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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Απόφασης 381/1
Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 

Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 
2005 (με απολογιστικά στοιχεία 2003).

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/A΄/2006), (ιδίως τα άρθρα 
3, 12, στοιχ. α΄, β΄ στ΄, και ιστ΄, καθώς και το άρθρο 14, 
το άρθρο 64, το άρθρο 68 παρ. 1 και 3, το άρθρο 69 
παρ. 1 και 3 και το άρθρο 70 παρ. 2 περιπτώσεις (α), 
(στ) και (η)),

β. το ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγο−
πωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» 
(ΦΕΚ 278/Α΄/1977), όπως ισχύει τροποποιηθείς,

γ. 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), 

δ. το π.δ. 40/1996 «Παροχή ανοικτού δικτύου στις 
μισθωμένες γραμμές σε προσαρμογή προς την Οδη−
γία 92/44/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
94/439/Ε.Ε.» (ΦΕΚ 27/Α΄/1996) απόφαση, όπως τροποποι−
ήθηκε από το π.δ. 156/1999 «Για την τροποποίηση του 
ν. 2246/1994 και του π.δ. 40/1996 σε συμμόρφωση προς 
την Οδηγία 97/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των 
Οδηγιών 90/387/ΕΟΚ και 92/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου με 
σκοπό την προσαρμογή του Τηλεπικοινωνιακού Τομέα 
στο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον» (ΦΕΚ 153/Α΄/1999), ως 
προς τις διατάξεις του οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ 
δυνάμει του εδαφίου (γ), της παραγράφου 1 του άρθρου 
68 του ν. 3431/2006, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
εδάφιο (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του 
ιδίου νόμου, και συγκεκριμένα τα άρθρα 3, 4 και 5 παρ. 
1 και 2 αυτού,

ε. το π.δ. 165/1999 «Τροποποίηση του ν. 2246/1994, 
όπως εκάστοτε ισχύει, σε συμμόρφωση: α) προς την 
Οδηγία 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη Διασύνδεση στο χώρο των Tηλεπι−
κοινωνιών, προκειμένου να διασφαλισθεί Kαθολική Yπη−

ρεσία και Διαλειτουργικότητα, με εφαρμογή των αρχών 
παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) και β) σε συμμόρφω−
ση προς την Οδηγία 98/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 97/33/ΕΚ, σε ό,τι αφορά την Φορητότητα των 
Αριθμών και την Προεπιλογή Φορέα» (ΦΕΚ 159/Α΄/1999), 
ως προς τις διατάξεις του οι οποίες διατηρούνται σε 
ισχύ δυνάμει του εδαφίου (β), της παραγράφου 1 του 
άρθρου 68 του ν. 3431/2006, σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στο εδάφιο (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 
70 του ιδίου νόμου, και συγκεκριμένα τα άρθρα 4, 6, 7, 
8, 11, 12 και 14 αυτού,

στ. το π.δ. 181/1999 «Προσαρμογή στην Οδηγία 98/10/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) 
στη Φωνητική Τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία 
για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον», 
(ΦΕΚ 170/Α΄/1999), ως προς τις διατάξεις του οι οποίες 
διατηρούνται σε ισχύ δυνάμει του εδαφίου (α), της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 3431/2006, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο εδάφιο (στ) της παραγράφου 
2 του άρθρου 70 του ιδίου νόμου, και συγκεκριμένα τα 
άρθρα 15 και 16, παράγραφοι 1 έως και 7 αυτού,

ζ. την υπ’ αριθμ. 211/3/16.3.2001 απόφαση της ΕΕΤΤ 
ΑΠ ΕΕΤΤ «Κανονισμός Αρχών Κοστολόγησης και Τι−
μολόγησης Μισθωμένων Γραμμών, Διασύνδεσης και 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο», (ΦΕΚ 
466/Β΄/2001), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ’ 
αριθμ. 304/34/23.1.2004, ΦΕΚ 297/Β΄/11.2.2004 απόφαση 
της ΕΕΤΤ,

η. την υπ’ αριθμ. 277/64/28.2.2003 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Κανονισμός Διαδικασίας Ελέγχου και Υποχρεώσεις 
Δημοσιότητας Τιμολογίων Παρόχων Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών ή / και Δικτύων»(ΦΕΚ 514/Β΄/2.5.2003),

θ. την υπ’ αριθμ. 251/77/24.4.2002 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Καθορισμός Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών με Σημα−
ντική Θέση στην Αγορά για την παροχή Μισθωμένων 
Γραμμών» (ΦΕΚ 527/Β΄/2002),

ι. την υπ’ αριθμ. 275/72Β/7.2.2003 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Καθορισμός Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών με Σημα−
ντική Θέση στην Εθνική Αγορά Διασύνδεσης Δημοσίων 
Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Υποχρεώσεις αυτών», 
(ΦΕΚ 148/Β/2003),

ια. την υπ’ αριθμ. 210/10/28.2.2001 απόφαση της ΕΕΤΤ 
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«Έγκριση του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήματος 
του ΟΤΕ»,

ιβ. την υπ’ αριθμ. 252/67/29.4.2002 απόφαση της ΕΕΤΤ, 
αφορώσα την «Έγκριση της υποβληθείσης από τον ΟΤΕ 
Μεθοδολογίας του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξη−
τικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων 
(«ΜΜΕΚ/ΤΚ» – «LRAIC/CCA»),

ιγ. την υπ’ αριθμ. 243/29/22.1.2002 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 210/10/28.2.2001 απόφασης 
της ΕΕΤΤ σχετικής με την Έγκριση του Επιχειρησιακού 
Κοστολογικού Συστήματος του ΟΤΕ (Υιοθέτηση Βελτι−
ωτικών Επεμβάσεων ή / και μεταβολών στο Ε.Κ.Ο.Σ)»,

ιδ. την υπ’ αριθμ. 266/95/1.11.2002 απόφαση της ΕΕΤΤ, 
«Τροποποιήσεις του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συ−
στήματος του ΟΤΕ (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»)»,

ιε. την υπ’ αριθμ. 299/46/24.11.2003 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Αποτελέσματα κοστολογικού ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) έτους 2003 
(με απολογιστικα στοιχεία 2001) για τις υπό ρύθμιση 
υπηρεσιες» (ΦΕΚ 1925/Β΄/2003),

ιστ. την υπ’ αριθμ. 300/47/5.12.2003 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Ολοκλήρωση Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ) έτους 2003 (με 
βάση Απολογιστικά Στοιχεία 2001) − Έγκριση Τελικών 
Αποτελεσμάτων» (ΦΕΚ 1925/Β΄/2003),

ιζ. την υπ’ αριθμ. 301/30/15.12.2003 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Λήψη Απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά 
με τη ΄΄Νέα Τιμολογιακή Πολιτική ΟΤΕ για τη σταθερή 
τηλεφωνία − 2003΄΄» (ΦΕΚ 1925/Β΄/2003),

ιη. την υπ’ αριθμ. 303/4/5.1.2004 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Λήψη Απόφασης επί των υποβληθέντων από τον «Ορ−
γανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» 
Τιμολογίων Χονδρικής, σύμφωνα με το άρθρο VI, 2 και 
VII, 2 της υπ’ αριθμ. 301/30/15.12.2003 απόφασης της ΕΕΤΤ 
(ΦΕΚ 1925/Β΄/2003)», (ΦΕΚ 23/Β΄/14.1.2004),

ιθ. την υπ’ αριθμ. 304/34/23.1.2004 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Υιοθέτηση Τροποποιήσεων/ Βελτιωτικών Επεμβάσεων 
στο Κοστολογικό Σύστημα του ΟΤΕ σταθερή τηλεφωνία 
− 2003»,

κ. την υπ’ αριθμ. 334/45/10.11.2004 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.) Ετους 2004 
(με απολογιστικά στοιχεία 2002) για τις υπό ρύθμιση 
υπηρεσίες χονδρικής» (ΦΕΚ 1730/Β΄/2004),

κα. την υπ’ αριθμ. 337/73/10.12.2004 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Λήψη Απόφασης σχετικά με τα υποβληθέντα από τον 
ΟΤΕ τιμολόγια χονδρικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 11, εδ. α΄ της ΑΠ ΕΕΤΤ 334/45/10.11.2004 «Απο−
τελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) έτους 2004 
(με απολογιστικά στοιχεία 2002) για τις υπό ρύθμιση 
υπηρεσίες χονδρικής», (ΦΕΚ 1914/Β΄/2004),

κβ. την υπ’ αριθμ. 339/31/30.12.2004 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Λήψη Απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά 
με τα τιμολόγια λιανικής φωνητικής τηλεφωνίας και 
μισθωμένων γραμμών και τροποποίησης της απόφασης 
ΕΕΤΤ ΑΠ 334/45/2004 όσον αφορά τιμολόγια χονδρικής 
μισθωμένων γραμμών», (ΦΕΚ 1973/Β΄/2004),

κγ. την υπ’ αριθμ. 353/186/17.8.2005 απόφαση της ΕΕΤΤ, 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 268/1977 απόφασης ΕΕΤΤ 

«Εισαγωγή των Τμηματικών Κυκλωμάτων (Part Circuits) 
στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 1604/Β΄/30.12.2002)», (ΦΕΚ 
1293/Β΄/15.9.2005),

κδ. την υπ’ αριθμ. 341/103/28.1.2005 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Λήψη Απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά 
με τα οικονομικά προγράμματα «οτεπιχειρώ» και «οτε−
πιχειρώ plus»,

κε. την υπ’ αριθμ. 336/70/29.11.2004 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Λήψη Απόφασης επί του υποβληθέντος από την εται−
ρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» 
εφάπαξ και μηνιαίου τέλους της υπηρεσίας μη αναγρα−
φής στον τηλεφωνικό κατάλογο»,

κστ. την υπ’ αριθμ. 351/92/20.5.2005 απόφαση της ΕΕΤΤ 
σύμφωνα με την οποία ο διενεργηθείς Ανοικτός Δια−
γωνισμός για την ανάθεση του Έργου «Κοστολογικός 
Έλεγχος του «Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε 
(ΟΤΕ Α.Ε.) για το έτος 2005 για τις Υπηρεσίες Φωνητι−
κής Τηλεφωνίας, Μισθωμένων Γραμμών, Διασύνδεσης 
και Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο» 
κατακυρώθηκε από κοινού στις εταιρείες ANALYSIS LTD 
και GRANT THORΝΤON AE,

κζ. την από 31.5.2005 υπογραφείσα σχετική Σύμβαση 
μεταξύ της ΕΕΤΤ και της Κοινοπραξίας με την επωνυμία 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ GRANT THORNTON A.E. – Analysys LTD» 
(στο εξής «ο Σύμβουλος» ή «ο Ελεγκτής») (24/05),

κη. την υπ’ αριθμ. 16307/Φ.305/31.5.2005 επιστολή της 
ΕΕΤΤ με θέμα «Εφαρμογή Κανονισμού Διαδικασιών 
Ελέγχου και Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Τιμολογίων 
Παρόχων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ή / και Δικτύ−
ων ΑΠ ΕΕΤΤ 277/64/2003 (ΦΕΚ 514/Β΄/2003) / Υποβολή 
Κοστολογικών Στοιχείων Έτους 2005 (απολογιστικά 
2003)»,

κθ. την υπ’ αριθμ. 18698/22.6.2005 επιστολή του ΟΤΕ 
με θέμα «Κοστολόγηση (Έλεγχος Ε.ΚΟ.Σ− ΟΤΕ 2003−
2005),

λ. την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ 462/Φ960/29.6.2005 επι−
στολή του ΟΤΕ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ 462/Φ960/29.6.2005 με θέμα 
«Κοστολόγηση ( Έλεγχος Ε.ΚΟ.Σ− ΟΤΕ 2003−2005)»,

λα. την υπ’ αριθμ. 19919/4.7.2005 επιστολή του ΟΤΕ 
με θέμα «Κοστολόγηση ( Έλεγχος Ε.ΚΟ.Σ− ΟΤΕ 2003−
2005),»,

λβ. την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ ΥΠΗΡ 465/Φ 960/12.7.2005 
επιστολή του ΟΤΕ με θέμα «Κοστολόγηση ( Έλεγχος 
Ε.ΚΟ.Σ− ΟΤΕ 2003−2005),»

λγ. την υπ’ αριθμ. 21376/Φ 305/15.7.2005 επιστολή της 
ΕΕΤΤ με θέμα «Υποβολή στοιχείων για τον ετήσιο Κο−
στολογικό Έλεγχο του ΟΤΕ Έτους 2005 (απολογιστικά 
στοιχεία 2003)»,

λδ. την υπ’ αριθμ. 21675/Φ 305/19.7.2005 επιστολή της 
ΕΕΤΤ με θέμα «Ετήσιος Κοστολογικός Έλεγχος του ΟΤΕ 
Έτους 2005»,

λε. την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ ΥΠΗΡ 471/Φ 960/18.7.2005 επι−
στολή του ΟΤΕ με θέμα «Κοστολόγηση (΄Έλεγχος Ε.ΚΟ.
Σ− ΟΤΕ 2003−2005)», 

λστ. την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ ΥΠΗΡ 472/Φ.960/20.7.2005 επι−
στολή του ΟΤΕ με θέμα «Κοστολόγηση (΄Έλεγχος Ε.ΚΟ.
Σ− ΟΤΕ 2003−2005)»,

λζ. την υπ’ αριθμ. 22871/1.8.2005 επιστολή της GRANT 
THORNTON AE με θέμα «Οδηγίες χρήσης των αρχείων 
από το σύστημα Δελφοί»,

λη. την υπ’ αριθμ. 23392/4.8.2005 ηλεκτρονική επιστολή 
του ΟΤΕ με θέμα «Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης 
Για Τον Κοστολογικό Έλεγχο του ΟΤΕ ΄Ετους 2003»,
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λθ. την υπ’ αριθμ. 23588/5.8.2005 επιστολή της GRANT 
THORNTON AE με θέμα «Πρωτόκολλο Παράδοσης 3»,

μ. την υπ’ αριθμ. 23622/8.8.2005 επιστολή της GRANT 
THORNTON AE με θέμα «Προϋπολογισμός 2004−Συμφι−
λίωση Λειτουργικών Εξόδων 2003− Ερωτήματα επί των 
Ερωτηματολογίων − Καρτέλες Λογαριασμών−Αιτούμενα 
Δεδομένα»,

μα. την υπ’ αριθμ. 24302/Φ.305/16.8.2005 επιστολή της 
ΕΕΤΤ με θέμα «Ετήσιος Κοστολογικός Έλεγχος του ΟΤΕ 
Έτους 2005»,

μβ. την υπ’ αριθμ. 24309/16.8.2005 επιστολή του ΟΤΕ 
με θέμα «Κοστολογικός Έλεγχος 2003−05»,

μγ. την υπ’ αριθμ. 27481/20.9.2005 επιστολή του ΟΤΕ 
με θέμα «Κοστολογικός Έλεγχος 2003−05»,

μδ. την υπ’ αριθμ. 25045/26.8.2005 επιστολή του ΟΤΕ με 
θέμα «Ετήσιος Κοστολογικός Έλεγχος του ΟΤΕ Έτους 
2005»,

με. την υπ’ αριθμ. 25208/30.8.2005 ηλεκτρονική επιστο−
λή της κοινοπραξίας GRANT THORNTON AE−ΑNALYSYS 
με θέμα «Αιτούμενα Δεδομένα − Εκκρεμή Ζητήματα», 

μστ. την υπ’ αριθμ. 25209/30.8.2005 ηλεκτρονική επιστο−
λή της κοινοπραξίας GRANT THORNTON AE−ΑNALYSYS 
με θέμα «Ερωτήσεις και Συνεντεύξεις με ημερομηνία 
ενάρξεως την 29 Αυγούστου»,

μζ. την υπ’ αριθμ. 25424/1.9.2005 ηλεκτρονική επιστολή 
της κοινοπραξίας GRANT THORNTON AE−ΑNALYSYS 
με θέμα «Πραγματικά και Προϋπολογισθέντα Έσοδα 
–Όγκοι»,

μη. την υπ’ αριθμ. 26147/7.9.2005 ηλεκτρονική επιστολή 
της κοινοπραξίας GRANT THORNTON AE−ΑNALYSYS 
με θέμα «Κόστος Επαναδρομολόγησης Φορητότητας 
Αριθμών»,

μθ. την υπ’ αριθμ. 29873/10.10.2005 επιστολή του ΟΤΕ 
με θέμα «Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρό−
χο»,

ν. την υπ’ αριθμ. 28293/Φ.305/27.9.2005 επιστολή της 
ΕΕΤΤ με θέμα «Κοστολογικός Έλεγχος 2003−2005»,

να. την υπ’ αριθμ. 35317/18.11.2005 επιστολή του ΟΤΕ με 
θέμα «Κοστολογικός Έλεγχος του ΟΤΕ Έτους 2005»,

νβ. την υπ’ αριθμ. 35592/22.11.2005 επιστολή του ΟΤΕ,
νγ. την υπ’ αριθμ. 38635/15.12.2005 ηλεκτρονική επιστο−

λή της κοινοπραξίας GRANT THORNTON AE−ΑNALYSYS 
με θέμα «Αναθεωρημένα Αρχεία Τρέχοντος Κόστους 
(Για τη διεξαγωγή του τρεξίματος του Ε.ΚΟ.Σ)»,

νδ. την υπ’ αριθμ. 38636/15.12.2005 ηλεκτρονική επιστο−
λή της κοινοπραξίας GRANT THORNTON AE−ΑNALYSYS 
με θέμα «Αναθεωρημένα Αρχεία για τη διεξαγωγή του 
τρεξίματος του Ε.ΚΟ.Σ)»,

νε. την υπ’ αριθμ. 387/5.1.2006 ηλεκτρονική επιστολή 
του ΟΤΕ με θέμα «Ε.ΚΟ.Σ 2003−5»,

νστ. την υπ’ αριθμ. 827/10.1.2006 ηλεκτρονική επιστολή 
της κοινοπραξίας GRANT THORNTON AE−ΑNALYSYS με 
θέμα «Ταμειακές Ροές»,

νζ. την υπ’ αριθμ. 1838/Φ.305/18.1.2006 επιστολή της 
ΕΕΤΤ με θέμα «Διαχείριση Απασχολούμενου Κεφαλαί−
ου»,

νη. την υπ’ αριθμ. 2662/24.1.2006 επιστολή του ΟΤΕ με 
θέμα «Κοστολογικός Έλεγχος 2003− 2005»,

νθ. την υπ’ αριθμ. 5075/Φ.305/14.2.2006 επιστολή της 
ΕΕΤΤ με θέμα «Κοστολογικός Έλεγχος 2003−2005»,

ξ. την υπ’ αριθμ. 6686/27.2.2006 επιστολή του ΟΤΕ με 
θέμα «Διαχείριση Απασχολούμενου Κεφαλαίου»,

ξα. τα από 20.3.2006 (αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 9227/20.3.2006) 

Παραδοτέα υπ’ αριθμ. 2 και 3 της ανωτέρω (σχετ. κζ.) 
Σύμβασης όπως αυτά υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο 
του έργου «Κοστολογικός Έλεγχος του ‘‘Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε (ΟΤΕ Α.Ε.)” για το έτος 2005 
για τις Υπηρεσίες Φωνητικής Τηλεφωνίας, Μισθωμένων 
Γραμμών, Διασύνδεσης και Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
στον Τοπικό Βρόχο» με τίτλο:

• Επισκόπηση του κοστολογικού συστήματος Πλή−
ρους Κατανεμημένου Κόστους με βάση τη Λογιστική 
Τρέχοντος Κόστους (ΠΚΚ−ΤΚ) του ΟΤΕ για την περίοδο 
2003−2005 (Παραδοτέο 2),

• Έκθεση ελέγχου κοστολογικού συστήματος LRIC, 
(Παραδοτέο 3).

