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Μαρούσι,  16-3-2001 
ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 211/3     

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

��Κανονισµός Αρχών Κοστολόγησης και Τιµολόγησης�� 
 
 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 
 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
α. το Ν.2867/2000 ��Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες 

∆ιατάξεις�� (ΦΕΚ 273/Α/2000), ιδίως το άρθρο 3, παράγρ. 14 εδάφια θ, και 
ιβ, 

 
β. το Π.∆. 181/1999, �Προσαρµογή στην Οδηγία 98/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εφαρµογή της παροχής ανοικτού 
δικτύου (ΟΝΡ) στη Φωνητική Τηλεφωνία και για την Καθολική Υπηρεσία για 
τις Τηλεπικοινωνίες, σε Ανταγωνιστικό Περιβάλλον� (ΦΕΚ 170/Α/1999), 

 
γ. το Π.∆. 165/1999 �Tροποποίηση του Ν.2246/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, σε 

συµµόρφωση : α) προς την Οδηγία 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για τη ∆ιασύνδεση στον χώρο των Τηλεπικοινωνιών, 
προκειµένου να διασφαλισθεί Καθολική Υπηρεσία και ∆ιαλειτουργικότητα, 
µε εφαρµογή των αρχών παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝP) και β) σε 
συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 97/33/ΕΚ, σε ό,τι αφορά 
τη Φορητότητα των Αριθµών και την Προεπιλογή Φορέα� (ΦΕΚ 
159/Α/1999), 

 
δ. το Π.∆. 156/1999 �Tροποποίηση του Ν.2246/1994 και του Π.∆. 40/1996, σε 

συµµόρφωση µε την Οδηγία 97/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 90/387/ΕΟΚ και 
92/44/ΕΟΚ του Συµβουλίου µε σκοπό την προσαρµογή του 
Τηλεπικοινωνιακού Τοµέα στο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον� (ΦΕΚ 
153/Α/1999), 

 
ε. τον Κανονισµό 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την αδεσµοποίητη 
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, 
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στ. την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 
(ΕΕΤΤ) Α.Π. 210/4/28-2-2001 �Λήψη Απόφασης επί της Κοστοστρέφειας 
των νέων Τιµολογίων του ΟΤΕ�, 

 
ζ. την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 

(ΕΕΤΤ) Α.Π. 210/10/28-2-2001 �Έγκριση του Επιχειρησιακού Κοστολογικού 
Συστήµατος του ΟΤΕ�, 

 
η. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, 
 
 

Αποφασίζει : 
 

Γ ε ν ι κ έ ς ∆ ι α τ ά ξ ε ι ς 
 
 

Άρθρο 1 
Πεδίο Εφαρµογής  

 
1. Ο παρών Κανονισµός ορίζει τις Αρχές Κοστολόγησης και Τιµολόγησης για την 

πρόσβαση και χρήση του Τοπικού Βρόχου, για τις Μισθωµένες Γραµµές και για 
τη ∆ιασύνδεση, σύµφωνα µε τα εδάφια θ, και ιβ της παραγρ. 14, του άρθρου 3 
του Ν.2867/2000. 

 
2. Οι Αρχές Κοστολόγησης και Τιµολόγησης του παρόντος Κανονισµού, εφόσον 

δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κανονισµό, έχουν κατά περίπτωση τους 
παρακάτω αποδέκτες (του λοιπού �Υπόχρεοι Οργανισµοί�) : 

 
α. Ως προς τις αρχές κοστολόγησης/τιµολόγησης της Αδεσµοποίητης 

Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, τους Φορείς Σταθερών ∆ηµοσίων 
Τηλεφωνικών ∆ικτύων, οι οποίοι έχουν ορισθεί από την ΕΕΤΤ ως 
έχοντες σηµαντική ισχύ στην αγορά παροχής σταθερών δηµοσίων 
τηλεφωνικών δικτύων και υπηρεσιών βάσει του µέρους 1 του 
Παραρτήµατος Ι, της Οδηγίας 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30-6-1997 ή της Οδηγίας 
98/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26-
2-1998, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό 
2887/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 18ης ∆εκεµβρίου 2000. 

 
β. Ως προς τις αρχές κοστολόγησης/τιµολόγησης των Μισθωµένων 

Γραµµών, τους Οργανισµούς µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των 
Μισθωµένων Γραµµών, βάσει της παραγρ. 10 του άρθρου 2 του Π.∆. 
40/1996 (ΦΕΚ 27/Α/22-2-1996), όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 
7, παράγρ. 2 του Π.∆. 156/1999 (ΦΕΚ 153/A/29-7-1999) σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 97/51/ΕΚ. 

 
γ. Ως προς τις αρχές κοστολόγησης /τιµολόγησης της ∆ιασύνδεσης, τους 

Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισµούς που παρέχουν ∆ηµόσια 
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Τηλεπικοινωνιακά ∆ίκτυα ή και ∆ηµόσιες Τηλεπικοινωνιακές 
Υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, µέρη 1, 2 και 3 του 
Π.∆. 165/1999 (σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 97/33) και έχουν 
κοινοποιηθεί ως έχοντες Σηµαντική Θέση στην Αγορά.  

 
 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

 
Οι όροι που χρησιµοποιούνται στον παρόντα Κανονισµό, έχουν την έννοια η οποία 
τους δίνεται στο Ν.2867/2000, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρονται σε αυτόν, στα 
σχετικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα και στο σχετικό δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύει.  
 
 

Μέρος Ι 
Αρχές Κοστολόγησης 

 
 

Κεφάλαιο Α 
 

Άρθρο 3 
Γενικές Αρχές Κοστολόγησης 

 
Ο υπολογισµός του κόστους των υπηρεσιών της Πλήρως Αδεσµοποίητης και της 
Μεριζόµενης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, των Μισθωµένων Γραµµών και της 
∆ιασύνδεσης γίνεται κατ�εφαρµογή των παρακάτω γενικών αρχών κοστολόγησης : 
 
1. Αρχή της πρόκλησης του κόστους : 
 

α. Το κόστος προσδιορίζεται µε βάση τις αιτίες δηµιουργίας του. O 
παραπάνω προσδιορισµός πρέπει να γίνεται είτε άµεσα (άµεσος 
καταλογισµός), είτε έµµεσα (επιµερισµός του κόστους µε τη χρήση 
κλείδων επιµερισµού - καταµερισµός). Στο κόστος περιλαµβάνεται και 
µια εύλογη απόδοση επί του χρησιµοποιούµενου κεφαλαίου. 

 
β. Η τήρηση της αρχής της πρόκλησης του κόστους διασφαλίζεται µε την 

εφαρµογή της µεθοδολογίας �κοστολόγησης µε βάση τις 
δραστηριότητες� και της µεθοδολογίας �κοστολόγησης δικτύων�. 
 

Στο πλαίσιο της µεθοδολογίας �κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες�, 
το κόστος των επιµέρους δραστηριοτήτων συσχετίζεται µε τις υπηρεσίες και 
τα στοιχεία του δικτύου που δηµιουργούν τη ζήτηση για τις δραστηριότητες 
αυτές. 

 
Στο πλαίσιο της �µεθοδολογίας της κοστολόγησης δικτύων�, το κόστος που 
σχετίζεται µε το δίκτυο συγκεντρώνεται στα διάφορα στοιχεία του, τα οποία 
αποτελούν τα κοστολογικά αντικείµενα. 
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2. Αρχή της αντικειµενικότητας : 
 

Σύµφωνα µε την αρχή της αντικειµενικότητας, η κοστολόγηση αντανακλά τις 
αντικειµενικές σχέσεις κόστους, χωρίς να γίνεται αλλοίωση του κόστους µιας 
υπηρεσίας προς όφελος µιας άλλης. 
 

