
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2426
3 Σεπτεμβρίου 2012

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 660/04Β
Εφαρμογή της υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρι−

σμού από τους τρεις Παρόχους  Δικτύου Κινητής 
(Cosmote, Vodafone, Wind) στο πλαίσιο της ΑΠ ΕΕΤΤ 
498/046/2008.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ),

Έχοντας υπόψη:
1. Tο Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄ «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 
41 έως 54,

2. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά 
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία−πλαίσιο), ΕΕ L 108, 
24.04.2002, σ. 33, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2009/140/ΕΚ, ΕΕ. L 337, 18.12.2009, σελ. 37−69 και τον 
κανονισμό 544/2009, ΕΕ L 167 της 18.6.2009, σελ. 12−23,

3. τη Σύσταση της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2009 
σχετικά με τη ρύθμιση των σταθερών και κινητών τελών 
τερματισμού στην ΕΕ (Σύσταση τελών τερματισμού), 
ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σελ. 67−74,

4. τη Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 
2007 για τις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρε−
σιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
επιδέχονται ex ante ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 
2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα 
και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ΕΕ L 344 της 
28.12.2007, σελ. 65−69,

5. τη Σύσταση της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 
2005 σχετικά με τον λογιστικό διαχωρισμό και τα συ−
στήματα κοστολόγησης υπό το κανονιστικό πλαίσιο για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ΕΕ L 266 της 11.10.2005, 
σελ. 64−69,

6. την ΑΠ ΕΕΤΤ 375/10/2006 «Κανονισμός διαδικασίας 
δημόσιας διαβούλευσης», (ΦΕΚ 460/B΄/17.4.2003),

7. την κοινή θέση του ERG σχετικά με την εφαρμογή 
της σύστασης της Επιτροπής για το λογιστικό διαχωρι−
σμό και τα συστήματα κοστολόγησης βάσει του ρυθμι−
στικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,

8. τo Ρυθμιστικό Οδηγό Λογιστικής που εκδόθηκε τον 
Μάρτιο του έτους 2009 από το Γραφείο Ανάπτυξης 
Τηλεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινω−
νιών (“ITU”),

9. την ΑΠ ΕΕΤΤ 392/17/22.06.2006 (πρώτος γύρος της 
ανάλυσης της αγοράς) για την «Ορισμός της αγοράς 
της απόληξης φωνητικής κλήσης στα επιμέρους δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας και τον ορισμό των επιχειρήσεων 
που έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά (“ΣΙΑ”) στη σχε−
τική αγορά και οι σχετικές τους υποχρεώσεις”, (ΦΕΚ 
B/1016/2006),

10. την ΑΠ ΕEΤΤ 498/046/2008 (ΦΕΚ 2260/Β΄/2008) 
«Ορισμός αγοράς Τερματισμού Φωνητικών Κλήσεων 
σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Καθο−
ρισμός Επιχειρήσεων με σημαντική Ισχύ στην εν λόγω 
αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» 
και ιδίως το άρθρο 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ (Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις), και το τμήμα Α−III−2.4

11. το γεγονός ότι σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 6 
της υπό στοιχείο 10) της παρούσας Απόφασης «Κάθε 
ΠΔΚ ο οποίος έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στην σχετική 
αγορά χονδρικής για τον τερματισμό  φωνητικών κλήσε−
ων στο δίκτυό του, φέρει την υποχρέωση να εφαρμόσει 
λογιστικό διαχωρισμό στη σχετική αγορά. Η ΕΕΤΤ, θα 
διαβουλευθεί περαιτέρω τις μεθοδολογίες λογιστικού 
διαχωρισμού και τις μεθοδολογίες λογιστικού ελέγ−
χου»,

12. τη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ 4/19/2011 και 31/5/2011 σχετικά με την εφαρμογή 
της υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρισμού σε παρόχους 
δικτύων κινητής (Cosmote, Vodafone, Wind), σύμφωνα 
με την απόφαση αριθ. ΕΕΤΤ 498/046/2008, (ΦΕΚ B/2260 
/ 2008),

13. τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης 
σχετικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης Λογιστικού 
Διαχωρισμού για τους  τρεις φορείς εκμετάλλευσης 
κινητών δικτύων (Cosmote, Vodafone, Wind) σύμφωνα 
με την ΕΕΤΤ 498/046/2008,

14. την ανάγκη εύρεσης κοινής μεθοδολογίας  για 
τον επιμερισμό του κόστους, η οποία απαιτείται για 
την ορθή εφαρμογή της υποχρέωσης του Λογιστικού 
Διαχωρισμού για τους τρεις παρόχους δικτύων κινητής   
σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/2008.  

15. την υπ’ αριθμ. εμπ. ΕΕΤΤ 3454/Φ.960/20−06−2011 
απάντηση της COSMOTE
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16. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 24813/20−06−2011 απάντηση 
της VODAFONE

17. την υπ’ αριθμ. εμπ. ΕΕΤΤ 3455/Φ.960/20−06−2011 
απάντηση της WIND

18. την υπ’ αριθμ. εμπ. ΕΕΤΤ 3456/Φ.960/21−06−2011 απά−
ντηση της FORTHNET, και

19. τις εγκεκριμένες, δυνάμει της Απ. ΕΕΤΤ.: 660/3/
12−07−2012, θέσεις της ΕΕΤΤ σε συνέχεια των αποτελε−
σμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την 
εφαρμογή της υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρισμού για 
τους παρόχους δικτύων κινητής (Cosmote, Vodafone και 
Wind), στο πλαίσιο της ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/2008,

20. την υπ’ αριθ. 25653/Φ.600/09−07−2012 Εισήγηση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, αποφασίζει:

Α. Θεσπίζει το πλαίσιο που αφορά την εφαρμογή της 
υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρισμού από τους τρεις 
Παρόχους Δικτύου Κινητής (Cosmote, Vodafone, Wind) 
στο πλαίσιο της ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/2008 ( ΦΕΚ 2260/Β΄), 
οι διατάξεις της οποίας έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Εύρος Στοιχείων Λογιστικού Διαχωρισμού

1.1. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης του λογιστικού δια−
χωρισμού οι Πάροχοι Δικτύων Κινητής (ΠΔΚ) παρέχουν 
στοιχεία κόστους και εσόδων για τις κατηγορίες κλή−
σεων που αφορούν το χονδρικό τερματισμό φωνητικών 
κλήσεων και άλλες χονδρικές και λιανικές κλήσεις (Σχή−
μα 1) και παρουσιάζουν τα έσοδα και το κόστος που 
κατανέμονται στην υπηρεσία τερματισμού.

1.2. Το κόστος διακρίνεται σε κόστος παραγωγικών 
δραστηριοτήτων (δίκτυο, διασύνδεση, παροχή υπηρε−
σιών1), κόστος εμπορικών δραστηριοτήτων2 καθώς και 
κοινό κόστος3 και για τις δύο δραστηριότητες (παραγω−
γικές και εμπορικές). Το σχετικό κόστος που απαιτείται 
να υπολογιστεί είναι το συνολικό το οποίο αποτελείται 
από το λειτουργικό κόστος (OPEX) και το κεφαλαιουχικό 
κόστος (CAPEX).

1 Κόστος περιεχομένου που παρέχεται από τον ΠΔΚ και κόστος 
χονδρικής διεθνούς περιαγωγής που καταβάλλεται σε ξένους ΠΔΚ. Οι 
ΠΔΚ δύναται να πωλούν υπηρεσίες περιεχομένου και διεθνή περιαγωγή 
στους συνδρομητές τους.

2 Όλα τα κόστη που συνδέονται με τη διανομή και πώληση υπηρε−
σιών σε πελάτες.

3 Το κοινό κόστος είναι κοινό στις δραστηριότητες παραγωγής (ιδίως 
δικτύου) και στις εμπορικές δραστηριότητες.

1.3. Για κλήσεις που παρέχονται σε τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους τα εν λόγω στοιχεία κόστους και εσόδων 
δίνονται για τις εξής κατηγορίες αντίστοιχα: 

− Εισερχόμενες κλήσεις από άλλο δίκτυο κινητής
− Εισερχόμενες κλήσεις από δίκτυο σταθερής τηλε−

φωνίας
− Εισερχόμενες διεθνείς κλήσεις
− Κλήσεις εισερχόμενης περιαγωγής (roaming−in 

calls)4 
− Άλλες χονδρικές κλήσεις
1.4. Για κλήσεις που παρέχονται σε τελικούς χρήστες 

τα εν λόγω στοιχεία κόστους και εσόδων δίνονται για 
τις εξής κατηγορίες αντίστοιχα: 

− Εξερχόμενες κλήσεις προς άλλο δίκτυο κινητής
− Εξερχόμενες κλήσεις προς δίκτυο σταθερής τηλε−

φωνίας
− Εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις
− Κλήσεις τηλεφωνητή
− Κλήσεις εξερχόμενης περιαγωγής (roaming−out 

calls)5 
1.5. Τα ανωτέρω στοιχεία κόστους και εσόδων δίνονται 

και για τις εντός δικτύου κλήσεις (on net), οι οποίες 
παρέχονται βάσει αυτοπαροχής τερματισμού φωνητι−
κών κλήσεων.

1.6. Στο πλαίσιο του λογιστικού διαχωρισμού ελέγχεται 
η κατανομή του κόστους και σε υπηρεσίες εκτός των 
φωνητικών κλήσεων, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι 
το κόστος έχει κατανεμηθεί με τον κατάλληλο τρόπο 
Οι άλλες υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο 
λογαριασμό «Λοιπά» (Υπόδειγμα R.1 του Παραρτήματος 
Α) καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών λιανικής 
και χονδρικής. 

