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       Μαξνύζη, 1-11-2002 

       ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 266/95 
 

 

ΑΠΟΦΑΗ 
 

Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Κνζηνινγηθνύ πζηήκαηνο ηνπ 

ΟΣΕ (ΕΚΟ), βαζηδόκελνπ ζην Πξόηππν (Μεζνδνινγία) ηνπ Μέζνπ 

Μαθξνπξόζεζκνπ Επαπμεηηθνύ Κόζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ 

Κόζηνο ησλ Παγίσλ (“Μ.Μ.Ε.Κ./ΣΚ”  -  “LRAIC/CCA”) 

 

 

Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΕΕΣΣ), 

 

 

Έρνληαο ππόςε : 

 

α. ην Ν.2867/2000 “Οξγάλωζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ 

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

 

β. ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ : 211/3/16-3-2001 “Καλνληζκόο Αξρώλ 

Κνζηνιόγεζεο θαη Σηκνιόγεζεο”, (ΦΔΚ 466/Β/2001), 

 

γ. ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ : 252/67/29-4-2002, αθνξώζα ηελ 

“Έγθξηζε ηεο ππνβιεζείζεο από ηνλ ΟΣΔ Μεζνδνινγίαο ηνπ 

Μέζνπ Μαθξνπξόζεζκνπ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο κε βάζε ην 

Σξέρνλ Κόζηνο ηωλ Παγίωλ (“Μ.Μ.Δ.Κ./ΣΚ”  -  

“LRAIC/CCA”)”, 

 

δ. ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ : 252/68/29-4-2002 αθνξώζα : 

 

  ηελ θαηαθύξωζε, ζηελ Δηαηξεία “KPMG (Κύπξνπ)”, ηνπ 

δηελεξγεζέληνο πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε 

ηνπ έξγνπ : “Έιεγρνο ηεο ζπκκόξθωζεο ηνπ ΟΣΔ πξνο 

ηελ από ηελ ΔΔΣΣ εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία βαζηδόκελε 

ζην πξόηππν ηνπ Μαθξνπξόζεζκνπ Μέζνπ Δπαπμεηηθνύ 

Κόζηνπο (ΜΜΔΚ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

Διέγρνπ ηεο νξζόηεηαο ηεο επηθαηξνπνίεζεο από ηνλ ΟΣΔ 

ηωλ Παγίωλ ζηνηρείωλ ηνπ θαη Αμηνιόγεζε ηεο 

θνζηνζηξέθεηαο ηωλ ππεξεζηώλ Γηαζύλδεζεο θαη 

Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν (ΑΠΣΒ)” 

θαη 

 ηε ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ ωο άλω 

έξγνπ θαη Παξαιαβήο ηωλ ζρεηηθώλ Παξαδνηέωλ,  
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ε. ηελ Δηζήγεζε αξηζ. 2309/Φ.600/21-10-2002 ηεο αξκόδηαο 

Τπεξεζίαο ηεο ΔΔΣΣ θαη ηηο επηζπλαπηόκελεο ζ΄απηήλ 

Βειηηωηηθέο Πξνηάζεηο επί ηνπ ΔΚΟ ηνπ ΟΣΔ , 

 

 

Εθηηκώληαο όηη : 

 

α. ε ΔΔΣΣ κε ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ : 252/67/29-4-2002 ελέθξηλε 

θαη΄αξρήλ ηηο αξρέο ηεο Μεζνδνινγίαο ηνπ Μέζνπ 

Μαθξνπξόζεζκνπ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο θαη Σξέρνληνο θόζηνπο 

ηωλ Παγίωλ (Μ.Μ.Δ.Κ/Σ.Κ, LRAIC/CCA) ηνπ ΟΣΔ, “Νέα 

Μεζνδνινγία MMEK/TK (Έθδνζε 1.1)”, όπωο απηή 

ππνβιήζεθε κε ηελ από 10-4-2002   επηζηνιή ηνπ ΟΣΔ, κε ηελ 

επηθύιαμε λα επαλεμεηάζεη ηηο αξρέο απηέο, κεηά ηελ πξώηε 

εθαξκνγή ηνπο, 

β. ε Δηαηξεία “KPMG (Κύπξνπ)”, ζε ζπλέρεηα ηνπ ειέγρνπ πνπ 

δηελήξγεζε, ππέβαιε Βειηηωηηθέο Πξνηάζεηο, πεξηερόκελεο ζην 

Παξαδνηέν 2 ηνπ αλαιεθζέληνο ππ΄απηήλ έξγνπ, 

γ. νη Βειηηωηηθέο απηέο Πξνηάζεηο δελ επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα 

ηεο θνζηνζηξέθεηαο ηωλ ηηκνινγίωλ Γηαζύλδεζεο, όπωο απηά 

αλαθέξνληαη ζηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ : 261/142/16-9-2002 