ξβ. το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΤΕ 
προς την ΕΕΤΤ (υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 9757/23.3.2006) με θέμα 
«Bottom−up μοντέλο»,

ξγ. την υπ’ αριθμ. 215/16384/28.3.2006 επιστολή του ΟΤΕ 
προς την ΕΕΤΤ (υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 10430/28.3.2006) με θέμα 
«Κοστολογικός έλεγχος ΕΚΟΣ 2003−2005»,

ξδ. την υπ’ αριθμ. 821/34601/12.12.2005 επιστολή του 
ΟΤΕ προς την ΕΕΤΤ (υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 38239/12.12.2005) 
με θέμα «Υπόδειγμα Προσφοράς (Τμηματικά κυκλώμα−
τα)»,

ξε. την υπ’ αριθμ. 9477/21.3.2006 επιστολή της ΕΕΤΤ 
προς τον ΟΤΕ με θέμα «Υπόδειγμα Προσφοράς Τμημα−
τικών Κυκλωμάτων», 

ξστ. την υπ’ αριθμ. 2241/20.1.2006 επιστολή της ΕΕΤΤ 
προς τον ΟΤΕ με θέμα «Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον 
Τοπικό Βρόχο− Κόστος Παγίου Τέλους κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας»,

ξζ. την υπ’ αριθμ. 6397/23.2.2006 επιστολή της ΕΕΤΤ 
προς τον ΟΤΕ με θέμα «Προθεσμία Υποβολής Στοιχεί−
ων»,

ξη. την υπ’ αριθμ. 359/15698/1.3.2006 επιστολή του ΟΤΕ 
προς την ΕΕΤΤ (υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 7133/1.3.2006) με θέμα 
«Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο με Φυσ. 
Συνεγκατάσταση (Κόστος Παγίου Τέλους κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας)»,

ξθ. την υπ’ αριθμ. 9475/23.3.2006 επιστολή της ΕΕΤΤ 
προς τον ΟΤΕ με θέμα «Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον 
Τοπικό Βρόχο − Κόστος Παγίου Τέλους κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας»,

ο. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 23972/10.8.2005 επιστολή της 
ΕΕΤΤ προς τον ΟΤΕ με θέμα «Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
στον Τοπικό Βρόχο»,

οα. την υπ’ αριθμ. 504/33838/7.10.2005 επιστολή του 
ΟΤΕ προς την ΕΕΤΤ με θέμα «Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
στον Τοπικό Βρόχο»,

οβ. την υπ’ αριθμ. 8834/Φ.600/3.4.2006 Εισήγηση της 
αρμόδιας Επιτροπής της ΕΕΤΤ,

ογ. το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας Από−
φασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, 

Εκτιμώντας ότι:
1. Ο ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και άλλες διατάξεις», (εφεξής, ο νόμος) τέθηκε σε ισχύ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 αυτού, από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
ήτοι την 3η Φεβρουαρίου 2006, (εκτός αν άλλως ορί−
ζεται σε συγκεκριμένη διάταξη αυτού). Σύμφωνα με το 
άρθρο 70 παράγραφος 2 του νόμου, από την έναρξη 
ισχύος του καταργούνται ο ν. 2867/2000, πλην συγκε−
κριμένων διατάξεων, καθώς και μια σειρά υπουργικών 
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αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων που απαριθ−
μούνται ειδικά στις περιπτώσεις β έως και ζ, καθώς 
και τις περιπτώσεις αα) έως και εε) της περίπτωσης θ. 
και στην περίπτωση ι. της παραγράφου 2 του άρθρου 
70, μεταξύ των οποίων η περίπτωση στ) αναφέρει τα
π.δ. 165/1999 (ΦΕΚ 159 Α΄), 181/1999 (ΦΕΚ 170 Α΄) και 
40/1996 (ΦΕΚ 27 Α΄), όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του 
παρόντος, καθώς και το π.δ. 157/1999 (ΦΕΚ 153 Α΄), καθώς 
και η) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, προε−
δρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή απόφασης 
της Ε.Ε.Τ.Τ., που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος 
ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο 
θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο. Από 
το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι 
και μετά την έναρξη ισχύος του νόμου πέραν, των ως 
άνω συγκεκριμένα αναφερόμενων διατάξεων οι οποίες 
καταργούνται ρητά, κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη 
νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης 
ή απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ παραμένει σε ισχύ στο βαθμό 
που δεν «αντίκειται στις διατάξεις του νόμου ή κατά το 
μέρος που δεν ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα 
που ρυθμίζονται από αυτόν. Αυτό ισχύει για την ΑΠ ΕΕΤΤ 
277/64/28.2.2003 «Κανονισμός Διαδικασιών Ελέγχου και 
Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Τιμολογίων Παρόχων Τη−
λεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ή /και Δικτύων» (ΦΕΚ 514/
Β΄/2003) η οποία διατηρείται σε ισχύ. Σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 της ως άνω Απόφασης, σχετικά 
με τα τιμολόγια των υπό ρύθμιση υπηρεσιών των οργα−
νισμών με υποχρέωση κοστοστρέφειας, (εν προκειμένω 
ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΟΤΕ ΑΕ) 
όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 1 αυτής: 

«2. Οι ανωτέρω Οργανισμοί υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ 
ετησίως και πάντως εντός ενός (1) μηνός από τη δημο−
σίευση των οικονομικών καταστάσεων εκάστου έτους, 
τα τιμολόγια των υπηρεσιών για τις οποίες υφίσταται 
υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμολόγησης, συνοδευόμε−
να από όλα τα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ο 
προσανατολισμός των εν λόγω τιμολογίων στο κόστος. 
Αλλαγή των τιμών με πρωτοβουλία του Υπόχρεου Ορ−
γανισμού, για τις υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν στις δι−
ατάξεις της παρούσας παραγράφου μέσα στη διάρκεια 
του έτους επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που απο−
τελούν ουσιαστική και αναπότρεπτη και μη δυνάμενη να 
προβλεφθεί αλλαγή συνθηκών, σύμφωνα με τα άρθρα 
288 και 388 ΑΚ, η οποία έχει άμεση συνέπεια στο κόστος 
των αντιστοίχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.»

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 της 
ως άνω Απόφασης: «4. Η ΕΕΤΤ προβαίνει σε έλεγχο 
κοστοστρέφειας με βάση τα αρχικά υποβληθέντα στοι−
χεία, τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία που έχει ζητήσει από 
τον Υπόχρεο Οργανισμό, ή και άλλα στοιχεία τα οποία 
τυχόν έχει στη διάθεσή της η ίδια. Η ΕΕΤΤ δύναται να 
αναθέσει τη διενέργεια του κοστολογικού ελέγχου σε 
ανεξάρτητο ελεγκτή…»

2. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
Απόφαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής υπο−
χρεώσεων οι οποίες επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις που 
παρέχουν δημόσια δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών δυνάμει διατάξεων των πδ. 181/1999, 
165/1999 και 40/1996 (σε συμμόρφωση με τις κοινοτι−
κές οδηγίες 98/10, 97/33 και 92/44, τροποποιηθείσες), 
πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου και μάλιστα, 

πριν από την 24η.7.2003 και οι οποίες διατηρούνται σε 
ισχύ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 68 του 
ν. 3431/2006, ιδίως τις παραγράφους 1 και 3 αυτού. Η εν 
λόγω διάταξη με τίτλο «Επανεξέταση υποχρεώσεων» η 
οποία συνιστά ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
των άρθρων 27 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (Οδηγία Πλαί−
σιο), του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/19/ΕΚ (Οδηγίας 
Πρόσβασης) και του άρθρου 16 της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
(Οδηγία Καθολικής Υπηρεσίας), σύμφωνα με τις οποίες 
και πρέπει να ερμηνεύεται, επιβάλλει ρητά τη διατήρη−
ση, συγκεκριμένων υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί 
σε επιχειρήσεις, που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή / και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες ίσχυαν 
πριν την έναρξη ισχύος του νόμου και αφορούν συγκε−
κριμένες διατάξεις της προϋφιστάμενης νομοθεσίας, 
εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του ιδίου, 
στοιχεία α−γ, μέχρι να ολοκληρωθεί από την ΕΕΤΤ η 
διαδικασία ανάλυσης αγορών προκειμένου να αποφα−
σισθεί εάν οι εν λόγω υποχρεώσεις θα διατηρηθούν, 
τροποποιηθούν ή αρθούν. 

3. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της εν 
λόγω διάταξης, «Οι υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί 
σε επιχειρήσεις, που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή / και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες ίσχυαν 
πριν την έναρξη ισχύος του νόμου και αφορούν: 

α) την ειδική πρόσβαση και τα τιμολόγια λιανικής για 
την παροχή πρόσβασης και τη χρήση του σταθερού δη−
μόσιου τηλεφωνικού δικτύου, που επιβάλλονται δυνάμει 
των άρθρων 15 και 16, παράγραφοι 1 έως και 7 του π.δ. 
181/1999 (ΦΕΚ 170 Α΄), 

β) την πρόσβαση και τη διασύνδεση, την επιλογή ή 
προεπιλογή φορέα, που επιβάλλονται δυνάμει των άρ−
θρων 4, 6, 7, 8, 11, 12 και 14 του π.δ 165/1999 (ΦΕΚ 159 
Α΄) και 

γ) τις μισθωμένες γραμμές, που επιβάλλονται δυνά−
μει των άρθρων 3, 4 και 5 παρ. 1 και 2 του π.δ. 40/1996 
(ΦΕΚ 27 Α΄),

 διατηρούνται σε ισχύ, έως ότου η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει 
ανάλυση της αγοράς για τις λιανικές αγορές, σύμφωνα 
με το άρθρο 37, για να αποφασισθεί εάν οι υποχρεώσεις 
αυτές διατηρηθούν, τροποποιηθούν ή αρθούν...».

4. Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 3 του νό−
μου: «Έως ότου η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει ανάλυση της αγοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 37, οι φορείς εκμετάλλευσης, 
που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και 
έχουν ορισθεί ως έχοντες Σημαντική Ισχύ στην αγορά 
παροχής σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και 
υπηρεσιών εξακολουθούν να θεωρούνται «κοινοποιημέ−
νοι φορείς εκμετάλλευσης» για τους σκοπούς του υπ’ 
αριθμ. 2887/2000 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2000 σχετικά με 
την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο». 

5. 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., κατόπιν 
αιτήματός της, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοι−
κονομικών πληροφοριών που απαιτούνται, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους προς τις διατά−
ξεις της νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
και ιδίως για τον έλεγχο προς τους όρους της Γενικής 
Άδειας, τους όρους των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυ−
χνοτήτων ή / και αριθμών ή τις ειδικές υποχρεώσεις οι 
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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 πληροφορίες 
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 ειδι−
κές 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.»

6. Εξάλλου, το στοιχείο στ) του άρθρου 12 του
ν. 3431/2006 προβλέπει την αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ να 
μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών εφαρμόζοντας τις διατάξεις του
ν. 703/1977, όπως εκάστοτε ισχύει σε σχέση με την άσκη−
ση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονι−
κών 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 ΕΕΤΤ έχει 
προς διαπίστωση των παραβάσεων της νομοθεσίας 
περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των κανόνων του 
ανταγωνισμού, τις εξουσίες και τα δικαιώματα που προ−
βλέπονται στο ν. 703/1977 και δύναται μεταξύ άλλων «να 
ελέγχει τα πάσης φύσεως βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγ−
γραφα των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να 
ενεργεί έρευνες στα γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις 
των τελευταίων…». Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, 
ποινές και κυρώσεις του ν. 703/1977 εφαρμόζονται ανα−
λόγως σε περίπτωση αρνήσεως παροχής στοιχείων, 
παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου της ΕΕΤΤ, 
επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των προβλεπόμενων 
από τον παρόντα νόμο κυρώσεων. 

7. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος κα−
τέχει σημαντική ισχύ στην αγορά σταθερού δημόσι−
ου τηλεφωνικού δικτύου ή / και σταθερών δημόσιων 
τηλεφωνικών υπηρεσιών, έχει ορισθεί ως Οργανισμός 
με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά Μισθωμένων Γραμμών 
(ΑΠ ΕΕΤΤ.: 251/77/22.4.2002, (ΦΕΚ 527/2002)), έχει ορισθεί 
ως Οργανισμός με Σημαντική Ισχύ στην εθνική αγοράς 
Διασύνδεσης Σταθερών Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών 
Δικτύων (ΑΠ ΕΕΤΤ.: 275/72Β/7.2.2003, (ΦΕΚ 148/Β΄/2003), 
ενώ δεδομένου ότι αποτελεί τον φορέα σταθερών δη−
μόσιων τηλεφωνικών δικτύων, ο οποίος κατέχει σημα−
ντική ισχύ στην αγορά παροχής σταθερών δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων και υπηρεσιών, (βάσει του μέρους 
1 του Παραρτήματος Ι, της Οδηγίας 97/33/ΕΚ ή της 
Οδηγίας 98/10/ΕΚ) αποτελεί τον Κοινοποιημένο Φορέα 
Εκμετάλλευσης ο οποίος εξακολουθεί να υπόκειται στις 
διατάξεις του Κανονισμού 2887/2000/ΕΚ, δυνάμει του 
άρθρου 68 παρ. 3 έως ότου η ΕΕΤΤ διεξάγει ανάλυση 
της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3431/2006 
(ιδίως εν προκειμένω όσον αφορά στις υποχρεώσεις 
κοστολόγησης /τιμολόγησης για την παροχή αδεσμο−
ποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και τις συναφείς 
εγκαταστάσεις του).

8. Ειδικότερα, ο ΟΤΕ ΑΕ εξακολουθεί να υπόκειται, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 68 παρ. 1 και 
3 του ν. 3431/2006 στο σύνολο των υποχρεώσεων οι 
οποίες του είχαν επιβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος 
του νόμου, όσον αφορά:

α) την ειδική πρόσβαση και τα τιμολόγια λιανικής για 
την παροχή πρόσβασης και τη χρήση του σταθερού 
δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, που επιβάλλονται δυ−

νάμει των άρθρων 15 και 16, παράγραφοι 1 έως και 7 του
π.δ. 181/1999 (ΦΕΚ 170 Α΄), 

β) την πρόσβαση και τη διασύνδεση, την επιλογή ή 
προεπιλογή φορέα, που επιβάλλονται δυνάμει των άρ−
θρων 4, 6, 7, 8, 11, 12 και 14 του π.δ 165/1999 (ΦΕΚ 159 
Α΄) και 

γ) τις μισθωμένες γραμμές, που επιβάλλονται δυνάμει 
των άρθρων 3, 4 και 5 παρ. 1 και 2 του π.δ. 40/1996 (ΦΕΚ 
27 Α΄) καθώς και 

δ) την κοστολόγηση /τιμολόγηση της παροχής αδε−
σμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και τις συ−
ναφείς εγκαταστάσεις του με βάση το κόστος σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κανονισμού 2887/2000/ΕΚ.

9. Με το ανωτέρω σχετ. κστ, κατόπιν ανοικτής δη−
μόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας, ανατέθηκε σε ανε−
ξάρτητο ελεγκτή ο έλεγχος συμμόρφωσης του ΟΤΕ με 
τις υποχρεώσεις κοστοστρεφούς τιμολόγησης των υπό 
ρύθμιση υπηρεσιών όπως αυτές επιβάλλονται από την 
κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, και τις σχετι−
κές αποφάσεις της ΕΕΤΤ, και συγκεκριμένα ο έλεγχος 
συμμόρφωσης του κοστολογικού συστήματος του ΟΤΕ 
με τις εγκριθείσες μεθοδολογίες συμπεριλαμβανομένης 
της ενσωμάτωσης των βελτιωτικών επεμβάσεων των 
προηγούμενων ελέγχων, καθώς και ο έλεγχος κοστο−
στρέφειας ή/ και εύλογου των σχετικών τελών για τις 
υπό ρύθμιση υπηρεσίες έτους 2005, με βάση απολογι−
στικά στοιχεία του έτους 2003 και προϋπολογιστικά για 
τα έτη 2004 και 2005.

10. Επισημαίνεται ότι, κατά τον τρίτο κοστολογικό 
έλεγχο (2004 με απολογιστικά στοιχεία 2002), η ΕΕΤΤ 
δεν προέβη σε περαιτέρω τροποποιήσεις της εγκεκρι−
μένης μεθοδολογίας, αλλά περιορίσθηκε όπως ελέγξει 
την ορθή εφαρμογή της από τον ΟΤΕ. Σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 334/45/10.11.2004 (ΦΕΚ 
1730/Β΄/2004) από τον έλεγχο διαπιστώθηκε, αφενός 
ότι ο ΟΤΕ εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με μια 
σειρά εκ των Βελτιωτικών Προτάσεων που του επιβλή−
θηκαν με τις υπ’ αριθμ. 243/29/22.1.2002, 266/95/1.11.2002 
και 304/34/23.1.2004 αποφάσεις της ΕΕΤΤ, καθώς και 
με λοιπές υποχρεώσεις κοστοστρέφειας των υπό ρύθ−
μιση υπηρεσιών (ιδίως ΑΠ ΕΕΤΤ 277/63/28.2.2003 (ΦΕΚ 
331/Β΄/2003) και ΑΠ ΕΕΤΤ.: 278/64/14.3.2003, ΦΕΚ 457/
Β΄/2003) με τις οποίες ο ΟΤΕ κλήθηκε εκ νέου όπως 
συμμορφωθεί και αφετέρου η ΕΕΤΤ κάλεσε τον ΟΤΕ να 
βελτιώσει τις διαδικασίες εφαρμογής του κοστολογικού 
του συστήματος προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή 
έκδοση αποτελεσμάτων των επόμενων χρήσεων στα 
σημεία εκείνα στα οποία εντοπίσθηκαν σφάλματα κατά 
τον έλεγχο του 2004 χωρίς εντούτοις να επιβάλει νέες 
βελτιωτικές τροποποιήσεις στο κοστολογικό σύστημα 
του ΟΤΕ. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ όφειλε να υλοποιή−
σει τις ανωτέρω βελτιωτικές τροποποιήσεις, άμεσα, και 
πάντως για την έκδοση των αποτελεσμάτων του έτους 
2005, με βάση απολογιστικά στοιχεία 2003.

