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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 519/056
Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 

Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 
2009 (με απολογιστικά στοιχεία 2007) για τις υπό 
ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποί−
ες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κο−
στολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, και λοι−
πές ρυθμίσεις.

Η EΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

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

ών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α΄/2006), (ιδίως τα άρ−
θρα 3, 12, στοιχ. α΄, β, στ΄, ιστ, κβ΄, λζ, λη και μα καθώς 
και το άρθρο 14, το άρθρο 38, το άρθρο 39, το άρθρο 
40 παρ. 2, το άρθρο 43 παρ. 1 περίπτωση γ, το άρθρο 
45, ιδίως τις παραγράφους 2 έως 5 και 7 − 8, το άρθρο 
48, παρ. 6, το άρθρο 59, το άρθρο 63, το άρθρο 64, το 
άρθρο 68 παρ. 1 και 3 , το άρθρο 69 παρ. 3 και το άρ−
θρο70 παρ. 2 περιπτώσεις (α), (στ) και (η)),

β. τον υπ’ αριθμ. 2887/2000 κανονισμό του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμ−
βρίου 2000 σχετικά με την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
στον Τοπικό Βρόχο (ΕΕ L 336 της 30.12.2000), 

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

δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 211/3/16.3.2001 «Κανονι−
σμός Αρχών Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Μισθω−
μένων Γραμμών, Διασύνδεσης και Αδεσμοποίητης Πρό−
σβασης στον Τοπικό Βρόχο», (ΦΕΚ 466/Β΄/2001), όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 
304/34/23.1.2004, (ΦΕΚ 297/Β΄/11.2.2004),

ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 277/64/28.2.2003 «Κανονι−
σμός Διαδικασίας Ελέγχου και Υποχρεώσεις Δημοσιότη−
τας Τιμολογίων Παρόχων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 
ή / και Δικτύων» (ΦΕΚ 514/Β΄/2.5.2003), όπως ισχύει,

στ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 210/10/28.2.2001 «Έγκρι−
ση του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήματος της 
ΟΤΕ Α.Ε.»,

ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 252/67/29.4.2002, αφο−
ρώσα 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”),

η. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 243/29/22.1.2002 «Τρο−
ποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 210/10/28.2.2001 
σχετικής με την Έγκριση του Επιχειρησιακού Κοστο−
λογικού Συστήματος του ΟΤΕ (Υιοθέτηση Βελτιωτικών 
Επεμβάσεων ή / και μεταβολών στο Ε.Κ.Ο.Σ)»,

θ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 266/95/1.11.2002 «Τρο−
ποποιήσεις του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστή−
ματος της ΟΤΕ Α.Ε. (ΕΚΟΣ), βασιζόμενου στο Πρότυπο 
(Μεθοδολογία) του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξη−
τικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων 
(“Μ.Μ.Ε.Κ./ΤΚ” − “LRAIC/CCA”)”,

ι. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 304/34/23.1.2004 «Υιο−
θέτηση Τροποποιήσεων/ Βελτιωτικών Επεμβάσεων στο 
Κοστολογικό Σύστημα της ΟΤΕ Α.Ε. σταθερή τηλεφω−
νία − 2003»,

ια. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 353/186/17.8.2005, «Τρο−
ποποίηση της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/77 «Εισαγω−
γή των Τμηματικών Κυκλωμάτων (Part Circuits) στην 
Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 1604/Β΄/30.12.2002)», (ΦΕΚ 1293/
Β΄/15.9.2005),

ιβ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 381/1/3.4.2006 «Αποτε−
λέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2005 (με 
απολογιστικά στοιχεία 2003) για τις υπό ρύθμιση υπη−
ρεσίες χονδρικής» (ΦΕΚ 681/Β΄/2006),

ιγ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 418/016/19.1.2007 «Απο−
τελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2006 
(με απολογιστικά στοιχεία 2004) /Προσωρινά τιμολόγια 
2007» (ΦΕΚ 253/Β΄/2.2.2007), 

ιδ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/3/2006 «Κανονισμός 
Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β΄/2006), όπως ισχύει τροπο−
ποιηθείσα με την απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 422/068/28.6.2007, 
(ΦΕΚ 1279/Β΄/2007),

ιε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 388/012/31.5.2006 «Ορι−
σμός εθνικής αγοράς Χονδρικής Παροχής (Πλήρως και 
Μεριζόμενης) Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλι−
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κούς Βρόχους και Υποβρόχους για το σκοπό της παρο−
χής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, καθορισμός 
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά 
και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 932/Β΄/18.7.2006),

ιστ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 389/51/8.6.2006 «Ορι−
σμός εθνικής αγοράς χονδρικών υπηρεσιών ευρυζωνι−
κής πρόσβασης, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντι−
κή ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών» 
(ΦΕΚ 891/Β΄/12.7.2006), 

ιζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 401/14/6.9.2006 «Λήψη 
απόφασης αναφορικά με τον ορισμό των χονδρικών 
αγορών Μισθωμένων Γραμμών (αγορές υπ’ αριθμ. 13, 14 
της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), τον καθορι−
σμό επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγο−
ρές και τις υποχρεώσεις αυτών», (ΦΕΚ 1419/26.9.2006), 

ιη. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 406/34/11.10.2006 «Ορι−
σμός των αγορών χονδρικής διασύνδεσης Δημόσιων 
Σταθερών Δικτύων, καθορισμός επιχειρήσεων με σημα−
ντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις αυ−
τών» (ΦΕΚ 1669/Β΄/14.11.2006),

ιθ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 406/33/11.10.2006 «Ορι−
σμός της λιανικής αγοράς μισθωμένων γραμμών, καθορι−
σμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγο−
ρά και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 1660/Β΄/13.11.2006),

κ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 411/017/22.11.2006 «Ορι−
σμός της αγοράς λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τη−
λεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA−
ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς πελά−
τες, Καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην 
εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών», (ΦΕΚ 1873/
Β΄/28.12.2006),

κα. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 412/021/29.11.2006 «Ορι−
σμός των αγορών λιανικής των δημοσίως διαθέσιμων 
αστικών και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που πα−
ρέχονται σε σταθερή θέση, Καθορισμός επιχειρήσεων 
με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώ−
σεις αυτών» (ΦΕΚ 1900/Β΄/29.12.2006),

κβ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΕΕΤΤ ΑΠ 429/015/1.4.2007 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Αδε−
σμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς 
Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 
(ΦΕΚ 932/Β΄/2006)» (ΦΕΚ 620/Β΄/25.4.2007), όπως ισχύ−
ει τροποποιηθείσα με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 443/028/9.7.2007 
(ΦΕΚ 1555 Β΄/17.8.2007) και 470/038/2008 (ΦΕΚ 490/Β΄/ 
19.3.2008),

κγ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/1.6.2007 «Έγκρι−
ση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Παροχή υπη−
ρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Συναφών 
Ευκολιών, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 
(ΦΕΚ 891/Β΄/12.7.2006)», (ΦΕΚ 1013/Β΄/21.6.2007),

κδ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 437/002/1.6.2007 «Έγκρι−
ση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007/2008, 
σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/034/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/
Β΄/2006)», (ΦΕΚ 1014/Β΄/21.6.2007),

κε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 443/068/9.7.2007 «Απο−
τελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με 
απολογιστικά στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 1422/8.8.2007),

κστ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/206/21.8.2007 «Κα−
θορισμός της μεθοδολογίας DCF (Discounted Cash Flow) 
για τον retail minus υπολογισμό των τιμών Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β, κατ’ εφαρμογή της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/2006 (ΦΕΚ 891/Β΄/12.7.2006)» (ΦΕΚ 1731/

Β΄/30.8.2007), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την ΑΠ 
ΕΕΤΤ 462/176/14.12.2007 «Αξιολόγηση της ανάγκης ανα−
θεώρησης του συντελεστή retail−minus ΧΕΠ βάσει των 
νέων τιμών λιανικής της ΟΤΕ Α.Ε. όπως αναφέρονται 
στην επιστολή ΟΤΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ.ΥΠΗΡ. 1530/
Φ.960/30.11.2007 (Απ. Πρ. ΟΤΕ ΑΠ.155/30.11.2007)» (ΦΕΚ 
2437/Β΄/28.12.2007), και την ΑΠ ΕΕΤΤ 516/063/26.3.2009 
«Αναθεώρηση του συντελεστή retail−minus ΧΕΠ βάσει 
των νέων τιμών λιανικής του ΟΤΕ όπως αναφέρονται 
στην επιστολή ΟΤΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2200/
Φ.960/17.2.2009 (Απ. Πρ. ΟΤΕ ΑΠ.33/16.2.2009)», 

κζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 470/037/4.3.2008 «Έγκρι−
ση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή Μι−
σθωμένων Γραμμών Χονδρικής, σε εφαρμογή της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/Β΄/2007)», (ΦΕΚ 498/
Β΄/20.3.2008), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την απόφα−
ση της ΕΕΤΤ ΑΠ 496/051/23.9.2008 «Τροποποίηση Διατά−
ξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 470/037/4.3.2008 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς της ΟΤΕ Α.Ε. για την 
παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, σε εφαρμογή 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/Β΄/2007» (ΦΕΚ 
498/Β΄/20.3.2008)», (ΦΕΚ 2253/Β΄/4.11.2008), 

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

κθ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 496/052/23.9.2008 «Έγκρι−
ση τελών υπηρεσιών Τερματικών και Ζευκτικών Τμημά−
των Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής και Συναφών Ευ−
κολιών σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 
1419/Β΄/2007)» (ΦΕΚ 2128/Β΄/14.10.2008), 

λ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 278/115/6.5.2008 «Έγκρι−
ση Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμ−
μών ΟΤΕ 2007, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ. 411/017/2006 (ΦΕΚ 1873/Β΄/28.12.2006)», (ΦΕΚ 988/
Β΄/28.5.2008), 

λα. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 499/092/22.10.2008 
«Έγκριση των ποσοστών retail minus των υπηρεσιών 
Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ) σε εφαρμογή 
της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 411/017/22.11.2006», (ΦΕΚ 
2404/Β΄/26.11.2008),

λβ. την υπ’ αριθμ. 44035/1626/1.8.2007 απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός 
του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας» και ιδίως 
το άρθρο 5 αυτής (ΦΕΚ 1481/Β΄/16.8.2007),

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

λδ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 491/027/2008 «Καθορι−
σμός ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και υπο−πλαφόν 
τιμής (sub cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής 
πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με 
τις υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 412/021/2007 αντί−
στοιχα, (ΦΕΚ 1615/Β΄/12.8.2008),

λε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 476/014/23.4.2008 «Απο−
τελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη−
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λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 
(με απολογιστικά στοιχεία 2006) για τις υπό ρύθμιση 
αγορές χονδρικής καθώς και τις αγορές λιανικής στις 
οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη 
μορφή κοστοστρέφειας / Τέλη Διασύνδεσης ΟΤΕ για 
την παροχή φορητότητας» (ΦΕΚ 904/Β΄/16.5.2008),

λστ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/27.5.2008 «Με−
θοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Δι−
αχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον 
ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστο−
λόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους 
ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοι−
πές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 1151/Β΄/24.6.2008), 

λζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 498/043/17.10.2008 
σύμφωνα με την οποία έγινε η κατακύρωση του Ανοι−
κτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έρ−
γου «Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπι−
κοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) με τις Υποχρεώσεις Ελέγχου 
Τιμών, Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για 
το Έτος 2009 (με απολογιστικά στοιχεία έτους 2007)» 
στην εταιρεία “Grant Thornton A. E.”,

λη. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 58304/7.11.2008 με θέμα 
«LRAIC−2007_inputs_report»,

λθ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 58305/7.11.2008 με θέμα 
«FDC−CCA−2007_inputs_report»,

μ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ..ΕΕΤΤ 59007/11.11.2008 με θέμα 
«Λογιστικός Διαχωρισμός»,

μα. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 59379/ 
13.11.2008 με θέμα «Κλήση σε ακρόαση για υποβολή Ε.ΚΟ.
Σ 2007−2009»,

μβ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί−
ου της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 60892/21.11.2008 με 
θέμα «CCA Pipeline Valuation» Απάντηση της ΟΤΕ Α.Ε. 
σε σχετικό ερώτημα του ελεγκτή (αποστολή διορθωμέ−
νων αρχείων – CCA Pipeline and the updated depreciation 
model),

μγ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 60893/21.11.2008 με θέμα 
«Data request No3 − Συμβάσεις»,

μδ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 60897/21.11.2008 με θέμα 
«Κοστολογικός Έλεγχος Ε.ΚΟ.Σ 2007−2009,

με. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 61422/25.11.2008 με 
θέμα «Κοστολογικός Έλεγχος»,

μστ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 62225/2.11.2008 με θέμα 
«Κοστολογικός Έλεγχος Ε.ΚΟ.Σ 2007−2009_ έσοδα συν−
δεδεμένων κυκλωμάτων», 

μζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 62227/2.11.2008 με θέμα 
«Κοστολογικός Έλεγχος Ε.ΚΟ.Σ 2007−2009_κτίρια»,

μη. την Επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 
62698/1.12.2008 με θέμα Ε.ΚΟ.Σ 2007−09 «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ − BACKHAUL»,

μθ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 62943/2.12.2008 με θέμα 
«Κοστολογικός Έλεγχος 2007−09»,

ν. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 62942/2.12.2008 με θέμα «Κο−
στολογικός Έλεγχος 2007−09»,

να. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. 63265/4.12.2008 με θέμα «Κοστο−
λογικός Έλεγχος 2007−09,

νβ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 
64311/09.12.2008 με θέμα «ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Ε.ΚΟ.Σ− ΟΤΕ 
2007−2009» (Καταστάσεις Λογιστικού Διαχωρισμού – 
Πίνακες LRIC),

νγ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 64784/11.12.2008 με θέμα 
«Routing Factors_ Apant ΟΤΕ»,

νδ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 64780/11.12.2008 με θέμα 
«WACC queeries»,

νε. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 64781/11.12.2008 με θέμα 
«Ερωτήματα Ελεγκτών σχετικά με CCA και FAR»,

νστ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 64786/11.12.2008 με θέμα 
«Κοστολογικός Έλεγχος 2007−09_apant ΟΤΕ»,

νζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. με υπ’ αριθμ. 64779/11.12.2008 με θέμα «Κο−
στολογικός Έλεγχος 2007−09»,

νη. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου−
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 64785/11.12,2008 με θέμα 
«Κοστολογικός έλεγχος 2007−09»,

νθ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί−
ου της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. 64783/11.12.2008 με θέμα 
«revenues apant_ΟΤΕ»,

ξ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουτης 
ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 65086/15.12.2008 με θέμα «Κο−
στολογικός Έλεγχος » Απάντηση της ΟΤΕ Α.Ε. σε σχετι−
κό ερώτημα του ελεγκτή (Διεθνη κίνηση – διευκρινήσεις 
ΟΤΕ στο αρχείο «Revenues & Out Payments»),

ξα. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου−
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 65087/15.12.2008 με θέμα 
«E.KO.S 2007−09 email ΟΤΕ 12.12.2008»,

ξβ. την Επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 65085/15.12.2008 με θέμα «Κο−
στολογικός Έλεγχος 2007−09 ΟΤΕ email 12.12.2008»,

ξγ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 65079/15.12.2008 με θέμα 
«E.KO.S 2007−2009 ΟΤΕ email 11.12.2008 YTD ADSL»,

ξδ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί−
ου της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 65080/15.12.2008 με 
θέμα «Κοστολογικός Έλεγχος 2007−2009 ΟΤΕ email 
11.12.2008»,

ξε. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 65076/15.12.2008 με θέμα 
«Κοστολογικός έλεγχος 2007−09 ΟΤΕ email 15.12.2008»,

ξστ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 65086/15.12.2008 με θέμα 
«Κοστολογικός έλεγχος 2007−09 ΟΤΕ international calls 
email 12.12.2008»,

ξζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 65089/15.12.2008 με θέμα 
«Questionnaire for the ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡ.&ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕ−
ΛΑΤΩΝ Directorate»,

ξη. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 96/15.12.2008 με θέμα «Collective 
Agreement_2008−2009, Power Tariff DEH 1.7.08»,
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ξθ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 97/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09», 

ο. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 99/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09 − έκτακτο προσωπικό», 

οα. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου της 
ΟΤΕ ΑΕ. υπ’ αριθμ. πρωτ.ΕΕΤΤ 100/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09 − απαντήσεις ΟΤΕ»,

οβ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 102/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09_ BUSINESS PLAN 2009»,

ογ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 104/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09 CCA»,

οδ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 105/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09_ απαντήσεις ΟΤΕ»,

οε. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 106/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09_ έσοδα OTE»,

οστ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 107/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09»,

οζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 108/2.1.2009 με θέμα «Κοστο−
λογικός έλεγχος 2007−09 − ταμειακά διαθέσιμα ΟΤΕ»,

οη. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 113/2.1.2009 με θέμα «Cost 
of Capital e−mail OTE − 16.12.08»,

οθ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 114/2.1.2009 με θέμα «Κοστολογι−
κός έλεγχος 2007−09 CCA depreciation model 2007−v11»,

π. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 115/2.1.2009 με θέμα «Κοστολο−
γικός έλεγχος 2007−09 απαντήσεις ΟΤΕ»,

πα. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 116/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09 ΚΤΙΡΙΑ OTΕ»,

πβ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 117/2.1.2009 με θέμα «WACC 
OTE απάντηση e−mail 18.12.2008»,

πγ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 124/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09_απαντήσεις»,

πδ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 125/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09_ΟΤΕΝΕΤ ΠΑΓΙΑ»,

πε. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 127/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09_απαντήσεις»,

πστ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 128/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09_ απάντηση»,

πζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 129/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09_ CAPEX 2009»,

πη. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 130/2.1.2009 με θέμα «Κοστο−
λογικός έλεγχος 2007−09_ ΔΙΑΦΟΡΕΣ CAPEX 2009»,

πθ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 131/2.1.2009 με θέμα «OTE 
globe internet feed 22.12.2008»,

{. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί−
ου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 132/2.1.2009 με θέμα 
«Questionnaire for the ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡ. & ΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΠΕΛΑΤΩΝ DIRECTORATE»,

{α. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 134/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09_ διαφορές δραστηριοτή−
των ΟΤΕ 22.12.2008»,

{β. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 135/2.1.2009 με θέμα «Κοστο−
λογικός έλεγχος 2007−09_ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΤΕ 12.12.2008»,

{γ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 136/2.1.2009 με θέμα «E.KO.
S 2007−09 ΠΣ ΔΕΛΦΟΙ_ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΤΕ 22.12.2008»,

{δ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 137/2.1.2009 με θέμα «ΔΙΕ−
ΘΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 2007_ απάντηση ΟΤΕ 23.12.2008»,

{ε. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 138/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09_ δωρεάν μονάδες ΟΤΕ 
23.12.2008»,

{στ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 139/2.1.2009 με θέμα « E.KO.
S 2007−09_απάντηση ΟΤΕ Delfi data»,

{ζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 140/2.1.2009 με θέμα «Κοστολο−
γικός έλεγχος 2007−09_μισθοδ ΟΤΕΝΕΤ 23.12.2008»,

{η. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 141/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09 LRAIC inputs_απάντηση 
ΟΤΕ 23.12.2008»,

{θ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 142/2.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09_απάντ. ΟΤΕ 24.12.2008»,

ρ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. πτωτ. ΕΕΤΤ 144/2.1.2009 με θέμα «Εκ−
κρεμή στοιχεία EKOS 2007−2009»,

ρα. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί−
ου της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. πτωτ. ΕΕΤΤ 294/5.1.2009 
με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007−09 OTE_ email 
29.12.2008»,

ρβ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 295/5.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09»,

ργ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 905/9.1.2009 με θέμα «ΚΟ−
ΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ BACKHAUL»,

ρδ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 995/9.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09»,

ρε. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 1064/9.1.2009 με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−09»,

ρστ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 1261/12.1.2009 με θέμα «Λο−
γιστικός Διαχωρισμός email 12.1.2009»,

ρζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 2046/15.1.2009 με θέμα 
«ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2007−2009 (REPORTS ΛΟ−
ΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ−ΠΙΝΑΚΕΣ LRAIC), 

ρη. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 4340/27.1.2009 με θέμα 
«Κοστολογικός Έλεγχος 2007−2009,
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ρθ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. 5 υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 734/3.2.2009 με θέμα 
«Λογιστικός Διαχωρισμός»,

ρι. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο−
μείου της εταιρείας GRANT THORNTON υπ’ αριθμ. 
ΕΕΤΤ 11086/27.2.2009 με θέμα «Accounting Separation 
Report»,

ρια. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί−
ου της εταιρείας GRANT THORNTON υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 
10386/25.2.2009 με θέμα «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 
ΕΛΕΓΧΟ CAPEX 2007− 2009 − WACC,

ριβ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου−
της GRANT THORNTON 10387/25.2.2009 με θέμα «ΥΠΟ−
ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ CAPEX 2007 − 
2009−WACC,

ριγ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί−
ου της εταιρείας GRANT THORNTON υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 
10793/27.2.2009 με θέμα « CAPEX Analysis»,

ριδ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 10388/25.2.2009 με θέμα 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ CAPEX 2007 
− 2009− WACC»,

ριε. την επιστολή της ΕΕΤΤ υπ’ αριθμ. 55178/22.10.2008 
με θέμα «Επιχειρησιακό Κοστολογικό Σύστημα (ΕΚΟΣ) 
2007−2009»,

ριστ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 
518267/20.10.2008 (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 54998/20.10.2008) με 
θέμα «Κοστολόγηση (έλεγχος ΕΚΟΣ – ΟΤΕ 2007−2009» 
υποβολή στοιχείων,

ριζ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 518366/ 
23.10.2008 (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 55673/23.10.2008) με θέμα 
«Κοστολόγηση (έλεγχος ΕΚΟΣ – ΟΤΕ 2007−2009» υπο−
βολή στοιχείων,

ριη. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. 518417/ 
24.10.2008 (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 56010/24.10.2008) με θέμα 
«Κοστολόγηση (έλεγχος ΕΚΟΣ – ΟΤΕ 2007−2009» υπο−
βολή στοιχείων,

ριθ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. 215/518453/ 
27.10.2008 (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 56217/27.10.2008) με θέμα 
«Κοστολόγηση (έλεγχος ΕΚΟΣ – ΟΤΕ 2007−2009» υπο−
βολή στοιχείων,

ρκ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. 9 /519184/ 
1.12.2008 (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 63142/03.12.2008) με θέμα «Πα−
ροχή Υπηρεσίας ΧΕΓ»,

ρκα. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. 378216/ 
15.1.2009 (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 2046/15.1.2009) με θέμα «Κο−
στολόγηση (έλεγχος ΕΚΟΣ – ΟΤΕ 2007−2009» Υποβολή 
των καταστάσεων του Λογιστικού Διαχωρισμού – Πί−
νακες.LRAIC,

ρκβ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. 804/378462/ 
23.1.2009 (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3723/23.1.2009) με θέμα «Τερ−
ματικά Τμήματα Γραμμών Χονδρικής Αναλογικής Τε−
χνολογίας. Εφαρμογή της απόφασης 470/037/2008 της 
ΕΕΤΤ»,

ρκγ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. 378557/ 
27.1.2009 (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4340/27.1.2009) με θέμα «Κο−
στολογικός έλεγχος 2007−2009»,

ρκδ. την επιστολή της ΕΕΤΤ υπ’ αριθμ. ΕΜΠ 2210/ 
20.2.2009 με θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007−2009 
(Ευρήματα ελέγχου)»,

ρκε. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. 42/5.3.2009 
(αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ. 2225/Φ.960/5.3.2009) με 

θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007−2009 (Ευρήματα 
ελέγχου)»,

ρκστ. την επιστολή της ΕΕΤΤ υπ’ αριθμ. ΕΜΠ 2236/ 
16.3.2009 με θέμα «Επιχειρησιακό Κοστολογικό Σύστη−
μα (ΕΚΟΣ) 2007−2009»,

ρκζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί−
ου του ΟΤΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 14581/19.3.2009 με θέμα 
«FDC−2007», 

ρκη. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί−
ου του ΟΤΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 14582/19.3.2009 με θέμα 
«FDC−2009», 

ρκθ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί−
ου του ΟΤΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 14583/19.3.2009 με θέμα 
«FDC−2008», 

ρλ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί−
ου του ΟΤΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 14883/19.3.2009 με θέμα 
«LRAIC−2008»,

ρλα. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί−
ου του ΟΤΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 14884/19.3.2009 με θέμα 
«LRAIC−2009»,

ρλβ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί−
ου του ΟΤΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 14886/19.3.2009 με θέμα 
«LRAIC−2007»,

ρλγ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΕΕΤΤ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ υπ’ αριθμ. 15280/23.3.2009 με 
θέμα «Κοστολογικός έλεγχος 2007−2009» επιβεβαίωση 
του καλώς έχειν του FDC τρεξίματος, 

ρλδ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΕΕΤΤ υπ’ αριθμ. 17071/1.4.2009 και με θέμα «Κοστο−
λογικός έλεγχος 2007−2009» σε επιβεβαίωση του «κα−
λώς έχειν» του LRIC τρεξίματος,

ρλε. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του ΟΤΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ. 15312/23.3.2009 με θέμα «OTE 
FW: AS−2007 FDC Base−LRAIC Transfers»,

ρλστ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του ΟΤΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 15313/23.3.2009 με θέμα «OTE 
AS−2007_ Input Files»,

ρλζ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του ΟΤΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 15328/23.3.2008 με θέμα «Τι−
μολ. Πολιτικές − Σχόλια ΕΚΟΣ 2007−09»,

ρλη. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του ΟΤΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 15724/26.3.2009 με θέμα «OTE 
WLR_analysis_based_on_FDC−2009AR_24.3.2009.zip»,

ρλθ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. 804/ΕΜΠ 
51/23.3.2009 (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ. 2247/23.3.2009) 
με θέμα «Μισθωμένες Γραμμές Λιανικής −Κοστολογι−
κά»,

ρμ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. υπ’ αριθμ. 380018/26.3.2009 
(αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 15763/26.3.2009) με θέμα «Κοστολογι−
κός έλεγχος 2007−2009 (ULL)»,

ρμα. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του ΟΤΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 16366/30.3.2009 με θέμα «OTE 
REVIEW of Bottom−Up models»,

ρμβ. την επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 16369/ 
30.3.2009 GT –SVP REVIEW of Bottom−Up models_επιβε−
βαίωση αποτελεσμάτων»,

ρμγ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της ΕΕΤΤ υπ’ αριθμ. 17073/1.4.2009 και με θέμα «AS−2007 
LRAIC base – LRAIC transfers» σε επιβεβαίωση των απο−
τελεσμάτων του Λογιστικού Διαχωρισμού,

ρμδ. την επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί−
ου του ΟΤΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 17115/1.4.2009 και με θέμα 
«LRAIC−2009 Reports»,
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ρμε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ ΑΠ: 510/31/10.2.2009, 
«Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «Οργανισμός Τηλε−
πικοινωνιών Ελλάδος− ΟΤΕ Α.Ε» καθώς και των εταιρει−
ών «ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ», «HELLAS ONLINE», «CYTA HELLAS», 
«VODAFONE ΑΕΒΕ», «FORTH NET», «ΝΕΤΟΝΕ», «ON 
TELECOMS», «VIVODI», “WIND, «ALTEC», «COSMOTELCO», 
«LANNET», «TELEDOME», «VOICENET», «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕ−
ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ», με αντικείμενο την τιμολόγηση από την 
πρώτη στις δεύτερες, της ηλεκτρικής ισχύος που τους 
παρέχεται στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνε−
γκατάσταση, στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών Αδεσμο−
ποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, δυνάμει του 
ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου»,

ρμστ. την από 18.2.2009 ακρόαση που έλαβε χώρα ενώ−
πιον της ορισθείσας Επιτροπής Ακροάσεων της ΕΕΤΤ 
σε συνέχεια της ως άνω απόφασης της ΕΕΤΤ, 

ρμζ. την υπ’ αριθμ. 1598/Φ.610/19.2.2009 απόφαση του 
Προέδρου της ΕΕΤΤ με αντικείμενο τη «Λήψη Προσωρι−
νών Μέτρων κατ’ άρθρο 63 παρ. 4 του ν. 3431/2006 σε 
συνέχεια της από 18.2.2009 ακροάσεως της εταιρείας 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΤΕ Α.Ε» 
και των εταιρειών «ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ», «HELLAS ONLINE», 
«CYTA HELLAS», «VODAFONE ΑΕΒΕ», «FORTH NET», «ΝΕ−
ΤΟΝΕ», «ON TELECOMS», «VIVODI», «WIND», «ALTEC», 
«COSMOTELCO», «LANNET», «TELEDOME», «VOICENET», 
«ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ», με αντικείμενο την τιμο−
λόγηση από την πρώτη στις δεύτερες, της ηλεκτρικής 
ισχύος που τους παρέχεται στα ΑΚ στα οποία λαμ−
βάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση, στα πλαίσια παρο−
χής υπηρεσιών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπι−
κό Βρόχο, δυνάμει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισί−
ου», με την οποία ελήφθησαν Προσωρινά Μέτρα με το 
ακόλουθο περιεχόμενο:

«Αναστέλλεται η προθεσμία πληρωμής των τιμολογί−
ων που έχει εκδώσει και αποστείλει η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ 
προς τους, μνημονευόμενους στο αιτιολογικό της πα−
ρούσας, παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την 
χρέωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας σε χώ−
ρους Φυσικής Συνεγκατάστασης, οι οποίοι (χώροι) τους 
παρέχονται ως «συναφής ευκολία», δυνάμει του ισχύ−
οντος κανονιστικού πλαισίου Αδεσμοποίητης Πρόσβα−
σης στον Τοπικό Βρόχο, υπό τον όρο εμπρόθεσμης και 
προσήκουσας καταβολής από τους υπόχρεους παρό−
χους στην ΟΤΕ ΑΕ , ποσού που αντιστοιχεί σε ποσο−
στό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του τιμολογηθέντος 
ποσού στα ως άνω τιμολόγια, με την επισήμανση ότι 
το εν λόγω ποσό καταβάλλεται έναντι της οριστικής 
εκκαθάρισης, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με τα 
όσα θα κριθούν στην απόφαση της ΕΕΤΤ επί της από 
18.2.2009 ακροάσεως.», 

ρμη. την υπ’ αριθμ. 1633/Φ. 610/13.3.2009 απόφαση του 
Προέδρου της ΕΕΤΤ με αντικείμενο την «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 1598/Φ.610/19.2.2009 απόφασης του Προ−
έδρου της ΕΕΤΤ…», σύμφωνα με την οποία ελήφθησαν 
Προσωρινά Μέτρα με το ακόλουθο περιεχόμενο, 

«Η υπ’ αριθμ. 1598/Φ.610/19.2.2009 προσωρινή διαταγή 
του Προέδρου της ΕΕΤΤ και η με αυτή θεσπιζόμενη προ−
σωρινή ρύθμιση είναι εφαρμοστέα και για τα τιμολόγια 
προς τους, μνημονευόμενους στο αιτιολογικό της εν 
λόγω απόφασης, παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
για την χρέωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας 
σε χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης, οι οποίοι (χώροι) 

τους παρέχονται ως «συναφής ευκολία», τα οποία αν και 
εξεδόθησαν πριν την έκδοση της απόφασης περί προ−
σωρινών μέτρων, απεστάλησαν στους παρόχους μετά 
την εν λόγω έκδοση, καθώς και για εκείνα που τυχόν 
εκδοθούν και αποσταλούν μετά την έκδοση της εν λόγω 
απόφασης προσωρινών μέτρων και μέχρι την έκδοση 
απόφασης επί της από 18.2.2009 ακροάσεως μεταξύ 
των εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε.» και «ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ», «HELLAS 
ONLINE», «CYTA HELLAS», «VODAFONE ΑΕΒΕ», «FORTH 
NET», «ΝΕΤΟΝΕ», «ON TELECOMS», «VIVODI», «WIND», 
«ALTEC», «COSMOTELCO», «LANNET», «TELEDOME», 
«VOICENET», «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ».

ρμθ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 52103/2.10.2008 (αριθμ. πρωτ. 
ΟΤΕ 804/517866/2.10.2008) επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε.,

ρν. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 54366/16.10.2008 (αριθμ. πρωτ. 
ΟΤΕ 804/518173/15.10.08) επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε., 

ρνα. την υπ’ αριθμ. 64164/9.12.2008 επιστολή της ΕΕΤΤ 
με θέμα «Εφαρμογή Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής 
Παροχής Τερμαικών−Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων 
Γραμμών κα Τμηματικών Κυκλωμάτων»,

ρνβ. την επιστολή του ΟΤΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυ−
δρομείου υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 19188/ 13.4.2009 και με θέμα 
«Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial−up», 

ρνγ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 518/028/8.4.2009 με 
θέμα «Λήψη απόφασης επί της από 10 Νοεμβρίου 2008 
Ακροάσεως κατά της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπι−
κοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ)» για τη διαπίστω−
ση ενδεχόμενης παράβασης της νομοθεσίας περί ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών αναφορικά με την υποβολή των, 
αναγκαίων για τον κοστολογικό έλεγχο / έλεγχο κατα−
στάσεων λογιστικού διαχωρισμού έτους 2007 − 2009, 
στοιχείων»,

ρνδ. το από 297/5.1.2009 Παραδοτέο υπ’ αριθμ. 1 της 
Σύμβασης με τίτλο «Έλεγχος Συμμόρφωσης της ΟΤΕ 
Α.Ε. με τις Υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών, Κοστολόγη−
σης και Λογιστικού Διαχωρισμού για το Έτος 2008 (Με 
απολογιστικά Στοιχεία 2006)» όπως αυτό υποβλήθηκε 
από τον Ανάδοχο του έργου,

ρνε. το υπ’ αριθμ. 17076/1.4.2009 παραδοτέο υπ’ αριθμ. 
2 της Σύμβασης για το έργο με τίτλο «Έλεγχος Συμ−
μόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. με τις Υποχρεώσεις Ελέγχου 
Τιμών, Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για 
το Έτος 2008 (Με απολογιστικά Στοιχεία 2006)» όπως 
αυτό υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο του έργου,

ρνστ. το υπ’ αριθμ. 17075/1.4.2009 Παραδοτέο υπ’ αριθμ. 
3 της Σύμβασης για το έργο με τίτλο «Έλεγχος Συμ−
μόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. με τις Υποχρεώσεις Ελέγχου 
Τιμών, Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για 
το Έτος 2008 (Με απολογιστικά Στοιχεία 2006)» όπως 
αυτό υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο του έργου,

ρνζ. το υπ’ αριθμ. 17649/3.4.2009 Παραδοτέο υπ’ αριθμ. 
4 της Σύμβασης για το έργο με τίτλο «Έλεγχος Συμ−
μόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. με τις Υποχρεώσεις Ελέγχου 
Τιμών, Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για 
το Έτος 2008 (Με απολογιστικά Στοιχεία 2006)» όπως 
αυτό υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο του έργου,

ρνη. την υπ’ αριθμ. 16528/Φ. 600/14.4.2009 εισήγηση 
προς την ΕΕΤΤ, 

ρνθ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, 
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Εκτιμώντας ότι:
ΜΕΡΟΣ Ι: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Α. Γενικές Διατάξεις
1. Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών1 το οποίο ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/
Α΄/3.2.2006) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις» (εφεξής ο νόμος) και ιδίως το άρθρο 36 αυ−
τού, η ΕΕΤΤ, βάσει των αρμοδιοτήτων της από το άρθρο 
12 περ. (α) του νόμου, καλείται να ορίσει σχετικές αγο−
ρές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβά−
νοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, ιδίως τις σχετικές 
γεωγραφικές αγορές στην Ελληνική επικράτεια − ακο−
λουθώντας τη διαδικασία ορισμού αγορών που περι−
γράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο (Κεφάλαιο Δ του νόμου 
3431/2006), τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 του ιδίου 
νόμου (άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο). 

2. Η Οδηγία Πλαίσιο και ο ν. 3431/2006 (άρθρα 35 και 
37), ορίζουν περαιτέρω, ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης 
του ορισμού των σχετικών αγορών σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να 
διεξάγει ανάλυση της αποτελεσματικότητας του αντα−
γωνισμού στις ως άνω αγορές σύμφωνα με το κοινο−
τικό δίκαιο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευ−
θυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς 
και τη Σύσταση της Επιτροπής (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, 
8.5.2003) για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται 
εκ των προτέρων ρύθμιση (εφεξής «Η Σύσταση»). Η Σύ−
σταση διακρίνει μεταξύ αγορών χονδρικής (μεταξύ πα−
ρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών) καθώς 
και αγορών λιανικής (προς τελικούς χρήστες) ορίζο−
ντας έντεκα (11) διακριτές αγορές σε επίπεδο χονδρι−
κής και επτά (7) σε επίπεδο λιανικής.2

3. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 (2) της Οδηγίας για την 
Πρόσβαση και το ν. 3431/2006, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να 
επιβάλει κάποια υποχρέωση ή υποχρεώσεις σε επιχειρή−

1  Ιδίως Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό 
πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδη−
γία πλαίσιο), Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με πρόσβαση σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς 
και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση), Σύσταση της 
Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2003 για τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέ−
χονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, 08.05.03) («Σύσταση») και Κα−
τευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και 
την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτι−
κού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρε−
σίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 165/03), («Κατευθυντήριες 
Γραμμές»).

2  Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 16 (1) της Οδηγίας Πλαί−
σιο σε συνδυασμό με το σημείο 21 του Προοιμίου της Σύστασης 
της 11ης Φεβρουαρίου 2003, εξεδόθη η Σύσταση της Επιτροπής της 
17ης Δεκεμβρίου 2007, για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ 
των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοι−
νό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, καθώς και την σχετική Αιτιολογική Έκθεση αυτής, 
(Ε(2007)5406), (εφεξής Νέα Σύσταση). Η Νέα Σύσταση διακρίνει με−
ταξύ αγορών χονδρικής (μεταξύ παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών) καθώς και αγορών λιανικής (προς τελικούς χρήστες) 
ορίζοντας έξι (6) διακριτές αγορές σε επίπεδο χονδρικής και μία 
(1) σε επίπεδο λιανικής

σεις με ΣΙΑ3 στις προσδιορισθείσες, σε εθνικό επίπεδο, 
σχετικές αγορές. Ειδικά το άρθρο 42 παρ. 5 και 7 του 
ν. 3431/2006 ορίζει μεταξύ άλλων ότι «5. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά 
από ανάλυση της αγοράς, η οποία πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 37, μπορεί να επιβάλει κατά περί−
πτωση, σε φορείς εκμετάλλευσης με Σημαντική Ισχύ σε 
συγκεκριμένη αγορά τις υποχρεώσεις των άρθρων 43, 
44 και 45…» «7. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμ−
φωνα με το παρόν άρθρο είναι αναλογικές και δικαιο−
λογημένες. Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται κατόπιν 
διαβούλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17».

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

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

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

7. Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του νόμου σχετικά 
με τους ρυθμιστικούς ελέγχους λιανικής, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξα−
σφαλίζει ότι, όταν μία επιχείρηση υπόκειται σε ρύθμιση 
τιμολογίου ή σε άλλους σχετικούς ελέγχους λιανικής, 
εφαρμόζει τα αναγκαία και ενδεδειγμένα συστήματα 
λογιστικής καταγραφής κόστους, ενώ δύναται να ορίζει 
τη μορφή και τη λογιστική μεθοδολογία (μεθοδολογία 
κοστολόγησης) που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η τή−

3 Βλ. σχετικά και παράγραφο 114 των Κατευθυντήριων Αρχών.
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ρηση ενδεδειγμένου Συστήματος λογιστικής καταγρα−
φής του κόστους ελέγχεται από άλλον εξειδικευμένο 
φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και από εκεί−
νην και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, που 
ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εξασφαλίζει την κατ’ 
έτος δημοσίευση δήλωσης συμμόρφωσης.

8. Σύμφωνα με τα εδάφια β) και γ) της παραγράφου 
1 του άρθρου 43 του νόμου, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 
μπορεί να επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλλευσης 
όσον αφορά την πρόσβαση ή / και τη διασύνδεση, υπο−
χρεώσεις: «β) Αμεροληψίας, προκειμένου να διασφαλι−
στεί, ότι ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει (αα) αφ’ ενός 
μεν πρόσβαση ή / και διασύνδεση εφαρμόζοντας ισο−
δύναμους όρους σε ισοδύναμες περιστάσεις, σε άλλες 
επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες, (ββ) 
αφετέρου δε υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους 
με τους ίδιους όρους και την ίδια ποιότητα με εκείνες 
που παρέχει για τις δικές του υπηρεσίες ή τις υπηρεσί−
ες των θυγατρικών του ή των συνεργατών του. γ) Λο−
γιστικού διαχωρισμού. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από 
μια επιχείρηση με κάθετη διάρθρωση να καθιστά δια−
κριτές και διαφανείς τις τιμές χονδρικής πώλησης και 
τις εσωτερικές της τιμολογήσεις προκειμένου να ελέγ−
χεται, μεταξύ άλλων, η τήρηση της υποχρέωσης αμε−
ροληψίας και να αποτρέπεται ενδεχόμενη σταυροειδής 
επιδότηση. Για το σκοπό αυτόν η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή 
της μπορεί να καθορίζει τα τηρούμενα στοιχεία, χωρίς 
να θίγονται οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και τη λογιστική μέ−
θοδο, που πρέπει να χρησιμοποιούνται για καθορισμέ−
νες δραστηριότητες.»

9. Το άρθρο 45 του νόμου θέτει το γενικό νομικό πλαί−
σιο αναφορικά με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και 
κοστολόγησης στις αγορές χονδρικής. Ιδίως η παρά−
γραφος 3 αυτού ορίζει ότι: « Σε περίπτωση υποχρέω−
σης καθορισμού των τιμών, με γνώμονα το κόστος ο 
φορέας εκμετάλλευσης φέρει το βάρος απόδειξης ότι 
τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος, λαμβανο−
μένου υπόψη ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της 
επένδυσης.» Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 
45 του νόμου: «Για τον υπολογισμό του κόστους απο−
τελεσματικής παροχής υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να 
χρησιμοποιεί διαφορετικά κοστολογικά πρότυπα από 
εκείνα που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης. Η 
Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από το φορέα εκμετάλλευ−
σης να αιτιολογεί πλήρως τις τιμές που επιβάλλει, και 
κατά περίπτωση να απαιτεί ανάλογα την προσαρμο−
γή τους. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. περιλαμβάνει 
διευκρινίσεις σχετικά με τις συγκεκριμένες παραδο−
χές και τον τρόπο προσδιορισμού των νέων προσαρ−
μοσμένων τιμών και λαμβάνεται αφού δοθεί η δυνατό−
τητα στο φορέα εκμετάλλευσης να αναπτύξει, σε εύ−
λογο χρόνο και πάντως όχι περισσότερο των δεκαπέ−
ντε (15) ημερών, τις δικές του θέσεις σε σχέση με τις 
παραδοχές αυτές. Σε περίπτωση έλλειψης λεπτομερών 
δεδομένων για την αναγνώριση του κόστους, η Ε.Ε.Τ.Τ. 
εφαρμόζει τη μέθοδο σύγκρισης τιμών (benchmarking), 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συ−
γκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές Κρατών − Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης»

10. Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 3431/2006, «Η 
μη υποβολή στοιχείων ή η μη προσήκουσα αιτιολόγηση 
των τιμών από τον υπόχρεο ή η υπαίτια μη έγκαιρη υιο−
θέτηση από αυτόν τυχόν επιβαλλόμενων από την Ε.Ε.Τ.Τ 

τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν τον 
απαλλάσσει από την υποχρέωση εφαρμογής των συ−
γκεκριμένων τιμών σε χρόνο που αρχικά έχει υποδείξει 
η ΕΕΤΤ και σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.»

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

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

13. Το άρθρο 48, παρ. 6 του ν. 3431/2006 ορίζει ανα−
φορικά με την παροχή καταλόγων και υπηρεσιών κατα−
λόγου ότι «…κάθε επιχείρηση η οποία χορηγεί αριθμούς 
τηλεφώνου σε συνδρομητές, υποχρεούται να ικανοποι−
εί κάθε εύλογο αίτημα για τη διάθεση, στα πλαίσια της 
παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών 
καταλόγου και καταλόγων, των σχετικών πληροφοριών 
σε συμφωνημένη μορφή και κατά τρόπο δίκαιο, αντικει−
μενικό, κοστοστρεφή και αμερόληπτο…». 

14. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με την απόφαση της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 390/3/13.6.2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» 
(ΦΕΚ 748/Β΄/2006), όπως ισχύει τροποποιηθείσα, και ιδί−
ως το Παράρτημα Β (Όροι Γενικών Αδειών), κεφ. 3.1.2., 
αναφορικά με τις Υπηρεσίες Πληροφοριών Τηλεφωνι−
κού Καταλόγου , ορίζεται ότι «…κάθε πάροχος Δημόσι−
ων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών, ο οποίος χορηγεί αριθμούς 
τηλεφώνου σε συνδρομητές, υποχρεούται να ικανοποι−
εί κάθε εύλογο αίτημα για τη διάθεση, στα πλαίσια της 
παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών 
καταλόγου και καταλόγων, των σχετικών πληροφοριών 
σε συμφωνημένη μορφή και κατά τρόπο δίκαιο, αντικει−
μενικό, κοστοστρεφή και αμερόληπτο…». 

15. Περαιτέρω, και αναφορικά με την υποχρέωση πα−
ροχής πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση τηλεφωνι−
κού καταλόγου του Υπόχρεου Παροχής Καθολικής Υπη−
ρεσίας, η υπ’ αριθμ. 44035/1626/1.8.2007 απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός 
του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας», (ΦΕΚ 1481/
Β΄/16.8.2007), και συγκεκριμένα η διάταξη του άρθρου 5, 
παρ. 13 αυτής ορίζει ότι «Ο πάροχος Καθολικής Υπηρε−
σίας υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε εύλογο 
αίτημα παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για πρό−
σβαση στην ενοποιημένη βάση τηλεφωνικού καταλό−
γου προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες 
αυτής ώστε να παρέχει και ο ίδιος ανάλογες υπηρεσί−
ες. Η πρόσβαση στην ενοποιημένη βάση πρέπει να γί−
νεται με όρους οι οποίοι θα είναι διαφανείς και αμερό−
ληπτοι ενώ η τιμολόγηση των σχετικών υπηρεσιών θα 
είναι προσανατολισμένη στο κόστος». 

16. Επιπλέον και συμπληρωματικά των ανωτέρω, εξε−
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δόθη η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 491/026/2008 «Κανο−
νισμός για τον καθορισμό της μορφής των καταλό−
γων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 
του άρθρου 48, του ν. 3431/2006 και του τρόπου και 
του κόστους διάθεσης από τους παρόχους συνδρομη−
τικών στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων 
στο κοινό υπηρεσιών καταλόγου και καταλόγων, κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 48, του ν. 
3431/2006», (ΦΕΚ 1622/Β΄/2008), σύμφωνα με την οποία 
ρυθμίσθηκε κάθε λεπτομέρεια αφενός σχετικά με τον 
τρόπο και τη μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους 
διάθεσης των απαιτούμενων πληροφοριών/ στοιχείων 
από τους παρόχους, οι οποίοι χορηγούν αριθμούς τη−
λεφώνου σε συνδρομητές, σε Δικαιούχους, σύμφωνα με 
την απόφαση, στα πλαίσια της παροχής στο κοινό υπη−
ρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 48, παρ. 6, του ν. 3431/2006, και 
αφετέρου σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού του 
κόστους παροχής πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση 
δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του(ων) εκάστο−
τε οριζόμενου(ων) Παρόχου(ων) Καθολικής Υπηρεσί−
ας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παρ. 13 της 
υπ’ αριθμ. 44035/1626/1.8.2007 απόφασης του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός του Περιε−
χομένου της Καθολικής Υπηρεσίας», όπως αυτή εκά−
στοτε ισχύει.