“Έγθξηζε Τπνδείγκαηνο Πξνζθνξάο Γηαζύλδεζεο ΟΣΔ γηα ην 

έηνο 2002”, 

 

δ. ε νξηζζείζα κε ηελ Απόθαζή ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ : 252/68/29-4-2002 

Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο επεμεξγάζζεθε 

πεξαηηέξω ηηο, ππνβιεζείζεο από ηελ Δηαηξεία “KPMG 

(Κύπξνπ)”,  Βειηηωηηθέο  Πξνηάζεηο,  

 

 

θαη ύζηεξα από πξνθνξηθή εηζήγεζε θαη ηωλ Πξνέδξνπ θαη 

Αληηπξνέδξνπ (θ. Γεκεηξόπνπινπ), 

 

Απνθαζίδεη : 
 

1. Εληέιιεηαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Κνζηνινγηθνύ 

πζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ (ΔΚΟ), βαζηδόκελνπ ζην Πξόηππν 

(Μεζνδνινγία) ηνπ Μέζνπ Μαθξνπξόζεζκνπ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο κε 

βάζε ην Σξέρνλ Κόζηνο ηωλ Παγίωλ (“Μ.Μ.Δ.Κ./ΣΚ”  -  

“LRAIC/CCA”), επί ηε βάζεη ηωλ επηζπλαπηνκέλωλ ζπγθεθξηκέλωλ 

Βειηηωηηθώλ Πξνηάζεωλ, νη νπνίεο, απνηειώληαο αλαπόζπαζην κέξνο 

ηεο Παξνύζαο Απόθαζεο, ζα πξέπεη, θαηά ζπλέπεηα, λα πηνζεηεζνύλ 

από ηνλ ΟΣΔ. 
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2. Επηθνξηίδεη ηνλ Πξόεδξν λα αλαθνηλώζεη ηελ παξνύζα Απόθαζή ηεο   

ζηνλ ΟΣΔ. 

 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

           ΔΜΜ. ΓΙΑΚΟΤΜΑΚΗ 

 

 

Εζσηεξηθή Δηαλνκή 

Καζ’ ύιελ αξκόδηεο Τπεξεζίεο ΔΔΣΣ 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 
 

ΒΔΛΣΙΩΣΙΚΈ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ 

ΚΟΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΜΔΚ/ΣΚ ΣΟΤ ΟΣΔ 
 

1. Πάγην ελεξγεηηθό 

Μεηξών Παγίωλ 

Σν Μεηξψν Παγίσλ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη έγθαηξα, δειαδή λα γίλεηαη άκεζε 

θαηαγξαθή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ κεηά ην πέξαο ηεο νινθιήξσζήο ηνπο (λα κελ 

θαζπζηεξεί άλεπ ιφγνπ ην θιείζηκν ησλ ζρεηηθψλ εληνιψλ έξγνπ).  

 

Καιώδηα 

Κόζηνο Δγθαηάζηαζεο Καιωδίωλ ζε Σάθξν 

Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε ηάθξν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ζθαςίκαηνο 

θαζψο θαη ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο. 

 

Καιώδην Οπηηθώλ Ιλώλ 

Σα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη φηη ηνπνζεηνχληαη φια ζε 

ζσιήλεο. 

 

Τπεξαζηηθά Υάιθηλα Καιώδηα 

 Ο κέζνο φξνο θαισδίσλ αλά κήθνο ηάθξνπ λα ππνινγίδεηαη αληί γηα 2 πξνο 2 ζε 

1,2 πξνο 2, ιφγσ ηεο ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ θαισδίσλ 

νπηηθψλ ηλψλ. 

 Χο πνζνζηφ ρξήζεο ησλ ππεξαζηηθψλ ράιθηλσλ θαισδίσλ ζα ιακβάλεηαη ην 60% 

αληί γηα 100%. 

 

Υάιθηλα Καιώδηα Πξόζβαζεο θαη πλδξνκεηηθό Γίθηπν 

 πλδξνκεηηθφ Γίθηπν είλαη ην Γίθηπν πνπ ζπλδέεη ηνλ αθξαίν δηαθιαδσηή κέρξη 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή. 

 Γίθηπν Πξφζβαζεο (access network) εμαθνινπζεί λα είλαη ην Γίθηπν απφ ηηο 

Κάξηεο ησλ ζπλδξνκεηψλ, πνπ είλαη ζηα Κέληξα, κέρξη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ζπλδξνκεηή. 
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Δλαέξηα Καιώδηα Γηθηύνπ Κνξκνύ 

Σα ελαέξηα θαιψδηα θνξκνχ ζα πξέπεη λα εθηηκεζνχλ κε βάζε ηελ ηζηνξηθή ηνπο 

αμία δηφηη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη νπηηθέο ίλεο ζηα ελαέξηα θαιψδηα.  

