Μαρούσι, 19-2-2009
ΑΡΙΘ. : 1598/Φ. 610
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λήψη Προσωρινών 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”, “ΝΕΤΟΝΕ”, “ON TELECOMS”, “VIVODI”,
“WIND”, “ALTEC”, “COSMOTELCO”, “LANNET”, “TELEDOME”,
“VOICENET”, “ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”, με αντικείμενο την
τιμολόγηση από την πρώτη στις δεύτερες, της ηλεκτρικής ισχύος που τους
παρέχεται στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση, στα
πλαίσια παροχής υπηρεσιών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό
Βρόχο, δυνάμει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη :
α.

β.

γ.

τις διατάξεις του ν.3431/20062006 ‘‘Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ 13/Α΄), », ιδίως το άρθρο 11, το άρθρο 12 παρ. β’, στ’,
η’, κζ’, το άρθρο 45, το άρθρο 63, παρ. 1 και το άρθρο 63 παρ. 4 αυτού (ΦΕΚ
13/Α/2006), όπου προβλέπεται η δυνατότητα λήψης προσωρινών μέτρων
από την ΕΕΤΤ,
την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 474/52/2008 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της
ΕΕΤΤ στον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 711/Β/23.4.2008), με την οποία
μεταβιβάζεται στον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ η δυνατότητα λήψης προσωρινών
μέτρων κα’ άρθρο 63 παρ. 4 του ν.3431/2006,
την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 249/115 «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα
Τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 642/Β/23.05.2002),

δ.

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

ε.

την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 229/26/2001, «Τροποποίηση του ΠΔ 437/1995
«Έκδοση Ειδικής Άδειας για την Εγκατάσταση, Ανάπτυξη, Λειτουργία και
Εκμετάλλευση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και την Άσκηση άλλων
Τηλεπικοινωνιακών Δραστηριοτήτων από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών
της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» (ΦΕΚ 1303/Β/9.10.2001), σε συνδυασμό με το
άρθρο 69 παρ. 3 του Ν.3431/2006,

στ

την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 388/012/30-05-2006 «Ορισμός της Εθνικής
Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Πλήρως και Μεριζόμενης) Αδεσμοποίητης
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Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους για το σκοπό της
παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, καθορισμός Επιχειρήσεων
με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών», ΦΕΚ
932/Β/18-7-2006,
ζ.

την με ΑΡ. 429/15/4-4-2007 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Έγκριση Προσφοράς
Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο
και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31-05-2006
(ΦΕΚ 932/Β/2006)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,

η.

την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 443/028/09-07-2007 «Τροποποίηση – Διόρθωση
διατάξεων της με ΑΡ. 429/015/04-04-2007 απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με
την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για το 2007 για την
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε
εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31-05-2006 (ΦΕΚ 932/Β/2006)», (ΦΕΚ 1555
Β/17-8-2007),

θ

την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 470/038/2008 «Τροποποίηση Διατάξεων της
Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον
Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ
388/012/31-05-2006, όπως αυτή εγκρίθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 429/015/04-042007» (ΦΕΚ 490/Β/19-3-2008),

ι.

την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 476/014/23-4-2008 «Αποτελέσματα
Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.
(ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 (με απολογιστικά στοιχεία 2006) για τις υπό ρύθμιση
αγορές χονδρικής καθώς και τις αγορές λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί
υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας / Τέλη Διασύνδεσης
ΟΤΕ για την παροχή φορητότητας» (ΦΕΚ 904/Β/16-05-2008),

ια.

Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 443/068/09-07-2007 «Αποτελέσματα
Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος
(ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με απολογιστικά στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 1422/8-82007),

ιβ.

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

ιγ.