11. Το νομικό πλαίσιο του ως άνω ελέγχου των συστη−
μάτων κοστολόγησης του ΟΤΕ, όπως αυτό περιγράφε−
ται αναλυτικά στο Πλαίσιο Αναφοράς του Έργου στο 
Παράρτημα του δημοσιευθέντος τεύχους Διακήρυξης 
του Διαγωνισμού καθώς και της από 31.5.2006 (υπ’ αριθμ. 
24/2005) Σύμβασης, συνάδει πλήρως με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 3431/2006.

12. Τα ευρήματα του ελέγχου εκτίθενται αναλυτικά 
στα Παραδοτέα του Έργου, όπως αυτά υποβλήθηκαν 
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στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Τα βασικά 
πορίσματα του ελέγχου, όσον αφορά τον έλεγχο της 
μεθοδολογίας κοστολόγησης ή / και της ορθής υλοποί−
ησής της από τον ΟΤΕ, καθώς και τα αποτελέσματα για 
τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες του ΟΤΕ για το έτος 2005 
με βάση απολογιστικά στοιχεία 2003, παρατίθενται στα 
κεφάλαια Ι και ΙΙ της παρούσας, αντίστοιχα:
Ι.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜ−

ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΕΤΤ 
(ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004)
Ι.Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΚΚ−ΤΚ
(Α) Επισκόπηση Εφαρμογής Βελτιωτικών Προτάσε−

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

Από τον έλεγχο συμμόρφωσης του ΟΤΕ με τις βελτι−
ωτικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 
ΕΕΤΤ ΑΠ. 304/34/23.1.2004 απόφαση σχετικά με την με−
θοδολογία του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους (ΠΚΚ−
ΤΚ) και οι οποίες κατά τον προηγούμενο κοστολογικό 
έλεγχο (2002−2004) δεν είχαν υλοποιηθεί πλήρως /ή 
προσηκόντως από τον ΟΤΕ, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Βελτιωτική υπ’ αριθμ. Ι.Α.1: Ενσωμάτωση παραγόντων 
αποδοτικότητας προκειμένου να απεικονισθεί ο αντί−
κτυπος της νέας τεχνολογίας.

O OTE ούτε στον παρόντα έλεγχο δεν εισήγαγε παρά−
γοντες αποδοτικότητας στο κοστολογικό του σύστημα 
προκειμένου να εκτιμήσει τις λειτουργικές προσαρμογές 
της αποδοτικότητας όταν λαμβάνεται υπ’ όψη η καινού−
ρια τεχνολογία, όπως ορίζει η ΑΠ. ΕΕΤΤ 304/34/23.1.2004. 
Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο διαπιστώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
334/45/2004 (ΦΕΚ 1730/Β΄/2004), ιδίως Κεφ. Ι.Α. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.2: Επαναπροσδιορισμός απο−
σβέσεων βάση πραγματικής ωφέλιμης ζωής

Ο ΟΤΕ και στην τρέχουσα χρήση χρησιμοποίησε τους 
φορολογικούς συντελεστές για τον υπολογισμό των 
αποσβέσεων και δεν επαναπροσδιόρισε ως όφειλε βά−
σει της υπ’αριθμ. Ι.Α.2 Βελτιωτικής Πρότασης ΕΕΤΤ, τις 
σωρευμένες αποσβέσεις και τις αποσβέσεις χρήσεων 
βάσει της ωφέλιμης ζωής των παγίων. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.3: Χρήση market values για 
τα Ίδια Κεφάλαια και τα financial leases ως δανειακά 
κεφάλαια

O ΟΤΕ εφάρμοσε μερικώς την συγκεκριμένη βελτιω−
τική. Δεν συμπεριέλαβε στον υπολογισμό του WACC τα 
financial leasing ως δανειακά κεφάλαια. 

Βελτιωτικές υπ’ αριθμό Ι.Α.3.1, Ι.Α.3.3 και Ι.Α.3.5−3.9: 
Βελτιωτικές Προτάσεις σχετικά με τα προϊόντα των 
μισθωμένων γραμμών

Στην υπό έλεγχο χρήση (2003−2005) τα κοστολογικά 
συστήματα FDC και LRIC που υποβλήθηκαν από τον 
ΟΤΕ εμπεριέχουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον 
μέχρι πρότινος τρόπο κατανομής του κόστους των μι−
σθωμένων γραμμών και τις προβλέψεις. Οι εν λόγω 
αλλαγές αναλύονται στη σχετική ενότητα των Μισθω−
μένων Γραμμών που ακολουθεί. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.3.4: Τμηματικά κυκλώματα
Δεν έχει υπάρξει ενσωμάτωση των τμηματικών κυ−

κλωμάτων (PPC) στο κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ. 
Επομένως η συγκεκριμένη βελτιωτική δεν έχει εφαρμο−
σθεί, όπως και κατά την προηγούμενη χρήση.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.5: Εναρμόνιση Λογαριασμών 
κόστους με στοιχεία εισόδου στο κοστολογικό 

Έχει υλοποιηθεί η σχετική βελτιωτική πρόταση από 
τον ΟΤΕ.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.7: Επιχορηγήσεις παγίων
Έχει υλοποιηθεί η σχετική βελτιωτική πρόταση από 

τον ΟΤΕ..
Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.8: Group relations
Ο ΟΤΕ, στη νέα μεθοδολογία που παρουσίασε κατά 

τον παρόντα έλεγχο, εξακολουθεί να μην συμπεριλαμ−
βάνει αναλυτική παρουσίαση των group relations και 
την επίδραση που αυτές έχουν στο κοστολογικό του 
σύστημα. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.9: Συμφιλίωση δεδομένων 
εισόδου με Οικονομικές Καταστάσεις

Στην υπό έλεγχο χρήση (2003−2005) ο ΟΤΕ έχει διε−
νεργήσει διαδικασίες συμφιλίωσης των δεδομένων που 
αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις με τα 
στοιχεία εισόδου στο κοστολογικό σύστημα. Ωστόσο, 
οι διαδικασίες αυτές δεν απέτρεψαν την εμφάνιση πε−
ριπτώσεων ασυμφωνίας. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.10: Λογαριασμοί απασχο−
λούμενου κεφαλαίου

Στον έλεγχο του συστήματος της υπό έλεγχο χρήσης 
ο ΟΤΕ δεν προχώρησε στην αφαίρεση ορισμένων λο−
γαριασμών από το απασχολούμενο κεφάλαιο.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.11: Ιδιοπαραγωγή
Στην υπό έλεγχο χρήση ο ΟΤΕ προσδιόρισε το κό−

στος των αμοιβών προσωπικού που αναλογεί στην Ιδι−
οπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα ίδια συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των Οικονομικών Κα−
ταστάσεων. Η πρακτική αυτή δεν βρίσκεται στα πλαίσια 
της σχετικής βελτιωτικής πρότασης της ΕΕΤΤ βάσει της 
οποίας απαιτείται διασταύρωση των απαντήσεων που 
δίνονται στα ερωτηματολόγια, η οποία αποτελεί και 
μία δικλείδα ελέγχου της ορθής συμπλήρωσης αυτών. 
Εντούτοις, η εν λόγω πρακτική γίνεται αποδεκτή από 
τον Ελεγκτή δεδομένου ότι εξασφαλίζει τη συμφωνία 
της Γενικής Λογιστικής με τα στοιχεία εισόδου στο 
κοστολογικό σύστημα.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.12: Έσοδα
Έχει υλοποιηθεί η σχετική βελτιωτική πρόταση της 

ΕΕΤΤ. 
Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.13: ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ−

ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.13.1: Χρήση μηνιαίων υπο−

λοίπων στην κατάρτιση του απασχολούμενου κεφα−
λαίου και για τους βραχυπρόσθεσμους χρεωστικούς 
λογαριασμούς

Δεν ακολουθήθηκε η πρόταση της ΕΕΤΤ αναφορικά 
με τη χρήση μηνιαίων υπολοίπων στον υπολογισμό του 
απασχολούμενου κεφαλαίου. Αντ’ αυτού ο ΟΤΕ χρησιμο−
ποίησε τριμηνιαία υπόλοιπα, γεγονός που δεν βρίσκεται 
στα πλαίσια της σχετικής βελτιωτικής πρότασης της 
ΕΕΤΤ. Εντούτοις, η εν λόγω πρακτική γίνεται αποδεκτή 
από τον Ελεγκτή δεδομένου ότι επιτρέπει τις ελεγκτικές 
διαδικασίες της συμφιλίωσης σε σχέση με τις δημοσι−
ευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.13.2: Επιμερισμός των ει−
σπρακτέων απαιτήσεων σχετικά με το απασχολούμενο 
κεφάλαιο.

Με βάση την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΑΠ.: 304/34/23.1.2004 
απόφαση ο ΟΤΕ είναι υποχρεωμένος να προβεί σε άμεση 
κατανομή των εισπρακτέων απαιτήσεων στις υπηρεσίες 
από τις οποίες αυτές δημιουργήθηκαν. Ο ΟΤΕ δεν ακο−
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λούθησε τη συγκεκριμένη βελτιωτική αλλά κατένειμε τις 
απαιτήσεις χρησιμοποιώντας ως κλείδα μερισμού τα έσο−
δα. Ο ΟΤΕ θα πρέπει να διεξάγει κατάλληλη μελέτη προ−
κειμένου να κατανείμει τις εισπρακτέες απαιτήσεις άμεσα 
στις υπηρεσίες από τις οποίες αυτές προέρχονται.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.13.3: Διαχωρισμός των χρε−
ογράφων από το απασχολούμενο κεφάλαιο.

Ο ΟΤΕ δε διαχώρισε τα χρεόγραφα από το απασχο−
λούμενο κεφάλαιο, ούτε στην υπό έλεγχο χρήση. Ση−
μειώνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση είχε ήδη επιβληθεί 
με την ΑΠ ΕΕΤΤ 243/29/22.1.2002 (παράγραφος 6.6.2), 
επαναλήφθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004, υπ’αριθμ. 
Ι. Β, 13.3, ενώ διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση του ΟΤΕ 
και με την υπ’ αριθμ. 334/45/2004 απόφαση, Κεφάλαιο 
Ι. Α, (α) 19.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.13.4: Κατανομή απασχολού−
μενου κεφαλαίου

Σε ότι αφορά τις κλείδες μερισμού ο ΟΤΕ ακολούθησε 
εν μέρει την εν λόγω βελτιωτική πρόταση. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.14: Κόστος δανειακών κε−
φαλαίων (Rd)

Ο ΟΤΕ δεν έχει υλοποιήσει την βελτιωτική πρόταση 
σύμφωνα με την οποία στον υπολογισμό του κόστους 
δανειακών κεφαλαίων θα πρέπει να λάβει υπόψη του 
και τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις (Financial leasing) 
καθώς αυτές αποτελούν, κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρό−
τυπα, δανεισμό. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.15: Διαχωρισμός της κίνη−
σης

Έχει υλοποιηθεί η σχετική βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.17: Κριτήρια μερισμού επι−
χειρησιακών διεργασιών

Ο ΟΤΕ χρησιμοποίησε τα ερωτηματολόγια για την 
κατανομή του χρόνου εργασίας σε επίπεδο δραστη−
ριοτήτων, ενώ η κατανομή του χρόνου εργασίας σε 
υποδραστηριότητες εξομαλύνθηκε, προκειμένου να μην 
παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από τη μία χρή−
ση στην άλλη. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.18: Δεξαμενή κόστους «Προ−
σωπικό»

Έχει υλοποιηθεί η σχετική βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.19: Δεξαμενή κόστους «Δί−
κτυο»

Δεν ακολουθήθηκε η σχετική βελτιωτική της ΕΕΤΤ 
(ΑΠ.304/34/2004) καθώς υπάρχουν ακόμη στοιχεία που 
έχουν ορισθεί στη δεξαμενή κόστους «Δίκτυο», τα οποία, 
δεν έχουν κατανεμηθεί με βάση τους συντελεστές δρο−
μολόγησης σε επίπεδο 290 αλλά άμεσα σε κάποια δρα−
στηριότητα. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε ορθά 
διενεργείται από τον ΟΤΕ η συγκεκριμένη κατανομή κό−
στους, ωστόσο οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν θα έπρεπε 
να χαρακτηρισθούν ότι ανήκουν στην δεξαμενή κόστους 
«Δίκτυο» αλλά σε μια πιο συναφή με το είδος τους δε−
ξαμενή κόστους (π.χ. Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού ή αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών). 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.20: Δεξαμενή κόστους «Με−
ταφορικά Μέσα»

Η σχετική βελτιωτική της ΕΕΤΤ (ΑΠ. 304/34/2004) προ−
έβλεπε τη χρήση της αξίας κτήσεως των μεταφορικών 
μέσων ως συντελεστή στάθμισης των ποσοστών κατα−
νομής που προέκυπταν από τη χρήση των οχημάτων, 

όπως αυτή προσδιοριζόταν με σχετική μελέτη που διε−
νεργούσε ο ΟΤΕ. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο ΟΤΕ 
δεν χρησιμοποίησε το κόστος κτήσεως ως παράγοντα 
στάθμισης του κόστους των μεταφορικών μέσων, αλλά 
το πλήθος των μεταφορικών μέσων ανά δραστηριότη−
τα. Καθώς ο χαρακτηρισμός ενός οχήματος κατά την 
αγορά του ενδέχεται να μεταβάλλεται στη συνέχεια, μια 
που μπορεί να έχει αλλάξει η χρήση κάποιου οχήματος 
από τότε που αγοράσθηκε, ο Ελεγκτής πρότεινε να μη 
μεταβληθεί η μέθοδος που έχει χρησιμοποιήσει ο ΟΤΕ 
για την κατανομή της δεξαμενής κόστους «Μεταφορικά 
Μέσα». Ωστόσο, ο ΟΤΕ θα πρέπει από την επόμενη χρή−
ση να διευρύνει το δείγμα του λαμβάνοντας στοιχεία, 
όχι μόνο από την Τηλεφωνική Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, το Συγκρότημα Μεταφορικών Μέσων και 
την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και από άλλες διευθύν−
σεις, ώστε αυτό να γίνει πιο αντιπροσωπευτικό.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.22: Δεξαμενή κόστους «Ερ−
γολάβοι»

Έχει υλοποιηθεί η σχετική βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.23: Δεξαμενή κόστους «Κτί−
ρια»

Τα ποσοστά επιμερισμού που χρησιμοποιήθηκαν στο 
διαχωρισμό του κόστους από το επίπεδο 050 στο επί−
πεδο 100 (Δραστηριότητες) έχουν υπολογισθεί βάσει 
μελετών που διενεργήθηκαν από τον ΟΤΕ και λαμβά−
νουν υπόψη όλα ή σχεδόν όλα τα κτίρια του. Παρόλα 
αυτά, η OTE REAL ESTATE θα πρέπει να ενσωματώσει 
στα στοιχεία που αποστέλλει στον ΟΤΕ, αν όχι την αξία 
κτήσεως ή την εύλογη αξία, τουλάχιστον την αντικει−
μενική αξία των κτιρίων που χρησιμοποιούνται από τον 
ΟΤΕ προκειμένου να διενεργείται η σχετική στάθμιση 
για την κατανομή του κόστους της δεξαμενής «Κτίρια» 
και να ικανοποιείται η σχετική βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.24: Δεξαμενές κόστους «Έξο−
δα» και «Φόροι»

Έχει υλοποιηθεί η σχετική βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.25: Δεξαμενές κόστους «Υλι−
κά γραφείου» και «Πληροφοριακά συστήματα»

Ο ΟΤΕ δεν εφάρμοσε την βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ καθώς κλείδα μερισμού της δεξαμενής κόστους 
«Πληροφοριακά συστήματα» (IT) ορίσθηκε το κατανε−
μημένο κόστος μισθοδοσίας.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.26: Δεξαμενές κόστους «Εξο−
πλισμός γραφείου» και «Αποσβέσεις δαπανών»

Ο ΟΤΕ δεν ακολούθησε τη βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ σύμφωνα με την οποία πρέπει να σταθμίζεται το 
κόστος του εξοπλισμού γραφείων με βάση τις δραστη−
ριότητες που εκτελούνται (διαχείριση, χρηματοοικονο−
μικές και εμπορικές δραστηριότητες). Αναφορικά με τη 
δεξαμενή κόστους «Αποσβέσεις δαπανών» ο ΟΤΕ ακο−
λούθησε τη σχετική βελτιωτική πρόταση της ΕΕΤΤ. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.27: Δεξαμενή κόστους «Δι−
αφορές ΤΑΠ−ΟΤΕ»

Έχει υλοποιηθεί η σχετική βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.28: Μέθοδος προβλέψεων 
εσόδων, όγκων και κόστους

Ο ΟΤΕ υλοποίησε την βελτιωτική πρόταση της ΕΕΤΤ 
σχετικά με τον προϋπολογισμό των λειτουργικών δαπα−
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νών και των εσόδων ανά κατηγορία δαπάνης σε επίπεδο 
τριτοβάθμιων λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής ή 
ανά κωδικό προϊόντος για τα προβλεπόμενα έσοδα και 
όχι ένα γενικό ποσοστό αύξησης του κόστους. Αναφο−
ρικά όμως με τις προβλέψεις για το απασχολούμενο 
κεφάλαιο, ο ΟΤΕ δεν εφάρμοσε την πρόταση της ΕΕΤΤ, 
η οποία ζητούσε την υλοποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 
ΑΠ.: 243/29/22.1.2002 απόφασης, παραγρ. 6.5, βάσει της 
οποίας θα πρέπει να καταρτίζεται και προϋπολογισμός 
για τα κονδύλια του Ισολογισμού.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.29: Τέλος παρακράτησης
Ο OTE περιέλαβε διαφορετικά προϊόντα στο κοστο−

λογικό του σύστημα αναφορικά με το τέλος παρακρά−
τησης για διαφορετικούς τύπους κλήσεων: κλήσεις σε 
γεωγραφικούς αριθμούς άλλου παρόχου, κλήσεις σε μη 
γεωγραφικούς αριθμούς άλλου παρόχου και κλήσεις 
προς παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Η πρακτική αυτή 
δεν βρίσκεται στα πλαίσια της σχετικής βελτιωτικής 
πρότασης της ΕΕΤΤ, εντούτοις, η εν λόγω πρακτική 
γίνεται αποδεκτή από τον Ελεγκτή δεδομένου ότι τα 
κόστη λιανικής μπορούν να διαφέρουν μεταξύ τους. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.30: Διαδικασίες λογιστικού 
ελέγχου στην εφαρμογή του ΠΚΚ

Ο ΟΤΕ εκπλήρωσε εν μέρει την σχετική βελτιωτική 
πρόταση διότι ενώ υπήρξε γραπτή καταγραφή των πη−
γών των διαθέσιμων δεδομένων, παρόλα αυτά ο ΟΤΕ 
δεν παρουσίασε εγχειρίδιο στο οποίο περιγράφονται 
πέρα από τις πηγές άντλησης των δεδομένων (σε επί−
πεδο διεύθυνσης και ατόμου ή ατόμων), τα βήματα 

επεξεργασίας αυτών, οι αλληλεξαρτήσεις τους και οι 
μεταξύ τους διενεργούμενες συμφωνίες. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.31: Επιμερισμός περιοδικών 
τελών

Έχει υλοποιηθεί η σχετική βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό Ι.Α.32: Λεπτομερείς προτάσεις 
επί των κατανομών στοιχείων δαπανών στις τελικές 
υπηρεσίες

Ο ΟΤΕ παρουσίασε διαφορετική μεθοδολογία κατα−
νομής των δραστηριοτήτων σε υποδραστηριότητες και 
των υποδραστηριοτήτων σε building blocks και σε τελικά 
προϊόντα σε σχέση με τη μεθοδολογία που ήταν σε 
ισχύ την περίοδο που εκδόθηκε η σχετική βελτιωτική 
πρόταση από την ΕΕΤΤ (ΑΠ. 243/29/22.1.2002). 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙΙ: Λογιστικός Διαχωρισμός 
FDC

Σε σχέση με τις καταστάσεις της προηγούμενης πε−
ριόδου παρουσιάσθηκαν μόνο συνοπτικές καταστάσεις 
και όχι αναλυτικές για κάθε επιχειρησιακή λειτουργία 
ξεχωριστά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα υποστηριζό−
μενα αρχεία των καταστάσεων αυτών να παρουσιάζουν 
λιγότερη λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά την τελική συγκέ−
ντρωση των πληροφοριών στις εν λόγω καταστάσεις.