1.7. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί πρόσθετα 
στοιχεία από τους ΠΔΚ στο πλαίσιο του λογιστικού 
διαχωρισμού όπως αναλυτικότερες καταστάσεις εσό−
δων και κόστους εάν το υφιστάμενο επίπεδο ανάλυσης 
αποδειχθεί ανεπαρκές για την παρακολούθηση της υπο−
χρέωσης της αμεροληψίας.

4 Κλήσεις εισερχόμενης περιαγωγής (Roaming−in calls) είναι οι κλήσεις 
που εκκινούν από συνδρομητές ενός ΠΔΚ του εξωτερικού όταν ταξιδεύ−
ουν στην Ελλάδα. Είναι χονδρικές κλήσεις, καθώς παρέχονται από ένα 
ΠΔΚ αδειοδοτημένο στην Ελλάδα σε ένα ΠΔΚ στο εξωτερικό.

5 Οι κλήσεις εξερχόμενης περιαγωγής (Roaming−out calls) είναι κλή−
σεις που εκκινούν από τους συνδρομητές ενός ΠΔΚ όταν ταξιδεύουν 
στο εξωτερικό. Είναι λιανικές κλήσεις, καθώς παρέχονται από ένα ΠΔΚ 
στους δικούς του συνδρομητές.
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Άρθρο 2
Υποδείγματα

Το σύνολο των υποδειγμάτων αναφοράς που περι−
λαμβάνονται στο Παράρτημα Α συμπληρώνονται από 
τους ΠΔΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
απόφαση.

Άρθρο 3
Αρχές λογιστικού διαχωρισμού

3.1. Η διαμόρφωση των επιμέρους λογαριασμών, κατά 
την κατάρτιση καταστάσεων εσόδων και κόστους των 
ΠΔΚ ακολουθούν τα παρακάτω κριτήρια6 προκειμένου 
να απεικονίζεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρί−
βεια η οικονομική επίδοση της επιχειρηματικής δραστη−
ριότητας του χονδρικού τερματισμού κλήσεων και των 
άλλων υπηρεσιών κλήσεων, σαν να παρέχονταν από 
χωριστές επιχειρήσεις: 

− Πρόκληση κόστους: Τα έσοδα, το κόστος και το 
απασχολούμενο κεφάλαιο κατανέμονται στα στοιχεία 
δικτύου και τελικά σε υπηρεσίες χονδρικής και λιανικής 
σύμφωνα με τις δραστηριότητες που προκαλούν την 
είσπραξη των εσόδων, την επιβάρυνση με το κόστος 
και το απασχολούμενο κεφάλαιο. Παραδείγματος χάριν, 
το κόστος λιανικής (εμπορικό) δεν κατανέμεται στις 
υπηρεσίες χονδρικής.

− Αντικειμενικότητα: Η κατανομή του κόστους σε υπη−
ρεσίες λιανικής και χονδρικής είναι αντικειμενική και 
δεν αποσκοπεί στο όφελος του ΠΔΚ ή άλλου παρόχου, 
ή οποιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας ή στοιχείου δι−
κτύου αυτού.

− Αξιοπιστία: Τα στοιχεία του λογιστικού διαχωρι−
σμού αποτυπώνουν σαφώς όσα παρουσιάζουν, να μην 
έχουν εσκεμμένες ή/και συστηματικές παραποιήσεις, 
να μην έχουν ουσιώδη σφάλματα, να είναι πλήρη, να 
καταρτίζονται με αντικειμενικό (δίκαιο) τρόπο, και οι 
αναγκαίες αξιολογήσεις και εκτιμήσεις να έχουν γίνει 
με επιμέλεια. 

− Συγκρισιμότητα: Η κατάρτιση των αναφορών του 
λογιστικού διαχωρισμού πραγματοποιείται διαχρονικά 
με συνέπεια. Όταν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στις 
αρχές, στις μεθόδους κατανομής ή σε άλλες λογιστικές 
πολιτικές (accounting policies) που έχουν ουσιαστική 
επίπτωση στα στοιχεία που συγκεντρώνονται, οι ΠΔΚ 
επανακαταρτίζουν τα σχετικά τμήματα των αναφορών 
του εκάστοτε προηγούμενου έτους που επηρεάζονται 
από τις αλλαγές αυτές.

− Διαφάνεια: Οι μέθοδοι και η βάση που χρησιμοποι−
ούνται για την κατανομή των εσόδων, του κόστους, 
των περιουσιακών στοιχείων και του παθητικού είναι 
αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες. Γενικά, οποιοδήποτε 
στοιχείο, πληροφορία, περιγραφή και επεξηγηματικό 
έγγραφο, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους 
που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των αναφο−
ρών και τον υπολογισμό του κόστους, παρουσιάζεται 
με τρόπο κατανοητό σε έναν κατάλληλα ενημερωμένο 
αναγνώστη.

− Καταλληλότητα: Τα στοιχεία λογιστικού διαχωρι−
σμού είναι σχετικά με τις επικείμενες ρυθμιστικές απο−

6 Η εξιδείκευση των κριτηρίων είναι σύμφωνη με τις Κατευθυντή−
ριες γραμμές του ERG, ERG (05) 29, ERG Common Position: Guidelines 
for implementing the Commission Recommendation C (2005) 3480 on 
Accounting Separation & Cost Accounting Systems under the regulatory 
framework for electronic communications, σελ. 30−32.

φάσεις και παρέχονται εγκαίρως ώστε να επηρεάσουν 
τις αποφάσεις αυτές.

− Ουσιαστικότητα: Μια πληροφορία είναι ουσιαστική 
εάν η παράλειψή της ή η εσφαλμένη αναφορά της επι−
δρά ουσιαστικά στις ρυθμιστικές αποφάσεις. Ανάλογα 
με το στόχο της πληροφορίας, αυτή μπορεί να θεωρηθεί 
ουσιαστική είτε συνολικά είτε επιμέρους, π.χ. μια τιμή 
μεταφοράς που αφορά την υποχρέωση αμεροληψίας 
πρέπει να υπολογισθεί με μεγάλη ακρίβεια. 

3.2. Η εφαρμογή του λογιστικού διαχωρισμού ακολου−
θεί τις παρακάτω αρχές7:

− Έλεγχος (Audit trail): Η συσχέτιση και επαλήθευση 
των λογιστικών στοιχείων μεταξύ της πηγής των δε−
δομένων και των τελικών αναφορών πρέπει να καθί−
σταται δυνατή. Ύπαρξη ολοκληρωμένης καταγραφής 
της ροής των πληροφοριών από τα κεντρικά οικονομι−
κά και λειτουργικά συστήματα στις τελικές αναφορές, 
συμφιλίωση του κόστους στο πλαίσιο της διαδικασίας 
καταγραφής και προσδιορισμός των πηγών των πλη−
ροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν.

− Ακεραιότητα: Διασφάλιση της ακεραιότητας των δε−
δομένων με τη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών ή έντυπων 
υποστηρικτικών αρχείων ή συστημάτων που επιτρέπουν 
στον ελεγκτή τη διεξαγωγή δοκιμών και επαληθεύσεων 
βάσει των οποίων γίνεται ο έλεγχος.

− Διατήρηση: Διάθεση των στοιχείων του λογιστικού 
διαχωρισμού σε περιοδική βάση, προκειμένου να ελέγ−
χεται η συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις 
καθώς και κατόπιν αιτήματος για τον έλεγχο και την 
ανάλυση συγκεκριμένων αναφορών. Επίσης, τα οικο−
νομικά στοιχεία διατηρούνται για μια επαρκή περίοδο 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, επιτρέποντας τον 
προσδιορισμό του κόστους, των εσόδων και των απο−
τελεσμάτων και την αξιολόγηση της επίδρασης που 
έχει στο κόστος η εφαρμογή διαφορετικών κριτηρίων 
και μεθόδων.

3.3. Για τους σκοπούς του λογιστικού διαχωρισμού 
των δικτύων κινητής ως «κοστολογική βάση» χρησιμο−
ποιείται το ιστορικό κόστος. Η κοστολόγηση σύμφωνα 
με το ιστορικό κόστος βασίζεται στην λογιστική αξία 
των περιουσιακών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχική τιμή που κατέβαλε ο πάροχος για την απόκτησή 
τους μείον την απόσβεση που έχει γίνει από τη στιγμή 
κτήσης τους. 

3.4. Για τους σκοπούς του λογιστικού διαχωρισμού 
χρησιμοποιείται το κοστολογικό πρότυπο του «Πλήρως 
Κατανεμημένου Κόστους − ΠΚΚ». Σύμφωνα με την εν 
λόγω μεθοδολογία το συνολικό κόστος μιας επιχείρη−
σης κατανέμεται σε υπηρεσίες/προϊόντα. Το κόστος 
μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας/προϊόντος αποτελείται 
από το άμεσο κόστος που επηρεάζεται από τον όγκο 
παραγωγής, το άμεσο κόστος των παγίων στοιχείων 
και ένα μέρος επί του κοινού κόστους. Η κατανομή 
του κόστους ακολουθεί την αρχή της «πρόκλησης του 
κόστους».

3.5. Το σχετικό κόστος, που υπολογίζεται από τους 
ΠΔΚ είναι το συνολικό κόστος, το οποίο αποτελείται 
από το κεφαλαιουχικό (CAPEX) και το λειτουργικό κό−
στος (OPEX).

3.5.1. Το κεφαλαιουχικό κόστος (CAPEX) είναι εκείνο 
στο οποίο υποβάλλεται η επιχείρηση για την αναβάθ−

7 Οι αρχές είναι σύμφωνες με τις  προπαρατεθείσες Κατευθυντήριες 
γραμμές του ERG, ERG (05) 29.
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μιση ή τη διατήρηση των αποσβεσμένων μακροπρόθε−
σμων παγίων της και λαμβάνει υπόψη του την απόσβεση 
των παγίων στοιχείων και το κόστος του κεφαλαίου.