την επιστολή με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 54018/14-10-08 της εταιρίας ΝΕΤΟΝΕ με
την οποία αιτείται διευκρινήσεις σχετικά με τη μεθοδολογία χρέωσης
ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΟΤΕ καθώς ο τελευταίος φέρεται ότι είχε
εκφράσει προφορικώς και εγγράφως την πρόθεσή του για αναδρομική
τιμολόγηση της εν λόγω υπηρεσίας σε χώρους ΦΣ,

ιδ.

την επιστολή με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 54637/17-10-08 της εταιρίας ALGΟΝΕT με
την οποία η εν λόγω εταιρία διαμαρτύρεται για χρέωση της ηλεκτρικής
ενέργειας σε χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης (ΦΣ) (Κόρινθος, Κολοκοτρώνη
32), στον οποίο υποστηρίζει ότι δεν έχει εγκαταστήσει ακόμα εξοπλισμό,

ιε.

την επιστολή της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ ΕΕΤΤ 637601/05-12-08, όπου αναλύεται η
μεθοδολογία χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την Απόφαση της
ΕΕΤΤ ΑΠ 443/068/09-07-2007 «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του
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Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (με
απολογιστικά στοιχεία 2005)» (ΦΕΚ 1422/8-8-2007),
ιστ.

την επιστολή με αρ. πρωτ ΕΕΤΤ 1489/13-1-09 της εταιρίας HELLAS ONLINE,
με την οποία η εν λόγω εταιρία εκφράζει έντονους προβληματισμούς σχετικά
με την κατά τους ισχυρισμούς της πρόθεση της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ να προβεί
σε αναδρομική τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από 27/02/2007 σε όλα
τα αστικά κέντρα με Φυσική Συνεγκατάσταση. Το γεγονός ότι στην ως άνω
επιστολή η εταιρία HOL αναφέρεται στην σχετική Προσφορά Αναφοράς του
ΟΤΕ, σύμφωνα με την οποία χρεώνεται η καταναλισκόμενη ενέργεια και όχι
η ονομαστική ισχύς της ασφάλειας του παρόχου,

ιζ.

τις επιστολές με αρ. πρωτ ΕΕΤΤ: 5220/2-2-09, 5222/2-2-09, 5353/2-2-09,
5358/2-2-09, 5688/3-2-09, 5723/3-2-09 των εταιρειών ON TELECOMS,
VODAFONE, ΝΕΤΟΝΕ, FORTH NET, HELLAS ONLINE, CYTA HELLAS,
αντίστοιχα με τις οποίες οι παραπάνω εταιρίες αναφέρονται εκ νέου στο
πρόβλημα της τιμολόγησης από την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ της ηλεκτρικής
ενέργειας σε χώρους ΦΣ προτείνοντας διάφορες πιθανές λύσεις του.

ιη.

την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ ΑΠ: 510/31/10-02-2009, «Κλήση σε ακρόαση της
εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος- ΟΤΕ Α.Ε» καθώς και των
εταιρειών “ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ”, “HELLAS ONLINE”, “CYTA HELLAS”,
“VODAFONE ΑΕΒΕ”, “FORTH NET”, “ΝΕΤΟΝΕ”, “ON TELECOMS”,
“VIVODI”,
“WIND,
“ALTEC”,
“COSMOTELCO”,
“LANNET”,
“TELEDOME”, “VOICENET”, “ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”, με
αντικείμενο την τιμολόγηση από την πρώτη στις δεύτερες, της ηλεκτρικής
ισχύος που τους παρέχεται στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Φυσική
Συνεγκατάσταση, στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών Αδεσμοποίητης
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, δυνάμει του ισχύοντος κανονιστικού
πλαισίου».

ιθ.