Συνεπώς, ο ΟΤΕ δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρε−
ώσεις Λογιστικού Διαχωρισμού όπως αυτές του επιβλή−
θηκαν με την ΑΠ. ΕΕΤΤ 304/34/2004 σε συμμόρφωση με 
την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τον βαθμό πραγματοποίησης από τον ΟΤΕ των βελτιωτικών 
προτάσεων επί της μεθοδολογίας Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους:

Αρ.
Πρότασης

Περιγραφή Πραγματο−
ποιήθηκε 

Μερικώς* Δεν πραγματο−
ποιήθηκε

1 Ενσωμάτωση παραγόντων αποδοτικότητας προκειμένου 
να απεικονισθεί ο αντίκτυπος της νέας τεχνολογίας

Χ

1 Επαναπροσδιορισμός αποσβέσεων βάση πραγματικής 
ωφέλιμης ζωής

Χ

2 Χρήση market values για τα Ίδια Κεφάλαια και τα financial 
leases ως δανειακά κεφάλαια

Χ

3.1 Κατανομή κόστους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
προϊόντα χονδρικής και λιανικής μισθωμένων γραμμών

X

3.2 Κόστη Υπηρεσιών θυρών και υπηρεσιών σηματοδοσίας 
για διασύνδεση

X

3.3 Μεθοδολογία εκτίμησης της ευθείας απόστασης σε χιλι−
όμετρα για κάθε τύπο μισθωμένης γραμμής 

X

3.4 Τμηματικά κυκλώματα X

3.5 Μισθωμένες γραμμές διασύνδεσης X

3.6 Μέθοδος προβλέψεων σχετικά με τις μισθωμένες γραμ−
μές

X

3.7 Παράγοντες δρομολόγησης για τις μισθωμένες γραμμές X

3.8 Μέσος σταθμικός συντελεστής κίνησης X

3.9 Επιμερισμός κόστους εξοπλισμού μετάδοσης PDH – SDH 
στα προϊόντα μισθωμένων γραμμών.

X

5 Εναρμόνιση λογαριασμών κόστους με στοιχεία εισόδου 
στο κοστολογικό

Χ



Αρ.
Πρότασης

Περιγραφή Πραγματο−
ποιήθηκε

Μερικώς* Δεν πραγμα−
τοποιήθηκε

7 Επιχορηγήσεις παγίων Χ

8 Group Relations Χ

9 Συμφιλίωση δεδομένων εισόδου με Οικονομικές Κατα−
στάσεις

Χ

10 Λογαριασμοί απασχολούμενου κεφαλαίου Χ

11 Ιδιοπαραγωγή Χ

12 Έσοδα Χ

13 Θέματα απασχολούμενου κεφαλαίου

13.1 Χρήση μηνιαίων υπολοίπων για το απασχολούμενο κε−
φάλαιο και για τους βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς λο−
γαριασμούς

X

13.2 Επιμερισμός των εισπρακτέων απαιτήσεων σχετικά με το 
απασχολούμενο κεφάλαιο

Χ

13.3 Διαχωρισμός των χρεογράφων από το απασχολούμενο 
κεφάλαιο

Χ

13.4 Κατανομή απασχολούμενου κεφαλαίου Χ

14 Κόστος δανειακών κεφαλαίων (Rd) Χ

15 Διαχωρισμός της κίνησης Χ

17 Κριτήρια μερισμού επιχειρησιακών διεργασιών Χ

18 Δεξαμενή κόστους «Προσωπικό» Χ

19 Δεξαμενή κόστους «Δίκτυο» Χ

20 Δεξαμενή κόστους «Μεταφορικά Μέσα» Χ

22 Δεξαμενή κόστους «Εργολάβοι» X

23 Δεξαμενή κόστους «Κτίρια» Χ

24 Δεξαμενές κόστους «Έξοδα» και «Φόροι» Χ

25 Δεξαμενές κόστους «Υλικά γραφείου» και «Πληροφοριακά 
συστήματα»

Χ

26 Δεξαμενές κόστους «Εξοπλισμός γραφείου» και «Απο−
σβέσεις δαπανών»

Χ

27 Δεξαμενή κόστους «Διαφορές ΤΑΠ – ΟΤΕ» Χ

28 Μέθοδος προβλέψεων εσόδων, όγκων και κόστους X

29 Τέλος παρακράτησης X

30 Διαδικασίες λογιστικού ελέγχου στην εφαρμογή του 
ΠΚΚ

X

31 Επιμερισμός περιοδικών τελών X

32 Λεπτομερείς προτάσεις επί των κατανομών στοιχείων 
δαπανών στις τελικές υπηρεσίες

Χ

33 Λογιστικός διαχωρισμός FDC X

*  Η μερικώς πραγματοποιηθείσα εφαρμογή δεν συνιστά πλήρη υλοποίηση των προτεινόμενων από την ΕΕΤΤ 
βελτιωτικών προτάσεων και επομένως θεωρείται ότι δεν έχει υλοποιηθεί η σχετική βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ.

B) ΟΥΣΙΩΔΗ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ως βασικά ευρήματα του ελέγχου της μεθοδολογίας 

του ΠΚΚ−ΤΚ/FDC−CCA τα οποία έχουν σημαντικό αντί−
κτυπο στην έκδοση των αποτελεσμάτων για τη χρήση 
2003 (απολογιστικά) και για τις χρήσεις 2004 και 2005 
(προϋπολογιστικά) επισημαίνονται τα εξής:

Β1. Μισθωμένες Γραμμές
Ο ΟΤΕ κατά τον παρόντα έλεγχο (2003−2005) παρουσί−

ασε νέο τρόπο επιμερισμού του κόστους μετάδοσης που 
συνδέεται με τα προϊόντα των μισθωμένων γραμμών. Η 
ουσιαστική αλλαγή σε σύγκριση με τους προηγούμενους 
ελέγχους είναι ότι οι κλείδες επιμερισμού δεν υπολο−
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γίζονται πλέον με βάση τις υποθέσεις των ειδικών του 
ΟΤΕ σχετικά με τη χρήση του δικτύου μετάδοσης των 
διαφορετικών τύπων των μισθωμένων γραμμών, αλλά 
χρησιμοποιούνται, αντί αυτών, πραγματικά δεδομένα 
που εξάγονται από ένα νέο πληροφοριακό σύστημα του 
ΟΤΕ: «Delfi» (Δελφοί). Ειδικότερα, με το πληροφοριακό 
σύστημα Delfi έγινε η αντικατάσταση της διαδικασίας 
που βασιζόταν στον ορισμό «ισοδύναμων» συντελεστών 
δρομολόγησης ώστε να γίνουν οι μισθωμένες γραμμές 
συγκρίσιμες με άλλα προϊόντα, τα οποία κάνουν χρήση 
του δικτύου μετάδοσης. 

Ο κοστολογικός έλεγχος οδήγησε στο συμπέρασμα 
ότι τα παραγόμενα από το κοστολογικό σύστημα ΠΚΚ−
ΤΚ μοναδιαία κόστη για τις Μισθωμένες Γραμμές χον−
δρικής και λιανικής (ψηφιακές και αναλογικές καθώς και 
τα αντίστοιχα τέλη σύνδεσης) μετά την ενσωμάτωση 
των ευρημάτων του Ελεγκτή είναι κοστοστρεφή για 
το έτος 2005.

Β.1.1 Εναλλακτική Δρομολόγηση και κόστος μισθωμέ−
νων γραμμών

Η υποβληθείσα από τον ΟΤΕ κατανομή του κόστους 
μετάδοσης και πρόσβασης, σύμφωνα με τα δεδομένα 
χρήσης που παρέχονται από το σύστημα Delfi, λαμβάνει 
υπ’ όψη τη χρήση των πόρων τόσο από τις κύριες όσο 
και από τις εναλλακτικές διαδρομές, στις περιπτώσεις 
όπου υπάρχει τέτοια εναλλακτική δρομολόγηση. Η εναλ−
λακτική δρομολόγηση λαμβάνει χώρα και σε επίπεδο 
πρόσβασης, αλλά και σε επίπεδο μετάδοσης. Διαπι−
στώθηκε:

• Η εναλλακτική δρομολόγηση στο δίκτυο μετάδοσης 
εφαρμόζεται σε όλα τα κυκλώματα, όπου είναι τεχνικά 
εφικτό (δηλ. στα κυκλώματα που τροφοδοτήθηκαν στο 
δίκτυο SDH). Η εναλλακτική δρομολόγηση δεν μπορεί να 
απορριφθεί από τους πελάτες του ΟΤΕ και δεν υπάρχει 
κάποιο πάγιο κόστος που να συνδέεται με την παρουσία 
της εναλλακτικής δρομολόγησης.

• Η εναλλακτική δρομολόγηση στο δίκτυο πρόσβασης 
παρέχεται όταν χρησιμοποιείται οπτική ίνα και διατίθε−
ται τοπολογία δακτυλίου – ωστόσο αυτό δεν εξαρτάται 
από αίτημα του πελάτη. 

• Η εναλλακτική δρομολόγηση στο δίκτυο πρόσβασης 
μπορεί να παρασχεθεί κατόπιν ειδικού αιτήματος του 
πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση, θα υπάρξει επιπρό−
σθετο κόστος, συνδεόμενο με τις επιπλέον γραμμές 
πρόσβασης.

• Η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις εναλλα−
κτικές δρομολογήσεις για ένα σημαντικό ποσοστό κυ−
κλωμάτων, στο αρχείο δεδομένων που εξήχθη από το 
σύστημα Delfi και έχει χρησιμοποιηθεί για τον υπολο−
γισμό των κλείδων επιμερισμού, οφείλεται στην εσω−
τερική οργάνωση των δεδομένων μέσα στο σύστημα 
και όχι στην έλλειψη της εναλλακτικής δρομολόγησης 
καθ’ αυτής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτές τις συνθήκες και δε−
δομένης της έλλειψης πληρότητας στις πληροφορίες 
που αφορούν τις εναλλακτικές δρομολογήσεις, όπως 
αυτές προέρχονται από τα δεδομένα του συστήματος 
Delfi, υπολογίσθηκαν όλες οι κλείδες επιμερισμού με 
την χρήση των δεδομένων του συστήματος Delfi και 
έγινε επαναϋπολογισμός για να γίνουν ανάλογες ως 
προς τη χρήση του πόρου της κύριας δρομολόγησης 
(αγνοώντας τα δεδομένα που σχετίζονται με την εναλ−
λακτική διαδρομή). 

Επομένως, το προκύπτουν κόστος κάθε μισθωμένης 
γραμμής περιλαμβάνει και την κύρια και την εναλλα−
κτική διαδρομή δρομολόγησης για όλες τις μισθωμένες 
γραμμές (όπου είναι τεχνικά εφικτό).

O ΟTE θα πρέπει να διερευνήσει την τεχνική λύση που 
θα ξεπερνά αυτό το μειονέκτημα που παρουσιάζουν τα 
δεδομένα που αντλούνται από το σύστημα Delfi, προ−
κειμένου να έχει μία πλήρη απεικόνιση της κατανάλω−
σης πόρων που οφείλονται στην ύπαρξη εναλλακτικών 
δρομολογήσεων. 

Β.1.2 Ανάλυση κόστους μισθωμένων γραμμών σε κό−
στος σχετιζόμενο με απόσταση και κόστος μη−σχετι−
ζόμενο με απόσταση

Ο τρόπος διαχωρισμού του κόστους μισθωμένων 
γραμμών σε κόστος σχετιζόμενο με απόσταση και κό−
στος μη σχετιζόμενο με την απόσταση που υπέβαλε ο 
ΟΤΕ δεν κρίνεται βέλτιστος με βάση τη διεθνή πρακτική. 
Συγκεκριμένα, η τρέχουσα θεώρηση του κόστους που 
αφορά τον εξοπλισμό μετάδοσης (SDH και PDH) ως 
μη σχετιζόμενο με την απόσταση, είναι αμφισβητήσι−
μη. Ο ΟΤΕ ισχυρίζεται ότι εξαιτίας της δακτυλιοειδούς 
φύσεως των δικτύων μετάδοσης SDH, τα κόστη του 
εξοπλισμού μετάδοσης δεν είναι αναλογικά της από−
στασης. Ωστόσο, είναι επίσης προφανές ότι αυτά τα 
κόστη διαφέρουν ανάλογα με την απόσταση, καθώς οι 
υπεραστικές μισθωμένες γραμμές απαιτούν κανονικά 
ένα μεγαλύτερο αριθμό αναπηδήσεων (hops) και για 
αυτόν το λόγο εμπλέκουν και ένα μεγαλύτερο αριθμό 
συσκευών.

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω, ο Ελεγκτής πρό−
τεινε τρόπο διαχωρισμού του μοναδιαίου κόστος των 
μισθωμένων γραμμών σε σταθερό μέρος και σε μέρος 
σχετιζόμενο με την απόσταση, ώστε το συνολικό κό−
στος ανά γραμμή να ισούται με το μέσο κόστος που 
προκύπτει από το κοστολογικό σύστημα ανά γραμμή, 
διασφαλίζοντας έτσι την κοστοστρέφεια των Μισθωμέ−
νων Γραμμών. Συγκεκριμένα, ο Ελεγκτής πρότεινε 

1. για τις αστικές μισθωμένες γραμμές, να διατηρηθεί 
η υφιστάμενη αναλογία κόστους πρόσβασης προς το 
συνολικό κόστος, όπως ισχύει με βάση τις υπ’ αριθμ. 
ΕΕΤΤ ΑΠ.:334/45/2004 και ΑΠ.: 339/31/2004 (ανωτ. σχετ. 
κ΄ και κβ΄, αντίστοιχα) αποφάσεις.

2. για τις υπεραστικές μισθωμένες γραμμές, για λό−
γους σταθερότητας, τα κόστη πρόσβασης (ανά άκρο) να 
τεθούν στο ίδιο επίπεδο όπως εκείνα των ισοδύναμων 
αστικών μισθωμένων γραμμών. Αυτό έρχεται σε συμ−
φωνία με τη διεθνή πρακτική, σύμφωνα με την οποία τα 
τέλη πρόσβασης είναι ως επί το πλείστον ανεξάρτητα 
από την απόσταση της κύριας ζεύξης. Το μέσο κόστος 
ανά χιλιόμετρο (Km) υπολογίζεται με τρόπο που το 
κάνει συμβατό με το συνολικό μοναδιαίο κόστος, το 
οποίο αποτελεί το αποτέλεσμα του κοστολογικού συ−
στήματος (ΕΚΟΣ). 

Β.2 Μισθωμένες Γραμμές Διασύνδεσης 
Σχετικά με τον τρόπο επιμερισμού του κόστους μετά−

δοσης, την εναλλακτική δρομολόγηση και το εξαρτώμε−
νο και μη εξαρτώμενο από απόσταση κόστος ισχύουν 
όσα αναφέρονται ανωτέρω στην Ενότητα Β1.

Ο κοστολογικός έλεγχος οδήγησε στο συμπέρασμα 
ότι τα παραγόμενα από το κοστολογικού σύστημα ΠΚΚ−
ΤΚ μοναδιαία κόστη για τις Μισθωμένες Γραμμές Δια−
σύνδεσης (ζεύξεις διασύνδεσης) μετά την ενσωμάτωση 
των ευρημάτων του Ελεγκτή είναι κοστοστρεφή.
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Β.3 Απασχολούμενο κεφάλαιο
Κατά τον υπολογισμό του απασχολούμενου κεφαλαίου 

ο ΟΤΕ συμπεριέλαβε λογαριασμούς γενικής λογιστικής, 
οι οποίοι, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μεθοδολογία, 
όπως ισχύει τροποποιηθείσα με βάση τις αποφάσεις της 
ΕΕΤΤ, δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Ο Ελεγκτής 
δεν αποδέχθηκε τους λογαριασμούς αυτούς και προέβη 
σε αφαίρεσή τους από το απασχολούμενο κεφάλαιο. 
Κατ΄ εξαίρεση συμπεριλήφθηκε στο απασχολούμενο 
κεφάλαιο για το έτος 2005 ποσό από το λογαριασμό 
«Χρεόγραφα» που αφορά βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση 
χρηματικών διαθεσίμων του ΟΤΕ, θεωρώντας το ισο−
δύναμο με ταμειακά διαθέσιμα.

Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ θα πρέπει να διεξάγει μία 
αναλυτική μελέτη αναφορικά με τα ταμειακά διαθέσιμα 
(μετρητά, δεσμευμένες καταθέσεις ή repos) που είναι 
απαραίτητα για την λειτουργική του δραστηριότητα. 

Β.4 Αποτίμηση παγίων στοιχείων ενεργητικού
Η τιμή ανοίγματος για το μεικτό κόστος αντικατά−

στασης (GRC) δεν ήταν ίση με την τιμή κλεισίματος 
της προηγούμενης χρήσης. Ομοίως, οι υπολογισμοί των 
holding gains, προσθηκών (Additions) και αποξηλώσεων 
(Withdrawals) δεν αποτέθηκαν με τον ίδιο τρόπο σε 
σχέση με την τιμή κλεισίματος του GRC. Ο Ελεγκτής 
προέβη σε διόρθωση των ανωτέρω.

Β.5 Αποτίμηση καλωδίων
Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των παγίων που 

αφορά τα ομοαξονικά καλώδια (90%) αφαιρέθηκε από 
τον Ελεγκτή από το κοστολογικό σύστημα γιατί ο ΟΤΕ 
δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα 
πάγια αυτά είναι σήμερα σε χρήση. Για τα συμμετρικά 
καλώδια στο δίκτυο κορμού, ο Ελεγκτής εκτίμησε ότι 
μόνο ποσοστό 35% συμπεριλαμβάνεται στο κόστος 
λόγω της μείωσης της χρήσεως αυτών των παγίων και 
της προοδευτικής αντικατάστασής τους από οπτικές 
ίνες. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου ο OTE να εκτιμή−
σει το μέγεθος της πραγματικής χρήσης των χάλκινων 
καλωδίων στο δίκτυο πρόσβασης και μετάδοσης, θα 
πρέπει να διενεργήσει και να προσκομίσει αναλυτική 
τεχνική μελέτη. 

