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Μαρούζη, 22-1-2002 

            ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 243/29   
 

ΑΠΟΦΑΗ 
 

Σροποποίεζε ηες Απόθαζες ηες ΕΕΣΣ ΑΠ.: 210/10/28-2-2001 ζτεηηθής κε 

ηελ Έγθρηζε ηοσ Επητεηρεζηαθού Κοζηοιογηθού  

σζηήκαηος ηοσ ΟΣΕ  

(Τηοζέηεζε βειηηφηηθώλ επεκβάζεφλ ή/θαη κεηαβοιώλ ζηο Ε.ΚΟ..)   
 

 

Η Εζληθή Επηηροπή Σειεπηθοηλφληώλ θαη Σατσδροκείφλ (ΕΕΣΣ), 

 

 

Έτοληας σπόυε : 

 

α. ην Ν.2867/2000 “Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ησλ 

Σειεπηθνηλσληώλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο” (ΦΔΚ 273/Α/2000), 

 

β. ην Π.Γ. 40/1996 “Παξνρή Αλνηθηνύ Γηθηύνπ ζηηο Μηζζσκέλεο 

Γξακκέο ζε πξνζαξκνγή πξνο ηελ Οδεγία 92/44/ΔΟΚ, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απόθαζε 94/439/ΔΔ” (ΦΔΚ 27/A/1996), 

 

γ. ην Π.Γ.156/1999 “Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ 

Οδεγία 97/51/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηώλ 

90/387/ΔΟΚ θαη 92/44/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, κε ζθνπό ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ Σειεπηθνηλσληαθνύ Σνκέα ζην Αληαγσληζηηθό 

Πεξηβάιινλ” (ΦΔΚ 153/A/1999), 

 

δ. ην Π.Γ.165/1999 “Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ 

Οδεγία 97/33/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε Γηαζύλδεζε Σειεπηθνηλσληαθώλ 

Γηθηύσλ θαη Τπεξεζηώλ” (ΦΔΚ 159/A/1999), 

 

ε. ην Π.Γ. 181/1999 “Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε 

ηελ Οδεγία 98/10/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Παξνρήο Αλνηθηνύ Γηθηύνπ 

(ΟΝΡ) ζηε Φσλεηηθή Σειεθσλία θαη γηα ηε Καζνιηθή Τπεξεζία 

γηα ηηο Σειεπηθνηλσλίεο ζε Αληαγσληζηηθό Πεξηβάιινλ” (ΦΔΚ 

170/A/1999), 
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ζη. ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ.: 208/1/9-2-2001 “Καλνληζκόο 

Καζνξηζκνύ ηνπ Υξόλνπ Δθαξκνγήο ησλ Σηκνινγίσλ ησλ 

Σειεπηθνηλσληαθώλ Δπηρεηξήζεσλ” (ΦΔΚ 193/Β/2001), 

 

δ. ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ.: 210/4/28-2-2001 “Λήςε Aπόθαζεο επί 

ηεο Κνζηνζηξέθεηαο ησλ Νέσλ Σηκνινγίσλ ηνπ ΟΣΔ”, 

 

ε. ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ.: 210/10/28-2-2001 “Έγθξηζε ηνπ 

Επηρεηξεζηαθνύ Κοζηνινγηθνύ πζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ” (εθεμήο,  

“Ε.ΚΟ..”), 

 

ζ. ηελ, από ηνλ ΟΣΔ, δεκνζίεπζε, ζηηο 2-6-2001, ησλ Νέσλ 

Σηκνινγίσλ Απιήο ύλδεζεο “ISDN” θαη ζηηο 17-11-2001, ησλ 

Νέσλ Σηκνινγίσλ Φσλεηηθήο Σειεθσλίαο θαη Μηζζσκέλσλ 

Γξακκώλ, 

 

η. ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ.: 230/43/24-9-2001, κε ηελ νπνία αλέζεζε 

ζηελ Δηαηξεία Διεγθηώλ “KPMG (Kύπξνπ)” : 

 

(1) ηνλ Έιεγρν ηεο πκκόξθσζεο ηνπ ΟΣΔ πξνο ην από ηελ 

ΔΔΣΣ εγθξηζέλ Δπηρεηξεζηαθό Κνζηνινγηθό ύζηεκα 

(Δ.ΚΟ..) θαη 

 

(2) ηνλ Πξνζδηνξηζκό Κνζηνζηξεθώλ Σηκνινγίσλ Φσλεηηθήο 

Σειεθσλίαο (Αζηηθήο, Τπεξαζηηθήο, Γηεζλνύο 

Σειεθσλίαο θαη Μεληαίσλ Παγίσλ Σειεθσληθήο 

ύλδεζεο θαη Απιήο ύλδεζεο “ISDN”) θαη Μηζζσκέλσλ 

Γξακκώλ (64 Kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s θαη 155 Mbit/s), 

 

ηα. ηηο βειηησηηθέο επεκβάζεηο ή/θαη κεηαβνιέο πνπ πξνζδηόξηζε, ζε  

ζπλέρεηα ηνπ ζρεηηθνύ ειέγρνπ ηεο, ε Δηαηξεία “KPMG 

(Κύπξνπ)” επί ηνπ εγθεθξηκέλνπ από ηελ ΔΔΣΣ “Δ.ΚΟ..” γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θνζηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΟΣΔ 

θαη ηηο νπνίεο ππέβαιε ζηελ ΔΔΣΣ σο κέξνο ηνπ Παξαδνηένπ 2 

ηνπ ζρεηηθνύ Έξγνπ, 

 

ηβ. ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ.: 240/2/28-12-2001 “Νέα Σηκνιόγηα ηνπ 

ΟΣΔ γηα ηε Φσλεηηθή Σειεθσλία”, 

 

ηγ. ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ.: 241/47/9-1-2002 “Νέα Σηκνιόγηα ηνπ 

ΟΣΔ γηα ηηο Μηζζσκέλεο Γξακκέο”, 

 

ηδ. ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ.: 241/48/9-1-2002 “Νέα Σηκνιόγηα ηνπ 

ΟΣΔ γηα ηελ Απιή ύλδεζε ISDN”, 
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ηε. ηελ Δηζήγεζε αξηζ. 1464/Φ.600/22-1-2002 ηεο αξκόδηαο 

Τπεξεζίαο ηεο ΔΔΣΣ, 

 

θαη ύζηεξα από πξνθνξηθή εηζήγεζε θαη ησλ Πξνέδξνπ θαη 

Αληηπξνέδξνπ (θ. Γεκεηξόπνπινπ), 

 

 

Αποθαζίδεη :  
 

1. Σροποποηώληας ηελ πξναλαθεξόκελε Απόθαζή ηεο ΑΠ.: 210/10/28-2-

2001, θαιεί ηνλ ΟΣΔ λα πηνζεηήζεη ηηο βειηησηηθέο επεκβάζεηο ή/θαη 

κεηαβνιέο ηνπ εγθξηζέληνο, κε ηελ ελ ιόγσ Απόθαζή ηεο, 

Δπηρεηξεζηαθνύ Κνζηνινγηθνύ ηνπ πζηήκαηνο (Δ.ΚΟ..), ζρεηηθέο κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκό θνζηνζηξεθώλ ηηκνινγίσλ, όπσο απηέο εκθαίλνληαη 

ζην επηζπλαπηόκελν Παράρηεκα. 

 

2. Επηθορηίδεη ηνλ Πξόεδξν λα αλαθνηλώζεη ηελ παξνύζα Απόθαζή ηεο 

ζηνλ ΟΣΔ.  

 

 

 

    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

        ΔΜΜ. ΓΙΑΚΟΤΜΑΚΗ 

 

 

 

Εζφηερηθή Δηαλοκή 

Καζ’ ύιελ αξκόδηεο Τπεξεζίεο ΔΔΣΣ 
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Προηεηλόκελες βειηηωηηθές επεκβάζεης επί ηοσ εγθεθρηκέλοσ θοζηοιογηθού 

ζσζηήκαηος ηοσ ΟΤΔ 

Ο ρώξνο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ ραξαθηεξίδεηαη από ζεκαληηθή δπλακηθόηεηα, ε νπνία 

έρεη σο απνηέιεζκα αθελόο ηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο ππό ην πξίζκα ηεο 

αύμεζεο ηνπ αληαγσληζκνύ θαη επνκέλσο ησλ παηθηώλ ζηελ αγνξά θαη αθεηέξνπ ηελ 

αύμεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. Τν θνζηνινγηθό ζύζηεκα ηνπ ΟΤΔ γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηεο ξύζκηζεο, ην επνλνκαδόκελν ΔΚΟΣ, ζα πξέπεη επνκέλσο λα 

πξνζαξκόδεηαη ζε ζπλερή βάζε ώζηε λα παξέρεη ζηνηρεία πνπ ζα ηθαλνπνηνύλ ηηο 

λέεο απμαλόκελεο απαηηήζεηο ηεο ξύζκηζεο θαη εηδηθόηεξα λα ππνινγίδεη 

θνζηνζηξεθή ρνλδξηθά ηηκνιόγηα θαζώο θαη ην θόζηνο λέσλ ππεξεζηώλ. Δπίζεο, από 

ηνλ έιεγρν ηνπ ΔΚΟΣ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζήο ηνπ, ηόζν ζε 

επίπεδν κεζνδνινγίαο όζν θαη ζε επίπεδν θιείδσλ κεξηζκνύ. Γηα ην ιόγν απηό 

πξνηείλεηαη ζηε ζπλέρεηα έλα ζύλνιν παξακέηξσλ πνπ θαζηζηνύλ βειηησηηθέο 

επεκβάζεηο επί ηνπ εγθεθξηκέλνπ θνζηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΤΔ. 

1. Μηζζωκέλες γρακκές 

Τν θνζηνινγηθό ζύζηεκα ηνπ ΟΤΔ ηόζν ζην ππνζύζηεκα ηνπ ινγηζηηθνύ 

δηαρσξηζκνύ όζν θαη ζην ππνζύζηεκα ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ζα πξέπεη 

λα πξνζαξκνζηεί ώζηε λα ππνινγίδεη γηα θάζε θαηεγνξία κηζζσκέλεο γξακκήο ην 

θόζηνο ζύλδεζεο, ην κεληαίν θόζηνο ελνηθίαζεο από άθξν ζε άθξν θαζώο θαη ην 

θόζηνο ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο. Ο ππνινγηζκόο απηόο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

αλαιπηηθά ηόζν ζε επίπεδν ρνλδξηθήο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο
1
 (ζην πιαίζην ηνπ 

ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ) όζν θαη ζε επίπεδν ιηαληθήο παξνρήο ηεο.  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαιπηηθή απηή θνζηνιόγεζε δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΚΟΣ, ίζσο επεηδή ζα νδεγνύζε ζε δπζαλάινγν γηγαληηζκό ελόο 

ηκήκαηόο ηνπ, εθείλνπ δειαδή πνπ αθνξά ηηο κηζζσκέλεο γξακκέο, ν ΟΤΔ ζα 

κπνξνύζε λα αλαπηύμεη έλα ππνζύζηεκα (module) ην νπνίν ζα ηξνθνδνηνύληαλ από 

ην ΔΚΟΣ θαη ζα πινπνηνύζε ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ.  