την από 18-2-2009 ακρόαση που έλαβε χώρα ενώπιον της ορισθείσας
Επιτροπής Ακροάσεων της ΕΕΤΤ σε συνέχεια της ως άνω σχετ. ιη απόφασης
της ΕΕΤΤ,

Επειδή:
1.Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (v) της
Απόφασης της ΕΕΤΤ 388/012/2006, ο ΟΤΕ φέρει, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι
υποχρεώσεις Ελέγχου τιμών και κοστολόγησης :
«1.Υποχρέωση να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές πρόσβασης στον αδεσμοποίητο 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 τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ. Οι εν λόγω τιμές θα εξάγονται από ένα μοντέλο "topdown" για υπηρεσίες 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 μεθόδους για τις συναφείς ευκολίες όπως η
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συνεγκατάσταση1, και υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από το χρόνο
στον οποίο προτείνεται από τον ΟΤΕ να εφαρμοσθούν.
[…].»
2.Στην παράγραφο 3 του Κεφαλαίου Α, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (v)
της ως άνω Απόφασης περιλαμβάνεται Μεταβατική Διάταξη σύμφωνα με την οποία:
«Έως ότου υλοποιηθούν πλήρως οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον ΟΤΕ με την
παρούσα Απόφαση, διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3431/2006
οι υφιστάμενες υποχρεώσεις κοστολόγησης του ΟΤΕ.»
3.Η δημοσιευθείσα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 429/15/4-4-2007 (ΦΕΚ 932/Β/2006), Προσφορά
και ειδικότερα το Κεφάλαιο 4 αυτής δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα τιμολόγια,
αλλά «Τρόπους τιμολόγησης» των επιμέρους υπηρεσιών ΑΠΤΒ / συνεγκατάστασης
και λοιπών συναφών ευκολιών, όπως αυτοί προέκυψαν κατά τον τελευταίο – πριν
την έκδοση της εν λόγω απόφασης- κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην υπ’αριθ. ΑΠ ΕΕΤΤ 418/016/19-01-2006 2 . Αναφορικά με τις τιμές
για τις υπηρεσίες αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και τις συναφείς
ευκολίες ισχύουν προσωρινά, τα τιμολόγια που ορίσθηκαν με την ως άνω Απόφαση
για το έτος 2007, σύμφωνα με τα εκεί αναφερόμενα. Σε κάθε περίπτωση και δυνάμει
του άρθρου 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 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.»
4. Σύμφωνα με το άρθρο 4.3.3 «Τέλη Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης, Α. ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Α1.ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ», της Προσφοράς ΑΠΤΒ, όπως ισχύει
τροποποιηθέν με την παράγραφο 32 της Απόφασης της ΕΕΤΤ429/15/4-4-2007:
«Πάγια μηνιαία τέλη κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος (ανά Ampere DC)
Τα κόστη αυτά περιλαμβάνουν: (α) Κόστη καταναλούμενης DC ισχύος και ενεργείας
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (β) Κόστη καταναλούμενης ΑC ισχύος και ενεργείας
κλιματισμού οι οποίες έχουν αναχθεί (βάσει μελέτης) σε ισοδύναμη DC ισχύ και ενέργεια (γ)
Κόστη συντήρησης κλιματιστικών μονάδων (δ) Κόστη συντήρησης ανορθωτικών συστημάτων
Προκειμένου να υπολογισθεί το κόστος της αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ δύναται να