Β.6 Αποτίμηση σωληνώσεων 
Σε αυτήν τη χρήση και σύμφωνα με τη μεθοδολογία 

αποτίμησης που εφαρμόσθηκε κατά τον προηγούμενο 
έλεγχο, το τρέχον κόστος για την πρώτη υποκατηγορία 
(ως το 1992) εξήχθη βάσει του δείγματος των έργων που 
πραγματοποιήθηκαν από το 1991 ως το 1993 και η σχε−
τική τους μέση τιμή ανά μέτρο, αποτιμήθηκε χρησιμο−
ποιώντας τον δείκτη πληθωρισμού ώστε να υπολογισθεί 
το τρέχον κόστος για το 2003. Η πιο ορθή προσέγγιση 
για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος είναι ο 
επαναϋπολογισμός του κόστους των σωληνώσεων που 
κατασκευάσθηκαν ως το 1992, χρησιμοποιώντας τη μέση 
τιμή ανά μέτρο που διαμορφώθηκε με βάση τον δείκτη 
πληθωρισμού ως το 2001 και με την τάση της ίδιας τιμής 
των προσφάτως κατασκευασμένων σωληνώσεων. 

Β.7 Έλεγχος ερωτηματολογίων
Ο επιμερισμός του κόστους μισθοδοσίας και των σχε−

τιζόμενων με αυτό δαπανών πραγματοποιείται μέσω των 
ερωτηματολογίων. Ο ΟΤΕ δεν έχει εισάγει, ως όφειλε, 
έναν αντικειμενικό τρόπο παρακολούθησης της κατα−
νομής του χρόνου του προσωπικού, έστω μέρος αυτού, 
γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τον επιμερισμό του 
κόστους μισθοδοσίας. Ως εκ τούτου εξακολουθούν να 

παραμένουν τα προβλήματα που είχαν εντοπισθεί και 
αναφερθεί κατά τους προηγούμενους ελέγχους και τα 
οποία συνοψίζονται στη δυσκολία ελέγχου, στην έλλει−
ψη διαφάνειας και αντιπροσωπευτικότητας. 

Εντούτοις, από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα δεδομέ−
να εισόδου βάσει ερωτηματολογίων δεν δημιουργούν 
μεγάλες στατιστικές αποκλίσεις για τις κύριες δρα−
στηριότητες σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις, 
δεδομένου ότι ο ΟΤΕ προέβη σε στάθμιση των ερωτη−
ματολογίων κατά τέτοιο τρόπο που τα αποτελέσματα 
να είναι σταθερά μεταξύ των ελέγχων των χρήσεων 
2002−2004 και 2003−2005. Με την έννοια «σταθερά» εν−
νοούμε ότι η κατανομή του προσωπικού στις κύριες 
δραστηριότητες φαίνεται να είναι παρόμοια μεταξύ της 
περσινής και της παρούσας χρήσης.

Β.8 Κατανομές βάσει εσόδων
Τα έσοδα χρησιμοποιούνται ως κλείδα μερισμού του 

κόστους. Από τον έλεγχο των εσόδων σε συνάρτη−
ση με τις προβλέψεις κίνησης προέκυψαν σημαντικές 
αποκλίσεις σε ορισμένα προϊόντα. Ο λόγος στον οποίο 
οφείλονται οι εν λόγω αποκλίσεις είναι το γεγονός 
ότι δεν παρέχεται από τους λογαριασμούς της Γενικής 
Λογιστικής του ΟΤΕ, πλήρης αντιστοίχηση των εσόδων 
των προϊόντων με τα αντίστοιχα προϊόντα που πα−
ρακολουθεί το κοστολογικό του σύστημα. Το γεγονός 
αυτό καθιστά το σύστημα παρακολούθησης των εσόδων 
αδιαφανές και πρακτικά μη ελέγξιμο όσον αφορά τα 
συγκεκριμένα προϊόντα. Στον παρόντα έλεγχο για την 
αποφυγή τέτοιου είδους αποκλίσεων χρησιμοποιήθηκε 
ως κλείδα επιμερισμού σε έναν αριθμό μερισμών το 
ήδη κατανεμημένο κόστος. Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ 
θα πρέπει να προβεί σε συμφωνία των προβλεπόμενων 
όγκων και των αντίστοιχων εσόδων με τον τιμοκατά−
λογο (μέση τιμή μονάδος).

Β.9 Τεχνικοί Επιμερισμοί 
Β.9.1 Δίκτυο πρόσβασης − Εξοπλισμός οπτικού δικτύου 

(ONUs)
H υποβληθείσα από τον ΟΤΕ κατανομή του κόστους 

των ONUs δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αιτιώδης. Τα 
κόστη που συνδέονται με τα «εξωτερικά» ONUs (outdoor 
ONUs) οφείλονται στη βελτίωση του χάλκινου δικτύου 
πρόσβασης και γι’αυτό το λόγο ο Ελεγκτής χρησιμοποί−
ησε για την κατανομή τους τις ίδιες κλείδες επιμεριμού 
κόστους που χρησιμοποιήθηκαν για την κατανομή του 
κόστους του χάλκινου δικτύου πρόσβασης. 

Σε κάθε περίπτωση, η τρέχουσα χρήση των ONU, η 
εγκατεστημένη χωρητικότητα ανά υπηρεσία καθώς και 
οι επενδύσεις των ONU ανά συγκεκριμένη υπηρεσία από 
την οποία προκαλούνται (όπως PSTN/ISDN/ADSL κάρ−
τες γραμμών) θα πρέπει να προκύπτουν από αναλυτική 
τεχνική μελέτη του ΟΤΕ.

Β.9.2 Επιμερισμός κόστους μετάδοσης 
Έχει χρησιμοποιηθεί νέος τρόπος κατανομής του 

κόστους μετάδοσης, ο οποίος βασίζεται σε δεδομέ−
να χρήσης που παρέχονται από το πληροφοριακό σύ−
στημα Delfi και ο οποίος κρίθηκε αποδεκτός από τον 
Ελεγκτή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παραδοτέο 
του ελέγχου. 

Β.9.3 Συντελεστές δρομολόγησης 
Η μεθοδολογία που ακολουθεί ο ΟΤΕ δεν είναι σύμ−

φωνη με την εγκεκριμένη μεθοδολογία, όπως ισχύει 
τροποποιηθείσα με βάση τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, 
σύμφωνα με την οποία οι συντελεστές δρομολόγησης 
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θα έπρεπε να προκύπτουν με βάση τις πραγματικές 
στατιστικές της κίνησης, όπως είναι κοινή πρακτική σε 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλα αυτά, ο έλεγχος έχει 
επιβεβαιώσει ότι οι υπολογισμοί των συντελεστών δρο−
μολόγησης από τον OTE προσεγγίζουν την πραγματική 
κατάσταση του δικτύου του.

Ειδικότερα, οι συντελεστές δρομολόγησης των RSU 
(Remote Subscriber Unit) ορίσθηκαν ως ένα μέρος των 
συντελεστών δρομολόγησης των τοπικών κέντρων, χρη−
σιμοποιώντας τον τρέχοντα δείκτη μεταξύ του συντε−
λεστή δρομολόγησης RSU και του συντελεστή δρομο−
λόγησης των τοπικών κέντρων, της αστικής κλήσης ως 
αναφορά. Η επιλογή της αστικής κλήσης ως αναφορά 
γίνεται μόνο για λόγους συμφωνίας και δεν επηρεάζει 
το προκύπτον μοναδιαίο κόστος – καθώς η επίδραση 
των συντελεστών δρομολόγησης στα κόστη των προϊ−
όντων δεν εξαρτάται από την απόλυτη τιμή τους αλλά 
από την σχετική τιμή τους μεταξύ των προϊόντων. 

Επιπλέον, οι συντελεστές δρομολόγησης για απλό 
και διπλό τερματισμό προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας, 
χρησιμοποιήθηκαν και για τον απλό και διπλό τερματι−
σμό προϊόντων κινητής τηλεφωνίας. 

Β.10 Φορολογικός συντελεστής
Κατά τη χρήση 2004 ο ΟΤΕ παρουσίασε Λογιστικές 

Ζημίες ενώ έχει φορολογικά κέρδη. Ο πραγματικός 
φορολογικός συντελεστής (Φόροι ΄Εξοδα / Λογιστικά 
Κέρδη προ Φόρων) είναι αρνητικός και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του WACC (Μέσο 
Σταθμισμένο Κόστος Κεφαλαίου). Ο ονομαστικός φο−
ρολογικός συντελεστής για το έτος 2004 είναι 35% 
και για το 2005 32%. Η χρήση των ανωτέρω φορολο−
γικών συντελεστών 35% και 32% για τις χρήσεις 2004 
και 2005, αντίστοιχα, οδηγεί σε σημαντική μείωση του 
WACC για τις χρήσεις αυτές. Προκειμένου να αποφευ−
χθεί η διαταραχή στην αγορά που θα προκαλούσε η 
σημαντική μείωση του WACC, επιλέχθηκε η χρησιμο−
ποίηση κατάλληλης μεθόδου εξομάλυνσης –μόνο για 
τον παρόντα έλεγχο. 

Ι.Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΜΕΚ−ΤΚ
(Α) Επισκόπηση εφαρμογής βελτιωτικών προτάσεων 

που αφορούν στο Κοστολογικό Σύστημα του Μέσου 
Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το 
Τρέχον κόστος (ΜΜΕΚ−ΤΚ)

Τα βασικά πορίσματα από τον έλεγχο συμμόρφω−
σης του ΟΤΕ με τις βελτιωτικές προτάσεις που περι−
λαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΑΠ. 304/34/23.1.2004 
απόφαση σχετικά με την μεθοδολογία του Μέσου Μα−
κροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους, και οι οποίες κατά 
τον προηγούμενο κοστολογικό έλεγχο (2002−2004) δεν 
είχαν υλοποιηθεί πλήρως /ή προσηκόντως από τον ΟΤΕ, 
είναι τα ακόλουθα:

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.1: Υπηρεσίες προεπιλογής 
φορέα 

Ο ΟΤΕ όφειλε να ενσωματώσει το προϊόν προεπιλογής 
φορέα (CPS) στο κοστολογικό του σύστημα, σύμφωνα 
με την ΑΠ. ΕΕΤΤ 304/34/2004. Ο OTE έχει εισάγει δύο 
προϊόντα στο κοστολογικό σύστημα, την «Αποδεκτή 
Αίτηση Προεπιλογής» και την «Απορριφθείσα Αίτηση 
Προεπιλογής». Παρόλα αυτά ο ΟΤΕ δεν έχει παράσχει 
επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την κοστοστρέ−
φεια αυτών των υπηρεσιών, ιδίως σχετικά με τον χρόνο 
απασχόλησης των εργαζομένων που χρησιμοποιούνται 
για την παροχή της υπηρεσίας. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.3: Υπηρεσίες πληροφοριών 
καταλόγου 

Ο ΟΤΕ εφαρμόζοντας την βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ (ΑΠ. ΕΕΤΤ 304/34/2004, υπ’ αριθμ. ΙΙ.Β 3) διαφορο−
ποίησε την χονδρική πρόσβαση στις κλήσεις υπηρεσιών 
πληροφοριών καταλόγου από την υπηρεσία λιανικής 
και επιπλέον συμπεριέλαβε τις υπηρεσίες και στα δύο 
κοστολογικά συστήματα FDC και LRAIC. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.5: Πρόσβαση στις υπηρεσίες 
freephone (υπηρεσίες ατελούς χρέωσης) και Onephone 
(υπηρεσίες μεριζόμενου κόστους) ΟΤΕ

Έχει υλοποιηθεί η σχετική βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.6: Φορητότητα αριθμού 
Ο ΟΤΕ όφειλε να ενσωματώσει το προϊόν Φορητό−

τητας (CPS) στο κοστολογικό του σύστημα, σύμφωνα 
με την ΑΠ. ΕΕΤΤ 304/34/2004. Στα κοστολογικά συστή−
ματα FDC και LRIC, ο OTE έχει εισάγει έναν αριθμό 
λογαριασμών για να διαχειρισθεί τις υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τη φορητότητα αριθμού (αίτηση δεκτή 
και απορριφθείσα, αίτηση πολλαπλών αριθμών και υπη−
ρεσία επαναδρομολόγησης κλήσεων). Παρ’ όλ’ αυτά, ο 
ίδιος ο OTE αναγνώρισε ότι τα κόστη των υπηρεσιών 
αυτών για το 2003 δεν είχαν ενσωματωθεί σωστά στο 
μοντέλο διότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία σε αυτή 
τη χρήση. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.7: Συμφωνία των LRIC CVRs 
και ISFCs με τις πηγές δεδομένων εισόδου.

Η εν λόγω βελτιωτική πρόταση δεν υλοποιήθηκε από 
τον ΟΤΕ και παραμένει σε εκκρεμότητα.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.8: Συμφωνία των στοιχείων 
κόστους και των εσόδων (επίπεδα 050 και 899 στο 
σύστημα κοστολόγησης) 

Η εν λόγω βελτιωτική πρόταση δεν υλοποιήθηκε 
πλήρως δεδομένου ότι ο ΟΤΕ δεν παρουσίασε πλήρες 
εγχειρίδιο, στο οποίο θα περιγράφονται πέρα από τις 
πηγές άντλησης των δεδομένων (σε επίπεδο Διεύθυν−
σης και ατόμου ή ατόμων), τα βήματα επεξεργασίας 
αυτών, οι αλληλεξαρτήσεις τους και οι μεταξύ τους 
διενεργούμενες συμφωνίες. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.9: Συμφωνία οδηγών κό−
στους

Υλοποιήθηκε η σχετική βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.10: Συμφωνία LRIC και Μη−
τρώου Παγίων (FAR) 

Υλοποιήθηκε η σχετική βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.11: Επισκόπηση της εφαρμο−
γής της απόσβεσης και του υπολογισμού του κόστους 
κεφαλαίου.

Η εν λόγω βελτιωτική πρόταση δεν έχει υλοποιηθεί 
από τον ΟΤΕ. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.13: Προσθήκες στο μητρώο 
παγίων.

Ο ΟΤΕ δεν υλοποίησε την εν λόγω βελτιωτική πρό−
ταση. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.15: Επανεξέταση των δεδο−
μένων μετάδοσης του εξοπλισμού PDH–SDH.

Η εν λόγω βελτιωτική πρόταση παραμένει σε εκκρε−
μότητα.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.17: Επανεκτίμηση των στοι−
χείων δικτύου μετάδοσης – P/H (Ράδιο)
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Ο OTE χρησιμοποίησε τη μέθοδο της απόλυτης απο−
τίμησης για τα πάγια στοιχείων δικτύου μετάδοσης Ρ/Η, 
καθορίζοντας ποσότητες και τιμές. Ωστόσο, δεν υπήρ−
ξαν σημαντικές βελτιώσεις από μέρους του ΟΤΕ ανα−
φορικά με την τεκμηρίωση των ποσοτήτων και κυρίως 
των τιμών του εξοπλισμού P/H, τις οποίες προσδιόρισε 
υποθέτοντας μία μείωση κατά 10% της αξίας σε σχέση 
με την προηγούμενη χρήση. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.18: Αποτιμήσεις των αγωγών 
και σωληνώσεων.

Ο OTE δεν παρείχε λεπτομερή αποτίμηση των αγω−
γών και σωληνώσεων σύμφωνα με τα διαφορετικά γε−
ώτυπα και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως είναι ο 
αριθμός των σωληνώσεων. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.19: Αποτίμηση των στοιχείων 
πρόσβασης – καλώδια (πάγια 51101, 51142−44, 51162−63 
και 51201).

Ο OTE δεν παρείχε τεχνική μελέτη με αντικείμενο την 
επίδραση της υπόθεσης ότι η οπτική ίνα ή άλλη σχετική 
τεχνολογία θεωρείται ως Modern Equivalent Asset (ΜΕΑ) 
του δικτύου πρόσβασης χαλκού. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.27: Εφαρμογή των βελτιω−
τικών προτάσεων που αφορούν την επανεκτίμηση των 
παγίων στοιχείων ενεργητικού – αγωγοί 

Ο ΟΤΕ όφειλε να διεξάγει μελέτη σύμφωνα με την εν 
λόγω βελτιωτική για τον επιμερισμό του κόστους των 
σωληνώσεων, των καλωδίων κ.λπ. Ο ΟΤΕ δεν πραγμα−
τοποίησε τη μελέτη και αντ’αυτού θεωρώντας ότι δεν 
υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στο κόστος 
συντήρησης καθώς και στα κεφαλαιουχικά κόστη μιας 
λιανικής (γραμμή PSTN) και μιας χονδρικής γραμμής 
προέβη στον υπολογισμό του μηνιαίου τέλους του 
πλήρως αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου. Ο Ελεγκτής 
αποδέχθηκε την προσέγγιση αυτή του ΟΤΕ.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.28: Αποτίμηση των στοιχείων 
ενεργητικού– συστήματα υποβρύχιων καλωδίων

Υλοποιήθηκε η σχετική βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.29: Αποτίμηση στοιχείων 
ενεργητικού– εξοπλισμός τοπικού βρόχου

Υλοποιήθηκε η σχετική βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.30: Συντελεστές δρομολό−
γησης

Ο OTE έχει υπολογίσει τους συντελεστές δρομολό−
γησης χρησιμοποιώντας την τοπολογία και διαστασι−
οποίηση του δικτύου του. Ωστόσο, ο ΟΤΕ δεν χρησιμο−
ποιεί δεδομένα κίνησης προκειμένου να προσδιορίσει 
επακριβώς τη μέση χρήση των στοιχείων δικτύου για 
διαφορετικούς τύπους κλήσεων. Συνεπώς, η σχετική 
βελτιωτική δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.31: Απασχολούμενο Κεφά−
λαιο

Δεν ακολουθήθηκε η πρόταση της ΕΕΤΤ αναφορικά 
με τη χρήση μηνιαίων υπολοίπων στον υπολογισμό του 
απασχολούμενου κεφαλαίου. Αντ’ αυτού ο ΟΤΕ χρησιμο−
ποίησε τριμηνιαία υπόλοιπα, γεγονός που δεν βρίσκεται 
στα πλαίσια της σχετικής βελτιωτικής πρότασης της 
ΕΕΤΤ. Εντούτοις, η εν λόγω πρακτική γίνεται αποδε−
κτή από τον Ελεγκτή δεδομένου ότι επιτρέπει τις ελε−
γκτικές διαδικασίες της συμφιλίωσης σε σχέση με τις 
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Η βελτιωτική 
πρόταση της ΕΕΤΤ δεν ακολουθήθηκε, ούτε ως προς το 

θέμα που αφορά στους επιμερισμούς των «λογαριασμών 
εισπρακτέων». Συνεπώς, δεν εφαρμόσθηκε η σχετική 
βελτιωτική πρόταση της ΕΕΤΤ.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.33: Υπηρεσίες διασύνδε−
σης.

