή στοιχείων στο πλαί−
σιο του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήματος 
ΕΚΟΣ 2008−10»,

νβ. την επιστολή του ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 
49879/4−11−2009 με θέμα «Υποβολή στοιχείων στο πλαί−
σιο του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήματος 
ΕΚΟΣ 2008−10»,

νγ. την επιστολή της ΕΕΤΤ υπ. αριθμ. Πρωτ. Εμπ. Υπηρ. 
2539/Φ.960/12−11−2009 με θέμα «Υποβολή στοιχείων στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήματος 
(Ε.ΚΟ.Σ) 2008−2010»,

νδ. την επιστολή του ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 51333/
12−11−2009 με θέμα «Επιχειρησιακό Κοστολογικό Σύστη−
μα (ΕΚΟΣ) 2008−2010», 

νε. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 53679/27−11−2009 με 
θέμα «Telecommunications Connectivity – Duct Access 
Price»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 54306/3−12−2009 με 
θέμα «Telecommunications Connectivity – Duct Access 
Price»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 54782/7−12−2009 με θέμα 
«Preliminary data request for OTE»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 54789/7−12−2009 με θέμα 
«Πρόσθετα στοιχεία»

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 54785/7−12−2009 με θέμα 
«Depreciation charge_cost pool 2008»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 54783/7−12−2009 με θέμα 
«Έλεγχος ΕΚΟΣ 2008−10»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 54788/7−12−2009 με θέμα 
«Πρόσθετα στοιχεία 25/11/2009 v2»,
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την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 54784/7−12−2009 με θέμα 
«Preliminary data request for OTE»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 54986/8−12−2009 με θέμα 
«Preliminary data request for OTE»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 55189/9−12−2009 με θέμα 
«Preliminary data request for OTE 9−12−2009»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 56239/16−12−2009 με θέμα 
«Preliminary data request for OTE 10−12−2009»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 56237/16−12−2009 με θέμα 
«Preliminary data request for OTE 15−12−2009»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 56455/17−12−2009 με θέμα 
«mapping των ΚΚ με το TELECOMPASS»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 56456/17−12−2009 με θέμα 
«Κοστολογικός Έλεγχος 2008−10»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 56683/18−12−2009 με θέμα 
«Κοστολογικός Έλεγχος 2008−10»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 56682/18−12−2009 με θέμα 
«Preliminary data request for OTE 16−12− Πρωτ. 2009»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 332/7−1−2010 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2008−2010»,

νστ. την επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ υπ. αριθμ. Πρωτ. 
215/279095/11−1−2010 (Αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ Εμπ. Υπηρ.2598/
Φ.960/12−01−2010) με θέμα «Υποβολή στοιχείων στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήμα−
τος (Ε.ΚΟ.Σ) 2008−2010» Υποβολή B−Up για τις υπηρε−
σίες χονδρικής πρόσβασης τύπου Γ,

νζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 777/12−1−2010 με θέμα 
«Επεξήγηση Διαφορών»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 953/13−01−2010 με θέμα 
«Διαφορά Ισοζυγίου»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 954/13−1−2010 με θέμα 
«επεξήγηση διαφορών»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 955/13−01−2010 με θέμα 
«Third data request for OTE»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 956/13−1−2010 με θέμα 
«Κοστολογικός έλεγχος 2008−2010»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 2147/20−01−2010 με θέμα 
«FAR 2008−2009_43700»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 2148/20−01−2010 με θέμα 
«Επεξήγηση διαφορών»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 2149/20−01−2010 με θέμα 
«CVRs 15−1−2010»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 2150/20−01−2010 με θέμα 
«Διευκρινήσεις επί του Απασχολούμενου Κεφαλαίου»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 2152/20−01−2010 με θέμα 
«Έλεγχος δεξαμενής κόστους PC»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 2153/20−01−2010 με θέμα 
«Κοστολογικός έλεγχος 2008−2010, Αίτημα πρόσθετης 
πληροφόρησης»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 2154/20−01−2010 με θέμα 
«Επεξήγηση διαφορών 13−1−2010»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 2155/20−01−2010 με θέμα 
«επεξήγηση διαφορών»

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 2167/20−01−2010 με θέμα 
«Third data request answers 190110»

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 2816/25−01−2010 με θέμα 
«Third data request answers 190110»

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 2847/26−01−2010 με θέμα 
«Διευκρινήσεις στις προβλέψεις των εσόδων»

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 3027/27−01−2010 με θέμα 
«Action list for OTE 180110 (1 of 2)»

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 3085/27−01−2010 με θέμα 
«Data Answers B−Up Models»

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 3219/28−01−2010 με θέμα 
«Action list for OTE 180110 (2 of 2)»

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 3321/28−01−2010 με θέμα 
«Missing cost categories»

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 3336/28−01−2010 με θέμα 
«WACC»

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 4093/02−02−2010 με θέμα 
«Ανάλυση δραστηριοτήτων ερωτηματολογίων»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 5073/08−02−2010 με θέμα 
«Data Answers B−Up Models »,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 5515/10−02−2010 με θέμα 
«Υποβολή στοιχείων στα πλαίσια του ΕΚΟΣ 2008−
2010»

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 6110/18−02−2010 με θέμα 
«Επεξήγηση αποκλίσεων που προκύπτουν από την χρή−
ση των ερωτηματολογίων»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 6713/18−02−2010 με θέμα 
«Further questions regarding bottom−up models»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 6990/22−02−2010 με θέμα 
«Further questions regarding bottom−up models»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 7259/22−02−2010 με θέμα 
«Bottom Up μοντέλα»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 7495/23−02−2010 με θέμα 
«Bottom Up μοντέλα»,
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την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 7590/25−02−2010 με θέμα 
«Κοστολογικός έλεγχος 2008−10 Bottom Up μοντέλα»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 7591/25−02−2010 με θέμα 
«Connection fees ARYS ADSL»,

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 7804/25−02−2010 με θέμα 
«Κοστολογικός έλεγχος 2008−10»,

νη. την επιστολή της ΕΕΤΤ υπ. αριθμ. Πρωτ. Εμπ. 
Υπηρ.2687/Φ.960/12−03−2010 με θέμα «Κοστολόγηση 
(Ευρήματα Κοστολογικού Ελέγχου ΟΤΕ Ε.ΚΟ.Σ 2008−
2010)»,

νθ. την επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ υπ. αριθμ. Πρωτ. 215/ΕΜΠ 
40/19−3−2010 (Αριθμ. Πρωτ.ΕΕΤΤ ΕΜΠ.2726/Φ.960/19−3−
2010) με θέμα «Κοστολογικός Έλεγχος 2008−2010 (Ευ−
ρήματα ελέγχου)»,

ξ. την επιστολή της ΕΕΤΤ υπ. αριθμ. Πρωτ. Εμπ. 
Υπηρ.2734/Φ.960/24−03−2010 με θέμα «Επιχειρησιακό 
Κοστολογικό Σύστημα (ΕΚΟΣ) 2008−2010»

την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 12273/23−3−2010 με θέμα 
«Model changes»,

ξα. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 12447/24−03−2010 με 
θέμα «CCA values»,

ξβ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 13195/30−03−2010 με 
θέμα «FDC Input files & reports2008−09−10»,

ξγ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 13194/30−03−2010 με 
θέμα «LRAIC 2008−09»,

ξδ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 13414/31−03−2010 με 
θέμα «Αποτελεσματικές τιμές»,

ξε. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 13415/31−03−2010 με θέμα 
«FDC−CCA−2010 Inputs & Report (ADSL migration)»,

ξστ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 13416/31−03−2010 με 
θέμα «Report LRAIC 2010 (ADSL migration)»,

ξζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 13417/31−03−2010 με 
θέμα «Input files LRAIC 2010 (ADSL migration)»,

ξη. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ANALYSYS MASON υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 13509/31−
03−2010 με θέμα «EKOS 2008−2010»,

ξθ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ANALYSYS MASON υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 13509/31−
03−2010 με θέμα «Audit run»,

ο. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 13527/31−03−2010 με θέμα 
«WLR based on AR 2010»,

οα. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 13690/01−04−2010 με 
θέμα «Bottom Up models AR 2010»,

οβ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ANALYSYS υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 13696/01−04−2010 
με θέμα «run 2008»,

ογ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 13725/01−04−2010 
με θέμα «Ενημερωμένα αρχεία του εξωτ.2008 προς 
ΕΕΤΤ»,

οδ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 14427/09−04−2010 με 
θέμα «LRAIC reports»,

οε. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ANALYSYS MASON υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 14958/
13−04−2010 με θέμα «Bottom Up models»,

οστ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ANALYSYS MASON υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 14959/
13−04−2010 με θέμα «Review of the A/S reports after the 
re−run»,

οζ. την υπ’αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2654/
Φ.960/25.02.2010, επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με 
θέμα «Αναβάθμιση Ταχυτήτων Ευρυζωνικών Υπηρεσι−
ών» δια της οποίας η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ ενημέρωσε την 
ΕΕΤΤ περί της πρόθεσής της όπως προβεί σε τροπο−
ποίηση των ταχυτήτων των υφιστάμενων υπηρεσιών 
χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, όπως αυτές ανα−
φέρονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/2007 (ΦΕΚ 
1013/Β/21.06.2007) και ως εκ τούτου υπέβαλε κατ’ ουσί−
αν στην ΕΕΤΤ αίτημα Αναθεώρησης/ Τροποποίησης της 
υφιστάμενης Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυ−
ζωνικής Πρόσβασης,

οη. την από 10−03−2010 έως και 22−03−2010 διεξαχθεί−
σα Εθνική Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ, αναφορικά 
με το ως άνω υποβληθέν αίτημα της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ 
για την τροποποίηση των ταχυτήτων των υφιστάμενων 
υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης,

οθ. τις υποβληθείσες στο πλαίσιο της ως άνω διαβού−
λευσης απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά 
με τις προτεινόμενες από την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ τροπο−
ποιήσεις της υφιστάμενης Προσφοράς Αναφοράς Χον−
δρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, 

π. την Αποφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 559/001/29−3−2010 «Τρο−
ποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ. 437/001/01−06−2007 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Πα−
ροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 
389/051/08−06−2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.07.06)»,

πα. την επιστολή της ΕΕΤΤ υπ. αριθμ. Πρωτ. Εμπ. 
Υπηρ.22756/Φ.960/31−03−2010 με θέμα «Αναβάθμιση τα−
χυτήτων ευρυζωνικών υπηρεσιών»,

πβ. την επιστολή της ΕΕΤΤ υπ. αριθμ. Πρωτ. Εμπ. 
Υπηρ.2724/Φ.960/19−03−2010 με θέμα «Υποβολή Τιμολο−
γιακής Πολιτικής ΟΤΕ»,

πγ. την επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ υπ. αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ49/
9−4−2010 (Αριθμ. Πρωτ.ΕΕΤΤ ΕΜΠ.2770/Φ.960/12−4−2010) 
με θέμα «Προτάσεις Τιμολογιακής Πολιτικής Επί των 
Αποτελεσμάτων Κοστολ. Ελέγχου 2008−2010»,

πδ. την από 19−4−2010 και υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 
16374/21−04−2010 επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυ−
δρομείου της ΟΤΕ ΑΕ με θέμα «Accounting Separation 
Report material after the re−run»,

πε. το από 56684/18−12−2009 Παραδοτέο υπ’αριθ. 1 της 
Σύμβασης με τίτλο «Έλεγχος Συμμόρφωσης της ΟΤΕ 
Α.Ε. με τις Υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών, Κοστολόγη−
σης και Λογιστικού Διαχωρισμού για το Έτος 2010 (Με 
απολογιστικά Στοιχεία 2008)» όπως αυτό υποβλήθηκε 
από τον Ανάδοχο του έργου,

πστ. το με αριθ. πρωτ. 12024/22−3−2010 παραδοτέο υπ’ 
αριθ. 2 της Σύμβασης για το έργο με τίτλο «Έλεγχος 
Συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. με τις Υποχρεώσεις Ελέγ−
χου Τιμών, Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού 
για το Έτος 2010 (Με απολογιστικά Στοιχεία 2008)» 
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όπως αυτό υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο του έργου 
(εφεξής «Παραδοτέο 2»),

πζ. το με αριθ. πρωτ. 12707/26−3−2010 Παραδοτέο 
υπ’αριθ. 3 της Σύμβασης για το έργο με τίτλο «Έλεγ−
χος Συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. με τις Υποχρεώσεις 
Ελέγχου Τιμών, Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχω−
ρισμού για το Έτος 2010 (Με απολογιστικά Στοιχεία 
2008)» όπως αυτό υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο του 
έργου (εφεξής «Παραδοτέο 3»),

πη. το με αριθ. πρωτ. 13509/31−03−2010 Παραδοτέο 
υπ’αριθ. 4 της Σύμβασης για το έργο με τίτλο «Έλεγ−
χος Συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. με τις Υποχρεώσεις 
Ελέγχου Τιμών, Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχω−
ρισμού για το Έτος 2010 (Με απολογιστικά Στοιχεία 
2008)» όπως αυτό υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο του 
έργου (εφεξής «Παραδοτέο 4»),

πθ. την υπ’ αριθμ Πρωτ. ΕΕΤΤ 19838/22−04−2010 εισή−
γηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ προς την Ολο−
μέλεια αυτής,

και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού,

Εκτιμώντας ότι:

ΜΕΡΟΣ Ι

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α. Γενικές Διατάξεις
1. Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών1 το οποίο ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/
Α/03.02.06) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις» (εφεξής ο Νόμος) και ιδίως το άρθρο 36 αυ−
τού, η ΕΕΤΤ, βάσει των αρμοδιοτήτων της από το άρθρο 
12 περ. (α) του Νόμου, καλείται να ορίσει σχετικές αγο−
ρές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμ−
βάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, ιδίως τις σχετι−
κές γεωγραφικές αγορές στην Ελληνική επικράτεια − 
ακολουθώντας τη διαδικασία ορισμού αγορών που πε−
ριγράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο (Κεφάλαιο Δ του Νό−
μου 3431/2006), τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 του 
ιδίου Νόμου (άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο). 

2. Η Οδηγία Πλαίσιο και ο Ν.3431/2006 (άρθρα 35 και 
37), ορίζουν περαιτέρω, ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης 
του ορισμού των σχετικών αγορών σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να 

1 Ιδίως Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανο−
νιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών (οδηγία πλαίσιο), Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχε−
τικά με πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία 
για την πρόσβαση), Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Φεβρου−
αρίου 2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον το−
μέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των 
προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, 08.05.03) («Σύσταση») 
και Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση 
αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά 
βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα 
δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 
165/03), («Κατευθυντήριες Γραμμές»).

διεξάγει ανάλυση της αποτελεσματικότητας του αντα−
γωνισμού στις ως άνω αγορές σύμφωνα με το κοινο−
τικό δίκαιο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευ−
θυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς 
και τη Σύσταση της Επιτροπής (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, 
08.05.03) για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται 
εκ των προτέρων ρύθμιση (εφεξής «Η Σύσταση»). Η Σύ−
σταση διακρίνει μεταξύ αγορών χονδρικής (μεταξύ πα−
ρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών) καθώς 
και αγορών λιανικής (προς τελικούς χρήστες) ορίζοντας 
έντεκα (11) διακριτές αγορές σε επίπεδο χονδρικής και 
επτά (7) σε επίπεδο λιανικής. Σύμφωνα με το άρθρο 35 
παράγραφος 3 και το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 3431/2006: 
«35. 3. Η διαδικασία ανάλυσης της αγοράς, η οποία πε−
ριλαμβάνει τον ορισμό των σχετικών αγορών, τη διε−
νέργεια ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού, τον 
ορισμό επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ και τον προσ−
διορισμό των κατά περίπτωση κατάλληλων και αναλο−
γικών ειδικών κανονιστικών υποχρεώσεων, διενεργεί−
ται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα 
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα δύο χρόνια από 
την ολοκλήρωση της προηγούμενης ανάλυσης». Ενόψει 
των ανωτέρω, και κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο 
άρθρο 16 (1) της Οδηγίας Πλαίσιο (ως άνω) σε συνδυα−
σμό με το σημείο 21 του Προοιμίου της Σύστασης 11ης 
Φεβρουαρίου 2003, εξεδόθη η Σύσταση της Επιτροπής 
της 17ης Δεκεμβρίου 2007, για τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα 
με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό 
πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών, καθώς και την σχετική Αιτιολογική Έκθεση αυ−
τής, (Ε(2007)5406), (εφεξής Νέα Σύσταση). 

3. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 (2) της Οδηγίας για την 
Πρόσβαση και το Ν. 3431/2006, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να 
επιβάλει κάποια υποχρέωση ή υποχρεώσεις σε επιχειρή−
σεις με ΣΙΑ2 στις προσδιορισθείσες, σε εθνικό επίπεδο, 
σχετικές αγορές. Ειδικά το άρθρο 42 παρ. 5 και 7 του 
Ν. 3431/2006 ορίζει μεταξύ άλλων ότι «5. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά 
από ανάλυση της αγοράς, η οποία πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 37, μπορεί να επιβάλει κατά περί−
πτωση, σε φορείς εκμετάλλευσης με Σημαντική Ισχύ σε 
συγκεκριμένη αγορά τις υποχρεώσεις των άρθρων 43, 
44 και 45…» «7. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμ−
φωνα με το παρόν άρθρο είναι αναλογικές και δικαιο−
λογημένες. Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται κατόπιν 
διαβούλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17».

4. Σύμφωνα με το Άρθρο 38 του Ν. 3431/2006 (άρθρο 
17 της Οδηγίας για την Καθολική υπηρεσία (2002/22), «η 
ΕΕΤΤ επιβάλλει κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις 
στις επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 35, 
έχουν Σημαντική Ισχύ σε μία συγκεκριμένη αγορά διά−
θεσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο ευρύ 
κοινό (λιανική αγορά), εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 
37, η αγορά αυτή δεν είναι αποτελεσματικά ανταγωνι−
στική και οι υποχρεώσεις, που επιβάλλονται σχετικά με 
την πρόσβαση ή σύμφωνα με το άρθρο 40, δεν επαρ−
κούν, με την επιφύλαξη του άρθρου 52 παρ. 2 και του 
άρθρου 53 παρ. 1».

2 Βλ. σχετικά και παράγραφο 114 των Κατευθυντήριων Αρχών.
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5. Σύμφωνα με το Άρθρο 39 παρ. 1 και 2 του Ν. 
3431/2006 (άρθρο 18 της Οδηγίας για την Καθολική υπη−
ρεσία (2002/22), «Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ, μετά από ανάλυση της 
αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 37, κρίνει ότι η αγορά για 
την παροχή μέρους ή ολόκληρου του ελάχιστου συνό−
λου μισθωμένων γραμμών, σε μέρος ή στο σύνολο της 
Επικράτειας, δεν είναι αποτελεσματικά ανταγωνιστική, 
επιβάλλει στις επιχειρήσεις, που σύμφωνα με το άρ−
θρο 35 έχουν Σημαντική Ισχύ στη σχετική αγορά, υπο−
χρεώσεις σχετικά με την παροχή του ελάχιστου συνό−
λου μισθωμένων γραμμών, όπως ορίζεται στον κατά−
λογο προτύπων, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφη−
μερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με το 
άρθρο 66 παρ. 1 του παρόντος και τους όρους για την 
παροχή αυτή, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, στις συ−
γκεκριμένες αγορές μισθωμένων γραμμών. 2. Εάν, ύστε−
ρα από την ανάλυση αγοράς, που διεξάγεται σύμφωνα 
με το άρθρο 37, η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι μία σχετική αγορά 
παροχής μισθωμένων γραμμών από αυτές που συνθέ−
τουν το ελάχιστο σύνολο είναι αποτελεσματικά αντα−
γωνιστική, ανακαλεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται 
στην προηγούμενη παράγραφο, σε σχέση με τη συγκε−
κριμένη αγορά μισθωμένων γραμμών.»

6. Σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, του Ν. 3431/2006, 
Όροι για τη στοιχειώδη δέσμη μισθωμένων γραμμών” 
(Παράρτημα VII της Οδηγίας για την Καθολική Υπη−
ρεσία) «η ΕΕΤΤ μεριμνά ώστε η παροχή της στοιχει−
ώδους δέσμης μισθωμένων γραμμών που αναφέρεται 
στο άρθρο 39, να γίνεται σύμφωνα με τις βασικές αρ−
χές της αμεροληψίας, της κοστοστρέφειας και της δι−
αφάνειας».

7. Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του Νόμου σχετικά 
με τους ρυθμιστικούς ελέγχους λιανικής, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξα−
σφαλίζει ότι, όταν μία επιχείρηση υπόκειται σε ρύθμιση 
τιμολογίου ή σε άλλους σχετικούς ελέγχους λιανικής, 
εφαρμόζει τα αναγκαία και ενδεδειγμένα συστήματα 
λογιστικής καταγραφής κόστους, ενώ δύναται να ορίζει 
τη μορφή και τη λογιστική μεθοδολογία (μεθοδολογία 
κοστολόγησης) που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η τή−
ρηση ενδεδειγμένου Συστήματος λογιστικής καταγρα−
φής του κόστους ελέγχεται από άλλον εξειδικευμένο 
φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και από εκεί−
νην και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, που 
ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εξασφαλίζει την κατ’ 
έτος δημοσίευση δήλωσης συμμόρφωσης.

8. Το άρθρο 45 του Νόμου θέτει το γενικό νομικό πλαί−
σιο, αναφορικά με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και 
κοστολόγησης στις αγορές χονδρικής. Ιδίως η παρά−
γραφος 3 αυτού, ορίζει ότι: «… Σε περίπτωση υποχρέ−
ωσης καθορισμού των τιμών, με γνώμονα το κόστος ο 
φορέας εκμετάλλευσης φέρει το βάρος απόδειξης ότι 
τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος, λαμβανο−
μένου υπόψη ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της 
επένδυσης…» Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 
45 του Νόμου: «… Για τον υπολογισμό του κόστους απο−
τελεσματικής παροχής υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να 
χρησιμοποιεί διαφορετικά κοστολογικά πρότυπα από 
εκείνα που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης. Η 
Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από το φορέα εκμετάλλευ−
σης να αιτιολογεί πλήρως τις τιμές που επιβάλλει, και 
κατά περίπτωση να απαιτεί ανάλογα την προσαρμο−
γή τους. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. περιλαμβάνει 
διευκρινίσεις σχετικά με τις συγκεκριμένες παραδο−

χές και τον τρόπο προσδιορισμού των νέων προσαρ−
μοσμένων τιμών και λαμβάνεται αφού δοθεί η δυνατό−
τητα στο φορέα εκμετάλλευσης να αναπτύξει, σε εύ−
λογο χρόνο και πάντως όχι περισσότερο των δεκαπέ−
ντε (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 συ−
γκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές Κρατών − Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης…».

9. Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 5 του Ν.3431/2006: «…Η 
μη υποβολή στοιχείων ή η μη προσήκουσα αιτιολόγηση 
των τιμών από τον υπόχρεο ή η υπαίτια μη έγκαιρη υιο−
θέτηση 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 συ−
γκεκριμένων τιμών σε χρόνο που αρχικά έχει υποδείξει 
η ΕΕΤΤ και σύμφωνα με τον παρόντα νόμο…»

10. Σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 
45, «Ο έλεγχος συμμόρφωσης με το εγκεκριμένο από 
την Ε.Ε.Τ.Τ. σύστημα κοστολόγησης ανατίθεται από αυ−
τήν σε άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, 
ανεξάρτητο και από εκείνη και από τον υπόχρεο φο−
ρέα εκμετάλλευσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει ετησίως στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δήλωση σχετικά με τη 
συμμόρφωση του υπόχρεου φορέα εκμετάλλευσης με 
το παρόν άρθρο.».

11. Το άρθρο 59 παράγραφος 2 του Ν. 3431/2006, ακο−
λουθώντας το άρθρο 30 της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ ορί−
ζει αναφορικά με τη φορητότητα αριθμού τα εξής: «2. 
Η τιμολόγηση της διασύνδεσης για την παροχή φορη−
τού αριθμού είναι κοστοστρεφής. Οι τυχόν άμεσες επι−
βαρύνσεις των συνδρομητών δεν πρέπει να είναι τέτοι−
ες, που να αποτρέπουν τη χρήση των ευκολιών αυτών. 
Η κοστοστρέφεια της διασύνδεσης για τη φορητότητα 
αριθμού ελέγχεται από την Ε.Ε.Τ.Τ..».

12. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 
περίπτωση (α΄) του Νόμου: «… 1. Οι επιχειρήσεις που λει−
τουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας υποχρεούνται 
να παρέχουν όλες τις πληροφορίες στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατό−
πιν αιτήματός της, συμπεριλαμβανομένων των χρημα−
τοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται, προκει−
μένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους προς τις 
διατάξεις της νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοι−
νωνίες και ιδίως για τον έλεγχο προς τους όρους της 
Γενικής Άδειας, τους όρους των δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών ή τις ειδικές υποχρε−
ώσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 5 εδ. 
β, 13, 14, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α’ και στα άρθρα 38, 39, 
40, 42 παρ. 5, 6 και 7 και στο άρθρο 68 παρ. 1. Οι πληρο−
φορίες αφορούν:…α) τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους 
όρους 1 και 2 του Μέρους Α, τον όρο 6 του Μέρους Β’ 
και τον όρο 7 του Μέρους Γ του Παραρτήματος ΙΧ και 
τις ειδικές υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο 
άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β, 13, 14 και στα άρθρα 38, 39, 40, 
42 παρ. 5, 6 και 7 και στο άρθρο 68 παρ. 1…»

13. Εξάλλου, το στοιχείο (στ΄) του άρθρου 12 του Νό−
μου 3431/2006 προβλέπει την αρμοδιότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. 
να μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών εφαρμόζοντας τις διατάξεις 
του ν. 703/1977, όπως εκάστοτε ισχύει, σε σχέση με την 
άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλε−
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κτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώμης, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ (L 001). Παράλληλα, σύμφωνα 
με το άρθρο 14 του Νόμου, το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. 
έχει, προς διαπίστωση των παραβάσεων της νομοθε−
σίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των κανόνων 
του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό, τις εξουσίες και 
τα δικαιώματα που προβλέπονται στο ν. 703/1977 και 
δύναται, μεταξύ άλλων, «…να ελέγχει τα πάσης φύσε−
ως βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των επιχειρήσε−
ων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να ενεργεί έρευνες στα 
γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις των τελευταίων…». 
Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώ−
σεις του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, εφαρμόζονται σε πε−
ριπτώσεις ελέγχου ύπαρξης παραβάσεων των άνω δι−
ατάξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
καθώς και για τον έλεγχο ύπαρξης παραβάσεων των 
λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου, σε περίπτωση 
άρνησης παροχής στοιχείων ή παρεμπόδισης του έρ−
γου της Ε.Ε.ΤΤ.

14. Δεύτερος γύρος ανάλυσης αγορών
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3431/2006 και 

σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο (2002/21/ΕΚ), την Οδη−
γία για την Πρόσβαση (2002/19/ΕΚ), τη «Νέα Σύσταση» 
Ε(2007) 5406, (OJ L344/65, 28−12−2007) καθώς και τις 
«Κατευθυντήριες Γραμμές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(2002/C 165/03), η ΕΕΤΤ προχωρά σε νέα διαδικασία ορι−
σμού και ανάλυσης των σχετικών αγορών που ανταπο−
κρίνονται στις συνθήκες της εθνικής αγοράς, λαμβάνο−
ντας υπόψη τις επικρατούσες νομικές και πραγματικές 
συνθήκες. Στα πλαίσια των διαδικασιών της σχετικά με 
τον ορισμό και την ανάλυση αγορών, λαμβάνοντας ιδι−
αιτέρως υπόψη τη «Νέα Σύσταση» της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής και τις «Κατευθυντήριες Γραμμές» αυτής, η ΕΕΤΤ 
κατά την παρούσα φάση (και όσον αφορά στο σταθε−
ρό δίκτυο) έχει ήδη προβεί σε έκδοση και δημοσίευση 
των Αποφάσεων (α) ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/23−7−2009 «Ορι−
σμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Αδεσμοποίητης Πρό−
σβασης (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλή−
ρους πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υπο−
βρόχους, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ 
στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύ−
ρος Ανάλυσης)» (αγορά 4 της Νέας Σύστασης) και (β) 
ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23−7−2009 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς 
Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορισμός Επι−
χειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά, και 
Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (αγορά 5 
της Νέας Σύστασης). 

Β. Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λο−
γιστικού διαχωρισμού της εταιρείας «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», ως επι−
χείρησης κατέχουσας ΣΙΑ στις ορισθείσες αγορές ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών / δικτύων:

15. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προέβη σε ορισμό και ανάλυση του αντα−
γωνισμού στις αγορές οι οποίες ορίζονται στη σχετική 
Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, (όσον αφορά 
στο σταθερό δίκτυο) κατέληξε στον ορισμό μιας σει−
ράς σχετικών αγορών στις οποίες η εταιρεία «Οργα−
νισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) ορί−
σθηκε, ως Επιχείρηση κατέχουσα Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ), 
και της επιβλήθηκε μια σειρά κανονιστικών υποχρεώ−
σεων, μεταξύ των οποίων, Υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών, 
Κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού. Συγκεκρι−
μένα, πρόκειται για τις αγορές: 

15.1. λιανικής πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνικό δί−
κτυο σε σταθερή θέση, μέσω PSTN και BRA−ISDN συν−
δέσεων, για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, (ΑΠ 
ΕΕΤΤ 411/017/22.11.2006 (ΦΕΚ 1873/Β/28.12.06))

15.2. λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δί−
κτυο από σταθερή θέση, μέσω συνδέσεων υψηλής χω−
ρητικότητας (PRA − ISDN), (ΑΠ ΕΕΤΤ 425/094/08.03.2007 
(ΦΕΚ 483/Β/05.04.2007))

15.3. λιανικών δημοσίως διαθέσιμων αστικών τηλε−
φωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση 
για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, (ΑΠ ΕΕΤΤ 
412/021/29.12.2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29.12.06))

15.4. λιανικών δημοσίως διαθέσιμων εθνικών τηλε−
φωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση 
για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, (ΑΠ ΕΕΤΤ 
412/021/29.12.2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29.12.06))

15.5. λιανικών μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας 
έως και 2Mbps, (ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/
Β/13.11.06))

15.6. χονδρικής διασύνδεσης δημοσίων σταθερών δι−
κτύων, (ήτοι εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφω−
νικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση, τερματι−
σμού κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δίκτυο του 
Ο.Τ.Ε. που παρέχεται σε σταθερή θέση, διαβιβαστικών 
υπηρεσιών στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέ−
χονται σε σταθερή θέση), (ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 
(ΦΕΚ 1669/Β/14.11.06))

15.7. τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χω−
ρητικότητας, μέχρι και 2Mbps, Τερματικών Τμημάτων Μι−
σθωμένων Γραμμών χωρητικότητας άνω των 2Mbps και 
Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών (ΑΠ ΕΕΤΤ 
401/14/06.09.2006 (ΦΕΚ 1419/Β/26.09.06)).

16. Η Ε.Ε.Τ.Τ., στο πλαίσιο του δεύτερου (Β’) γύρου 
ανάλυσης αγορών, προέβη σε ορισμό και ανάλυση του 
ανταγωνισμού στις αγορές οι οποίες ορίζονταν στη 
Νέα Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (της 17ης Δε−
κεμβρίου 2007) και, (όσον αφορά στο σταθερό δίκτυο) 
κατέληξε στον ορισμό σχετικών αγορών: 

(α) Χονδρικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συμπερι−
λαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρους πρόσβασης) 
σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/065/23−07−2009 (ΦΕΚ 1550/Β/28−7−2009)) και 

(β) Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/23−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−7−2009),

στις οποίες η εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 
της Ελλάδος» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) ορίσθηκε, ως Επιχείρηση κα−
τέχουσα Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ), και της επιβλήθηκε μια 
σειρά κανονιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων, 
Υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών, Κοστολόγησης και λογι−
στικού διαχωρισμού.

17. Οι επιβληθείσες, στην κατέχουσα ΣΙΑ εταιρεία 
«Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και τήρησης 
συστήματος κοστολόγησης διαφοροποιούνται, μεταξύ 
των αγορών λιανικών υπηρεσιών (και μεταπώλησης) και 
των αγορών χονδρικών υπηρεσιών (πρόσβασης). Ειδικό−
τερα, στην περίπτωση των υπό ρύθμιση λιανικών υπηρε−
σιών, έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις κοστολόγησης που 
βασίζονται στο μοντέλο του Πλήρως Κατανεμημένου Κό−
στους (ΠΚΚ −Fully Distributed Cost (FDC)), ενώ αντίστοιχες 
υποχρεώσεις για τις υπηρεσίες χονδρικής βασίζονται 
στο μοντέλο του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού 
Κόστους (ΜΜΕΚ − Long Run Average Incremental Cost 
(LRAIC)). Και στα δύο προαναφερόμενα μοντέλα, η απο−
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τίμηση του κεφαλαίου υλοποιείται με βάση το «τρέχον 
κόστος» (Current Cost Accounting (εφεξής CCA)). Στην 
κοστολόγηση τρέχοντος κόστους, λαμβάνεται υπόψη η 
παρούσα αξία του δικτύου, η οποία απαιτεί εκ νέου απο−
τίμηση των στοιχείων για να ληφθεί υπόψη ο πληθωρι−
σμός, οι αλλαγές στις τιμές και την τεχνολογία.

18. Οι υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και τήρησης συστή−
ματος κοστολόγησης, οι οποίες έχουν επιβληθεί κανονι−
στικά στον Ο.Τ.Ε., δυνάμει του ορισμού του, ως επιχείρη−
σης με ΣΙΑ στις ορισθείσες σχετικές αγορές υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι οι ακόλουθες: 

18.1. Υποχρεώσεις αγορών λιανικής 
i. Ο Ο.Τ.Ε. έχει υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορ−

φή «ανώτατου ορίου τιμής (price cap)» και υποχρέωση 
κοστολόγησης στις κάτωθι αγορές:

α. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνι−
κό δίκτυο σε σταθερή θέση, μέσω PSTN και BRA−ISDN 
συνδέσεων, για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες3, 

β. Αγορές των δημοσίως διαθέσιμων αστικών τηλε−
φωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση 
για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες4, 

γ. Αγορές των δημοσίως διαθέσιμων εθνικών τηλε−
φωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση 
για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες5,

ii. Ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση παροχής κοστοστρε−
φών τιμών στην αγορά λιανικών μισθωμένων γραμμών 
χωρητικότητας, έως και 2 Mbps.6 

iii. Ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση ελέγχου τιμών, με τη 
μέθοδο retail−minus, για τη Χονδρική Εκμίσθωση Γραμ−
μών (Wholesale Line Rental (WLR)). 

18.2. Υποχρεώσεις αγορών χονδρικής 
i. Ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμο−

λόγησης των κατωτέρω υπό ρύθμιση υπηρεσιών χον−
δρικής, με βάση το κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ 
(LRAIC−CCA): 

α. Υπηρεσίες διασύνδεσης (εκκίνηση, τερματισμός, δι−
αβίβαση κλήσεων, καθώς και υπηρεσίες Επιλογής/Προ−
επιλογής φορέα, σηματοδοσίας και θυρών − συμπερι−
λαμβανομένων των συναφών ευκολιών, ιδίως της συ−
νεγκατάστασης)7, 

β. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπι−
κό Βρόχο (συμπεριλαμβανομένων των συναφών ευκο−
λιών, ιδίως της συνεγκατάστασης)8, και

γ. Υπηρεσίες παροχής τερματικών και ζευκτικών (έως 
και 155Mbps) τμημάτων μισθωμένων γραμμών χονδρι−
κής (συμπεριλαμβανομένων των Τμηματικών Κυκλωμά−
των και των συναφών ευκολιών, ιδίως της συνεγκατά−
στασης)9.

δ. Υπηρεσίες παροχής τερματικών και ζευκτικών (έως 
και 155Mbps) τμημάτων μισθωμένων γραμμών χονδρικής 
(συμπεριλαμβανομένων των Τμηματικών Κυκλωμάτων και 
των συναφών ευκολιών, ιδίως της συνεγκατάστασης)

ii. Ειδικότερα, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει κοστο−
στρεφείς τιμές 

3 ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/22.11.2006, (ΦΕΚ 1873/Β/28.12.2006)
4 ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29.11.2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29.12.2006)
5 ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29.11.2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29.12.2006)
6 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/Β/13.11.2006)
7 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14.11.2006)
8 ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.05.2006 (ΦΕΚ 932/Β/18.07.2006)
9 ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/06.09.2006, (ΦΕΚ1419/Β/26.09.2006)

α. πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο βάσει 
μεθοδολογίας ΜΜΕΚ−ΤΚ με μοντέλο “top−down”, και πρό−
σβασης σε συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατάστα−
ση βάσει μεθοδολογίας ΜΜΕΚ−ΤΚ με μοντέλα bottom−
up10 και 

β. χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης βάσει της με−
θοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κό−
στους με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/
ΤΚ (LRAIC/Current Cost)). Ο ΟΤΕ οφείλει να εξάγει τις 
τιμές για την υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης ΑΡΥΣ 
(BRAS & DSLAM) βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ−ΤΚ 
από κοστολογικό μοντέλο «top−down» και τις τιμές των 
υπηρεσιών για τις συναφείς ευκολίες όπως οι υπηρεσί−
ες ΟΚΣΥΑ Τύπου ΦΥΠ & OLO βάσει της μεθοδολογίας 
ΜΜΕΚ−ΤΚ από κοστολογικά μοντέλα bottom−up. Κατά 
τον καθορισμό των τιμών των υπηρεσιών που εμπίπτουν 
στην ορισθείσα σχετική αγορά πρέπει να ενσωματώνο−
νται οι αποτελεσματικές επιχειρησιακές επιλογές και 
δυναμικές της αγοράς.11.

19. Οι υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού, οι οποί−
ες έχουν επιβληθεί κανονιστικά στον Ο.Τ.Ε., δυνάμει του 
ορισμού του, ως επιχείρηση με ΣΙΑ, αφορούν στις κά−
τωθι ορισθείσες σχετικές αγορές υπηρεσιών ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών:

19.1. Υποχρεώσεις αγορών λιανικής: 
Συγκεκριμένα, ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση λογιστι−

κού διαχωρισμού για τις κάτωθι λιανικές αγορές, στις 
οποίες κατέχει ΣΙΑ:

i. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνι−
κό δίκτυο σε σταθερή θέση, μέσω PSTN και BRA−ISDN 
συνδέσεων, για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες12, 

ii. Αγορά δημοσίως διαθέσιμων αστικών τηλεφωνικών 
υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικι−
ακούς και μη οικιακούς πελάτες13,

iii. Αγορά δημοσίως διαθέσιμων εθνικών τηλεφωνικών 
υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικι−
ακούς και μη οικιακούς πελάτες14,

iv. Αγορά λιανικών μισθωμένων γραμμών χωρητικότη−
τας έως και 2Mbps15. 

19.2. Ο Ο.Τ.Ε. φέρει υποχρέωση λογιστικού διαχωρι−
σμού για τις υπηρεσίες Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμ−
μών (WLR). 

19.3. Ομοίως, ο Ο.Τ.Ε. φέρει υποχρέωση λογιστικού 
διαχωρισμού για όλα ταπροϊόντα χονδρικής που ανή−
κουν σε αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις οποί−
ες έχει ορισθεί, ως πάροχος με ΣΙΑ, και ειδικότερα στις 
αγορές: 

i. Εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο 
που παρέχεται σε σταθερή θέση16, 

ii. Τερματισμού κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο 
δίκτυο του Ο.Τ.Ε.17,

10 ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/23−07−2009 (ΦΕΚ 1550/Β/28−7−2009
11 ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−7−2009)
12 Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 411/017/22.11.2006 (ΦΕΚ 1873/Β/28.12.2006)
13 Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 412/021/29.11.2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29.12.2006)
14 Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 412/021/29.11.2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29.12.2006)
15 Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 406/33/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/Β/13.11.2006)
16 Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14.11.2006)
17 Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14.11.2006)
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iii. Διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση18,

iv. Υπηρεσιών Χονδρικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συ−
μπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρους πρόσβασης) 
σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό της 
παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών19,

v. Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης20, 
vi. Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών21 χω−

ρητικότητας μέχρι και 2Mbps22, 
vii. Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χω−

ρητικότητας άνω των 2Mbps23, και
viii. Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών24.
20. Ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται να προετοιμάζει και να δη−

μοσιεύει, ετησίως, τις εξής οικονομικές πληροφορίες (με 
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας 
και διατάξεων της εν ισχύ κείμενης νομοθεσίας)25:

i. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως,
ii. Κατάσταση Απασχολούμενου Κεφαλαίου (λεπτομε−

ρής μέθοδος υπολογισμού και τιμές των χρησιμοποιού−
μενων παραμέτρων),

iii. Ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με προβλε−
πόμενους από το νόμο λογαριασμούς ή άλλες πηγές 
πληροφοριών κοστολόγησης,

iv. Περιγραφή των μεθοδολογιών κοστολόγησης, με 
αναφορά της βάσης και των προτύπων κόστους, των 
μεθοδολογιών κατανομής και αποτίμησης, της αναγνώ−
ρισης και του χειρισμού του έμμεσου κόστους,

v. Παρατηρήσεις σχετικές με τη μη διακριτική μετα−
χείριση (λεπτομερή τέλη μεταφοράς),

vi. Έκθεση λογιστικού ελέγχου,
vii. Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και των ρυθ−

μιστικώς προβλεπόμενων λογιστικών αρχών.
Οι ως άνω καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού 

του Ο.Τ.Ε. υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από ανεξάρτη−
το ελεγκτή που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά 
τον έλεγχο, δημοσιεύει τη Δήλωση συμμόρφωσης, με 
την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας 
περί εμπορικού απορρήτου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά οι επιβληθείσες 

υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης στις επι−
μέρους ορισθείσες αγορές χονδρικής και λιανικής. Περι−
λαμβάνονται επίσης στο πεδίο εφαρμογής της παρού−
σας και αναπτύσσονται στη συνέχεια οι κάτωθι επιβλη−
θείσες υποχρώσεις ελέγχου τιμών: (α) η επιβληθείσα, για 
την παροχή υπηρεσίας χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών 
(WLR), υποχρέωση ελέγχου τιμών με την προσέγγιση 

18 Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14.11.2006)
19 ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/23−07−2009 (ΦΕΚ 1550/Β/28.07.2009)
20 ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23−07−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28.07.2009)
21 Επιπλέον, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που επιβλήθη−

καν στον Ο.Τ.Ε., ως επιχείρηση κατέχουσα ΣΙΑ στις χονδρικές 
αγορές μισθωμένων γραμμών, ο Ο.Τ.Ε. οφείλει να εφαρμόσει 
λογιστικό διαχωρισμό για τις υπηρεσίες (προϊόν) «Τμηματικά 
Κυκλώματα».

22 Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 401/14/06.09.2006 (ΦΕΚ1419/Β/26.09.2006)
23 Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 401/14/06.09.2006 (ΦΕΚ1419/Β/26.09.2006)
24 ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/06.09.2006 (ΦΕΚ1419/Β/26.09.2006)
25 “Guidelines on reporting requirements and publication of 

information”, Παράρτημα της Σύστασης της Επιτροπής της 19ης 
Σεπτεμβρίου 2005, για το λογιστικό διαχωρισμό και τα κοστο−
λογικά συστήματα, με βάση το Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ηλεκτρο−
νικών Επικοινωνιών.

retail minus, και (β) η επιβληθείσα, για τις υπό ρύθμιση 
υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρε−
σιών, σύμφωνα με τις ΑΠ 411/017/2007 και 412/021/2007 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ αντίστοιχα, υποχρέωση ελέγχου τι−
μών μέσω του καθορισμού ανώτατου ορίου τιμής (price 
cap) και υπο−πλαφόν τιμής (sub cap). Αναφορικά με τις 
επιβληθείσες υποχρεώσεις κοστολόγησης και λογιστι−
κού διαχωρισμού, η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008 
(Βλέπε ανωτέρω) εξειδικεύει και ρυθμίζει τις λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής αυτών στις επιμέρους ορισθείσες αγο−
ρές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως οι υποχρεώσεις 
αυτές επεβλήθησαν με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ΑΠ.: 
411/017/22.11.06 (ΦΕΚ 1873/Β/28−12−2006), 412/021/29.12.06 
(ΦΕΚ 1900/Β/29−12−2006), 406/033/11.10.06 (ΦΕΚ 1660/
Β/13−11−2006), 406/034/11.10.06 (ΦΕΚ 1669/Β/14−11−2006), 
388/012/31.5.06 (ΦΕΚ 932/Β/18−7−2006), 389/051/08.06.2006 
(ΦΕΚ 891/Β/12−7−2006) και 401/14/06.09.06 (ΦΕΚ 1419/26−9−
2006), στην εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ) ως επιχείρηση κατέχουσα Σημαντι−
κή Ισχύ στις, με τις ως άνω αποφάσεις, ορισθείσες σχε−
τικές αγορές. Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες επι−
βάλλονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατωτέρω 
αναλυτικά περιγραφείσες κανονιστικές Αποφάσεις ανά−
λυσης αγορών, υποχρεώσεις κοστολόγησης και λογιστι−
κού διαχωρισμού, στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις που ορίζονται στην ως άνω Απόφαση της 
ΕΕΤΤ (ΑΠ 482/051/2008). 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΤΙΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:

21.1. ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ) ΣΕ ΜΕΤΑΛ−
ΛΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΟΧΟΥΣ

1. Με την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π.: 531/065/23.07.2009 
(ΦΕΚ 1550/Β/28.07.2009), ορίσθηκε μια διακριτή σχετική 
αγορά Χονδρικής Παροχής (Πλήρως και Μεριζόμενης) 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους 
και Υποβρόχους, για το σκοπό της παροχής ευρυζωνι−
κών και φωνητικών υπηρεσιών. Παράλληλα, ορίσθηκε 
ότι ο Ο.Τ.Ε. κατέχει Σημαντική Ισχύ στη συγκεκριμένη 
αγορά και ως εκ τούτου, υποχρεούται να εκπληρώνει 
όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την από−
φαση αυτή26, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμε−

26 Η EETT διατήρησε τις Κανονιστικές Υποχρεώσεις που ίσχυ−
αν δυνάμει της προηγούμενης ανάλυσης της σχετικής αγοράς 
και των επιβληθέντων μέτρων, επιβάλλοντας τροποποιήσεις 
όσον αφορά τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις πρόσβασης και 
διαφάνειας. Αναφορικά με την υποχρέωση παροχής πρόσβα−
σης, διατηρήθηκε η υφιστάμενη υποχρέωση παροχής πρόσβα−
σης σε μεταλλικούς τοπικούς βρόχους και υποβρόχους μέσω 
της πλήρους αδεσμοποίητης πρόσβασης και της μεριζόμενης 
πρόσβασης. Επιβλήθηκε σε στον ΟΤΕ υποχρέωση παροχής πρό−
σβασης σε συναφείς ευκολίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την 
αποτελεσματική πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υπο−βρόχο, 
όπως η συνεγκατάσταση, τα συνδετικά καλώδια και στην πε−
ρίπτωση του τοπικού υποβρόχου, η πρόσβαση σε σωλήνες / 
αγωγούς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1.3. 
της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/23.07.09. Αναφορικά με 
την υποχρέωση διαφάνειας, επιβλήθηκε στον ΟΤΕ η υποχρέ−
ωση υποβολής στην ΕΕΤΤ των πληροφοριών για το αστικό δί−
κτυο πρόσβασης οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της 
ανωτέρω Απόφασης ΑΠ 531/065/23.07.2009, εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών μετά το πέρας κάθε ημερο−
λογιακού εξαμήνου του έτους
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νη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων, 
υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογι−
στικού διαχωρισμού. 

2. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α., παρ. ΙΙΙ 
Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (7) της ως άνω 
Απόφασης, ο Ο.Τ.Ε. φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις 
ελέγχου τιμών και κοστολόγησης: 

α. Υποχρέωση να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές πρό−
σβασης στον αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο και τις συνα−
φείς ευκολίες, βάσει της μεθοδολογίας Μέσου Μακρο−
πρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον 
Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)). Οι 
προτεινόμενες από τον Ο.Τ.Ε. τιμές θα τελούν υπό την 
έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. Οι τιμές αυτές θα εξάγονται από 
ένα μοντέλο «top−down» για υπηρεσίες αδεσμοποίητης 
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο (μηνιαία 
τέλη και τέλη ενεργοποίησης και κατάργησης για την 
πλήρη και μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και 
υποβρόχο), καθώς και από «bottom−up» μεθόδους για τις 
συναφείς ευκολίες, όπως η συνεγκατάσταση,27, και υπο−
βάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν 
από το χρόνο στον οποίο προτείνεται από τον Ο.Τ.Ε. 
να εφαρμοσθούν. 

β. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να χρησιμοποιεί το δικό της μο−
ντέλο «bottom−up» (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια, όπως 
αποτελεσματικότητα, ζητήματα οικονομιών κλίμακος που 
επιδρούν στα κόστη κ.τ.λ.), προκειμένου να ελέγχει τα 
αποτελέσματα του «top−down» μοντέλου του Ο.Τ.Ε. Τα 
αποτελέσματα του «bottom up» μοντέλου της Ε.Ε.Τ.Τ. 
δύναται να διασταυρώνονται και με αποτελέσματα από 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η Ε.Ε.Τ.Τ. 
θα δύναται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των 
αποτελεσμάτων του μοντέλου «top−down». Για τις περι−
πτώσεις όπου η ΟΤΕ ΑΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή 
στοιχεία για τον έλεγχο τιμών σύμφωνα με τις υποχρε−
ώσεις του όπως αυτές ορίζονται στην ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/
26−05−2008, η ΕΕΤΤ δύναται να εξάγει τιμές: είτε εφαρ−
μόζοντας τη μέθοδο σύγκρισης τιμών (benchmarking), 
(λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συ−
γκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές Κρατών − Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), όπως ορίζεται στο Άρθρο 45, παρ. 
6 του Νόμου 3431/2006) είτε χρησιμοποιώντας τεχνικοοι−
κονομικά μοντέλα άλλα από αυτά της ΟΤΕ ΑΕ, χρησιμο−
ποιώντας δεδομένα / πληροφορίες που έχει η ίδια συλ−
λέξει, και να απαιτήσει την άμεση εφαρμογή των τιμών 
αυτών (άρθρα 45 παρ. 4 του Ν. 3431/2006).

3. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α, παρ. ΙΙΙ «Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις», περίπτωση (6) της ως άνω Απόφασης, 
ο Ο.Τ.Ε. φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις λογιστικού 
διαχωρισμού:

«1. Ο Ο.Τ.Ε. έχει της υποχρέωση να εφαρμόσει λογι−
στικό διαχωρισμό στη σχετική αγορά. Σκοπός της επι−
βολής της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού είναι 
η παροχή λεπτομερέστερων στοιχείων, συγκριτικά με 
τις πληροφορίες που είναι δυνατόν να αντληθούν από 
τις υποχρεωτικές από το νόμο οικονομικές καταστά−
σεις του Ο.Τ.Ε., ώστε να απεικονίζεται με περισσότερη 
ακρίβεια η παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης, ως να 

27 Προκειμένου να υπολογισθεί το κόστος της αποτελεσμα−
τικής παροχής υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να χρησιμοποι−
ήσει μεθόδους κοστολόγησης, πέραν αυτών που έχουν ανα−
πτυχθεί από τον Ο.Τ.Ε.

αποτελούσε ξεχωριστή επιχειρηματική μονάδα, καθώς 
επίσης και να προλαμβάνεται η διακριτική μεταχείριση 
προς όφελος των δραστηριοτήτων του ίδιου του Ο.Τ.Ε. 
ή των θυγατρικών του και των συνδεδεμένων με αυ−
τόν επιχειρήσεων, και η μη δίκαιη σταυροειδής επιδό−
τηση. Η ανωτέρω υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού 
υλοποιείται σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται σχετι−
κά με την αγορά χονδρικής αδεσμοποίητης πρόσβασης 
(ΑΠΤΒ) στην απόφαση της ΕΕΤΤ 482/051/26−05−2008 με 
θέμα «Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστι−
κού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων 
στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επι−
μέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και λοιπές ρυθμίσεις», σχετικά με την αγορά υπηρεσι−
ών ΑΠΤΒ και συναφών ευκολιών. Η υποχρέωση λογιστι−
κού διαχωρισμού που επιβάλλεται δυνάμει της ανωτέρω 
Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/23.07.2009 εφαρμόζε−
ται στο σύνολο της σχετικής αγοράς, συμπεριλαμβα−
νομένων και των πιθανών προσφορών υπηρεσιών χον−
δρικής του ΟΤΕ που αφορούν οπτικές ίνες. 

2. Ειδικότερα, ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται να δημοσιεύει, ετη−
σίως, τις ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορί−
ες για όλους τους χωριστούς λογαριασμούς, συμπερι−
λαμβανομένης της παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο (με την επιφύλαξη της 
αρχής του επιχειρηματικού απορρήτου και άλλων γενι−
κών νομικών υποχρεώσεων):

• Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσε−
ως,

• Κατάσταση απασχολούμενου κεφαλαίου (λεπτομε−
ρής μέθοδος υπολογισμού και τιμές των χρησιμοποι−
ούμενων παραμέτρων),

• Ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με προβλε−
πόμενους από το νόμο λογαριασμούς ή άλλες πηγές 
πληροφοριών κοστολόγησης,

• Περιγραφή της μεθόδου κοστολόγησης, με αναφο−
ρά της βάσης και των προτύπων κόστους, των μεθό−
δων κατανομής και αποτίμησης, της αναγνώρισης και 
χειρισμού του έμμεσου κόστους, 

• Παρατηρήσεις, σχετικές με τη μη διακριτική μετα−
χείριση (λεπτομερή τέλη μεταφοράς, προκειμένου να 
δικαιολογείται η συμμόρφωση με την υποχρέωση μη 
διακριτικής μεταχείρισης),

• Έκθεση λογιστικού ελέγχου,
• Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και ρυθμιστι−

κώς προβλεπόμενων αρχών λογιστικών.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω Απόφασης ΑΠ 

482/051/26−05−2008: «… Οι καταστάσεις του λογιστικού 
διαχωρισμού και το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα 
ελέγχονται ετησίως από ανεξάρτητους ορκωτούς ελε−
γκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο 
θα δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, 
με την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθε−
σίας περί εμπορικού απορρήτου…»

4. Η δημοσιευθείσα Προσφορά Αναφοράς Αδεσμο−
ποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και τις Συνα−
φείς Ευκολίες του Ο.Τ.Ε., όπως αυτή εγκρίθηκε με την 
Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 429/015/01.04.2007 και ειδικότερα το Κεφά−
λαιο 4 αυτής, δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα τιμολόγια, 
αλλά «Τρόπους τιμολόγησης» των επιμέρους υπηρεσι−
ών ΑΠΤΒ / συνεγκατάστασης και λοιπών συναφών ευ−
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κολιών, όπως αυτοί προέκυψαν, κατά τον κοστολογικό 
έλεγχο του Ο.Τ.Ε. 2006, με απολογιστικά στοιχεία 2004, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 
418/016/19.01.2006. Σε συνέχεια της διενέργειας του δεύ−
τερου (Β’) γύρου ανάλυσης αγορών, και κατόπιν έκδοσης 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/23.07.2009, ο ΟΤΕ υπέβαλε, σε συμ−
μόρφωση με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Απόφαση, Κεί−
μενο Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
στον Τοπικό Βρόχο και Υποβρόχο και τις Συναφείς Ευ−
κολίες, το οποίο, μετά τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβού−
λεσης, υπόκειται σε έγκριση από την ΕΕΤΤ.

5. Με την Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 443/068/09.07.2007, «Αποτελέ−
σματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπι−
κοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με 
απολογιστικά στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 1422/Β/08.08.2007) 
δημοσιεύθηκαν οριστικά τιμολόγια έτους 2007, όπως 
αυτά προέκυψαν από τον σχετικό κοστολογικό έλεγχο, 
σύμφωνα με τα εκεί αναλυτικά αναφερόμενα. 

6. Με την Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 476/014/23.04.2008, «Αποτελέ−
σματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλε−
πικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε. 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 Ο.Τ.Ε. για 
την παροχή φορητότητας» (ΦΕΚ 904/Β/16.05.2008), δη−
μοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγ−
χου του έτους 2008, όπως αυτά προέκυψαν από το σχε−
τικό κοστολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τα εκεί αναλυ−
τικά αναφερόμενα, καθώς και τα τιμολόγια έτους 2008 
των σχετικών υπηρεσιών.

7. Εν συνεχεία με την ΑΠ ΕΕΤΤ 519/056/14−4−2009 «Απο−
τελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2009 
(με απολογιστικά στοιχεία 2007) για τις υπό ρύθμιση 
αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει επιβλη−
θεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογι−
στικού διαχωρισμού και λοιπές ρυθμίσεις ΦΕΚ 837/Β/06−
05−2009), δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του κοστο−
λογικού ελέγχου του έτους 2009 όπως αυτά προέκυψαν 
από τον σχετικό κοστολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τα 
εκεί αναλυτικά αναφερόμενα καθώς και τα τιμολόγια 
έτους 2009 των σχετικών υπηρεσιών.

8. Οι τιμές για κάθε χαρακτηριστικό, λειτουργία και 
ευκολία τα οποία υποχρεούται να παρέχει ο Ο.Τ.Ε., δυ−
νάμει του καθορισμού του, ως ΣΙΑ, στην εθνική αγορά 
Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλή−
ρως και μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρό−
χους και υποβρόχους, δυνάμει της Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ.531/065/
23.07.2009, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη δη−
μοσιευθείσα Προσφορά Αναφοράς (Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ.429/015/07, 
ως ισχύει τροποποιηθείσα), οφείλουν να συνάδουν με 
τις Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης που 
υπέχει, δυνάμει της Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ.531/065/23.07.2009. 

21.2. ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: 

1. Με την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 531/066/23.07.2009 (ΦΕΚ 
1549/Β/ 28.07.2009) ο Ο.Τ.Ε. ορίσθηκε, ως επιχείρηση με 
Σημαντική Ισχύ στη σχετική αγορά υπηρεσιών παροχής 
χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, και, ως εκ τούτου, 

υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις28 που 
επιβάλλονται με τη συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική 
νομοθεσία, μεταξύ των οποίων, υποχρεώσεις ελέγχου 
τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού. 

2. Όσον αφορά στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις ελέγ−
χου τιμών και κοστολόγησης, στο κεφάλαιο Α. παρ. ΙΙΙ 
Κανονιστικές Υποχρεώσεις (7) «Υποχρέωση ελέγχου τι−
μών και κοστολόγησης» της ως άνω απόφασης προβλέ−
πονται τα ακόλουθα: 

« 7.1. Η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρε−
ώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης: 7.1.1. Ο ΟΤΕ φέ−
ρει υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμολόγησης για τις 
υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης και των 
συναφών ευκολιών. Ειδικότερα:

(i) ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει κοστοστρεφείς τι−
μές χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης βάσει της με−
θοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κό−
στους με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/
ΤΚ (LRAIC/Current Cost)). Ο ΟΤΕ οφείλει να εξάγει τις 
τιμές για την υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης ΑΡΥΣ 
(BRAS & DSLAM) βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ−ΤΚ 
από κοστολογικό μοντέλο «top−down» και τις τιμές των 
υπηρεσιών για τις συναφείς ευκολίες όπως οι υπηρεσί−
ες ΟΚΣΥΑ Τύπου ΦΥΠ & OLO βάσει της μεθοδολογίας 
ΜΜΕΚ−ΤΚ από κοστολογικά μοντέλα bottom−up.

(ii) Κατά τον καθορισμό των τιμών των υπηρεσιών που 
εμπίπτουν στην ορισθείσα σχετική αγορά πρέπει να εν−
σωματώνονται οι αποτελεσματικές επιχειρησιακές επι−
λογές και δυναμικές της αγοράς. Προκειμένου να εν−
σωματωθούν οι εν λόγω αλλαγές η ΕΕΤΤ διατηρεί το 
δικαίωμα να καλέσει, με μεταγενέστερη απόφαση της, 
την ΟΤΕ ΑΕ να τροποποιήσει το υφιστάμενο κοστολο−
γικό σύστημά της.

7.1.2. Οι τιμές των προσφορών της ΧΕΠ πρέπει να δια−
μορφώνονται σε τέτοιο επίπεδο που να αποφεύγεται το 
φαινόμενο του «ψαλιδίσματος» της κερδοφορίας (scissors 
effect)/ ή και συμπίεσης τιμών στην αγορά της ΑΠΤΒ. Για 
τον σκοπό αυτό θα εξετάζονται οι τιμές να βρίσκονται σε 
τέτοιο επίπεδο ώστε να διαμορφώνεται ένας ικανοποιη−
τικός οικονομικός χώρος (economic space) μεταξύ ΑΠΤΒ 
και ΧΕΠ, επαρκής για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού 
και την συνεχή γεωγραφική επέκτασή της ΑΠΤΒ. Οι τι−
μές της υπηρεσίας ΧΕΠ θα πρέπει να είναι αντίστοιχες 
με το κόστος ενός νεοεισερχόμενου παρόχου στην αγο−
ρά, του οποίου η στρατηγική της επέκτασης των υποδο−
μών του βασίζεται στην Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον 
ΤΒ. Οι δαπάνες αυτές μπορούν να αξιολογηθούν βάσει 
πρότυπου τεχνικοοικονομικού μοντέλου και η μεθοδο−
λογία για την εφαρμογή του θα διαμορφωθεί μέσω δι−
αδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. 

7.1.3.Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση ελέγχου τιμών. Ειδικό−
τερα:

28 Αναφορικά με την υποχρεώση παροχής πρόσβασης, επι−
βλήθηκε στον ΟΤΕ υποχρέωση χονδρικής παροχής της πρό−
σβασης τύπου Γ, η οποία αφορά πρόσβαση στο DSLAM, το 
οποίο δύναται να βρίσκεται είτε εντός Αστικού Κέντρου του 
ΟΤΕ ή και σε υπαίθρια καμπίνα του ΟΤΕ. Ο συγκεκριμένος τύ−
πος πρόσβασης πρέπει να παρέχει στον εναλλακτικό πάροχο 
την δυνατότητα να παραλαμβάνει την κίνηση μετά το DSLAM 
και να τη μεταφέρει (κατ’επιλογή του), είτε με δικά του μέσα 
(αυτό−παροχή) ή μέσω προϊόντων του ΟΤΕ ή μέσω οποιουδή−
ποτε παρόχου προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες. 
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(i) Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στην παρούσα, διατη−
ρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην από−
φαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26−05−2008 με θέμα «Μεθο−
δολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχω−
ρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ 
ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγη−
σης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορι−
σθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές 
ρυθμίσεις», σχετικά με την αγορά υπηρεσιών της χον−
δρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. 

(ii) με βάση την υποχρέωση της μη−διακριτικής μετα−
χείρισης στις υπηρεσίες χονδρικής, η ΕΕΤΤ δύναται να 
αιτηθεί την ταυτόχρονη εξέταση των χαρακτηριστι−
κών των διαθέσιμων προσφορών στην αγορά χονδρι−
κής και των αντίστοιχων/ σχετικών λιανικών προσφο−
ρών της ΟΤΕ ΑΕ προκειμένου να εξασφαλίσει την δυνα−
τότητα των εναλλακτικών παρόχων να «επαναλάβουν» 
(replicate) τις αντίστοιχες σχετικές λιανικές προσφορές 
του ΟΤΕ,σε σχέση με τις διαθέσιμες σε αυτούς, προ−
σφορές στην αγορά χονδρικής. Εάν αυτή η δυνατό−
τητα επανάληψης (replicability) μεταξύ των διαθέσιμων 
προσφορών στην αγορά χονδρικής και των αντίστοι−
χων/ σχετικών λιανικών προσφορών δεν αποδεικνύεται, 
η ΕΕΤΤ δύναται ιδίως και με την επιφύλαξη των σχετι−
κών αρμοδιοτήτων της για την (ex post) εφαρμογή της 
νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού: 

(i) να επιβάλλει τροποποιήσεις στις αντίστοιχες προ−
σφορές χονδρικής, ή /και 

(ii) να επιβάλλει κυρώσεις στην ΟΤΕ ΑΕ εφόσον δια−
πιστωθεί η παραβίαση της υποχρέωσης της μη διακρι−
τικής μεταχείρισης, 

7.1.4. Για τις περιπτώσεις όπου η ΟΤΕ ΑΕ δεν παρέ−
χει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία για τον έλεγχο τιμών 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του όπως αυτές ορίζο−
νται στην ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/26−05−2008, η ΕΕΤΤ δύνα−
ται να εξάγει τιμές:

(i) είτε εφαρμόζοντας τη μέθοδο σύγκρισης τιμών 
(benchmarking), (λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διαθέσι−
μες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές Κρα−
τών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όπως ορίζεται 
στο Άρθρο 45, Παρ 6 του Νόμου 3431/2006)

(ii) είτε χρησιμοποιώντας τεχνικοοικονομικά μοντέλα 
άλλα από αυτά της ΟΤΕ ΑΕ, χρησιμοποιώντας δεδομέ−
να / πληροφορίες που έχει η ίδια συλλέξει, και να απαι−
τήσει την άμεση εφαρμογή των τιμών αυτών (άρθρα 45 
παρ. 4 του Ν. 3431/2006). 

8. Τελική / Μεταβατική Διάταξη αναφορικά με την υπο−
χρέωση κοστολόγησης και ελέγχου τιμών 

8.1.1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 
482/051/26−05−2008, η ΟΤΕ ΑΕ υποχρεούται να εισάγει 
στο κοστολογικό της σύστημα Top Down LRIC τις υπη−
ρεσίες ΑΡΥΣ (BRAS & DSLAM) και να δημιουργήσει μο−
ντέλα bottom up LRIC για τις υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ OLO 
& ΦΥΠ, όπως αυτές έχουν οριστεί στο άρθρο ΙΙΙ.3 της 
παρούσας (Υποχρέωση πρόσβασης και χρήσης ειδικών 
ευκολιών δικτύου). Δια της παρούσας επιβάλλεται στην 
εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ υποχρέωση να εξάγει τιμές για τις 
ανωτέρω υπηρεσίες στον πρώτο κοστολογικό έλεγχο 
μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Απόφασης.

8.1.2. Μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής 
Απόφασης του ανωτέρω κοστολογικού ελέγχου, διατη−
ρούνται σε ισχύ οι τρέχουσες υποχρεώσεις ελέγχου τι−
μών της ΟΤΕ ΑΕ, όπως αυτές ορίζονται στις ΑΠ ΕΕΤΤ 
389/051/2006 (ΦΕΚ 891/Β/12−7−2006), 437/001/1.6.2007 

(ΦΕΚ 891/Β/12.07.06), 448/206/21.8.2007 όπως ισχύει τρο−
ποποιηθείσα (ΦΕΚ 1731/Β/30−8−2007).». 

3. Με το άρθρο 2, περίπτωση i της Απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ 519/056/14−4−2009 (ΦΕΚ 837/Β/06−05−2009), ο ΟΤΕ 
κλήθηκε να υποβάλει στην ΕΕΤΤ, μεταξύ άλλων: να πα−
ράσχει τιμολογιακή πολιτική για το εφάπαξ τέλος σύν−
δεσης ΟΚΣΥΑ Α/Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ (2) και υποστηρικτικά 
στοιχεία αυτής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Απο−
φάσεις ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/1−6−2007 «Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την παροχή υπηρεσιών Χον−
δρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Συναφών Ευκολιών, 
σε εφαρμογή της υπ’αριθ. ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 
891/Β/12.7.2006)» και 389/051/2006, Κεφάλαιο ΙΙΙ, ενότητα 
5, και εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε 
(45) ημερών από την κοινοποίηση στον ΟΤΕ της παρού−
σας. Μέχρι την έκδοση Απόφασης της ΕΕΤΤ επί της τι−
μολογιακής πολιτικής των εφάπαξ τελών σύνδεσης ΟΚ−
ΣΥΑ Α/Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ την οποία καλείται να υποβάλει 
ο ΟΤΕ σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξακολουθούν να πα−
ρέχονται οι υφιστάμενες υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ II (2) συμπε−
ριλαμβανομένων των τιμών (Τοπική, Περιφερειακή, Κε−
ντρική) με τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ 
(συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αποκατάστα−
σης βλαβών) οι οποίες περιγράφονται στην Προσφορά 
Αναφοράς του ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσιών χονδρι−
κής ευρυζωνικής πρόσβασης, όπως αυτή εγκρίθηκε με 
την Απόφασή της ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/1−6−2007. 

4. Με το άρθρο 1 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
559/001/29−3−2010 «Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ 
Α.Π. 437/001/1−6−2007 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς 
ΟΤΕ 2007 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυ−
ζωνικής Πρόσβασης και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμο−
γή της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/8−6−2006 (ΦΕΚ 891/Β/12.07.06» 
τροποποιήθηκαν, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, οι 
ταχύτητες των υφιστάμενων υπηρεσιών Χονδρικής Ευ−
ρυζωνικής Πρόσβασης, όπως αυτές αναφέρονται στην 
Απόφαση ΕΕΤΤ 437/001/1−6−2007.

21.3. ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ: 

1. Με την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 401/14/06.09.2006, 
(ΦΕΚ1419/26.09.2006), η Ε.Ε.Τ.Τ. όρισε τις ακόλουθες σχε−
τικές αγορές χονδρικών υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμ−
μών (αγορές υπ’ αρ. 13,14 της Σύστασης της Ευρωπαϊ−
κής Επιτροπής):

• Χονδρική Αγορά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμέ−
νων Γραμμών χωρητικότητας, μέχρι και 2Mbps (συμπε−
ριλαμβανομένων των τερματικών τμημάτων χωρητικό−
τητας 2Mbps) 

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

• Χονδρική Αγορά Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων 
Γραμμών. 

2. Ο Ο.Τ.Ε. ορίσθηκε, ως Οργανισμός με Σημαντική Ισχύ 
στις ως άνω αγορές, και, ως εκ τούτου, υποχρεούται 
να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται 
με την ως άνω απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ 
των οποίων, και υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολό−
γησης και λογιστικού διαχωρισμού. Όσον αφορά στις 
επιβαλλόμενες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστο−
λόγησης, στο κεφάλαιο Α.ΙΙΙ (v) «Υποχρέωση ελέγχου τι−
μών και κοστολόγησης», o O.T.E. υποχρεούται:
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i. Να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για τα ακόλου−
θα προϊόντα: 

1. τα χονδρικά τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμ−
μών

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

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

πει να γίνεται, βάσει της μεθοδολογίας Μέσου Μακρο−
πρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους, με βάση το Τρέχον 
Κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)). 

ii. Να παρέχει τις συναφείς ευκολίες, όπως η συνε−
γκατάσταση, σε κοστοστρεφείς τιμές που θα υπο−
λογίζονται, με βάση «bottom−up» μοντέλα, τα οποία 
θα παρέχονται από τον O.T.E. και θα ελέγχονται 
από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

3. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται 
να χρησιμοποιεί το δικό της μοντέλο «bottom−up» (ει−
σάγοντας σε αυτό κριτήρια, όπως αποτελεσματικότη−
τα, ζητήματα οικονομιών κλίμακας που επιδρούν στα 
κόστη κ.τ.λ.), προκειμένου να ελέγχει τα αποτελέσμα−
τα του ΠΚΚ/ΤΚ «top−down» μοντέλου του Ο.Τ.Ε. και, στη 
συνέχεια, του μοντέλου «ΜΜΕΚ/ΤΚ top−down». Τα απο−
τελέσματα του «bottom up» μοντέλου της Ε.Ε.Τ.Τ. θα 
διασταυρώνονται και με αποτελέσματα από βέλτιστες 
διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται 
να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των αποτελεσμά−
των του μοντέλου «top−down». 

4. Παράλληλα, ορίζεται, ότι για τις περιπτώσεις όπου 
ο Ο.Τ.Ε. δεν παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Τ. επαρκή στοιχεία τι−
μολόγησης από τα μοντέλα «top−down» ή/και «bottom 
up», εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου (το 
αργότερο εντός ενός (1) 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 
μοντέλου που βασίζονται σε στοιχεία που παρέχει ο 
Ο.Τ.Ε. ή στοιχεία της αγοράς). 

5. Η αναλυτική εφαρμογή της ως άνω υποχρέωσης 
εφαρμογής ενός μοντέλου «top−down ΜΜΕΚ/ΤΚ» θα συ−
μπεριλαμβάνεται στη μελλοντική δημόσια διαβούλευση 
για τις μεθοδολογίες κοστολόγησης και το λογιστικό 
διαχωρισμό, η οποία θα εξετάζει, μεταξύ άλλων, ζητήμα−
τα που αφορούν στη διατήρηση λογιστικών στοιχείων, 
συγκεκριμένες αναφορές που θα ζητούνται, ανά περί−
πτωση, τον έλεγχο και τη χρονική περίοδο στην οποία 
πρέπει να παρέχονται τα στοιχεία. Στο ενδιάμεσο δι−
άστημα, έως ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαβου−
λεύσεις, διατηρούνται οι υφιστάμενες υποχρεώσεις κο−
στολόγησης του Ο.Τ.Ε.

6. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το 
κοστολογικό σύστημα του παρόχου με ΣΙΑ θα ελέγχο−
νται, σε ετήσια βάση, από ανεξάρτητους ορκωτούς ελε−
γκτές, που ορίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. Μετά τον έλεγχο 
δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την Ε.Ε.Τ.Τ., 
με την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθε−
σίας περί εμπορικού απόρρητου. 

7. Η ως άνω απόφαση περιλαμβάνει στο τέλος του 
Κεφαλαίου Α.ΙΙΙ (v) αυτής Μεταβατική Διάταξη, σύμφω−
να με την οποία: «…Λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του πα−
ρόντος, οι τιμές μισθωμένων γραμμών του ΟΤΕ βασίζο−
νται σε ένα κοστολογικό μοντέλο Πλήρως Κατανεμη−

μένου 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 αναφερό−
μενα ανωτέρω (υπό i), υποχρεούται να παρέχει κοστο−
στρεφείς τιμές για τις μισθωμένες γραμμές χονδρικής 
χρησιμοποιώντας το κόστος που προκύπτει από το μο−
ντέλο 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…». 

8. Όσον αφορά στην υποχρέωση λογιστικού διαχω−
ρισμού, στο κεφάλαιο Α.ΙΙΙ. (iii) «Υποχρέωση Λογιστικού 
Διαχωρισμού», υποπαράγραφος 3 της ίδιας απόφασης, 
ορίζεται ότι «…Για το ενδιάμεσο διάστημα και έως ότου 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης, με βάση το 
άρθρο 68 του Ν. 3431/2006, ο ΟΤΕ υποχρεούται να συμ−
μορφώνεται με τις προϋφιστάμενες υφιστάμενες υπο−
χρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού, όπως αυτές είχαν 
ήδη επιβληθεί με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 211/3/2001(ΦΕΚ 
466/Β/2001) και την ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004…».

9. Σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
470/037/04.03.2008 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς 
ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, 
σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6−09−2006 (ΦΕΚ 1419/
Β/2007)», (ΦΕΚ 498/Β/20.03.2008), άρθρο 2 Μεταβατικές 
Διατάξεις, παράγραφος 4: «…4. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να 
υποβάλει στην ΕΕΤΤ κοστοστρεφείς τιμές και πλήρη 
υποστηρικτικά στοιχεία απόδειξης του κόστους για το 
σύνολο των υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής 
και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της συνε−
γκατάστασης, έτσι όπως επιβάλλονται 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 «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 401/14/2006 και εγκρίνονται από την ΕΕΤΤ, σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω διάταξη. Οι νέες 
τιμές των υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής 
και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της συνε−
γκατάστασης, έτσι όπως επιβάλλονται με την παρούσα 
Απόφαση θα τεθούν σε εφαρμογή κατόπιν της έγκρι−
σής τους από την ΕΕΤΤ…».

10. Περαιτέρω, στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 
2 της ως άνω Απόφασης ορίζεται ότι: «…7. Μέχρι την 
ολοκλήρωση του υπό (4) ανωτέρω όσον αφορά τον κα−
θορισμό και τις τιμές των Μισθωμένων Γραμμών χονδρι−
κής καθώς και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομέ−
νης της συνεγκατάστασης, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέ−
χει τα υφιστάμενα προϊόντα Μισθωμένων Γραμμών χον−
δρικής με τους ισχύοντες όρους πρόσβασης, διαφάνει−
ας, αμεροληψίας και κοστοστρέφειας. {…} 8. Αναφορικά 
με τις τιμές για τα υφιστάμενα προϊόντα Μισθωμένων 
Γραμμών χονδρικής ισχύουν προσωρινά μέχρι την έκδο−
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ση Απόφασης της ΕΕΤΤ επί του κοστολογικού ελέγχου 
έτους 2008, τα τιμολόγια που ορίσθηκαν με την Από−
φαση 443/068/9−7−2007 (ΦΕΚ 1422/Β/2007) για το έτος 
2007 σύμφωνα με τα εκεί αναφερόμενα…»

11. Η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 470/037/04.03.2008 ετέ−
θη σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής, δεκαπέντε 
(15) μέρες μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ήτοι την 04η−04.2008 (σε κάθε περίπτω−
ση πάντως την 11η.04.2008) και, ως εκ τούτου, η προ−
θεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της ως άνω 
Απόφασης, λήγει την 19η.05.2008, σε κάθε περίπτωση 
την 26η.05.2008.

12. Σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση i. της Από−
φασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 476/014/2304.2008 (ΦΕΚ 904/
Β/16.05.2008), ο Ο.Τ.Ε. κλήθηκε, μεταξύ άλλων, να υπο−
βάλει στην Ε.Ε.Τ.Τ.: «…

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 ΕΕΤΤ ΑΠ 
470/037/04−03−2008 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς 
ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, 
σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6−09−2006 (ΦΕΚ 1419/
Β/2007)» (ΦΕΚ 498/Β/20−03−2008), στην προθεσμία και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, Μεταβατικές 
Διατάξεις, παράγραφος 4 της εν λόγω Απόφασης και 
τις διατάξεις του σημείου (v), της Ενότητας ΙΙΙ του Κε−
φαλαίου Α «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 
401/14/2006 (ΦΕΚ 1419/Β/2007)…».

13. Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση, οι νέες τιμές 
των υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής και 
συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της συνε−
γκατάστασης, έτσι όπως επιβάλλονται με την Απόφα−
ση Ε.Ε.Τ.Τ. 470/037/04.03.2008, σε συνδυασμό με την Α.Π. 
Ε.Ε.Τ.Τ. 401/14/2006, σημείο (v), της Ενότητας ΙΙΙ του Κε−
φαλαίου Α «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», θα τεθούν σε 
εφαρμογή, κατόπιν της έγκρισής τους από την Ε.Ε.Τ.Τ.

14. Με το άρθρο 2, περίπτωση iii της Απόφαση της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 519/056/14−04−2009 (ΦΕΚ 837/Β/06−05−2009), ο 
ΟΤΕ κλήθηκε να υποβάλει στην ΕΕΤΤ κάθε αναγκαίο 
υποστηρικτικό στοιχείο και σχετικές προτάσεις, προς 
υποστήριξη των αναφερομένων στο Μέρος IX, παρ. 5 
της ανωτέρω Απόφασης, και εντός αποκλειστικής προ−
θεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποί−
ηση στον ΟΤΕ της εν λόγω απόφασης. 

15. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/064/23−7−09 
εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τροποποιή−
σεις των Προσφορών Αναφοράς για την Παροχή Μισθω−
μένων Γραμμών Χονδρικής (Απόφαση ΕΕΤΤ 470/37/2008, 
ΦΕΚ 498/20−3−2008) και την Παροχή Τμηματικών Κυ−
κλωμάτων (Απόφαση ΕΕΤΤ 477/002/23−4−2008, ΦΕΚ 987/
Β/28−5−2008).

21.4. ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

i. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 
1669/Β/14.11.2006), η ΕΕΤΤ όρισε τις ακόλουθες χονδρι−
κές αγορές Διασύνδεσης Δημόσιων Σταθερών Δικτύων 
(αγορές υπ’ αρ. 8, 9 και 10 της Σύστασης της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής):

• Εκκίνηση κλήσεων στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση

• Διακριτές αγορές χονδρικής για τον τερματισμό 

κλήσεων προς τελικούς χρήστες σε μεμονωμένα δη−
μόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχεται σε σταθερή 
θέση, μεταξύ των οποίων, μια αγορά χονδρικής για τον 
τερματισμό κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δί−
κτυο του Ο.Τ.Ε.

• Διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δημόσιο σταθερό τη−
λεφωνικό δίκτυο

στις οποίες ο Ο.Τ.Ε.29 ορίσθηκε, ως επιχείρηση με Ση−
μαντική Ισχύ, και, ως εκ τούτου, υποχρεούται να εκπλη−
ρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την 
ως άνω απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων, υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού. 

ii. Με βάση την επιβληθείσα ως άνω Απόφαση, (Κεφά−
λαιο Α. 3 Κανονιστικές Υποχρεώσεις, Ενότητα Α, περί−
πτωση (v) υποχρέωση Ελέγχου τιμών και κοστολόγησης 
για τις αγορές εκκίνησης, τερματισμού (κλήσεων προς 
τελικούς χρήστες) και διαβίβασης κλήσεων, ο Ο.Τ.Ε., με−
ταξύ άλλων, φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: «…

1. Υποχρεούται να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για 
τις υπηρεσίες εκκίνησης, τερματισμού, διαβίβασης, τις 
συναφείς ευκολίες όπως σηματοδοσία και πόρτες δια−
σύνδεσης, καθώς και τις υπηρεσίες Επιλογής, Προεπι−
λογής φορέα, βάσει της μεθοδολογίας Μέσου Μακρο−
πρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον 
Κόστος των παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)). 

2. Υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συνεγκατάστα−
σης σε κοστοστρεφείς τιμές που θα υπολογίζονται με 
βάση LRAIC bottom−up μοντέλα τα οποία θα παρέχονται 
από τον OTE και θα ελέγχονται από την ΕΕΤΤ.

3. Η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί το δικό της μο−
ντέλο LRAIC bottom−up (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια 
όπως αποτελεσματικότητα, ζητήματα οικονομιών κλί−
μακας που επιδρούν στα κόστη κλπ), προκειμένου να 
ελέγχει τα αποτελέσματα του μοντέλου ΜΜΕΚ/ΤΚ top−
down. Τα αποτελέσματα του bottom up μοντέλου της 
ΕΕΤΤ θα διασταυρώνονται και με αποτελέσματα από 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ 
δύναται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των απο−
τελεσμάτων του μοντέλου top−down. 

4. Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην 
ΕΕΤΤ επαρκή στοιχεία τιμολόγησης από τα ανωτέρω 
αναφερόμενα μοντέλα top−down ή/ και bottom up εντός 
της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου (το αργότερο 
εντός ενός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομι−
κών καταστάσεων), η ΕΕΤΤ δύναται να ανατρέχει άμεσα 
στο δικό της μοντέλο bottom−up (χρησιμοποιώντας τιμές 
για τις παραμέτρους του μοντέλου που βασίζονται σε 
στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς). 

5. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το 
κοστολογικό σύστημα του παρόχου με ΣΙΑ θα ελέγχο−
νται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους ορκωτούς ελε−
γκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο 
δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με 
την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας 
περί εμπορικού απόρρητου...».

iii. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφά−
λαιο Α, 3. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, Ενότητα Α, στοι−

29 Όσον αφορά την Αγορά υπ’αριθμ. 9 της Σύστασης, ο 
Ο.Τ.Ε. ορίσθηκε, ως Οργανισμός με Σημαντική Ισχύ στην αγο−
ρά τερματισμού κλήσεων που παρέχονται σε σταθερή θέση, 
στο δίκτυό του.
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χείο (ii), παράγραφος 4 της ως άνω Απόφασης: «…4. Ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να αποδεικνύει ότι οι χρεώσεις του 
αναφορικά με την εκκίνηση και τον τερματισμό δεν δι−
αφέρουν σημαντικά σε σχέση με τις σχετικές λιανικές 
υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Ειδικότερα οι χρεώσεις 
για την εκκίνηση και τον τερματισμό δεν πρέπει να δι−
αφέρουν με βάση το εάν παρακρατώνται από τον ΟΤΕ 
(από τα έσοδα λιανικής που συλλέγονται από τον ΟΤΕ) 
ή εάν χρεώνονται από τον ΟΤΕ σε άλλους παρόχους, 
παρά μόνο στο βαθμό που τέτοιες διαφοροποιήσεις 
δύνανται να δικαιολογούνται αντικειμενικά από διαφο−
ρές στα κόστη…»

iv. Στο στοιχείο vi της Ενότητας Α, του Κεφαλαίου Α.3. 
της ως άνω Απόφασης περιλαμβάνεται Μεταβατική Δι−
άταξη, σύμφωνα με την οποία: «… 

1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υλοποιήσει τα χονδρικά προ−
ϊόντα διασύνδεσης (εκκίνησης, τερματισμού και διαβίβα−
σης κλήσεων), έτσι όπως επιβάλλονται με την παρού−
σα Απόφαση, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την 
θέση αυτής σε ισχύ. 

2. Εωσότου ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες, με 
βάση την παρούσα, τροποποιήσεις όσον αφορά τον κα−
θορισμό και τις τιμές των χονδρικών υπηρεσιών εκκί−
νησης, τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 της του παρόντος άρθρου, ο ΟΤΕ 
υποχρεούται να παρέχει τα υφιστάμενα προϊόντα δια−
σύνδεσης με τους ισχύοντες όρους πρόσβασης, διαφά−
νειας, αμεροληψίας και κοστοστρέφειας…»

v. Ειδικά όσον αφορά στην υποχρέωση λογιστικού δι−
αχωρισμού, στο κεφάλαιο Α.ΙΙΙ. (iii) «Υποχρέωση Λογιστι−
κού Διαχωρισμού», υποπαράγραφος 3 της ίδιας απόφα−
σης, ορίζεται ότι: «…Για το ενδιάμεσο διάστημα και έως 
ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης, με 
βάση το άρθρο 68 του Ν. 3431/2006, ο ΟΤΕ υποχρεού−
ται να συμμορφώνεται με τις προϋφιστάμενες υποχρε−
ώσεις λογιστικού διαχωρισμού, όπως αυτές είχαν ήδη 
επιβληθεί με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 211/3/2001(ΦΕΚ 466/
Β/2001) και την ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004…».

vi. Δεδομένου ότι η Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 406/34/2006 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1669/Β/14.11.2006, ο Ο.Τ.Ε. υπο−
χρεούτο να υλοποιήσει τα χονδρικά προϊόντα διασύν−
δεσης (εκκίνησης, τερματισμού και διαβίβασης κλήσε−
ων), έτσι όπως επιβάλλονται με την ως άνω Απόφαση, 
μέχρι την 15η.05.2007, ενώ, ωσότου ολοκληρώσει όλες 
τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, όσον αφορά στον κα−
θορισμό και τις τιμές των χονδρικών υπηρεσιών εκκί−
νησης, τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων, σύμφω−
να με την παράγραφο 1 του άρθρου Α. 3, Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις, Ενότητα Α, περίπτωση (v) της ως άνω 
Απόφασης, ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται να παρέχει τα υφιστά−
μενα προϊόντα διασύνδεσης με τους ισχύοντες όρους 
πρόσβασης, διαφάνειας, αμεροληψίας και κοστοστρέ−
φειας. Η δημοσιευθείσα Προσφορά Αναφοράς Διασύν−
δεσης Ο.Τ.Ε., όπως αυτή εγκρίθηκε με την Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 
437/002/01.06.2007 (ΦΕΚ 1014/Β/21.06.2007) δεν περιλαμ−
βάνει συγκεκριμένα τιμολόγια για τα χονδρικά προϊό−
ντα διασύνδεσης (εκκίνησης, τερματισμού και διαβίβα−
σης κλήσεων και συναφών ευκολιών), έτσι όπως επιβάλ−
λονται με αυτήν, τα οποία όφειλαν να έχουν υποβλη−
θεί στην Ε.Ε.Τ.Τ., μέχρι την 15η.05.2007, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα ανωτέρω. Η εφαρμογή της από τα Μέρη 
απαιτεί τη δημοσίευση κοστοστρεφών τιμολογίων, τα 
οποία υπολογίζονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις αυτής, καθώς και την κοινοποίηση των ως 
άνω τιμολογίων στους διασυνδεομένους Τ.Π., τουλάχι−
στον ένα (1) μήνα πριν την εφαρμογή τους. 

vii. Ενόψει των ανωτέρω, σύμφωνα με τις παραγρά−
φους 6 και 7 του άρθρου 2 με τίτλο «Μεταβατικές Δια−
τάξεις» της Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 437/002/01.06.07:

«… 6.Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ κο−
στοστρεφείς τιμές και πλήρη υποστηρικτικά στοιχεία 
απόδειξης του κόστους για το σύνολο των προϊόντων/ 
υπηρεσιών διασύνδεσης (εκκίνησης, τερματισμού και δι−
αβίβασης κλήσεων) και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμ−
βανομένης της συνεγκατάστασης, έτσι όπως επιβάλλο−
νται με την παρούσα Απόφαση, το αργότερο εντός σα−
ράντα πέντε ημερών (45) από την θέση αυτής σε ισχύ. 
Τα εν λόγω τιμολόγια καθορίζονται με βάση τις μεθο−
δολογίες υπολογισμού κόστους που ορίζονται στις πα−
ραγράφους 1 και 2 του στοιχείου v, του Κεφαλαίου Α 
3. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, ενότητα Α, της ΑΠ ΕΕΤΤ 
406/34/2006 και εγκρίνονται από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3 και 4 της ως 
άνω διάταξης. Οι νέες τιμές των υπηρεσιών διασύνδε−
σης για το σύνολο των προϊόντων/ υπηρεσιών διασύν−
δεσης (εκκίνησης, τερματισμού και διαβίβασης κλήσε−
ων) και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεγκατάστασης, έτσι όπως επιβάλλονται με την πα−
ρούσα Απόφαση θα τεθούν σε εφαρμογή κατόπιν της 
έγκρισής τους από την ΕΕΤΤ τηρουμένων των διατυπώ−
σεων δημοσιότητας και ενημέρωσης των διασυνδεδε−
μένων Τ.Π. από τον ΟΤΕ σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α, 3. 
Κανονιστικές Υποχρεώσεις, Ενότητα Α, περίπτωση (iv), 
παράγραφος (4) της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/2006.

7. Μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων με βάση 
την παρούσα τροποποιήσεων όσον αφορά τον καθορι−
σμό και τις τιμές των χονδρικών υπηρεσιών εκκίνησης, 
τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων, καθώς και συνα−
φών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατά−
στασης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος 
άρθρου, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει τα υφιστά−
μενα προϊόντα διασύνδεσης με τους ισχύοντες όρους 
πρόσβασης, διαφάνειας, αμεροληψίας και κοστοστρέ−
φειας…»

viii. Με την ίδια, ως άνω Απόφαση ορίσθηκε ότι εφαρ−
μόζονται τα προσωρινά τιμολόγια που ορίσθηκαν με την 
Απόφαση 418/016/19.01.2006, «Αποτελέσματα του κοστο−
λογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) έτους 2006 (με απολογιστικά 
στοιχεία 2004 / Προσωρινά τιμολόγια για το έτος 2007», 
μέχρι την έκδοση σχετικής Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. επί 
του κοστολογικού ελέγχου 2007. Με την Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 
443/068/09.07.2007, «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγ−
χου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. 
(ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με απολογιστικά στοιχεία 2005)» 
(ΦΕΚ 1422/Β/08.08.2007) δημοσιεύθηκαν οριστικά τιμο−
λόγια έτους 2007, όπως αυτά προέκυψαν από το σχετι−
κό κοστολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τα εκεί αναλυτικά 
αναφερόμενα. Παράλληλα με το άρθρο 2 παράγραφος 
2 της ως Απόφασης 443/068/09.07.2007 (Τελικές Δια−
τάξεις), ο Ο.Τ.Ε. κλήθηκε, όπως «… υποβάλει στην ΕΕΤΤ 
κοστοστρεφείς τιμές και πλήρη υποστηρικτικά στοιχεία 
απόδειξης του κόστους για το σύνολο των προϊόντων/ 
υπηρεσιών διασύνδεσης (εκκίνησης, τερματισμού και δι−
αβίβασης κλήσεων) και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμ−
βανομένης συνεγκατάστασης, έτσι όπως επιβάλλονται 
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με την ΑΠ ΕΕΤΤ 437/002/1−6−2007 (ΦΕΚ 1014/Β/21−6−2007), 
στην προθεσμία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ−
θρο 2 παράγραφος 6 της εν λόγω Απόφασης (ΑΠ ΕΕΤΤ 
437/002/1−6−2007) και τις παραγράφους 1 και 2 του στοι−
χείου v, του Κεφαλαίου Α 3. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, 
ενότητα Α, της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/2006…».

ix. Η ως Απόφαση 437/002/01.06.2007 ετέθη σε ισχύ, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής, δέκα πέντε (15) μέρες 
μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, ήτοι, την 06η.07.2007 (σε κάθε περίπτωση, πά−
ντως, την 14η.07.2007) και, ως εκ τούτου, η προθεσμία 
της παραγράφους 6 του άρθρου 2 με τίτλο «Μεταβατι−
κές Διατάξεις» της Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 437/002/01.06.2007 έλη−
ξε την 20η.08.2007, πάντως, την 28η.08.2007. 

x. Εν συνεχεία, με την Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 476/014/23.04.2008, 
«Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών 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/16.05.2008), δημοσι−
εύθηκαν τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου 
του έτους 2008, όπως αυτά προέκυψαν από τον σχετι−
κό κοστολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τα εκεί αναλυτι−
κά αναφερόμενα, καθώς και τα τιμολόγια έτους 2008 
των σχετικών υπηρεσιών.

xi. Σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση iii. της ως άνω 
Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 476/014/23.04.2008, ο Ο.Τ.Ε. 
κλήθηκε, μεταξύ άλλων, να υποβάλει στην Ε.Ε.Τ.Τ.: «…

iii. υπολογισμό κόστους για τις υπηρεσίες χώρου /ευ−
κολιών Συνεγκατάστασης σύμφωνα με την Απόφαση 
της ΕΕΤΤ 437/002/1−6−2007 και την παράγραφο 2 του 
στοιχείου v, του Κεφαλαίου Α 3. Κανονιστικές Υποχρε−
ώσεις, ενότητα Α, της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/2006 και εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών 
από τη θέση σε ισχύ της παρούσας...». 

xii. Εν συνεχεία με την ΑΠ ΕΕΤΤ 519/056/14−4−2009 
«Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) 837/Β/06−
05−2009), δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του κοστο−
λογικού ελέγχου του έτους 2009 όπως αυτά προέκυψαν 
από τον σχετικό κοστολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τα 
εκεί αναλυτικά αναφερόμενα καθώς και τα τιμολόγια 
έτους 2009 των σχετικών υπηρεσιών

xiii. Σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση ii. της ως άνω 
Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 519/056/14−4−2009, ο ΟΤΕ κλή−
θηκε μεταξύ άλλων να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ: “

“ii. υπολογισμό κόστους για τις υπηρεσίες χώρου /ευ−
κολιών Συνεγκατάστασης σύμφωνα με την Απόφαση 
της ΕΕΤΤ 437/002/1−6−2007 και την παράγραφο 2 του 
στοιχείου v, του Κεφαλαίου Α 3. Κανονιστικές Υποχρε−
ώσεις, ενότητα Α, της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/2006 και εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών 
από τη θέση σε ισχύ της παρούσας.» 

22. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΙΣΘΕΙ−
ΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ: 

22.1. Αγορά Λιανικών Μισθωμένων Γραμμών χωρητι−
κότητας, μέχρι και 2 Mbps: 

1. Με την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 406/33/11.10.2006, (ΦΕΚ 
1660/Β/13.11.2006), ο Ο.Τ.Ε. ορίσθηκε, ως επιχείρηση με 

Σημαντική Ισχύ στην αγορά λιανικών μισθωμένων γραμ−
μών χωρητικότητας, έως και 2 Mbps (αγορά υπ’ αρ. 7 
της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), και, ως εκ 
τούτου, από τη θέση σε ισχύ της ως άνω απόφασης, 
σύμφωνα με το άρθρο Γ αυτής (δημοσίευση στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως), υποχρεούται να εκπληρώνει 
όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τη συγκε−
κριμένη απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων, υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού. 

2. Όσον αφορά στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις ελέγ−
χου τιμών και κοστολόγησης, στο κεφάλαιο Α.ΙΙΙ (v) «Υπο−
χρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης», o O.T.E. φέ−
ρει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

1. Υποχρέωση κοστοστρέφειας για τις λιανικές μι−
σθωμένες γραμμές χωρητικότητας, μέχρι και 2 Mbps. 
Ο υπολογισμός των ως άνω κοστοστρεφών τιμών πρέ−
πει να γίνεται, βάσει της μεθοδολογίας Πλήρως Κατα−
νεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος (ΠΚΚ/
ΤΚ (FDC/ Current Cost)).

2. Υποχρέωση να αποδεικνύει στην Ε.Ε.Τ.Τ. την ως άνω 
κοστοστρέφεια και για το σκοπό αυτό να παρέχει, σε 
ετήσια βάση, ακριβή και πλήρη κοστολογικά στοιχεία, 
σχετικά με τις μισθωμένες γραμμές λιανικής, ένα (1) 
μήνα μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 
του Ο.Τ.Ε. από τη Γενική του Συνέλευση, για τις ανάγκες 
του κοστολογικού ελέγχου συμμόρφωσης με την εγκε−
κριμένη από την Ε.Ε.Τ.Τ. μεθοδολογία και προκειμένου 
να εγκριθούν οι κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσιών 
που περιλαμβάνονται στην ορισθείσα αγορά.

3.Στις περιπτώσεις εκείνες, όπου ο Ο.Τ.Ε. δεν παρέ−
χει εγκαίρως ακριβή κοστολογικά στοιχεία (ένα μήνα 
μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του 
Ο.Τ.Ε. από τη Γενική Συνέλευση), η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να 
ορίζει τις τιμές για τις λιανικές μισθωμένες γραμμές, 
σε ένα επίπεδο που δεν θα δημιουργούνται προβλή−
ματα ανταγωνισμού, όπως συμπίεση περιθωρίου, ή/και 
υπερβολική τιμολόγηση. 

3. Ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει λογιστι−
κό διαχωρισμό στη λιανική αγορά μισθωμένων γραμμών. 
Στο κεφάλαιο Α.ΙΙΙ. (iii) «Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρι−
σμού», υποπαράγραφος 3 της ίδιας απόφασης, ορίζεται 
ότι «…Για το ενδιάμεσο διάστημα και έως ότου ολοκλη−
ρωθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης, με βάση το άρ−
θρο 68 του Ν. 3431/2006, ο ΟΤΕ υποχρεούται να συμ−
μορφώνεται με τις προϋφιστάμενες υφιστάμενες υπο−
χρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού, όπως αυτές είχαν 
ήδη επιβληθεί με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 211/3/2001(ΦΕΚ 
466/Β/2001) και την ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004…».

22.2. Αγορές Λιανικής Πρόσβασης στο Δημόσιο Τη−
λεφωνικό Δίκτυο σε Σταθερή Θέση, μέσω PSTN KAI 
BRA−ISDN συνδέσεων, για οικιακούς και μη οικιακούς 
χρήστες:

1. Με την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 411/017/22.11.2006, (ΦΕΚ 
1873/Β/28.12.2006), ο Ο.Τ.Ε. ορίσθηκε, ως επιχείρηση με 
Σημαντική Ισχύ στην αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο 
Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο σε Σταθερή Θέση, μέσω 
PSTN και BRA−ISDN συνδέσεων, για οικιακούς και μη 
οικιακούς χρήστες, και, ως εκ τούτου, υποχρεούται να 
εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με 
τη συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, με−
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ταξύ των οποίων, υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κο−
στολόγησης.

2. Όσον αφορά στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις ελέγ−
χου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, o 
O.T.E. φέρει, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι υποχρεώσεις:

2.1.«Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης για 
τη χονδρική εκμίσθωση γραμμών (WLR)»:

(i) Υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού για τις δρα−
στηριότητες του Ο.Τ.Ε. που συνδέονται με την παρο−
χή WLR, 

(ii) Έλεγχος τιμών και κοστολόγησης, σχετικά με το 
WLR, που αντανακλώνται σε μια φόρμουλα κοστολόγη−
σης «retail−minus» και υποβολή στοιχείων κόστους για 
το προϊόν WLR και κοστολόγησης με το σύστημα FDC−
CCA.

(iii) Έλεγχος τιμών για τις λιανικές υπηρεσίες πρό−
σβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και υποβο−
λή στοιχείων κόστους και κοστολόγηση με το σύστη−
μα FDC−CCA,

(iv) Υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού για τις δρα−
στηριότητες του Ο.Τ.Ε. που συνδέονται με την παροχή 
σταθερής λιανικής πρόσβασης. 

2.2. Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης για 
τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης: 

Ο Ο.Τ.Ε. φέρει τις κάτωθι υποχρεώσεις υποβολής στοι−
χείων κόστους και κοστολόγησης:

«Υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους και κο−
στολόγησης για τα προϊόντα λιανικής πρόσβασης: 1. Ο 
Ο.Τ.Ε. υποχρεούται να εξακολουθήσει να συμπεριλαμ−
βάνει στο υφιστάμενο κοστολογικό του σύστημα του 
Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχoν 
Κόστος (ΠKK/TK), τα λιανικά προϊόντα πρόσβασης και 
να παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Τ., ετησίως, το αργότερο, εντός 
ενός (1) μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομι−
κών καταστάσεών του από τη γενική συνέλευση, όλα 
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορι−
σμό του κόστους των εν λόγω προϊόντων.

2. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και 
το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχονται σε 
ετήσια βάση από ανεξάρτητους ελεγκτές που ορίζο−
νται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται 
Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλα−
ξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπο−
ρικού απόρρητου…»

22.3. Αγορές των Δημοσίως Διαθέσιμων Τηλεφωνικών 
Υπηρεσιών που παρέχονται σε Σταθερή Θέση

1. Με την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 412/021/29.11.2006 
(ΦΕΚ 1900/Β/29.12.2006), ο Ο.Τ.Ε., ορίσθηκε, ως επιχείρη−
ση με Σημαντική Ισχύ στις λιανικές αγορές δημοσίως 
διαθέσιμων αστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέ−
χονται σε σταθερή θέση, για οικιακούς και μη οικιακούς 
πελάτες και δημοσίως διαθέσιμων εθνικών τηλεφωνι−
κών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, για 
οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, και, ως εκ τούτου, 
υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται με τη συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική 
νομοθεσία, μεταξύ των οποίων, υποχρεώσεις ελέγχου 
τιμών / κοστολόγησης.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 3.3.2 της ως άνω Απόφασης, 
ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται σε υποβολή στοιχείων κόστους 
και κοστολόγησης, ως εξής: «…

3.3.2.1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να περιλαμβάνει στο κο−

στολογικό σύστημα του Πλήρως Κατανεμημένου Κό−
στους με βάση το Τρέχoν Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) το οποίο 
τηρεί, τις λιανικές υπηρεσίες κλήσεων και τα τέλη πα−
ρακράτησης καθώς και να παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησί−
ως και το αργότερο εντός ενός μηνός από την έγκρι−
ση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών του από τη 
γενική συνέλευση, όλα τα στοιχεία που είναι απαραί−
τητα για τον προσδιορισμό του κόστους των ακόλου−
θων υπηρεσιών:

i. Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−net).
ii. Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συν−

δρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων.
iii. Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−net).
iv. Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις 

από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων πα−
ρόχων. 

v. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής. 

vi. Κλήσεις dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το δια−
δίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο 
ISP φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ.

vii. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial−up από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο ISP φιλοξενεί−
ται/διασυνδέεται στο δίκτυο άλλων παρόχων.

viii. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομη−
τές ΟΤΕ προς παρόχους υπηρεσιών όταν αυτοί φιλοξε−
νούνται/διασυνδέονται στο δίκτυο άλλου παρόχου.

3.3.2.2 Το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχε−
ται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους ελεγκτές που 
ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσι−
εύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την 
επιφύλαξη της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί 
εμπορικού απορρήτου».

3. Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού 
Ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει λογιστι−

κό διαχωρισμό, αναφορικά με τις υπηρεσίες που περι−
λαμβάνονται στις υπό Α.1 ορισθείσες σχετικές αγορές. 
Στο κεφάλαιο Α.ΙΙΙ.(iii) «Υποχρέωση Λογιστικού Διαχω−
ρισμού», υποπαράγραφος 3 της ίδιας απόφασης, ορί−
ζεται ότι: «…Η ΕΕΤΤ, θα διαβουλευθεί περαιτέρω τις με−
θοδολογίες λογιστικού διαχωρισμού και τις μεθοδολο−
γίες λογιστικού ελέγχου. Για το ενδιάμεσο διάστημα 
και ωσότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαβούλευ−
σης, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3431/2006, 
ο ΟΤΕ υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύου−
σες υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού σύμφωνα με 
τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 211/3/2001 (ΦΕΚ Β/466/2001) 
και ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004 (ΦΕΚ 297/Β/2004). Οι καταστά−
σεις του λογιστικού διαχωρισμού του ΟΤΕ υπόκεινται 
σε ετήσιο έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή που ορίζε−
ται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται 
Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλα−
ξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπο−
ρικού απορρήτου…».

23. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 της Από−
φασης της Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 476/014/23.04.2008 (ΦΕΚ 904/
Β/16.05.2008), 

« …5.Αναφορικά με το ανώτατο όριο τιμής (price cap) 
για τα προϊόντα λιανικής πρόσβασης (μηνιαίο πάγιο και 
τέλος σύνδεσης PSTN & ISDN BRA), σύμφωνα με την 
ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007, καθώς και τα προϊόντα κλήσεων 
(Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−net), Υπεραστι−
κές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−net), Κλήσεις dial−up 
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από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο (συμπεριλαμ−
βανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο πάροχος της υπη−
ρεσίας (Internet Service Provider – ISP) φιλοξενείται/δι−
ασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ, Τέλος παρακράτησης 
για αστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συν−
δρομητές άλλων παρόχων, Τέλος παρακράτησης για 
υπεραστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συν−
δρομητές άλλων παρόχων, Τέλος παρακράτησης για 
κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές πα−
ρόχων δικτύων κινητής, Τέλος παρακράτησης για κλή−
σεις dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο 
όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / δι−
ασυνδέεται με το δίκτυο άλλων παρόχων) σύμφωνα με 
την ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/2007 εξακολουθούν να ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 443/068/9−7−2007 «Αποτε−
λέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 
(με απολογιστικά στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 1422/Β/8−8−2007) 
και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο Β. Β και το άρθρο 1 πα−
ράγραφος 3 του Κεφαλαίου Γ αυτής…».

24. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 της Από−
φασης της Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 476/014/23.04.2008 (ΦΕΚ 904/
Β/16.05.2008), 

«…4.Ο ΟΤΕ καλείται, για την έκδοση αποτελεσμάτων 
του κοστολογικού ελέγχου του έτους 2009 με απολο−
γιστικά στοιχεία 2007 και προϋπολογιστικά στοιχεία 
2008 και 2009, στις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και 
λιανικής για τις οποίες υπέχει υποχρέωση ελέγχου τι−
μών / κοστολόγησης να ακολουθήσει τις βελτιωτικές 
προτάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στα Παραδοτέα 
του διεξαχθέντος κοστολογικού ελέγχου 2008 με απο−
λογιστικά στοιχεία 2006, ιδίως να ενσωματώσει ορθά 
στο κοστολογικό του σύστημα ΜΜΕΚ/ top down, τα 
προϊόντα ΟΚΣΥΑ Α/Α1 (μηνιαίο τέλος και εφάπαξ τέ−
λος σύνδεσης)...».

25. Στο πλαίσιο της παρούσης ανάλυσης και για τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και 
υπο−πλαφόν τιμής (sub−cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρε−
σίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 412/021/2007, 
αντίστοιχα η ΕΕΤΤ σκέφθηκε ως εξής: 

i. Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής 
τιμής για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης (εφάπαξ 
τέλος σύνδεσης PSTN, Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμ−
μής PSTN, Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και Πά−
γιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA−ISDN) υπολογίσθη−
κε με βάση τα έσοδα που προέκυψαν από τον κοστο−
λογικό έλεγχο του ΟΤΕ για το έτος 2010, καθώς και τις 
τρέχουσες λιανικές τιμές που εφαρμόζει ο ΟΤΕ για τα 
ανωτέρω προϊόντα. Η ίδια μεθοδολογία χρησιμοποιή−
θηκε και για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου (υπό−
πλαφόν) της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής για τα 
προιόντα (α) Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και (β) Εφά−
παξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN.

ii. Για τις ακόλουθες υπηρεσίες (α) Αστικές κλήσεις 
εντός δικτύου ΟΤΕ (on net) και (β) υπεραστικές κλήσεις 
εντός δικτύου ΟΤΕ (on net), (γ) κλήσεις dial−up από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομέ−
νου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο πάροχος της υπηρεσίας 
(Internet Service Provider – ISP) φιλοξενείται/διασυνδέ−
εται στο δίκτυο του ΟΤΕ, χρησιμοποιήθηκαν οι αποτε−
λεσματικές τιμές όπως αυτές προκύπτουν από τα δη−
μινιαία στοιχεία κίνησης και εσόδων που έχει υποβάλει 

ο ΟΤΕ στην ΕΕΤΤ με τη σχετ ξδ επιστολή του, για το 
διάστημα Ιανουάριος 2009 έως Δεκέμβριος 2009 (τε−
λευταίο διαθέσιμο 12μηνο).

2.1. Η εφαρμοσθείσα τιμή για την υπηρεσία των κλή−
σεων dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο 
(συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο πάρο−
χος της υπηρεσίας (Internet Service Provider – ISP) φι−
λοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ, (υπολο−
γιζόμενη ως η αποτελεσματική τιμή− effective price της 
εφαρμοσθείσας τιμολογιακής πολιτικής του ΟΤΕ) είναι 
σημαντικά χαμηλότερη από το σχετικό κόστος, όπως 
αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του παρόντος 
κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ (για το έτος 2010), ώστε 
να πιθανολογείται βάσιμα η παράβαση των διατάξεων 
του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό ως βάση για τον 
υπολογισμό του ανώτατου ορίου τιμής για την συγκε−
κριμένη υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε η κοστοστρεφής 
τιμή όπως αυτή προέκυψε από τον κοστολογικό έλεγ−
χο του ΟΤΕ για το έτος 2010. Είναι αναγκαία η περαι−
τέρω διερεύνηση της ως άνω συμπεριφοράς του ΟΤΕ 
με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών και του Άρθρου 2 του Ν.703/1977, 
κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 63, παρ. 1 
επ. του ν. 3431/2006 για τη διαπίστωση ενδεχόμενων 
παραβάσεων 

2.2. Για τις κάτωθι (α) – (δ) υπηρεσίες χρησιμοποιήθη−
καν οι εφαρμοσθείσες τιμές του ΟΤΕ όπως αυτές προ−
κύπτουν από τον επίσημο τιμοκατάλογο του ΟΤΕ:

(α) Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων, 

(β) Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις 
από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων πα−
ρόχων, 

(γ) Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρο−
μητές ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κι−
νητής, 

(δ) Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial−up από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δί−
κτυο άλλων παρόχων) 

26. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ (ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕ−
ΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

Σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 491/026/2008 
«Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής των κατα−
λόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
3 του άρθρου 48, του ν. 3431/2006 και του τρόπου και 
του κόστους διάθεσης από τους παρόχους συνδρο−
μητικών στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσι−
μων στο κοινό υπηρεσιών καταλόγου και καταλόγων, 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 48, του 
ν. 3431/2006», (ΦΕΚ 1622/Β/2008), ιδίως το άρθρο 11 αυ−
τής, ορίζεται ότι:

«
1. Οι Υπόχρεοι, σύμφωνα με την παρούσα, πάροχοι χο−

ρήγησης σε Δικαιούχους στοιχείων και σχετικών πλη−
ροφοριών και ο(οι) εκάστοτε πάροχος(οι) Καθολικής 
Υπηρεσίας που είναι υπόχρεος(οι) παροχής πρόσβα−
σης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού 
καταλόγου του(τους), φέρουν υποχρεώσεις κοστοστρέ−
φειας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας και ει−
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δικότερα φέρουν υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κο−
στολόγησης. 

2. Οι Υπόχρεοι πάροχοι έχουν υποχρέωση να υπο−
βάλλουν στην ΕΕΤΤ επαρκή στοιχεία, τα οποία να απο−
δεικνύουν την κοστοστρέφεια των, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της παρούσας και της κείμενης νομοθεσίας, 
παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών διάθεσης στοι−
χείων και σχετικών πληροφοριών. Για τον υπολογισμό 
του κόστους των εν λόγω υπηρεσιών, οι Υπόχρεοι πά−
ροχοι χρησιμοποιούν Bottom−Up μοντέλο υπολογισμού 
του κόστους των εν λόγω υπηρεσιών, χρησιμοποιώ−
ντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Σε περίπτωση 
μη υποβολής κοστολογικών στοιχείων από Υπόχρεο 
πάροχο, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί για την ανά−
λυση του κόστους δικό της Bottom−Up μοντέλο χρη−
σιμοποιώντας στοιχεία της αγοράς που έχει στη διά−
θεσή της ή/και μεθοδολογίες συγκριτικών αναφορών 
(benchmarking) ή/και τα στοιχεία κόστους του(ων) εκά−
στοτε υπόχρεου(ων) παρόχου(ων) Καθολικής Υπηρεσί−
ας που είναι υπόχρεος(οι) παροχής καταλόγων και υπη−
ρεσιών πληροφοριών καταλόγου. 

3. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπο−
λογισμό του κοστοστρεφούς τέλους της διάθεσης των 
συνδρομητικών στοιχείων σε Δικαιούχους σύμφωνα με 
την παρούσα περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα:

i. Το κόστος επεξεργασίας στοιχείων για τη μορφο−
ποίησή τους σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας 
ή, στην περίπτωση σχετικής συμφωνίας, με τη μορφή 
που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, συμπεριλαμ−
βανομένων πιθανών αδειών χρήσης ειδικού λογισμικού 
για την εν λόγω επεξεργασία

ii. Το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης της κα−
τάλληλης δικτυακής υποδομής μεταξύ Υπόχρεου και Δι−
καιούχου για τη μεταφορά των αρχείων μεταβολών

iii. Το κόστος ελέγχου ορθής λειτουργίας της εφαρ−
μογής μεταφοράς των αρχείων μεταβολών και επίλυ−
σης προβλημάτων 

iv. Το κόστος απόσβεσης λογισμικού και εξοπλισμού 
πληροφορικής που απαιτείται για την παραγωγή και 
ενημέρωση των προς παράδοση αρχείων 

v. Το πλήθος των παρόχων οι οποίοι αναμένεται ότι 
θα αιτηθούν τη λήψη των στοιχείων, με βάση τεκμηρι−
ωμένες προβλέψεις του Υπόχρεου παρόχου

4. Τα στοιχεία κόστους, τα οποία αφορούν στη συλ−
λογή από τους συνδρομητές των ελάχιστων υποχρε−
ωτικά χορηγούμενων από τους Υπόχρεους Παρόχους 
στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών, όπως αυτά προσ−
διορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας, δεν λαμβάνο−
νται υπόψη κατά τον υπολογισμό του κόστους της δι−
άθεσης των συνδρομητικών στοιχείων σε Δικαιούχους. 
Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
του κόστους της διάθεσης των συνδρομητικών στοιχεί−
ων στους Δικαιούχους τα έξοδα ενημέρωσης της βά−
σεως δεδομένων του Υπόχρεου παρόχου που περιέχει 
τις εν λόγω πληροφορίες που συλλέγονται από τους 
συνδρομητές. Τα εν λόγω έξοδα βαρύνουν τον Υπόχρεο 
πάροχο και περιλαμβάνονται στο κόστος που υφίσταται 
για την παροχή της διαθέσιμης στο κοινό τηλεφωνικής 
υπηρεσίας. Η παροχή οποιασδήποτε άλλης πληροφορί−
ας πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικά χορηγούμενων 
στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών, όπως αυτά προσδι−
ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας αποτελεί προϊόν 
εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των παρόχων.

5. Η ίδια κατά τα ως άνω αναφερόμενα στις παραγρά−
φους 2, 3 και 4 μεθοδολογία ακολουθείται και για τον 
υπολογισμό του κόστους πρόσβασης στην ενοποιημένη 
βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του υπόχρε−
ου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, κατ’ εφαρμογή της 
Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθ. 44035/1626/2007 (ΦΕΚ 
1481/Β/16−8−2007), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Επιπλέ−
ον, για τον υπολογισμό του κόστους πρόσβασης στην 
ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου 
του υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας λαμβά−
νονται υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα:

i. το ποσό που κατέβαλε ο υπόχρεος πάροχος Καθο−
λικής Υπηρεσίας σε Δικαιούχους για τη διάθεση των 
στοιχείων των συνδρομητών τους

ii. το κόστος εγκατάστασης, ανάπτυξης και προμή−
θειας της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για τη 
λειτουργία της ενοποιημένης βάσης του τηλεφωνικού 
καταλόγου του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας που κα−
θιστά εφικτή τη συλλογή και τη συστηματική ενημέρω−
ση των στοιχείων

iii. το αναμενόμενο πλήθος των προσβάσεων στην 
ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου 
του υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο 
υπολογίζεται με βάση τεκμηριωμένες προβλέψεις του 
υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας. 

6. α. Ο(Οι) εκάστοτε πάροχος(οι) Καθολικής Υπηρε−
σίας που είναι υπόχρεος(οι) παροχής πρόσβασης στην 
ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου 
του(τους) υποβάλλει(ουν) προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ τα 
στοιχεία κόστους παροχής της υπηρεσίας πρόσβασης 
στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού κατα−
λόγου που ορίζει η παρούσα Απόφαση σε ετήσια βάση. 
Τα στοιχεία υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ εντός του μηνός 
Ιουλίου κάθε έτους και αφορούν στον προσδιορισμό, 
κατόπιν σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ, τιμολογίων του 
επόμενου έτους.

β. Οι Υπόχρεοι, σύμφωνα με την παρούσα, πάροχοι χο−
ρήγησης σε Δικαιούχους στοιχείων και σχετικών πλη−
ροφοριών υποβάλουν προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ, κατό−
πιν σχετικού αιτήματός της, τα στοιχεία κόστους που 
ορίζει η παρούσα εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από 
την κοινοποίηση του αιτήματος της ΕΕΤΤ.»

Γ. Χρόνος εφαρμογής Αποτελεσμάτων Ελέγχου έτους 
2010

27. Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 5 του Ν. 3431/2006 
«Η μη υποβολή στοιχείων ή η μη προσήκουσα αιτιολό−
γηση των τιμών από τον υπόχρεο ή η υπαίτια μη έγκαι−
ρη 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 ΕΕΤΤ και σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.», 
ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 3 της ως άνω διάτα−
ξης: «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 συντε−
λεστή απόδοσης της επένδυσης.» 

28. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του Κανονισμού 
Διαδικασιών Κοστολογικού Ελέγχου 277/64/2003: «8. Η 
εφαρμογή της παραγράφου 5 ή 7 του παρόντος άρθρου 
δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον Υπόχρεο Ορ−
γανισμό από τις υποχρεώσεις κοστoστρεφούς τιμολό−
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γησης, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη εθνι−
κή και κοινοτική νομοθεσία και τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 
Η ΕΕΤΤ παρεμβαίνει κατά την παράγραφο 5 και 7 του 
παρόντος, αποκλειστικά και μόνο για να αντιμετωπίσει 
την μη τήρηση των υποχρεώσεων κοστοστρέφειας από 
τον εκάστοτε Υπόχρεο Οργανισμό. Σε κάθε περίπτω−
ση, για τα τιμολόγια τα οποία ορίζονται από την EETT 
σύμφωνα με τις παραγράφους 5 ή 7 του παρόντος, και 
των οποίων η κοστοστρέφεια δεν έχει αποδειχθεί από 
τον Υπόχρεο Οργανισμό, κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πά−
ροχος ο οποίος επιθυμεί την παροχή της συγκεκριμέ−
νης υπηρεσίας για την οποία υπάρχει υποχρέωση κο−
στοστρέφειας δύναται να ζητά από τον Υπόχρεο Ορ−
γανισμό την απόδειξη της κοστοστρέφειας των συγκε−
κριμένων τιμών. Τα ανωτέρω τιμολόγια, ισχύουν μέχρι 
τον προσδιορισμό κοστοστρεφών τιμολογίων. 

Η υποχρέωση του Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να 
εφαρμόζει αυτά τα κοστοστρεφή τιμολόγια εκκινεί κατά 
περίπτωση:

(α) από το χρόνο που όφειλε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις να εφαρμόζει κοστοστρεφή τιμολόγια ή 

(β) σε περίπτωση υποβολής από τον υπόχρεο Οργα−
νισμό αίτησης τροποποίησης ήδη εγκεκριμένων ως κο−
στοστρεφών τιμολογίων, από την έκδοση Απόφασης 
της ΕΕΤΤ με βάση τις παραγράφους 5 ή /και 7 του πα−
ρόντος άρθρου.»

29. Από το συνδυασμό των άρθρων 45 παρ. 3 και 5 
του Ν. 3431/2006 και 4 παράγραφος 8, περίπτωση (α) 
του Κανονισμού 277/64/2003 (ΦΕΚ 514/Β/2003) προκύ−
πτει ότι για τις κοστοστρεφείς τιμές ο χρόνος εφαρ−
μογής τους ανατρέχει στο χρόνο όπου σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις όφειλε ο κάθε Υπόχρεος Οργανι−
σμός να έχει τις εν λόγω κοστοστρεφείς τιμές και δε−
δομένου ότι η κοστοστρέφεια αφορά ένα (1) συγκεκρι−
μένο έτος (εν προκειμένω το έτος 2010), οι τιμές των 
υπηρεσιών που με βάση την παρούσα απόφαση προέ−
κυψαν ως κοστοστρεφείς για το έτος 2010, εφαρμόζο−
νται, κατ’αρχήν, και με την επιφύλαξη των αναφερόμε−
νων στην επόμενη παράγραφο, από την 1η Ιανουαρίου 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2010. 

30. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 277/64/2003 και το άρθρο 2.1.14, (η) του Παραρτή−
ματος Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 390/3/2006 «Κανονισμός Γενικών 
Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/2006) σε συνδυασμό με το άρθρο 
6 παρ.2 αυτής, «Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί 
ανταγωνισμού και των αρχών της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών και της νομοθεσίας περί προστα−
σίας του καταναλωτή, η αναδρομική αύξηση των τιμο−
λογίων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη σύμφω−
νη γνώμη του αντισυμβαλλομένου.»

31. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ κατά τη ρύθμιση της 
αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να δρα με 
γνώμονα την επίτευξη μιας σειράς γενικών αρχών που 
θέτει το άρθρο 3 του Νόμου 3431/2006, στις οποίες πε−
ριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

«γ) Η τήρηση των αρχών της ισότητας, της αμερολη−
ψίας, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της προστα−
σίας του ανταγωνισμού και της αποφυγής στρέβλωσης 
της αγοράς μεριμνώντας για την κατά το μέτρο του 
δυνατού τεχνολογική ουδετερότητα των κανονιστικών 
ρυθμίσεων που επιβάλλονται, ιδίως εκείνων που στοχεύ−
ουν στη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού,

δ) Η προαγωγή του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύ−

ων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συ−
ναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και των πολιτικών 
διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, που, μεταξύ άλ−
λων, επιτυγχάνεται: αα) εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων χρηστών, 
αποκομίζουν το μέγιστο όφελος σε επίπεδο επιλογών, 
τιμής και ποιότητας, ββ) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίστα−
ται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του ανταγωνισμού 
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γγ) ενθαρ−
ρύνοντας αποτελεσματικές επενδύσεις ως προς την υπο−
δομή και υποστηρίζοντας την τεχνολογική καινοτομία, 
δδ) εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των 
ραδιοσυχνοτήτων και των αριθμοδοτικών πόρων και εν−
θαρρύνοντας την αποτελεσματική χρήση τους»

32. Από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται 
ότι ο Νόμος επιβάλλει στον ΟΤΕ συγκεκριμένες υπο−
χρεώσεις χρέωσης και δημοσίευσης κοστοστρεφών τε−
λών για τις υπηρεσίες, οι οποίες ανήκουν στις υπό ρύθ−
μιση αγορές, καθώς και την υποχρέωση να αποδείξει 
την κοστοστρέφεια των εν λόγω τελών. Σε περίπτωση 
προσδιορισμού κοστοστρεφών τιμολογίων, η υποχρέ−
ωση του Tηλεπικοινωνιακού Oργανισμού να εφαρμόζει 
αυτά τα κοστοστρεφή τιμολόγια εκκινεί από το χρό−
νο που όφειλε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να 
εφαρμόζει τα συγκεκριμένα κοστοστρεφή τιμολόγια. Με 
την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανταγωνισμού και 
των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών, η αναδρομική αύξηση από τον ΟΤΕ των τιμολο−
γίων των υπηρεσιών του οι οποίες εμπίπτουν στις υπό 
ρύθμιση αγορές απαγορεύεται χωρίς την προηγούμε−
νη σύμφωνη γνώμη του αντισυμβαλλομένου. Με βάση 
τις αρχές της ισότητας, καθώς και της προστασίας 
του ανταγωνισμού με την εξασφάλιση ότι δεν υφίστα−
ται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του ανταγωνισμού 
στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η απαγόρευ−
ση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και εφαρμόζεται 
τόσο για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στις υπό ρύθμι−
ση αγορές λιανικής όσο και αυτές που περιλαμβάνο−
νται στις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής.

33. Για τις περιπτώσεις εφαρμογής τιμολογίων παρε−
χόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών, οι οποίες υπόκεινται 
σε υποχρέωση ελέγχου τιμών με την προσέγγιση retail 
minus30 ή/ και μέσω του καθορισμού ανώτατου ορίου τι−
μής (price cap) και υπο−πλαφόν τιμής (sub−cap)31, ισχύει 
η γενική αρχή του διοικητικού δικαίου περί του χρόνου 
εφαρμογής των κανονιστικών πράξεων από την ημερο−
μηνία δημοσιεύσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, τηρουμένων και των διατυπώσεων δημοσιότη−
τας που υπέχει ο ΟΤΕ δυνάμει της κείμενης νομοθεσί−
ας, εκτός αν άλλως προβλέπεται σε επιμέρους διατά−
ξεις της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 535/044/6−10−2009 
ανατέθηκε σε ανεξάρτητο ελεγκτή, κατόπιν διενέργειας 
Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού δυνάμει των διατάξεων 

30 Παροχή υπηρεσίας χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών 
(WLR)

31 Οι υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλε−
φωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 
412/021/2007 Αποφάσεις της ΕΕΤΤ αντίστοιχα
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του Ν. 3431/2006, ιδίως των άρθρων 12 ιδίως περ α και 
λζ, 38 παρ. 3 και 45 παρ. 7, το Έργο του ελέγχου συμ−
μόρφωσης της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνι−
ών της Ελλάδος, ΟΤΕ ΑΕ» ως επιχείρησης με σημαντι−
κή ισχύ (ΣΙΑ) σε μια σειρά σχετικών αγορών υπηρεσιών/
 δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με το σύνολο των 
υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογι−
στικού διαχωρισμού που της έχουν επιβληθεί με τις εν 
ισχύ κανονιστικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ στις επιμέρους 
ορισθείσες σχετικές αγορές χονδρικής και λιανικής, με 
την επιφύλαξη του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 3431/2006. 
Συγκεκριμένα, ανατέθηκε o έλεγχος εφαρμογής από τον 
ΟΤΕ των ενδεδειγμένων κοστολογικών συστημάτων για 
κάθε επιμέρους ορισθείσα σχετική αγορά (χονδρικής ή 
και λιανικής) προϊόντος / υπηρεσίας ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών, η συμμόρφωση με τις επιβληθείσες υποχρε−
ώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης (μεταξύ άλλων, 
ο έλεγχος κοστοστρέφειας όπου αυτή επιβάλλεται κα−
νονιστικά) των τιμολογίων των υπηρεσιών που εξάγο−
νται μέσω των εν λόγω κοστολογικών συστημάτων για 
το έτος 2010, χρησιμοποιώντας απολογιστικά κοστολο−
γικά στοιχεία 2008 και προϋπολογιστικά στοιχεία των 
ετών 2009 και 2010, καθώς και ο έλεγχος συμμόρφω−
σης της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με τις επιβληθείσες από την 
ΕΕΤΤ υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού. Περαιτέ−
ρω, με την ανωτέρω Απόφαση της ΕΕΤΤ ανατέθηκε ο 
έλεγχος εφαρμογής από τον ΟΤΕ των ενδεδειγμένων 
κοστολογικών συστημάτων−μοντέλων για την παροχή 
υπηρεσιών φορητότητας αριθμού και τηλεφωνικών κα−
ταλόγων και υπηρεσιών τηλεφωνικών καταλόγων, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο εν ισχύει νομοθετικό και κα−
νονιστικό πλαίσιο. 

2. Τα βασικά πορίσματα του κοστολογικού ελέγχου 
έτους 2010, όσον αφορά τον έλεγχο της μεθοδολογίας 
κοστολόγησης ή / και της ορθής υλοποίησής της από 
τον ΟΤΕ, καθώς και τα αποτελέσματα τόσο των υπό 
ρύθμιση αγορών χονδρικής και λιανικής, για τις οποίες 
η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ υπέχει υποχρέωση ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, όσο και των 
λοιπών παρεχόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών (παροχή 
υπηρεσιών φορητότητας αριθμού και τηλεφωνικών κα−
ταλόγων και υπηρεσιών τηλεφωνικών καταλόγων), στις 
οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη 
μορφή κοστοστρέφειας, για το έτος 2010, με βάση απο−
λογιστικά στοιχεία 2008 και προϋπολογιστικά 2009 και 
2010, παρατίθενται στο σύνολό τους στην παρούσα. Τα 
ευρήματα του ελέγχου εκτίθενται αναλυτικά στα ανω−
τέρω αναφερόμενα Παραδοτέα 2 έως 4 του ελέγχου, 
όπως αυτά υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ.

3. Η διαδικασία του κοστολογικού ελέγχου, καθώς 
και του ελέγχου των Καταστάσεων Λογιστικού Δια−
χωρισμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Από−
φασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/27−5−2008 «Μεθοδολογί−
ες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού 
για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθ−
μιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης 
και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες 
αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμί−
σεις» (ΦΕΚ 1151/Β/24.06.2008), ιδίως το άρθρο 8 αυτής. 
Συγκεκριμένα, και κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, ακολουθήθηκε η κά−
τωθι διαδικασία:

4. Με την υπ’αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 2482/Φ.960/21−09−2009 

επιστολή της, η ΕΕΤΤ κάλεσε τον ΟΤΕ να συμμορφω−
θεί με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις κοστολόγησης – 
λογιστικού διαχωρισμού των υπό ρύθμιση υπηρεσιών 
χονδρικής και λιανικής, υποβάλλοντας τα κοστολογι−
κά στοιχεία του έτους 2010 (με απολογιστικά στοιχεία 
2008 και προϋπολογιστικά στοιχεία των ετών 2009 και 
2010) καθώς και τις απαιτούμενες, σύμφωνα με το άρ−
θρο 6 της ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/2008 (ΦΕΚ 1151/Β/24.06.2008), 
καταστάσεις και πληροφορίες λογιστικού διαχωρισμού, 
στην προβλεπόμενη από τις ανωτέρω αναφερθείσες 
διατάξεις προθεσμία, ήτοι εντός του μηνός Ιουλίου 
2009. Εν συνεχεία και με τις υπ’αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 2482/
21−09−2009, 2485/23−9−2009, 2488/25−9−2009, 2489/28−9−
2009, 2490/30−9−2009, 2492/1−10−2009 επιστολές του προς 
την ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ διαβίβασε στην ΕΕΤΤ τα απαιτούμενα 
για τη διενέργεια του ελέγχου κοστολογικά στοιχεία.

Η ΕΕΤΤ διαπίστωσε την ύπαρξη ελλείψεων αναφορι−
κά με τα κατά Νόμο υποβλητέα κοστολογικά στοιχεία 
και με την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 49075/29−10−2009 επιστο−
λή της, κάλεσε τον ΟΤΕ όπως υποβάλει άμεσα αυτά. 
Συγκεκριμένα ο ΟΤΕ κλήθηκε να υποβάλει τα στοιχεία 
υπολογισμού του κόστους αναφορικά με: α) την παρο−
χή πρόσβασης σε υπηρεσίες BRAS & DSLAM, β) την πα−
ροχή πρόσβασης σε αγωγούς /σωληνώσεις και φρεά−
τια στο τμήμα από την υπαίθρια καμπίνα του ΟΤΕ μέ−
χρι το Αστικό Κέντρο και γ) την πρόσβαση σε σκοτει−
νή ίνα στο αντίστοιχο τμήμα, στην περίπτωση κατά την 
οποία δεν υπάρχει διαθέσιμη υποδομή αγωγών για την 
κάλυψη των αναγκών των παρόχων.

5. Ο ΟΤΕ, με την υπ’ αριθμ πρωτ ΕΕΤΤ 49879/4−11−09 
απαντητική επιστολή του προς την ΕΕΤΤ, υποστήριξε 
ότι για τις ανωτέρω υπηρεσίες δεν υπάρχουν εγκεκρι−
μένες προσφορές αναφοράς ή εγκεκριμένες τροποποιή−
σεις στις υφιστάμενες προσφορές αναφοράς και ως εκ 
τούτου δεν είναι δυνατή η παροχή των στοιχείων υπο−
λογισμού του κόστους των ανωτέρω υπηρεσιών. 

6. Η ΕΕΤΤ, με την επιστολή της ΕΜΠ ΥΠΗΡ 2539/
12−11−2009, κάλεσε τον ΟΤΕ εκ νέου και σε εφαρμογή 
των άρθρων 12, 14, 45 και 63, παρ. 1 του Ν. 3431/2006, να 
υποβάλει άμεσα τα κατά το Νόμο απαιτούμενα κοστο−
λογικά στοιχεία υπολογισμού του κόστους των ανω−
τέρω υπηρεσιών, σε συμμόρφωση προς τις Αποφάσεις 
των σχετικών αγορών (ΑΠ 531/066/23−7−2009 και ΑΠ 
531/065/14−7−2009). 

7. Εν συνεχεία, η ΕΕΤΤ προέβη σε έλεγχο συμμόρφω−
σης με βάση τα αρχικά υποβληθέντα στοιχεία καθώς 
και τυχόν συμπληρώσεις/διευκρινίσεις αυτών κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων 
στο άρθρο 8, παρ. 3 και 4 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
482/051/26.05.2008, (ΦΕΚ 1151/Β/24.06.2008). 

8. Ο ΟΤΕ, με την επιστολή του αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 2598/
12−1−2010, υπέβαλε προς έλεγχο τα Β−Up μοντέλα που 
αφορούν την παροχή πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ DSLAM (χον−
δρική παροχή της πρόσβασης τύπου Γ), αναφέροντας 
ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα πρόκειται να υποβά−
λει και τα υπόλοιπα B−Up μοντέλα. 