                                                 
1
 Οη Φνλδξηθέο Μηζζσκέλεο Γξακκέο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηειεπηθνηλσληαθνύο νξγαληζκνύο θαη 

πξνκεζεπηέο ππεξεζηώλ γηα ηε πξνζθνξά δηαθόξσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ όπσο ζηαζεξή 

ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν. 



Πξνηεηλφκελεο βειηησηηθέο επεκβάζεηο επί ηνπ εγθεθξηκέλνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΤΔ 

Κνέλ Σάλδξα   Σειίδα 2/26 

Δηδηθόηερα: 

1.1  Σην πιαίζην ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΤΔ ν επηκεξηζκφο ησλ 

δηαθφξσλ ζηνηρείσλ θφζηνπο ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ζην 

επίπεδν 850 γίλεηαη βάζεη ηεο ηζνδπλακίαο κε ηελ αζηηθή γξακκή 64 kbit/s. π.ρ ε 

γξακκή 128 kbit/s ηζνδπλακεί κε 1.7 γξακκέο 64 kbit/s. Ο αξηζκφο απηφο 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αξηζκφ γξακκψλ γηα θάζε ηχπν γξακκήο. Ο ΟΤΔ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηζνδπλακηψλ ησλ δηαθφξσλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ κε ηελ 64 

Kbit/s ρξεζηκνπνηεί ηε κέζε εηήζηα ηηκή ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρσξψλ 

ηεο Δ.Δ. Ο ρεηξηζκφο απηφο δελ ζπλάδεη κε ηελ αξρή ηεο θνζηνζηξέθεηαο γηα ην ιφγν 

φηη νη ηζνδπλακίεο απηέο πεγάδνπλ απφ ηα μέζα ηιμολόγια σλ ππνινίπσλ 

Δπξσπατθψλ Φσξψλ θαη φρη απφ ζηνηρεία θφζηνπο. Δπηπιένλ, ε ηζνδπλακία ησλ 

δηαθφξσλ Γξακκψλ 2, 34 θαη 155 Mbit/s κε ηελ γξακκή 64 Κbit/s δελ είλαη ε 

θαηαιιειφηεξε βάζεη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη αληίζηνηρσλ εκπνξηθψλ 

πξνηχπσλ άιισλ νξγαληζκψλ. 

1.2  Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηζνδπλακηψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

αθφινπζε κεζνδνινγία: Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θάζε ηχπνπ γξακκήο ν 

ΟΤΔ λα ππνινγίδεη ηα θεθαιαηνπρηθά έμνδα  αλά ρηιηφκεηξν. Τα θεθαιαηνπρηθά 

απηά έμνδα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ θαζψο θαη ην 

θφζηνο ησλ θαισδίσλ. Σηα ζπλνιηθά απηά θεθαιαηνπρηθά έμνδα, ζα πξέπεη λα 

ππνινγίδεηαη ε εηήζηα απφζβεζε (αλά ρηιηφκεηξν) ε νπνία λα πνιιαπιαζηάδεηαη κε 

ηνλ κέζν αξηζκφ ρηιηνκέηξσλ ησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ (5 ρικ γηα αζηηθέο θαη 

140 ρικ γηα ππεξαζηηθέο). Τν θφζηνο απνζβέζεσλ ζα πξέπεη κεηά λα δηαηξεζεί κε 

ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ θαισδίσλ ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη θάζε θνξά (ν αξηζκφο 

θαισδίσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη θπκαίλεηαη απφ ρψξα ζε ρψξα). Σην θφζηνο απηφ ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην θφζηνο απνζβέζεσλ θαζψο θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

ησλ ηερληθψλ κεραλεκάησλ (θαξηψλ) πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα δπν άθξα. Τν 

ζπλνιηθφ απηφ θφζηνο πνπ ππνινγίδεηαη γηα θάζε ηχπν γξακκήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηζνδπλακηψλ. Ο καζεκαηηθφο ηχπνο κηαο 

ηέηνηαο πξνζέγγηζεο είλαη ν εμήο: 
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2. Γηαζύλδεζε 

Τν θνζηνινγηθό ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη ην θόζηνο ηεο δηαζύλδεζεο γηα 

θάζε θαηεγνξία παξερόκελεο ππεξεζίαο δηαζύλδεζεο όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην 

Υπνδείγκα Πξνζθνξάο Γηζύλδεζεο (Reference Interconnection Offer), δειαδή Local, 

Single Tandem, Double Tandem. Ο ππνινγηζκόο απηόο ζα πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη 

ηεο αξρήο ηνπ LRAIC-FL θαη λα πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ινγηζηηθνύ 

δηαρσξηζκνύ.  

Δηδηθόηερα: 

2.1  Ο ΟΤΔ έρεη ήδε ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΤΤ ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ 

LRAIC-FL, ε νπνία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί απφ 

ηελ ΔΔΤΤ. Οη παξαηεξήζεηο ηεο ΔΔΤΤ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ην πέξαο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

3. Αδεζκοποίεηε Πρόζβαζε ζηολ Τοπηθό Βρότο 

Οη ππεξεζίεο ηεο Πιήξσο Αδεζκνπνίεηεο θαη ηεο Μεξηδόκελεο Πξόζβαζεο ζηνλ 

Τνπηθό Βξόρν δελ πεξηιακβάλνληαη σο θνζηνινγνύκελεο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηνπ 

ΔΚΟΣ. Ο ΟΤΔ ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηήζεη ην θνζηνινγηθό ηνπ ζύζηεκα ώζηε θαη 

ην θόζηνο απηώλ ησλ ππεξεζηώλ θαη εηδηθόηεξα, ην θόζηνο ζύλδεζεο θαη ην κεληαίν 

θόζηνο κίζζσζεο γηα θάζε κηα από ηηο δύν απηέο ππεξεζίεο, λα πξνθύπηνπλ από 

απηό.  

Δηδηθόηερα: 

3.1  Οη αθνινπζνχκελεο αξρέο γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ‟ αξηζκφλ 211/3 απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ (ΦΔΚ 466/Β/20-4-

2001). Δπίζεο, ν ΟΤΔ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ην θφζηνο ησλ πξνκειεηψλ θαη 

κειεηψλ ζπλεγθαηάζηαζεο ζηελ θαηεγνξία «Δξγαζίεο Τξίησλ», ρσξίο σζηφζν απηή 

Μαζεκαηηθόο 

ηύπνο:   

Απνζβέζεηο 

θεθαιαηνπρηθώλ 

εμόδσλ αλά ρηιηόκεηξν  

* Μέζν 

αξηζκό 

ρηιηνκέηξσλ + 

Απνζβέζεηο θαη 

ιεηηνπξγηθά 

έμνδα θαξηώλ 

ζηα δπν άθξα 
  Αξηζκό θαισδίσλ αλά ηνπνζέηεζε 
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ε πξφηαζε λα είλαη δεζκεπηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ΟΤΔ πξνηείλεη άιιε κέζνδν ε 

νπνία ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔΤΤ. 

4. Λογηζηηθός Γηατωρηζκός 

Ο ΟΤΔ ζύκθσλα κε ηελ από 31-10-2001 επηζηνιή ηνπ (Αξ. 215/Γ.ΔΜΠ.25) αιιά 

θαη ζύκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο KPMG αληηκεησπίδεη 

ηερληθά πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ. Η εθαξκνγή ηνπ 

ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ θαη ε θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη βαζηθή 

πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ηελ ΔΔΤΤ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ειέγρνπ. Γηα ην ζθνπό απηό 

ν ΟΤΔ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ 

έηζη ώζηε ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ ην νπνίν πξνθύπηεη από ην πιαίζην θαη 

ησλ δύν ζπζηεκάησλ, δειαδή ηνπ ζπζηήκαηνο FAC θαη ηνπ ζπζηήκαηνο AS, λα 

ηαπηίδεηαη. Η ηαύηηζε απηή εμαζθαιίδεηαη κεηαμύ άιισλ από ηελ νξζή εθαξκνγή 

ηηκώλ κεηαθνξάο (transfer pricing).  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ 

αλαθνξηθά κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Λεηηνπξγία ηεο Πξόζβαζεο. Δηδηθόηεξα, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί κεγαιύηεξε δηαθάλεηα ζην ζύζηεκα πξνηείλεηαη ε 

θαζηέξσζε ζπλαιιαγώλ (κέζσ ηηκώλ κεηαθνξάο), κεηαμύ ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο 

Λεηηνπξγίαο ηεο Πξόζβαζεο θαη ηεο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο. Απηόο ν ρεηξηζκόο ζα 

δηεπθνιύλεη, κεηαμύ άιισλ, ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο ησλ ππεξεζηώλ αδεζκνπνίεηεο πξόζβαζεο.  Η πινπνίεζε 

ηεο πξνηεηλόκελεο αιιαγήο ζα νδεγήζεη θαη ζε αλακόξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηνπ ηύπνπ ησλ θαηαζηάζεσλ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ γηα ηηο εκπιεθόκελεο 

Δπηρεηξεκαηηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ ΟΤΔ.  

Δηδηθόηερα:  

4.1 Θα πξέπεη λα είλαη λα εμαζθαιηζηεί επηπιένλ ε αθφινπζε ζπλαιιαγή ζην 

πιαίζην ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ: Access  Retail. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

Ληαληθφ ηκήκα ηνπ ΟΤΔ ζα «αγνξάδεη» ππεξεζίεο πξφζβαζεο απφ ηελ Πξφζβαζε 

(Access) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνπο ιηαληθνχο πειάηεο 

ηνπ. Δπηπιένλ, ε Δπηρεηξεκαηηθή Λεηηνπξγία ηεο Πξφζβαζεο ζα πσιεί απεπζείαο 

ρνλδξηθέο ππεξεζίεο ζε άιινπο ηειεπηθνηλσληαθνχο θνξείο. 
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4.2 Μεηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ, ν ΟΤΔ ζα πξέπεη  φηαλ ζα 

επαλαυπνβάιεη ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ ζηελ ΔΔΤΤ λα 

πεξηγξάςεη κε αθξίβεηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεη ππνινγηζηεί θαη δηελεξγεζεί ε 

εζσηεξηθή ηηκνιφγεζε ζε ιεπηνκέξεηα, νχησο ψζηε λα κπνξεί ε ΔΔΤΤ λα εθθέξεη 

άπνςε σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηεο. 

4.3 Δπίζεο, ν ΟΤΔ ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο 

αλάιπζεο ηεο Δκπνξηθήο Δπηρεηξεκαηηθήο Λεηηνπξγίαο ζε επηκέξνπο ππεξεζίεο. Ο 

ιφγνο είλαη φηη νη επηκέξνπο ππεξεζίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφηαηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θεθαιαίνπ ηνπο κε 

απνηέιεζκα θάπνηεο λα έρνπλ πνιχ ςειέο απνδφζεηο θαη άιιεο πνιχ ρακειέο ή 

αθφκα θαη αξλεηηθέο.  Τν γεγνλφο απηφ δειψλεη ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ πινπνίεζή ηνπ. 