3. Αρχή της διαφάνειας : 
 
Σύµφωνα µε την αρχή της διαφάνειας : 
 
α. Η κοστολόγηση είναι σαφής και αναλυτική, ώστε να προκύπτουν µε 

ευκρίνεια οι σχέσεις µεταξύ των επιµέρους στοιχείων του κόστους και 
των κοστολογικών αντικειµένων. 

 
β. Η µεθοδολογία της κοστολόγησης είναι ελέγξιµη και επαληθεύσιµη.  
 
γ. Ο έλεγχος της συµµόρφωσης προς την προτεινόµενη κοστολογική 

διαδικασία γίνεται ετησίως από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που 
ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Η µέριµνα και το κόστος του ελέγχου 
βαρύνει τον Υπόχρεο Οργανισµό. Οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές 
υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ το πόρισµα του ελέγχου, το οποίο είναι 
εµπιστευτικό. 

 
δ. Για την εξασφάλιση της διαφάνειας κατά τον υπολογισµό του κόστους 

των υπηρεσιών της Πλήρως Αδεσµοποίητης και της Μεριζόµενης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, καθώς και της ∆ιασύνδεσης, 
εφαρµόζεται ο λογιστικός διαχωρισµός, σύµφωνα µε την αριθ. C 
(1998) 960 (Τελικό), Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 8ης 
Απριλίου 1998, σχετικά µε τη διασύνδεση σε ελευθερωµένη 
τηλεπικοινωνιακή αγορά (Λογιστικός ∆ιαχωρισµός και Λογιστική 
καταγραφή κόστους). 

 
 

Κεφάλαιο Β 
 

Άρθρο 4 
Κοστολόγηση της Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 

 
Για την κοστολόγηση της Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, 
ισχύουν τα παρακάτω : 
 
1. Για την κοστολόγηση των υπηρεσιών της Πλήρως Αδεσµοποίητης 

Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο εφαρµόζεται το κοστολογικό πρότυπο Long 
Run Average Incremental Cost plus mark up (LRAIC+), ήτοι το πρότυπο του 
Μακροπρόθεσµου Μέσου Επαυξητικού Κόστους, συν περιθώριο κάλυψης του 
κοινού και οµαδικού κόστους που αντιστοιχεί στις εν λόγω υπηρεσίες 
(ΜΜΕΚ+). Για το ΜΜΕΚ+ ισχύουν τα ακόλουθα : 
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α. Ως κοινό κόστος ορίζεται το κόστος που αφορά το σύνολο των 
παρεχοµένων υπηρεσιών και ως οµαδικό κόστος ορίζεται το κόστος 
που αφορά µια οµάδα συγγενών παρεχοµένων υπηρεσιών.  
 

β. Για τον επιµερισµό του κοινού κόστους (που συµπεριλαµβάνεται στο 
περιθώριο που προστίθεται στο ΜΜΕΚ+) εφαρµόζεται η µέθοδος των 
ίσων αναλογικών ποσοστών (equal proportionate mark-ups).  

 
γ. Για τον επιµερισµό του οµαδικού κόστους, που συµπεριλαµβάνεται 

στο περιθώριο που προστίθεται στο ΜΜΕΚ+, εφαρµόζεται είτε η 
µέθοδος των ίσων αναλογικών ποσοστών (equal proportionate mark-
ups), είτε η µέθοδος των σταθερών ποσοστών, ανάλογα µε το είδος 
του οµαδικού κόστους που επιµερίζεται.  

 
δ. Ο Υπόχρεος Οργανισµός δύναται να χρησιµοποιήσει διαφορετικές 

µεθόδους επιµερισµού του κοινού και οµαδικού κόστους, εφόσον προ 
της εφαρµογής τους εγκριθούν από την ΕΕΤΤ. 

 
ε. Το δίκτυο Τοπικού Βρόχου (σύνολο ζευγών συνεστραµµένων 

µεταλλικών καλωδίων) είναι η κατάλληλη επαύξηση (increment) για 
τον υπολογισµό του κόστους των υπηρεσιών της Αδεσµοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 

 
στ. Το κόστος των υπηρεσιών της Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης 

στον Τοπικό Βρόχο επιτρέπει την κάλυψη του µακροπρόθεσµου 
επαυξητικού κόστους που σχετίζεται εύλογα µε την παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους των 
εργασιών υποδοµής που απαιτούνται για να παρασχεθούν οι υπηρεσίες 
της Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 

 
2. Για την κοστολόγηση των υπηρεσιών της Πλήρως Αδεσµοποίητης 

Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο εφαρµόζεται η κοστολογική βάση του 
τρέχοντος κόστους και ισχύουν τα ακόλουθα : 

 
α. Κατά την αποτίµηση παγίων βάσει του τρέχοντος κόστους, τo τρέχον 

κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη το καθαρό κόστος 
αντικατάστασης, το οποίο προκύπτει σε περίπτωση αντικατάστασης 
ενός παγίου στοιχείου µε ένα άλλο, που διαθέτει όµοια 
χαρακτηριστικά και είναι της ίδιας ηλικίας. 
 
Στην απλούστερη περίπτωση, το καθαρό κόστος αντικατάστασης 
ισούται µε τη σηµερινή αξία αντικατάστασης ενός παγίου µε ένα 
πανοµοιότυπο. 
 
Σε περίπτωση που πανοµοιότυπο πάγιο δεν διατίθεται πλέον στην 
αγορά, λόγω τεχνολογικής εξέλιξης, χρησιµοποιείται η αξία ενός 
ισοδύναµου σύγχρονου παγίου (modern equivalent asset) που διαθέτει 
την ίδια δυναµικότητα και λειτουργικότητα µε το προς αντικατάσταση 
πάγιο. 
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β. Στην περίπτωση που η λειτουργικότητα και η δυναµικότητα του 
σύγχρονου ισοδύναµου παγίου είναι ανώτερες από εκείνες του παγίου 
για το οποίο υπολογίζεται το κόστος αντικατάστασης, το κόστος του 
σύγχρονου ισοδύναµου παγίου αναπροσαρµόζεται ώστε να 
ενσωµατωθούν οι διαφορές αυτές. 

 
γ. Ο Υπόχρεος Οργανισµός προσδιορίζει επαρκώς τη µεθοδολογία που 

θα ακολουθηθεί για την επικαιροποίηση των αξιών για κάθε πάγιο, ή 
οµάδα παγίων στοιχείων. 

 
δ. Κατά την εφαρµογή της λογιστικής του τρέχοντος κόστους 

χρησιµοποιείται η αρχή της διατήρησης του χρηµατοοικονοµικού 
κεφαλαίου, όπως προβλέπεται στη Σύσταση 98/322/ΕΕ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 141 της 13/05/1998, σ.6επ.). 

 
3. Για τον υπολογισµό του κόστους κεφαλαίου αναφορικά µε την κοστολόγηση 

των υπηρεσιών της Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 
ισχύουν τα ακόλουθα : 

 
α. Για τους σκοπούς της ρύθµισης, το συνολικό κόστος κεφαλαίου που 

συµπεριλαµβάνεται στα τιµολόγια του Υπόχρεου Οργανισµού 
αντανακλά το κόστος ευκαιρίας των συνολικών χρησιµοποιούµενων 
κεφαλαίων, τόσο των ιδίων όσο και των δανειακών κεφαλαίων.  