9. Ο ΟΤΕ, με την επιστολή του αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5515/
10−2−2010, υπέβαλε προς έλεγχο τα Β−Up μοντέλα που 
αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες: (i) Υπολογισμό κόστους 
εκπόνησης τεχνικής προμελέτης για παροχή πρόσβασης 
σε σωληνώσεις /αγωγούς ΟΤΕ, (ii) Υπολογισμό κόστους 
εκπόνησης τεχνικής προμελέτης για παροχή ζευγους 
σκοτεινής ίνας, (iii) Υπολογισμό κόστους επίβλεψης για 
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παροχή πρόσβασης σε αγωγούς & σωληνώσεις ΟΤΕ, (iv) 
Υπολογισμό εφάπαξ κόστους σύνδεσης ζεύγους σκο−
τεινής ίνας μεταξύ Α/Κ ΟΤΕ και υπαίθριου κατανεμητή. 
Ωστόσο, δεν υπέβαλε τα στοιχεία για το μηνιαίο τέ−
λος κατάληψης και χρήσης σωλήνα και το μηνιαίο τέ−
λος σκοτεινής ίνας, καθόσον, όπως υποστήριξε ο ΟΤΕ 
στην εν λόγω επιστολή, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν απο−
τελούν στοιχεία μιας εμπεριστατωμένης κοστολογικής 
μελέτης. Ο ΟΤΕ ζήτησε παράταση υποβολής των σχε−
τικών κοστολογικών μοντέλων μέχρι τις 15 Μαίου 2010, 
ισχυριζόμενος ότι για την υλοποίηση της εν λόγω με−
λέτης απαιτούνται τρείς (3) μήνες.

10. Στις 12−03−2010, γνωστοποιήθηκαν στον ΟΤΕ τα ευ−
ρήματα του κοστολογικού ελέγχου (αριθ. Πρωτ. ΕΜΠ./
ΥΠΗΡ. ΕΕΤΤ 2687/12−03−2010), προκειμένου να εκφράσει 
τις απόψεις του επί των προτεινόμενων αλλαγών / δι−
ορθωτικών επεμβάσεων επί της μεθοδολογίας του, πριν 
την πραγματοποίηση του τελικού τρεξίματος (run) για 
την έκδοση των αποτελεσμάτων έτους 2010. Ο ΟΤΕ απέ−
στειλε την από 19−03−2010 (με αριθ. Πρωτ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 
ΕΕΤΤ 2726/Φ. 960/ 19.03.2010) επιστολή του, στην οποία 
αναπτύσσει τα σημεία διαφωνίας του με τις διορθωτι−
κές τροποποιήσεις στο ΕΚΟΣ 2008−2010. Σε απάντηση 
της εν λόγω επιστολής η ΕΕΤΤ απέστειλε την από 24−
03−2010 με αριθ. Πρωτ. 2734/24.03.2010 επιστολή της, 
που περιλάμβανε ειδική και τεκμηριωμένη παρουσία−
ση των θέσεών της.

11. Περαιτέρω, στις 25−2−2010 και κατά τη διάρκεια του 
κοστολογικού ελέγχου, ο ΟΤΕ με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΕΕΤΤ Εμπ. Υπηρ 2654/25−2−2010 επιστολή του, αιτήθη−
κε την αναβάθμιση όλων των ADSL προσβάσεων ταχύ−
τητας 8Mbps downstream/384Kbps upstream λιανικής 
και χονδρικής, είτε αυτές αποτελούν αυτόνομη υπη−
ρεσία, είτε αποτελούν συνθετικό πακέτου ή προσφο−
ράς, στην ταχύτητα έως 24Mbps downstream/1 Mbps 
upstream. Δεδομένου ότι ο ΟΤΕ υπέχει υποχρέωση κο−
στοστρεφούς τιμολόγησης της υπηρεσίας χονδρικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης ΑΡΥΣ, υπέβαλε ταυτόχρονα 
νέα κοστολογικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη την εν 
λόγω αναβάθμιση. 

12. Εν συνεχεία, η ΕΕΤΤ έθεσε το ως άνω υποβληθέν 
αίτημα της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, περί τροποποίησης της 
υφιστάμενης Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυ−
ζωνικής Πρόσβασης, αναφορικά με τις ταχύτητες των 
υπηρεσιών ΑΡΥΣ, σε εθνική δημόσια διαβούλευση, η 
οποία έλαβε χώρα μεταξύ 10−03−2010 και 22−03−2010. Η 
ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες στο πλαί−
σιο της ως άνω διαβούλευσης απόψεις των ενδιαφε−
ρόμενων μερών, ενέκρινε την τροποποίηση της ως άνω 
Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ, σύμφωνα με την πρό−
ταση του τελευταίου, και εξέδωσε την απόφασή της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 559/001/29/3/2010 «Τροποποίηση της Απόφα−
σης της ΕΕΤΤ Α.Π. 437/01/1−6−07 “Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Παροχή υπηρεσιών Χον−
δρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και συναφών ευκολι−
ών, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/8−6−2006 (ΦΕΚ 
891/Β/2006)”»

13. Κατόπιν τούτου, η ΕΕΤΤ προέβη στον έλεγχο των 
κοστολογικών στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον ΟΤΕ 
σε συνέχεια της ανωτέρω τροποποίησης των ταχυτή−
των των υπηρεσιών ΑΡΥΣ και απέστειλε τα ευρήματα 
του εν λόγω ελέγχου στον ΟΤΕ με την υπ’ αρ. πρωτ 
ΕΕΤΤ 2756/31−3−2010 επιστολή της. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΤΕ 

Η κοστολόγηση των υπηρεσιών της ΟΤΕ Α.Ε. γίνε−
ται με τη χρήση δύο (2) επιμέρους κοστολογικών συ−
στημάτων:

α. το Κοστολογικό Σύστημα, το οποίο βασίζεται στο 
πρότυπο του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους (ΠΚΚ). 

Το εν λόγω σύστημα εγκρίθηκε από την ΕΕΤΤ αρχικά 
με την ΑΠ ΕΕΤΤ 210/10/28−2−2001 για την κοστολόγηση 
των υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και μισθωμένων 
γραμμών. Με τη νεώτερη απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 
482/051/26−05−2008 (άρθρο 4): 

1. Ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο κοστολογικό 
του σύστημα του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με 
βάση το Τρέχον Κόστος (ΠΚΚ−ΤΚ) τις ακόλουθες υπη−
ρεσίες/ προϊόντα, όπως αυτές ορίζονται στις εκάστο−
τε ισχύουσες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ:

Α. Λιανική πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο 
σε συνδέσεις χαμηλής χωρητικότητας (PSTN και ISDN−
BRA),

Β. Λιανικές αστικές και εθνικές κλήσεις (συμπεριλαμ−
βανομένων κλήσεων από σταθερό σε κινητό, κλήσεων 
σε Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service 
Providers − ISPs) και κλήσεων σε άλλους παρόχους υπη−
ρεσιών), 

Γ. Λιανικές μισθωμένες γραμμές χωρητικότητας έως 
και 2 Mbps, 

Δ. Το προϊόν Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών 
(Wholesale Line Rental − WLR) για συνδέσεις χαμηλής 
χωρητικότητας (PSTN και ISDN−BRA) στο δημόσιο τη−
λεφωνικό δίκτυο.

2. Ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο σύστημα 
ΠΚΚ−ΤΚ τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 
οποίες, παρότι δεν υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου 
τιμών/κοστολόγησης με βάση το εν λόγω σύστημα, μοι−
ράζονται κόστη με υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΕ έχει 
υποχρέωση να παρέχει κοστολογικά στοιχεία, με βάση 
το σύστημα ΠΚΚ−ΤΚ,. Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμ−
βάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής:

Α. Λιανική πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο 
σε συνδέσεις υψηλής χωρητικότητας (ISDN−PRA),

Β. Λιανικές διεθνείς κλήσεις, 
Γ. Λιανικές μισθωμένες γραμμές χωρητικότητας άνω 

των 2 Mbps.
β. το Κοστολογικό Σύστημα του Μέσου Μακροπρό−

θεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον κό−
στος (Μ.Μ.Ε.Κ/Τ.Κ) 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης της ΑΠ ΕΕΤΤ 
482/051/26−05−2008 ο OTE οφείλει να συμπεριλαμβάνει 
στο κοστολογικό του σύστημα Μέσου Μακροπρόθεσμου 
Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος –τις 
ακόλουθες υπηρεσίες/προϊόντα, όπως αυτές ορίζονται 
στις εκάστοτε ισχύουσες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ:

Α. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και 
μεριζόμενης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους. 
Σύμφωνα με τον 2ο γύρο ανάλυσης (ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/
23−7−2009, ΦΕΚ 1550/Β/28−7−2009), διατηρείται η υφι−
στάμενη υποχρέωση ελέγχου τιμών για τις υπηρεσίες 
ΑΠΤΒ και συναφών ευκολιών, βάσει κοστοστρέφειας με 
τη μεθοδολογία του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξη−
τικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων 
(ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)). Συγκεκριμένα, διατη−
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ρείται η υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης 
για τις υπηρεσίες:

− πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο βά−
σει κοστοστρέφειας με τη μεθοδολογία ΜΜΕΚ−ΤΚ 
με μοντέλο “top−down”, καθώς και

− πρόσβασης σε συναφείς ευκολίες, όπως η συνε−
γκατάσταση, βάσει κοστοστρέφειας με τη μεθοδο−
λογία ΜΜΕΚ−ΤΚ με μοντέλα bottom−up.

Β. Υπηρεσίες Διασύνδεσης Κλήσεων στο δημόσιο τη−
λεφωνικό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση (ήτοι 
υπηρεσίες εκκίνησης κλήσεων, υπηρεσίες τερματισμού 
κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δίκτυο της ΟΤΕ 
Α.Ε. και υπηρεσίες διαβίβασης κλήσεων).

Γ. Υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Σύμ−
φωνα με τον 2ο γύρο ανάλυσης (ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/
23−7−2009, ΦΕΚ 1549/Β/28−7−2009), οι κοστοστρε−
φείς τιμές πρέπει να εξάγονται για μεν την υπηρε−
σία ευρυζωνικής πρόσβασης ΑΡΥΣ (BRAS & DSLAM) 
από μοντέλο ΜΜΕΚ−ΤΚ, «top−down», για δε τις συ−
ναφείς ευκολίες όπως οι υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ Τύπου 
ΦΥΠ & OLO, από μοντέλα bottom−up βάση της με−
θοδολογίας ΜΜΕΚ

Δ. Υπηρεσίες Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών και 
συγκεκριμένα τα κάτωθι προϊόντα χωριστά: 

• Χονδρικά τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμ−
μών.

• Χονδρικά ζευκτικά τμήματα μισθωμένων γραμμών.
• Υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών από άκρο σε άκρο, 

συνδέσεις μετάδοσης και συνδεδεμένο κύκλωμα επέ−
κτασης, σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 531/064/
23−7−2009. 

Επίσης, ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο σύ−
στημα ΜΜΕΚ−ΤΚ όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών, οι οποίες, παρότι δεν υπόκεινται σε υποχρέ−
ωση ελέγχου τιμών/κοστολόγησης με βάση το εν λόγω 
σύστημα, μοιράζονται κόστη με τις υπηρεσίες που υπό−
κεινται σε κοστοστρέφεια ή σε υποχρέωση ελέγχου τι−
μών/κοστολόγησης με βάση το σύστημα ΜΜΕΚ−ΤΚ. 

ΜΕΡΟΣ ΙV

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Έλεγχος Κοστολογικού Συστήματος Πλήρως Κατα−
νεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος (ΠΚΚ/
ΤΚ) / Ουσιώδη Ευρήματα του Ελέγχου 

(α) Επισκόπηση εφαρμογής συστάσεων που αφορούν 
στο κοστολογικό πρότυπο του Πλήρως Κατανεμημένου 
Κόστους (ΠΚΚ).

Καταρχήν, κατά τον παρόντα έλεγχο προέκυψε η μη 
συμμόρφωση του ΟΤΕ με τις συστάσεις των προηγού−
μενων ελέγχων, ως ακολούθως:

1. Συμφωνίες δεδομένων εισόδου στο κοστολογικό 
σύστημα – Έσοδα

Όπως και κατά τους προηγούμενους ελέγχους (έτη 
2003−2009), διαπιστώθηκε και πάλι έλλειψη σωστής αντι−
στοίχισης, στη διαδικασία συμφωνίας των εσόδων του 
ΟΤΕ, μεταξύ των δεδομένων της εμπορικής λειτουργίας 
του με τα κοστολογικά δεδομένα. Ο ΟΤΕ, αν και παρεί−
χε λεπτομερή πληροφόρηση αναφορικά με τη συμφιλί−
ωση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των διαφο−
ρετικών συστημάτων (εμπορικής λειτουργίας – κοστο−
λογικού συστήματος), παρατηρείται ότι δεν έχει συμ−
μορφωθεί με τη σχετική σύσταση της ΕΕΤΤ 

Σύσταση: Ο ΟΤΕ θα πρέπει να προβεί σε μία μονα−

δική (one by one) αντιστοίχιση των κωδικών των πλη−
ροφοριακών συστημάτων της εμπορικής λειτουργίας 
του (ERP) με τις αντίστοιχες οντότητες που τηρού−
νται στο κοστολογικό του σύστημα, δίνοντας ιδιαίτε−
ρη έμφαση στην περαιτέρω ανάλυση των κωδικών του 
ERP που σχετίζονται με προϊόντα τα οποία περιλαμ−
βάνουν περισσότερες από μία διαφορετικές υπηρεσίες 
(π.χ. Conn−X talk, κλπ).

2. Προϋπολογιστικά Έσοδα 
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε, ότι στα πλαίσια της 

συμφιλίωσης των δεδομένων των προϋπολογιστικών 
εσόδων αναφορικά με τους κωδικούς από το πληροφο−
ριακό σύστημα εμπορικής λειτουργίας του ΟΤΕ (ERP) 
και την αντιστοίχισή τους στο κοστολογικό σύστημα 
του ΟΤΕ (Ε.ΚΟΣ) υφίστανται αποκλίσεις, οι οποίες δεν 
αιτιολογούνται στο σύνολό τους, όπως επέβαλε η σχε−
τική σύσταση του ΕΚΟΣ 2007−2009.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ θα πρέπει να προβεί στη δημιουργία 
αρχείου καταγραφής και αιτιολόγησης των αποκλίσεων 
μεταξύ των δεδομένων προϋπολογιστικών εσόδων των 
εμπορικών διευθύνσεων, του ERP συστήματος και των 
δεδομένων εισόδου στο κοστολογικό σύστημα.

3. Αποκλίσεις απολογιστικών και προϋπολογιστικών 
στοιχείων

Κατά τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης διαπιστώθη−
καν και πάλι σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχεί−
ων απολογιστικού κόστους του έτους βάσης (2008) σε 
σχέση με τον προϋπολογισμό της χρήσεως 2008, όπως 
αυτός προέκυψε από τον κοστολογικό έλεγχο της πε−
ριόδου 2007−2009. (Βλ. αναλυτικά παραδοτέο 2) 

Σύσταση: Ο ΟΤΕ θα πρέπει να παρακολουθεί τις απο−
κλίσεις μεταξύ προϋπολογιστικής και απολογιστικής 
χρήσης και να τις αιτιολογεί επαρκώς. Η αιτιολόγηση 
θα πρέπει να αφορά όχι μόνο τις αποκλίσεις σε επί−
πεδο κόστους, αλλά κυρίως το διαφορετικό χειρισμό 
και καταλογισμό σε δεξαμενές κόστους των προϋπο−
λογιστικών δαπανών σε σχέση με τις απολογιστικές 
δαπάνες.

4. Έλεγχος ερωτηματολογίων
Όπως προέκυψε και κατά τους προηγούμενους κο−

στολογικούς ελέγχους των ετών 2003 έως 2009, διαπι−
στώθηκε και κατά τον παρόντα έλεγχο ότι η ακολου−
θούμενη από τον ΟΤΕ μεθοδολογία συμπληρώσεως των 
ερωτηματολογίων παρουσιάζει αδυναμίες. Ειδικότερα, 
η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων δύο φορές κατ’ 
έτος σε κεντρικό επίπεδο, με την εφαρμογή ποσοστών 
κατανομής χρόνου σε δραστηριότητες και υποδραστη−
ριότητες δεν είναι ακριβής ως προς την κατανομή του 
χρόνου των εργαζομένων, καθώς η ουσιαστική εφαρ−
μογή της μεθοδολογίας Activity Based Costing απαιτεί 
τη χρήση πραγματικών μετρήσεων. Ο ΟΤΕ δε μετέβα−
λε τη μεθοδολογία κατανομής χρόνου κατ’ εφαρμογή 
της σχετικής σύστασης της ΕΕΤΤ. 

Σύσταση: Η ουσιαστική εφαρμογή της μεθοδολογίας 
Activity Based Costing απαιτεί τη χρήση πραγματικών 
μετρήσεων. Ο ΟΤΕ θα πρέπει να εφαρμόσει τους μη−
χανισμούς εκείνους, οι οποίοι θα κατανέμουν το χρό−
νο απασχόλησης με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, 
απαλλαγμένοι από τις αδυναμίες που χαρακτηρίζουν 
τη τρέχουσα εφαρμοζόμενη πρακτική. 

5. Δεξαμενή κόστους – Κτίρια
Δεν υλοποιήθηκε η σχετική σύσταση της ΕΕΤΤ, σύμ−

φωνα με την οποία ο ΟΤΕ υποχρεούτο να υποβάλει 
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τα δεδομένα των αντικειμενικών αξιών συνοδευόμενα 
από την ανάλυση των λειτουργικών χώρων για εκεί−
νους τους κωδικούς που λαμβάνονται υπόψη στη σχε−
τική μελέτη, καθώς και την ενυπόγραφη υποβολή τους 
σε έντυπη μορφή. 

Ο ΟΤΕ υπέβαλε δεδομένα αντικειμενικών αξιών μη τε−
λούντα σε πλήρη αντιστοίχιση με τα δεδομένα που χρη−
σιμοποιούνται στο κοστολογικό σύστημα με αποτέλε−
σμα την παρουσία ασυμφωνιών και την επιμήκυνση του 
απαιτούμενου χρόνου ελέγχου των δεδομένων.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να αποδεικνύει πλήρη συμφι−
λίωση μεταξύ του αρχείου υπολογισμού αντικειμενικών 
αξιών για τον καθορισμό του φόρου ακίνητης περιου−
σίας και της σχετικής μελέτης για κοστολογικούς σκο−
πούς. Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των 
δύο αρχείων θα πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς.

6. Δεξαμενή κόστους «PC» (Η/Υ)
Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ, κατά τον επιμερισμό του κό−

στους των Η/Υ ανά υπηρεσία, δεν παρουσίασε συμφιλί−
ωση ανάμεσα στο αρχείο του προσωπικού και το αρ−
χείο των Η/Υ. Ως εκ τούτου, δεν εφαρμόσθηκε η σχετι−
κή σύσταση της ΕΕΤΤ.

Σύσταση: Καθώς ο αριθμός των εργαζομένων ανά 
υπηρεσία δεν αποτελεί αιτιώδες μέτρο στάθμισης της 
εργασίας που υλοποιείται από τους Η/Υ, στην επόμενη 
χρήση θα πρέπει ο αριθμός των Η/Υ ανά διεύθυνση να 
επιμερίζεται βάσει του χρόνου απασχόλησης του προ−
σωπικού της κάθε διεύθυνσης σε τεχνικές, πελατοκε−
ντρικές και διοικητικές δραστηριότητες. 

7. Επιμερισμός κόστους δραστηριοτήτων «Διαχείριση 
μεγάλων λιανικών − επιχειρησιακών πελατών», «Παράδο−
ση Υπηρεσίας», «Προετοιμασία Παροχής» και «Διαχείρι−
ση πελατών χονδρικής» 

Ο ΟΤΕ εφάρμοσε την παράμετρο οικονομιών κλίμακας 
όχι μόνο στις υπό ανάπτυξη υπηρεσίες αλλά στο σύνολο 
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών στις οποίες παρατηρήθηκε μείωση όγκου (κίνησης 
ή γραμμών), με αποτέλεσμα να προκύπτει υπογραμμική 
μείωση του απαιτούμενου χρόνου εργασιών. 

Ο εν λόγω χειρισμός κρίνεται ότι δεν είναι ορθός, κα−
θώς δεν υφίσταται η έννοια της οικονομίας κλίμακας 
σε περιπτώσεις μείωσης της ζήτησης υπηρεσιών. Ο ελε−
γκτής προέβη σε διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να 
διορθωθούν τα ανωτέρω. 

Σύσταση: Ο ΟΤΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη χρή−
ση παραμέτρων οικονομιών κλίμακας μόνο για νέες υπη−
ρεσίες (υπηρεσίες οι οποίες εισήχθησαν στην αγορά σε 
χρονικό διάστημα τριών ετών), για τις οποίες εκτιμάται 
ότι οι αναλωθείσες ανθρωποώρες από χρήση σε χρήση 
θα πρέπει να βαίνουν ουσιαστικά μειούμενες, εξαιτίας 
της απόκτησης τεχνογνωσίας. Σε περιπτώσεις «ώριμων» 
υπηρεσιών, οι οποίες αυξάνουν τους όγκους τους, προ−
τείνεται η εφαρμογή σταθερού συντελεστή ανθρωπο−
ωρών κατά κλίμακα μεγέθους. Τέλος, στην περίπτωση 
μείωσης των όγκων, συνιστάται μία αντίστοιχη μείωση 
των απασχολούμενων ωρών, ώστε να απεικονίζεται ορ−
θότερα το κόστος των ανωτέρω δραστηριοτήτων. 

8. Επιμερισμός κόστους των Δραστηριοτήτων «Διόρ−
θωση Βλαβών», «Διαχείριση Επισκευών» και «Συντήρη−
ση και λειτουργία του δικτύου»

Σύμφωνα με τον έλεγχο, διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη 
σαφούς και λεπτομερούς καθορισμού του είδους των 
υπο−δραστηριοτήτων που καλύπτονται στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων «Συντήρηση και λειτουργία του δικτύ−
ου», «Διαχείριση επισκευών» και «Θέματα διόρθωσης 
βλαβών». Ειδικότερα, οι σχετικές οδηγίες προς τους αρ−
μόδιους κατά την έναρξη της διαδικασίας συμπλήρω−
σης των ερωτηματολογίων είναι γενικού περιεχομένου 
και δεν παρέχουν συγκεκριμένα παραδείγματα αναφο−
ρικά με το είδος των εργασιών που περιλαμβάνονται 
σε κάθε μία από τις δραστηριότητες. Επιπλέον, ο πα−
ρών τρόπος κατανομής οδηγεί σε ανισομερή αποτελέ−
σματα στην κατανομή ωρών εργασίας για την παροχή 
συναφών υπηρεσιών (π.χ. PSTN−ULL, κίνηση χονδρική – 
λιανική, κλπ) και σε σημαντικές αποκλίσεις από τη μία 
χρήση στην άλλη, χωρίς να αιτιολογείται από κάποια 
ουσιαστική αλλαγή στο είδος ή την ποιότητα (QoS) της 
παρεχόμενης υπηρεσίας από τον ΟΤΕ. Ως εκ τούτου και 
λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες που χαρακτηρίζουν 
την παρούσα πρακτική συμπλήρωσης των ερωτηματο−
λογίων διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ δεν εφάρμοσε τη σχε−
τική βελτιωτική πρόταση της ΕΕΤΤ.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να εφαρμόσει την σχετική 
σύσταση του προηγούμενου ελέγχου και επιπλέον τα 
ακόλουθα:

Α) Κατάργηση της δραστηριότητας «Θέματα διόρθω−
σης βλαβών». Ειδικότερα, θα πρέπει το μεν πελατοκε−
ντρικό τμήμα αυτής να ενσωματωθεί στη δραστηριό−
τητα «Γραφείο παροχής βοήθειας/υποδοχή», το δε τε−
χνικό μέρος αυτής να συμπεριληφθεί στις δραστηριό−
τητες «Συντήρηση και λειτουργία του δικτύου» και «Δι−
αχείριση επισκευών».

Β) Για τη διενέργεια των εσωτερικών κατανομών σε 
υποδραστηριότητες θα πρέπει να παρέχεται σύγκριση 
με την προηγούμενη χρήση στη βάση επιμερισμού Ισο−
δύναμου Πλήρους Απασχόλησης (Full Time Equivalent), 
ως προς τον όγκο (γραμμές/ λεπτά) και ανά κατηγορία 
υπηρεσίας (π.χ. μισθωμένες γραμμές λιανικής, μισθω−
μένες γραμμές χονδρικής, πρόσβαση PSTN, πρόσβαση 
ULL, κίνηση χονδρικής, κίνηση λιανικής). Επίσης, θα πρέ−
πει να αιτιολογούνται επαρκώς οι τυχόν αποκλίσεις, με 
αναφορά στα σχετικά εσωτερικά έγγραφα των αρμο−
δίων Διευθύνσεων του ΟΤΕ.

Γ) Οι υποδραστηριότητες (εργασίες) που συμπεριλαμ−
βάνονται σε κάθε δραστηριότητα να περιγράφονται με 
σαφήνεια, ώστε να προκύπτει η μη κατανομή τους σε 
περισσότερες από μία δραστηριότητες. 

9. Διαφοροποιήσεις στην αποτίμηση σε Τρέχον Κό−
στος Ραδιοεξοπλισμού

Ο ΟΤΕ δεν ακολούθησε τη σχετική σύσταση της ΕΕΤΤ, 
η οποία προέβλεπε ότι η αποτίμηση του ραδιοεξοπλι−
σμού σε τρέχον κόστος πρέπει να διεξάγεται με τη 
μέθοδο του Σύγχρονου Ισοδύναμου Παγίου (Modern 
Equivalent Asset, ΜΕΑ). 

Σύσταση: Ο ΟΤΕ καλείται στο εξής να εφαρμόζει τη 
μέθοδο του Σύγχρονου Ισοδύναμου Παγίου (Modern 
Equivalent Asset, ΜΕΑ) κατά την αποτίμηση του ραδιο−
εξοπλισμού σε τρέχον κόστος.

10. Διαφοροποιήσεις στην αποτίμηση των υποβρύχι−
ων καλωδίων σε Τρέχον Κόστος

Από τον έλεγχο προκέκυψε ότι, αν και δεν εφαρ−
μόστηκε η σχετική σύσταση, εντούτοις η προσέγγιση 
που ακολουθήθηκε από τον ΟΤΕ κρίνεται αποδεκτή. 
Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ προέβη σε χρήση των ονομαστι−
κών τιμών του πετρελαίου με στοιχεία από το διαδί−
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κτυο (www.inflationdata.com) για την επανεκτίμηση των 
εν λόγω παγίων. 

11. Υπολογισμός καθαρού κόστους Αντικατάστασης 
(NRC)

Ο ΟΤΕ δεν υλοποίησε τη σχετική σύσταση της ΕΕΤΤ.
Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να προβεί στην εφαρμογή 

της μεθόδου αποτίμησης των σύγχρονων ισοδύναμων 
παγίων ( Mοdern Equivalent Asset), η οποία θα λαμβά−
νει υπόψη την αποδοτική αξία στις τρέχουσες συνθή−
κες αγοράς για τις κυριότερες κατηγορίες παγίων του 
δικτύου κορμού και του εξοπλισμού μεταγωγής. Η ανω−
τέρω διαδικασία πρέπει να υλοποιηθεί το συντομότερο 
δυνατό, ενόψει των τρεχουσών τάσεων και της υιοθέ−
τησης δικτύων επόμενης γενιάς (ΝGN).

(β) Ευρήματα που προέκυψαν κατά τον τρέχοντα κο−
στολογικό έλεγχο (νέες συστάσεις)

Επίσης, από τον έλεγχο της μεθοδολογίας του Πλή−
ρως Κατανεμημένου Κόστους (ΠΚΚ−ΤΚ/FDC−CCA) για 
την έκδοση των αποτελεσμάτων έτους 2010, με απο−
λογιστικά στοιχεία της χρήσης έτους 2008 και προϋ−
πολογιστικά στοιχεία των χρήσεων 2009 και 2010, προ−
έκυψαν τα ακόλουθα ευρήματα:

1. Δεξαμενή Κόστους Contractors 
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι για την κατανομή 

του εν λόγω κόστους ο ΟΤΕ προβαίνει στις ακόλουθες 
ενέργειες: α. συγκεντρώνει λίστα συμβάσεων με εργο−
λάβους, β. τις χαρακτηρίζει ανάλογα με το είδος τους 
(π.χ. NETWORK, DIRECTORY κλπ) και γ. διενεργεί την 
σχετική κατανομή, οδηγώντας το κόστος σε ομάδες 
προϊόντων σχετικές με το είδος της σύμβασης. Ωστόσο, 
ο επιμερισμός εφαρμόστηκε σε άλλους λογαρισμούς, 
που δεν αφορούν τις ανωτέρω συμβάσεις. (αναλυτικό−
τερα: βλ. Παραδοτέο 2)

Σύσταση: O OTE πρέπει να διεξάγει δειγματοληψία 
και να να συγκεντρώνει αντίγραφα των παραστατικών, 
ώστε να προκύπτει αιτιώδης κατανομή του λογαρια−
σμού 61.93.00 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡ−
ΓΑΣΙΩΝ»

2. Συντελεστές δρομολόγησης 
2.1.Διαπιστώθηκε ασυμφωνία του συντελεστή δρομο−

λόγησης μετάδοσης “Trunk−Trunk” σε σχέση με την προ−
ηγούμενη χρήση. Ο Ελεγκτής προέβη στη σχετική διόρ−
θωση για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να αναθεωρήσει τον ανωτέ−
ρω συντελεστή, προκειμένου να υπάρχει συνέπεια με 
την προηγούμενη χρήση. 

2.2. Αναφορικά με τις απλές διαβιβαστικές κλήσεις 
(single transit) από σταθερό του ΟΤΕ σε κινητό, ο Ελε−
γκτής διαπίστωσε ότι ο ΟΤΕ δεν καθόρισε συντελεστές 
δρομολόγησης για τη χρήση των στοιχείων δικτύου με−
ταγωγής “T−T”. Ο Ελεγκτής προέβη στη σχετική διόρθω−
ση για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να ακολουθήσει τις ίδιες κα−
τανομές με αυτές που χρησιμοποιούνται στη δρομολό−
γηση “T−T” για την απλή διαβιβαστική κλήση από κινητό 
προς το δίκτυο του ΟΤΕ.

2.3. Σύσταση: O ΟΤΕ πρέπει να παρέχει πιο λεπτομερή 
πληροφόρηση αναφορικά με τον καθορισμό της ποσο−
στιαίας κατανομής της κίνησης σε κάθε επιλογή δρομο−
λόγησης. Επίσης, καθώς ο ΟΤΕ προχωρά σε αναβάθμιση 
του δικτύου του με τη χρήση IP τεχνολογιών, η οποία 
αναμένεται να επηρεάσει την υπάρχουσα δομή του δι−
κτύου, καλείται να αποτυπώσει την εν λόγω τεχνολο−
γική εξέλιξη στους πίνακες δρομολόγησης.

3. Μελέτη ταμειακών διαθεσίμων
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο ΟΤΕ παρουσίασε προ−

σαύξηση της τάξεως του 30% στη μελέτη των ταμει−
ακών διαθεσίμων, για την κάλυψη έκτακτων και απρό−
βλεπτων γεγονότων. 

Η εν λόγω προσαύξηση κρίθηκε ως μη εύλογη, διότι 
έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα μίας χρήσεως δε 
δύνανται να καθορίζουν τη μεθοδολογική προσέγγιση 
που διενεργείται για σκοπούς κοστολόγησης και ρυθμί−
σεως. Ο ελεγκτής προέβη σε σχετικές διορθώσεις λαμ−
βάνοντας υπόψη τα ανωτέρω.

Σύσταση: Να μην περιλαμβάνονται έκτακτα και απρό−
βλεπτα γεγονότα μίας χρήσης στην εν λόγω μελέτη.

4. Δεξαμενενή κόστους “Amortization”
Ο ελεγκτής διαπίστωσε ότι το κόστος της συγκεκρι−

μένης δεξαμενής, που αφορά κατά κύριο λόγο αποσβέ−
σεις λογισμικού, δεν κατανέμεται αιτιωδώς. 

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να προβεί σε διαχωρισμό 
του λογισμικού που περιλαμβάνεται στο μητρώο παγί−
ων από το λογισμικό που δεν περιλαμβάνεται στο εν 
λόγω μητρώο, με σκοπό το διαφορετικό τρόπο κατα−
νομής αυτών. 

5. Παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων μεταξύ προϋ−
πολογιστικών και απολογιστικών όγκων 

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη αναντιστοιχίας μεταξύ προϋπο−
λογιστικών και απολογιστικών όγκων.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να διεξάγει σύγκριση μετα−
ξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοιχείων, ανα−
φορικά με τους χρησιμοποιούμενους όγκους, προκειμένου 
να εντοπισθούν οι λόγοι ύπαρξης των αποκλίσεων από τη 
μία χρήση στην άλλη.

6. Δεξαμενή κόστους «Οχήματα»
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν διαφορές στην κα−

τανομή του κόστους των οχημάτων που αφορούν τη 
Διοίκηση και το τεχνικό τμήμα. 

Σύσταση: Ο ΟΤΕ στις επόμενες χρήσεις θα πρέπει να 
κατανέμει τη δεξαμενή κόστους «Οχήματα», σε πρώτο 
στάδιο άμεσα στις διευθύνσεις, οι οποίες κάνουν τη 
σχετική χρήση και σε επόμενο στάδιο να κατανείμει το 
κόστος σύμφωνα με τη δραστηριότητα που αναλαμβά−
νει η κάθε διεύθυνση.

8. Αποτίμηση καλωδίων, σωληνώσεων δικτύου κορ−
μού και πρόσβασης

8.1. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το χρησιμο−
ποιούμενο από τον ΟΤΕ μοντέλο αποτίμησης δεν είναι 
επαρκώς αντιπροσωπευτικό για τον υπολογισμό της μέ−
σης τιμής του χάλκινου καλωδίου σε εθνικό επίπεδο. 

Σύσταση: Κατά τις επόμενες χρήσεις, για την εκτίμη−
ση των σχετικών σταθμίσεων για τον υπολογισμό της 
μέσης τιμής του χάλκινου καλωδίου, συνιστάται να πε−
ριληφθούν μεγαλύτερες πόλεις και δήμοι, ώστε το δείγ−
μα να είναι αντιπροσωπευτικότερο και να επιτευχθεί μια 
ακριβέστερη προσέγγιση στην υιοθετούμενη μεθοδολο−
γία τρέχοντος κόστους για το χάλκινο καλώδιο.

8.2. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι δεν παρουσιάστηκε 
αναλυτική καταγραφή των υπαρχόντων τάφρων, σω−
ληνώσεων και καλωδίων, που είναι απαραίτητη για τον 
έλεγχο της ορθής αποτίμησης του κόστους τους. 

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να υλοποιήσει σύστημα (βάση 
δεδομένων) που να καταγράφει το ακριβές μήκος των 
τάφρων, σωληνώσεων και καλωδίων, τόσο αυτών που 
χρησιμοποιούνται, όσο και αυτών που έχουν τεθεί εκτός 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8563

λειτουργίας ή που, εναλλακτικά, έχουν προστεθεί στο 
δίκτυό του. Επίσης, ο OTE θα πρέπει να αφαιρέσει από 
τη βάση παγίων πλεονάζοντα μήκη τάφρων, σωληνώ−
σεων και καλωδίων, ώστε η αποτίμησή τους να αντικα−
τοπτρίζει το δίκτυο ενός αποδοτικού παρόχου.

9. Αποτίμηση παγίων σχετιζόμενων με τη μετάδο−
ση κορμού

Ο ΟΤΕ πρέπει να προβεί στις ακόλουθες βελτιώσεις 
αναφορικά με την μεθοδολογία απόλυτης αποτίμησης 
και MEA αποτίμησης για την επανεκτίμηση των παγί−
ων του δικτύου μετάδοσης:

1. Ως προς τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους 
εξοπλισμού συνιστάται αντί της χρήσης μιας γενικής 
μέσης τιμής να γίνεται χρήση της σταθμισμένης μέσης 
τιμής από διαφορετικούς προμηθευτές.

2. Ως προς τον υπολογισμό του κόστους εργασίας (αν−
θρωποωρών που απαιτούνται για την καλωδίωση των 
ADM−1, ADM−4, ADM−16 και ADM−64 κόμβων), να χρησι−
μοποιούνται τα ενημερωμένα μεγέθη από τρέχουσες 
εγκαταστάσεις προκειμένου να υπολογίζεται ο μέσος 
αριθμός διεπαφών και οι αντίστοιχες ανθρωποώρες για 
την καλωδίωση.

10. Αποτίμηση παγίων σχετιζόμενων με τη μεταγωγή
Ο εξοπλισμός μεταγωγής του OTE αγοράστηκε το 

2001 και δεδομένου, ότι τα εν λόγω πάγια έχουν μια δι−
άρκεια ζωής περίπου οκτώ έως δέκα έτη, ο εξοπλισμός 
που περιλαμβάνεται σε αυτήν την κατηγορία αναμένε−
ται να αποσβεστεί πλήρως μέχρι τον επόμενο κοστο−
λογικό ελέγχο. 

Σύσταση: Τα πάγια μεταγωγής πρέπει να επανεκτιμη−
θούν βάσει μιας MΕA προσέγγισης.

Β. Έλεγχος Κοστολογικού Συστήματος Top Down με τη 
χρήση μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξη−
τικού Κόστους με βάση το Τρέχον κόστος (ΜΜΕΚ−ΤΚ) /
 ουσιώδη ευρήματα του ελέγχου

Στην παρούσα ενότητα, αναφέρονται τα ουσιώδη ευ−
ρήματα του ελέγχου επί της υλοποιούμενης από τον 
ΟΤΕ μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητι−
κού Κόστους με βάση το Τρέχον κόστος (ΜΜΕΚ−ΤΚ).

α) Εξέταση της υλοποίησης των συστάσεων προη−
γούμενων κοστολογικών ελέγχων

Από το έλεγχο προέκυψε ότι ο ΟΤΕ δεν έχει υλοποι−
ήσει τις ακόλουθες συστάσεις:

1. Ομογενείς κατηγορίες κόστους (HCCs)
Σύμφωνα με το πόρισμα του ελέγχου, δεν έχει υλο−

ποιηθεί η σχετική σύσταση. Ο ΟΤΕ έχει μεν ενοποιή−
σει τις ομογενείς κατηγορίες κόστους «HR» και «Human 
Resources» σε μία κατηγορία. Ωστόσο, οι επισφαλείς 
απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών χονδρικής δεν έχουν 
ορισθεί σε νέα κατηγορία «Επισφάλειες» και δεν έχουν 
μετονομαστεί οι κατηγορίες κόστους «Interconnection 
specific» και «Wholesale Dept», προκειμένου να περιγρά−
φεται καλύτερα το περιεχόμενο αυτών.

Ως εκ τούτου, παραμένει εν μέρει σε ισχύ η σύσταση 
του προηγούμενου κοστολογικού ελέγχου.

2. Ορισμός Επαυξήσεων της Χονδρικής Εκμίσθωσης 
Γραμμών (WLR)

Ο ΟΤΕ δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί με τα οριζόμενα 
στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26−5−2008. Ειδικό−
τερα, δεν περιέλαβε την υπηρεσία ενεργοποίησης χον−
δρικής εκμίσθωσης γραμμών στην επαύξηση «Πρόσβα−
ση», ως όφειλε σύμφωνα με την ως άνω απόφαση.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ οφείλει να προσαρμόσει το κοστο−
λογικό του σύστημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/26−5−2008.

3. Ορισμός επαυξήσεων για την Υπηρεσία ATM
Διαπιστώθηκε ότι η υπηρεσία ATM περιλαμβάνει τόσο 

στοιχεία «Πρόσβασης» όσο και «Κορμού», με αποτέλεσμα 
να μην έχει ακόμα συμμορφωθεί ο ΟΤΕ με τα οριζόμενα 
στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26−5−2008. 

Σύσταση: Ο ΟΤΕ οφείλει να προσαρμόσει το κοστο−
λογικό του σύστημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ανωτέρω απόφαση.

4. Μισθωμένες γραμμές χονδρικής 
Ο ΟΤΕ έχει συμμορφωθεί με την απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 

531/064/23−7−2009 και έχει συμπεριλάβει στο κοστολογικό 
του σύστημα top down με βάση τη μεθοδολογία MMEK/
ΤΚ, τόσο τα μηνιαία τέλη, όσο και τα τέλη σύνδεσης των 
μισθωμένων γραμμών χονδρικής point to point. Αναφορι−
κά με τα συνδεδεμένα κυκλώματα επέκτασης (ΣΚΕ) έχει 
συμμορφωθεί μερικώς, καθότι έχει ενσωματώσει στο κο−
στολογικό σύστημα top down MMEK/ΤΚ τα μηνιαία τέλη, 
όχι όμως και τα τέλη σύνδεσης, τα οποία εξάγονται από 
μοντέλο bottom up. Ως προς τις συνδέσεις μετάδοσης 
(ΣΜ) πλήρους ζεύξης δεν έχει συμμορφωθεί με το σύνο−
λο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ως άνω 
απόφαση, εξάγοντας τόσο τα μηνιαία τέλη όσο και τα 
τέλη σύνδεσης από μοντέλα bottom up.

Επίσης, ο ΟΤΕ έχει συμμορφωθεί με την απόφαση 
ΑΠ ΕΕΤΤ 519/056/2009 του προηγούμενου κοστολογι−
κού ελέγχου, αναφορικά με τα μηνιαία πάγια τέλη τερ−
ματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών 
χονδρικής. Εντούτοις, διαπιστώθηκε ότι τα τέλη σύν−
δεσης των εν λόγω μισθωμένων γραμμών δεν εξάγο−
νται από το κοστολογικό σύστημα top down βάσει της 
μεθοδολογίας ΜΜΕΚ/ΤΚ, ως όφειλε, αλλά από μοντέ−
λα bottom up.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως με 
τα οριζόμενα στις ανωτέρω αποφάσεις.

5. Παροχή Αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό 
Υποβρόχο

Κατά την παρούσα χρήση ο ΟΤΕ συμμορφώθηκε εν 
μέρει με τις υποχρεώσεις του εκ της απόφασης ΑΠ 
ΕΕΤΤ 388/012/2006, κεφάλαιο Α. περ. (v), δεδομένου ότι 
έχει ενσωματώσει μόνο τα μηνιαία τέλη για την εν λόγω 
υπηρεσία στο top−down μοντέλο, ένω έχει υποβάλει τα 
εφάπαξ τέλη σύνδεσης με Β−Up μοντέλα.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να υποβάλει στοιχεία υπο−
λογισμού κόστους όλων των τελών της ως άνω υπη−
ρεσίας σύμφωνα με τη μεθοδολογία top down (ΜΜΕΚ/
ΤΚ), σε συμμόρφωση με την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 388/012/ 
31.05.2006.

6. Υπηρεσία ημι−ζεύξης (Η−ΖΕΥΣ)
Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ εξακολουθεί να μη συμμορ−

φώνεται με τις συστάσεις των προηγούμενων ελέγχων 
(χρήσεων 2008 και 2009), αναφορικά με τα τέλη σύνδε−
σης και μετάβασης για την ανωτέρω υπηρεσία.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ καλείται να συμμορφωθεί με τις εν 
λόγω συστάσεις της ΕΕΤΤ.

β. Περαιτέρω ευρήματα − συστάσεις που προέκυψαν 
από τον παρόντα έλεγχο

1. ΟΚΣΥΑ Α /Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ (2) 
Για τις εν λόγω υπηρεσίες δεν ισχύουν πλέον τα ευ−
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ρήματα του προηγούμενου ελέγχου, κατόπιν αλλαγής 
του νομοθετικού πλαισίου δυνάμει της απόφασης ΑΠ 
ΕΕΤΤ 531/066/23−7−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−7−2009).

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο ΟΤΕ δε συμμορφώ−
θηκε με την απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23−7−2009 (ΦΕΚ 
1549/Β/28−7−2009), σύμφωνα με την οποία οι υπηρεσίες 
ΟΚΣΥΑ τύπου ΦΥΠ και ΟLΟ θεωρούνται συναφείς ευ−
κολίες, για τις οποίες ο ΟΤΕ υπέχει υποχρέωση εξαγω−
γής αποτελεσμάτων βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ−ΤΚ 
από κοστολογικά μοντέλα bottom up. Ο ΟΤΕ δεν υπο−
λόγισε βάσει των ανωτέρω τα μηνιαία τέλη, αλλά εξή−
γαγε αποτελέσματα μέσω του top down κοστολογικού 
του μοντέλου. 

Επιπλέον, ο ΟΤΕ δεν υπέβαλε μοντέλα bottom up για 
τις υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ− BRAS−ΕΘΝ και ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ− 
BRAS−ΠΕΡ. 

Σύσταση: Ο ΟΤΕ καλείται να συμμορθωθεί με τα ορι−
ζόμενα στην απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23−7−2009 (ΦΕΚ 
1549/Β/28−7−2009).

2. ΑΡΥΣ DSLAM ΤΥΠΟΥ Γ
Ο ΟΤΕ υπέβαλε bottom up μοντέλα για τον υπολογισμό 

του μηνιαίου τέλους και του τέλους σύνδεσης του ΑΡΥΣ 
DSLAM τύπου Γ. Επομένως, διαπιστώθηκε ότι δεν συμ−
μορφώθηκε με την απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23−7−2009 
(ΦΕΚ 1549/Β/28−7−2009), σύμφωνα με την οποία οι τιμές 
για την εν λόγω υπηρεσία πρέπει να εξάγονται σύμφω−
να με τη μεθοδολογία ΜΜΕΚ−ΤΚ από κοστολογικό μο−
ντέλο top down. Επίσης, τα υποβληθέντα μοντέλα δεν 
καλύπτουν το σύνολο των υποχρεώσεών του, σύμφωνα 
με τον ορισμό της υπηρεσίας πρόσβασης ΑΡΥΣ DSLAM 
ΤΥΠΟΥ Γ δυνάμει της εν λόγω απόφασης.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ καλείται να συμμορθωθεί με τα ορι−
ζόμενα στην απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23−7−2009 (ΦΕΚ 
1549/Β/28−7−2009).