 

ωιήλεο 

 σιήλεο Φ40/Φ50 ζπλνιηθνχ κήθνπο 21.000 ρικ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

δίθηπν θνξκνχ λα πεξηιεθζνχλ ζηηο πνζφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα έηε 1999 

θαη 2000. 

 Θα πξέπεη λα γίλεη κειέηε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θαισδίσλ, ζσιήλσλ θαη 

ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ δηθηχνπ ζην Κχξην Γίθηπν (απφ ην MDF κέρξη ην KV), 

Γίθηπν Γηαλνκήο (απφ ην KV κέρξη ηνλ Αθξαίν Γηαθιαδσηή) θαη πλδξνκεηηθφ 

Γίθηπν (απφ ηνλ Αθξαίν Γηαθιαδσηή κέρξη ην πλδξνκεηή), ψζηε λα είλαη 

δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ηνπ θάζε ηκήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ 

Αδεζκνπνίεηνπ Σνπηθνχ Βξφγρνπ (Πιήξνπο θαη Μεξηδφκελνπ). Γηα λα 

πινπνηεζεί ε ελ ιφγσ πξφηαζε ζα πξέπεη θάζε θφζηνο αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο 

λα δηαρσξίδεηαη ζηα πνην πάλσ ηξία θχξηα κέξε ηνπ δηθηχνπ. 

 

Τπνβξύρηα Καιωδηαθά πζηήκαηα 

ηελ απνηίκεζε ησλ Τπνβξπρίσλ Καισδηαθψλ πζηεκάησλ λα ιεθζνχλ ππφςε: 

 Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηαδξνκήο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο (φπσο εληαθηαζκφο, ηχπνο 

θαισδίνπ θιπ.). 

 Σν γεγνλφο φηη ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά. 

 Με βάζε ηα πην πάλσ ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ θαισδηαθψλ ζπζηεκάησλ λα 

γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ην κέζν φξν ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο ησλ δχν 

ηειεπηαίσλ εηψλ (αληί γηα κηα πνζνζηηαία ζηαζεξή αχμεζε) θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο θάζε δηαδξνκήο. 

 

Δμνπιηζκόο Σνπηθνύ Βξόρνπ 

 Η επαλεθηηκεκέλε αμία (αληί ηεο ηζηνξηθήο αμίαο) ηεο θαηεγνξίαο ISDN Sets 

42530 λα εηζαρζεί ζηα αξρεία εηζφδνπ ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Ο εμνπιηζκφο Digital Technology – PDH-PCM 1
st
 Class λα δηαγξαθεί 

εμνινθιήξνπ απφ ην Μεηξψν Παγίσλ. 
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Κέληξα 

 Να αθαηξεζεί ην θφζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ππεξεζίεο Δπθπνχο Γηθηχνπ απφ ην 

απηφλνκν δίθηπν (stand alone cost ηνπ δηθηχνπ θνξκνχ θαη πξφζβαζεο).  

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ζε φια ηα θέληξα (αλαινγηθά θαη ςεθηαθά) θαζψο 

θαη ηεο εξγαζίαο ππφ εθηέιεζε πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ Ports 

(ζχλνιν ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηα 

POTs φζν θαη ηηο ζπλδέζεηο ISDN (BRA θαη PRA), ηηο V5.1 θαζψο θαη ηα 

Trunks) αληί ηνλ αξηζκφ ησλ POTs (ρσξεηηθφηεηα ζε αλαινγηθέο θαη θχξηεο 

ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο). 

 

Αθίλεηε Πεξηνπζία 

 Να πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο γηα ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία (Constituent 

elements) πνπ απαξηίδνπλ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ΟΣΔ (φπσο γε, θηήξηα θαη 

ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε πεξηνρή). 

 Η θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο ππφ εθηέιεζε (WIP) λα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο 

πξαγκαηηθέο εξγαζίεο θαη φρη θαηά αλαινγία 

 

πζηήκαηα Σξνθνδνζίαο 

 Να γίλεη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νχησο ψζηε λα 

εμαθξηβσζεί ε πξαγκαηηθή αχμεζε ζηηο αμίεο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

εμνπιηζκνχ ηξνθνδνζίαο κεηαμχ 1999 θαη 2000. 

 Η δηαθνξά κεηαμχ ινγηζηηθψλ πξνζζεθψλ ζην κεηξψν θαη ησλ πξαγκαηηθψλ 

πξνζζεθψλ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ζαλ εξγαζία ππφ εθηέιεζε νχησο ψζηε λα κελ 

επεξεάδεηε ην GRC opening.  