 
β. Για τον υπολογισµό του συνολικού κόστους κεφαλαίου 

χρησιµοποιείται ο τύπος του συνολικού µέσου σταθµικού κόστους του 
κεφαλαίου (weighted average cost of capital - WACC) : 
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και λαµβάνονται υπόψη : ο σταθµικός µέσος όρος του κόστους των 
διαφόρων µορφών µακροπρόθεσµου δανειακού κεφαλαίου που 
χρησιµοποιεί ο Υπόχρεος Οργανισµός (rd), το κόστος των ίδιων 
κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει την απαιτούµενη απόδοση των 
µετόχων, προκειµένου να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους στον Υπόχρεο 
Οργανισµό, συναρτήσει του κινδύνου στον οποίο θα υποβληθούν τα 
κεφάλαια αυτά (re), το ποσό των ιδίων κεφαλαίων (E) και των 
µακροπρόθεσµων δανειακών κεφαλαίων (D), και η φορολογική 
εξοικονόµηση που συνεπάγεται η χρησιµοποίηση δανειακών 
κεφαλαίων λόγω των τόκων (1 � t), όπου t είναι ο φορολογικός 
συντελεστής.  

 
γ. Για τον υπολογισµό του κόστους των ιδίων κεφαλαίων (re) 

χρησιµοποιείται το υπόδειγµα τιµολόγησης κεφαλαίων τίτλων (Capital 
Asset Pricing Model - CAPM), σύµφωνα µε το οποίο το κόστος των 
ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται συναρτήσει του χωρίς κίνδυνο 
επιτοκίου (rf), της απόδοσης του Χαρτοφυλακίου της Αγοράς (rm) και 
του συντελεστή µεταβλητότητας µεταξύ της τιµής της µετοχής της 
Επιχείρησης στο Χρηµατιστήριο, ως προς το δείκτη τιµών του 
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Χρηµατιστηρίου (β). Ο σχετικός τύπος υπολογισµού του κόστους 
ιδίων κεφαλαίων είναι : 

 
)( fmfe rrrr −×+= β  

 
δ. Ο υπολογισµός του κόστους κεφαλαίου σχετικά µε τα τιµολόγια των 

προσφερόµενων υπηρεσιών λαµβάνει υπόψη : την πραγµατική δοµή 
του κεφαλαίου του Υπόχρεου Οργανισµού, όπως αυτή παρουσιάζεται 
στις επίσηµες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις, το πραγµατικό 
κόστος των µακροπρόθεσµων ξένων κεφαλαίων του Υπόχρεου 
Οργανισµού, όπως αυτό προκύπτει από το επιτόκιο των δανείων τα 
οποία έχει συνάψει, και το κόστος των ιδίων κεφαλαίων υπολογισµένο 
µε βάση το CAPM. Για τον υπολογισµό του CAPM, ως χωρίς κίνδυνο 
επιτόκιο θα χρησιµοποιηθεί το επιτόκιο των µακροπρόθεσµων 
οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου. 

 
ε. Το κόστος κεφαλαίου εφαρµόζεται επί του χρησιµοποιούµενου 

κεφαλαίου. Ο υπολογισµός του χρησιµοποιούµενου κεφαλαίου γίνεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. C (1998) 960 (Τελικό), Σύσταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 1998.  

 
4. Αναφορικά µε τη χρονική διάρκεια των αποσβέσεων ισχύουν τα ακόλουθα : 
 

α. Οι συντελεστές απόσβεσης υπολογίζονται µε βάση την οικονοµική 
ζωή των παγίων στοιχείων, δηλαδή το χρονικό διάστηµα που το πάγιο 
προσφέρει αποδοτικά τις υπηρεσίες του και όχι το χρονικό διάστηµα 
απόσβεσης που επιβάλλεται από τη νοµοθεσία για τη σύνταξη των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Εάν το πάγιο έχει υπολειµµατική 
αξία (residual value) αυτή αφαιρείται από το προς απόσβεση κόστος 
του παγίου. 

 
β. Ο Υπόχρεος Οργανισµός προσδιορίζει επαρκώς τη διάρκεια σε έτη της 

οικονοµικής ζωής που προτίθεται να υιοθετήσει για κάθε πάγιο ή 
οµάδα παγίων στοιχείων.  

 
γ. Ο υπολογισµός των αποσβέσεων γίνεται βάσει της γραµµικής µεθόδου 

(straight line depreciation). 
 

5. Το κόστος της υπηρεσίας της Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον 
Τοπικό βρόχο περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 

 
α. Την απόσβεση του κόστους της επένδυσης του συνεστραµµένου 

ζεύγους µεταλλικών καλωδίων που συνδέει το Χρήστη µε τον Κύριο 
Κατανεµητή (Main Distribution Frame - MDF), ή ισοδύναµο σηµείο 
κατανοµής το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στις εγκαταστάσεις του 
Χρήστη. 

 
β. Τα γενικά έξοδα για τη συντήρηση του συνεστραµµένου ζεύγους 

µεταλλικών καλωδίων. Το επίπεδο της συντήρησης ικανοποιεί το 
ελάχιστο επίπεδο ποιότητας που αναφέρεται στο Υπόδειγµα 
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Προσφοράς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 
(ΥΠΑΠΤΒ) του Υπόχρεου Οργανισµού ή/και το τυχόν συγκεκριµένο 
επίπεδο ποιότητας που συµφωνήθηκε µεταξύ του Υπόχρεου 
Οργανισµού και του ∆ικαιούχου. 

 
γ. Το κόστος για την αναφορά και τις εργασίες επισκευής των βλαβών 

του συνεστραµµένου ζεύγους µεταλλικών καλωδίων.  
 
δ. Το διαχειριστικό κόστος της συνεργασίας του Υπόχρεου Οργανισµού 

µε τους ∆ικαιούχους. 
 
ε. Λοιπά κόστη που σχετίζονται άµεσα µε τη παροχή των υπηρεσιών της 

Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 
 
στ. Αναλογία του οµαδικού κόστους του Υπόχρεου Οργανισµού. Στο 

οµαδικό κόστος περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, το τυχόν κόστος 
οργάνωσης και προετοιµασίας των συστηµάτων, προκειµένου να είναι 
σε θέση ο Υπόχρεος Οργανισµός να παρέχει τις υπηρεσίες της Πλήρως 
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και το κόστος που 
σχετίζεται τόσο µε το δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης, όσο και µε το 
δίκτυο Κορµού, όπως για παράδειγµα το κόστος απόσβεσης των 
ικριωµάτων, των τροφοδοτικών µηχανηµάτων και των κεντρικών 
εγκαταστάσεων στις οποίες στεγάζονται τα αστικά κέντρα.  

 
ζ. Αναλογία του κοινού κόστους του Υπόχρεου Οργανισµού. Από το 

σύνολο του κοινού κόστους του Υπόχρεου Οργανισµού εξαιρείται το 
µέρος εκείνο του κοινού κόστους, το οποίο αφορά αποκλειστικά την 
παροχή λιανικών υπηρεσιών του Υπόχρεου Οργανισµού. 

 
η.  Το κόστος της Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 

Βρόχο υπολογίζεται σε ετήσια βάση και χρεώνεται στους ∆ικαιούχους 
σε µηνιαία βάση. 

 
θ. Ο Υπόχρεος Οργανισµός τεκµηριώνει τους σχετικούς υπολογισµούς 

για τον προσδιορισµό των µηνιαίων τελών της υπηρεσίας Πλήρως 
Αποδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και δηµοσιοποιεί 
τα σχετικά τιµολόγια στα πλαίσια του εγκεκριµένου από την ΕΕΤΤ 
Υποδείγµατος Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο.  

 
6. Για την κοστολόγηση των υπηρεσιών φυσικής συνεγκατάστασης (physical 

collocation) λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα :  
 
α. Το σταθερό κόστος που έχει σχέση µε την αρχική προετοιµασία των 

χώρων (αρχική µελέτη, διαµόρφωση χωρισµάτων, αποµάκρυνση 
άχρηστου υλικού, κλπ.) επιµερίζεται στους ∆ικαιούχους, βάσει των 
τετραγωνικών µέτρων που θα καταλάβουν στο χώρο 
συνεγκατάστασης.  