17. Συγκεκριμένα, το άρθρο 10 της ανωτέρω απόφασης 
της ΕΕΤΤ (ΑΠ 491/026/2008) ορίζει ότι: «Οι Υπόχρεοι πά−
ροχοι χορηγούν στους Δικαιούχους τα στοιχεία και τις 
σχετικές πληροφορίες του άρθρου 8 της παρούσας σε 
κοστοστρεφείς τιμές, με την εξαίρεση των στοιχείων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8. Η 
υποχρέωση παροχής των σχετικών πληροφοριών υπό 
κοστοστρεφείς όρους περιλαμβάνει κάθε εύλογο αίτη−
μα διάθεσης αυτών σε μορφή, όπως αυτή περιγράφεται 
στο άρθρο 8 της παρούσας», και ότι «Ο(οι) εκάστοτε 
πάροχοι Καθολικής Υπηρεσίας που είναι υπόχρεος(οι) 
παροχής καταλόγων και υπηρεσιών πληροφοριών κατα−
λόγου παρέχει(ουν) πρόσβαση στην ενοποιημένη βάση 
δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου σε κοστοστρεφείς 
τιμές, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 44035/1626/2007 
υπουργικής απόφασης». 

18. Το άρθρο 11 της ανωτέρω απόφασης ορίζει ότι «1. Οι 
Υπόχρεοι, σύμφωνα με την παρούσα, πάροχοι χορήγησης 
σε Δικαιούχους στοιχείων και σχετικών πληροφοριών και 
ο(οι) εκάστοτε πάροχος(οι) Καθολικής Υπηρεσίας που εί−
ναι υπόχρεος(οι) παροχής πρόσβασης στην ενοποιημέ−
νη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του(τους), 
φέρουν υποχρεώσεις κοστοστρέφειας, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της παρούσας και ειδικότερα φέρουν υποχρε−
ώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης». 

19. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 
1 περίπτωση (α) του νόμου, «1. Οι επιχειρήσεις που λει−
τουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας υποχρεούνται 
να παρέχουν όλες τις πληροφορίες στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατό−
πιν αιτήματός της, συμπεριλαμβανομένων των χρημα−
τοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται, προκει−
μένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους προς τις 
διατάξεις της νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοι−
νωνίες και ιδίως για τον έλεγχο προς τους όρους της 
Γενικής Άδειας, τους όρους των δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών ή τις ειδικές υποχρε−
ώσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 5 εδ. 

β, 13, 14, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α’ και στα άρθρα 38, 39, 
40, 42 παρ. 5, 6 και 7 και στο άρθρο 68 παρ. 1. Οι πληρο−
φορίες αφορούν:…α) τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους 
όρους 1 και 2 του Μέρους Α, τον όρο 6 του Μέρους Β΄ 
και τον όρο 7 του Μέρους Γ του Παραρτήματος ΙΧ και 
τις ειδικές υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο 
άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β, 13, 14 και στα άρθρα 38, 39, 40, 
42 παρ. 5, 6 και 7 και στο άρθρο 68 παρ. 1.».

20. Εξάλλου, το στοιχείο στ) του άρθρου 12 του νό−
μου 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 ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών, καθώς και τις διατάξεις των άρ−
θρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώμης, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ (L 001). Παράλληλα σύμφω−
να με το άρθρο 14 του νόμου, το προσωπικό της ΕΕΤΤ 
έχει προς διαπίστωση των παραβάσεων της νομοθε−
σίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των κανόνων 
του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό, τις εξουσίες και 
τα δικαιώματα που προβλέπονται στο ν. 703/1977 και 
δύναται μεταξύ άλλων «να ελέγχει τα πάσης φύσεως 
βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των επιχειρήσε−
ων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να ενεργεί έρευνες στα 
γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις των τελευταίων…». 
Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώ−
σεις του ν. 703/1977, όπως ισχύει, εφαρμόζονται σε πε−
ριπτώσεις ελέγχου ύπαρξης παραβάσεων των άνω δι−
ατάξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
καθώς και για τον έλεγχο ύπαρξης παραβάσεων των 
λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου σε περίπτωση 
άρνησης παροχής στοιχείων ή παρεμπόδισης του έρ−
γου της Ε.Ε.ΤΤ.

Β. Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστι−
κού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθεισών 
στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέ−
ρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών

21. Η ΕΕΤΤ προέβη σε ορισμό και ανάλυση του αντα−
γωνισμού στις αγορές οι οποίες ορίζονται στη σχετική 
Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, (όσον αφορά 
στο σταθερό δίκτυο) κατέληξε στον ορισμό μιας σει−
ράς σχετικών αγορών στις οποίες η εταιρεία Οργανι−
σμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ) ορίσθη−
κε ως Επιχείρηση κατέχουσα Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) και 
της επιβλήθηκε μια σειρά κανονιστικών υποχρεώσεων, 
μεταξύ των οποίων Υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών, Κο−
στολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού. Συγκεκριμέ−
να πρόκειται για τις αγορές: 

21.1. λιανικής πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνικό δί−
κτυο σε σταθερή θέση, μέσω PSTN και BRA−ISDN συν−
δέσεων, για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, (ΑΠ 
ΕΕΤΤ 411/017/22.11.2006 (ΦΕΚ 1873/Β΄/28.12.2006)),

21.2. λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δί−
κτυο από σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χω−
ρητικότητας (PRA − ISDN), (ΑΠ ΕΕΤΤ 425/094/8.3.2007 
(ΦΕΚ 483/Β΄/5.4.2007)),

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

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

21.5. λιανικών μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας 
έως και 2Mbps, (ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/
Β΄/13.11.2006)),

21.6. χονδρικής διασύνδεσης δημοσίων σταθερών δι−
κτύων, (ήτοι εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφω−
νικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση, τερματι−
σμού κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δίκτυο της 
ΟΤΕ Α.Ε. που παρέχεται σε σταθερή θέση, διαβιβαστι−
κών υπηρεσιών στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που πα−
ρέχονται σε σταθερή θέση), (ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 
(ΦΕΚ 1669/Β΄/14.11.2006))

21.7. υπηρεσιών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως 
και μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους 
και υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών 
και φωνητικών υπηρεσιών, (ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 
(ΦΕΚ 932/Β΄/18.6.2006)),

21.8. υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
μέσω xDSL τεχνολογιών, (ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 
891/Β΄/12.7.2006)),

21.9.τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χω−
ρητικότητας μέχρι και 2Mbps, Τερματικών Τμημάτων Μι−
σθωμένων Γραμμών χωρητικότητας άνω των 2Mbps και 
Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών, (ΑΠ ΕΕΤΤ 
401/14/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/Β΄/26.9.2006)),

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

22.1. Υποχρεώσεις αγορών λιανικής 
i. Ο ΟΤΕ έχει υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή 

«ανώτατου ορίου τιμής (price cap)» και υποχρέωση κο−
στολόγησης στις κάτωθι αγορές:

α. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνι−
κό δίκτυο σε σταθερή θέση, μέσω PSTN και BRA−ISDN 
συνδέσεων, για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες4, 

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

γ. Αγορές των δημοσίως διαθέσιμων εθνικών τηλε−
φωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση 
για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες6,

ii. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση παροχής κοστοστρε−
φών τιμών στην αγορά λιανικών μισθωμένων γραμμών 
χωρητικότητας έως και 2 Mbps.7 

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

22.2. Υποχρεώσεις αγορών χονδρικής 
i. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμολόγη−

σης των κατωτέρω υπό ρύθμιση υπηρεσιών χονδρικής με 
βάση το κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC−CCA): 

α. Υπηρεσίες διασύνδεσης (εκκίνηση, τερματισμός, διαβί−
βαση κλήσεων, καθώς και υπηρεσίες Επιλογής/Προ−επιλογής 

4 ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/22.11.2006, (ΦΕΚ 1873/Β΄/28.12.2006)
5 ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29.11.2006 (ΦΕΚ 1900/Β΄/29.12.2006)
6 ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29.11.2006 (ΦΕΚ 1900/Β΄/29.12.2006)
7 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/Β΄/13.11.2006)

φορέα, σηματοδοσίας και θυρών − συμπεριλαμβανομένων 
των συναφών ευκολιών, ιδίως της συνεγκατάστασης)8, 

β. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπι−
κό Βρόχο (συμπεριλαμβανομένων των συναφών ευκο−
λιών, ιδίως της συνεγκατάστασης)9, και

γ. Υπηρεσίες παροχής τερματικών και ζευκτικών (έως 
και 155Mbps) τμημάτων μισθωμένων γραμμών χονδρικής 
(συμπεριλαμβανομένων των Τμηματικών Κυκλωμάτων και 
των συναφών ευκολιών, ιδίως της συνεγκατάστασης)10.

ii. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση ελέγχου τιμών σχετι−
κά με τη Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση11. Η τιμή της 
Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε επίπεδο BRAS 
(τύπος Β – το υφιστάμενο προϊόν ΑΡΥΣ) ορίζεται με 
retail−minus, το επίπεδο του οποίου υπολογίζεται με 
βάση το μοντέλο DCF (Discounted Cash Flow), λαμβά−
νοντας υπ’ όψιν τα κόστη και τα έσοδα της ΟΤΕ Α.Ε., 
καθώς και τα κόστη ενός αποδοτικού εναλλακτικού πα−
ρόχου. Για το σκοπό ορισμού της τιμής της Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε υψηλότερο επίπεδο δικτύ−
ου (τύπου Α), στη χονδρική τιμή ΑΡΥΣ προστίθεται το 
κόστος δικτύου από το BRAS έως το PoP (σημείο πα−
ρουσίας) του δικτύου του ISP. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να 
παρέχει τα σχετικά κόστη δικτύου με βάση ένα μοντέ−
λο top−down LRAIC−CCA. Επιπλέον, ο ΟΤΕ υποχρεού−
ται να παρέχει τα σχετικά στοιχεία κόστους των συ−
ναφών ευκολιών, ιδίως της συνεγκατάστασης, με βάση 
ένα μοντέλο bottom−up LRAIC, σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα στο ισχύον πλαίσιο. 

23. Οι υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού, οι οποί−
ες έχουν επιβληθεί κανονιστικά στον ΟΤΕ δυνάμει του 
ορισμού του ως επιχείρηση με ΣΙΑ αφορούν τις κάτωθι 
ορισθείσες σχετικές αγορές υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, όπως αυτές αριθμούνται κατωτέρω:

23.1. Υποχρεώσεις αγορών λιανικής 
Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού για 

τις κάτωθι λιανικές αγορές στις οποίες κατέχει ΣΙΑ:
i. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιo τηλεφωνι−

κό δίκτυο σε σταθερή θέση, μέσω PSTN και BRA−ISDN 
συνδέσεων, για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες12, 

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

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

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

23.1. Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση λογιστικού διαχωρι−
σμού για τις υπηρεσίες Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμ−
μών (WLR). 

23.2. Ομοίως, ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση λογιστικού δια−
χωρισμού για όλα τα προϊόντα χονδρικής που ανήκουν σε 
αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις οποίες έχει ορι−
σθεί ως πάροχος με ΣΙΑ και ειδικότερα στις αγορές: 

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

8 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β΄/14.11.2006)
9 ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 (ΦΕΚ 932/Β΄/18.7.2006)
10 ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6.9.2006, (ΦΕΚ1419/Β΄/26.9.2006)
11 ΑΠ ΕΕΤΤ 389/51/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β΄/12.7.2006)
12 ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/22.11.2006 (ΦΕΚ 1873/Β΄/28.12.2006)
13 ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29.11.2006 (ΦΕΚ 1900/Β΄/29.12.2006)
14 ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29.11.2006 (ΦΕΚ 1900/Β΄/29.12.2006)
15 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/Β΄/13.11.2006)
16 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β΄/14.11.2006)
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ii. τερματισμού κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο 
δίκτυο της ΟΤΕ Α.Ε.17,

iii. διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση18,

iv. παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και 
μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και 
υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών 
και φωνητικών υπηρεσιών19,

v. υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
μέσω xDSL τεχνολογιών20, 

vi. Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών21 χω−
ρητικότητας μέχρι και 2Mbps22, 

vii. Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χω−
ρητικότητας άνω των 2Mbps23, και

viii. Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών24.
24. Πιο αναλυτικά και ειδικότερα αναφορικά με τη δι−

αδικασία υποβολής των απαιτούμενων για τον ετήσιο 
έλεγχο, κοστολογικών στοιχείων καθώς και στοιχείων 
λογιστικού διαχωρισμού ορίζονται τα εξής:

i. Σύμφωνα με τις παραγράφους 3.5.3, 3.6.2 και 3.10.3 
του Κεφαλαίου 3. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/22.11.2006 (ΦΕΚ 1873/Β΄/28.12.2006):

«3.5.3.1.1 Ο ΟΤΕ υποχρεούται ετησίως, ένα μήνα μετά 
την έγκριση των ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων 
από τη Γενική Συνέλευση, να παρέχει στην ΕΕΤΤ πλήρη 
στοιχεία αναφορικά με τα λιανικά κόστη που αφορούν 
αποκλειστικά την παροχή πρόσβασης στο δημόσιο τη−
λεφωνικό δίκτυο σε λιανικούς πελάτες (λχ το κόστος 
του marketing) καθώς και τα χονδρικά κόστη που αφο−
ρούν αποκλειστικά την παροχή της χονδρικής εκμίσθω−
σης γραμμών −και τα οποία δεν σχετίζονται με την πα−
ροχή πρόσβασης σε επίπεδο λιανικής− (λχ κόστη χον−
δρικής τιμολόγησης). Τα εν λόγω στοιχεία εξάγονται 
από το κοστολογικό σύστημα του Πλήρως Κατανεμη−
μένου Κόστους με βάση το Τρέχoν Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) το 
οποίο τηρεί ο ΟΤΕ σύμφωνα με την παράγραφο A.3.5.2 
και την παράγραφο A.3.6.2.1 και παρέχονται χωριστά για 
το πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN, το πάγιο τέλος μίσθω−
σης BRA−ISDN, το εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και το 
εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN. […]

3.6.2.1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξακολουθήσει να συ−
μπεριλαμβάνει στο υφιστάμενο κοστολογικό του σύστη−
μα του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το 
Τρέχoν Κόστος (ΠKK/TK) τα λιανικά προϊόντα πρόσβα−
σης και να παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησίως, το αργότερο 
εντός ενός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονο−
μικών καταστάσεών του από τη γενική συνέλευση, όλα 
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορι−
σμό του κόστους των εν λόγω προϊόντων.

3.6.2.2 Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού 
και το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχονται 
σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους ελεγκτές που ορίζο−
νται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται 
Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλα−

17 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β΄/14.11.2006)
18 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β΄/14.11.2006)
19 ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 (ΦΕΚ 932/Β΄/18.7.2006)
20 ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β΄/12.7.2006)
21  Επιπλέον στα πλαίσια των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν στον 

ΟΤΕ ως επιχείρηση κατέχουσα ΣΙΑ στις χονδρικές αγορές μισθω−
μένων γραμμών, ο ΟΤΕ οφείλει να εφαρμόσει λογιστικό διαχωρισμό 
για τις υπηρεσίες (προϊόν) «Τμηματικά Κυκλώματα».

22 ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6.9.2006 (ΦΕΚ1419/Β΄/26.9.2006)
23 ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6.9.2006 (ΦΕΚ1419/Β΄/26.9.2006)
24 ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6.9.2006 (ΦΕΚ1419/Β΄/26.9.2006)

ξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπο−
ρικού απόρρητου.[…]

3.10.4 Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και 
το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχονται ετη−
σίως από ανεξάρτητο ελεγκτή που ορίζεται από την 
ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται Δήλωση Συμ−
μόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνι−
κής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού απορ−
ρήτου […]»

ii. Σύμφωνα με τις παραγράφους 3.3.2 και 3.4 του Κε−
φαλαίου 3. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29.12.2006 (ΦΕΚ 1900/Β΄/29.12.2006):

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

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

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

από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων πα−
ρόχων. 

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

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

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

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

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

«3.4 […]Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού 
του ΟΤΕ υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από ανεξάρτητο 
ελεγκτή που ορίζεται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο 
θα δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, 
με την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθε−
σίας περί εμπορικού απορρήτου»

iii. Σύμφωνα με τις παραγράφους 3.3.2 και 3.4.4 του 
Κεφαλαίου 3. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/Β΄/13.11.2006):

(Ο ΟΤΕ φέρει) «3.3.2 Υποχρέωση να αποδεικνύει στην 
ΕΕΤΤ την ως άνω κοστοστρέφεια. Για το σκοπό αυτό 
ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει, σε ετήσια βάση, ακρι−
βή και πλήρη κοστολογικά στοιχεία σχετικά με τις μι−
σθωμένες γραμμές λιανικής, ένα μήνα μετά την έγκριση 
των Οικονομικών του Καταστάσεων από τη Γενική του 
Συνέλευση. Τα εν λόγω στοιχεία θα παρέχονται, μεταξύ 
άλλων, προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωση με την 
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εγκεκριμένη από την ΕΕΤΤ μεθοδολογία και προκειμέ−
νου να εγκριθούν οι κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσι−
ών που περιλαμβάνονται στην ορισθείσα αγορά

3.4.4 Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και 
το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ ελέγχονται ετησίως 
από ανεξάρτητο ελεγκτή που ορίζεται από την ΕΕΤΤ. 
Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφω−
σης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνικής και 
Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού απόρρητου.»

iv. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 4 και 5 v. του Κε−
φαλαίου 3. Α. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β΄/14.11.2006):

«Με βάση την υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολό−
γησης ο OTE φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

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

ii. Να παρέχει υπηρεσίες συνεγκατάστασης σε κοστο−
στρεφείς τιμές που θα υπολογίζονται με βάση LRAIC 
bottom−up μοντέλα τα οποία θα παρέχονται από τον 
OTE και θα ελέγχονται από την ΕΕΤΤ.

iii.  […] 
iv. Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην 

ΕΕΤΤ επαρκή στοιχεία τιμολόγησης από τα ανωτέρω 
αναφερόμενα μοντέλα top−down ή/ και bottom up εντός 
της προβλεπόμενης από την παρούσα χρονικής περιό−
δου (το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την έγκρι−
ση των ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων από τη 
Γενική Συνέλευση), η ΕΕΤΤ δύναται να ανατρέχει άμεσα 
στο δικό της μοντέλο bottom−up (χρησιμοποιώντας τιμές 
για τις παραμέτρους του μοντέλου που βασίζονται σε 
στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς). 

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

v. Σύμφωνα με τις περιπτώσεις (v), παράγραφοι 1 και 4 
του Κεφαλαίου 3. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 (ΦΕΚ 932/Β΄/18.6.2006):

(Ο ΟΤΕ φέρει) «1. Υποχρέωση να παρέχει κοστοστρε−
φείς τιμές πρόσβασης στον αδεσμοποίητο τοπικό βρό−
χο βάσει της μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου 
Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος των 
Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)). Οι προτεινόμε−
νες από τον ΟΤΕ τιμές θα τελούν υπό την έγκριση της 
ΕΕΤΤ. Οι εν λόγω τιμές θα εξάγονται από ένα μοντέλο 
«top−down» για υπηρεσίες αδεσμοποίητης πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο (μηνιαία τέλη και τέλη ενεργοποίη−
σης και κατάργησης για την πλήρη και μεριζόμενη πρό−
σβαση στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο) καθώς και από 
bottom−up μεθόδους για τις συναφείς ευκολίες όπως η 
συνεγκατάσταση25, και υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ του−
λάχιστον έξι (6) μήνες πριν από το χρόνο στον οποίο 
προτείνεται από τον ΟΤΕ να εφαρμοσθούν. […]

25  Προκειμένου να υπολογισθεί το κόστος της αποτελεσματικής πα−
ροχής υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιήσει μεθόδους κο−
στολόγησης πέραν αυτών που έχουν αναπτυχθεί από τον ΟΤΕ

4. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το 
κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχονται ετησί−
ως από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζο−
νται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται 
Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλα−
ξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπο−
ρικού απορρήτου»

vi. Σύμφωνα με το στοιχείο 5 (Υποχρέωση Ελέγχου Τι−
μών και Κοστολόγησης), παράγραφοι 2, 5 και 11 του Κε−
φαλαίου ΙΙΙ. Α. με τίτλο «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β΄/12.7.2006):

«[…] 2.Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΕΕΤΤ όλα 
τα στοιχεία αναφορικά με τα σχετικά κόστη λιανικής 
που αφορούν το προϊόν ΑΡΥΣ, καθώς επίσης και όλα 
τα στοιχεία αναφορικά με τα κόστη ανάμεσα στις υπη−
ρεσίες πρόσβασης Α, Β. 

Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να παρέχει στην ΕΕΤΤ τα κό−
στη λιανικής καθώς και τα σχετικά κόστη δικτύου, για κάθε 
τύπο πρόσβασης, τα οποία πρέπει να προσδιορίζει μέσω 
της µεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού 
Κόστους µε βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ 
(LRAIC/Current Cost)) και τα οποία πρέπει να εξάγονται από 
ένα µοντέλο «top−down», προκειμένου να είναι εφικτός ο 
προσδιορισμός των τιμών χονδρικής για τους τύπους πρό−
σβασης Α και Β (το αργότερο εντός ενός μηνός από την 
έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). 

Η EETT προτίθεται να διεξάγει εθνική δημόσια δι−
αβούλευση πριν από την υιοθέτηση των λεπτομερει−
ών της DCF μεθοδολογίας, δίνοντας την δυνατότητα 
στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις 
τους σχετικά. […]

5. Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ 
ακριβή στοιχεία κόστους από τα μοντέλα top−down ή/ και 
bottom up εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου 
(το αργότερο εντός ενός μηνός από την έγκριση των ετή−
σιων οικονομικών καταστάσεων), η ΕΕΤΤ δύναται να ανα−
τρέχει άμεσα στο δικό της μοντέλο bottom−up (χρησιμοποι−
ώντας τιμές για τις παραμέτρους των μοντέλων οι οποί−
ες βασίζονται σε στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία 
της αγοράς). Ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ αδυνα−
τεί να παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία για τα κόστη λι−
ανικής, η ΕΕΤΤ εφαρμόζει την ανάλυση DCF λαμβάνοντας 
υπόψη μόνο τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία.[…] 11. Οι κα−
ταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το κοστολογι−
κό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχονται ετησίως από ανεξάρ−
τητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. 
Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης 
από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτι−
κής Νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου.»

vii. Σύμφωνα με τις παραγράφους v, υποπαράγρα−
φοι 4−6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ. με τίτλο «Κανονιστικές Υπο−
χρεώσεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/
Β΄/26.9.2006):

«Με βάση την υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστο−
λόγησης ο OTE φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1.Υποχρεούται να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για 
τα ακόλουθα προϊόντα:

τα χονδρικά τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμ−
μών, 

τα χονδρικά ζευκτικά τμήματα μισθωμένων γραμμών, 
έως και 155Mbps

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

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

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

3. […] 
4. Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην 

ΕΕΤΤ επαρκή στοιχεία τιμολόγησης από τα μοντέλα 
top−down ή/και bottom up εντός της προβλεπόμενης 
χρονικής περιόδου (το αργότερο εντός ενός μηνός από 
την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η 
ΕΕΤΤ δύναται να ανατρέχει άμεσα στο δικό της μοντέ−
λο bottom−up (χρησιμοποιώντας τιμές για τις παραμέ−
τρους του μοντέλου που βασίζονται σε στοιχεία που 
παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς). 

5. Η αναλυτική εφαρμογή της ως άνω υποχρέωσης 
εφαρμογής ενός μοντέλου top−down ΜΜΕΚ/ΤΚ θα συ−
μπεριλαμβάνεται στη μελλοντική δημόσια διαβούλευ−
ση για τις μεθοδολογίες κοστολόγησης και το λογι−
στικό διαχωρισμό, η οποία θα εξετάζει μεταξύ άλλων, 
ζητήματα που αφορούν τη διατήρηση λογιστικών στοι−
χείων, συγκεκριμένες αναφορές που θα ζητούνται ανά 
περίπτωση, τον έλεγχο και την χρονική περίοδο στην 
οποία πρέπει να παρέχονται τα στοιχεία. Στο ενδιάμε−
σο διάστημα, έως ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές δια−
βουλεύσεις διατηρούνται οι υφιστάμενες υποχρεώσεις 
κοστολόγησης του ΟΤΕ

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

25. Σημειώνεται ότι στις αναφερθείσες ανωτέρω 
Αποφάσεις της, η ΕΕΤΤ δεσμεύτηκε να διαβουλευ−
τεί περαιτέρω τις μεθοδολογίες λογιστικού διαχωρι−
σμού/ κοστολόγησης καθώς και τις μεθοδολογίες λο−
γιστικού ελέγχου. Στα πλαίσια αυτά με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
464/69/18.1.2008 η ΕΕΤΤ διεξήγαγε, κατά το χρονικό δι−
άστημα από 21.1.2008 έως και τις 21.2.2008, εθνική δη−
μόσια διαβούλευση αναφορικά με τις Μεθοδολογίες/ 
Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για 
την υλοποίηση των επιβληθεισών στον ΟΤΕ ρυθμιστι−
κών υποχρεώσεων λογιστικού διαχωρισμού και κοστο−
λόγησης στις επιμέρους ορισθείσες αγορές, παρου−
σιάζοντας τις προτάσεις της αναφορικά με τις σχετι−
κές μεθοδολογίες/ αρχές και δίνοντας την δυνατότη−
τα στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις 
τους σχετικά, πριν από την οριστική υιοθέτηση του μέ−
τρου από την ΕΕΤΤ. Κατόπιν υποβολής των σχολίων 
των συμμετεχόντων στην ως άνω διαβούλευση, μετα−
ξύ των οποίων και η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, η ΕΕΤΤ παρείχε 
αναλυτικές απαντήσεις επί των κυριότερων σημείων 
των παρατηρήσεών τους (ΑΠ ΕΕΤΤ 481/028/20.5.2008) 
και εν συνεχεία εξέδωσε την ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/27.5.2008 
(ΦΕΚ 1151/Β΄/24.6.2008).

26. Κατόπιν των ανωτέρω, η διαδικασία του κοστο−
λογικού ελέγχου καθώς και του ελέγχου των Κατα−
στάσεων Λογιστικού Διαχωρισμού γίνεται πλέον σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
482/051/27.5.2008 «Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγη−

σης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση 
των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώ−
σεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 
1151/Β΄/24.6.2008). 

27. Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της ανωτέρω από−
φασης, ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλαμβάνει στα κοστο−
λογικά του συστήματα i. τόσο του Πλήρως Κατανεμη−
μένου Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) 
τις σχετικές υπηρεσίες/ προϊόντα, όπως αυτές εκά−
στοτε ορίζονται στις ισχύουσες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, 
ii. όσο και του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού 
Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ) επί−
σης για τις υπηρεσίες/ προϊόντα όπως αυτές ορίζονται 
στις σχετικές ισχύουσες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. Ιδίως 
αναφορικά με το σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ, ο ΟΤΕ οφείλει 
να ορίσει τις ακόλουθες τρεις (3) επαυξήσεις, σύμφω−
να με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 άρθρου 5 
ως άνω: «…«Πρόσβαση» (Access): Στην επαύξηση «πρό−
σβαση» περιλαμβάνονται όλες οι χονδρικές υπηρεσίες 
(εσωτερικά και εξωτερικά παρεχόμενες) των οποίων 
το κόστος καθορίζεται από τον αριθμό των γραμμών/
συνδρομητών που λαμβάνουν πρόσβαση στο δημόσιο 
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών. H «Πρόσβαση» πε−
ριλαμβάνει ιδίως, τις υπηρεσίες PSTN/ISDN, την αδε−
σμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, τα στοιχεία 
DSL πρόσβασης της χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβα−
σης και τα στοιχεία πρόσβασης χονδρικών μισθωμέ−
νων γραμμών. … «Κορμός» (Core): Στην επαύξηση «κορ−
μός» περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες χονδρικής 
(εσωτερικά και εξωτερικά παρεχόμενες) των οποίων 
το κόστος καθορίζεται από το πλήθος των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ζητούν οι συνδρομη−
τές αφού τους δοθεί πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο «Κορμός» περιλαμβάνει 
ιδίως, τις υπηρεσίες μετάδοσης τηλεφωνικών κλήσε−
ων, τα στοιχεία κορμού των μισθωμένων γραμμών, τα 
στοιχεία κορμού της χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβα−
σης, τις υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων σε ATM δί−
κτυα που υπόκεινται σε οικονομίες κλίμακος ή σκοπού 
σε σχέση με άλλες υπηρεσίες μετάδοσης και τις υπη−
ρεσίες μετάδοσης δεδομένων σε IP−δίκτυα που υπό−
κεινται σε οικονομίες κλίμακος ή σκοπού σε σχέση με 
άλλες υπηρεσίες μετάδοσης. Και … «Λοιπά» (Rest): Η 
επαύξηση «Λοιπά» περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που δεν 
εντάσσονται σε κάποια από τις ανωτέρω δύο επαυξή−
σεις, καθώς και τα κόστη που σχετίζονται με τις δρα−
στηριότητες παροχής/πώλησης υπηρεσιών σε λιανι−
κούς πελάτες.» Ορίζεται επίσης ότι «4. Για τον καθο−
ρισμό των επαυξήσεων «πρόσβαση» και «κορμός», σύμ−
φωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος ακολουθεί−
ται ο κάτωθι Πίνακας 1.»

28. Επιπλέον, και αναφορικά με την υποχρέωση παρο−
χής Καταστάσεων Λογιστικού Διαχωρισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης, «1. Ο ΟΤΕ, στα 
πλαίσια της επιβληθείσας σε αυτόν υποχρέωσης λογι−
στικού διαχωρισμού αναφορικά με τις υπηρεσίες που 
περιλαμβάνονται στις ορισθείσες από την ΕΕΤΤ σχε−
τικές αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις οποίες 
κρίθηκε ότι κατάεχει ΣΙΑ, οφείλει να παρέχει καταστά−
σεις Λογιστικού Διαχωρισμού για τις κάτωθι υπηρεσί−
ες/ προϊόντα χονδρικής: «…
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i. Χονδρική πρόσβαση στον αδεσμοποίητο τοπικό βρό−
χο και υποβρόχο,

ii. Χονδρική Ευρυζωνική πρόσβαση,
iii. Χονδρικά τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμμών 

χωρητικότητας έως και 2Mbps,
iv. Χονδρικά τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμμών 

χωρητικότητας άνω των 2Mbps,
v. Χονδρικά ζευκτικά τμήματα μισθωμένων γραμμών,
vi. Χονδρική εκκίνηση κλήσεων,
vii. Χονδρικός τερματισμός κλήσεων,
viii. Χονδρική διαβίβαση κλήσεων,
ix. Χονδρική εκμίσθωση γραμμών,
x. Τμηματικά Κυκλώματα.»
29. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρά−

φους 6 , 7 και 8 του άρθρου 6 της ανωτέρω απόφασης, 
«…6. Ειδικά, αναφορικά με τις καταστάσεις λογιστικού 
διαχωρισμού στο επίπεδο χονδρικής, ισχύουν επιπλέ−
ον των αναφερόμενων ανωτέρω παράγραφοι 1, 2, 4 και 
5, τα εξής:

α. Οι καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού περιλαμ−
βάνουν τις υπηρεσίες που διατίθεται τόσο στους πε−
λάτες χονδρικής του ΟΤΕ όσο και στην επιχειρησιακή 
μονάδα λιανικής του ΟΤΕ. 

β. Οι καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού περιλαμ−
βάνουν διαχωρισμό μεταξύ των κάτωθι στοιχείων:

i. του όγκου που πωλήθηκε σε πελάτες χονδρικής και 
του όγκου που παρέχεται στο λιανικό άκρο του ΟΤΕ 
(ιδιοπαροχή),

ii. των εσόδων από πωλήσεις σε πελάτες χονδρικής 
και του εσωτερικού «εσόδου» από την παροχή υπηρε−
σιών στο λιανικό άκρο του ΟΤΕ,

iii. του κόστους για την παροχή υπηρεσιών σε πελά−
τες χονδρικής και του κόστους για την παροχή υπηρε−
σιών στο λιανικό άκρο του ΟΤΕ,

iv. του απασχολούμενου κεφαλαίου για την παροχή 
υπηρεσιών σε πελάτες χονδρικής και του απασχολού−
μενου κεφαλαίου για την παροχή υπηρεσιών στο λια−
νικό άκρο του ΟΤΕ.

7. Ειδικά, αναφορικά με τις καταστάσεις λογιστικού 
διαχωρισμού στο επίπεδο λιανικής, ισχύουν επιπλέον 
των αναφερόμενων ανωτέρω παράγραφοι 3, 4 και 5 
τα εξής:

α. Ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλαμβάνει τις μονάδες πα−
ρεχόμενων υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες (οικιακούς 
και μη−οικιακούς). 

β. Το συνολικό ποσό του κόστους που αποδίδεται 
σε λιανικές υπηρεσίες αποτελείται από χονδρικά και 
λιανικά κόστη. Τα χονδρικά κόστη που περιλαμβάνο−
νται στα κόστη μιας υπηρεσίας, που παρέχεται σε επί−
πεδο λιανικής, πρέπει να ταυτίζονται με τα τέλη με−
ταφοράς (transfer charges), δηλαδή τις τιμές που το 
λιανικό άκρο του ΟΤΕ καταβάλει στο χονδρικό του 
άκρο, ώστε να αποδεικνύεται η ύπαρξη μη−διακριτι−
κής μεταχείρισης.

8. Ο ΟΤΕ κατά την προετοιμασία των Καταστάσεων 
(Λογαριασμού) Αποτελεσμάτων Χρήσεως που οφείλει 
να παρέχει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρού−
σα, υποχρεούται να ακολουθεί το Υπόδειγμα του Πίνα−
κα 3 της παρούσας.»

30. Ακόμη, στο άρθρο 7 της ανωτέρω απόφασης περι−
γράφεται η δομή των Υποδειγμάτων Αναφορών για τις 
πληροφορίες κοστολόγησης μέσω του κοστολογικού 
συστήματος ΜΜΕΚ (LRAIC), τις οποίες ο ΟΤΕ οφείλει να 

ακολουθεί κατά την υποβολή των κοστολογικών στοι−
χείων του συστήματος ΜΜΕΚ (LRAIC). Η σχετική υποβο−
λή πραγματοποιείται σε συμφωνία με τα υποδείγματα 
του Παραρτήματος Α της ανωτέρω απόφασης, και στην 
προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 8 αυτής. 

31. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της εν λόγω απόφασης: «
1. Ο OTE οφείλει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ σε ετή−

σια βάση, ένα (1) μήνα μετά την έγκριση των ετήσι−
ων οικονομικών του καταστάσεων από τη Γενική Συ−
νέλευση:

α) κοστολογικά στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από 
τις τελευταίες εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, 
για το προηγούμενο (οικονομικό) έτος και αντίστοιχα 
προϋπολογιστικά δεδομένα για τα επόμενα δύο (2) οι−
κονομικά έτη, συνοδευμένα από όλα τα στοιχεία από 
τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τις επι−
βληθείσες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης 
και λογιστικού διαχωρισμού.

β) καταστάσεις και πληροφορίες λογιστικού διαχω−
ρισμού, τα οποία έχουν προκύψει από τις τελευταίες 
εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, για το προηγού−
μενο έτος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 
της παρούσας απόφασης και 

γ) υποδείγματα αναφορών για τις πληροφορίες κο−
στολόγησης μέσω του συστήματος ΜΜΕΚ (LRAIC), τα 
οποία έχουν προκύψει από τις τελευταίες εγκεκριμένες 
οικονομικές καταστάσεις, για το προηγούμενο (οικονο−
μικό) έτος και από αντίστοιχα προϋπολογιστικά δεδο−
μένα για τα επόμενα δύο οικονομικά έτη, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 της παρούσας.

2. Η ΕΕΤΤ δύναται εντός είκοσι ημερών από την υπο−
βολή των στοιχείων/ καταστάσεων/ υποδειγμάτων, σύμ−
φωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, να 
αιτείται από τον ΟΤΕ τη συμπλήρωση των υποβληθέ−
ντων στοιχείων καταστάσεων/ υποδειγμάτων, ή και δι−
ευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων. Οι πλη−
ροφορίες παρέχονται υποχρεωτικά εντός της τασσό−
μενης από την ΕΕΤΤ, κατά την υποβολή του αιτήμα−
τος, αποκλειστικής προθεσμίας. Η ΕΕΤΤ διατηρεί όλα 
τα δικαιώματά της από το άρθρο 45 παρ. 4 και 5 του ν. 
3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α΄/2006) και τις σχετικές Αποφάσεις 
της ΕΕΤΤ, όπως ισχύουν.

3. Ο ΟΤΕ26 υποβάλλει τα κοστολογικά δεδομένα της 
παραγράφου 1 του παρόντος σε έλεγχο συμμόρφωσης 
με τα εγκεκριμένα από την ΕΕΤΤ συστήματα κοστολό−
γησης, αμέσως μετά την υποβολή αυτών. Ο έλεγχος δι−
εξάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 7 του 
ν. 3431/2006, από εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δη−
μόσιο, ανεξάρτητο από την ΕΕΤΤ και τον υπόχρεο φο−
ρέα εκμετάλλευσης, ο οποίος επιλέγεται από την ΕΕΤΤ 
με διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και καλύπτει 
κατ’ελάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου 4 του πα−
ρόντος άρθρου. Η ΕΕΤΤ προβαίνει σε έλεγχο συμμόρ−
φωσης με βάση τα αρχικά υποβληθέντα στοιχεία, κα−
θώς και τυχόν συμπληρώσεις / διευκρινίσεις αυτών, και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εν ισχύ νομο−
θεσίας και των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ. Για τη διεξαγω−
γή του ελέγχου, το προσωπικό της ΕΕΤΤ έχει όλα τα 
δικαιώματα και τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρ−
θρο 12 περίπτωση ιστ και το άρθρο 14 του ν. 3431/2006 

26 Εκ παραδρομής στο άρθρο 8, παρ. 3 της ανωτέρω απόφασης ανα−
φέρεται «Η ΕΕΤΤ…»
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(ΦΕΚ 13/Α΄/2006).
4. Το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο των ελέγ−

χων που πρέπει να διενεργούνται στα πλαίσια του ετή−
σιου ελέγχου συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 3 του παρόντος, ορίζεται σύμφωνα με την Κοι−
νή Θέση της Ομάδας Ευρωπαίων Ρυθμιστών (ERG),27 και 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

i. Το μέρος του κόστους που συμπεριλαμβάνεται στο κο−
στολογικό μοντέλο− σύστημα και το μέρος του κόστους 
που κατανέμεται στα επιμέρους υπό ρύθμιση προϊόντα, 

ii. τη συμφιλίωση μεταξύ του κοστολογικού μοντέλου−
συστήματος και των οικονομικών καταστάσεων,

iii. την ακρίβεια των στοιχείων, συμπεριλαμβανομέ−
νων των λειτουργικών δεδομένων: όγκοι, τεχνολογι−
κές παράμετροι, 

iv. χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες αναφορικά με 
την απόσβεση, την κεφαλαιοποίηση του κόστους, τους 
επιμερισμούς και την εκ νέου αποτίμηση των πάγιων 
στοιχείων (σύμφωνα με την κοστολόγηση με βάση το 
τρέχον κόστος (CCA), 

v. τέλη μεταφοράς στις καταστάσεις λογιστικού δι−
αχωρισμού, 

vi. συμφιλίωση μεταξύ του κοστολογικού μοντέλου και 
των καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού, και

vii. σχέσεις Κόστους−Όγκου (CVRs) – Σχέσεις Κόστους−
Κόστους (CCRs) και πληροφορίες κοστολόγησης.

5. Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ θεωρεί μέρος ή το σύ−
νολο των ανωτέρω στοιχείων ως εμπιστευτικά, οφείλει 
κατά την υποβολή των στοιχείων να αιτιολογεί και να 
αποδεικνύει τον ισχυρισμό του, ανά περίπτωση. 

6. Μετά τον έλεγχο, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει τα Αποτε−
λέσματα του Κοστολογικού Ελέγχου, τα οποία περι−
λαμβάνουν «Δήλωση Συμμόρφωσης» με την επιφύλαξη 
της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού 
απορρήτου. Η ετήσια Δήλωση Συμμόρφωσης περιλαμ−
βάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

i. Τα συμπεράσματα του ελεγκτή,
ii. Όλες τις ασυμφωνίες που διαπιστώθηκαν,
iii. Συστάσεις του ελεγκτή (με μια περιγραφή των αντί−

στοιχων συνεπειών),
iv. Την πλήρη περιγραφή της μεθοδολογίας επαλή−

θευσης που ακολουθήθηκε, και
v. Ορισμένα συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά δεδομένα (όπως για παράδειγμα προσαρμο−
γές εκτίμησης τρέχοντος κόστους, βασικές παραδοχές 
των μεθόδων κατανομής, επίπεδο κατανεμημένου κό−
στους και βαθμός διακριτότητας του μοντέλου).»

32. Ο ΟΤΕ υποχρεούται, σύμφωνα και με τα οριζό−
μενα στο άρθρο 9 της ανωτέρω απόφασης, να προε−
τοιμάζει και να δημοσιεύει ετησίως τις εξής οικονομι−
κές πληροφορίες (με την επιφύλαξη των υποχρεώσε−
ων εμπιστευτικότητας και διατάξεων της εν ισχύ κεί−
μενης νομοθεσίας)28:

27  ERG (2005): ERG Common Position – for implementing the Commission 
Recommendation C (2005) 3480 on Accounting Separation & Cost 
Accounting Systems under the regulatory framework for electronic 
communications, ERG (05) 29, σελ. 38

28  “Guidelines on reporting requirements and publication of information”, 
Παράρτημα της Σύστασης της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 
2005 για το λογιστικό διαχωρισμό και τα κοστολογικά συστήματα 
με βάση το Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

«α. Πληροφορίες λογιστικού διαχωρισμού
i. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως,
ii. Κατάσταση Απασχολούμενου Κεφαλαίου (λεπτομε−

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

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

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

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

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

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

της ΟΤΕ Α.Ε. υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από ανεξάρ−
τητο ελεγκτή που ορίζεται από την ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ, μετά 
τον έλεγχο, δημοσιεύει τη Δήλωση συμμόρφωσης με 
την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας 
περί εμπορικού απορρήτου.29

«…β. Πληροφορίες κοστολόγησης
i) Ο ΟΤΕ δημοσιεύει τα μη εμπιστευτικά τμήματα των 

κοστολογικών στοιχείων που παρουσιάζονται ακολου−
θώντας τα υποδείγματα του άρθρου 7, όπως αυτά πα−
ρουσιάζονται στο Παράρτημα Α της παρούσας.»

33. Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά οι επιβλη−
θείσες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης 
στις επιμέρους ορισθείσες αγορές χονδρικής και λιανι−
κής. Περιλαμβάνονται επίσης στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας και αναπτύσσονται στη συνέχεια οι κάτωθι 
επιβληθείσες υποχρώσεις ελέγχου τιμών: (α) η επιβλη−
θείσα, για την παροχή υπηρεσίας χονδρικής εκμίσθωσης 
γραμμών (WLR), υποχρέωση ελέγχου τιμών με την προ−
σέγγιση retail minus, και (β) η επιβληθείσα, για τις υπό 
ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνι−
κών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 411/017/2007 
και 412/021/2007 αποφάσεις της ΕΕΤΤ αντίστοιχα, υπο−
χρέωση ελέγχου τιμών μέσω του καθορισμού ανώτα−
του ορίου τιμής (price cap) και υπο−πλαφόν τιμής (sub 
cap). Αναφορικά με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις κο−
στολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, η απόφα−
ση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008 (Βλέπε ανωτέρω) εξει−
δικεύει και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής αυ−
τών στις επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, όπως οι υποχρεώσεις αυτές επεβλήθη−
σαν με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ΑΠ.: 411/017/22.11.2006 

29   Η παράγραφος 2 του Παραρτήματος της Σύστασης της 19ης Σε−
πτεμβρίου 2005 (2005/698/ΕΚ, ΕΕ L266/64, 11.10.2005) αναφέρει ότι 
«οι ετήσιες δηλώσεις συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνουν του−
λάχιστον: τα συμπεράσματα του ορκωτού ελεγκτή, όλες τις ασυμ−
φωνίες που διαπιστώθηκαν, τις συστάσεις εκ μέρους του ορκωτού 
ελεγκτή (με περιγραφή των αντίστοιχων συνεπειών), την πλήρη 
περιγραφή της μεθοδολογίας επαλήθευσης που ακολουθήθηκε, και 
ορισμένα συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά δεδο−
μένα (όπως για παράδειγμα προσαρμογές εκτίμησης τρέχοντος 
κόστους, βασικές παραδοχές των μεθόδων κατανομής, επίπεδο 
κατανεμημένου κόστους και βαθμός διακριτότητας του μοντέλου). 
Η παράγραφος 2 αναφέρει επίσης ότι η “δημοσίευση της δήλωσης 
συμμόρφωσης και των αποτελεσμάτων του λογιστικού ελέγχου 
πρέπει να υποβάλλεται σε μορφή εύκολα προσβάσιμη από τα ενδι−
αφερόμενα μέρη, εντύπως ή ηλεκτρονικά, ή να δημοσιεύονται στον 
δικτυακό τόπο του φορέα εκμετάλλευσης ή του εθνικού ρυθμιστή 
(εν προκειμένω της ΕΕΤΤ).”



10578 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

(ΦΕΚ 1873/Β΄/28.12.2006), 412/021/29.12.2006 (ΦΕΚ 
1900/Β΄/29.12.2006), 406/033/11.10.2006 (ΦΕΚ 1660/Β΄/ 
13.11.2006), 406/034/11.10.2006 (ΦΕΚ 1669/Β΄/14.11.2006), 
388/012/31.5.2006 (ΦΕΚ 932/Β΄/18.7.2006), 389/051/8.6.2006 
(ΦΕΚ 891/Β΄/12.7.2006) και 401/14/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/ 
26.9.2006), στην εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 
της Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ) ως επιχείρηση κατέχουσα Ση−
μαντική Ισχύ στις, με τις ως άνω αποφάσεις, ορισθείσες 
σχετικές αγορές. Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες 
επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατω−
τέρω αναλυτικά περιγραφείσες κανονιστικές Αποφάσεις 
ανάλυσης αγορών, υποχρεώσεις κοστολόγησης και λο−
γιστικού διαχωρισμού, στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, εφαρμό−
ζονται οι διατάξεις που ορίζονται στην ως άνω απόφα−
ση της ΕΕΤΤ (ΑΠ 482/051/2008).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗ−

ΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑ−
ΣΗΣ

34. ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΜΕ−
ΡΙΖΟΜΕΝΗΣ) ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1. Με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.:388/012/31.5.2006 
(ΦΕΚ 932/Β΄/18.7.2006), ορίσθηκε μια διακριτή σχετική 
αγορά Χονδρικής Παροχής (Πλήρως και Μεριζόμενης) 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους 
και Υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνι−
κών και φωνητικών υπηρεσιών. Παράλληλα ορίσθηκε 
ότι ο ΟΤΕ κατέχει Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω αγορά 
και ως εκ τούτου υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την εν λόγω από−
φαση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνι−
κή και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων υπο−
χρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστι−
κού διαχωρισμού. 

2. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α. Κανονιστι−
κές Υποχρεώσεις, περίπτωση (v) της ως άνω απόφα−
σης, ο ΟΤΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις ελέγχου 
τιμών και κοστολόγησης: «

1. Υποχρέωση να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές πρό−
σβασης στον αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο βάσει της με−
θοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κό−
στους με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/
ΤΚ (LRAIC/Current Cost)). Οι προτεινόμενες από τον ΟΤΕ 
τιμές θα τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ. Οι εν λόγω 
τιμές θα εξάγονται από ένα μοντέλο «top−down» για υπη−
ρεσίες αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο 
(μηνιαία τέλη και τέλη ενεργοποίησης και κατάργησης 
για την πλήρη και μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό 
βρόχο και υποβρόχο) καθώς και από bottom−up μεθό−
δους για τις συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατάστα−
ση30, και υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον έξι (6) 
μήνες πριν από το χρόνο στον οποίο προτείνεται από 
τον ΟΤΕ να εφαρμοσθούν. 