Γ. Έλεγχος Μοντέλων Βottom−up
Στη συνέχεια αναφέρονται τα ουσιώδη ευρήματα 

του ελέγχου των μοντέλων bottom−up που υπέβαλε ο 
ΟΤΕ: 

Σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, υπάρ−
χουν συγκεκριμένες υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΕ 
έχει υποχρέωση κοστολόγησης ή/και κοστροστρεφούς 
τιμολόγησης με βάση κοστολογικό σύστημα Top Down 
με χρήση μεθοδολογίας ΜΜΕΚ−ΤΚ. Ωστόσο, ορισμένες 
από αυτές τις υπηρεσίες είτε δεν ενσωματώθηκαν στο 
κοστολογικό σύστημα από τον ΟΤΕ είτε παρόλο που 
ενσωματώθηκαν, δεν εξήχθησαν αποτελέσματα κατάλ−
ληλα για τον προσδιορισμό κοστοστρεφών τελών. Για 
το λόγο αυτό, ο ΟΤΕ ανέπτυξε bottom−up μοντέλα για 
τον υπολογισμό του κόστους των εν λόγω υπηρεσιών, 
τα οποία και υπέβαλε στην ΕΕΤΤ.(βλέπε αναλυτικά κα−
τωτέρω υποπαράγραφος BU.1.) Επιπροσθέτως, σύμφω−
να με σχετικές κανονιστικές Αποφάσεις, υπάρχουν συ−
γκεκριμένες υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΕ παρείχε 
μοντέλα MMEK−TK bottom−up (βλέπε αναλυτικά κατω−
τέρω υποπαράγραφο ΒU2). 

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να συμμορφωθεί με τις σχε−
τικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ και να υπολογίζει τo κό−
στος των υπηρεσιών για τις οποίες έχει σχετική υπο−
χρέωση, από το top−down ΜΜΕΚ−ΤΚ κοστολογικό του 
σύστημα.

BU.1. Οι υπηρεσίες για τις οποίες το ΕΚΟΣ 2008−2010 
δεν είναι σε θέση να παράγει τα κατάλληλα κόστη ανά 

μονάδα, παρά τη σχετική ρυθμιστική υποχρέωση, οπό−
τε ο ΟΤΕ υπέβαλε σχετικά μοντέλα bottom−up, ανήκουν 
στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Κατηγορία μοντέλων bottom−up BU1.A:

BU1.A.1. Υπηρεσίες Διασύνδεσης 

BU1A.1.1. Υπηρεσίες Η−ΖΕΥΣ
i. Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης− Ενεργοποίησης κυκλώμα−

τος 2 Mbps Η−ΖΕΥΣ & ΦΣ ΖΕΥΣ (ανά κύκλωμα)
ii. Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης Ζεύξης Διασύνδεσης 2 

Mbps σε Κύκλωμα Η−ΖΕΥΣ & ΦΣ ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ (ανά 
κύκλωμα)

iii. Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης−Ενερ−
γοποίησης Κυκλώματος 2 Mbps Η−ΖΕΥΣ & ΦΣ ΖΕΥΣ 
(ανά κύκλωμα)

v. Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης Ζεύ−
ξης Διασύνδεσης 2 Mbps σε Κύκλωμα Η−ΖΕΥΣ & ΦΣ 
ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ ανά κύκλωμα 

vi. Εφάπαξ Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για 
Παράδοση ζεύξεων διασύνδεσης 

vii. Εφάπαξ Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για 
άρση βλάβης ζεύξεων διασύνδεσης

viii. Εφάπαξ Τέλος ακύρωσης αίτησης ζεύξεων δια−
σύνδεσης

BU1.A.1.2. Διαχειριστικό τέλος διαβίβασης κλήσεων 
προς τρίτα δίκτυα (ανά κλήση)

Κατηγορία μοντέλων bottom−up Β

ΒU1.B Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής

BU1.B.1 Εφάπαξ τέλη ενεργοποίησης Μισθωμένων 
Γραμμών Χονδρικής

• Εφάπαξ τέλος για απλό τερματικό τμήμα
• Εφάπαξ τέλος για απλό ζευκτικό τμήμα 
• Εφάπαξ τέλος για συνδυασμό τερματικών−ζευκτι−

κών τμημάτων 
• Εφάπαξ Τέλη αναδρομολόγησης ζευκτικού ανά άκρο /

τερματικού σε ΦΣ /Πλήρης /Ημι−ζεύξη
• Εφάπαξ τέλη μεταφοράς άκρου τερματικού
Τα υποβληθέντα από τον ΟΤΕ μοντέλα αφορούν τις 

χωρητικότητες: 64Kbps, 128Kbps, 256Kbps, 384Kbps, 
512Kbps, 1024Kbps, 2Mbps, 1920Kbps HC, 34Mbps, 45 
Mbps και 155Mbps.

BU1.B2. Εφάπαξ τέλη μετατροπής μιας μισθωμένης 
γραμμής χονδρικής ή μέρους αυτής σε άλλου είδους 
υπηρεσίας μισθωμένων γραμμών χονδρικής

• Εφάπαξ τέλος μετατροπής ΜΓ (PtP) σε τερματι−
κό τμήμα

• Εφάπαξ τέλος μετατροπής ΜΓ (PtP) σε ζευκτικό 
τμήμα

• Εφάπαξ τέλος μετατροπής ΜΓ (PtP) σε τερματικό 
τμήμα και στο σχετικό ζευκτικό τμήμα 

• Εφάπαξ τέλος μετατροπής ΜΓ σε τερματικό ή ζευ−
κτικό ή τερματικό– ζευκτικό ή τερματικό – ζευκτικό− τερ−
ματικό ή τερματικό –τερματικό καθώς και εφάπαξ τέ−
λος μετατροπής συνδεδεμένου κυκλώματος P−t−P σε 
τερματικά− ζευκτικά

• Εφάπαξ τέλος μετατροπής ΜΓ που εκκινεί από χώρο 
Φ/Σ σε ΣΚΕ ή Τερματικά –Ζευκτικά 

BU1.B3 Τέλη σύνδεσης μετάδοσης

BU1.B3.1 Εφάπαξ τέλη σύνδεσης μετάδοσης
• Τέλος σύνδεσης μετάδοσης πλήρους ζεύξης, το 

οποίο αντιστοιχεί στην περίπτωση που ο εναλλακτι−
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κός πάροχος επιλέγει να συνδεθεί με ένα τερματικό/
ζευκτικό τμήμα. 

• Τέλος σύνδεσης μετάδοσης ημι−ζεύξης, το οποίο αντι−
στοιχεί στην περίπτωση που ο εναλλακτικός πάροχος επι−
λέγει να συνδεθεί χρησιμοποιώντας την δική του ίνα. 

• Τέλος σύνδεσης μετάδοσης σε Φυσική Συνεγκα−
τάσταση, το οποίο αντιστοιχεί στην περίπτωση που ο 
εναλλακτικός πάροχος επιλέγει να συνδεθεί στο συνε−
γκατεστημένο εξοπλισμό του.

• Τέλος μεταφοράς άκρου πλήρους ζεύξης
• Τέλος αναδόμησης σύνδεσης μετάδοσης 
BU1.B3.2 Μηνιαία τέλη σύνδεσης μετάδοσης 
• Μηνιαίο τέλος Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης κυκλώ−

ματος 2Mbps 
• Μηνιαίο τέλος σύνδεσης μετάδοσης ημιζεύξης 
• Μηνιαίο τέλος σύνδεσης μετάδοσης σε φυσική συν 

εγκατάσταση 

BU1.B3.3 Εφάπαξ τέλη Συνδεδεμένων Κυκλωμάτων 
Επέκτασης (Σ.Κ.Ε)

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Σ.Κ.Ε.
Εφάπαξ τέλος μεταφοράς ακρου Σ.Κ.Ε. 

BU1.B 3.4 Άλλα τέλη 
− Εφάπαξ τελη αναβάθμισης ταχύτητας για όλες τις 

υπηρεσίες της Προσφοράς αναφοράς Τερματικών –ζευ−
κτικών συνδέσεων Μετάδοσης και ΣΚΕ και κυκλωμάτων 
ΜΓ p−t−p (με την χρήση ίδιας τεχνολογίας). 

− Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης. 
− Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για 

παράδοση κυκλώματος
− Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για 

άρση βλάβης 
− Τέλος τιμολογιακής μετατροπής Συνδεδεμένου κυ−

κλώματος (Τ−Ζ−Τ/Τ−Τ) σε Μισθωμένη Γραμμή Χονδρι−
κής (P−t−P)

− Τέλος εκχώρησης ή αλλαγής επωνυμίας ανά γραμ−
μή

− Τέλος εσωτερικής μεταφοράς στο ίδιο κτίριο ή στο 
ίδιο οικόπεδο ανά άκρο εφόσον δεν απαιτείται κατα−
σκευή νέου φορέα 

− Τέλος Ομαδοποίησης υφιστάμενων κυκλωμάτων 
(μόνο για τερματικά και P−t− P) σε νέο φορέα 2MB ανά 
άκρο Πελάτη

− Τέλος Ομαδοποίησης υφιστάμενων κυκλωμάτων 
(μόνο για τερματικά και P−t− P) σε υφιστάμενο φορέα 
2MB ανά άκρο Πελάτη

Κατηγορία μοντέλων bottom−up Γ:

BU1.Γ.1. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρό−
χο: 

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ανενεργού τοπικού βρό−
χου, 

• Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης πλήρους τοπικού βρό−
χου, 

• Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης μεριζόμενου τοπικού 
βρόχου, 

• Εφάπαξ τέλος μετατροπής μεριζόμενου σε πλήρη 
αποδεσμοποίητο τοπικό βρόχο, 

• Εφάπαξ τέλος αλλαγής Ορίου ΤΒ στο Γενικό Κα−
τανεμητή του ΟΤΕ 

• Εφάπαξ τέλος υπηρεσίας mirroring από 100” μέχρι 
600” ζεύγη

• Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για παρά−
δοση τοπικού βρόχου

• Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για άρση 
βλάβης PSTN/ISDN Λιανικής υπαιτιότητας παρόχου 

• Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετατροπής Με−
ριζόμενου σε Πλήρη Τοπικού Βρόχου 

• Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης Ανε−
νεργού Τοπικού Βρόχου 

• Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Αποσύνδεσης Με−
ριζόμενου Τοπικού Βρόχου 

• Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Αποσύνδεσης 
Πλήρους Τοπικού Βρόχου 

• Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού ΥποΒρό−
χου

• Εφάπαξ Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ανενεργού Τοπι−
κού ΥποΒρόχου

• Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματισμού 
(ΣΚΤ) ΤοΥΒ 10 ζευγών

• Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για 
Παράδοση Τοπικού ΥποΒρόχου

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης μεριζόμενου τοπικού βρό−
χου που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 
1 σε μεριζόμενο τοπικό βρόχο που παρέχεται από τον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης από πρόσβαση σε πλή−
ρως αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο που παρέχεται από 
τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 σε πλήρως αδεσμοποί−
ητο τοπικό βρόχο που παρέχεται από τον Τηλεπικοι−
νωνιακό Πάροχο 2 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης μεριζόμενου τοπικού βρό−
χου που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 
1 σε πλήρη τοπικό βρόχο που παρέχεται από τον Τη−
λεπικοινωνιακό Πάροχο 2

BU1.Γ.2. Μετάβαση μεταξύ ΧΕΠ και Τοπικού Βρόχου
• Εφάπαξ τέλος μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης (ΑΡΥΣ) σε πλήρη τοπικό βρόχο
• Εφάπαξ τέλος μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο
• Εφάπαξ τέλος μετάβασης μεριζόμενου τοπικού βρό−

χου σε Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση
• Εφάπαξ τέλος μετάβασης πλήρους τοπικού βρόχου 

σε Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση
• Εφάπαξ τέλος μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης ΤΠ1 σε Εφάπαξ τέλος μετάβασης μεριζό−
μενου τοπικού βρόχου σε Χονδρική Ευρυζωνική Πρό−
σβαση ΤΠ2

BU1.Δ. ΑΡΥΣ DSLAM ΤΥΠΟΥ Γ
• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΑΡΥΣ DSLAM για Α/Κ 

ΟΤΕ
• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΑΡΥΣ DSLAM για υπαίθρια 

καμπίνα ΟΤΕ
• Μηνιαίο Τέλος ΑΡΥΣ DSLAM για υπαίθρια καμπί−

να ΟΤΕ
• Μηνιαίο Τέλος ΑΡΥΣ DSLAM για Α/Κ ΟΤΕ

BU.2. Οι υπηρεσίες για τις οποίες υφίσταται σχετική 
ρυθμιστική υποχρέωση υποβολής μοντέλων bottom−up, 
οπότε ο ΟΤΕ υπέβαλε σχετικά μοντέλα bottom−up, ανή−
κουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

BU.2. Α. Τέλη υπηρεσιών συνεγκατάστασης ΑΠΤΒ

1) Φυσική Συνεγκατάσταση (Φ.Σ.): 
• Τέλος Σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου 

(ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών
• Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου 

Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά τ.μ
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• Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά τ.μ. 
(Ζώνη Α: >30.000 παροχές)

• Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά τ.μ. 
(Ζώνη Β: 10.000 έως 30.000 παροχές)

• Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά τ.μ. 
(Ζώνη Γ: <10.000 παροχές)

• Εφάπαξ Κόστος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης 
ΦΣ ανά Πάροχο

• Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής Προ−
μελέτης ΦΣ ανά Πάροχο (το 50% του αντίστοιχου κό−
στους εκπόνησης)

• Τέλος Παράδοσης Χώρου Φυσικής Συνεγκατάστα−
σης ανά ΑΚ λοιπής Ελλάδας (5)

• Τέλος Παράδοσης Χώρου Φυσικής Συνεγκατάστα−
σης ανά ΑΚ εντός Αττικής (5)

• Τέλος Παράδοσης Ικριωμάτων μετά από Επαύξηση /
 Μείωση σε Χώρο ΦΣ εντός Αττικής

• Τέλος Παράδοσης Ικριωμάτων μετά από Επαύξηση /
 Μείωση σε Χώρο ΦΣ λοιπής Ελλάδας

• Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Καμπίνας σε 
Προαύλιο χώρο με Γ.Κ.Ο. (100, 200, 400, 600, 800 ζεύγη

• Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Άρσης Βλάβης ανά 
100 Ζεύγη ΕΣΚΤ στο ΦΥΠ Καμπίνας σε Προαύλιο Χώρο 
Α/Κ ΟΤΕ

• Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Μελέτης ΕΣΚΤ 
Καμπίνας ανά Πάροχο

• Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Μελέτης ΕΣΚΤ 
& ΚΟΙ − Φρεατίου Παρόχων

• Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής Σωλήνωσης & Φρεατίου 
ΚΟΙ Παρόχου σε Προαύλιο Χώρο Α/Κ ΟΤΕ

• Εφάπαξ Τέλος Υποδομής για την Παροχή Ηλ. Ρεύ−
ματος

2) ΣΥΜΜΙΚΤΗ (ΣΣ) − ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΕΣ)

• Τέλος Σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου 
(ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών

• Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα και Χρήση Χώ−
ρου Σύμμικτης Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα)

• Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης 
Σύμμικτης Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο

• Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Ει−
κονικής Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο

• Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής Προ−
μελέτης Σύμμικτης Συνεγκατάστασης (το 50% του κό−
στους εκπόνησης)

• Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής Προ−
μελέτης Εικονικής Συνεγκατάστασης (το 50% του κό−
στους εκπόνησης)

• Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών Εικονικής Συνεγκατάστα−
σης (ανά ικρίωμα)

• Τέλος Αναβάθμισης & Διορθωτικής Συντήρησης Ει−
κονικής Συνεγκατάστασης − ανά επίσκεψη

• Τέλος Συνοδείας Πρόσβασης σε Σύμμικτη Συνεγκα−
τάσταση (ανά επίσκεψη) − εντός τακτικού ωραρίου ερ−
γάσιμων ημερών

• Τέλος Συνοδείας Πρόσβασης σε Σύμμικτη Συνεγκα−
τάσταση (ανά ώρα) − εκτός τακτικού ωραρίου εργάσι−
μων ημερών

3) ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑ−
ΣΗΣ

• Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης ΕΣΚΤ 200 Ζευγών 
σε ΦΥΠ (2)

• Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης 200 Ζευγών ΕΣΚΤ σε 
σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (3) (μούφα)

• Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης 400 Ζευγών ΕΣΚΤ σε 
σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (3) (μούφα)

• Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης 600 Ζευγών ΕΣΚΤ σε 
σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (3) (μούφα)

• Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης 800 Ζευγών ΕΣΚΤ σε 
σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (3) (μούφα)

• Μηνιάιο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλά−
βης στο ΦΥΠ ανά 200 Ζεύγη ΕΣΚΤ

• Τέλος Επίσκεψης Συνεργείου σε Σύνδεσμο (μούφα) 
για Άρση Βλάβης Υπαιτιότητας Παρόχου

• Μηνιαία Τέλη Χρήσης Ζεύγους ΕΞΣΚ ανά Μέτρο 
(L*N*0,0034) 

4) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Α/Κ ΜΕ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 5000 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

• Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με 
Γ.Κ.Ο. για Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές (100, 200, 400, 
600, 800 ζεύγη)

• Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Άρσης Βλάβης στο 
ΦΥΠ ανά 100 Ζεύγη ΕΣΚΤ

• Εφάπαξ Τέλος Μελέτης−Αυτοψίας Κατασκευής 
ΕΣΚΤ−ΦΡΕΑΤΙΟΥ Παρόχων για Α/Κ Μέχρι 5000

5) ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥ−
ΣΙΚΗ, ΣΥΜΜΙΚΤΗ, ΕΙΚΟΝΙΚΗ)

• Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης 1 Ζεύγους ΚΟΙ Συνε−
γκατάστασης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ

• Εφάπαξ τέλος Ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστα−
σης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ ζευγών 1−2 

• Εφάπαξ τέλος Ζεύξης Ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστα−
σης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ ζευγών 3−4 

• Εφάπαξ τέλος Ζεύξης Ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστα−
σης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ ζευγών 5−6 

• Μηνιαία Τέλη συντήρησης και Αποκατάστασης Βλά−
βης ανά Ζεύγος ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική − Σύμ−
μικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ

6) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ/ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕ−
ΑΤΙΑ

• Τέλος εκπόνησης τεχνικής προμελέτης για παροχή 
ζευγους σκοτεινής ίνας 

• Τέλος επίβλεψης για παροχή πρόσβασης σε αγω−
γούς & σωληνώσεις ΟΤΕ − Ανά ημέρα επίβλεψης

• Τέλος επίβλεψης για παροχή πρόσβασης σε αγωγούς 
& σωληνώσεις ΟΤΕ − Ανά επιπλέον ώρα επίβλεψης

• Τέλος εκπόνησης τεχνικής προμελέτης για παροχή 
πρόσβασης σε σωληνώσεις /αγωγούς ΟΤΕ

• Τέλος σύνδεσης σκοτεινής ίνας μεταξύ Α/Κ ΟΤΕ και 
υπαίθριου κατανεμητή (ΦΥΤΠ) (αναζεύγος ίνας)

BU.2. B Υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ 
• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−DSLAM 

GbE
• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ζεύγους οπτικών ινών για 

την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−DSLAM GbE
• Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−DSLAM GbE
• Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−DSLAM GbE
• Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ GbE (ανά 

Μbps)
• Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης − Ενεργοποίησης για την 

παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS (Τοπική/Πε−
ριφερειακή/Κεντρική ανά ζεύγος ίνας)

• Εφάπαξ Τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS (Το−
πική/Περιφερειακή/Κεντρική ανά ζεύγος ίνας)
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• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης / μεταφοράς πρόσβασης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS (Τοπική/Περιφερειακή/Κεντρική) 
STM−1 POS

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης/μεταφοράς πρόσβασης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS (Τοπική / Περιφερειακή / Κεντρι−
κή) GbE

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης / μεταφοράς πρόσβασης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS (Κεντρική) ATM 2Mbps

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης / μεταφοράς πρόσβασης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS (Κεντρική) ATM 10,20,30 Mbps

Ευρήματα ελέγχου σχετικά και με τις ανωτέρω κατη−
γορίες μοντέλων bottom−up (BU 1 και BU 2) όπως αυτά 
υποβλήθηκαν από τον ΟΤΕ

1. Χρόνος απαιτούμενης εμπειρίας προσωπικού
Διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, ότι ο ΟΤΕ δε διενήρ−

γησε μελέτη σχετική με το απαιτούμενο επίπεδο εμπει−
ρίας του προσωπικού, που απαιτείται για την ολοκλή−
ρωση των εργασιών που περιλαμβάνονται στα bottom−
up μοντέλα και ως εκ τούτου δεν υλοποίησε τη σχετική 
σύσταση της ΕΕΤΤ. Αντ’ αυτού, ο ΟΤΕ υπέβαλε απολο−
γιστικά στοιχεία του τεχνικού προσωπικού με τα χρόνια 
προϋπηρεσίας ανά υπάλληλο, από τα οποία προκύπτει 
ο μέσος χρόνος εμπειρίας του τεχνικού προσωπικού για 
την παρούσα χρήση. Η ΕΕΤΤ έκρινε, ότι ο ανωτέρω απαι−
τούμενος χρόνος εμπειρίας είναι πολύ υψηλός προκειμέ−
νου το προσωπικό ενός αποδοτικού παρόχου να υλοποιεί 
τις συγκεκριμένες εργασίες που περιγράφονται στα B−
Up μοντέλα και λαμβάνοντας υπόψη διεθνή benchmarks 
από αντίστοιχους ευρωπαϊκούς παραδοσιακούς τηλεπι−
κοινωνιακούς παρόχους αναπροσάρμοσε για την τρέχου−
σα χρήση τον απαιτούμενο χρόνο εμπειρίας.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ από την επόμενη χρήση θα πρέπει 
να λαμβανει υπόψη τυχόν βελτιώσεις στην αποδοτικό−
τητα από τη μία χρήση στην άλλη. Οι βελτιώσεις στην 
παραγωγικότητα που επιτυγχάνονται από την επίδραση 
της καμπύλης μάθησης, από την εισαγωγή νέων τεχνο−
λογιών και από τον επανασχεδιασμό των επιχειρησια−
κών λειτουργιών τεκμηριώνεται επαρκώς από τη σχε−
τική βιβλιογραφία. (Βλ. παραδοτέο 3)

Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ καλείται να διενεργήσει μελέτη 
χρόνου και έντασης εργασίας προκειμένου να συμπε−
ριλάβει τον παράγοντα αποδοτικότητας κατά τον υπο−
λογισμό των bottom−up μοντέλων της χρήσεως 2011 και 
επομένως να αναθεωρήσει τους χρόνους των δραστη−
ριοτήτων για κάθε υπηρεσία χονδρικής. Οι χρόνοι κάθε 
εργασίας θα πρέπει να μειώνονται ως αποτέλεσμα δύο 
στοιχείων: (1) οικονομιών κλίμακας: οι όγκοι αυξάνονται 
σημαντικά για αρκετές από τις υπηρεσίες των οποίων 
τα κόστη υπολογίζονται βάση bottom up (BU) μοντέλων 
και (2) εργασιακή μάθηση (learning curve) και αυτομα−
τοποίηση, ως αποτέλεσμα της εξοικίωσης συν τω χρό−
νω του προσωπικού που τις επιτελεί.

2. Συντελεστές προσαύξησης στην υπηρεσία «Τέλος 
Αλλαγής Ορίου Τοπικού Βρόχου στο ΓΚ ΟΤΕ»

Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ εφαρμόζει διαφορετικούς συ−
ντελεστές προσαύξησης σε σχέση με τις άλλες υπηρε−
σίες σύνδεσης /μετατροπής ΑΠΤΒ. Ο ελεγκτής προέβη 
στις απαραίτητες διορθώσεις. 

Σύσταση: ο OTE πρέπει να εφαρμόζει για την υπη−
ρεσία «Τέλος Αλλαγής Ορίου Τοπικού Βρόχου στο ΓΚ 
ΟΤΕ» τους ίδιους συντελεστές προσαύξησης που εφαρ−

μόζει στις υπόλοιπες υπηρεσίες τύπου σύνδεσης/ με−
τατροπής ΑΠΤΒ.

3. Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO− DSLAM και Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−DSLAM
Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ για τον υπολογισμό του μη−

νιαίου τέλους των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−DSLAM και 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−DSLAM χρησιμοποίησε συντελεστή από−
σβεσης για συγκεκριμένες εργασίες (Installation ODF, 
General Trials measurements, Installation Access Ethernet 
Switch και Study planning supervision), ο οποίος ήταν δι−
αφορετικός από αυτόν που χρησιμοποίησε για τις αντί−
στοιχες εργασίες κατά τον υπολογισμό του μηνιαίου 
τέλους των υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. DSLAM. Ο Ελεγκτής έκρι−
νε, ότι για τις συγκεκριμένες εργασίες των υπηρεσιών 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος συντελεστής 
απόσβεσης με αυτόν των υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. DSLAM και 
προέβη στη σχετική διόρθωση για την έκδοση των τε−
λικών αποτελεσμάτων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι για 
τον υπολογισμό του τέλους σύνδεσης της υπηρεσίας 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−DSLAM, ο ΟΤΕ χρησιμοποίησε στον υπο−
λογισμό του διαχειριστικού κόστους, το κόστος ανά λε−
πτό ενός τεχνικού αντί ενός διοικητικού υπαλλήλου. Ο 
Ελεγκτής προέβη στη σχετική διόρθωση για την έκδο−
ση των τελικών αποτελεσμάτων.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να αναθεωρήσει, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, το συντελεστή απόσβεσης στα μοντέ−
λα Ο.Κ.ΣΥ.Α. για τον υπολογισμό του μηνιαίου τέλους 
των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−DSLAM και Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−
DSLAM, για τα προαναφερθέντα κόστη εργασιών.

4. Τέλος Υποδομής για την Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύ−
ματος 

Ο OTE υπέβαλε, για πρώτη φορά στην παρούσα χρή−
ση, ένα μοντέλο για τον υπολογισμό του κόστους υπο−
δομής για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο 
υπολογίζει τα συνολικά κόστη εργασίας, συμπεριλαμ−
βανομένου του αθροίσματος του κόστους χωματουρ−
γικών εργασιών και του κόστους των υλικών. Παρα−
τηρήθηκε η ομοιόμορφη εφαρμογή προσαυξήσεων σε 
όλα τα κόστη χωματουργικών εργασιών και υλικών, με 
αποτέλεσμα τη διόγκωση του συνολικού κόστους αυ−
τής της υπηρεσίας. 

Σύσταση για την τρέχουσα και επόμενες χρήσεις: Ο 
OTE πρέπει ν’ αναθεωρήσει τις ομοιόμορφες προσαυξή−
σεις σε όλα τα κόστη χωματουργικών εργασιών και υλι−
κών, εφαρμόζοντας το συντελεστή προσαύξησης μόνο 
στα κόστη εργασίας που συνδέονται με την εργασία 
«Επίβλεψη επιστασία Μηχανικού».

5. Α.ΡΥ.Σ. DSLAM τύπου Γ
Σύμφωνα με την απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23−7−2009 

(ΦΕΚ 1549/Β/28−7−2009), οι τιμές για την εν λόγω υπη−
ρεσία πρέπει να εξάγονται με τη μεθοδολογία ΜΜΕΚ−
ΤΚ από κοστολογικό μοντέλο top down.

Α. Γενική παρατήρηση 
Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ υπέβαλε bottom up μοντέλα, 

τα οποία αφορούν παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης τύ−
που Γ μόνο τεχνολογιών ADSL και όχι DSL. Συγκεκρι−
μένα, τα εν λόγω μοντέλα υπολογίζουν αφενός το κό−
στος παροχής πρόσβασης (σε υπαίθρια καμπίνα) ευρυ−
ζωνικής υπηρεσίας ADSL σε χρήστες που βρίσκονται σε 
μεγάλη απόσταση από το αστικό κέντρο (με μέση από−
σταση μεταξύ υπαίθριας καμπίνας και Α/Κ τα 5 χλμ) και 
αφετέρου, υπολογίζουν το κόστος παροχής πρόσβασης 
ευρυζωνικής υπηρεσίας ADSL σε περίπτωση αδυναμί−
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ας παροχής υπηρεσίας φυσικής συγκατάστασης, στα 
πλαίσια της αγοράς ΑΠτΒ, σε αστικό κέντρο. Τα υπο−
βληθέντα μοντέλα δεν καλύπτουν το σύνολο των υπο−
χρεώσεων του ΟΤΕ, σύμφωνα με τον ορισμό της υπη−
ρεσίας πρόσβασης ΑΡΥΣ DSLAM ΤΥΠΟΥ Γ δυνάμει της 
απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23−7−2009.

Β. Α.ΡΥ.Σ. DSLAM για υπαίθρια καμπίνα ΟΤΕ
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε, ότι για την εξαγωγή 

του μηνιαίου τέλους της εν λόγω υπηρεσίας, ο ΟΤΕ:
Β1. κατά τον υπολογισμό του συντελεστή επιμερισμού 

σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, δεν χρησιμοποίησε και το 
πλήθος των συνδέσεων/πορτών υπηρεσιών Μεριζόμενου 
Τοπικού Βρόχου. Ο Ελεγκτής προέβη στη σχετική διόρ−
θωση για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων. 

Β2. στην περίπτωση χρήσης ζευγών χαλκού και τε−
χνολογίας Ethernet First Mile (EFM) μεταξύ DSLAMs και 
κόμβου Πολυπλεξίας στο Α/Κ, συμπεριέλαβε και ευρυ−
ζωνικές υπηρεσίες ADSL ταχυτήτων μεγαλύτερων από 
2Mbps, παρόλο που σε αυτές τις περιπτώσεις παρέ−
χονται αποκλειστικά υπηρεσίες ADSL ταχύτητας έως 
2Mbps. Ο Ελεγκτής προέβη στη σχετική διόρθωση για 
την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων. 

Β3. για τον υπολογισμό του κόστους εργασιών «Εγκα−
τάσταση υλικού, καλώδιο οπτικών ινών σε τάφρο (κό−
στος εργασίας)» και για τον προαναφερόμενο συντελε−
στή επιμερισμού, χρησιμοποίησε τιμή διαφορετική από 
την αντίστοιχη για το κόστος του συγκεκριμένου εξο−
πλισμού (100%). Ο Ελεγκτής, για την έκδοση των τελι−
κών αποτελεσμάτων, προέβη στη σχετική διόρθωση.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ καλείται από την επόμενη χρήση να 
συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/23−7−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−7−2009), υποβάλλοντας 
τιμές δυνάμει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ−ΤΚ / top down.

6. Πρόσβαση σε αγωγούς/ σωληνώσεις και φρεάτια
Ο ΟΤΕ υπέβαλε προς έλεγχο τα Β−Up μοντέλα που 

αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες:
(i) Υπολογισμό κόστους εκπόνησης τεχνικής προμε−

λέτης για παροχή πρόσβασης σε αγωγούς/ σωληνώ−
σεις και φρεάτια,

(ii) Υπολογισμό κόστους εκπόνησης τεχνικής προμε−
λέτης για παροχή ζευγους σκοτεινής ίνας,

(iii)Υπολογισμό κόστους επίβλεψης για παροχή πρό−
σβασης σε αγωγούς & σωληνώσεις ΟΤΕ,

(iv) Υπολογισμό εφάπαξ κόστους σύνδεσης ζεύγους 
σκοτεινής ίνας μεταξύ Α/Κ ΟΤΕ και υπαίθριου κατανε−
μητή (ΦΥΤΠ). 

Ωστόσο, δεν υπέβαλε στοιχεία για το μηνιαίο τέλος 
κατάληψης και χρήσης σε αγωγούς/ σωληνώσεις και 
φρεάτια, καθώς και το μηνιαίο τέλος σκοτεινής ίνας, 
ως όφειλε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση ΑΠ 
ΕΕΤΤ 531/065/23−7−2009 (ΦΕΚ 1550/Β/28−7−2009).

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να συμμορφωθεί με την ανω−
τέρω απόφαση της ΕΕΤΤ. 

7. Ο.Κ.ΣΥ.Α. BRAS
Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ δεν υπέβαλε τον υπολογι−

σμό κόστους (μηνιαίου τέλους) των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.
Α. OLO−BRAS−Κεντρική, O.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Περιφερει−
ακή, Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Τοπική, Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−
Κεντρική και Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Περιφερειακή.

Σύσταση: Να συμμορφωθεί ο ΟΤΕ με τα οριζόμενα 
στην απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23−7−2009 (ΦΕΚ 1549/
Β/28−7−2009).

ΜΕΡΟΣ V

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. Φορητότητα
Τα μοναδιαία κόστη που εξάγονται από το top−down 

κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ, προκύπτουν κοστοστρε−
φή για τις υπηρεσίες δεκτής και απορριπτέας αίτησης. 

Αναφορικά με την υπηρεσία επαναδρομολόγησης κλή−
σεων σε μεταφερθέντες αριθμούς, το ΕΚΟΣ 2008−2010 
δεν παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με τον προηγού−
μενο έλεγχο και επομένως τα αποτελέσματα για την 
εν λόγω υπηρεσία εξάγονται από bottom−up μοντέλο 
το οποίο υποβλήθηκε από τον ΟΤΕ, και το οποίο έγινε 
δεκτό από τον Ελεγκτή. 

Β. Ορισμός ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και υπο−
πλαφόν τιμής (sub−cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες 
λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών της 
εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 
και 412/021/2007 

Β.1.«Υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης 
Για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης η ΕΕΤΤ, λαμ−

βάνοντας υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου 
ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 
2009, η οποία είναι 1,3%32 (http://www.bankofgreece.gr/
BoGDocuments/ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ_για_ιστοσελίδα_TE.xls), 
ορίζει τα ακόλουθα:

Α) Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής 
τιμής του ΟΤΕ για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής 
πρόσβασης:

i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN 
ii. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN
iii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και 
iv. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA−ISDN.
ορίζεται στα 13,57 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Β) Το υπο−πλαφόν της μεσοσταθμισμένης λιανικής 

τιμής του ΟΤΕ για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής 
πρόσβασης:

i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN 
ii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και 
ορίζεται στα 32,58 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Λιανικές υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και 

εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε 
σταθερή θέση 

Για τις υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και 
εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας 
υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου 
γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 2009, η 
οποία είναι 1,3%, ορίζει τα ακόλουθα:

Α) Το ανώτατο όριο τιμής για τις ακόλουθες υπηρε−
σίες ορίζεται σε: 

Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ 
(on−net).

2,98 €λεπτά/λεπτό

Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου 
ΟΤΕ (on−net)

5,66 €λεπτά/λεπτό

Κλήσεις dial−up από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς το διαδίκτυο (συμπεριλαμ−
βανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο 
ISP φιλοξενείται/διασυνδέεται στο 
δίκτυο του ΟΤΕ

1,54 €λεπτά/λεπτό

* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

32 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/
A0515/PressReleases/A0515_DKT90_DT_MM_12_2009_01_F_GR.pdf

*02006681805100060*



Β) Το ανώτατο όριο τιμής των ακόλουθων υπηρεσι−
ών ορίζεται σε:

Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις 
από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές 
άλλων παρόχων

1,90 €
λεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές 
κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συν−
δρομητές άλλων παρόχων

3,64 €
λεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές πα−
ρόχων δικτύων κινητής

3,45 €
λεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial−up 
από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο 
όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (ISP) φι−
λοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο 
άλλων παρόχων και που παραδίδονται 
από τον ΟΤΕ σε τοπικό επίπεδο

1,22 €
λεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial−up 
από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο 
όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (ISP) φι−
λοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο 
άλλων παρόχων και που παραδίδονται 
από τον ΟΤΕ σε επίπεδο Single Tandem

1,51 €
λεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial−up 
από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο 
όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (ISP) φι−
λοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο 
άλλων παρόχων και που παραδίδονται 
από τον ΟΤΕ σε επίπεδο Double Tandem

1,74 €
λεπτά/λεπτό

* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
Στις ανωτέρω έξι (6) υπηρεσίες η χρέωση είναι ανά 

δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ομιλίας

ΜΕΡΟΣ VI

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με βάση τις μεθοδολογίες 

ΠΚΚ/ΤΚ και ΜΜΕΚ/ΤΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010, 
ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2008.

Α. Αποτελέσματα με βάση τη μεθοδολογία ΠΚΚ/ΤΚ 
Από τον έλεγχο του κοστολογικού συστήματος του 

ΟΤΕ που βασίζεται στη Μεθοδολογία του Πλήρως Κα−
τανεμημένου Κόστους με βάση το τρέχον κόστος (ΠΚΚ/
ΤΚ) προέκυψαν οι κάτωθι τιμές, οι οποίες είναι κοστο−
στρεφείς για το έτος 2010: 

Κόστη μισθωμένων γραμμών λιανικής

Μισθωμένες Γραμμές Λιανικής

Ετήσιο 
κόστος 

Από 
άκρο σε 

άκρο 
(Ευρώ)

Κόστος 
Σύν−

δεσης 
(Δύο 
άκρα) 
(Ευρώ)

Αναλογικές Μισθωμένες Γραμμές  

Αστική Μ1020/Μ1025 913,60 1.196,69

Αστική Μ1040 926,86 894,09

Υπεραστική Μ1020/Μ1025 3.024,97 1.701,35

Υπεραστική Μ1040 3.250,46 1.163,13

Ψηφιακές Μισθωμένες Γραμμές 
Αστική ψηφιακή 64KBps 2.705,33 1.696,65
 Αστική ψηφιακή 128 Kbps 3.204,61 1.719,71
Αστική ψηφιακή 256 Kbps 4.061,27 3.065,59
Αστική ψηφιακή 384 Kbps 5.040,12 2.951,08
Αστική ψηφιακή 512 Kbps 6.144,30 3.073,84
Αστική ψηφιακή 1024 Kbps 9.334,45 3.119,23
Αστική ψηφιακή 1920 Kbps 13.822,83 3.335,44
Αστική ψηφιακή 2MBps 9.149,84 3.694,57
Υπεραστική ψηφιακή 64KBps 3.302,75 1.673,33
Υπεραστική ψηφιακή 128 Kbps 4.373,71 1.696,57
Υπεραστική ψηφιακή 256 Kbps 6.219,49 3.085,52
Υπεραστική ψηφιακή 384 Kbps 7.226,87 3.085,52
Υπεραστική ψηφιακή 512 Kbps 8.734,42 3.085,52
Υπεραστική ψηφιακή 1024 Kbps 13.490,93 3.421,82
Υπεραστική ψηφιακή 1920 Kbps 18.038,95 4.078,15
Υπεραστική ψηφιακή 2MBps 15.781,09 4.212,16

Β. Αποτελέσματα τη μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρό−
θεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον κό−
στος (ΜΜΕΚ/ΤΚ) εξαγόμενα από top−down μοντέλο

Από τον έλεγχο του top−down μοντέλου του ΟΤΕ που 
βασίζεται στη Μεθοδολογία ΜΜΕΚ/ΤΚ προέκυψαν οι κά−
τωθι τιμές οι οποίες είναι κοστοστρεφείς δεδομένου 
ότι εξάγονται από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστη−
μα ΜΜΕΚ/ΤΚ top down του ΟΤΕ σύμφωνα με το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο: 

Β1. Κόστη ζεύξεων διασύνδεσης (interconnection 
links)

Γραμμή Διασύνδεσης

Μέσο 
ετήσιο 
κόστος 
(Ευρώ)

Κόστος 
Σύνδεσης
(Ευρώ)

Ζεύξη διασύνδεσης Αστική 2Mbps 2.674,46 2.709,42

Ζεύξη διασύνδεσης Υπεραστική 
2Mbps

6.572,04 2.771,39

Β2. Υπηρεσίες Διασύνδεσης 

Υπηρεσία Μοναδιαίο 
κόστος Μονάδα

Τοπική συλλογή κλήσεων 0,390 Ευρωλεπτά /
λεπτό

Τοπικός τερματισμός κλήσεων 0,396 Ευρωλεπτά /
λεπτό

Απλή διαβίβαση κλήσεων 0,273 Ευρωλεπτά /
λεπτό

Διπλή διαβίβαση κλήσεων 0,451 Ευρωλεπτά /
λεπτό

Απλή διαβίβαση κλήσεων σε 
άλλα δίκτυα 0,489 Ευρωλεπτά /

λεπτό
Διπλή διαβίβαση κλήσεων σε 
άλλα δίκτυα 1,984 Ευρωλεπτά /

λεπτό

Χρέωση θυρών διασύνδεσης 28,12 Ευρώ/μήνα

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης θυ−
ρών διασύνδεσης 1.449,08 Ευρώ

ΦΕΚ 668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8569



8570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Υπηρεσία Μοναδιαίο 
κόστος Μονάδα

Τέλος σηματοδοσίας 1.356,33 Ευρώ/μήνα
Τέλη Τερματισμού σε Αριθ. 
Έκτακτης Ανάγκης 0,0470 Ευρώ/λεπτό

Τέλη Τερματισμού σε Σύντο−
μους Κωδικούς 0,0206 Ευρώ/λεπτό

Υπηρεσία Ημιζευξής Η−ZEUS 
2Mbps 72,15 Ευρώ/μήνα

Υπηρεσία ΦΣ−ZEUS 2Mbps 52,08 Ευρώ/μήνα
Προεπιλογή φορέα − Αποδε−
κτή αίτηση 4,24 Ευρώ ανα 

αίτηση
Προεπιλογή φορέα − Απορρι−
φθείσα Αίτηση 4,24 Ευρώ ανα 

αίτηση

Β3. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Υπηρεσία Μοναδιαίο 
κόστος σε ευρώ

Μηνιαίο πάγιο τέλος πλήρως 
αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου 8,51

Μηνιαίο πάγιο τέλος μεριζόμενου 
τοπικού βρόχου 1,99

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ενεργού 
Τοπικού Βρόχου 27,59

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης 
Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 58,62

Πάγια μηνιαία τέλη χρήσης Τοπικού 
ΥποΒρόχου 6,23

Β4. Υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ Α/Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ (2)

Υπηρεσία
Μοναδιαίο
Κόστος

Μονάδα 
μέτρησης

ΟΚΣΥΑ A1− Πάγιο Μηνιαίο Τέλος 32,29 EUR/ Mbps

ΟΚΣΥΑ II− Πάγιο Μηνιαίο Τέλος 51,02 EUR/ Mbps

Β5. Υπηρεσίες Αναλογικών Μισθωμένων Γραμμών Χον−
δρικής 

Υπηρεσία
Ετήσιο 
Κόστος 
(Ευρώ)

Εφάπαξ 
τέλος

 σύνδεσης 
(Ευρώ)

Συνδεδεμένο Αναλογικό Κύκλωμα από 
άκρο σε άκρο (p−t−p) Μ1020−1025 874,64 1.009,25

Β6. Υπηρεσίες Ψηφιακών Μισθωμένων Γραμμών Χον−
δρικής

Υπηρεσία Ετήσιο 
Κόστος 
(Ευρώ)

Εφάπαξ 
τέλος 

σύνδεσης 
(Ευρώ)

Τερματικά Τμήματα

Τερματικό 64 Kbps 1.213,09

Τερματικό 128 Kbps 1.649,30

Τερματικό 256 Kbps 1.863,44

Τερματικό 384 Kbps 2.346,39

Τερματικό 512 Kbps 2.740,85

Τερματικό 1024 Kbps 4.000,36

Υπηρεσία Ετήσιο 
Κόστος 
(Ευρώ)

Εφάπαξ 
τέλος 

σύνδεσης 
(Ευρώ)

Τερματικό 1920 Kbps 5.682,65

Τερματικό 2 Μbps 3.178,12

Τερματικό 34 Μbps 21.303,50

Τερματικό 45 Μbps 21.303,50

Τερματικό 155 Μbps 24.439,26

Ζευκτικά Τμήματα

Ζευκτικό 64 Kbps 1.078,51

Ζευκτικό 128 Kbps 1.352,80

Ζευκτικό 256 Kbps 1.475,16

Ζευκτικό 384 Kbps 1.758,45

Ζευκτικό 512 Kbps 1.978,37

Ζευκτικό 1024 Kbps 2.869,76

Ζευκτικό 1920 Kbps 4.131,30

Ζευκτικό 2 Μbps 3.844,92

Ζευκτικό 34 Μbps 16.500,68

Ζευκτικό 45 Μbps 16.500,68

Ζευκτικό 155 Μbps 25.063,57

Συνδεδεμένα Κυκλώματα Επέκτασης (ΣΚΕ)

ΣΚΕ 34 Mbps 51.966,28

ΣΚΕ 45 Mbps 51.966,28

ΣΚΕ 155 Mbps 68.706,06

Συνδεδεμένα Κυκλώματα από άκρο σε άκρο (p−t−p)

Αστικό 64 Kbps 1.641,78 1.465,75

Αστικό 128 Kbps 2.002,90 1.465,75

Αστικό 256 Kbps 2.937,52 2.610,95

Αστικό 384 Kbps 4.003,90 2.610,95

Αστικό 512 Kbps 4.358,07 2.610,95

Αστικό 1024 Kbps 6.711,53 2.768,49

Αστικό 1920 Kbps 12.085,81 2.857,77

Αστικό 2 Μbps 5.212,73 3.070,33

Αστικό 34 Μbps 47.957,75 8.994,93

Αστικό 45 Μbps 47.957,75 8.994,93

Αστικό 155 Μbps 55.916,75 12.514,14

Υπεραστικό 64 Kbps 2.441,27 1.467,61

Υπεραστικό 128 Kbps 3.528,84 1.467,61

Υπεραστικό 256 Kbps 4.955,32 2.728,14

Υπεραστικό 384 Kbps 6.173,33 2.728,14

Υπεραστικό 512 Kbps 7.606,81 2.728,14

Υπεραστικό 1024 Kbps 11.209,95 3.025,74

Υπεραστικό 1920 Kbps 16.618,96 3.304,80

Υπεραστικό 2 Μbps 9.369,51 3.598,69

Υπεραστικό 34 Μbps 54.343,88 5.911,46

Υπεραστικό 45 Μbps 54.343,88 5.911,46

Υπεραστικό 155 Μbps 73.353,83 13.101,23
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Β7. Υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
(Α.ΡΥ.Σ.)