χρησιμοποιήσει μεθόδους κοστολόγησης πέραν αυτών που έχουν αναπτυχθεί από τον ΟΤΕ
2 Με την υπ’αριθ. 418/016/19-01-2006 Απόφαση της ΕΕΤΤ δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του
κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2006 (με
απολογιστικά στοιχεία 2004) και ορίσθηκαν Προσωρινά Τιμολόγια για το έτος 2007. Σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην εν λόγω Απόφαση, η ΕΕΤΤ, εκτιμώντας ότι (παράγραφος 28 του αιτιολογικού), για
τον έλεγχο κοστοστρέφειας των τιμών που θα ισχύσουν το έτος 2007, παρά τις επανειλημμένες κλήσεις
του από την ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ δεν είχε υποβάλει στην ΕΕΤΤ τα προτεινόμενα για το έτος 2007 τιμολόγια των
υπηρεσιών του, συνοδευμένα από όλα τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν στη διενέργεια κοστολογικού
ελέγχου για το έτος 2007 (απολογιστικά 2005), τα οποία όφειλε να έχει υποβάλει μέχρι τον Ιούλιο του
2006, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 277/64/28-2-2003, και το
άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3431/2006, καθώς και τις αντίστοιχες διατάξεις των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ επί
Ανάλυσης Αγορών), όρισε προσωρινά τιμολόγια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 5
και 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 277/64/2003, το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3431/2006 και το άρθρο 45 παρ. 5 του ιδίου,
τα οποία ισχύουν από τη θέση σε ισχύ της εν λόγω Απόφασης με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και μέχρι την ολοκλήρωση του κοστολογικού ελέγχου 2007 για τον προσδιορισμό των
κοστοστρεφών τιμολογίων του εν λόγω έτους με τη λήψη σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ. Ως προσωρινά
τιμολόγια για το έτος 2007 ορίστηκαν για τις υπηρεσίες αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο
και τις συναφείς ευκολίες τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου 2006, όπως αυτά
περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο ΙΙ της εν λόγω Απόφασης.
1
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και συστοιχιών συσσωρευτών (ε) Κόστη συντήρησης εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών
συστημάτων.
Σημείωση: Τα τρία τελευταία κόστη ανάγονται σε ισοδύναμη DC ισχύ και ενέργεια (δηλ. ανά
Ampere DC) βάσει του καταναλισκόμενου ρεύματος από μία κλιματιστική μονάδα (αφού
μετασχηματιστεί από AC σε DC ισχύ με βάση την ίδια λογική που χρησιμοποιήθηκε για την
αντιστοίχηση της AC ισχύος των κλιματιστικών σε DC ισχύ)»
5. Στην ΑΠ ΕΕΤΤ 443/068/09-07-2007, στο κεφάλαιο Β.3 «Υπηρεσίες ρυθμιζόμενες
βάσει του κοστολογικού συστήματος ΜΜΕΚ/ΤΚ bottom up για τις οποίες
υποβλήθηκαν από τον ΟΤΕ Bottom –Up μοντέλα» αναφέρεται: «Σύμφωνα με όσα
αναφέρονται ανωτέρω (Ενότητα «Ουσιώδη Ευρήματα του ελέγχου» για το ΜΜΕΚ), οι τιμές
που προέκυψαν από τον έλεγχο για τις υπηρεσίες Φυσικής και Απομακρυσμένης
Συνεγκατάστασης είναι κοστοστρεφείς δεδομένου ότι εξάγονται από τα εγκεκριμένα
μοντέλα Bottom up LRAIC και έχουν ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
[…]
Πάγια μηνιαία τέλη κατανάλωσης
ηλεκτρικής ισχύος (ανά Ampere DC)