5. Απιή ζύλδεζε ISDN  

O ΟΤΔ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη αλαιπηηθά γηα ηελ απιή θαηεγνξία ISDN ην 

θόζηνο ζύλδεζεο θαη ην κεληαίν θόζηνο. Απηή ηε ζηηγκή ν ππνινγηζκόο ησλ 

ππεξεζηώλ ISDN γίλεηαη θαη γηα ηηο δύν θαηεγνξίεο ISDN ζπλνιηθά.  

Δηδηθόηερα:  

5.1 Ο ΟΤΔ ζα πξέπεη λα αλαιχεη ην θφζηνο ζχλδεζεο θαη ην πάγην ζηνπο δπν 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο γξακκψλ ISDN (απιή θαη πξσηεχνπζα ζχλδεζε). Απηφ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε ιεπηνκεξή κειέηε ησλ δηαθφξσλ θέληξσλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ 

εμνπιηζκφ γηα απιή θαη πξσηεχνπζα ζχλδεζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηθψλ απηψλ σο θιείδσλ κεξηζκνχ. 

5.2 Δπίζεο, ν ΟΤΔ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη μερσξηζηά ην θφζηνο ζχλδεζεο θαη 

ην κεληαίν θφζηνο γηα ηελ απιή θαηεγνξία ISDN. 

6. Αδσλακίες ζηελ σιοποίεζε ηες κεζοδοιογίας 

Από ην έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε από ηελ KPMG δηαπηζηώζεθαλ νη αθόινπζεο 

αδπλακίεο ζην πιαίζην ηνπ ΔΚΟΣ, γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζνύλ κεηαμύ 

ηνπ ΟΤΔ θαη ηεο ΔΔΤΤ νη ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο ηεο κεζνδνινγίαο.  
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6.1 Μεηαηροπή παλμών ζε λεπηά 

Οξηζκέλα από ηα θέληξα ηνπ ΟΤΔ ππνινγίδνπλ ηελ θίλεζε πνπ δηέξρεηαη κέζσ 

απηώλ ζε παικνύο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαη ζε ιεπηά πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζζεί ν ζπλνιηθόο όγθνο ηεο θίλεζεο ζε ιεπηά. Ο ηξόπνο κεηαηξνπήο ησλ 

παικώλ ζε ιεπηά ιόγσ ησλ δεηγκαηνιεπηηθώλ ελεξγεηώλ ελέρεη ζηνηρεία 

ππνθεηκεληθόηεηαο. Ωζηόζν, ε αδπλακία απηή αλακέλεηαη λα αληηκεησπηζζεί ζην 

κέιινλ όηαλ όια ηα θέληξα ηνπ ΟΤΔ ππνινγίδνπλ ηελ θίλεζε ζε ιεπηά (Η 

εγθαηάζηαζε κεηξεηώλ ζηα δηάθνξα θέληξα, νη νπνίνη κπνξνύλ λα δώζνπλ κεηξήζεηο 

ζε λεπηά αλά ηύπν ηειεθσλίαο, έρεη αξρίζεη από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2001). 

Βξαρπρξόληα, ε αδπλακία απηή ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζζεί κε εθηελείο θαη 

επαξθώο ηεθκεξησκέλεο ηερληθέο κειέηεο. 

Δηδηθόηερα: 

Γηα  ηελ αθξηβέζηεξε κέηξεζε ησλ ιεπηψλ ν ΟΤΔ ζα πξέπεη: 

6.1.1.  Να ρξεζηκνπνηεί κεηξήζεηο πεξηζζνηέξσλ κελψλ θαη απφ ηνπο δπν 

ηχπνπο θέληξσλ (EWSD θαη AXE). 

6.1.2 Να ηνπνζεηήζεη κεηξεηέο ιεπηψλ (CDR‟s) ζε φια ηα θέληξα ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα δίλνπλ ηε κεληαία θίλεζε ζηελ θεληξηθή δηεχζπλζε. 

6.1.3 Να ιακβάλεη ππφςε ηελ αξηζκεηηθή δηαθνξά ησλ θέληξσλ  EWSD θαη 

AXE (104 θαη 97 αληηζηνίρσο) θαη ηε ζπλνιηθή ζχγθξηζε ησλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ 

θαηαγξάθεη απφ ηνπο δπν ηχπνπο θέληξσλ γηα αζηηθή, θαη ππεξαζηηθή ηειεθσλία. 

6.1.4 Δπίζεο, ν ΟΤΔ ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ ΔΔΤΤ γηα ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο θίλεζεο ζε ιεπηά θαζψο 

θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο κέηξεζεο ηεο θίλεζεο ζε ιεπηά απφ 

ηα θέληξα ηεο. 

6.2  Επιμεριζμός κόζηοσς κένηρων ζε πρόζβαζη και κίνηζη 

Ο επηκεξηζκόο ηνπ θόζηνπο ησλ θέληξσλ ηνπ δηθηύνπ ηνπ ΟΤΔ ζε πξόζβαζε θαη 

θίλεζε ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλεηαη ζην πιαίζην αλαιπηηθώλ θαη εθηεηακέλσλ 

ηερληθώλ κειεηώλ, ιόγσ ηνπ όηη επηδξά ζεκαληηθά ζηνλ νξζό ππνινγηζκό ηνπ 

θόζηνπο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ.  

Δηδηθόηερα: 



Πξνηεηλφκελεο βειηησηηθέο επεκβάζεηο επί ηνπ εγθεθξηκέλνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΤΔ 

Κνέλ Σάλδξα   Σειίδα 7/26 

6.2.1 Γηα ηνλ νξζφηεξν επηκεξηζκφ ν ΟΤΔ ζα πξέπεη λα δηεπξχλεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ θέληξσλ ζηα νπνία δηελεξγεί ηηο ζρεηηθέο κειέηεο, έηζη ψζηε απηά λα απνηεινχλ 

έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. Τν δείγκα απηά ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 20% 

θάζε θαηεγνξίαο θέληξσλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζεη ηνπο ζπληειεζηέο 

θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο ζε θφζηνπο ζε πξφζβαζε θαη θίλεζε. 

6.3 Book Value 2  

Ο ΟΤΔ ρξεζηκνπνηεί παξαγσγηθά νξηζκέλα πιήξσο απνζβεζκέλα πάγηα ζηνηρεία. 

Πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηώζεη ζην θόζηνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπ ην 

«ππνζεηηθό θόζηνο» ηεο ρξήζεο ησλ παγίσλ απηώλ εθηηκά ηελ ηξέρνπζα αμία ηνπο 

επί ηεο νπνία εθαξκόδεη ην θόζηνο θεθαιαίνπ. Δπνκέλσο, ν ΟΤΔ θαη κόλν γηα ηα 

πάγηα απηά εθαξκόδεη επηιεθηηθά αξρέο ηξέρνληνο θόζηνπο. Η πξνζέγγηζε ηνπ ΟΤΔ 

ζηεξείηαη πιεξόηεηαο εθόζνλ: α) ε επηθαηξνπνίεζε ησλ αμηώλ γίλεηαη κόλν γηα 

νξηζκέλα πάγηα θαη όρη γηα όια θαη β) δελ γίλεηαη αληίζηνηρε αλαπξνζαξκνγή ησλ 

απνζβέζεσλ θαη θίλεζε ζρεηηθνύ ινγαξηαζκνύ απνζεκαηηθνύ, πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζεί νξζά ε κεζνδνινγία ηεο θνζηνιόγεζεο βάζεη ηξέρνληνο θόζηνπο.  

 

Δηδηθόηερα: 

6.3.1 Ο ΟΤΔ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη επαξθψο ζηελ ΔΔΤΤ ηνπο ιφγνο γηα 

ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί κηα ηέηνηα κεζνδνινγία. Ψζηφζν, αλακέλεηαη ην ζέκα λα 

ππνβαζκηζηεί ζην κέιινλ φηαλ ν ΟΤΔ εθαξκφζεη ην πξφηππν ηνπ LRAIC. Σε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ε εθαξκνγή δειαδή ηνπ LRAIC γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ δηθηχνπ εθ 

ησλ πξαγκάησλ ζα νδεγήζεη ζε επηθαηξνπνίεζε ησλ αμηψλ γηα ηα ζηνηρεία πνπ ην 

απνηεινχλ θαη έηζη δελ ζα είλαη πιένλ ζθφπηκε ε εθαξκνγή ηνπ BookValue 2 απφ 

ηνλ ΟΤΔ.  

6.4 Διαδικαζίες ελέγτοσ ζηην εθαρμογή ηοσ ΕΚΟΣ 

Από ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε ε KPMG δηαπηζηώζεθε όηη θαηά ηελ θαηαρώξεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ζην ΔΚΟΣ δελ ηεξνύληαη νη δένπζεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Απηό έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ θαηαρώξεζε ιάζνο ζηνηρείσλ, ηελ παξάβιεςε θαηαρώξεζεο 

άιισλ ή ηε δηπιή θαηαρώξεζε ζηνηρείσλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 

ιαλζαζκέλα ζηνηρεία εηζόδνπ (γηα παξάδεηγκα ιάζνο θαηαρώξεζε ζπληειεζηώλ 

δξνκνιόγεζεο), ηόηε αλαπόθεπθηα γίλεηαη θαη ιάζνο ν ππνινγηζκόο ηνπ θόζηνπο ησλ 

ππεξεζηώλ. Σεκεηώλεηαη, όηη ηα ιάζε απηά δελ είλαη ηθαλά λα αιινηώζνπλ ηελ εηθόλα 
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ηνπ θόζηνπο ησλ ππεξεζηώλ αιιά κεηώλνπλ ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κπνξεί λα ππάξμεη 

απέλαληη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ΟΤΔ ζα πξέπεη λα θαζηεξώζεη 

ζπζηεκαηηθόηεξεο δηαδηθαζίεο εμνπζηνδόηεζεο πξόζβαζεο θαη ρεηξηζκνύ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, επαλειέγρσλ, ζπκθηιηώζεσλ θαη απηόκαηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ ΔΚΟΣ 

από ηα επηκέξνπο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηά ηνπ.   

Δηδηθόηερα: 

6.4.1 Τα ζηνηρεία εηζφδνπ πνπ ηξνθνδνηνχληαη ζην ΔΚΟΣ πξέπεη λα 

ειέγρνληαη απφ θάπνην ππεχζπλν άηνκν ηνπ ΟΤΔ νχησο ψζηε λα εμαθξηβψλεηαη ε 

νξζή ηξνθνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν άηνκν απηφ πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ ην άηνκν πνπ πεξλά ηα ζηνηρεία εηζφδνπ ζην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα. 

6.4.2 Όζνλ αθνξά ηηο δηάθνξεο κειέηεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί απφ ηνλ ΟΤΔ 

ζα πξέπεη λα γίλνληαη νη αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο θάζε ρξφλν νχησο ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ‟ απηέο.  

6.4.3 Μφλν θάπνην ζπγθεθξηκέλν άηνκν λα κπνξεί λα έρεη εμνπζηνδφηεζε λα 

πεξλά ηα ζηνηρεία εηζφδνπ. Γηα παξάδεηγκα, ηα αξρεία (excel spreadsheets) λα είλαη 

θιεηδσκέλα θαη κφλν ην εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζ‟ 

απηά. 