 

Μεηαθνξηθά Μέζα 

Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ηηκήο θηήζεσο αλά θαηεγνξία κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ λα γίλεηαη νκαδνπνίεζε ησλ κέζσλ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο (π.ρ. θαηά ην 

1999 αγνξάζηεθαλ 66 θνξηεγά, απφ ηα νπνία ηα 60 είραλ ηηκή θηήζεο 2.725.000 

Γξρ. ελψ ηα άιια 6 είραλ ηηκή θηήζεο 41.130.000 Γξρ. Η πςειή ηηκή θηήζεο απηψλ 

ησλ 6 θνξηεγψλ αλέβαζε ην κέζν φξν ηηκήο θηήζεο ησλ θνξηεγψλ ζηηο 6.216.364 



ειίδα 4 απφ 12 

Γξρ. Δάλ ε απνηίκεζε γίλεη γηα θάζε κία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ηφηε ην απνηέιεζκα 

ζα ήηαλ δηαθνξεηηθφ).  

 

2. πληειεζηέο δξνκνιόγεζεο 

ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ εηζφδνπ ζρεηηθά κε ηνπο ζπληειεζηέο δξνκνιφγεζεο 

παξαηεξήζεθαλ πην θάησ παξαβιέςεηο γηα ην έηνο 2000:  

 

Κωδηθόο Τελικό Προϊόν  KPMG OTE Διαφορά 

      

310-SWI-ANA-TRAFFIC 899-RTR-LOCAL RA 1,99 1,62 0,37 

310-SWI-LOC-TRAFFIC 899-RTR-LOCAL RA 1,99 1,62 0,37 

310-SWI-RSU-TRAFFIC 899-RTR-LOCAL RA 0,53 0,56 -0,03 

310-TRM-DIC-RSULOCAL 899-RTR-INT-IN RA 0,25 0,27 -0,02 

310-TRM-DIC-RSULOCAL 899-RTR-INT-OUT RA 0,25 0,27 -0,02 

310-TRM-DIC-RSULOCAL 899-RTR-LOCAL RA 0,53 1,13 -0,6 

310-TRM-DIC-RSULOCAL 899-RTR-TRUNK RA 0,65 1,42 -0,77 

310-TRM-DIC-RSULOCAL 899-WHO-ICO-LMO RA 0,42 0,44 -0,02 

310-TRM-DIF-LOCALLOC 899-RTR-INTACCESS RA 0 0,01 -0,01 

310-TRM-DIF-LOCALLOC 899-RTR-LOCAL RA 0,13 0,35 -0,22 

310-TRM-DIF-LOCALTAN 

899-WHO-ICO-INTCMOB-

DOUBLE RA 1 0,86 0,14 

310-TRM-DIF-LOCALTAN 899-WHO-ICO-INTCMOB-SINGLE RA 1 0,81 0,19 

310-TRM-DIF-RSULOCAL 899-RTR-INT-IN RA 0,25 0,27 -0,02 

310-TRM-DIF-RSULOCAL 899-RTR-INT-OUT RA 0,25 0,27 -0,02 

310-TRM-DIF-RSULOCAL 899-RTR-LOCAL RA 0,53 1,13 -0,6 

310-TRM-DIF-RSULOCAL 899-RTR-TRUNK RA 0,65 1,42 -0,77 

310-TRM-DIF-RSULOCAL 899-WHO-ICO-LMO RA 0,42 0,44 -0,02 

310-TRM-DIF-TANDEMTA 899-OTHER-VOICEMAIL RA 0,25 0,98 -0,73 

310-TRM-MWP-LOCALLOC 899-RTR-INTACCESS RA 0 0,01 -0,01 

310-TRM-MWP-LOCALLOC 899-RTR-LOCAL RA 0,13 0,35 -0,22 

310-TRM-MWP-LOCALTAN 

899-WHO-ICO-INTCMOB-

DOUBLE RA 1 0,86 0,14 

310-TRM-MWP-LOCALTAN 899-WHO-ICO-INTCMOB-SINGLE RA 1 0,81 0,19 

310-TRM-MWS-LOCALLOC 899-RTR-INTACCESS RA 0 0,01 -0,01 

310-TRM-MWS-LOCALLOC 899-RTR-LOCAL RA 0,13 0,35 -0,22 

310-TRM-TPD-LOCALLOC 899-RTR-INTACCESS RA 0 0,01 -0,01 

310-TRM-TPD-LOCALLOC 899-RTR-LOCAL RA 0,13 0,35 -0,22 

310-TRM-TPD-LOCALTAN 

899-WHO-ICO-INTCMOB-

DOUBLE RA 1 0,86 0,14 

310-TRM-TPD-LOCALTAN 899-WHO-ICO-INTCMOB-SINGLE RA 1 0,81 0,19 
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310-TRM-TSD-LOCALLOC 899-RTR-INTACCESS RA 0 0,01 -0,01 

310-TRM-TSD-LOCALLOC 899-RTR-LOCAL RA 0,13 0,35 -0,22 

310-TRM-TSD-LOCALTAN 

899-WHO-ICO-INTCMOB-

DOUBLE RA 1 0,86 0,14 

310-TRM-TSD-LOCALTAN 899-WHO-ICO-INTCMOB-SINGLE RA 1 0,81 0,19 

 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο δξνκνιφγεζεο γηα ηηο 

εμήο ππεξεζίεο: 

 Κηλεηά πξνο Γηεζλή θαη  

 Γηεζλή πξνο θηλεηά 

Οη πην πάλσ ζπληειεζηέο δξνκνιφγεζεο ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζην επφκελν 

ηξέμηκν ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία. 

