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Σύνοψη  
Στα πλαίσια της ανάλυσης αγορών που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ, κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι ο ΟΤΕ κατέχει ΣΙΑ σε επιµέρους σχετικές αγορές που επιδέχονται 

‘εκ των προτέρων’ ρύθµιση. Οι εν λόγω αγορές περιλαµβάνουν τις αγορές: 

λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιo τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση, µέσω 

PSTN και BRA-ISDN συνδέσεων, για οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες, 

λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από σταθερή θέση µέσω 

συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (PRA - ISDN), αγορά λιανικής δηµοσίως 

διαθέσιµων αστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για 

οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες, αγορά λιανικής δηµοσίως διαθέσιµων εθνικών 

τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη 

οικιακούς πελάτες, λιανικών µισθωµένων γραµµών χωρητικότητας έως και 2Mbps, 

αγορές χονδρικής διασύνδεσης δηµοσίων σταθερών δικτύων, (ήτοι εκκίνησης 

κλήσεων στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση, 

τερµατισµού κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δίκτυο του ΟΤΕ που παρέχεται 

σε σταθερή θέση, διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που 

παρέχονται σε σταθερή θέση), παροχή Αδεσµοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και 

µεριζόµενης πρόσβασης) σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό 

της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών Χονδρικής 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης µέσω xDSL τεχνολογιών, Τερµατικών Τµηµάτων 

Μισθωµένων Γραµµών χωρητικότητας µέχρι και 2Mbps (συµπεριλαµβανοµένων 

των τερµατικών τµηµάτων χωρητικότητας 2Mbps), Τερµατικών Τµηµάτων 

Μισθωµένων Γραµµών χωρητικότητας άνω των 2Mbps, και Ζευκτικών Τµηµάτων 

Μισθωµένων Γραµµών.  

Προκειµένου να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα ανταγωνισµού που 

εντοπίζονται σε κάθε µία από τις ανωτέρω αγορές, η ΕΕΤΤ επέβαλε εκ των 

προτέρων (ex ante) κανονιστικές υποχρεώσεις στον ΟΤΕ οι οποίες1 περιλαµβάνουν 

                                                 
1Εξαιρουµένης της λιανικής αγοράς πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε συνδέσεις 
υψηλής χωρητικότητας. 
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µεταξύ άλλων: υποχρεώσεις ελέγχου τιµών / κοστολόγησης (στην οποία 

συµπεριλαµβάνεται η υποχρέωση τήρησης κοστολογικού συστήµατος) και 

υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού.  

Η υποχρέωση εφαρµογής ενός κοστολογικού συστήµατος σε συνδυασµό µε 

την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού είναι απαραίτητη για την εφαρµογή/ 

υλοποίηση των εκ των πρότερων (ex ante) επιβαλλόµενων ρυθµιστικών 

υποχρεώσεων µη διακριτικής µεταχείρισης και ελέγχου τιµών 

(συµπεριλαµβανοµένης κοστοστρέφειας και ορισµού τιµών χονδρικής µέσω της 

µεθοδολογίας retail-minus). Επιπλέον, η υποχρέωση εφαρµογής κοστολογικού 

συστήµατος σε συνδυασµό µε την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, σε αγορές στις οποίες δεν έχει µεν επιβληθεί εκ 

των προτέρων ως κανονιστική υποχρέωση η υποχρέωση ελέγχου τιµών αλλά η 

ΕΕΤΤ έχει αρµοδιότητα και υποχρέωση όπως παρεµβαίνει  µε βάση το δίκαιο του 

ανταγωνισµού εκ των υστέρων (ex post), για τον έλεγχο ύπαρξης πρακτικών 

περιοριστικών του ανταγωνισµού, ιδίως µε τη µορφή συµπίεσης περιθωρίων, 

επιθετικής τιµολόγησης ή απαγορευµένων διεπιδοτήσεων. 

Η παρούσα διαβούλευση περιέχει τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ 

αναφορικά µε την µεθοδολογία εφαρµογής των υποχρεώσεων κοστολόγησης/ 

ελέγχου τιµών και λογιστικού διαχωρισµού.  

 

Υποχρέωση εφαρµογής συστήµατος Κοστολόγησης 

Η υποχρέωσης εφαρµογής συστήµατος κοστολόγησης επιβλήθηκε µε σκοπό να 

εξασφαλισθεί ότι ο ΟΤΕ εφαρµόζει δίκαια, αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια για 

την κατανοµή του κόστους του σε παρεχόµενες υπηρεσίες, στις περιπτώσεις που 

υπόκεινται σε υποχρεώσεις ελέγχου τιµών / κοστολόγησης. 

Το παρόν κείµενο διαβούλευσης παρουσιάζει τις αρχικές προτάσεις της ΕΕΤΤ 

σχετικά µε τον τρόπο που πρέπει να εφαρµοσθούν / υλοποιηθούν οι υποχρεώσεις 

ελέγχου τιµών / κοστολόγησης που επεβλήθησαν στον ΟΤΕ. Ειδικότερα: 

i. Το κείµενο διαβούλευσης εµπεριέχει µια σειρά προτάσεων σχετικά µε τις 

τροποποιήσεις οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν στο κοστολογικό σύστηµα του 
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ΟΤΕ προκειµένου να υλοποιηθούν οι ρυθµιστικές υποχρεώσεις που 

επεβλήθησαν στον ΟΤΕ σε συνέχεια της ανάλυσης του επιπέδου του 

ανταγωνισµού στις επιµέρους αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

ii. Επίσης, το κείµενο ∆ιαβούλευσης προτείνει µία σειρά υποδειγµάτων 

σύµφωνα µε την οποία ο ΟΤΕ θα πρέπει να παρουσιάζει τα στοιχεία του 

κοστολογικού συστήµατος LRΑIC. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι τα προτεινόµενα 

υποδείγµατα θα βελτιώσουν ουσιαστικά την κατανόηση του τρόπου µε τον 

οποίο κατανέµονται τα κόστη στις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες και θα διευκολύνει 

τους σχετικούς κοστολογικούς ελέγχους.  

Υποχρεώσεις Λογιστικού ∆ιαχωρισµού 

Η υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού επιβλήθηκε προκειµένου να παρέχονται 

πληροφορίες λεπτοµερέστερες από ότι στις εκ του νόµου προβλεπόµενες 

οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης µε ΣΙΑ, προκειµένου να αντανακλώνται 

όσο το δυνατόν πιστότερα οι αποδόσεις των δραστηριοτήτων του κοινοποιηµένου 

φορέα εκµετάλλευσης, ωσάν να είχαν λειτουργήσει ως χωριστές επιχειρήσεις, και 

στην περίπτωση καθετοποιηµένων επιχειρήσεων, να αποτρέπεται η µεροληπτική  

(διακριτική) µεταχείριση των δικών τους δραστηριοτήτων και να αποφεύγεται η µη 

δίκαιη σταυροειδής επιδότηση. 

Στα πλαίσια αυτά το παρόν κείµενο ∆ιαβούλευσης αναλύει τις προτάσεις της 

ΕΕΤΤ σχετικά µε την µεθοδολογία υλοποίησης της υποχρέωσης λογιστικού 

διαχωρισµού. Ειδικότερα, παρουσιάζει τις λογιστικές καταστάσεις (Κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, Κατάσταση απασχολούµενου κεφαλαίου) 

που πρέπει να ετοιµάζει και να δηµοσιεύει ο ΟΤΕ. Αυτές οι λογιστικές 

καταστάσεις θα πρέπει να βασίζονται στα τροποποιηµένα κοστολογικά συστήµατα 

που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιαβούλευση. Η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι οι 

καταστάσεις λογιστικού διαχωρισµού θα βελτιώσουν περαιτέρω τη δυνατότητα να 

διασφαλισθεί ότι οι χρεώσεις χονδρικής εφαρµόζονται µε αµερόληπτο τρόπο προς 

τους (εξωτερικούς) πελάτες χονδρικής και προς το λιανικό άκρο του ΟΤΕ.
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1. Εισαγωγή 

1.1. Ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο 

Το Άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο θέτει ως στόχους που διέπουν τη δράση 

της ΕΕΤΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της στον τοµέα της παροχής δικτύων 

ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: 

• Την προώθηση του ανταγωνισµού, 

• Την συνεισφορά στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και 

• Την προώθηση των συµφερόντων των χρηστών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και δικτύων2, η ΕΕΤΤ καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον τοµέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, ιδίως 

να ορίσει τις σχετικές γεωγραφικές αγορές στην Ελληνική επικράτεια, 

ακολουθώντας τη διαδικασία ορισµού αγορών όπως αυτή τίθεται στην Οδηγία 

Πλαίσιο.3 Επιπλέον, η ΕΕΤΤ καλείται να διεξάγει ανάλυση των σχετικών αγορών 

                                                 
2 Το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

αποτελείται από την Οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (“η Οδηγία Πλαίσιο”), Ε.Ε. 
2002 L 108/33, και τέσσερις άλλες Οδηγίες (συλλογικά αναφέρονται ως οι “Ειδικές Οδηγίες”), που είναι οι 
εξής: Οδηγία 2002/20/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την Αδειοδότηση των 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (“η Οδηγία για την Αδειοδότηση”), ΕΕ 2002 L 108/21, 
Οδηγία 2002/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους (“η Οδηγία για την 
Πρόσβαση ”), ΕΕ 2002 L 108/7, Οδηγία 2002/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, (“η Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία”), ΕΕ 2002 L 108/51, και η Οδηγία 2002/58/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (“η Οδηγία για την Ιδιωτική Ζωή 
και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ”), ΕΕ 2002 L 201/37. Τέσσερις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
σχετικά µε τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τέθηκαν σε ισχύ στις 24 Απριλίου του 
2002. Το τελευταίο τµήµα του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού πακέτου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η 
Οδηγία για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, ετέθη σε ισχύ την 31η Ιουλίου 
2002. 
3 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 15. 
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προκειµένου να εκτιµήσει κατά πόσον υφίσταται ή όχι σε αυτές αποτελεσµατικός 

ανταγωνισµός.4 Εφόσον διαπιστώσει ότι η σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς 

ανταγωνιστική, δηλαδή εφόσον µια ή περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν 

σηµαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά (‘ΣΙΑ’), η ΕΕΤΤ οφείλει σύµφωνα µε την 

Οδηγία Πλαίσιο να καθορίσει τις επιχειρήσεις µε ΣΙΑ στην αγορά αυτή και να 

επιβάλει σε αυτές τις κατά περίπτωση ενδεδειγµένες ειδικές ρυθµιστικές 

υποχρεώσεις.5  

1.2. Αποφάσεις της ΕΕΤΤ σχετικά µε ΣΙΑ 

Με βάση τις αναλύσεις αγοράς, η ΕΕΤΤ διαπίστωσε ότι ο ΟΤΕ κατέχει ΣΙΑ 

στις ακόλουθες σχετικές αγορές που υπόκεινται σε εκ των προτέρων ρύθµιση: 

i. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιo τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή 
θέση, µέσω PSTN και BRA-ISDN συνδέσεων, για οικιακούς και µη οικιακούς 
πελάτες,  

ii. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από σταθερή 
θέση µέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN), 

iii. Αγορά δηµοσίως διαθέσιµων αστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες, 

iv. Αγορά δηµοσίως διαθέσιµων εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες, 

v. Αγορά λιανικών µισθωµένων γραµµών χωρητικότητας έως και 2Mbps,  

vi. Αγορά εκκίνησης κλήσεων στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται 
σε σταθερή θέση,  

vii. Αγορά τερµατισµού κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δίκτυο του ΟΤΕ 
που παρέχεται σε σταθερή θέση, 

                                                 
4 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16. 
5 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16(4). 
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viii. Αγορά διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο 
που παρέχονται σε σταθερή θέση,  

ix. Αγορά παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και µεριζόµενης 
πρόσβασης) σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό της 
παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών,  

x. Αγορά υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης µέσω xDSL 
τεχνολογιών,  

xi. Αγορά Τερµατικών Τµηµάτων Μισθωµένων Γραµµών χωρητικότητας 
µέχρι και 2Mbps (συµπεριλαµβανοµένων των τερµατικών τµηµάτων 
χωρητικότητας 2Mbps),  

xii. Αγορά Τερµατικών Τµηµάτων Μισθωµένων Γραµµών χωρητικότητας άνω 
των 2Mbps,  

xiii. Αγορά Ζευκτικών Τµηµάτων Μισθωµένων Γραµµών. 

Για τις ανωτέρω αγορές , στις οποίες κατόπιν ανάλυσης διαπιστώθηκε ότι ο 

ΟΤΕ κατέχει ΣΙΑ, και προκειµένου να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα 

ανταγωνισµού που εντοπίσθηκαν σε κάθε µία από αυτές ακριβώς εξαιτίας της 

διαπιστωθείσας Σηµαντικής Ισχύος του ΟΤΕ, η ΕΕΤΤ του επέβαλε εκ των 

προτέρων (ex ante) κανονιστικές υποχρεώσεις . Μεταξύ άλλων η ΕΕΤΤ επέβαλε 

στις ως άνω αγορές,  εξαιρουµένης της λιανικής αγοράς πρόσβασης στο δηµόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο σε συνδέσεις υψηλής χωρητικότητας (ISDN-PRA),6: 

• υποχρέωση ελέγχου τιµών και κοστολόγησης  καθώς και 

• υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού. 

Η υποχρέωση εφαρµογής ενός κοστολογικού συστήµατος σε συνδυασµό µε 

την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού κρίθηκε αναγκαία για την εφαρµογή / 

υλοποίηση των εκ των πρότερων (ex ante) επιβαλλόµενων ρυθµιστικών 

υποχρεώσεων µη διακριτικής µεταχείρισης και ελέγχου τιµών 

                                                 
6 Στη λιανική αγορά πρόσβασης στο δηµόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο σε συνδέσεις υψηλής 
χωρητικότητας, ο ΟΤΕ έχει υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης επιπλέον της υποχρέωσης να 
υποβάλλει στην ΕΕΤΤ τις τιµές πριν την εφαρµογή τους. 
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(συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης κοστοστρέφειας και της υποχρέωσης 

ορισµού τιµών χονδρικής µέσω της µεθοδολογίας retail-minus). Επιπλέον, η 

υποχρέωση εφαρµογής κοστολογικού συστήµατος σε συνδυασµό µε την 

υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, σε αγορές 

στις οποίες δεν έχει µεν επιβληθεί εκ των προτέρων ως κανονιστική υποχρέωση η 

υποχρέωση ελέγχου τιµών αλλά η ΕΕΤΤ έχει αρµοδιότητα και υποχρέωση όπως 

παρεµβαίνει  µε βάση το δίκαιο του ανταγωνισµού εκ των υστέρων (ex post) για 

τον έλεγχο ύπαρξης πρακτικών περιοριστικών του ανταγωνισµού, ιδίως µε τη 

µορφή συµπίεσης περιθωρίων, επιθετικής τιµολόγησης ή απαγορευµένων 

διεπιδοτήσεων. 

O σκοπός επιβολής υποχρεώσεων κοστολόγησης και λογιστικού 

διαχωρισµού αναφέρεται επίσης µε σαφήνεια στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (εφεξής Σύσταση) σχετικά µε το Λογιστικό ∆ιαχωρισµό και τα 

Κοστολογικά Συστήµατα:7  

• «Ο σκοπός της επιβολής υποχρέωσης εφαρµογής συστήµατος 

κοστολόγησης είναι να εξασφαλισθεί ότι οι κοινοποιηµένοι φορείς 

εκµετάλλευσης εφαρµόζουν δίκαια, αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια για 

την κατανοµή του κόστους τους σε παρεχόµενες υπηρεσίες, στις 

περιπτώσεις που υπόκεινται σε υποχρεώσεις ελέγχου τιµών ή 

κοστοστρεφών τιµών.»  

• Επίσης, «Σκοπός της επιβολής υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισµού είναι 

να παρέχονται πληροφορίες λεπτοµερέστερες από ότι στις εκ του νόµου 

προβλεπόµενες οικονοµικές εκθέσεις του κοινοποιηµένου φορέα 

εκµετάλλευσης, προκειµένου να αντανακλώνται όσο το δυνατόν πιστότερα 

οι επιδόσεις των τµηµάτων δραστηριότητας κοινοποιηµένου φορέα 

εκµετάλλευσης, ωσάν να είχαν λειτουργήσει ως χωριστές επιχειρήσεις, και 

στην περίπτωση καθετοποιηµένων επιχειρήσεων, να αποσοβείται η 
                                                 

 7 Άρθρο 1 «Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Σεπτεµβρίου 2005 για το 
λογιστικό διαχωρισµό και τα συστήµατα κοστολόγησης µε βάση το κανονιστικό πλαίσιο για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες» EE EL266/64, 11.10.2005. 
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µεροληπτική µεταχείριση των δικών τους δραστηριοτήτων και να 

αποφεύγεται η άδικη σταυροειδής επιδότηση.» 

1.3. Υποχρεώσεις ελέγχου τιµών, κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισµού όπως επιβλήθηκαν κανονιστικά στον ΟΤΕ 
δυνάµει του ορισµού του ως επιχείρησης µε ΣΙΑ στις 
ορισθείσες σχετικές αγορές υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών 

1.3.1. Υποχρεώσεις ελέγχου τιµών και κοστολόγησης 

Οι υποχρεώσεις ελέγχου τιµών και τήρησης συστήµατος κοστολόγησης οι οποίες 

έχουν επιβληθεί κανονιστικά στον ΟΤΕ δυνάµει του ορισµού του ως επιχείρησης 

µε ΣΙΑ στις ορισθείσες σχετικές αγορές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

διαφοροποιούνται µεταξύ αγορών λιανικών υπηρεσιών (και µεταπώλησης) αφενός, 

και αγορών χονδρικών υπηρεσιών αφετέρου. Ενώ για τις υπό ρύθµιση λιανικές 

υπηρεσίες οι υποχρεώσεις κοστολόγησης βασίζονται  στο µοντέλο του Πλήρως 

Κατανεµηµένου Κόστους (ΠΚΚ -Fully Distributed Cost (FDC)), οι υποχρεώσεις 

για τις υπηρεσίες χονδρικής βασίζονται στο µοντέλου του Μακροπρόθεσµου 

Μεσοσταθµισµένου Επαυξητικού Κόστους (ΜΜΕΚ - Long Run Average 

Incremental Cost (LRAIC)).  

Και στα δύο προαναφερόµενα µοντέλα, το κεφάλαιο αποτιµάται µε βάση το τρέχον 

κόστος (Current Cost Accounting (CCA)). Στην κοστολόγηση τρέχοντος κόστους 

(FDC-CCA και LRAIC-CCA), λαµβάνεται υπόψη η παρούσα αξία του δικτύου, η 

οποία απαιτεί εκ νέου αποτίµηση των στοιχείων για να ληφθεί υπόψη ο 

πληθωρισµός, οι αλλαγές στις τιµές και στην τεχνολογία. Ειδικότερα: 

1.3.1.1. Υποχρεώσεις αγορών λιανικής  

Η ΕΕΤΤ έχει επιβάλει υποχρέωση ελέγχου τιµών µε προσέγγιση ανώτατου 

ορίου τιµής (price cap) και κοστολόγησης στις ακόλουθες αγορές: 
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• λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιo τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση, 
µέσω PSTN και BRA-ISDN συνδέσεων, για οικιακούς και µη οικιακούς 
πελάτες8,  

• των δηµοσίως διαθέσιµων αστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες9,  

• των δηµοσίως διαθέσιµων εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες10, 

Η ΕΕΤΤ διατήρησε την υποχρέωση παροχής κοστοστρεφών τιµών στην αγορά 

λιανικών µισθωµένων γραµµών έως και 2 Mbps.11  

 

Η ΕΕΤΤ δεν επέβαλε υποχρεώσεις ελέγχου τιµών κοστολόγησης σχετικά 

µε:  

• Τη λιανική πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από σταθερή θέση 
µέσων συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (ISDN-PRA)12,  

• Τις λιανικές διεθνείς κλήσεις,13 και 

• Τις λιανικές µισθωµένες γραµµές άνω των 2 Mbps14. 

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να διατηρηθούν στο 

κοστολογικό σύστηµα FDC-CCA του ΟΤΕ, ανεξαρτήτως της µη διαπίστωσης ΣΙΑ 

του ΟΤΕ σχετικά µε αυτές τις αγορές υπηρεσιών, διότι µοιράζονται κόστη µε τις 

υπηρεσίες για τις οποίες έχουν επιβληθεί στον ΟΤΕ κοστολογικές υποχρεώσεις. Η 

ένταξή τους στο κοστολογικό σύστηµα είναι εποµένως απολύτως απαραίτητη για 

την αποτελεσµατική εφαρµογή της υποχρέωσης κοστολόγησης για τις υπηρεσίες 

που υπόκεινται σε ρύθµιση. Η ΕΕΤΤ επέβαλε επίσης έλεγχο τιµών µε τη µέθοδο 

retail-minus στη Χονδρική Εκµίσθωση Γραµµών (Wholesale Line Rental –

                                                 
8 ΑΠ ΕΕΤΤ 411/017/22-11-2006, (ΦΕΚ 1873/Β/28-12-2006) 
9 ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29-11-2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29-12-2006) 
10 ΑΠ ΕΕΤΤ 412/021/29-11-2006 (ΦΕΚ 1900/Β/29-12-2006) 
11 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11-10-2006, (ΦΕΚ 1660/Β/13-11-2006) 
12 ΑΠ ΕΕΤΤ 425/094/8-3-2007 (ΦΕΚ  483/Β/5-4-2007) 
13  ΑΠ ΕΕΤΤ 425/093/8-3-2007 (ΦΕΚ  467/Β/4-4-2007) 
14 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11-10-2006, (ΦΕΚ 1660/Β/13-11-2006) 
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(WLR)).  Το ‘minus’ αντιστοιχεί στα λιανικά κόστη που δεν επιβαρύνουν τον ΟΤΕ 

όταν εξυπηρετεί εναλλακτικούς παρόχους σε επίπεδο χονδρικής αντί να εξυπηρετεί 

πελάτες σε επίπεδο λιανικής, (όπως για παράδειγµα τα κόστη που συνδέονται µε τη 

διαφήµιση, λιανική πώληση και τιµολόγηση των τελικών χρηστών). Επίσης, κατά 

τον υπολογισµό του ‘minus’, η ΕΕΤΤ θα εξετάσει τα πρόσθετα κόστη που µπορούν 

να προκύψουν κατά την παροχή µιας υπηρεσίας χονδρικής σε σχέση µε την παροχή 

µιας υπηρεσίας λιανικής (π.χ. κόστη χονδρικής τιµολόγησης). Για να υπολογιστεί 

το ‘minus’, η ΕΕΤΤ θα χρησιµοποιήσει στοιχεία από το κοστολογικό σύστηµα 

FDC του ΟΤΕ. Εποµένως, ο ΟΤΕ θα πρέπει να συµπεριλάβει το προϊόν WLR στο 

προαναφερόµενο κοστολογικό σύστηµά του (FDC-CCA).   

1.3.1.2. Υποχρεώσεις αγορών χονδρικής  

Η ΕΕΤΤ, στα πλαίσια της ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισµού στις 

επιµέρους αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών χονδρικής στις οποίες διαπίστωσε 

ότι ο ΟΤΕ κατέχει ΣΙΑ, έχει επιβάλει µεταξύ άλλων και την ρυθµιστική υποχρέωση 

της κοστοστρεφούς τιµολόγησης των υπό ρύθµιση υπηρεσιών µε βάση το 

κοστολογικό σύστηµα ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC-CCA). Οι υπό ρύθµιση υπηρεσίες 

χονδρικής περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:  

• Υπηρεσίες διασύνδεσης (εκκίνηση, τερµατισµός, διαβίβαση κλήσεων, 

καθώς και υπηρεσίες Επιλογής/Προ-επιλογής φορέα, σηµατοδοσίας 

και θυρών)15,  

• Υπηρεσίες Αδεσµοποίητης Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 

(συµπεριλαµβανοµένων των συναφών ευκολιών, ιδίως της 

συνεγκατάστασης)16, και 

                                                 
15 ΑΠ ΕΕΤΤ 406/34/11-10-2006 (ΦΕΚ 1669/Β/14-11-2006) 
16 ΑΠ ΕΕΤΤ.:388/012/31-5-2006 (ΦΕΚ 932/Β/18-7-2006) 
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• Υπηρεσίες παροχής τερµατικών και ζευκτικών (έως και 155Mbps) 

τµηµάτων µισθωµένων γραµµών χονδρικής (συµπεριλαµβανοµένων 

των Τµηµατικών Κυκλωµάτων)17. 