6.4.4  Θα πξέπεη λα γίλεηαη ζπκθηιίσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ εηζφδνπ 

κε ηα ζηνηρεία εμφδνπ απφ ππεχζπλν άηνκν. 

6.4.5 Θα πξέπεη λα γίλεηαη ζπκθηιίσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ εηζφδνπ 

κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ειεγκέλνπο ινγαξηαζκνχο απφ 

ππεχζπλν άηνκν. 

6.4.6 Θα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο φηη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ ηηκνινγίσλ είλαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

εμφδνπ ηνπ ΔΚΟΣ. 

6.4.7 Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ππαιιήινπ πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν. 

6.4.8 Οη κειέηεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο δηάθνξεο δηεπζχλζεηο ηνπ 

Οξγαληζκνχ πξέπεη λα είλαη ππνγξακκέλεο απφ ππεχζπλα άηνκα ησλ αληίζηνηρσλ 

δηεπζχλζεσλ.  

6.4.9 Πεξαηηέξσ, αλά πάζα ζηηγκή ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηα ζηνηρεία εηζφδνπ. 
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6.5  Προϋπολογιζμός κόζηοσς σπηρεζιών  

Πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΤΤ λα ειέγμεη ηα ηηκνιόγηα πνπ ππνβάιιεη ν ΟΤΔ γηα ηηο ππό 

ξύζκηζε ππεξεζίεο ν ηειεπηαίνο ζα πξέπεη λα παξέρεη πξνϋπνινγηζηηθά θνζηνινγηθά 

ζηνηρεία ηα νπνία λα πξνέξρνληαη από ην ΔΚΟΣ θαζώο θαη πξνϋπνινγηζηηθά ζηνηρεία 

όγθνπ ηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνθύπηνπλ από ηερληθέο κειέηεο. Απηή ηε ζηηγκή ν 

ΟΤΔ ππνινγίδεη πξνϋπνινγηζηηθά ηηκνιόγηα ηα νπνία δελ πξνθύπηνπλ από απηή ηελ 

αλαιπηηθά δηαδηθαζία. Θεσξείηαη απνιύησο απαξαίηεην γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ησλ πξνηεηλόκελσλ ηηκνινγίσλ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

θνζηνζηξέθεηαο ηνπο από ηελ ΔΔΤΤ, ν ΟΤΔ λα ηξνθνδνηεί κε πξνϋπνινγηζηηθά 

θνζηνινγηθά ζηνηρεία ην ΔΚΟΣ. Γηα ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα αλαπηύζζεη ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ ζε επίπεδν 4βαζκίσλ ινγαξηαζκώλ. 

Δηδηθόηερα: 

6.5.1   Τν ΔΚΟΣ είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε λα δέρεηαη ζηνηρεία 

γηα ηηο δαπάλεο θαη ην απαζρνινχκελν θεθάιαην αλαιπκέλα ζε ηεηαξηνβάζκην 

επίπεδν ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο.  Σπλεπψο, γηα λα κπνξέζεη ην ΔΚΟΣ λα 

επεμεξγαζηεί ηα πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία είλαη απαξαίηεην λα είλαη αλαιπκέλα ζε 

απηφ ην βαζκφ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ΟΤΔ δελ πξνηίζεηαη λα αλαιχζεη ηφζν 

ρακειά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

φπσο θαηαξηίδεηαη ζήκεξα.  

6.5.2   Δπίζεο, γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ ιεπηψλ ηεο θίλεζεο αλά θαηεγνξία ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ε επνρηθφηεηα, ε πηζαλή επίδξαζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

θαζψο θαη ε θαηαλνκή 

6.5.3  Σημειώνεηαι όηι επειδή η ΕΕΤΤ δεν μπορεί να κρίνει ηην ακρίβεια ηων 

προϋπολογιζηικών ποζών ποσ έδωζε ο ΟΤΕ για ηη διαμόρθωζη ηων 

ηιμολογίων ηοσ 2002, επιθσλάζζεηαι να ζσγκρίνει ηα προϋπολογιζηικά με ηα 

απολογιζηικά δεδομένα προκειμένοσ να λάβει αποθάζεις.  

6.6    Μεθοδολογία επιμεριζμού ηοσ τρηζιμοποιούμενοσ κεθαλαίοσ  

Υπάξρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο βειηίσζεο ζηνλ ηξόπν πνπ ν ΟΤΔ ππνινγίδεη 

αθελόο ην ύςνο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ θεθαιαίνπ ηνπ αιιά θαη ζηνλ ηξόπν πνπ 

επηκεξίδεη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ζηηο ππεξεζίεο (επηινγή βάζεσλ επηκεξηζκνύ).  

Δηδηθόηερα:  
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6.6.1   Ο ΟΤΔ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα κεληαία ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ έλαληη 

εηεζίσλ ππνινίπσλ. 

6.6.2   Δπίζεο, ν ΟΤΔ δελ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ θεθαιαίνπ ησλ ππεξεζηψλ, ηα ρξεφγξαθα. Σην πιαίζην ηνπ 

ΔΚΟΣ ηα ρξεφγξαθα επηκεξίδνληαη ζηα πξντφληα (επίπεδν 899) ζηα νπνία ηα έζνδα 

ππεξβαίλνπλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα.  Ζ επέλδπζε ζε ρξεφγξαθα απνηειεί μερσξηζηή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΟΤΔ εθφζνλ πφξνη ηνπ ΟΤΔ επελδχνληαη γηα λα επηθέξνπλ 

θάπνηα επηπξφζζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά νθέιε.  Δπνκέλσο ην θεθάιαην απηφ αθνχ 

δε ρξεζηκνπνηείηαη ζηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δε ζα πξέπεη λα επηβαξχλεη ηηο 

ππεξεζίεο κε επηπξφζζεην θφζηνο (ε επηβάξπλζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο θεθαιαίνπ ζην ρξεζηκνπνηνχκελν θεθάιαην πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε ππεξεζία). 

6.7   Διορθώζεις  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ θνζηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΤΔ από 

εμσηεξηθνύο ειεγθηέο δηαπηζηώζεθε όηη ζε νξηζκέλεο, κηθξήο σζηόζν έθηαζεο, 

πεξηπηώζεηο ν ΟΤΔ δελ αθνινπζεί ηελ εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ηνπ ΔΚΟΣ.  

Δηδηθόηερα: 

6.7.1   Σηνλ επηκεξηζκφ απφ ην επίπεδν 300 ζην επίπεδν 850 ν ΟΤΔ ρξεζηκνπνηεί 

ην FP (fixed percentage) σο ηξφπν επηκεξηζκνχ αληί ην RA (Recipe amount) βάζεη 

ηεο κεζνδνινγίαο (Πξνζαξηήκαηα Πεξηγξαθήο Μεζνδνινγίαο). 

6.7.2  Υπάξρεη κία θαηεγνξία ζην επίπεδν 300 ε νπνία αλαιχεηαη ζην θνζηνινγηθφ 

ζχζηεκα ηνπ ΟΤΔ ζε επίπεδν 899 αιιά δελ εκθαλίδεηαη ζηε κεζνδνινγία. 

Δληνχηνηο, ζην δηαρσξηζκφ ησλ απνζβέζεσλ απφ ην επίπεδν 290 ζην επίπεδν 300, 

ε θαηεγνξία απηή εκθαλίδεηαη σο απνδέθηεο βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο.  

 

 

 

6.7.3   Σην δηαρσξηζκφ ησλ απνζβέζεσλ απφ ην επίπεδν 050 (επίπεδν κεηξψνπ 

ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ) ζην επίπεδν 290 ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιαλζαζκέλα 

SENDER RECEIVER 

300-TRM-MWS-TRUNKINT 899-ROT-NON-PAYPHONE 

 899-RTR-INT-OUT 

 899-WHO-ICO-TRMINTER 
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πνζνζηά επηκεξηζκνχ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ζηα δηάθνξα θέληξα 

(switches). O ππνινγηζκφο ησλ πην πάλσ πνζνζηψλ βαζίδεηαη, βάζεη ηεο 

κεζνδνινγίαο ηνπ ΔΚΟΣ, ζηελ ηηκή θηήζεο (G.B.V) ηνπ θάζε θέληξνπ ε νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ζην κεηξψν παγίσλ. Σηνλ ππνινγηζκφ απηφ γηα ην έηνο 2000 έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί αμίεο απφ ην κεηξψν παγίσλ ηνπ 1998 θαη φρη ηνπ ππφ εμέηαζε 

έηνπο 2000. 

6.7.4  Ζ θιείδα επηκεξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην επηκεξηζκφ ησλ ινηπψλ 

δαπαλψλ είλαη ην FTE (Full time equivalent) θαη απηή δελ ζπλάδεη κε ηελ 

εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ηνπ ΔΚΟΣ. Σχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία 

ηνπ ΔΚΟΣ ε θιείδα επηκεξηζκνχ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ επηκεξηζκφ 

ησλ ινηπψλ δαπαλψλ είλαη ηα ζπλνιηθά θφζηε (Cost already allocated) πνπ ήδε 

επηκεξίζηεθαλ ζηα ηειηθά πξντφληα. Δπηπιένλ νξηζκέλα ζηνηρεία θφζηνπο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ινηπέο δαπάλεο ζρεηίδνληαη κε έμνδα πνπ αθνξνχλ 

επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ θαη έμνδα ζχλαςεο ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. Απηά ηα θφζηε 

δελ ζα πξέπεη λα επηβαξχλνπλ ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ηνπ ΟΤΔ. Αλαιπηηθφηεξα: 

α) Ακνηβέο ζε εηαηξείεο κειεηψλ ( αθνξά Δπελδ. Δμσηεξηθνχ), β) Έμνδα 

ζπκκεηνρψλ εμσηεξηθνχ, γ) Λνηπά έμνδα ζπκκεηνρψλ, δ) Έμνδα ζχλαςεο 

βξαρππξφζζεζκσλ δαλείσλ θαη ε) Έμνδα ζχλαςεο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ.  

6.7.5  Τα θνξνινγηθά έμνδα ζα πξέπεη λα επηκεξίδνληαη βάζεη ηεο θιείδαο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ηνπ ΔΚΟΣ πνπ είλαη ην ήδε 

θαηαλεκεκέλν θφζηνο θαη φρη ην G-NTW-BDG-OFF . 

6.8  Γενικόηερες προηάζεις βεληίωζης  

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαη νξηζκέλεο ζεκαληηθέο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ 

ΔΚΟΣ , πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ελδπλάκσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο πξόθιεζεο ηνπ 

θόζηνπο. 

Δηδηθόηερα   

6.8.1   Τα πνζνζηά επηκεξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην δηαρσξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο απφ ην επίπεδν 050 ζην επίπεδν 100 (Γξαζηεξηφηεηεο) έρνπλ ππνινγηζηεί 

βάζεη κειεηψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαη αθνξνχλ ηα θηίξηα.  