Ταχύτητα πρόσβασης
Εισερχ./ Απερχ.

Τέλος 
ενεργο−
ποίησης

Μηνιαίο 
Τέλος
(Ευρώ)

2048 Kbps / 512 Kbps 25,63 6,77

Έως 24576 Kbps / 1024 Kbps 25,63 7,35

Γ. Αποτελέσματα τη μεθοδολογίας Μέσου Μακρο−
πρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον 
κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ) εξαγόμενα από bottom−up μοντέλα

Γ1. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 
Βρόχο (ΑΠΤΒ) και υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης (ΧΕΠ)

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω (Ενότητα «Ου−
σιώδη Ευρήματα του ελέγχου» για το ΜΜΕΚ), οι τιμές 
που προέκυψαν από τον έλεγχο: 

1. οι τιμές για τις υπηρεσίες σύνδεσης πλήρους και 
μεριζόμενου τοπικού βρόχου και συγκεκριμένα τις υπη−
ρεσίες της κατηγορίας μοντέλων bottom−up ΒU1 δεν 
προέκυψαν ως κοστοστρεφείς, επειδή δεν εξήχθησαν 
από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ 
top down του ΟΤΕ, όπως προβλέπεται από το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο. 

2. οι τιμές για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης και συ−
ναφών ευκολιών ΑΠΤΒ και ΧΕΠ (ΟΚΣΥΑ) και συγκεκρι−
μένα τις υπηρεσίες της κατηγορίας μοντέλων bottom−
up BU2 είναι κοστοστρεφείς δεδομένου ότι εξάγονται 
από εγκεκριμένα μοντέλα Bottom up, όπως προβλέπε−
ται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Τα σχετικά τέλη των ανωτέρω υπηρεσιών περιλαμ−
βάνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ/ΥΠΟΒΡΟΧΟΣ Μοναδιαίο 
κόστος(1)

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού 
Βρόχου 65,06

Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης Πλήρους Τοπι−
κού Βρόχου 10,79

Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης Μεριζόμενου Το−
πικού Βρόχου 22,42

Εφάπαξ Τέλος Μετατροπής Μεριζόμενου σε 
Πλήρη Τοπικό Βρόχο 25,38

Τέλος Αλλαγής Ορίου Τοπικού Βρόχου στο 
ΓΚ ΟΤΕ 23,90

Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης Μετάβασης συνερ−
γείου για παραδοση Τοπικού Βρόχου 31,47

Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης μετάβασης συνεργεί−
ου για Άρση Βλαβης PSTN/ISDN Λιανικής και 
ΤοΒ υπαιτιότητας παροχου

52,55

Υπηρεσία Mirroring από 100’’ μέχρι 600’’ ζεύγη 185,54

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρό−
χου (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 33,94

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρό−
χου (ΤΠ1) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 25,88

Τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο 
(ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 25,39

ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ/ΥΠΟΒΡΟΧΟΣ Μοναδιαίο 
κόστος(1)

Τέλος Μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσ−
βασης (Α.ΡΥ.Σ.) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 44,57

Τέλος Μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης (Α.ΡΥ.Σ.) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 35,69

Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετατροπής Μερι−
ζόμενου σε Πλήρη Τοπικού Βρόχου 12,69

Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης Ανενερ−
γού Τοπικού Βρόχου 32,53

Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Αποσύνδεσης Πλή−
ρους Τοπικού Βρόχου 5,40

Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Αποσύνδεσης Μερι−
ζόμενου Τοπικού Βρόχου 11,21

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού 
ΥποΒρόχου 62,16

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού 
ΥποΒρόχου 58,35

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματι−
σμού (ΣΚΤ) ΤοΥΒ 10 ζευγών 415,26

Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνερ−
γείου για Παράδοση Τοπικού ΥποΒρόχου 31,47

ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΣΕ Χ.Ε.Π.

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Βρόχου σε 
Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (Α.ΡΥ.Σ.) 39,21

Τέλος Μετάβασης Πλήρους Τοπικού Βρόχου 
σε Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (Α.ΡΥ.Σ.) 36,30

Τέλος Μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης (Α.ΡΥ.Σ.) ΤΠ1 σε Χονδρική Ευρυζω−
νική Πρόσβαση (Α.ΡΥ.Σ.) ΤΠ2

18,85

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ − ΕΣΚ

Τέλος Σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Κα−
λωδίου (ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών 850,45

Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης 
Χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά τ.μ 11,08

Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά 
τ.μ. (Ζώνη Α: >30.000 παροχές) 25,2

Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά 
τ.μ. (Ζώνη Β: 10.000 έως 30.000 παροχές) 23,8

Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά 
τ.μ. (Ζώνη Γ: <10.000 παροχές) 22,4

Εφάπαξ Κόστος Εκπόνησης Τεχνικής Προμε−
λέτης ΦΣ ανά Πάροχο 294,86

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνι−
κής Προμελέτης ΦΣ ανά Πάροχο (το 50% του 
αντίστοιχου κόστους εκπόνησης)

147,43

Τέλος Παράδοσης Χώρου Φυσικής Συνεγκα−
τάστασης ανά ΑΚ λοιπής Ελλάδας (5) 650,43

Τέλος Παράδοσης Χώρου Φυσικής Συνεγκα−
τάστασης ανά ΑΚ εντός Αττικής (5) 340,18

Τέλος Παράδοσης Ικριωμάτων μετά από Επαύ−
ξηση / Μείωση σε Χώρο ΦΣ εντός Αττικής 180,31
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ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ/ΥΠΟΒΡΟΧΟΣ Μοναδιαίο 
κόστος(1)

Τέλος Παράδοσης Ικριωμάτων μετά από Επαύ−
ξηση / Μείωση σε Χώρο ΦΣ λοιπής Ελλάδας 402,64

Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Καμπί−
νας σε Προαύλιο χώρο με Γ.Κ.Ο.

100’’ Ζεύγη 4.581,58

200’’ Ζεύγη 4.973,83

400’’ Ζεύγη 5.899,01

600’’ Ζεύγη 6.807,30

800’’ Ζεύγη 7.833,49

Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Άρσης Βλάβης 
ανά 100 Ζεύγη ΕΣΚΤ στο ΦΥΠ Καμπίνας σε 
Προαύλιο Χώρο Α/Κ ΟΤΕ

5,29

Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Μελέτης 
ΕΣΚΤ Καμπίνας ανά Πάροχο 558,58

Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Μελέτης 
ΕΣΚΤ & ΚΟΙ − Φρεατίου Παρόχων 574,38

Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής Σωλήνωσης & 
Φρεατίου ΚΟΙ Παρόχου σε Προαύλιο Χώρο Α/
Κ ΟΤΕ

661,41

Εφάπαξ Τέλος Υποδομής για την Παροχή Ηλ. 
Ρεύματος 2.053,15

ΣΥΜΜΙΚΤΗ (ΣΣ) − ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΣ)

Τέλος Σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Κα−
λωδίου (ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών 850,45

Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα και Χρή−
ση Χώρου Σύμμικτης Συνεγκατάστασης (ανά 
ικρίωμα)

113,81

Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέ−
της Σύμμικτης Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο 1.165,81

Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέ−
της Εικονικής Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο 1.085,00

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής 
Προμελέτης Σύμμικτης Συνεγκατάστασης (το 
50% του κόστους εκπόνησης)

582,91

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής 
Προμελέτης Εικονικής Συνεγκατάστασης (το 
50% του κόστους εκπόνησης)

542,50

Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών Εικονικής Συνεγκα−
τάστασης (ανά ικρίωμα) 128,12

Τέλος Αναβάθμισης & Διορθωτικής Συντήρησης 
Εικονικής Συνεγκατάστασης − ανά επίσκεψη 207,15

Τέλος Συνοδείας/Επιστασίας σε Σύμμικτη Συ−
νεγκατάσταση (ανά επίσκεψη) − εντός τακτι−
κού ωραρίου εργάσιμων ημερών

145,13

Τέλος Συνοδείας/ Επιστασίας σε Σύμμικτη Συ−
νεγκατάσταση (ανά ώρα) − εκτός τακτικού 
ωραρίου εργάσιμων ημερών

44,49

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης ΕΣΚΤ 200 Ζευ−
γών σε ΦΥΠ (2) 1.584,35

ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ/ΥΠΟΒΡΟΧΟΣ Μοναδιαίο 
κόστος(1)

 Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης 200 Ζευγών 
ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (3) (μούφα) 735,43

 Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης 400 Ζευγών 
ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (3) (μούφα) 881,58

 Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης 600 Ζευγών 
ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (3) (μούφα) 1.027,73

 Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης 800 Ζευγών 
ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (3) (μούφα) 1.173,88

Μηνιάιο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστα−
σης Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 200 Ζεύγη ΕΣΚΤ 4,22

Τέλος Επίσκεψης Συνεργείου σε Σύνδεσμο (μού−
φα) για Άρση Βλάβης Υπαιτιότητας Παρόχου 423,82

Μηνιαία Τέλη Χρήσης Ζεύγους ΕΞΣΚ ανά Μέ−
τρο (L*N*0,0034) (4) 0,0034

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Α/Κ ΜΕ ΛΙΓΟ−
ΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 5000 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. 
με Γ.Κ.Ο. για Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές

100’’ Ζεύγη 4.594,82

200’’ Ζεύγη 4.987,07

400’’ Ζεύγη 5.912,25

600’’ Ζεύγη 6.820,54

800’’ Ζεύγη 7.846,73

Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Άρσης Βλάβης 
στο ΦΥΠ ανά 100 Ζεύγη ΕΣΚΤ 5,29

Εφάπαξ Τέλος Μελέτης−Αυτοψίας Κατασκευής 
ΕΣΚΤ−ΦΡΕΑΤΙΟΥ Παρόχων για Α/Κ Μέχρι 5000 585,98

 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΚΗ, 
ΣΥΜΜΙΚΤΗ, ΕΙΚΟΝΙΚΗ)

Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης 1 Ζεύγους ΚΟΙ 
Συνεγκατάστασης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικο−
νική) σε ΦΥΠ 

705,63

Εφάπαξ τέλος Ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκα−
τάστασης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) σε 
ΦΥΠ ζευγών 1−2 (3)

475,61

Εφάπαξ τέλος Ζεύξης Ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκα−
τάστασης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) σε 
ΦΥΠ ζευγών 3−4 (3)

623,51

Εφάπαξ τέλος Ζεύξης Ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκα−
τάστασης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) σε 
ΦΥΠ ζευγών 5−6 (3)

728,93

Μηνιαία Τέλη συντήρησης και Αποκατάστα−
σης Βλάβης ανά Ζεύγος ΚΟΙ Συνεγκατάστα−
σης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ 

3,99

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ/ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ

Τέλος εκπόνησης τεχνικής προμελέτης για 
παροχή ζεύγους σκοτεινής ίνας 317,27

Τέλος επίβλεψης για παροχή πρόσβασης σε 
αγωγούς & σωληνώσεις ΟΤΕ− την πρώτη ημέ−
ρα επίβλεψης

304,90
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ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ/ΥΠΟΒΡΟΧΟΣ Μοναδιαίο 
κόστος(1)

Τέλος επίβλεψης για παροχή πρόσβασης σε 
αγωγούς & σωληνώσεις ΟΤΕ− Ανά επιπλέον 
ώρα επίβλεψης

34,11

Τέλος εκπόνησης τεχνικής προμελέτης για 
παροχή πρόσβασης σε σωληνώσεις / αγω−
γούς ΟΤΕ 

981,63

Τέλος σύνδεσης ζεύγους σκοτεινής ίνας με−
ταξύ Α/Κ ΟΤΕ &υπαίθριου κατανεμητή (ΦΥΤΠ) 
(ανά ζεύγος ίνας)

3.269,83

ΧΕΠ ΤΥΠΟΥ Γ

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−
DSLAM GbE 7.333,18

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ζεύγους οπτικών 
ινών για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−DSLAM 
GbE

1.203,73

Τέλος σύνδεσης ΑΡΥΣ DSLAM για Α/Κ ΟΤΕ 23,32

Τέλος σύνδεσης ΑΡΥΣ DSLAM για υπαίθρια 
καμπίνα ΟΤΕ 52,41

Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−DSLAM GbE 144,15

Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−DSLAM GbE 648,39

Μηνιαίο τέλος ΑΡΥΣ DSLAM για υπαίθρια κα−
μπίνα ΟΤΕ(6) 13,94

Μηνιαίο τέλος ΑΡΥΣ DSLAM για Α/Κ ΟΤΕ 6,32

(1) Τιμές σε ευρώ 
(2) Το τέλος σύνδεσης ΦΥΠ & ΕΣΚΤ 200 ζευγών 

συμπεριλαμβάνει και το κόστος εκπόνησης τεχνικής 
μελέτης ΦΥΠ & ΕΣΚΤ καθώς και το Τέλος σύνδεσης 
οριολωρίδας 

(3) Το τέλος ζεύξης 200/400/600/800 ζευγών ΕΣΚΤ 
και 1−2/3−4/5−6 ζεύγη Καλωδίου Οπτικής Ίνας σε 
σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) συμπεριλαμβάνει και το 
κόστος εκπόνησης τεχνικής μελέτης ζεύξης (μούφας)

(4) όπου L είναι το πραγματικό μήκος του ΕΞΣΚ & 
Ν είναι ο αριθμός συνδεδεμένων ζευγών του ΕΞΣΚ με 
το κύριο δίκτυο

(5) Το κόστος κατανέμεται μεταξύ των Δικαιούχων 
εφόσον παραλάβουν τον χώρο την ίδια ημέρα

(6) Για χρήστες που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση 
από το αστικό κέντρο (μέση απόσταση μεταξύ υπαί−
θριας καμπίνας και Α/Κ τα 5 χλμ).

Τα τέλη ακύρωσης αίτησης σύνδεσης (ενεργού, ανενερ−
γού και μεριζόμενου) και αποσύνδεσης τοπικού βρόχου 
(πλήρους και μεριζόμενου) καθώς και τα τέλη ακύρωσης 
αιτήσεων μετάβασης τοπικού βρόχου ορίζονται στο 50% 
του αντίστοιχου τέλους σύνδεσης / αποσύνδεσης. 

Οι συντελεστές για τον υπολογισμό των έμμεσων λει−
τουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών του κόστους κα−
τασκευής εργασιών Φυσικής, Απομακρυσμένης, Σύμμικτης 
και Εικονικής Συνεγκατάστασης που πραγματοποιούνται 
από τον ΟΤΕ και δεν καλύπτονται από τα τιμολόγια που 
αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα είναι οι εξής: 

1. ο συντελεστής επιβάρυνσης έμμεσων λειτουργικών 
δαπανών ορίζεται ως ποσοστό 20,19% επί του σχετι−

κού κόστους προσωπικού του ΟΤΕ (εργατικά και επι−
στασία). 

2. ο συντελεστής επιβάρυνσης Κόστους Κεφαλαίου 
ορίζεται ως ποσοστό 10,19% επί του σχετικού κόστους 
του ΟΤΕ που περιλαμβάνει το άθροισμα των προανα−
φερόμενων δαπανών προσωπικού επαυξημένο με το 
συντελεστή λειτουργικών δαπανών και το κόστος των 
χρησιμοποιηθέντων υλικών.

Οι δαπάνες εργολάβων (κόστη προσωπικού και υλι−
κά) δεν θα επιβαρύνονται με τους προαναφερόμενους 
συντελεστές.

Οι όροι και διαδικασίες υλοποίησης των παραπάνω 
εργασιών ισχύουν όπως περιγράφονται στο ισχύον κα−
νονιστικό πλαίσιο.

Γ2. Υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. BRAS

Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τιμές
σε ευρώ

Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ GbE 
(ανά Μbps)

2,72

Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ GbE 
20 Mbps

54,39

Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ GbE 
40 Mbps

108,78

Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ GbE 
60 Mbps

163,17

Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ GbE 
80 Mbps

217,56

Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ GbE 
100 Mbps

271,95

Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ GbE 
150 Mbps

407,93

Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ GbE 
200 Mbps

543,91

Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ GbE 
250 Mbps

679,89

Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ GbE 
300 Mbps

815,86

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης − Ενεργοποίησης για 
την παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS 
(Τοπική/Περιφερειακή/Κεντρική ανά ζεύγος ίνας)

1.220,45

Εφάπαξ Τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS 
(Τοπική/Περιφερειακή/Κεντρική ανά ζεύγος ίνας)

1.190,87

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης / μεταφοράς πρόσβα−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS (Τοπική/Περιφερειακή/
Κεντρική) STM−1 POS

7.333,18

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης/μεταφοράς πρόσβα−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS (Τοπική / Περιφερεια−
κή / Κεντρική) GbE

7.681,19

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης / μεταφοράς πρόσβα−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS (Κεντρική) ATM 2Mbps

2.343,68

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης / μεταφοράς πρό−
σβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS (Κεντρική) ATM 
10,20,30 Mbps

6.936,06
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Γ3. Υπηρεσίες Η−ΖΕΥΣ και ΦΣ ΖΕΥΣ
Σ

Η−ΖΕΥΣ / ΦΣ – ΖΕΥΣ Τιμές 
σε ευρώ

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης− Ενεργοποίησης κυ−
κλώματος 2 Mbps Η−ΖΕΥΣ & ΦΣ ΖΕΥΣ (ανά κύ−
κλωμα)

915,84

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης Ζεύξης Διασύνδε−
σης 2 Mbps σε Κύκλωμα Η−ΖΕΥΣ & ΦΣ ΖΕΥΣ 
στο ίδιο ΑΚ (ανά κύκλωμα)

95,07

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης−
Ενεργοποίησης Κυκλώματος 2 Mbps Η−ΖΕΥΣ & 
ΦΣ ΖΕΥΣ (ανά κύκλωμα)

457,92

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης 
Ζεύξης Διασύνδεσης 2 Mbps σε Κύκλωμα Η−
ΖΕΥΣ & ΦΣ ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ ανά κύκλωμα

47,54

Εφάπαξ Τέλος ακύρωσης αίτησης ζεύξεων δι−
ασύνδεσης

50%

Εφάπαξ Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργεί−
ου για Παράδοση ζεύξεων διασύνδεσης

31,47

Εφάπαξ Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργεί−
ου για άρση βλάβης ζεύξεων διασύνδεσης

52,55

Γ4. Διαχειριστικό Τέλος

ΤΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΛΗΣΕ−
ΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τιμές σε ευρώ 
ανά κλήση

Διαχειριστικό τέλος διαβίβασης κλήσεων 
προς τρίτα δίκτυα ανά Κλήση

0,0012

Γ5. Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 

1. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

1.1 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ

1.1.1 Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης 
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, η τιμή που 

προέκυψε από τον έλεγχο για τα εφάπαξ τέλη σύνδε−
σης των υπηρεσιών Τερματικών και Ζευκτικών τμημάτων 
Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής δεν είναι κοστοστρε−
φής δεδομένου ότι δεν εξάγεται από το εγκεκριμένο κο−
στολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ top down του ΟΤΕ όπως 
επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο

Χωρητικότητα Τερματικό Tερματικό + 
Zευκτικό Zευκτικό

64KB 859,88 1.236,11 698,21

128KB 859,88 1.236,11 698,21

256KB 1.647,61 2.358,92 1.280,20

384KB 1.647,61 2.358,92 1.280,20

512KB 1.647,61 2.358,92 1.280,20

1024KB 1.841,61 2.943,85 1.768,12

1920KB 1.885,69 3.032,03 1.915,09

2MB 2.017,96 3.164,29 1.973,87

34MB 5.915,49 7.482,14 2.388,32

45MB 5.915,49 7.482,14 2.388,32

155MB 6.797,28 8.657,86 2.682,25

1.1.2. Εφάπαξ Τέλη Αναδρομολόγησης Ζευκτικό ανά 
άκρο / Τερματικό σε ΦΣ / Πλήρης / Ημι−Ζεύξη 

Χωρητικότητα Τέλη
64KB 256,42

128KB 256,42

256KB 444,53

384KB 444,53

512KB 444,53

1024KB 541,53

1920KB 688,50

2MB 688,50

34MB 785,49

45MB 785,49

155MB 1.079,42

1.1.3 Εφάπαξ Τέλη Μεταφοράς Άκρου Τερματικού 

Χωρητικότητα Τέλη

64KB 728,51

128KB 728,51

256KB 1.278,16

384KB 1.278,16

512KB 1.278,16

1024KB 1.326,66

1920KB 1.348,70

2MB 1.480,97

34MB 5.181,56

45MB 5.181,56

155MB 5.916,39

2. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
2.1 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ
2.1.1 Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης
ΗΜΙ−ΖΕΥΞΗ

Χωρητικότητα Τέλη

34 MB 1.129,30

155 ΜΒ 1.129,30

ΖΕΥΞΗ ΣΕ ΦΣ

 Χωρητικότητα Τέλη

2 ΜΒ 1099,91

34 ΜΒ 1099,91

45 MB 1099,91

155 ΜΒ 1099,91

ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ

 Χωρητικότητα Τέλη

2 ΜΒ 2.319,61
34 ΜΒ 6.346,08
45 MB 6.346,08
155 ΜΒ 7.521,69
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2.1.2 Εφάπαξ Τέλη Μεταφοράς Άκρου Πλήρους Ζεύ−
ξης 

Χωρητικότητα Τέλη

2 ΜΒ 1480,84

34 ΜΒ 5181,08

45 MB 5181,08

155 ΜΒ 5915,83

2.1.3 Εφάπαξ Τέλη Αναδόμησης Σύνδεσης Μετάδο−
σης

Χωρητικότητα Τέλη

2 ΜΒ 305,23

34 ΜΒ 393,40

45 MB 393,40

155 ΜΒ 393,40
2.2 ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ
ΠΛΗΡΗ ΖΕΥΞΗ *

 Χωρητικότητα Τέλη

2 ΜΒ 326,02
* Τα τέλη για μεγαλύτερες ταχύτητες προκύπτουν 

από τα αντίστοιχα κυκλώματα ΣΚΕ

ΗΜΙ−ΖΕΥΞΗ

Χωρητικότητα Τέλη

34 ΜΒ 215,08

155 ΜΒ 215,08

Η Ημι−Ζεύξη αποτελεί μια συμμετρική γραμμή αφιερω−
μένης χωρητικότητας της οποίας το ένα άκρο βρίσκεται 
στο οικείο ΚοΜΓ ΟΤΕ και το άλλο στο ΦΥΠ. Στην πα−
ράδοση της υπηρεσίας τα κυκλώματα εξέρχονται από 
τον πολυπλέκτη ADM−N του δικτύου SDH ή/και από το 
CMX. Από εκεί παραδίδονται σε όρια του ODF αν πρό−
κειται για οπτικά ή του DDF αν πρόκειται για ηλεκτρικά. 
Από τόν ODF/ DDF οδηγούνται στην είσοδο του ADM−
N που εξυπηρετεί τη Σύνδεση Μετάδοσης και από εκεί 
στο ΦΥΠ μέσω του ODF δικτύου. Το όριο παράδοσης 
της υπηρεσίας στην περίπτωση αυτή είναι το ΦΥΠ.

ΖΕΥΞΗ ΣΕ ΦΣ

 Χωρητικότητα Τέλη

2 ΜΒ 52,57

34 ΜΒ 156,52

45 MB 178,86

155 ΜΒ 208,59
Στην υπηρεσία της φυσικής συνεγκατάστασης τα κυ−

κλώματα εξέρχονται από τον πολυπλέκτη ADM−N του 
δικτύου SDH ή/και από το CMX. Στη συνέχεια οδηγού−
νται στον ADM−N που εξυπηρετεί τη σύνδεση μετάδο−
σης μέσω ODF ή και DDF. Από τον ADM−N παραδίδο−
νται σε όρια του ODF της αίθουσας Φ/Σ αν πρόκειται 
για οπτικά ή του DDF της αίθουσας Φ/Σ αν πρόκειται 

για ηλεκτρικά. Στην αίθουσα Φ/Σ και στο DDF μπορεί 
να παραδίδεται ένας μικρός αριθμός Ε1 (το πολύ έως 
15) εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν κατά περίπτω−
ση Α/Κ ή ΚοΜΓ. Σε αντίθετη περίπτωση η παράδοση 
θα γίνεται στον ODF της αίθουσας Φ/Σ.

3. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΚΕ − Σύν−
δεση Backhaul)

3.1 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ
3.1.1 Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης Συνδεδεμένου Κυκλώμα−

τος Επέκτασης 

Χωρητικότητα Τέλη

34 ΜΒ 6.699,66

45 ΜΒ 6.699,66

155 ΜΒ 7.875,27

3.1.2 Εφάπαξ Τέλη Μεταφοράς Άκρου Συνδεδεμένου 
Κυκλώματος Επέκτασης

Χωρητικότητα Τέλη

34 ΜΒ 5.181,08

45 ΜΒ 5.181,08

155 ΜΒ 5.915,83

4. ΕΦΑΠΑΞ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ, 
ΖΕΥΚΤΙΚΑ & PtP ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

4.1.1 Εφάπαξ τέλος Τιμολογιακής μετατροπής Συνδεδε−
μένου κυκλώματος (Τ−Ζ−Τ/Τ−Τ) σε ΜΓΧ (P−t−P): 24,87€ 

4.1.2 Εφάπαξ τέλος εσωτερικής μεταφοράς στο ίδιο 
κτίριο ή στο ίδιο οικόπεδο ανά άκρο (εφόσον δεν απαι−
τείται κατασκευή νέου φορέα)

Χωρητικότητα Τέλη

64KB 142,44

128KB 142,44

256KB 142,44

384KB 142,44

512KB 142,44

1024KB 142,44

1920KB 142,44

2MB 142,44

34MB 1.024,14

45MB 1.024,14

155MB 1.611,95

4.1.3 Εφάπαξ τέλος εκχώρησης ή αλλαγής επωνυμίας 
ανά γραμμή: 20,73€

4.1.4 Εφάπαξ τέλος ομαδοποίησης υφιστάμενων κυ−
κλωμάτων (Τερματικό/PtP) σε νέο φορέα 2ΜB (1920 Κ) 
ανά άκρο Πελάτη: 2.017,79€ 

4.1.5 Εφάπαξ τέλος ομαδοποίησης υφιστάμενων κυ−
κλωμάτων (Τερματικό/PtP) σε υφιστάμενο φορέα 2ΜΒ 
(1920 Κ) ανά άκρο Πελάτη: 665,83€

4.2 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ − ΖΕΥΚΤΙΚΑ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑ−
ΤΟΣ P−t−P ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ − ΖΕΥΚΤΙΚΑ
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Χωρητι−
κότητα Tερματικό Zευκτικό 

Tερματικό
+

Zευκτικό

Tερματικό
+

Zευκτικό
+

Tερματικό
ή

Τερματικό
+

Τερματικό

64KB 292,00 315,51 299,35 137,47

128KB 292,00 315,51 299,35 137,47

256KB 450,71 647,62 487,45 158,05

384KB 450,71 647,62 487,45 158,05

512KB 450,71 647,62 487,45 158,05

1024KB 547,70 841,60 584,44 158,05

1920KB 569,74 915,08 731,39 255,04

2MB 587,37 932,71 749,02 263,85

34MB 688,77 1079,66 798,98 252,10

45MB 688,77 1079,66 798,98 252,10

155MB 835,72 1226,61 1092,89 449,01

4.3 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΟΥ 
ΕΚΚΙΝΕΙ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΦΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΚΕ) Ή ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ

Χωρητικότητα Τέλη

34MB 316,76

45MB 316,76

155MB 612,13

Το ανωτέρω τέλος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που 
η υφιστάμενη Μισθωμενή Γραμμή Χονδρικής εκκινεί από 
χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης και μετατρέπεται:

Ι. Σε Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης και ίσης χω−
ρητικότητας Σύνδεση Μετάδοση σε Φ.Σ.

ΙΙ. Σε σύνδεση Τερματικού, Ζευκτικού (αν υφίσταται) 
και ίσης χωρητικότητας Σύνδεση Μετάδοσης σε Φ.Σ 
στην περίπτωση που το Α/Κ, όπου βρίσκεται η Φ/Σ, συ−
μπίπτει με το οικείο Α/Κ που ανήκει το σημείο παρουσί−
ας (PoP) του παρόχου ή συμπίπτει να είναι και ΚοΜΓ.

5. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ
5.1 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Κόστος αλλαγής ταχύτητας (Αναβάθμισης/Υποβάθ−

μισης) για όλες τις υπηρεσίες της Προσφοράς Αναφο−
ράς Τερματικών−Ζευκτικών, Συνδέσεων Μετάδοσης και 
ΣΚΕ και κυκλωμάτων ΜΓ p−t−p (με την χρήση της ίδι−
ας τεχνολογίας).

Το 50% του αντίστοιχου Τέλους Σύνδεσης. Ισχύει για 
αναβαθμίσεις:

i) Από 64ΚΒps έως 2 ΜΒps
ii) Από 34ΜΒps έως 155ΜΒps

5.2 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
Το 50% του αντίστοιχου Τέλους Σύνδεσης 

5.3 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡ−
ΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ−ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ−
ΤΑΔΟΣΗΣ 

Η τιμή είναι 31,47 €

5.4 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡ−
ΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ−ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Η τιμή είναι 52,55 €

Δ. Αποτελέσματα κοστολογικού ελέγχου για την υπη−
ρεσία φορητότητας 

Σύμφωνα με το Άρθρο 59, παρ. 2 του Νόμου 3431/2006, 
η τιμολόγηση της διασύνδεσης για την παροχή φορητού 
αριθμού οφείλει να είναι κοστοστρεφής και υπόκειται 
στον έλεγχο της ΕΕΤΤ. Από τον έλεγχο του top−down 
μοντέλου του ΟΤΕ που βασίζεται στη Μεθοδολογία 
ΜΜΕΚ/ΤΚ προέκυψαν οι κάτωθι τιμές για την υπηρεσία 
φορητότητας οι οποίες θεωρούνται κοστοστρεφείς: 

Περιγραφή Υπηρεσιών Μοναδιαίο 
Κόστος

Μονάδα 
μέτρησης

Αποδεκτή αίτηση 1,92 Ευρώ

Απορριφθείσα Αίτηση 1,79 Ευρώ
Επιπροσθέτως ο ΟΤΕ υπέβαλε μοντέλο bottom up, 

αναφορικά με την υπηρεσία επαναδρομολόγησης κλή−
σεων σε μεταφερθέντες αριθμούς, το οποίο μετά τις 
διορθώσεις του Ελεγκτή, έδωσε το ακόλουθο κοστο−
στρεφές αποτέλεσμα:

ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Μονάδα 
μέτρησης

Τέλος Επαναδρομολόγησης Κλήσεων σε 
Μεταφερθέντες Αριθμούς (ανά κλήση)

0,005

Ε. Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου για υπηρε−
σίες βάσεων δεδομένων καταλόγων χονδρικής

Επιπροσθέτως ο ΟΤΕ υπέβαλε μοντέλα bottom up, ανα−
φορικά με την υπηρεσίες βάσεων δεδομένων καταλόγων 
χονδρικής, τα οποία μετά τις διορθώσεις του Ελεγκτή, 
έδωσαν τα ακόλουθα κοστοστρεφή αποτελέσματα:

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΤΚ Τέλη
(σε Ευρώ)

Κόστος Πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων 
του Ενοποιημένου Τηλεφωνικού Καταλό−
γου (ΕΤΚ) (ανά αναζήτηση)

0,121

Κόστος Πρόσβασης στον ΕΤΚ (CD) 104.146,62

* Το τέλος αφορά το σύνολο της υπηρεσίας, το οποίο 
θα πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ των ενδιαφερομέ−
νων παρόχων.

ΜΕΡΟΣ VII

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ με την σχετική επιστολή (σχετ. οζ) υπέβαλε την 
πρόθεση του για αναβάθμιση των παρεχόμενων ευρυζω−
νικών υπηρεσιών, λιανική και χονδρικής και συγκεκριμένα 
την αναβάθμιση όλων των ADSL προσβάσεων ταχύτητας 
8Mbps downstream/384kbps upstream λιανικής και χονδρι−
κής, είτε αυτές αποτελούν αυτόνομη υπηρεσία είτε απο−
τελούν συνθετικό πακέτου ή προσφοράς, στην ταχύτητα 
up to 24Mbps downstream/1 Mbps upstream.

Η ΕΕΤΤ με την Απόφασή της ΑΠ 559/01/29−03−2010 ενέ−
κρινε την ανωτέρω αναβάθμιση, ως αποτέλεσμα και της 
δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε σχετικά. 

Κατόπιν ελέγχου των στοιχείων που υποβλήθηκαν 
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από τον ΟΤΕ με την ως άνω επιστολή (σχετ. οζ), η ΕΕΤΤ 
διαπίστωσε ότι οι υποβληθέντες όγκοι (αριθμός γραμ−
μών) για τις υπηρεσίες λιανικής ευρυζωνικής πρόσβα−
σης παρουσίασαν απόκλιση σε σχέση με εκείνους που 
υπέβαλε ο ΟΤΕ στο πλαίσιο του τρέχοντος κοστολογι−
κού ελέγχου 2008−2010. Η απόκλιση αυτή είχε ως απο−
τέλεσμα να μεταβάλλονται οι σχέσεις και ιδίως ο τρό−
πος κατανομής των ΑΤΜ και να επηρεάζεται το σύστη−
μα κατανομής των DSLAMS ΕΤΗ και TRM ETH. Επίσης, 
παρατηρήθηκε ότι έχουν τροποποιηθεί και τα έσοδα 
λιανικής ανά γραμμή, τα οποία λειτουργούν ως κλεί−
δα επιμερισμού. Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα να 
επηρεάζεται, έστω και ελάχιστα, το κόστος όλων των 
κοστολογηθέντων προϊόντων του ΟΤΕ και όχι μόνο 
των προϊόντων που αφορά η υπό εξέταση αναβάθμιση. 
Για τον λόγο αυτό και δεδομένου ότι είχε ολοκληρω−
θεί ο έλεγχος του κοστολογικού συστήματος από τον 
ανεξάρτητο ελεγκτή, δεν έγινε αποδεκτή, τη δεδομέ−
νη χρονική στιγμή, η τροποποίηση των όγκων για τις 
υπηρεσίες λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης. 

Ο Ελεγκτής προέβη στη σχετική διόρθωση για την 
έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων.

ΜΕΡΟΣ VIII

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΜΕΚ 

δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/26.05.2008 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατά τον ΕΚΟΣ 2007−2009 (ΑΠ ΕΕΤΤ 519/056/2009) 
είχε διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση του ΟΤΕ με την 
απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26.05.2008(ΦΕΚ 1151/
24−6−2008), η οποία επέβαλε την υποχρέωση του ΟΤΕ 
να υποβάλει Υποδείγματα Αναφορών (πίνακες) με τα 
αποτελέσματα και τους υπολογισμούς που αντιστοι−
χούν στο πρότυπο ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC). 

Κατά τον παρόντα έλεγχο παρατηρήθηκε ότι ο ΟΤΕ 
έχει συμμορφωθεί πλήρως αναφορικά με τα Υποδείγ−
ματα Αναφορών 1.1 (Πίνακες 1,2,4,5) και 1.2 (Πίνακες 1,2), 
ως προς την υποχρέωση υποβολής τους στην ΕΕΤΤ. Να 
επισημανθεί ότι τα εν λόγω υποδείγματα αναφορών δεν 
δημοσιεύθηκαν από τον ΟΤΕ, ως όφειλε σύμφωνα με 
την απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 529/158/30−6−2009.

Ακολούθως, ο ΟΤΕ υπέβαλε τροποποιημένα τα υπο−
δείγματα αναφορών 3,3.1 (Πίνακες 1,2) και 3.2 (Πίνακας 
3.2.1), 2 (Πίνακες 1,2)

Οι τροποποιήσεις δεν τελούν σε συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις του ΟΤΕ (βλ. σχετικά Παραδοτέο 3). Συ−
γκεκριμένα ο ΟΤΕ για την υλοποίηση τους αντικατέ−
στησε τα κύρια κέντρα κόστους με γενικές κατηγορίες 
εμπορικών προϊόντων. 

Δεν έχουν υλοποιηθεί καθόλου τα ακόλουθα υποδείγ−
ματα αναφορών: 3.1 (Πίνακες 2, 3,4), καθώς και τα υπο−
δείγματα 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3, 3.4.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο ΟΤΕ δύναται να υπο−
βάλει άμεσα και τους Πίνακες 3 και 4 του Υποδείγμα−
τος 3.1. 

Σύσταση: O ΟΤΕ σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/24.06.2008 οφείλει να υποβάλει 
άμεσα, σύμφωνα με τη σχετική μεταβατική διάταξη της 
παρούσας, την αιτιολόγηση της αδυναμίας παροχής των 
μη υποβληθέντων υποδειγμάτων Αναφορών, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, παρ. 4 της Απόφασης 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008. 

ΜΕΡΟΣ IX

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ / Ευρήματα του Ελέγχου

Σύμφωνα με την Απόφαση 482/051/26.05.2008 της ΕΕΤΤ 
(ΦΕΚ 1151−24.07.08) για τις Μεθοδολογίες/Αρχές Κοστο−
λόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού, ο ΟΤΕ καλείται 
να καταρτίζει καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού με 
βάση τα συστήματα ΠΚΚ−ΤΚ και ΜΜΕΚ−ΤΚ. 

Με την με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 2492/Φ960/01−10−2009 
επιστολή του, ο ΟΤΕ υπέβαλε τις καταστάσεις λογιστι−
κού διαχωρισμού στο σύνολό τους, καθώς και την ακο−
λουθούμενη μεθοδολογία. Επίσης, με την 19−4−2010 ηλε−
κτρονική επιστολή του, ο ΟΤΕ παρέσχε στην ΕΕΤΤ τα 
απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, κατόπιν σχετι−
κού αιτήματός της. 

Ο ΟΤΕ παρουσίασε αναλυτικές καταστάσεις Λογι−
στικού Διαχωρισμού για κάθε επιχειρησιακή λειτουρ−
γία χωριστά καθώς και ανά ρυθμιζόμενη αγορά και ανά 
υπηρεσία.

Ο παρών έλεγχος του Λογιστικού Διαχωρισμού επι−
κεντρώθηκε κυρίως στα ακόλουθα:

• Ανάλυση καταστάσεων Λογιστικού Διαχωρισμού
• Έλεγχο συμφιλίωσης και έλεγχος κατανομών
• Έλεγχο χαρακτηρισμού υπηρεσιών σε αγορές
• Έλεγχο ορθής εφαρμογής τελών μεταφοράς.
Κατά τον διεξαχθέντα έλεγχο διαπιστώθηκαν τα 

εξής:
1. Αντιστοίχιση μεταξύ λιανικών και χονδρικών αγο−

ρών:
Ορισμένες σχέσεις αντιστοίχισης μεταξύ λιανικών 

και χονδρικών αγορών εξακολουθούν, κατά τον πα−
ρόντα έλεγχο, να μην έχουν υλοποιηθεί ορθώς, χω−
ρίς να παρέχεται αιτιολόγηση, με αποτέλεσμα να κα−
θίσταται δυσχερής η σύγκριση μεταξύ των τιμών που 
δίνει ο ΟΤΕ στην επιχειρησιακή μονάδα λιανικής του 
ΟΤΕ και των τιμών που παρέχει σε τρίτους πελάτες 
χονδρικής για τις ίδιες υπηρεσίες. Το ανωτέρω μει−
ώνει την αποτελεσματικότητα των καταστάσεων του 
λογιστικού διαχωρισμού ως εργαλείου ελέγχου της 
ύπαρξης μη διακριτικής τιμολόγησης. (Βλέπε αναλυτι−
κά Παραδοτέο 4)

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να ενσωματώσει τις αναγκαί−
ες τροποποιήσεις στο κοστολογικό του σύστημα, προ−
κειμένου να υλοποιούνται ορθά οι σχέσεις αντιστοίχι−
σης μεταξύ χονδρικών και λιανικών υπηρεσιών.

2. Στοιχεία όγκων:
Στις αναλυτικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν από 

τον ΟΤΕ προς έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ συμ−
μορφώθηκε με τη σύσταση του περσινού κοστολογι−
κού ελέγχου (2007−2009) και παρείχε τα απαιτούμενα 
στοιχεία όγκων για κάθε υπηρεσία. Εντούτοις, δεν συ−
μπεριέλαβε τα εν λόγω στοιχεία και στις καταστάσεις 
που υπέβαλε προς δημοσίευση, σύμφωνα με τη σύστα−
ση του προηγούμενου κοστολογικού ελέγχου (ΑΠ ΕΕΤΤ 
519/056/2009).

Σύσταση: Ο ΟΤΕ οφείλει να συμμορφωθεί με την από−
φαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26.05.2008 (άρθρα 9 και 6 
παρ. 5 και 6), προβαίνοντας σε δημοσίευση των στοι−
χείων των όγκων προς πελάτες και των στοιχείων των 
όγκων ιδιοπαροχής.

3. Συμφιλίωση μεταξύ κοστολογικού μοντέλου και κα−
ταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού:

Κατά τη διαδικασία ελέγχου ύπαρξης συμφιλίωσης, 
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διαπιστώθηκαν σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και ελλεί−
ψει ειδικής αιτιολόγησης αποκλίσεις μεταξύ των δεδο−
μένων εισόδου του κοστολογικού μοντέλου του ΟΤΕ 
και των καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού. (Βλέπε 
αναλυτικά Παραδοτέο 4).

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να προβαίνει σε πλήρη συμ−
φιλίωση μεταξύ του κοστολογικού μοντέλου και των 
καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού. 

4. Τέλη μεταφοράς:
Οι αναλυτικές καταστάσεις Λογιστικού Διαχωρισμού, 

όπως αυτές υποβλήθηκαν σε οριστική μορφή με την 
19−4−2010 ηλεκτρονική επιστολή του ΟΤΕ, κατόπιν σχε−
τικών υποδείξεων της ΕΕΤΤ που προέκυψαν κατά τη δι−
άρκεια του ελέγχου, παρέχουν επαρκή στοιχεία για τον 
υπολογισμό του τέλους μεταφοράς ανά μονάδα λιανι−
κής υπηρεσίας, καθώς και του μοναδιαίου κόστους για 
τις αντίστοιχες υπηρεσίες χονδρικής. 