Σύμφωνα με την ΑΠ. ΕΕΤΤ 334/45/2004, Κεφ. Ι.Β.παρ.5, 
ο ΟΤΕ κατά τον έλεγχο 2004 με απολογιστικά στοιχεία 
2002, δεν είχε συμπεριλάβει στο κοστολογικό σύστημα 
ΜΜΕΚ−ΤΚ τις υπηρεσίες Απλής και Διπλής Διαβίβασης 
κλήσεων (Single και Double Transit), ως όφειλε σύμφωνα 
με την υπ’αριθ. ΙΙ.Β 33 Βελτιωτική Πρόταση της ΕΕΤΤ 
(ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004). Οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν 
συμπεριληφθεί στο κοστολογικό σύστημα 2003–2005 και 
επομένως αυτή η βελτιωτική πρόταση υλοποιήθηκε.

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.34: Αδεσμοποίητη πρόσβαση 
τοπικού βρόχου 

Σύμφωνα με την ΑΠ. ΕΕΤΤ 304/34/2004 ο ΟΤΕ όφει−
λε να τροποποιήσει το κοστολογικό σύστημά του έτσι 
ώστε να συμπεριλάβει, ως προϊόντα, την χονδρική πα−
ροχή πρόσβασης αδεσμοποίητου τοπικού βρόγχου, δη−
λαδή το μηνιαίο πάγιο και το εφάπαξ τέλος σύνδεσης, 
τόσο της μεριζόμενης όσο και της πλήρους πρόσβασης 
αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου, σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 277/63/28.2.2003 (ΦΕΚ 331/Β/2003) 
και την ΑΠ ΕΕΤΤ 300/47/2003.

Κατά τον κοστολογικό έλεγχο 2004 με απολογιστικά 
στοιχεία 2002, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
ΑΠ ΕΕΤΤ 334/45/2004, Ο OTE δεν παρουσίασε για τις 
υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 
του Βρόχο κόστη μέσω του κοστολογικού συστήματος 
ΜΜΕΚ−ΤΚ, ως όφειλε, σύμφωνα και με την υπ’αριθμ. ΙΙ.Β 
34 Βελτιωτική Πρόταση ΕΕΤΤ (ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004), 
επικαλούμενος την έλλειψη επαρκών στοιχείων κατά 
το έτος 2002. Αντ’ αυτού πρότεινε τη χρησιμοποίηση 
μοντέλων bottom up για τις επιμέρους υπηρεσίες ΑΠΤΒ 
(πλήρως αδεσμοποίητης και μεριζόμενης πρόσβασης) 
που παρέχει. Τα εν λόγω μοντέλα bottom up ελέγχθηκαν 
από το Σύμβουλο ο οποίος επεσήμανε μεθοδολογικές 
ασυμφωνίες και προέβη σε διορθωτικό υπολογισμό των 
τελών.

Στην παρούσα χρήση, ο OTE έχει συμπεριλάβει τα 
σχετικά προϊόντα στο κοστολογικό σύστημά του, ωστό−
σο ο Ελεγκτής εντόπισε προβλήματα όσον αφορά τον 
επιμερισμό του κόστους στα ανωτέρω προϊόντα (πλην 
του μηνιαίου παγίου πλήρως αδεσμοποίητου τοπικού 
βρόχου), τα οποία αναλύονται στη συνέχεια. Συνεπώς, 
η εν λόγω βελτιωτική πρόταση παραμένει σε εκκρε−
μότητα. 

Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙ.Β.35: Προβλέψεις 
Ο ΟΤΕ παρουσίασε, βάσει των βελτιωτικών προτάσε−

ων της ΕΕΤΤ (ΑΠ. ΕΕΤΤ 304/34/2004), προϋπολογισμό 
των λειτουργικών δαπανών και των εσόδων, των χρήσε−
ων 2004 και 2005 ανά κατηγορία δαπάνης σε επίπεδο 
τριτοβάθμιων λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής ή 
ανά κωδικό προϊόντος για τα προβλεπόμενα έσοδα. 
Επιπλέον, αναφορικά με τις προβλέψεις για το απασχο−
λούμενο κεφάλαιο, ο ΟΤΕ δεν εφάρμοσε την πρόταση 
της ΕΕΤΤ, η οποία ζητούσε την υλοποίηση της υπ’ αριθμ. 
ΕΕΤΤ ΑΠ. 243/29/22.1.2002 απόφασης, παραγρ. 6.5., βάσει 
της οποίας θα πρέπει να καταρτίζεται από τον ΟΤΕ 
και προϋπολογισμός για τα κονδύλια του Ισολογισμού. 
Με βάση τα παραπάνω, η εν λόγω βελτιωτική πρόταση 
εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα.
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Βελτιωτική υπ’ αριθμό ΙΙΙ: Λογιστικός διαχωρισμός 
Σε σχέση με τις καταστάσεις της προηγούμενης πε−

ριόδου παρουσιάσθηκαν μόνο συνοπτικές καταστάσεις 
και όχι αναλυτικές για κάθε επιχειρησιακή λειτουργία 
ξεχωριστά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα υποστηριζό−
μενα αρχεία των καταστάσεων αυτών να παρουσιάζουν 
λιγότερη λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά την τελική συγκέ−
ντρωση των πληροφοριών στις εν λόγω καταστάσεις.

Συνεπώς, ο ΟΤΕ δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρε−
ώσεις Λογιστικού Διαχωρισμού όπως αυτές του επιβλή−
θηκαν με την ΑΠ. ΕΕΤΤ 304/34/2004 σε συμμόρφωση με 
την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το βαθμό πραγ−
ματοποίησης από τον ΟΤΕ των βελτιωτικών προτάσεων 
για το σύστημα ΜΜΕΚ−ΤΚ που περιλαμβάνονται στην 
υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΑΠ. 304/34/23.1.2004 απόφαση:

Αρ.
Πρότασης

Περιγραφή Πραγματο−
ποιήθηκε

Μερικώς* Δεν πραγμα−
τοποιήθηκε

1 Υπηρεσίες προεπιλογής φορέα Χ

3 Υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου X

5 Πρόσβαση στις υπηρεσίες freephone (υπηρεσίες ατελούς χρέ−
ωσης) και Onephone (υπηρεσίες μεριζόμενου κόστους) ΟΤΕ

Χ

6 Φορητότητα αριθμού Χ

7 Συμφωνία LRIC CVRs και ISFCs με τις πηγές δεδομένων ει−
σόδου 

Χ

8 Συμφωνία των στοιχείων κόστους και των εσόδων (επίπεδα 
050 και 899 στο κοστολογικό σύστημα)

Χ

9 Συμφωνία οδηγών X

10 Συμφωνία LRIC και Μητρώου Παγίων (FAR) Χ

11 Επισκόπηση της εφαρμογής της απόσβεσης και του κόστους 
του υπολογισμού κεφαλαίου

Χ

13 Προσθήκες στο μητρώο παγίων X

15 Επανεξέταση των δεδομένων δικτύου μετάδοσης– PDH–SDH 
εξοπλισμός 

Χ

17 Επανεκτίμηση των στοιχείων δικτύου μετάδοσης – P/H (Ρά−
διο)

Χ

18 Αποτιμήσεις των αγωγών και σωληνώσεων Χ

19 Αποτίμηση των στοιχείων πρόσβασης – καλώδια (πάγια 51101, 
51142−44, 51162−63 και 51201) 

Χ

27 Εφαρμογή των βελτιωτικών προτάσεων που αφορούν την 
επανεκτίμηση των παγίων στοιχείων ενεργητικού – αγωγοί

X

28 Αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού– συστήματα υποβρύ−
χιων καλωδίων

X

29 Αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού– εξοπλισμός τοπικού βρό−
χου

X

30 Συντελεστές δρομολόγησης Χ

31 Απασχολούμενο Κεφάλαιο Χ

32 Υπολογισμός WACC Χ

33 Υπηρεσίες διασύνδεσης X

34 Πρόσβαση αδεσμοποίητου τοπικού βρόγχου X

35 Προβλέψεις Χ

36 Λογιστικός Διαχωρισμός Χ

*  Η μερικώς πραγματοποιηθείσα εφαρμογή δεν συνιστά πλήρη υλοποίηση των προτεινόμενων από την ΕΕΤΤ 
βελτιωτικών προτάσεων και επομένως θεωρείται ότι δεν έχει υλοποιηθεί η σχετική βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ.
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B) ΟΥΣΙΩΔΗ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ως βασικά ευρήματα του ελέγχου της μεθοδολογίας 

του ΜΜΕΚ−ΤΚ/LRAIC−CCA τα οποία έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην έκδοση των αποτελεσμάτων για τη 
χρήση 2003 (απολογιστικά) και για τις χρήσεις 2004 
και 2005 (προϋπολογιστικά) επισημαίνονται τα εξής:

B1. Μεθοδολογία ΜΜΕΚ−ΤΚ
Ο Ελεγκτής διαπίστωσε ότι η μεθοδολογία που χρη−

σιμοποιήθηκε από τον ΟΤΕ για τον υπολογισμό των 
κοστών ΜΜΕΚ−ΤΚ έχει υποστεί κάποιες τροποποιήσεις 
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δεν είναι σύμ−
φωνη με την εγκεκριμένη μεθοδολογία. Ο Ελεγκτής 
προέβη στις κατάλληλες διορθώσεις ώστε η εφαρ−
μοσθείσα τελικώς μεθοδολογία να συμφωνεί με την 
εγκεκριμένη. 

Β.2 Αδεσμοποίητη πρόσβαση τοπικού βρόχου 
Σύμφωνα με την ΑΠ. ΕΕΤΤ 304/34/2004 ο OTE όφει−

λε να τροποποιήσει το κοστολογικό σύστημά του έτσι 
ώστε να συμπεριλάβει ως προϊόντα, το πάγιο μηνιαίο 
τέλος και το εφάπαξ τέλος σύνδεσης για τη μεριζόμε−
νη και την πλήρη πρόσβαση αδεσμοποίητου τοπικού 
βρόχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 
277/63/28.2.2003 (ΦΕΚ 331/Β΄/2003) και την ΑΠ ΕΕΤΤ 
300/47/2003, υποχρέωση με την οποία δεν συμμορφώ−
θηκε ούτε κατά τον κοστολογικό έλεγχο 2004 με απο−
λογιστικά στοιχεία 2002, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
ανωτέρω. 

Κατά τον κοστολογικό έλεγχο 2003−2005, ο OTE συ−
μπεριέλαβε τις σχετικές υπηρεσίες στο κοστολογικό 
σύστημά του. 

Από τη διενέργεια του κοστολογικού ελέγχου έτους 
2005 προέκυψε ότι το Πάγιο Μηνιαίο Τέλος του Πλή−
ρως Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου θεωρείται κοστο−
στρεφές διότι οι κύριες συνιστώσες του κόστους του, 
που σχετίζονται με το κεφάλαιο και το λειτουργικό 
κόστος του χάλκινου τοπικού βρόχου, επιμερίζονται 
κατά αιτιώδη τρόπο, ο οποίος είναι συμβατός με τον 
τρόπο με τον οποίο το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ 
διαχειρίζεται τα αντίστοιχα προϊόντα λιανικής (μηνιαίο 
πάγιο PSTN). 

Αναφορικά με το Πάγιο Μηνιαίο Τέλος Μεριζόμενου 
Τοπικού Βρόχου, το αποτέλεσμα που προκύπτει από το 
κοστολογικό σύστημα δεν θεωρείται κοστοστρεφές δε−
δομένου ότι ο υπολογισμός του παγίου μηνιαίου τέλους 
μεριζόμενου βρόχου πραγματοποιείται με τον επιμερι−
σμό του 50% των δαπανών του πλήρως αδεσμοποίητου 
τοπικού βρόχου. Ο τρόπος αυτός υπολογισμού δεν είναι 
σύμφωνος με τις αρχές κοστολόγησης της μεριζόμενης 
πρόσβασης, που όφειλε να ακολουθεί ο ΟΤΕ σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΑΠ.: 211/3/16.03.2001 απόφαση 
«Κανονισμός Αρχών Κοστολόγησης και Τιμολόγησης 
Μισθωμένων Γραμμών, Διασύνδεσης και Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο», (ΦΕΚ 466/Β/2001), όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ’ αριθμ. της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 
304/34/23.1.2004, ΦΕΚ 297/Β/11.2.2004) απόφαση. 

Τα Τέλη Σύνδεσης του Πλήρως Αδεσμοποίητου και 
Μεριζόμενου Βρόχου και τα Τέλη Υπηρεσιών Συνεγκα−
τάστασης δεν οδηγούν σε κοστοστρεφή τιμολόγια 
εξαγόμενα από το κοστολογικό σύστημα (top−down) 
ΜΜΕΚ / LRΑIC. Ειδικότερα, στην περίπτωση των τελών 

σύνδεσης δεν κρίνονται ικανοποιητικές οι διαθέσιμες 
πληροφορίες αναφορικά με τον απαιτούμενο χρόνο 
για την παροχή των εν λόγω προϊόντων και ο ίδιος ο 
ΟΤΕ πρότεινε τα τιμολόγια των υπηρεσιών αυτών να 
εξαχθούν από μοντέλα bottom−up, τα οποία υπέβαλε 
στην ΕΕΤΤ. Ομοίως, στην περίπτωση των τελών υπη−
ρεσιών συνεγκατάστασης, ο τρόπος που εφαρμόζει ο 
ΟΤΕ για τη συγκέντρωση των σχετικών δαπανών σε ένα 
προϊόν, δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος για την 
εξαγωγή αξιόπιστων και άρα εφαρμόσιμων τιμολογίων 
από το κοστολογικό σύστημα. Συνομολογώντας το ως 
άνω γεγονός ο ΟΤΕ πρότεινε την εξαγωγή τιμολογίων 
για τις εν λόγω υπηρεσίες μέσω μοντέλων bottom−up, 
τα οποία υπέβαλε στην ΕΕΤΤ. 

Τα υποβληθέντα μοντέλα bottom−up ελέγχθηκαν από 
τον Ελεγκτή ο οποίος επεσήμανε τις μεθοδολογικές 
ασυμφωνίες και προέβη: 

1. για μερικές υπηρεσίες σε απόρριψη του υποβληθέ−
ντος bottom−up μοντέλου και εν συνεχεία σε υπολογισμό 
των τελών με τη μεθοδολογία των επικαιροποιημένων 
διεθνών συγκριτικών αναφορών (benchmarking) και 

2.για τις υπόλοιπες υπηρεσίες σε διορθωτικό υπολο−
γισμό των επιμέρους τελών μετά την εφαρμογή των 
ευρημάτων του κοστολογικού ελέγχου στα επιμέρους 
bottom−up μοντέλα του ΟΤΕ.

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό των Τελών Σύν−
δεσης, Αποσύνδεσης και Μετατροπής Μεριζόμενου σε 
Πλήρη Βρόχο, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία των 
επικαιροποιημένων διεθνών συγκριτικών αναφορών 
(benchmarking). Ο λόγος που δεν έγιναν αποδεκτά τα 
bottom−up μοντέλα που υπέβαλε ο ΟΤΕ εστιάζεται κυ−
ρίως στην έλλειψη επαρκών στοιχείων αναφορικά με 
το μέσο χρόνο απασχόλησης του προσωπικού του (δι−
οικητικό και τεχνικό) για την παροχή των υπηρεσιών 
αυτών. 

Ειδικότερα, τα Τέλη Αποσύνδεσης Βρόχου και Με−
τατροπής από Μεριζόμενο σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 
καθώς και το τέλος σύνδεσης ανενεργού τοπικού βρό−
χου υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το ποσοστό (ratio) που 
προκύπτει από το λόγο του τέλους σύνδεσης προς το 
τέλος αποσύνδεσης (ή σύνδεσης ανενεργού τοπικού 
βρόχου, αντίστοιχα) των προτεινόμενων αποτελεσμά−
των του μοντέλου bottom up, όπως αρχικά υποβλήθηκε 
από τον ΟΤΕ. Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με τη 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε προηγούμενους 
ελέγχους προκειμένου να καθορισθούν τα τέλη απο−
σύνδεσης βρόχου και μετατροπής από μεριζόμενο σε 
πλήρως αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο.