3.5.2. Απόσβεση είναι η μείωση της αξίας ενός περι−
ουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια του λογιστικού 
έτους. 

3.5.3. Το κόστος κεφαλαίου που συνδέεται με ένα πε−
ριουσιακό στοιχείο υπολογίζεται ως το μέσο απασχο−
λούμενο κεφάλαιο σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο 
πολλαπλασιαζόμενο με το μεσοσταθμικό κόστος κεφα−
λαίου WACC (Weighted Average Cost of Capital). 

3.5.4. Το απασχολούμενο κεφάλαιο, όπως ορίστηκε 
ανωτέρω, υπολογίζεται με βάση το ιστορικό κόστος. 

3.5.5. Το μέσο απασχολούμενο κεφάλαιο υπολογίζεται 
ως ο απλός μέσος όρος του απασχολούμενου κεφαλαίου 
στην αρχή ενός οικονομικού έτους και του απασχολού−
μενου κεφαλαίου στο τέλος του οικονομικού έτους. 

3.5.6. Το WACC υπολογίζεται ως το μεσοσταθμικό 
κόστος των ιδίων κεφαλαίων και το επιτόκιο επί των 
δανειακών κεφαλαίων. Οι σταθμισμένες αξίες των ιδίων 
όσο και των δανειακών κεφαλαίων καθορίζονται από 
τις τρέχουσες αξίες τους στην αγορά. Το επιτόκιο επί 
των δανειακών κεφαλαίων αντανακλά την αναμενόμενη 
απόδοση των πιστωτών σε σχέση με την τρέχουσα αξία 
των κεφαλαίων τους, ενώ η αξία των ιδίων κεφαλαίων 
αντανακλά την αναμενόμενη απόδοση των μετόχων της 
εταιρείας σε σχέση με την τρέχουσα αξία των ιδίων 
κεφαλαίων. Το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου WACC 
για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται με 
τον ακόλουθο τύπο:

1
Inflation1

WACC1
= WACC NominalTax-Pre

RealTax-Pre

:

NominalTax-PreWACC   = [if + a*(im - if)] * [(1-d*t)/(1-t)] + 
[d*g(d)] 

if = ,
a =  « » , 

im = ,
im-if= 
d = 

-
t = 
g(d) = 

3.5.7. Το λειτουργικό κόστος (OPEX) είναι το επανα−
λαμβανόμενο ή τρέχον κόστος.

3.6. Τα κοστολογικά συστήματα των ΠΔΚ προσαρμό−
ζονται κατάλληλα ώστε να παρέχουν τα απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση του λογιστικού διαχωρισμού 
σύμφωνα με τις αρχές των παραγράφων 3.1 και 3.2.

3.7. Οι ΠΔΚ διακρίνουν μεταξύ δύο λογαριασμών: «Κλή−
σεις» (Υποδείγματα C.1 έως και C.6, Παράρτημα Α) και 
«Λοιπά» (Υποδείγμα R.1, Παράρτημα Α). 

3.7.1. Ο λογαριασμός «Κλήσεις» περιλαμβάνει όλα τα 
σχετικά στοιχεία λογιστικού διαχωρισμού που απαι−
τούνται για να ελεγχθεί η διάκριση και η σταυροειδής 
επιδότηση μεταξύ του τερματισμού κλήσεων και άλλων 
τύπων κλήσεων που εκκινούν ή/και τερματίζουν στο 
κινητό δίκτυο ενός παρόχου. 

3.7.2. Ο λογαριασμός «Λοιπά» είναι αναγκαίος για να 
ελεγχθεί ότι όλα τα κόστη έχουν συμπεριληφθεί κατά 
την εφαρμογή του λογιστικού διαχωρισμού και ότι δεν 
έχουν κατανεμηθεί στο λογαριασμό «Λοιπά» στοιχεία 
κόστους που θα έπρεπε να κατανεμηθούν στις «Κλή−
σεις». Τα στοιχεία λογιστικού διαχωρισμού που συγκε−
ντρώνονται στο λογαριασμό «Λοιπά» απαιτούν ένα ση−
μαντικά μικρότερο βαθμό λεπτομέρειας από αυτό που 
συγκεντρώνονται στο λογαριασμό «Κλήσεις».

3.7.3. Στο λογαριασμό «Κλήσεις» περιλαμβάνονται 
όλες οι κλήσεις που εκκινούν από ή/και τερματίζουν 
στο δίκτυο κινητών επικοινωνιών του παρόχου. Αυτές 
περιλαμβάνουν τις λιανικές κλήσεις που παρέχονται σε 
τελικούς χρήστες καθώς και τις χονδρικές κλήσεις που 
παρέχονται σε άλλους παρόχους δικτύου. 

3.7.4. Οι λιανικές κλήσεις περιλαμβάνουν τις κλήσεις 
που παρέχονται σε τελικούς χρήστες:

− Εξερχόμενες κλήσεις προς άλλο δίκτυο (κλήσεις 
προς άλλο δίκτυο κινητής, κλήσεις προς σταθερό δί−
κτυο, εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις),

− Εντός δικτύου κλήσεις (από κινητό προς κινητό),
− Κλήσεις προς την υπηρεσία του τηλεφωνητή,
− Κλήσεις εξερχόμενης περιαγωγής, και
− Άλλες κλήσεις
3.7.5. Στη περίπτωση ενός παρόχου με ενοποιημένο 

δίκτυο σταθερής−κινητής, συμπεριλαμβάνονται οι εντός 
δικτύου κλήσεις από κινητό προς σταθερό και οι εντός 
δικτύου κλήσεις από σταθερό προς κινητό στην υπό−
κατηγορία «Άλλες κλήσεις».

3.7.6. Οι χονδρικές κλήσεις περιλαμβάνουν τις κλήσεις 
που παρέχονται σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους:

− Εισερχόμενες κλήσεις από άλλο δίκτυο (εισερχό−
μενες κλήσεις από άλλο δίκτυο κινητής, εισερχόμενες 
κλήσεις από δίκτυο σταθερής, εισερχόμενες διεθνείς 
κλήσεις)

− Κλήσεις εισερχόμενης περιαγωγής, και
− Άλλες κλήσεις.
3.7.7. Στο λογαριασμό «Λοιπά» (Υπόδειγμα R.1, Παράρ−

τημα Α) περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες, εκτός των 
φωνητικών κλήσεων που εκκινούν από ή/και τερματίζουν 
στο δίκτυο κινητής του σχετικού παρόχου και καλύπτουν 
λιανικές υπηρεσίες φωνητικών κλήσεων που παρέχονται 
σε τελικούς χρήστες και χονδρικές υπηρεσίες φωνη−
τικών κλήσεων που παρέχονται σε άλλους παρόχους. 
Επομένως στο λογαριασμό «Λοιπά» περιλαμβάνονται, 
λιανικές υπηρεσίες όπως εξερχόμενα SMS και υπηρε−
σίες δεδομένων που παρέχονται σε τελικούς χρήστες. 
Επίσης, στο λογαριασμό «Λοιπά» περιλαμβάνονται χον−
δρικές υπηρεσίες όπως ο τερματισμός εισερχόμενων 
SMS και η IP διασύνδεση. 

3.7.8. Τα ενοποιημένα δίκτυα σταθερής−κινητής δημι−
ουργούν μια ιδιαίτερη κατηγορία κλήσεων εντός δικτύ−
ου, οι οποίες περιλαμβάνουν κλήσεις από σταθερό προς 
κινητό, από κινητό προς σταθερό και από σταθερό προς 
σταθερό. Επί του παρόντος οι εντός δικτύου κλήσεις 
από σταθερό προς κινητό και από κινητό προς σταθερό 
που παρέχονται σε ένα ενοποιημένο δίκτυο σταθερής−
κινητής περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Κλήσεις» και 
ειδικότερα στον υπο−λογαριασμό «Κλήσεις που παρέ−
χονται σε τελικούς χρήστες − Άλλες» (Υπόδειγμα C.6, 
Παράρτημα Α). Οι εντός δικτύου κλήσεις από σταθερό 
προς σταθερό και άλλες εξερχόμενες και εισερχόμενες 
από και προς το σταθερό δίκτυο περιλαμβάνονται στο 
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λογαριασμό «Λοιπά» (Υπόδειγμα R.1, Παράρτημα Α). Σε 
περίπτωση ενός ενοποιημένου παρόχου κινητής−σταθε−
ρής, όλες οι σταθερές λιανικές και χονδρικές υπηρεσίες 
που δεν κάνουν χρήση του δικτύου κινητών επικοινωνιών 
του εν λόγω παρόχου συμπεριλαμβάνονται επίσης στο 
λογαριασμό «Λοιπά».

3.7.9. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ διατηρεί το δι−
καίωμα να υποχρεώσει τους ενοποιημένους παρόχους 
σταθερής−κινητής να κατανείμουν περαιτέρω το κόστος 
και τα έσοδά τους. 