 
β. Ο Υπόχρεος Οργανισµός τεκµηριώνει τον τρόπο υπολογισµού του 

κόστους συνεγκατάστασης, ανά τετραγωνικό µέτρο, για την αρχική 
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προετοιµασία των χώρων και δηµοσιοποιεί τα σχετικά τιµολόγια στα 
πλαίσια του, εγκεκριµένου από την ΕΕΤΤ, Υποδείγµατος 
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 

 
γ. Το κόστος της χρήσης ή/και µίσθωσης του χώρου συνεγκατάστασης 

χρεώνεται σε µηνιαία βάση, ανά τετραγωνικό µέτρο. Υπολογίζεται 
λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αξία των εγκαταστάσεων και 
επιµερίζεται στους ∆ικαιούχους, βάσει των τετραγωνικών µέτρων που 
καταλαµβάνουν στο χώρο του αστικού κέντρου του Υπόχρεου 
Οργανισµού. 

 
Για τον υπολογισµό της τρέχουσας αξίας των εγκαταστάσεων, στην 
περίπτωση ιδιόκτητων κτιρίων, λαµβάνεται υπόψη η αντικειµενική 
αξία των κτιρίων, ενώ στην περίπτωση µισθωµένων εγκαταστάσεων η 
τρέχουσα αξία µίσθωσης. Ο Υπόχρεος Οργανισµός πρέπει να ορίσει 
έναν αριθµό έως πέντε (5) ζωνών, ανάλογα µε τον αριθµό των 
συνδροµητών του κέντρου, ή άλλο κατάλληλο κριτήριο, µε 
διαφορετικό ύψος αποζηµίωσης για τη χρήση, ή µίσθωµα ανά 
τετραγωνικό µέτρο. Ο Υπόχρεος Οργανισµός τεκµηριώνει τη διάκριση 
των ζωνών, καθώς και το σχετικό ύψος αποζηµίωσης για τη χρήση ή 
µίσθωµα, το οποίο υπολογίζεται ανά τετραγωνικό µέτρο, για κάθε 
ζώνη, και δηµοσιοποιεί τα σχετικά τιµολόγια στα πλαίσια του, 
εγκεκριµένου από την ΕΕΤΤ, Υποδείγµατος Αδεσµοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 

 
δ. Το λειτουργικό κόστος για τη συντήρηση, το φωτισµό, την ασφάλεια, 

την καθαριότητα του χώρου συνεγκατάστασης, την ασφάλιση 
µηχανηµάτων για κινδύνους, κ.λπ., χρεώνεται στους ∆ικαιούχους. Η 
σχετική χρέωση γίνεται σε µηνιαία βάση, ανά τετραγωνικό µέτρο. Το 
κόστος αυτό επιµερίζεται αναλογικά µε την επιφάνεια που 
καταλαµβάνει ο κάθε ∆ικαιούχος στο χώρο του αστικού κέντρου του 
Υπόχρεου Οργανισµού. Ο Υπόχρεος Οργανισµός τεκµηριώνει τους 
υπολογισµούς για τον προσδιορισµό του λειτουργικού κόστους 
συνεγκατάστασης, ανά τετραγωνικό µέτρο και δηµοσιοποιεί τα 
σχετικά τιµολόγια στα πλαίσια του, εγκεκριµένου από την ΕΕΤΤ, 
Υποδείγµατος Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 
 

ε. Το κόστος ηλεκτροδότησης για τον κλιµατισµό του εξοπλισµού του 
∆ικαιούχου και λοιπές ανάγκες στους χώρους της συνεγκατάστασης, 
υπολογίζεται ως ένα µέσο κόστος, ανά τετραγωνικό µέτρο. Για τον 
υπολογισµό του µέσου κόστους ανά τετραγωνικό µέτρο, λαµβάνονται 
υπόψη οι ανάγκες του ∆ικαιούχου και το κόστος, ανά µονάδα 
ηλεκτρικής ενέργειας, που αντιµετωπίζει ο Υπόχρεος Οργανισµός. Ο 
Υπόχρεος Οργανισµός τεκµηριώνει το κόστος και δηµοσιοποιεί τα 
τιµολόγια ηλεκτροδότησης, ανά τετραγωνικό µέτρο, στα πλαίσια του 
εγκεκριµένου από την ΕΕΤΤ Υποδείγµατος Αδεσµοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 

 
στ. Για να αποφευχθεί η περίπτωση διπλού υπολογισµού, το σύστηµα 

κοστολόγησης του Υπόχρεου Οργανισµού δεν ενσωµατώνει 
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οποιοδήποτε κόστος σχετικό µε τη συνεγκατάσταση στο κόστος 
παροχής των υπηρεσιών της Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον 
Τοπικό Βρόχο ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που χρεώνει, ή έχει 
ήδη χρεώσει, ο Υπόχρεος Οργανισµός. 

 
7. Για την κοστολόγηση των υπηρεσιών εικονικής συνεγκατάστασης (virtual 

collocation) λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα :  
 

α.  Ισχύει η παράγρ. 6 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισµού.  
 
β.  Για τη συντήρηση και τη λειτουργία του εξοπλισµού του ∆ικαιούχου 

από τον Υπόχρεο Οργανισµό, ο Υπόχρεος Οργανισµός χρεώνει ένα 
εργατικό κόστος ανά ώρα, µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο 
Υπόδειγµα Προσφοράς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 
Βρόχο του Υπόχρεου Οργανισµού ή/και στη µεταξύ τους σύµβαση. 

 
8. Ο Υπόχρεος Οργανισµός χρεώνει τέλος σύνδεσης (set-up cost ή connection 

charge) για κάθε µεταφορά συνδροµητή του στον ∆ικαιούχο. Για το 
προσδιορισµό του τέλους σύνδεσης λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα : 
 

α. Το τέλος σύνδεσης είναι προσανατολισµένο στο κόστος που προκαλεί 
η σύνδεση και εποµένως δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα µε το 
κόστος αυτό. Για παράδειγµα, το κόστος δύναται να διαφοροποιείται 
στην περίπτωση µεταφοράς, από τον Υπόχρεο Οργανισµό σε ένα 
∆ικαιούχο, ενός ενεργού συνεστραµµένου ζεύγους µεταλλικών 
καλωδίων, από ότι στην περίπτωση µεταφοράς ενός ανενεργού 
συνεστραµµένου ζεύγους µεταλλικών καλωδίων. 

β. Το κόστος σύνδεσης περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, το κόστος της 
επιπλέον εργασίας που γίνεται για τη σύνδεση αυτή, το κόστος της 
δηµιουργίας και µεταφοράς τµήµατος Τοπικού Βρόχου στην ήδη 
υπάρχουσα υποδοµή Τοπικού Βρόχου του Υπόχρεου Οργανισµού και 
διάφορες άλλες δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε τη σύνδεση, όπως η 
εγκατάσταση επιπλέον στοιχείων δικτύου που απαιτούνται για την 
παροχή της Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, 
κλπ.. 

 
γ. Στο τέλος σύνδεσης δύναται να συµπεριλαµβάνεται και το κόστος 

τεχνικής προετοιµασίας των γραµµών, εάν το εν λόγω κόστος 
τεκµηριωθεί επαρκώς από τον Υπόχρεο Οργανισµό. Κατά περίπτωση, 
στο κόστος προετοιµασίας δύνανται να περιλαµβάνονται τα έξοδα για 
τους τεχνικούς ελέγχους (αµοιβές εργαζοµένων), καθώς και το κόστος 
του κατάλληλου εξοπλισµού για τη διενέργειά τους.  