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι σύµφωνα µε το προϋφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο ΟΤΕ για τις υπό ρύθµιση υπηρεσίες µισθωµένων 

γραµµών χονδρικής είχε υποχρέωση κοστοστρέφειας µε βάση το κοστολογικό 

σύστηµα FDC-CCA, ενώ για τις υπόλοιπες υπό ρύθµιση υπηρεσίες χονδρικής είχε 

υποχρέωση κοστοστρέφειας µε βάση το κοστολογικό σύστηµα LRAIC-CCA. 

Εποµένως, µια σηµαντική διαφοροποίηση ανάµεσα στις προϋπάρχουσες 

υποχρεώσεις και στις ισχύουσες είναι το γεγονός ότι ο ΟΤΕ υποχρεούται να 

συµπεριλάβει καταλλήλως τις µισθωµένες γραµµές χονδρικής στο κοστολογικό 

σύστηµα LRAIC.  

Η ΕΕΤΤ έχει επιβάλει επίσης µέτρα ελέγχου τιµών σχετικά µε τη Χονδρική 

Ευρυζωνική Πρόσβαση18, τα οποία διαφέρουν από τις υπηρεσίες χονδρικής που 

αναφέρονται ανωτέρω. Η ΕΕΤΤ έχει ορίσει ότι η τιµή της Χονδρικής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης σε επίπεδο BRAS (τύπος Β – το υφιστάµενο προϊόν ΑΡΥΣ) θα πρέπει 

να ορίζεται µε αναφορά σε µια φόρµουλα retail-minus. Το επίπεδο του retail-minus 

θα υπολογιστεί µε βάση το µοντέλο  DCF (Discounted Cash Flow), λαµβάνοντας 

υπ’ όψιν τα κόστη και τα έσοδα του ΟΤΕ, καθώς και τα κόστη ενός αποδοτικού 

εναλλακτικού παρόχου. Για το σκοπό ορισµού της τιµής της Χονδρικής 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε υψηλότερο επίπεδο δικτύου (τύπος Α), η ΕΕΤΤ θα 

προσθέσει στη χονδρική τιµή ΑΡΥΣ το κόστος δικτύου από το BRAS έως το PoP 

(σηµείο παρουσίας) του δικτύου του ISP. Σύµφωνα µε την Απόφαση της ΕΕΤΤ 

389/51/8-6-2006, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει τα σχετικά κόστη δικτύου µε 

βάση ένα µοντέλο top-down LRAIC-CCA.  

                                                 
17 ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/6-9-2006, (ΦΕΚ1419/Β/26-9-2006) 
18 ΑΠ ΕΕΤΤ 389/51/8-6-2006 (ΦΕΚ 891/Β/12-7-2006) 
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Η ΕΕΤΤ δεν επέβαλε υποχρέωση κοστοστρέφειας σε σχέση µε τα ζευκτικά 

τµήµατα µισθωµένων γραµµών χωρητικότητας άνω των 155Mbps. Ωστόσο, η 

ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι υπηρεσίες αυτές πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν στο 

κοστολογικό σύστηµα LRAIC-CCA διότι µοιράζονται κόστη µε υπηρεσίες οι 

οποίες υπόκεινται σε υποχρέωση κοστολόγησης / κοστοστρέφειας, και εποµένως η 

ένταξή τους στο εν λόγω κοστολογικό σύστηµα είναι απολύτως απαραίτητη για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή της κοστολογικής υποχρέωσης για τις ρυθµιζόµενες 

υπηρεσίες.  

1.3.2. 

                                                

Υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισµού 

Η ΕΕΤΤ έχει επιβάλει στον ΟΤΕ την υποχρέωση να εφαρµόσει λογιστικό 

διαχωρισµό για τις κάτωθι λιανικές αγορές στις οποίες κατέχει ΣΙΑ: 

i. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιo τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή 
θέση, µέσω PSTN και BRA-ISDN συνδέσεων, για οικιακούς και µη οικιακούς 
πελάτες19,  

ii. Αγορά δηµοσίως διαθέσιµων αστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες20, 

iii. Αγορά δηµοσίως διαθέσιµων εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες21, 

iv. Αγορά λιανικών µισθωµένων γραµµών χωρητικότητας έως και 2Mbps22.  

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ έχει επιβάλει στον ΟΤΕ την υποχρέωση να εφαρµόσει 

λογιστικό διαχωρισµό για τις υπηρεσίες Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών (WLR). 

Η κανονιστική επιβολή της υποχρέωσης παροχής της υπηρεσίας WLR επιβλήθηκε 

από την ΕΕΤΤ23 προκειµένου να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα ανταγωνισµού στη 

 
19 Οπ. Παραπάνω υποσηµείωση 8 
20  Οπ. Παραπάνω υποσηµείωση 9 
21 Οπ. Παραπάνω υποσηµείωση 10 
22 Οπ. Παραπάνω υποσηµείωση 11 
23 Οπ. Παραπάνω υποσηµείωση 8 
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λιανική αγορά πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο σε συνδέσεις χαµηλής 

χωρητικότητας. 

Επίσης, η ΕΕΤΤ έχει επιβάλει στον ΟΤΕ την υποχρέωση να εφαρµόσει 

λογιστικό διαχωρισµό για όλα τα προϊόντα χονδρικής που ανήκουν σε αγορές στις 

οποίες ο ΟΤΕ έχει ορισθεί ως πάροχος µε ΣΙΑ.  

Αυτές οι αγορές χονδρικής είναι οι εξής:  

• εκκίνησης κλήσεων στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε 
σταθερή θέση24,  

• τερµατισµού κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δίκτυο του ΟΤΕ25, 

• διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που 
παρέχονται σε σταθερή θέση26, 

• παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και µεριζόµενης 
πρόσβασης) σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό της 
παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών27, 

• υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης µέσω xDSL 
τεχνολογιών28,  

• Τερµατικών Τµηµάτων Μισθωµένων Γραµµών29 χωρητικότητας µέχρι 
και 2Mbps (συµπεριλαµβανοµένων των τερµατικών τµηµάτων 
χωρητικότητας 2Mbps)30,  

• Τερµατικών Τµηµάτων Μισθωµένων Γραµµών7 χωρητικότητας άνω των 
2Mbps31, και 

                                                 
24 Οπ. Παραπάνω υποσηµείωση 15 
25 Οπ. Παραπάνω υποσηµείωση 15 
26 Οπ. Παραπάνω υποσηµείωση 15 
27 Οπ. Παραπάνω υποσηµείωση 16 
28 Οπ. Παραπάνω υποσηµείωση 18 
29 Επιπλέον η ΕΕΤΤ έχει επιβάλει στον ΟΤΕ την υποχρέωση να εφαρµόσει λογιστικό 

διαχωρισµό για τις υπηρεσίες Τµηµατικά Κυκλώµατα που επιβλήθηκαν στον ΟΤΕ ως υποχρέωση 
στις χονδρικές αγορές µισθωµένων γραµµών.  

30 Οπ. Παραπάνω υποσηµείωση 17 
31 Οπ. Παραπάνω υποσηµείωση 17 
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• Ζευκτικών32 Τµηµάτων Μισθωµένων Γραµµών7. 

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι, αν και δεν υπάρχουν υποχρεώσεις λογιστικού 

διαχωρισµού σχετικά µε άλλα προϊόντα, εφόσον αυτά µοιράζονται κόστη µε τα υπό 

ρύθµιση, η κατανοµή του κόστους σε αυτά τα προϊόντα πρέπει επίσης να γίνεται µε 

διαφάνεια. Επίσης, η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Λογιστικό 

∆ιαχωρισµό και τα Κοστολογικά Συστήµατα υπογραµµίζει ότι33 «η επιβολή του 

λογιστικού διαχωρισµού µπορεί να καλύψει αγορές στις οποίες ο πάροχος δεν έχει 

ΣΙΑ, π.χ. για να διασφαλισθεί η συνέπεια των δεδοµένων.» 

Στα πλαίσια της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισµού για κάθε µία από τις 

εν λόγω υπηρεσίες και σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Σύστασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η ΕΕΤΤ έχει επιβάλει στον ΟΤΕ την υποχρέωση να προετοιµάζει και 

να δηµοσιεύει ετησίως τις εξής οικονοµικές πληροφορίες (µε την επιφύλαξη των 

υποχρεώσεων εµπιστευτικότητας και του εθνικού δικαίου):34 

• Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, 

• Κατάσταση Απασχολούµενου κεφαλαίου (λεπτοµερής µέθοδος 
υπολογισµού και τιµές των χρησιµοποιούµενων παραµέτρων), 

•  Ενοποίηση λογαριασµών και συµφωνία µε προβλεπόµενους από το 
νόµο λογαριασµούς ή άλλες πηγές πληροφοριών κοστολόγησης, 

•  Περιγραφή των µεθοδολογιών κοστολόγησης, µε αναφορά της βάσης 
και των προτύπων κόστους, των µεθοδολογιών κατανοµής και 
αποτίµησης, της αναγνώρισης και του χειρισµού του έµµεσου κόστους, 

•  Παρατηρήσεις σχετικές µε τη µη διακριτική µεταχείριση (λεπτοµερή 
τέλη µεταφοράς), 

•  Έκθεση λογιστικού ελέγχου, 

                                                 
32 Οπ. Παραπάνω υποσηµείωση 17 
33 Προοίµιο, εδ.5 

  34 “Guidelines on reporting requirements and publication of information”, Παράρτηµα της 
σύστασης της Επιτροπής της 19ης Σεπτεµβρίου 2005 για το λογιστικό διαχωρισµό και τα 
κοστολογικά συστήµατα µε βάση το ρυθµιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
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•  Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και των ρυθµιστικώς 
προβλεπόµενων λογιστικών αρχών. 

Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισµού του ΟΤΕ υπόκεινται σε ετήσιο 

έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή που ορίζεται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον 

έλεγχο θα δηµοσιεύεται από την ΕΕΤΤ η ∆ήλωση συµµόρφωσης µε την 

επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας περί εµπορικού 

απορρήτου .35 

1.4. Στόχοι και αντικείµενο της διαβούλευσης 

1.4.1. 

                                                

Υλοποίηση Επιβληθέντων Υποχρεώσεων κοστολόγησης 

Το παρόν κείµενο ∆ιαβούλευσης παρουσιάζει τις αρχικές προτάσεις της 

ΕΕΤΤ σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να εφαρµοσθούν οι 

υποχρεώσεις κοστολόγησης ώστε να συνάδουν µε τις υποχρεώσεις ελέγχου τιµών 

που έχουν επιβληθεί στον ΟΤΕ . Ειδικότερα: 

1. Το κείµενο ∆ιαβούλευσης περιλαµβάνει µια σειρά από προτάσεις σχετικά 

µε τον τρόπο µε τον οποίο ο ΟΤΕ θα πρέπει να τροποποιήσει τα 

κοστολογικά του συστήµατα προκειµένου να λάβει υπόψη τις υφιστάµενες 

ρυθµιστικές υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί ως αποτέλεσµα της 

ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισµού στις επιµέρους αγορές των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι η υιοθέτηση των 

προτάσεων αυτών είναι απολύτως αναγκαία προκειµένου τα κοστολογικά 

 
  35 Η παράγραφος 2 του Παραρτήµατος της Σύστασης της Επιτροπής αναφέρει ότι «οι 
ετήσιες δηλώσεις συµµόρφωσης πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον: τα συµπεράσµατα του 
ορκωτού ελεγκτή, όλες τις ασυµφωνίες που διαπιστώθηκαν, τις συστάσεις εκ µέρους του ορκωτού 
ελεγκτή (µε περιγραφή των αντίστοιχων συνεπειών), την πλήρη περιγραφή της µεθοδολογίας 
επαλήθευσης που ακολουθήθηκε, και ορισµένα συγκεντρωτικά χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά 
δεδοµένα (όπως για παράδειγµα προσαρµογές εκτίµησης τρέχοντος κόστους, βασικές παραδοχές 
των µεθόδων κατανοµής, επίπεδο κατανεµηµένου κόστους και βαθµός διακριτότητας του 
µοντέλου). Η παράγραφος 2 αναφέρει επίσης ότι η “δηµοσίευση της δήλωσης συµµετοχής και των 
αποτελεσµάτων του λογιστικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται σε µορφή εύκολα προσβάσιµη από 
τα ενδιαφερόµενα µέρη, εντύπως ή ηλεκτρονικά, ή να δηµοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του 
φορέα εκµετάλλευσης ή του εθνικού ρυθµιστή (εν προκειµένω της ΕΕΤΤ).” 
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συστήµατα του ΟΤΕ να συµµορφωθούν µε τις κανονιστικές υποχρεώσεις 

που του έχουν επιβληθεί.  

2. Επίσης το κείµενο ∆ιαβούλευσης προτείνει µια σειρά υποδειγµάτων τα 

οποία θα οφείλει να ακολουθεί ο ΟΤΕ για την παρουσίαση των στοιχείων 

του κοστολογικού συστήµατος LRΑIC. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι τα 

προτεινόµενα υποδείγµατα θα βελτιώσουν ουσιαστικά την κατανόηση του 

τρόπου µε τον οποίο κατανέµονται τα κόστη στις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες 

και θα διευκολύνει τους σχετικούς κοστολογικούς ελέγχους.  

1.4.2. Υλοποίηση Επιβληθέντων Υποχρεώσεων λογιστικού 
διαχωρισµού 

Το παρόν κείµενο ∆ιαβούλευσης παρουσιάζει επίσης τις προτάσεις της 

ΕΕΤΤ σχετικά µε την µεθοδολογία υλοποίησης της υποχρέωσης λογιστικού 

διαχωρισµού. Ειδικότερα παρουσιάζει τις λογιστικές καταστάσεις (Κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, Κατάσταση απασχολούµενου κεφαλαίου) 

που πρέπει να ετοιµάζει και να δηµοσιεύει ο ΟΤΕ. Οι εν λόγω λογιστικές 

καταστάσεις πρέπει να βασίζονται στα τροποποιηµένα κοστολογικά συστήµατα 

που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιαβούλευση. Η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι οι 

καταστάσεις λογιστικού διαχωρισµού θα βελτιώσουν περαιτέρω τη δυνατότητα να 

διασφαλισθεί ότι οι χρεώσεις χονδρικής εφαρµόζονται µε αµερόληπτο τρόπο προς 

τους (εξωτερικούς) πελάτες χονδρικής και προς το λιανικό άκρο του ΟΤΕ. 

1.5. Απαντήσεις στη διαβούλευση  

Όλες οι παρατηρήσεις/σχόλια/απόψεις επί της παρούσας ∆ιαβούλευσης 

είναι ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, θα διευκόλυνε το έργο της ΕΕΤΤ που συνίσταται 

στην ανάλυση των απαντήσεων, εάν οι παρατηρήσεις υποβάλλονταν µε 

παραποµπή στον αριθµό της σχετικής ερώτησης του παρόντος εγγράφου. Η 

παρούσα διαβούλευση εκκινεί την 21η -01-2008 και θα διαρκέσει έως και την 21η -

02-2008.  
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Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους 

γραπτώς και επώνυµα στη διεύθυνση της ΕΕΤΤ (Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 – 

Μαρούσι Αθήνα) καθώς και ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιµη µορφή) στη διεύθυνση 

market.analysis@eett.gr, µέχρι και την 21η -02-2008.  

Η ΕΕΤΤ προτίθεται να δηµοσιεύσει αυτούσιες τις απαντήσεις των 

ενδιαφεροµένων στη ∆ιαβούλευση. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να 

προσδιορίζουν σαφώς τυχόν τµήµα των απαντήσεων που είναι εµπιστευτικό, και 

εάν είναι εφικτό, να το παρέχουν στην περίπτωση αυτή σε χωριστό παράρτηµα 

της απάντησής τους. Στην περίπτωση αυτή η  ΕΕΤΤ θα διαχειριστεί τις 

πληροφορίες αυτές ως αυστηρά εµπιστευτικές. Σηµειώνεται ότι οποιεσδήποτε 

απαντήσεις/ τροποποιήσεις απαντήσεων στη δηµόσια διαβούλευση  οι οποίες θα 

υποβληθούν πέραν της ανωτέρω τεθείσας καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής, 

δεν θα ληφθούν υπόψη. 

1.6. ∆οµή του Κειµένου της ∆ιαβούλευσης 

Η ∆οµή του παρόντος Κειµένου ∆ιαβούλευσης είναι η εξής: 

- Το Κεφάλαιο 2 συνοψίζει τις Γενικές Αρχές της κοστολόγησης και του 

λογιστικού διαχωρισµού. 

- Το Κεφάλαιο 3 περιγράφει τα υφιστάµενα Κοστολογικά Συστήµατα του 

ΟΤΕ, καθώς και τις προτάσεις της ΕΕΤΤ για αλλαγές στα συστήµατα αυτά. 

- Το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στις καταστάσεις λογιστικού διαχωρισµού του 

ΟΤΕ, καθώς και στις προτάσεις της ΕΕΤΤ σχετικά µε τον τρόπο µε τον 

οποίο ο ΟΤΕ θα πρέπει να παρέχει στοιχεία αναφορικά µε το λογιστικό 

διαχωρισµό στο µέλλον. 

- Το Κεφάλαιο 5 παρουσιάζει την πρόταση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τη µορφή 

των υποδειγµάτων που θα πρέπει να υποβάλει ο ΟΤΕ µε σκοπό να καθιστά 

διαφανή την κατανοµή του κόστους όταν αποδεικνύει την κοστοστρέφεια 

των χρεώσεων χονδρικής ή παρέχει συνοδευτικές πληροφορικές σχετικά µε 

την κερδοφορία των υπηρεσιών.  
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- Το Κεφάλαιο 6 αναφέρεται σε ζητήµατα δηµοσίευσης, χρονοδιαγραµµάτων 

και εµπιστευτικότητας. 

- Το Παράρτηµα Ι αναφέρει τις ερωτήσεις στις οποίες καλούνται να 

απαντήσουν τα ενδιαφερόµενα µέρη.  

- Το Παράρτηµα ΙΙ περιλαµβάνει τα υποδείγµατα που προτείνεται να 

συµπληρώνει επιπροσθέτως ο ΟΤΕ αναφορικά µε τα κοστολογικά στοιχεία 

του συστήµατος LRAIC.  
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2. Γενικές αρχές κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισµού 

Η κοστολόγηση και ο λογιστικός διαχωρισµός πρέπει να γίνονται σύµφωνα 

µε ορισµένες γενικές αρχές που περιλαµβάνουν: την αξιοπιστία, την αρχή 

πρόκλησης του κόστους, την αντικειµενικότητα, τη συνέπεια στην 

αντιµετώπιση/συγκρισιµότητα, τη χρήση γενικώς παραδεδεγµένων αρχών και 

πρακτικών (IFRS – International Financial Reporting Standards) και τη διαφάνεια. 

 

Αξιοπιστία 

Τα στοιχεία κόστους πρέπει να είναι αξιόπιστα. Αυτό σηµαίνει ότι : 

• αναπαριστούν πιστά αυτά που πρέπει να αναπαριστούν,  

• δεν παρουσιάζονται, εσκεµµένες ή συστηµατικές, παραποιήσεις,  

• δεν περιέχουν κάποιο ουσιώδες σφάλµα, 

• είναι πλήρη,  

• η προετοιµασία τους γίνεται µε αντικειµενικό (δίκαιο) τρόπο και 

αντανακλά κατά την άσκηση κρίσεων και κατά τη διενέργεια των 

αναγκαίων υποθέσεων, το βαθµό επιµέλειας που απαιτείται από τις 

συναλλαγές.36 

 

Αρχή Πρόκλησης του Κόστους 

Τα έσοδα (συµπεριλαµβανοµένων των τελών µεταφοράς (transfer charges) για τη 

χρήση της δικτυακής υποδοµής), τα κόστη (συµπεριλαµβανοµένων των τελών 

µεταφοράς), τα περιουσιακά στοιχεία και τα στοιχεία του παθητικού πρέπει να 

                                                 
36 ERG (2005): ERG Common Position – for implementing the Commission 

Recommendation C (2005) 3480 on Accounting Separation & Cost Accounting Systems under the 
regulatory framework for electronic communications, ERG (05) 29, σελίδα 30. 
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αποδίδονται σε στοιχεία του δικτύου, υπηρεσίες χονδρικής και υπηρεσίες λιανικής 

σύµφωνα µε τις δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν την αιτία των εσόδων που 

εισπράττονται ή του κόστους που προκαλείται ή των περιουσιακών στοιχείων που 

αποκτώνται ή των στοιχείων του παθητικού που δηµιουργούνται. 

Μόνο τα κόστη που είναι σχετικά µε την παροχή µιας υπηρεσίας πρέπει να 

αποδίδονται στην υπηρεσία αυτή. Ενδεικτικά, κανένα κόστος που αφορά 

αποκλειστικά τη λιανική δεν πρέπει να αποδίδεται σε  υπηρεσίες χονδρικής. 

 

Αντικειµενικότητα 

Η κατανοµή του κόστους σε υπηρεσίες λιανικής και χονδρικής πρέπει να 

είναι αντικειµενική και δεν πρέπει να αποσκοπεί στο να ωφελήσει οποιονδήποτε 

πάροχο ή οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία ή στοιχείο του δικτύου. 

 

Συνεπής Αντιµετώπιση / Συγκρισιµότητα 

Όταν υποβάλλονται στοιχεία σχετικά µε το επίπεδο των κοστοστρεφών 

τελών στην ΕΕΤΤ και όταν προετοιµάζονται οι λογιστικές καταστάσεις για το 

προηγούµενο έτος, το τρέχον έτος και το επόµενο έτος, ο ΟΤΕ θα χρησιµοποιεί την 

ίδια µέθοδο για τον προσδιορισµό του σχετικού κόστους, την κατανοµή του 

κόστους σε κέντρα κόστους και τελικά την κατανοµή του κόστους σε υπηρεσίες. 

Αυτό διασφαλίζει τη συγκρισιµότητα των λογιστικών/κοστολογικών στοιχείων που 

υποβάλλονται από τον ΟΤΕ, προκειµένου η ΕΕΤΤ να µπορεί να εντοπίσει τις 

«τάσεις» στα κόστη που αποδίδονται σε συγκεκριµένα στοιχεία δικτύου και τη 

ζήτηση για συγκεκριµένες υπηρεσίες χονδρικής.   

Όταν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στις ρυθµιστικές λογιστικές αρχές, τις 

µεθόδους κατανοµής ή σε άλλες λογιστικές πολιτικές που έχουν ουσιώδη επίδραση 

στις πληροφορίες που αναφέρονται, ο ΟΤΕ πρέπει να υποβάλει τα τµήµατα της 

λογιστικής κατάστασης του προηγούµενου έτους που επηρεάζονται από τις 

αλλαγές. 
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Γενικώς παραδεδεγµένες αρχές και πρακτικές  

Εκτός εάν ρητώς προβλέπεται κάτι διαφορετικό, πρέπει να τηρούνται οι 

∆ιεθνώς Παραδεδεγµένες Αρχές και Πρακτικές στην Ελλάδα (International 

Financial Reporting Standards (IFRS)). 

 

∆ιαφάνεια 

Ο ΟΤΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία, 

περιγραφή, ουσιαστικό ή επεξηγηµατικό κείµενο που συντάσσεται σχετικά µε την 

κοστολόγηση και τις άλλες µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την προετοιµασία 

λογιστικών καταστάσεων και τον υπολογισµό κόστους, θα πρέπει να 

παρουσιάζεται µε τρόπο αντικειµενικά κατανοητό. Αυτό αφορά κυρίως: 

• Τον ορισµό των διαφορετικών στοιχείων κόστους που ανήκουν στο κόστος 

µε βάση µεθοδολογία LRAIC των υπηρεσιών πρόσβασης, το κόστος µε βάση 

µεθοδολογία LRAIC των υπηρεσιών µετάδοσης, τα κοινά κόστη και τα 

κόστη που αφορούν ειδικά τη λιανική, 

• Την κατανοµή του κόστους σε κέντρα κόστους που ανήκουν στις υπηρεσίες 

πρόσβασης και στις υπηρεσίες µετάδοσης και 

• Την κατανοµή του κόστους σε υπηρεσίες πρόσβασης και υπηρεσίες 

µετάδοσης σύµφωνα µε τα κέντρα κόστους  που επηρεάζονται στα πλαίσια 

της παροχής της υπηρεσίας. 
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3. Υποχρεώσεις κοστολόγησης 

3.1. Οι προηγούµενες αποφάσεις της ΕΕΤΤ σχετικά µε την 

υποχρέωση τήρησης συστήµατος κοστολόγησης από τον ΟΤΕ  

Η ΕΕΤΤ µε την Απόφασή της ΑΠ ΕΕΤΤ 211/3/2001 «Κανονισµός Αρχών 

Κοστολόγησης και Τιµολόγησης»37, κατ’ εφαρµογή της νοµοθετικής 

εξουσιοδότησης της του Νόµου 2867/200038, σε εξειδίκευση των σχετικών 

διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας και λαµβάνοντας υπόψη 

Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και την Ευρωπαϊκή Βέλτιστη 

Πρακτική, όρισε39  τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για την 

κοστολόγηση και τιµολόγηση των Μισθωµένων Γραµµών, της ∆ιασύνδεσης και 

της Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), µεταξύ των οποίων 

«η αρχή της πρόκλησης του κόστους», «η αρχή της αντικειµενικότητας» και η «αρχή 

της διαφάνειας».  