Δληνχηνηο, α) ηα πνζνζηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ δελ ιακβάλνπλ ππφςε φια ή 

ζρεδφλ φια ηα θηίξηα ηνπ Οξγαληζκνχ. Αλ απηφ ιακβαλφηαλ ππφςε ηφηε ζα ήηαλ 
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πηζαλφ ηα πνζνζηά πνπ ζα ππνινγίδνληαλ λα ήηαλ δηαθνξεηηθά θαη β) ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα πνζνζηά δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αμία (ηηκή θηήζεο) ησλ 

θηηξίσλ κε απνηέιεζκα λα κελ δίλεηαη ε αλάινγε βαξχηεηα βάζεη ηεο αληίζηνηρεο 

αμίαο ηνπο νχησο ψζηε ηα πνζνζηά λα πξνζδηνξίδνληαη κεζνζηαζκηθά. 

6.8.2 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνζηψλ επηκεξηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ ησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ  απφ ην επίπεδν 050 ζηηο δξαζηεξηφηεηεο (επίπεδν 100) έρεη 

γίλεη κειέηε απφ ηελ Γηεχζπλζε Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ. Ζ κειέηε απηή πεξηιακβάλεη 

κεηαμχ άιισλ ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο, ην κνληέιν, ην είδνο, ηελ αμία θαη ην είδνο 

ππεξεζίαο πνπ εθηειεί ην θάζε φρεκα. Βάζεη ηνπ είδνπο εξγαζίαο ηνπ θάζε 

νρήκαηνο, πξνζδηνξίδνληαη ηα πνζνζηά επηκεξηζκνχ. Γειαδή, ππνινγίδνληαη νη 

αξηζκνί ησλ νρεκάησλ πνπ εθηεινχλ ηερληθέο, δηνηθεηηθέο θαη εκπνξηθέο εξγαζίεο 

θαη αθνινχζσο πξνζδηνξίδνληαη ηα πνζνζηά ησλ αληίζηνηρσλ εηδψλ εξγαζίαο ζηνλ 

νιηθφ αξηζκφ νρεκάησλ. Δληνχηνηο, α) ηα πνζνζηά απηά δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ 

αμία (ηηκή θηήζεο) ησλ νρεκάησλ κε απνηέιεζκα  λα κελ δίλεηαη ε αλάινγε 

βαξχηεηα βάζεη ηεο αληίζηνηρεο αμίαο ηνπο νχησο ψζηε ηα πνζνζηά λα 

πξνζδηνξίδνληαη κεζνζηαζκηθά θαη β) ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην πνζνζηφ επηκεξηζκνχ 

ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ. Μπνξεί λα ππνινγηζηνχλ δηαθνξεηηθά πνζνζηά 

επηκεξηζκνχ γηα ηελ θάζε θαηεγνξία νρήκαηνο. 

6.8.3  Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ δξνκνιφγεζεο ζα πξέπεη λα 

δνζεί: α) κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θίλεζε δεκηνπξγείηαη θαη 

ηεξκαηίδεηαη ζην ίδην θέληξν, β) ζην πνζνζηφ δηαρσξηζκνχ ηεο θίλεζεο κεηαμχ 

Αζελψλ θαη ππφινίπεο Διιάδαο ην νπνίν κπνξεί λα κελ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη γ) ζην γεγνλφο φηη, αλ θαη ηα θέληξα “Tandem” πεξηιακβάλνπλ 

ζεκαληηθφ αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ θαη επνκέλσο ηεξκαηίδνπλ θίλεζε, ζην πιαίζην ηεο 

αλάιπζεο ηνπ ΟΤΔ ζεσξνχληαη κφλν ζαλ δηαβαηηθά θέληξα.  

6.8.4  Μηα πην ζσζηή θαη ινγηθή βάζε επηκεξηζκνχ ησλ εμφδσλ ππεξγνιαβίαο 

ζα ήηαλ ν επηκεξηζκφο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο 

ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο (contract notes) θαη ησλ πνζψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο 

(π.ρ. ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο πνπ αθνξνχλ εξγαζίεο δηθηχνπ πξέπεη λα 

επηκεξίδνληαη εμ‟ νινθιήξνπ ζηα πξντφληα δηθηχνπ, ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο πνπ 

αθνξνχλ εξγαζίεο δηαζχλδεζεο πξέπεη λα επηκεξίδνληαη ζηα πξντφληα ηεο 

δηαζχλδεζεο θ.ι.π.). Ζ ζπιινγή ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί εχθνια λα γίλεη θαηά 

ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ δηαπεξαίσζε ησλ έξγσλ ππεξγνιαβίαο απφ 
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ηνπο αξκφδηνπο ηκεκαηάξρεο / επηηεξεηέο. Ζ αιιαγή ζηελ θιείδα επηκεξηζκνχ ζα 

ζπληειέζεη ζηνλ νξζφηεξν θαηακεξηζκφ ησλ εμφδσλ ππεξγνιαβίαο ζηα ηειηθά 

πξντφληα. 

6.8.5  Μηα πην ζσζηή θαη ινγηθή βάζε επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο 

κεραλνγξάθεζεο, ζα ήηαλ κε βάζε ηελ θαηαλνκή ησλ ππνινγηζηψλ ζηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα θαη ελ ζπλερεία ζηα επηκέξνπο πξντφληα. (Π.ρ. Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

πνπ έγηλαλ leased γηα ην δίθηπν πξέπεη λα επηκεξίδνληαη εμ‟ νινθιήξνπ ζηα 

πξντφληα ηνπ δηθηχνπ.) Απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ εχθνια γηαηί 

φινη νη Ζιεθηξνληθνί Υπνινγηζηέο θαηαγξάθνληαη (Labelled) αλά ηκήκα. Σπλεπψο, 

κηα ηέηνηα θιείδα επηκεξηζκνχ ζα ζπληεινχζε ζην θαηαιιειφηεξν επηκεξηζκφ ησλ 

ζηνηρείσλ θφζηνπο ηεο κεραλνγξάθεζεο ζηα ηειηθά πξντφληα. 

6.8.6  Οη απαηηήζεηο πειαηψλ επηκεξίδνληαη (ζην πιαίζην ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ θεθαιαίνπ) ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο κε βάζε ηα έζνδα ηεο θάζε 

ππεξεζίαο, εθηφο απφ ηνπο ρξεψζηεο δηεζλψλ θιήζεσλ νη νπνίνη θαηαλέκνληαη 

άκεζα ζηελ ππεξεζία πνπ αθνξνχλ.  Αλ θαη απηή είλαη κηα ινγηθή βάζε, είλαη νξζή 

κφλν αλ νη εηζπξάμεηο απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα κνξθή. 

Όκσο, αλ γηα παξάδεηγκα θάπνηεο ππεξεζίεο πξνπιεξψλνληαη ηφηε δελ απαζρνινχλ 

κέξνο ησλ απαηηήζεσλ πειαηψλ θαη δε ζα έπξεπε λα επηκεξίδεηαη ζε απηέο. 

Σπλεπψο, πξνηείλεηαη, εάλ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ λα επηκεξίδνληαη νη απαηηήζεηο 

πειαηψλ άκεζα ζηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ. 

6.8.7  Οη άιινη (ινηπνί) ρξεψζηεο επηκεξίδνληαη (ζην πιαίζην ηνπ επηκεξηζκνχ 

ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θεθαιαίνπ) ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο.  Μηα βειηίσζε ζα ήηαλ ε 

εμαίξεζε ησλ ππεξεζηψλ δηεζλψλ θιήζεσλ αθνχ νη ρξεψζηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππεξεζία απηή θαηαλέκνληαη άκεζα ζηελ ππεξεζία, άξα δε ζα έπξεπε λα 

θαηαλέκεηαη επηπξφζζεην θεθάιαην. Τν ίδην κπνξεί λα ηζρχεη γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο 

πνπ αθνξνχλ θίλεζε (traffic products), αθνχ νη απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε απηέο 

ηηο ππεξεζίεο βξίζθνληαη ινγηθά κέζα ζηηο Απαηηήζεηο πειαηψλ. 

6.8.9  Σχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ΔΚΟΣ νη Γηάθνξνη Πηζησηέο 

επηκεξίδνληαη βάζεη ηνπ ζπλφινπ ηνπ ήδε επηκεξηζκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.  

Δληφο απηνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ πεξηιακβάλνληαη „Υπνρξεψζεηο απφ Γηεζλή 

αληαπφθξηζε‟ νη νπνίεο δε ζα έπξεπε λα επηκεξίδεηαη ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο. 
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6.8.10  Τα Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ επηκεξίδνληαη κε βάζε ηνλ επηκεξηζκφ 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.  Τν ζεκαληηθφηεξν κέξνο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ αθνξά «Πεξηνδηθά ηέιε». Μηα πην ζσζηή αληηκεηψπηζε ζα ήηαλ ηα 

ηέιε απηά λα επηκεξίδεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ. 

6.8.11  Όζνλ αθνξά ηα εξσηεκαηνιφγηα, ε κεζνδνινγία ηνπ ΔΚΟΣ ζα πξέπεη 

λα πεξηγξάθεη ηε δνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζα απνζηέιινληαη ζηηο δηάθνξεο 

ππνδηεπζχλζεηο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο. Τα εξσηεκαηνιφγηα απηά ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθνπλ ηηο εκεξνκελίεο ζπκπιήξσζή ηνπο. Δπίζεο, ηα άηνκα πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα απηά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπο, 

ηνλ ηίηιν ηνπο θαη ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπο. Δπηπιένλ, Γηα νξηζκέλεο 

Γηεπζχλζεηο ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απνζηέιινληαη ζα πξέπεη λα είλαη πην 

αλαιπηηθά π.ρ. ην εξσηεκαηνιφγην πνπ απνζηέιιεηαη ζηελ ππνδηεχζπλζε λνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη αλαιπηηθά ηνπο δηαθφξνπο ηχπνπο ππνζέζεσλ πνπ 

ρεηξίδνληαη θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα ηειηθά πξντφληα, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

απνζηέιιεηαη ζηελ ππνδηεχζπλζε ειεθηξνληθήο πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη 

ηνπο δηαθφξνπο ηχπνπο έξγσλ πνπ αλαιακβάλνληαη θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο 

ππφινηπεο ππνδηεπζχλζεηο ή θαη ηα πξντφληα ηα νπνία εμππεξεηνχλ.  

6.8.12  Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαζέηνπκε αλαιπηηθά νη παξαπάλσ 

πξνηάζεηο γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επηκεξηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ 

θφζηνπο ζε πξντφληα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εζσηεξηθή θσδηθνπνίεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ηνπ ΔΚΟΣ. 
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SENDER ENTITY – ID DESCRIPTION OF SENDER 

ENTITY 

RECEIVER ENTITY - ID RELATION 

TYPE 

Μέθοδος επιμεριζμού ποσ 

τρηζιμοποιείηαι από ηον ΟΤΕ 

Ειζήγηζη για εναλλακηική μέθοδο 

επιμεριζμού 

(GROUP)           

130-SUB-PRO-SYSTEM Programming (internal/ external) 

– System 

140-S0141-HQS-DEVISINT ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC Η ππό-δξαζηεξηόηεηα απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

πξνγξακκαηηζκό ζπζηεκάηωλ ζα έπξεπε λα 

επηκεξίδεηαη ζηε δξαζηεξηόηεηα 14 - Γηαρείξηζε 

πιεξνθνξηώλ βάζεη ηωλ πνζνζηώλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηα εξωηεκαηνιόγηα. Τν ηκήκα 

ειεθηξνληθήο ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεί 

θαηαζηάζεηο θαηαγξαθήο ρξόλνπ όπνπ ζα 

ρξεώλνληαη ηα δηάθνξα έξγα πιεξνθνξηθήο. 