 
δ. Τα τέλη σύνδεσης πληρώνονται µια φορά, ανά σύνδεση. 
 
ε.  Ο Υπόχρεος Οργανισµός τεκµηριώνει τους υπολογισµούς για κάθε 

περίπτωση σύνδεσης και δηµοσιοποιεί τα σχετικά τέλη στα πλαίσια 
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του εγκεκριµένου από την ΕΕΤΤ Υποδείγµατος Αδεσµοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 

 
9. Ο Υπόχρεος Οργανισµός έχει τη δυνατότητα να χρεώνει τους ∆ικαιούχος για 

τα συνδετικά καλώδια (tie cables) που συνδέουν τον Κύριο Κατανεµητή του, 
ή ισοδύναµο σηµείο κατανοµής που βρίσκεται πλησιέστερα στις 
εγκαταστάσεις του χρήστη, µε τον εξοπλισµό του ∆ικαιούχου. Η τιµολόγηση 
αυτών των καλωδίων γίνεται βάσει του προκαλούµενου κόστους. Το σχετικό 
κόστος δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος της 
συνεγκατάστασης (φυσική ή αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση). Στην 
περίπτωση που ο Υπόχρεος Οργανισµός παρέχει τα συνδετικά καλώδια στον 
∆ικαιούχο, η σχετική χρέωση γίνεται εφάπαξ. Η χρέωση αναφορικά µε τη 
συντήρηση των συνδετικών καλωδίων γίνεται είτε σε ετήσια, είτε σε µηνιαία 
βάση. Επιπλέον, ο Υπόχρεος Οργανισµός δύναται να χρεώσει ένα εφάπαξ 
τέλος για τη σύνδεση (connection charge) των συνδετικών καλωδίων. Ο 
Υπόχρεος Οργανισµός τεκµηριώνει τους υπολογισµούς για τον προσδιορισµό 
των τελών για κάθε περίπτωση συνδετικών καλωδίων και δηµοσιοποιεί τα 
σχετικά τέλη στα πλαίσια του, εγκεκριµένου από την ΕΕΤΤ, Υποδείγµατος 
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 

 
10. Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος ζητήσει από τον Υπόχρεο Οργανισµό την 

παροχή υπηρεσιών µετάδοσης και σύνδεσης (transmission and backhaul 
services), ο Υπόχρεος Οργανισµός χρεώνει το ∆ικαιούχο ένα σχετικό µηνιαίο 
τέλος. 

 
Στην περίπτωση που ο Υπόχρεος Οργανισµός παρέχει υποστηρικτικές 
υπηρεσίες στον ∆ικαιούχο, όπως τη δροµολόγηση καλωδίου οπτικών ινών το 
οποίο καταλήγει στο χώρο της συνεγκατάστασης, χρεώνει το ∆ικαιούχο ένα 
σχετικό εφάπαξ τέλος. 
 
Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η χρέωση γίνεται βάσει του κόστους που 
προκαλείται. Ο Υπόχρεος Οργανισµός τεκµηριώνει στην ΕΕΤΤ τους 
υπολογισµούς για τον προσδιορισµό των σχετικών τελών και δηµοσιοποιεί τα 
σχετικά τέλη, στα πλαίσια του εγκεκριµένου από την ΕΕΤΤ Υποδείγµατος 
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 
 

11. Ο Υπόχρεος Οργανισµός δύναται να χρεώσει τον ∆ικαιούχο για την παροχή 
πληροφοριών αναφορικά µε την υλοποίηση της Πλήρως Αδεσµοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, στην περίπτωση που µπορεί να τεκµηριώσει 
ότι οι συγκεκριµένες ενέργειες προκαλούν σε αυτόν κόστος. Η σχετική 
χρέωση υπολογίζεται βάσει του κόστους που προκαλείται και γίνεται εφάπαξ. 

 
12. Οποιαδήποτε µηνιαία ή εφάπαξ χρέωση, επιπλέον των ήδη αναφεροµένων στο 

άρθρο 4 του παρόντος, θεωρηθεί αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας της 
Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, πρέπει να είναι 
κοστοστρεφής. Ο Υπόχρεος Οργανισµός πρέπει να είναι σε θέση να 
δικαιολογήσει την αναγκαιότητα της εν λόγω χρέωσης και τον τρόπο 
προσδιορισµού του σχετικού κόστους.  
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Στα πλαίσια αυτά, ο Υπόχρεος Φορέας τεκµηριώνει τους υπολογισµούς για 
τον προσδιορισµό του σχετικού κόστους και δηµοσιοποιεί τα σχετικά 
τιµολόγια, στα πλαίσια του εγκεκριµένου από την ΕΕΤΤ Υποδείγµατος 
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 

 
 

Άρθρο 5 
Κοστολόγηση της Μεριζόµενης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 

 
Η κοστολόγηση της Μεριζόµενης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ακολουθεί τους 
βασικούς άξονες της κοστολόγησης της Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον 
Τοπικό Βρόχο που παρουσιάζονται στο άρθρο 4, παράγραφοι 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
και 12. Επίσης, ισχύουν τα ακόλουθα :  
 
1. Για την κοστολόγηση των υπηρεσιών της Μεριζόµενης Πρόσβασης στον 

Τοπικό Βρόχο εφαρµόζεται το κοστολογικό πρότυπο του Μακροπρόθεσµου 
Μέσου Επαυξητικού Κόστους, χωρίς να προστίθεται ένα περιθώριο κάλυψης 
του κοινού και οµαδικού κόστους που αντιστοιχεί στις εν λόγω υπηρεσίες 
(ΜΜΕΚ). Το κοινό και οµαδικό κόστος καλύπτεται από τις υπηρεσίες 
χαµηλής συχνότητας (τηλεφωνία) που θα συνεχίσει να παρέχει ο Υπόχρεος 
Οργανισµός από τη γραµµή που θα µοιράζεται µε τον ∆ικαιούχο.  

 
2. Το κόστος οποιουδήποτε επιπλέον εξοπλισµού που σχετίζεται άµεσα µε την 

υλοποίηση της Μεριζόµενης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (π.χ. διαιρετές- 
splitters), εφόσον υπάρχει, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στο κόστος 
παροχής της υπηρεσίας, µε βάση το κοστολογικό πρότυπο του ΜΜΕΚ, συν 
ένα ποσοστό κάλυψης του οµαδικού κόστους, το οποίο συνδέεται µε το 
συγκεκριµένο εξοπλισµό. 

 
3. Το κόστος των υπηρεσιών της Μεριζόµενης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 

περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, το κόστος για τη διεκπεραίωση των 
παραγγελιών των ∆ικαιούχων που αιτούνται τη Μεριζόµενη Πρόσβαση, το 
διαχειριστικό κόστος συνεργασίας µε τους ∆ικαιούχους, καθώς και το κόστος 
συντήρησης των υπηρεσιών, προκειµένου αυτές να παρέχονται σύµφωνα µε 
το ελάχιστο επίπεδο ποιότητας που περιλαµβάνεται στο Υπόδειγµα 
Προσφοράς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο του Υπόχρεου 
Οργανισµού ή/και το συγκεκριµένο επίπεδο ποιότητας που συµφωνήθηκε 
µεταξύ των µερών. 

 
4. Το κόστος της υπηρεσίας της Μεριζόµενης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 

υπολογίζεται σε ετήσια βάση και χρεώνεται σε µηνιαία βάση.  
 