Ο υπολογισμός των τελών των υπηρεσιών Φυσικής 
και Απομακρυσμένης συνεγκατάστασης έγινε από τα 
μοντέλα bottom up που αρχικά υπέβαλε ο ΟΤΕ με κά−
ποιες διορθώσεις κυρίως στον υπολογισμό του έμμεσου 
λειτουργικού και κεφαλαιουχικού κόστους. Τα μοντέλα 
έγιναν αποδεκτά από τον Ελεγκτή με την επισήμανση 
ότι το πρόβλημα τεκμηρίωσης από τον ΟΤΕ των υποθέ−
σεων για τους χρόνους απασχόλησης του προσωπικού 
παραμένει. Ο OTE δεν υπέβαλε επαρκή στοιχεία που 
να τεκμηριώνουν ότι οι χρόνοι που αναγράφονται στα 
μοντέλα απεικονίζουν την πραγματικότητα, έστω και 
με ένα αποδεκτό επίπεδο ακρίβειας. 
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ΙΙ.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005, ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2003

Α. Αποτελέσματα με βάση τις μεθοδολογίες ΠΚΚ/ΤΚ και ΜΜΕΚ/ΤΚ. 
Α1. Αποτελέσματα με βάση τη μεθοδολογία ΠΚΚ/ΤΚ
Από τον έλεγχο του κοστολογικού συστήματος του ΟΤΕ που βασίζεται στη Μεθοδολογία του Πλήρως Κατανε−

μημένου Κόστους με βάση το τρέχον κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) προέκυψαν οι κάτωθι τιμές, οι οποίες είναι κοστοστρεφείς 
για το έτος 2005, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Ι. Α της παρούσας: 

Κόστη υπηρεσιών λιανικής τηλεφωνίας 

Υπηρεσία Μοναδιαίο κόστος Μονάδα μέτρησης 

Μηνιαίο πάγιο τέλος PSTN 13,21 Ευρώ/μήνα 

Μηνιαίο πάγιο τέλος ISDN BRA 20,40 Ευρώ/μήνα 

Αστική κλήση 2,13 Ευρωλεπτά/λεπτό

Υπεραστική κλήση 4,25 Ευρωλεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης κλήσεων σταθερό προς κινητό 2,64 Ευρωλεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης κλήσεων προς γεωγραφικούς αριθμούς 2,10 Ευρωλεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς 1,45 Ευρωλεπτά/λεπτό

Κόστη μισθωμένων γραμμών

Μισθωμένες Γραμμές Λιανικής Ετήσιο κόστος Μη εξαρ−
τώμενο από απόσταση 

(δύο άκρα) (Ευρώ)

Ετήσιο κόστος εξαρ−
τώμενο από απόστα−
ση* ανά Km (Ευρώ)

Κόστος Σύνδεσης 
(Δύο άκρα) (Ευρώ)

Αναλογικές Μισθωμένες Γραμμές    

Αστική Μ1020/Μ1025 1.455 18,73 1.551

Αστική Μ1040 1.400 17,93 1.105

Υπεραστική Μ1020/Μ1025 1.455 1,69 3.669

Υπεραστική Μ1040 1.400 1,08 1.683

Ψηφιακές Μισθωμένες Γραμμές    

Αστική 2MBps 7.065 211,17 6.136

Αστική 64KBps 2.404 32,32 2.475

Υπεραστική 2MBps 7.065 87,1 7.301

Υπεραστική 64KBps 2.404 14,6 2.580

*  Οι αποστάσεις υπολογίζονται ως οι ευθύγραμμες αποστάσεις μεταξύ των αστικών κέντρων των άκρων της 
μισθωμένης γραμμής

Μισθωμένες Γραμμές Χονδρικής Ετήσιο κόστος Μη εξαρ−
τώμενο από απόσταση 

(δύο άκρα) (Ευρώ)

Ετήσιο κόστος εξαρ−
τώμενο από απόστα−
ση* ανά Km (Ευρώ)

Κόστος Σύνδεσης 
(Δύο άκρα) (Ευρώ)

Αναλογικές Μισθωμένες Γραμμές    

Αστική Μ1020/Μ1025 1.406 18,2 1.504

Αστική Μ1040 1.369 17,68 1.003

Υπεραστική Μ1020/Μ1025 1.406 1,34 2.311

Υπεραστική Μ1040 1.369 0,76  

Ψηφιακές Μισθωμένες Γραμμές    

Αστική 2MBps 4.967 148,23 5.708

Αστική 64KBps 2.202 29,67 2.410

Υπεραστική 2MBps 4.967 78,75 6.822

Υπεραστική 64KBps 2.202 13,42 2.512
*  Οι αποστάσεις υπολογίζονται ως οι ευθύγραμμες αποστάσεις μεταξύ των αστικών κέντρων των άκρων της 

μισθωμένης γραμμής



Κόστη ζεύξεων διασύνδεσης (interconnection links)

Υπηρεσία Τέλος 
Σύνδεσης 

(Ευρώ)

Σταθερό Μη−
νιαίο τέλος 

(Ευρώ)

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος

Ζώνη 1 (0−
35km) & Αστι−

κά (Ευρώ)

Ζώνη 2 
(36−70 Km) 

(Ευρώ)

Ζώνη 3 
(71−150 Km) 

(Ευρώ)

Ζώνη 4 
(150+ Km) 

(Ευρώ)

Ζεύξη Διασύνδεσης 2ΜΒps

Αστική 5.197,06 271,65 12,84

Ζεύξη Διασύνδεσης 2ΜΒps Υπε−
ραστική

5.216,82 271,65 12,84 6,36 5,07 2,83

Α2. Αποτελέσματα με βάση τη μεθοδολογία ΜΜΕΚ/ΤΚ
Από τον έλεγχο του κοστολογικού συστήματος του ΟΤΕ που βασίζεται στη Μεθοδολογία Μέσου Μακροπρόθε−

σμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον κόστος προέκυψαν οι κάτωθι τιμές, οι οποίες είναι κοστοστρεφείς 
για το έτος 2005 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Ι.Β της παρούσας: 

Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Υπηρεσία Μοναδιαίο κόστος Μονάδα

Τοπική συλλογή/τερματισμός κλήσεων 0,555 Ευρωλεπτά /λεπτό

Απλή συλλογή/τερματισμός κλήσεων 0,823 Ευρωλεπτά /λεπτό

Διπλή συλλογή/τερματισμός κλήσεων 1,058 Ευρωλεπτά /λεπτό

Απλή διαβίβαση κλήσεων 0,240 Ευρωλεπτά /λεπτό

Διπλή διαβίβαση κλήσεων 0,290 Ευρωλεπτά /λεπτό

Χονδρική πρόσβαση σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης 4,331 Ευρωλεπτά /λεπτό

Χονδρική πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνικού καταλόγου 18,639 Ευρωλεπτά /λεπτό

Ετήσια χρέωση θυρών διασύνδεσης 212,63 Ευρώ/έτος

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης θυρών διασύνδεσης 235,02 Ευρώ

Ετήσιο τέλος σηματοδοσίας 14.447,84 Ευρώ/έτος

Οι ανωτέρω μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσιών διασύνδεσης συλλογής και τερματισμού 
κλήσεων (τοπική, απλή και διπλή) αναλύονται σε ζώνες χρέωσης ως εξής: 

Τιμές Διασύνδεσης (ευρωλεπτά /λεπτό)

Συλλογή / Τερματι−
σμός προς σταθερά 
και κινητά δίκτυα

Καθημερινές ώρες αιχμής 
08:00 – 20:00

Καθημερινές ώρες μη αιχμής 
00:00−08:00 & 20:00−24:00

Σάββατο 
00:00−24:00

Κυριακή 
00:00−24:00

Τοπική 0,58 0,54 0,54 0,46

Απλή 0,86 0,80 0,80 0,68

Διπλή 1,10 1,03 1,03 0,88

Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Υπηρεσία Μοναδιαίο κόστος Μονάδα

Μηνιαίο πάγιο τέλος πλήρως αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου 8,66 Ευρώ

Αναφορικά με το Πάγιο Μηνιαίο Τέλος Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου, το αποτέλεσμα που προκύπτει από 
το κοστολογικό σύστημα δεν θεωρείται κοστοστρεφές δεδομένου ότι ο υπολογισμός του παγίου μηνιαίου 
τέλους μεριζόμενου βρόχου πραγματοποιείται με τον επιμερισμό του 50% των δαπανών του πλήρους τοπικού 
βρόχου. 

Εφαρμόζοντας μεθοδολογία επικαιροποιημένων διεθνών συγκριτικών αναφορών (benchmarks) προκύπτει η 
ακόλουθη μη κοστοστρεφής τιμή:

Υπηρεσία Μοναδιαίο κόστος Μονάδα

Μηνιαίο πάγιο τέλος μεριζόμενου τοπικού βρόχου 2,08 Ευρώ

ΦΕΚ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9203
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Β. Αποτελέσματα ελέγχου των επιμέρους μοντέλων 
bottom –up που υπέβαλε ο ΟΤΕ για υπηρεσίες ΑΠΤΒ, 
Φορητότητας Αριθμών, Προεπιλογής Φορέα και Τελών 
Σύνδεσης

Β.1 Υπηρεσίες ρυθμιζόμενες βάσει του ΠΚΚ/ΤΚ για 
τις οποίες υποβλήθηκαν από τον ΟΤΕ Bottom –Up μο−
ντέλα. 

Για ορισμένες υπό ρύθμιση υπηρεσίες, ο ΟΤΕ, παρά την 
υποχρέωσή του να προβεί σε υπολογισμό του κόστους 
μέσω του κοστολογικού του συστήματος με μεθοδολογία 
ΠΚΚ/ΤΚ, υπέβαλε για τον υπολογισμό του κόστους των 
εν λόγω υπηρεσιών, βοηθητικά μοντέλα bottom−up, επι−
καλούμενος την έλλειψη αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων 
μέσω του κοστολογικού συστήματος ΠΚΚ/ΤΚ. 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τα αποτελέσματα 
του ελέγχου επί των εν λόγω μοντέλων, τα οποία δεν 
είναι κοστοστρεφή υπό την έννοια ότι δεν εξάγονται 
από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΠΚΚ/ΤΚ top 
down:

Υπηρεσίες Μοναδιαίο 
κόστος

Σύνδεση γραμμής PSTN 86,85 Ευρώ

Σύνδεση γραμμής ISDN − BRA (Βασική 
Πρόσβαση) 99,12 Ευρώ

Μη ανακοινώσιμος αριθμός στον τηλε−
φωνικό κατάλογο

4,70 Ευρώ 
εφάπαξ

Β.2 Υπηρεσίες ρυθμιζόμενες βάσει του ΜΜΕΚ/ΤΚ για τις 
οποίες υποβλήθηκαν από τον ΟΤΕ Bottom –Up μοντέλα. 

Για ορισμένες υπό ρύθμιση υπηρεσίες, ο ΟΤΕ, παρά 
την υποχρέωσή του να προβεί σε υπολογισμό του κό−
στους μέσω του κοστολογικού του συστήματος με με−
θοδολογία ΜΜΕΚ/ΤΚ, υπέβαλε για τον υπολογισμό του 
κόστους των εν λόγω υπηρεσιών, βοηθητικά μοντέλα 
bottom−up, επικαλούμενος την έλλειψη αξιοπιστίας των 
αποτελεσμάτων μέσω του κοστολογικού συστήματος 
ΜΜΕΚ/ΤΚ.

1. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 
Βρόχο (ΑΠΤΒ).

Ο ΟΤΕ υπέβαλε bottom−up μοντέλα για τις υπηρεσί−
ες Φυσικής & Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης που 
ελέχθησαν από τον Σύμβουλο, ο οποίος επεσήμανε τις 
μεθοδολογικές ασυμφωνίες και προέβη σε διορθωτικό 
υπολογισμό των επιμέρους τελών, σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα ανωτέρω «Ουσιώδη Ευρήματα του ελέγχου», 
Κεφάλαιο Ι.Β.

Αντίθετα για μια σειρά υπηρεσιών ΑΠΤΒ που ανα−
φέρονται ανωτέρω (Ενότητα «Ουσιώδη Ευρήματα του 
ελέγχου» για το ΜΜΕΚ), ο υπολογισμός των τελών των 
υπηρεσιών αυτών πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας 
μεθοδολογία επικαιροποιημένων διεθνών συγκριτικών 
αναφορών (benchmarks), δεδομένου ότι τα bottom−up 
μοντέλα που υποβλήθηκαν από τον ΟΤΕ δεν έγιναν 
αποδεκτά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω 
αναφερόμενη παράγραφο. 

Οι τιμές που προέκυψαν από τον έλεγχο αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί και δεν είναι κοστοστρεφείς 
υπό την έννοια ότι δεν εξάγονται από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ top down. 

Υπηρεσία Αποτελέσματα Ελέγχου* Είδος Τέλους*

ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ   

Τέλος σύνδεσης ενεργού βρόχου 44,60 Εφάπαξ

Τέλος σύνδεσης ανενεργού βρόχου 48,65 Εφάπαξ

Τέλος σύνδεσης μεριζόμενου βρόχου 54,22 Εφάπαξ

Τέλος αποσύνδεσης βρόχου 41,26 Εφάπαξ

Τέλος αποσύνδεσης μεριζόμενου βρόχου 50,16 Εφάπαξ

Τέλος μετατροπής μεριζόμενου σε πλήρως αδεσμοποίητο τοπικό 
βρόχο

45,71 Εφάπαξ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Τέλος εκπόνησης προμελέτης** 1.035,30 Εφάπαξ

Τέλος σύνδεσης οριολωρίδας 100 ζευγών 224,74 Εφάπαξ

Τέλος σύνδεσης οριολωρίδας 512 ζευγών 1.343,61 Εφάπαξ

Πάγια τέλη για λειτουργικά έξοδα χρήσης χώρου ανά τ.μ 7,77 Πάγιο Μηνιαίο

Έκδοση/ αντικατάσταση 1 κάρτας πρόσβασης 4,37 Εφάπαξ

Έκδοση/ αντικατάσταση 2−4 καρτών πρόσβασης 8,47 Εφάπαξ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Τέλος εκπόνησης προμελέτης** 374,40 Εφάπαξ

Τέλος εκπόνησης προμελέτης (επαύξηση χωρητικότητας) 187,20 Εφάπαξ

Τέλος εκπόνησης μελέτης ΕΣΚΤ − Φρεατίου Παρόχων** 570,62 Εφάπαξ
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Υπηρεσία Αποτελέσματα Ελέγχου* Είδος Τέλους*

Τέλος εκπόνησης μελέτης Σύνδεσης ΕΞΣΚ – ΕΣΚΤ (μούφα) 295,15 Εφάπαξ

Τέλος σύνδεσης οριολωρίδας 100 ζευγών 258,20 Εφάπαξ

Τέλος σύνδεσης οριολωρίδας 512 ζευγών 606,04 Εφάπαξ

Πάγια τέλη χρήσης ζεύγους ΕΞΣΚ ανα μέτρο (L*N*0,00408)*** 0,00408 Πάγιο Μηνιαίο

Τέλος επίσκεψης συνεργείου ΟΤΕ σε σύνδεσμο (μούφα) για άρση 
βλάβης υπαιτιότητας παρόχου****

401,32 Εφάπαξ

Συντελεστής συντήρησης επέκτασης ΕΞΣΚ % του κόστους κα−
τασκευής 

5,22% Πάγιο Ετήσιο 

* Τιμές σε ευρώ
** Το κόστος κατανέμεται μεταξύ των Δικαιούχων 
*** όπου L είναι το πραγματικό μήκος του ΕΞΣΚ & Ν είναι ο αριθμός συνδεδεμένων ζευγών του ΕΞΣΚ με το
 κύριο δίκτυο 
**** Πρέπει να σημειωθεί ότι το μοντέλο του εν λόγω τέλους απεστάλη στην ΕΕΤΤ (σχετ. ξβ) μετά το πέρας 

του κοστολογικού ελέγχου από τον Ελεγκτή και αφορά κόστος που δεν είχε εξετασθεί στο παρελθόν. Η ΕΕΤΤ 
εξέτασε το σχετικό bottom up μοντέλο και διατηρεί όμοιες επιφυλάξεις με αυτές που διατυπώθηκαν για τα μο−
ντέλα bottom up των υπηρεσιών φυσικής και απομακρυσμένης συνεγκατάστασης σχετικά με την τεκμηρίωση του 
χρόνου απασχόλησης του προσωπικού, καθώς και προέβη σε διορθωτικό υπολογισμό στους χρησιμοποιούμενους 
συντελεστές έμμεσου λειτουργικού και κεφαλαιουχικού κόστους. 

2. Υπηρεσίες Φορητότητας Αριθμών
Για τις υπηρεσίες φορητότητας αριθμών, όπως υπο−

λογίσθηκαν από το κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ−ΤΚ 
δεν προκύπτουν εύλογες χρεώσεις. Ο ΟΤΕ συνομολο−
γώντας το γεγονός αυτό, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ bottom−up 
μοντέλα για την εν λόγω υπηρεσία. Ωστόσο ο ΟΤΕ δεν 
παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες να 
αποδεικνύουν τις υποθέσεις που χρησιμοποίησε στα 
bottom−up μοντέλα. Για τους λόγους αυτούς τα μοντέλα 
αυτά απορρίφθηκαν από τον Ελεγκτή, ο οποίος πρότει−
νε να εξακολουθήσουν να ισχύουν τα τιμολόγια όπως 
αυτά προέκυψαν από τον προηγούμενο έλεγχο (ΑΠ. 
ΕΕΤΤ 334/45/10.11.2004), τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

Περιγραφή Υπηρεσιών Μοναδιαίο 
Κόστος

Μονάδα 
μέτρησης

Αποδεκτή αίτηση 10,50 Ευρώ

Απορριφθείσα Αίτηση 2,80 Ευρώ

Αποδεκτή αίτηση ν μη διαδο−
χικών αριθμών

10,5+(ν−1)*3 Ευρώ

Αναφορικά με την υπηρεσία επαναδρομολόγησης 
κλήσεων σε μεταφερθέντες αριθμούς, ο ΟΤΕ υπέβαλε 
μοντέλο bottom up, το οποίο, μετά τις διορθώσεις του 
Ελεγκτή, έδωσε το ακόλουθο αποτέλεσμα:

Περιγραφή Υπηρεσιών Μοναδιαίο 
Κόστος

Μονάδα 
μέτρησης

Επαναδρομολόγηση κλήσεων 
σε μεταφερθέντες αριθμούς

0,184 Ευρωλε−
πτά/κλήση

3. Προεπιλογή φορέα
Για τις υπηρεσίες προεπιλογής φορέα, όπως υπο−

λογίσθηκαν από το κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ−ΤΚ 
δεν προκύπτουν κοστοστρεφείς χρεώσεις. Ο ΟΤΕ συ−
νομολογώντας το γεγονός αυτό, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ 
bottom−up μοντέλα για την εν λόγω υπηρεσία. Ωστόσο, 
ο ΟΤΕ δεν παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες, οι 
οποίες να αποδεικνύουν τις υποθέσεις που χρησιμο−
ποίησε στα bottom−up μοντέλα. Για το λόγο αυτό τα 

μοντέλα αυτά απορρίφθηκαν από τον Ελεγκτή, ο οποίος 
πρότεινε να εξακολουθήσουν να ισχύουν τα τρέχοντα 
τιμολόγια για τις υπηρεσίες προεπιλογής φορέα εξαιτί−
ας της σχετικής ωρίμανσης και του όγκου των σχετικών 
υπηρεσιών καθώς και του γεγονότος ότι τα τιμολόγια 
στην Ελλάδα είναι συγκρίσιμα με άλλων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται οι τιμές των υπη−
ρεσιών προεπιλογής φορέα όπως είχαν προκύψει από 
συγκριτική αναφορά (benchmarking) σύμφωνα με την 
ΑΠ. ΕΕΤΤ 334/45/10.11.2004. 

Υπηρεσίες προεπιλογής Φορέα Τέλος

Αίτηση δεκτή 4,8 Ευρώ ανά 
αίτηση

Αίτηση που απορρίπτεται 3,3 Ευρώ ανά 
αίτηση

Γ. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρό−
χο για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν κόστη από τον ΟΤΕ

Για τα παρακάτω κόστη σχετικά με υπηρεσίες ΑΠΤΒ, 
ο ΟΤΕ δεν υπέβαλε στοιχεία για τον έλεγχο κοστο−
στρέφειάς τους κατά τη διάρκεια του κοστολογικού 
ελέγχου 2005, ως όφειλε: 

• Υπηρεσίες Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης και Απο−
σύνδεσης Πλήρους Ενεργού, Ανενεργού και Μεριζόμε−
νου Τοπικού Βρόχου καθώς και Υπηρεσίες Ακύρωσης 
Εκπόνησης Προμελέτης Φυσικής και Απομακρυσμένης 
Συνεγκατάστασης και Ακύρωσης Εκπόνησης Προμελέ−
της επαύξησης χωρητικότητας Απομακρυσμένης Συ−
νεγκατάστασης 

Ο Ελεγκτής πρότεινε τα τέλη των υπηρεσιών αυ−
τών να εξακολουθήσουν να αντιστοιχούν στο 50% της 
αντίστοιχης αίτησης που υπέβαλε ο Δικαιούχος, όπως 
ορίζεται στο Παράρτημα Α της υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΑΠ 
277/63/28.2.2003 (ΦΕΚ 331/Β΄/2003) απόφασης. 

• Υπηρεσίες Ακύρωσης Μελέτης ΕΣΚΤ – Φρεατίου 
Παρόχων και Ακύρωσης Μελέτης Σύνδεσης ΕΞΣΚ – ΕΣΚΤ 
(μούφα).

Για τα τέλη των υπηρεσιών αυτών ο Ελεγκτής πρό−
τεινε να εφαρμοσθούν κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο 
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Παράρτημα Α της υπ’ αριθμ.  ΕΕΤΤ ΑΠ 277/63/28.2.2003 
(ΦΕΚ 331/Β/2003) απόφασης.