2. Η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί το δικό της μοντέ−
λο bottom−up (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως απο−
τελεσματικότητα, ζητήματα οικονομιών κλίμακος που 
επιδρούν στα κόστη κλπ) προκειμένου να ελέγχει τα 
αποτελέσματα του top−down μοντέλου της ΟΤΕ Α.Ε.. Τα 
αποτελέσματα του bottom up μοντέλου της ΕΕΤΤ δύνα−
ται να διασταυρώνονται και με αποτελέσματα από βέλ−

30  Προκειμένου να υπολογισθεί το κόστος της αποτελεσματικής πα−
ροχής υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιήσει μεθόδους κο−
στολόγησης πέραν αυτών που έχουν αναπτυχθεί από τον ΟΤΕ

τιστες διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ θα 
δύναται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των αποτε−
λεσμάτων του μοντέλου top−down. Για τις περιπτώσεις 
όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ επαρκή στοιχεία 
τιμολόγησης από τα μοντέλα top−down ή/ και bottom 
up εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου (δηλ. 
τουλάχιστον έξι μήνες πριν από το χρόνο στον οποίο 
προτείνεται από τον ΟΤΕ να εφαρμοσθούν), η ΕΕΤΤ 
θα δύναται να ανατρέχει άμεσα στο δικό της μοντέ−
λο bottom−up (χρησιμοποιώντας τιμές για τις παραμέ−
τρους των μοντέλων οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία 
που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς).»

3. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α. Κανονιστικές Υποχρε−
ώσεις, περίπτωση (iv) της ως άνω απόφασης, ο ΟΤΕ 
φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις λογιστικού διαχω−
ρισμού: «

1. Ο ΟΤΕ έχει της υποχρέωση να εφαρμόσει λογιστι−
κό διαχωρισμό στην σχετική αγορά. Σκοπός της επι−
βολής της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού είναι 
η παροχή λεπτομερέστερων στοιχείων, συγκριτικά με 
τις πληροφορίες που είναι δυνατό να αντληθούν από 
τις υποχρεωτικές από το νόμο οικονομικές καταστά−
σεις της ΟΤΕ Α.Ε., ώστε να απεικονίζεται με περισσό−
τερη ακρίβεια η παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης 
ως να αποτελούσε ξεχωριστή επιχειρηματική μονάδα, 
καθώς επίσης και να προλαμβάνεται η διακριτική με−
ταχείριση προς όφελος των δραστηριοτήτων του ίδι−
ου της ΟΤΕ Α.Ε., ή των θυγατρικών του και των συνδε−
δεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, και η μη δίκαιη σταυ−
ροειδής επιδότηση. 

2. Ειδικότερα, ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει ετη−
σίως τις ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορί−
ες για όλους τους χωριστούς λογαριασμούς, συμπερι−
λαμβανομένης της παροχής αδεσμοποίητης πρόσβα−
σης στον τοπικό βρόχο (με την επιφύλαξη της αρχής 
του επιχειρηματικού απορρήτου και άλλων γενικών νο−
μικών υποχρεώσεων):

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
Κατάσταση απασχολούμενου κεφαλαίου (λεπτομερής 

μέθοδος υπολογισμού και τιμές των χρησιμοποιούμε−
νων παραμέτρων)

Ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με προβλεπό−
μενους από το νόμο λογαριασμούς ή άλλες πηγές πλη−
ροφοριών κοστολόγησης

Περιγραφή της μεθόδου κοστολόγησης, με αναφορά 
της βάσης και των προτύπων κόστους, των μεθόδων 
κατανομής και αποτίμησης, της αναγνώρισης και χει−
ρισμού του έμμεσου κόστους 

Παρατηρήσεις σχετικές με τη μη διακριτική μεταχεί−
ριση (λεπτομερή τέλη μεταφοράς προκειμένου να δι−
καιολογείται η συμμόρφωση με την υποχρέωση μη δι−
ακριτικής μεταχείρισης)

Έκθεση λογιστικού ελέγχου
Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και ρυθμιστικώς 

προβλεπόμενων αρχών λογιστικών». 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω απόφασης «Οι 

καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το κο−
στολογικό σύστημα της ΟΤΕ Α.Ε. θα ελέγχονται ετησί−
ως από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζο−
νται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται 
Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλα−
ξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπο−
ρικού απορρήτου.»

*02008370605090064*



3. Η δημοσιευθείσα Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποί−
ητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς 
Ευκολίες της ΟΤΕ Α.Ε., όπως αυτή εγκρίθηκε με την ΑΠ 
ΕΕΤΤ 429/015/1.4.2007, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΠ 
ΕΕΤΤ 470/038/2008 (ΦΕΚ 490/Β΄/19.3.2008) και ειδικότε−
ρα το Κεφάλαιο 4 αυτής δεν περιλαμβάνει συγκεκριμέ−
να τιμολόγια, αλλά «Τρόπους τιμολόγησης» των επιμέ−
ρους υπηρεσιών ΑΠΤΒ / συνεγκατάστασης και λοιπών 
συναφών ευκολιών, όπως αυτοί προέκυψαν κατά τον 
κοστολογικό έλεγχο της ΟΤΕ Α.Ε. 2006 με απολογιστι−
κά στοιχεία 2004, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
υπ’ αριθμ. ΑΠ ΕΕΤΤ 418/016/19.1.2006.

4. Με την ΑΠ ΕΕΤΤ 443/068/9.7.2007 «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινω−
νιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με απο−
λογιστικά στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 1422/Β΄/8.8.2007) δημο−
σιεύθηκαν οριστικά τιμολόγια έτους 2007, όπως αυτά 
προέκυψαν από τον σχετικό κοστολογικό έλεγχο, σύμ−
φωνα με τα εκεί αναλυτικά αναφερόμενα. 

5. Εν συνεχεία, με την ΑΠ ΕΕΤΤ 476/014/23.4.2008 «Απο−
τελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 (με 
απολογιστικά στοιχεία 2006) για τις υπό ρύθμιση αγορές 
χονδρικής καθώς και τις αγορές λιανικής στις οποίες έχει 
επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστο−
στρέφειας / Τέλη Διασύνδεσης ΟΤΕ για την παροχή φορη−
τότητας» (ΦΕΚ 904/Β΄/16.5.2008), δημοσιεύθηκαν τα αποτε−
λέσματα του κοστολογικού ελέγχου του έτους 2008, όπως 
αυτά προέκυψαν από τον σχετικό κοστολογικό έλεγχο, 
σύμφωνα με τα εκεί αναλυτικά αναφερόμενα καθώς και 
τα τιμολόγια έτους 2008 των σχετικών υπηρεσιών.

6. Οι τιμές για κάθε χαρακτηριστικό, λειτουργία και ευ−
κολία τα οποία υποχρεούται να παρέχει ο ΟΤΕ, δυνάμει 
του καθορισμού του ως ΣΙΑ στην εθνική αγορά Χονδρι−
κής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και 
μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και 
υποβρόχους, δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, όπως 
αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην δημοσιευθείσα 
Προσφορά Αναφοράς (ΑΠ ΕΕΤΤ429/015/2007, ως ισχύει 
τροποποιηθείσα) οφείλουν να συνάδουν με τις Υποχρε−
ώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης που υπέχει δυ−
νάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/2006, όπως ισχύει.

35. ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1. Με την απόφαση της ΕΕΤΤ 389/51/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/
Β΄/12.7.2006) ο ΟΤΕ ορίσθηκε ως επιχείρηση με Σημα−
ντική Ισχύ στη σχετική αγορά χονδρικών υπηρεσιών ευ−
ρυζωνικής πρόσβασης και ως εκ τούτου υποχρεούται 
να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται 
με την εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ 
των οποίων υποχρεώσεις ελέγχου τιμών με προσέγγι−
ση retail−minus, καθώς και υποχρεώσεις κοστολόγησης 
και λογιστικού διαχωρισμού. 

2. Όσον αφορά τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις ελέγ−
χου τιμών και κοστολόγησης, στο κεφάλαιο Α.(5) «Υπο−
χρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης», της ως άνω 
απόφασης προβλέπονται τα ακόλουθα: «Με την παρού−
σα επιβάλλονται στον ΟΤΕ οι εξής υποχρεώσεις ελέγ−
χου τιμών και κοστολόγησης:

1) Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση retail – 
minus:

Τύπος B: Για τον καθορισμό της τιμής ΧΕΠ στο επίπεδο 

του BBRAS (υφιστάμενο προϊόν ΑΡΥΣ), η ΕΕΤΤ θα αφαιρεί 
από την αντίστοιχη λιανική τιμή που χρεώνει ο ΟΤΕ τα 
σχετικά κόστη λιανικής (όπως το κόστος προώθησης).

Τύπος Α: Για τον καθορισμό της τιμής ΧΕΠ του τύπου 
Α, η ΕΕΤΤ θα προσθέσει στη χονδρική τιμή του τύπου 
Β το κατάλληλο κόστος δικτύου από το BBRAS έως το 
PoP (point of presence) του δικτύου των παρόχων υπη−
ρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers).

Συγκεκριμένα με την ως άνω προσέγγιση, θα καθορί−
ζεται το περιθώριο ανάμεσα στην τιμή της Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΡΥΣ που προσφέρεται από 
τον ΟΤΕ (Πρόσβαση Τύπου Β) και την τιμή του αντίστοι−
χου προϊόντος πρόσβασης λιανικής που πωλείται από 
τον ΟΤΕ στους τελικούς χρήστες. Η τιμή χονδρικής για 
την προτεινόμενη μορφή χονδρικής πρόσβασης Τύπου Α 
θα υπολογίζεται με βάση την τιμή χονδρικής του ΑΡΥΣ 
(Πρόσβαση Τύπου Β) που θα προκύψει.

Ειδικότερα: 
Η προσέγγιση του ορισμού του περιθωρίου ανάμεσα 

στις τιμές χονδρικής ΑΡΥΣ και τις αντίστοιχες τιμές λι−
ανικής θα λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις και 
θα βασίζεται στα πρόσθετα κόστη κατωτέρων σταδίων 
που πρέπει να αναληφθούν για την παροχή της λιανικής 
υπηρεσίας ΑΡΥΣ σε σύγκριση με την αντίστοιχη ΧΕΠ (σε 
επίπεδο BBRAS). Για τον υπολογισμό του κατάλληλου 
περιθωρίου ανάμεσα στις τιμές λιανικής και χονδρικής 
(των διάφορων προϊόντων ΧΕΠ), θα λαμβάνονται υπό−
ψη το σχετικό επίπεδο της επένδυσης και επομένως οι 
κίνδυνοι που αναλαμβάνονται από τα μέρη, δεδομένου 
ότι ανάλογα με το σημείο του δικτύου της ΟΤΕ Α.Ε. που 
έχει επιλέξει ένας εναλλακτικός πάροχος για την παρά−
δοση της κίνησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσει επεν−
δύσεις διαφορετικού ύψους. Για τον έλεγχο του περιθω−
ρίου μεταξύ της χονδρικής και της λιανικής τιμής πρό−
σβασης σε επίπεδο BBRAS (υφιστάμενο προϊόν ΑΡΥΣ 
– τύπος πρόσβασης Β), η ΕΕΤΤ θα υιοθετήσει μια ανά−
λυση DCF (Discounted Cash Flow), λαμβάνοντας υπόψη 
τα κόστη ενός εύλογα αποδοτικού εναλλακτικού παρό−
χου, τα κόστη και τα έσοδα της ΟΤΕ Α.Ε., τις διαφορές 
στην κλίμακα και στα κόστη που θα αναληφθούν από 
αποδοτικούς νεοεισερχόμενους σε σχέση με τον ΟΤΕ, 
καθώς επίσης και την εξέλιξη των τιμών. 

2) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΕΕΤΤ όλα 
τα στοιχεία αναφορικά με τα σχετικά κόστη λιανικής 
που αφορούν το προϊόν ΑΡΥΣ, καθώς επίσης και όλα 
τα στοιχεία αναφορικά με τα κόστη ανάμεσα στις υπη−
ρεσίες πρόσβασης Α, Β. 

Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να παρέχει στην ΕΕΤΤ τα 
κόστη λιανικής καθώς και τα σχετικά κόστη δικτύου, για 
κάθε τύπο πρόσβασης, τα οποία πρέπει να προσδιορί−
ζει μέσω της µεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσµου 
Επαυξητικού Κόστους µε βάση το Τρέχον Κόστος των 
Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)) και τα οποία 
πρέπει να εξάγονται από ένα µοντέλο «top−down», προ−
κειμένου να είναι εφικτός ο προσδιορισμός των τιμών 
χονδρικής για τους τύπους πρόσβασης Α και Β (το αρ−
γότερο εντός ενός μηνός από την έγκριση των ετήσι−
ων οικονομικών καταστάσεων). 

Η EETT προτίθεται να διεξάγει εθνική δημόσια δι−
αβούλευση πριν από την υιοθέτηση των λεπτομερει−
ών της DCF μεθοδολογίας, δίνοντας την δυνατότητα 
στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις 
τους σχετικά. 
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3) Προκειµένου να ελέγχει τα αποτελέσματα του top−
down μοντέλου της ΟΤΕ Α.Ε., η ΕΕΤΤ θα χρησιμοποιεί το 
δικό της µοντέλο bottom−up (εισάγοντας σε αυτό κρι−
τήρια όπως αποτελεσματικότητα, ζητήµατα οικονοµιών 
κλίµακος που επιδρούν στα κόστη κλπ). Για το λόγο 
αυτό ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει τα απαιτούμενα 
στοιχεία για την υλοποίηση και εφαρμογή του μοντέ−
λου bottom−up της ΕΕΤΤ. Τα αποτελέσματα του bottom−
up μοντέλου της ΕΕΤΤ θα διασταυρώνονται και µε απο−
τελέσματα από βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν 
τούτων, η ΕΕΤΤ δύναται να προβεί σε ανάλογη τροπο−
ποίηση των αποτελεσμάτων του μοντέλου top−down. 
Επιπλέον η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιήσει DCF ανά−
λυση προκειμένου να εξετάσει τα περιθώρια μεταξύ των 
χονδρικών τιμών σε επίπεδο BBRAS (τύπος Β) και της 
αντίστοιχης χονδρικής τιμής για τον τύπο πρόσβασης 
Α. Η EETT προτίθεται να διεξάγει εθνική δημόσια δια−
βούλευση πριν από την υιοθέτηση των λεπτομερειών 
της προτεινόμενης DCF μεθοδολογίας δίνοντας την δυ−
νατότητα στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις 
απόψεις τους σχετικά.

4) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρμόζει κοστολο−
γικά μοντέλα bottom−up με µεθοδολογία Μέσου 
Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού Κόστους) (ΜΜΕΚ/LRIC) 
προκειμένου να προσδιορίζει τις τιμές χονδρικής για 
τις συναφείς ευκολίες (συμπεριλαμβανομένης της συ−
νεγκατάστασης). 

5) Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην 
ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία κόστους από τα μοντέλα top−
down ή/ και bottom up εντός της προβλεπόμενης χρο−
νικής περιόδου (το αργότερο εντός ενός μηνός από 
την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), 
η ΕΕΤΤ δύναται να ανατρέχει άμεσα στο δικό της μο−
ντέλο bottom−up (χρησιμοποιώντας τιμές για τις παρα−
μέτρους των μοντέλων οι οποίες βασίζονται σε στοι−
χεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς). Ειδι−
κά στις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ αδυνατεί να παρέχει 
στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία για τα κόστη λιανικής, η 
ΕΕΤΤ εφαρμόζει την ανάλυση DCF λαμβάνοντας υπό−
ψη μόνο τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία.

6) Διαδικασίες προτεινόμενου μηχανισμού retail–
minus: 

i. O ΟΤΕ υποχρεούται να ενημερώνει λεπτομερώς την 
ΕΕΤΤ για κάθε αλλαγή στις τιμές της λιανικής υπηρε−
σίας πριν την εφαρμογή τους. 

ii. Η ΕΕΤΤ θα αποφαίνεται, εντός εύλογου διαστήμα−
τος από την κοινοποίηση των τιμών λιανικής της ΟΤΕ 
Α.Ε., καθώς και κάθε άλλου απαραίτητου στοιχείου, εάν 
θα χρειαστεί να αναπροσαρμοστεί η τιμή χονδρικής 
πρόσβασης και, εάν ναι, σε τι βαθμό. Στην περίπτω−
ση όπου η ΕΕΤΤ αποφανθεί ότι η προταθείσα από τον 
ΟΤΕ αλλαγή στις τιμές λιανικής δεν απαιτεί αναπρο−
σαρμογή της τιμής χονδρικής πρόσβασης, η προταθεί−
σα τιμή λιανικής δύναται να εφαρμοσθεί από την θέση 
σε ισχύ της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ. Στην περί−
πτωση όπου η ΕΕΤΤ αποφανθεί ότι η προταθείσα από 
τον ΟΤΕ αλλαγή στις τιμές λιανικής απαιτεί αναπρο−
σαρμογή της τιμής χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, 
η προταθείσα τιμής λιανικής δεν δύναται να εφαρμο−
σθεί πριν την πάροδο τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών 
από την θέση σε ισχύ της απόφασης της ΕΕΤΤ. Εντός 
του εν λόγω διαστήματος ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενη−
μερώσει τους παρόχους στους οποίους παρέχει ΧΕΠ 

αναφορικά με τις νέες τιμές λιανικής και χονδρικής ευ−
ρυζωνικής πρόσβασης 

iii. Ο ΟΤΕ δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε αλλα−
γή της τιμής λιανικής πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή στις 
τιμές χονδρικής.

7) Στην περίπτωση όπου ο ΟΤΕ αποφασίσει να τροπο−
ποιήσει, να εισάγει εναλλακτικές ή να αποσύρει το υφι−
στάμενο λιανικό προϊόν, η ΕΕΤΤ θα εξετάσει τα κατάλ−
ληλα λιανικά προϊόντα που θα αποτελέσουν το σημείο 
αναφοράς της χονδρικής παροχής ανά περίπτωση. Ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την απόφασή 
του να τροποποιήσει ή να αποσύρει τις λιανικές υπηρε−
σίες, εντός ευλόγου διαστήματος πριν την υλοποίηση 
της απόφασης. Στη συνέχεια η ΕΕΤΤ θα εξετάσει τον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί η με−
θοδολογία υπολογισμού χονδρικών τιμών {…}» 

3. Στο ίδιο κεφάλαιο στις υποπαραγράφους 9 και 10 
της ως άνω απόφασης ορίζονται Μεταβατικές Διατά−
ξεις σύμφωνα με τις οποίες: 

«Μεταβατική Περίοδος: 
9. Έως ότου η ΕΕΤΤ καθορίσει για πρώτη φορά τα πε−

ριθώρια και τις τιμές ΧΕΠ (χονδρικής ευρυζωνικής πρό−
σβασης), ο ΟΤΕ υποχρεούται να διατηρήσει: 

i) Τα υφιστάμενο ποσοστιαίο περιθώριο (όπως ίσχυε 
το Νοέμβριο 2005) ανάμεσα στην χονδρική τιμή του 
προϊόντος ΑΡΥΣ και την αντίστοιχη λιανική, 

ii) Τις ισχύουσες τιμές των προϊόντων ΟΣΚΥΑ/ ΟΚΣΥΑ 
2 (όπως ισχύουν το Νοέμβριο 2005). 

10. Έως ότου υλοποιηθούν πλήρως οι υποχρεώσεις 
που επιβάλλονται στον ΟΤΕ με την παρούσα απόφα−
ση, διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 68 του 
ν. 3431/2006 οι υφιστάμενες υποχρεώσεις κοστολόγη−
σης της ΟΤΕ Α.Ε..».

4. Η εφαρμογή του μέτρου ελέγχου τιμών και συγκε−
κριμένα της υποχρέωσης ελέγχου τιμών Χονδρικής Ευ−
ρυζωνικής Πρόσβασης Τύπου Β με προσέγγιση retail – 
minus, όπως αυτό επεβλήθη στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ με 
την ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/2006 (ΦΕΚ 891/Β΄/12.7.2006), βάσει 
του νόμου 3431/2006, εξειδικεύθηκε περαιτέρω με την 
ΑΠ ΕΕΤΤ 448/206/21.8.2007 «Καθορισμός της μεθοδο−
λογίας DCF (Discounted Cash Flow) για τον retail minus 
υπολογισμό των τιμών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβα−
σης τύπου Β, κατ’εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/2006 
(ΦΕΚ 891/Β΄/12.7.2006)» (ΦΕΚ 1731/Β΄/30.8.2007). Μεταξύ 
άλλων στο άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης ορίζονται 
τα εξής: «

1. Ο συντελεστής Retail Minus, όπως αυτός υπολογί−
ζεται κατ’εφαρμογή του τύπου της παραγράφου 5 του 
άρθρου 4 της παρούσας, καθορίζεται στο επίπεδο του 
20,58% για κάθε ταχύτητα Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρό−
σβασης τύπου Β (προϊόν ΑΡΥΣ) που προσφέρει ο ΟΤΕ. 

2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες Χονδρι−
κής Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β (προϊόν ΑΡΥΣ) 
σε τιμές οι οποίες είναι μειωμένες κατά 20,58% από 
τις αντίστοιχες τιμές λιανικής τόσο όσον αφορά τις 
περιοδικές (μηνιαίες) χρεώσεις όσο και τα τέλη ενερ−
γοποίησης. Ειδικότερα οι χρεώσεις χονδρικής για τα 
προϊόντα ΑΡΥΣ υπολογίζονται με βάση τους ακόλου−
θους τύπους:

όπου, RetailMinus = 0,2058
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Χρέωση Λιανικής αναφοράς: η λιανική τιμή που χρε−
ώνει ο ΟΤΕ τους λιανικούς πελάτες για υπηρεσίες ευ−
ρυζωνικής πρόσβασης (αντίστοιχες με τις χονδρικές 
υπηρεσίες ΑΡΥΣ)»

4. Με την ΑΠ ΕΕΤΤ 462/176/14.12.2007 «Αξιολόγηση της 
ανάγκης αναθεώρησης του συντελεστή retail−minus ΧΕΠ 
βάσει των νέων τιμών λιανικής της ΟΤΕ Α.Ε. όπως ανα−
φέρονται στην επιστολή ΟΤΕ υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ.ΥΠΗΡ. 
1530/Φ.960/30.11.2007 (Απ. Πρ. ΟΤΕ ΑΠ.155/30.11.2007)» 
(ΦΕΚ 2437/Β΄/ 28.12.2007), σημείο Α. αναπροσαρμόστηκε 
ο συντελεστής Retail Minus, «από το επίπεδο του 20,58% 
στο επίπεδο του 20,81% για κάθε ταχύτητα Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β (προϊόν ΑΡΥΣ) που 
προσφέρει ο ΟΤΕ. Ειδικότερα, οι χρεώσεις χονδρικής 
για τα προϊόντα ΑΡΥΣ θα υπολογίζονται με βάση τους 
ακόλουθους τύπους: 

5. όπου Retail Minus = 0,2081». 
Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 

2 με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 
437/001/1.6.2007 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 
2007 για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή της υπ’ 
αριθμ. ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β΄/12.7.2006)»: 

«5. To αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την θέση 
σε ισχύ της παρούσας ο ΟΤΕ υποχρεούται να καταθέ−
τει στην ΕΕΤΤ τα σχετικά τιμολόγια για ΟΚΣΥΑ A/A1 
και ΟΚΣΥΑ Β προσκομίζοντας και όλα τα απαραίτη−
τα υποστηρικτικά στοιχεία, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
389/051/2006, Κεφάλαιο ΙΙΙ, ενότητα 5. Ο ΟΤΕ δύναται 
να εφαρμόσει τις τιμές ΟΚΣΥΑ Α/Α1 και ΟΚΣΥΑ Β μόνο 
κατόπιν σχετικής έγκρισης από την ΕΕΤΤ. 

6. Ο ΟΤΕ υποχρεούται μέχρι την υλοποίηση παρο−
χής υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α, Α1 να συνεχίσει να παρέχει 
τις υφιστάμενες υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ II συμπεριλαμβανο−
μένου των τιμών (Τοπική, Περιφερειακή, Κεντρική) με 
τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ (συμπερι−
λαμβανομένων των διαδικασιών αποκατάστασης βλα−
βών) οι οποίες περιγράφονται στην Προσφορά Αναφο−
ράς της ΟΤΕ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών χονδρι−
κής ευρυζωνικής πρόσβασης, όπως αυτή εγκρίνεται με 
την παρούσα.»

6. Η ως απόφαση 437/001/1.6.2007 ετέθη σε ισχύ, σύμ−
φωνα με το άρθρο 5 αυτής, δέκα πέντε (15) μέρες μετά 
τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως, ήτοι την 6η .7.2007 (σε κάθε περίπτωση πάντως την 
11η.7.2007) και ως εκ τούτου η προθεσμία της παραγρά−
φου 5 του άρθρου 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 437/001/1.6.2007 έλη−
ξε την 7η .9.2007, πάντως την 12η .9.2007. 

7. Ομοίως αναφέρεται στην ΑΠ ΕΕΤΤ 443/068/9.7.2007 
«Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 
(με απολογιστικά στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 1422/Β΄/8.8.2007) 
(άρθρο 2 παράγραφος 3 της ως απόφασης (Τελικές Δι−
ατάξεις), ο ΟΤΕ «υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ 
τα σχετικά τιμολόγια για ΟΚΣΥΑ A/A1 και ΟΚΣΥΑ Β 
προσκομίζοντας και όλα τα απαραίτητα υποστηρικτι−
κά στοιχεία, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 389/051/2006, 
Κεφάλαιο ΙΙΙ, ενότητα 5, έτσι όπως επιβάλλονται με την 
ΑΠ ΕΕΤΤ 437/001/1.6.2007 (ΦΕΚ 1013/Β΄/21.6.2007), στην 
προθεσμία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 
παράγραφος 6 της εν λόγω απόφασης». 

8. Με βάση τα ανωτέρω ο ΟΤΕ όφειλε να υποβάλει, 
στην ως άνω προθεσμία, δηλ. μέχρι 7.9.2007, τιμολόγια 

και πλήρη υποστηρικτικά στοιχεία απόδειξης κόστους 
για ΟΚΣΥΑ A/A1 και ΟΚΣΥΑ Β.

9. Με το άρθρο 2, περίπτωση ii της απόφασης της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 476/014/23.4.2008 «Αποτελέσματα Κοστολο−
γικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 (με απολογιστικά 
στοιχεία 2006) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής 
καθώς και τις αγορές λιανικής στις οποίες έχει επιβλη−
θεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέ−
φειας / Τέλη Διασύνδεσης ΟΤΕ για την παροχή φορη−
τότητας» (ΦΕΚ 904/Β΄/16.5.2008), ο ΟΤΕ κλήθηκε να υπο−
βάλει στην ΕΕΤΤ, μεταξύ άλλων:

«ii. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Αποφάσεις ΕΕΤΤ 
ΑΠ 437/001/1.6.2007 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς 
ΟΤΕ 2007 για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυ−
ζωνικής Πρόσβασης και Συναφών Ευκολιών, σε εφαρ−
μογή της υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/
Β΄/12.7.2006)» και 389/051/2006, Κεφάλαιο ΙΙΙ, ενότητα 5 
και εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) 
ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας:

− τιμολογιακή πολιτική για τα μηνιαία τέλη των υπη−
ρεσιών ΟΚΣΥΑ Α/Α1, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο κό−
στος ανά Mbps, για τα κυκλώματα ΟΚΣΥΑ ΙΙ (ΟΚΣΥΑ 2), 
όπως αυτό προέκυψε από το ΕΚΟΣ 2008−2006 και ανα−
φέρεται στην παρούσα, 

− τιμολογιακή πολιτική για το εφάπαξ τέλος σύνδεσης 
ΟΚΣΥΑ Α/Α1 και υποστηρικτικά στοιχεία αυτής. 

10. Επιπλέον, στην ως άνω απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
476/014/ 23.4.2008 (ΦΕΚ 904/Β΄/16.5.2008), και συγκεκρι−
μένα στο άρθρο 2, παρ. 2 αυτής ορίσθηκε ότι «Μέχρι 
την έκδοση απόφασης της ΕΕΤΤ επί της τιμολογιακής 
πολιτικής ΟΚΣΥΑ Α, Α1 την οποία καλείται να υποβά−
λει ο ΟΤΕ σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση ii 
του παρόντος άρθρου, εξακολουθούν να παρέχονται οι 
υφιστάμενες υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ II (2) συμπεριλαμβανο−
μένων των τιμών (Τοπική, Περιφερειακή, Κεντρική) με 
τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ (συμπερι−
λαμβανομένων των διαδικασιών αποκατάστασης βλα−
βών) οι οποίες περιγράφονται στην Προσφορά Ανα−
φοράς του ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης, όπως αυτή εγκρίθηκε με την 
ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/1.6.2007». 

11. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 της από−
φασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 476/014/23.4.2008 (ΦΕΚ 904/Β΄/ 
16.5.2008), συγκεκριμένα τονίσθηκε οτι:

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

36. ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ

1. Με την απόφαση της ΕΕΤΤ 401/14/6.9.2006, (ΦΕΚ 1419/ 
26.9.2006) η ΕΕΤΤ όρισε τις ακόλουθες σχετικές αγορές 
χονδρικών υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών (αγορές υπ’ 
αρ. 13,14 της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής):
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a. Χονδρική Αγορά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμέ−
νων Γραμμών χωρητικότητας μέχρι και 2Mbps (συμπε−
ριλαμβανομένων των τερματικών τμημάτων χωρητικό−
τητας 2Mbps) 

b. Χονδρική Αγορά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμέ−
νων Γραμμών χωρητικότητας άνω των 2Mbps 

c. Χονδρική Αγορά Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμέ−
νων Γραμμών. 

2. Ο ΟΤΕ ορίσθηκε ως Οργανισμός με Σημαντική Ισχύ 
στις ως άνω αγορές και ως εκ τούτου υποχρεούται να 
εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται 
με την εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τα αναφερόμε−
να στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μετα−
ξύ των οποίων και υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστο−
λόγησης και λογιστικού διαχωρισμού. Όσον αφορά τις 
επιβαλλόμενες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστο−
λόγησης, στο κεφάλαιο Α.ΙΙΙ (v) «Υποχρέωση ελέγχου τι−
μών και κοστολόγησης», o OTE υποχρεούται:

i. Να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για τα ακόλου−
θα προϊόντα: 

1. τα χονδρικά τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμ−
μών

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

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

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

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

3. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, η ΕΕΤΤ δύναται 
να χρησιμοποιεί το δικό της μοντέλο bottom−up (εισά−
γοντας σε αυτό κριτήρια όπως αποτελεσματικότητα, 
ζητήματα οικονομιών κλίμακας που επιδρούν στα κό−
στη κλπ), προκειμένου να ελέγχει τα αποτελέσματα του 
ΠΚΚ/ΤΚ top−down μοντέλου της ΟΤΕ Α.Ε. και στη συ−
νέχεια του μοντέλου ΜΜΕΚ/ΤΚ top−down. Τα αποτελέ−
σματα του bottom up μοντέλου της ΕΕΤΤ θα διασταυ−
ρώνονται και με αποτελέσματα από βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ δύναται να προβεί 
σε ανάλογη τροποποίηση των αποτελεσμάτων του μο−
ντέλου top−down. 

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

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

6. Η ως άνω απόφαση περιέλαβε στο τέλος του Κε−
φαλαίου Α.ΙΙΙ (v) αυτής Μεταβατική Διάταξη σύμφωνα 

με την οποία: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρό−
ντος, οι τιμές μισθωμένων γραμμών της ΟΤΕ Α.Ε. βασί−
ζονται σε ένα κοστολογικό μοντέλο Πλήρως Κατανε−
μημένου Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ), 
ο ΟΤΕ υποχρεούται:

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

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

iii. Για την μεταβατική περίοδο μέχρι τη μετάβαση στο 
μοντέλο top−down ΜΜΕΚ/ΤΚ σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα ανωτέρω (υπό i), υποχρεούται να παρέχει κοστο−
στρεφείς τιμές για τις μισθωμένες γραμμές χονδρικής 
χρησιμοποιώντας το κόστος που προκύπτει από το μο−
ντέλο ΠΚΚ/ΤΚ,

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

7. Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 470/ 
037/4.3.2008 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για 
την παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, σε εφαρ−
μογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/Β΄/2007)» 
(ΦΕΚ 498/Β΄/20.3.2008), όπως ισχύει τροποποιηθείσα, άρ−
θρο 2 Μεταβατικές Διατάξεις, παράγραφος 4: «4. Ο ΟΤΕ 
υποχρεούται να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ κοστοστρεφείς τι−
μές και πλήρη υποστηρικτικά στοιχεία απόδειξης του κό−
στους για το σύνολο των υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμ−
μών χονδρικής και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανο−
μένης της συνεγκατάστασης, έτσι όπως επιβάλλονται 
με την παρούσα απόφαση, το αργότερο εντός σαράντα 
πέντε ημερών (45) από την θέση αυτής σε ισχύ. Τα εν 
λόγω τιμολόγια καθορίζονται με βάση τις μεθοδολογίες 
υπολογισμού κόστους που ορίζονται στο σημείο (v), της 
Ενότητας ΙΙΙ του Κεφαλαίου Α «Κανονιστικές Υποχρεώ−
σεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/2006 και εγκρίνονται από την 
ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω διά−
ταξη. Οι νέες τιμές των υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμ−
μών χονδρικής και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανο−
μένης της συνεγκατάστασης, έτσι όπως επιβάλλονται με 
την παρούσα απόφαση θα τεθούν σε εφαρμογή κατόπιν 
της έγκρισής τους από την ΕΕΤΤ».

8. Περαιτέρω, στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 2 
της ως άνω απόφασης ορίζεται ότι : «7. Μέχρι την ολο−
κλήρωση του υπό (4) ανωτέρω όσον αφορά για τον κα−
θορισμό και τις τιμές των Μισθωμένων Γραμμών χονδρι−
κής καθώς και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομέ−
νης της συνεγκατάστασης, ο ΟΤΕ υποχρεούται να πα−
ρέχει τα υφιστάμενα προϊόντα Μισθωμένων Γραμμών 
χονδρικής με τους ισχύοντες όρους πρόσβασης, διαφά−
νειας, αμεροληψίας και κοστοστρέφειας. {…} 8. Αναφο−
ρικά με τις τιμές για τα υφιστάμενα προϊόντα Μισθω−
μένων Γραμμών χονδρικής ισχύουν προσωρινά μέχρι 
την έκδοση απόφασης της ΕΕΤΤ επί του κοστολογικού 
ελέγχου έτους 2008, τα τιμολόγια που ορίσθηκαν με 
την απόφαση 443/068/9.7.2007 (ΦΕΚ 1422/Β΄/2007) για το 
έτος 2007 σύμφωνα με τα εκεί αναφερόμενα.»

9. Σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση i. της απόφα−
ση της ΕΕΤΤ ΑΠ 476/014/23.4.2008 «Αποτελέσματα Κο−
στολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
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της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 (με απολογι−
στικά στοιχεία 2006) για τις υπό ρύθμιση αγορές χον−
δρικής καθώς και τις αγορές λιανικής στις οποίες έχει 
επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κο−
στοστρέφειας / Τέλη Διασύνδεσης ΟΤΕ για την παρο−
χή φορητότητας» (ΦΕΚ 904/Β΄/16.5.2008), ο ΟΤΕ κλήθη−
κε μεταξύ άλλων να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ: «

i. κοστοστρεφείς τιμές και πλήρη υποστηρικτικά στοι−
χεία απόδειξης του κόστους για το σύνολο των υπη−
ρεσιών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής και συναφών 
ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατάστα−
σης, έτσι όπως επιβάλλονται με την απόφαση της ΕΕΤΤ 
ΑΠ 470/037/4.3.2008 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς 
ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, 
σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/
Β΄/2007)» (ΦΕΚ 498/Β΄/20.3.2008), στην προθεσμία και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, Μεταβατικές 
Διατάξεις, παράγραφος 4 της εν λόγω απόφασης και 
τις διατάξεις του σημείου (v), της Ενότητας ΙΙΙ του Κε−
φαλαίου Α «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της ΑΠ ΕΕΤΤ 
401/14/2006 (ΦΕΚ 1419/Β΄/2007)»

10. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, «…οι νέες τιμές 
των υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής και 
συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της συνε−
γκατάστασης, έτσι όπως επιβάλλονται με την απόφαση 
ΕΕΤΤ 470/037/04.3.2008 σε συνδυασμό με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
401/14/2006, σημείο (v), της Ενότητας ΙΙΙ του Κεφαλαίου 
Α «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», θα τεθούν σε εφαρμο−
γή κατόπιν της έγκρισής τους από την ΕΕΤΤ.»

11. Παράλληλα31 τα αποτελέσματα τα οποία προέκυ−
ψαν από τον κοστολογικό έλεγχο 2008 και τα οποία πε−
ριλαμβάνουν προιόντα μισθωμένων γραμμών από άκρο 
σε άκρο, θα εφαρμόζονταν από το χρόνο που ορίζε−
ται στην ΑΠ ΕΕΤΤ 476/014/23.4.2008 (άρθρο 1 αυτής) 
και μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης της ΕΕΤΤ 
επί των νέων προιόντων μισθωμένων γραμμών, σύμ−
φωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
470/037/4.3.2008.

12. Εν συνεχεία, εξεδόθη η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
496/052/23.09.2008 «Έγκριση τελών υπηρεσιών Τερμα−
τικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 
Χονδρικής και Συναφών Ευκολιών σε εφαρμογή της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/Β΄/2007)», (ΦΕΚ 2128/
Β΄/14.10.2008). Σύμφωνα με το άρθρο Γ. της ανωτέρω 
απόφασης, ο ΟΤΕ κλήθηκε «…

1. Nα υλοποιήσει τη μετάβαση του κοστολογικού της 
συστήματος top−down στη χρησιμοποίηση της μεθοδο−
λογίας του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κό−
στους με βάση το Τρέχον Κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/
Current Cost)) για τον υπολογισμό των τελών υπηρεσι−
ών Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων 
Γραμμών Χονδρικής, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών 
από την οριστικοποίηση της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ/ΤΚ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της ΕΕΤΤ 
401/014/6.9.2006 (Κεφάλαιο Α.ΙΙΙ (v)), (ΦΕΚ 1419/Β΄/2006) 
και 482/051/27.05.2008, (ΦΕΚ 904/Β΄/2008).

31  Δεδομένου ότι η υποχρέωση της ΟΤΕ Α.Ε. να παρέχει μισθωμένες 
γραμμές χονδρικής από άκρο σε άκρο, σε κοστοστρεφείς τιμές, 
χρησιμοποιώντας το κόστος που προκύπτει από το κοστολογικό 
του σύστημα ΠΚΚ/ΤΚ διατηρήθηκε και ίσχυσε μέχρι την υλοποίη−
ση της υποχρέωσης παροχής προϊόντων τερματικών και ζευκτικών 
τμημάτων, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6.9.2006, όπως αυτή συ−
γκεκριμενοποιήθηκε με την ΕΕΤΤ ΑΠ 470/037/4.3.2008, και σύμφωνα 
με τα σε αυτήν αναφερόμενα.

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

3. Nα ενσωματώσει ορθά στο κοστολογικό της σύστη−
μα top−down τα μηνιαία τέλη των Μισθωμένων Γραμ−
μών Χονδρικής χωρητικότητας 45Mbps στον απολύτως 
αναγκαίο προς τούτο χρόνο.»

37. ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

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

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

• Διακριτές αγορές χονδρικής για τον τερματισμό 
κλήσεων προς τελικούς χρήστες σε μεμονωμένα δη−
μόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχεται σε σταθερή 
θέση μεταξύ των οποίων, μια αγορά χονδρικής για τον 
τερματισμό κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δί−
κτυο της ΟΤΕ Α.Ε.

• Διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δημόσιο σταθερό τη−
λεφωνικό δίκτυο

στις οποίες ο ΟΤΕ32 ορίσθηκε ως επιχείρηση με Ση−
μαντική Ισχύ και ως εκ τούτου υποχρεούται να εκπλη−
ρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την 
εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού. 

2. Με βάση την επιβληθείσα με την ως άνω απόφαση, 
(Κεφάλαιο Α. 3 Κανονιστικές Υποχρεώσεις, Ενότητα Α, 
περίπτωση (v) υποχρέωση Ελέγχου τιμών και κοστολό−
γησης για τις αγορές εκκίνησης, τερματισμού (κλήσεων 
προς τελικούς χρήστες) και διαβίβασης κλήσεων, ο ΟΤΕ 
μεταξύ άλλων φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: «

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

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

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

4. Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην 

32 Όσον αφορά την Αγορά υπ’ αριθμ. 9 της Σύστασης, ο ΟΤΕ ορίσθηκε 
ως Οργανισμός με Σημαντική Ισχύ στην αγορά τερματισμού κλήσεων 
που παρέχονται σε σταθερή θέση, στο δίκτυό του.
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ΕΕΤΤ επαρκή στοιχεία τιμολόγησης από τα ανωτέρω 
αναφερόμενα μοντέλα top−down ή/ και bottom up εντός 
της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου (το αργότερο 
εντός ενός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικο−
νομικών καταστάσεων), η ΕΕΤΤ δύναται να ανατρέχει 
άμεσα στο δικό της μοντέλο bottom−up (χρησιμοποι−
ώντας τιμές για τις παραμέτρους του μοντέλου που 
βασίζονται σε στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία 
της αγοράς). 

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

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφά−
λαιο Α, 3. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, Ενότητα Α, στοι−
χείο (ii), παράγραφος 4 της ως άνω απόφασης: «4. Ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να αποδεικνύει ότι οι χρεώσεις του 
αναφορικά με την εκκίνηση και τον τερματισμό δεν δι−
αφέρουν σημαντικά σε σχέση με τις σχετικές λιανικές 
υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Ειδικότερα οι χρεώσεις 
για την εκκίνηση και τον τερματισμό δεν πρέπει να δι−
αφέρουν με βάση το εάν παρακρατώνται από τον ΟΤΕ 
(από τα έσοδα λιανικής που συλλέγονται από τον ΟΤΕ) 
ή εάν χρεώνονται από τον ΟΤΕ σε άλλους παρόχους, 
παρά μόνο στο βαθμό που τέτοιες διαφοροποιήσεις 
δύνανται να δικαιολογούνται αντικειμενικά από διαφο−
ρές στα κόστη.»

4. Στο στοιχείο vi της Ενότητας Α, του Κεφαλαίου Α.3. 
της ως άνω απόφασης περιλαμβάνεται Μεταβατική Δι−
άταξη σύμφωνα με την οποία: 

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

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

5. Δεδομένου ότι η ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/2006 δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 1669/Β΄/14.11.2006, ο ΟΤΕ υποχρεού−
το να υλοποιήσει τα χονδρικά προϊόντα διασύνδεσης 
(εκκίνησης, τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων), έτσι 
όπως επιβάλλονται με την εν λόγω απόφαση μέχρι την 
15η.5.2007, ενώ ωσότου ολοκληρώσει όλες τις απαιτού−
μενες, τροποποιήσεις όσον αφορά τον καθορισμό και 
τις τιμές των χονδρικών υπηρεσιών εκκίνησης, τερμα−
τισμού και διαβίβασης κλήσεων, σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 1 του άρθρου Α. 3, Κανονιστικές Υποχρεώ−
σεις, Ενότητα Α, περίπτωση (v) της ως άνω απόφασης, 
ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει τα υφιστάμενα προϊ−
όντα διασύνδεσης με τους ισχύοντες όρους πρόσβα−
σης, διαφάνειας, αμεροληψίας και κοστοστρέφειας. Η 
δημοσιευθείσα Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ, 
όπως αυτή εγκρίθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 437/002/1.6.2007 
(ΦΕΚ 1014/Β΄/21.6.2007) δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα 

τιμολόγια για τα χονδρικά προϊόντα διασύνδεσης (εκ−
κίνησης, τερματισμού και διαβίβασης κλήσεων και συ−
ναφών ευκολιών), έτσι όπως επιβάλλονται με αυτήν, τα 
οποία όφειλαν να έχουν υποβληθεί στην ΕΕΤΤ μέχρι 
τις 15.5.2007, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω. Η 
εφαρμογή της από τα μέρη απαιτεί τη δημοσίευση κο−
στοστρεφών τιμολογίων, τα οποία υπολογίζονται και 
εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής, καθώς και 
την κοινοποίηση των εν λόγω τιμολογίων στους δια−
συνδεομένους Τ.Π., τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την 
εφαρμογή τους. 

6. Ενόψει των ανωτέρω σύμφωνα με τις παραγράφους 
6 και 7 του άρθρου 2 με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις» 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 437/002/1.6.2007 :

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

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

7. Με την ίδια, ως άνω απόφαση ορίσθηκε ότι εφαρ−
μόζονται τα προσωρινά τιμολόγια που ορίσθηκαν με 
την απόφαση 418/016/19.1.2006 «Αποτελέσματα του κο−
στολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2006 (με απολογι−
στικά στοιχεία 2004 / Προσωρινά τιμολόγια για το έτος 
2007», μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ 
επί του κοστολογικού ελέγχου 2007. Με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
443/068/9.7.2007 «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγ−
χου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. 
(ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με απολογιστικά στοιχεία 2005)» 
(ΦΕΚ 1422/Β΄/8.8.2007) δημοσιεύθηκαν οριστικά τιμολό−
για έτους 2007, όπως αυτά προέκυψαν από τον σχετι−
κό κοστολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τα εκεί αναλυτι−
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κά αναφερόμενα. Παράλληλα με το άρθρο 2 παράγρα−
φος 2 της ως απόφασης 443/068/9.7.2007 (Τελικές Δια−
τάξεις), ο ΟΤΕ κλήθηκε όπως «υποβάλει στην ΕΕΤΤ κο−
στοστρεφείς τιμές και πλήρη υποστηρικτικά στοιχεία 
απόδειξης του κόστους για το σύνολο των προϊόντων/ 
υπηρεσιών διασύνδεσης (εκκίνησης, τερματισμού και δι−
αβίβασης κλήσεων) και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμ−
βανομένης συνεγκατάστασης, έτσι όπως επιβάλλονται 
με την ΑΠ ΕΕΤΤ 437/002/1.6.2007 (ΦΕΚ 1014/Β΄/21.6.2007), 
στην προθεσμία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ−
θρο 2 παράγραφος 6 της εν λόγω απόφασης (ΑΠ ΕΕΤΤ 
437/002/1.6.2007) και τις παραγράφους 1 και 2 του στοι−
χείου v, του Κεφαλαίου Α 3. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, 
ενότητα Α, της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/2006».

8. Η ως απόφαση 437/002/1.6.2007 ετέθη σε ισχύ, σύμ−
φωνα με το άρθρο 5 αυτής, δέκα πέντε (15) μέρες μετά 
τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
ήτοι την 6η .7.2007 (σε κάθε περίπτωση πάντως την 14η 
.7.2007) και ως εκ τούτου η προθεσμία της παραγρά−
φους 6 του άρθρου 2 με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις» 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 437/002/1.6.2007 έληξε την 20η .8.2007, πά−
ντως την 28η .8.2007. 

9. Εν συνεχεία, με την ΑΠ ΕΕΤΤ 476/014/23.4.2008 «Απο−
τελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 
(με απολογιστικά στοιχεία 2006) για τις υπό ρύθμιση 
αγορές χονδρικής καθώς και τις αγορές λιανικής στις 
οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη 
μορφή κοστοστρέφειας / Τέλη Διασύνδεσης ΟΤΕ για 
την παροχή φορητότητας» (ΦΕΚ 904/Β΄/16.5.2008), δημο−
σιεύθηκαν τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου 
του έτους 2008, όπως αυτά προέκυψαν από τον σχε−
τικό κοστολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τα εκεί αναλυ−
τικά αναφερόμενα καθώς και τα τιμολόγια έτους 2008 
των σχετικών υπηρεσιών.

10. Σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση iii. της ως άνω 
απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 476/014/23.4.2008 «Αποτελέσματα 
Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 (με απολογιστι−
κά στοιχεία 2006) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής 
καθώς και τις αγορές λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί 
υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας 
/ Τέλη Διασύνδεσης ΟΤΕ για την παροχή φορητότητας», ο 
ΟΤΕ κλήθηκε μεταξύ άλλων να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ: «

«iii. υπολογισμό κόστους για τις υπηρεσίες χώρου /
ευκολιών Συνεγκατάστασης σύμφωνα με την απόφα−
ση της ΕΕΤΤ 437/002/1.6.2007 και την παράγραφο 2 του 
στοιχείου v, του Κεφαλαίου Α 3. Κανονιστικές Υποχρε−
ώσεις, ενότητα Α, της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/2006 και εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών 
από τη θέση σε ισχύ της παρούσας.»

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΟ−
ΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΙΣΘΕΙ−
ΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

38. Αγορά Λιανικών Μισθωμένων Γραμμών χωρητικό−
τητας μέχρι και 2 Mbps

1. Με την απόφαση της ΕΕΤΤ 406/33/11.10.2006, (ΦΕΚ 
1660/Β΄/13.11.2006) ο ΟΤΕ ορίσθηκε ως επιχείρηση με Ση−
μαντική Ισχύ στην αγορά λιανικών μισθωμένων γραμ−
μών χωρητικότητας έως και 2 Mbps (αγορά υπ’ αρ. 7 
της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και ως εκ 
τούτου, από τη θέση σε ισχύ της ως άνω απόφασης 
σύμφωνα με το άρθρο Γ. αυτής (δημοσίευση στην Εφη−

μερίδα της Κυβερνήσεως) υποχρεούται να εκπληρώ−
νει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την εν 
λόγω απόφαση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κεί−
μενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των οποί−
ων υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λο−
γιστικού διαχωρισμού. 

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

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

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

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

39. Αγορές Λιανικής Πρόσβασης στο Δημόσιο Τηλεφω−
νικό Δίκτυο σε Σταθερή Θέση μέσω PSTN KAI BRA−ISDN 
συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες.

1. Με την απόφαση της ΕΕΤΤ 411/017/22.11.2006, (ΦΕΚ 
1873/Β΄/28.12.2006) ο ΟΤΕ ορίσθηκε ως επιχείρηση με Ση−
μαντική Ισχύ στην αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο Δη−
μόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο σε Σταθερή Θέση μέσω PSTN 
KAI BRA−ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς 
χρήστες και ως εκ τούτου υποχρεούται να εκπληρώ−
νει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την εν 
λόγω απόφαση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κεί−
μενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των οποί−
ων υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης.

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

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

(i) Υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού για τις δρα−
στηριότητες της ΟΤΕ Α.Ε. που συνδέονται με την πα−
ροχή WLR. 

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

(iii)  Έλεγχος τιμών για τις λιανικές υπηρεσίες πρό−
σβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και υποβο−
λή στοιχείων κόστους και κοστολόγηση με το σύστη−
μα FDC−CCA.
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(iv) Υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού για τις δρα−
στηριότητες της ΟΤΕ Α.Ε. που συνδέονται με την πα−
ροχή σταθερής λιανικής πρόσβασης. 

2.1.1 Σύμφωνα με την παράγραφο Α.3.5.1 της απόφασης 
της ΕΕΤΤ Α.Π.: 411/017/2006, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέ−
χει την υπηρεσία Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών σε τι−
μές που προσδιορίζονται με την προσέγγιση retail minus. Η 
προσέγγιση «λιανική−μείον» (retail minus) χρησιμοποιείται για 
τον προσδιορισμό των τιμών χονδρικής του πάγιου τέλους 
μίσθωσης γραμμών PSTN και BRA−ISDN και του εφάπαξ 
τέλους σύνδεσης γραμμών PSTN και BRA−ΙSDN. Το minus 
μπορεί να έχει τη μορφή απόλυτου αριθμού, ποσοστού επί 
της λιανικής τιμής ή συνδυασμού των δύο και αφαιρείται 
από τη σχετική λιανική τιμή που εφαρμόζει ο ΟΤΕ. Επιτρέ−
πεται δε ο αιτιολογημένος προσδιορισμός διαφορετικού 
minus για το πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN , το πάγιο τέλος 
μίσθωσης BRA−ISDN, το εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και 
το εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN.

2.1.2 Περαιτέρω, ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην 
ΕΕΤΤ τα στοιχεία κόστους για τον υπολογισμό του 
retail minus, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρα−
φο Α.3.5.3. της απόφασης της ΕΕΤΤ Α.Π.: 411/017/2006. 
Η ΕΕΤΤ κατόπιν ελέγχου των στοιχείων, εκδίδει από−
φαση σχετικά με το εφαρμοστέο minus, δυνάμενη να 
αποδέχεται το προτεινόμενο από τον ΟΤΕ minus ή να 
τροποποιεί/προσαρμόζει αυτό.

i. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 4 της απόφα−
σης της ΕΕΤΤ Α.Π.: 478/115/6.5.2008«Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών ΟΤΕ 2007, σε 
εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 411/017/2006 (ΦΕΚ 
1873/Β΄/2006)» (ΦΕΚ 988/Β΄/28.5.2008) , ο ΟΤΕ όφειλε να 
υποβάλει στην ΕΕΤΤ εντός δύο (2) μηνών από την έναρ−
ξη ισχύος της απόφασης, τα τέλη Χ.Ε.Γ. καθώς και όλα 
τα απαραίτητα κοστολογικά στοιχεία από το κοστολο−
γικό του σύστημα ΠΚΚ/ΤΚ για τον υπολογισμό του retail 
minus σύμφωνα με το κεφάλαιο Α.3. παράγραφοι Α.3.5.3. 
και Α.3.5.6. της απόφασης της ΕΕΤΤ 411/017/2006.

ii. Κατόπιν υποβολής των ως άνω στοιχείων από τον 
ΟΤΕ, η ΕΕΤΤ εξέδωσε την ΑΠ ΕΕΤΤ 499/92/22.10.2008 
Απόφασή της «Έγκριση των ποσοστών retail minus των 
υπηρεσιών Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ) σε 
εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 411/017/22.11.2006» 
(ΦΕΚ 2404/Β΄/26.11.2008), με την οποία ενέκρινε τα κά−
τωθι ποσοστά retail minus για τις υπηρεσίες χονδρικής 
εκμίσθωσης γραμμών σε εφαρμογή της απόφασης της 
ΕΕΤΤ ΑΠ.: 411/017/22.11.2006 «Ορισμός της αγοράς λια−
νικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε 
σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA−ISDN συνδέσεων για 
οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, καθορισμός επιχει−
ρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υπο−
χρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 1873/Β΄/28.12.2006) :

Υπηρεσίες Ποσοστό Retail 
Minus

Χονδρικό μηνιαίο πάγιο τέλος 
μίσθωσης PSTN −13,3%

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης 
PSTN −71,7%

Χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης 
BRA−ISDN −18,7%

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης 
BRA−ISDN −57,5%
…»
Η ισχύς της ως άνω απόφασης της ΕΕΤΤ άρχισε από 

την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

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

Ο ΟΤΕ φέρει τις κάτωθι υποχρεώσεις υποβολής στοι−
χείων κόστους και κοστολόγησης:

«Υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους και κο−
στολόγησης για τα προϊόντα λιανικής πρόσβασης: 1. Ο 
ΟΤΕ υποχρεούται να εξακολουθήσει να συμπεριλαμβά−
νει στο υφιστάμενο κοστολογικό του σύστημα του Πλή−
ρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχoν Κό−
στος (ΠKK/TK) τα λιανικά προϊόντα πρόσβασης και να 
παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησίως, το αργότερο εντός ενός 
μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα−
ταστάσεών του από τη γενική συνέλευση, όλα τα στοι−
χεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του 
κόστους των εν λόγω προϊόντων.

…
3. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το 

κοστολογικό σύστημα της ΟΤΕ Α.Ε. θα ελέγχονται σε 
ετήσια βάση από ανεξάρτητους ελεγκτές που ορίζο−
νται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται 
Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλα−
ξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπο−
ρικού απόρρητου.»

3. Το άρθρο 3.6 του Κεφαλαίου 3 με τίτλο «Κανο−
νιστικές Υποχρεώσεις», της απόφασης της ΕΕΤΤ 
411/017/22.11.2006, (ΦΕΚ 1873/Β΄/28.12.2006) ορίζει τα ακό−
λουθα:

«Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση ανώτα−
του ορίου τιμής (price cap) για τα προϊόντα λιανικής 
πρόσβασης: 

3.6.1.1 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί Ανώτατο Όριο Τι−
μής (price cap) σε ένα «καλάθι» (basket) προϊόντων στα−
θερής πρόσβασης. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ υποχρεούται να 
τηρεί Ανώτατο Όριο Τιμής (price cap) στη μεσοσταθμι−
σμένη λιανική τιμή του για τα ακόλουθα προϊόντα στα−
θερής πρόσβασης:

i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN 
ii. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN
iii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και 
iv. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA−ISDN. 
H σχετική μεσοσταθμισμένη λιανική τιμή του ΟΤΕ για 

τα προαναφερόμενα προϊόντα σταθερής πρόσβασης 
υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις λιανικές τιμές και 
τα αντίστοιχα λιανικά έσοδα του ΟΤΕ για τα εν λόγω 
προϊόντα. 

3.6.1.2 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί υπο− πλαφόν τι−
μής (sub−cap) σε ένα «καλάθι» (basket) προϊόντων στα−
θερής πρόσβασης. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ υποχρεούται 
να τηρεί υπο− πλαφόν τιμής (sub−cap) στη μεσοσταθμι−
σμένη λιανική τιμή του για τα ακόλουθα προϊόντα στα−
θερής πρόσβασης:

i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και 
ii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN 
H σχετική μεσοσταθμισμένη λιανική τιμή του ΟΤΕ για 

τα προαναφερόμενα προϊόντα σταθερής πρόσβασης 
υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις λιανικές τιμές και 
τα αντίστοιχα λιανικά έσοδα του ΟΤΕ για τα εν λόγω 
προϊόντα. 

3.6.1.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ελεύθερου 
ανταγωνισμού, το ανώτατο όριο τιμής (price cap), και το 
υπο− πλαφόν τιμής (sub−cap) θα ισούνται με την αντίστοι−
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χη υπολογισθείσα μεσοσταθμισμένη λιανική τιμή με απο−
λογιστικά στοιχεία (ΜΛΤΑΣ), προσαυξημένη κατά την ποσο−
στιαία μεταβολή του Μέσου Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. H μεσοσταθμισμένη λι−
ανική τιμή του ΟΤΕ για τα προϊόντα σταθερής πρόσβασης 
(ΜΛΤΑΣ) θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εφαρ−
μοσθείσες από τον ΟΤΕ λιανικές τιμές και τα αντίστοιχα 
λιανικά έσοδα του από τα εν λόγω προϊόντα κατά τη δι−
άρκεια του τελευταίου διαθέσιμου δωδεκαμήνου. 

3.6.1.4 Το ύψος του ανώτατου ορίου και του υπο−πλα−
φόντος τιμής θα ορίζεται από την ΕΕΤΤ ετησίως, αμέ−
σως μετά την ανακοίνωση της ποσοστιαίας μεταβολής 
του Μέσου Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος και 
θα προσδιορίζει το επιτρεπόμενο όριο μεταβολής των 
μεσοσταθμικών τιμών των υπηρεσιών σταθερής λιανι−
κής πρόσβασης του ΟΤΕ, το οποίο θα ισχύει μέχρι την 
επόμενη αναθεώρησή του από την ΕΕΤΤ.

3.6.1.5 Για τον έλεγχο της προτεινόμενης τιμολογιακής 
πολιτικής του ΟΤΕ αναφορικά με τις υπηρεσίες λιανι−
κής πρόσβασης θα χρησιμοποιείται η μεσοσταθμισμέ−
νη προτεινόμενη λιανική τιμή (ΜΛΤΠ)), η οποία θα υπο−
λογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες από 
τον ΟΤΕ λιανικές τιμές και τα αντίστοιχα λιανικά έσο−
δα του ΟΤΕ από τα προϊόντα πρόσβασης που χρησιμο−
ποιήθηκαν κατά τον προσδιορισμό του ανώτατου ορί−
ου τιμής (price cap) και του υπο−πλαφόντος τιμής (sub−
cap) του συγκεκριμένου έτους. 

3.6.1.6 Στον έλεγχο του ανώτατου ορίου τιμής (price 
cap) και του υπο – πλαφόντος τιμής (sub−cap) υπόκει−
νται μόνο τα τιμολόγια των λιανικών προϊόντων πρό−
σβασης του ΟΤΕ εξαιρουμένων τυχόν εκπτωτικών πα−
κέτων / προσφορών περιορισμένης διάρκειας.

3.6.1.7 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ακολουθεί τις διατά−
ξεις που περιγράφονται στο Άρθρο Α.3.11 της παρού−
σας απόφασης αναφορικά με τις διαδικασίες μεταβο−
λής τιμολογίων καθώς και τις διαδικασίες ενημέρωσης 
των λιανικών πελατών και των άλλων παρόχων αναφο−
ρικά με τις μεταβολές τιμολογίων.»

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

1. Με την απόφαση της ΕΕΤΤ 412/021/29.11.2006 (ΦΕΚ 
1900/Β΄/29.12.2006) ο ΟΤΕ ορίσθηκε ως επιχείρηση με 
Σημαντική Ισχύ στις λιανικές αγορές δημοσίως διαθέσι−
μων αστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται 
σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελά−
τες και δημοσίως διαθέσιμων εθνικών τηλεφωνικών υπη−
ρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς 
και μη οικιακούς πελάτες, και ως εκ τούτου υποχρεούται 
να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται 
με την εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων υποχρεώσεις ελέγχου τιμών / κοστολόγησης.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 3.3.2 της ως άνω απόφασης, 
ο ΟΤΕ υποχρεούται σε υποβολή στοιχείων κόστους και 
κοστολόγησης ως εξής: «

1.1.1.1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να περιλαμβάνει στο κο−
στολογικό σύστημα του Πλήρως Κατανεμημένου Κό−
στους με βάση το Τρέχoν Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) το οποίο 
τηρεί, τις λιανικές υπηρεσίες κλήσεων και τα τέλη πα−
ρακράτησης καθώς και να παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησί−
ως και το αργότερο εντός ενός μηνός από την έγκρι−

ση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών του από τη 
γενική συνέλευση, όλα τα στοιχεία που είναι απαραί−
τητα για τον προσδιορισμό του κόστους των ακόλου−
θων υπηρεσιών:

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

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

από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων πα−
ρόχων. 

xiii. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρο−
μητές ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κι−
νητής. 

xiv. Κλήσεις dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το δι−
αδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο 
ISP φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο της ΟΤΕ Α.Ε..

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

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

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

3. Το άρθρο 3.3 του Κεφαλαίου 3 με τίτλο «Κανο−
νιστικές Υποχρεώσεις», της απόφασης της ΕΕΤΤ 
412/021/29.11.2006 (ΦΕΚ 1900/Β΄/29.12.2006) ορίζει τα ακό−
λουθα:«

«3.3.1.1 […]Ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί Ανώτατο Όριο 
Τιμής (price cap), όπως αυτό επιβάλλεται με την παρού−
σα, σε κάθε ένα από τα παρακάτω:

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

δρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων.
3.3.1.2 […].Ο ΟΤΕ υποχρεούται να τηρεί Ανώτατο Όριο 

Τιμής (price cap), όπως αυτό επιβάλλεται με την παρού−
σα, σε κάθε ένα από τα παρακάτω:

Α. Υπηρεσίες κλήσεων
i. Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−net)
ii. Κλήσεις dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το δια−

δίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο 
πάροχος της υπηρεσίας (Internet Service Provider – ISP) 
φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ

Β. Τέλη παρακράτησης
i. Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από 

συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων 
ii. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές 

ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής 
iii. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial−up από συν−

δρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δί−
κτυο άλλων παρόχων»

4. Σύμφωνα με τα άρθρα 3.3.1.3−3.3.1.4 της ως ανω 
απόφασης: 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ελεύθερου 
ανταγωνισμού, το ανώτατο όριο τιμής (price cap) κάθε 
υπηρεσίας κλήσεως ή τέλους παρακράτησης θα ισού−
ται με την αντίστοιχη εφαρμοσθείσα τιμή, προσαυξημένη 
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κατά την ποσοστιαία μεταβολή του Μέσου Ετήσιου Γενι−
κού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνε−
ται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.

2. Το ύψος του ανώτατου ορίου τιμής για κάθε μία από 
τις ανωτέρω υπηρεσίες τηλεφωνικών κλήσεων και για 
κάθε ένα από τα ανωτέρω τέλη παρακράτησης θα ορί−
ζεται από την ΕΕΤΤ ετησίως, αμέσως μετά την ανακοίνω−
ση της ποσοστιαίας μεταβολής του Μέσου Ετήσιου Γενι−
κού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδος, θα προσδιορίζει το επιτρεπόμενο 
όριο μεταβολής των τιμών των αναφερόμενων ανωτέρω, 
στις παραγράφους A.3.3.1.1 και A.3.3.1.2 και θα ισχύει μέχρι 
την επόμενη αναθεώρησή του από την ΕΕΤΤ.[…]»

5. Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 3.3.2 της ως άνω 
απόφασης, ο ΟΤΕ υποχρεούται σε υποβολή στοιχείων 
κόστους και κοστολόγησης ως εξής: «

3.1.1.2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να περιλαμβάνει στο κοστο−
λογικό σύστημα του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους 
με βάση το Τρέχoν Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) το οποίο τηρεί, τις 
λιανικές υπηρεσίες κλήσεων και τα τέλη παρακράτησης 
καθώς και να παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησίως και το αργό−
τερο εντός ενός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οι−
κονομικών καταστάσεών του από τη γενική συνέλευση, 
όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδι−
ορισμό του κόστους των ακόλουθων υπηρεσιών:

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

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

συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων. 
xxi. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές 

ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής. 
xxii. Κλήσεις dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το δι−

αδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο 
ISP φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ.

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

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

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

6. Το άρθρο 2 παράγραφος 5 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
476/014/23.4.2008 «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγ−
χου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. 
(ΟΤΕ Α.Ε) Έτους 2008 (με απολογιστικά 2006)» όρισε: 

«Αναφορικά με το ανώτατο όριο τιμής (price cap) για 
τα προϊόντα λιανικής πρόσβασης (μηνιαίο πάγιο και 
τέλος σύνδεσης PSTN & ISDN BRA), σύμφωνα με την 
ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007, καθώς και τα προϊόντα κλήσεων 
(Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−net), Υπεραστι−
κές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−net), Κλήσεις dial−up 
από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο (συμπεριλαμ−
βανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο πάροχος της υπη−
ρεσίας (Internet Service Provider – ISP) φιλοξενείται/δι−
ασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ, Τέλος παρακράτησης 
για αστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συν−
δρομητές άλλων παρόχων, Τέλος παρακράτησης για 
υπεραστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συν−

δρομητές άλλων παρόχων, Τέλος παρακράτησης για 
κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές πα−
ρόχων δικτύων κινητής, Τέλος παρακράτησης για κλή−
σεις dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο 
όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / δι−
ασυνδέεται με το δίκτυο άλλων παρόχων) σύμφωνα με 
την ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/2007 εξακολουθούν να ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 443/068/9.7.2007 «Αποτε−
λέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 
(με απολογιστικά στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 1422/Β΄/8.8.2007) 
και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο Β. Β και το άρθρο 1 πα−
ράγραφος 3 του Κεφαλαίου Γ αυτής.»

7. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β. Β 
και το άρθρο 1 παράγραφος 3 του Κεφαλαίου Γ της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 443/068/9.7.2007 «Αποτελέσματα Κοστολογικού 
Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλά−
δος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με απολογιστικά στοι−
χεία 2005)» (ΦΕΚ 1422/Β΄/8.8.2007)»:

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

βάνοντας υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου 
ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 
2006, η οποία είναι 3,2%, ορίζει τα ακόλουθα:

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

i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN 
ii. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN
iii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και 
iv. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA−ISDN.
ορίζεται στα 13,68 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Β) Το υπο−πλαφόν της μεσοσταθμισμένης λιανικής 

τιμής του ΟΤΕ για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής 
πρόσβασης:

i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN 
ii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και 
ορίζεται στα 32,71 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Λιανικές υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και 

εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε 
σταθερή θέση 

Για τις υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και 
εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας 
υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου 
γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 2006, η 
οποία είναι 3,2%, ορίζει τα ακόλουθα:

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

Αστικές κλήσεις εντός δικτύου 
ΟΤΕ (on−net). 3,42 € λεπτά/λεπτό

Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου 
ΟΤΕ (on−net) 5,74 € λεπτά/λεπτό

Κλήσεις dial−up από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς το διαδίκτυο (συμπερι−
λαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) 
όταν ο ISP φιλοξενείται/διασυν−
δέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ

1,55 € λεπτά/λεπτό

* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
Στις ανωτέρω τρεις (3) υπηρεσίες χρησιμοποιείται η 

αποτελεσματική τιμή γιατί η τιμολογιακή πολιτική του 
ΟΤΕ περιλαμβάνει ζώνες χρέωσης 

Β) Το ανώτατο όριο τιμής των ακόλουθων υπηρεσι−
ών ορίζεται σε:
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Τέλος παρακράτησης για αστικές 
κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς 
συνδρομητές άλλων παρόχων

1,74 € λεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για υπερα−
στικές κλήσεις από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων πα−
ρόχων

3,35 € λεπτά/λεπτό

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

3,27 € λεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις 
dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς 
το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / δια−
συνδέεται με το δίκτυο άλλων πα−
ρόχων και που παραδίδονται από 
τον ΟΤΕ σε τοπικό επίπεδο

1,12 € λεπτά/λεπτό

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

1,39 € λεπτά/λεπτό

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

1,60 € λεπτά/λεπτό

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

δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ομιλίας.»
41. Στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 491/027/2008 «Καθορι−

σμός ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και υπο− πλαφόν 
τιμής (sub−cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής 
πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με 
τις ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 412/021/2007, αντίστοιχα» 
(ΦΕΚ 1615/Β΄/12.08.2008), ορίσθηκε ότι 

«…Τον ορισμό ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και 
υπο− πλαφόν τιμής (sub−cap) για τις υπό ρύθμιση υπη−
ρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρε−
σιών της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 
411/017/2007 και 412/021/2007, αντίστοιχα, ως εξής:

1. Υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης (μηνιαίο πάγιο και 
τέλος σύνδεσης PSTN & ISDN BRA), υποκείμενες σε 
ανώτατο όριο τιμής και υπό πλαφόν τιμής, σύμφωνα με 
την ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 .

Για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης οι οποίες υπό−
κεινται σε υποχρέωση ελέγχου τιμών, λαμβάνοντας υπό−
ψη την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου γενι−
κού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 2007, η οποία 
είναι 2,9%, ορίζονται τα ακόλουθα:

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

i. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN 
ii. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN
iii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και 
iv. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA−ISDN.
ορίζεται στα 13,65 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

Β) Το υπο−πλαφόν της μεσοσταθμισμένης λιανικής 
τιμής του ΟΤΕ για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής 
πρόσβασης:

1. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN 
2. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και 
ορίζεται στα 33,48 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
2 Λιανικές υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών 

και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται 
σε σταθερή θέση υποκείμενες σε ανώτατο όριο τιμής, 
σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/2007

Για τις υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και 
εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη 
την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού 
δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 2007, η οποία εί−
ναι 2,9%, ορίζονται τα ακόλουθα:

Α) Το ανώτατο τιμής για τις ακόλουθες υπηρεσίες 
ορίζεται σε: 

Αστικές κλήσεις εντός δικτύου 
ΟΤΕ (on−net). 3,04 € λεπτά/λεπτό

Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύ−
ου ΟΤΕ (on−net) 5,32 € λεπτά/λεπτό

Κλήσεις dial−up από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς το διαδίκτυο (συμπερι−
λαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) 
όταν ο ISP φιλοξενείται/διασυν−
δέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ

1,38 € λεπτά/λεπτό

* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
Στις ανωτέρω τρεις (3) υπηρεσίες χρησιμοποιείται η 

αποτελεσματική τιμή γιατί η τιμολογιακή πολιτική του 
ΟΤΕ περιλαμβάνει ζώνες χρέωσης 

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

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

1,79 € λεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για υπεραστι−
κές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς συνδρομητές άλλων παρόχων

3,45 € λεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις 
από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρο−
μητές παρόχων δικτύων κινητής

3,27 € λεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις 
dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς 
το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / δια−
συνδέεται με το δίκτυο άλλων πα−
ρόχων και που παραδίδονται από 
τον ΟΤΕ σε τοπικό επίπεδο

1,16 € λεπτά/λεπτό

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

1,43 € λεπτά/λεπτό

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

1,65 € λεπτά/λεπτό

* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
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Στις ανωτέρω έξι (6) υπηρεσίες η χρέωση είναι ανά 
δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ομιλίας

Β. Τη θέσπιση των κάτωθι ρυθμίσεων:
1. Το ανώτατο όριο τιμής (price cap) το οποίο ορίζεται 

με την παρούσα για τα προϊόντα λιανικής πρόσβασης 
(μηνιαίο πάγιο και τέλος σύνδεσης PSTN & ISDN BRA), 
σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007, καθώς και τα 
προϊόντα κλήσεων (Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ 
(on−net), Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−
net), Κλήσεις dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το δι−
αδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο 
πάροχος της υπηρεσίας (Internet Service Provider – ISP) 
φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ, Τέλος 
παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων, Τέλος παρα−
κράτησης για υπεραστικές κλήσεις από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παρόχων, Τέλος παρα−
κράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συν−
δρομητές παρόχων δικτύων κινητής, Τέλος παρακρά−
τησης για κλήσεις dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς 
το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (ISP) φι−
λοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο άλλων παρό−
χων) σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/2007, εφαρμό−
ζεται από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, τηρουμένων 
των διατυπώσεων δημοσιότητας που υπέχει ο ΟΤΕ δυ−
νάμει της κείμενης νομοθεσίας.

2. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν περιορίζουν την άσκη−
ση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην ΕΕΤΤ, δυ−
νάμει των άρθρων 12 παράγραφοι στ, η και λε και του 
άρθρου 14 του νόμου 3431/2006, προς έλεγχο της τή−
ρησης των διατάξεων και αρχών του ανταγωνισμού. Η 
ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται να ασκήσει τις αρμοδιότητές της 
για τη διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων της νομο−
θεσίας και των αρχών του ανταγωνισμού ιδίως ως προς 
την ύπαρξη επιθετικής τιμολόγησης (predatory pricing), 
ή / και συμπίεσης τιμών / περιθωρίου (price / margin 
squeeze), ή άλλης μορφής καταχρηστικής εκμετάλλευ−
σης δεσπόζουσα θέσης εκ μέρους της εταιρείας ΟΤΕ 
ΑΕ που ανακύπτουν από την εφαρμογή των τιμολογί−
ων που αναφέρονται στην παρούσα.»

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

2.1 Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής 
τιμής για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης (εφάπαξ 
τέλος σύνδεσης PSTN, Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμ−
μής PSTN, Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και Πά−
γιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA−ISDN) υπολογίσθηκε 
με βάση τα έσοδα που προέκυψαν από τον κοστολο−
γικό έλεγχο του ΟΤΕ για το έτος 2009, καθώς και τις 
τρέχουσες λιανικές τιμές που εφαρμόζει ο ΟΤΕ για τα 
ανωτέρω προϊόντα. Η ίδια μεθοδολογία χρησιμοποιή−
θηκε και για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου (υπό−
πλαφόν) της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής για τα 
προιόντα (α) Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και (β) Εφά−
παξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN.

2.2 Για τις ακόλουθες υπηρεσίες (α) Αστικές κλήσεις 
εντός δικτύου ΟΤΕ (on net) και (β) υπεραστικές κλήσεις 
εντός δικτύου ΟΤΕ (on net), (γ) κλήσεις dial−up από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομέ−

νου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο πάροχος της υπηρεσίας 
(Internet Service Provider – ISP) φιλοξενείται/διασυνδέ−
εται στο δίκτυο του ΟΤΕ, χρησιμοποιήθηκαν οι αποτε−
λεσματικές τιμές όπως αυτές προκύπτουν από τα δη−
μινιαία στοιχεία κίνησης και εσόδων που έχει υποβά−
λει ο ΟΤΕ στην ΕΕΤΤ με τη σχετ ψβ επιστολή του, για 
το διάστημα Ιανουάριος 2008 έως Δεκέμβριο 2008 (τε−
λευταίο διαθέσιμο 12μηνο).

2.3 Η εφαρμοσθείσα τιμή για την υπηρεσία των κλή−
σεων dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο 
(συμπεριλαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο πάρο−
χος της υπηρεσίας (Internet Service Provider – ISP) φι−
λοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ, (υπολο−
γιζόμενη ως η αποτελεσματική τιμή− effective price της 
εφαρμοσθείσας τιμολογιακής πολιτικής του ΟΤΕ) είναι 
σημαντικά χαμηλότερη από το σχετικό κόστος, όπως 
αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του παρόντος 
κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ (για το έτος 2009), ώστε 
να πιθανολογείται βάσιμα η παράβαση των διατάξεων 
του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό ως βάση για τον 
υπολογισμό του ανώτατου ορίου τιμής για την συγκε−
κριμένη υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε η κοστοστρεφής 
τιμή όπως αυτή προέκυψε από τον κοστολογικό έλεγ−
χο του ΟΤΕ για το έτος 2009. Είναι αναγκαία η περαι−
τέρω διερεύνηση της ως άνω συμπεριφοράς του ΟΤΕ 
με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών και του Άρθρου 2 του ν. 703/1977, 
κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 63, παρ. 1 
επ. του ν. 3431/2006 για τη διαπίστωση ενδεχόμενων 
παραβάσεων 

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

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

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

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

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

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ (ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙ−
ΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑ−
ΤΑΛΟΓΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

υπηρεσίας. Η παροχή οποιασδήποτε άλλης πληροφορί−
ας πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικά χορηγούμενων 
στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών, όπως αυτά προσδι−
ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας αποτελεί προϊόν 
εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των παρόχων.

5. Η ίδια κατά τα ως άνω αναφερόμενα στις παραγρά−
φους 2, 3 και 4 μεθοδολογία ακολουθείται και για τον 
υπολογισμό του κόστους πρόσβασης στην ενοποιημένη 
βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του υπόχρε−
ου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, κατ’ εφαρμογή της 
Υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 44035/1626/2007 (ΦΕΚ 
1481/Β΄/16.8.2007), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Επιπλέ−
ον, για τον υπολογισμό του κόστους πρόσβασης στην 
ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου 
του υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας λαμβά−
νονται υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα :

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

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

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

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

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

Δ. Χρόνος εφαρμογής Αποτελεσμάτων Ελέγχου 
έτους 2009

44. Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 3431/2006 
«Η μη υποβολή στοιχείων ή η μη προσήκουσα αιτιολό−
γηση των τιμών από τον υπόχρεο ή η υπαίτια μη έγκαι−
ρη υιοθέτηση από αυτόν τυχόν επιβαλλόμενων από την 
Ε.Ε.Τ.Τ τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 
δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση εφαρμογής 
των συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο που αρχικά έχει 
υποδείξει η ΕΕΤΤ και σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.», 
ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 3 της ως άνω διάτα−
ξης: «Σε περίπτωση υποχρέωσης καθορισμού των τιμών, 
με γνώμονα το κόστος ο φορέας εκμετάλλευσης φέρει 
το βάρος απόδειξης ότι τα τέλη υπολογίζονται με βάση 
το κόστος, λαμβανομένου υπόψη ενός εύλογου συντε−
λεστή απόδοσης της επένδυσης.» 
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45. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του Κανονισμού 
Διαδικασιών Κοστολογικού Ελέγχου 277/64/2003: «8. Η 
εφαρμογή της παραγράφου 5 ή 7 του παρόντος άρθρου 
δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον Υπόχρεο Ορ−
γανισμό από τις υποχρεώσεις κοστoστρεφούς τιμολό−
γησης, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη εθνι−
κή και κοινοτική νομοθεσία και τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 
Η ΕΕΤΤ παρεμβαίνει κατά την παράγραφο 5 και 7 του 
παρόντος, αποκλειστικά και μόνο για να αντιμετωπίσει 
την μη τήρηση των υποχρεώσεων κοστοστρέφειας από 
τον εκάστοτε Υπόχρεο Οργανισμό. Σε κάθε περίπτω−
ση, για τα τιμολόγια τα οποία ορίζονται από την EETT 
σύμφωνα με τις παραγράφους 5 ή 7 του παρόντος, και 
των οποίων η κοστοστρέφεια δεν έχει αποδειχθεί από 
τον Υπόχρεο Οργανισμό, κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πά−
ροχος ο οποίος επιθυμεί την παροχή της συγκεκριμέ−
νης υπηρεσίας για την οποία υπάρχει υποχρέωση κο−
στοστρέφειας δύναται να ζητά από τον Υπόχρεο Ορ−
γανισμό την απόδειξη της κοστοστρέφειας των συγκε−
κριμένων τιμών. Τα ανωτέρω τιμολόγια, ισχύουν μέχρι 
τον προσδιορισμό κοστοστρεφών τιμολογίων. 

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

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

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

46. Από το συνδυασμό των άρθρων 45 παρ. 3 και 5 
του ν. 3431/2006 και 4 παράγραφος 8, περίπτωση (α) 
του Κανονισμού 277/64/2003 (ΦΕΚ 514/Β΄/2003) προκύ−
πτει ότι για τις κοστοστρεφείς τιμές ο χρόνος εφαρ−
μογής τους ανατρέχει στο χρόνο όπου σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις όφειλε ο κάθε Υπόχρεος Οργανι−
σμός να έχει τις εν λόγω κοστοστρεφείς τιμές και δε−
δομένου ότι η κοστοστρέφεια αφορά ένα (1) συγκεκρι−
μένο έτος (εν προκειμένω το έτος 2009), οι τιμές των 
υπηρεσιών που με βάση την παρούσα απόφαση προέ−
κυψαν ως κοστοστρεφείς για το έτος 2009, εφαρμόζο−
νται, κατ’αρχήν, και με την επιφύλαξη των αναφερόμε−
νων στην επόμενη παράγραφο, από την 1η Ιανουαρίου 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2009. 

47. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 277/64/2003 και το άρθρο 2.1.14, (η) του Παραρτή−
ματος Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 390/3/1006 «Κανονισμός Γενικών 
Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β΄/2006) σε συνδυασμό με το άρθρο 
6 παρ.2 αυτής, «Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί 
ανταγωνισμού και των αρχών της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών και της νομοθεσίας περί προστα−
σίας του καταναλωτή, η αναδρομική αύξηση των τιμο−
λογίων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη σύμφω−
νη γνώμη του αντισυμβαλλομένου.»

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

«γ) Η τήρηση των αρχών της ισότητας, της αμερολη−
ψίας, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της προστα−
σίας του ανταγωνισμού και της αποφυγής στρέβλωσης 

της αγοράς μεριμνώντας για την κατά το μέτρο του 
δυνατού τεχνολογική ουδετερότητα των κανονιστικών 
ρυθμίσεων που επιβάλλονται, ιδίως εκείνων που στοχεύ−
ουν στη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού,

δ) Η προαγωγή του ανταγωνισμού στην παροχή δι−
κτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και των πο−
λιτικών διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, που, 
μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται: αα) εξασφαλίζοντας ότι 
οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων 
χρηστών, αποκομίζουν το μέγιστο όφελος σε επίπεδο 
επιλογών, τιμής και ποιότητας, ββ) εξασφαλίζοντας ότι 
δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του 
ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινω−
νιών, γγ) ενθαρρύνοντας αποτελεσματικές επενδύσεις 
ως προς την υποδομή και υποστηρίζοντας την τεχνο−
λογική καινοτομία, δδ) εξασφαλίζοντας την αποτελε−
σματική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων και των αριθ−
μοδοτικών πόρων και ενθαρρύνοντας την αποτελεσμα−
τική χρήση τους»

49. Από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων συνά−
γεται ότι ο νόμος επιβάλλει στον ΟΤΕ συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις χρέωσης και δημοσίευσης κοστοστρε−
φών τελών για τις υπηρεσίες οι οποίες ανήκουν στις 
υπό ρύθμιση αγορές καθώς και την υποχρέωση να 
αποδείξει την κοστοστρέφεια των εν λόγω τελών. Σε 
περίπτωση προσδιορισμού κοστοστρεφών τιμολογί−
ων, η υποχρέωση του Tηλεπικοινωνιακού Oργανισμού 
να εφαρμόζει αυτά τα κοστοστρεφή τιμολόγια εκκι−
νεί από το χρόνο που όφειλε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις να εφαρμόζει τα συγκεκριμένα κοστοστρε−
φή τιμολόγια. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί 
ανταγωνισμού και των αρχών της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών, η αναδρομική αύξηση από 
τον από τον ΟΤΕ των τιμολογίων των υπηρεσιών του 
οι οποίες εμπίπτουν στις υπό ρύθμιση αγορές απαγο−
ρεύεται χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του 
αντισυμβαλλομένου. Με βάση τις αρχές της ισότητας, 
καθώς και της προστασίας του ανταγωνισμού με την 
εξασφάλιση ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος πε−
ριορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα ηλεκτρονι−
κών επικοινωνιών, η απαγόρευση του προηγούμενου 
εδαφίου ισχύει και εφαρμόζεται τόσο για τις υπηρε−
σίες που εμπίπτουν στις υπό ρύθμιση αγορές λιανικής 
όσο και αυτές που περιλαμβάνονται στις υπό ρύθμιση 
αγορές χονδρικής.

50. Για τις περιπτώσεις εφαρμογής τιμολογίων παρε−
χόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών, οι οποίες υπόκεινται 
σε υποχρέωση ελέγχου τιμών με την προσέγγιση retail 
minus33 ή/ και μέσω του καθορισμού ανώτατου ορίου τι−
μής (price cap) και υπο−πλαφόν τιμής (sub−cap)34, ισχύει 
η γενική αρχή του διοικητικού δικαίου περί του χρόνου 
εφαρμογής των κανονιστικών πράξεων από την ημερο−
μηνία δημοσιεύσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, τηρουμένων και των διατυπώσεων δημοσιότη−
τας που υπέχει ο ΟΤΕ δυνάμει της κείμενης νομοθεσί−
ας, εκτός αν άλλως προβλέπεται σε επιμέρους διατά−
ξεις της παρούσας.

33 Παροχή υπηρεσίας χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών (WLR)
34  Οι υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 412/021/2007 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ αντίστοιχα
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
1 Με την (ανωτέρω σχετ. λζ) απόφαση της Ολομέλει−

ας της ΕΕΤΤ, ανατέθηκε σε ανεξάρτητο ελεγκτή με τη 
Διαδικασία Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3431/2006, ιδίως τα άρθρα 12 ιδί−
ως περ α και λζ, 38 παρ. 3 και 45 παρ. 7, το έργο του 
ελέγχου συμμόρφωσης της εταιρείας «Οργανισμός Τη−
λεπικοινωνιών της Ελλάδος, ΟΤΕ ΑΕ» ως επιχείρησης 
με σημαντική ισχύ (ΣΙΑ) σε μια σειρά σχετικών αγορών 
υπηρεσιών / δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με το 
σύνολο των υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγη−
σης και λογιστικού διαχωρισμού που της έχουν επιβλη−
θεί με τις εν ισχύ κανονιστικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ στις 
επιμέρους ορισθείσες σχετικές αγορές χονδρικής και 
λιανικής, με την επιφύλαξη του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 
3431/2006. Συγκεκριμένα, ανατέθηκε o έλεγχος εφαρμο−
γής από τον ΟΤΕ των ενδεδειγμένων κοστολογικών συ−
στημάτων για κάθε επιμέρους ορισθείσα σχετική αγορά 
(χονδρικής ή και λιανικής) προϊόντος / υπηρεσίας ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών, η συμμόρφωση με τις επιβλη−
θείσες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης 
(μεταξύ άλλων, ο έλεγχος κοστοστρέφειας όπου αυτή 
επιβάλλεται κανονιστικά) των τιμολογίων των υπηρε−
σιών που εξάγονται μέσω των εν λόγω κοστολογικών 
συστημάτων για το έτος 2009, χρησιμοποιώντας απο−
λογιστικά κοστολογικά στοιχεία 2007 και προϋπολογι−
στικά στοιχεία του έτους 2008 και 2009, καθώς και ο 
έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με τις 
επιβληθείσες από την ΕΕΤΤ υποχρεώσεις λογιστικού δι−
αχωρισμού. Περαιτέρω, με την ανωτέρω απόφαση της 
ΕΕΤΤ ανατέθηκε ο έλεγχος εφαρμογής από τον ΟΤΕ 
των ενδεδειγμένων κοστολογικών συστημάτων−μοντέ−
λων για την παροχή υπηρεσιών φορητότητας αριθμού 
και τηλεφωνικών καταλόγων και υπηρεσιών τηλεφωνι−
κών καταλόγων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν ισχύι 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

2 Τα βασικά πορίσματα του κοστολογικού ελέγχου 
έτους 2009, όσον αφορά τον έλεγχο της μεθοδολογίας 
κοστολόγησης ή / και της ορθής υλοποίησής της από 
τον ΟΤΕ, καθώς και τα αποτελέσματα τόσο των υπό 
ρύθμιση αγορών χονδρικής και λιανικής στις οποίες η 
εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ υπέχει υποχρέωση ελέγχου τιμών, κο−
στολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού όσο και των 
λοιπών παρεχόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών (παροχή 
υπηρεσιών φορητότητας αριθμού και τηλεφωνικών κα−
ταλόγων και υπηρεσιών τηλεφωνικών καταλόγων) στις 
οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με 
τη μορφή κοστοστρέφειας, για το έτος 2009, με βάση 
απολογιστικά στοιχεία 2007 και προϋπολογιστικά 2008 
και 2009, παρατίθενται στο σύνολό τους στην παρού−
σα. Τα ευρήματα του ελέγχου εκτίθενται αναλυτικά στα 
ανωτέρω (σχετ. ρνε έως ρνζ) Παραδοτέα του ελέγχου, 
όπως αυτά υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ.

3 Η διαδικασία του κοστολογικού ελέγχου καθώς και 
του ελέγχου των Καταστάσεων Λογιστικού Διαχωρι−
σμού γίνεται πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις της από−
φασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/27.5.2008 «Μεθοδολογίες/ 
Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για 
την υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστι−
κών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες αγο−
ρές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις» 
(ΦΕΚ 1151/Β΄/24.6.2008), ιδίως το άρθρο 8 αυτής. Συγκε−

κριμένα, και κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στις δια−
τάξεις του ανωτέρω άρθρου ακολουθήθηκε η κάτωθι 
διαδικασία:

4 Με την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 41040/Φ.300/24.7.2008 επι−
στολή της η ΕΕΤΤ, κάλεσε τον ΟΤΕ να συμμορφωθεί με 
τις υφιστάμενες υποχρεώσεις κοστολόγησης – λογιστι−
κού διαχωρισμού των υπό ρύθμιση υπηρεσιών χονδρι−
κής και λιανικής, υποβάλλοντας τα κοστολογικά στοι−
χεία του έτους 2009 (με απολογιστικά στοιχεία 2007 
και προϋπολογιστικά στοιχεία των ετών 2008 και 2009) 
καθώς και τις απαιτούμενες, σύμφωνα με το άρθρο 6 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/2008 (ΦΕΚ 1151/Β΄/24.06.2008), κα−
ταστάσεις και πληροφορίες λογιστικού διαχωρισμού, 
στην προβλεπόμενη από τις ανωτέρω αναφερθείσες δι−
ατάξεις , προθεσμία, ήτοι εντός του μηνός Ιουλίου 2008. 
Σε συνέχεια της ως άνω επιστολής ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ απέ−
στειλε τη υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 42605/04.8.2008 απαντητική 
επιστολή του, με την οποία μεταξύ άλλων επισημαίνει 
ότι «αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχει ολοκληρώσει τις 
επίσημες διοικητικές της διαδικασίες για την εκτίμηση 
των προϋπολογιστικών δεδομένων για τη χρήση 2009», 
γεγονός που καθιστά, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 
του, την αποστολή των σχετικών στοιχείων προβλημα−
τική από απόψεως ορθής εκτίμησης του κόστους των 
υπηρεσιών, ζητώντας την αποστολή τους μεταγενέστε−
ρα, «με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης 
ελεγκτικής εταιρείας από την ΕΕΤΤ».

5 Εν συνεχεία, μόλις με την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 47564/ 
9.9.2008 επιστολή του ο ΟΤΕ, αιτήθηκε αφενός παρά−
ταση του χρόνου υποβολής των καταστάσεων λογιστι−
κού διαχωρισμού μέχρι το Δεκέμβριο του έτους 2008, 
υποστηρίζοντας ότι το χρονικό διάστημα που του δό−
θηκε για την υλοποίηση των ανωτέρω «είναι αντικειμε−
νικά εξαιρετικά περιορισμένο και παρόλο που οι απα−
ραίτητες ενέργειες στον Οργανισμό ξεκίνησαν άμεσα 
με τη λήψη της απόφασης διαφαίνεται ότι η ολοκλήρω−
ση των απαιτούμενων εργασιών είναι ανέφικτη εντός 
του προδιαγεγραμμένου χρονοδιαγράμματος», αφετέ−
ρου αιτήθηκε όπως υποβάλει τους πίνακες που αφο−
ρούν την εκ της μεθοδολογίας του LRIC παραγόμενη 
πληροφορία στα πλαίσια του Ε.ΚΟ.Σ 2008−2010, ήτοι 
του επόμενου κοστολογικού ελέγχου, υποστηρίζοντας 
ότι «για την κατάρτιση των εν λόγω πινάκων απαιτεί−
ται τόσο η αναζήτηση νέων πρωτογενών στοιχείων τα 
οποία αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται διαθέσιμα στο 
ΕΚΟΣ, όσο και η περαιτέρω ανάλυση ήδη υπάρχουσας 
πρωτογενούς πληροφορίας (ιδιαίτερα του δικτυακού 
εξοπλισμού)».

6 Η ΕΕΤΤ με την υπ’ αριθμ. 48792/Φ.300/16.9.2008 επι−
στολή της προς τον ΟΤΕ απέρριψε τα ως άνω αιτήματα, 
επισημαίνοντας ότι ο κοστολογικός έλεγχος των υπό 
εξέταση υπηρεσιών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος του έτους 2009, θα γίνει με βάση τα αρχικά 
υποβληθέντα στοιχεία, καθώς και τυχόν συμπληρώσεις 
/διευκρινήσεις αυτών, και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης εν ισχύ νομοθεσίας και των Αποφάσεων της 
ΕΕΤΤ. Τα κοστολογικά στοιχεία προκύπτουν από τις 
τελευταίες εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, για 
το προηγούμενο (οικονομικό) έτος (2007) και αντίστοι−
χα προϋπολογιστικά δεδομένα για τα επόμενα δύο (2) 
οικονομικά έτη (2008−2009), συνοδευμένα από όλα τα 
στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωσή 
του με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, 
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κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού. Στα πλαί−
σια αυτά, και σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 1 του ν. 
3431/2006 δεδομένης της άπρακτης παρόδου της προ−
θεσμίας υποβολής εκ μέρους της ΟΤΕ ΑΕ των αναγκαί−
ων για την έναρξη του κοστολογικού ελέγχου του 2009 
(απολογιστικά στοιχεία 2007) στοιχείων, η ΕΕΤΤ κάλε−
σε την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ όπως συμμορφωθεί με τις ως 
άνω υποχρεώσεις της και όπως υποβάλει άμεσα στην 
ΕΕΤΤ τα ως άνω αναγκαία κοστολογικά στοιχεία. Η τα−
χθείσα προθεσμία δικαιολογείται πλήρως δυνάμει του 
άρθρου 63 παρ. 1 δεδομένου ότι η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ 
έχει προβεί σε επανειλημμένες παραβάσεις αναφορι−
κά με την υποβολή των αναγκαίων για τον κοστολογικό 
έλεγχο στοιχείων ή/ και των καταστάσεων λογιστικού 
διαχωρισμού, όπως έχει κριθεί από την ΕΕΤΤ ιδίως με 
τις αποφάσεις της με αριθ. ΑΠ ΕΕΤΤ 270/62/13.12.2002, 
339/40/30.12.2004 και 392/025/22.6.2006.