 

3. Τπνινγηζκόο απνζβέζεωλ βάζεη ηξέρνπζαο ηηκήο παγίωλ  

Η ππεξαμία πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί σο απνηέιεζκα ηεο απνηίκεζεο ησλ παγίσλ αθνξά 

ηα έηε 1996 κέρξη 1999. Γηα ζθνπνχο ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ππεξεζηψλ πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηνχλ αλάινγα νη 

αξρηθέο αμίεο θφζηνπο (GBV 31/12/1999) θαη ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ (AD 

opening) θαη φρη λα επεξεάδνληαη νη απνζβέζεηο ηνπ έηνπο 2000. 

Οη ππνινγηδφκελεο απφ ηελ επαλεθηίκεζε ζπγθεληξσηηθέο απνζβέζεηο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Backlog Depreciation θαη φρη θαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ βάζεη ηξέρνληνο θφζηνπο. 

 

4. ρέζεηο θόζηνπο – όγθνπ 

Σα ζηνηρεία εηζφδνπ ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ (Αξρείν LGS.xls) ζα πξέπεη λα 

δηακνξθσζνχλ σο αθνινχζσο : 

 

Αξηζκόο CVR Δθηηκήζεηο ΟΣΔ Απνηειέζκαηα Διέγρνπ 

Driver 

Element 

Affected 

Element 

Driver 

Element 

Affected 

Element 

14_LFE 0 0 0 0 

0 0,624 0 0,814 

1 1 1 1 

    

26_LFE/42_LFE/ 0 0,971 0 0,973 
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43_LFE/44_LFE 

45_LFE 

1 1 1 1 

    

15_LFE 

 

0 0 0 0 

0 0,864 0 0,9 

1 1 1 1 

    

30_LFE 0 0,594 0 0,703 

1 1 1 1 

    

10_LFE 0 0 0 0 

0 0,302 0 0,463 

1 1 1 1 

    

21_LFE  0 0 0 0 

0 1 0 0,451 

1 1 1 1 

    

22_LFE 0 0,997 0 0,952 

1 1 1 1 

    

33_LFE 0 0 0 0 

0 0,864 0 0,9 

1 1 1 1 

 

ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη αλαπξνζαξκνγέο γηα θάζε ζρέζε θφζηνπο – φγθνπ 

(CVR) πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πην πάλσ Πίλαθα.  

 

ρέζε θόζηνπο – όγθνπ 14 LFE: Υαιθόο – Πξόζβαζε 

 

1. Σν κήθνο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο (Distribution Network) λα δηακνξθσζεί ζε 

0,30 ρικ. 

2. Σν κήθνο ηνπ Κπξίσο Γηθηχνπ (Main Network) λα δηακνξθσζεί ζε 1,20 ρικ. 

3. Να ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα 10 δεπγψλ αληί 6 δεπγψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ειάρηζηνπ ζεκείνπ ηεο ζρέζεο θφζηνπο φγθνπ, θαζφηη ηα θαιψδηα 10 
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δεπγψλ είλαη ηα πξαγκαηηθά θαιψδηα πνπ δηαηίζεληαη ζηελ Διιεληθή αγνξά. 

Δπνκέλσο ην ζρεηηθφ θφζηνο δηακνξθψλεηαη ζε 234 δξρ ην κέηξν. 

4. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο λα ππνινγηζηεί βάζεη ηεο θαζαξήο 

αλαπφζβεζηεο αμίαο ηεο θαηεγνξίαο παγίσλ (NBV). 

5. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο αλφξπμεο θαη απνθαηάζηαζεο ραξαθσκάησλ λα 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο επηθάλεηαο.  

 

ρέζε θόζηνπο – όγθνπ 32 LFE: ωιήλεο 

Σν κήθνο σιήλσλ ηχπνπ Φ40 θαη Φ50 λα πξνζδηνξηζηεί σο 46,931,363 κέηξα αληί 

25,931,363 κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ ΟΣΔ. 