Σύµφωνα µε τον ως άνω Κανονισµό40, τα τέλη πλήρως αδεσµοποίητης πρόσβασης 

στον τοπικό βρόχο και της µεριζόµενης πρόσβασης θα πρέπει να βασίζονται στο 

Μακροπρόθεσµο Μέσο Επαυξητικό Κόστος (LRAIC) της παροχής της υπηρεσίας, 

συν ένα επιπλέον ποσό (mark up) για τα κοινά κόστη.  

Σύµφωνα µε τον ίδιο Κανονισµό41, οι τιµές διασύνδεσης θα πρέπει επίσης να 

βασίζονται στο LRAIC, συν ένα επιπλέον ποσό (mark up) για τα κοινά κόστη. 
                                                 
37 ΑΠ ΕΕΤΤ 211/3/16.03.2001 «Κανονισµός Αρχών Κοστολόγησης και Τιµολόγησης 

Μισθωµένων Γραµµών, ∆ιασύνδεσης και Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο», (ΦΕΚ 

466/Β/2001)  

38 Άρθρο 3 παράγραφος 14, περιπτώσεις ιβ και ζ  

39 Άρθρο 3 

40 Μέρος Ι, άρθρα 4, 5 και Μέρος ΙΙ, άρθρο 8) 

41 Μέρος Ι, άρθρο 7 και Μέρος ΙΙ, άρθρο 10) 
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Επίσης, τα τέλη για µισθωµένες γραµµές λιανικής και χονδρικής θα πρέπει να 

βασίζονται στο Πλήρως Κατανεµηµένο Κόστος (FDC)42.  

Η εν λόγω Απόφαση ρητά ορίζει43 ότι ο έλεγχος της συµµόρφωσης προς την 

προτεινόµενη κοστολογική διαδικασία γίνεται ετησίως από ανεξάρτητους 

ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. 

Εν συνεχεία η ΕΕΤΤ µε την Απόφασή της 277/64/28-2-200344 εξέδωσε 

Κανονισµό ρυθµίζοντα τη διαδικασία και τις λεπτοµέρειες του ετήσιου 

κοστολογικού ελέγχου του υπό ρύθµιση παρόχου, τους υπόχρεους σε κοστολογικό 

έλεγχο παρόχους καθώς και τις λοιπές υποχρεώσεις δηµοσιότητας των τιµολογίων 

Παρόχων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ή / και ∆ικτύων. Σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό45, οι Υπόχρεοι Οργανισµοί σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 (στο πεδίο 

εφαρµογής των οποίων εµπίπτει ο ΟΤΕ) οφείλουν να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ 

ετησίως, και πάντως εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση των οικονοµικών 

καταστάσεων εκάστου έτους, τα τιµολόγια των υπηρεσιών για τις οποίες υφίσταται 

υποχρέωση κοστοστρεφούς τιµολόγησης (συµπεριλαµβανοµένων των τιµολογίων 

χονδρικής διάθεσης για τα οποία υπάρχει υποχρέωση ευλόγου τιµής), 

συνοδευόµενα από όλα τα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ο 

προσανατολισµός των εν λόγω τιµολογίων στο κόστος (ή από τα οποία προκύπτει 

το εύλογο, αντίστοιχα). 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, σε περίπτωση κατά την οποία 

ένας Οργανισµός, κατά παράβαση των υποχρεώσεών του δεν συνοδεύσει τα 

τιµολόγιά του µε όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την κατά 

αντικειµενικό και πλήρη τρόπο απόδειξη της κοστοστρέφειας, η ΕΕΤΤ δύναται να 

                                                 
42 Μέρος Ι, άρθρο 6 και Μέρος ΙΙ, άρθρο 9) 

43 Άρθρο 3 παράγραφος 3, περίπτωση γ  

44 ΑΠ ΕΕΤΤ 277/64/28-2-2003 «Κανονισµός ∆ιαδικασίας Ελέγχου και Υποχρεώσεις 

∆ηµοσιότητας Τιµολογίων Παρόχων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ή / και ∆ικτύων» (ΦΕΚ 

514/Β/2-5-2003) 

45 Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Κανονισµού  
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ζητά από τον Οργανισµό την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων/ πληροφοριών 

αναγκαίων για τον έλεγχο των τιµολογίων ή να ζητάει διευκρινήσεις επί των 

στοιχείων τα οποία της δίνονται, θέτοντας αποκλειστική προθεσµία για την 

υποβολή τους από τον υπόχρεο Οργανισµό. 

Η παράγραφος 3 της ίδιας διάταξης προβλέπει ρητά ότι «Το βάρος 

απόδειξης της κοστοστρέφειας βαρύνει τον υπόχρεο Οργανισµό.» 

Εάν ο ΟΤΕ δεν υποβάλει τα αναγκαία στοιχεία στην ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ 

δικαιούται να ορίσει η ίδια τις τιµές, υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Η ΕΕΤΤ 

διαθέτει πρόσθετες εξουσίες προκειµένου να διασφαλίσει την κοστοστρέφεια των 

τελών. Η Απόφαση προβλέπει επίσης τους κανόνες σχετικά µε τη δηµοσίευση των 

τελών από τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών46. 

3.2. Υφιστάµενα Κοστολογικά συστήµατα του ΟΤΕ 

Η κοστολόγηση των υπηρεσιών του ΟΤΕ γίνεται µε τη χρήση δύο (2) επιµέρους 

κοστολογικών συστηµάτων: 

 α)  το Κοστολογικό Σύστηµα, το οποίο βασίζεται στο πρότυπο του 

Πλήρως Κατανεµηµένου Κόστους (ΠΚΚ).  

Το εν λόγω σύστηµα εγκρίθηκε από την ΕΕΤΤ αρχικά µε την  ΑΠ ΕΕΤΤ  

210/10/28-2-200147 για την κοστολόγηση των υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας 

και µισθωµένων γραµµών.  

Με την Απόφασή της ΑΠ.: 243/29/22.01.2002 “Τροποποίηση της 

Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 210/10/28.02.2001 σχετικής µε την Έγκριση του 

Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήµατος (ΕΚΟΣ) του ΟΤΕ (Υιοθέτηση 

Βελτιωτικών Επεµβάσεων ή / και µεταβολών στο Ε.Κ.Ο.Σ)”48, η ΕΕΤΤ σε 

                                                 
46 Άρθρο 6  

47 ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ.: 210/10/28-2-2001 “Έγκριση του Επιχειρησιακού Κοστολογικού 
Συστήµατος του ΟΤΕ” 

 48 ΑΠ ΕΕΤΤ.: 243/29/22.01.2002 “Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ.:20/10/28.02.2001 σχετικής µε την Έγκριση του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήµατος 
του ΟΤΕ (Υιοθέτηση Βελτιωτικών Επεµβάσεων ή / και µεταβολών στο Ε.Κ.Ο.Σ)” 

27 



 

συνέχεια ελέγχου ανεξάρτητου ελεγκτή, υιοθέτησε βελτιωτικές επεµβάσεις επί του 

“Ε.ΚΟ.Σ.” για την αποτελεσµατικότερη κοστολόγηση των υπηρεσιών φωνητικής 

τηλεφωνίας και µισθωµένων γραµµών, επιβάλλοντας στον ΟΤΕ να συµµορφωθεί 

µε την ανωτέρω Απόφαση, προβαίνοντας στις αναγκαίες προσαρµογές του 

κοστολογικού του. Κατ’ακολουθία και ως αποτέλεσµα του κοστολογικού ελέγχου 

για το έτος 2003, µε βάση απολογιστικά στοιχεία 2001, που ολοκληρώθηκε το 

∆εκέµβριο 200349, η ΕΕΤΤ µε την Απόφασή της ΑΠ:304/34/23.01.200450 επέβαλε 

περαιτέρω βελτιώσεις επί των αρχών εφαρµογής του κοστολογικού του 

συστήµατος, τις οποίες η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ εκλήθη να ενσωµατώσει51.  

 

β. το Κοστολογικό Σύστηµα του Μέσου Μακροπρόθεσµου 

Επαυξητικού Κόστους µε βάση το Τρέχον κόστος (Μ.Μ.Ε.Κ/Τ.Κ, 

LRAIC/CCA) για τις υπηρεσίες διασύνδεσης και αδεσµοποίητης πρόσβασης 

στον τοπικό βρόχο.  

Το εν λόγω κοστολογικό σύστηµα εγκρίθηκε από την ΕΕΤΤ αρχικά µε την 

ΑΠ.: 252/67/29-4-200252, µόνο όµως ως προς τις αρχές του, και µε τη ρητή 

επιφύλαξη της επαναξέτασής του  µετά την πρώτη εφαρµογή των εν λόγω αρχών. 

                                                 
49 Με τις ΑΠ ΕΕΤΤ: 299/46/24.11.2003 “Αποτελέσµατα κοστολογικού ελέγχου του 

Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) έτους 2003 (µε απολογιστικά στοιχεία 
2001) για τις υπό ρύθµιση υπηρεσίες” (ΦΕΚ 1925/Β/2003), ΑΠ ΕΕΤΤ.: 300/47/5.12.2003 
“Ολοκλήρωση Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ) 
έτους 2003 (µε βάση Απολογιστικά Στοιχεία 2001) - Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων ”(ΦΕΚ 
1925/Β/2003), και ΑΠ ΕΕΤΤ 301/30/15.12.2003 “ Λήψη Απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ 
σχετικά µε τη «Νέα Τιµολογιακή Πολιτική ΟΤΕ για τη σταθερή τηλεφωνία - 2003»” (ΦΕΚ 
1925/Β/2003). 

50ΑΠ ΕΕΤΤ.: 304/34/23.01.2004 “Υιοθέτηση Τροποποιήσεων/ Βελτιωτικών Επεµβάσεων 
στο Κοστολογικό Σύστηµα του ΟΤΕ σταθερή τηλεφωνία - 2003» 

51 Οι λεπτοµερείς βελτιωτικές που έχουν τεθεί για την επίλυση των ανωτέρω ζητηµάτων 
βρίσκονται στις ενότητες: 

- Τροποποιήσεις/βελτιώσεις σχετικά µε τη µεθοδολογία FDC, 
- τροποποιήσεις/βελτιώσεις σχετικά µε τη µεθοδολογία LRAIC, και  
- τροποποιήσεις/βελτιώσεις σχετικά µε το λογιστικό διαχωρισµό.  
52 ΑΠ ΕΕΤΤ 252/67/29-4-2002, αφορώσα την «Έγκριση της υποβληθείσης από τον ΟΤΕ 

Μεθοδολογίας του Μέσου Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού Κόστους µε βάση το Τρέχον Κόστος 
των Παγίων (“ΜΜΕΚ/ΤΚ” – “LRAIC/CCA”) 
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Εν συνεχεία, µε την Απόφασή της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 266/95/1-11-200253, η ΕΕΤΤ 

επέβαλε βελτιώσεις επί της ανωτέρω µεθοδολογίας επιβάλλοντας στον ΟΤΕ την 

υποχρέωση να προβεί στις αναγκαίες αναπροσαρµογές του κοστολογικού του σε 

συµµόρφωση µε αυτές. Κατ’ακολουθία και ως αποτέλεσµα του κοστολογικού 

ελέγχου για το έτος 200354, µε βάση απολογιστικά στοιχεία 2001,  που 

ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του 2003, η ΕΕΤΤ, µε σχετική Απόφασή της 

ΑΠ:304/34/23.01.200455 επέβαλε στον ΟΤΕ περαιτέρω βελτιώσεις επί των 

αρχών εφαρµογής του κοστολογικού του συστήµατος, τις οποίες ο 

τελευταίος εκλήθη να ενσωµατώσει56. 

Τα αποτελέσµατα των κοστολογικών ελέγχων των ετών 2004 (µε 

απολογιστικά στοιχεία 2002), 2005 (µε απολογιστικά στοιχεία 2003), 2006 (µε 

απολογιστικά στοιχεία 2004) και 2007 (µε απολογιστικά στοιχεία 2005), έχουν 

δηµοσιευθεί από την ΕΕΤΤ µε τις Αποφάσεις της υπ’αριθ. 334/45/10-11-200457, 

381/1/03-04-200658, 418/016/19.1.200759 και 443/068/9-7-200760 αντίστοιχα. 

 

                                                 
53 ΑΠ ΕΕΤΤ.: 266/95/1-11-2002, “Τροποποιήσεις του Επιχειρησιακού Κοστολογικού 

Συστήµατος του ΟΤΕ (ΕΚΟΣ), βασιζόµενου στο Πρότυπο (Μεθοδολογία) του Μέσου 
Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού Κόστους µε βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων (“Μ.Μ.Ε.Κ./ΤΚ” 
- “LRAIC/CCA”)” 

54 Οπ. π. υποσηµείωση 13 
55 Οπ. π. υποσηµείωση 14 
56 Οπ. π. υποσηµείωση 15 
57ΑΠ ΕΕΤΤ: 334/45/10-11-2004 “Αποτελέσµατα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισµού 

Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2004 (µε απολογιστικά  στοιχεία 2002) για τις 
υπό ρύθµιση υπηρεσίες χονδρικής” (ΦΕΚ 1730/Β/2004) 

58 ΑΠ ΕΕΤΤ 381/1/03-04-2006 «Αποτελέσµατα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισµού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2005 (µε απολογιστικά  στοιχεία 2003) για τις 
υπό ρύθµιση υπηρεσίες χονδρικής” (ΦΕΚ 681/Β/2006) 

59 ΑΠ ΕΕΤΤ 418/016/19.1.2007 σχετικά µε τα «Αποτελέσµατα Κοστολογικού Ελέγχου 
του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2006 (µε απολογιστικά 
στοιχεία 2004) / Προσωρινά τιµολόγια 2007» (ΦΕΚ 253/Β/2-2-2007) 

60 ΑΠ ΕΕΤΤ 443/068/9-7-2007 Αποτελέσµατα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισµού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2007 (µε απολογιστικά στοιχεία 2005) 
(ΦΕΚ 1422/Β/8-8-2007) 
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3.2.1. Κοστολόγηση µε βάση το σύστηµα FDC-CCA 

Με βάση το προϊσχύον πλαίσιο, ο ΟΤΕ είχε την υποχρέωση να 

χρησιµοποιεί ένα µοντέλο FDC για την κοστοστρεφή τιµολόγηση των υπό ρύθµιση 

υπηρεσιών λιανικής τηλεφωνικής πρόσβασης και των υπηρεσιών τηλεφωνίας 

καθώς και των υπό ρύθµιση υπηρεσιών µισθωµένων γραµµών λιανικής και 

χονδρικής. 

Η ακολουθούµενη κατανοµή του κόστους περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 

1. Ορισµό του σχετικού κόστους 

2. Κατανοµή κόστους σε κέντρα κόστους 

3. Κατανοµή κόστους σε υπηρεσίες  

4. Κοστολόγηση τρέχοντος κόστους 

Οι ακόλουθες παράγραφοι της παρούσας ενότητας παρέχουν µια σύντοµη 

περιγραφή της διαδικασίας κατανοµής του κόστους.  

3.2.1.1. Ορισµός του σχετικού κόστους 

Ο ορισµός του σχετικού κόστους αποτελεί το πρώτο στάδιο στην κατανοµή 

του κόστους στις υπηρεσίες.  Ο ΟΤΕ διαχωρίζει τα κόστη µε βάση τις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

1.  Κόστη παγίων (assets costs), 

2.  Κόστη προσωπικού (staff costs), 

3.  Άµεσα κόστη (direct costs) και 

4.  Άλλα κόστη (other costs) (π.χ. εξοπλισµός γραφείου, οχήµατα). 

Τα 'Άµεσα κόστη' (Direct costs) αποδίδονται άµεσα σε συγκεκριµένες 

υπηρεσίες. Τα ‘Έµµεσα κόστη’ (Indirect costs) είναι τα ‘κόστη παγίων’ (κατηγορία 

1), τα ‘κόστη προσωπικού’ (κατηγορία 2) και τα άλλα κόστη (κατηγορία 4). Σε 

αντίθεση µε τα 'άµεσα κόστη’, τα 'έµµεσα κόστη' πρέπει να κατανέµονται σε 

κέντρα κόστους (cost centres) προτού κατανεµηθούν σε υπηρεσίες. Για 

παράδειγµα, άµεσα κόστη είναι τα κόστη που συνδέονται µε δηµόσια 
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καρτοτηλέφωνα. Τα κόστη αυτά µπορούν να συνδεθούν άµεσα µε τη «λιανική 

παροχή πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο µέσω δηµόσιων 

καρτοτηλεφώνων». Ένα άλλο παράδειγµα άµεσου κόστους είναι το κόστος του 

τηλεφωνικού κέντρου για παροχή πληροφοριών καταλόγου. Το κόστος του 

τηλεφωνικού αυτού κέντρου µπορεί να συνδεθεί άµεσα µε την υπηρεσία «κλήσεων 

στην υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου». 

Ο ΟΤΕ ορίζει µια δεξαµενή κόστους (cost pool) για κάθε είδος κόστους. 

Ειδικότερα, ο ΟΤΕ ορίζει τις ακόλουθες δεξαµενές κόστους: Απόσβεση 

(Amortization), Απόσβεση Κτιρίων (Building depreciation), άλλα κόστη Κτιρίων 

(Building Other), Εργολάβοι (Contractors), Άµεσα Κόστη (Direct Cost), 

Εργοδοτικές Εισφορές (Empl-Contribution), Πληροφορική (IT), Απόσβεση 

Πληροφορικής (IT depreciation), Μάρκετινγκ (Marketing), Καθαρά Κέρδη 

∆ιατήρησης αναφορικά µε το ∆ίκτυο61  (Net Holding Gain Network), Καθαρά 

Κέρδη ∆ιατήρησης62 αναφορικά µε τις Μεταφορές (Net Holding Gain 

Transportation), Απόσβεση ∆ικτύου (Network Depreciation), Άλλα Κόστη δικτύου 

(Network Other), Απόσβεση Εξοπλισµού Γραφείων (Office Equipment 

Depreciation), Άλλος Εξοπλισµός Γραφείων (Office Equipment Other), Άλλες 

Προµήθειες Γραφείου (Office Supply), Γενικές Λειτουργικές ∆απάνες (Overhead), 

Άλλα Κόστη Προσωπικού (Personnel Other), Μισθοδοσία Προσωπικού (Personnel 

Salary), Συµπληρωµατικά63 αναφορικά µε το ∆ίκτυο (Supplementary Network), 

Συµπληρωµατικά64 αναφορικά µε τις Μεταφορές (Supplementary Transportation), 

Έλλειµµα ΤΑΠΟΤΕ (TAPOTE deficit), Φόροι (Tax), Απόσβεση Μεταφορών 

(Transportation Depreciation) και Άλλα Κόστη Μεταφορών (Transportation 

                                                 
61 Αυτή η δεξαµενή κόστους συνδέεται µε τη διαδικασία Κοστολόγησης Τρέχοντος 

Κόστους (βλ. κατωτέρω ενότητα 3.1.2.4) 
62 Αυτή η δεξαµενή κόστους συνδέεται µε τη διαδικασία Κοστολόγησης Τρέχοντος 

Κόστους (βλ. κατωτέρω ενότητα 3.1.2.4) 
63 Αυτή η δεξαµενή κόστους συνδέεται µε τη διαδικασία Κοστολόγησης Τρέχοντος 

Κόστους (βλ. κατωτέρω ενότητα 3.1.2.4) 
64 Αυτή η δεξαµενή κόστους συνδέεται µε τη διαδικασία Κοστολόγησης Τρέχοντος 

Κόστους (βλ. κατωτέρω ενότητα 3.1.2.4) 
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Other). Κάθε κόστος που περιλαµβάνεται στο κοστολογικό σύστηµα του ΟΤΕ 

ανήκει σε µια από τις ανωτέρω δεξαµενές κόστους.  
  

3.2.1.2. Κατανοµή κόστους σε κέντρα κόστους 

Η κατανοµή κόστους σε κέντρα κόστους αφορά µόνο τα κόστη που δεν 

συνδέονται άµεσα µε υπηρεσίες.  Σχετικά µε την κατανοµή τους σε κέντρα 

κόστους, µπορούν να διακριθούν τρεις κατηγορίες, συγκεκριµένα τα «άµεσα 

κόστη», τα «έµµεσα κόστη» και τα «άλλα κόστη». Σηµειώνεται ότι ο όρος «άµεσα 

κόστη» µπορεί να έχει δύο διαφορετικές έννοιες: µπορεί να αφορά τη δυνατότητα 

σύνδεσης του κόστους µε υπηρεσίες, όµως µπορεί επίσης να αφορά τη δυνατότητα 

σύνδεσης του κόστους µε κέντρα κόστους. Εποµένως, είναι σηµαντικό να ορίζεται 

σε συγκεκριµένο πλαίσιο εάν ο όρος «άµεσα κόστη» αναφέρεται σε κέντρα 

κόστους ή σε υπηρεσίες. 

Άµεσα κόστη (αποδιδόµενα σε κέντρα κόστους)  

Άµεσα κόστη είναι τα κόστη που µπορούν να αποδοθούν σε (να συνδεθούν 

µε) κέντρα κόστους µε βάση µια άµεση σχέση ανάµεσα στη ζήτηση υπηρεσιών και 

το ποσό του κόστους. Παραδείγµατος χάριν, τα κόστη των χάλκινων τοπικών 

βρόχων προκύπτουν άµεσα από τη ζήτηση για υπηρεσίες πρόσβασης. 

Έµµεσα κόστη 

Τα έµµεσα κόστη είναι κόστη που µπορούν να αποδοθούν σε (να 

συνδεθούν µε) κέντρα κόστους µε βάση µια έµµεση σχέση ανάµεσα στη ζήτηση 

υπηρεσιών και το ποσό του κόστους. Παραδείγµατος χάριν, ενώ τα κόστη των 

χάλκινων τοπικών βρόχων προκύπτουν άµεσα από τη ζήτηση για υπηρεσίες 

πρόσβασης, τα κτίρια και οι αγωγοί (σωλήνες), από την άλλη πλευρά, είναι 

στοιχεία του δικτύου το κόστος των οποίων προκύπτει µόνο έµµεσα από τη ζήτηση 

για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

Τα κόστη προσωπικού κατανέµονται από τον ΟΤΕ σε υπηρεσίες και/ή 

στοιχεία δικτύου µε βάση το µοντέλο «Κοστολόγησης Βάσει ∆ραστηριότητας» 
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(‘Activity Based Costing’ (ABC) model). Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ διαχωρίζει 

µεταξύ των «βασικών δραστηριοτήτων» και των «υποστηρικτικών 

δραστηριοτήτων». Οι «βασικές δραστηριότητες» συνδέονται µε το δίκτυο και τις 

πελατοκεντρικές δραστηριότητες (λιανικές και χονδρικές) του ΟΤΕ, ενώ οι 

υποστηρικτικές δραστηριότητες συνδέονται µε εταιρικές γενικές λειτουργικές 

δαπάνες. Οι βασικές δραστηριότητες που συνδέονται µε τη λειτουργία του δικτύου 

είναι έµµεσα κόστη αναφορικά µε τη δυνατότητα σύνδεσής τους µε κέντρα 

κόστους. Ο ΟΤΕ συνδέει τα κόστη προσωπικού µε συγκεκριµένα στοιχεία του 

δικτύου βάσει του µοντέλου ABC. Τα κόστη προσωπικού που συνδέονται µε τις 

δραστηριότητες δικτύου κατανέµονται στη συνέχεια στα κέντρα κόστους µε τον 

ίδιο τρόπο, όπως το κόστος κεφαλαίου και η απόσβεση των στοιχείων του δικτύου.  