7 Σε συνέχεια της ως άνω επιστολής της ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 51352/29.9.2008 επιστολή 
του προς την ΕΕΤΤ ενημέρωσε ότι σκοπεύει να εκκινή−
σει την παροχή των κοστολογικών στοιχείων για τον 
έλεγχο 2009 (ΕΚΟΣ 2007−2009), στις 20.10.2008.

8 Επί του ως άνω θέματος και με επόμενη επιστολή 
της (υπ’ αριθμ. πρωτ. 54446/Φ.300/16.10.2008) προς τον 
ΟΤΕ, η ΕΕΤΤ επανήλθε επί του θέματος ορίζοντας σα−
φώς ότι ο ΟΤΕ είχε στη διάθεσή του «επαρκή χρόνο 
προετοιμασίας για την υποβολή, τόσο των νέων απαι−
τούμενων πινάκων λογιστικού διαχωρισμού, όσο και των 
Πινάκων που αφορούν την εκ της μεθοδολογίας του 
LRAIC παραγόμενη πληροφορία» και καλώντας τον εκ 
νέου όπως υποβάλει αυτά άμεσα. Εν συνεχεία και με 
την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 54998/20.10.2008 επιστολή ΟΤΕ προς 
την ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ διαβίβασε στην ΕΕΤΤ μέρος των αι−
τηθέντων στοιχείων, επισημαίνοντας ότι σταδιακά θα 
υποβάλει το σύνολο των κοστολογικών στοιχείων που 
αφορούν τον έλεγχο του Ε.ΚΟ.Σ 2007−2009. 

9 Ενόψει των ανωτέρω, και με την Απόφασή της ΑΠ 
499/154/22.10.2008, η ΕΕΤΤ κάλεσε τον ΟΤΕ σε ακρόαση, 
προκειμένου να εξετασθεί η ενδεχόμενη παραβίαση από 
αυτόν της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ιδίως του ν. 3431/2006, της Ειδικής Άδειας του ΟΤΕ 
και του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 της απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/27.5.2008 (ΦΕΚ 1151/Β΄/24.06.2008), ανα−
φορικά με την υποβολή των, αναγκαίων για τον κοστο−
λογικό έλεγχο / έλεγχο καταστάσεων λογιστικού διαχω−
ρισμού του έτους 2007 −2009, στοιχείων, προκειμένου να 
διερευνηθεί το όλο θέμα και να επιβληθούν ενδεχομέ−
νως οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Επί της 
ακρόασης, η οποία διεξήχθη την 10η Νοεμβρίου 2008, 
εξεδόθη η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 518/028/8.4.2009.

10 Περαιτέρω, και κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο 
άρθρο 8, παρ. 3 και 4 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
482/051/26.05.2008, (ΦΕΚ 1151/Β΄/24.06.2008), η ΕΕΤΤ προ−
έβη σε έλεγχο συμμόρφωσης με βάση τα αρχικά υπο−
βληθέντα στοιχεία καθώς και τυχόν συμπληρώσεις/ δι−
ευκρινίσεις αυτών. 

11 Τα ευρήματα του κοστολογικού ελέγχου, όπως αυτά 
προέκυψαν από τον υπό εξέταση κοστολογικό έλεγχο 
γνωστοποιήθηκαν στον ΟΤΕ στις 20.2.2009 (αριθ. Πρωτ. 
ΕΜΠ./ ΥΠΗΡ. ΕΕΤΤ 2210/20.2.2009) προκειμένου να εκ−
φράσει τις απόψεις του επί των προτεινόμενων αλλα−
γών / διορθωτικών επεμβάσεων επί της μεθοδολογίας 
του, πριν την πραγματοποίηση του τελικού τρεξίματος 

(run) για την έκδοση αποτελεσμάτων έτους 2009. Ο ΟΤΕ 
απέστειλε την από 5.3.2009 (με αριθ. Πρωτ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 
ΕΕΤΤ 2225/Φ. 960/ 5.03.2009) επιστολή του στην οποία 
αναπτύσσει τα σημεία διαφωνίας του με τις διορθωτι−
κές τροποποιήσεις στο ΕΚΟΣ 2007−2009, σε απάντηση 
της οποίας η ΕΕΤΤ απέστειλε την από 16.3.2009 με αριθ. 
Πρωτ. 2236/16.03.2009 απαντητική επιστολή της αιτιο−
λογώντας ειδικώς και σαφώς τις θέσεις της.

12 Κατά τον παρόντα έλεγχο και σε συνέχεια των 
προηγούμενων κοστολογικών ελέγχων [(ετών 2002−
2003−2004−2005−2006−2007−2008) απόφαση ΕΕΤΤ 
300/47/05.12.2003 Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγ−
χου έτους 2003)(απόφαση ΕΕΤΤ 334/45/10.11.2004 Αποτε−
λέσματα Κοστολογικού Ελέγχου έτους 2004)(απόφαση 
ΕΕΤΤ 381/1/3.4.2006 Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγ−
χου έτους 2005) (απόφαση ΕΕΤΤ 418/016/19.1.2007 Απο−
τελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου έτους 2006)(απόφα−
ση ΕΕΤΤ 443/068/9.7.2007 Αποτελέσματα Κοστολογικού 
Ελέγχου έτους 2007) (απόφαση ΕΕΤΤ 476/014/23.4.2008 
Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου έτους 2008)] 
έχουν εντοπιστεί προβλήματα και «αδυναμίες» του κο−
στολογικού συστήματος, τα οποία ενέχουν συνέπειες 
ως προς τη σαφήνεια και διαφάνεια αυτού.

13 Ειδικότερα:
Συμφωνίες δεδομένων εισόδου στο κοστολογικό 

σύστημα – Έσοδα
Κατά τον παρόντα έλεγχο διαπιστώθηκε έλλειψη 

σωστής αντιστοίχισης στη διαδικασία συμφωνίας των 
εσόδων του ΟΤΕ μεταξύ των δεδομένων της εμπορι−
κής λειτουργίας του με τα κοστολογικά δεδομένα. 

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει από την επόμενη κοστολογική 
χρήση να προβεί σε μία μοναδική (one by one) αντιστοί−
χιση των κωδικών των πληροφοριακών συστημάτων της 
εμπορικής λειτουργίας του (ERP) με τις οντότητες που 
τηρούνται στο κοστολογικό του σύστημα. Διαφορετικά ο 
ΟΤΕ πρέπει να διενεργεί και να παρέχει όλες τις αναλυ−
τικές μελέτες που «συμφιλιώνουν» τις διαφορές που προ−
κύπτουν μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων (εμπορι−
κής λειτουργίας – κοστολογικού συστήματος). 

Συμφωνίες δεδομένων εισόδου στο κοστολογικό σύ−
στημα – Λειτουργικά έξοδα

Κατά τον παρόντα έλεγχο η σύνθεση των λειτουρ−
γικών εξόδων, διενεργήθηκε από τον Ελεγκτή και όχι 
από τον ΟΤΕ. Η εταιρεία ΟΤΕ απλώς υπέβαλε τα ανα−
λυτικά αρχεία τα οποία όμως συντίθενται και συμφω−
νούνται από τον Ελεγκτή. 

Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει από την επόμενη κοστολογι−
κή χρήση να υποβάλλει ο ίδιος τη σύνθεση των ανωτέ−
ρω προκειμένου το έργο του ελέγχου να στοχεύει στον 
έλεγχο και μόνο των λειτουργικών εξόδων.

Προβλέψεις Εσόδων 
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, στα πλαίσια της 

συμφιλίωσης των δεδομένων των προϋπολογιστικών 
εσόδων αναφορικά με τους κωδικούς από το πληροφο−
ριακό σύστημα εμπορικής λειτουργίας του ΟΤΕ (ERP) 
και την αντιστοίχιση τους στο κοστολογικό σύστημα 
του ΟΤΕ (Ε.ΚΟΣ) υφίστανται διαφορές οι οποίες οφεί−
λονται στην παροχή αναθεωρημένων στοιχείων από τα 
εκάστοτε αρμόδια τμήματα σχετικά με τις υπηρεσίες 
που παρακολουθούν. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν ση−
μαντικές παραλείψεις ως προς την παρουσίαση υπο−
στηρικτικού υλικού των αναθεωρημένων δεδομένων με 
τα προϋπολογιστικά δεδομένα.



Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει από την επόμενη κοστολογι−
κή χρήση να υποβάλλει αναλυτικά όλες τις μελέτες και 
το υποστηρικτικό υλικό (με υπογεγραμμένα στοιχεία) 
που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των τεκμαρτών 
εσόδων στα προϋπολογιστικά έτη. Επίσης, πρέπει να 
είναι σαφείς τυχόν μεταβολές ή αποκλίσεις σε σχέση 
με τους υπογεγραμμένους προϋπολογισμούς ή το επι−
χειρηματικό πλάνο (business plan) του ΟΤΕ. 

Προβλέψεις Εξόδων 
Στα πλαίσια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι παρόλο 

που υπάρχει πληροφόρηση σε επίπεδο αναλυτικού ισο−
ζυγίου όσον αφορά τις προβλέψεις εξόδων, για το οποίο 
επιβεβαιώθηκε η ορθή μεταφορά του στο κοστολογι−
κό σύστημα, δεν προκύπτει σε αναλυτικό επίπεδο αντι−
στοίχισή του με τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Κατά 
συνέπεια, ενώ τα προϋπολογιστικά αναλυτικά ισοζύγια 
έχουν ορθά εισαχθεί στο κοστολογικό σύστημα δεν 
υπάρχει συνδετικό αρχείο με το σύνολο του προϋπολο−
γισμού ή του business plan. Το γεγονός αυτό δημιουρ−
γεί τον κίνδυνο να εισάγονται αυθαίρετα δεδομένα στα 
προϋπολογιστικά έτη καθώς δεν μπορούν τα δεδομένα 
αυτά να αντιστοιχηθούν με μία βάση αναφοράς. 

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να αναπτύξει τους μηχανι−
σμούς για την διενέργεια τέτοιου είδους αντιστοίχησης 
(σε βαθμό παρόμοιο με αυτόν που γίνεται για τα απο−
λογιστικά δεδομένα) από το αρμόδιο τμήμα που παρέ−
χει τα δεδομένα στο τμήμα Κοστολόγησης, προκειμέ−
νου να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα στην εισαγωγή 
των δεδομένων στο κοστολογικό σύστημα. 

Αποκλίσεις απολογιστικών και προϋπολογιστικών 
στοιχείων

Από την ανάλυση διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλί−
σεις μεταξύ των στοιχείων απολογιστικού κόστους του 
έτους βάσης (2007) σε σχέση με τον προϋπολογισμό 
της χρήσεως 2007, όπως αυτός προέκυψε μετά το πέ−
ρας του ελέγχου της προηγούμενης χρήσης. Η ανωτέ−
ρω διαπίστωση καταδεικνύει ελλείψεις ή μη επαρκείς 
πληροφορίες κατά τον καταρτισμό του προϋπολογι−
σμού. Επομένως, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη 
η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων κατάρτισης προϋ−
πολογισμών, καθώς και η παρακολούθηση των αποκλί−
σεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αιτίες πρό−
κλησης αυτών .

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να παρουσιάζει υποστηρικτι−
κό υλικό, μεταβολές και τρόπο σύνδεσης των αναθε−
ωρημένων δεδομένων με τα προϋπολογιστικά δεδομέ−
να, με σκοπό την εγκυρότητα και συνέπεια τηςανωτέ−
ρω πληροφορίας.

(βλέπε αναλυτικά Παραδοτέο 2, για το σύνολο των 
ανωτέρω ευρημάτων επί της ακολουθούμενης από τον 
ΟΤΕ διαδικασίας υποβολής κοστολογικών δεδομένων 
στο κοστολογικό του σύστημα)

14 Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας περιλαμβά−
νεται επίσης: 

i. η επιβληθείσα, για την παροχή υπηρεσίας χονδρι−
κής εκμίσθωσης γραμμών (WLR), υποχρέωση ελέγχου 
τιμών με την προσέγγιση retail minus, και 

ii. η επιβληθείσα, για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανι−
κής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα 
με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 και 412/021/2007 αποφάσεις 
της ΕΕΤΤ αντίστοιχα, υποχρέωση ελέγχου τιμών μέσω 
του καθορισμού ανώτατου ορίου τιμής (price cap) και 
υπο−πλαφόν τιμής (sub cap). 

15 Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
15.1 μέρος των Βελτιωτικών Προτάσεων οι οποίες επε−

βλήθηκαν στον ΟΤΕ με τις υπ’ αριθμ. 243/29/22.1.2002, 
266/95/1.11.2002 και 304/34/23.1.2004 Αποφάσεις της 
ΕΕΤΤ, έχουν εν μέρει υλοποιηθεί από τον ΟΤΕ στα πλαί−
σια των ετήσιων κοστολογικών ελέγχων, όπως περιγρά−
φεται στις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ [ΑΠ ΕΕΤΤ 334/ 
381/1/3.4.2006 (ΦΕΚ 681/Β΄/2006), 418/016/19.1.2006 (ΦΕΚ 
253/Β΄/2.2.2007), 443/068/9.7.2007 (ΦΕΚ 1422/Β΄/8.8.2007), 
ΑΠ ΕΕΤΤ 476/014/23.4.2008 (ΦΕΚ 904/Β΄/16.5.2008)], 

15.2 μέρος εξ’αυτών έχει καταστεί «μη επίκαιρο» λόγω 
του δυναμικού χαρακτήρα των κοστολογικών συστη−
μάτων του ΟΤΕ, καθώς και των νέων ρυθμιστικών υπο−
χρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστι−
κού διαχωρισμού που του έχουν επιβληθεί δυνάμει του 
ορισμού του ως οργανισμού με Σημαντική Ισχύ σε μια 
σειρά αγορών, αλλά και ανεξάρτητα από την κατοχή 
ΣΙΑ, επί τη βάσει του ν. 3431/2006,

15.3 εξεδόθη η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/27.5.2008 
«Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού 
Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον 
ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστο−
λόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους 
ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοι−
πές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 1151/Β΄/24.6.2008), και 

15.4 στην παρούσα περιλαμβάνονται τα ευρήματα του 
ελέγχου με τις επιμέρους επ’ αυτών Συστάσεις του 
Ελεγκτή, 

κρίνεται απαραίτητη η προσαρμογή από τον ΟΤΕ 
όλων των πράξεων/ συστάσεων, όπως αυτές έχουν ως 
ανωτέρω κοινοποιηθεί σε αυτόν. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ−
ΤΩΝ ΟΤΕ ΑΕ

Επί του παρόντος η κοστολόγηση των υπηρεσιών της 
ΟΤΕ Α.Ε. γίνεται με τη χρήση δύο (2) επιμέρους κοστο−
λογικών συστημάτων:

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

Το εν λόγω σύστημα εγκρίθηκε από την ΕΕΤΤ αρχικά 
με την ΑΠ ΕΕΤΤ 210/10/28.2.2001 για την κοστολόγηση 
των υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και μισθωμένων 
γραμμών. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/26.5.2008

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

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

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

Γ. Λιανικές μισθωμένες γραμμές χωρητικότητας έως 
και 2 Mbps, 

Δ. Το προϊόν Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών 
(Wholesale Line Rental − WLR) για συνδέσεις χαμηλής 
χωρητικότητας (PSTN και ISDN−BRA) στο δημόσιο τη−
λεφωνικό δίκτυο.
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2. Ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο σύστημα 
ΠΚΚ−ΤΚ τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 
οποίες, παρότι δεν υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου 
τιμών/κοστολόγησης με βάση το εν λόγω σύστημα, μοι−
ράζονται κόστη με υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΕ έχει 
υποχρέωση να παρέχει κοστολογικά στοιχεία, με βάση 
το σύστημα ΠΚΚ−ΤΚ,. Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμ−
βάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής:

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

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

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

σμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον κόστος 
(Μ.Μ.Ε.Κ/Τ.Κ, LRAIC/CCA) 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης της ΑΠ ΕΕΤΤ 
482/051/26.5.2008 ο OTE οφείλει να συμπεριλαμβάνει 
στο κοστολογικό του σύστημα Μέσου Μακροπρόθεσμου 
Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος –τις 
ακόλουθες υπηρεσίες/προϊόντα, όπως αυτές ορίζονται 
στις εκάστοτε ισχύουσες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ:

Α. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως 
και μεριζόμενης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρό−
χους.

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

Γ. Υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης.
Δ. Υπηρεσίες Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, και 

συγκεκριμένα τα κάτωθι προϊόντα χωριστά : 
Χονδρικά τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμμών.
Χονδρικά ζευκτικά τμήματα μισθωμένων γραμμών.
Υπηρεσίες Τμηματικών Κυκλωμάτων.
Επίσης ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο σύστη−

μα ΜΜΕΚ−ΤΚ όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών, οι οποίες, παρότι δεν υπόκεινται σε υποχρέω−
ση ελέγχου τιμών/κοστολόγησης με βάση το εν λόγω 
σύστημα, μοιράζονται κόστη με τις υπηρεσίες που υπό−
κεινται σε κοστοστρέφεια ή σε υποχρέωση ελέγχου τι−
μών/κοστολόγησης με βάση το σύστημα ΜΜΕΚ−ΤΚ. 

ΜΕΡΟΣ ΙV: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α. Έλεγχος Κοστολογικού Συστήματος Πλήρως Κα−

τανεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος 
(ΠΚΚ/ΤΚ) / Ουσιώδη Ευρήματα του Ελέγχου 

Ως ουσιώδη ευρήματα του ελέγχου της μεθοδολογί−
ας του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους (ΠΚΚ−ΤΚ/FDC−
CCA) για την έκδοση των αποτελεσμάτων έτους 2009, 
με απολογιστικά στοιχεία της χρήσης έτους 2007 και 
προϋπολογιστικά στοιχεία των χρήσεων 2008 και 2009, 
επισημαίνονται τα εξής:

A.1. Έλεγχος ερωτηματολογίων 
Σύμφωνα με τα ευρήματα των προηγούμενων κοστο−

λογικών Ελέγχων (ΑΠ ΕΕΤΤ (ΑΠ ΕΕΤΤ 300/47/05.12.2003 
Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου έτους 2003, ΑΠ 
ΕΕΤΤ 334/45/10.11.2004 Αποτελέσματα Κοστολογικού 
Ελέγχου έτους 2004, ΑΠ ΕΕΤΤ 381/1/3.4.2006 Αποτελέ−
σματα Κοστολογικού Ελέγχου έτους 2005, ΑΠ ΕΕΤΤ 
418/016/19.1.2007 Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου 
έτους 2006, ΑΠ ΕΕΤΤ 443/068/9.7.2007 Αποτελέσματα 
Κοστολογικού Ελέγχου έτους 2007, ΑΠ ΕΕΤΤ 476/014/23−

04−2008 Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου έτους 
2008) η ακολουθούμενη μεθοδολογία συμπληρώσεως 
των ερωτηματολογίων δεν είναι ακριβής ως προς την 
κατανομή του χρόνου των εργαζομένων, καθώς η ου−
σιαστική εφαρμογή της μεθοδολογίας Activity Based 
Costing απαιτεί τη χρήση πραγματικών μετρήσεων. 

Σύσταση: ο ΟΤΕ θα πρέπει να δημιουργήσει ή/ και να 
αναπτύξει τους μηχανισμούς εκείνους ώστε η συμπλή−
ρωση αυτών να γίνεται με περισσότερο αντικειμενικό 
τρόπο (βλέπε αναλυτικά παραδοτέο 2)

A.2. Δεξαμενή κόστους −Κτίρια 
Ο ΟΤΕ δεν παρουσίασε, παρά τη σχετική προς τού−

το υποχρέωση, πλήρη συμφιλίωση ανάμεσα στις υπο−
βληθείσες μελέτες των Κτιρίων τόσο σε σχέση με την 
προηγούμενη ετήσια χρήση του όσο και με το αρχείο 
των εκάστοτε ισχυουσών αντικειμενικών αξιών. Περαι−
τέρω, διαπιστώθηκε ότι στην περίπτωση των τεχνικών 
κτιρίων, ο επιμερισμός διεξήχθη με βάση την μεικτή 
αναπόσβεστη αξία. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε από τον 
Ελεγκτή ως ορθή. 

Σύσταση: Προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης συμφιλί−
ωση, ο ΟΤΕ θα πρέπει να υποβάλλει τα δεδομένα των 
αντικειμενικών αξιών συνοδευόμενα από τη ανάλυση 
των λειτουργικών χώρων για εκείνους τους κωδικούς 
που λαμβάνονται υπόψη στη σχετική μελέτη. Τα δεδο−
μένα αυτά πρέπει επίσης να υποβάλλονται ενυπόγρα−
φα από το αρμόδιο τμήμα σε έντυπη μορφή.

A.3. Δεξαμενή κόστους «PC» (Η/Υ)
Διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα του αρχείου των Η/Υ 

δεν συμφωνούν με τα δεδομένα του αρχείου του προ−
σωπικού, όσον αφορά τον επιμερισμό των Η/Υ ανά υπη−
ρεσία. 

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να παρουσιάζει συμφιλίω−
ση ανάμεσα στο πλήθος των εργαζομένων ανά υπη−
ρεσία που προκύπτει από το τμήμα της μισθοδοσίας 
με εκείνο που προκύπτει από τον επιμερισμό του κό−
στους των Η/Υ ανά υπηρεσία, σύμφωνα με τη σχετική 
μελέτη των Η/Υ.

A.4. Δεξαμενή κόστους «CONTRACTORS» (Υπεργο−
λάβοι)

Διαπιστώθηκε ότι το περιεχόμενο κάποιων συμβάσε−
ων είχε λάβει λανθασμένη κατηγοριοποίηση. Επιπρό−
σθετα, εντοπίστηκε ότι στη σχετική μελέτη περιλαμ−
βάνονταν οι συμβάσεις της εταιρείας ΟΤΕplus. Οι συ−
γκεκριμένες συμβάσεις όμως δεν θα πρέπει να συμμε−
τέχουν στον προσδιορισμό των ποσοστών στη μελέ−
τη των συμβάσεων αφού λογίζονται ως μισθοδοσία. Ο 
Ελεγκτής προέβη σε διορθωτικές ενέργειες προκειμέ−
νου να διορθωθούν τα ανωτέρω.

A.5. Λοιπές Προβλέψεις (Other Provisions: 060−B4498−
BAL−OTHERPRO−RWT)

Διαπιστώθηκε ότι ο λογαριασμός «Πρόβλεψη υποχρέ−
ωσης δωρεάν μονάδων» είχε λανθασμένα επιμερισθεί 
τόσο σε προϊόντα λιανικής, όσο και χονδρικής ενώ θα 
έπρεπε να επιμερισθεί μόνο σε όλα τα προϊόντα λιανι−
κής, σύμφωνα με το συνολικό κόστος (βλέπε αναλυτι−
κά Παραδοτέο 2).

Ο Ελεγκτής προέβη σε διορθωτικές ενέργειες προ−
κειμένου να διορθωθούν τα ανωτέρω.

A.6. Έλεγχος κατανομών απασχολούμενου κεφαλαίου 
A.6.1 Πελάτες – εμπορικές απαιτήσεις 
Διαπιστώθηκε ότι οι λογαριασμοί «πελάτες –εμπορι−

κές απαιτήσεις» επιμερίσθηκαν σύμφωνα με τα έσοδα 
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σε όλα τα προϊόντα (λιανικής και χονδρικής) εκτός από 
τα διεθνή προϊόντα. Η δρομολόγηση θα πρέπει να επι−
μερίζεται στα προϊόντα λιανικής. Επιπλέον, όσα ποσά 
αφορούν το πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, θα πρέπει να εξαι−
ρούνται του κοστολογικού.(Βλέπε αναλυτικά Παραδο−
τέο 2). Ο Ελεγκτής προέβη σε διορθωτικές ενέργειες 
προκειμένου να διορθωθούν τα ανωτέρω.

A.6.2 Πιστωτές − προσωπικό (payroll creditors: 060−
B0053−BAL−PAYROLLCRE)

Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ επιμέρισε την συγκεκριμένη 
οντότητα με βάση την μισθοδοσία σε δραστηριότητες 
και όχι σε τελικά προϊόντα όπως θα ήταν το ορθό (βλέ−
πε παραδοτέο 2). Ο Ελεγκτής προέβη σε διορθωτικές 
ενέργειες προκειμένου να διορθωθούν τα ανωτέρω.

A.7. Πάγια ΟΤΕnet
Κατά τη διάρκεια της χρήσης έτους 2007 απορρο−

φήθηκε η θυγατρική OTENET A.E από τον ΟΤΕ. Κατό−
πιν τούτου, τα πάγια της ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε αποτυπώθηκαν 
σε έναν κωδικό του μητρώου παγίων, ο οποίος αφο−
ρά τόσο σε ενσώματα πάγια όσο και άυλα περιουσι−
ακά στοιχεία. Δεν πραγματοποιήθηκε δηλαδή διαχω−
ρισμός της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
στις ήδη υπάρχουσες ομάδες παγίων Για μεγαλύτερη 
ακρίβεια του κοστολογικού μοντέλου θα έπρεπε να γί−
νει διαχωρισμός των παγίων στις ήδη υπάρχουσες ομά−
δες παγίων και κατανομή των αντίστοιχων αξιών κτή−
σης και σωρευμένων αποσβέσεων που προήλθαν από 
την απορρόφηση της ΟΤΕΝΕΤ ΑΕ. 

Σύσταση : Ο ΟΤΕ θα πρέπει από την επόμενη κο−
στολογική χρήση να προβεί σε διαχωρισμό των πα−
γίων στις ήδη υπάρχουσες ομάδες παγίων και κατα−
νομή των αντίστοιχων αξιών κτήσης και σωρευμένων 
αποσβέσεων που προήλθαν από την απορρόφηση της 
ΟΤΕΝΕΤ ΑΕ. 

A.8 Τεχνικοί Επιμερισμοί
A.8.1 Επιμερισμός κόστους δραστηριοτήτων «παρά−

δοση υπηρεσίας» (‘Deliver Service’), «προετοιμασία πα−
ροχής» (‘Prepare Provisioning’), και «Διαχείριση πελατών 
χονδρικής» (‘Manage wholesale customers’)

Ο ΟΤΕ δεν έχει εφαρμόσει την σύσταση της ΕΕΤΤ, 
όπως αυτή διατυπώθηκε στα κείμενα των ετήσιων κο−
στολογικών ελέγχων 2005−2007 και 2006−2008 (ΑΠ ΕΕΤΤ 
443/068/9.7.2007 ΚΑΙ 476/014/23.4.2008) όσον αφορά τον 
επιμερισμό του κόστους των δραστηριοτήτων «παρά−
δοση υπηρεσίας» («Deliver Service»), «προετοιμασία πα−
ροχής» («Prepare Provisioning»), και «Διαχείριση πελατών 
χονδρικής» («Manage wholesale customers»). Ο Ελεγκτής 
διεπίστωσε ότι ο ΟΤΕ δεν λαμβάνει υπόψη τις οικονομί−
ες κλίμακας, οι οποίες είναι ιδιαιτέρως σημαντικές στην 
περίπτωση των υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα ADSL, 
ΤοΒ, IP, Φορητότητα Αριθμού, που βρίσκονται σε φάση 
ανάπτυξης (παρουσιάζοντας μεγάλες αυξήσεις στους 
όγκους). Ο Ελεγκτής προέβη σε διορθωτικές ενέργει−
ες έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι οικονομίες 
κλίμακας για τις ανωτέρω δραστηριότητες όπως αυτές 
αναφέρονται αναλυτικά στο Παραδοτέο υπ’ αριθμ. 2.

A.8.2. Επιμερισμός κόστους των Δραστηριοτήτων 
«Συλλογή και τιμολόγηση πρωτογενών στοιχείων (μο−
νάδες κτλ.)» και «Διαχείριση εισπράξεων (Είσπραξη λο−
γαριασμών)» 

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκαν 
ασυνέπειες μεταξύ του αριθμού των υπαλλήλων που 
εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών ΑΠΤΒ και 

εκείνων που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών λι−
ανικής πρόσβασης (PSTN). Ο ΟΤΕ ισχυρίσθηκε ότι οι 
εν λόγω δραστηριότητες έχουν άμεση σχέση με τον 
αριθμό των γραμμών του ΑΠΤΒ. Ο ισχυρισμός αυτός 
δεν γίνεται αποδεκτός ως μη εύλογος και εν πάσει πε−
ριπτώσει ως μη επαρκώς τεκμηριωμένος. Συγκεκριμέ−
να, οι ανωτέρω δραστηριότητες έχουν άμεση σχέση με 
τον αριθμό των (χονδρικών) πελατών. Στην περίπτωση 
των λιανικών υπηρεσιών ο αριθμός των πελατών και ο 
αριθμός των γραμμών συνδέονται με σχέση αναλογί−
ας, ωστόσο αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των χον−
δρικών υπηρεσιών, και ιδιαίτερα στην περίπτωση του 
αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου, όπου έχουμε συγκεκρι−
μένο αριθμό χονδρικών πελατών του ΟΤΕ. Η δε αύξηση 
του αριθμού των αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων δεν 
υποδηλώνει μεγαλύτερο αριθμό χονδρικών πελατών, 
οι οποίοι θα τιμολογηθούν. Επίσης, το ότι το σύνολο 
των γραμμών που τιμολογείται είναι μεγαλύτερο δεν 
υποδηλώνει ότι αυτό απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια 
όσον αφορά τον αριθμό των υπαλλήλων. Αντίθετα, θα 
μπορούσε να υποστηριχτεί εύλογα ότι η βελτιστοποί−
ηση στις εσωτερικές διαδικασίες της ΟΤΕ Α.Ε. πρέπει 
να οδηγήσει σε μια μείωση της προσπάθειας που συν−
δέεται με αυτές. Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό βαθμό 
της αυτοματοποίησης και της τυποποίησης αυτών των 
πληροφοριών και τη σχετική «απλότητα» των τιμολο−
γήσεων LLU, οποιαδήποτε διαφοροποίηση στον αριθμό 
γραμμών δεν πρέπει να έχει επίπτωση στις δραστηρι−
ότητες, τις οποίες πραγματοποιεί ο OTE. (βλέπε ανα−
λυτικά Παραδοτέο 2).

Ο Ελεγκτής προέβη σε σχετικές διορθώσεις λαμβά−
νοντας υπόψη τα ανωτέρω.

A.8.3. Επιμερισμός κόστους των Δραστηριοτήτων «Δι−
όρθωση Βλαβών» και «Διαχείριση Επισκευών»

Διαπιστώθηκε ότι, ο ΟΤΕ στην περίπτωση της ΑΠΤΒ πα−
ρουσίαζε αριθμό εργαζομένων ανά μονάδα αρκετά μεγα−
λύτερο από την τιμή μονάδας στην περίπτωση των πε−
λατών λιανικής πρόσβασης PSTN και μάλιστα χωρίς οι εν 
λόγω διαφορές να αιτιολογούνται. Ωστόσο, οι υπηρεσίες 
PSTN και LLU είναι δύο ομοειδείς υπηρεσίες ως προς το 
εξεταζόμενο κριτήριο και δεν αιτιολογείται η διαφοροποί−
ηση μεταξύ τους όσον αφορά τα άτομα ανά μονάδα που 
απασχολούνται με την εν λόγω δραστηριότητα. Η ΕΕΤΤ 
παρόλα αυτά, και κατά την παρούσα φάση ανάπτυξης του 
LLU, κρίνει ότι δεν υπάρχει πλήρης εξομοίωση της εν λόγω 
δραστηριότητας μεταξύ PSTN και LLU διότι οι επιδιορθώ−
σεις βλαβών στο LLU πραγματοποιούνται τόσο στις εγκα−
ταστάσεις του Παρόχου όσο και στις εγκαταστάσεις του 
πελάτη. Ο επιπλέον χρόνος που χρειάζεται για να επισκευα−
σθεί μια γραμμή LLU σε σχέση με μια γραμμή PSTN μπορεί 
να συνυπολογιστεί με μια προσαύξηση (mark−up), η οποία 
αποτυπώνει τις διαφορές που συνίστανται στην επιδιόρ−
θωση βλαβών στην πλευρά της συνεγκατάστασης του πα−
ρόχου LLU. (Βλέπε αναλυτικά παραδοτέο 2).

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει μέσω των ερωτηματολογί−
ων να ανακτήσει τις σχετικές πληροφορίες ώστε από 
την επόμενη χρήση να μην παρατηρούνται αντίστοιχες 
ασυνέπειες. Συγκεκριμένα και προκειμένου να αποφευ−
χθεί εσφαλμένη κατανομή κόστους, θα πρέπει τα στοι−
χεία κόστους που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη σε 
μεμονωμένους πελάτες να ορίζονται στην δραστηριό−
τητα «διαχείριση επισκευών» και να κατανέμονται στις 
αντίστοιχες υπηρεσίες. 



10598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

A.9. Συντελεστές δρομολόγησης
Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ κατά τον υπολογισμό του 

κόστους των υπηρεσιών απλής και διπλής διαβίβασης 
κλήσεων δεν ελάμβανε υπόψη τα στοιχεία κόστους του 
δικτύου μετάδοσης μεταξύ των αστικών − διαβιβαστι−
κών κέντρων (local−Tandem) και των αστικών − υπερα−
στικών κέντρων (local−trunk.). Ο Ελεγκτής προέβη σε 
διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να διορθωθούν τα 
ανωτέρω.

A.10. Αποτίμηση σε τρέχον κόστος
Α.10.1. Έλεγχος της μεθοδολογίας 
Ο ΟΤΕ εφαρμόζει ως βασική υπόθεση επανεκτίμη−

σης για όλες τις υπο−κατηγορίες παγίων που συμπερι−
λαμβάνονται στο μητρώο παγίων (FAR) την ίδια ανα−
λογία μεταξύ του τρέχοντος κόστους και του ιστορι−
κού κόστους. 

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να επανεκτιμήσει το τρέχον 
κόστος για κάθε μία από τις υπο−κατηγορίες του μη−
τρώου παγίων ξεχωριστά, προσκομίζοντας τεκμηριω−
μένη σχετική μελέτη. 

Α.10.2. Έλεγχος των υπολογισμών επανεκτίμησης 
του Τρέχοντος Κόστους 

Α) Ζητήματα που εντοπίστηκαν κατά την αποτίμηση 
των καλωδίων, των σωληνώσεων και των μεταγωγέων 
σε Τρέχον Κόστος

Αναφορικά με τα καλώδια, διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ δεν 
έχει ενημερώσει σωστά τις προσθήκες αυτών (additions) 
της χρήσης για το έτος 2007, οι οποίες παρέχονται από 
τα τεχνικά τμήματά του. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, 
ο Ελεγκτής ζήτησε από τον ΟΤΕ να παράσχει μια ανα−
θεωρημένη αποτίμηση, στην οποία θα έχει ενημερώσει 
τις προσθήκες για τα καλώδια που χρησιμοποιήθηκαν 
για το έτος 2007, την οποία και ο ΟΤΕ υπέβαλε. 

Επίσης, διαπιστώθηκε από τον Ελεγκτή ότι ο ΟΤΕ δεν 
έχει λάβει υπόψη του τα σωστά μοναδιαία κόστη για το 
έτος 2007 τα οποία παρέχονται από τα τεχνικά τμήμα−
τα σχετικά με την κατασκευή των σωληνώσεων. Κατά 
τη διάρκεια του ελέγχου, ο Ελεγκτής ζήτησε από τον 
ΟΤΕ να παράσχει μια αναθεωρημένη αποτίμηση των 
σωληνώσεων, στην οποία θα έχει λάβει υπόψη το μο−
ναδιαίο κόστος κατασκευής τους για το έτος 2007, την 
οποία και ο ΟΤΕ υπέβαλε. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε από τον Ελεγκτή ότι ο 
ΟΤΕ δεν έχει ενημερώσει πλήρως το αρχείο αποτίμη−
σης σε τρέχον κόστος για το έτος 2007 των μεταγω−
γέων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο Ελεγκτής ζήτη−
σε από τον ΟΤΕ να παράσχει μια αναθεωρημένη απο−
τίμηση, στην οποία θα έχει ενημερώσει το σύνολο του 
αρχείου του τρέχοντος κόστος μεταγωγέων, την οποία 
και ο ΟΤΕ υπέβαλε. 

Β) Διαφοροποιήσεις στην αποτίμηση σε Τρέχον Κό−
στος Ραδιοεξοπλισμού

Η προσέγγιση που ακολούθησε ο ΟΤΕ για την αποτί−
μηση του Ραδιοεξοπλισμού είναι εύλογη, ωστόσο υφί−
στανται περιθώρια βελτίωσής της, ώστε να γίνει πιο 
αξιόπιστη. 

Σύσταση : Η αποτίμηση του ραδιοεξοπλισμού σε τρέ−
χον κόστος πρέπει να διεξάγεται με τη μέθδο του Σύγ−
χρονου Ισοδύναμου Παγίου (Modern Equivalent Asset, 
ΜΕΑ). 

Γ) Διαφοροποιήσεις στην αποτίμηση των Υποβρύχι−
ων καλωδίων σε Τρέχον Κόστος

Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ εξακολουθεί να χρησιμο−
ποιεί τον δείκτη πετρελαίου για τη μεταβολή του κό−
στους του ναύλου. Ωστόσο, η χρήση του δείκτη πετρε−
λαίου ως βάση αναφοράς, όπως έχει αναφερθεί και 
στους προηγούμενους κοστολογικούς ελέγχους (ΑΠ 
ΕΕΤΤ γ443/068/9.7.2007) για τη μεταβολή του κόστους 
του ναύλου, δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη. 

Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να αντικαταστήσει το δεί−
κτη πετρελαίου με έναν άλλο, πιο κατάλληλο, δείκτη, 
ο οποίος θα απεικονίζει τις διακυμάνσεις στα στοιχεία 
κόστους των υπαρχόντων υποθαλάσσιων καλωδίων, ή 
θα πρέπει να λαμβάνει αναφορές από εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις προκειμένου να υπολογιστούν οι διακυμάν−
σεις στα μοναδιαία στοιχεία κόστους για αυτού του τύ−
που δραστηριότητες.

A.11. Υπολογισμός καθαρού κόστους Αντικατάστασης 
(NRC)

Κατά τη διαδικασία εκτίμησης του καθαρού κόστους 
Αντικατάστασης (NRC) στη χρήση έτους 2009 διαπιστώ−
θηκε οτι οι υποκατηγορίες παγίων έχουν μεικτό κόστος 
αντικατάστασης χαμηλότερο από το μέσο αναπόσβε−
στο κόστος αντικατάστασης (GRC). Ο ελεγκτής προέ−
βη σε διόρθωση αντικαθιστώντας την υπάρχουσα αξία 
του NRC 2009 με την αξία του GRC 2009 για τον πα−
ρόντα έλεγχο (EΚOΣ 2007−2009).

Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να διερευνήσει για κάθε υπο−
κατηγορία παγίου εάν υπάρχει σύγχρονο ισοδύναμο πά−
γιο (MEA) το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό 
του δικτύου του και να υπολογίσει την αποδοτική αξία 
αυτού στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Επιπρό−
σθετα ο OTE πρέπει να εκτιμήσει τον τρόπο και σε ποιο 
σημείο θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι μετρήσεις αποδο−
τικότητας καθώς και τον τρόπο μείωσης της επιπλέον 
λειτουργικότητας που προκύπτει από την μετατροπή 
του ιστορικού κόστους σε τρέχον κόστος.

Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να υλοποιηθεί το συ−
ντομότερο δυνατό ενόψει των τρεχουσών τάσεων και 
της υιοθέτησης της τεχνολογίας NGN. 

A.12. Μεσοσταθμισμένο Κόστος Κεφαλαίου 
(Weighted Average Cost of Capital, WACC)

Α.12.1. Αμοιβή Κινδύνου (Risk Premium, Rp)
Διαπιστώθηκε μια διαφορά συγκριτικά με τους προ−

ηγούμενους ελέγχους, η οποία έχει σχέση με την ιστο−
ρικότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην 
εκτίμηση του Rp. Συγκεκριμένα, κατά τους προηγούμε−
νους ελέγχους, ο Ο.Τ.Ε χρησιμοποιούσε, για την εκτί−
μηση του Rp,μέσο όρο τριετίας, ενώ κατά τον παρό−
ντα έλεγχο χρησιμοποίησε το τρέχον έτος. Ο Ελεγκτής 
προέβη σε διορθωτική ενέργεια για την εκτίμηση του 
Rp, για το έτος 2009, χρησιμοποιώντας το μέσο όρο 
της τριετίας 2006 – 2008.

Α.12. 2. Τιμή Μετοχής ΟΤΕ 
Σύμφωνα με τον προηγούμενο κοστολογικό έλεγχο 

(ΕΚΟΣ 2006−2008), ο ΟΤΕ είχε κληθεί, κατόπιν σχε−
τικής Σύστασης του Ελεγκτή, να ενσωματώσει στον 
επόμενο, ήτοι στον παρόντα έλεγχο, μεταξύ άλλων, 
(α) το μέσο όρο των ημερήσιων τιμών κλεισίματος, 
προκειμένου να υπολογίσει τη μέση τιμή ανά μετο−
χή, και (β) το σταθμισμένο αριθμό μετοχών για κάθε 
χρήση και όχι τον αριθμό μετοχών κατά τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους (31η/12). Ο ΟΤΕ δεν προέβη στην 
υλοποίηση των ανωτέρω διορθώσεων. 
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Ο Ελεγκτής προέβη σε διορθωτικές ενέργειες προ−
κειμένου να διορθωθούν τα ανωτέρω.

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να ενσωματώσει για τον επό−
μενο έλεγχο τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού. 

A.13. ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ
Τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενηργήθηκε από 

τον Ελεγκτή είναι τα εξής:
2.1. Ο ΟΤΕ προσδιόρισε ορθά από τα αντίστοιχα τέσ−

σερα προϊόντα λιανικής όλα τα λιανικά κόστη που αφο−
ρούν αποκλειστικά στην παροχή πρόσβασης στο δη−
μόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε λιανικούς πελάτες (λχ κό−
στος του μάρκετινγκ) καθώς και τα χονδρικά κόστη που 
αφορούν αποκλειστικά την παροχή της χονδρικής εκ−
μίσθωσης γραμμών −και τα οποία δεν σχετίζονται με 
την παροχή πρόσβασης σε επίπεδο λιανικής− (λχ κό−
στος πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αι−
τημάτων χορήγησης WLR). 

2.2. Περαιτέρω, ο ΟΤΕ προσδιόρισε τέσσερα διαφορε−
τικά minus για κάθε μια από τις τέσσερις υπό ρύθμιση 
εξεταζόμενες υπηρεσίες (χονδρικό πάγιο τέλος μίσθω−
σης PSTN , χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης BRA−ISDN, 
χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και χονδρικό 
εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN). Η διαμόρφωση της 
εν λόγω τιμολογιακής πολιτικής χωριστά για τις υπηρε−
σίες πρόσβασης PSTN και ISDN−BRA είναι αποδεκτή κα−
θώς έρχεται σε αντιστοιχία με την τιμολογιακή πολιτική 
του ΟΤΕ στις αντίστοιχες λιανικές υπηρεσίες. 

2.3. Έτσι προσδιορίστηκαν τα ακόλουθα ποσοστά retail 
minus :

Υπηρεσίες Ποσοστό Retail 
Minus

Χονδρικό μηνιαίο πάγιο τέλος μίσθω−
σης PSTN, −15,6%

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης 
PSTN −49,4%

Χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης BRA−
ISDN −23,4%

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης 
BRA−ISDN −48,3%

A.14.Λοιπές προβλέψεις – Διοικητικές Κυρώσεις (πρό−
στιμα) ΕΕΤΤ

Διαπιστώθηκε ότι ο λογαριασμός προβλέψεων 
68.97.0000 IFRS για το έτος 2007, ο οποίος περιλαμβάνει 
την πρόβλεψη για το πρόστιμο της Ε.Ε.Τ.Τ. για το προ−
ϊόν ADSL CONNX. (απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 447/01/26.7.2007), 
είχε εισαχθεί στο κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ. Ο 
Ελεγκτής προέβη σε διορθωτική ενέργεια, καθώς τόσο 
τα διοικητικά πρόστιμα όσο και οι προβλέψεις αυτών 
δεν πρέπει να ενσωματώνονται στο κοστολογικό σύ−
στημα καθώς θεωρούνται έκτακτα γεγονότα.

Σύσταση : Τόσο τα διοικητικά πρόστιμα όσο και οι 
προβλέψεις αυτών δεν πρέπει να ενσωματώνονται στο 
κοστολογικό σύστημα.

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

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

B.1. Ομογενείς κατηγορίες κόστους (HCCs)
Διαπιστώθηκε ότι οι συστάσεις που έγιναν κατά τον 

προηγούμενο κοστολογικό έλεγχο (ΕΚΟΣ 2006−2008) 

σχετικά με την αντιστοίχηση των δαπανών σε μη δι−
κτυακές HCCs εξακολουθούν να ισχύουν στον παρόντα 
κοστολογικό έλεγχο. 

Σύσταση : ο ΟΤΕ πρέπει να ενοποιήσει τις κατηγορί−
ες κόστους «HR» και «Human Resources» σε μία μοναδι−
κή κατηγορία. Επίσης, πρέπει να προβεί σε αλλαγή της 
ονομασίας των κατηγοριών κόστους «Interconnection 
specific» και «Τμήμα Χονδρικής» προκειμένου να προσ−
διορίζει καλύτερα το περιεχόμενο αυτών.

Επίσης, ο ΟΤΕ πρέπει να ορίσει μια νέα κατηγορία 
«Επισφάλειες» για τα κόστη επισφαλειών των υπηρεσιών 
χονδρικής.. (Βλέπε αναλυτικά Παραδοτέο αριθ. 3). 

Τα ζητήματα που προαναφέρθηκαν δεν επηρεάζουν 
τον υπολογισμό του κόστους ανά μονάδα και, επομέ−
νως, δεν έχουν επιπτώσεις στη δυνατότητα του συστή−
ματος να παράγει κοστοστρεφείς τιμές, αλλά η υλοποί−
ησή τους επιβάλλεται για λόγους σαφήνειας. 

B.2. Οδηγός κόστους ομογενούς κατηγορίας κό−
στους 

Αναφορικά με την ομογενή κατηγορία κόστους (HCC) 
«Διαθέσιμα», ο ΟΤΕ, παρά τις σχετικές επαναλαμβανό−
μενες, δυνάμει των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ(απόφαση 
ΕΕΤΤ 443/068/9.7.2007 Αποτελέσματα Κοστολογικού 
Ελέγχου έτους 2007), (απόφαση ΕΕΤΤ 476/014/23.4.2008 
Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου έτους 2008, Βελ−
τιωτικές Προτάσεις της ΕΕΤΤ, εξακολουθεί και κατά 
τον παρόντα έλεγχο να χρησιμοποιεί για τον επιμερι−
σμό της κατηγορίας «Διαθέσιμα» ως Οδηγό κόστους 
τα Συνολικά Κόστη λαμβάνοντας υπόψη την απόσβεση 
και τους μισθούς. 

Σύσταση: Για τον επιμερισμό της κατηγορίας «Διαθέ−
σιμα» ως Οδηγό κόστους, ο ΟΤΕ πρέπει να μη λαμβά−
νει υπόψη του την απόσβεση. 

B.3. Υπολογισμοί σχέσεων κόστους – όγκου (CVR)
Για τον τρόπο υπολογισμού των CVRs διαπιστώθηκαν 

ασυνέπειες. Συγκεκριμένα: 
(α) κατηγορία «Μετάδοση SDH εντάσεως κίνησης». 