3.8. Για την κατανομή του κόστους, η ΕΕΤΤ διακρίνει 
τα ακόλουθα τέσσερα επίπεδα: 

3.8.1. κόστος παραγωγικών δραστηριοτήτων (δίκτυο, 
διασύνδεση, παροχή υπηρεσιών), κόστος εμπορικών 
δραστηριοτήτων καθώς και κοινό κόστος και για τις 
δύο δραστηριότητες (παραγωγικές, εμπορικές) (Υπο−
δείγματα C.1 και R.1, Παράρτημα Α),

3.8.2. κόστος στοιχείων δικτύου (macroelements) (με−
ταφορά, σηματοδοσία, άλλα) (Υποδείγματα C.2, Παράρ−
τημα Α), 

3.8.3. κόστος τεχνικών υπηρεσιών (κόστος των πα−
ραγωγικών δραστηριοτήτων για την παροχή των λια−
νικών και χονδρικών υπηρεσιών κλήσεων σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.8.1). Οι τεχνικές υπηρεσίες που είναι 
σχετικές με τις κλήσεις περιλαμβάνουν: κλήσεις προς 
άλλο δίκτυο κινητής, κλήσεις προς δίκτυο σταθερής, 
εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις, κλήσεις εντός δικτύου, 
κλήσεις προς την υπηρεσία τηλεφωνητή, κλήσεις εξερ−
χόμενης περιαγωγής και άλλες κλήσεις που παρέχονται 
σε τελικούς χρήστες, εισερχόμενες κλήσεις από άλλο 
δίκτυο κινητής, εισερχόμενες κλήσεις από δίκτυο στα−
θερής, εισερχόμενες διεθνείς κλήσεις, κλήσεις εισερ−
χόμενης περιαγωγής, άλλες κλήσεις που παρέχονται 
σε παρόχους δικτύου (Υποδείγματα C.3.1, C3.2, C3.3, 
Παράρτημα Α),

3.8.4. κόστος εμπορικών υπηρεσιών (κόστος των εμπο−
ρικών δραστηριοτήτων για την παροχή λιανικών και 
χονδρικών υπηρεσιών κλήσεων σύμφωνα με την παρά−
γραφο 3.8.1). Οι εμπορικές υπηρεσίες παρέχονται στους 
τελικούς χρήστες (λιανικές υπηρεσίες) ή σε άλλους 
παρόχους δικτύου (χονδρικές υπηρεσίες) επί τη βάσει 
τεχνικών υπηρεσιών (Υπόδειγμα C.4, Παράρτημα Α),

3.9. Τόσο για το λογαριασμό «Κλήσεις» όσο και για το 
λογαριασμό «Λοιπά», οι ΠΔΚ διαμορφώνουν τα στοιχεία 
κόστους σύμφωνα με τα βήματα που παρουσιάζονται 
κατωτέρω στο Σχήμα 2. 
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3.10. Η κατανομή του κόστους γίνεται σύμφωνα με 
ορισμένους κανόνες που αποτρέπουν τη διάκριση μιας 
κατηγορίας κλήσεων έναντι μιας άλλης κατηγορίας 
κλήσεων (π.χ. διάκριση εις βάρος των εισερχόμενων 
κλήσεων υπέρ των κλήσεων εντός δικτύου με την κατα−
νομή δυσανάλογου μεριδίου του κόστους). Η διαδικασία 
διασφαλίζει ότι το κόστος που αποδίδεται από έναν πά−
ροχο στον τερματισμό μιας κλήσης εντός δικτύου είναι 
το ίδιο με το κόστος που αποδίδεται στον τερματισμό 
των εισερχομένων κλήσεων.

3.11. Για κλήσεις που εκκινούν ή/και τερματίζουν στο 
δίκτυο κινητής του παρόχου, η διαμόρφωση των στοι−
χείων κόστους ακολουθεί τα κατωτέρω βήματα: (Υπο−
δείγματα C1 έως και C4, Παράρτημα Α).

3.11.1. Σε πρώτο στάδιο, οι ΠΔΚ εξάγουν όλα τα στοι−
χεία κόστους (CAPEX και OPEX) που συνδέονται με 
τις κλήσεις που εκκινούν ή/και τερματίζουν στο δίκτυο 
κινητής του παρόχου και τα διακρίνουν σε παραγωγικές 
δραστηριότητες (δίκτυο, διασύνδεση, παροχή υπηρεσί−
ας), εμπορικές δραστηριότητες και κοινό κόστος και για 
τις δύο δραστηριότητες. (Υπόδειγμα C.1, Παράτημα Α)

3.11.2. Σε δεύτερο στάδιο, οι ΠΔΚ κατανέμουν το κό−
στος των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε προκαθο−
ρισμένα στοιχεία δικτύου (macroelements) (μεταφορά, 
σηματοδοσία, άλλα) και προσδιορίζουν το κόστος που 
σχετίζεται με τις παραγωγικές δραστηριότητες που 
μπορεί να κατανεμηθεί απευθείας στις τεχνικές υπη−
ρεσίες σε επόμενη φάση. (Υπόδειγμα C.2, Παράρτημα 
Α) Στο δίκτυο ραδιοπροόσβασης γίνεται διάκριση μόνο 
μεταξύ δύο macroelements: «πιστοποίηση/εντοπισμός, 
/σηματοδοσία» και «μεταφορά». Αντίθετα, στο δίκτυο 
κορμού διατηρείται ο διαχωρισμός μεταξύ των τριών 
macroelements «πιστοποίηση/εντοπισμός», «σηματοδο−
σία» και «μεταφορά». Σημειώνεται ότι το κόστος των 
εμπορικών δραστηριοτήτων λιανικής και χονδρικής 
καθώς και το κοινό κόστος κατανέμονται απευθείας 
στις εμπορικές υπηρεσίες και δεν απαιτείται ενδιάμεσο 
στάδιο κατανομής. 

3.11.3. Σε τρίτο στάδιο, οι ΠΔΚ κατανέμουν το κόστος 
των στοιχείων δικτύου (macroelements) (καθώς και το 
άμεσα κατανεμηθέν κόστος παραγωγικών δραστηριο−
τήτων) στις τεχνικές υπηρεσίες (κατηγορίες κλήσεων). 
Οι ΠΔΚ κατανέμουν το κόστος των στοιχείων δικτύου 
(macroelements) σε αυτές τις κατηγορίες κλήσεων σε 
τρία βήματα:

− Οι ΠΔΚ καθορίζουν ένα πίνακα δρομολόγησης και με 
βάση αυτόν υπολογίζουν το ανά μονάδα κόστος χρή−
σης (ανά λεπτό) κάθε στοιχείου δικτύου (macroelement) 
(Υπόδειγμα C3.1, Παράρτημα Α). Ειδικότερα, η συνολική 
χρήση (σε λεπτά) του στοιχείου δικτύου (macroelement) 
υπολογίζεται ως τα λεπτά επί τον παράγοντα δρομολό−
γησης, συνολικά για όλες τις κατηγορίες κλήσεων. Στη 
συνέχεια, το ανά μονάδα κόστος του κάθε στοιχείου 
δικτύου (macroelement) υπολογίζεται ως το συνολικό 
CAPEX/OPEX του δια τη συνολική του χρήση.

− Οι ΠΔΚ στη συνέχεια υπολογίζουν τη συνεισφο−
ρά της χρήσης μιας μονάδας ενός στοιχείου δικτύου 
(macroelement) στο ανά μονάδα κόστος (ανά λεπτό) 
κάθε τεχνικής υπηρεσίας (για όλες τις κατηγορίες φω−
νητικών κλήσεων). (Υπόδειγμα C3.2, Παράρτημα Α). Έτσι 
το ποσό το οποίο κατανέμεται υπολογίζεται ως το γινό−
μενο του παράγοντα δρομολόγησης επί το ανά μονάδα 
κόστος του κάθε στοιχείου δικτύου (macroelement).

− Τέλος, οι ΠΔΚ υπολογίζουν τη συνεισφορά της χρή−
σης ενός στοιχείου δικτύου στο συνολικό κόστος κάθε 
τεχνικής υπηρεσίας (για όλες κατηγορίες φωνητικών 
κλήσεων). (Υπόδειγμα C3.3, Παράρτημα Α). Ειδικότερα, 
το ποσό που κατανέμεται υπολογίζεται ως το γινόμε−
νο του παράγοντα δρομολόγησης επί το ανά μονάδα 
κόστος του στοιχείου δικτύου (macroelement) επί τον 
αριθμό των λεπτών. 

3.11.4. Σε τέταρτο στάδιο, οι ΠΔΚ παρέχουν το συνο−
λικό κόστος κάθε εμπορικής υπηρεσίας (χονδρικές και 
λιανικές φωνητικές κλήσεις), δηλ. το κόστος δικτύου, 
διασύνδεσης και παροχής υπηρεσίας, συν το εμπορικό 
κόστος που κατανέμεται άμεσα, συν το ποσό του κοινού 
κόστους που κατανέμεται άμεσα (βλ. Υπόδειγμα C.4). Οι 
κατηγορίες κλήσεων για τις εμπορικές υπηρεσίες είναι 
οι ίδιες με τις τεχνικές υπηρεσίες και περιλαμβάνουν: 
κλήσεις προς άλλο δίκτυο κινητής, κλήσεις προς δίκτυο 
σταθερής, εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις, εντός δικτύου 
κλήσεις, κλήσεις προς την υπηρεσία τηλεφωνητή, κλή−
σεις εξερχόμενης περιαγωγής και άλλες κλήσεις που 
παρέχονται σε τελικούς χρήστες, εισερχόμενες κλήσεις 
από άλλο δίκτυο κινητής, εισερχόμενες κλήσεις από 
άλλο δίκτυο σταθερής, εισερχόμενες διεθνείς κλήσεις, 
κλήσεις εισερχόμενης περιαγωγής, άλλες κλήσεις που 
παρέχονται σε παρόχους δικτύου.

3.12. Το κοινό κόστος κατανέμεται στις εμπορικές υπη−
ρεσίες (κατηγορίες κλήσεων) ανάλογα με το σύνολο του 
κόστους δικτύου και του εμπορικού κόστους με το οποίο 
επιβαρύνεται η κάθε υπηρεσία. Συνεπώς, οι πληρωμές 
(out−payments) για διασύνδεση και παροχή υπηρεσιών 
δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

3.13. Ο λογαριασμός «Λοιπά» (Υπόδειγμα R1, Παράρτη−
μα Α) περιλαμβάνει τα στοιχεία λογιστικού διαχωρισμού 
για τις δραστηριότητες ενός ΠΔΚ εκτός των φωνητι−
κών κλήσεων. Επιτρέπει στην ΕΕΤΤ να επιβεβαιώνει ότι 
όλα τα στοιχεία κόστους έχουν ληφθεί υπόψη καθώς 
και τον τρόπο με τον οποίο έχουν κατανεμηθεί στους 
λογαριασμούς «Κλήσεις» και «Λοιπά». 