5. Ο Υπόχρεος Οργανισµός τεκµηριώνει τους υπολογισµούς για τον 

προσδιορισµό των µηνιαίων τελών της υπηρεσίας της Μεριζόµενης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και δηµοσιοποιεί τα σχετικά τέλη στα 
πλαίσια του, εγκεκριµένου από την ΕΕΤΤ, Υποδείγµατος Αδεσµοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 
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Κεφάλαιο Γ 

 
Άρθρο 6 

Κοστολόγηση των Μισθωµένων Γραµµών 
 
Για την κοστολόγηση των Μισθωµένων Γραµµών ισχύουν τα ακόλουθα : 
 
1. Το κόστος των Μισθωµένων Γραµµών πρέπει να υπολογίζεται χωριστά για το 

κόστος που αφορά τη χρησιµοποίηση του εξοπλισµού του δικτύου Κορµού 
του Υπόχρεου Οργανισµού και το κόστος που αφορά τα σχετικά µε την 
εµπορική εκµετάλλευση των Μισθωµένων Γραµµών.  

 
2. Η κοστολόγηση των Μισθωµένων Γραµµών γίνεται µε βάση το πρότυπο του 

πλήρως κατανεµηµένου κόστους και την κοστολογική βάση του ιστορικού 
κόστους.  

 
3. Το κοστολογικό σύστηµα για τις Μισθωµένες Γραµµές υποστηρίζει τις Αρχές 

Τιµολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισµού. Ως εκ 
τούτου, περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία :  

 
α. Το άµεσο κόστος των Μισθωµένων Γραµµών, δηλαδή το κόστος που 

υφίστανται οι Υπόχρεοι Οργανισµοί για την εγκατάσταση, λειτουργία 
και συντήρηση των Μισθωµένων Γραµµών, καθώς και για την 
εµπορία και χρέωση της χρήσης τους. 

 
β. Το κοινό κόστος, δηλαδή το κόστος που δεν µπορεί να αποδοθεί 

άµεσα ούτε στις Μισθωµένες Γραµµές, ούτε σε άλλες δραστηριότητες 
του Υπόχρεου Οργανισµού. Το κοινό κόστος διακρίνεται σε τρεις (3) 
κατηγορίες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες : 

 
ι. Το άµεσα καταλογίσηµο κόστος, το οποίο είναι δυνατόν να 

καταλογισθεί απευθείας στις Μισθωµένες Γραµµές µε βάση 
την ανάλυση της προέλευσής του.  

 
ιι. Το έµµεσο κόστος, το οποίο δεν έχει άµεσο και σαφή 

συσχετισµό µε µια συγκεκριµένη κατηγορία υπηρεσιών. Το 
κοινό αυτό κόστος επιµερίζεται µε βάση την έµµεση σχέση 
που έχει µε άλλες κατηγορίες κόστους, ή µε µια οµάδα 
κατηγοριών κόστους για τις οποίες είναι εφικτός ο άµεσος 
καταλογισµός ή ο επιµερισµός. Ο σχετικός επιµερισµός 
γίνεται µε κλείδες επιµερισµού. 

 
ιιι. Το υπολειµµατικό κόστος, το οποίο δεν δύναται να 

επιµερισθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις µεθόδους που 
αναφέρονται στις δύο (2) προηγούµενες περιπτώσεις. Το 
κοινό αυτό κόστος επιµερίζεται µε βάση ένα γενικό 
συντελεστή επιµερισµού, που υπολογίζεται ως ο λόγος του 
συνόλου του κόστους, που άµεσα ή έµµεσα επιρρίπτεται σε 
υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο ειδικών ή 
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αποκλειστικών δικαιωµάτων, προς το κόστος που 
επιρρίπτεται στις λοιπές υπηρεσίες. 

 
4. Για τον υπολογισµό του κόστους κεφαλαίου αναφορικά µε την κοστολόγηση 

των Μισθωµένων Γραµµών, ισχύει η παραγρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος 
Κανονισµού. 

 
 

Κεφάλαιο ∆ 
 

Άρθρο 7 
Κοστολόγηση της ∆ιασύνδεσης 

 
1. Το κόστος των υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης υπολογίζεται έτσι ώστε να : 

 
α. επιτρέπεται η κάλυψη τόσο του κοινού, όσο και του οµαδικού κόστους 

που αντιστοιχεί στις εν λόγω υπηρεσίες,  
 
β. επιτρέπεται η κάλυψη του κόστους που σχετίζεται λογικά και 

αναγκαία µε την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και  
 
γ. περιλαµβάνεται µια εύλογη απόδοση επί του χρησιµοποιούµενου 

κεφαλαίου. 
 

2. Η κοστολόγηση της διασύνδεσης γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 8 του Π.∆. 165/1999 και τη Σύσταση C (1998) 960 της Επιτροπής, της 
8ης Απριλίου 1998. Στα πλαίσια αυτά, εφαρµόζονται τα ακόλουθα : 

 
α. Η κοστολόγηση της ∆ιασύνδεσης γίνεται βάσει του κοστολογικού 

προτύπου του ΜΜΕΚ+, ήτοι του Μακροπρόθεσµου Μέσου 
Επαυξητικού Κόστους συν περιθώριο κάλυψης του κοινού και 
οµαδικού κόστους, και της κοστολογικής βάσης του τρέχοντος 
κόστους. 

 
β. Το κοινό κόστος αφορά το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών του 

Υπόχρεου Οργανισµού. Το οµαδικό κόστος αφορά µια οµάδα 
συγγενών παρεχοµένων υπηρεσιών του Υπόχρεου Οργανισµού. Το 
κοινό και το οµαδικό κόστος που σχετίζεται µε το κόστος της 
∆ιασύνδεσης, µέσω του περιθωρίου κάλυψης, αφορούν κυρίως την 
επιχειρηµατική λειτουργία του ∆ικτύου. 

 
γ. Το κοινό κόστος που συµπεριλαµβάνεται στο περιθώριο που 

προστίθεται στο ΜΜΕΚ+, επιµερίζεται µε την µέθοδο των ίσων 
αναλογικών ποσοστών. 

 
δ. Το οµαδικό κόστος που συµπεριλαµβάνεται στο περιθώριο που 

προστίθεται στο ΜΜΕΚ+, επιµερίζεται είτε µε τη µέθοδο των ίσων 
αναλογικών ποσοστών, είτε µε τη µέθοδο των σταθερών ποσοστών, 
ανάλογα µε το είδος του οµαδικού κόστους που επιµερίζεται.  
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ε. Ο Υπόχρεος Οργανισµός έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει 
διαφορετικές µεθόδους επιµερισµού του κοινού και οµαδικού κόστους, 
εφόσον προ της εφαρµογής τους εγκριθούν από την ΕΕΤΤ. 

 
στ. Tο δίκτυο κορµού είναι η κατάλληλη επαύξηση (increment) για τον 

υπολογισµό του κόστους της ∆ιασύνδεσης. 
 

ζ. To τρέχον κόστος του δικτύου κορµού υπολογίζεται λαµβάνοντας 
υπόψη το κόστος του σύγχρονου ισοδύναµου παγίου που διαθέτει 
αντίστοιχες τεχνικές δυνατότητες. 

 
η. Για την αποτίµηση παγίων, βάσει του τρέχοντος κόστους, ισχύει η 

παραγρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισµού. 
 
θ. Για τον υπολογισµό του κόστους κεφαλαίου αναφορικά µε την 

κοστολόγηση της ∆ιασύνδεσης, ισχύει η παραγρ. 3 του άρθρου 4 του 
παρόντος Κανονισµού.  

 
ι. Για την χρονική διάρκεια των αποσβέσεων ισχύει η παραγρ. 4 του 

άρθρου 4 του παρόντος Κανονισµού.  
 