Διαπιστώθηκαν διάφορες ασυνέπειες στον αριθμό μο−
νάδων ανά είδος εξοπλισμού. Για παράδειγμα, το δη−
λούμενο στο εν λόγω CVRπλήθος ADM−1δεν είναι σύμ−
φωνο με τον αριθμό των ADM−1 που χρησιμοποιείται 
για την αποτίμηση του τρέχοντος κόστους. Αντίθετα, 
η ανωτέρω ασυνέπεια δεν ίσχυε κατά τον προηγούμε−
νο κοστολογικό έλεγχο (2006−2008).

Σύσταση : Για την κατηγορία «Μετάδοση SDH εντάσε−
ως κίνησης», ο ΟΤΕ πρέπει να διατηρήσει την καμπύλη 
CVR που υπολογίστηκε στον προηγούμενο κοστολογι−
κό έλεγχο (ΕΚΟΣ 2006−2008).

(β) κατηγορία «Εξυπηρετητής Απομακρυσμένης Ευ−
ρυζωνικής Πρόσβασης (‘BRAS’)». Παρόλο που κατά τον 
προηγούμενο κοστολογικό έλεγχο είχε συσταθεί στον 
ΟΤΕ να υιοθετήσει στο σημείο ελάχιστης χωρητικότη−
τας έναν BRAS χαμηλότερης χωρητικότητας από αυτό 
που λαμβάνει υπόψη, ο ΟΤΕ δεν προέβη στη σχετική 
εφαρμογή. 

Σύσταση : ο OTE πρέπει να υιοθετήσει, στό σημείο 
της ελάχιστης χωρητικότητας έναν BRAS χαμηλότερης 
χωρητικότητας από αυτή που λαμβάνει υπόψη. 

(γ) κατηγορία «IP Κορμός». Παρόλο που κατά τον 
προηγούμενο κοστολογικό έλεγχο είχε συσταθεί 
στον ΟΤΕ να απεικονίσει ακριβέστερα τη σχέση 
μεταξύ της χωρητικότητας και του κόστους, ο ΟΤΕ 
δεν προέβη στη σχετική εφαρμογή. 
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Σύσταση : O OTE πρέπει να τροποποιήσει τη μεθο−
δολογία που υιοθετείται για τον υπολογισμό της CVR 
για τον εξοπλισμό «IP Κορμός» προκειμένου να απεικο−
νίσει ακριβέστερα τη σχέση μεταξύ της χωρητικότη−
τας και των δαπανών. 

Στη συνέχεια αναφέρονται τα ουσιώδη ευρήματα του 
ελέγχου επί της υλοποιούμενης από τον ΟΤΕ μεθοδο−
λογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους 
με βάση το Τρέχον κόστος (ΜΜΕΚ−ΤΚ), δυνάμει των ορι−
ζόμενων στην ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/26.5.2008

Β.4 Ορισμός των επαυξήσεων
Ο ΟΤΕ όφειλε να έχει ήδη εφαρμόσει των ορισμό 

των επαυξήσεων, όπως αυτές ορίζονται στην ΑΠ ΕΕΤΤ 
482/051/26.5.2008, ιδίως το άρθρο 5 αυτής. Ωστόσο, δι−
απιστώθηκαν οι κάτωθι διαφοροποιήσεις μεταξύ του 
ορισμού των επαυξήσεων που εφάρμοσε ο ΟΤΕ και 
των οδηγιών που καθορίστηκαν από την ΕΕΤΤ με βάση 
την απόφασή της:

(α) Τερματικά και Ζευκτικά Τμήματα Μισθωμένων 
Γραμμών χονδρικής

Έχουν εισαχθεί από τον ΟΤΕ στην επαύξηση «Κορμός» 
όλες οι υπηρεσίες τερματικών και ζευκτικών τμημάτων 
μισθωμένων γραμμών χονδρικής. Παρόλα αυτά στην πε−
ρίπτωση των τερματικών τμημάτων τα στοιχεία δικτύου 
που περιλαμβάνονται για την παροχή της συγκεκριμέ−
νης υπηρεσίας πρέπει να αντιστοιχούν τόσο στην «Πρό−
σβαση» όσο και στον «Κορμό», σύμφωνα με τη σχετική 
απόφαση της ΕΕΤΤ. Ωστόσο, η δομή του κοστολογικού 
συστήματος ΜΜΕΚ/ΤΚ του ΟΤΕ στην παρούσα χρήση 
επιβάλει τον περιορισμό ότι κάθε υπηρεσία αντιστοιχεί 
σε μία επαύξηση. Για το λόγο αυτό, ο ΟΤΕ εισήγαγε τις 
υπηρεσίες τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών 
χονδρικής μόνο στην επαύξηση «κορμός». Στο πλαίσιο 
του ελέγχου, ο Ελεγκτής διενήργησε ανάλυση ευαισθη−
σίας ώστε να διαπιστωθεί ποια από τις δύο επαυξήσεις 
(«κορμός» ή «πρόσβαση») συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
κόστος. Διαπιστώθηκε ότι η επαύξηση «κορμός» συγκε−
ντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό κόστους. Έτσι, ο Ελε−
γκτής αποδέχθηκε για την παρούσα χρήση τα τερμα−
τικά τμήματα να συμπεριληφθούν στην επαύξηση «Κορ−
μός» (δεδομένου μάλιστα ότι στην παρούσα χρήση ο 
ΟΤΕ δεν διέθετε πραγματικά στοιχεία λόγω της μη δι−
άθεσης των εν λόγω προϊόντων στην αγορά). 

Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να προσαρμόσει το κοστολο−
γικό του σύστημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανω−
τέρω απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26.5.2008.

(β) Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR)
Η υπηρεσία ενεργοποίησης Χονδρικής Εκίσθωσης 

Γραμμών περιλαμβάνεται από τον ΟΤΕ στην επαύξη−
ση «Κορμός» ενώ θα έπρεπε να ανήκει στην επαύξηση 
«Πρόσβαση» σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ. 

Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να προσαρμόσει το κοστολο−
γικό του σύστημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανω−
τέρω απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26.5.2008.

(γ) Υπηρεσίες ADSL
Οι υπηρεσίες ADSL έχουν εισαχθεί από τον ΟΤΕ εξο−

λοκλήρου στην επαύξηση «Πρόσβαση», σε αντίθεση με 
τα οριζόμενα στην απόφαση της ΕΕΤΤ, όπου ορίζεται 
σαφώς ποια μέρη του δικτύου αντιστοιχούν στην «Πρό−
σβαση» και ποια στον «Κορμό». Ωστόσο, η δομή του κο−
στολογικού συστήματος ΜΜΕΚ/ΤΚ του ΟΤΕ στην πα−
ρούσα χρήση επιβάλει τον περιορισμό ότι κάθε υπηρε−
σία αντιστοιχεί σε μία επαύξηση. Για το λόγο αυτό, ο 

ΟΤΕ εισήγαγε τις υπηρεσίες ADSL μόνο στην επαύξη−
ση «πρόσβαση». Στο πλαίσιο του ελέγχου, ο Ελεγκτής 
διενήργησε ανάλυση ευαισθησίας ώστε να διαπιστωθεί 
ποια από τις δύο επαυξήσεις («κορμός» ή «πρόσβαση») 
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κόστος. Διαπιστώθηκε 
ότι η επαύξηση «πρόσβαση» συγκεντρώνει το μεγαλύ−
τερο ποσοστό κόστους. Έτσι, ο Ελεγκτής αποδέχθηκε 
για την παρούσα χρήση οι υπηρεσίες ADSL να συμπε−
ριληφθούν στην επαύξηση «πρόσβαση». 

Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να προσαρμόσει το κοστολο−
γικό του σύστημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανω−
τέρω απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26.5.2008.

(δ) Υπηρεσίες ATM και IP
Οι Υπηρεσίες ATM και IP έχουν εισαχθεί από τον ΟΤΕ 

στην επαύξηση «Λοιπά» ενώ σύμφωνα με την απόφαση 
της ΕΕΤΤ θα έπρεπε η μετάδοση ΑΤΜ και IP να περι−
λαμβάνονται εξολοκλήρου στην επαύξηση «Κορμός». 

Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να προσαρμόσει το κοστολο−
γικό του σύστημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανω−
τέρω απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26.5.2008.

Στη συνέχεια αναφέρονται τα ουσιώδη ευρήματα του 
ελέγχου του Κοστολογικού Συστήματος Top Down με τη 
χρήση της μεθοδολογίας του ΜΜΕΚ−ΤΚ/LRAIC−CCA για 
την έκδοση των αποτελεσμάτων έτους 2009 με απολο−
γιστικά στοιχεία της χρήσης έτους 2007 και προϋπολο−
γιστικά στοιχεία των χρήσεων 2008 και 2009: 

Β.5. Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 
(Τερματικά και Ζευκτικά Τμήματα)

Στο ΕΚΟΣ 2007−2009 ο OTE εισήγε μια σειρά τροπο−
ποιήσεων σχετικών με τον καθορισμό των υπηρεσιών 
Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμ−
μών Χονδρικής και Συναφών Ευκολιών προκειμένου να 
συμμορφωθεί με τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ (ΑΠ 
401/014/6.9.2006 και ΑΠ ΕΕΤΤ 470/037/4.3.2008, όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα) . 

Ο ΟΤΕ εισήγε τέλη μίσθωσης για τερματικά και ζευ−
κτικά τμήματα. Επίσης εισήγε ένα μεγάλο αριθμό υπη−
ρεσιών συνδέσεων (εφάπαξ), για μεμονωμένα τμήματα 
καθώς και για συνδυασμούς τμημάτων. 

Β.5.1. Εφάπαξ Τέλη Τερματικών και Ζευκτικών Τμημά−
των Μισθωμένων Γραμμών 

Παρά την υποχρέωσή του να υπολογίζει τα εφάπαξ 
τέλη σύνδεσης μέσω του συστήματος top down με τη 
χρήση μεθοδολογίας ΜΜΕΚ/ΤΚ, δυνάμει των ως άνω 
αναφερόμενων κανονιστικών Αποφάσεων, ο ΟΤΕ θεώ−
ρησε ότι με το σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ τα εν λόγω τέλη δεν 
υπολογίζονται ορθά, οπότε και υπέβαλε bottom−up μο−
ντέλα για τον υπολογισμό αυτών. 

Β.5.2. Μηνιαία Τέλη Τερματικών και Ζευκτικών Τμημά−
των Μισθωμένων Γραμμών 

Ο ΟΤΕ για να συμμορφωθεί με την απόφαση της ΕΕΤΤ 
ακολούθησε μια διαδικασία ώστε να εξομοιώσει κάθε 
υπάρχουσα μισθωμένη γραμμή χονδρικής (από σημείο 
σε σημείο) εισάγοντας μέχρι πέντε «εικονικά» μισθωμένα 
τμήματα γραμμών χονδρικής. Διαπιστώθηκε ότι η ακο−
λουθούμενη από τον ΟΤΕ διαδικασία δεν προέβαινε σε 
αμερόληπτο επιμερισμό του κόστους των μισθωμένων 
γραμμών χονδρικής σε σχέση με τις μισθωμένες γραμ−
μές λιανικής. Συγκεκριμένα, ο μετασχηματισμός των στοι−
χείων χρήσης του δικτύου που πραγματοποίησε ο ΟΤΕ 
είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μεγάλων αποκλίσεων 
μεταξύ της «εικονικής» και της πραγματικής χρήσης του 
δικτύου. (για μεγαλύτερη ανάλυση βλ. Παραδοτέο 3).
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Λόγω των ανωτέρω αποκλίσεων, τα αποτελέσματα του 
ΜΜΕΚ/ΤΚ σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες δεν μπο−
ρούν να θεωρηθούν έγκυρα και, επομένως, δεν μπορούν 
να οδηγήσουν σε καθορισμό κοστοστρεφών τελών. 

Σύσταση : O OTE πρέπει να προσαρμόσει το κοστο−
λογικό του σύστημα (ΜΜΕΚ/ΤΚ), προκειμένου αυτό να 
απεικονίζει την πραγματική χρήση των στοιχείων δικτύ−
ου για τις μισθωμένες γραμμές χονδρικής, 

Β.5.3 Μηνιαία Τέλη Τερματικών Επέκτασης 
O OTE εισήγαγε στο κοστολογικό του σύστημα top 

down με την χρήση μεθοδολογίας ΜΜΕΚ/ΤΚ την υπηρε−
σία μηνιαία κόστη Τερματικών Επέκτασης. Ο Ελεγκτής 
διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα που προέρχονται από 
το κοστολογικό του σύστημα δεν μπορούν να θεωρη−
θούν έγκυρα και, επομένως, δεν μπορούν να οδηγήσουν 
σε καθορισμό κοστοστρεφών τελών. 

Σύσταση : O OTE πρέπει να προσαρμόσει το κοστο−
λογικό του σύστημα (ΜΜΕΚ/ΤΚ), προκειμένου αυτό να 
απεικονίζει την πραγματική χρήση των στοιχείων δικτύ−
ου για τα μηνιαία τέλη των τερματικών επέκτασης. 

Β.6. ΟΚΣΥΑ Α /Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ (2) 
Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στον κοστολογικό 

έλεγχο του ΟΤΕ έτους 2006−2008, και αναφορικά με 
την παροχή των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α /Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ 
(2) , ο ΟΤΕ καλούνταν να ενσωματώσει στο κοστολογι−
κό του σύστημα Top Down (μηνιαίο τέλος και εφάπαξ 
τέλος) με τη χρήση μεθολογίας ΜΜΕΚ/ΤΚ.. Ο ΟΤΕ, πα−
ρόλο που ορθώς προέβη σε ενσωμάτωση των μηνιαί−
ων τελών κατά τα ως άνω, ωστόσο δεν υπέβαλε στοι−
χεία υπολογισμού κόστους για τα εφάπαξ τέλη των εν 
λόγω υπηρεσιών. 

Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να ενσωματώσει τα εφάπαξ 
τέλη των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α /Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ (2) στο 
κοστολογικό του σύστημα (Top Down) 

Β.7. Υπηρεσίες Διασύνδεσης 
Β.7.1. Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης
Κατά τον κοστολογικό έλεγχο έτους 2006−2008, ο 

ΟΤΕ κλήθηκε να προβεί σε υπολογισμό του κόστους 
για τις υπηρεσίες χώρου/ ευκολιών συνεγκατάστασης 
σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ 437/002/1.6.2007 
και την παράγραφο 2 του στοιχείου v, του Κεφαλαίου Α 
3. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, ενότητα Α, της ΑΠ ΕΕΤΤ 
406/34/2006. Ο OTE, δεν υπέβαλε υπολογισμό κόστους 
για τις υπηρεσίες χώρου /ευκολιών Συνεγκατάστασης 
κατά την αποκλειστικώς ορισθείσα με την προηγούμενη 
απόφαση της ΕΕΤΤ (ΕΚΟΣ 2006−2008) προθεσμία ούτε 
όμως κατά τον παρόντα έλεγχο 2007−2009. 

Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να παράσχει στοιχεία υπο−
λογισμού κόστους για τις υπηρεσίες χώρου/ ευκολιών 
συνεγκατάστασης. 

Β.7.2. Υπηρεσία ημι−ζεύξης (Η−ΖΕΥΣ)
Με βάση το top−down μοντέλο του ΕΚΟΣ 2006−2008, 

δεν προέκυψε κατάλληλο μοναδιαίο κόστος για τον 
καθορισμό κοστοστρεφούς τιμής για τις κάτωθι υπη−
ρεσίες Η−ΖΕΥΣ: 

i. Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης− Ενεργοποίησης κυκλώμα−
τος 2 Mbps Η−ΖΕΥΣ (ανά κύκλωμα)

ii. Εφάπαξ τέλος μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 
Mbps σε κύκλωμα Η−ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ (ανά κύκλωμα)

iii. Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης−ενερ−
γοποίησης κυκλώματος 2 Mbps Η−ΖΕΥΣ 

iv. Εφάπαξ Τέλος ακύρωσης αίτησης μετάβασης ζεύξης 
διασύνδεσης 2 Mbps σε κύκλωμα Η−ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ

Διαπιστώθηκε ότι τα ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύ−
ουν και κατά τον παρόντα έλεγχο (2007−2009).

Ο ΟΤΕ για τις εν λόγω υπηρεσίας υπέβαλε bottom−
up μοντέλα. 

Β.7.3. Διαχειριστικό Τέλος 
Σύμφωνα με το ισχύον ΥΠΔ όπως αυτό εγκρίθηκε την 

ΑΠ ΕΕΤΤ 437/002/1.6.2007 και συγκεκριμένα την παρά−
γραφο 8.3.14γ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το σημείο 
16 του Κεφαλαίου 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 437/002/1.6.2007, (σελ. 
15922 ΦΕΚ 1014/Β΄/2007), ο ΟΤΕ, κατά την παροχή διαβί−
βασης κλήσεων σε άλλα δίκτυα εισπράττει, μεταξύ άλ−
λων, κοστοστρεφές διαχειριστικό τέλος. Σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο αιτιολογικό της ως άνω απόφασης 
«Στο Κεφάλαιο 3, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, Ενότητα 
Α, Περίπτωση (v) με τίτλο «Υποχρέωση ελέγχου τιμών 
και κοστολόγησης για τις αγορές εκκίνησης, τερματι−
σμού και διαβίβασης κλήσεων», παράγραφος 1, ορίζε−
ται η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών διαβίβασης σε 
κοστοστρεφείς τιμές βάσει Μεθοδολογίας Μέσου Μα−
κροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέ−
χον κόστος των παγίων (ΜΜΕΚ/ ΤΚ) με προσέγγιση top 
down. Η υποχρέωση κοστοστρέφειας αφορά στην πα−
ροχή της υπηρεσίας διαβίβασης, η οποία πέραν από 
το αναλογούν κόστος δικτύου, περιλαμβάνει και το δι−
αχειριστικό τέλος». Κατά τον προηγούμενο κοστολογικό 
έλεγχο (ΕΚΟΣ 2006−2008) διαπιστώθηκε οτι ο ΟΤΕ δεν 
ενσωμάτωσε την εν λόγω υπηρεσία, ως όφειλε, αλλά 
παρείχε bottom−up μοντέλο.

Κατά τον παρόντα έλεγχο (2007−2009), ο ΟΤΕ επίσης 
δεν ενσωμάτωσε την ως άνω υπηρεσία στο κοστολο−
γικό του σύστημα (Top Down) ως όφειλε και παρέσχε 
bottom−up μοντέλο. .

Β.8. Παροχή Αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπι−
κό Υπόβρόχο

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 388/012/ 
31.5.2006, Κεφάλαιο Α. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, πε−
ρίπτωση (v) ο ΟΤΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις 
ελέγχου τιμών και κοστολόγησης: «Υποχρέωση να πα−
ρέχει κοστοστρεφείς τιμές πρόσβασης στον αδεσμο−
ποίητο τοπικό βρόχο βάσει της μεθοδολογίας Μέσου 
Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το 
Τρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current 
Cost)). Οι προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τιμές θα τελούν 
υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ. Οι εν λόγω τιμές θα εξάγο−
νται από ένα μοντέλο «top−down» για υπηρεσίες αδε−
σμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (μηνιαία 
τέλη και τέλη ενεργοποίησης και κατάργησης για την 
πλήρη και μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο 
και υποβρόχο)…». 

Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ δεν υπέβαλε στοιχεία υπο−
λογισμού κόστους για την εν λόγω υπηρεσία. 

Σύσταση : ο ΟΤΕ πρέπει να υποβάλει στοιχεία υπολο−
γισμού κόστους παροχής της ως άνω υπηρεσίας.

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

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

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

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

BU.1. Οι υπηρεσίες για τις οποίες το ΕΚΟΣ 2007−2009 
δεν είναι σε θέση να παράγει τα κατάλληλα κόστη ανά 
μονάδα, παρά τη σχετική ρυθμιστική υποχρέωση, οπό−
τε ο ΟΤΕ υπέβαλε σχετικά μοντέλα bottom−up, ανήκουν 
στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Κατηγορία μοντέλων bottom−up BU1.A:
BU1.A.1. Υπηρεσίες Διασύνδεσης 
BU1A.1.1. Υπηρεσίες Η−ΖΕΥΣ
i. Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης− Ενεργοποίησης κυκλώμα−

τος 2 Mbps Η−ΖΕΥΣ (ανά κύκλωμα)
ii. Εφάπαξ τέλος μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 

Mbps σε κύκλωμα Η−ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ (ανά κύκλωμα)
iii. Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης−ενερ−

γοποίησης κυκλώματος 2 Mbps Η−ΖΕΥΣ 
iv. Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης μετάβασης ζεύ−

ξης διασύνδεσης 2 Mbps σε κύκλωμα Η−ΖΕΥΣ στο ίδιο 
ΑΚ

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

Κατηγορία μοντέλων bottom−up Β
ΒU1.B Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής
BU1.B.1 Εφάπαξ τέλη ενεργοποίησης Μισθωμένων 

Γραμμών Χονδρικής
1. Εφάπαξ τέλος για απλό τερματικό τμήμα
2. Εφάπαξ τέλος για απλό ζευκτικό τμήμα 
3. Εφάπαξ τέλος για συνδυασμό τερματικών−ζευκτι−

κών τμημάτων 
4. Εφάπαξ τέλος για συνδυασμό τερματικών−τερμα−

τικών τμημάτων 
5. Εφάπαξ τέλος για συνδυασμό τερματικών−ζευκτι−

κών−τερματικών τμημάτων 
Τα υποβληθέντα από τον ΟΤΕ μοντέλα αφορούν τις 

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

BU1.B.2 Εφάπαξ τέλη μετατροπής υφιστάμενων μι−
σθωμένων γραμμών χονδρικής

BU1.B2.1 Εφάπαξ τέλη μετατροπής μιας μισθωμένης 
γραμμής χονδρικής ή μέρους αυτής σε άλλου είδους 
υπηρεσίας μισθωμένων γραμμών χονδρικής

6. Εφάπαξ τέλος μετατροπής σε τερματικό τμήμα
7. Εφάπαξ τέλος μετατροπής σε ζευκτικό τμήμα
8. Εφάπαξ τέλος μετατροπής σε τερματικό τμήμα και 

στο σχετικό ζευκτικό τμήμα 
9. Εφάπαξ τέλος μετατροπής σε τερματικό και ζευ−

κτικό και τερματικό τμήμα
10. Εφάπαξ τέλος μετατροπής μισθωμένης γραμμής 

που εκκινεί από χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης σε 
Backhaul ή Τερματικά – Ζευκτικά

BU1.B2.2 Εφάπαξ τέλη τιμολογιακής μετατροπής
11. Eφάπαξ τελών τιμολογιακής μετατροπής των υφι−

στάμενων μισθωμένων γραμμών χονδρικής στα νέα προ−
ϊόντα (σύμφωνα με τους ορισμούς από την ανάλυση των 
σχετικών αγορών που πραγματοποίησε η ΕΕΤΤ).

Τα υποβληθέντα από τον ΟΤΕ μοντέλα για τα εφά−
παξ τέλη μετατροπής υφιστάμενων μισθωμένων γραμ−
μών χονδρικής (σημεία BU1.B2.1 και BU1.B2.2 ανωτέρω) 
αφορούν τις χωρητικότητες : 64Kbps, 128Kbps, 256Kbps, 
384Kbps, 512Kbps, 1024Kbps, 2Mbps, 1920Kbps HC, 34Mbps 
και 155Mbps με εξαίρεση το εφάπαξ τέλος μετατροπής 
μισθωμένης γραμμής που εκκινεί από χώρο Φυσικής Συ−
νεγκατάστασης σε Backhaul ή Τερματικά – Ζευκτικά, το 
οποίο έχει υπολογιστεί από τον ΟΤΕ μόνο για τις υψη−
λότερης χωρητικότητας μισθωμένες γραμμές χονδρι−
κής (34 Μbps, 45 Μbps και 155 Μbps).

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

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

13. Τέλος σύνδεσης μετάδοσης ημι−ζεύξης, το οποίο 
αντιστοιχεί στην περίπτωση που ο εναλλακτικός πά−
ροχος επιλέγει να συνδεθεί χρησιμοποιώντας την δική 
του ίνα. 

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

BU1.B3.2 Μηνιαία τέλη σύνδεσης μετάδοσης 
15. Μηνιαίο τέλος σύνδεσης μετάδοσης ημιζεύξης
16. Μηνιαίο τέλος σύνδεσης μετάδοσης σε φυσική συ−

νεγκατάσταση
BU1.B3.3 Εφάπαξ τέλη μεταφοράς τερματικού τμή−

ματος 
17. Εφάπαξ τέλος μεταφοράς άκρου τερματικού τμή−

ματος πλήρους ζεύξης
18. Εφάπαξ τέλος αλλαγής Α/Κ τερματικού επέκτα−

σης πλήρους ζεύξης
BU1.B4. Μηνιαία τέλη κυκλώματος ημι−ζεύξης και κυ−

κλώματος σε φυσική συνεγκατάσταση 
19. Μηνιαίο Τέλος Κυκλώματος Ημι−Ζεύξης
20. Μηνιαίο Τέλος Ζεύξης Κυκλώματος σε Φυσική Συ−

νεγκατάσταση
BU1.B 5 Τέλη σύνδεσης Backhaul
21. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης backhaul
22. Εφάπαξ τέλος μεταφοράς άκρου τερματικού τμή−

ματος backhaul
23. Εφάπαξ τέλος αλλαγής Α/Κ τερματικού επέκτα−

σης backhaul
BU1.B6 Λοιπές υπηρεσίες
24. Τέλος Μεταφοράς Άκρου Τερματικού
25. Τέλος αναβάθμισης ταχύτητας για όλες τις υπη−

ρεσίες της Προσφοράς Αναφοράς Τερματικών−Ζευκτι−
κών, Συνδέσεων Μετάδοσης και Backhaul

26. Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αιτήματος 
27. Εφάπαξ τέλος αναδρομολόγησης Ζευκτικό ανά 

άκρο/Τερματικό σε ΦΣ / Πλήρης / Ημι−ζεύξη
28. Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου 

για άρση βλάβης ή Παράδοση της Προσφοράς Ανα−
φοράς Τερματικών−Ζευκτικών, Συνδέσεων Μετάδοσης 
και Backhaul.
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Κατηγορία μοντέλων bottom−up Γ:
BU1.Γ.1. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρό−

χο: 
Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ανενεργού τοπικού βρόχου, 
Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης πλήρους τοπικού βρό−

χου, 
Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης μεριζόμενου τοπικού βρό−

χου, 
Εφάπαξ τέλος μετατροπής μεριζόμενου σε πλήρη 

αποδεσμοποίητο τοπικό βρόχο, 
Εφάπαξ τέλος αλλαγής ορίου ΤΒ στο Γενικό Κατα−

νεμητή του ΟΤΕ 
Εφάπαξ τέλος υπηρεσίας mirroring από 100” μέχρι 600” 

ζεύγη
Μηνιαίο τέλος χρήσης για ΕΞΣΚ υφιστάμενου δικτύ−

ου ΟΤΕ
Εφάπαξ τέλος επίσκεψης συνεργείου σε σύνδεσμο 

(μούφα) για άρση βλάβης υπαιτιότητας παρόχου
Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για παράδο−

ση βρόχου
Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για άρση βλά−

βης υπαιτιότητας παρόχου 
BU1.Γ.2. Μετάβαση μεταξύ ΧΕΠ και Τοπικού Βρόχου
Εφάπαξ τέλος μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής 

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

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

χου που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάρο−
χο 1 σε μεριζόμενο τοπικό βρόχο που παρέχεται από 
τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2

Εφάπαξ τέλος μετάβασης από πρόσβαση σε πλή−
ρως αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο που παρέχεται από 
τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 σε πλήρως αδεσμο−
ποίητο τοπικό βρόχο που παρέχεται από τον Τηλεπι−
κοινωνιακό Πάροχο 2 

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

Εφάπαξ τέλος μετάβασης μεριζόμενου τοπικού βρό−
χου σε Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση

Εφάπαξ τέλος μετάβασης πλήρους τοπικού βρόχου 
σε Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση

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

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης μεταβάσεων τοπικών βρό−
χων

BU2. Οι υπηρεσίες για τις οποίες υφίσταται σχετική 
ρυθμιστική υποχρέωση υποβολής μοντέλων bottom−up , 
οπότε ο ΟΤΕ υπέβαλε σχετικά μοντέλα bottom−up, ανή−
κουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

BU2.Α Τέλη υπηρεσιών συνεγκατάστασης ΑΠΤΒ
Σύμφωνα με την υποχρέωση του ΟΤΕ, με βάση το 

Κεφάλαιο Α. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (v) 
της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ.: 388/012/31.5.2006 (ΦΕΚ 932/
Β΄/18.7.2006), όπως ισχύει, ο ΟΤΕ και κατά τον παρόντα 
έλεγχο, υπέβαλε μοντέλα ΜΜΕΚ−ΤΚ bottom−up για τον 
υπολογισμό του κόστους των υπηρεσιών συνεγκατά−
στασης ΑΠΤΒ. Συγκεκριμένα ο ΟΤΕ υπέβαλε μοντέλα 
bottom−up για τις υπηρεσίες φυσικής συνεγκατάστα−

σης, απομακρυσμένης συνεγκατάστασης, απομακρυ−
σμένης συνεγκατάστασης σε Αστικό Κέντρο με λιγό−
τερους από 5000 συνδρομητές, Εικονικής Συνεγκατά−
στασης και Σύμμικτης Συνεγκατάστασης. Ειδικότερα, 
τα bottom−up μοντέλα που υποβλήθηκαν αφορούν τέλη 
για τις ακόλουθες υπηρεσίες

1) Φυσική Συνεγκατάσταση (Φ.Σ.): 
Εφάπαξ τέλος εκπόνησης τεχνικής προμελέτης (ανά 

πάροχο)
Εφάπαξ τέλος ακύρωσης εκπόνησης τεχνικής προ−

μελέτης (ανά πάροχο)
Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Κα−

λωδίου και οριολωρίδας 100 ζευγών 
Εφάπαξ τέλος παράδοσης χώρου φυσικής συνεγκα−

τάστασης σε αστικό κέντρο εντός Αττικής 
Εφάπαξ τέλος παράδοσης χώρου φυσικής συνεγκα−

τάστασης σε αστικό κέντρο λοιπής Ελλάδας 
Μηνιαία μισθώματα χρήσης χώρου Φ.Σ. ανά τ.μ (Ζώνη 

Α/Β΄/Γ)
Μηνιαία τέλη για λειτουργικά έξοδα χρήσης χώρου 

ανά τ.μ.
Μηνιαία τέλη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ανά 

Ampere DC)
2) Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση: 
Εφάπαξ τέλος εκπόνησης τεχνικής μελέτης ΕΣΚΤ & 

ΚΟΙ ΦΥΠ
Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ΕΣΚΤ 200 ζευγών σε 

ΦΥΠ
Εφάπαξ τέλος εκπόνησης μελέτης για το ΕΞΣΚ & 

ΚΟΙ ΤΠ 
Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης 200/400/600/800 ζευ−

γών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) 
Μηνιαία τέλη συντήρησης και αποκατάστασης βλά−

βης στο ΦΥΠ ανά 200 ζεύγη ΕΣΚΤ
3) Υπηρεσίες Σύμμικτης και Εικονικής Συνεγκατάστασης
Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα και Χρήσης Χώ−

ρου Σύμμικτης ή Εικονικής Συνεγκατάστασης (ανά ικρί−
ωμα)

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Σύμ−
μικτης Συνεγκατάστασης (ανά πάροχο)

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Εικο−
νικής Συνεγκατάστασης (ανά πάροχο)

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής Προμε−
λέτης Σύμμικτης Συνεγκατάστασης (ανά πάροχο)

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής Προμε−
λέτης Εικονικής Συνεγκατάστασης (ανά πάροχο)

Μηνιαίο τέλος υπηρεσιών Εικονικής Συνεγκατάστα−
σης (ανά ικρίωμα)

Τέλος εργασιών Αναβάθμισης & Διορθωτικής Συντή−
ρησης Εικονικής Συνεγκατάστασης − ανά επίσκεψη

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

Τέλος Συνοδείας Πρόσβασης σε Σύμμικτη Συνεγκα−
τάσταση (ανά ώρα)

Μηνιαία Τέλη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΕΣΚ και οριολωρίδας 100 

ζευγών
4) Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση σε Α/Κ με λιγό−

τερους από 5.000 συνδρομητές 
Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. 

για Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές (100, 200, 400, 600 και 
800 ζεύγη) 
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Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλά−
βης στο ΦΥΠ ανά 100 Ζεύγη ΕΣΚΤ

Μελέτη Αυτοψίας Κατασκευής ΕΣΚΤ−ΦΡΕΑΤΙΟΥ Πα−
ρόχων για Α/Κ Μέχρι 5000 συνδρομητές

5) Σύνδεση ΚΟΙ σε χώρο συνεγκατάστασης (Φυσική, 
Σύμμικτη, Εικονική) σε ΦΥΠ

Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ενός ζεύγους Καλωδίου 
Οπτικής Ίνας (ΚΟΙ) Συνεγκατάστασης σε ΦΥΠ 

Εφάπαξ τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης 
σε ΦΥΠ (1−2ζεύγη/ 3−4 ζεύγη / 5−6 ζεύγη) 

Μηνιαία τέλη συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης 
στο ΦΥΠ ανά ζεύγος ΚΟΙ Συνεγκατάστασης σε ΦΥΠ

BU2.Β Τέλη υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Β 
Σύμφωνα με την υποχρέωση του ΟΤΕ , κατά τα ορι−

ζόμενα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (ΕΕΤΤ ΑΠ 
389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β΄/12.7.2006) και ΑΠ ΕΕΤΤ 
437/001/1.6.2007 (ΦΕΚ 1014/Β΄/21.6.2007)), ο ΟΤΕ παρεί−
χε μοντέλα ΜΜΕΚ−ΤΚ bottom−up για τον υπολογισμό 
του κόστους των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Β. Ειδικότερα, τα 
bottom−up μοντέλα που υπεβλήθησαν αφορούν τέλη για 
τις ακόλουθες υπηρεσίες, 

ΟΚΣΥΑ B− μηνιαίο πάγιο τέλος
ΟΚΣΥΑ B− Τέλη σύνδεσης : Τέλος πρόσβασης (ανά 

ζεύγος ίνας)
ΟΚΣΥΑ B− Τέλη σύνδεσης : Τέλος ενεργοποίησης ζευ−

γών οπτικών ινών για την παροχή ΟΚΣΥΑ (ανά ζεύγος 
ίνας)

Ουσιώδη ευρήματα ελέγχου σχετικά και με τις ανωτέ−
ρω κατηγορίες μοντέλων bottom−up (BU1 και BU2) όπως 
αυτά υποβλήθηκαν από τον ΟΤΕ

Τα παραπάνω μοντέλα bottom−up που υποβλήθηκαν 
από τον ΟΤΕ (ανωτέρω κατηγορίες BU1 και BU2) εξε−
τάστηκαν από τον Ελεγκτή ο οποίος προέβη σε διορ−
θωτικές αλλαγές στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν 
μεθοδολογικές ασυμφωνίες. 

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο ο Ελεγκτής διαπίστω−
σε ότι σε ορισμένα bottom−up μοντέλα ο ΟΤΕ αύξησε 
σε σχέση με τα αντίστοιχα μοντέλα που υπέβαλε κατά 
τον προηγούμενο κοστολογικό έλεγχο, σημαντικά το 
μέσο χρόνο εμπειρίας του προσωπικού που απαιτείται 
για τις δραστηριότητες που εξετάζονται στα εν λόγω 
bottom−up μοντέλα. Αυτή η αλλαγή έχει ως συνέπεια 
την εμφάνιση στα bottom−up μοντέλα αυξημένου κό−
στους προσωπικού. 

Η ακολουθούμενη από τον ΟΤΕ προσέγγιση δεν κρίνε−
ται μεθοδολογικά σωστή στο πλαίσιο της χρησιμοποίη−
σης LRIC bottom−up μοντέλων, σύμφωνα με τη σχετική 
κανονιστική υποχρέωση με την οποία ο ΟΤΕ οφείλει να 
συμμορφώνεται (Βλέπε αναλυτικά Παραδοτέο 3). 

Σύσταση : Για τις επόμενες χρήσεις και προκειμένου 
να προσδιοριστεί μία πιο ρεαλιστική διάρθρωση της 
ελάχιστης απαιτούμενης εμπειρίας του προσωπικού του 
ΟΤΕ, ο ΟΤΕ οφείλει να προχωρήσει σε έναν σαφή και 
τεκμηριωμένο προσδιορισμό του ελάχιστου επιπέδου 
της εμπειρίας που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε 
εργασίας ξεχωριστά.

Επίσης, ο Ελεγκτής διαπίστωσε ότι η διαμόρφωση 
των bottom−up υποδειγμάτων, όπως πραγματοποιείται 
από τον ΟΤΕ, αν και είναι εννοιολογικά ορθή, εντούτοις 
έχει το μειονέκτημα ότι τα μοντέλα δεν είναι διαφα−
νή, έχουν χαμηλή ανάλυση και παρουσιάζουν δυσκολία 
στον εντοπισμό των δεδομένων εισόδου τους. 

Προκειμένου να αρθεί το ανωτέρω μειονέκτημα και 

σύμφωνα με τη βέλτιστη διεθνή πρακτική, ο Ελεγκτής 
πρότεινε τα υποβαλλόμενα από τον ΟΤΕ μοντέλα 
bottom−up να περιλαμβάνουν για κάθε προϊόν ένα διά−
γραμμα διαδικασίας, το οποίο να εξηγεί αναλυτικά όλα 
τα βήματα που περιλαμβάνονται στη διαδικασία, συμπε−
ριλαμβανομένου του απαιτούμενου προσωπικού (κύριου 
και επικουρικού) και εξοπλισμού. Το διάγραμμα διαδι−
κασίας περιλαμβάνει επεξήγηση της υπηρεσίας (όπου 
κρίνεται απαραίτητο πρέπει να παρέχεται και η τεχνική 
περιγραφή του γιατί απαιτείται η υπηρεσία), το χρόνο 
και τα κόστη που συνεπάγεται η παροχή της υπηρεσί−
ας, καθώς και την πραγματοποιούμενη εργασία.

Σύσταση : Τα bottom−up μοντέλα που θα υποβάλει 
ο ΟΤΕ κατά τον επόμενο κοστολογικό έλεγχο πρέπει 
να περιλαμβάνουν για κάθε προϊόν ένα διάγραμμα δι−
αδικασίας, σύμφωνο με τα ως άνω αναφερόμενα.

Σχετικά με τα μηνιαία τέλη σύνδεσης μετάδοσης, ο ΟΤΕ 
πρότεινε τη χρέωση των ακόλουθων μηνιαίων τελών:

29. Μηνιαίο τέλος σύνδεσης μετάδοσης ημιζεύξης
30. Μηνιαίο τέλος σύνδεσης μετάδοσης σε φυσική 

συνεγκατάσταση
με βάση τα υποβληθέντα μοντέλα που αφορούν τα 

μηνιαία τέλη κυκλώματος ημι−ζεύξης και κυκλώματος σε 
φυσική συνεγκατάσταση. Η προσέγγιση αυτή του ΟΤΕ 
κρίνεται ικανοποιητική από τον Ελεγκτή.

ΜΕΡΟΣ V: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Α. Φορητότητα
Τα μοναδιαία κόστη που εξάγονται από το top−down 

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

Αναφορικά με την υπηρεσία επαναδρομολόγησης κλή−
σεων σε μεταφερθέντες αριθμούς, το ΕΚΟΣ 2007−2009 
δεν παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με τον προηγού−
μενο έλεγχο και επομένως τα αποτελέσματα για την 
εν λόγω υπηρεσία εξάγονται από bottom−up μοντέλο 
το οποίο υποβλήθηκε από τον ΟΤΕ, και το οποίο έγινε 
δεκτό από τον Ελεγκτή. 

Β. Κατάλογοι
Ο ΟΤΕ υπέβαλε στον παρόντα έλεγχο δύο μοντέλα 

bottom−up για τον προσδιορισμό των ακόλουθων τελών 
που αφορούν τις υπηρεσίες βάσεων δεδομένων καταλό−
γων χονδρικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφα−
ση της ΕΕΤΤ ΑΠ.491/026/25.7.2008 (ΦΕΚ1622/Β΄/2008):

1. το τέλος παροχής των στοιχείων των συνδρομη−
τών του ΟΤΕ.

2. Το τέλος Πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων του 
Ενοποιημένου Τηλεφωνικού Καταλόγου (ΕΤΚ) ανά 
αναζήτηση

Ο Ελεγκτής έλεγξε τα υποβληθέντα από τον ΟΤΕ μοντέ−
λα και προέβη σε διορθώσεις των σφαλμάτων που εντό−
πισε, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα :

1. Στον προσδιορισμό του συντελεστή επιμερισμού του 
κόστους λειτουργίας και συντήρησης της Βάσης Δεδο−
μένων του ΟΤΕ που περιλαμβάνεται και στα δύο υπο−
βληθέντα μοντέλα, δεν πρέπει να συνυπολογιστούν οι 
προσβάσεις του ΟΤΕ προς αναζήτηση στοιχείων συν−
δρομητών άλλων παρόχων αλλά μόνο οι προσβάσεις 
προς αναζήτηση συνδρομητών του ΟΤΕ.

2. Ο ΟΤΕ συμπεριέλαβε και στα δύο υποβληθέντα 
μοντέλα ένα κόστος, το οποίο αντικατοπτρίζει το συ−
νολικό κόστος του προσωπικού του που απασχολείται 
με την παροχή των υπηρεσιών που αφορούν τις βάσεις 
δεδομένων τηλεφωνικών καταλόγων σε επίπεδο χον−
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δρικής (προς το κομμάτι λιανικής του ίδιου και προς 
τρίτους). Η πρόταση του ΟΤΕ είναι να επιμερισθεί το 
εν λόγω κόστος ισόποσα στις τρεις του υπηρεσίες, δη−
λαδή στην υπηρεσία λιανικής, στην υπηρεσία πρόσβα−
σης στον ΕΤΚ και στην υπηρεσία παροχής στοιχείων 
συνδρομητών ΟΤΕ. Η πρόταση αυτή του ΟΤΕ δεν έγι−
νε αποδεκτή από τον Ελεγκτή. Ο ΟΤΕ θα έπρεπε να 
έχει συμπεριλάβει μόνο τα αναλογούντα σχετικά κό−
στη για την κάθε υπηρεσία που αφορά το αντίστοι−
χο μοντέλο bottom−up. Ωστόσο, δεδομένης της έλλει−
ψης άλλης καλύτερης πληροφόρησης, ο επιμερισμός 
του εν λόγω κόστους πρέπει να γίνει ισόποσα ανάμε−
σα στα προϊόντα Χονδρικής και Λιανικής και στη συ−
νέχεια, το ποσό που αντιστοιχεί στη Χονδρική να επι−
μερισθεί ισόποσα μεταξύ της υπηρεσίας πρόσβασης 
στον ΕΤΚ και της υπηρεσίας παροχής στοιχείων συν−
δρομητών ΟΤΕ. 

3. Στο μοντέλο bottom−up που αφορά το τέλος πα−
ροχής των στοιχείων των συνδρομητών του ΟΤΕ, ο 
ΟΤΕ συμπεριέλαβε το κόστος «2Mb Line : 1,500 Euro/
month» ή 18.000 Ευρώ σε ετήσια βάση, ως το κόστος 
του απαιτούμενου εύρους ζώνης για την αποστολή των 
αρχείων με τα στοιχεία των συνδρομητών του ΟΤΕ. 
Ωστόσο, το κόστος αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτι−
κό του κόστους του απαιτούμενου εύρους ζώνης για 
την αποστολή των αρχείων. Ο Ελεγκτής θεώρησε ως 
περισσότερο αντιπροσωπευτικό για την προσέγγιση 
του εν λόγω κόστους, το κόστος μιας ADSL γραμμής 
επιχειρηματικού πελάτη με στατική IP διεύθυνση μέγι−
στης χωρητικότητας, το οποίο υπολογίζεται σε 898,8 
Ευρώ ετησίως.

Τέλος, σημειώνεται ότι το υπολογιζόμενο από το μο−
ντέλο bottom−up τέλος παροχής των στοιχείων των συν−
δρομητών του ΟΤΕ αφορά το σύνολο της υπό εξέταση 
υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να επιμερισθεί μεταξύ 
των ενδιαφερομένων παρόχων.

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

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

βάνοντας υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου 
ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 
2008, η οποία είναι 4,2%35, προκύπτουν τα εξής:

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

v. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN 
vi. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN
vii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και 
viii. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA−ISDN.
υπολογίζεται στα 13,85 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Β) Το υπο−πλαφόν της μεσοσταθμισμένης λιανικής 

τιμής του ΟΤΕ για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής 
πρόσβασης:

iii. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN 
iv. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και 

35  Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Γενικής Γραμματείας Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος στις 12 Ιανουαρίου 2009 με 
τίτλο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Δεκέμβρης 2008, όπως παρου−
σιάζεται στον σύνδεσμο http://www.statistics.gr/gr_tables/S1000_DK_
14_DT_12_08_1_Y.pdf

υπολογίζεται στα 32,53ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Γ.2.Λιανικές υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστι−

κών και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέ−
χονται σε σταθερή θέση 

Για τις υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και 
εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας 
υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου γε−
νικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 2008, προ−
κύπτουν τα ακόλουθα:

Α) Το ανώτατο όριο της αποτελεσματικής τιμής 
(effective price) για τις ακόλουθες υπηρεσίες υπολο−
γίζεται σε: 

Αστικές κλήσεις εντός δικτύου 
ΟΤΕ (on−net). 3,09 € λεπτά/λεπτό

Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύ−
ου ΟΤΕ (on−net) 5,78 € λεπτά/λεπτό

Κλήσεις dial−up από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς το διαδίκτυο (συμπερι−
λαμβανομένου του EΠAK/ΠΕΑΚ) 
όταν ο ISP φιλοξενείται/διασυν−
δέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ

1,16 € λεπτά/λεπτό

* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
Στις ανωτέρω τρεις (3) υπηρεσίες χρησιμοποιείται η 

αποτελεσματική τιμή γιατί η τιμολογιακή πολιτική του 
ΟΤΕ περιλαμβάνει ζώνες χρέωσης 

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

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

1,87 € λεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για υπεραστι−
κές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς συνδρομητές άλλων παρόχων

3,60 € λεπτά/λε−
πτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις 
από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρο−
μητές παρόχων δικτύων κινητής

3,41 € λεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις 
dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς 
το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / δια−
συνδέεται με το δίκτυο άλλων πα−
ρόχων και που παραδίδονται από 
τον ΟΤΕ σε τοπικό επίπεδο

1,21 € λεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις 
dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς 
το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / δια−
συνδέεται με το δίκτυο άλλων παρό−
χων και που παραδίδονται από τον 
ΟΤΕ σε επίπεδο Single Tandem

1,49 € λεπτά/λεπτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις 
dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ προς 
το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται / δια−
συνδέεται με το δίκτυο άλλων παρό−
χων και που παραδίδονται από τον 
ΟΤΕ σε επίπεδο Double Tandem

1,72 €λεπτά/λεπτό

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

δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ομιλίας
ΜΕΡΟΣ VI: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓ−

ΧΟΥ ΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με βάση τις μεθοδολο−



10606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

γίες ΠΚΚ/ΤΚ και ΜΜΕΚ/ΤΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009, ΜΕ ΑΠΟ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007.