Οι προµήθειες και τα υλικά, όπως τα οχήµατα, επίσης ανήκουν στα έµµεσα 

κόστη που ο ΟΤΕ κατανέµει (στο βαθµό που είναι δυνατό) σε κέντρα κόστους, µε 

βάση το µοντέλο ABC. 

Άλλα κόστη 

Άλλα κόστη είναι τα κόστη που δεν µπορούν ξεκάθαρα να αποδοθούν σε 

συγκεκριµένα κέντρα κόστους µε βάση την αρχή της αιτιώδους σχέσης κόστους.  

Ένα παράδειγµα “άλλου κόστους” είναι οι εταιρικές γενικές λειτουργικές 

δαπάνες. Ο όρος 'εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες' αναφέρεται στο σύνολο 

των λειτουργιών που παρέχονται από κοινού για την υποστήριξη δραστηριοτήτων 

λιανικής και χονδρικής, όπως η γενική διεύθυνση (general management), η 

πληροφορική, η νοµική υποστήριξη και οι οικονοµικές υπηρεσίες λογιστηρίου. Τα 

κόστη που συνδέονται µε εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες είναι κυρίως 

κόστη προσωπικού, οι προµήθειες και τα υλικά που καταναλώνονται από το 

προσωπικό για τη διεκπεραίωση των λειτουργιών τους και τα (µη δικτυακά) πάγια, 

όπως τα κτίρια γραφείων.  
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3.2.1.3. Κατανοµή κόστους σε υπηρεσίες 

Τα περισσότερα κόστη του ΟΤΕ οδηγούνται διαµέσου πολλαπλών 

επιµερισµών σε δοµικά στοιχεία (building blocks) και σε δραστηριότητες/ υπο-

δραστηριότητες.  

Ο επιµερισµός του κόστους των building blocks στα προϊόντα γίνεται µε τη 

χρήση: 

1. Άµεσου επιµερισµού µε χρήση ποσοστών 

2. Σχέσεων οντοτήτων (entity relations), όπου ο επιµερισµός βασίζεται σε 

συγκεκριµένα κριτήρια επιµερισµού (π.χ. αριθµός γραµµών) 

3. Recipe Amount όπου ο επιµερισµός βασίζεται σε συντελεστές 

δροµολόγησης (routing factors) σε συνδυασµό µε τον αριθµό λεπτών 

Οι δραστηριότητες που συνδέονται µε τους πελάτες συνήθως επιµερίζονται 

στα προϊόντα µε βάση τον όγκο ή τα έσοδα. Τα “άλλα κόστη” κατανέµονται στα 

προϊόντα ανάλογα µε τη φύση τους. Για παράδειγµα, ο εξοπλισµός γραφείου 

επιµερίζεται σε όλες τις δραστηριότητες µε βάση τη µισθοδοσία του προσωπικού. 

Οι γενικές λειτουργικές δαπάνες κατανέµονται σε όλα τα προϊόντα µε βάση το 

συνολικό κόστος.  

3.2.1.4. Κοστολόγηση Τρέχοντος Κόστους 

Το κοστολογικό σύστηµα του ΟΤΕ χρησιµοποιεί την Κοστολόγηση 

Τρέχοντος Κόστους και εποµένως, όλα τα πάγια του ΟΤΕ αποτιµώνται εκ νέου µε 

βάση την τρέχουσα αξία τους προκειµένου να αντικατοπτρίζουν το κόστος που θα 

αντιµετώπιζε ένας νεοεισερχόµενος πάροχος εάν έπρεπε να κατασκευάσει ένα 

δίκτυο παρόµοιο µε το δίκτυο του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ χρησιµοποιεί την αρχή της 

«διατήρησης του χρηµατοοικονοµικού κεφαλαίου» (Financial Capital Maintenance 

(FCM)). Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, τα κεφάλαια των µετόχων διατηρούνται σε 

πραγµατικούς όρους στο ίδιο επίπεδο µε την αρχή της περιόδου. Με την 
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προσέγγιση αυτή, τα έσοδα γίνονται κέρδη αφού παρασχεθεί ένα επαρκές ποσό για 

τη διατήρηση της χρηµατοοικονοµικής αξίας του παγίου (ή της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας).  

3.2.1.4.1. Μέθοδοι εκ νέου αποτίµησης 

Ο ΟΤΕ χρησιµοποιεί τις ακόλουθες µεθόδους για την εκ νέου αποτίµηση 

των παγίων του: 

• Ιστορικό κόστος: Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται σε περίπτωση 

που το ιστορικό κόστος ενός παγίου δεν θα διαφέρει σηµαντικά από 

το τρέχον κόστος του. Αυτό περιλαµβάνει πάγια µε χαµηλή αξία ή 

πάγια που αγοράστηκαν πρόσφατα. 

• Χρήση δεικτών (Indexation): Η µέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για 

πάγια που έχουν υποστεί µια µικρή τεχνολογική αλλαγή και όλα τα 

κεφαλαιοποιηµένα κόστη θα έπρεπε να αναληφθούν πάλι εάν το 

πάγιο επρόκειτο να αντικατασταθεί σήµερα. Αυτή η µέθοδος 

βασίζεται στο ιστορικό κόστος και τη χρήση κατάλληλου δείκτη. 

• Απόλυτη Αποτίµηση (absolute valuation): η µέθοδος αυτή 

χρησιµοποιεί τον πραγµατικό όγκο των παγίων και τις τρέχουσες 

τιµές τους. Χρησιµοποιείται για στοιχεία που έχουν υποστεί κάποια 

τεχνολογική αλλαγή και είναι δύσκολο να αναπτυχθεί ο κατάλληλος 

δείκτης. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται επίσης σε περίπτωση 

τεχνολογικής αλλαγής, και συγκεκριµένα σε περίπτωση παγίων που 

δεν παράγονται πλέον. Στην περίπτωση αυτή το κόστος 

αντικατάστασης βασίζεται στο κόστος ενός Σύγχρονου Ισότιµου 

Παγίου (Modern Equivalent Asset (MEA)) 

• Συγκριτικές Αναφορές (Benchmarks): Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ δεν 

µπορεί να προβεί σε εφαρµογή της µεθόδου αποτίµησης µε χρήση 

δεικτών (δηλαδή δεν µπορεί να οριστεί κατάλληλος δείκτης) ή της 
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µεθόδου της απόλυτης αποτίµησης, χρησιµοποιεί συγκριτικές 

αναφορές (benchmarks). 

3.2.1.4.2. Μέθοδος Απόσβεσης  

Η εκ νέου αποτίµηση των παγίων οδηγεί σε νέα µεικτά κόστη 

αντικατάστασης (Gross Replacement Cost (GRC)) για κάθε κατηγορία παγίων. Οι 

συνολικές αποσβέσεις υπολογίζονται ξανά και οδηγούν σε νέα καθαρά κόστη 

αντικατάστασης (Καθαρό Κόστος Αντικατάστασης - Net replacement Cost (NRC))  

για κάθε  πάγιο. Παράλληλα οι αξίες απόσβεσης µε βάση τη Μεθοδολογία  “Roll 

Forward”65  υπολογίζονται ξανά. 

Η αλλαγή στην αξία του παγίου η οποία οφείλεται στην αλλαγή στην 

τρέχουσα αξία του παγίου µεταξύ της αρχής και του κλεισίµατος της περιόδου 

καλείται Κέρδος ∆ιατήρησης (Holding Gain) ή  Ζηµία ∆ιατήρησης (Holding Loss), 

ανά περίπτωση. 

3.2.2. 

                                                

Κοστολόγηση µε βάση το σύστηµα LRAIC-CCA 

Ο ΟΤΕ χρησιµοποιεί σήµερα ένα µοντέλο LRAIC για να συµµορφωθεί µε 

την υποχρέωση  κοστοστρεφούς τιµολόγησης των χονδρικών υπηρεσιών, 

συµπεριλαµβανοµένης της Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και τις 

χονδρικές υπηρεσίες διασύνδεσης. Οι σχετικές επαυξήσεις για το µοντέλο LRAIC 

του ΟΤΕ είναι η επαύξηση «Πρόσβασης», επαύξηση «Κορµού» και η επαύξηση 

«Λοιπά». Το ισχύον µοντέλο LRAIC του ΟΤΕ διαµορφώθηκε µε βάση την ανάγκη 

υπολογισµού των κοστοστρεφών τελών για υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης και 

Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 

Όπως το µοντέλο FDC του ΟΤΕ, έτσι και το µοντέλο LRAIC του ΟΤΕ 

είναι επίσης ένα µοντέλο top-down, το οποίο σηµαίνει ότι τα δεδοµένα που 
 

65 Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία «Roll Forward», η απόσβεση του CCA υπολογίζεται µε 
βάση την ιστορική απόσβεση και τη σχέση µεταξύ GRC και Μεικτής Λογιστικής Αξίας (Gross 
Book Value - GBV). Ειδικότερα, η απόσβεση του CCA = (GRCopening +  GRCclosing)/ 
(GBVopening + GBVclosing) * Ιστορική Απόσβεση. 
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εισάγονται στο µοντέλο προέρχονται από τις οικονοµικές καταστάσεις του ΟΤΕ. Ο 

υπολογισµός στο µοντέλο ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα: 

i. Κατηγοριοποίηση κόστους σε οµοιογενείς κατηγορίες κόστους 
(Homogeneous Cost Categories  (HCC)) 

ii. Προσδιορισµός Επαυξήσεων 

iii. Υπολογισµοί βάσει του LRAIC 

Οι παράγραφοι που ακολουθούν παρέχουν µια σύντοµη περιγραφή των 

ανωτέρω βηµάτων. 

3.2.2.1. Κατηγοριοποίηση κόστους σε οµοιογενείς κατηγορίες 
κόστους (Homogeneous Cost Categories (HCC)) 

Οι οµοιογενείς κατηγορίες κόστους ορίζονται από τους λογαριασµούς του 

κοστολογικού συστήµατος FDC. Ενδεικτικά, ορισµένες οµοιογενείς κατηγορίες 

κόστους που ορίζει ο ΟΤΕ παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Οµοιογενείς κατηγορίες κόστους 
∆ικτυακές Κατηγορίες Κόστους 

 
Network Cost Categories 

 
Πρόσβαση – Εξοπλισµός Τοπικού Βρόχου Access – Local Loop equipment 
Πρόσβαση – Ραδιοεξοπλισµός Access – Radio equipment 
Χαλκός – Πρόσβαση Copper – Access 
Οπτική Ίνα –  Κύριο ∆ίκτυο Fibre – Core 
Οπτική Ίνα – Πρόσβαση Fibre – Access 
Σωλήνες – Duct Duct 
Ψηφιακός Μεταγωγέας – (RSU) Γραµµές Digital Switch – (RSU) Lines 
Ψηφιακός Μεταγωγέας – (RSU) Κίνηση Digital Switch – (RSU) Traffic 
Ψηφιακός Μεταγωγέας – (Τοπικός) Γραµµές Digital Switch – (Local) Lines 
Ψηφιακός Μεταγωγέας – (Τοπικός) Κίνηση Digital Switch – (Local) Traffic 
Ψηφιακός Μεταγωγέας – (Tandem) Γραµµές Digital Switch – (Tandem) Lines 
Ψηφιακός Μεταγωγέας – (Tandem) Κίνηση Digital Switch – (Tandem) Traffic 
Ψηφιακός Μεταγωγέας – (Trunk) Κίνηση Digital Switch – (Trunk) traffic 
Ψηφιακός Μεταγωγέας – (Trunk) Γραµµές Digital Switch – (Trunk) lines 
Εξοπλισµός µετάδοσης µισθωµένων γραµµών Leased Line transmission equipment 
Συστήµατα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου Network Management systems 
Ρεύµα Power 
Υποβρύχιο Καλώδιο Submarine Cable 
Μετάδοση – Μικροκυµατικά – PDH Transmission - Microwave – PDH 
Μετάδοση – Μικροκυµατικά – SDH Transmission - Microwave – SDH 
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Μετάδοση – Εξοπλισµός κίνησης– PDH Transmission –Traffic sensitive equipment - PDH 
Μετάδοση – Εξοπλισµός Κϊνησης – SDH Transmission –Traffic sensitive equipment - SDH 

  
Μη ∆ικτυακές Κατηγορίες Κόστους Non-Network Cost Categories 
Νοµική Υποστήριξη Legal 
Εταιρική επικοινωνία Corporate communications 
Εταιρικός σχεδιασµός και έλεγχος Corporate Planning and Control 
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Financial accounting 
Οχήµατα µεταφορών Motor transport-vehicles 
Προµήθειες Γραφείων  Office Supplies  
∆ιαχείριση & κατασκευή κτιρίων Manage & build building 
Εξοπλισµός Γραφείου Office Machinery 
Κανονιστικό Regulatory 
Ανθρώπινοι Πόροι Human Resources 
∆ιαχείριση Προϊόντων  Product Management  

3.2.2.2. Προσδιορισµός Επαυξήσεων 

Ο ΟΤΕ προσδιορίζει τις επαυξήσεις (increments) ως οµάδες υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, οι σχετικές επαυξήσεις είναι οι εξής: 

Πίνακας 2: Προσδιορισµός επαυξήσεων πρόσβασης, κορµού και λοιπά 

Επαύξηση Υπηρεσίες 
Πρόσβασης Υπηρεσίες PSTN και ISDN  

LLU  
Υπηρεσίες ADSL 

Κορµού Υπηρεσίες τηλεφωνίας (χονδρική και λιανική)  
Μισθωµένες Γραµµές (χονδρική και λιανική) 
Κλήσεις σε Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου 

Λοιπά Υπηρεσίες δεδοµένων ATM και IP (VPN Υπηρεσίες) 
Τµηµατικά Κυκλώµατα (PPCs) 
Καρτοτηλέφωνα 
Ραδιοεπικοινωνίες 
Telex 
Τερµατικά 
Άλλες Υπηρεσίες 

   

Σηµειώνεται ότι τα κόστη που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες 

παροχής/πώλησης υπηρεσιών σε λιανικούς πελάτες περιλαµβάνονται στην 

επαύξηση «λοιπά». 
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3.2.2.3. Υπολογισµοί βάσει του LRAIC 

Μία από τις βασικές διαφορές µεταξύ FDC και LRAIC είναι η χρήση των 

καλούµενων Σχέσεων Όγκου Κόστους (Cost Volume Relationships  (CVRs)) και 

Σχέσεων Κόστους Κόστους (Cost Cost Relationships (CCRs)). Το CVR 

παρουσιάζει το ύψος του κόστους (σε EUR ετησίως) ως συνάρτηση οδηγών 

κόστους. Συγκεκριµένα, το CVR περιγράφει τη σχέση ανάµεσα στο ποσό του 

κόστους που αναλαµβάνεται και τη χρήση των κέντρων κόστους. 

Το κόστος που συνδέεται µε τον Ψηφιακό Μεταγωγέα – (Τοπικό), για 

παράδειγµα, µπορεί να αποδοθεί στις κατηγορίες κόστους α) Ψηφιακός 

Μεταγωγέας – (Τοπικός) Γραµµές και β) Ψηφιακός Μεταγωγέας – (Τοπικός) 

Κίνησης. Τα κόστη που συνδέονται µε Ψηφιακό Μεταγωγέα – (Τοπικό) Γραµµές 

οδηγούνται από τον αριθµό γραµµών για τις οποίες καταλαµβάνονται τοπικοί 

κόµβοι. Ο αριθµός των γραµµών ανά τοπικό κόµβο είναι επίσης ένας τρόπος 

µέτρησης της χρήσης του κέντρου κόστους Ψηφιακός Μεταγωγέας – (Τοπικός) 

Γραµµές. Το αντίστοιχο CVR αφορά τη σχέση µεταξύ του αριθµού των γραµµών 

σε τοπικούς κόµβους αφενός και του ποσού του κόστους που συνδέεται µε τον 

Ψηφιακό Μεταγωγέα – (Τοπικό) Γραµµές αφετέρου.  

Σε µια σχέση CCR, το κόστος που συνδέεται µε την κατηγορία κόστους 

οδηγείται από το κόστος που αναλαµβάνεται από άλλες κατηγορίες κόστους. Για 

παράδειγµα, το κόστος που συνδέεται µε την κατηγορία «Ανθρώπινοι Πόροι» 

οδηγείται από τα κόστη µισθοδοσίας. 

Σε κάθε οµοιογενή κατηγορία κόστους αντιστοιχεί ένα CVR ή CCR. Με τη 

χρήση των CVRs-CCRs, τα επαυξητικά κόστη υπολογίζονται για κάθε επαύξηση 

και κατηγορία κόστους. Ειδικότερα, µε τη χρήση των CVRs-CCRs, η επίπτωση 

στο κόστος υπολογίζεται από την αφαίρεση της επαύξησης. Μετά από όλους τους 

υπολογισµούς, το επαυξητικό κόστος πρόσβασης και το επαυξητικό κόστος 

κορµού υπολογίζεται και στη συνέχεια επιµερίζεται σε συγκεκριµένες υπηρεσίες 

χρησιµοποιώντας τους συντελεστές επιµερισµού του FDC. Επίσης, προκύπτει το 

κοινό κόστος (δηλαδή, το κόστος των κατηγοριών κόστους που δεν κατανέµεται σε 
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καµία από αυτές τις δύο επαυξήσεις), το οποίο αποδίδεται σε όλες τις επαυξήσεις 

και επιµερίζεται στις υπηρεσίες µε τη χρήση equi-propotionate mark-ups (EPMU).  

. 

3.3. Προτεινόµενες αλλαγές επί των κοστολογικών συστηµάτων 
του ΟΤΕ 

Επισηµαίνεται ότι το παρόν κείµενο δεν κωδικοποιεί τις υποχρεώσεις 

κοστολόγησης του ΟΤΕ, ούτε άλλως εξαντλεί τα θέµατα του κοστολογικού 

ελέγχου του ΟΤΕ. 

Παράλληλα µε όσα ορίζονται στο παρόν κείµενο, ο ΟΤΕ, όπως οφείλει να 

κάνει µέχρι σήµερα, υποχρεούται να παρέχει έγγραφη τεκµηρίωση των 

µεθοδολογιών που εφαρµόστηκαν, τις οποίες η ΕΕΤΤ θα αξιολογεί ανά περίπτωση.  

3.3.1. Κοστολόγηση µε βάση το FDC-CCA 

Μέχρι πρόσφατα ο ΟΤΕ χρησιµοποιούσε ένα σύστηµα FDC-CCA 

προκειµένου να αποδείξει την κοστοστρέφεια ορισµένων υπηρεσιών, 

συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο, των υπηρεσιών λιανικής τηλεφωνίας, λιανικών µισθωµένων 

γραµµών και χονδρικών µισθωµένων γραµµών. 

Η ΕΕΤΤ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι προκειµένου ο ΟΤΕ να 

συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις ελέγχου τιµών/κοστολόγησης που του έχουν 

επιβληθεί ως επιχείρηση µε ΣΙΑ, πρέπει να εξακολουθήσει να συµπεριλαµβάνει 

στο FDC-CCA κοστολογικό του σύστηµα τις ακόλουθες υπηρεσίες λιανικής: 

• Λιανική πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε συνδέσεις 

χαµηλής χωρητικότητας (PSTN και ISDN-BRA), 

• Λιανικές αστικές και εθνικές κλήσεις (συµπεριλαµβανοµένων κλήσεων 

από σταθερό σε κινητό, κλήσεων σε Internet Service Providers (ISPs) και 

κλήσεις σε άλλους παρόχους υπηρεσιών), και  
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• Λιανικές µισθωµένες γραµµές χωρητικότητας έως και 2 Mbps. 

Ο OTE πρέπει επίσης να συµπεριλάβει το προϊόν Χονδρικής Εκµίσθωσης 

Γραµµών (WLR) για συνδέσεις χαµηλής χωρητικότητας στο δηµόσιο τηλεφωνικό 

δίκτυο στο κοστολογικό του σύστηµα FDC-CCA δεδοµένου ότι του επεβλήθη ως 

κανονιστική υποχρέωση στη λιανική αγορά πρόσβασης. 

Τέλος, είναι απαραίτητο όπως στο σύστηµα FDC-CCA διατηρηθούν οι 

κάτωθι αναφερόµενες υπηρεσίες, (αν και δεν έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις ελέγχου 

τιµών ως προς αυτές), διότι µοιράζονται κόστη µε τις υπηρεσίες που αναφέρθηκαν 

ανωτέρω: 

• Λιανική πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε συνδέσεις υψηλής 

χωρητικότητας (ISDN-PRA),  

• Λιανικές διεθνείς κλήσεις,  

• Λιανικές µισθωµένες γραµµές χωρητικότητας άνω των 2 Mbps. 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενσωµατώσει τις απαραίτητες αλλαγές στο 

κοστολογικό του σύστηµα FDC-CCA προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις 

υποχρεώσεις ελέγχου τιµών των ρυθµιζόµενων υπηρεσιών του  και προκειµένου να 

παρέχει στην ΕΕΤΤ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες/δεδοµένα κοστολόγησης 

όταν του ζητηθεί. 

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι δεν θα απαιτείται πλέον από τον ΟΤΕ να αιτιολογεί 

την κοστοστρέφεια των χρεώσεων χονδρικών µισθωµένων γραµµών µε υποβολή 

αντίστοιχων δεδοµένων/πληροφοριών FDC, αλλά µε βάση LRAIC-CCA όπως θα 

αναπτυχθεί κατωτέρω. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν από το 

κοστολογικό σύστηµα FDC-CCA οι υπηρεσίες που µοιράζονται κόστη µε 

υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΕ έχει υποχρέωση να παρέχει κοστολογικά στοιχεία, 

σύµφωνα µε το σύστηµα FDC-CCA. 
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3.3.2. Κοστολόγηση µε βάση το LRAIC-CCA 

Στο παρελθόν, το σύστηµα κοστολόγησης LRAIC-CCA χρησιµοποιείτο για 

να αιτιολογήσει την κοστοστρέφεια των χονδρικών χρεώσεων για τον 

αδεσµοποίητο τοπικό βρόχο καθώς και τις υπηρεσίες διασύνδεσης.  Η ΕΕΤΤ 

αποφάσισε ότι ο ΟΤΕ πρέπει να συνεχίσει να συµπεριλαµβάνει τις ως άνω 

υπηρεσίες στο σύστηµα LRAIC-CCA, αλλά σηµειώνει ότι συνεπεία της Ανάλυσης 

Αγορών που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ, τα προϊόντα διασύνδεσης επαναπροσδιορίσθηκαν 

και το κοστολογικό σύστηµα LRAIC-CCA του ΟΤΕ πρέπει να διαµορφωθεί 

ακολούθως. Τα προϊόντα διασύνδεσης προσδιορίζονται πλέον ως  

• Εκκίνηση κλήσεων,  

• Τερµατισµός κλήσεων και  

• ∆ιαβίβαση κλήσεων,  

όπου τα όρια µεταξύ εκκίνησης και τερµατισµού προσδιορίζονται στο 

σηµείο στο οποίο βρίσκεται η λειτουργικότητα του αστικού κέντρου και η 

διαβίβαση περιέχει όλα τα λοιπά στοιχεία της δροµολόγησης. Στο παρελθόν, 

σύµφωνα µε τον προηγούµενο ορισµό των υπηρεσιών διασύνδεσης, ο ΟΤΕ παρείχε 

αστικό, απλό (single) και διπλό (double) τερµατισµό/εκκίνηση καθώς και απλή 

(single) και διπλή (double) διαβίβαση. 

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ αποφάσισε ότι ο ΟΤΕ πρέπει να συµπεριλάβει στο 

LRAIC-CCA σύστηµά του, τη Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση. Βάσει του 

προγενέστερου καθεστώτος, οι υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης δεν 

υπόκειτο σε υποχρέωση ελέγχου τιµών και κοστολόγησης. 

Η ΕΕΤΤ αποφάσισε επίσης ότι οι υπηρεσίες χονδρικών µισθωµένων 

γραµµών πρέπει να περιληφθούν στο σύστηµα LRAIC. Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι 

συνεπεία της Σύστασης για τις Σχετικές Αγορές και την Ανάλυση Αγοράς της 

ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ πρέπει να διακρίνει τις εν λόγω χονδρικές υπηρεσίες σε  

• Χονδρικά τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών και   

• Χονδρικά ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών, 
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και να ενσωµατώσει τις απαραίτητες αλλαγές στο κοστολογικό του 

σύστηµα LRAIC-CCA. Προηγουµένως, ο ΟΤΕ δεν διέκρινε µεταξύ των δύο ως 

άνω στοιχείων µισθωµένων γραµµών και είχε υποχρέωση κοστοστρέφειας επί τη 

βάσει του FDC/CCA συστήµατός του.  