3. Οποιαδήποτε χρέωση θεωρηθεί αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας της 

∆ιασύνδεσης πρέπει να είναι κοστοστρεφής. Ο Υπόχρεος Οργανισµός πρέπει 
να είναι σε θέση να δικαιολογήσει την αναγκαιότητα της χρέωσης και τον 
τρόπο προσδιορισµού του σχετικού κόστους. 

 
4. Οι Οργανισµοί οι οποίοι παρέχουν ∆ηµόσια Τηλεπικοινωνιακά ∆ίκτυα ή/και 

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες, διαθέσιµες στο κοινό, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Παραρτήµατος Ι (µέρη 1 και 2) του 
Π.∆. 165/1999 και έχουν καθορισθεί ως έχοντες Σηµαντική Θέση στην Αγορά 
και προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης σε άλλους Οργανισµούς 
υποχρεούνται να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς. 

 
5. Η ΕΕΤΤ δύναται στο µέλλον να καθορίσει συγκεκριµένο κοστολογικό 

πρότυπο για τους Οργανισµούς του Παραρτήµατος Ι, µέρος 3 του Π.∆ 
165/1999, οι οποίοι έχουν σηµαντική ισχύ στην αγορά. 

 
 

Μέρος ΙΙ 
Αρχές Τιµολόγησης 

 
Κεφάλαιο Α 

 
Άρθρο 8 

Αρχές τιµολόγησης της Πλήρως Αδεσµοποίητης και της Μεριζόµενης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 

 
1. Η τιµολόγηση της Πλήρως Αδεσµοποίητης και της Μεριζόµενης Πρόσβασης 

στον  Τοπικό  Βρόχο γίνεται µε γνώµονα την επιδίωξη των ακόλουθων 
στόχων  : 
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α. Την ενθάρρυνση του µακροπρόθεσµα αποτελεσµατικού 

ανταγωνισµού. 
 
β. Την αποστολή οικονοµικών µηνυµάτων τα οποία προάγουν τη λήψη 

αποδοτικών επενδυτικών αποφάσεων, στο µακροχρόνιο διάστηµα, 
λαµβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη στην τεχνολογία και τις υπηρεσίες. 
Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τόσο τον Υπόχρεο Οργανισµό, όσο και 
τους ∆ικαιούχους. 

 
γ. Την εξασφάλιση ότι ο Υπόχρεος Οργανισµός είναι σε θέση να 

καλύπτει το αντίστοιχο κόστος του και έχει επιπλέον µια εύλογη 
απόδοση, ώστε να εξασφαλίζεται η µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και 
αναβάθµιση του δικτύου τοπικής πρόσβασης. 

 
δ. Επαρκή διαφάνεια, ώστε οι ∆ικαιούχοι να έχουν εµπιστοσύνη ότι τα 

τιµολόγια είναι βασισµένα στο κόστος και έχουν υπολογιστεί µε βάση 
σταθερή µεθοδολογία, η οποία δεν αναµένεται να µεταβληθεί άµεσα, 
ώστε να τους παρέχεται ένα δεδοµένο σηµείο αναφοράς για να 
προγραµµατίζουν τις ενέργειες τους. 

 
ε. Την αποφυγή διακρίσεων ως προς τους λήπτες των υπηρεσιών. 
 
στ. Τη διευκόλυνση της αποτελεσµατικής χρήσης του δικτύου, ώστε να 

παρέχονται κίνητρα στους ∆ικαιούχους για την εισαγωγή και την 
αποτελεσµατική χρήση νέων υπηρεσιών.  

 
2. Οι βασικές αρχές που διέπουν την τιµολόγηση των υπηρεσιών της Πλήρως 

Αδεσµοποίητης και της Μεριζόµενης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο είναι 
συνοπτικά, οι εξής : 

 
α. Αρχή του προσανατολισµού στο κόστος : 

Τα τιµολόγια βασίζονται στο κόστος, συµπεριλαµβανοµένης µιας 
εύλογης απόδοσης επί του χρησιµοποιούµενου κεφαλαίου. Όσον 
αφορά το κόστος του κεφαλαίου, λαµβάνεται υπόψη ο κίνδυνος των 
επενδύσεων και η δοµή των κεφαλαίων. 

 
β. Αρχή της επαρκούς δηµοσιοποίησης και διάκρισης/ 

αδεσµοποίησης (unbundling) : 
Ο Υπόχρεος Οργανισµός καταρτίζει Προσφορά για τις υπηρεσίες της 
Πλήρως Αδεσµοποίητης και της Μεριζόµενης Πρόσβασης στον 
Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς εγκαταστάσεις (π.χ. υπηρεσίες 
συνεγκατάστασης) στην οποία αναφέρονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και οι τιµές παροχής τους. Τα 
τιµολόγια των υπηρεσιών αυτών πρέπει να είναι επαρκώς 
διαχωρισµένα, ώστε οι ∆ικαιούχοι να πληρώνουν και να λαµβάνουν 
µόνο τις υπηρεσίες εκείνες που έχουν ζητήσει. 
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γ. Αρχή του ελεύθερου ανταγωνισµού : 

Η τιµολόγηση των υπηρεσιών που ο Υπόχρεος Οργανισµός παρέχει 
προς τους ∆ικαιούχους, δεν δηµιουργεί εµπόδια στην είσοδο 
∆ικαιούχων στην αγορά ή/και άλλες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, 
ιδίως υπερβολική τιµολόγηση (excessive pricing) και συµπίεση τιµών 
(price squeeze).  

 
Ως υπερβολική τιµολόγηση θεωρείται η περίπτωση όπου τα τιµολόγια 
του Υπόχρεου Οργανισµού για τις υπηρεσίες της Πλήρως 
Αδεσµοποίητης και της Μεριζόµενης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, 
είναι υπερβολικά σε σχέση µε την οικονοµική αξία των παρεχοµένων 
υπηρεσιών. 

 
Ως συµπίεση τιµών θεωρείται η περίπτωση όπου ο Υπόχρεος 
Οργανισµός χρεώνει τους ∆ικαιούχους, για τις ενδιάµεσες υπηρεσίες 
που αγοράζουν από αυτόν, τιµές που δεν επιτρέπουν σε αυτούς να τον 
ανταγωνιστούν στη λιανική αγορά. 
 

δ. Αρχής της µη διάκρισης : 
Η παροχή των ίδιων υπηρεσιών (από πλευράς ποιότητας και τεχνικών 
χαρακτηριστικών) σε όλους τους φορείς στις ίδιες τιµές. Ο Υπόχρεος 
Οργανισµός εφαρµόζει ίδιες τιµές, για ίδιες (από πλευράς ποιότητας 
και τεχνικών χαρακτηριστικών) υπηρεσίες, τις οποίες παρέχει, 
ανεξαρτήτως του λήπτη των εν λόγω υπηρεσιών, είτε πρόκειται για 
θυγατρική του Εταιρεία, είτε επιχειρηµατική του λειτουργία (στο 
πλαίσιο του λογιστικού διαχωρισµού), είτε για ανταγωνιστή του.  

 
3. Η ΕΕΤΤ µεριµνά ώστε η τιµολόγηση της Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον 

Τοπικό Βρόχο να ευνοεί την ύπαρξη δίκαιων και βιώσιµων συνθηκών 
ανταγωνισµού. 