Κατά την εξέταση των τελών μεταφοράς ο Ελεγκτής 
διαπίστωσε ότι οι τιμές μεταφοράς στο λιανικό άκρο 
είναι χαμηλότερες από τα μοναδιαία κόστη των αντί−

στοιχων χονδρικών υπηρεσιών, χωρίς να αιτιολογείται 
τούτο από τον ΟΤΕ. Ωστόσο, από την ανωτέρω διαπί−
στωση δεν μπορεί με ασφάλεια να εξαχθεί το συμπέ−
ρασμα ότι υφίσταται διακριτική μεταχείριση, σύμφωνα 
με το σκεπτικό που αναλύεται στο Παραδοτέο 4.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να δημοσιεύσει τις πληροφο−
ρίες λογιστικού διαχωρισμού, από τις οποίες προκύπτει 
η μη διακριτική μεταχείριση και συγκεκριμένα λεπτομε−
ρή τέλη μεταφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ−
θρο 9 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26.05.2008

ΜΕΡΟΣ X

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΤΕ

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 2770/Φ.960/12−4−2010 επι−
στολή του, ο ΟΤΕ υπέβαλε πρόταση τιμολογιακής πο−
λιτικής με το κάτωθι περιεχόμενο:

1. ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα ακόλουθα τιμολόγια ανά ζώνη 

χρέωσης:

Είδος γραμμής
Τέλος 

Σύνδεσης 
(2 άκρα)

Σταθερό 
μηνιαίο 
τέλος / 
άκρο

Ζώνη 1
(0−35 km) 
& Αστικά

Ζώνη 2 
(36−70 km)

Ζώνη 3 
(71−150 km)

Ζώνη 4 
(150+ km)

Αναλογικές Μισθωμένες Γραμμές 

Αστική Μ1020/Μ1025 1.196,69 37,00 0,974    

Αστική Μ1040 894,09 37,00 1,102    

Υπεραστική Μ1020/Μ1025 1701,35 37,00 2,000 1,840 1,713 0,618

Υπεραστική Μ1040 1163,13 37,00 1,800 1,510 1,444 0,614

Ψηφιακές Μισθωμένες Γραμμές

Αστική ψηφιακή 64KBps 1696,65 110,00 1,021    

Αστική ψηφιακή 128 Kbps 1719,71 130,00 1,171    

Αστική ψηφιακή 256 Kbps 3065,59 163,00 2,179    

Αστική ψηφιακή 384 Kbps 2951,08 201,00 2,558    

Αστική ψηφιακή 512 Kbps 3073,84 245,00 3,059    

Αστική ψηφιακή 1024 Kbps 3119,23 377,00 3,707    

Αστική ψηφιακή 1920 Kbps 3335,44 557,00 6,413    

Αστική ψηφιακή 2MBps 3694,57 367,00 5,345    

Υπεραστική ψηφιακή 64KBps 1673,33 112,00 0,770 0,508 0,152 0,150

Yπεραστική ψηφιακή 128 Kbps 1696,57 138,00 1,323 1,010 0,912 0,423

Yπεραστική ψηφιακή 256 Kbps 3085,52 173,00 2,343 2,068 1,272 0,809

Yπεραστική ψηφιακή 384 Kbps 3085,52 213,00 2,286 1,370 0,566 0,418

Yπεραστική ψηφιακή 512 Kbps 3085,52 269,00 2,059 1,545 0,992 0,641

Yπεραστική ψηφιακή 1024 Kbps 3421,82 376,00 3,935 2,940 1,756 1,177

Yπεραστική ψηφιακή 1920 Kbps 4078,15 520,00 5,660 3,392 1,694 1,230

Υπεραστική ψηφιακή 2MBps 4212,16 415,00 5,843 3,161 2,224 1,324
• Οι αποστάσεις υπολογίζονται ως οι ευθύγραμμες αποστάσεις μεταξύ των αστικών κέντρων των άκρων της μισθωμένης γραμμής

2. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα ακόλουθα τιμολόγια ανά ζώνη 

χρέωσης. Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των 

υπηρεσιών συλλογής, τερματισμού και συλλογής/τερ−
ματισμού σε συνδυασμό με διαβίβαση κλήσεων αναλύ−
ονται σε ζώνες χρέωσης ως εξής:
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ΤΕΛΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ − ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΡΕΩΣΗΣ

Καθημε−
ρινές 

08:00 − 
20:00

Καθημε−
ρινές 
00:00− 
08:00 &
20:00 
− 24:00

Σάββατο 
00:00−
24:00

Κυριακή 
 00:00−
24:00

 

 €urocent/
min

€urocent/
min

€urocent/
min

€urocent/
min

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑ−
ΤΙΣΜΟΣ / ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (Local) 

0,42 0,38 0,38 0,30

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑ−
ΤΙΣΜΟΣ / ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΣΕ ΣΥΝ−
ΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΠΛΗ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Single)

0,71 0,65 0,65 0,52

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑ−
ΤΙΣΜΟΣ / ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΣΕ ΣΥΝ−
ΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (Double)

0,88 0,80 0,80 0,72

Ο ΟΤΕ πρότεινε για τις παρακάτω υπηρεσίες να ορι−
στούν τα τέλη με βάση του κόστους που προέκυψε από 
τον κοστολογικό έλεγχο:

α) Διαβίβαση κλήσεων
β) Πόρτες διασύνδεσης
γ) Τέλος σηματοδοσίας
δ) Προεπιλογή φορέα 
ε) Σύντομοι Κωδικοί 

Μηνιαία τέλη υπηρεσιών Η−ΖΕΥΣ & ΦΣ−ΖΕΥΣ
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω μηνιαία τέλη να ορισθούν 

με βάση το κόστος που προέκυψε από τον Έλεγχο του 
Top Down Κοστολογικού του συστήματος. 

Εφάπαξ τέλη Σύνδεσης και Μετάβασης υπηρεσιών 
Η−ΖΕΥΣ & ΦΣ−ΖΕΥΣ

Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω μηνιαία τέλη να ορισθούν 
με βάση το κόστος που προέκυψε από τον Έλεγχο των 
Bottom−Up μοντέλων

Μισθωμένες Γραμμές Διασύνδεσης 
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα ακόλουθα τιμολόγια ανά ζώνη 

χρέωσης:

Υπηρεσία

Τέλος 
Σύν−

δεσης 
(Ευρώ)

Σταθερό 
Μηνιαίο 
τέλος 
(Ευρώ)

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος

Ζώνη 1
(0−35 km) & 

Αστικά (Ευρώ)

Ζώνη 2 
(36−70 Km) 

(Ευρώ)

Ζώνη 3 
(71−150 Km) 

(Ευρώ)

Ζώνη 4 
(150+ Km) 

(Ευρώ)

Ζεύξη Διασύνδεσης 2ΜΒps Αστική 2.709,42 202,65 4,11

Ζεύξη Διασύνδεσης 2ΜΒps Υπεραστική 2.771,39 202,65 4,11 3,51 1,69 1,45

Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Γραμμής Δι−
ασύνδεσης

50% του 
αντίστοιχου 

εφάπαξ 
τέλους 

σύνδεσης

Τέλος Άσκοπης Απασχόλησης Συνερ−
γείου για Παράδοση Γραμμής Διασύν−
δεσης

31,44€

Τέλος Άσκοπης Απασχόλησης Συνεργεί−
ου για Άρση Βλάβης Γραμμής Διασύν−
δεσης

25,55€

4. ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Α. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ –ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Εφάπαξ Τέλη Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων 
Μισθωμένων Γραμμών

Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω εφάπαξ τέλη να ορι−
σθούν με βάση το κόστος που προέκυψε από τον Έλεγ−
χο (bottom−up μοντέλα). 

− Εφάπαξ τέλη σύνδεσης Τερματικών, Ζευκτικών και 
Τερματικών + Ζευκτικών

− Εφάπαξ τέλη αναδρομολόγησης ζευκτικού ανά άκρο /
 τερματικού σε σύνδεση μετάδοσης 

− Εφάπαξ τέλη μετατροπής συνδεδεμένου τερματικού +
ζευκτικού ανά άκρο ζευκτικού / τερματικού τμήματος 
σε σύνδεση μετάδοσης

− Εφάπαξ τέλη μεταφοράς άκρου τερματικού

− Εφάπαξ τέλη μετατροπής συνδεδεμένου από άκρο 
σε άκρο κυκλώματος (point−to−point) σε τερματικά – ζευ−
κτικά

Μηνιαία Τέλη Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων 
Μισθωμένων Γραμμών

Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των Τερμα−
τικών και Ζευκτικών μισθωμένων γραμμών χονδρικής, 
αναλυόμενες σε τιμές εξαρτώμενες και μη−εξαρτώμε−
νες από απόσταση, έχουν ως εξής: 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ
Σταθερό 
Μηνιαίο 
Τέλος

Ζώνη 1 
( <=10Km) 
Μηνιαίο

Ζώνη 2 
(>10 Km)
Μηνιαίο

64ΚΒ 98,50 0,69 0,20

128KB 128,00 1,02 0,22

256KB 148,00 1,91 0,25

384KB 166,65 1,96 0,75

512KB 210,00 2,14 0,95

1024KB 317,14 3,42 1,00

1920KB 446,00 6,72 1,50

2MB 250,00 2,99 2,00

34MB 1614,00 20,11 3,40

45MB 1624,18 22,00 3,46

155MB 1977,00 44,48 18,00
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ΖΕΥΚΤΙΚΑ
Σταθερό 
Μηνιαίο 
Τέλος

Ζώνη 1
(0−35 
km)

Μηνιαίο

Ζώνη 2 
(36−70 
km)

Μηνιαίο

Ζώνη 3
(71−150 
km)

Μηνιαίο

Ζώνη 
4 (150+ 

km)
Μηνιαίο

64ΚΒ 42,15 0,68 0,38 0,24 0,20

128KB 61,15 0,98 0,78 0,37 0,24

256KB 61,28 0,98 0,78 0,38 0,25

384KB 61,30 1,07 0,93 0,41 0,27

512KB 67,01 1,20 1,15 0,42 0,30

1024KB 113,10 4,57 1,70 0,85 0,77

1920KB 174,00 6,72 3,30 1,91 1,29

2MB 172,85 4,32 3,00 2,00 1,50

34MB 483,61 13,63 8,00 5,08 4,80

45MB 559,98 13,90 8,10 5,22 6,56

155MB 803,50 15,00 10,00 7,00 6,90

Β. Συνδέσεις Μετάδοσης 
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω τα κάτωθι εφάπαξ τέλη 

να ορισθούν με βάση το κόστος που προέκυψε από τον 
Έλεγχο (bottom−up μοντέλα). 

− Εφάπαξ τέλη σύνδεσης Πλήρους ζεύξης, Ημί−ζεύξης 
και Ζεύξης σε ΦΣ

− Εφάπαξ τέλη μεταφοράς άκρου πλήρους Zεύξης
− Εφάπαξ τέλη αναδόμησης σύνδεσης μετάδοσης
− Πάγια μηνιαία τέλη Ημι−ζεύξης και Zεύξης σε ΦΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ
Ι. Μέχρι την ημερομηνία ισχύος της νέας Προσφο−

ράς Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής:

ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ
Σταθερό 

Μηνιαίο τέλος 
κυκλώματος

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος ανά Km *

Ζώνη 1
(0−10 km)

Ζώνη 2
(11+ km)

 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 

2 ΜΒ 250,00 2,99 2,00

34 ΜΒ 1.614,00 20,11 3,40

45 MB 1.624,18 22,00 3,46

155 ΜΒ 1.977,00 44,48 18,00

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

2 ΜΒ 50,00 2,99 2,00

34 ΜΒ 322,80 20,11 3,40

45 MB 324,84 22,00 3,46

155 ΜΒ 395,40 44,48 18,00

  
Ζώνη 1

(0−35 km)
Ζώνη 2

(36−70 km)
 Ζώνη 3 

(71−150km)
Ζώνη 4 
(151+km)

ΖΕΥΚΤΙΚΟ

2 ΜΒ 172,85 4,32 3,00 2,00 1,50

34 ΜΒ 483,61 13,63 8,00 5,08 4,80

45 MB 559,98 13,90 8,10 5,22 6,56

155 ΜΒ 803,50 15,00 10,00 7,00 6,90

ΙΙ. Μετά την ημερομηνία ισχύος της νέας Προσφοράς Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής:

ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ Σταθερό Μηνιαίο 
τέλος κυκλώματος Ζώνη 1 (0−35 km) Ζώνη 2 (36−70 km) Ζώνη 3 (71−150km) Ζώνη 4 (151+km)

 2 ΜΒ 327,32 5,00 2,60 1,90 1,24

 34 ΜΒ 3.589,65 10,62 2,69 2,26 2,00

 45 MB 3.772,15 10,70 3,01 2,43 2,10

 155 ΜΒ 4.247,00 25,00 10,00 4,00 2,80
*  Η χρέωση του μεταβλητού (ανά km) τέλους για τις ΜΓΧ γίνεται μερίζοντας την απόσταση τμηματικά στις επιμέρους ζώνες χρέωσης 

(π.χ. για κύκλωμα απόστασης 50 km, το μεταβλητό τέλος θα είναι(35 Κm x Τέλος “Ζώνης 1”) + (15 Km x Τέλος “Ζώνης 2”))

Γ. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

34 ΜΒ 6.699,66

45 ΜΒ 6.699,66

155 ΜΒ 7.875,27

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΡΟΥ * 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

34 ΜΒ 5.181,08

45 ΜΒ 5.181,08

155 ΜΒ 5.915,83

* Αφορά το άκρο στο σημείο παρουσίας του 
Δικαιούχου
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Ι. Μέχρι την ημερομηνία ισχύος της νέας Προσφοράς Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής:

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Σταθερό Μηνιαίο 
τέλος κυκλώματος

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος ανά Km *

Ζώνη 1 
(0−10 km)

Ζώνη 2
(11+ km)

 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

34 ΜΒ 1.614,00 20,11 3,40

45 MB 1.624,18 22,00 3,46

155 ΜΒ 1.977,00 44,48 18,00

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

34 ΜΒ 322,80 20,11 3,40

45 MB 324,84 22,00 3,46

155 ΜΒ 395,40 44,48 18,00

 
Σταθερό Μηνιαίο 

τέλος κυκλώματος
Ζώνη 1

(0−35 km)
Ζώνη 2

(36−70 km) 
Ζώνη 3 

(71−150km)
Ζώνη 4 
(151+km)

ΖΕΥΚΤΙΚΟ

34 ΜΒ 483,61 13,63 8,00 5,08 4,80

45 MB 559,98 13,90 8,10 5,22 6,56

155 ΜΒ 803,50 15,00 10,00 7,00 6,90

ΙΙ. Μετά την ημερομηνία ισχύος της νέας Προσφοράς Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής:
Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των Συνδεδεμένων κυκλωμάτων επέκτασης, αναλυόμενες σε τιμές 

εξαρτώμενες και μη−εξαρτώμενες από απόσταση, έχουν ως εξής:

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Σταθερό Μηνιαίο 
τέλος κυκλώματος

Ζώνη 1 
(0−35 km)

Ζώνη 2 (36−
70 km) 

Ζώνη 3 
(71−150km)

Ζώνη 4 
(151+km)

 

34 ΜΒ 3.589,65 10,62 2,69 2,26 2,00

45 MB 3.772,15 10,70 3,01 2,43 2,10

155 ΜΒ 4.247,00 25,00 10,00 4,00 2,80

* Η χρέωση του μεταβλητού (ανά km) τέλους για τις ΜΓΧ γίνεται μερίζοντας την απόσταση τμηματικά στις επιμέρους ζώ−
νες χρέωσης (π.χ. για κύκλωμα απόστασης 50 km, το μεταβλητό τέλος θα είναι (35 Κm x Τέλος “Ζώνης 1”) + (15 Km x Τέλος 
“Ζώνης 2”))

Δ. Συνδεδεμένα κυκλώματα από άκρο σε άκρο (PtP)
Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς των Τερματικών 

και Ζευκτικών μισθωμένων γραμμών χονδρικής, αναλυ−
όμενες σε τιμές εξαρτώμενες και μη−εξαρτώμενες από 
απόσταση, έχουν ως εξής: 

PtP Αστικά
Τέλος Σύνδεσης 

/ Μεταφοράς 
ανά άκρο 

Σταθερό 
Μηνιαίο 

τέλος / άκρο

Ζώνη 1 
(0−35 km) 
& Αστικά
Μηνιαίο

M1020_25 504,63 35,50 0,85

64ΚΒ 732,98 65,91 0,97

128KB 732,88 79,80 1,11

256KB 1.305,48 116,13 2,17

384KB 1.305,48 160,40 2,43

512KB 1.305,48 172,35 2,91

1024KB 1.384,25 267,99 3,43

1920KB 1.428,89 478,03 6,09

2MB 1.535,17 200,71 5,08

34MB 4.575,40 1.933,95 10,62

45MB 4.602,00 2.020,88 10,70

155MB 6.257,07 2.299,66 20,00

PtP 
Υπερα−
στικά

Τέλος 
Σύνδεσης 
/ Μεταφο−
ράς ανά 

άκρο

Σταθερό 
μηνιαίο 
τέλος / 
άκρο

Ζώνη 1 
(0−35 
km)

Μηνιαίο 

Ζώνη 2 
(36−70 
km)

Μηνιαίο

Ζώνη 3 
(71−150 
km)

Μηνιαίο

Ζώνη 
4 (150+ 

km)
Μηνιαίο

64ΚΒ 733,81 80,18 0,73 0,48 0,14 0,14

128KB 733,81 110,63 1,11 0,96 0,50 0,25

256KB 1.364,07 148,36 1,80 1,35 0,52 0,38

384KB 1.364,07 197,04 1,90 1,36 0,55 0,40

512KB 1.364,07 231,95 2,04 1,47 0,99 0,61

1024KB 1.512,87 336,88 3,43 2,60 1,55 1,02

1920KB 1.652,40 517,19 5,39 2,65 1,62 1,05

2MB 1.799,35 260,07 5,35 2,64 1,60 1,04

34MB 3.272,15 1.934,87 10,62 2,69 2,26 2,00

45MB 3.310,50 2.023,15 10,70 3,01 2,43 2,10

155MB 6.550,62 2.309,65 25,00 10,00 4,00 2,80

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: 
Το 50% του αντίστοιχου Τέλους Σύνδεσης. Ισχύει για 

αναβαθμίσεις:
1) Από 64ΚΒ έως 1920ΚΒ
2) Από 34ΜΒ έως 155ΜΒ
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ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Το 50% του 
αντίστοιχου Εφάπαξ Τέλους  

ΕΦΑΠ. ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 31,44 € 

ΕΦΑΠ. ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ: 52,55 €

ΤΕΛΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΑΝΑ 
ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗ: 20,73 €

ΤΕΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ή 
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΝΑ ΑΚΡΟ:

Α) εφόσον δεν απαιτείται κατασκευή νέου φορέα ή 
νέας υποδομής:  

Aπό 64K έως 2MB 142,44 €

34MB 1.024,14 €

45MB 1.024,14 €

155MB 1.611,95 €

Β) εφόσον απαιτείται κατασκευή νέου φορέα ή νέας 
υποδομής: τα αντίστοιχα εφάπαξ τέλη σύνδεσης

ΤΕΛΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑ−
ΤΩΝ (μόνο για Τερματικά & Point−to−Point): 

Α) σε νέο φορέα 2ΜΒ ανά άκρο Πελάτη: 2.017,79 €
Β) σε υφιστάμενο φορέα 2ΜΒ ανά άκρο Πελάτη: 665,83 €

Ζ. ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝ−
ΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΟΡΦΗΣ Τ−Ζ−Τ ή Τ−Τ 

ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΑΚΡΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 
(Point−to−Point) *: 24,87€ 

* Το ανωτέρω τέλος αφορά τη μετατροπή της τιμο−
λόγησης των συνδεδεμένων κυκλωμάτων της μορφής 
Τ− Ζ −Τ 

 ή Τ−Τ τα οποία υλοποιήθηκαν μετά τις 31/12/2008, 
σε Συνδεδεμένα Κυκλώματα από άκρο σε άκρο (Point−
to−Point)

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ: **

Είδος 
Κυκλώματος Tερματικό Zευκτικό Τερματικό 

−Zευκτικό

Tερματικό − 
Zευκτικό −
Tερματικό

‘Η 
Τερματικό − 
Τερματικό

64KB 292,00 315,51 299,35 137,47

128KB 292,00 315,51 299,35 137,47

256KB 450,71 647,62 487,45 158,05

384KB 450,71 647,62 487,45 158,05

512KB 450,71 647,62 487,45 158,05

1024KB 547,70 841,60 584,44 158,05

1920KB 569,74 915,08 731,39 255,04

2MB 587,37 932,71 749,02 263,85

34MB 688,77 1.079,66 798,98 252,10

45MB 688,77 1.079,66 798,98 252,10

155MB 835,72 1.226,61 1.092,89 449,01

** Τα ανωτέρω τέλη θα εφαρμόζονται μέχρι την ημε−
ρομηνία ισχύος της νέας Προσφοράς Αναφοράς Μισθ. 

Γραμμών Χονδρικής για τη μετατροπή των ΜΓΧ σε Τερ−
ματικά – Ζευκτικά Τμήματα (Για τις μετατροπές ορθά 
δρομολογημένων κυκλωμάτων θα εφαρμόζεται κατά 
περίπτωση το Εφάπαξ Τέλος Μετατροπής Συνδεδ. Κυ−
κλώματος ανά άκρο Τερματικού / Ζευκτικού τμήματος 
σε Συνδ. Μετάδοσης (Μέρος Α ανωτέρω)).

 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΠΟΥ ΕΚΚΙΝΕΙ ΑΠΟ ΧΩΡΟ Φ.Σ. ΣΕΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ ***

34MB 316,76

45MB 316,76

155MB 612,13

*** Το ανωτέρω τέλος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που 
η υφιστάμενη Μισθωμενή Γραμμή Χονδρικής εκκινεί από 
χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης και μετατρέπεται:

  Ι. Σε Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης και ίσης χωρη−
τικότητας Σύνδεση Μετάδοση σε Φ.Σ.

 ΙΙ. Σε σύνδεση Τερματικού, Ζευκτικού (αν υφίσταται) και 
ίσης χωρητικότητας Σύνδεση Μετάδοσης σε Φ.Σ στην πε−
ρίπτωση που το Α/Κ, όπου βρίσκεται η Φ/Σ, συμπίπτει με 
το οικείο Α/Κ που ανήκει το σημείο παρουσίας (PoP) του 
παρόχου ή συμπίπτει να είναι και ΚοΜΓ.

Κατά την ανωτέρω μετατροπή δεν χρεώνεται το εφάπαξ 
τέλος Σύνδεσης Μετάδοσης σε ΦΣ

5. Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α1 και ΙΙ 

Ο ΟΤΕ πρότεινε τα ακόλουθα τιμολόγια:

Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 
/ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE

Μηνιαία 
Τέλη 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρό−
σβασης OLO−BRAS−ΕΘΝΙΚΗ / Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−
BRAS−ΕΘΝΙΚΗ 7.681,19 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 
/ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 350Mbps 17.472,05 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 
/ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 650Mbps 24.960,18 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 
/ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 1000Mbps 31.824,55 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 
/ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 1500Mbps 44.928,77 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 
/ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 2000Mbps 57.720,74 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 
/ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 3000Mbps 82.993,17 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 
/ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 4000Mbps 106.705,82 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 
/ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 5000Mbps 130.418,49 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 
/ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 6000Mbps 153.506,63 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 
/ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 8000Mbps 195.939,61 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 
/ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 10000Mbps 234.004,01 €
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Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική  

Εφάπαξ Τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−
BRAS−Εθνική (ανά ζεύγος ίνας) 1.190,87 €

Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−
BRAS−Εθνική (ανά ζεύγος ίνας) 1.220,45 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
350Mbps 15.724,85 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
650Mbps 22.464,16 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
1000Mbps 28.642,09 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
1500Mbps 40.435,89 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
2000Mbps 51.948,67 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
3000Mbps 74.693,86 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
4000Mbps 96.035,24 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
5000Mbps 117.376,64 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
6000Mbps 138.155,97 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
8000Mbps 176.345,65 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
10000Mbps 210.603,61 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική STM−1 POS / ATM 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρό−
σβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 2Mbps (ATM) 2.343,68 €

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρόσβα−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 10, 20, 30 Mbps (ATM) 6.936,06 €

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρόσβα−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 155 Mbps (STM−1 POS) 7.333,18 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 2 Mbps 
(ATM) 508,25 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 10 Mbps 
(ATM) 1.905,91 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 20 Mbps 
(ATM) 2.541,21 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 30 Mbps 
(ATM) 3.176,53 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 155 Mbps 
(STM−1 POS) 8.258,70 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Περιφερειακή (GbE) / ΙΙ Περιφερει−
ακή STM−1 POS  

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρό−
σβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Περιφερειακή 155 Mbps 
(STM−1 POS) 7.333,18 €

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρόσβα−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Περιφερειακή (GbE) 7.681,19 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Περιφερειακή 155 
Mbps (STM−1 POS) 6.226,24 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Περιφερει−
ακή 350 Mbps (GbE) 13.341,39 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Περιφερει−
ακή 650 Mbps (GbE) 18.106,18 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Περιφερει−
ακή 1000 Mbps (GbE) 21.918,01 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Περιφερειακή (GbE) 

Εφάπαξ Τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−
BRAS−Περιφερειακή (ανά ζεύγος ίνας) 1.190,87 €

Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−
BRAS−Περιφερειακή / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ (ανά ζεύγος 
ίνας) 1.220,45 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Περιφερει−
ακή 350 Mbps (GbE) 11.740,42 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Περιφερει−
ακή 650 Mbps (GbE) 15.933,44 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Περιφερει−
ακή 1000 Mbps (GbE) 19.287,85 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Τοπική (GbE) / ΙΙ Τοπική STM−1 POS 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρόσβα−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Τοπική 155 Mbps (STM−1 POS) 7.333,18 €

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρό−
σβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Τοπική (GbE) 7.681,19 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Τοπική 155 
Mbps (STM−1 POS) 3.100,00 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Τοπική 350 
Mbps (GbE) 5.425,00 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Τοπική 650 
Mbps (GbE) 7.556,25 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Τοπική 
1000 Mbps (GbE) 9.183,75 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Τοπική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’

Εφάπαξ Τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−
BRAS−ΤΟΠ / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ (ανά ζεύγος ίνας) 1.190,87 €

Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−
BRAS−ΤΟΠ / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ (ανά ζεύγος ίνας) 1.220,45 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ 20 Mbps 54,40 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ 40 Mbps 108,80 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ 60 Mbps 163,20 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ 80 Mbps 217,60 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ 100 Mbps 272,00 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ 150 Mbps 408,00 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ 200 Mbps 544,00 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ 250 Mbps 680,00 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ 300 Mbps 816,00 €
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Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−DSLAM−Τοπική

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρό−
σβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−DSLAM−Τοπική 7.333,18 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−DSLAM−Τοπική 
(έως 1000 Mbps) 648,39 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−DSLAM−Τοπική

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−
DSLAM−Τοπική 1.203,74 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−DSLAM−Τοπική 
(έως 1000 Mbps) 144,15 €

6. Υπηρεσίες ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Α.ΡΥ.Σ.)
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα ακόλουθα τιμολόγια χονδρικής 

Α.ΡΥ.Σ.

Ταχύτητα πρόσβασης
Εισερχ./ Απερχ.

Τέλος 
ενεργο−
ποίησης 

Μηνιαίο 
Τέλος
Ευρώ

2048 Kbps / 512 Kbps 25,63 6,77

Έως 24576 Kbps / 1024 Kbps 25,63 7,35

Α.ΡΥ.Σ. – DSLAM

Σημείο Πρόσβασης 
Τέλος 

ενεργο−
ποίησης

Μηνιαίο 
Τέλος
Ευρώ

Α.ΡΥ.Σ. − DSLAM σε Α/Κ OTE 23,32 6,32

Α.ΡΥ.Σ. − DSLAM σε ΚΑΜΠΙΝΑ (KV) 52,41 13,94

ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩ−
ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Τέλη

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Το−
πικού Βρόχου σε Α.Ρ.Υ.Σ.  39,21 € 

Τέλος Μετάβασης Πλήρη Τοπικού 
Βρόχου σε Α.Ρ.Υ.Σ.  36,30 € 

Τέλος Μετάβασης Α.Ρ.Υ.Σ ΤΠ1 σε 
Α.Ρ.Υ.Σ ΤΠ2  18,85 € 

7. Υπηρεσίες Ενοποιημένου Τηλ. Καταλόγου

Περιγραφή Τέλη

Τέλος Πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων 
του ΕΤΚ (ανά αναζήτηση) 0,1210 €

Κόστος Πρόσβασης στον ΕΤΚ (CD)  104.146,62 € 

Το κόστος διάθεσης στοιχείων συνδρομητών ΟΤΕ (CD) 
θα επιμερίζεται με βάση τον αριθμό των παρόχων που 

λαμβάνουν την υπηρεσία ανά ημερολογιακό έτος, ανε−
ξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης παροχής της 
υπηρεσίας σε κάθε πάροχο. 

8. Υπηρεσίες Φορητότητας αριθμών

Περιγραφή Τέλη

Αποδεκτή αίτηση 1,92 €

Απορριφθείσα Αίτηση 1,79 €

Επαναδρομολόγηση κλήσεων σε μεταφερ−
θέντες αριθμούς (ανά κλήση) 0,005 €

9. Υπηρεσίες Τοπικού Βρόχου 
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω τέλη να ορισθούν με βάση 

το κόστος που προέκυψε από τον Έλεγχο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κεφάλαιο Α

Βασικές Διατάξεις

1. Διαπιστώνει ότι η παρούσα εκδίδεται σε εφαρμογή 
του άρθρου 45, παρ. 6 και 7 του ν. 3431/2006, σε συνδυα−
σμό με το άρθρο 8, παρ. 6 της ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/2008.

2. Εγκρίνει τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγ−
χου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος για 
το έτος 2010 με βάση απολογιστικά στοιχεία 2008 και 
προϋπολογιστικά στοιχεία 2009 και 2010, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρούσα Εισήγηση και τα σχετικά 
Παραδοτέα του ελέγχου, τα οποία παρατίθενται στην 
ενότητα VI της παρούσας με τίτλο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
με βάση τις μεθοδολογίες ΠΚΚ/ΤΚ και ΜΜΕΚ/ΤΚ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2010, ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2008». 

Κεφάλαιο Β

Δημοσίευση

1. Εντέλλεται τη δημοσίευση των τιμολογίων του έτους 
2010, για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανι−
κής στις οποίες η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ υπέχει υποχρέωση 
ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρι−
σμού καθώς και τις υπηρεσίες φορητότητας αριθμού 
και τηλεφωνικών καταλόγων όπως αυτά προέκυψαν 
από τον ως άνω διεξαχθέντα κοστολογικό έλεγχο και 
τα οποία έχουν ως εξής:

B1. Mισθωμένες Γραμμές Λιανικής
Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των υπηρε−

σιών Μισθωμένων Γραμμών Λιανικής αναλυόμενες σε 
τιμές εξαρτώμενες και μη εξαρτώμενες από απόσταση 
έχουν ως εξής: 

Είδος γραμμής
Τέλος 

Σύνδεσης 
(2 άκρα)

Σταθερό 
μηνιαίο 
τέλος / 
άκρο

Ζώνη 1 
(0−35 km) 
& Αστικά

Ζώνη 2 
(36−70 km)

Ζώνη 3 
(71−150 km)

Ζώνη 4 
(150+ km)

Αναλογικές Μισθωμένες Γραμμές 

Αστική Μ1020/Μ1025 1.196,69 37,00 0,974    

Αστική Μ1040 894,09 37,00 1,102    

Υπεραστική Μ1020/Μ1025 1701,35 37,00 2,000 1,840 1,713 0,618

Υπεραστική Μ1040 1163,13 37,00 1,800 1,510 1,444 0,614

*02006681805100060*



Είδος γραμμής
Τέλος 

Σύνδεσης 
(2 άκρα)

Σταθερό 
μηνιαίο 
τέλος / 
άκρο

Ζώνη 1 
(0−35 km) 
& Αστικά

Ζώνη 2 
(36−70 km)

Ζώνη 3 
(71−150 km)

Ζώνη 4 
(150+ km)

Ψηφιακές Μισθωμένες Γραμμές

Αστική ψηφιακή 64KBps 1696,65 110,00 1,021    

Αστική ψηφιακή 128 Kbps 1719,71 130,00 1,171    

Αστική ψηφιακή 256 Kbps 3065,59 163,00 2,179    

Αστική ψηφιακή 384 Kbps 2951,08 201,00 2,558    

Αστική ψηφιακή 512 Kbps 3073,84 245,00 3,059    

Αστική ψηφιακή 1024 Kbps 3119,23 377,00 3,707    

Αστική ψηφιακή 1920 Kbps 3335,44 557,00 6,413    

Αστική ψηφιακή 2MBps 3694,57 367,00 5,345    

Υπεραστική ψηφιακή 64KBps 1673,33 112,00 0,770 0,508 0,152 0,150

Yπεραστική ψηφιακή 128 Kbps 1696,57 138,00 1,323 1,010 0,912 0,423

Yπεραστική ψηφιακή 256 Kbps 3085,52 173,00 2,343 2,068 1,272 0,809

Yπεραστική ψηφιακή 384 Kbps 3085,52 213,00 2,286 1,370 0,566 0,418

Yπεραστική ψηφιακή 512 Kbps 3085,52 269,00 2,059 1,545 0,992 0,641

Yπεραστική ψηφιακή 1024 Kbps 3421,82 376,00 3,935 2,940 1,756 1,177

Yπεραστική ψηφιακή 1920 Kbps 4078,15 520,00 5,660 3,392 1,694 1,230

Υπεραστική ψηφιακή 2MBps 4212,16 415,00 5,843 3,161 2,224 1,324
• Οι αποστάσεις υπολογίζονται ως οι ευθύγραμμες αποστάσεις μεταξύ των αστικών κέντρων των άκρων της μισθωμένης γραμμής

Β2. Μισθωμένες Γραμμές Διασύνσεσης 
Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσιών ζεύξεις διασύνδεσης αναλυόμενες σε τιμές εξαρτώμε−

νες και μη−εξαρτώμενες από απόσταση έχουν ως εξής:

Υπηρεσία
Τέλος 

Σύνδεσης 
(Ευρώ)

Σταθερό 
Μηνιαίο 
τέλος 
(Ευρώ)

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος

Ζώνη 1 
(0−35km) 
& Αστικά 
(Ευρώ)

Ζώνη 2 
(36−70 Km) 

(Ευρώ)

Ζώνη 
3 (71−

150 Km) 
(Ευρώ)

Ζώνη 4 
(150+ Km) 

(Ευρώ)

Ζεύξη Διασύνδεσης 2ΜΒps Αστική 2.709,42 202,65 4,11

Ζεύξη Διασύνδεσης 2ΜΒps Υπεραστική 2.771,39 202,65 4,11 3,51 1,69 1,45

Β3. Υπηρεσίες Διασύνδεσης 
Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσι−

ών συλλογής, τερματισμού και συλλογής/τερματισμού 
σε συνδυασμό με διαβίβαση κλήσεων αναλύονται σε 
ζώνες χρέωσης ως εξής:

Ε Π Ι Π Ε Δ Α 
ΧΡΕΩΣΗΣ

Καθημε−
ρινές 

Καθημε−
ρινές 

Σάββα−
το Κυριακή 

08:00 
− 20:00

 

00:00− 
08:00 &
20:00 − 
24:00

00:00−
24:00

 

 00:00−
24:00

 

 €urocent/
min

€urocent/
min

€urocent/
min

€urocent/
min

Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Ο Σ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ / 
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΚΙ−
ΝΗΣΗ (Local)  

0,42 0,38 0,38 0,30

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ / 
ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
ΜΕ ΑΠΛΗ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 
(Single)

0,71 0,65 0,65 0,52

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ /
 ΧΟΝΔΡΙΚΗ
 ΕΚΚΙΝΗΣΗ, 
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
ΜΕ ΔΙΠΛΗ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ
(Double)

0,88 0,80 0,80 0,72
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Υπηρεσία Μοναδιαίο 
κόστος

Μονάδα

Απλή διαβίβαση κλήσεων σε 
άλλα δίκτυα

0,489 Ευρωλεπτά 
/λεπτό

Διπλή διαβίβαση κλήσεων σε 
άλλα δίκτυα

1,984 Ευρωλεπτά 
/λεπτό

Χρέωση θυρών διασύνδεσης 28,12 Ευρώ/μήνα

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης θυ−
ρών διασύνδεσης

1.449,08 Ευρώ

Τέλος σηματοδοσίας 1.356,33 Ευρώ/μήνα

Τέλη Τερματισμού σε Αριθ. 
Έκτακτης Ανάγκης

0,0470 Ευρώ/λε−
πτό

Τέλη Τερματισμού σε Σύντο−
μους Κωδικούς

0,0206 Ευρώ/λε−
πτό

Προεπιλογή φορέα − Αποδεκτή 
αίτηση 

4,24 Ευρώ ανα 
αίτηση

Προεπιλογή φορέα − Απορρι−
φθείσα Αίτηση

4,24 Ευρώ ανα 
αίτηση

Υπηρεσίες Η−ΖΕΥΣ και ΦΣ ΖΕΥΣ
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα ακόλουθα τιμολόγια ανά ζώνη χρέ−

ωσης. Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των μηνι−
αίων μισθωμάτων των υπηρεσιών Η−ΖΕΥΣ και ΦΣ ΖΕΥΣ

Μηνιαίο Μίσθωμα πακέτου διασύνδεσης 14Χ2 
Μbps ανά Η−ΖΕΥΣ (ελάχιστος αριθμός γραμμών) 1010,10

Μηνιαίο Μίσθωμα κυκλώματος διασύνδεσης 
2Mbps για αριθμό κυκλωμάτων 2Mbps πλέον του 
πακέτου των14Χ2 Μbps στην Η−ΖΕΥΣ και μέχρι 
τον αριθμό των 63

72,15

Μηνιαίο Μίσθωμα πακέτου διασύνδεσης 14Χ2 Μbps 
ανά ΦΣ−ΖΕΥΣ (ελάχιστος αριθμός γραμμών) 729,12

Μηνιαίο Μίσθωμα κυκλώματος διασύνδεσης 
2Mbps για αριθμό κυκλωμάτων 2Mbps πλέον του 
πακέτου των14Χ2 Μbps στην ΦΣ −ΖΕΥΣ και μέχρι 
τον αριθμό των 63

52,08

Για την παροχή της υπηρεσίες Η−ΖΕΥΣ και ΦΣ ΖΕΥΣ 
απαιτείται επένδυση σε εξοπλισμό πολυπλεξίας ADM−1 με 
αποκλειστική χρήση από τον διασυνδεόμενο Πάροχο, με 
δυνατότητα παροχής από 1 έως 63 κυκλωμάτων 2 Mbps.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω οι τιμές που 
προέκυψαν από τον έλεγχο για τις ακόλουθες υπηρε−
σίες και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες της κατηγορίας 
μοντέλων bottom−up BU1 δεν είναι κοστοστρεφείς δε−
δομένου ότι δεν εξάγονται από το εγκεκριμένο κοστο−
λογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ top down του ΟΤΕ όπως επι−
βάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (ΑΠ ΕΕΤΤ 
406/34/11−10−2006 και 437/002/1−6−2007)

Η−ΖΕΥΣ / ΦΣ − ΖΕΥΣ Τιμές σε 
ευρώ

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης− Ενεργοποίησης 
κυκλώματος 2 Mbps Η−ΖΕΥΣ & ΦΣ ΖΕΥΣ 
(ανά κύκλωμα)

915,84

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης Ζεύξης Διασύν−
δεσης 2 Mbps σε Κύκλωμα Η−ΖΕΥΣ & ΦΣ 
ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ (ανά κύκλωμα)

95,07

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδε−
σης−Ενεργοποίησης Κυκλώματος 2 Mbps 
Η−ΖΕΥΣ & ΦΣ ΖΕΥΣ (ανά κύκλωμα)

457,92

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Με−
τάβασης Ζεύξης Διασύνδεσης 2 Mbps σε 
Κύκλωμα Η−ΖΕΥΣ & ΦΣ ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ 
ανά κύκλωμα

47,54

Εφάπαξ Τέλος ακύρωσης αίτησης ζεύξεων 
διασύνδεσης

50%

Εφάπαξ Τέλος άσκοπης μετάβασης συ−
νεργείου για Παράδοση ζεύξεων διασύν−
δεσης

31,47

Εφάπαξ Τέλος άσκοπης μετάβασης συνερ−
γείου για άρση βλάβης ζεύξεων διασύνδε−
σης

52,55

Διαχειριστικό Τέλος
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, η τιμή που 

προέκυψε από τον έλεγχο για την υπηρεσία διαχειριστι−
κό τέλος δεν είναι κοστοστρεφής δεδομένου ότι δεν εξά−
γεται από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/
ΤΚ top down του ΟΤΕ όπως επιβάλλεται από το ισχύ−
ον κανονιστικό πλαίσιο (ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11−10−2006 και 
437/002/1−6−2007)

ΤΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 
ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τιμές σε ευρώ 
ανά κλήση

Διαχειριστικό τέλος διαβίβασης κλή−
σεων προς τρίτα δίκτυα ανά Κλήση

0,0012

Β4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Υπηρεσία
Μοναδιαίο 
κόστος σε 

ευρώ

Μηνιαίο πάγιο τέλος πλήρως αδεσμοποί−
ητου τοπικού βρόχου 8,51

Μηνιαίο πάγιο τέλος μεριζόμενου τοπικού 
βρόχου 1,99

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ενεργού Τοπι−
κού Βρόχου 27,59

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Μεριζόμενου 
Τοπικού Βρόχου 58,62

Πάγια μηνιαία τέλη χρήσης Τοπικού Υπο−
Βρόχου 6,23

ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ/ΥΠΟΒΡΟΧΟΣ Μοναδιαίο 
κόστος(1)

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού 
Βρόχου

65,06

Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης Πλήρους Τοπικού 
Βρόχου

10,79

Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης Μεριζόμενου Το−
πικού Βρόχου

22,42

Εφάπαξ Τέλος Μετατροπής Μεριζόμενου σε 
Πλήρη Τοπικό Βρόχο

25,38

Τέλος Αλλαγής Ορίου Τοπικού Βρόχου στο ΓΚ 
ΟΤΕ

23,90
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ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ/ΥΠΟΒΡΟΧΟΣ Μοναδιαίο 
κόστος(1)

Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης Μετάβασης συνεργείου 
για παραδοση Τοπικού Βρόχου

31,47

Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης μετάβασης συνεργείου 
για Άρση Βλαβης PSTN/ISDN Λιανικής και ΤοΒ 
υπαιτιότητας παροχου

52,55

Υπηρεσία Mirroring από 100’’ μέχρι 600’’ ζεύγη 185,54

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 
(ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

33,94

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 
(ΤΠ1) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

25,88

Τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο 
(ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2)

25,39

Τέλος Μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρό−
σβασης (Α.ΡΥ.Σ.) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο

44,57

Τέλος Μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρό−
σβασης (Α.ΡΥ.Σ.) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

35,69

Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετατροπής Μεριζό−
μενου σε Πλήρη Τοπικού Βρόχου 

12,69

Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης Ανενεργού 
Τοπικού Βρόχου 

32,53

Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Αποσύνδεσης Πλή−
ρους Τοπικού Βρόχου

5,40

Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Αποσύνδεσης Μερι−
ζόμενου Τοπικού Βρόχου 

11,21

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού 
ΥποΒρόχου

62,16

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού Υπο−
Βρόχου

58,35

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματι−
σμού (ΣΚΤ) ΤοΥΒ 10 ζευγών

415,26

Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου 
για Παράδοση Τοπικού ΥποΒρόχου

31,47

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ − ΕΣΚ

Τέλος Σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλω−
δίου (ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών

850,45

Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης 
Χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά τ.μ

11,08

Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά 
τ.μ. (Ζώνη Α: >30.000 παροχές)

25,2

Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά 
τ.μ. (Ζώνη Β: 10.000 έως 30.000 παροχές)

23,8

Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά 
τ.μ. (Ζώνη Γ: <10.000 παροχές)

22,4

Εφάπαξ Κόστος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέ−
της ΦΣ ανά Πάροχο

294,86

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής 
Προμελέτης ΦΣ ανά Πάροχο (το 50% του αντί−
στοιχου κόστους εκπόνησης)

147,43

Τέλος Παράδοσης Χώρου Φυσικής Συνεγκατά−
στασης ανά ΑΚ λοιπής Ελλάδας (5)

650,43

ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ/ΥΠΟΒΡΟΧΟΣ Μοναδιαίο 
κόστος(1)

Τέλος Παράδοσης Χώρου Φυσικής Συνεγκατά−
στασης ανά ΑΚ εντός Αττικής (5)

340,18

Τέλος Παράδοσης Ικριωμάτων μετά από Επαύ−
ξηση / Μείωση σε Χώρο ΦΣ εντός Αττικής

180,31

Τέλος Παράδοσης Ικριωμάτων μετά από Επαύ−
ξηση / Μείωση σε Χώρο ΦΣ λοιπής Ελλάδας

402,64

Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Καμπίνας 
σε Προαύλιο χώρο με Γ.Κ.Ο.