130-SUB-PRO-SYSTEM  140-S0142-HQS-DEVISCUS ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

130-SUB-PRO-SYSTEM  140-S0143-HQS-DATAPROC ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

130-SUB-PRO-SYSTEM  140-S0144-HQS-WORK3PART ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

      

150-SUB-PRO-OFFICE Programming (internal/ external) 

– Office 

G-SL-ALL-P08 ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC Βάζε επηκεξηζκνύ όπωο ζηε πξνεγνύκελε 

πεξίπηωζε. 

150-SUB-PRO-OFFICE  G-SL-ALL-P09 ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

150-SUB-PRO-OFFICE  G-SL-ALL-P11 ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

150-SUB-PRO-OFFICE  G-SL-ALL-P12 ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

850-SUB-PRO-OTHER  G899-EXCEPT-TRMINTER ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

      

137-S0131-HQS-MGMBUILD-NET Manage & build buildings - 

network 

170-S0015-HQD-3PARTYCS ER PER-SALARY Η δξαζηεξηόηεηα 13.1 ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαρείξηζε θαη θαηαζθεπή θηηξηαθώλ 

εγθαηαζηάζεωλ γηα ην δίθηπν ζα έπξεπε λα 

επηκεξίδεηαη ζηηο θπξίωο δξαζηεξηόηεηεο νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην δίθηπν (1.5, 2 θαη 5) 

βάζεη ηωλ πνζνζηώλ ρξόλνπ ηα νπνία ζα 

έπξεπε λα αλαγξάθνληαη ζηα εξωηεκαηνιόγηα. 

Τν ηκήκα δηαρείξηζεο Δγθαηαζηάζεωλ ζα 

έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεί θαηαζηάζεηο 

θαηαγξαθήο ρξόλνπ όπνπ ζα ρξεώλνληαη ηα 

δηάθνξα έξγα δηαρείξηζεο θαη θαηαζθεπήο 

θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεωλ. 

137-S0131-HQS-MGMBUILD-NET  170-S0021-HQD-MAINTNTW ER PER-SALARY 

137-S0131-HQS-MGMBUILD-NET  170-S0022-HQD-OPERNETW ER PER-SALARY 

137-S0131-HQS-MGMBUILD-NET  170-S0023-HQD-MGMREPAI ER PER-SALARY 

137-S0131-HQS-MGMBUILD-NET  170-S0052-HQD-DELSERVI ER PER-SALARY 

137-S0131-HQS-MGMBUILD-NET  170-S0053-HQD-TESTSERV ER PER-SALARY 
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SENDER ENTITY – ID DESCRIPTION OF SENDER 

ENTITY 

RECEIVER ENTITY - ID RELATION 

TYPE 

Μέθοδος επιμεριζμού ποσ 

τρηζιμοποιείηαι από ηον ΟΤΕ 

Ειζήγηζη για εναλλακηική μέθοδο 

επιμεριζμού 

(GROUP)           

137-S0131-HQS-MGMBUILD-

COMMERC 

Manage & build building - 

commercial 

G-SL-ALL-P03 ER PER-SALARY Η δξαζηεξηόηεηα 13.1 ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαρείξηζε θαη θαηαζθεπή θηηξηαθώλ 

εγθαηαζηάζεωλ γηα εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ζα έπξεπε λα επηκεξίδεηαη ζηηο θπξίωο 

δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε 

πώιεζε εκπνξηθώλ πξνϊόληωλ (3-7) βάζεη ηωλ 

πνζνζηώλ ρξόλνπ ηα νπνία ζα έπξεπε λα 

αλαγξάθνληαη ζηα εξωηεκαηνιόγηα. 

 

Τν ηκήκα δηαρείξηζεο Δγθαηαζηάζεωλ ζα 

έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεί θαηαζηάζεηο 

θαηαγξαθήο ρξόλνπ όπνπ ζα ρξεώλνληαη ηα 

δηάθνξα έξγα δηαρείξηζεο θαη θαηαζθεπήο 

θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεωλ. 

 

Μηα άιιε βάζε ζα ήηαλ απηή ηνπ αξηζκνύ 

πξνζωπηθνύ πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ζρεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (FP-FTE) 

137-S0131-HQS-MGMBUILD-

COMMERC 

 G-SL-ALL-P04 ER PER-SALARY 

137-S0131-HQS-MGMBUILD-

COMMERC 

 G-SL-ALL-P06 ER PER-SALARY 

137-S0131-HQS-MGMBUILD-

COMMERC 

 G-SL-ALL-P07 ER PER-SALARY 

137-S0131-HQS-MGMBUILD-

COMMERC 

 G-SL-COMM-P05 ER PER-SALARY 

      

137-S0131-HQS-MGMBUILD-

SUPPOR 

Manage & build building - 

support 

G-SL-ALL-P08 ER PER-SALARY Η δξαζηεξηόηεηα  απηή ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαρείξηζε θαη θαηαζθεπή θηηξηαθώλ 

εγθαηαζηάζεωλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

βνεζεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Βάζε επηκεξηζκνύ 

όπωο ζηε πεξίπηωζε εκπνξηθώλ θηηξηαθώλ 

εγθαηαζηάζεωλ. 

137-S0131-HQS-MGMBUILD-

SUPPOR 

 G-SL-ALL-P09 ER PER-SALARY 

137-S0131-HQS-MGMBUILD-

SUPPOR 

 G-SL-ALL-P11 ER PER-SALARY 

137-S0131-HQS-MGMBUILD-

SUPPOR 

 G-SL-ALL-P12 ER PER-SALARY 

137-S0131-HQS-MGMBUILD-

SUPPOR 

 G-SL-ALL-P14 ER PER-SALARY 

SENDER ENTITY - ID DESCRIPTION OF SENDER RECEIVER ENTITY - ID RELATION Μέθοδος επιμεριζμού ποσ Ειζήγηζη για εναλλακηική μέθοδο 
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ENTITY TYPE τρηζιμοποιείηαι από ηον ΟΤΕ επιμεριζμού 

(GROUP)           

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-NET Manage motor transport - 

network 

170-S0015-HQD-3PARTYCS ER PER-SALARY Η δξαζηεξηόηεηα 13.2 ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαρείξηζε κεηαθνξηθώλ κέζωλ πνπ αθνξνύλ: 

 

1. ην δίθηπν 

2. εκπνξηθά πξνϊόληα θαη 

3. βνεζεηηθέο ππεξεζίεο. 

 

Τν θόζηνο θάζε θαηεγνξίαο ζα έπξεπε λα 

επηκεξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο βάζεη 

ηωλ πνζνζηώλ ρξόλνπ ηα νπνία ζα έπξεπε λα 

αλαγξάθνληαη ζηα εξωηεκαηνιόγηα.  

 

Όπωο θαη ζηελ πεξίπηωζε επηκεξηζκνύ 

θόζηνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 13.1 κηα άιιε 

κέζνδνο επηκεξηζκνύ ζα ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ αξηζκνύ ππαιιήιωλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 

θάζε δξαζηεξηόηεηα (FP-FTE). 

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-NET  170-S0021-HQD-MAINTNTW ER PER-SALARY 

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-NET  170-S0022-HQD-OPERNETW ER PER-SALARY 

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-NET  170-S0023-HQD-MGMREPAI ER PER-SALARY 

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-NET  170-S0052-HQD-DELSERVI ER PER-SALARY 

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-NET  170-S0053-HQD-TESTSERV ER PER-SALARY 

     

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-

COMMERC 

Manage motor transport - 

commercial 

G-SL-ALL-P03 ER PER-SALARY 

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-

COMMERC 

 G-SL-ALL-P04 ER PER-SALARY 

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-

COMMERC 

 G-SL-ALL-P06 ER PER-SALARY 

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-

COMMERC 

 G-SL-ALL-P07 ER PER-SALARY 

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-

COMMERC 

 G-SL-COMM-P05 ER PER-SALARY 

     

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-

SUPPORT 

Manage motor transport - 

support 

G-SL-ALL-P08 ER PER-SALARY 

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-

SUPPORT 

 G-SL-ALL-P09 ER PER-SALARY 

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-

SUPPORT 

 G-SL-ALL-P11 ER PER-SALARY 

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-

SUPPORT 

 G-SL-ALL-P12 ER PER-SALARY 

137-S0132-HQS-MGMMOTTR-

SUPPORT 

 G-SL-ALL-P14 ER PER-SALARY 
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SENDER ENTITY - ID DESCRIPTION OF SENDER 

ENTITY 

RECEIVER ENTITY - ID RELATION 

TYPE 

Μέθοδος επιμεριζμού ποσ 

τρηζιμοποιείηαι από ηον ΟΤΕ 

Ειζήγηζη για εναλλακηική μέθοδο 

επιμεριζμού 

(GROUP)           

150-SUB-PRO-NETWORK Programming (internal/ external) 

- Network 

170-S0015-HQD-3PARTYCS ER TOTALCOST Η ππό-δξαζηεξηόηεηα απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

ζρεδηαζκό πξνγξακκάηωλ δηθηύνπ ζα έπξεπε 

λα επηκεξίδεηαη ζηηο θπξίωο δξαζηεξηόηεηεο νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην δίθηπν (1.5, 2 θαη 5) 

βάζεη ηωλ πνζνζηώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα 

εξωηεκαηνιόγηα. Τν ηκήκα ειεθηξνληθήο ζα 

έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεί θαηαζηάζεηο 

θαηαγξαθήο ρξόλνπ όπνπ ζα ρξεώλνληαη ηα 

δηάθνξα έξγα πιεξνθνξηθήο. 

150-SUB-PRO-NETWORK  170-S0021-HQD-MAINTNTW ER TOTALCOST 

150-SUB-PRO-NETWORK  170-S0022-HQD-OPERNETW ER TOTALCOST 

150-SUB-PRO-NETWORK  170-S0023-HQD-MGMREPAI ER TOTALCOST 

150-SUB-PRO-NETWORK  170-S0024-HQD-MNTREP3P ER TOTALCOST 

150-SUB-PRO-NETWORK  170-S0025-HQD-TROUBLEO ER TOTALCOST 

150-SUB-PRO-NETWORK  170-S0052-HQD-DELSERVI ER TOTALCOST 

150-SUB-PRO-NETWORK  170-S0053-HQD-TESTSERV ER TOTALCOST 

      

155-S0123-HQS-MGMTRAIN-NET Manage and deliver training 

related to technical issues 

regarding the network 

170-S0015-HQD-3PARTYCS ER PER-SALARY Η δξαζηεξηόηεηα 12.3 ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

Γηαρείξηζε θαη Παξνρή Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε 

Τερληθά ζέκαηα Γηθηύνπ ζα έπξεπε λα 

επηκεξίδεηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δίθηπν βάζεη ηνπ ηύπνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλδπαζκό 

κε ηνλ αξηζκό εθπαηδεπνκέλωλ πνπ 

αζρνινύληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο 1.5, 2 θαη 5.  