4,89

Πάγιο
Μηνιαίο

Bottom up

6.Περαιτέρω στο άρθρο 1 παρ.1-2 της ως άνω Απόφασης 443/068/09-07-2007,
αναφορικά με το χρόνο εφαρμογής των τιμολογίων αναφέρεται: «1. Τα τιμολόγια των
υπηρεσιών των σχετικών αγορών χονδρικής για τις οποίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παρούσα αποδείχθηκε η κοστοστρέφεια για το έτος 2007, εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2007, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της ΑΠ ΕΕΤΤ 437/002/1-62007 (ΦΕΚ 1014/Β/21-6-2007) και της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 437/001/16-2007 (ΦΕΚ 1013/Β/21-6-2007). 2 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
απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αντισυμβαλλομένου. Με βάση τις
αρχές της ισότητας, καθώς και της προστασίας του ανταγωνισμού με σκοπό την εξασφάλιση ότι
δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τόσο τις υπηρεσίες που
εμπίπτουν στις υπό ρύθμιση αγορές λιανικής όσο και αυτές που περιλαμβάνονται στις υπό
ρύθμιση αγορές χονδρικής.»
7.Στην ΑΠ ΕΕΤΤ 476/014/23-4-2008, στο Κεφάλαιο Γ1. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) και υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής
Πρόσβασης (ΧΕΠ) αναφέρεται:
«Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω (Ενότητα ΙΙΙ.Β «Ουσιώδη Ευρήματα του ελέγχου»
για το ΜΜΕΚ), οι τιμές που προέκυψαν από τον έλεγχο:
1. […]
2. για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης και συναφών ευκολιών ΑΠΤΒ και ΧΕΠ
(Ο.Κ.ΣΥ.Α Β’) και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες της κατηγορίας μοντέλων bottom-up Γ
και Δ είναι κοστοστρεφείς δεδομένου ότι εξάγονται από εγκεκριμένα μοντέλα Bottom
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up, όπως προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (ΑΠ. ΕΕΤΤ 388/012/31-52006, 429/015/1-4-2007 και 437/002/1-6-2007).
8.Σύμφωνα με το κεφάλαιο Β.5. της ίδιας Απόφασης «Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και Υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης
[…]
Μηνιαία Τέλη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (ανά
Ampere DC)