Επιπλέον πρέπει να ενσωµατωθούν τα Τµηµατικά Κυκλώµατα (Partial 

Private Circuits) δεδοµένου ότι το συγκεκριµένο προϊόν, συνιστά ρυθµιστική 

υποχρέωση του εν λόγω Οργανισµού στις αγορές χονδρικών ζευκτικών και 

τερµατικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών. 

Τέλος, όλες οι υπηρεσίες που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου 

τιµών/κοστολόγησης µε βάση το σύστηµα LRAIC-CCA, αλλά µοιράζονται κόστη 

µε τις υπηρεσίες που υπόκεινται σε κοστοστρέφεια ή σε υποχρέωση ελέγχου 

τιµών/κοστολόγησης πρέπει επίσης να συµπεριλαµβάνονται στο κοστολογικό 

σύστηµα LRAIC-CCA διότι χρησιµοποιούν την ίδια δικτυακή υποδοµή.  

Επί του παρόντος, το σύστηµα LRAIC-CCA του ΟΤΕ διακρίνει µεταξύ 

τριών επαυξήσεων: «πρόσβαση» (access), «κορµός» (core) και «λοιπά» (rest): 

• Η «Πρόσβαση» περιλαµβάνει υπηρεσίες PSTN/ISDN, αδεσµοποίητη 

πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υπηρεσίες  ADSL.  

• Ο «Κορµός» περιλαµβάνει υπηρεσίες τηλεφωνίας (χονδρικές και λιανικές), 

µισθωµένες γραµµές (χονδρικές και λιανικές) και κλήσεις σε υπηρεσίες 

τηλεφωνικού καταλόγου. 

• Τα «Λοιπά» περιλαµβάνουν υπηρεσίες ATM και IP δεδοµένων, Partial 

Private Circuits, Ραδιοεπικοινωνίες, Telex, τερµατικά και λοιπές υπηρεσίες. 

Η ΕΕΤΤ προτείνει τον επαναπροσδιορισµό των επαυξήσεων προκειµένου 

να ενσωµατωθούν κατάλληλα τα χονδρικά προϊόντα στο σύστηµα LRAIC-CCA. 

Ως γενικό κανόνα, η ΕΕΤΤ προτείνει να ενσωµατωθούν στην επαύξηση 

«πρόσβαση» όλες οι χονδρικές υπηρεσίες των οποίων το κόστος καθορίζεται από 

τον αριθµό των συνδροµητών που ζητούν πρόσβαση στο δηµόσιο δίκτυο 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αντιθέτως, η επαύξηση «κορµός» πρέπει να 
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περιλαµβάνει όλες τις υπηρεσίες χονδρικής των οποίων το κόστος καθορίζεται από 

το πλήθος των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ζητούν οι συνδροµητές 

αφού τους δοθεί πρόσβαση στο δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

Συνεπώς, η ΕΕΤΤ προτείνει όπως οι επαυξήσεις «πρόσβαση» και «κορµός» 

προσδιοριστούν όπως απεικονίζεται στον πίνακα 3. 
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Πίνακας 3: Καθορισµός των επαυξήσεων «πρόσβασης» και «κορµού» 

Επαυξήσεις Υπηρεσίες Σχόλια 

Υποδοµή που απαιτείται για την 

παροχή σε τελικούς χρήστες 

πρόσβασης (PSTN, ISDN-BRA και 

ISDN-PRA) στο δηµόσιο τηλεφωνικό 

δίκτυο 

Περιλαµβάνεται επίσης και η υποδοµή που απαιτείται 

για την παροχή χονδρικής εκµίσθωσης γραµµών 

(WLR). 

Αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό 

βρόχο (LLU) 

Περιλαµβάνει την πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση 

καθώς και τη µεριζόµενη πρόσβαση στον τοπικό 

βρόχο και υποβρόχο. 

Στοιχεία DSL πρόσβασης της 

χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης 

(WBA) 

Ο όρος ‘στοιχείο DSL πρόσβασης’ της χονδρικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης αναφέρεται σε όλα τα 

στοιχεία δικτύου, το κόστος των οποίων καθορίζεται 

από τον αριθµό των γραµµών πρόσβασης που 

αφορούν συνδροµητές ευρυζωνικής πρόσβασης.  

Πρόσβαση 

(Access) 

Στοιχεία πρόσβασης χονδρικών 

µισθωµένων γραµµών 

Ο όρος ‘Στοιχεία πρόσβασης χονδρικών µισθωµένων 

γραµµών’ αναφέρεται στα στοιχεία µισθωµένων 

γραµµών που υλοποιούνται σε τοπικούς βρόχους ή 

λειτουργικά αντίστοιχη υποδοµή. Το στοιχείο 

πρόσβασης µιας χονδρικής µισθωµένης γραµµής 

περιλαµβάνει επίσης τον εξοπλισµό µετάδοσης που 

συνδέεται απευθείας µε τον τοπικό βρόχο για να 

εξυπηρετήσει έναν συγκεκριµένο τελικό χρήστη. Λχ 

µια SDSL-line κάρτα που εγκαθίσταται σε ένα 

DSLAM για να παρέχει σε έναν τελικό χρήστη µια 

µισθωµένη γραµµή 2 Mbps είναι µέρος ενός στοιχείου 

πρόσβασης µισθωµένης γραµµής. 

Κορµός 

(Core) 

Μετάδοση τηλεφωνικών κλήσεων Εσωτερική και εξωτερική ζήτηση για µετάδοση 

τηλεφωνικών κλήσεων είναι η χρήση του δικτύου 

κορµού για την παροχή δηµοσίως διαθέσιµων 

τηλεφωνικών υπηρεσιών από τον OTE. Εξωτερική 

ζήτηση για µετάδοση κλήσεων είναι η ζήτηση για 

παροχή υπηρεσιών εκκίνησης κλήσεων, τερµατισµό 

κλήσεων και υπηρεσίες διαβίβασης από άλλους 

παρόχους που έχουν διασυνδέσει το δίκτυό τους µε 

αυτό του ΟΤΕ. 
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Στοιχεία κορµού των µισθωµένων 

γραµµών 

Ο όρος ‘στοιχεία κορµού των µισθωµένων γραµµών’ 

αναφέρεται στα στοιχεία µισθωµένων γραµµών που 

δεν συνιστούν στοιχεία πρόσβασης. Τα στοιχεία 

κορµού µισθωµένων γραµµών δύνανται να 

υλοποιούνται µεταξύ άλλων, µε συνδέσεις µετάδοσης 

SDH σε ATM δίκτυα ή µε ειδικούς τύπους δικτύων IP.  

Στοιχεία κορµού της χονδρικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης (WBA) 

Ο όρος ‘στοιχεία κορµού της χονδρικής ευρυζωνικής 

πρόσβασης’ αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία του 

δικτύου, το κόστος των οποίων δεν καθορίζεται 

απευθείας από τον αριθµό των συνδροµητών 

χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, αλλά από τη µέση 

ζήτηση του εύρους ζώνης που προκαλούν οι ως άνω 

συνδροµητές. Τα στοιχεία κορµού της χονδρικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης πραγµατοποιούνται τυπικά σε 

ATM- και/ή IP-δίκτυα. 

Υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων σε 

ATM δίκτυα που υπόκεινται σε 

οικονοµίες κλίµακος ή σκοπού σε 

σχέση µε άλλες υπηρεσίες µετάδοσης. 

 

Υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων σε  

IP- δίκτυα που υπόκεινται σε 

οικονοµίες κλίµακος ή σκοπού σε 

σχέση µε άλλες υπηρεσίες µετάδοσης. 

 

 

Ο επαναπροσδιορισµός των επαυξήσεων του κορµού και της πρόσβασης 

συνεπάγεται τις ακόλουθες αλλαγές για το κοστολογικό σύστηµα LRAIC-CCA του 

ΟΤΕ: 

I. Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης: Ο OTE θα πρέπει να υπολογίζει το κόστος που 

συνδέεται µε τις υπηρεσίες διασύνδεσης σύµφωνα µε τον αναθεωρηµένο 

ορισµό των εν λόγω υπηρεσιών (εκκίνηση κλήσεων, τερµατισµός κλήσεων, 

διαβίβαση). Τα εν λόγω προϊόντα ανήκουν στην επαύξηση «κορµός» όπως 

και οι υπηρεσίες διασύνδεσης που είχαν ορισθεί µε βάση το παλαιό πλαίσιο. 

II. Χονδρικές Μισθωµένες Γραµµές: Ο OTE επί του παρόντος εντάσσει τις 

µισθωµένες γραµµές αποκλειστικά στην επαύξηση «κορµός». Η ΕΕΤΤ 
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προτείνει όπως τα στοιχεία των µισθωµένων γραµµών που υλοποιούνται σε 

τοπικούς βρόχους (ή λειτουργικά ισοδύναµη υποδοµή) ενταχθούν στην 

επαύξηση «πρόσβαση» και να µείνουν µόνο τα στοιχεία κορµού των 

µισθωµένων γραµµών στην επαύξηση «κορµός». Τα στοιχεία κορµού των 

χονδρικών µισθωµένων γραµµών, εµπεριέχουν, µεταξύ άλλων, πολυπλέκτες 

που χρησιµοποιούνται για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών σε µια σειρά 

διαφορετικών συνδροµητών. Το κόστος που συνδέεται µε στοιχεία κορµού 

των χονδρικών µισθωµένων γραµµών καθορίζεται αποκλειστικά από το 

µήκος των µισθωµένων γραµµών και/ή το εύρος ζώνης που ζητούν οι 

συνδροµητές, ενώ είναι ανεξάρτητο από τον ακριβή αριθµό των 

συνδροµητών που αιτούνται µισθωµένες γραµµές.   

III. Τµηµατικά Κυκλώµατα (Partial Private Circuits): Επί του παρόντος, ο OTE 

εντάσσει τα Τµηµατικά Κυκλώµατα αποκλειστικά στην επαύξηση «λοιπά». 

Ωστόσο, ένα Τµηµατικό Κύκλωµα είναι ένα προϊόν/υπηρεσία η οποία 

βασίζεται στην παροχή Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών. Συνεπώς, η 

ΕΕΤΤ προτείνει όπως ο ΟΤΕ εντάξει τα Τµηµατικά Κυκλώµατα στις 

επαυξήσεις «πρόσβαση» και «κορµός» κατά τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο θα 

το πράξει για τα χονδρικά τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών. 

IV. Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση: Ο ΟΤΕ επί του παρόντος αποδίδει τις 

χονδρικές υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στην επαύξηση «πρόσβαση». 

Ωστόσο, το κόστος που συνδέεται µε την εν λόγω υπηρεσία αφορά την 

επαύξηση της «πρόσβασης» και του «κορµού». Για παράδειγµα, µία πόρτα 

τελικού χρήστη στο επίπεδο DSLAM συνιστά επαυξητικό κόστος της 

παροχής υπηρεσιών πρόσβασης. Η διαστασιοποίηση ενός BRAS (Broadband 

Remote Access Server), µε τη σειρά της εξαρτάται από την κίνηση IP που 

προκαλείται από µια πληθώρα χρηστών. Το κόστος που συνδέεται µε ένα 

BRAS συνεπώς, ανήκει στα επαυξητικά κόστη της παροχής υπηρεσιών 

µετάδοσης. Η επένδυση στη µονάδα κορµού ενός DSLAM εξαρτάται 
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ταυτόχρονα και από τις δύο παραµέτρους καθορισµού του κόστους (ο 

αριθµός χρηστών και η προκαλούµενη κίνηση IP), και αντίστοιχα τα κόστη 

που συνδέονται µε τις µονάδες κορµού των DSLAMs είναι κοινά κόστη 

αναφορικά µε τις επαυξήσεις «πρόσβαση» και «κορµός». 

V. Μετάδοση δεδοµένων ATM και IP: Ο OTE επί του παρόντος εντάσσει τη 

µετάδοση δεδοµένων ATM και IP στην επαύξηση «λοιπά». Ωστόσο, η 

µετάδοση δεδοµένων ATM και IP µοιράζεται υποδοµή µε άλλες υπηρεσίες 

χονδρικής. Για παράδειγµα, οι σύνδεσµοι µετάδοσης (transmission links) 

µεταξύ των κόµβων ενός ATM δικτύου ή ενός IP δικτύου είναι τυπικά ίδιοι 

µε αυτούς που συνδέουν τους κόµβους PSTN. Επειδή χρησιµοποιούν την 

ίδια υποδοµή, η µετάδοση δεδοµένων ATM και IP πρέπει να αποδοθεί στην 

επαύξηση «κορµός». Οι χονδρικές µισθωµένες γραµµές δύνανται επίσης να 

πραγµατοποιηθούν µέσω δικτύων ATM και IP. Μια µισθωµένη γραµµή 

διασφαλίζει στο χρήστη της την διαρκή διαθεσιµότητα του εύρους ζώνης 

µεταξύ διαφόρων γεωγραφικών σηµείων. Επιπλέον, σύµφωνα µε αυτή την 

προσέγγιση η µετάδοση δεδοµένων ATM και IP (λχ., ως µέρος των 

υπηρεσιών VPN) πρέπει να αποδοθεί στην ίδια επαύξηση µε τα στοιχεία 

κορµού των χονδρικών µισθωµένων γραµµών, δηλ. στην επαύξηση 

«κορµός». 

VI. Χονδρική Εκµίσθωση Γραµµών: Η δικτυακή υποδοµή που χρησιµοποιείται 

για την παροχή Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών είναι ακριβώς ίδια µε τη 

δικτυακή υποδοµή που χρησιµοποιείται για την παροχή λιανικής πρόσβασης 

στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. Ως εκ τούτου, το νέο προϊόν ‘Χονδρική 

Εκµίσθωση Γραµµών ανήκει στην επαύξηση «πρόσβαση». Η δικτυακή 

υποδοµή που χρησιµοποιείται για την παροχή Χονδρικής Εκµίσθωσης 

Γραµµών περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τοπικό βρόχο και αναλογικές ή 

ISDN-BRA θύρες (που αντιστοιχούν στον τελικό χρήστη) στους 

συγκεντρωτές PSTN και στα κέντρα µεταγωγής του ΟΤΕ.  
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VII. Κλήσεις σε Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Καταλόγου: Επί του παρόντος, ο 

OTE περιλαµβάνει τις υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου στην επαύξηση 

«κορµός». Η µετάδοση κλήσεων σε ένα τηλεφωνικό κέντρο καταλαµβάνει 

τα ίδια στοιχεία δικτύου µε κάθε άλλη υπηρεσία µετάδοσης κλήσεων. Το 

στοιχείο της µετάδοσης κλήσεων των υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου 

θα πρέπει συνεπώς να συµπεριληφθεί στην επαύξηση «κορµός», ενώ τα 

τηλεφωνικά κέντρα και κάθε άλλη υποδοµή που σχετίζεται µε την παροχή 

περιεχοµένου δεν ανήκει ούτε στην επαύξηση «πρόσβαση» ούτε στην 

επαύξηση «κορµός» και εντάσσεται στην επαύξηση «λοιπά».  

Πέραν των ανωτέρω αλλαγών, η ΕΕΤΤ προτείνει τα κόστη που σχετίζονται µε τις 

δραστηριότητες παροχής πώλησης υπηρεσιών σε λιανικούς πελάτες να αφαιρεθούν 

από την επαύξηση «Λοιπά» και να δηµιουργηθεί µία νέα επιπλέον επαύξηση, η 

επαύξηση «Λιανικά», η οποία θα τα περιλαµβάνει. 

 

Η ΕΕΤΤ τονίζει ότι o επαναπροσδιορισµός των επαυξήσεων του 

συστήµατος LRAIC του ΟΤΕ είναι απαραίτητος προκειµένου να διασφαλισθεί o 

επιµερισµός του κόστους µε βάση τα στοιχεία εκείνα που προκαλούν το κόστος. 
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4. Υποχρεώσεις Λογιστικού ∆ιαχωρισµού 

4.1. Οι καταστάσεις λογιστικού διαχωρισµού του OTE 

Ο OTE προετοιµάζει επί του παρόντος καταστάσεις λογιστικού 

διαχωρισµού για τέσσερις εταιρικούς τοµείς: 

• Τον τοµέα της «πρόσβασης»,  

• Τον τοµέα του «κορµού»,  

• Τον «λιανικό» τοµέα και   

• Τον τοµέα «λοιπά εταιρικά».  

Οι καταστάσεις περιλαµβάνουν µια Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

και µια Κατάσταση Απασχολούµενου Κεφαλαίου. Από αυτές τις καταστάσεις, η 

ΕΕΤΤ µπορεί να προσδιορίζει ποιά έσοδα, λειτουργικά κόστη και απασχολούµενο 

κεφάλαιο αντιστοιχούν στους ως άνω τέσσερις εταιρικούς τοµείς.    

Επί του παρόντος, ο OTE υποχρεούται να παρέχει δύο οµάδες 

καταστάσεων, µια επί τη βάσει του FDC-CCA, και µια άλλη επί τη βάσει του 

LRAIC-CCA. 

4.2. Προτεινόµενες αλλαγές στις καταστάσεις λογιστικού 
διαχωρισµού του ΟΤΕ 

Η ΕΕΤΤ επέβαλε την υποχρέωση στον ΟΤΕ να προετοιµάζει καταστάσεις 

Λογιστικού ∆ιαχωρισµού για τις κάτωθι αγορές χονδρικής στις οποίες έχει ορισθεί 

ως επιχείρηση µε ΣΙΑ. Αυτές είναι οι εξής: 

• Πρόσβαση στον αδεσµοποίητο τοπικό βρόχο και υποβρόχο, 

• Χονδρική Ευρυζωνική πρόσβαση, 
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• Χονδρικά τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών χωρητικότητας έως 
και 2Mbps, 

• Χονδρικά τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών χωρητικότητας άνω 
των  2Mbps, 

• Χονδρικά ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών, 

• Χονδρική εκκίνηση κλήσεων, 

• Χονδρικό τερµατισµό κλήσεων, 

• Χονδρική διαβίβαση. 

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ αποφάσισε ότι ο ΟΤΕ πρέπει να παρέχει καταστάσεις 

λογιστικού διαχωρισµού για δύο υπηρεσίες τις οποίες οφείλει να παρέχει ως 

επιχείρηση µε ΣΙΑ. Αυτές είναι: 

• Η χονδρική εκµίσθωση γραµµών, και   

• Τα Τµηµατικά Κυκλώµατα. 

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι ο ΟΤΕ πρέπει να συµπεριλάβει στις καταστάσεις 

λογιστικού διαχωρισµού τις υπηρεσίες που παρέχει σε εξωτερικούς πελάτες 

χονδρικής καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει στο δικό του λιανικό άκρο. Αυτό 

σηµαίνει ότι η εσωτερικά παρεχόµενη πρόσβαση σε συνδέσεις χαµηλής 

χωρητικότητας στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο πρέπει να συµπεριληφθεί στην ίδια 

κατάσταση µε τη χονδρική εκµίσθωση γραµµών. Αντίστοιχα, η αυτο-παρεχόµενη 

ευρυζωνική πρόσβαση πρέπει να συµπεριληφθεί στην ίδια κατάσταση µε τη 

χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση. Τέλος, τα αυτο-παρεχόµενα τερµατικά ή ζευκτικά 

τµήµατα πρέπει να συµπεριληφθούν στις ίδιες καταστάσεις µε τις εξωτερικά 

παρεχόµενες υπηρεσίες. Αντιθέτως, πρόσβαση στον αδεσµοποίητο τοπικό βρόχο 

(εξ ορισµού) παρέχεται µόνο εξωτερικά όπως και για την περίπτωση της χονδρικής 

εκκίνησης κλήσεων, του χονδρικού τερµατισµού κλήσεων, της χονδρικής 

διαβίβασης, ή των Τµηµατικών Κυκλωµάτων (Partial Private Circuits). Αντίστοιχα, 
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οι αστικές και εθνικές κλήσεις καθώς και οι διεθνείς κλήσεις είναι µόνο αυτο-

παρεχόµενες. 

Στο επίπεδο λιανικής, η ΕΕΤΤ αποφάσισε ότι οι καταστάσεις λογιστικού 

διαχωρισµού πρέπει να παρέχονται για τις κάτωθι αγορές: 

• Λιανική πρόσβαση σε συνδέσεις χαµηλής χωρητικότητας στο δηµόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο,  

• αστικές και εθνικές κλήσεις, και 

• λιανικές µισθωµένες γραµµές χωρητικότητας έως και 2 Mbs. 

Για να διασφαλισθεί η συνέπεια/ακρίβεια των δεδοµένων, και σε συµφωνία 

µε την Σύσταση της ΕΕ, η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί επίσης µια υποχρέωση 

προετοιµασίας καταστάσεων λογιστικού διαχωρισµού για το σύνολο των 

χονδρικών και λιανικών υπηρεσιών που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση λογιστικού 

διαχωρισµού. Ενοποιηµένες καταστάσεις θα πρέπει δηλαδή να παρέχονται 

επιπροσθέτως για : 

• Όλες τις λιανικές υπηρεσίες που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση λογιστικού 
διαχωρισµού, 

• Όλες τις χονδρικές υπηρεσίες που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση λογιστικού 
διαχωρισµού 

• Όλες τις χονδρικές υπηρεσίες 

• Όλα τις λιανικές υπηρεσίες, 

• Όλα τα λοιπά και   

• Το σύνολο του ΟΤΕ. 

Ο ακόλουθος πίνακας  συνοψίζει τη λίστα των εταιρικών µονάδων, 

προϊόντων και αγορών για τα οποία ο ΟΤΕ πρέπει να υποβάλει καταστάσεις 

λογιστικού διαχωρισµού.  
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Πίνακας 4: Εταιρικές µονάδες, αγορές και προϊόντα που υπόκεινται σε υποχρέωση 

υποβολής καταστάσεων λογιστικού διαχωρισµού 

• Πρόσβαση σε τηλεφωνικές συνδέσεις χαµηλής χωρητικότητας (PSTN, 
BRA-ISDN), συµπεριλαµβανοµένης της Χονδρικής Εκµίσθωσης 
Γραµµών  

• Πρόσβαση στον αδεσµοποίητο τοπικό βρόχο (συµπεριλαµβανοµένου 
του υποβρόχου)  

• Χονδρική Ευρυζωνική πρόσβαση 

• Κλήσεις διασύνδεσης  
o Τερµατισµός κλήσεων  
o Εκκίνηση κλήσεων  
o ∆ιαβίβαση  

• Εσωτερικώς παρεχόµενη µετάδοση τηλεφωνικών κλήσεων   
o Αστικές και εθνικές κλήσεις (συµπεριλαµβ. on-net αστικών 

και  εθνικών κλήσεων, off-net αστικών και εθνικών κλήσεων, 
σταθερό προς κινητό, κλήσεις σε παρόχους υπηρεσιών)   

• Χονδρικές τερµατικές µισθωµένες γραµµές χωρητικότητας έως και  
2Mbps 

• Χονδρικές τερµατικές µισθωµένες γραµµές χωρητικότητας άνω των 
2Mbps 

• Χονδρικά ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών   

• Τµηµατικά Κυκλώµατα   

Όλα τα Χονδρικά 

ενοποιηµένα 

• Λοιπά χονδρικά 

• Πρόσβαση σε τηλεφωνικές συνδέσεις χαµηλής χωρητικότητας (PSTN. 
BRA-ISDN) 

• Αστικές και εθνικές κλήσεις (συµπεριλαµβ. on-net αστικών και  
εθνικών κλήσεων, off-net αστικών και εθνικών κλήσεων, σταθερό προς 
κινητό, κλήσεις σε παρόχους υπηρεσιών)  

• Λιανική Ευρυζωνική πρόσβαση 

• Μισθωµένες γραµµές χωρητικότητες έως και 2 Mbps  

Όλα τα Λιανικά ενοποιηµένα 

• Λοιπά λιανικά 

Λοιπά ενοποιηµένα (εκτός υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών) 
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Ο OTE υποχρεούται  να ετοιµάσει τις καταστάσεις λογιστικού διαχωρισµού 

επί τη βάσει των συστηµάτων FDC-CCA και LRAIC-CCA. Οι πληροφορίες 

λογιστικού διαχωρισµού πρέπει να περιλαµβάνουν : 

• όγκο,  

• έσοδα,  

• λειτουργικά κόστη, και 

• απασχολούµενο κεφάλαιο.  