3.14. Για τον λογαριασμό «Λοιπά» απαιτείται μόνο ένα 
στάδιο:

3.14.1. Οι ΠΔΚ εξάγουν το κόστος (CAPEX και OPEX) 
που σχετίζεται με τις λοιπές δραστηριότητες, δηλ. το 
κόστος των παραγωγικών διαδικασιών (δίκτυο, διασύν−
δεση, παροχή υπηρεσιών) που σχετίζονται με τα «Λοι−
πά», το κόστος των εμπορικών δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τα «Λοιπά» και το μέρος του κόστους 
που είναι κοινό για τις παραγωγικές και τις εμπορικές 
δραστηριότητες (Υπόδειγμα R.1, Παράρτημα Α).

3.14.2. Σημειώνεται, ότι επί του παρόντος απαιτείται 
μόνο ένα στάδιο, καθώς οι σχετικές υπηρεσίες (SMS, 
data,κλπ.) δεν αναλύονται πλήρως. Η ΕΕΤΤ, όμως, δι−
ατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει σχετικό υπόδειγμα 
σε μεταγενέστερο στάδιο, εάν οι πληροφορίες αυτές 
κρίνονται απαραίτητες για τον έλεγχο της κατανομής 
κόστους από τους ΠΔΚ. 

3.15. Τα έσοδα κατανέμονται απευθείας στα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες με τα οποία σχετίζονται με βάση τα 
στοιχεία που προκύπτουν από λογιστικά αρχεία και 
από συστήματα τιμολόγησης. Συνεπώς, η κατανομή των 
εσόδων στο επίπεδο των υπηρεσιών χονδρικής από τον 
τερματισμό εισερχόμενων κλήσεων ή κλήσεων εισερχό−
μενης περιαγωγής δεν απαιτεί ιδιαίτερη επεξεργασία. 
Παρομοίως, τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικών κλήσεων 
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μπορούν εύκολα να κατανεμηθούν εφόσον χρεώνονται 
ανά λεπτό. Στην περίπτωση όμως πακέτων συνδυαστι−
κών υπηρεσιών (για παράδειγμα λεπτών για διαφορε−
τικές κατηγορίες εξερχόμενων κλήσεων) που προσφέ−
ρονται έναντι παγίου μηνιαίου τέλους, η κατανομή των 
εσόδων καθίσταται πιο περίπλοκη. Σε κάθε περίπτωση, 
όλα τα έσοδα ενός ΠΔΚ κατανέμονται στις «Κλήσεις» 
(λιανικές και χονδρικές υπηρεσίες φωνητικών κλήσεων) 
και στα «Λοιπά» (τα έσοδα μπορούν να κατανεμηθούν 
στο λογαριασμό «Λοιπά» ως σύνολο).

3.16. Τέλος, τα έσοδα και το κόστος συγκεντρώνονται 
σε διάφορους λογαριασμούς κλήσεων (οι διαφορετικές 
κατηγορίες κλήσεων συνιστούν κατά κάποιον τρόπο 
χωριστούς λογαριασμούς, κάθε ένας με χωριστά απο−
τελέσματα Κερδών και Ζημιών). Η κατανομή κόστους 
και εσόδων στις διάφορες κατηγορίες κλήσεων παρέχει 
διαφάνεια σχετικά με το ποιές κατηγορίες κλήσεων 
είναι κερδοφόρες και ποιές ζημιογόνες π.χ. μπορεί να 
διαπιστωθεί εάν οι κλήσεις εντός δικτύου είναι ζημιο−
γόνες και οι εισερχόμενες κλήσεις (τερματισμός) είναι 
κερδοφόρες.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις υποβολής αναφορών

4.1. Οι ΠΔΚ καταρτίζουν και υποβάλουν στην ΕΕΤΤ τα 
ακόλουθα στοιχεία λογιστικού διαχωρισμού, όπως αυτά 
ορίζονται στο Παράρτημα Α. Οι ΠΔΚ πρέπει να αιτιο−
λογούν την κατανομή του κόστους όταν η επιλεγμένη 
(μεθοδολογία) προσέγγιση δεν προκύπτει από κάποιο 
ρυθμιστικό κανόνα που έχει τεθεί από την ΕΕΤΤ.

4.2. Λογαριασμός «Κλήσεις»: Για τις κλήσεις, οι ΠΔΚ 
υποβάλουν αναφορές στοιχείων λογιστικού διαχωρι−
σμού σύμφωνα με τα ακόλουθα υποδείγματα:

− Εξαγωγή κόστους ανά δραστηριότητα (υπόδειγμα 
C.1)

− Κατανομή κόστους σε στοιχεία δικτύου (macro−
elements)

− Υπολογισμός συνολικού κόστους κάθε στοιχείου 
δικτύου (macroelemement) (υπόδειγμα C.2)

− Κατανομή κόστους σε τεχνικές υπηρεσίες (υποδείγ−
ματα C3.1, C3.2 και C3.3)

− Κατανομή κόστους σε εμπορικές υπηρεσίες – υπολο−
γισμός συνολικού κόστους εμπορικών υπηρεσιών (υπη−
ρεσίες χονδρικής και λιανικής) (υπόδειγμα C.4)

− Κατανομή εσόδων στις εμπορικές υπηρεσίες (υπη−
ρεσίες λιανικής και χονδρικής) (υπόδειγμα C.5)

− Κατανομή εσόδων και κόστους σε λογαριασμούς και 
υπολογαριασμούς (υπόδειγμα C.6)

4.2.1. Εξαγωγή κόστους ανά δραστηριότητα (υπόδειγμα 
C.1): οι ΠΔΚ εξάγουν όλο το κόστος (CAPEX και OPEX) 
που σχετίζεται με τις κλήσεις και να διακρίνουν το κό−
στος αυτό σε παραγωγικές δραστηριότητες, εμπορικές 
δραστηριότητες καθώς και σε κόστος που είναι κοινό 
για τις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες 
(«Κοινό κόστος»). 

4.2.1.1. Το κόστος των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
αποτελείται από (i) κόστος δικτύου και αδειών, (ii) κόστος 
προμήθειας διασύνδεσης από άλλους παρόχους δικτύων, 
και (iii) κόστος παροχής υπηρεσιών (περιεχομένου και 
διεθνούς περιαγωγής) στους τελικούς χρήστες. Οι κατη−
γορίες σχετικού κόστους περιγράφονται κατωτέρω.

4.2.1.1.1. Το κόστος δικτύου και αδειών συνίσταται στα 
εξής:

− Κόστος τεχνικού εξοπλισμού που σχετίζεται με τα 
ασύρματα δίκτυα πρόσβασης 2G και 3G, το δίκτυο κορ−
μού και τα πληροφοριακά συστήματα,

− Τέλη για απόκτηση αδειών 2G και 3G,
− Έρευνα και Ανάπτυξη («R&D»), και 
− Διάφορες κατηγορίες κόστους που σχετίζονται με 

το δίκτυο και δεν μπορούν να ενταχθούν στις πρώτες 
τρεις κατηγορίες (κόστος για κάρτες SIM, κλπ.)

Σημειώνεται ότι τα σημεία διασύνδεσης (PΟIs) γενικά 
εγκαθίστανται, ώστε ο πάροχος που αποστέλλει την 
κίνηση να πληρώνει για τις συνδέσεις της διασύνδεσης, 
τη συνεγκατάσταση καθώς και τις συναφείς ευκολίες. 
Συνεπώς, το κόστος για να τεθούν σε λειτουργία και 
να δοκιμασθούν τα σημεία διασύνδεσης (POIs), και οι 
περιοδικές χρεώσεις για τη μίσθωση συνδέσεων δεν 
περιλαμβάνονται στο κόστος δικτύου των ΠΔΚ εφόσον 
αφορούν αποκλειστικά σε κίνηση που αποστέλλουν οι 
διασυνδεδεμένοι παρόχοι ΠΔΚ. Σε κάθε περίπτωση, οι 
ΠΔΚ πρέπει να αιτιολογούν τον τρόπο κατανομής του 
κόστους των σημείων διασύνδεσης (POI) στις αντίστοι−
χες αναφορές, εάν αυτό επιμερίζεται με τρόπο διαφο−
ρετικό από αυτόν που υποδεικνύεται ανωτέρω.

4.2.1.1.2. Κόστος προμήθειας διασύνδεσης ή/και διαβί−
βασης. Το κόστος διασύνδεσης προέρχεται από:

− την αγορά χονδρικού τερματισμού ή και διαβίβασης 
κλήσεων από σταθερούς παρόχους (τερματισμός προς 
σταθερό),

− την αγορά χονδρικού τερματισμού ή και διαβίβασης 
κλήσεων από άλλους ΠΔΚ (τερματισμός προς κινητό), 
και

− άλλα – όπως τερματισμός ή και διαβίβαση κλήσεων 
προς άλλους μη γεωγραφικούς αριθμούς όπως υπηρε−
σίες περιεχομένου.

4.2.1.1.3. Κόστος παροχής υπηρεσίας (υπηρεσίες περιε−
χομένου και διεθνούς περιαγωγής). Το κόστος παροχής 
υπηρεσίας αποτελείται από δύο τμήματα:

− κόστος περιεχομένου που αγοράζει ο ΠΔΚ από πα−
ρόχους περιεχομένου, καθώς και κόστος του ιδίου του 
ΠΔΚ για να επιτρέπει στους συνδρομητές του να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες περιεχομένου, και 

− κόστος διεθνούς περιαγωγής που αγοράζει από ΠΔΚ 
σε άλλες χώρες που επιτρέπει στους συνδρομητές του 
να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν κλήσεις στο κι−
νητό τους όταν βρίσκονται στο εξωτερικό.