4,86

9.Περαιτέρω στο άρθρο 1 παρ.2 της ως άνω Απόφασης 476/014/23-4-2008,
αναφορικά με το χρόνο εφαρμογής των τιμολογίων αναφέρεται: «
1.Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των σχετικών υπό ρύθμιση αγορών χονδρικής στις οποίες η
εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ υπέχει υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού
διαχωρισμού καθώς και των υπό ρύθμιση αγορών λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί
υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας και τα οποία περιλαμβάνονται στο
Κεφάλαιο ΙV της παρούσας εφαρμόζονται ως εξής:
1.1.
Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των σχετικών υπό ρύθμιση αγορών για τις
οποίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα αποδείχθηκε η κοστοστρέφεια για το
έτος 2008, εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους
2008, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και των
διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας και της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 470/037/4-3-2008 (ΦΕΚ 498/Β/2008).[…]»
10.Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν. 3431/2006, η ΕΕΤΤ, είτε
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν εγγράφου καταγγελίας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
όταν έχει αποδείξεις ότι η παράβαση όρων της κείμενης νομοθεσίας περί
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ άλλων, δημιουργεί σοβαρά οικονομικά ή
λειτουργικά προβλήματα σε άλλες επιχειρήσεις ή χρήστες δικτύων ή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μπορεί να λαμβάνει προσωρινά μέτρα προς
αντιμετώπιση της κατάστασης πριν τη λήψη οριστικής απόφασης.
11. Επειδή, από την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της ΕΕΤΤ στις 18 Φεβρουαρίου
2009, καθώς και από το σύνολο των επιστολών που έχουν τεθεί υπόψη της (ανωτέρω
σχετ. ιγ, ιδ, ιστ και ιζ) διαπιστώνεται ότι η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» κατά την τιμολόγηση
προς του παρόχους, της ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης
τους οποίους παρέχει ως «συναφή ευκολία», δυνάμει του ισχύοντος κανονιστικού
πλαισίου Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό της Βρόχο:
11.0.Προέβη σε χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση απλή καταμέτρηση των
ασφαλειών (συμπεριλαμβανομένων και των δεύτερων «εφεδρικών ασφαλειών»)
και τη χρησιμοποίηση της συνολικής ονομαστικής ισχύος κάθε ασφάλειας στον
υπολογισμό των χρεώσεων, ενώ εκτιμάται ότι η πραγματική κατανάλωση στην
εκάστοτε ασφάλεια δεν υπερβαίνει το 20% της ονομαστικής της τιμής.
11.1.Προέβη σε «εκ των υστέρων» αναδρομική τιμολόγηση της εν λόγω υπηρεσίας
σε χώρους ΦΣ που δεν είχε, λόγω ίδιου πταίσματος, τιμολογήσει κατά τον
προβλεπόμενο στην ισχύουσα προσφορά ΑΠΤΒ, χρόνο, από τις αρχές του 2007
ζητώντας από τις υπόχρεες εταιρείες την καταβολή του συνολικού ποσού εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.
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12. Επειδή, η τιμολόγηση στην οποία έχει προβεί η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» προς του
παρόχους, της ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης τους
οποίους παρέχει ως «συναφή ευκολία», δυνάμει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό της Βρόχο αντίκειται :
12.0. στην υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμολόγησης η οποία επιβάλλεται στην
εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ ΕΕΤΤ 388/012/2006 (ΦΕΚ 932/Β/18-72006,) (Κεφάλαιο Α. Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (v) )
12.1.στο άρθρο 4.3.3 «Τέλη Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης, Α. ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Α1.ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ», της Προσφοράς ΑΠΤΒ του ΟΤΕ,
όπως ισχύει τροποποιηθέν με την παράγραφο 32 της Απόφασης της ΕΕΤΤ
429/15/4-4-2007 ((ΦΕΚ 932/Β/2006)», ως ισχύει, το οποίο επιβάλλει τη χρέωση
κόστους της «καταναλούμενης ισχύος και ενεργείας» και όχι της «ονομαστικής».
13. Επειδή η «εκ των υστέρων» αναδρομική τιμολόγηση από την ΟΤΕ ΑΕ της εν
λόγω υπηρεσίας σε χώρους ΦΣ που δεν είχε, λόγω ίδιου πταίσματος, τιμολογήσει
κατά τον προβλεπόμενο στην ισχύουσα προσφορά ΑΠΤΒ, χρόνο, από τις αρχές του
2007 και το αίτημα καταβολής από τις υπόχρεες εταιρείες του συνολικού ποσού εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, παρίσταται καταχρηστική , ιδίως λαμβάνοντας
υπόψη την γενική αμφισβήτηση της νομιμότητας του τρόπου υπολογισμού του
αιτηθέντος ποσού.
14. Επειδή από την ανωτέρω συμπεριφορά της «ΟΤΕ Α.Ε.» προκαλούνται σοβαρά
οικονομικά ιδίως προβλήματα στις ανωτέρω αναφερθείσες εταιρείες, στο βαθμό
που, οι τιμολογηθείσες απαιτήσεις είναι ιδιαιτέρως υψηλές, εξαιτίας της «εκ των
υστέρων συνολικής τιμολόγησής τους» από την ΟΤΕ ΑΕ, τυχόν δε «Αμφισβήτηση
Λογαριασμού» στην οποία δικαιούνται να προβούν οι εν λόγω εταιρείες,
κατ’εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας Προσφοράς ΑΠΤΒ, προϋποθέτει,
σύμφωνα με το άρθρο 4.4 αυτής , εφόσον το ζητήσει η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, καταβολή
εγγυήσεων οι οποίες να καλύπτουν το 100% του ποσού της αμφισβήτησης.
15. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η λήψη προσωρινών μέτρων κατ’
άρθρο 63 παρ. 4 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.

Αποφασίζει :
Τη λήψη Προσωρινών Μέτρων με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Αναστέλλεται η προθεσμία πληρωμής των τιμολογίων που έχει εκδώσει και
αποστείλει η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ προς τους, μνημονευόμενους στο αιτιολογικό της
παρούσας, παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την χρέωση του κόστους της
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ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης, οι οποίοι (χώροι) τους
παρέχονται ως «συναφής ευκολία», δυνάμει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, υπό τον όρο εμπρόθεσμης και
προσήκουσας καταβολής από τους υπόχρεους παρόχους στην ΟΤΕ ΑΕ , ποσού που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 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.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Νικ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
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