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι οι καταστάσεις λογιστικού διαχωρισµού στο επίπεδο 

χονδρικής περιλαµβάνουν τις µονάδες παρεχόµενων υπηρεσιών χονδρικής τόσο σε 

(εξωτερικούς) χονδρικούς πελάτες όσο και στο λιανικό άκρο του ΟΤΕ. λ.χ. οι 

Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Χρήσης και Απασχολούµενου Κεφαλαίου για την 

«Πρόσβαση σε συνδέσεις χαµηλής χωρητικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της 

Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών» περιλαµβάνει τη χονδρική εκµίσθωση γραµµών 

που παρέχεται σε άλλους παρόχους καθώς και την πρόσβαση που παρέχεται στο 

λιανικό άκρο του ΟΤΕ.  

Ο OTE θα πρέπει συνεπώς να διαχωρίζει στις καταστάσεις λογιστικού 

διαχωρισµού στο επίπεδο χονδρικής µεταξύ: 

• όγκου που πωλήθηκε σε εξωτερικούς πελάτες χονδρικής και όγκου που 

παρέχεται στο δικό του λιανικό άκρο (ιδιοπαροχή), 

• εσόδων από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες χονδρικής και εσωτερικού 

«εσόδου» από την παροχή υπηρεσιών στο λιανικό του άκρο, 

• κόστους για την παροχή υπηρεσιών σε εξωτερικούς πελάτες χονδρικής και 

κόστους για την παροχή υπηρεσιών στο δικό του λιανικό άκρο, 

• απασχολούµενου κεφαλαίου για την παροχή υπηρεσιών σε εξωτερικούς 

πελάτες χονδρικής και απασχολούµενου κεφαλαίου για την παροχή 

υπηρεσιών στο λιανικό του άκρο. 
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Οι καταστάσεις λογιστικού διαχωρισµού στο επίπεδο λιανικής 

περιλαµβάνουν τις µονάδες παρεχόµενων υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες, λχ οι 

Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Χρήσης και Απασχολούµενου κεφαλαίου για τη 

λιανική «Πρόσβαση σε συνδέσεις χαµηλής χωρητικότητας» (βλέπε πίνακα 4) 

περιλαµβάνει τη λιανική τηλεφωνική πρόσβαση σε συνδέσεις χαµηλής 

χωρητικότητας που παρέχονται σε οικιακούς και µη-οικιακούς χρήστες. Η ΕΕΤΤ 

σηµειώνει επίσης ότι το συνολικό ποσό του κόστους που αποδίδεται σε λιανικές 

υπηρεσίες αποτελείται από χονδρικά κόστη και λιανικά κόστη. Τα χονδρικά κόστη 

που περιλαµβάνονται στα κόστη µιας υπηρεσίας λιανικής αντικατοπτρίζουν την 

ύπαρξη µη-διακριτικής µεταχείρισης στα τέλη µεταφοράς (transfer charges). Τα 

τέλη µεταφοράς είναι οι τιµές που το λιανικό άκρο του ΟΤΕ καταβάλει στο 

χονδρικό άκρο.  

Ο πίνακας 5 παρέχει το προτεινόµενο υπόδειγµα για την Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσης, ενώ ο πίνακας 6 το προτεινόµενο υπόδειγµα για την 

Κατάσταση Απασχολούµενου Κεφαλαίου. 
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Πίνακας 5: Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης για το έτος … 

Κατηγορίες Εσόδων  Έσοδα (εκ. €) 
Εσωτερικές πωλήσεις   
Εξωτερικές πωλήσεις   
Σύνολο   
    
Λειτουργικά κόστη[1] (µε βάση Ιστορικό Κόστος) 
Απόσβεσης άυλων στοιχείων   
Κτιριακή απόσβεση   
Λοιπά σχετικά µε κτιριακή υποδοµή   
Εργολάβοι   
Άµεσα κόστη   
Εισφορές υπέρ εργαζοµένων   
IT (Πληροφοριακά Συστήµατα)   
IT απόσβεση   
∆ικτυακή απόσβεση   
Λοιπά σχετικά µε δίκτυο   
Απόσβεση εξοπλισµού γραφείου   
Εξοπλισµός γραφείου λοιπά   
Προµήθειες γραφείου   
Πάγια έξοδα   
Λοιπά σχετικά µε προσωπικό   
Μισθοί προσωπικού   
Φόροι   
Απόσβεση µεταφορών   
Μεταφορές λοιπά   
Λοιπά   
Σύνολο   
    
Απόδοση επί του τζίρου (µε βάση Ιστορικό Κόστος)   
    
CCA  προσαρµογές 
Καθαρό κέρδος διατήρησης (Net Holding Gain)   
Επιπρόσθετη απόσβεση   
    
Λειτουργικά κόστη (µε βάση CCA)   
    
Απόδοση επί του τζίρου (µε βάση CCA)   
    
Απασχολούµενο µεσοσταθµικό κεφάλαιο (µε βάση CCA)   
    
Απόδοση επί του µεσοσταθµισµένου απασχολούµενου κεφαλαίου  (µε 
βάση CCA)   
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Πίνακας 6: Κατάσταση Απασχολούµενου Κεφαλαίου –∆ήλωση για το  έτος 

Κατηγορίες εκ. € 
    
Πάγια στοιχεία/εξοπλισµός    
Κτίρια και Ιδιοκτησία γης   
Σωλήνες και στύλοι   
Κέντρα   
Εξοπλισµός µετάδοσης   
Εξοπλισµός και πάγια υπό κατασκευή   
Υλικά επενδύσεων   
Λογισµικό (Software)   
Άυλα στοιχεία   
Άλλα   
Σύνολο    
    
Τρέχοντα στοιχεία/εξοπλισµός   
Μετοχές   
Χρεώστες   
Μετρητά   
Λοιπά   
Σύνολο    
    
Προπληρωµές και δεδουλευµένα έσοδα   
Έξοδα επόµενων χρήσεων   
∆εδουλευµένα έσοδα   
Λοιπά   
Σύνολο    
    
Υποχρεώσεις   
Προµηθευτές   
Πιστωτές   
Φόροι και δασµοί πληρωτέοι   
Λοιπά   
Σύνολο   
    
Έσοδα επόµενων χρήσεων και πληρωτέα έξοδα   
Έσοδα επόµενων χρήσεων   
Έξοδα πληρωτέα   
Λοιπά   
Σύνολο   
Προβλέψεις   
ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ   
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4.3. Άλλες απαιτήσεις 

Η ΕΕΤΤ αποφάσισε επίσης, σε συµφωνία µε την Σύσταση της Επιτροπής, 

ότι ο ΟΤΕ οφείλει όπως συµπληρώσει τις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Χρήσης 

και Απασχολούµενου Κεφαλαίου µε τις κάτωθι πληροφορίες:66 

• Ο OTE οφείλει να παρέχει ενοποίηση των λογαριασµών και συµφωνία 
(συµφιλίωση) µε τις προβλεπόµενες από το Νόµο οικονοµικές καταστάσεις 
ή άλλες πηγές πληροφοριών κοστολόγησης (βλέπε πίνακες 7, 8 και 9 για 
υποδείγµατα). Η συµφιλίωση θα περιέχει όλες τις αναγκαίες 
«προσαρµογές» όπως τις εξής: 

o Θα γίνονται «στρογγυλοποιήσεις» των αποτελεσµάτων για το σκοπό 
παρουσίασης (οι στρογγυλοποιήσεις δύνανται επίσης να 
επιµερίζονται στα αποτελέσµατα ανά αγορά και να µην φαίνονται 
ως προσαρµογές), 

o Προσαρµογές θα γίνονται σε στοιχεία που αναφέρονται στους 
πίνακες και πρέπει να ενσωµατωθούν για τη συµφιλίωση των 
βασιζόµενων σε CCA ρυθµιστικών αποτελεσµάτων, µε τις 
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις,  

o ∆εδοµένου ότι  απαιτείται το µεσοσταθµισµένο απασχολούµενο 
κεφάλαιο (Mean Capital Employed (MCE)), σε ορισµένες 
περιπτώσεις χρειάζεται να γίνουν κατάλληλες προσαρµογές. Σήµερα 
ο ΟΤΕ χρησιµοποιεί για τους υπολογισµούς του δεδοµένα 
ισολογισµού σε τριµηνιαία βάση. Η µέθοδος αυτή θα µπορούσε να 
εξακολουθήσει να χρησιµοποιείται. Επίσης, η µέθοδος ‘καθηµερινή 
µέση προσαρµογή’ δύναται να προστεθεί στο MCE για 
βραχυπρόθεσµο δανεισµό και µετρητά χρησιµοποιώντας 
καθηµερινούς µέσους όρους αντί για την απλή µεσοστάθµιση των 
τριµηνιαίων υπολοίπων. Η προσαρµογή είναι η διαφορά µεταξύ 
καθηµερινού και µεσοσταθµισµένου. 

                                                 
66 Παράγραφος 1 των “Guidelines on Reporting Requirements and Publication of 

Information”, Παράρτηµα της Σύστασης της Επιτροπής της 19ης Σεπτεµβρίου 2005 για τα 
συστήµατα λογιστικού διαχωρισµού και κόστους υπό το κανονιστικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 
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• Ο OTE θα πρέπει να επιδείξει διαφάνεια κατά τον επιµερισµό του κόστους 
και του απασχολούµενου κεφαλαίου σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής και 
να παρέχει κατάλληλες πληροφορίες κοστολόγησης. Η EETT 
επαναλαµβάνει ότι πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει τον επιµερισµό του 
κόστους τόσο στις ρυθµιζόµενες όσο και στις µη ρυθµιζόµενες υπηρεσίες  
για τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι εν λόγω υπηρεσίες µοιράζονται κόστη. 
Ο OTE πρέπει να παρέχει την περιγραφή της µεθόδου κοστολόγησης µε 
αναφορά της βάσης και των προτύπων κόστους, των µεθόδων επιµερισµού 
και αποτίµησης, της αναγνώρισης και χειρισµού έµµεσου κόστους.  

• Ο OTE πρέπει να παρέχει κατάλληλα στοιχεία που να αποδεικνύουν τη 
συµµόρφωσή του µε την υποχρέωση µη-διακριτικής µεταχείρισης 
(λεπτοµερή τέλη µεταφοράς). 

• Ο OTE πρέπει να παρέχει έκθεση λογιστικού ελέγχου. 

• Ο OTE πρέπει να παρέχει περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και 
ρυθµιστικώς προβλεπόµενων λογιστικών αρχών. 
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Πίνακας 7: Συµφιλίωση της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης για το έτος 
… 

Ενοποιηµένη 
κατάσταση 
αποτελεσµάτων 
χρήσης για το έτος … 

Κύκλος 
Εργασιών 
(Έσοδα) 

Λειτουργικό 
Κόστος 

Απόδοση προ 
Φόρων µε 
βάση 
Ιστορικό 
Κόστος 

Holding gain 
(or loss) και 
άλλες 
προσαρµογές 

Επιπρόσθετη 
απόσβεση 

Απόδοση προ 
Φόρων µε 
βάση Τρέχον 
Κόστος  

 Εκ EUR  Εκ EUR Εκ EUR Εκ EUR Εκ EUR  Εκ EUR  
Αγορές       
Χονδρικές Αγορές       
…       
Λιανικές Αγορές       
 …       
Σύνολο Αγορών       

       
Λοιπές 
∆ραστηριότητες       
Χονδρικές Λοιπές 
∆ραστηριότητες       
Λιανικές Λοιπές 
∆ραστηριότητες       
Υποσύνολο Λοιπών 
∆ραστηριοτήτων       

       
Σύνολο Αγορών       

       
Προσαρµογές       
Εξάλειψη εσόδων και 
κόστους µεταξύ 
αγορών       
Λοιπά Λειτουργικά 
Έσοδα       
Κέρδη από διάθεση 
ιδιοκτησίας, 
εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού       
Κέρδη από διάθεση 
συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων       
Μερίδιο επί του µετά-
φόρων κέρδους 
συνδεδεµένων και 
συµπράξεων 
επιχειρήσεων       
Λοιπές προσαρµογές*       
Μακροπρόθεσµοι 
τόκοι για καταβολή       

       
Ποσά 
δηµοσιευµένων 
οικονοµικών       
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καταστάσεων 

       
* Παρακαλώ διευκρινίστε 

 

 

Πίνακας 8: Συµφιλίωση της Κατάστασης του Απασχολούµενου Κεφαλαίου για το 

έτος … 

Ενοποιηµένο Μέσο Απασχολούµενο Κεφάλαιο     
     

Για το έτος………………..  Έτος..  Έτος.. 
   

Ίδια Κεφάλαια σύµφωνα µε τις Οικονοµικές 
Καταστάσεις     

CCA προσαρµογές 
  

________________ 
 

_________________ 
     
     

Προσαρµογές     
Goodwill     
Αναβαλλόµενοι και Τρέχοντες Φόροι     
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια και άλλος δανεισµός     
Λοιπά      

 
  

________________ 
  

________________ 
     

Μέσο CCA απασχολούµενο κεφάλαιο      

 
  

________________  
  

________________ 
     

Μέση Καθηµερινή αναπροσαρµογή     

 
  

________________ 
  

________________ 
     

Σύνολο CCA µεσοσταθµισµένου απασχολούµενου 
κεφαλαίου     

 
  

________________ 
  

________________ 
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Πίνακας 9: Συγκεντρωτική Κατάσταση (µεσοσταθµισµένου) Απασχολούµενου 

Κεφαλαίου για το έτος … 

Μεσοσταθµισµένο απασχολούµενο κεφάλαιο Αγορών  Έτος…  Έτος…
    

Αγορές Χονδρικής     
Αγορές Λιανικής     

Υποσύνολο Αγορών 
  

________________ 
  

________________ 
     
     

Λοιπές ∆ραστηριότητες     
Χονδρικές Λοιπές δραστηριότητες     
Λιανικές Λοιπές δραστηριότητες     

Υποσύνολο Λοιπών ∆ραστηριοτήτων 
  

________________ 
  

________________ 
     
     

Άλλες προσαρµογές     
Χονδρικές Αγορές     
Λιανικές Αγορές     

Υποσύνολο άλλων προσαρµογών 
  

________________ 
  

________________ 
     

Σύνολο CCA µεσοσταθµισµένου απασχολούµενου 
κεφαλαίου 

  
________________ 

  
________________ 

     

 
  

________________ 
  

________________ 
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5. Προτεινόµενη µορφή (υποδείγµατα) αναφορών για τις 
πληροφορίες κοστολόγησης LRAIC 

Ως ένα επιπλέον µέτρο, η ΕΕΤΤ προτείνει µια πρόσθετη µορφή 

(υποδείγµατα) υπό την οποία ο ΟΤΕ θα πρέπει να παρουσιάζει τα κοστολογικά 

στοιχεία LRAIC, όταν αποδεικνύει την κοστοστρέφεια ή τον αµερόληπτο 

χαρακτήρα των χρεώσεων χονδρικής. Η προτεινόµενη µορφή υποδειγµάτων θα 

διευκολύνει το έργο της ΕΕΤΤ να επιβεβαιώνει την κατανοµή του κόστους και να 

διεξάγει ελέγχους επαλήθευσης. Για παράδειγµα, τα υποδείγµατα θα επιτρέψουν 

στην ΕΕΤΤ να ελέγχει την ευαισθησία των ποσών που αποδίδονται σε 

συγκεκριµένες υπηρεσίες (π.χ. κόστος που αποδίδεται στην εκκίνηση κλήσεων σε 

ετήσια βάση ή ανά λεπτό) σε µεταβολές των ποσών που σχετίζονται µε 

συγκεκριµένα στοιχεία κόστους (όπως για παράδειγµα τα κόστη µεταγωγής σε 

EUR). Επίσης, η προτεινόµενη µορφή θα επιτρέψει στην ΕΕΤΤ να υπολογίζει την 

επίδραση που θα είχαν ορισµένες τροποποιήσεις στη µεθοδολογία επιµερισµού του 

κόστους, στο ύψος του κόστους που επιµερίζεται σε συγκεκριµένες υπηρεσίες. Η 

αυξηµένη διαφάνεια σχετικά µε τον επιµερισµό του κόστους θα βοηθήσει την 

ΕΕΤΤ να διασφαλίζει την κοστοστρέφεια και την αµεροληψία των χρεώσεων των 

ρυθµιζόµενων υπηρεσιών χονδρικής. 

Επίσης, η ΕΕΤΤ προτείνει να δηµοσιευθούν τα (µη εµπιστευτικά) τµήµατα 

των κοστολογικών στοιχείων που παρουσιάζονται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα 

αυτά. Η δηµοσίευση των στοιχείων αυτών, θα αυξήσει την πεποίθηση της αγοράς 

ότι οι χονδρικές χρεώσεις του ΟΤΕ είναι κοστοστρεφείς και αµερόληπτες και θα 

προωθήσει τη ρυθµιστική βεβαιότητα για το µέλλον. 

Το σηµείο εκκίνησης για κάθε ρυθµιστικά προβλεπόµενη κοστολόγηση 

είναι η πλήρης λίστα των στοιχείων κόστους (CAPEX και OPEX) που 

αντιστοιχούν στις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες και τις άλλες υπηρεσίες που 
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µοιράζονται κόστη µε τις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες. Αυτά τα στοιχεία κόστους, 

γενικά, εµπίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες:  

• Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες, 

• Κόστη δικτύου, 

• Κόστη που αφορούν την παροχή και πώληση προϊόντων σε πελάτες 
χονδρικής και 

• Κόστη που αφορούν την παροχή και πώληση προϊόντων σε πελάτες 
λιανικής. 

Ο σκοπός των προτεινόµενων υποδειγµάτων για την παρουσίαση των 

κοστολογικών στοιχείων είναι να καταστήσουν διαφανή τον επιµερισµό του 

κόστους αυτού σε  υπηρεσίες χονδρικής ρυθµιζόµενες, σε υπηρεσίες χονδρικής µη 

ρυθµιζόµενες και λιανικές υπηρεσίες. Τα υποδείγµατα πρέπει επίσης να 

παρουσιάζουν τον επιµερισµό του απασχολούµενου κεφαλαίου στις υπηρεσίες 

αυτές.  

Κατωτέρω, η ΕΕΤΤ αναπτύσσει την πρότασή της σχετικά µε τη δοµή των 

υποδειγµάτων:67 

• Η πρώτη οµάδα υποδειγµάτων (υποδείγµατα 1.Χ) δείχνει πώς τα σχετικά 

στοιχεία κόστους (CAPEX και OPEX) – εταιρικές γενικές λειτουργικές 

δαπάνες, κόστη δικτύου, κόστη που αφορούν την παροχή και πώληση 

προϊόντων σε πελάτες χονδρικής κόστη που αφορούν την παροχή και 

πώληση προϊόντων σε πελάτες λιανικής  – κατανέµονται στις σχετικές 

επαυξήσεις. Τα κόστη που δεν µπορούν να κατανεµηθούν απευθείας σε µια 

επαύξηση αποτελούν τα κοινά κόστη. Η πρώτη οµάδα υποδειγµάτων 

παρουσιάζει α) το LRAIC των υπηρεσιών πρόσβασης β) το LRAIC των 

υπηρεσιών κορµού, γ) τα κόστη που συνδέονται ειδικά µε υπηρεσίες 

λιανικής (το LRAIC λιανικής) και δ) τα κοινά κόστη (κόστη δικτύου κοινά 

σε υπηρεσίες πρόσβασης και κορµού και εταιρικές γενικές λειτουργικές 

                                                 
67 Βλέπε σχετικά το Παράρτηµα ΙΙ. 
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δαπάνες κοινές σε χονδρική, λιανική και λοιπές υπηρεσίες). Η ΕΕΤΤ 

θεωρεί ότι για τους σκοπούς των υποδειγµάτων, ο ΟΤΕ δεν απαιτείται να 

παρέχει πληροφορίες για το κόστος της επαύξησης λοιπά πέρα από τις 

εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες που κατανέµονται απευθείας στην  

επαύξηση λοιπά. Επιπλέον, στη πρώτη οµάδα υποδειγµάτων παρουσιάζεται 

η περαιτέρω κατανοµή του κοινού κόστους στις επαυξήσεις.  

• Η δεύτερη οµάδα υποδειγµάτων (υπόδειγµα 2) παρουσιάζει τον τρόπο µε 

τον οποίο τα κόστη των επαυξήσεων πρόσβασης και κορµού καθώς και τα, 

κοινά κόστη υπηρεσιών πρόσβασης και κορµού,  κατανέµονται στα Κύρια 

Κέντρα Κόστους. 

• Η τρίτη οµάδα υποδειγµάτων (υποδείγµατα 3.Χ) παρουσιάζει τον τρόπο µε 

τον οποίο τα κόστη που συνδέονται µε τα Κύρια Κέντρα Κόστους 

κατανέµονται σε συγκεκριµένες υπηρεσίες χονδρικής. 

Στη συνέχεια, τα υποδείγµατα περιγράφονται µε περισσότερη λεπτοµέρεια, 

ξεκινώντας µε τον προσδιορισµό του σχετικού κόστους (ενότητα 5.1). Ακολουθεί ο 

επιµερισµός του κόστους στα Κύρια Κέντρα Κόστους (ενότητα 5.2) και ο 

επιµερισµός του κόστους σε υπηρεσίες χονδρικής (ενότητα 5.3). 

5.1. Προσδιορισµός του σχετικού κόστους 

Σηµείο εκκίνησης είναι όλα τα κόστη – CAPEX και OPEX – που 

επιβαρύνουν τον ΟΤΕ κατά την παροχή των ρυθµιζόµενων υπηρεσιών και των 

υπηρεσιών που µοιράζονται κόστη µε τις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες. Τα κόστη αυτά 

διακρίνονται γενικά στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες:  

• Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες, 

• Κόστη δικτύου, 

• Κόστη που αφορούν την παροχή και πώληση προϊόντων σε πελάτες 
χονδρικής και 
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• Κόστη που αφορούν την παροχή και πώληση προϊόντων σε πελάτες 
λιανικής. 

Οι εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες αφορούν κόστη που προέρχονται 

από  κεντρικές λειτουργίες που εκτελούνται σε κεντρικές οργανωτικές µονάδες και 

αντιστοιχούν τόσο σε δραστηριότητες χονδρικής όσο και λιανικής. Κατά κύριο 

λόγο, οι λειτουργίες αυτές περιλαµβάνουν τον Εταιρικό Σχεδιασµό και Έλεγχο, 

Νοµική Υποστήριξη, Προµήθειες, ∆ιαχείριση Προϊόντων, ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων 

Πόρων, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, και ∆ιαχείριση Μεταφορών & Οχηµάτων.  

Τα κόστη δικτύου είναι τα κόστη που συνδέονται µε τα στοιχεία του PSTN, 

ATM και IP δικτύου του ΟΤΕ. Παραδείγµατα αποτελούν τα κόστη των χάλκινων 

βρόχων, των DSLAMs, των συγκεντρωτών, των σωλήνων και στύλων κα. 

Τα κόστη  που αφορούν την παροχή και πώληση προϊόντων σε πελάτες 

χονδρικής περιλαµβάνουν, ενδεικτικά, κόστη των συστηµάτων τιµολόγησης για τα 

προϊόντα χονδρικής και τα κόστη του τµήµατος που είναι υπεύθυνο για τη 

διαχείριση των πελατών χονδρικής. 

Τα κόστη που αφορούν την παροχή και πώληση προϊόντων σε πελάτες 

λιανικής αφορούν στην πώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

τελικούς χρήστες και περιλαµβάνουν, ενδεικτικά, κόστη που συνδέονται µε την 

εµπορική διάθεση, την οργάνωση των πωλήσεων, τα σηµεία πώλησης 

(καταστήµατα) και την  τιµολόγηση λιανικών προϊόντων. 

Τα υποδείγµατα πρέπει να καθιστούν διαφανή τον τρόπο µε τον οποίο τα 

κόστη αυτά κατανέµονται στις σχετικές επαυξήσεις “πρόσβασης” και “κορµού” 

καθώς και ποια κόστη συνδέονται αποκλειστικά µε τη λιανική (επάυξηση 

λιανικής). Επιπλέον πρέπει να προσδιορίζονται ποια κόστη δεν αφορούν µια 

συγκεκριµένη επάυξηση και αποτελούν τα κοινά κόστη. Εποµένως, τα κόστη 

πρέπει να διαρθρώνονται σύµφωνα µε τις ακόλουθες κατηγορίες:  

• LRAIC υπηρεσιών πρόσβασης, 

• LRAIC υπηρεσιών κορµού,  
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• Κοινά κόστη (κόστη δικτύου κοινά σε υπηρεσίες πρόσβασης και κορµού 
και εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες κοινές σε χονδρική, λιανική και 
λοιπές υπηρεσίες), 

• Ειδικά κόστη λιανικής, 

• Ειαρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες επαυξητικές των λοιπών υπηρεσιών.  