4.2.1.2. Κόστος εμπορικής δραστηριότητας. Το κόστος 
εμπορικής δραστηριότητας δημιουργείται από την πα−
ροχή λιανικών υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες και την 
παροχή χονδρικών υπηρεσιών σε παρόχους δικτύου.

4.2.1.2.1 Εμπορικό κόστος υπηρεσιών λιανικής. Το εμπο−
ρικό κόστος των υπηρεσιών λιανικής συνίσταται σε:

− Κόστος marketing και διαφήμισης,8 
8 Το κόστος που σχετίζεται με την εμπορική προώθηση (marketing) 

περιλαμβάνει όλα τα κόστη από την έρευνα αγοράς έως το σχεδιασμό 
των εμπορικών προσφορών. Επίσης περιλαμβάνει τη στοχευμένη προ−
ώθηση με βάση την ανάλυση του ανταγωνισμού και την τοποθέτηση 
της προσφοράς, τον ορισμό των στόχων πωλήσεων και την ανάπτυξη, 
την έναρξη διάθεσης και την προσαρμογή των προϊόντων. Τα κόστη 
διαφήμισης περιλαμβάνουν το κόστος της ίδιας της εταιρείας καθώς 
και το κόστος διαφημιστικών εταιρειών που είναι αναγκαίο για να 
προσδιοριστούν, να δοκιμαστούν και να εφαρμοστούν οι διαφημιστικές 
εκστρατείες και η δημοσιότητα. Άλλα κόστη μπορούν να περιλαμβά−
νουν το κόστος που συνδέεται με την εξωτερική επικοινωνία, όπως οι 
χορηγίες, οι σχέσεις με τον τύπο, κ.λπ.
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− Κόστος διανομής και πωλήσεων,9 
− Υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης μετά την 

πώληση,10 
− Τιμολόγηση, επισφάλειες και κάθε άλλο σχετικό 

κόστος,11 
4.2.1.2.2 Εμπορικό κόστος υπηρεσιών χονδρικής. Το 

εμπορικό κόστος υπηρεσιών χονδρικής συνίσταται σε:
− Διανομή και πωλήσεις, διαχείριση πελατών χονδρι−

κής,
− Τιμολόγηση και επισφάλειες.
4.2.1.3. Κοινό κόστος. Το κόστος που είναι κοινό για 

τις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες απο−
τελείται από το κόστος διοίκησης καθώς και το κό−
στος που αφορά πληροφοριακά συστήματα τα οποία 
δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από συγκεκριμένη 
υπηρεσία. 

Οι ΠΔΚ πρέπει να καταγράφουν και να αιτιολογούν 
αναλυτικά πως προκύπτουν τα στοιχεία κόστους (κό−
στος παραγωγικών δραστηριοτήτων, κόστος εμπορικών 
δραστηριοτήτων και κοινό κόστος) που εισάγονται στο 
υπόδειγμα C.1. Συγκεκριμένα, κατά την κατανομή των 
στοιχείων κόστους στις παραγωγικές δραστηριότητες, 
οι ΠΔΚ πρέπει να καταγράφουν και να αιτιολογούν την 
κατανομή κόστους στα στοιχεία δικτύου ασύρματου 
δικτύου πρόσβασης 2G και 3G. 

4.2.2. Κατανομή κόστους σε στοιχεία δικτύου 
(macroelements) – Υπολογισμός συνολικού κόστους 
κάθε στοιχείου δικτύου (macroelemement) (υπόδειγμα 
C.2): οι ΠΔΚ κατανείμουν το κόστος των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων σε προκαθορισμένα στοιχεία δικτύου 
(macroelements), και ορίζουν το κόστος που μπορεί να 
κατανεμηθεί απευθείας στις τεχνικές υπηρεσίες.

4.2.2.1 Ορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία δικτύου 
(macroelements):

− Μεταφορά (transport) σε ασύρματο δίκτυο πρόσβα−
σης 2G,

− Σηματοδοσία και άλλα (πιστοποίηση (authentication), 
εντοπισμός (localization) κ.λπ.) σε ασύρματο δίκτυο πρό−
σβασης 2G,

− Μεταφορά (transport) σε ασύρματο δίκτυο πρόσβα−
σης 3G,

− Σηματοδοσία και άλλα (πιστοποίηση (authentication), 
9 Η διανομή και οι πωλήσεις περιλαμβάνουν την άμεση και έμμε−

ση διανομή προϊόντων λιανικής. Η άμεση διανομή από το ιδιόκτητο 
εμπορικό δίκτυο του ΠΔΚ περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες οι 
οποίες υποδέχονται και ενημερώνουν τον πελάτη, οργανώνουν και 
παρακολουθούν το δυναμικό των πωλήσεων και ολοκληρώνουν την 
επεξεργασία των παραγγελιών. Η έμμεση διανομή των προϊόντων λι−
ανικής πραγματοποιείται έξω από το ιδιόκτητο εμπορικό δίκτυο του 
ΠΔΚ. Η διανομή και οι πωλήσεις περιλαμβάνουν επίσης την παροχή 
τερματικών στους συνδρομητές καθώς και το κόστος απόκτησης και 
διατήρησης των συνδρομητών.

10 Η υποστήριξη μετά την πώληση (After−sales support) περιλαμβάνει 
δύο δραστηριότητες: Πρώτον, την υποδοχή των πελατών, τη διαχείριση 
παραπόνων, την παροχή συμβουλών σχετικά με τη σύνδεση στο δίκτυο 
και δεύτερον, την επισκευή των τερματικών. Η εξυπηρέτηση υποδέχεται 
και ενημερώνει τον συνδρομητή για όλα τα ζητήματα. Οι ενέργειες 
αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον ΠΔΚ ή πιθανόν να ανα−
τεθούν πλήρως ή εν μέρει σε τρίτο μέρος. Στην τελευταία περίπτωση, 
πρέπει να αναφέρονται οι σχετικές πληρωμές.

11 Τα κόστη αυτά συνδέονται με διάφορες δραστηριότητες όπως: υπο−
λογισμός τελών, τιμολόγηση (έκδοση και αποστολή λογαριασμού), εί−
σπραξη (πληρωμών για λογαριασμούς που δεν αμφισβητούνται), νομικός 
χειρισμός υποθέσεων (διαχείριση παραπόνων σχετικά με λογαριασμούς 
και διεξαγωγή ελέγχων πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών). Στις 
ενέργειες αυτές μπορεί να προβαίνει ο ΠΔΚ ή πιθανόν να ανατεθούν 
πλήρως ή εν μέρει σε τρίτο μέρος. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει 
να αναφέρονται οι σχετικές πληρωμές

εντοπισμός (localization) κ.λπ.) σε ασύρματο δίκτυο πρό−
σβασης 3G,

− Μεταφορά (transport) στο δίκτυο κορμού,
− Σηματοδοσία στο δίκτυο κορμού.
− Πιστοποίηση (authentication), εντοπισμός (localisation) 

στο δίκτυο κορμού. 
4.2.2.2 Οι ΠΔΚ προσδιορίζουν το ποσό του κόστους 

που κατανέμεται σε στοιχεία δικτύου (macroelements) 
και το ποσό που κατανέμεται άμεσα σε τεχνικές υπη−
ρεσίες.

4.2.2.3 Το κόστος προμήθειας διασύνδεσης και πα−
ροχής υπηρεσίας (από την αγορά χονδρικής διεθνούς 
περιαγωγής και περιεχομένου) κατανέμεται άμεσα σε 
τεχνικές υπηρεσίες.

4.2.2.4. Το κόστος των εμπορικών δραστηριοτήτων και 
το κοινό κόστος κατανέμονται άμεσα στις εμπορικές 
υπηρεσίες και, λόγω της φύσης τους δεν απαιτείται εν−
διάμεση κατανομή σε στοιχεία δικτύου (macroelements) 
και τεχνικές υπηρεσίες.

4.2.2.5. Οι ΠΔΚ αιτιολογούν κατάλληλα και επαρκώς την 
προσέγγισή τους ως προς την κατανομή του κόστους 
δικτύου και αδειών σε στοιχεία δικτύου (macroelements) 
και παρέχουν τα αναγκαία υποστηρικτικά έγγραφα που 
δικαιολογούν την κατανομή του.

4.2.3. Κατανομή κόστους σε τεχνικές υπηρεσίες (υπο−
δείγματα C3.1, C3.2 και C3.3)

4.2.3.1. Οι ΠΔΚ κατανέμουν το κόστος των στοιχείων 
δικτύου (macroelements) (καθώς και το κόστος που κα−
τανέμεται άμεσα) στις τεχνικές υπηρεσίες. Οι τεχνικές 
υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις εξερχόμενες κλήσεις σε 
άλλο δίκτυο κινητής, τις εξερχόμενες κλήσεις σε δί−
κτυο σταθερής, τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις, τις 
κλήσεις εντός δικτύου, τις κλήσεις προς την υπηρεσία 
τηλεφωνητή, τις κλήσεις εξερχόμενης περιαγωγής, άλ−
λες εξερχόμενες κλήσεις που παρέχονται σε τελικούς 
χρήστες, τις εισερχόμενες κλήσεις από άλλο δίκτυο 
κινητής, εισερχόμενες κλήσεις από δίκτυο σταθερής, τις 
εισερχόμενες διεθνείς κλήσεις, τις κλήσεις εισερχόμε−
νης περιαγωγής και άλλες κλήσεις που παρέχονται σε 
άλλους παρόχους δικτύου.