 

Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο επηκεξηζκνύ ζα ήηαλ 

ε ρξεζηκνπνίεζε ηωλ θαηαζηάζεωλ 

θαηαγξαθήο ρξόλνπ ηωλ εθπαηδεπνκέλωλ 

νύηωο ώζηε λα ππνινγηζηνύλ ηα πνζνζηά πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο. 

155-S0123-HQS-MGMTRAIN-NET  170-S0021-HQD-MAINTNTW ER PER-SALARY 

155-S0123-HQS-MGMTRAIN-NET  170-S0022-HQD-OPERNETW ER PER-SALARY 

155-S0123-HQS-MGMTRAIN-NET  170-S0023-HQD-MGMREPAI ER PER-SALARY 

155-S0123-HQS-MGMTRAIN-NET  170-S0052-HQD-DELSERVI ER PER-SALARY 

155-S0123-HQS-MGMTRAIN-NET  170-S0053-HQD-TESTSERV ER PER-SALARY 

      

155-S0122-HQS-MGMTRAIN-COMM Manage and deliver training 

related to commercial products.  

G-SL-ALL-P03 ER PER-SALARY Βάζεηο θαηακεξηζκνύ όπωο θαη ζηε 

πξνεγνύκελε πεξίπηωζε.  

Η δξαζηεξηόηεηα 12.2 ζρεηίδεηαη κε Γηαρείξηζε 155-S0122-HQS-MGMTRAIN-COMM  G-SL-ALL-P04 ER PER-SALARY 
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155-S0122-HQS-MGMTRAIN-COMM  G-SL-ALL-P06 ER PER-SALARY θαη Παξνρή Δθπαίδεπζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

Δκπνξηθά πξνϊόληα θαη επηκεξίδεηαη ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πώιεζε 

εκπνξηθώλ πξνϊόληωλ 

155-S0122-HQS-MGMTRAIN-COMM  G-SL-ALL-P07 ER PER-SALARY 

155-S0122-HQS-MGMTRAIN-COMM  G-SL-COMM-P05 ER PER-SALARY 

      

SENDER ENTITY - ID DESCRIPTION OF SENDER 

ENTITY 

RECEIVER ENTITY - ID RELATION 

TYPE 

Μέθοδος επιμεριζμού ποσ 

τρηζιμοποιείηαι από ηον ΟΤΕ 

Ειζήγηζη για εναλλακηική μέθοδο 

επιμεριζμού 

(GROUP)           

155-S0125-HQS-RECTRAI-NET Receive training related to 

technical issues and network 

170-S0015-HQD-3PARTYCS ER PER-SALARY Η δξαζηεξηόηεηα 12.5 ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

Απνδνρή Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε Τερληθά 

ζέκαηα ζα έπξεπε λα επηκεξίδεηαη ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δίθηπν 

βάζεη ηνπ ηύπνπ Δθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό εθπαηδεπνκέλωλ πνπ 

αζρνινύληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο 1.5, 2 θαη 5. 

 

Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο επηκεξηζκνύ ζα ήηαλ 

ε ρξεζηκνπνίεζε ηωλ θαηαζηάζεωλ 

θαηαγξαθήο ρξόλνπ ηωλ εθπαηδεπνκέλωλ 

νύηωο ώζηε λα ππνινγηζηνύλ ηα πνζνζηά πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο. 

155-S0125-HQS-RECTRAI-NET  170-S0021-HQD-MAINTNTW ER PER-SALARY 

155-S0125-HQS-RECTRAI-NET  170-S0022-HQD-OPERNETW ER PER-SALARY 

155-S0125-HQS-RECTRAI-NET  170-S0023-HQD-MGMREPAI ER PER-SALARY 

155-S0125-HQS-RECTRAI-NET  170-S0052-HQD-DELSERVI ER PER-SALARY 

155-S0125-HQS-RECTRAI-NET  170-S0053-HQD-TESTSERV ER PER-SALARY 

      

155-S0124-HQS-RECTRAI-COMM Receive training related 

commercial issues and products 

G-SL-ALL-P03 ER PER-SALARY Βάζεηο θαηακεξηζκνύ όπωο θαη ζηε 

πξνεγνύκελε πεξίπηωζε.  

Η δξαζηεξηόηεηα 12.4 ζρεηίδεηαη κε Απνδνρή 

Δθπαίδεπζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε Δκπνξηθά 

πξνϊόληα θαη επηκεξίδεηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε πώιεζε εκπνξηθώλ 

πξνϊόληωλ. 

155-S0124-HQS-RECTRAI-COMM  G-SL-ALL-P04 ER PER-SALARY 

155-S0124-HQS-RECTRAI-COMM  G-SL-ALL-P06 ER PER-SALARY 

155-S0124-HQS-RECTRAI-COMM  G-SL-ALL-P07 ER PER-SALARY 

155-S0124-HQS-RECTRAI-COMM  G-SL-COMM-P05 ER PER-SALARY 
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SENDER ENTITY - ID DESCRIPTION OF SENDER 

ENTITY 

RECEIVER ENTITY - ID RELATION 

TYPE 

Μέθοδος επιμεριζμού ποσ 

τρηζιμοποιείηαι από ηον ΟΤΕ 

Ειζήγηζη για εναλλακηική μέθοδο 

επιμεριζμού 

(GROUP)           

167-OCONT-CONTRACT Contractors 170-S0021-HQD-MAINTNTW ER TOTALCOST 
Σηοητεία θόζηοσς ηα οποία 

ζτεηίδοληαη κε εργοιαβίες ηα 

οποία προέρτοληαη από ηο 

ηολ Ήθαηζηο θαη Οδσζζέα 

ζηο επίπεδο 050 ζα έπρεπε λα 

επηκερίδοληαη ζηης ζτεηηθές 

δραζηερηόηεηες βάζεη ηοσ 

ηύποσ ηοσ θάζε έργοσ/ 

εργοιαβίας. Η βάζε 

ζσλοιηθού θόζηοσς ζα 

κπορούζε λα τρεζηκοποηεζεί 

εάλ ηο ζσλοιηθό θόζηος ηες 

θάζε δραζηερηόηεηας είλαη 

αληηπροζωπεσηηθό ηες 

ποζόηεηας εργοιαβίας ποσ 

ιακβάλοσλ. 

167-OCONT-CONTRACT  170-S0022-HQD-OPERNETW ER TOTALCOST 

167-OCONT-CONTRACT  170-S0023-HQD-MGMREPAI ER TOTALCOST 

167-OCONT-CONTRACT  170-S0052-HQD-DELSERVI ER TOTALCOST 

167-OCONT-CONTRACT  170-S0053-HQD-TESTSERV ER TOTALCOST 
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SENDER ENTITY - ID DESCRIPTION OF SENDER 

ENTITY 

RECEIVER ENTITY - ID RELATION 

TYPE 

Μέθοδος επιμεριζμού ποσ 

τρηζιμοποιείηαι από ηον ΟΤΕ 

Ειζήγηζη για εναλλακηική μέθοδο 

επιμεριζμού 

(GROUP)           

850-OTDPN-IFEODY-COMMON-

VESSELS 

IFE/ODY - Common expenses -

Vessel used by OTE 

899-LLI-ANA-LOCAL ER REVENUE Γηα ην 2000 ηα θνηλά έμνδα ηνπ θαιωδηαθνύ 

πινίνπ ήηαλ κεδέλ, ρωξίο λα επηβαξύλνληαη ηα 

δηάθνξα πξνϊόληα. Μηα νξζόηεξε βάζε 

επηκεξηζκνύ ζα ήηαλ εάλ ην πινίν θξαηνύζε κηα 

θαηάζηαζε έξγωλ θαη ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 

πνπ εμππεξεηνύζε. Με απηό ην ηξόπν όια ηα 

έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πινίν ζα 

κπνξνύζαλ λα επηκεξίδνληαη ζηα πξνϊόληα ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα. 

  

850-OTDPN-IFEODY-COMMON-

VESSELS 

 899-LLI-BRC-LOCAL ER REVENUE 

850-OTDPN-IFEODY-COMMON-

VESSELS 

 899-LLI-BRC-TRUNK ER REVENUE 

850-OTDPN-IFEODY-COMMON-

VESSELS 

 899-LLI-DAT-HELLASPA ER REVENUE 

850-OTDPN-IFEODY-COMMON-

VESSELS 

 899-LLI-DAT-VIDEOTEX ER REVENUE 

850-OTDPN-IFEODY-COMMON-

VESSELS 

 899-LLI-DIG-INTERNAT ER REVENUE 

850-OTDPN-IFEODY-COMMON-

VESSELS 

 899-LLI-DIG-LOCAL ER REVENUE 

850-OTDPN-IFEODY-COMMON-

VESSELS 

 899-LLI-DIG-TRUNK ER REVENUE 

850-OTDPN-IFEODY-COMMON-

VESSELS 

 899-RTR-INT-OUT ER REVENUE 

850-OTDPN-IFEODY-COMMON-

VESSELS 

 899-RTR-LMO ER REVENUE 

850-OTDPN-IFEODY-COMMON-

VESSELS 

 899-RTR-LOCAL ER REVENUE 

850-OTDPN-IFEODY-COMMON-

VESSELS 

 899-RTR-TRUNK ER REVENUE 

850-OTDPN-IFEODY-COMMON-

VESSELS 

 899-WHO-ICO-TRMINTER ER REVENUE 
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SENDER ENTITY - ID DESCRIPTION OF SENDER 

ENTITY 

RECEIVER ENTITY - ID RELATION 

TYPE 

Μέθοδος επιμεριζμού ποσ 

τρηζιμοποιείηαι από ηον ΟΤΕ 

Ειζήγηζη για εναλλακηική μέθοδο 

επιμεριζμού 

(GROUP)           

850-SUB-LEASLINES Leased Lines 899-LLI-ANA-LOCAL ER VOLACTUAL Τν θόζηνο ηωλ θπξίωλ δξαζηεξηνηήηωλ  (1.5-7) 

επηκεξίδεηαη ζηνπο δηαθόξνπο ηύπνπο 

πξνϊόληωλ βάζεη ηωλ πνζνζηώλ ρξόλνπ ηα 

νπνία αλαγξάθνληαη ζηα εξωηεκαηνιόγηα. Τα 

ζηνηρεία θόζηνπο ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 

Μηζζωκέλεο Γξακκέο ζα έπξεπε λα 

επηκεξίδνληαη ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

πξνϊόληωλ Μηζζωκέλωλ Γξακκώλ βάζεη ηνπ 

ζπλνιηθνύ αξηζκνύ γξακκώλ γηα θάζε 

θαηεγνξία. 