Το άθροισµα των LRAIC υπηρεσιών πρόσβασης, LRAIC υπηρεσιών 

κορµού και κοινού κόστους υπηρεσιών πρόσβασης και κορµού αντιπροσωπεύει το 

κόστος του σταθερού δικτύου του ΟΤΕ, το οποίο παρέχει υπηρεσίες χονδρικής σε 

εξωτερικούς πελάτες και υπηρεσίες στο λιανικό άκρο του ΟΤΕ (ιδιοπαροχή).  

Η κατηγορία ειδικά κόστη λιανικής αφορά κόστη που συνδέονται 

αποκλειστικά µε τη λιανική παροχή και πώληση υπηρεσιών, δηλαδή 

δηµιουργούνται από τις οργανωτικές µονάδες και την υποδοµή  της λιανικής, ενώ 

περιλαµβάνουν επίσης τις εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες που είναι 

επαυξητικές της λιανικής.  

Οι εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες του ΟΤΕ επιµερίζονται σε 

δαπάνες επαυξητικές της χονδρικής (πρόσβασης και κορµού), επαυξητικές της 

λιανικής, επαυξητικές των λοιπών υπηρεσιών και κοινές µεταξύ χονδρικής, 

λιανικής και λοιπών υπηρεσιών.  

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι οι εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες συνήθως 

κατανέµονται στις σχετικές επαυξήσεις µέσω της Κοστολόγησης Βάσει 

∆ραστηριότητας (Activity Based Costing – «ABC») και των Σχέσεων Κόστους 

Κόστους CCRs. Ορισµένες εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες ανήκουν στα 

επαυξητικά κόστη των λιανικών δραστηριοτήτων, άλλες ανήκουν στο επαυξητικό 

κόστος των δραστηριοτήτων χονδρικής (πρόσβασης και κορµού), ενώ άλλες 

ανήκουν στο επαυξητικό κόστος των λοιπών υπηρεσιών. Υπάρχει επίσης ένα 

υπόλοιπο που δεν µπορεί να κατανεµηθεί σαφώς σε δραστηριότητες λιανικής, 

χονδρικής και λοιπών υπηρεσιών και το οποίο αντιπροσωπεύει τα κοινά κόστη που 

αφορούν τη χονδρική, τη λιανική και τις «λοιπές» δραστηριότητες.  
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Η ΕΕΤΤ σηµειώνει επίσης ότι ορισµένα κόστη δικτύου οδηγούνται 

ταυτόχρονα και από τη ζήτηση για υπηρεσίες κορµού και από τη ζήτηση για 

υπηρεσίες πρόσβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Σχέσεις Κόστους Όγκου (CVRs) 

µπορεί να είναι αναγκαίες για να καθορίσουν ποιο ποσοστό του κόστους ανήκει 

στο LRAIC των υπηρεσιών πρόσβασης, στο LRAIC των υπηρεσιών κορµού και 

στο κοινό κόστος των υπηρεσιών πρόσβασης και κορµού.  

Τα κόστη που αφορούν την παροχή και πώληση προϊόντων σε πελάτες 

χονδρικής επίσης θα πρέπει να µοιραστούν καταλλήλως ανάµεσα στο LRAIC 

υπηρεσιών πρόσβασης, στο LRAIC υπηρεσιών κορµού. 

Εξ ορισµού,  τα κόστη που αφορούν την παροχή και πώληση προϊόντων σε 

πελάτες λιανικής πρέπει να θεωρηθούν συνολικά ως επαυξητικά κόστη των 

λιανικών υπηρεσιών.  

Τονίζεται ότι τα υποδείγµατα δεν ορίζουν µια συγκεκριµένη µεθοδολογία 

για την κατανοµή του κόστους στις σχετικές επαυξήσεις. Ο ΟΤΕ, όπως οφείλει να 

κάνει µέχρι σήµερα, πρέπει να παρέχει έγγραφη τεκµηρίωση των µεθοδολογιών 

που εφαρµόστηκαν. Η ΕΕΤΤ θα αξιολογεί την καταλληλότητα των µεθοδολογιών 

ανά περίπτωση.  

Επιµερισµός κοινού κόστους µε τον κανόνα Equi-Proportionate Mark-up 

(EPMU) 

Ένα τµήµα των εταιρικών γενικών λειτουργικών δαπανών είναι κοινό σε 

δραστηριότητες χονδρικής, λιανικής και λοιπές. Το σχετικό κόστος επιµερίζεται 

αρχικά µεταξύ δραστηριοτήτων χονδρικής, λιανικής και λοιπών µε τη χρήση του 

κανόνα EPMU. Στη συνέχεια το τµήµα των εταιρικών γενικών λειτουργικών 

δαπανών που έχει επιµεριστεί στις δραστηριότητες χονδρικής προσδιορίζει ένα 

µέρος του κοινού κόστους στις επαυξήσεις «πρόσβαση» και «κορµός» και 

επιµερίζεται µεταξύ των υπηρεσιών πρόσβασης και κορµού µε τη χρήση του 

κανόνα EPMU. Αυτό υλοποιείται µε τον προσδιορισµό της αναλογίας του κόστους 

που άµεσα επιµερίζεται στην επαύξηση πρόσβασης (και αντίστοιχα στην επαύξηση 

κορµού) ως αναλογία του αθροίσµατος του κόστους που επιµερίζεται άµεσα στην 

επαύξηση πρόσβαση και στην επαύξηση κορµός. Οι αναλογίες (ποσοστά) που 
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προκύπτουν χρησιµοποιούνται ως κλείδα επιµερισµού για τα κοινά κόστη 

πρόσβασης και κορµού. 

Παροµοίως µε τις εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες ένα τµήµα του 

κόστους που σχετίζεται µε το δίκτυο είναι κοινό µεταξύ των επαυξήσεων 

«πρόσβαση» και «κορµός». Και σε αυτή την περίπτωση τα κόστη επιµερίζονται 

µεταξύ των υπηρεσιών πρόσβασης και κορµού µε τη χρήση του κανόνα EPMU. 

5.2. Επιµερισµός κόστους στα Κύρια Κέντρα Κόστους (ΚΚΚ) 

Η δεύτερη οµάδα υποδειγµάτων αφορά τον επιµερισµό του κόστους στα 

Κύρια Κέντρα Κόστους (Main Cost Centres (MCCs)).  Τα Κύρια Κέντρα Κόστους 

που προτείνει η ΕΕΤΤ, µπορούν να οµαδοποιηθούν ανάλογα µε την επαύξηση που 

αφορούν σε: 

• Κύρια Κέντρα Κόστους που σχετίζονται µε την πρόσβαση και 

• Κύρια Κέντρα Κόστους που σχετίζονται µε τον κορµό (µετάδοση). 

Η οµάδα των Κυρίων Κέντρων Κόστους που σχετίζονται µε την πρόσβαση 

περιλαµβάνει µια υπο-οµάδα κέντρων κόστους που συνδέονται µε συγκεκριµένα 

στοιχεία του δικτύου πρόσβασης καθώς και ένα κέντρο κόστους που συνδέεται µε 

την πώληση υπηρεσιών πρόσβασης σε πελάτες χονδρικής.  

Παροµοίως, η οµάδα Κύριων Κέντρων Κόστους που σχετίζονται µε τον 

κορµό περιλαµβάνει µια υπο-οµάδα κέντρων κόστους που συνδέονται µε 

συγκεκριµένα στοιχεία των κύριων δικτύων (δικτύων PSTN, ATM και IP) και ένα 

κέντρο κόστους που συνδέεται µε την πώληση υπηρεσιών µετάδοσης σε πελάτες 

χονδρικής.  

Η λίστα των Κύριων Κέντρων Κόστους που σχετίζονται µε την πρόσβαση 

και τον κορµό παρουσιάζεται στον Πίνακα 10. 
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Πίνακας 10: Λίστα Κύριων Κέντρων Κόστους (ΚΚΚ) 

ΚΚΚ που 
συνδέονται µε 
στοιχεία του 
δικτύου πρόσβασης 

• Τοπικοί βρόχοι 
• Θύρες PSTN σε PSTN συγκεντρωτές ή κόµβους 
• Θύρες ISDN-BRA σε PSTN συγκεντρωτές ή κόµβους 
• Θύρες ISDN-PRA σε PSTN συγκεντρωτές ή κόµβους 
• DSLAMs για ATM 
• DSLAMs για Ethernet/IP 
• Πολυπλέκτες SDH στις εγκαταστάσεις πελατών  

ΚΚΚ που 
σχετίζονται 
µε την 
πρόσβαση 

ΚΚΚ που 
συνδέονται µε 
πώληση υπηρεσιών 
πρόσβασης σε 
πελάτες χονδρικής 

• Πώληση υπηρεσιών χονδρικής σε τρίτους που αιτούνται υπηρεσίες 
πρόσβασης 
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ΚΚΚ που 
συνδέονται µε 
στοιχεία του 
δικτύου κορµού  

• Συγκεντρωτές  
• Τοπικοί κόµβοι 
• Tandem κόµβοι 
• Ζευκτικοί (Trunk) κόµβοι 
• ∆ιεθνείς κόµβοι 
• RSU - local µετάδοση (*) 

o Βάσει ζεύξεων 
o Βάσει µήκους 

• Local - local µετάδοση  (*) 
o Βάσει ζεύξεων 
o Βάσει µήκους 

• Local - tandem µετάδοση  (*) 
o Βάσει ζεύξεων 
o Βάσει µήκους 

• Local – trunk µετάδοση  (*) 
o Βάσει ζεύξεων 
o Βάσει µήκους 

• Tandem-tandem µετάδοση  (*) 
o Βάσει ζεύξεων 
o Βάσει µήκους 

• Tandem-trunk µετάδοση  (*) 
o Βάσει ζεύξεων 
o Βάσει µήκους 

• Trunk-trunk µετάδοση  (*) 
o Βάσει ζεύξεων 
o Βάσει µήκους 

• Tandem - international µετάδοση  (*) 
o Βάσει ζεύξεων 
o Βάσει µήκους 

• Trunk - international µετάδοση  (*) 
o Βάσει ζεύξεων 
o Βάσει µήκους 

• DSLAMs για ATM 
• DSLAMs για IP 
• Συγκεντρωτές για ATM 
• Συγκεντρωτές για Ethernet/IP 
• BRAS για ATM 
• BRAS για IP 
• ATM κόµβοι (π.χ. κέντρα µεταγωγής και συγκεντρωτές) 
• Κόµβοι Ethernet/IP (π.χ. κέντρα µεταγωγής) 
• IP-δροµολογητές  

ΚΚΚ που 
σχετίζονται 
µε τον κορµό 

ΚΚΚ που 
συνδέονται µε 
πώληση υπηρεσιών 
µετάδοσης σε 
πελάτες χονδρικής 

• Πώληση υπηρεσιών χονδρικής σε τρίτους που αιτούνται υπηρεσίες 
µετάδοσης 

(*) Υπάρχουν δύο κατηγορίες κέντρων κόστους που συνδέονται µε τις ζεύξεις µετάδοσης:  
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• Τα κέντρα κόστους που βασίζονται στις ζεύξεις αναφέρονται στα κόστη που οδηγούνται από τη χωρητικότητα 
µιας ζεύξης µετάδοσης. Τα κόστη αυτά συνδέονται µεταξύ άλλων µε τον εξοπλισµό πολυπλεξίας.  

• Τα κέντρα κόστους που βασίζονται στο µήκος συνδέονται µε τα κόστη που οδηγούνται από το µήκος των 
ζεύξεων µετάδοσης. Τα κόστη αυτά συνδέονται µεταξύ άλλων µε σωλήνες, καλώδια και στύλους.  

 

Η δεύτερη οµάδα υποδειγµάτων καθιστά διαφανή την κατανοµή του 

κόστους στα Κύρια Κέντρα Κόστους. Τα υποδείγµατα δείχνουν τον τρόπο µε τον 

οποία τα κόστη που ορίζονται ανωτέρω ως LRAIC υπηρεσιών πρόσβασης, LRAIC 

υπηρεσιών κορµού και κοινά κόστη υπηρεσιών πρόσβασης και κορµού, 

κατανέµονται στα Κύρια Κέντρα Κόστους.  

Σχετικά µε τον επιµερισµό του κόστους στα Κύρια Κέντρα Κόστους, τα 

υποδείγµατα δεν ορίζουν µια συγκεκριµένη µεθοδολογία για τον επιµερισµό. Ο 

ΟΤΕ, όπως οφείλει να κάνει µέχρι σήµερα, πρέπει να παρέχει έγγραφη τεκµηρίωση 

των µεθοδολογιών που εφαρµόζονται. Η ΕΕΤΤ θα αξιολογεί την καταλληλότητα 

των µεθοδολογιών ανά περίπτωση. 

5.3. Επιµερισµός του κόστους σε υπηρεσίες 

Μια τρίτη οµάδα υποδειγµάτων αφορά τον επιµερισµό του κόστους σε 

υπηρεσίες χονδρικής. Τα υποδείγµατα, καθιστούν διαφανή τον επιµερισµό του 

κόστους ανάµεσα στα τµήµατα πρόσβασης και κορµού (µετάδοσης) των 

υπηρεσιών χονδρικής. Η πρόσβαση και ο κορµός (µετάδοση) περιλαµβάνουν τα 

ακόλουθα: 

• Πρόσβαση: 

o Πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, 

o Αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, 

o Στοιχεία DSL πρόσβασης της Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης,  

o Στοιχεία πρόσβασης των χονδρικών µισθωµένων γραµµών, 

• Κορµός (Μετάδοση): 

o Στοιχεία κορµού των χονδρικών µισθωµένων γραµµών, 
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o Στοιχεία κορµού της Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, 

o Τηλεφωνική µετάδοση κλήσεων (υπηρεσίες διασύνδεσης και κλήσεις 
από άκρο σε άκρο). 

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι η πρόσβαση και ο κορµός (µετάδοση) 

περιλαµβάνουν τόσο υπηρεσίες χονδρικής που παρέχονται σε άλλους παρόχους, 

όσο και υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΟΤΕ στο λιανικό του άκρο. Εξαιρέσεις 

αποτελούν η αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και οι κλήσεις 

διασύνδεσης (οι οποίες παρέχονται µόνο σε άλλους παρόχους) και οι 

τοπικές/εθνικές και άλλες κλήσεις (οι οποίες µόνον ιδιοπαρέχονται). 

Ο Πίνακας 11 παρουσιάζει την πλήρη λίστα των σχετικών υπηρεσιών 

πρόσβασης και κορµού (µετάδοσης) στις οποίες κατανέµονται κόστη. 

 

Πίνακας 1: Λίστα υπηρεσιών πρόσβασης και µετάδοσης   

Πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο 

• Πρόσβαση χαµηλής χωρητικότητας  
o PSTN, 
o ISDN-BRA 

• Πρόσβαση υψηλής χωρητικότητας (ISDN-PRA) 

Αδεσµοποίητη πρόσβαση στον 
τοπικό βρόχο 

• Πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο 
• Μεριζόµενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο 
• Πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό υπο-

βρόχο 
• Μεριζόµενη πρόσβαση στον τοπικό υπο-βρόχο 

Πρόσβαση 

Στοιχεία DSL πρόσβασης της 
Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης68 

• 1 Mbs 
• 2 Mbs 
• 4 Mbs 
• 8Mbps 
• Έως 24 Mbps 

                                                 
68 Οι χωρητικότητες αναφέρονται στα υφιστάµενα προϊόντα του ΟΤΕ. Ωστόσο, η λίστα 

αυτή πρέπει να επικαιροποιείται. 
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Στοιχεία πρόσβασης των 
χονδρικών µισθωµένων γραµµών 

• Αναλογικές M1020/25 
• Αναλογικές M1040 
• Ψηφιακές 64 kbs, 
• Ψηφιακές 128 kbs 
• Ψηφιακές 256 kbs 
• Ψηφιακές 384 kbs 
• Ψηφιακές 512 kbs 
• Ψηφιακές 1024 kbs 
• Ψηφιακές 1920 kbs 
• Ψηφιακές 2 Mbs 
• Ψηφιακές 34 Mbs 
• Ψηφιακές 155 Mbs 
• Ψηφιακές >155 Mbs 
• Ζεύξεις διασύνδεσης 
• Ραδιοφωνική Μετάδοση 
• Τηλεοπτική Μετάδοση 

Στοιχεία κορµού των 
µισθωµένων γραµµών χονδρικής 

• Αναλογικές M1020/25 
• Αναλογικές M1040 
• Ψηφιακές 64 kbs, 
• Ψηφιακές 128 kbs 
• Ψηφιακές 256 kbs 
• Ψηφιακές 384 kbs 
• Ψηφιακές 512 kbs 
• Ψηφιακές 1024 kbs 
• Ψηφιακές 1920 kbs 
• Ψηφιακές 2 Mbs 
• Ψηφιακές 34 Mbs 
• Ψηφιακές 155 Mbs 
• Ψηφιακές >155 Mbs 
• Ζεύξεις διασύνδεσης 
• Ραδιοφωνική Μετάδοση 
• Τηλεοπτική Μετάδοση 

Μετάδοση 

Στοιχεία κορµού 
Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης69 

• Από την υπηρεσία ΑΡΥΣ 
o 1 Mbs 
o 2 Mbs 
o 4 Mbs 
o 8Mbps 
o Έως 24 Mbps 

• Από την υπηρεσία OKΣYA 

                                                 
69 Οι χωρητικότητες αναφέρονται στα υφιστάµενα προϊόντα του ΟΤΕ. Ωστόσο, η λίστα 

αυτή πρέπει να επικαιροποιείται. 
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Τηλεφωνική  Μετάδοση κλήσεων  • Κλήσεις διασύνδεσης 
o Εκκίνηση κλήσης 
o Τερµατισµός κλήσης 
o ∆ιαβίβαση 

 ∆ιαβίβαση που προσφέρεται µε 
εκκίνηση/τερµατισµό  

• Απλή  
• ∆ιπλή 

 ∆ιαβίβαση µεταξύ άλλων δικτύων 
• Απλή  
• ∆ιπλή 

o Θύρες διασύνδεσης 
o Σηµατοδοσία ∆ιασύνδεσης 

• Υπηρεσίες µετάδοσης που παρέχονται εσωτερικά 
o Τοπικές και εθνικές κλήσεις 

 Τοπικές κλήσεις εντός δικτύου  
 Τοπικές κλήσεις εκτός δικτύου 

(τέλος παρακράτησης) 
 Υπεραστικές κλήσεις εντός 

δικτύου  
 Υπεραστικές  κλήσεις εκτός 

δικτύου (τέλος παρακράτησης) 
 Κλήσεις από σταθερό σε κινητό 

(τέλος παρακράτησης) 
 Κλήσεις προς ISPs εντός δικτύου 
 Κλήσεις προς ISPs εκτός δικτύου 

(τέλος παρακράτησης) 
 Κλήσεις προς άλλους παρόχους 

υπηρεσιών εντός δικτύου 
 Κλήσεις προς άλλους παρόχους 

υπηρεσιών εκτός δικτύου (τέλος 
παρακράτησης) 

o Άλλες κλήσεις 

 

Τα υποδείγµατα δεν προκαθορίζουν µια συγκεκριµένη µεθοδολογία για τον 

επιµερισµό του κόστους των Κύριων Κέντρων Κόστους σε ειδικότερες υπηρεσίες 

πρόσβασης και κορµού (µετάδοσης). Ο ΟΤΕ, όπως οφείλει να κάνει µέχρι σήµερα, 

πρέπει να παρέχει έγγραφη τεκµηρίωση των µεθοδολογιών που εφαρµόζονται. Η 

ΕΕΤΤ θα αξιολογεί την καταλληλότητα των µεθοδολογιών ανά περίπτωση. 

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει τα ακόλουθα σε σχέση µε την κατανοµή του κόστους σε 

υπηρεσίες πρόσβασης:  

• Κόστη των Κύριων Κέντρων Κόστους που σχετίζονται µε στοιχεία του 
δικτύου: Κατά κανόνα, τα κόστη που επιµερίζονται σε µια υπηρεσία 
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πρόσβασης πρέπει να εξαρτώνται από τη χρησιµοποίηση των κέντρων 
κόστους που εµπλέκονται στην παροχή της υπηρεσίας. Μια ευρέως 
διαδεδοµένη µεθοδολογία είναι η Κοστολόγηση Βάσει Στοιχείων (Εlement 
Based Costing (EBC)). Η µεθοδολογία EBC σηµαίνει ότι τα κόστη που 
αποδίδονται σε µια συγκεκριµένη υπηρεσία εξαρτώνται από τα στοιχεία 
δικτύου που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία για την παροχή της 
υπηρεσίας. Η µεθοδολογία EBC σηµαίνει για παράδειγµα ότι τα κόστη που 
αποδίδονται σε µια υπηρεσία πρόσβασης πρέπει να εξαρτώνται από τα 
Κύρια Κέντρα Κόστους που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή της 
υπηρεσίας αυτής. 

• Κόστη Κύριου Κέντρου Κόστους “πώληση υπηρεσιών σε πελάτες 
χονδρικής”: Ο ΟΤΕ πρέπει να δηλώνει το ποσό του κόστους που έχει 
επιµεριστεί στις επιµέρους υπηρεσίες πρόσβασης.  

Σχετικά µε τον επιµερισµό του κόστους σε υπηρεσίες κορµού (µετάδοσης), 

η ΕΕΤΤ επισηµαίνει τα εξής: 

• Κόστη Κύριων Κέντρων Κόστους που συνδέονται µε τις ζεύξεις µετάδοσης 
(βάσει “µήκους” και βάσει “ζεύξεων”): Ο ΟΤΕ πρέπει να δηλώνει ποιο 
ποσοστό του κόστους που δεσµεύεται για τα κέντρα κόστους βάσει 
«µήκους» έχει επιµεριστεί στις απευθείας ζεύξεις µετάδοσης µεταξύ 
κόµβων του δικτύου ATM, στις απευθείας ζεύξεις µετάδοσης µεταξύ 
κόµβων των δικτύων IP, στις απευθείας ζεύξεις µετάδοσης µεταξύ κόµβων 
των δικτύων Ethernet και στις ζεύξεις µετάδοσης SDH.70 Τα υποδείγµατα 
δεν προκαθορίζουν µια συγκεκριµένη µεθοδολογία για την κατανοµή του 
κόστους. Ο ΟΤΕ πρέπει επίσης να δηλώνει ποιο ποσοστό κόστους των 
κέντρων κόστους βάσει «ζεύξεων» έχει επιµεριστεί στο PSTN δίκτυο, στο 
ATM δίκτυο,  στο IP δίκτυο, στο Ethernet δίκτυο και στις µισθωµένες 
γραµµές που έχουν υλοποιηθεί αποκλειστικά για το δίκτυο µετάδοσης 
SDH.71 Στο βαθµό που είναι σχετικό, ο ΟΤΕ πρέπει να δηλώνει ποιό 
ποσοστό του κόστους του SDH δικτύου έχει επιµεριστεί σε µισθωµένες 
γραµµές που υλοποιήθηκαν άµεσα σε αυτό το επίπεδο δικτύου (δηλαδή, 
χωρίς ανάµειξη των IP/MLPS ή των ATM δικτύων). Και πάλι, τα 
                                                 
70 Οι απευθείας ζεύξεις µετάδοσης είναι αυτές που δεν περιλαµβάνουν εξοπλισµό 

µετάδοσης, όπως πολυπλέκτες. ∆εδοµένης της χωρητικότητας που προσφέρεται σε διεπαφές των 
IP-δροµολογητών (ορισµένες  µπορούν να έχουν περισσότερα από 2 Gbps), µπορεί να µην υπάρχει 
η ανάγκη εγκατάστασης πρόσθετων πολυπλεκτών. 

71 Οι ζεύξεις µεταξύ κόµβων του δικτύου PSTN, κόµβων του ATM δικτύου και κόµβων 
του δικτύου IP µπορούν να υλοποιηθούν εγκαθιστώντας SDH ή άλλες τεχνολογίες πολυπλεξίας.  
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υποδείγµατα δεν ορίζουν µια συγκεκριµένη µεθοδολογία για την κατανοµή 
του κόστους. 