 

ρέζε θόζηνπο – όγθνπ 26 LFE: Τπνβξύρηα Καιώδηα 

 Σν θφζηνο αλά κέηξν ησλ ππνβξπρίσλ θαισδίσλ λα δηακνξθσζεί ζε 20.997 δξρ 

(απφ 21.289 δξρ) γηα θαιψδηα 24 δεπγψλ θαη ζε 19.995 δξρ (απφ 20.184 δξρ) γηα 

θαιψδηα 12 δεπγψλ. Η κείσζε ζην θφζηνο νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ ζην γεγνλφο 

φηη πεξίπνπ 10% ησλ θαισδίσλ δελ είλαη εληαθηαζκέλα ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο.  

 Αλάινγα ζα πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ θαη νη αθφινπζεο ζρέζεηο θφζηνπο–φγθνπ 

θαζφηη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζρέζε 26_LFE:  

Τπνβξχρηα θαιψδηα: 

- 42_LFE Submarine Cable – Net Replacement Cost 

- 43_LFE Submarine Cable – Net Holding Gains & Losses 

- 44_LFE Submarine Cable – Network Depreciation 

- 45_LFE Submarine Cable – Supplementary Network Depreciation 

 

ρέζε θόζηνπο – όγθνπ 33 LFE: Οπηηθά Καιώδηα: Κπξίωο Γίθηπν 

 Η ζρέζε θφζηνπο κεηαμχ θαισδίσλ 24 δεπγψλ θαη 12 δεπγψλ λα δηακνξθσζεί ζε  

1 : 0,80 (αληί γηα  1 : 0,73 πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί).  

 Σν ζπλνιηθφ θφζηνο αλφξπμεο θαη απνθαηάζηαζεο ραξαθσκάησλ λα 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο επηθάλεηαο. 

 Αλάινγα ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί θαη ε ζρέζε Υάιθηλσλ θαισδίσλ - Κπξίσο 

Γηθηχνπ (15_LFE). 
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ρέζε θόζηνπο – όγθνπ 22 LFE: Οπηηθά Καιώδηα: Γίθηπν Πξόζβαζεο 

 Η ζρέζε θφζηνπο κεηαμχ θαισδίσλ 24 δεπγψλ θαη 12 δεπγψλ λα δηακνξθσζεί ζε  

1 : 0,80 (αληί γηα  1 : 0,73 πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί).  

 Σν ζπλνιηθφ θφζηνο αλφξπμεο θαη απνθαηάζηαζεο ραξαθσκάησλ λα 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο επηθάλεηαο. 

 

ρέζε θόζηνπο – όγθνπ 30 LFE: Δμνπιηζκόο SDH πνπ ζρεηίδεηαη κε θίλεζε  

 Δμνπιηζκφο ηχπνπ DXC (10 ζην ζχλνιν) ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ ζεκείνπ (Minimum graph point).  

 Δμνπιηζκφο ηχπνπ WDM (4 ζην ζχλνιν) ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί απφ ηνλ  

ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ ζεκείνπ.  

 

ρέζε θόζηνπο – όγθνπ 10 LFE: Πξόζβαζε – Δμνπιηζκόο Σνπηθνύ Βξόρνπ 

Ο ηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ 

Γηθηχνπ Πξφζβαζεο (PCM-11 Intracom, PCM-30 Intracom & Siemens) ζα πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί ζηελ απινπνίεζε ηνπ Γηθηχνπ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ 

ζεκείνπ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο. 

 

ρέζε θόζηνπο – όγθνπ 21 LFE: Δμνπιηζκόο κεηάδνζεο κηζζωκέλωλ γξακκώλ  

Ο αξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηα ζπλδξνκεηηθά άθξα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξνρή 

ηνπηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ζε  νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ δηθηχνπ είλαη δχν (2). 

πγθεθξηκέλα, ν ηερληθφο εμνπιηζκφο MD 72, MD73E θαη MD93C λα ζπκπεξηιεθζεί 

εηο δηπινχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ ζεκείνπ.  

 

ρέζε θόζηνπο – όγθνπ 11 LFE: Ραδηνεμνπιηζκόο Πξόζβαζεο  

 ηελ απινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ φιεο νη κηθξνδεχμεηο (minilinks) ησλ 8*2 Mb (7 

ζην ζχλνιν) λα αληηθαηαζηαζνχλ κε κηθξνδεχμεηο ησλ 4*2 Mb. 

 Ο επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ παζζάισλ θαη ησλ ηξνθνδνηηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ξαδηνεμνπιηζκφ πξφζβαζεο λα είλαη επδηάθξηηνο. 
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ρέζε θόζηνπο – όγθνπ 7 SC: Γηαρείξηζε θαη Δξγαζίεο ηόινπ 

Να ηξνθνδνηεζνχλ ζην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα κέζσ ηνπ αξρείνπ  “LGS.xls” γηα ηε 

ζρέζε “Γηαρείξηζε θαη Δξγαζίεο ηφινπ” ηα αθφινπζα ζηνηρεία εηζφδνπ: 

Όγθνο (x-axis) Πνζνζηά (y-axis) 

0% 0% 

6% 0% 

6% 100% 

100% 100% 

 

 

5. Απόδνζε Απαζρνινύκελνπ θεθαιαίνπ 

Απαζρνινύκελν θεθάιαην 

 Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ΔΚΟ – Πιήξνπο Καηαλεκεκέλνπ 

Κφζηνπο (ΠΚΚ), ν κέζνο φξνο ηνπ απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα κεληαία ππφινηπα 

ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ αληί ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο.  