 
 

Κεφάλαιο Β 
 

Άρθρο 9 
Αρχές τιµολόγησης των Μισθωµένων Γραµµών 

 
1. Για την τιµολόγηση των Μισθωµένων Γραµµών που υποχρεούνται να 

παρέχουν οι Υπόχρεοι Οργανισµοί, ισχύουν οι παρακάτω αρχές : 
 

α. Αρχή του προσανατολισµού στο κόστος : 
Τα τιµολόγια των Μισθωµένων Γραµµών βασίζονται στο κόστος, 
συµπεριλαµβανοµένης µιας εύλογης απόδοσης επί του 
χρησιµοποιούµενου κεφαλαίου. Για το κόστος του κεφαλαίου 
λαµβάνεται υπόψη ο κίνδυνος των επενδύσεων και η δοµή των 
κεφαλαίων. 

 
β. Αρχή της µη διάκρισης : 
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Τα τιµολόγια των Μισθωµένων Γραµµών είναι ανεξάρτητα από το 
είδος της χρήσης που θα κάνει ο Χρήστης που τις µισθώνει. Επιπλέον, 
πρέπει να εφαρµόζονται ανάλογοι όροι σε περιπτώσεις παροχής 
ανάλογων υπηρεσιών, ίδιας ποιότητας προς οποιονδήποτε τρίτο, 
συµπεριλαµβανοµένου και του ίδιου του Υπόχρεου Οργανισµού, ο 
οποίος εκµισθώνει τις γραµµές. 

 
γ. Αρχή της επαρκούς διάκρισης / αδεσµοποίησης (unbundling) :  

Τα στοιχεία τιµών που προκύπτουν είτε από την παροχή υπηρεσιών 
εθνικών Μισθωµένων Γραµµών, είτε από αντίστοιχα τµήµατα διεθνών 
Μισθωµένων Γραµµών, πρέπει να καταχωρούνται στο λογαριασµό του 
Χρήστη επαρκώς διαχωρισµένα. 

 
2. Τα τιµολόγια Μισθωµένων Γραµµών περιλαµβάνουν υπό κανονικές 

συνθήκες:  
 

α. αρχικά τέλη σύνδεσης,  
 
β. τέλη περιοδικής µίσθωσης, 
 
γ. τυχόν άλλα στοιχεία τελών, τα οποία πρέπει να είναι σαφή, να 

τεκµηριώνονται και να βασίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια. 
 
3. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορετική τιµολόγηση µε βάση την ποσότητα 

παροχής, πρέπει να αιτιολογείται στην ΕΕΤΤ. 
 
4. Τα τιµολόγια µισθωµένων γραµµών εφαρµόζονται στις λειτουργίες που 

παρέχονται µεταξύ των σηµείων απολήξεως του δικτύου, στα οποία ο 
Χρήστης έχει πρόσβαση στις Μισθωµένες γραµµές. 

 
5. Για διεθνείς Μισθωµένες Γραµµές, µπορούν να εφαρµοσθούν τιµολόγια 

�ηµικυκλώµατος�, δηλαδή από ένα σηµείο απολήξεως του δικτύου έως ένα 
υποθετικό σηµείο στο µέσο του κυκλώµατος. 

 
6. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα παρέµβασης σε περίπτωση που κρίνει ότι τα 

τιµολόγια των Μισθωµένων Γραµµών για τη διασύνδεση, αποκλίνουν 
αδικαιολογήτως από τα τιµολόγια της �βέλτιστης πρακτικής� (best current 
practice) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σύσταση 24/11/99 C(1999)3863). 

 
 

Κεφάλαιο Γ 
 

Άρθρο 10 
Αρχές τιµολόγησης της ∆ιασύνδεσης 

 
1. Οι βασικές αρχές οι οποίες διέπουν την τιµολόγηση των υπηρεσιών 

∆ιασύνδεσης είναι : 
 

α. Αρχή του προσανατολισµού στο κόστος, όπως περιγράφεται στο 
εδάφιο α, παραγρ. 2, άρθρο 8 του παρόντος Κανονισµού. 
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β. Αρχή της επαρκούς δηµοσιοποίησης και διάκρισης/ 

αδεσµοποίησης (unbundling) : 
Τα τέλη διασύνδεσης πρέπει να είναι επαρκώς διαχωρισµένα, ώστε ο 
αιτών την διασύνδεση να µην αναγκάζεται να πληρώνει επιβαρύνσεις 
οι οποίες δεν αφορούν άµεσα την αιτούµενη υπηρεσία. 
 
Οι Οργανισµοί που παρέχουν δηµόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και 
δηµόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα Ι, µέρη 1 και 2 του Π.∆. 165/1999 και έχουν κοινοποιηθεί 
ως έχοντες σηµαντική ισχύ στην αγορά, οφείλουν να καταρτίζουν για 
τις υπηρεσίες της ∆ιασύνδεσης, σχετικό Υπόδειγµα Προσφοράς 
∆ιασύνδεσης, στο οποίο αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
διασύνδεσης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω υπηρεσιών και 
οι τιµές παροχής τους. 

 
γ. Αρχή της µη διάκρισης, σύµφωνα µε το εδάφιο δ, παραγρ. 2, άρθρο 8 

του παρόντος Κανονισµού.  
 

δ. Αρχή του ελεύθερου ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το εδάφιο γ, 
παραγρ. 2, άρθρο 8 του παρόντος Κανονισµού. 
 

2. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα παρέµβασης σε περίπτωση που τα τιµολόγια 
της ∆ιασύνδεσης αποκλίνουν αδικαιολόγητα από τα τιµολόγια της �βέλτιστης 
πρακτικής� (best current practice) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
αναφέρεται στην εκάστοτε τροποποίηση της Σύστασης 98/511/ΕΚ 

 
 

Άρθρο 11 
∆ιοικητικές Κυρώσεις 

 
Σε περίπτωση παράβασης όρων του παρόντος, η ΕΕΤΤ δύναται, µε ειδικά 
αιτιολογηµένη απόφασή της και µετά από ακρόαση των ενδιαφεροµένων, να 
επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 12 του Ν.2867/2000. 

 
 

Άρθρο 12 
Μεταβατική ∆ιάταξη 

 
1. Έως ότου ο ΟΤΕ εφαρµόσει το κοστολογικό πρότυπο του Μακροπρόθεσµου 

Μέσου Επαυξητικού Κόστους, µε κοστολογική βάση το Τρέχον Κόστος 
(�ΜΜΕΚ-ΤΚ�), για την κοστολόγηση της ∆ιασύνδεσης και της 
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην Α.Π. 210/10 Απόφαση της ΕΕΤΤ, της 28ης Φεβρουαρίου 2001, και 
πάντως το αργότερο µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2001, ισχύουν τα 
εξής:  

 
(α) Για την κοστολόγηση της Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 

Βρόχο εφαρµόζεται το Κοστολογικό Πρότυπο του Πλήρους 
Κατανεµηµένου Κόστους, µε κοστολογική βάση το Ιστορικό Κόστος. 
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(β) Για την κοστολόγηση της ∆ιασύνδεσης εφαρµόζεται η «βέλτιστη 
πρακτική» (Best Current Practice) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ�αριθ. 98/511/ΕΚ Σύσταση της 
Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1998, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 
2. Η υποχρέωση κοστοστρέφειας ισχύει µε την επιφύλαξη της µεταβατικής 

περιόδου η οποία χορηγήθηκε στον ΟΤΕ (Αριθ. Α.Π. 210/4 Απόφαση της 
ΕΕΤΤ της 28ης Φεβρουαρίου 2001), για την πλήρη εξισορρόπηση των 
τιµολογίων των υπηρεσιών της αστικής τηλεφωνίας, της υπεραστικής 
τηλεφωνίας, του µηνιαίου παγίου τέλους και των µισθωµένων γραµµών, µέχρι 
τις 31-10-2001. 

 
 

Άρθρο 13 
Έναρξη Ισχύος 

 
Ο παρών Κανονισµός τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
 
Ο παρών Κανονισµός να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 
 
 

Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2001 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 

ΕΜΜ. Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 
 

 