• Κόστη Κύριων Κέντρων Κόστους που συνδέονται µε κόµβους του δικτύου 

ATM, κόµβους του δικτύου IP, κόµβους του δικτύου Ethernet, DSLAM και 

BRAS καθώς και τις ζεύξεις µετάδοσης µεταξύ αυτών των κόµβων δικτύου: 

Τα υποδείγµατα δεν προ-καθορίζουν συγκεκριµένη µεθοδολογία που πρέπει 

να ακολουθεί ο ΟΤΕ για τον επιµερισµό του κόστους, µόνο απαιτούν να 

δηλώνει ο ΟΤΕ ποιο τµήµα του κόστους ενός Κέντρου Κόστους έχει 

επιµερισθεί σε κάθε κατηγορία υπηρεσίας.  

• Κόστος Κύριων Κέντρων Κόστους που συνδέονται µε στοιχεία των PSTN 

δικτύων: Και σε αυτήν την περίπτωση, τα υποδείγµατα δεν ορίζουν κάποια 

συγκεκριµένη µεθοδολογία επιµερισµού του κόστους σε υπηρεσίες 

µετάδοσης µέσω δικτύου PSTN, αλλά ο ΟΤΕ πρέπει να τεκµηριώνει 

εγγράφως τη µεθοδολογία που εφαρµόζει.  

• Κόστη Κύριου Κέντρου Κόστους «πωλήσεις υπηρεσιών σε πελάτες 

χονδρικής»: Ο ΟΤΕ πρέπει να δηλώνει το ποσό του κόστους του έχει 

επιµεριστεί στις υπηρεσίες µετάδοσης.  

Η πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και στον αδεσµοποίητο 

τοπικό βρόχο παρέχεται αποκλειστικά µέσω του δικτύου πρόσβασης. Η υπηρεσία 

OKΣYA της Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, τα ζευκτικά τµήµατα 

µισθωµένων γραµµών χονδρικής, οι υπηρεσίες διασύνδεσης 

(εκκίνηση/τερµατισµός/διαβίβαση κλήσεων/πόρτες/σηµατοδοσία) και οι εσωτερικά 

παρεχόµενες κλήσεις  (τοπικές/εθνικές, καθώς και λοιπές κλήσεις) παρέχονται 

αποκλειστικά µέσω του δικτύου κορµού. Ωστόσο, ορισµένες υπηρεσίες χονδρικής 

συνδέονται τόσο µε την πρόσβαση όσο και µε τη µετάδοση και στις περιπτώσεις 

αυτές το κόστος της πρόσβασης και της µετάδοσης πρέπει να υπολογιστεί 

κατάλληλα προκειµένου να επιµεριστεί στα κόστη των σχετικών υπηρεσιών 

χονδρικής. Αυτό εφαρµόζεται στην υπηρεσία ΑΡΥΣ της Χονδρικής Ευρυζωνικής 
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Πρόσβασης, στα τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών χονδρικής και στα 

Τµηµατικά Κυκλώµατα.  

Η λίστα των υπηρεσιών χονδρικής στις οποίες πρέπει να επιµεριστούν 

τελικά τα κόστη φαίνεται στον Πίνακα 12. 
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Πίνακας 12: Λίστα υπηρεσιών χονδρικής   

 

Πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο 

• Πρόσβαση χαµηλής χωρητικότητας (συµπεριλαµβανοµένης της 
Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών) 

o PSTN, 
o ISDN-BRA 

• Πρόσβαση υψηλής χωρητικότητας (ISDN-PRA) 

Αδεσµοποίητη πρόσβαση στον 
τοπικό βρόχο 

• Πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο  
• Μεριζόµενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο  
• Πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση στον υπο-βρόχο  
• Μεριζόµενη πρόσβαση στον υπο-βρόχο 

Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση • ΑΡΥΣ 
o 1 Mbs 
o 2 Mbs 
o 4 Mbs 
o 8Mbps 
o Έως 24 Mbps 

• ΟΚΣΥΑ 

PSTN Μετάδοση κλήσεων  • Υπηρεσίες διασύνδεσης 
o Εκκίνηση κλήσεων  
o Τερµατισµός κλήσεων 
o ∆ιαβίβαση 

 ∆ιαβίβαση που προσφέρεται µε 
εκκίνηση/τερµατισµό  

• Απλή  
• ∆ιπλή 

 ∆ιαβίβαση µεταξύ άλλων δικτύων  
• Απλή  
• ∆ιπλή 

o Θήρες διασύνδεσης 
o Σηµατοδοσία διασύνδεσης 

•  Υπηρεσίες µετάδοσης που παρέχονται εσωτερικά 
• Τοπικές και εθνικές κλήσεις 

 Τοπικές κλήσεις εντός δικτύου  
 Τοπικές κλήσεις εκτός δικτύου  (τέλος 

παρακράτησης) 
 Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου  
 Υπεραστικές κλήσεις εκτός δικτύου (τέλος 

παρακράτησης) 
 Κλήσεις από σταθερό σε κινητό (τέλος 

παρακράτησης) 
 Κλήσεις προς ISPs εντός δικτύου 
 Κλήσεις προς ISPs εκτός δικτύου (τέλος 

παρακράτησης) 
 Κλήσεις προς άλλους παρόχους υπηρεσιών εντός 

δικτύου 
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 Κλήσεις προς άλλους παρόχους υπηρεσιών εκτός 
δικτύου (τέλος παρακράτησης) 

• Άλλες κλήσεις 

• Τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών χονδρικής  
o Αναλογικές M1020/25 
o  Αναλογικές M1040 
o Ψηφιακές 64 kbps, 
o Ψηφιακές 128 kbps 
o Ψηφιακές 256 kbps 
o Ψηφιακές 384 kbps 
o Ψηφιακές 512 kbps 
o Ψηφιακές 1024 kbps 
o Ψηφιακές 1920 kbps 
o Ψηφιακές 2 Mbps 
o Ψηφιακές 34 Mbps 
o Ψηφιακές 155 Mbps 
o Ψηφιακές >155 Mbps 
o Ζεύξεις διασύνδεσης 
o Ραδιοφωνική Μετάδοση 
o Τηλεοπτική Μετάδοση 

Μισθωµένες γραµµές χονδρικής 

• Ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών χονδρικής  
o Αναλογικές M1020/25 
o  Αναλογικές M1040 
o Ψηφιακές 64 kbps, 
o Ψηφιακές 128 kbps 
o Ψηφιακές 256 kbps 
o Ψηφιακές 384 kbps 
o Ψηφιακές 512 kbps 
o Ψηφιακές 1024 kbps 
o Ψηφιακές 1920 kbps 
o Ψηφιακές 2 Mbps 
o Ψηφιακές 34 Mbps 
o Ψηφιακές 155 Mbps 
o Ψηφιακές >155 Mbps 
o Ζεύξεις διασύνδεσης 
o Ραδιοφωνική Μετάδοση 
o Τηλεοπτική Μετάδοση 
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• Τµηµατικά Ιδιωτικά Κυκλώµατα  
o Ψηφιακά 64 kbps, 
o Ψηφιακά 128 kbps 
o Ψηφιακά 256 kbps 
o Ψηφιακά 384 kbps 
o Ψηφιακά 512 kbps 
o Ψηφιακά 1024 kbps 
o Ψηφιακά 1920 kbps 
o Ψηφιακά 2 Mbps 
o Ψηφιακά 34 Mbps 
o Ψηφιακά 155 Mbps 
o Ψηφιακά >155 Mbps 

 

 

5.4. Σχέση µε το µοντέλο bottom-up της EETT  

Τα ποσά που αναφέρονται στα υποδείγµατα δύναται να συγκριθούν επίσης 

µε τα αποτελέσµατα των κοστολογικών µοντέλων  bottom-up που χρησιµοποιεί η 

ΕΕΤΤ. Εάν τα εν λόγω bottom-up µοντέλα δίνουν διαφορετικά αποτελέσµατα από 

αυτά που δίνει το µοντέλο top-down του ΟΤΕ, τα υποδείγµατα θα βοηθήσουν την 

ΕΕΤΤ να προσδιορίσει τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι εν λόγω διαφορές. 

5.5. Υποδείγµατα τα οποία αντικατοπτρίζουν την υφιστάµενη 
δικτυακή υποδοµή του ΟΤΕ 

Στους παρόχους σταθερών δικτύων στην Ευρώπη, παρατηρείται ξεκάθαρα 

η τάση αντικατάστασης των υπαρχόντων δικτύων PSTN µε δίκτυα επόµενης γενιάς 

(Next Generation Networks (NGN)). Ένα δίκτυο NGN είναι ένα δίκτυο το οποίο σε 

γενικές γραµµές λειτουργεί σε πρωτόκολλο Internet το οποίο παρέχει την 

πλατφόρµα για µια πληθώρα υπηρεσιών µετάδοσης, συµπεριλαµβανοµένων 

υπηρεσιών φωνής, δεδοµένων, εικονικά ιδιωτικά δίκτυα, video on demand και 

τηλεοπτικό περιεχόµενο. 

Παρά την εµφάνιση δικτύων NGNs, τα υποδείγµατα που παρουσιάζονται 

στο παρόν κείµενο διαβούλευσης συνάδουν µε την χρησιµοποιούµενη 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική δικτύου. Ο OTE χρησιµοποιεί επί του παρόντος για το 
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δίκτυο κορµού βασικά κέντρα κόστους όπως «συγκεντρωτές», «τοπικοί κόµβοι», 

«tandem κόµβοι», κλπ. Αυτά τα βασικά κέντρα κόστους υιοθετήθηκαν στα 

υποδείγµατα. Αυτά τα βασικά κέντρα κόστους αντιπροσωπεύουν βασικά στοιχεία 

του παραδοσιακού PSTN δικτύου. 

Οι λόγοι για τους οποίους δεν έγινε ενσωµάτωση NGNs στις υπάρχουσες 

απαιτήσεις κοστολόγησης είναι: 

1.  Το δίκτυο PSTN εξακολουθεί να είναι η δεσπόζουσα πλατφόρµα για τις 

υπηρεσίες µετάδοσης στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί 

σκόπιµο να απαιτηθεί από τον ΟΤΕ να αναφέρει το κόστος ενός NGN τη 

δεδοµένη χρονική στιγµή. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι παράµετροι 

κοστολόγησης που αναφέρονται στο παρόν κείµενο διαβούλευσης 

σχετίζονται αποκλειστικά µε το ύψος του κόστους που είχε ο ΟΤΕ (ex post / 

εκ των υστέρων αναφορά στοιχείων που προέρχεται από τις οικονοµικές 

καταστάσεις) ή που θα έχει µελλοντικά ο ΟΤΕ (ex ante/εκ των προτέρων 

πρόβλεψη στοιχείων για τον υπολογισµό του κόστους). Τα ως άνω κόστη 

σχετίζονται µε το συγκεκριµένο δίκτυο που λειτουργεί αυτή τη στιγµή. 

Βεβαίως, η διάθεση νέων τεχνολογιών θα έχει επίπτωση στην εκτίµηση των 

υφιστάµενων στοιχείων (ιδιαίτερα όσον αφορά το απασχολούµενο κεφάλαιο) 

και το κατάλληλο επίπεδο απόσβεσης. Αυτό ωστόσο είναι συµβατό µε το 

γεγονός ότι οι απαιτήσεις κοστολόγησης που έχουν επιβληθεί στον ΟΤΕ 

πρέπει να αντιστοιχούν στην υπάρχουσα αρχιτεκτονική του δικτύου του. 

2.  Όσον αφορά στον επιµερισµό του κόστους του δικτύου PSTN στις επιµέρους 

υπηρεσίες χονδρικής υπάρχει µια κοινώς αποδεκτή µεθοδολογία (κοινή 

πρακτική) από τους Ευρωπαίους ρυθµιστές και παρόχους, ενώ δεν υπάρχει 

ενιαία πρακτική αναφορικά µε τα NGNs. 

Για τους ως άνω λόγους, η ΕΕΤΤ προτείνει να επικεντρωθεί η παρούσα 

διαβούλευση στην υφιστάµενη υποδοµή δικτύου του ΟΤΕ. 
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6. Άλλα ζητήµατα 

6.1. ∆ηµοσίευση Πληροφοριών 

Σύµφωνα µε τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ακόλουθες 

πληροφορίες λογιστικού διαχωρισµού οφείλουν να δηµοσιεύονται, υπό τον όρο ότι 

θεωρούνται ως µη εµπιστευτικές:  

• Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως 

• Κατάσταση Απασχολούµενου κεφαλαίου (λεπτοµερής µέθοδος  
υπολογισµού και τιµές των χρησιµοποιούµενων παραµέτρων), 

• Ενοποίηση λογαριασµών και συµφωνία µε προβλεπόµενους από το νόµο 
λογαριασµούς ή άλλες πηγές πληροφοριών κοστολόγησης, 

• Περιγραφή των µεθοδολογιών κοστολόγησης, µε αναφορά της βάσης και 
των προτύπων κόστους, των µεθοδολογιών κατανοµής και αποτίµησης, της 
αναγνώρισης και του χειρισµού του έµµεσου κόστους, 

• Παρατηρήσεις σχετικές µε τη µη διακριτική µεταχείριση (λεπτοµερή τέλη 
µεταφοράς), 

• Έκθεση λογιστικού ελέγχου, 

• Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και των ρυθµιστικώς προβλεπόµενων 
λογιστικών αρχών και  
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•  ∆ήλωση συµµόρφωσης µε τους κανόνες του Ευρωπαϊκού και Εθνικού 
δικαίου 72 

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ένα σηµαντικό µέρος των πληροφοριών 

κοστολόγησης LRAIC συµπεριλαµβανοµένων, των επιπρόσθετων πληροφοριών 

που παρέχονται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα, δύναται να δηµοσιεύεται. 

Το ακριβές εύρος των πληροφοριών κοστολόγησης και λογιστικού 

διαχωρισµού που θα δηµοσιεύεται, πρέπει να προσδιορισθεί επί τη βάσει δύο 

κριτηρίων: Από τη µια µεριά  υπάρχει η υποχρέωση της ΕΕΤΤ να διασφαλίζει τη 

διαφάνεια των αποφάσεών της και να αυξάνει την εµπιστοσύνη της αγοράς ότι τα 

ρυθµιζόµενα τέλη είναι κοστοστρεφή και αµερόληπτα, ενώ, από την άλλη πλευρά, 

υπάρχει το έννοµα προστατευόµενο συµφέρον του ΟΤΕ να διασφαλίζει την 

προστασία του επιχειρηµατικού του απορρήτου. Ωστόσο, δεν εµπίπτουν όλες οι 

πληροφορίες κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισµού στη σφαίρα του 

«επιχειρηµατικού απορρήτου». Επιχειρηµατικό απόρρητο αποτελούν µόνο τα 

στοιχεία εκείνα που θα εδύναντο να παράσχουν, αµέσως ή εµµέσως, 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στους ανταγωνιστές του ΟΤΕ στην αγορά λιανικής.  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί κατ’αρχήν ότι οι πληροφορίες κοστολόγησης που 

απαιτούνται για τα προτεινόµενα υποδείγµατα της παρούσας διαβούλευσης δεν 

παρέχουν στους ανταγωνιστές του ΟΤΕ κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, και 

ως εκ τούτου δύνανται να δηµοσιεύονται προς το σκοπό της διαφάνειας των 

αποφάσεων της ΕΕΤΤ. 

                                                 
  72 Η παράγραφος 2 του Παραρτήµατος της Σύστασης της Επιτροπής αναφέρει ότι «οι 
ετήσιες δηλώσεις συµµόρφωσης πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον: τα συµπεράσµατα του 
ορκωτού ελεγκτή, όλες τις ασυµφωνίες που διαπιστώθηκαν, τις συστάσεις εκ µέρους του ορκωτού 
ελεγκτή (µε περιγραφή των αντίστοιχων συνεπειών), την πλήρη περιγραφή της µεθοδολογίας 
επαλήθευσης που ακολουθήθηκε, και ορισµένα συγκεντρωτικά χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά 
δεδοµένα (όπως για παράδειγµα προσαρµογές εκτίµησης τρέχοντος κόστους, βασικές παραδοχές 
των µεθόδων κατανοµής, επίπεδο κατανεµηµένου κόστους και βαθµός διακριτότητας του 
µοντέλου). Η παράγραφος 2 αναφέρει επίσης ότι η “δηµοσίευση της δήλωσης συµµετοχής και των 
αποτελεσµάτων του λογιστικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται σε µορφή εύκολα προσβάσιµη από 
τα ενδιαφερόµενα µέρη, εντύπως ή ηλεκτρονικά, ή να δηµοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του 
φορέα εκµετάλλευσης ή του εθνικού ρυθµιστή (εν προκειµένω της ΕΕΤΤ).” 
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Η ΕΕΤΤ είναι επίσης της άποψης ότι καµία εκ των πληροφοριών που 

περιλαµβάνονται στις καταστάσεις λογιστικού διαχωρισµού δεν θα παρείχε στους 

ανταγωνιστές του ΟΤΕ κάποιο διακριτό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και συνεπώς 

δύνανται να δηµοσιεύονται. 

6.2. Έλεγχος πληροφοριών 

Ο OTE οφείλει επί του παρόντος να υποβάλει σε ετήσια βάση κοστολογικά 

δεδοµένα για το προηγούµενο έτος και αντίστοιχα προϋπολογιστικά δεδοµένα για 

τα επόµενα δύο χρόνια. Τα εν λόγω δεδοµένα υποβάλλονται σε έλεγχο από την 

ΕΕΤΤ µε τη βοήθεια ορκωτού ελεγκτή.  

Η ΕΕΤΤ είναι της άποψης ότι σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές του 

ERG ,73 ο έλεγχος πρέπει  να καλύπτει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

1. Το µέρος του κόστους που συµπεριλαµβάνεται στο µοντέλο (κοστολογικό 
σύστηµα) και το µέρος του κόστους που κατανέµεται στα επιµέρους υπό 
ρύθµιση προϊόντα,  

2. Τη συµφιλίωση µεταξύ του κοστολογικού µοντέλου και των οικονοµικών 
καταστάσεων, 

3. Την ακρίβεια των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των λειτουργικών 
δεδοµένων: όγκοι, τεχνολογικές παράµετροι,  

4. Χρησιµοποιούµενες µεθοδολογίες αναφορικά µε την απόσβεση, την 
κεφαλαιοποίηση του κόστους, τους επιµερισµούς και την εκ νέου 
αποτίµηση των πάγιων στοιχείων (σύµφωνα µε το CCA),  

5. Τέλη µεταφοράς στις καταστάσεις λογιστικού διαχωρισµού,  

6. Συµφιλίωση µεταξύ του κοστολογικού µοντέλου και των καταστάσεων 
λογιστικού διαχωρισµού, και 

7. Σχέσεις CVRs - CCRs και πληροφορίες κοστολόγησης. 

                                                 
73 ERG (2005): ERG Common Position – for implementing the Commission 

Recommendation C (2005) 3480 on Accounting Separation & Cost Accounting Systems under the 
regulatory framework for electronic communications, ERG (05) 29, σελ. 38 
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Τα κοστολογικά στοιχεία και οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισµού  

του ΟΤΕ υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή που ορίζεται από 

την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δηµοσιεύεται ∆ήλωση Συµµόρφωσης από την 

ΕΕΤΤ, µε την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας περί εµπορικού 

απορρήτου. Η ετήσια δήλωση συµµόρφωσης περιλαµβάνει  κατ’ ελάχιστον τα 

εξής:  

• Τα συµπεράσµατα του ελεγκτή, 

• Όλες τις ασυµφωνίες που διαπιστώθηκαν, 

• Συστάσεις του ελεγκτή (µε µια περιγραφή των αντίστοιχων συνεπειών), 

• Την πλήρη περιγραφή της µεθοδολογίας επαλήθευσης που ακολουθήθηκε, 
και  

• Ορισµένα συγκεντρωτικά χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά δεδοµένα (όπως 
για παράδειγµα προσαρµογές εκτίµησης τρέχοντος κόστους, βασικές 
παραδοχές των µεθόδων κατανοµής, επίπεδο κατανεµηµένου κόστους και 
βαθµός διακριτότητας του µοντέλου). 

6.3. Χρονοδιαγράµµατα 

 

Σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του ΟΤΕ οι οποίες απορρέουν από την 

ανάλυση τους επιπέδου του ανταγωνισµού στις επιµέρους αγορές ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ο ΟΤΕ υποχρεούται ετησίως, ένα µήνα µετά την έγκριση των 

ετήσιων οικονοµικών του καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, να παρέχει στην 

ΕΕΤΤ όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την τήρηση των 

υποχρεώσεων του ΟΤΕ αναφορικά µε τις υποχρεώσεις ελέγχου τιµών/ 

κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισµού  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτηµα I: Ερωτήσεις διαβούλευσης 
A. Αναφορικά µε τις υποχρεώσεις κοστολόγησης και λογιστικού 

διαχωρισµού του ΟΤΕ 

A1. Συµφωνείτε µε τις προτάσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τα συστήµατα 

κοστολόγησης του ΟΤΕ; Ειδικότερα, παρακαλείσθε όπως σχολιάσετε την 

πρόταση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τον επαναπροσδιορισµό (από τον ΟΤΕ) των 

επαυξήσεων στο κοστολογικό σύστηµα LRAIC; 

A2. Συµφωνείτε µε τις προτάσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις πληροφορίες 

λογιστικού διαχωρισµού που πρέπει να παρέχει ο ΟΤΕ; Ειδικότερα, 

συµφωνείτε µε τον τύπο και περιεχόµενο των Καταστάσεων Λογαριασµού 

Αποτελεσµάτων Χρήσεως, των Καταστάσεων Απασχολούµενου Κεφαλαίου 

και των Καταστάσεων συµφωνίας (συµφιλίωσης); 

 

B. Αναφορικά µε την υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει πληροφορίες 

κοστολόγησης LRAIC επί τη βάσει προκαθορισµένων υποδειγµάτων 

B1. Συµφωνείτε µε την διαδικασία τριών επιπέδων που προτείνει η ΕΕΤΤ για την 

παρουσίαση του κόστους των υπηρεσιών βάσει µεθοδολογίας LRAIC 

(προσδιορισµός σχετικού κόστους, καταµερισµός του κόστους σε βασικά 

κέντρα κόστους, καταµερισµός του κόστους στις σχετικές υπηρεσίες 

χονδρικής) ; 

B2: Συµφωνείτε µε τις κατηγορίες που προσδιορίσθηκαν για τον προσδιορισµό του 

σχετικού κόστους (LRAIC υπηρεσιών πρόσβασης, LRAIC υπηρεσιών κορµού, 

LRAIC λιανικής, κοινά κόστη); Παρακαλούµε όπως παρέχετε τις απόψεις σας 

σχετικά µε τη δοµή των υποδειγµάτων. 

B3. Συµφωνείτε µε τη λίστα των βασικών κέντρων κόστους στα οποία πρέπει να 

επιµερίζεται το κόστος; Παρακαλούµε παρέχετε τις απόψεις σας σχετικά µε τη 

δοµή των υποδειγµάτων και τις όποιες αλλαγές θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν. 
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B4. Συµφωνείτε µε τη λίστα των υπηρεσιών πρόσβασης και κορµού (µετάδοσης) 

καθώς και µε την τελική λίστα των σχετικών χονδρικών υπηρεσιών στις οποίες 

θα πρέπει να επιµερίζεται το κόστος; Παρακαλείσθε όπως παρέχετε τις 

απόψεις σας σχετικά µε τη δοµή των υποδειγµάτων και τις όποιες αλλαγές 

θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν. 

   

Γ.  Αναφορικά µε τη δηµοσίευση των πληροφοριών κοστολόγησης και 

λογιστικού διαχωρισµού, το πεδίο εφαρµογής του κοστολογικού ελέγχου 

και τα χρονοδιαγράµµατα 

Γ1. Συµφωνείτε ότι τα δεδοµένα κοστολόγησης που περιλαµβάνονται στα 

υποδείγµατα δεν πρέπει να θεωρούνται εµπιστευτικά και ότι πρέπει να 

δηµοσιεύονται προκειµένου να αυξηθεί η διαφάνεια; 

Γ2. Συµφωνείτε ότι οι πληροφορίες λογιστικού διαχωρισµού δεν πρέπει να 

θεωρούνται εµπιστευτικές και ότι πρέπει να δηµοσιεύονται προκειµένου να 

αυξηθεί η διαφάνεια; 

Γ3. Συµφωνείτε µε το προτεινόµενο πεδίο εφαρµογής του κοστολογικού ελέγχου, 

όπως αναφέρεται στο κείµενο; 
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Παράρτηµα ΙΙ: Προτεινόµενα Υποδείγµατα για την παροχή 

κοστολογικών στοιχείων από ΟΤΕ. 

Βλέπε σχετικό αρχείο excel 
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