 Η κεζνδνινγία γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ πξέπεη λα 

επαλεμεηαζηεί ψζηε φιεο νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν ΟΣΔ λα απνξξνθνχλ 

θεθάιαην κε βάζε ηελ αξρή ηεο πξφθιεζεο. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα γίλεη ε 

ζρεηηθή αλαπξνζαξκνγή ζηε κεζνδνινγία γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ινγαξηαζκψλ 

εηζπξαθηέσλ νχησο ψζηε λα επηκεξίδνληαη ζηα πξντφληα δηαζχλδεζεο ηα πνζά 

πνπ αθνξνχλ κφλν απηά ηα πξντφληα. ηε ζπλέρεηα λα θαιπθζνχλ θαη νη άιιεο 

θαηεγνξίεο απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ φπσο γηα παξάδεηγκα νη βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο νη νπνίεο επηκεξίδνληαη ζήκεξα κε βάζε ηα ήδε θαηαλεκεκέλα 

θφζηε αληί ηνπ θφζηνπο πνπ ηηο πξνθαινχλ. Άιια ζηνηρεία φπσο κεηξεηά, πιηθά 

επελδχζεσλ θαη πξνβιέςεηο ζα πξέπεη επίζεο λα αλαζεσξεζνχλ σο πξνο ηνλ 

ηξφπν θαηαλνκήο ηνπο. 

 Δπίζεο, ν ΟΣΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΣΣ, λα πξνζδηνξίζεη αθξηβέζηεξα ην 

απαζρνινχκελν θεθάιαην πνπ απνηειεί ηε ιεγφκελε „ξπζκηδφκελε θεθαιαηαθή 

βάζε‟, δειαδή ην θεθάιαην ζην νπνίν ν ΟΣΔ θεξδίδεη ην επηηξεπφκελν θφζηνο 

θεθαιαίνπ.  
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Κόζηνο Κεθαιαίνπ 

 Η ηηκή ηνπ επηηνθίνπ κεδεληθνχ θηλδχλνπ ηεο αλακελφκελεο ακνηβήο θηλδχλνπ 

γηα ηνλ ΟΣΔ πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζζνχλ κε βάζεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

 Πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ε δηάξζξσζε ησλ ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα, γηα 

ζθνπνχο Ρχζκηζεο. 

 

6. Τπεξεζίεο δηαζύλδεζεο 

Γηαβαηηθά ηέιε 

Γηα ηνλ κειινληηθφ αθξηβή ππνινγηζκφ ησλ Γηαβαηηθψλ ηειψλ ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαηεγνξίεο πξντφλησλ ζην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ, γηα ηα 

επίπεδα Single Transit θαη Double Transit.  

 

7. Πάγην Σέινο Πιήξνπο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Πάγηνπ ηέινπο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν: 

1. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί πξντφλ ζην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ζην επίπεδν 

899 απφ ην νπνίν λα απνξξέεη θαη ην ζρεηηθφ πάγην θφζηνο γηα ηελ Πιήξε 

Πξφζβαζε ζην Σνπηθφ Βξφρν.  

2. Πξέπεη λα αθαηξεζεί ην 95% απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο θφζηνπο: 

- ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη έιεγρνο, 

- Έμνδα πξνψζεζεο πσιήζεσλ θαη  

- Υξεκαηννηθνλνκηθά  

3. Οη πην θάησ θαηεγνξίεο θφζηνπο πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ηνπο 

ππνινγηζκνχο ηνπ Παγίνπ (νη θαηεγνξίεο θφζηνπο απηέο δελ ζρεηίδνληαη κε ηε 

πξφζβαζε ζην ζπλεζηξακκέλν δεχγνο κεηαιιηθψλ θαισδίσλ):  

 

Καηεγνξίεο Κφζηνπο Cost Categories 

Πξφζβαζε - Δμνπιηζκφο Σνπηθνχ Βξφρνπ Access - Local loop equip 

Πξφζβαζε – Ραδηνεμνπιηζκφο Access Radio Equipment 

Αλαινγηθά Κέληξα – Πξφζβαζε Analogue Switch - Access 

Φεθηαθά Κέληξα - Πξφζβαζε (Local) Digital Switch - Access (local) 