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

ΟΤΕ που βασίζεται στη Μεθοδολογία του Πλήρως Κα−
τανεμημένου Κόστους με βάση το τρέχον κόστος (ΠΚΚ/
ΤΚ) προέκυψαν οι κάτωθι τιμές, οι οποίες είναι κοστο−
στρεφείς για το έτος 2009 : 

Κόστη μισθωμένων γραμμών λιανικής

Μισθωμένες
Γραμμές Λιανικής

Ετήσιο κόστος 
Από άκρο σε 
άκρο (Ευρώ)

Κόστος Σύν−
δεσης (Δύο 

άκρα) (Ευρώ)
Αναλογικές Μισθω−
μένες Γραμμές   

Αστική Μ1020/Μ1025 941,57 1.439,11

Αστική Μ1040 915,79 1.046,50

Υπεραστική Μ1020/
Μ1025 2.916,90 2.100,04

Υπεραστική Μ1040 3.224,43 1.396,74

Ψηφιακές Μισθωμέ−
νες Γραμμές   

Αστική ψηφιακή 
64KBps 2.580,87 2.051,33

Αστική ψηφιακή 128 
Kbps 3.023,61 2.052,03

Αστική ψηφιακή 256 
Kbps 3.991,79 3.711,45

Αστική ψηφιακή 384 
Kbps 5.108,63 3.711,45

Αστική ψηφιακή 512 
Kbps 6.280,20 3.711,45

Αστική ψηφιακή 1024 
Kbps 9.433,35 3.930,35

Αστική ψηφιακή 1920 
Kbps 13.288,63 4.061,69

Αστική ψηφιακή 
2MBps 9.658,35 4.369,56

Υπεραστική ψηφιακή 
64KBps 3.243,25 2.051,26

Υπεραστική ψηφιακή 
128 Kbps 3.966,14 2.052,03

Υπεραστική ψηφιακή 
256 Kbps 5.737,90 3.885,16

Υπεραστική ψηφιακή 
384 Kbps 6.658,93 3.885,16

Υπεραστική ψηφιακή 
512 Kbps 7.865,44 3.885,16

Υπεραστική ψηφιακή 
1024 Kbps 12.663,56 4.322,96

Υπεραστική ψηφιακή 
1920 Kbps 17.368,69 4.759,36

Υπεραστική ψηφιακή 
2MBps 14.756,67 5.198,57

Β. Αποτελέσματα τη μεθοδολογίας Μέσου Μακρο−
πρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το τρέχον 
κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ) εξαγόμενα από top−down μοντέλο

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

μα ΜΜΕΚ/ΤΚ top down του ΟΤΕ σύμφωνα με το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο : 

Β1. Κόστη ζεύξεων διασύνδεσης (interconnection 
links)

Γραμμή Διασύνδεσης
Μέσο ετήσιο 

κόστος 
(Ευρώ)

Κόστος 
Σύνδεσης 

(Ευρώ)
Ζεύξη διασύνδεσης Αστική 
2Mbps 2.762,45 3.082,33

Ζεύξη διασύνδεσης Υπεραστι−
κή 2Mbps 7.124,86 3.153,55

Β2. Υπηρεσίες Διασύνδεσης 

Υπηρεσία Μοναδιαίο 
κόστος Μονάδα

Τοπική συλλογή κλήσεων 0,454 Ευρώ λεπτά 
/λεπτό

Τοπικός τερματισμός κλήσεων 0,454 Ευρώ λεπτά 
/λεπτό

Απλή διαβίβαση κλήσεων 0,318 Ευρώ λεπτά 
/λεπτό

Διπλή διαβίβαση κλήσεων 0,574 Ευρώ λεπτά 
/λεπτό

Απλή διαβίβαση κλήσεων σε 
άλλα δίκτυα 0,318 Ευρώ λεπτά 

/λεπτό
Διπλή διαβίβαση κλήσεων σε 
άλλα δίκτυα 1,670 Ευρώ λεπτά 

/λεπτό

Χρέωση θυρών διασύνδεσης 20,99 Ευρώ/μήνα

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης θυ−
ρών διασύνδεσης 1.660,45 Ευρώ

Τέλος σηματοδοσίας 1.051,25 Ευρώ/μήνα

Υπηρεσία Ημιζευξής Η−ZEUS 
2Mbps 52,50 Ευρώ/μήνα

Προεπιλογή φορέα − Αποδε−
κτή αίτηση 3,84 Ευρώ ανα 

αίτηση
Προεπιλογή φορέα − Απορρι−
φθείσα Αίτηση 3,84 Ευρώ ανα 

αίτηση
Β3. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Υπηρεσία Μοναδιαίο κόστος 
σε ευρώ

Μηνιαίο πάγιο τέλος πλήρως αδε−
σμοποίητου τοπικού βρόχου 8,27

Μηνιαίο πάγιο τέλος μεριζόμενου 
τοπικού βρόχου 1,87

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ενεργού 
Τοπικού Βρόχου 31,24

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Μεριζό−
μενου Τοπικού Βρόχου 49,33

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

Υπηρεσία Μοναδιαίο 
Κόστος

Μονάδα 
μέτρησης

ΟΚΣΥΑ A1− Πάγιο Μηνιαίο Τέ−
λος 25,50 Ευρώ/ Mbps

ΟΚΣΥΑ II− Πάγιο Μηνιαίο Τέ−
λος 37,65 Ευρώ/ Mbps

O OTE δεν έχει υποβάλει υπολογισμό του κόστους για 
τα εφάπαξ κόστη σύνδεσης των εν λόγω υπηρεσιών. 

Β5. Συνδεδεμένα Αναλογικά κυκλώματα (από άκρο 
σε άκρο) Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 

Υπηρεσία Ετήσιο Κόστος Εφάπαξ τέλος 
σύνδεσης
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Συνδεδεμένο Αναλογικό 
Κύκλωμα Μ1020−1025 649,30 Ευρώ 1.161,47 Ευρώ

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

Γ1. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Το−
πικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) και υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζω−
νικής Πρόσβασης (ΧΕΠ)

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

1. οι τιμές για τις υπηρεσίες σύνδεσης πλήρους και με−
ριζόμενου τοπικού βρόχου και συγκεκριμένα τις υπηρε−
σίες της κατηγορίας μοντέλων bottom−up ΒU1 δεν προέ−
κυψαν ως κοστοστρεφείς, επειδή δεν εξήχθησαν από το 
εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ top down 
του ΟΤΕ, όπως προβλέπεται από το ισχύον κανονιστι−
κό πλαίσιο (ΑΠ. ΕΕΤΤ 388/012/31.5.2006 , 429/015/1.4.2007 
και 437/002/1.6.2007) . 

2. οι τιμές για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης και 
συναφών ευκολιών ΑΠΤΒ και ΧΕΠ (Ο.Κ.ΣΥ.Α Β’) και συ−
γκεκριμένα τις υπηρεσίες της κατηγορίας μοντέλων 
bottom−up BU2 είναι κοστοστρεφείς δεδομένου ότι εξά−
γονται από εγκεκριμένα μοντέλα Bottom up, όπως προ−
βλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (ΑΠ. ΕΕΤΤ 
388/012/31.5.2006, 429/015/1.4.2007 και 437/002/1.6.2007). 

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

ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ Μοναδιαίο 
κόστος(1)

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ανενεργού Το−
πικού Βρόχου 69,81

Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης Πλήρους 
Τοπικού Βρόχου 11,59

Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης Μεριζόμε−
νου Τοπικού Βρόχου 24,06

Εφάπαξ Τέλος Μετατροπής Μεριζ. Σε 
Πλήρη Τοπικό Βρόχο 27,24

Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης μετάβασης συ−
νεργείου για παραδοση Τοπικού Βρό−
χου

32,14

Τέλος Αλλαγής Ορίου Τοπικού Βρόχου 
στο ΓΚ ΟΤΕ 25,71

Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου 
για Άρση Βλάβης για γραμμή PSTN/ISDN 53,68

Άσκοπη μετάβαση συνεργείου για Άρση 
Βλάβης υπαιτιότητας παρόχου

Όμοιο με τέ−
λος άσκοπης 
μετάβασης 
συνεργείου 

για άρση βλά−
βης για γραμ−
μή PSTN/ISDN

Υπηρεσία Mirroring από 100΄΄ μέχρι 600΄΄ 
ζεύγη 198,79

ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ Χ.Ε.Π ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 
Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπι−
κού Βρόχου (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρό−
χο (ΤΠ2) 

36,74

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπι−
κού Βρόχου (ΤΠ1) σε Μεριζόμενο Τοπι−
κό Βρόχο (ΤΠ2) 

27,83

 Τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπι−
κό Βρόχο (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρό−
χο (ΤΠ2)

27,30

 Τέλος Μετάβασης Χονδρικής Ευρυζω−
νικής Πρόσβασης (Α.ΡΥ.Σ.) σε Μεριζόμε−
νο Τοπικό Βρόχο

48,24

Τέλος Μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνι−
κής Πρόσβασης (Α.ΡΥ.Σ.) σε Πλήρη Το−
πικό Βρόχο 

38,38

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Βρό−
χου σε Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβα−
ση (Α.ΡΥ.Σ.)

42,15

Τέλος Μετάβασης Πλήρους Τοπικού 
Βρόχου σε Χονδρική Ευρυζωνική Πρό−
σβαση (Α.ΡΥ.Σ.)

39,03

Τέλος Μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνι−
κής Πρόσβασης (Α.ΡΥ.Σ.) ΤΠ1 σε Χονδρι−
κή Ευρυζωνική Πρόσβαση (Α.ΡΥ.Σ.) ΤΠ2

20,27

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΣΚ
Τέλος σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετι−
κού Καλωδίου (ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 
100 ζευγών

988,82

Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα 
Χρήσης Χώρου Φυσικής Συνεγκατά−
στασης ανά τ.μ

7,85

Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώ−
ρου ΦΣ ανά τ.μ. (Ζώνη Α, >30.000 πα−
ροχές)

25,12

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

23,72

Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου 
ΦΣ ανά τ.μ. (Ζώνη Γ, <10.000 παροχές) 22,33

Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής 
Προμελέτης ΦΣ ανά Πάροχο 300,98

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης Εκπόνησης 
Τεχνικής Προμελέτης ΦΣ ανά Πάροχο 150,49

Τέλος Παράδοσης χώρου Φυσικής Συ−
νεγκατάστασης ανά ΑΚ λοιπής Ελλά−
δας (5)

737,15

Τέλος Παράδοσης χώρου Φυσικής Συνε−
γκατάστασης ανά ΑΚ εντός Αττικής(5) 414,87

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑ−
ΣΤΑΣΗΣ
Τέλος σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού 
Καλωδίου (ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 
ζευγών

988,82

Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα 
Χρήσης Χώρου Σύμμικτης ή Εικονικής 
Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα)

116,53

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής 
Προμελέτης Σύμμικτης Συνεγκατάστα−
σης ανά Πάροχο

1.340,27

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής 
Προμελέτης Εικονικής Συνεγκατάστα−
σης ανά Πάροχο

1.244,06

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης 
Τεχνικής Προμελέτης Σύμμικτης Συνε−
γκατάστασης ανά Πάροχο

670,13

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης 
Τεχνικής Προμελέτης Εικονικής Συνε−
γκατάστασης ανά Πάροχο

622,03
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Μηνιαίο τέλος προληπτικής συντήρησης Ει−
κονικής Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα) 15,34

Τέλος Αναβάθμισης & Διορθωτικής Συ−
ντήρησης Εικονικής Συνεγκατάστασης 
− ανά επίσκεψη

217,35

Τέλος Συνοδείας Πρόσβασης σε Σύμμικτη 
Συνεγκατάσταση (ανά επίσκεψη) − εντός 
τακτικού ωραρίου εργάσιμων ημερών

157,89

Τέλος Συνοδείας Πρόσβασης σε Σύμμι−
κτη Συνεγκατάσταση (ανά ώρα) − εκτός 
τακτικού ωραρίου εργάσιμων ημερών

48,87

 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Εφάπαξ τέλος εκπόνησης τεχνικής με−
λέτης ΕΣΚΤ & ΚΟΙ ΦΥΠ 586,31

Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ΕΣΚΤ 200 
Ζευγών σε ΦΥΠ(2) 1.573,48

Εφάπαξ τέλος εκπόνησης τεχνικής Μελέ−
της για το ΕΞΣΚ & ΚΟΙ Τηλεπ. Παρόχου 286,54

Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 200 Ζευγών ΕΣΚΤ 
σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ(3) (μούφα) 738,33

Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 400 Ζευγών ΕΣΚΤ 
σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ(3) (μούφα) 887,53

Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 600 Ζευγών ΕΣΚΤ 
σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ(3) (μούφα) 1.036,74

Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 800 Ζευγών ΕΣΚΤ 
σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ(3) (μούφα) 1.185,94

Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Απο−
κατάστασης Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 200 
Ζεύγη ΕΣΚΤ

4,31

Τέλος Επίσκεψης Συνεργείου σε σύν−
δεσμο (μούφα) για άρση Βλάβης Υπαι−
τιότητας Παρόχου

445,58

Μηνιαία Τέλη Χρήσης Ζεύγους ΕΞΣΚ 
ανά Μέτρο (L*N*0,0036)(4) 0,0036

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Α/Κ ΜΕ ΛΙ−
ΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 5000 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. 
για Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές
100΄΄ Ζεύγη 4.432,26
200΄΄ Ζεύγη 4.875,84
400΄΄ Ζεύγη 5.848,41
600΄΄ Ζεύγη 6.688,80
800΄΄ Ζεύγη 7.636,90
Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Απο−
κατάστασης Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 100 
Ζεύγη ΕΣΚΤ

5,37

Μελέτη Αυτοψίας Κατασκευής ΕΣΚΤ−ΦΡΕ−
ΑΤΙΟΥ Παρόχων για Α/Κ Μέχρι 5000 688,68

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΚΗ, 
ΣΥΜΜΙΚΤΗ, ΕΙΚΟΝΙΚΗ)
Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης 1 ζεύγους 
ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική − Σύμμι−
κτη − Εικονική) σε ΦΥΠ 

718,19

Τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατά−
στασης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) 
σε ΦΥΠ ζευγών 1−2”(3)

469,26

Τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατά−
στασης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) 
σε ΦΥΠ ζευγών 3−4”(3)

616,85

Τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατά−
στασης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) 
σε ΦΥΠ ζευγών 5−6”(3)

722,04

Μηνιαία Τέλη συντήρησης και Αποκα−
τάστασης Βλάβης ανά ζεύγος ΚΟΙ Συ−
νεγκατάστασης (Φυσική − Σύμμικτη − Ει−
κονική) σε ΦΥΠ 

4,02

(1) Tιμές σε ευρώ
(2) Το τέλος σύνδεσης ΦΥΠ & ΕΣΚΤ 200 ζευγών 
συμπεριλαμβάνει και το κόστος εκπόνησης τεχνικής μελέτης 
ΦΥΠ & ΕΣΚΤ καθώς και το Τέλος σύνδεσης οριολωρίδας 
(3) Το τέλος ζεύξης 200/400/600/800 ζευγών ΕΣΚΤ και 
1−2/3−4/5−6 ζεύγη Καλωδίου Οπτικής Ίνας σε σύνδεσμο 
εντός ΦΥΠ (μούφα) συμπεριλαμβάνει και το κόστος 
εκπόνησης τεχνικής μελέτης ζεύξης (μούφας)
(4) όπου L είναι το πραγματικό μήκος του ΕΞΣΚ & Ν 
είναι ο αριθμός συνδεδεμένων ζευγών του ΕΞΣΚ με το 
κύριο δίκτυο
(5) Το κόστος κατανέμεται μεταξύ των Δικαιούχων 
εφόσον παραλάβουν τον χώρο την ίδια ημέρα

Τα τέλη ακύρωσης αίτησης σύνδεσης (ενεργού, ανενερ−
γού και μεριζόμενου) και αποσύνδεσης τοπικού βρόχου 
(πλήρους και μεριζόμενου) καθώς και τα τέλη ακύρωσης 
αιτήσεων μετάβασης τοπικού βρόχου ορίζονται στο 50% 
του αντίστοιχου τέλους σύνδεσης / αποσύνδεσης. 

Οι συντελεστές για τον υπολογισμό των έμμεσων λει−
τουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών του κόστους κα−
τασκευής εργασιών Φυσικής, Απομακρυσμένης, Σύμμικτης 
και Εικονικής Συνεγκατάστασης που πραγματοποιούνται 
από τον ΟΤΕ και δεν καλύπτονται από τα τιμολόγια που 
αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα είναι οι εξής: 

1. ο συντελεστής επιβάρυνσης έμμεσων λειτουργικών 
δαπανών ορίζεται ως ποσοστό 21,96% επί του σχετικού 
κόστους προσωπικού του ΟΤΕ (εργατικά και επιστασία). 

2. ο συντελεστής επιβάρυνσης Κόστους Κεφαλαίου 
ορίζεται ως ποσοστό 14,01% επί του σχετικού κόστους 
του ΟΤΕ που περιλαμβάνει το άθροισμα των προανα−
φερόμενων δαπανών προσωπικού επαυξημένο με το 
συντελεστή λειτουργικών δαπανών και το κόστος των 
χρησιμοποιηθέντων υλικών.

Οι δαπάνες εργολάβων (κόστη προσωπικού και υλι−
κά) δεν θα επιβαρύνονται με τους προαναφερόμενους 
συντελεστές.

Οι όροι και διαδικασίες υλοποίησης των παραπάνω 
εργασιών ισχύουν όπως περιγράφονται στην απόφα−
ση ΕΕΤΤ 429/15/4.4.2007 (ΦΕΚ 620/Β΄/2007) και στην ΑΠ 
ΕΕΤΤ 277/63/28.2.2003 (ΦΕΚ 331/Β΄/2003)

Γ2. Υπηρεσίες Ο.Κ.Σ.Υ.Α. Β’ 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β΄ Τιμές σε ευρώ
Μηνιαία τέλη ΟΚΣΥΑ Β’ (ανά Μbps) 2,98
Εφάπαξ τέλος Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ Β’ 
(ανά ζεύγος ίνας) 1.220,94

Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης ΟΚΣΥΑ 
Β’ (ανά ζεύγος ίνας) 1.262,02

Γ3. Υπηρεσίες Ημι−Ζεύξης
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω (Ενότητα ΙΙΙ.Β 

«Ουσιώδη Ευρήματα του ελέγχου» για το ΜΜΕΚ), οι τι−
μές που προέκυψαν από τον έλεγχο για τις ακόλουθες 
υπηρεσίες Ημι−Ζεύξης και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες 
της κατηγορίας μοντέλων bottom−up Α δεν είναι κοστο−
στρεφείς δεδομένου ότι δεν εξάγονται από το εγκεκρι−
μένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ top down του ΟΤΕ 
όπως επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 
(ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 και 437/002/1.6.2007)
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ΗΜΙ – ΖΕΥΞΗ Τιμές 
σε ευρώ

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης− Ενεργοποίησης κυ−
κλώματος 2 Mbps Η−ΖΕΥΣ (ανά κύκλωμα) 984,41

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ζεύξης διασύνδε−
σης 2 Mbps σε κύκλωμα Η−ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ 
(ανά κύκλωμα)

102,19

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης−
ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Mbps Η−ΖΕΥΣ 492,2

Εφάπαξ Τέλος ακύρωσης αίτησης μετάβασης 
ζεύξης διασύνδεσης 2 Mbps σε κύκλωμα Η−
ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ

51,10

Γ4. Διαχειριστικό Τέλος
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω (Ενότητα ΙΙΙ.Β 

«Ουσιώδη Ευρήματα του ελέγχου» για το ΜΜΕΚ), η τιμή 

που προέκυψαν από τον έλεγχο για την υπηρεσία δια−

χειριστικό τέλος δεν είναι κοστοστρεφής δεδομένου ότι 

δεν εξάγεται από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα 

ΜΜΕΚ/ΤΚ top down του ΟΤΕ όπως επιβάλλεται από το 

ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 

και 437/002/1.6.2007)

Διαχειριστικό Τέλος Τιμές σε ευρώ 
ανά κλήση

Διαχειριστικό Τέλος διαβίβασης κλή−
σεων προς τρίτα δίκτυα 0,0015

Γ5. Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 
1.ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ
1.1.1 Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης 

Χωρητικότητα Τερματικό Tερματικό + 
Zευκτικό Zευκτικό Tερματικό + 

Tερματικό
Tερματικό + Zευκτικό 

+ Tερματικό
64KB 847,67 1.218,58 688,30 1.368,36 1.388,65
128KB 847,67 1.218,58 688,30 1.368,36 1.388,65
256KB 1.624,25 2.325,49 1.262,04 2.625,96 2.721,58
384KB 1.624,25 2.325,49 1.262,04 2.625,96 2.721,58
512KB 1.624,25 2.325,49 1.262,04 2.625,96 2.721,58
1024KB 1.815,50 2.902,13 1.743,06 2.866,47 3.011,35
1920KB 1.858,97 2.989,06 1.887,94 2.953,40 3.098,28
2MB 1.989,36 3.119,46 1.945,90 3.156,24 3.301,12
34MB 5.831,69 7.376,16 2.354,47 10.698,91 10.893,06
45MB 5.831,69 7.376,16 2.354,47 10.698,91 10.893,06
155MB 6.701,00 8.535,24 2.644,24 12.437,52 12.631,67

1.1.2. Εφάπαξ Τέλη Αναδρομολόγησης Ζευκτικού ανά 
άκρο / Τερματικού σε Σύνδεση Μετάδοσης * 

Χωρητικότητα Τέλη
64KB 252,75
128KB 252,75
256KB 438,21
384KB 438,21
512KB 438,21
1024KB 533,83
1920KB 678,71
2MB 678,71
34MB 774,34
45MB 774,34
155MB 1.064,11

* Το ανωτέρω τέλος εφαρμόζεται στην περίπτωση ανα−
δρομολόγησης Τερματικού / Ζευκτικού Τμήματος από μια 
Σύνδεση Μετάδοσης σε άλλη Σύνδεση Μετάδοσης

1.1.3 Εφάπαξ Τέλη Μετατροπής Συνδεδεμένου Κυ−
κλώματος ανά άκρο 

Τερματικού / Ζευκτικού Τμήματος σε Σύνδεση Με−
τάδοσης * 

Χωρητικότητα Τέλη
64KB 252,75
128KB 252,75
256KB 438,21

Χωρητικότητα Τέλη
384KB 438,21
512KB 438,21
1024KB 533,83
1920KB 678,71
2MB 678,71
34MB 774,34
45MB 774,34
155MB 1.064,11

* Για την ανωτέρω Μετατροπή εφαρμόζονται τα 
τέλη Αναδρομολόγησης Ζευκτικού ανά Άκρο / Τερμα−
τικού σε Σύνδεση Μετάδοσης

1.1.4 Εφάπαξ Τέλη Μεταφοράς Άκρου Τερματικού 

Χωρητικότητα Τέλη
64KB 718,17
128KB 718,17
256KB 1.260,04
384KB 1.260,04
512KB 1.260,04
1024KB 1.307,85
1920KB 1.329,58
2MB 1.459,98
34MB 5.108,17
45MB 5.108,17
155MB 5.832,59
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2. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
2.1 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ
2.1.1 Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης
ΗΜΙ−ΖΕΥΞΗ 

Χωρητικότητα Τέλη
34 ΜΒ 1.113,37
155 ΜΒ 1.113,37

ΖΕΥΞΗ ΣΕ ΦΣ

Χωρητικότητα Τέλη
2 ΜΒ 1.084,39
34 ΜΒ 1.084,39
45 MB 1.084,39
155 ΜΒ 1.084,39

ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ
Χωρητικότητα Τέλη

2 ΜΒ 2.518,74
34 ΜΒ 6.484,23
45 MB 6.484,23
155 ΜΒ 7.498,42

2.1.2 Εφάπαξ Τέλη Μεταφοράς Άκρου Τερματικού Τμή−
ματος Πλήρους Ζεύξης 

Χωρητικότητα Τέλη
2 ΜΒ 1.459,98
34 ΜΒ 5.108,17
45 MB 5.108,17
155 ΜΒ 5.832,59

2.1.3 Εφάπαξ Τέλη Αλλαγής Α/Κ Τερματικού Επέκτα−
σης Πλήρους Ζεύξης

Χωρητικότητα Τέλη
2 ΜΒ 880,44
34 ΜΒ 1.036,19
45 MB 1.036,19
155 ΜΒ 1.065,17

2.2 ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ
ΗΜΙ−ΖΕΥΞΗ 

Χωρητικότητα Τέλη
34 ΜΒ 240,56
155 ΜΒ 240,56

ΖΕΥΞΗ ΣΕ ΦΣ

Χωρητικότητα Τέλη
2 ΜΒ 60,52
34 ΜΒ 175,63
45 MB 199,75

155 ΜΒ 233,71
3. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΚΕ) −Σύν−

δεση Backhaul
3.1 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ
3.1.1 Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης Συνδεδεμένου Κυκλώ−

ματος Επέκτασης 

Χωρητικότητα Τέλη
34 ΜΒ 6.804,16

45 ΜΒ 6.804,16

155 ΜΒ 7.818,35
3.1.2 Εφάπαξ Τέλη Μεταφοράς Άκρου Τερματικού 

Τμήματος Συνδεδεμένου Κυκλώματος Επέκτασης

Χωρητικότητα Τέλη
34 ΜΒ 5.108,17
45 ΜΒ 5.108,17
155 ΜΒ 5.832,59

3.1.3 Εφάπαξ Τέλη Αλλαγής Α/Κ Τερματικού Επέκτα−
σης Συνδεδεμένου Κυκλώματος Επέκτασης

Χωρητικότητα Τέλη
34 ΜΒ 1.036,19
45 ΜΒ 1.036,19
155 ΜΒ 1.065,17

4. ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ
4.1 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ : 30,65
Το ανωτέρω τέλος θα ισχύσει για τη μετατροπή μόνο της τιμολόγησης των Point−to−Point κυκλωμάτων σε μορ−

φή Τερματικών – Ζευκτικών χωρίς καμιά περαιτέρω τεχνική υλοποίηση ή μετατροπή. Θα εφαρμοστεί για όλα τα 
υφιστάμενα ψηφιακά Point−to−Point κυκλώματα κάθε παρόχου.

4.2 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ − ΖΕΥΚΤΙΚΑ 

Χωρητικότητα Tερματικό
Tερματικό 

+ 
Zευκτικό

Zευκτικό

Tερματικό + Zευκτικό 
+ Tερματικό 

ή
Τερματικό + 
Τερματικό

64KB 287,87 295,11 311,05 136,58
128KB 287,87 295,11 311,05 136,58
256KB 444,34 480,56 638,49 156,86
384KB 444,34 480,56 638,49 156,86
512KB 444,34 480,56 638,49 156,86
1024KB 539,97 576,19 829,73 156,86
1920KB 561,70 721,07 902,18 252,48
2MB 579,08 738,46 919,56 261,18
34MB 679,05 787,72 1.064,45 249,59
45MB 679,05 787,72 1.064,45 249,59
155MB 823,94 1.077,49 1.209,33 443,73



Τα ανωτέρω τέλη θα ισχύσουν μόνο κατά την διάρ−
κεια της μεταβατικής περιόδου μετατροπής (τεχνική 
υλοποίηση ορθής δρομολόγησης) των ΜΓΧ σε Τερμα−
τικά – Ζευκτικά Τμήματα. Για τις μετατροπές ορθά δρο−
μολογημένων κυκλωμάτων θα εφαρμόζεται κατά περί−
πτωση το Εφάπαξ Τέλος Μετατροπής Συνδεδ. Κυκλώ−
ματος ανά άκρο Τερματικού / Ζευκτικού τμήματος σε 
Συνδ. Μετάδοσης της παραγράφου 1.1.3. 

4.3 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΠΟΥ ΕΚΚΙΝΕΙ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΦΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥ−
ΚΛΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΚΕ) Ή ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ

Χωρητικότητα Τέλη
34MB 313,33
45MB 313,33 
155MB 604,55

Το ανωτέρω τέλος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που 
η υφιστάμενη Μισθωμενή Γραμμή Χονδρικής εκκινεί από 
χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης και μετατρέπεται:

Ι. Σε Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης (Τερματικό, 
Ζευκτικό (αν υφίσταται) και Τερματικό Επέκτασης) και 
ίσης χωρητικότητας Σύνδεση Μετάδοση σε Φ.Σ.

ΙΙ. Σε σύνδεση Τερματικού, Ζευκτικού (αν υφίσταται) 
και ίσης χωρητικότητας Σύνδεση Μετάδοσης σε Φ.Σ. 
στην περίπτωση που το Α/Κ, όπου βρίσκεται η Φ/Σ, δε 
συμπίπτει με το οικείο Α/Κ που ανήκει το σημείο πα−
ρουσίας (PoP) του παρόχου ή δε συμπίπτει να είναι 
και ΚοΜΓ. 

Κατά την ανωτέρω μετατροπή δεν χρεώνεται το εφά−
παξ τέλος Σύνδεσης Μετάδοσης σε Φ.Σ.

5. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ
5.1 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Πρόκειται για το 50% του αντίστοιχου Τέλους Σύν−

δεσης. Ισχύει για αναβαθμίσεις:
5 Από 64ΚΒps έως 2 ΜΒps
6 Από 34ΜΒps έως 155ΜΒps 
o ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΜΕΤΑ−

ΤΡΟΠΗΣ
Πρόκειται για το 50% του αντίστοιχου Τέλους Σύν−

δεσης / Αναβάθμισης / Μεταφοράς / Μετατροπής
5.3 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡ−

ΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 
Η τιμή είναι 53,68 

Δ. Αποτελέσματα κοστολογικού ελέγχου για την 
υπηρεσία φορητότητας 

Σύμφωνα με το Άρθρο 59, παρ. 2 του νόμου 3431/2006, 
η τιμολόγηση της διασύνδεσης για την παροχή φορητού 
αριθμού οφείλει να είναι κοστοστρεφής και υπόκειται 
στον έλεγχο της ΕΕΤΤ. Από τον έλεγχο του top−down 
μοντέλου του ΟΤΕ που βασίζεται στη Μεθοδολογία 
ΜΜΕΚ/ΤΚ προέκυψαν οι κάτωθι τιμές για την υπηρεσία 
φορητότητας οι οποίες θεωρούνται κοστοστρεφείς: 

Περιγραφή Υπηρεσιών Μοναδιαίο 
Κόστος

Μονάδα 
μέτρησης

Αποδεκτή αίτηση 2,48 Ευρώ
Απορριφθείσα Αίτηση 1,95 Ευρώ
Επιπροσθέτως ο ΟΤΕ υπέβαλε μοντέλο bottom up, 

αναφορικά με την υπηρεσία επαναδρομολόγησης κλή−
σεων σε μεταφερθέντες αριθμούς, το οποίο μετά τις 
διορθώσεις του Ελεγκτή, έδωσε το ακόλουθο κοστο−
στρεφές αποτέλεσμα:

Περιγραφή Υπηρεσιών Μοναδιαίο 
Κόστος

Μονάδα 
μέτρησης

Επαναδρομολόγηση κλήσεων 
σε μεταφερθέντες αριθμούς 0,006 Ευρώ/κλήση

Ε. Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου για υπηρε−
σίες βάσεων δεδομένων καταλόγων χονδρικής

Επιπροσθέτως ο ΟΤΕ υπέβαλε μοντέλα bottom up, 
αναφορικά με την υπηρεσίες βάσεων δεδομένων κα−
ταλόγων χονδρικής, τα οποία μετά τις διορθώσεις του 
Ελεγκτή, έδωσαν τα ακόλουθα κοστοστρεφή αποτε−
λέσματα: 

Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων 
καταλόγων χονδρικής Τέλη (σε Ευρώ)

Τέλος Πρόσβασης στη Βάση 
Δεδομένων του Ενοποιημένου 
Τηλεφωνικού Καταλόγου (ΕΤΚ)

13,09 Ευρωλεπτά 
ανά αναζήτηση

Ετήσιο τέλος παροχής στοιχείων 
συνδρομητών ΟΤΕ* 95.695 Ευρώ

* Το τέλος αφορά το σύνολο της υπηρεσίας, το οποίο 
θα πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ των ενδιαφερομέ−
νων παρόχων.

ΜΕΡΟΣ VII: ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗ−
ΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΜΕΚ 
δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/2008/ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

H EETT στην απόφασή της για τις Μεθοδολογίες/ 
Αρχές Κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού (ΑΠ 
ΕΕΤΤ 482/051/24.6.2008), καθόρισε ότι ο ΟΤΕ οφείλει να 
υποβάλλει Υποδείγματα Αναφορών ΜΜΕΚ/ΤΚ (Βλέπε 
αναλυτικά κεφ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 

Α. Υποδείγματα Αναφορών LRAIC. 
Ο ΟΤΕ δεν υπέβαλε τους απαιτούμενους, σύμφωνα με 

τα άρθρα 8 παρ. 1 , περίπτωση γ) και άρθρο 7 της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 482/051/2008, πίνακες (υποδείγματα αναφορών) 
μέσω του συστήματος ΜΜΕΚ. Αντ’ αυτών, (με την υπ’ 
αριθμ.  64311/9.12.2008 επιστολή του) υπέβαλε τις παρα−
κάτω τρεις αναφορές, οι οποίες αποτελούν απεικόνιση 
των υπολογισμών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια 
του κοστολογικού συστήματος ΜΜΕΚ (LRIC−CCA):

i. Κόστη ΜΜΕΚ ανά κατηγορίες προϊόντων
ii. ΜΜΕΚ κόστη ανά προϊόν
iii. Κοινά κόστη
Διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ότι δεν υπάρχει σαφής 

αντιστοίχηση μεταξύ των κέντρων κόστους, όπως κα−
θορίζονται από τη σχετική ως άνω απόφαση της EETT, 
και των κέντρων κόστους που παρουσιάζει το υποβλη−
θέν από τον ΟΤΕ top down σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ. Παρό−
λα αυτά, με ουδεμία ή ελάχιστες προσαρμογές, ο ΟΤΕ 
εδύνατο να υποβάλει τα Υποδείγματα Αναφορών, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση. Συνε−
πώς, ο ΟΤΕ οπωσδήποτε δύναται να υποβάλει τα κά−
τωθι Υποδείγματα Αναφορών: 

Υπόδειγμα 1.1., πίνακας 1, πίνακας 2, πίνακας 4, πίνα−
κας 5 

Υπόδειγμα 1.2, πίνακας 1.1.
Υπόδειγμα 3.4, πίνακας 1, πίνακας 2
Σύσταση: O ΟΤΕ σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα 

στην ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/24.6.2008 οφείλει 
i. να υποβάλει άμεσα τα ανωτέρω Υποδείγματα Ανα−

φορών προς έγκριση στην ΕΕΤΤ
ii. να υποβάλει, κατά τον επόμενο κοστολογικό έλεγχο 

(έτος 2008−2010), το σύνολο των προβλεπόμενων στην 
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ανωτέρω απόφαση Υποδειγμάτων Αναφορών και σε περί−
πτωση της κατά δήλωσή του αδυναμίας υποβολής ορισμέ−
νων εξ αυτών, να προσκομίσει κάθε υποστηρικτικό στοι−
χείο της δήλωσής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ−
θρο 7, παρ. 4 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008. 

Β. Δημοσίευση Υποδειγμάτων Αναφορών LRAIC
Ο ΟΤΕ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 2046/15.1.2009 

επιστολή του θεώρησε ότι τα Υποδείγματα Αναφορών 
LRAIC, για λόγους δομής, πληρέστερης κατανόησης 
και διεθνούς πρακτικής δεν πρέπει να δημοσιευθούν. Η 
ΕΕΤΤ κρίνει ότι η υποχρεώση δημοσίευσης Υποδειγμά−
των Αναφορών LRAIC ερείδεται στη διάταξη του άρ−
θρου 9 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008 και 
στοχεύει στην τήρηση των αρχών της διαφάνειας και 
πρόκλησης του κόστους. 

ΜΕΡΟΣ VIII: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ / Ευρήματα 
του Ελέγχου

Σύμφωνα με την απόφαση 482/051/26.5.2008 της ΕΕΤΤ, ο 
ΟΤΕ καλείται να καταρτίζει καταστάσεις λογιστικού δια−
χωρισμού με βάση το σύστημα ΠΚΚ−ΤΚ και ΜΜΕΚ−ΤΚ. 

Με την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 64311/9.12.2008 επιστολή του, 
ο ΟΤΕ υπέβαλε καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού, 
καθώς και την ακολουθούμενη μεθοδολογία. 

Ο ΟΤΕ παρουσίασε αναλυτικές καταστάσεις Λογιστικού 
Διαχωρισμού για κάθε επιχειρησιακή λειτουργία χωριστά 
καθώς ανά ρυθμιζόμενη αγορά και ανά υπηρεσία.

Διαπιστώθηκαν τα εξής :
1. Ορισμένες σχέσεις αντιστοίχησης μεταξύ λιανικών 

και χονδρικών αγορών δεν έχουν υλοποιηθεί ορθώς. 
Ενδεικτικά αναφέρεται, δεν υπάρχει απευθείας σχέση 
αντιστοίχησης μεταξύ υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών 
λιανικής και υπηρεσιών τερματικών και ζευκτικών τμη−
μάτων μισθωμένων γραμμών χονδρικής. (Βλέπε αναλυ−
τικά Παραδοτέο 4)

Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να ενσωματώσει, από τον 
επόμενο κοστολογικό έλεγχο, τις αναγκαίες τροποποι−
ήσεις στο κοστολογικό του σύστημα, προκειμένου να 
υλοποιούνται ορθά οι σχέσεις αντιστοίχησης μεταξύ 
χονδρικών και λιανικών υπηρεσιών . 

2. Στις καταστάσεις που υποβλήθηκαν από τον ΟΤΕ 
προς δημοσίευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
9 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008, δεν έχουν 
συμπεριληφθεί στοιχεία όγκων προς πελάτες και στοι−
χεία όγκων ιδιοπαροχής. 

Σύσταση : Ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλάβει τα στοι−
χεία όγκων προς πελάτες και τα στοιχεία όγκων ιδι−
οπαροχής

3. Σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών λιανικής, δεν υπάρ−
χουν στοιχεία ανά μονάδα υπηρεσίας. 

Σύσταση : Ο ΟΤΕ πρέπει να παρέχει σε επίπεδο παροχής 
υπηρεσιών λιανικής στοιχεία ανά μονάδα υπηρεσίας.

4. Κατά τη διαδικασία ελέγχου ύπαρξης συμφιλίωσης, 
διαπιστώθηκαν κάποιες αποκλίσεις μεταξύ των δεδομέ−
νων εισόδου του κοστολογικού μοντέλου του ΟΤΕ (με 
προϋπολογιστικά στοιχεία έτους 2007) και των καταστά−
σεων λογιστικού διαχωρισμού (με απολογιστικά στοιχεία 
έτους 2007). (Βλέπε αναλυτικά Παραδοτέο 4). Ωστόσο, 
σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ, πρέπει να επιτυγχά−
νεται πλήρης συμφιλίωση μεταξύ του κοστολογικού μο−
ντέλου και των καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού. 

Σύσταση: Ο ΟΤΕ πρέπει να προβαίνει σε πλήρη συμ−
φιλίωση μεταξύ του κοστολογικού μοντέλου και των 
καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού. 

5. Τέλη μεταφοράς 
Ο ΟΤΕ δεν παρέσχε πλήρη στοιχεία προκειμένου να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη διακριτικής μεταχείρισης. 
Συγκεκριμένα, 

(α) Η ακολουθούμενη από τον ΟΤΕ μεθοδολογία κα−
τάρτισης καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού σε συν−
δυασμό με την έλλειψη υποβολής των προβλεπόμενων 
στην ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/2008 Υποδειγμάτων Αναφορών 
σε σχέση με το πρότυπο ΜΜΕΚ−ΤΚ δύναται να εγείρει 
ζητήματα τήρησης της αρχής της διαφάνειας. 

(β) Το ΕΚΟΣ δεν έχει εξαρχής σχεδιασθεί ώστε να 
διαχωρίζει τις υπηρεσίες χονδρικής από λιανικής με 
σκοπό την κατάρτιση καταστάσεων λογιστικού διαχω−
ρισμού. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη λανθα−
σμένη υλοποίηση ορισμένων σχέσεων αντιστοίχησης 
μεταξύ λιανικών και χονδρικών αγορών (βλ. σημείο 1. 
ανωτέρω) έχει ως αποτέλεσμα τον μη ορθό υπολογι−
σμό των τελών μεταφοράς.

(γ) Κατά τον υπολογισμό των τελών μεταφοράς, δεν 
έχουν συμπεριληφθεί στοιχεία όγκων προς πελάτες και 
στοιχεία όγκων ιδιοπαροχής (Βλέπε ανωτέρω σημείο 2.). 

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι δεν είναι εφι−
κτή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με 
τον έλεγχο ύπαρξης μη διακριτικής μεταχείρισης στα 
τέλη μεταφοράς ανά μονάδα υπηρεσίας. 

Σύσταση : Ο ΟΤΕ, για τον επόμενο κοστολογικό έλεγ−
χο, πρέπει να προβεί σε διορθώσεις των ανωτέρω προ−
βλημάτων, ώστε να εξάγοντα τα τέλη μεταφοράς ανά 
μονάδα υπηρεσίας. 

ΜΕΡΟΣ IX: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΤΕ
Με την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 15328/23.3.2009 επιστολή του, 

ο ΟΤΕ υπέβαλε πρόταση τιμολογιακής πολιτικής με τα 
κάτωθι περιεχόμενο:

1. ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 
Α. Συνδεδεμένα Αναλογικά Κυκλώματα από άκρο σε 

άκρο
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω τέλη να ακολουθήσουν τα 

υφιστάμενα τιμολόγια των αναλογικών κυκλωμάτων.
Β. Εφάπαξ Τέλη Τερματικών και Ζευκτικών Τμημά−

των Μισθωμένων Γραμμών
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω εφάπαξ τέλη να ορισθούν 

με βάση το κόστος που προέκυψε από τον Έλεγχο. 
Γ. Μηνιαία Τέλη Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων 

Μισθωμένων Γραμμών
Ο ΟΤΕ πρότεινε τη διατήρηση των υφιστάμενων τε−

λών, όπως αυτά ορίσθηκαν με την απόφαση της ΕΕΤΤ 
ΑΠ ΑΠ 496/053/23.9.2008 «Έγκριση τελών υπηρεσιών 
Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμ−
μών Χονδρικής και Συναφών Ευκολιών σε εφαρμογή 
της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/Β΄/2007)» (ΦΕΚ 
2128/Β΄/14.10.2008). 

Δ. Εφάπαξ Τέλη Συνδέσεων Μετάδοσης 
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω εφάπαξ τέλη να ορισθούν 

με βάση το κόστος που προέκυψε από τον Έλεγχο. 
Ε. Πάγια Μηνιαία Τέλη Συνδέσεων Μετάδοσης 
Ο ΟΤΕ πρότεινε τη διατήρηση των υφιστάμενων τε−

λών, όπως αυτά ορίσθηκαν με την απόφαση της ΕΕΤΤ 
ΑΠ ΑΠ 496/053/23.9.2008 «Έγκριση τελών υπηρεσιών 
Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμ−
μών Χονδρικής και Συναφών Ευκολιών σε εφαρμογή της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/Β΄/2007)» (ΦΕΚ 2128/
Β΄/14.10.2008). Επίσης για τα Τερματικά Επέκτασης πρό−
τεινε την εφαρμογή των ακόλουθων τιμολογίων:
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ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ 

Είδος Κυκλώματος / 
Χωρητικότητα

Σταθερό Μηνιαίο 
Τέλος Κυκλώματος

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος ανά Km

Ζώνη 1
(0−35 km)

Ζώνη 2
(36−70 km) ή

35+ για Τερματικό

Ζώνη 3
(71−150 km)

Ζώνη 4 
(150 + km)

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

2 ΜΒ 162,46 16,24 11,19 0 0
34 ΜΒ 445,7 131,8 92,26 0 0
45 MB 504,24 152,57 106,8 0 0
155 ΜΒ 1.005,34 611,2 427,84 0 0

ΖΕΥΚΤΙΚΟ

2 ΜΒ 136,43 6,17 4,25 3,79 3,16
34 ΜΒ 472,31 13,61 9,53 6,22 5,19
45 MB 597,47 17,22 12,05 7,87 6,56
155 ΜΒ 939,24 37,09 25,97 23,49 20,36

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

2 ΜΒ 7,41 16,24 11,19 0 0
34 ΜΒ 19,74 131,8 92,26 0 0
45 MB 22,64 152,57 106,8 0 0
155 ΜΒ 46,71 611,2 427,84 0 0

ΣΤ. Εφάπαξ Τέλη Συνδεδεμένων Κυκλωμάτων Επέκτασης 
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω εφάπαξ τέλη να ορισθούν με βάση το κόστος που προέκυψε από τον Έλεγχο. 
Ζ. Μηνιαία Τέλη Συνδεδεμένων Κυκλωμάτων Επέκτασης
Ο ΟΤΕ πρότεινε τη διατήρηση των υφιστάμενων τελών, όπως αυτά ορίσθηκαν με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 

ΑΠ 496/053/23.09.2008 «Έγκριση τελών υπηρεσιών Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 
Χονδρικής και Συναφών Ευκολιών σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/Β΄/2007)» (ΦΕΚ 2128/
Β΄/14.10.2008). Επίσης για τα Τερματικά Επέκτασης πρότεινε την εφαρμογή των ακόλουθων τιμολογίων:

ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Σταθερό 
Μηνιαίο Τέλος 
Κυκλώματος

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος ανά Km

Ζώνη 1
(0−35 km)

Ζώνη 2
(36−70 km) ή

35+ για 
Τερματικό

Ζώνη 3
(71−150 km)

Ζώνη 4 
(150 + 
km)

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 
34 ΜΒ 445,70 131,80 92,26 0,00 0,00
45 MB 504,24 152,57 106,80 0,00 0,00
155 ΜΒ 1.005,34 611,20 427,84 0,00 0,00

ΖΕΥΚΤΙΚΟ
 

34 ΜΒ 472,31 13,61 9,53 6,22 5,19
45 MB 597,47 17,22 12,05 7,87 6,56
155 ΜΒ 939,24 37,09 25,97 23,49 20,36

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

34 ΜΒ 19,74 131,80 92,26 0,00 0,00
45 MB 22,64 152,57 106,80 0,00 0,00
155 ΜΒ 46,71 611,20 427,84 0,00 0,00

Η. Εφάπαξ Τέλη Μετατροπής Μισθωμένης Γραμμής σε Τερματικά και Ζευκτρικά Τμήματα 
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω εφάπαξ τέλη να ορισθούν με βάση το κόστος που προέκυψε από τον Έλεγχο. 
Θ. Ειδικά Εφάπαξ Τέλη
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω εφάπαξ τέλη να ορισθούν με βάση το κόστος που προέκυψε από τον Έλεγχο. 
2. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα ακόλουθα τιμολόγια ανά ζώνη χρέωσης: 
Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσιών συλλογής, τερματισμού και συλλογής/τερματισμού σε 

συνδυασμό με διαβίβαση κλήσεων αναλύονται σε ζώνες χρέωσης ως εξής

Τέλη Διασύνδεσης
Καθημερινές 
08:00−20:00
(€/λεπτό)

Καθημερινές 
00:00−08:00 & 
20:00−24:00
(€/λεπτό)

Σάββατο 00:00−
24:00 (€/λεπτό)

Κυριακή 00:00−
24:00 (€/λεπτό)

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 0,0048 0,0044 0,0044 0,0034 

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΣΕ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 
0,0082 0,0076 0,0076 0,0060 

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΣΕ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 
0,0107 0,0102 0,0102 0,0080 
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3. Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών Η−ΖΕΥΣ
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα εν λόγω μηνιαία τέλη να ορισθούν 

με βάση το κόστος που προέκυψε από τον Έλεγχο. 
4. Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α1 και ΙΙ
Ο ΟΤΕ πρότεινε τα ακόλουθα τιμολόγια: 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 Προτεινόμενα
Μηνιαία Τέλη

350 13.999,87 €
650 19.999,90 €
1000 25.500,13 €
1500 36.000,18 €
2000 46.250,03 €
3000 66.500,13 €
4000 85.500,42 €
5000 104.500,72 €
6000 123.000,61 €
8000 157.000,98 €
10000 187.500,93 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ
Κεντρική

Προτεινόμενα
Μηνιαία Τέλη

2 392,60 €
10 1.472,23 €
20 1.962,97 €
30 2.453,72 €
155 6.379,46 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ
Περιφεριακή

Προτεινόμενα
Μηνιαία Τέλη

155 4.809,48 €

350 10.305,60 €

650 13.986,18 €

1000 16.930,64 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ
Τοπική

Προτεινόμενα
Μηνιαία Τέλη

155 3.559,85 €
350 7.361,15 €
650 9.815,06 €
1000 11.777,83 €

5. Δεδομένου ότι ο ΟΤΕ δεν απέδειξε κοστοστρέφεια 
για τις Μισθωμένες Γραμμές χονδρικής και ως εκ τού−
του εφαρμόζονται αυτές που ορίσθηκαν με την απόφα−
ση της ΕΕΤΤ ΑΠ 496/052/23.9.2008, καθώς επίσης ότι ο 
ΟΤΕ στην αγορά Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής φέ−
ρει υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης, πρέπει να 
κληθεί όπως υποβάλει στην ΕΕΤΤ κάθε αναγκαίο υπο−
στηρικτικό στοιχείο, για τις περιπτώσεις εκείνες κατά 
τις οποίες η εφαρμογή της εγκριθείσης τιμολογιακής 
πολιτικής των Μισθωμένων Γραμμών λιανικής οδηγεί ή 
ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσμενή μεταχείριση των Δι−
καιούχων Παρόχων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής. 