4.2.3.2. Η κατανομή του κόστους διενεργείται σε τρία 
βήματα, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

− Οι ΠΔΚ καθορίζουν ένα πίνακα δρομολόγησης και με 
βάση αυτόν υπολογίζουν το ανά μονάδα κόστος χρή−
σης (ανά λεπτό) κάθε στοιχείου δικτύου (macroelement) 
(Υπόδειγμα C3.1, Παράρτημα Α). Ειδικότερα, η συνολική 
χρήση (σε λεπτά) του στοιχείου δικτύου (macroelement) 
υπολογίζεται ως τα λεπτά επί τον παράγοντα δρομολό−
γησης, συνολικά για όλες τις κατηγορίες κλήσεων. Στη 
συνέχεια, το ανά μονάδα κόστος του κάθε στοιχείου 
δικτύου (macroelement) υπολογίζεται ως το συνολικό 
CAPEX/OPEX του δια τη συνολική του χρήση.

− Οι ΠΔΚ, υπολογίσουν τη συνεισφορά της χρήσης 
μιας μονάδας ενός στοιχείου δικτύου (macroelement) 
στο ανά μονάδα κόστος (ανά λεπτό) κάθε τεχνικής υπη−
ρεσίας (για όλες τις κατηγορίες φωνητικών κλήσεων) 
(Υπόδειγμα C3.2, Παράρτημα Α). Έτσι το ποσό το οποίο 
κατανέμεται υπολογίζεται ως το γινόμενο του παράγο−
ντα δρομολόγησης επί το ανά μονάδα κόστος του κάθε 
στοιχείου δικτύου (macroelement).

− Οι ΠΔΚ υπολογίζουν τη συνεισφορά της χρήσης ενός 
στοιχείου δικτύου στο συνολικό κόστος κάθε τεχνικής 
υπηρεσίας (για όλες κατηγορίες φωνητικών κλήσεων) 
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(Υπόδειγμα C3.3, Παράρτημα Α). Ειδικότερα, το ποσό 
που κατανέμεται υπολογίζεται ως το γινόμενο του πα−
ράγοντα δρομολόγησης επί το ανά μονάδα κόστος του 
στοιχείου δικτύου (macroelement) επί τον αριθμό των 
λεπτών. 

4.2.3.3. Υπολογισμός του κόστους ανά μονάδα (λεπτό) 
χρήσης κάθε στοιχείου δικτύου (macroelement ) (υπό−
δειγμα C.3.1): οι ΠΔΚ υποδεικνύουν τους συντελεστές 
δρομολόγησης που είναι σχετικοί με την κατανομή 
του κόστους κάθε στοιχείου δικτύου (macroelement) 
στις τεχνικές υπηρεσίες (κατηγορίες κλήσεων). Ένας 
πίνακας δρομολόγησης περιγράφει τη σχέση μεταξύ 
των στοιχείων δικτύων (macroelements) (μεταφορά, 
σηματοδοσία, άλλα) και την κίνηση των τεχνικών υπη−
ρεσιών (κατηγοριών κλήσεων). Κάθε κατηγορία κλήσε−
ων χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο στοιχείο δικτύου 
(macroelement) όπως ορίζεται από τον συντελεστή 
δρομολόγησης. Με άλλα λόγια, ο συντελεστής δρομο−
λόγησης υποδεικνύει το ποσό του στοιχείου δικτύου 
(macroelement) που καταναλώνεται από μια μονάδα 
(λεπτό) μιας συγκεκριμένης τεχνικής υπηρεσίας (κατη−
γορία κλήσης). 

Στο υπόδειγμα, οι ΠΔΚ υπολογίζουν, επίσης το κόστος 
ανά μονάδα χρήσης (λεπτό) για κάθε στοιχείο δικτύου 
(macroelement). Το κόστος ανά λεπτό χρήσης ενός στοι−
χείου δικτύου (macroelement) είναι το συνολικό κόστος 
του αντίστοιχου στοιχείου δικτύου (macroelement) διαι−
ρούμενο δια των συνολικών λεπτών χρήσης αυτού του 
στοιχείου δικτύου (macroelement). Τα συνολικά λεπτά 
χρήσης ενός στοιχείου δικτύου (macroelement) υπο−
λογίζονται ως το σύνολο των λεπτών κάθε τεχνικής 
υπηρεσίας (κατηγορίας κλήσεων) επί τον αντίστοιχο 
παράγοντα δρομολόγησης. Οι ΠΔΚ αιτιολογούν κατάλ−
ληλα και επαρκώς τις τιμές των παραγόντων δρομολό−
γησης παρέχοντας και τα απαραίτητα υποστηρικτικά 
έγγραφα (αρχεία). 

4.2.3.4. Υπολογισμός του κόστους ανά μονάδα (κόστος 
ανά λεπτό) κάθε τεχνικής υπηρεσίας (υπόδειγμα C.3.2): 
Οι ΠΔΚ υπολογίζουν το κόστος ανά μονάδα (λεπτό) κάθε 
τεχνικής υπηρεσίας (κατηγορίας κλήσεων). Το κόστος 
ανά μονάδα μιας τεχνικής υπηρεσίας (π.χ. το κόστος 
ανά λεπτό μιας εισερχόμενης κλήσης) είναι το σύνο−
λο του ανά μονάδας κόστους κάθε στοιχείου δικτύου 
(macroelement) που χρησιμοποιείται από την κατηγορία 
κλήσεων επί το σχετικό συντελεστή δρομολόγησης.

4.2.3.5. Υπολογισμός του συνολικού κόστους κάθε τε−
χνικής υπηρεσίας (Υπόδειγμα C.3.3): Οι ΠΔΚ υπολογίζουν 
το συνολικό κόστος κάθε τεχνικής υπηρεσίας. Το συ−
νολικό κόστος μιας τεχνικής υπηρεσίας (π.χ. εισερχό−
μενες κλήσεις από άλλο δίκτυο κινητής) υπολογίζεται 
ως το κόστος ανά λεπτό της κατηγορίας κλήσεων επί 
τον αριθμό των λεπτών της κατηγορίας κλήσεων. H 
εισαγωγή νέων δεδομένων στο υπόδειγμα αυτό δεν 
απαιτείται καθώς οι απαραίτητοι υπολογισμοί βασίζο−
νται στο σύνολό τους σε στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στο προηγούμενο υπόδειγμα C3.2.

4.2.4. Κατανομή κόστους σε εμπορικές υπηρεσίες – 
υπολογισμός συνολικού κόστους εμπορικών υπηρεσιών 
(υπηρεσίες χονδρικής και λιανικής) (υπόδειγμα C.4): οι 
ΠΔΚ υπολογίζουν το συνολικό κόστος κάθε εμπορικής 
υπηρεσίας, δηλαδή το κόστος δικτύου, διασύνδεσης και 
παροχής της υπηρεσίας, συν το εμπορικό κόστος που 
κατανέμεται, συν την αναλογία του κοινού κόστους. 

4.2.4.1. Οι εμπορικές υπηρεσίες μπορεί να είναι κλήσεις 
που παρέχονται σε τελικούς χρήστες (κλήσεις λιανικής) 
ή κλήσεις που παρέχονται σε άλλους παρόχους δικτύων 
(κλήσεις χονδρικής).

4.2.4.2. Οι υπηρεσίες λιανικών κλήσεων περιλαμβάνουν 
εξερχόμενες κλήσεις προς άλλο δίκτυο κινητής, εξερ−
χόμενες κλήσεις προς δίκτυο σταθερής, εξερχόμενες 
διεθνείς κλήσεις, κλήσεις εντός δικτύου, κλήσεις προς 
την υπηρεσία τηλεφωνητή, κλήσεις εξερχόμενης περι−
αγωγής και άλλες εξερχόμενες κλήσεις.

4.2.4.3. Οι κλήσεις χονδρικής περιλαμβάνουν εισερχό−
μενες κλήσεις από άλλο δίκτυο κινητής, εισερχόμενες 
κλήσεις από δίκτυο σταθερής, εισερχόμενες διεθνείς 
κλήσεις, κλήσεις εισερχόμενης περιαγωγής και άλλες 
εισερχόμενες κλήσεις.

4.2.4.4. Οι ΠΔΚ αιτιολογούν πλήρως και επαρκώς την 
κατανομή του εμπορικού κόστους στις εμπορικές υπη−
ρεσίες (χονδρικής και λιανικής) και παρέχουν τα απα−
ραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα (αρχεία).

4.2.4.5. Το κοινό κόστος κατανέμεται στις εμπορικές 
υπηρεσίες (κατηγορίες κλήσεων) ανάλογα με το σύνολο 
του κόστους δικτύου και εμπορικού κόστους που επιβα−
ρύνει κάθε κατηγορία κλήσεων (Equal Proportionate Mark 
Up, EPMU). Αυτό σημαίνει ότι το κόστος διασύνδεσης και 
παροχής της υπηρεσίας δεν λαμβάνεται υπόψη. 

4.2.4.6. Όπου οι ΠΔΚ προτείνουν έναν διαφορετικό 
τρόπο κατανομής του κοινού κόστους, θα πρέπει να 
αιτιολογούν την προσέγγισή τους.

4.2.5. Κατανομή εσόδων στις εμπορικές υπηρεσίες 
(υπηρεσίες λιανικής και χονδρικής) (υπόδειγμα C.5): οι 
ΠΔΚ παρέχουν τα συνολικά έσοδα που προέρχονται 
από κάθε εμπορική υπηρεσία (κατηγορία κλήσης). Τα 
έσοδα κατανέμονται απευθείας στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες με τα οποία συνδέονται σύμφωνα με τα στοι−
χεία των λογιστικών καταστάσεων και του τιμολογιακού 
συστήματος. 