Φεθηαθά Κέληξα - Πξφζβαζε (RSU) Digital Switch - Access (RSU) 
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Φεθηαθά Κέληξα - Πξφζβαζε (Tandem) Digital Switch - Access (Tandem) 

Οπηηθέο ίλεο/ θαιψδηα  Fibre 

Τπνβξχρηα θαιψδηα Submarine cable 

 

 Η πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν πξέπεη λα πεξηέρεη θαηεγνξίεο θφζηνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κφλν κε ην increment “access” (πνπ ζρεηίδεηαη κε πξφζβαζε) θαη φρη 

κε ην increment “core”. Χο εθ ηνχηνπ, λα αθαηξεζεί ην πνζφ ησλ 14.4 δηο δξρ. απφ 

ην increment access (δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πνζφ ησλ 14.4 δηο δξρ. 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ήδε ζην increment “core”). 

 

8. Σέινο ύλδεζεο Πιήξνπο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν 

Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί πξντφλ ζην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ζην επίπεδν 899 απφ ην 

νπνίν λα απνξξέεη θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο ζχλδεζεο γηα ηελ Πιήξε Πξφζβαζε ζην 

Σνπηθφ Βξφρν.  

 

9. Πάγην θαη Σέινο ύλδεζεο γηα Μεξηδόκελε Πξόζβαζε ζηνλ Σνπηθό Βξόρν 

Γηα ην κειινληηθφ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ Πάγηνπ ηέινπο φζν θαη ηνπ ηέινπο 

χλδεζεο γηα Μεξηδφκελε πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ ηα αληίζηνηρα πξντφληα ζην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ (επίπεδν 

899). 

 

10. Πξνϋπνινγηζηηθή Κνζηνιόγεζε 

 Σα πξνυπνινγηζηηθά θνζηνινγηθά ζηνηρεία πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ην ΔΚΟ. 

Σα πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία φγθνπ ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ ηερληθέο 

κειέηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν ΟΣΔ πξέπεη λα αλαπηχζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

ζε επίπεδν ηξηηνβάζκησλ ή ηεηαξηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ. 

 Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζρέζεηο θφζηνπο φγθνπ (CVRs) πνπ δίλνπλ αθξηβή εηθφλα ηεο αχμεζεο ηνπ 

αλακελφκελνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζρεηηδφκελε κε ηελ 

θίλεζε πξνυπνινγηζηηθή πνζνζηηαία αχμεζε πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ 

ΟΣΔ σο 50% δηαθέξεη απφ ηε εθηίκεζε ηνπ ειέγρνπ βάζεη CVRs ε νπνία είλαη 

36% γηα ην 2000.  
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11. Λνγηζηηθόο Γηαρωξηζκόο 

 ηα πιαίζηα ηνπ Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ ν ΟΣΔ πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ηηο 

βειηησηηθέο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΣΣ πνπ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΚΟ-ΠΚΚ. 

 Μεηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ΔΚΟ-ΜΜΔΚ, ν ΟΣΔ φηαλ ζα 

επαλαυπνβάιεη ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ ζηελ ΔΔΣΣ λα 

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

ε εζσηεξηθή ηηκνιφγεζε ζε ιεπηνκέξεηα, νχησο ψζηε λα κπνξεί ε ΔΔΣΣ λα 

εθθέξεη άπνςε σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηεο. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ, φηαλ ν Λνγηζηηθφο Γηαρσξηζκφο βξίζθεηαη ζε πιήξε εθαξκνγή 

λα ππάξρνπλ θαη φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπκθηιίσζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 

Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ΟΣΔ. 

 Δπηπιένλ ν ΟΣΔ πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ηηο εηζεγήζεηο ηεο χζηαζεο ηνπ ΔΚ ηεο 

8εο Απξηιίνπ 1998 (Μέξνο 2 – Δλφηεηα 7) ψζηε ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

- Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

- Πιήξεο ζπκθηιίσζε ησλ δηαρσξηζκέλσλ ινγαξηαζκψλ κε ηηο δεκνζηεπκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

- Πίλαθαο κε φιεο ηηο ρξεψζεηο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ. 

- Γήισζε αλαθνξηθά κε ηε κέζνδν πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ θαηαλνκή 

ζηνηρείσλ θφζηνπο πνπ δελ έρνπλ θαηαλεκεζεί (unattributable). 

- Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κέζνδν πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

θφζηνπο γηα ηελ εηνηκαζία ησλ μερσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ. Απηφ λα γίλεη ζην 

βαζκφ πνπ λα παξνπζηάδνληαη επθξηλψο ε ζρέζε κεηαμχ θφζηνπο θαη ρξέσζεο 

γηα ππεξεζίεο Γηαζχλδεζεο 

- Γήισζε πνπ λα ππνδεηθλχεη ην κέζν θφζηνο ησλ ζηνηρείσλ δηθηχνπ. 

 

 