και ύστερα από προφορική Εισήγηση του Αντιπροέ−
δρου (Νικ. Κουλούρη) και του Προέδρου της ΕΕΤΤ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Κεφάλαιο Α: Βασικές Διατάξεις
1. Διαπιστώνει ότι η παρούσα εκδίδεται σε εφαρμογή 

του άρθρου 45, παρ. 6 και 7 του ν. 3431/2006, σε συνδυα−
σμό με το άρθρο 8, παρ. 6 της ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/2008.

2. Εγκρίνει τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγ−
χου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος για 
το έτος 2009 με βάση απολογιστικά στοιχεία 2007 και 
προϋπολογιστικά στοιχεία 2008 και 2009, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρούσα και τα σχετικά Παρα−
δοτέα του ελέγχου, τα οποία παρατίθενται στο Μέ−
ρος VI της παρούσας με τίτλο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟ−
ΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με 
βάση τις μεθοδολογίες ΠΚΚ/ΤΚ και ΜΜΕΚ/ΤΚ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2009, ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007». 

Κεφάλαιο Β: Δημοσίευση
1. Εντέλλεται τη δημοσίευση των τιμολογίων του 

έτους 2009, για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και 
λιανικής στις οποίες η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ υπέχει υποχρέ−
ωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού δια−
χωρισμού καθώς και τις υπηρεσίες φορητότητας αριθ−
μού και τηλεφωνικών καταλόγων όπως αυτά προέκυ−
ψαν από τον ως άνω διεξαχθέντα κοστολογικό έλεγχο 
και τα οποία έχουν ως εξής:

Β1. Μισθωμένες Γραμμές Λιανικής
Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών Λιανικής αναλυόμενες σε τιμές 

εξαρτώμενες και μη−εξαρτώμενες από απόσταση έχουν ως εξής :

Μεταβλητό Ετήσιο Τέλος

Μισθωμένες Γραμμές Λιανικής
Κόστος 

Σύνδεσης (Δύο 
άκρα) (Ευρώ)

Ετήσιο 
κόστος Μη 
εξαρτώμενο 

από απόσταση 
(δύο άκρα) 

(Ευρώ)

Ζώνη 1
(0−35km) 
& Αστικά 
(Ευρώ)

Ζώνη 2 
(36−70 Km) 

(Ευρώ)

Ζώνη 3
(71−150 Km) 

(Ευρώ)

Ζώνη 4 
(150+ Km) 

(Ευρώ)

Αναλογικές Μισθωμένες Γραμμές 

Αστική Μ1020/Μ1025 1.439,11 868,3 29,65

Αστική Μ1040 1.046,50 842,1 27,99

Υπεραστική Μ1020/Μ1025 2.100,04 868,3 29,65 19,94 11,86 7,09

Υπεραστική Μ1040 1.396,74 842,1 27,99 20,21 12,02 7,18
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Μεταβλητό Ετήσιο Τέλος

Μισθωμένες Γραμμές Λιανικής
Κόστος 

Σύνδεσης (Δύο 
άκρα) (Ευρώ)

Ετήσιο 
κόστος Μη 
εξαρτώμενο 

από απόσταση 
(δύο άκρα) 

(Ευρώ)

Ζώνη 1
(0−35km) 
& Αστικά 
(Ευρώ)

Ζώνη 2 
(36−70 Km) 

(Ευρώ)

Ζώνη 3
(71−150 Km) 

(Ευρώ)

Ζώνη 4 
(150+ Km) 

(Ευρώ)

Ψηφιακές Μισθωμένες Γραμμές

Αστική ψηφιακή 64KBps 2.051,33 2.524,1 9,83
Αστική ψηφιακή 128 Kbps 2.052,03 2942,8 13,99
Αστική ψηφιακή 256 Kbps 3.711,45 3.842,0 25.91
Αστική ψηφιακή 384 Kbps 3.711,45 4.954,6 26,65
Αστική ψηφιακή 512 Kbps 3.711,45 6.144,2 23,53
Αστική ψηφιακή 1024 Kbps 3.930,35 9.156,3 47,94
Αστική ψηφιακή 1920 Kbps 4.061,69 12.883,2 70,15
Αστική ψηφιακή 2MBps 4.369,56 9,303,4 65,58
Υπεραστική ψηφιακή 64KBps 2.051,26 2.524,1 9,83 7,37 4,42 2,95
Yπεραστική ψηφιακή 128 Kbps 2.052,03 2942,8 13,99 10,49 6,29 4,20
Yπεραστική ψηφιακή 256 Kbps 3.885,16 3.842,0 25.91 19,43 11,66 7,77
Yπεραστική ψηφιακή 384 Kbps 3.885,16 4.954,6 26,65 15,99 8,00 5,33
Yπεραστική ψηφιακή 512 Kbps 3.885,16 6.144,2 23,53 17,64 10,59 7,06
Yπεραστική ψηφιακή 1024 Kbps 4.322,96 9.156,3 47,94 35,95 21,57 14,38
Yπεραστική ψηφιακή 1920 Kbps 4.759,36 12.883,2 70,15 42,09 21,04 14,03
Υπεραστική ψηφιακή 2MBps 5.198,57 9,303,4 65,58 35,64 28,39 15,84
Οι αποστάσεις υπολογίζονται ως οι ευθύγραμμες αποστάσεις μεταξύ των αστικών κέντρων των άκρων της 

μισθωμένης γραμμής
Β2. Υπηρεσίες Διασύνδεσης
Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσιών συλλογής, τερματισμού και συλλογής/τερματισμού σε 

συνδυασμό με διαβίβαση κλήσεων αναλύονται σε ζώνες χρέωσης ως εξής

Τέλη Διασύνδεσης
Καθημερινές 

08:00−20:00 (€/
λεπτό)

Καθημερινές 
00:00−08:00 & 
20:00−24:00 (€/

λεπτό)

Σάββατο 00:00−
24:00 (€/λεπτό)

Κυριακή 00:00−
24:00 (€/λεπτό)

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 0,0048 0,0044 0,0044 0,0034 

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΣΕ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 
0,0082 0,0076 0,0076 0,0060 

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΣΕ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 
0,0107 0,0102 0,0102 0,0080 

Υπηρεσία Μοναδιαίο κόστος Μονάδα

Χρέωση θυρών διασύνδεσης 20,99 Ευρώ/μήνα

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης θυρών διασύνδεσης 1.660,45 Ευρώ
Τέλος σηματοδοσίας 1.051,25 Ευρώ/μήνα
Υπηρεσία Ημιζευξής Η−ZEUS 2Mbps 52,50 Ευρώ/μήνα
Προεπιλογή φορέα − Αποδεκτή αίτηση 3,84 Ευρώ ανα αίτηση
Προεπιλογή φορέα − Απορριφθείσα Αίτηση 3,84 Ευρώ ανα αίτηση
Υπηρεσίες Ημι−Ζεύξης

Υπηρεσία Η−ΖΕΥΣ Τιμές (Ευρώ)

Μηνιαίο μίσθωμα πακέτου διασύνδεσης 14 x 2 Mbps ανά Η−ΖΕΥΣ 
(ελάχιστος αριθμός γραμμών): 735,00

Μηνιαίο μίσθωμα κυκλώματος διασύνδεσης 2 Mbps για αριθμό 
κυκλωμάτων 2 Mbps πλέον του πακέτου των 14 x 2 Mbps στην Η−ΖΕΥΣ 
και μέχρι των αριθμό των 63: 

52,50
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Για την παροχή της υπηρεσίας Η−ΖΕΥΣ, απαιτείται 
επένδυση σε εξοπλισμό πολυπλεξίας ADM−1 με αποκλει−
στική χρήση από τον διασυνδεόμενο Πάροχο, με δυνα−
τότητα παροχής από 1 έως 63 κυκλωμάτων 2 Mbps.

Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Ημι−ζεύξης ισχύουν 
οι κάτωθι τιμές:

ΗΜΙ – ΖΕΥΞΗ Τιμές 
(Ευρώ)

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης− Ενεργοποίησης κυ−
κλώματος 2 Mbps Η−ΖΕΥΣ (ανά κύκλωμα) 984,41

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 
2 Mbps σε κύκλωμα Η−ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ (ανά 
κύκλωμα)

102,19

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης−
ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Mbps Η−ΖΕΥΣ 492,1

Εφάπαξ Τέλος ακύρωσης αίτησης μετάβασης 
ζεύξης διασύνδεσης 2 Mbps σε κύκλωμα Η−ΖΕΥΣ 
στο ίδιο ΑΚ

51,10

Διαχειριστικό Τέλος

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω (Ενότητα ΙΙΙ.Β 

«Ουσιώδη Ευρήματα του ελέγχου» για το ΜΜΕΚ), η τιμή 

που προέκυψαν από τον έλεγχο για την υπηρεσία δια−

χειριστικό τέλος δεν είναι κοστοστρεφής δεδομένου ότι 

δεν εξάγεται από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα 

ΜΜΕΚ/ΤΚ top down του ΟΤΕ όπως επιβάλλεται από το 

ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11.10.2006 

και 437/002/1.6.2007)

Διαχειριστικό Τέλος 
Τιμές σε 
ευρώ ανά 

κλήση
Διαχειριστικό Τέλος διαβίβασης κλήσεων 
προς τρίτα δίκτυα 0,0015

Β3. Κόστη ζεύξεων διασύνδεσης (interconnection links)
Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσιών ζεύξεις διασύνδεσης αναλυόμενες σε τιμές εξαρτώμε−

νες και μη−εξαρτώμενες από απόσταση έχουν ως εξής :

Υπηρεσία
Τέλος 

Σύνδεσης 
(Ευρώ)

Σταθερό 
Ετήσιο 
τέλος 
(Ευρώ)

Μεταβλητό Ετήσιο Τέλος
Ζώνη 1

(0−35km) & 
Αστικά (Ευρώ)

Ζώνη 2
(36−70 Km) 

(Ευρώ)

Ζώνη 3 (71−
150 Km) 
(Ευρώ)

Ζώνη 4 
(150+ Km) 

(Ευρώ)
Ζεύξη Διασύνδεσης 2ΜΒps Αστική 3.082,33 2.929,66 90,28
Ζεύξη Διασύνδεσης 2ΜΒps Υπεραστική 3.153,55 2.929,66 90,28 29,28 23,31 13,00
Β4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ Μοναδιαίο κόστος(1)

Μηνιαίο πάγιο τέλος πλήρως αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου 8,27
Μηνιαίο πάγιο τέλος μεριζόμενου τοπικού βρόχου 1,87
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού Βρόχου 31,24
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 49,33
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού Βρόχου 69,81
 Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης Πλήρους Τοπικού Βρόχου 11,59
Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 24,06
Εφάπαξ Τέλος Μετατροπής Μεριζ. Σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 27,24
Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης μετάβασης συνεργείου για παραδοση Τοπικού Βρόχου 32,14
 Τέλος Αλλαγής Ορίου Τοπικού Βρόχου στο ΓΚ ΟΤΕ 25,71
Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για Άρση Βλάβης για γραμμή PSTN/ISDN 53,68

Άσκοπη μετάβαση συνεργείου για Άρση Βλάβης υπαιτιότητας παρόχου

Όμοιο με τέλος άσκο−
πης μετάβασης συνερ−
γείου για άρση βλάβης 
για γραμμή PSTN/ISDN

Υπηρεσία Mirroring από 100΄΄ μέχρι 600΄΄ ζεύγη 198,79
ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ Χ.Ε.Π ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 
Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 36,74
Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου (ΤΠ1) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 27,83
Τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 27,30
Τέλος Μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Α.ΡΥ.Σ.) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 48,24
Τέλος Μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Α.ΡΥ.Σ.) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 38,38
Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Βρόχου σε Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (Α.ΡΥ.Σ.) 42,15
Τέλος Μετάβασης Πλήρους Τοπικού Βρόχου σε Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (Α.ΡΥ.Σ.) 39,03
Τέλος Μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Α.ΡΥ.Σ.) ΤΠ1 σε Χονδρική 
Ευρυζωνική Πρόσβαση (Α.ΡΥ.Σ.) ΤΠ2 20,27

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΣΚ
Τέλος σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου (ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών 988,82
Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά τ.μ 7,85
Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά τ.μ. (Ζώνη Α, >30.000 παροχές) 25,12
Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά τ.μ. (Ζώνη Β, 10.000 έως 30.000 παροχές) 23,72
Μηνιαία Τέλη Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά τ.μ. (Ζώνη Γ, <10.000 παροχές) 22,33
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Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης ΦΣ ανά Πάροχο 300,98
Εφάπαξ τέλος ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης ΦΣ ανά Πάροχο 150,49
Τέλος Παράδοσης χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά ΑΚ λοιπής Ελλάδας (5) 737,15
Τέλος Παράδοσης χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά ΑΚ εντός Αττικής (5) 414,87

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τέλος σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου (ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών 988,82
Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου Σύμμικτης ή Εικονικής Συνεγκατά−
στασης (ανά ικρίωμα) 116,53

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Σύμμικτης Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο 1.340,27
Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Εικονικής Συνεγκατάστασης ανά Πάροχο 1.244,06
Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Σύμμικτης Συνεγκατάστα−
σης ανά Πάροχο 670,13

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Εικονικής Συνεγκατάστασης 
ανά Πάροχο 622,03

Μηνιαίο τέλος προληπτικής συντήρησης Εικονικής Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα) 15,34
Τέλος Αναβάθμισης & Διορθωτικής Συντήρησης Εικονικής Συνεγκατάστασης − ανά επίσκεψη 217,35
Τέλος Συνοδείας Πρόσβασης σε Σύμμικτη Συνεγκατάσταση (ανά επίσκεψη) − εντός τα−
κτικού ωραρίου εργάσιμων ημερών 157,89

Τέλος Συνοδείας Πρόσβασης σε Σύμμικτη Συνεγκατάσταση (ανά ώρα) − εκτός τακτικού 
ωραρίου εργάσιμων ημερών 48,87

 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Εφάπαξ τέλος εκπόνησης τεχνικής μελέτης ΕΣΚΤ & ΚΟΙ ΦΥΠ 586,31
Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ΕΣΚΤ 200 Ζευγών σε ΦΥΠ(2) 1.573,48
Εφάπαξ τέλος εκπόνησης τεχνικής Μελέτης για το ΕΞΣΚ & ΚΟΙ Τηλεπ. Παρόχου 286,54
Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 200 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (3) (μούφα) 738,33
Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 400 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ(3) (μούφα) 887,53
Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 600 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ(3) (μούφα) 1.036,74
Εφάπαξ Τέλος Ζεύξης 800 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ(3) (μούφα) 1.185,94
Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 200 Ζεύγη ΕΣΚΤ 4,31
Τέλος Επίσκεψης Συνεργείου σε σύνδεσμο (μούφα) για άρση Βλάβης Υπαιτιότητας Πα−
ρόχου 445,58

Μηνιαία Τέλη Χρήσης Ζεύγους ΕΞΣΚ ανά Μέτρο (L*N*0,0036)(4) 0,0036
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Α/Κ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 5000 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. για Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές
100΄΄ Ζεύγη 4.432,26
200΄΄ Ζεύγη 4.875,84
400΄΄ Ζεύγη 5.848,41
600΄΄ Ζεύγη 6.688,80
800΄΄ Ζεύγη 7.636,90
Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 100 Ζεύγη ΕΣΚΤ 5,37
Μελέτη Αυτοψίας Κατασκευής ΕΣΚΤ−ΦΡΕΑΤΙΟΥ Παρόχων για Α/Κ Μέχρι 5000 688,68
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΚΗ, ΣΥΜΜΙΚΤΗ, ΕΙΚΟΝΙΚΗ)
Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης 1 ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική − Σύμμικτη − Ει−
κονική) σε ΦΥΠ 718,19

Τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ ζευ−
γών 1−2”(3) 469,26

 Τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ ζευ−
γών 3−4”(3) 616,85

 Τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ ζευ−
γών 5−6”(3) 722,04

Μηνιαία Τέλη συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης ανά ζεύγος ΚΟΙ Συνεγκατάστα−
σης (Φυσική − Σύμμικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ 4,02

(1) Τιμές σε ευρώ
(2) Το τέλος σύνδεσης ΦΥΠ & ΕΣΚΤ 200 ζευγών συμπεριλαμβάνει και το κόστος εκπόνησης τεχνικής μελέτης 

ΦΥΠ & ΕΣΚΤ καθώς και το Τέλος σύνδεσης οριολωρίδας 
(3) Το τέλος ζεύξης 200/400/600/800 ζευγών ΕΣΚΤ και 1−2/3−4/5−6 ζεύγη Καλωδίου Οπτικής Ίνας σε σύνδεσμο 

εντός ΦΥΠ (μούφα) συμπεριλαμβάνει και το κόστος εκπόνησης τεχνικής μελέτης ζεύξης (μούφας)
(4) όπου L είναι το πραγματικό μήκος του ΕΞΣΚ & Ν είναι ο αριθμός συνδεδεμένων ζευγών του ΕΞΣΚ με το κύ−

ριο δίκτυο
(5) Το κόστος κατανέμεται μεταξύ των Δικαιούχων εφόσον παραλάβουν τον χώρο την ίδια ημέρα
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Τα τέλη ακύρωσης αίτησης σύνδεσης (ενεργού, ανε−
νεργού και μεριζόμενου) και αποσύνδεσης τοπικού βρό−
χου (πλήρους και μεριζόμενου) ορίζονται στο 50% του 
αντίστοιχου τέλους σύνδεσης / αποσύνδεσης. 

Οι συντελεστές για τον υπολογισμό των έμμεσων λει−
τουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών του κόστους κα−
τασκευής εργασιών Φυσικής, Απομακρυσμένης, Σύμμικτης 
και Εικονικής Συνεγκατάστασης που πραγματοποιούνται 
από τον ΟΤΕ και δεν καλύπτονται από τα τιμολόγια που 
αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα είναι οι εξής: 

Ο συντελεστής επιβάρυνσης έμμεσων λειτουργικών δα−
πανών ορίζεται ως ποσοστό 21,96% επί του σχετικού κό−
στους προσωπικού του ΟΤΕ (εργατικά και επιστασία). 

Ο συντελεστής επιβάρυνσης Κόστους Κεφαλαίου ορί−
ζεται ως ποσοστό 14,01% επί του σχετικού κόστους του 
ΟΤΕ που περιλαμβάνει το άθροισμα των προαναφερό−
μενων δαπανών προσωπικού επαυξημένο με το συντε−
λεστή λειτουργικών δαπανών και το κόστος των χρη−
σιμοποιηθέντων υλικών.

Οι δαπάνες εργολάβων (κόστη προσωπικού και υλι−
κά) δεν θα επιβαρύνονται με τους προαναφερόμενους 
συντελεστές. 

Αναφορικά με το θέμα εξέτασης των τελών σε σχέ−
ση με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η ΕΕΤΤ 
θα αποφανθεί με χωριστή απόφασή της.

Οι όροι και διαδικασίες υλοποίησης των παραπάνω 
εργασιών ισχύουν όπως περιγράφονται στην απόφα−
ση ΕΕΤΤ 429/15/4.4.2007 (ΦΕΚ 620/Β΄/2007) και στην ΑΠ 
ΕΕΤΤ 277/63/28.2.2003 (ΦΕΚ 331/Β΄/2003)

Β5. Υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ 
Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Α1 και ΙΙ

Ο.Κ.ΣΥ.Α. Α1 Μηνιαία Τέλη
350 13.999,87 €
650 19.999,90 €
1000 25.500,13 €
1500 36.000,18 €
2000 46.250,03 €
3000 66.500,13 €
4000 85.500,42 €
5000 104.500,72 €
6000 123.000,61 €
8000 157.000,98 €
10000 187.500,93 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ
Κεντρική Μηνιαία Τέλη

2 392,60 €
10 1.472,23 €
20 1.962,97 €
30 2.453,72 €
155 6.379,46 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ
Περιφεριακή Μηνιαία Τέλη

155 4.809,48 €
350 10.305,60 €
650 13.986,18 €
1000 16.930,64 €

Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΙΙ
Τοπική Μηνιαία Τέλη

155 3.559,85 €
350 7.361,15 €
650 9.815,06 €
1000 11.777,83 €

Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ Β

Ο.Κ.ΣΥ.Α. Β΄ Τιμές σε ευρώ
Μηνιαία τέλη ΟΚΣΥΑ Β΄ (ανά Μbps) 2,98
Εφάπαξ τέλος Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ Β΄ 
(ανά ζεύγος ίνας) 1.220,94

Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης ΟΚΣΥΑ 
Β’ (ανά ζεύγος ίνας) 1.262,02

Β.6. Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 
Β.6.1 Συνδεδεμένα Αναλογικά Κυκλώματα από άκρο 

σε άκρο

Χωρητικότητα

Σταθερό 
Ετήσιο Τέλος 
Κυκλώματος 

(€)

Μεταβλητό 
Μηνιαίο Τέλος 

ανά Km
Ζώνη 1

(0 − 35 km) (€)
Συνδεδεμένο αναλογι−
κό κύκλωμα Μ1020/25 757,00 25,85

Β.6.2. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 
Μηνιαία Τέλη Σύνδεσης
Πάγια Μηνιαία Τέλη Τερματικών Τμημάτων

Χωρητικότητα

Σταθερό 
Μηνιαίο 
Τέλος 

Κυκλώματος 
(Ευρώ)

Μεταβλητό Μηνιαίο 
Τέλος ανά Km (Ευρώ)

Ζώνη 1
(0 − 35 km)

Ζώνη 2 
(36 + km)

ΤΕ
ΡΜ

Α
ΤΙΚ

Α

TERM 64ΚΒ 65,87 4,45 3,32
TERM 128KB 88,54 4,29 3,47
TERM 256KB 135,07 5,18 4,30
TERM 384KB 165,85 7,97 5,58
TERM 512KB 196,66 8,31 6,89
TERM 1024KB 289,95 15,97 11,18
TERM 1920KB 434,94 26,83 18,58
TERM 2MB 162,46 16,24 11,19
TERM 34MB 445,70 131,80 92,26
TERM 45MB 504,24 152,57 106,80
TERM 155MB 1.005,34 611,20 427,84

Πάγια Μηνιαία Τέλη Ζευκτικών Τμημάτων

Χωρητικότητα

Σταθερό 
Μηνιαίο Τέλος 
Κυκλώματος 

(Ευρώ)

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος 
(Ευρώ)ανά Km

Ζώνη 1
(0−35 
km)

Ζώνη 2 
(36−70 
km)

Ζώνη 3 
(71−150 
km)

Ζώνη 
4 (150 
+ km)

Ζ
Ε
Υ
Κ
ΤΙΚ

Α

TRU 64ΚΒ 42,18 2,34 1,75 0,94 0,63

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

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

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

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

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

TRU 1920KB 128,59 5,96 4,13 2,38 1,61

TRU 2MB 136,43 6,17 4,25 3,79 3,16

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

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

TRU 155MB 939,24 37,09 25,97 23,49 20,36
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ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ
Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης 

Χωρητικότητα Τερματικό 
(Ευρώ)

Tερματικό + 
Zευκτικό (Ευρώ)

Zευκτικό 
(Ευρώ)

Tερματικό + 
Tερματικό 

(Ευρώ)

Tερματικό + 
Zευκτικό + 

Tερματικό (Ευρώ)

64KB 847,67 1.218,58 688,30 1.368,36 1.388,65
128KB 847,67 1.218,58 688,30 1.368,36 1.388,65
256KB 1.624,25 2.325,49 1.262,04 2.625,96 2.721,58
384KB 1.624,25 2.325,49 1.262,04 2.625,96 2.721,58

512KB 1.624,25 2.325,49 1.262,04 2.625,96 2.721,58

1024KB 1.815,50 2.902,13 1.743,06 2.866,47 3.011,35
1920KB 1.858,97 2.989,06 1.887,94 2.953,40 3.098,28
2MB 1.989,36 3.119,46 1.945,90 3.156,24 3.301,12
34MB 5.831,69 7.376,16 2.354,47 10.698,91 10.893,06
45MB 5.831,69 7.376,16 2.354,47 10.698,91 10.893,06
155MB 6.701,00 8.535,24 2.644,24 12.437,52 12.631,67
Εφάπαξ Τέλη Αναδρομολόγησης Ζευκτικού ανά άκρο / Τερματικού σε Σύνδεση Μετάδοσης * 

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ)
64KB 252,75

128KB 252,75
256KB 438,21
384KB 438,21
512KB 438,21
1024KB 533,83
1920KB 678,71
2MB 678,71
34MB 774,34
45MB 774,34
155MB 1.064,11

* Το ανωτέρω τέλος εφαρμόζεται στην περίπτωση 
αναδρομολόγησης Τερματικού / Ζευκτικού Τμήματος 
από μια Σύνδεση Μετάδοσης σε άλλη Σύνδεση Μετά−
δοσης

Εφάπαξ Τέλη Μετατροπής Συνδεδεμένου Κυκλώμα−
τος ανά άκρο 

Τερματικού / Ζευκτικού Τμήματος σε Σύνδεση Με−
τάδοσης* 

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ)
64KB 252,75
128KB 252,75
256KB 438,21
384KB 438,21
512KB 438,21
1024KB 533,83
1920KB 678,71
2MB 678,71
34MB 774,34
45MB 774,34
155MB 1.064,11

* Για την ανωτέρω Μετατροπή εφαρμόζονται τα 
τέλη Αναδρομολόγησης Ζευκτικού ανά Άκρο / Τερμα−
τικού σε Σύνδεση Μετάδοσης

Εφάπαξ Τέλη Μεταφοράς Άκρου Τερματικού 

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ)
64KB 718,17
128KB 718,17
256KB 1.260,04
384KB 1.260,04
512KB 1.260,04
1024KB 1.307,85
1920KB 1.329,58
2MB 1.459,98
34MB 5.108,17
45MB 5.108,17
155MB 5.832,59

Β.6.3 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης
ΗΜΙ−ΖΕΥΞΗ 

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ)
34 ΜΒ 1.113,37
155 ΜΒ 1.113,37

ΖΕΥΞΗ ΣΕ ΦΣ

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ)
2 ΜΒ 1.084,39
34 ΜΒ 1.084,39
45 MB 1.084,39
155 ΜΒ 1.084,39

ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ)
2 ΜΒ 2.518,74
34 ΜΒ 6.484,23
45 MB 6.484,23
155 ΜΒ 7.498,42

Εφάπαξ Τέλη Μεταφοράς Άκρου Τερματικού Τμήμα−
τος Πλήρους Ζεύξης 

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ)
2 ΜΒ 1.459,98
34 ΜΒ 5.108,17
45 MB 5.108,17
155 ΜΒ 5.832,59
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Εφάπαξ Τέλη Αλλαγής Α/Κ Τερματικού Επέκτασης 
Πλήρους Ζεύξης

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ)

2 ΜΒ 880,44

34 ΜΒ 1.036,19

45 MB 1.036,19

155 ΜΒ 1.065,17

ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ
ΗΜΙ−ΖΕΥΞΗ 

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ)
34 ΜΒ 240,56
155 ΜΒ 240,56

ΖΕΥΞΗ ΣΕ ΦΣ
 Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ)

2 ΜΒ 60,52
34 ΜΒ 175,63
45 MB 199,75
155 ΜΒ 233,71

ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ 

Είδος Κυκλώματος / 
Χωρητικότητα

Σταθερό Μηνιαίο 
Τέλος Κυκλώματος 

(Ευρώ)

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος (Ευρώ) ανά Km
Ζώνη 1

(0−35 km)
Ζώνη 2(36−70 km)

ή 35+ για Τερματικό
Ζώνη 3

(71−150 km)
Ζώνη 4

(150 + km)

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

2 ΜΒ 162,46 16,24 11,19 0 0
34 ΜΒ 445,7 131,8 92,26 0 0
45 MB 504,24 152,57 106,8 0 0
155 ΜΒ 1.005,34 611,2 427,84 0 0

ΖΕΥΚΤΙΚΟ

2 ΜΒ 136,43 6,17 4,25 3,79 3,16
34 ΜΒ 472,31 13,61 9,53 6,22 5,19
45 MB 597,47 17,22 12,05 7,87 6,56
155 ΜΒ 939,24 37,09 25,97 23,49 20,36

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

2 ΜΒ 7,41 16,24 11,19 0 0
34 ΜΒ 19,74 131,8 92,26 0 0
45 MB 22,64 152,57 106,8 0 0
155 ΜΒ 46,71 611,2 427,84 0 0

Β.6.4. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΚΕ)
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ
Εφάπαξ Τέλη Σύνδεσης Συνδεδεμένου Κυκλώματος 

Επέκτασης

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ)

34 ΜΒ 6.804,16

45 ΜΒ 6.804,16

155 ΜΒ 7.818,35

Εφάπαξ Τέλη Μεταφοράς Άκρου Τερματικού Τμήμα−
τος Συνδεδεμένου Κυκλώματος Επέκτασης

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ)
34 ΜΒ 5.108,17
45 ΜΒ 5.108,17
155 ΜΒ 5.832,59

Εφάπαξ Τέλη Αλλαγής Α/Κ Τερματικού Επέκτασης 
Συνδεδεμένου Κυκλώματος Επέκτασης

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ)
34 ΜΒ 1.036,19
45 ΜΒ 1.036,19
155 ΜΒ 1.065,17

ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Σταθερό Μηνιαίο 
Τέλος Κυκλώματος 

(Ευρώ)

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος (Ευρώ) ανά Km

Ζώνη 1
(0−35 km)

Ζώνη 2 (36−70 km) ή 
35+ για Τερματικό

 Ζώνη 3
(71−150 km)

Ζώνη 4
(150 + km)

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 

34 ΜΒ 445,70 131,80 92,26 0,00 0,00

45 MB 504,24 152,57 106,80 0,00 0,00

155 ΜΒ 1.005,34 611,20 427,84 0,00 0,00

ΖΕΥΚΤΙΚΟ
 

34 ΜΒ 472,31 13,61 9,53 6,22 5,19

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

155 ΜΒ 939,24 37,09 25,97 23,49 20,36

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

34 ΜΒ 19,74 131,80 92,26 0,00 0,00

45 MB 22,64 152,57 106,80 0,00 0,00

155 ΜΒ 46,71 611,20 427,84 0,00 0,00
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Β.6.5. ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ : 30,65 (Ευρώ)
Το ανωτέρω τέλος θα ισχύσει για τη μετατροπή μόνο της τιμολόγησης των Point−to−Point κυκλωμάτων σε μορ−

φή Τερματικών – Ζευκτικών χωρίς καμιά περαιτέρω τεχνική υλοποίηση ή μετατροπή. Θα εφαρμοστεί για όλα τα 
υφιστάμενα ψηφιακά Point−to−Point κυκλώματα κάθε παρόχου.

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ − ΖΕΥΚΤΙΚΑ 

Χωρητικότητα Tερματικό (Ευρώ) Tερματικό + 
Zευκτικό (Ευρώ) Zευκτικό (Ευρώ)

Tερματικό + Zευκτικό + 
Tερματικό ή

Τερματικό + Τερματικό 
(Ευρώ)

64KB 287,87 295,11 311,05 136,58

128KB 287,87 295,11 311,05 136,58

256KB 444,34 480,56 638,49 156,86

384KB 444,34 480,56 638,49 156,86

512KB 444,34 480,56 638,49 156,86

1024KB 539,97 576,19 829,73 156,86

1920KB 561,70 721,07 902,18 252,48

2MB 579,08 738,46 919,56 261,18

34MB 679,05 787,72 1.064,45 249,59

45MB 679,05 787,72 1.064,45 249,59

155MB 823,94 1.077,49 1.209,33 443,73

Τα ανωτέρω τέλη θα ισχύσουν μόνο κατά την διάρ−
κεια της μεταβατικής περιόδου μετατροπής (τεχνική 
υλοποίηση ορθής δρομολόγησης) των ΜΓΧ σε Τερμα−
τικά – Ζευκτικά Τμήματα.

Για τις μετατροπές ορθά δρομολογημένων κυκλωμά−
των θα εφαρμόζεται κατά περίπτωση το Εφάπαξ Τέ−
λος Μετατροπής Συνδεδ. Κυκλώματος ανά άκρο Τερ−
ματικού / Ζευκτικού τμήματος σε Συνδ. Μετάδοσης της 
παραγράφου 1.1.3. 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΣΘ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΟΥ 
ΕΚΚΙΝΕΙ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΦΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΚΕ) Ή ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΖΕΥΚΤΙΚΑ

Χωρητικότητα Τέλη (Ευρώ)

34MB 313,33

45MB 313,33 

155MB 604,55

Το ανωτέρω τέλος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις 
που η υφιστάμενη Μισθωμενή Γραμμή Χονδρικής εκ−
κινεί από χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης και μετα−
τρέπεται:

Ι. Σε Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης (Τερματικό, 
Ζευκτικό (αν υφίσταται) και Τερματικό Επέκτασης) και 
ίσης χωρητικότητας Σύνδεση Μετάδοση σε Φ.Σ.

ΙΙ. Σε σύνδεση Τερματικού, Ζευκτικού (αν υφίσταται) 
και ίσης χωρητικότητας Σύνδεση Μετάδοσης σε Φ.Σ. 
στην περίπτωση που το Α/Κ, όπου βρίσκεται η Φ/Σ, δε 
συμπίπτει με το οικείο Α/Κ που ανήκει το σημείο πα−
ρουσίας (PoP) του παρόχου ή δε συμπίπτει να είναι 
και ΚοΜΓ. 

Κατά την ανωτέρω μετατροπή δεν χρεώνεται το εφά−
παξ τέλος Σύνδεσης Μετάδοσης σε Φ.Σ.

Β.6.6. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ
1. ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Το 50% του αντίστοιχου Τέλους Σύνδεσης. Ισχύει για 

αναβαθμίσεις:
Από 64ΚΒps έως 2 ΜΒps
Από 34ΜΒps έως 155ΜΒps
2. ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
Το 50% του αντίστοιχου Τέλους Σύνδεσης / Αναβάθ−

μισης / Μεταφοράς / Μετατροπής
3. ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡ−

ΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 
53,68 Ευρώ

Β7. Υπηρεσίες Φορητότητας 

Περιγραφή Υπηρεσιών Μοναδιαίο 
Κόστος

Μονάδα 
μέτρησης

Αποδεκτή αίτηση 2,48 Ευρώ

Απορριφθείσα Αίτηση 1,95 Ευρώ

Επαναδρομολόγηση κλήσεων 
σε μεταφερθέντες αριθμούς 0,006 Ευρώ/

κλήση

Β8. Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Καταλόγου 

Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων 
καταλόγων χονδρικής Τέλη (σε Ευρώ)

Τέλος Πρόσβασης στη Βάση Δεδο−
μένων του Ενοποιημένου Τηλεφωνι−
κού Καταλόγου (ΕΤΚ)

13,09 Ευρωλεπτά 
ανά αναζήτηση

Ετήσιο τέλος παροχής στοιχείων 
συνδρομητών ΟΤΕ* 95.695 Ευρώ

* Το τέλος αφορά το σύνολο της υπηρεσίας, το οποίο 
θα πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ των ενδιαφερομέ−
νων παρόχων.
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Κεφάλαιο Γ: Έγκριση Ποσοστών retail retail minus για 
τις υπηρεσίες χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών σε εφαρ−
μογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 411/017/22.11.2006

Εκρίνει τα κάτωθι ποσοστά retail minus για τις υπη−
ρεσίες χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών σε εφαρμογή 
της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 411/017/22.11.2006 «Ορισμός 
της αγοράς λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλε−
φωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA−
ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς πελά−
τες, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην 
εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 1873/
Β΄/28.12.2006) :

Υπηρεσίες Ποσοστό 
Retail Minus

Χονδρικό μηνιαίο πάγιο τέλος μίσθωσης 
PSTN −15,6%

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN −49,4%

Χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης BRA−ISDN −23,4%

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−
ISDN −48,3%

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

Ορίζει ανώτατο όριο τιμής (price cap) και υπο− πλα−
φόν τιμής (sub−cap) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λια−
νικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών της εται−
ρείας ΟΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/2007 
και 412/021/2007, αντίστοιχα, ως εξής:

Υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης 
Α) Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής 

τιμής του ΟΤΕ για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής 
πρόσβασης:

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN 
Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής PSTN
Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και 
Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής BRA−ISDN.
ορίζεται στα 13,85 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Β) Το υπο−πλαφόν της μεσοσταθμισμένης λιανικής 

τιμής του ΟΤΕ για τα ακόλουθα προϊόντα σταθερής 
πρόσβασης:

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN 
Εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA−ISDN και 
ορίζεται στα 32,53ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Λιανικές υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και 

εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε 
σταθερή θέση 

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

Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (on−
net).

3,09 € λεπτά/
λεπτό

Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ 
(on−net)

5,78 € λεπτά/
λεπτό

Κλήσεις dial−up από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς το διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομέ−
νου του EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο ISP φιλοξε−
νείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ

1,16 € λεπτά/
λεπτό

* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

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

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

1,87 € λεπτά/
λεπτό

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

3,60 € λεπτά/
λεπτό

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συν−
δρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές παρό−
χων δικτύων κινητής

3,41 € λεπτά/
λεπτό

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

1,21 € λεπτά/
λεπτό

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

1,49 € λεπτά/
λεπτό

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

1,72 € λεπτά/
λεπτό

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

δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ομιλίας

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές Διατάξεις 

Άρθρο 1
Χρόνος Εφαρμογής Τιμολογίων

1. Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των σχετικών υπό ρύθ−
μιση αγορών χονδρικής στις οποίες ο ΟΤΕ υπέχει υπο−
χρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισμού καθώς και των υπό ρύθμιση αγορών λια−
νικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου 
τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας και τα οποία πε−
ριλαμβάνονται στο Μέρος VI της παρούσας εφαρμό−
ζονται ως εξής:

1.1. Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των σχετικών υπό 
ρύθμιση αγορών για τις οποίες, σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στην παρούσα αποδείχθηκε η κοστοστρέ−
φεια για το έτος 2009, εφαρμόζονται από την 1η Ια−
νουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2009, 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου. 

1.2. Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των σχετικών υπό 
ρύθμιση αγορών για τις οποίες, σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στην παρούσα δεν αποδείχθηκε η κοστο−
στρέφεια για το έτος 2009, εφαρμόζονται από τη δη−
μοσίευση της παρούσας στη Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως. 

2. Τα ποσοστά retail minus για τις υπηρεσίες χονδρι−
κής εκμίσθωσης γραμμών, που ορίζονται στο κεφάλαιο 
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Γ ανωτέρω, καθώς και τα ανώτατα όρια τιμής (price cap) 
και υπό−πλαφόν τιμής (sub cap) για τις υπό ρύθμιση υπη−
ρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσι−
ών που ορίζονται στο κεφάλαιο Δ ανωτέρω, εφαρμό−
ζονται από τη δημοσίευση της παρούσας στη Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανταγωνι−
σμού και των αρχών της καλής πίστης και των συναλ−
λακτικών ηθών, η αναδρομική αύξηση από τον ΟΤΕ των 
τιμολογίων των υπηρεσιών του οι οποίες εμπίπτουν στις 
υπό ρύθμιση αγορές απαγορεύεται χωρίς την προηγού−
μενη συναίνεση του αντισυμβαλλομένου. Με βάση τις 
αρχές της ισότητας, καθώς και της προστασίας του 
ανταγωνισμού με την εξασφάλιση ότι δεν υφίσταται 
στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του ανταγωνισμού 
στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η απαγόρευ−
ση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και εφαρμόζεται 
τόσο για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στις υπό ρύθμι−
ση αγορές λιανικής όσο και αυτές που περιλαμβάνο−
νται στις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής.

Άρθρο 2 

Τελικές / Μεταβατικές Διατάξεις

1. Ο ΟΤΕ καλείται δυνάμει του άρθρου 64 παρ. 1 του 
ν. 3431/2006, να υποβάλει στην ΕΕΤΤ τα κάτωθι:

i. να παράσχει τιμολογιακή πολιτική για το εφάπαξ 
τέλος σύνδεσης ΟΚΣΥΑ Α/Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ (2) και υπο−
στηρικτικά στοιχεία αυτής, σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στις Αποφάσεις ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/1.6.2007 «Έγκρι−
ση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την παρο−
χή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και 
Συναφών Ευκολιών, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 
389/051/8.6.2006 (ΦΕΚ 891/Β΄/12.7.2006)» και 389/051/2006, 
Κεφάλαιο ΙΙΙ, ενότητα 5, και εντός αποκλειστικής προ−
θεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινο−
ποίηση στον ΟΤΕ της παρούσας. Μέχρι την έκδοση 
απόφασης της ΕΕΤΤ επί της τιμολογιακής πολιτικής 
των εφάπαξ τελών σύνδεσης ΟΚΣΥΑ Α/Α1 και ΟΚΣΥΑ 
ΙΙ την οποία καλείται να υποβάλει ο ΟΤΕ σύμφωνα με 
τα ανωτέρω, εξακολουθούν να παρέχονται οι υφιστά−
μενες υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ II (2) συμπεριλαμβανομένων 
των τιμών (Τοπική, Περιφερειακή, Κεντρική) με τις δι−
αδικασίες παροχής υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ (συμπεριλαμβα−
νομένων των διαδικασιών αποκατάστασης βλαβών) οι 
οποίες περιγράφονται στην Προσφορά Αναφοράς του 
ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνι−
κής πρόσβασης, όπως αυτή εγκρίθηκε με την απόφα−
σή της ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/1.6.2007.

ii. υπολογισμό κόστους για τις υπηρεσίες χώρου /ευ−
κολιών Συνεγκατάστασης σύμφωνα με την απόφαση 
της ΕΕΤΤ 437/002/1.6.2007 και την παράγραφο 2 του 
στοιχείου v, του Κεφαλαίου Α 3. Κανονιστικές Υποχρε−
ώσεις, ενότητα Α, της ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/2006, και εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών 
από την κοινοποίηση στον ΟΤΕ της παρούσας. 

iii. κάθε αναγκαίο υποστηρικτικό στοιχείο και σχετικές 
προτάσεις, προς υποστήριξη των αναφερομένων στο 
Μέρος IX, παρ. 5 της παρούσας, και εντός αποκλειστι−
κής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την 
κοινοποίηση στον ΟΤΕ της παρούσας. 

iv. να υποβάλει προς έγκριση στην ΕΕΤΤ τα οριζό−
μενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/24.6.2008 απόφαση, Υπο−
δείγματα Αναφορών, και συγκεκριμένα τα ακόλουθα: 

Υπόδειγμα 1.1., πίνακας 1, πίνακας 2, πίνακας 4, πίνα−
κας 5 , Υπόδειγμα 1.2, πίνακας 1.1., Υπόδειγμα 3.4, πίνα−
κας 1, πίνακας 2, και εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον ΟΤΕ 
της παρούσας. 

v. να υποβάλει προς έγκριση στην ΕΕΤΤ τις κατα−
στάσεις λογιστικού διαχωρισμού προκειμένου να επι−
τευχθεί πλήρης συμφιλίωση μεταξύ αυτών και του κο−
στολογικού του μοντέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 8, παρ. 4, στοιχ. vi, της απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ 482/051/24.6.2008, και εντός αποκλειστικής προθε−
σμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον 
ΟΤΕ της παρούσας. 

2. Η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται να λάβει Ασφαλιστικά Μέ−
τρα σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του ν. 3431/2006 
απειλώντας χρηματική ποινή για κάθε μέρα μη συμ−
μόρφωσης με τις ως άνω, παράγραφος 1 του παρό−
ντος άρθρου, υποχρεώσεις υποβολής κοστολογικών 
στοιχείων στα πλαίσια των ρυθμιστικών υποχρεώσε−
ων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού δι−
αχωρισμού, οι οποίες επιβάλλονται στον ΟΤΕ από το 
ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λόγω του 
ορισμού του ως Οργανισμού με ΣΙΑ στις ορισθείσες 
σχετικές αγορές.

3. Ο ΟΤΕ καλείται για την έκδοση αποτελεσμάτων 
του κοστολογικού ελέγχου του έτους 2010 με απολο−
γιστικά στοιχεία 2008 και προϋπολογιστικά στοιχεία 
2009 και 2010, στις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής 
και λιανικής για τις οποίες υπέχει υποχρέωση ελέγ−
χου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού 
να ακολουθήσει τις Συστάσεις, όπως αυτές περιγρά−
φονται στις επιμέρους ενότητες της παρούσας, κα−
θώς και τα Παραδοτέα του διεξαχθέντος κοστολο−
γικού ελέγχου 2009 με απολογιστικά στοιχεία 2007, 
ιδίως καλείται:

i. να ενσωματώσει τα εφάπαξ τέλη των υπηρεσιών ΟΚ−
ΣΥΑ Α /Α1 και ΟΚΣΥΑ ΙΙ (2) στο κοστολογικό του σύστη−
μα (Top Down), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Απο−
φάσεις ΕΕΤΤ ΑΠ 437/001/1.6.2007 «Έγκριση Προσφοράς 
Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την παροχή υπηρεσιών Χον−
δρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Συναφών Ευκολι−
ών, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 389/051/8.6.2006 
(ΦΕΚ 891/Β΄/12.7.2006)» και 389/051/2006, Κεφάλαιο ΙΙΙ, 
ενότητα 5,

ii. να υποβάλει στοιχεία υπολογισμού κόστους για 
την παροχή Αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπι−
κό Υποβρόχο, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
388/012/31.5.2006, Κεφάλαιο Α. Κανονιστικές Υποχρεώ−
σεις, περίπτωση (v). 

iii. να υποβάλει προς έγκριση στην ΕΕΤΤ το σύνολο 
των προβλεπόμενων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/24.6.2008, (ΦΕΚ 1151/Β΄/24.6.2008), Υπο−
δειγμάτων Αναφορών και σε περίπτωση της κατά δή−
λωσή του αδυναμίας υποβολής ορισμένων εξ αυτών, να 
προσκομίσει κάθε υποστηρικτικό στοιχείο της δήλωσής 
του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, παρ. 4 της 
ως άνω απόφασης της ΕΕΤΤ.

4. Η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται να αποφανθεί με χωριστή 
απόφασή της, αναφορικά με το θέμα εξέτασης των 
τελών σε σχέση με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια. 

5. Η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται στα πλαίσια των αρμοδιο−
τήτων της να διερευνήσει ενδεχόμενες παραβάσεις της 
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νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ανέκυψαν 
κατά τον παρόντα κοστολογικό έλεγχο. 

6. Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα την εφαρ−
μογή από την ΕΕΤΤ, δυνάμει των άρθρων 12 παράγρα−
φοι στ, η και λε και του άρθρου 14 του νόμου 3431/2006, 
των κανόνων και αρχών του ανταγωνισμού. Η ΕΕΤΤ 
επιφυλάσσεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της 
να διερευνήσει ενδεχόμενες παραβάσεις της νομο−
θεσίας και των αρχών του ανταγωνισμού ιδίως ως 
προς την ύπαρξη επιθετικής τιμολόγησης (predatory 
pricing), ή / και συμπίεσης τιμών / περιθωρίου (price / 
margin squeeze), ή άλλης μορφής καταχρηστικής εκ−
μετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους του ΟΤΕ 

ΑΕ που ανακύπτουν από την εφαρμογή των τιμολογί−
ων που αναφέρονται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 3

Έναρξη Ισχύος

1. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως 
ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις της.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί στον ΟΤΕ.

Μαρούσι, 14 Απριλίου 2009

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

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

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

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

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

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

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

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

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

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

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

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02008370605090064*
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