• Τέλη χρήσης χώρου συνεγκατάστασης Α−Ε Ζώνης 
Ο Ελεγκτής πρότεινε να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι 

τιμές που αναγράφονται στο Παράρτημα Α της υπ’ αριθμ.  
ΕΕΤΤ ΑΠ 277/63/28.2.2003 (ΦΕΚ 331/Β΄/2003) απόφασης. 

• Πάγια μηνιαία τέλη για κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας AC & DC ανά ampere ασφαλείας και από 
κλιματιστικά ανά kwh.

Σημειώνεται ότι ο ΟΤΕ παρά την υποχρέωσή του, απέ−
στειλε στοιχεία κόστους για τα Πάγια μηνιαία τέλη 
για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AC & DC ανά 
ampere ασφαλείας και από κλιματιστικά ανά kwh με 
πολύ σημαντική καθυστέρηση, μόλις με την υπ. αρ. πρωτ 
ΕΕΤΤ 7133/1.3.2006 επιστολή. Για την επεξεργασία των 
εν λόγω στοιχείων ζητήθηκαν διευκρινίσεις, μέχρι την 
υποβολή και απόφαση επί των οποίων προτάθηκε να 
ισχύσουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της υπ’ αριθμ.  
ΕΕΤΤ ΑΠ 277/63/28.2.2003 (ΦΕΚ 331/Β/2003) απόφασης. 

• Κόστος προετοιμασίας χώρου φυσικής συνεγκα−
τάστασης.

Για το κόστος αυτό ισχύουν οι όροι και διαδικασία 
υλοποίησης της φυσικής συνεγκατάστασης όπως περι−
γράφονται στην υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 238/95/2001 (ΦΕΚ 1781/
Β΄/31.12.2001) και στην ΑΠ ΕΕΤΤ 277/63/28.2.2003 (ΦΕΚ 331/
Β΄/2003) απόφαση. Για τον υπολογισμό του έμμεσου λει−
τουργικού κόστους του κόστους κατασκευής του χώρου 
φυσικής συνεγκατάστασης, ο συντελεστής επιβάρυνσης 
έμμεσων λειτουργικών δαπανών ορίζεται ως ποσοστό 
36,8% επί του σχετικού κόστους προσωπικού του ΟΤΕ 
(εργατικά και επιστασία). Αντιστοίχως για τον υπολογισμό 
του έμμεσου κόστους κεφαλαίου, ο συντελεστής επιβά−
ρυνσης Κόστους Κεφαλαίου ορίζεται ως ποσοστό 10,4% 
επί του σχετικού κόστους του ΟΤΕ που περιλαμβάνει το 
άθροισμα των προαναφερόμενων δαπανών προσωπικού 
επαυξημένο με το συντελεστή λειτουργικών δαπανών και 
του κόστους των χρησιμοποιηθέντων υλικών. Οι δαπάνες 
εργολάβων (κόστη προσωπικού και υλικά) δεν θα επιβαρύ−
νονται με τους προαναφερόμενους συντελεστές. 

Για τον υπολογισμό των παραπάνω συντελεστών χρη−
σιμοποιήθηκε ο μέσος όρος από τους συντελεστές που 
προκύπτουν από άμεσες και έμμεσες λειτουργικές και 
κεφαλαιουχικές δαπάνες των υπηρεσιών Α.Π.Τ.Β που πε−
ριλαμβάνονται στο κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ (πά−
γιο μηναίο τέλος πλήρους & μεριζόμενου βρόχου, τέλος 
σύνδεσης πλήρους & μεριζόμενου βρόχου και υπηρεσίες 
συνεγκατάστασης) και από τους αντίστοιχους συντελε−
στές των τεχνικών μελετών Α.Π.Τ.Β. Η χρησιμοποίηση 
στοιχείων των υπηρεσιών από το κοστολογικό σύστημα 
του ΟΤΕ αποτελεί την καλύτερη διαθέσιμη λύση επί του 
παρόντος καθώς οι εν λόγω συντελεστές επιβάρυνσης 
κόστους αντιπροσωπεύουν τις έμμεσες λειτουργικές 
και κεφαλαιουχικές δαπάνες της ΑΠΤΒ. 

Οι παραπάνω συντελεστές θα χρησιμοποιούνται και 
για τον υπολογισμό των έμμεσων λειτουργικών και κε−
φαλαιουχικών δαπανών του Κόστους κατασκευής Απο−
μακρυσμένης Συνεγκατάστασης, του Κόστους κατα−
σκευής ΕΞΣΚ και Κόστους κατασκευής ζεύξης (σύνδεση 
ΕΞΣΚ Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου με ΕΣΚΤ). Οι όροι και 
διαδικασίες υλοποίησης των παραπάνω ισχύουν όπως 
περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 238/95/2001 (ΦΕΚ 
1781/Β΄/31.12.2001) και στην ΑΠ ΕΕΤΤ 277/63/28.2.2003 
(ΦΕΚ 331/Β΄/2003) απόφαση.

Δ. Τμηματικά Κυκλώματα
Ο ΟΤΕ όφειλε να εντάξει πλήρως τα προϊόντα τμημα−

τικών κυκλωμάτων στο κοστολογικό του σύστημα και 
να προβεί σε υπολογισμό κοστοστρεφών τελών για τις 
εν λόγω υπηρεσίες, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 268/77/2002 (ΦΕΚ 1604/Β/30.12.2002, ιδίως 
σημείο 4), ήδη από το έτος 2002.

Σε συνέχεια της ΑΠ ΕΕΤΤ 353/186/17.8.2005, «Τροποποί−
ηση της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/1977 «Εισαγωγή των 
Τμηματικών Κυκλωμάτων (Part Circuits) στην Ελληνική 
Αγορά» (ΦΕΚ 1604/Β΄/30.12.2002)», (ΦΕΚ 1293/Β/15.9.2005), 
με την οποία τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων ο ορισμός 
της έννοιας του προϊόντος «τμηματικό κύκλωμα», σύμ−
φωνα με τις επιταγές της εθνικής και κοινοτικής νομο−
θεσίας, η ΕΕΤΤ, με μια σειρά επιστολών, ζήτησε εκ νέου 
από τον ΟΤΕ να υποβάλει στοιχεία για την τεκμηρίωση 
του κόστους του εν λόγω προϊόντος, τα οποία εντούτοις 
δεν προσκομίσθηκαν από τον ΟΤΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται όπως 
ασκήσει τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το τέταρτο 
εδάφιο της παραγράφου 7 της ΑΠ ΕΕΤΤ 268/1977, όπως 
αυτό έχει τροποποιηθεί από το σημείο 5 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
353/186/17.8.2005, σύμφωνα με το οποίο: 

«Σε περίπτωση που το κοστολογικό σύστημα του 
υπόχρεου δεν περιλαμβάνει το προϊόν τμηματικά κυ−
κλώματα, με συνέπεια να μην καθορίζονται τα τέλη των 
τμηματικών κυκλωμάτων από το κοστολογικό σύστημα 
του υπόχρεου, η ΕΕΤΤ δύναται με Απόφασή της να 
ορίσει τιμές βάσει κατάλληλης μεθοδολογίας προσδι−
ορισμού κόστους στηριζόμενη σε κοστολογικά στοιχεία 
του υπόχρεου για την παροχή της υπηρεσίας των τμη−
ματικών κυκλωμάτων ή βάσει της βέλτιστης τρέχουσας 
πρακτικής σύμφωνα με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με την παροχή μισθωμένων γραμμών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μέρος 2 − Τιμολογιακές πτυχές 
τμημάτων κυκλωμάτων μισθωμένων γραμμών χονδρικής, 
C (2005) 951, 29.3.2005»

ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 4, περί−

πτωση (α) του Κανονισμού 277/64/2003 (ΦΕΚ 514/Β΄/2003), 
για τις κοστοστρεφείς τιμές ο χρόνος εφαρμογής τους 
ανατρέχει στο χρόνο όπου σύμφωνα με τις κείμενες δι−
ατάξεις όφειλε ο κάθε Υπόχρεος Οργανισμός να έχει τις 
εν λόγω κοστοστρεφείς τιμές. Εφόσον, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, η κοστοστρέφεια αφορά ένα (1) συγκεκριμένο 
έτος (το 2005), εκκινεί από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 
31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.

2. Δεδομένου ότι οι κοστοστρεφείς τιμές της πλειο−
νότητας των τύπων των μισθωμένων γραμμών χονδρι−
κής που προέκυψαν ως αποτέλεσμα του κοστολογικού 
ελέγχου έτους 2005 είναι υψηλότερες από τις τιμές 
των αντίστοιχων μισθωμένων γραμμών λιανικής, όπως 
αυτές εφαρμόσθηκαν κατά το διάστημα από 1.1.2005 έως 
31.12.2005, δεν δύναται να εφαρμοστούν από τον ΟΤΕ για 
το ως άνω διάστημα, στο βαθμό που εγείρουν ζητήματα 
περιορισμού του ανταγωνισμού, αποφασίζει:

1. Αποδέχεται τα αποτελέσματα του κοστολογικού 
ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
για το έτος 2005, με βάση απολογιστικά στοιχεία 2003, 
σύμφωνα με τα πορίσματα του Ελεγκτή και τα αναφε−
ρόμενα στη σχετική (σχετ. οβ.) Εισήγηση της αρμόδιας 
Επιτροπής παρακολούθησης του Έργου της ΕΕΤΤ, όπως 
αναφέρονται στην παρούσα.
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2. Εγκρίνει ως κοστοστρεφείς για το έτος 2005, τις κάτωθι τιμές οι οποίες προέκυψαν από τον κοστολογικό 
έλεγχο του ΟΤΕ με βάση απολογιστικά στοιχεία 2003 και προϋπολογιστικά για τα έτη 2004 και 2005, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παρούσα:

Α. Συλλογή και τερματισμός κλήσεων

Τιμές Διασύνδεσης (ευρωλεπτά /λεπτό)

Συλλογή / Τερματι−
σμός προς σταθερά 
και κινητά δίκτυα

Καθημερινές ώρες αιχμής 
08:00 – 20:00

Καθημερινές ώρες μη αιχμής 
00:00 – 08:00 & 20:00−24:00

Σάββατο 
00:00 – 24:00

Κυριακή 
00:00 – 24:00

Τοπική 0,58 0,54 0,54 0,46

Απλή 0,86 0,80 0,80 0,68

Διπλή 1,10 1,03 1,03 0,88
Β. Λοιπές Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Υπηρεσίες Χρέωση

Απλή Διαβίβαση Κλήσεων 0,24 Ευρωλεπτά / λεπτό

Διπλή Διαβίβαση Κλήσεων 0,29 Ευρωλεπτά / λεπτό

Χονδρική Πρόσβαση σε σύντομους κωδικούς έκτακτης ανάγκης 4,331 Ευρωλεπτά / λεπτό

Χονδρική Πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου 18,639 Ευρωλεπτά / λεπτό

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης θυρών διασύνδεσης 235,02 Ευρώ

Θύρες Διασύνδεσης 2 Μbps 17,72 Ευρώ / μήνα

Κανάλι Σηματοδοσίας 1.204 Ευρώ/ μήνα
Γ. Κόστη ζεύξεων διασύνδεσης (interconnection links)

Υπηρεσία Τέλος 
Σύνδεσης 

(Ευρώ)

Σταθερό 
Μηνιαίο τέ−
λος (Ευρώ)

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος

Ζώνη 1
(0−35km) & Αστι−

κά (Ευρώ)

Ζώνη 2 
(36−70 Km) 

(Ευρώ)

Ζώνη 3 
(71−150 Km) 

(Ευρώ)

Ζώνη 4 
(150+ Km) 

(Ευρώ)

Ζεύξη Διασύνδεσης 2ΜΒps 5.197,06 271,65 12,84

Αστική

Ζεύξη Διασύνδεσης 2ΜΒps 
Υπεραστική

5.216,82 271,65 12,84 6,36 5,07 2,83

Δ. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Υπηρεσία Μοναδιαίο κόστος Μονάδα

Μηνιαίο πάγιο τέλος πλήρως αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου 8,66 Ευρώ

Ε. Μισθωμένες Γραμμές Χονδρικής και Λιανικής

Μισθωμένες Γραμμές Λιανικής Ετήσιο κόστος Μη εξαρτώ−
μενο από απόσταση (δύο 

άκρα) (Ευρώ)

Ετήσιο κόστος εξαρτώ−
μενο από απόσταση* 

ανά Km (Ευρώ)

Κόστος Σύνδεσης 
(Δύο άκρα) (Ευρώ)

Αναλογικές Μισθωμένες Γραμμές 

Αστική Μ1020/Μ1025 1.455 18,73 1.551

Αστική Μ1040 1.400 17,93 1.105

Υπεραστική Μ1020/Μ1025 1.455 1,69 3.669

Υπεραστική Μ1040 1.400 1,08 1.683

Ψηφιακές Μισθωμένες Γραμμές 

Αστική 2MBps 7.065 211,17 6.136

Αστική 64KBps 2.404 32,32 2.475

Υπεραστική 2MBps 7.065 87,1 7.301

Υπεραστική 64KBps 2.404 14,6 2.580

*  Οι αποστάσεις υπολογίζονται ως οι ευθύγραμμες αποστάσεις μεταξύ των αστικών κέντρων των άκρων της 
μισθωμένης γραμμής
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Μισθωμένες Γραμμές 
Χονδρικής

Ετήσιο κόστος Μη εξαρ−
τώμενο από απόσταση 

(δύο άκρα) (Ευρώ)

Ετήσιο κόστος εξαρτώμενο από 
απόσταση* ανά Km (Ευρώ)

Κόστος Σύνδε−
σης (Δύο άκρα) 

(Ευρώ)

Αναλογικές Μισθωμένες Γραμμές 

Αστική Μ1020/Μ1025 1.406 18,2 1.504

Αστική Μ1040 1.369 17,68 1.003

Υπεραστική Μ1020/Μ1025 1.406 1,34 2.311

Υπεραστική Μ1040 1.369 0,76  

Ψηφιακές Μισθωμένες Γραμμές 

Αστική 2MBps 4.967 148,23 5.708

Αστική 64KBps 2.202 29,67 2.410

Υπεραστική 2MBps 4.967 78,75 6.822

Υπεραστική 64KBps 2.202 13,42 2.512

*  Οι αποστάσεις υπολογίζονται ως οι ευθύγραμμες αποστάσεις μεταξύ των αστικών κέντρων των άκρων της 
μισθωμένης γραμμής

3.  ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3.1 Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 8, του άρθρου 
4, περίπτωση (α) του Κανονισμού 277/64/2003 (ΦΕΚ 514/
Β΄/2003), για τις κοστοστρεφείς τιμές ο χρόνος εφαρ−
μογής τους ανατρέχει στο χρόνο όπου σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις όφειλε ο κάθε Υπόχρεος Οργανισμός 
να έχει τις εν λόγω κοστοστρεφείς τιμές, οι τιμές των 
υπηρεσιών της παραγράφου 2 της παρούσας, εφαρμό−
ζονται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
του έτους 2005. Αυτό ισχύει για τις ανωτέρω τιμές 
των υπηρεσιών διασύνδεσης, μισθωμένων γραμμών δι−
ασύνδεσης και αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό 
βρόχο (ανωτέρω περιπτώσεις Άρθρο 2, Πίνακες Α΄, Β΄, 
Γ΄ και Δ΄). 

3.2 Κατ’ εξαίρεση, οι τιμές των μισθωμένων γραμμών 
χονδρικής που προέκυψαν ως αποτέλεσμα του κοστο−
λογικού ελέγχου έτους 2005 (με απολογιστικά στοιχεία 
2003) και οι οποίες είναι κοστοστρεφείς (ανωτέρω πε−
ρίπτωση Άρθρο 2, Πίνακας Ε΄), δεν δύναται να εφαρμο−
σθούν από τον ΟΤΕ στο βαθμό που εγείρουν ζητήματα 
περιορισμού του ανταγωνισμού. Η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται 
όπως εξετάσει το ζήτημα ασκώντας τις αρμοδιότητές 
της για τη διερεύνηση παραβάσεων της νομοθεσίας και 
των αρχών του ανταγωνισμού σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα κατωτέρω στο άρθρο 6 της παρούσας.

4. Όσον αφορά το προϊόν Τμηματικά Κυκλώματα, η 
ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται όπως ασκήσει τις αρμοδιότητές 
της να ορίσει τιμές βάσει κατάλληλης μεθοδολογίας 
προσδιορισμού κόστους στηριζόμενη σε κοστολογικά 
στοιχεία του υπόχρεου για την παροχή της υπηρεσίας 
των τμηματικών κυκλωμάτων ή βάσει της βέλτιστης 
τρέχουσας πρακτικής σύμφωνα με τη Σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την παροχή μισθω−
μένων γραμμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μέρος 2 − Τι−
μολογιακές πτυχές τμημάτων κυκλωμάτων μισθωμένων 
γραμμών χονδρικής, C (2005) 951, 29.3.2005, σύμφωνα 
με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 της ΑΠ ΕΕΤΤ 

268/1977, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το σημείο 
5 της ΑΠ ΕΕΤΤ 353/186/17.8.2005.

5. Με βάση τα πορίσματα του ελέγχου, όπως αυτά 
εκτίθενται αναλυτικά στα Παραδοτέα του Ελεγκτή, η 
ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται να κινήσει διαδικασίες ακροάσεων 
για τη νομική διερεύνηση της συμμόρφωσης του ΟΤΕ 
με τις υποχρεώσεις του σχετικά με την κοστολόγηση 
των υπό ρύθμιση υπηρεσιών του, ιδίως όσον αφορά 
την ορθή εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004, και την 
ενδεχόμενη επιβολή των νόμιμων κυρώσεων σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο ν. 3431/2006.

6. Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα την εφαρ−
μογή από την ΕΕΤΤ, δυνάμει των άρθρων 12 παράγραφοι 
στ, η και λε και του άρθρου 14 του ν. 3431/2006, των δια−
τάξεων και αρχών του ανταγωνισμού ιδίως ως προς την 
ύπαρξη επιθετικής τιμολόγησης (predatory pricing), ή / και 
συμπίεσης τιμών / περιθωρίου (price / margin squeeze), 
ή άλλης μορφής καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπό−
ζουσα θέσης εκ μέρους της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ.

7. Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα την εφαρ−
μογή από την ΕΕΤΤ των αρμοδιοτήτων της για τον 
καθορισμό σχετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια 
και την ανάλυση της αποτελεσματικότητας του αντα−
γωνισμού καθώς και τον ορισμό παρόχων με Σημαντική 
Ισχύ στις ως άνω σχετικές αγορές και την επιβολή, 
άρση ή τροποποίηση των κατάλληλων και αναλογικών 
ρυθμιστικών υποχρεώσεων, δυνάμει του ν. 3431/2006, 
ιδίως των άρθρων 12 παράγραφος (α) και των άρθρων 
16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44 και 45 αυτού.

8. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Απριλίου 2006

Ο Πρόεδρος
Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
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ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.