 

850-SUB-LEASLINES  899-LLI-ANA-TRUNK ER VOLACTUAL 

850-SUB-LEASLINES  899-LLI-BRC-INTERNAT ER VOLACTUAL 

850-SUB-LEASLINES  899-LLI-BRC-LOCAL ER VOLACTUAL 

850-SUB-LEASLINES  899-LLI-BRC-TRUNK ER VOLACTUAL 

850-SUB-LEASLINES  899-LLI-DAT-HELLASPA ER VOLACTUAL 

850-SUB-LEASLINES  899-LLI-DAT-VIDEOTEX ER VOLACTUAL 

850-SUB-LEASLINES  899-LLI-DIG-INTERNAT ER VOLACTUAL 

850-SUB-LEASLINES  899-LLI-DIG-LOCAL ER VOLACTUAL 

850-SUB-LEASLINES  899-LLI-DIG-TRUNK ER VOLACTUAL 

850-SUB-LEASLINES  899-LLI-OTHER-CONNT ER VOLACTUAL 

850-SUB-LEASLINES  899-LLI-OTH-VSATINT ER VOLACTUAL 

      

850-SUB-RETAILOTH Retail Other 899-ROT-NON-CUSTEQUI ER REVENUE Μηα άιιε θαηεγνξία πξνϊόληωλ ε νπνία 

ζπζζωξεύεη ζηνηρεία θόζηνπο από ηηο θπξίωο 

δξαζηεξηόηεηεο (1.5-7)  είλαη απηή ηωλ ινηπώλ 

ππεξεζηώλ θαη πξνϊόληωλ ηειεθωλίαο. (π.ρ. 

ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, επθπνύο 

δηθηύνπ, θνηλόρξεζηα ηειέθωλα θιπ.) Τν 

θόζηνο απηό ζα έπξεπε λα επηκεξίδεηαη βάζεη 

ηνπ αξηζκνύ ηηκνινγίωλ πνπ εθδίδνληαη γηα ην 

θάζε πξνϊόλ. Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο ζα ήηαλ 

ε ρξεζηκνπνίεζε κεζνζηαζκηθνύ ρξόλνπ βάζεη 

ηεο ώξαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα θάζε πώιεζε 

πξνϊόληνο. 

850-SUB-RETAILOTH  899-ROT-NON-OTHERCOM ER REVENUE 

850-SUB-RETAILOTH  899-ROT-NON-TELDIREC ER REVENUE 

850-SUB-RETAILOTH  899-ROT-NON-VALADDSE ER REVENUE 

850-SUB-RETAILOTH  899-ROT-TRS-TELEGRAM ER REVENUE 

850-SUB-RETAILOTH  899-ROT-TRS-TELEX ER REVENUE 
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SENDER ENTITY - ID DESCRIPTION OF SENDER 

ENTITY 

RECEIVER ENTITY – ID RELATION 

TYPE 

Μέθοδος επιμεριζμού ποσ 

τρηζιμοποιείηαι από ηον ΟΤΕ 

Ειζήγηζη για εναλλακηική μέθοδο 

επιμεριζμού 

(GROUP)           

150-SUB-IS-BILLING Information Systems - Billing G-SL-ALL-P06 ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC Η ππό-δξαζηεξηόηεηα απηή ζρεηίδεηαη κε ηε 

αλάπηπμε ζπζηεκάηωλ παξνρήο πιεξνθνξηώλ 

γηα εζωηεξηθνύο ζθνπνύο ζρεηηθό κε  

 

1. Πειάηεο (ηηκνιόγεζε) 

2. Γίθηπν 

3. Άιιν (π.ρ Οηθνλνκηθήο Φύζεο) 

 

Τν θόζηνο απηό ζα έπξεπε λα επηκεξίδεηαη ζηηο 

ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο βάζεη ηνπ αξηζκνύ 

ππαιιήιωλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε 

δξαζηεξηόηεηα. 

 

Μηα άιιε βάζε επηκεξηζκνύ (ιηγόηεξν αθξηβήο) 

ζα ήηαλ βάζεη ηνπ αξηζκνύ ηωλ ζρεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήηωλ. 

150-SUB-IS-NETWORK Information Systems - Network G-SL-ALL-P02 ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

150-SUB-IS-NETWORK  G-SL-NET-P05 ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

150-SUB-IS-OTHER Information Systems - Other G-SL-ALL-P08 ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

150-SUB-IS-OTHER  G-SL-ALL-P09 ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

150-SUB-IS-OTHER  G-SL-ALL-P11 ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

150-SUB-IS-OTHER  G-SL-ALL-P12 ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

850-S0081-HQS-DEVSTRAT Develop strategy G899-EXCEPT-WHOLESER ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC Από ην ζπλνιηθό θόζηνο ην νπνίν έρεη 

ζπζζωξεπηεί ζηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο πξέπεη 

λα αθαηξείηαη ην θόζηνο ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε 

Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο. Τν ππόινηπν θόζηνο ζα 

πξέπεη λα θαηακεξίδεηαη εμίζνπ ζηα ζρεηηθά 

πξνϊόληα. 

 

Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο θαηακεξηζκνύ ζηε 

πεξίπηωζε απηή ζα κπνξνύζε λα ήηαλ ην 

ζπλνιηθό θόζηνο θάζε πξνϊόληνο (ε απόζβεζε 

παγίωλ ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζεί) 

850-S0082-HQS-MANBUSIN Manage business G899-EXCEPT-WHOLESER ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

850-S0091-HQS-CORPPLAN Corporate planning G899-EXCEPT-TRMINTER ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

850-S0092-HQS-FINACCNT Financial Accounting G899-EXCEPT-TRMINTER ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

850-S0093-HQS-MGMACCNT Management Accounting G899-EXCEPT-TRMINTER ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

850-S0094-HQS-MGMTREAS Manage treasury G899-EXCEPT-TRMINTER ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

850-S0112-HQS-PROVLEGS Provide legal support G899-EXCEPT-TRMINTER ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

850-S0113-HQS-PROVCOCO Provide corporate 

communication 

G899-EXCEPT-TRMINTER ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

850-S0114-HQS-AUDITBUS Audit the business G899-EXCEPT-TRMINTER ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

850-S0115-HQS-MGMTAXPR Manage tax practice G899-EXCEPT-TRMINTER ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

850-S0116-HQS-MGMQASS Manage quality assurance G899-EXCEPT-TRMINTER ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 

850-S0142-HQS-DEVISCUS Develop system for customer G899-EXCEPT-TRMINTER ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC 
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SENDER ENTITY – ID DESCRIPTION OF SENDER 

ENTITY 

RECEIVER ENTITY - ID RELATION 

TYPE 

Μέθοδος επιμεριζμού ποσ 

τρηζιμοποιείηαι από ηον ΟΤΕ 

Ειζήγηζη για εναλλακηική μέθοδο 

επιμεριζμού 

(GROUP)           

850-S0095-HQS-MGMINVES Manage investment G899-EXCEPT-TRMINTER ER G-TOTCST-EXCL-DEPREC Τν θόζηνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 9.5 Γηαρείξηζε 

Δπελδύζεωλ ζα έπξεπε λα θαηακεξίδεηαη ζηα 

δηάθνξα πξνϊόληα βάζεη ηωλ ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεωλ ηνπ θάζε πξνϊόλ (ην πνζνζηό 

πνπ αληηζηνηρεί ζε επελδύζεηο Θπγαηξηθώλ ζα 

πξέπεη λα αθαηξείηαη) 
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6.8.13 Να γίλεη θσδηθνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο κε ηα 

ζηνηρεία εηζφδνπ ζε επίπεδν (050) θαη λα θαηαγξαθεί αθνχ ειεγρζεί πξψηα απφ ηελ 

ΔΔΤΤ ζηε εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ηνπ ΔΚΟΣ. 

6.8.14 Απνζβέζεηο ππεξαμίαο θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ δελ πξέπεη λα επηκεξίδνληαη ζηα ηειηθά πξντφληα ζεσξνχκελα 

σο θνηλφ θφζηνο (θιείδα κεξηζκνχ: ήδε θαηακεξηζκέλν θφζηνο) αιιά λα 

θαηαινγίδνληαη άκεζα ζηελ επελδχζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

6.8.15 Οη απνζβέζεηο εμφδσλ αλαδηνξγάλσζεο θαη απνζβέζεηο εξγαηηθήο εηζθνξάο 

θηλήηξσλ εζεινχζηαο εμφδνπ πξνηηκφηεξν ζα ήηαλ λα επηκεξίδνληαη ζηα πξντφληα κε 

θιείδα επηκεξηζκνχ αληί ηα ζπλνιηθά θφζηε, ηα ζπλνιηθά εξγαηηθά κηζζνινγηθά θφζηε 

(Salaries already allocated) πνπ έρνπλ ήδε επηκεξηζηεί ζηα ηειηθά πξντφληα.  

6.8.16 Σχκθσλα κε ηε εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ηνπ ΔΚΟΣ νη δαπάλεο θαη ν 

εμνπιηζκφο γξαθείνπ επηκεξίδνληαη ζηα ηειηθά πξντφληα κε θιείδα επηκεξηζκνχ ηνλ 

αξηζκφ ησλ πιήξσλ απαζρνινχκελσλ ππαιιήισλ. Γλσξίδνληαο φηη ν κεγαιχηεξνο 

ρξφλνο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζρεηίδεηαη κε ηερληθά ζέκαηα ηφηε νη 

πεξηζζφηεξεο δαπάλεο θαη εμνπιηζκφο γξαθείνπ ζα επηκεξίδνληαη ζην δίθηπν θαη φρη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ δεκηνπξγία ησλ πην πάλσ δαπαλψλ, 

φπσο ηε δηαρείξηζε, ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μηα νξζφηεξε 

θιείδα επηκεξηζκνχ ζα ήηαλ ν επηκεξηζκφο βάζεη ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ζε θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο πην πάλσ δαπάλεο. Γηα παξάδεηγκα 

ν ρξφλνο ησλ ππαιιήισλ (φπσο δηαρσξίζηεθε κε ηα εξσηεκαηνιφγηα) πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο λα έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο Φ, γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο λα έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο Χ θαη γηα εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

βαξχηεηα Ε, φπνπ Φ<Χ<Ε. Με ηνλ απφδνζε κεγαιχηεξεο βαξχηεηαο ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο επηηπγράλεηαη έλαο νξζφηεξνο θαηακεξηζκφο γηαηί ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ γηα εμνπιηζκφ γξαθείνπ ζα επηκεξηζηεί ζηηο ζρεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην δεκηνπξγνχλ. 

6.8.17 Ο επηκεξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο δηαθήκηζεο / πξνβνιήο 

πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη δείγκαηνο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ (γηα ηε ρξήζε 

2000 αληηζηνηρνχζε ζην 39,7% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη αληιήζεθε γηα ηελ πεξίνδν 

Φεβξνπαξίνπ – Ματνπ 2001) θαη νη αλαινγίεο πνπ πξνέθπςαλ αλά θαηεγνξία θφζηνπο 

(π.ρ. δηαθεκίζεηο γηα θαξηνηειέθσλα) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ 
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ζπλφινπ ηνπ θφζηνπο δηαθήκηζεο / πξνβνιήο ζηα ηειηθά πξντφληα. Ζ επηινγή ηνπ 

δείγκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά παξαδεθηέο επηζηεκνληθέο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη. 