Στη περίπτωση προσφοράς πακέτων λεπτών για δι−
αφορετικές κατηγορίες εξερχόμενων κλήσεων έναντι 
μηνιαίου παγίου, οι ΠΔΚ προτείνουν μια μέθοδο κατανο−
μής και την αιτιολογούν πλήρως παραθέτοντας σχετικά 
υποστηρικτικά έγγραφα (αρχεία).

4.2.6. Κατανομή εσόδων και κόστους σε λογαριασμούς 
και υπο−λογαριασμούς (υπόδειγμα C.6): οι ΠΔΚ παρέ−
χουν τα έσοδα και το κόστος που κατανέμονται σε κάθε 
εμπορική υπηρεσία (κατηγορία κλήσης) και παρουσιά−
ζουν τα σχετικά στοιχεία του κόστους (κόστος δικτύου, 
κόστος διασύνδεσης παροχής υπηρεσίας, εμπορικό κό−
στος και μέρος του κοινού κόστους που κατανέμεται). Η 
δομή της κατάστασης εσόδων/κόστους παρουσιάζεται 
και στο Σχήμα 1. Στον υπο−λογαριασμό «Κλήσεις που 
παρέχονται σε τελικούς χρήστες» και ειδικότερα στην 
κατηγορία «Άλλες» οι ΠΔΚ παρουσιάζουν λεπτομερώς 
τις διαφορετικές κατηγορίες κλήσεων που περιλαμ−
βάνονται. Συγκεκριμένα, το κόστος και τα έσοδα στον 
υπο−λογαριασμό «Άλλες» επιμερίζεται στις διάφορες 
κατηγορίες κλήσεων, όπως κλήσεις προς υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας (VAS), κλήσεις προς πληροφορίες 
καταλόγου, κλήσεις προς άλλους σύντομους κωδικούς 
κ.λπ. Παρομοίως, το κόστος και τα έσοδα στον υπο−λο−
γαριασμό «Κλήσεις που παρέχονται σε τηλεπικοινωνια−
κούς παρόχους» και ειδικότερα στην κατηγορία «Άλλες» 
επιμερίζεται στις διαφορετικές κατηγορίες κλήσεων.
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4.3. Λογαριασμός «Λοιπά»: ο λογαριασμός «Λοιπά» 
περιλαμβάνει όλα τα σχετικά στοιχεία λογιστικού δια−
χωρισμού για τις δραστηριότητες των ΠΔΚ εκτός των 
κλήσεων που εκκινούν ή/και τερματίζουν στο δίκτυο 
κινητής του παρόχου. Επιτρέπει στην ΕΕΤΤ να επαλη−
θεύει ότι έχει ληφθεί υπόψη κάθε σχετικό κόστος και 
τον τρόπο με τον οποίο έχει κατανεμηθεί. Συνεπώς 
απαιτούνται δύο στάδια:

− Εξαγωγή του κόστους παραγωγικών δραστηριοτή−
των, εμπορικών δραστηριοτήτων και του κοινού κόστους 
που σχετίζεται και με τους δύο αυτούς τύπους δρα−
στηριοτήτων και

− Κατανομή του κόστους στα στοιχεία δικτύου 
(macroelements) και υπολογισμός του συνολικού κό−
στους κάθε στοιχείου δικτύου (macroelemement). 

4.3.1 Eξαγωγή κόστους ανά δραστηριότητα (υπόδειγμα 
R.1): οι ΠΔΚ εξάγουν το κόστος (CAPEX και OPEX) που 
σχετίζεται με τις λοιπές υπηρεσίες σε ένα παράρτημα 
και κάνουν διάκριση του κόστους αυτού σε κόστος από 
παραγωγικές δραστηριότητες, σε κόστος από εμπορι−
κές δραστηριότητες και σε κοινό κόστος το οποίο σχε−
τίζεται με τους δύο αυτούς τύπους δραστηριοτήτων. Το 
κόστος παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων 
και το κοινό κόστος αναφορικά με τις κλήσεις ορίζο−
νται όπως περιγράφεται ανωτέρω. Ωστόσο, το κόστος 
των παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε περίπτωση ενός 
ενοποιημένου παρόχου σταθερής−κινητής, περιλαμβάνει 
ένα πρόσθετο στοιχείο που αναφέρεται ως «κόστος 
τεχνικού εξοπλισμού που σχετίζεται με το σταθερό δί−
κτυο πρόσβασης». Οι ΠΔΚ θα προσκομίζουν έγγραφα 
και αιτιολογούν πλήρως τον τρόπο που προκύπτουν 
τα στοιχεία κόστους (κόστος παραγωγικών δραστη−
ριοτήτων και κόστος εμπορικών δραστηριοτήτων) που 
εισάγονται στο υπόδειγμα R.1. 

4.3.2 Συγκέντρωση και συμφιλίωση (υπόδειγμα X): Στο 
τελικό υπόδειγμα X οι ΠΔΚ συγκεντρώνουν τα έσοδα 
και το κόστος που έχουν κατανεμηθεί στις «Κλήσεις» 
και στα «Λοιπά». Η διαδικασία αυτή διεξάγεται για το 
προηγούμενο έτος.

Άρθρο 5
Έλεγχος

5.1. Ο Λογιστικός Διαχωρισμός των ΠΔΚ και οι οι−
κονομικές καταστάσεις εξετάζονται από ανεξάρτητο 
ελεγκτή που υποβάλλει σχετική μελέτη στην ΕΕΤΤ. 

5.2. Ο έλεγχος, σύμφωνα και με τις Κατευθυντήρι−
ες Γραμμές του ΕRG,12 δύναται να περιλαμβάνει του−
λάχιστον τις διαδικασίες εκείνες που παρέχουν στον 
ελεγκτή ένα εύλογο επίπεδο ασφάλειας για την ορθό−
τητα των στοιχείων που εισάγονται στις οικονομικές 
καταστάσεις. 

5.3. Οι ετήσιες δηλώσεις συμμόρφωσης με το Εθνικό 
Δίκαιο και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πα−
ρέχονται από τον ελεγκτή πρέπει να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον: 

− Τα συμπεράσματα του ελεγκτή,
12 Προπαρατεθείσες Κατευθυντήριες γραμμές ERG (2005), ERG (05) 

29, σελ. 38.

− Όλες τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν,
− Συστάσεις στις οποίες προέβη ο ελεγκτής (με περι−

γραφή των αντίστοιχων συνεπειών),
− Πλήρη περιγραφή των λογιστικών αρχών και της 

μεθόδου επαλήθευσης που ακολουθήθηκε, και
− Οικονομικά και λογιστικά στοιχεία (βασικές παρα−

δοχές που έγιναν στις μεθοδολογίες κατανομής, το 
επίπεδο κατανεμημένου κόστους και το βαθμό λεπτο−
μέρειας του μοντέλου). 

Άρθρο 6
Δημοσίευση

6.1. Οι ΠΔΚ καθιστούν διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία 
στα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τη διασφάλιση της 
μη διακριτής μεταχείρισης, με την επιφύλαξη του επι−
χειρηματικού απορρήτου. Στοιχεία που οι ΠΔΚ θεωρούν 
εμπορικά ευαίσθητα, τα υποδεικνύουν στην ΕΕΤΤ και 
αιτούνται έγκριση για τη μη δημοσίευσή τους. Η ΕΕΤΤ 
αποφαίνεται αιτιολογημένα.

6.2. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει τη Δήλωση Συμμόρφωσης του 
ελεγκτή εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση του 
ελέγχου.

 Άρθρο 7
Χρονοδιάγραμμα

7.1. Οι ΠΔΚ πρέπει να καταρτίσουν και να υποβάλουν 
στην ΕΕΤΤ πραγματικά στοιχεία Λογιστικού Διαχωρι−
σμού και υποστηρικτικά έγγραφα, όπως αναφέρονται 
ανωτέρω, σε ετήσια βάση και όχι αργότερα από δύο (2) 
μήνες μετά την έγκριση των οικονομικών τους καταστά−
σεων από τη Γενική τους Συνέλευση. Η ΕΕΤΤ δύναται 
εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή των ρυθμι−
στικών καταστάσεων και των υποστηρικτικών εγγράφων 
να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις. Οι ΠΔΚ 
παρέχουν τα αιτούμενα στοιχεία εντός του χρονικού 
πλαισίου που ορίζει η ΕΕΤΤ.

Άρθρο 8
Μεταβατικές Διατάξεις

8.1. Εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της πα−
ρούσας η ΕΕΤΤ δύναται να εκδώσει Απόφαση σχετική με 
τις κλείδες επιμερισμού κόστους και την ακολουθούμενη 
μεθοδολογία προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη συ−
μπλήρωση των υποδειγμάτων αναφοράς των στοιχείων 
για τον λογιστικό διαχωρισμό, όπως ορίζονται στο Πα−
ράρτημα Α της παρούσας απόφασης..

8.2. Οι Πάροχοι δικτύων κινητής (Cosmote, Vodafone, 
Wind) υποχρεούνται να συλλέγουν ακριβή στοιχεία και 
πληροφορίες για το Λογιστικό Διαχωρισμό συνοδευό−
μενα από σχετικά υποστηρικτικά αρχεία ή/και έγγραφα 
και να τα υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ το αργότερο εντός 
δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ή από 
την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των οικονομικών 
τους καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2012, αναφέ−
ροντας τυχόν προτάσεις ή/και επισημαίνοντας σχετικές 
δυσχέρειες, προκειμένου η ΕΕΤΤ να τα χρησιμοποιήσει 
στο πλαίσιο εξέτασης της ανάγκης εκδόσεως της Από−
φασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
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Β. Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Ιουλίου 2012

Ο Πρόεδρος

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02024260309120024*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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