100’’ Ζεύγη 4.581,58

200’’ Ζεύγη 4.973,83

400’’ Ζεύγη 5.899,01

600’’ Ζεύγη 6.807,30

800’’ Ζεύγη 7.833,49

Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Άρσης Βλάβης 
ανά 100 Ζεύγη ΕΣΚΤ στο ΦΥΠ Καμπίνας σε Προ−
αύλιο Χώρο Α/Κ ΟΤΕ

5,29

Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Μελέτης 
ΕΣΚΤ Καμπίνας ανά Πάροχο

558,58

Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Μελέτης 
ΕΣΚΤ & ΚΟΙ − Φρεατίου Παρόχων

574,38

Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής Σωλήνωσης & Φρεα−
τίου ΚΟΙ Παρόχου σε Προαύλιο Χώρο Α/Κ ΟΤΕ

661,41

Εφάπαξ Τέλος Υποδομής για την Παροχή Ηλ. 
Ρεύματος

2.053,15

ΣΥΜΜΙΚΤΗ (ΣΣ) − ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΣ)

Τέλος Σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλω−
δίου (ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών

850,45

Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα και Χρή−
ση Χώρου Σύμμικτης Συνεγκατάστασης (ανά 
ικρίωμα)

113,81

Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης 
Σύμμικτης Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο

1.165,81

Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης 
Εικονικής Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο

1.085,00

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής 
Προμελέτης Σύμμικτης Συνεγκατάστασης (το 
50% του κόστους εκπόνησης)

582,91

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής 
Προμελέτης Εικονικής Συνεγκατάστασης (το 
50% του κόστους εκπόνησης)

542,50

Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών Εικονικής Συνεγκατά−
στασης (ανά ικρίωμα)

128,12

Τέλος Αναβάθμισης & Διορθωτικής Συντήρησης 
Εικονικής Συνεγκατάστασης − ανά επίσκεψη

207,15

Τέλος Συνοδείας /Επιστασίας σε Σύμμικτη Συ−
νεγκατάσταση (ανά επίσκεψη) − εντός τακτικού 
ωραρίου εργάσιμων ημερών

145,13

Τέλος Συνοδείας /Επιστασίας σε Σύμμικτη 
Συνεγκατάσταση (ανά ώρα) − εκτός τακτικού 
ωραρίου εργάσιμων ημερών

44,49
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ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ/ΥΠΟΒΡΟΧΟΣ Μοναδιαίο 
κόστος(1)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης ΕΣΚΤ 200 Ζευ−
γών σε ΦΥΠ (2)

1.584,35

 Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης 200 Ζευγών 
ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (3) (μούφα)

735,43

 Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης 400 Ζευγών 
ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (3) (μούφα)

881,58

 Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης 600 Ζευγών 
ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (3) (μούφα)

1.027,73

 Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης 800 Ζευγών 
ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (3) (μούφα)

1.173,88

Μηνιάιο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης 
Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 200 Ζεύγη ΕΣΚΤ

4,22

Τέλος Επίσκεψης Συνεργείου σε Σύνδεσμο (μού−
φα) για Άρση Βλάβης Υπαιτιότητας Παρόχου

423,82

Μηνιαία Τέλη Χρήσης Ζεύγους ΕΞΣΚ ανά Μέτρο 
(L*N*0,0034) (4)

0,0034

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Α/Κ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕ−
ΡΟΥΣ ΑΠΟ 5000 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με 
Γ.Κ.Ο. για Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές

100’’ Ζεύγη 4.594,82

200’’ Ζεύγη 4.987,07

400’’ Ζεύγη 5.912,25

600’’ Ζεύγη 6.820,54

800’’ Ζεύγη 7.846,73

Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Άρσης Βλάβης 
στο ΦΥΠ ανά 100 Ζεύγη ΕΣΚΤ

5,29

Εφάπαξ Τέλος Μελέτης−Αυτοψίας Κατασκευής 
ΕΣΚΤ−ΦΡΕΑΤΙΟΥ Παρόχων για Α/Κ Μέχρι 5000 

585,98

 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΚΗ, ΣΥΜ−
ΜΙΚΤΗ, ΕΙΚΟΝΙΚΗ)

Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης 1 Ζεύγους ΚΟΙ 
Συνεγκατάστασης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) 
σε ΦΥΠ 

705,63

Εφάπαξ τέλος Ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατά−
στασης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ 
ζευγών 1−2 (3)

475,61

Εφάπαξ τέλος Ζεύξης Ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατά−
στασης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ 
ζευγών 3−4 (3)

623,51

Εφάπαξ τέλος Ζεύξης Ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατά−
στασης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ 
ζευγών 5−6 (3)

728,93

Μηνιαία Τέλη συντήρησης και Αποκατάστασης 
Βλάβης ανά Ζεύγος ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυ−
σική − Σύμμικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ 

3,99

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ/ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ

Τέλος εκπόνησης τεχνικής προμελέτης για πα−
ροχή ζεύγους σκοτεινής ίνας

317,27

ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ/ΥΠΟΒΡΟΧΟΣ Μοναδιαίο 
κόστος(1)

Τέλος επίβλεψης για παροχή πρόσβασης σε 
αγωγούς & σωληνώσεις ΟΤΕ − την πρώτη ημέ−
ρα επίβλεψης

304,90

Τέλος επίβλεψης για παροχή πρόσβασης σε 
αγωγούς & σωληνώσεις ΟΤΕ − Ανά επιπλέον 
ώρα επίβλεψης

34,11

Τέλος εκπόνησης τεχνικής προμελέτης για 
παροχή πρόσβασης σε σωληνώσεις / αγωγούς 
ΟΤΕ 

981,63

Τέλος σύνδεσης ζεύγους σκοτεινής ίνας μεταξύ 
Α/Κ ΟΤΕ & υπαίθριου κατανεμητή (ΦΥΤΠ) (ανά 
ζεύγος ίνας)

3.269,83

(1) Τιμές σε ευρώ
(2) Το τέλος σύνδεσης ΦΥΠ & ΕΣΚΤ 200 ζευγών συμπερι−

λαμβάνει και το κόστος εκπόνησης τεχνικής μελέτης ΦΥΠ 
& ΕΣΚΤ καθώς και το Τέλος σύνδεσης οριολωρίδας 

(3) Το τέλος ζεύξης 200/400/600/800 ζευγών ΕΣΚΤ και 1−
2/3−4/5−6 ζεύγη Καλωδίου Οπτικής Ίνας σε σύνδεσμο εντός 
ΦΥΠ (μούφα) συμπεριλαμβάνει και το κόστος εκπόνησης 
τεχνικής μελέτης ζεύξης (μούφας)

(4) όπου L είναι το πραγματικό μήκος του ΕΞΣΚ & Ν εί−
ναι ο αριθμός συνδεδεμένων ζευγών του ΕΞΣΚ με το κύ−
ριο δίκτυο

(5) Το κόστος κατανέμεται μεταξύ των Δικαιούχων εφό−
σον παραλάβουν τον χώρο την ίδια ημέρα

Τα τέλη ακύρωσης αίτησης σύνδεσης (ενεργού, ανε−
νεργού και μεριζόμενου) και αποσύνδεσης τοπικού βρό−
χου (πλήρους και μεριζόμενου) καθώς και τα τέλη ακύ−
ρωσης αιτήσεων μετάβασης τοπικού βρόχου ορίζονται 
στο 50% του αντίστοιχου τέλους σύνδεσης / αποσύν−
δεσης. 

Οι συντελεστές για τον υπολογισμό των έμμεσων λει−
τουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών του κόστους 
κατασκευής εργασιών Φυσικής, Απομακρυσμένης, Σύμ−
μικτης και Εικονικής Συνεγκατάστασης που πραγματο−
ποιούνται από τον ΟΤΕ και δεν καλύπτονται από τα τι−
μολόγια που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα εί−
ναι οι εξής: 

1. ο συντελεστής επιβάρυνσης έμμεσων λειτουργικών 
δαπανών ορίζεται ως ποσοστό 20,19% επί του σχετι−
κού κόστους προσωπικού του ΟΤΕ (εργατικά και επι−
στασία). 

2. ο συντελεστής επιβάρυνσης Κόστους Κεφαλαίου 
ορίζεται ως ποσοστό 10,19% επί του σχετικού κόστους 
του ΟΤΕ που περιλαμβάνει το άθροισμα των προανα−
φερόμενων δαπανών προσωπικού επαυξημένο με το 
συντελεστή λειτουργικών δαπανών και το κόστος των 
χρησιμοποιηθέντων υλικών.

Οι δαπάνες εργολάβων (κόστη προσωπικού και υλι−
κά) δεν θα επιβαρύνονται με τους προαναφερόμενους 
συντελεστές.

Οι όροι και διαδικασίες υλοποίησης των παραπάνω 
εργασιών ισχύουν όπως περιγράφονται στο ισχύον κα−
νονιστικό πλαίσιο.

Αναφορικά με το θέμα εξέτασης των τελών σε σχέ−
ση με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η ΕΕΤΤ 

θα αποφανθεί με χωριστή απόφασή της.
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Β5. Υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE

Μοναδιαίο 
Κόστος

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρόσβα−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO−BRAS−ΕΘΝΙΚΗ 7.681,19 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 350Mbps 17.472,05 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 650Mbps 24.960,18 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 1000Mbps 31.824,55 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 1500Mbps 44.928,77 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 2000Mbps 57.720,74 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 3000Mbps 82.993,17 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 4000Mbps 106.705,82 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 5000Mbps 130.418,49 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 6000Mbps 153.506,63 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 8000Mbps 195.939,61 €

Μηνιαία Τέλη OLO−BRAS−Εθνική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 / 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική GbE 10000Mbps 234.004,01 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική  

Εφάπαξ Τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−
Εθνική (ανά ζεύγος ίνας) 1.190,87 €

Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−
BRAS−Εθνική (ανά ζεύγος ίνας) 1.220,45 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
350Mbps 15.724,85 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
650Mbps 22.464,16 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
1000Mbps 28.642,09 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
1500Mbps 40.435,89 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
2000Mbps 51.948,67 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
3000Mbps 74.693,86 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
4000Mbps 96.035,24 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
5000Mbps 117.376,64 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
6000Mbps 138.155,97 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
8000Mbps 176.345,65 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Εθνική 
10000 Mbps 210.603,61 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική STM−1 POS / ATM 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρόσβα−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 2Mbps (ATM) 2.343,68 €

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρόσβα−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 10, 20, 30 Mbps (ATM) 6.936,06 €

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρόσβα−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 155 Mbps (STM−1 POS) 7.333,18 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 2 Mbps (ATM) 508,25 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 10 Mbps 
(ATM) 1.905,91 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 20 Mbps 
(ATM) 2.541,21 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 30 Mbps 
(ATM) 3.176,53 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Κεντρική 155 Mbps (STM−
1 POS) 8.258,70 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Περιφερειακή (GbE) / ΙΙ Περιφερειακή 
STM−1 POS  

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρόσβα−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Περιφερειακή 155 Mbps (STM−1 
POS)

7.333,18 €

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρόσβασης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Περιφερειακή (GbE) 7.681,19 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Περιφερειακή 155 Mbps 
(STM−1 POS) 6.226,24 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Περιφερειακή 
350 Mbps (GbE) 13.341,39 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Περιφερειακή 
650 Mbps (GbE) 18.106,18 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Περιφερειακή 
1000 Mbps (GbE) 21.918,01 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Περιφερειακή (GbE)  

Εφάπαξ Τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−
Περιφερειακή (ανά ζεύγος ίνας) 1.190,87 €

Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−
BRAS−Περιφερειακή / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ (ανά ζεύγος 
ίνας)

1.220,45 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Περιφερειακή 
350 Mbps (GbE) 11.740,42 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Περιφερειακή 
650 Mbps (GbE) 15.933,44 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Περιφερειακή 
1000 Mbps (GbE) 19.287,85 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Τοπική (GbE) / ΙΙ Τοπική STM−
1 POS  

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρόσβασης 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ Τοπική 155 Mbps (STM−1 POS) 7.333,18 €

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρόσβα−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Τοπική (GbE) 7.681,19 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Τοπική 155 
Mbps (STM−1 POS) 3.100,00 €
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Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Τοπική 350 
Mbps (GbE) 5.425,00 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Τοπική 650 
Mbps (GbE) 7.556,25 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−BRAS−Τοπική 1000 
Mbps (GbE) 9.183,75 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−Τοπική / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ 

Εφάπαξ Τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−
ΤΟΠ / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ (ανά ζεύγος ίνας) 1.190,87 €

Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−
BRAS−ΤΟΠ / Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β’ (ανά ζεύγος ίνας) 1.220,45 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / Ο.Κ.ΣΥ.
Α. Β’ 20 Mbps 54,39 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / Ο.Κ.ΣΥ.
Α. Β’ 40 Mbps 108,78 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / Ο.Κ.ΣΥ.
Α. Β’ 60 Mbps 163,17 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / Ο.Κ.ΣΥ.
Α. Β’ 80 Mbps 217,560 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / Ο.Κ.ΣΥ.
Α. Β’ 100 Mbps 271,95 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / Ο.Κ.ΣΥ.
Α. Β’ 150 Mbps 408,93 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / Ο.Κ.ΣΥ.
Α. Β’ 200 Mbps 543,91 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / Ο.Κ.ΣΥ.
Α. Β’ 250 Mbps 679,89 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−BRAS−ΤΟΠ / Ο.Κ.ΣΥ.
Α. Β’ 300 Mbps 815,86 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−DSLAM−Τοπική 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης / Μεταφοράς Πρόσβα−
σης Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−DSLAM−Τοπική 7.333,18 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO−DSLAM−Τοπική (έως 
1000 Mbps) 648,39 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−DSLAM−Τοπική 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−DSLAM−
Τοπική 1.203,74 €

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ−DSLAM−Τοπική (έως 
1000 Mbps) 144,15 €

Β6. Υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
(Α.ΡΥ.Σ.)

Από τον έλεγχο του κοστολογικού συστήματος του ΟΤΕ 
που βασίζεται στη Μεθοδολογία του ΜΜΕΚ με βάση το τρέ−
χον κόστος προέκυψαν οι κάτωθι κοστοστρεφής τιμές

ΑΡΥΣ −BRAS

Ταχύτητα πρόσβασης
Εισερχ./ Απερχ.

Τέλος 
ενεργο−
ποίησης

Μηνιαίο 
Τέλος
(Ευρώ)

2048 Kbps / 512 Kbps 25,63 6,77

Έως 24576 Kbps / 1024 Kbps 25,63 7,35

Οι τιμές που προέκυψαν από τον έλεγχο για τις πα−
ρακάτω υπηρεσίες δεν είναι κοστοστρεφείς δεδομένου 
ότι δεν εξάγονται από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύ−
στημα ΜΜΕΚ/ΤΚ top down του ΟΤΕ όπως επιβάλλεται 
από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 

ΑΡΥΣ DSLAM ΤΥΠΟΥ Γ

Τέλος σύνδεσης ΑΡΥΣ DSLAM για Α/Κ ΟΤΕ 23,32

Τέλος σύνδεσης ΑΡΥΣ DSLAM για υπαίθρια 
καμπίνα ΟΤΕ*

52,41

Μηνιαίο τέλος ΑΡΥΣ DSLAM για υπαίθρια κα−
μπίνα ΟΤΕ*

13,94

Μηνιαίο τέλος ΑΡΥΣ DSLAM για Α/Κ ΟΤΕ 6,32
* Για χρήστες που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το 

αστικό κέντρο (μέση απόσταση μεταξύ υπαίθριας καμπίνας 
και Α/Κ τα 5 χλμ).

ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Τέλος

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρό−
χου σε Α.Ρ.Υ.Σ. 39,21 €

Τέλος Μετάβασης Πλήρη Τοπικού Βρόχου σε 
Α.Ρ.Υ.Σ. 36,30 €

Τέλος Μετάβασης Α.Ρ.Υ.Σ ΤΠ1 σε Α.Ρ.Υ.Σ ΤΠ2 18,85 €
Β6. Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 

Α. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ –ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Εφάπαξ Τέλη Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων 

Μισθωμένων Γραμμών

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Είδος 
Κυκλώματος Τερματικό Tερματικό + 

Zευκτικό Zευκτικό

64KB 859,88 1.236,11 698,21
128KB 859,88 1.236,11 698,21
256KB 1.647,61 2.358,92 1.280,20

384KB 1.647,61 2.358,92 1.280,20

512KB 1.647,61 2.358,92 1.280,12
1024KB 1.841,61 2.943,85 1.768,12
1920KB 1.885,69 3.032,03 1.915,09
2MB 2.017,96 3.164,29 1.973,87
34MB 5.915,49 7.482,14 2.388,32
45MB 5.915,49 7.482,14 2.388,32
155MB 6.797,28 8.657,86 2.682,25

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΖΕΥΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑ 
ΑΚΡΟ / ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΦΣ/ΠΛΗΡΗΣ/ΗΜΙ−ΖΕΥΞΗ 1

64KB 256,42

128KB 256,42

256KB 444,53

384KB 444,53

512KB 444,53

1024KB 541,53

1920KB 688,5

2MB 688,5

34MB 785,49

45MB 785,49

155MB 1.079,42
1 Το ανωτέρω τέλος εφαρμόζεται στην περίπτωση 

Αναδρομολόγησης Τερματικού / Ζευκτικού τμήματος από 
μια Σύνδεση Μετάδοσης σε άλλη Σύνδεση Μετάδοσης.
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ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ +ΖΕΥΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑ ΑΚΡΟΖΕΥΚΤΙΚΟΥ 

/ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΦΣ/ΠΛΗΡΗΣ/ ΗΜΙ−ΖΕΥΞΗ 2

64KB 256,42
128KB 256,42
256KB 444,53
384KB 444,53
512KB 444,53
1024KB 541,53
1920KB 688,5
2MB 688,5

34MB 785,49
45MB 785,49
155MB 1.079,42

2 Για την ανωτέρω Μετατροπή εφαρμόζονται τα τέλη 
Αναδρομολόγησης Ζευκτικού ανά άκρο / Τερματικού σε 
ΦΣ/ΠΛΗΡΗΣ/ΗΜΙ−ΖΕΥΞΗ

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

64KB 728,51

128KB 728,51

256KB 1.278,16

384KB 1.278,16

512KB 1.278,16

1024KB 1.326,66

1920KB 1.348,70

2MB 1.480,97

34MB 5.181,56

45MB 5.181,56

155MB 5.916,39

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΟ 
ΣΕ ΑΚΡΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Point−to−Point) ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥ−
ΚΤΙΚΑ 3

Είδος 
Κυκλώματος Tερματικό  Zευκτικό Τερματικό 

− Zευκτικό
64KB 292,00 315,51 299,35

128KB 292,00 315,51 299,35

256KB 450,71 647,62 487,45

384KB 450,71 647,62 487,45

512KB 450,71 647,62 487,45

1024KB 547,70 841,60 584,44

1920KB 569,74 915,08 731,39

2MB 587,37 932,71 749,02

34MB 688,77 1.079,66 798,98

45MB 688,77 1.079,66 798,98

155MB 835,72 1.226,61 1.092,89
3 Τα ανωτέρω τέλη θα εφαρμόζονται από την ημερομη−

νία ισχύος της νέας Προσφοράς Αναφοράς Μισθ. Γραμμών 
Χονδρικής

Μηνιαία Τέλη Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων 
Μισθωμένων Γραμμών

Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των Τερμα−
τικών και Ζευκτικών μισθωμένων γραμμών χονδρικής, 
αναλυόμενες σε τιμές εξαρτώμενες και μη−εξαρτώμε−
νες από απόσταση, έχουν ως εξής: 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ
Σταθερό 
Μηνιαίο 
Τέλος

Ζώνη 1 
( <=10Km) 
Μηνιαίο

Ζώνη 2 
(>10 Km)
Μηνιαίο

64ΚΒ 98,50 0,69 0,20

128KB 128,00 1,02 0,22

256KB 148,00 1,91 0,25

384KB 166,65 1,96 0,75

512KB 210,00 2,14 0,95

1024KB 317,14 3,42 1,00

1920KB 446,00 6,72 1,50

2MB 250,00 2,99 2,00

34MB 1614,00 20,11 3,40

45MB 1624,18 22,00 3,46

155MB 1977,00 44,48 18,00

ΖΕΥΚΤΙ−
ΚΑ

Σταθερό 
Μηνιαίο 
Τέλος

Ζώνη 1 
(0−35 km)
Μηνιαίο*

Ζώνη 2 
(36−70 km)
Μηνιαίο*

Ζώνη 3
(71−150 km)
Μηνιαίο*

Ζώνη 4 
(150+ km)
Μηνιαίο*

64ΚΒ 42,15 0,68 0,38 0,24 0,20

128KB 61,15 0,98 0,78 0,37 0,24

256KB 61,28 0,98 0,78 0,38 0,25

384KB 61,30 1,07 0,93 0,41 0,27

512KB 67,01 1,20 1,15 0,42 0,30

1024KB 113,10 4,57 1,70 0,85 0,77

1920KB 174,00 6,72 3,30 1,91 1,29

2MB 172,85 4,32 3,00 2,00 1,50

34MB 483,61 13,63 8,00 5,08 4,80

45MB 559,98 13,90 8,10 5,22 6,56

155MB 803,50 15,00 10,00 7,00 6,90
* Η χρέωση του μεταβλητού (ανά km) τέλους για τις ΜΓΧ 

γίνεται μερίζοντας την απόσταση τμηματικά στις επιμέρους 
ζώνες χρέωσης (π.χ. για κύκλωμα απόστασης 50 km, το με−
ταβλητό τέλος θα είναι (35 Κm x Τέλος “Ζώνης 1”) + (15 Km x 
Τέλος “Ζώνης 2”))

Β. Συνδέσεις Μετάδοσης 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ

2 ΜΒ 2.319,61
34 ΜΒ 6.346,08
45 MB 6.346,08
155 ΜΒ 7.521,69

ΗΜΙ−ΖΕΥΞΗ
34 ΜΒ 1.129,30
155 ΜΒ 1.129,30

ΖΕΥΞΗ ΣΕ ΦΣ

2 ΜΒ 1.099,91
34 ΜΒ 1.099,91
45 MB 1.099,91
155 ΜΒ 1.099,91
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ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΡΟΥ 
* ΠΛΗΡΟΥΣ ΖΕΥΞΗΣ

2 ΜΒ 1.480,84
34 ΜΒ 5.181,08
45 MB 5.181,08
155 ΜΒ 5.915,83
* Αφορά το άκρο στο σημείο παρουσίας του Δικαιούχου

ΤΕΛΗ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

2 ΜΒ 305,23
34 ΜΒ 393,40
45 MB 393,40
155 ΜΒ 393,40

ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ

ΗΜΙ−ΖΕΥΞΗ
34 ΜΒ 215,08

155 ΜΒ 215,08

ΖΕΥΞΗ ΣΕ ΦΣ

2 ΜΒ 52,57

34 ΜΒ 156,52

45 MB 178,86

155 ΜΒ 208,59

ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ

Ι. Μέχρι την ημερομηνία ισχύος της νέας Προσφοράς 
Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής:

ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ
Σταθερό

Μηνιαίο τέλος 
κυκλώματος

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος ανά Km *

Ζώνη 1 
(0−10 km)

Ζώνη 2 
(11+ km)

 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 

2 ΜΒ 250,00 2,99 2,00

34 ΜΒ 1.614,00 20,11 3,40

45 MB 1.624,18 22,00 3,46

155 ΜΒ 1.977,00 44,48 18,00

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

2 ΜΒ 50,00 2,99 2,00

34 ΜΒ 322,80 20,11 3,40

45 MB 324,84 22,00 3,46

155 ΜΒ 395,40 44,48 18,00

  
Ζώνη 1

(0−35 km)
Ζώνη 2

(36−70 km)
 Ζώνη 3

(71−150km)
Ζώνη 4 
(151+km)

ΖΕΥΚΤΙΚΟ

2 ΜΒ 172,85 4,32 3,00 2,00 1,50

34 ΜΒ 483,61 13,63 8,00 5,08 4,80

45 MB 559,98 13,90 8,10 5,22 6,56

155 ΜΒ 803,50 15,00 10,00 7,00 6,90

ΙΙ. Μετά την ημερομηνία ισχύος της νέας Προσφοράς 
Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής:

ΠΛΗΡΗΣ 
ΖΕΥΞΗ

Σταθερό 
Μηνιαίο
τέλος
κυκλώ−
ματος

Ζώνη 1
(0−35 
km)

Ζώνη 2
(36−70 
km)

Ζώνη 3
(71−150 
km)

Ζώνη 4 
(151+km)

 2 ΜΒ 327,32 5,00 2,60 1,90 1,24

 34 ΜΒ 3.589,65 10,62 2,69 2,26 2,00

 45 MB 3.772,15 10,70 3,01 2,43 2,10

 155 ΜΒ 4.247,00 25,00 10,00 4,00 2,80

* Η χρέωση του μεταβλητού (ανά km) τέλους για τις 
ΜΓΧ γίνεται μερίζοντας την απόσταση τμηματικά στις 
επιμέρους ζώνες χρέωσης (π.χ. για κύκλωμα απόστασης 
50 km, το μεταβλητό τέλος θα είναι (35 Κm x Τέλος 
“Ζώνης 1”) + (15 Km x Τέλος “Ζώνης 2”))

Γ. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

34 ΜΒ 6.699,66

45 ΜΒ 6.699,66

155 ΜΒ 7.875,27

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΡΟΥ * 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

34 ΜΒ 5.181,08

45 ΜΒ 5.181,08

155 ΜΒ 5.915,83

* Αφορά το άκρο στο σημείο παρουσίας του 
Δικαιούχου



Ι. Μέχρι την ημερομηνία ισχύος της νέας Προσφοράς Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής:

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Σταθερό

Μηνιαίο τέλος 
κυκλώματος

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος ανά Km *

Ζώνη 1
(0−10 km)

Ζώνη 2
(11+ km)

 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ
34 ΜΒ 1.614,00 20,11 3,40

45 MB 1.624,18 22,00 3,46

155 ΜΒ 1.977,00 44,48 18,00

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

34 ΜΒ 322,80 20,11 3,40

45 MB 324,84 22,00 3,46

155 ΜΒ 395,40 44,48 18,00

 

Σταθερό 
Μηνιαίο τέλος
κυκλώματος

Ζώνη 1
(0−35 km)

Ζώνη 2
(36−70 km) 

Ζώνη 3
(71−150km)

Ζώνη 4
(151+km)

ΖΕΥΚΤΙΚΟ 
34 ΜΒ 483,61 13,63 8,00 5,08 4,80

45 MB 559,98 13,90 8,10 5,22 6,56

155 ΜΒ 803,50 15,00 10,00 7,00 6,90

ΙΙ. Μετά την ημερομηνία ισχύος της νέας Προσφοράς 
Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής:

Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των Συνδεδε−
μένων κυκλωμάτων επέκτασης, αναλυόμενες σε τιμές 
εξαρτώμενες και μη−εξαρτώμενες από απόσταση, έχουν 
ως εξής:

ΣΥΝΔΕΔΕ−
ΜΕΝΟ 

ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Σταθερό
Μηνιαίο
τέλος
κυκλώ−
ματος

Ζώνη 1
 (0−35 
km)

Ζώνη 2
 (36−70 

km) 

Ζώνη 3
 (71−150 

km)

Ζώνη 4
 

(151+km)

34 ΜΒ 3.589,65 10,62 2,69 2,26 2,00

45 MB 3.772,15 10,70 3,01 2,43 2,10

155 ΜΒ 4.247,00 25,00 10,00 4,00 2,80
* Η χρέωση του μεταβλητού (ανά km) τέλους για τις ΜΓΧ γίνεται 

μερίζοντας την απόσταση τμηματικά στις επιμέρους ζώνες χρέω−
σης (π.χ. για κύκλωμα απόστασης 50 km, το μεταβλητό τέλος θα 
είναι (35 Κm x Τέλος “Ζώνης 1”) + (15 Km x Τέλος “Ζώνης 2”)

Δ. Συνδεδεμένα κυκλώματα από άκρο σε άκρο (PtP)
Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς των Τερματικών 

και Ζευκτικών μισθωμένων γραμμών χονδρικής, αναλυ−

όμενες σε τιμές εξαρτώμενες και μη−εξαρτώμενες από 
απόσταση, έχουν ως εξής: 

PtP Αστικά

Τέλος 
Σύνδεσης / 
Μεταφοράς 
ανά άκρο 

Σταθερό 
Μηνιαίο τέ−
λος / άκρο

Ζώνη 1 (0−
35 km) & 
Αστικά
Μηνιαίο

M1020_25 504,63 35,50 0,85

64ΚΒ 732,98 65,91 0,97

128KB 732,88 79,80 1,11

256KB 1.305,48 116,13 2,17

384KB 1.305,48 160,40 2,43

512KB 1.305,48 172,35 2,91

1024KB 1.384,25 267,99 3,43

1920KB 1.428,89 478,03 6,09

2MB 1.535,17 200,71 5,08

34MB 4.575,40 1.933,95 10,62

45MB 4.602,00 2.020,88 10,70

155MB 6.257,07 2.299,66 20,00

PtP Υπεραστικά
Τέλος Σύνδεσης/

Μεταφοράς
 ανά άκρο

Σταθερό μηνιαίο 
τέλος / άκρο

Ζώνη 1
(0−35 km) 
Μηνιαίο 

Ζώνη 2 
(36−70 km) 
Μηνιαίο

Ζώνη 3
 (71−150 km)

Μηνιαίο

Ζώνη 4
(150+ km)
Μηνιαίο

64ΚΒ 733,81 80,18 0,73 0,48 0,14 0,14

128KB 733,81 110,63 1,11 0,96 0,50 0,25

256KB 1.364,07 148,36 1,80 1,35 0,52 0,38

384KB 1.364,07 197,04 1,90 1,36 0,55 0,40

512KB 1.364,07 231,95 2,04 1,47 0,99 0,61

1024KB 1.512,87 336,88 3,43 2,60 1,55 1,02

1920KB 1.652,40 517,19 5,39 2,65 1,62 1,05

2MB 1.799,35 260,07 5,35 2,64 1,60 1,04

34MB 3.272,15 1.934,87 10,62 2,69 2,26 2,00

45MB 3.310,50 2.023,15 10,70 3,01 2,43 2,10

155MB 6.550,62 2.309,65 25,00 10,00 4,00 2,80
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Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: 
Το 50% του αντίστοιχου Τέλους Σύνδεσης. Ισχύει για 

αναβαθμίσεις: 
1) Από 64ΚΒ έως 1920ΚΒ
2) Από 34ΜΒ έως 155ΜΒ
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Το 50% του 

αντίστοιχου Εφάπαξ Τέλους 
ΕΦΑΠ. ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 31,44 € 
ΕΦΑΠ. ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ: 52,55 €
ΤΕΛΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΑΝΑ 

ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗ: 20,73 €
ΤΕΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 

Ή ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΝΑ ΑΚΡΟ:
Α) εφόσον δεν απαιτείται κατασκευή νέου φορέα ή 

νέας υποδομής: 

Από 64K έως 2MB 142,44 €

34MB 1.024,14 €

45MB 1.024,14 €

155MB 1.611,95 €
Β) εφόσον απαιτείται κατασκευή νέου φορέα ή νέας 

υποδομής: τα αντίστοιχα εφάπαξ τέλη σύνδεσης
ΤΕΛΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑ−

ΤΩΝ (μόνο για Τερματικά & Point−to−Point): 
Α) σε νέο φορέα 2ΜΒ ανά άκρο Πελάτη: 2.017,79 €
Β) σε υφιστάμενο φορέα 2ΜΒ ανά άκρο Πελάτη: 665,83 €
ΣΤ. ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝ−

ΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΟΡΦΗΣ Τ−Ζ−Τ ή Τ−Τ  ΣΕ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΑΚΡΟ ΚΥΚΛΩΜΑ (Point−
to−Point) *: 24,87€ 

 * Το ανωτέρω τέλος αφορά τη μετατροπή της τιμολόγησης 
των συνδεδεμένων κυκλωμάτων της μορφής Τ− Ζ −Τ ή Τ−Τ τα 
οποία υλοποιήθηκαν μετά τις 31/12/2008, σε Συνδεδεμένα Κυ−
κλώματα από άκρο σε άκρο (Point−to−Point)

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ 
– ΖΕΥΚΤΙΚΑ: **

Είδος 
Κυκλώ−
ματος

Tερματικό Zευκτικό Tερματικό 
−Zευκτικό

Tερματικό − 
Zευκτικό − 
Tερματικό 

‘Η 
Τερματικό − 
Τερματικό

64KB 292,00 315,51 299,35 137,47

128KB 292,00 315,51 299,35 137,47

256KB 450,71 647,62 487,45 158,05

384KB 450,71 647,62 487,45 158,05

512KB 450,71 647,62 487,45 158,05

1024KB 547,70 841,60 584,44 158,05

1920KB 569,74 915,08 731,39 255,04

2MB 587,37 932,71 749,02 263,85

34MB 688,77 1.079,66 798,98 252,10

45MB 688,77 1.079,66 798,98 252,10

155MB 835,72 1.226,61 1.092,89 449,01
** Τα ανωτέρω τέλη θα εφαρμόζονται μέχρι την ημερομηνία 

ισχύος της νέας Προσφοράς Αναφοράς Μισθ. Γραμμών Χον−

δρικής για τη μετατροπή των ΜΓΧ σε Τερματικά – Ζευκτικά 
Τμήματα (Για τις μετατροπές ορθά δρομολογημένων κυκλωμά−
των θα εφαρμόζεται κατά περίπτωση το Εφάπαξ Τέλος Μετα−
τροπής Συνδεδ. Κυκλώματος ανά άκρο Τερματικού / Ζευκτικού 
τμήματος σε Συνδ. Μετάδοσης (Μέρος Α ανωτέρω). 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΟΥ 
ΕΚΚΙΝΕΙ ΑΠΟ ΧΩΡΟ Φ.Σ. ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ ***

34MB 316,76

45MB 316,76

155MB 612,13

*** Το ανωτέρω τέλος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η 
υφιστάμενη Μισθωμενή Γραμμή Χονδρικής εκκινεί από χώρο 
Φυσικής Συνεγκατάστασης και μετατρέπεται:

 Ι. Σε Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης και ίσης χωρητικό−
τητας Σύνδεση Μετάδοση σε Φ.Σ.

 ΙΙ. Σε σύνδεση Τερματικού, Ζευκτικού (αν υφίσταται) και ίσης 
χωρητικότητας Σύνδεση Μετάδοσης σε Φ.Σ στην περίπτωση 
που το Α/Κ, όπου βρίσκεται η Φ/Σ, συμπίπτει με το οικείο Α/Κ 
που ανήκει το σημείο παρουσίας (PoP) του παρόχου ή συμπί−
πτει να είναι και ΚοΜΓ.

Κατά την ανωτέρω μετατροπή δεν χρεώνεται το εφάπαξ τέ−
λος Σύνδεσης Μετάδοσης σε ΦΣ

Β9. Υπηρεσίες Φορητότητας 

Περιγραφή Υπηρεσιών Μοναδιαίο 
Κόστος

Μονάδα 
μέτρησης

Αποδεκτή αίτηση 1,92 Ευρώ

Απορριφθείσα Αίτηση 1,79 Ευρώ

Τέλος Επαναδρομολόγησης 
Κλήσεων σε Μεταφερθέντες 
Αριθμούς (ανά κλήση)

0,005 Ευρω/
κλήση

Β10. Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων καταλόγων χον−
δρικής

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΤΚ Τέλη
(σε Ευρώ)

Κόστος Πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων 
του Ενοποιημένου Τηλεφωνικού Καταλό−
γου (ΕΤΚ) (ανά αναζήτηση)

0,121

Κόστος Πρόσβασης στον ΕΤΚ (CD) 104.146,62

* Το τέλος αφορά το σύνολο της υπηρεσίας, το οποίο θα 
πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ των ενδιαφερομένων παρόχων. 
Το κόστος διάθεσης στοιχείων συνδρομητών ΟΤΕ (CD) επιμε−
ρίζεται με βάση τον αριθμό των παρόχων που λαμβάνουν την 
υπηρεσία ανά ημερολογιακό έτος, ανεξάρτητα από την ημερο−
μηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας σε κάθε πάροχο. 

Κεφάλαιο Γ: Ποσοστά retail retail minus για τις υπηρε−
σίες χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών σε εφαρμογή της 
Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 411/017/22−11−2006

Εγκρίνει τα κάτωθι ποσοστά retail minus για τις υπηρε−
σίες χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών σε εφαρμογή της 
Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 411/017/22−11−2006 «Ορισμός της 
αγοράς λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δί−
κτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA−ISDN συνδέ−
σεων για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, καθορισμός 
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και 
υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 1873/Β/28−12−2006):
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Υπηρεσίες Ποσοστό 
Retail 
Minus

Χονδρικό μηνιαίο πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN −13,7%

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN −46,6%

Χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης BRA−ISDN −20,1%

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN −46,7%
Κεφάλαιο Δ: Ορισμός ανώτατου ορίου τιμής (price 

cap) και υπο− πλαφόν τιμής (sub−cap) για τις υπό ρύθ−
μιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών 
υπηρεσιών της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με τις ΑΠ 
ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 412/021/2007

Ορίζει ανώτατο όριο τιμής (price cap) και υπο− πλα−
φόν τιμής (sub−cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λια−
νικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών της εται−
ρείας ΟΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 
και 412/021/2007, αντίστοιχα, ως εξής:

Υπηρεσίες Λιανικής Πρόσβασης
Α) Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής 

τιμής του ΟΤΕ για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής 
πρόσβασης:

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN 
Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN
Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και 
Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA−ISDN.
ορίζεται στα 13,57 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Β) Το υπο−πλαφόν της μεσοσταθμισμένης λιανικής 

τιμής του ΟΤΕ για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής 
πρόσβασης:

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN 
Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και 
ορίζεται στα 32,58 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Λιανικές υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και 

εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε 
σταθερή θέση 

Για τις υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και 
εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας 
υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου 
γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 2009, η 
οποία είναι 1,3%, ορίζει τα ακόλουθα:

Α) Το ανώτατο όριο τιμής για τις ακόλουθες υπηρε−
σίες ορίζεται σε: 

Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−
net).

2,98 €λεπτά/
λεπτό

Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ 
(on−net)

5,66 €λεπτά/
λεπτό

Κλήσεις dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς 
το διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του 
EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο ISP φιλοξενείται/δια−
συνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ

1,54 €λεπτά/
λεπτό

* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
Β) Το ανώτατο όριο τιμής των ακόλουθων υπηρεσι−

ών ορίζεται σε:

Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων 
παρόχων

1,90 €λε−
πτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις 
από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλ−
λων παρόχων

3,64 €λε−
πτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων 
δικτύων κινητής

3,45 €λεπτά/
λεπτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial−up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο 
πάροχος της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / δια−
συνδέεται με το δίκτυο άλλων παρόχων και που 
παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε τοπικό επίπεδο

1,22 €λεπτά/
λεπτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial−up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο 
πάροχος της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / δι−
ασυνδέεται με το δίκτυο άλλων παρόχων και 
που παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε επίπεδο 
Single Tandem

1,51 €λεπτά/
λεπτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial−up από 
συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο 
πάροχος της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / 
διασυνδέεται με το δίκτυο άλλων παρόχων και 
που παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε επίπεδο 
Double Tandem

1,74 €λεπτά/
λεπτό

* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
Στις ανωτέρω έξι (6) υπηρεσίες η χρέωση είναι ανά 

δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ομιλίας

Κεφάλαιο Ε

Λοιπές διατάξεις:

Άρθρο 1

Χρόνος Εφαρμογής Τιμολογίων
1. Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των σχετικών υπό ρύθ−

μιση αγορών χονδρικής στις οποίες η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ 
υπέχει υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού καθώς και των υπό ρύθμιση 
αγορών λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέω−
ση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας και τα 
οποία περιλαμβάνονται στο Μέρος VI της παρούσας 
εφαρμόζονται ως εξής:

1.1. Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των σχετικών υπό 
ρύθμιση αγορών για τις οποίες, σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα στην παρούσα αποδείχθηκε η κοστοστρέφεια 
για το έτος 2010, εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2010, με την επιφύ−
λαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

1.2. Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των σχετικών υπό 
ρύθμιση αγορών για τις οποίες, σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα στην παρούσα δεν αποδείχθηκε η κοστοστρέ−
φεια για το έτος 2010, εφαρμόζονται από τη δημοσίευση 
της παρούσας στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τα ανώτατα όρια τιμής (price cap) και υπό−πλαφόν 
τιμής (sub cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής 
πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών που ορίζονται 
στο κεφάλαιο Δ ανωτέρω, καθώς και τα ποσοστά retail 
minus για τις υπηρεσίες χονδρικής εκμίσθωσης γραμ−
μών, που ορίζονται στο κεφάλαιο Γ ανωτέρω, εφαρμό−
ζονται από τη δημοσίευση της παρούσας στη Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανταγωνισμού 
και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών, η αναδρομική αύξηση από τον ΟΤΕ των τιμολογίων 
των υπηρεσιών του οι οποίες εμπίπτουν στις υπό ρύθμιση 
αγορές απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη συναίνεση 
του αντισυμβαλλομένου. Με βάση τις αρχές της ισότητας, 
καθώς και της προστασίας του ανταγωνισμού με την εξα−
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σφάλιση ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορι−
σμός του ανταγωνισμού στον τομέα ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών, η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει 
και εφαρμόζεται τόσο για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν 
στις υπό ρύθμιση αγορές λιανικής όσο και αυτές που πε−
ριλαμβάνονται στις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής.

Άρθρο 2
Τελικές / Μεταβατικές Διατάξεις

1. Ο ΟΤΕ καλείται δυνάμει του άρθρου 64 παρ. 1 του 
Ν.3431/2006, να υποβάλει στην ΕΕΤΤ τα εξής:

i. τιμές και πλήρη υποστηρικτικά στοιχεία για τον υπο−
λογισμό του μηνιαίου τέλους κατάληψης και χρήσης σω−
λήνα και του μηνιαίου τέλους σκοτεινής ίνας, σύμφω−
να με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγη−
σης που υπέχει ο ΟΤΕ δυνάμει της απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/065/23−7−2009 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης με−
ριζόμενης και πλήρους πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρό−
χους και υποβρόχους, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Ση−
μαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυ−
τών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1550/Β/2009), και εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών 
από την κοινοποίηση στον ΟΤΕ της παρούσας.

ii. τα Υποδείγματα Αναφοράς με τα αποτελέσματα και 
τους υπολογισμούς που αντιστοιχούν στο πρότυπο ΜΜΕΚ/
ΤΚ (LRAIC), όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα Α 
της Απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/24.06.2008, τόσο αυτά που 
δεν υπέβαλε καθόλου στην ΕΕΤΤ { Υποδείγματα αναφο−
ράς: 3.1 (Πίνακες 2, 3, 4), 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3, 3.4.,}, κα−
θώς και αυτά που υπέβαλε κατ’ απόκλιση από τα οριζόμε−
να στην ανωτέρω Απόφαση {Υποδείγματα αναφοράς 3, 3.1 
(Πίνακες 1,2) και 3.2 (Πίνακας 3.2.1), 2 (Πίνακες 1,2)},

άλλως δε, αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης των 
Υποδειγμάτων Αναφοράς του κοστολογικού συστήματος 
ΜΜΕΚ (LRAIC) που κατά την κρίση του δεν δύνανται να 
παρασχεθούν με τη μορφή που προβλέπει το Παράρτη−
μα A της απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/24.06.2008 και σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 της εν 
λόγω απόφασης, προκειμένου η ΕΕΤΤ να αποφασίσει εάν 
είναι σκόπιμη και αναγκαία η τροποποίηση των εν λόγω 
Υποδειγμάτων. Ο ΟΤΕ καλείται να υποβάλει τα εν λόγω 
στοιχεία εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της παρούσας.

2. Η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται να προβεί στη λήψη Ασφαλι−
στικών Μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν. 
3431/2006 απειλώντας χρηματική ποινή για κάθε μέρα μη 
συμμόρφωσης με τις ως άνω, παράγραφος 1 του παρό−
ντος άρθρου, υποχρεώσεις υποβολής κοστολογικών στοι−
χείων στα πλαίσια των ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγ−
χου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού δαιχωρισμού, οι 
οποίες επιβάλλονται στον ΟΤΕ από το ισχύον νομοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο λόγω του ορισμού του ως Οργα−
νισμού με ΣΙΑ στις ορισθείσες σχετικές αγορές.

3. Ο ΟΤΕ καλείται για την έκδοση αποτελεσμάτων του 
κοστολογικού ελέγχου του έτους 2011 με απολογιστι−
κά στοιχεία 2009 και προϋπολογιστικά στοιχεία 2010 
και 2011, στις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανι−
κής για τις οποίες υπέχει υποχρέωση ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού να ακολου−
θήσει τις Συστάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στις 
επιμέρους ενότητες της παρούσας, καθώς και τα Πα−
ραδοτέα του διεξαχθέντος κοστολογικού ελέγχου 2010 
με απολογιστικά στοιχεία 2008. 

4. Ο ΟΤΕ καλείται ιδίως, όπως, κατά τον επόμενο κο−
στολογικό έλεγχο, υπολογίσει:

i) το κόστος των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ− BRAS−ΕΘΝ 
και ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ− BRAS−ΠΕΡ βάσει της μεθοδολογί−
ας ΜΜΕΚ−ΤΚ με κοστολογικά μοντέλα bottom up, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 
531/066/23−7−2009 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με 
Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά, και Υποχρεωσεις 
αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1549/28−7−2009) και

ii) το μηνιαίο τέλος και το τέλος σύνδεσης του ΑΡΥΣ 
DSLAM τύπου Γ σύμφωνα με τη μεθοδολογία ΜΜΕΚ−ΤΚ 
από κοστολογικό μοντέλο top down, σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στην ίδια ως άνω απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23−
7−2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28−7−2009),

iii) τα εφάπαξ τέλη των τερματικών και ζευκτικών τμη−
μάτων των μισθωμένων γραμμών χονδρικής, τα εφάπαξ 
τέλη των συνδεδεμένων κυκλωμάτων επέκτασης, καθώς 
και το μηνιαίο και εφάπαξ τέλος των συνδέσεων μετάδο−
σης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία ΜΜΕΚ−ΤΚ από κοστο−
λογικό μοντέλο top down, όπως προβλέπει το νέο ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο (ΑΠ 531/064/23−7−2009 «Έγκριση προ−
τεινόμενων από τον ΟΤΕ τροποποιήσεων των Προσφορών 
Αναφοράς για την Παροχή Μισθωμένων Γραμμών χονδρι−
κής (απόφαση ΕΕΤΤ 470/37/2008, ΦΕΚ 498/20.3.2008) και 
την Παροχή Τμηματικών Κυκλωμάτων (Aπόφαση ΕΕΤΤ 
ΑΠ 477/002/23.4.2008, ΦΕΚ 987/Β/28.5.2008)», (ΦΕΚ 1552/28−
7−2009) και ΑΠ ΕΕΤΤ 496/052/23.09.2008 «Έγκριση τελών 
υπηρεσιών Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθω−
μένων Γραμμών Χονδρικής και Συναφών Ευκολιών σε 
εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6−09−2006 (ΦΕΚ 1419/
Β/2007)», (ΦΕΚ 2128/Β/14.10.2008).

5. Η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται να αποφανθεί με χωριστή 
απόφασή της, αναφορικά με το θέμα εξέτασης των τελών 
σε σχέση με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια. 

6. Η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται στα πλαίσια των αρμοδιο−
τήτων της να διερευνήσει ενδεχόμενες παραβάσεις της 
νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ανέκυψαν 
κατά τον παρόντα κοστολογικό έλεγχο. 

7. Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα την εφαρμο−
γή από την ΕΕΤΤ, δυνάμει των άρθρων 12 παράγραφοι στ, 
η και λε και του άρθρου 14 του Νόμου 3431/2006, των κα−
νόνων και αρχών του ανταγωνισμού. Η ΕΕΤΤ επιφυλάσ−
σεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της να διερευνήσει 
ενδεχόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας και των αρχών 
του ανταγωνισμού ιδίως ως προς την ύπαρξη επιθετικής 
τιμολόγησης (predatory pricing), ή / και συμπίεσης τιμών / 
περιθωρίου (price / margin squeeze), ή άλλης μορφής κα−
ταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης εκ μέ−
ρους του ΟΤΕ ΑΕ που ανακύπτουν από την εφαρμογή 
των τιμολογίων που αναφέρονται στην παρούσα.

Άρθρο 3

Έναρξη Ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις της.

2. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί στον ΟΤΕ.

Μαρούσι, 22 Απριλίου 2010

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι.ΚΑΝΕΛΛΟΣ
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