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1 Ειζαγωγή 

1.1 Σο κανονιζηικό πλαίζιο 

Σν Άξζξν 12 ηνπ Νόμος 3431/2006 ζέηεη ηνπο ζηόρνπο πνιηηηθήο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηεο ΔΔΣΣ 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο. ηνλ ηνκέα παξνρήο δηθηύσλ ή/θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ νη ζηόρνη απηνί ζπλίζηαληαη ζηα εμήο: 

 

 ηελ πξνώζεζε ηνπ αληαγσληζκνύ 

 

 ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη 

 ηελ πξνώζεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ ρξεζηώλ εληόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ύκθσλα κε ην θαλνληζηηθό πιαίζην γηα ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη δηθηύσλ, ε 

ΔΔΣΣ νξίδεη ζρεηηθέο αγνξέο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

εζληθέο ζπλζήθεο, αθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία νξηζκνύ αγνξώλ όπσο απηή ηίζεηαη ζην Άξζξν 36(1) 

ηεο Οδηγίαρ Πλαίζιο (2002/21/ΔΚ). Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ θαιείηαη λα δηεμάγεη αλάιπζε ησλ ζρεηηθώλ 

αγνξώλ πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη θαηά πόζνλ πθίζηαηαη ή όρη ζε απηέο απνηειεζκαηηθόο 

αληαγσληζκόο. Δθόζνλ δηαπηζηώζεη όηη ε ζρεηηθή αγνξά δελ είλαη επαξθώο αληαγσληζηηθή δειαδή 

εθόζνλ κηα ή πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ζεκαληηθή ηζρύ ζηελ ελ ιόγσ αγνξά („ΗΑ‟), ε 

ΔΔΣΣ νθείιεη ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην λα θαζνξίζεη ηηο επηρεηξήζεηο κε ΗΑ ζηελ αγνξά απηή 

θαη λα επηβάιεη ζε απηέο ηηο θαηά πεξίπησζε ελδεδεηγκέλεο εηδηθέο ξπζκηζηηθέο ππνρξεώζεηο. 

 

1.2 Η Απόθαζη ηηρ ΕΕΣΣ ζσεηικά με ηην Αγοπά 7 (Υονδπικόρ ηεπμαηιζμόρ 

θωνηηικών κλήζεων ζε μεμονωμένα δίκηςα κινηηήρ ηηλεθωνίαρ) 

ηελ Απόθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ Αγνξά 7 ηεο αλαζεσξεκέλεο ύζηαζηρ ηηρ Δπιηποπήρ1 – 

ρνλδξηθόο ηεξκαηηζκόο θσλεηηθώλ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο – ε ΔΔΣΣ 

θαζόξηζε ηνπο ηξεηο παξόρνπο θηλεηώλ δηθηύσλ (ΠΓΚ) – δει. ηηο Cosmote A.Δ. ("Cosmote"), 

Vodafone Α.Δ. ("Vodafone"), WIND Hellas Σειεπηθνηλσλίεο A.Δ. (“WIND") – σο έρνπζεο ζεκαληηθή 

ηζρύ ζηελ αγνξά ("ΗΑ"). Ζ ΔΔΣΣ δηαηήξεζε ζε ηζρύ ηηο ξπζκηζηηθέο ππνρξεώζεηο πνπ είραλ 

επηβιεζεί βάζεη ησλ πξνεγνύκελσλ αλαιύζεσλ αγνξώλ θαη ηα ηειηθά κέηξα πνπ πξνέθπςαλ από 

απηέο, κε θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεώζεηο δηαθάλεηαο θαη ειέγρνπ ηηκώλ. 

πλεπώο, νη θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο πνπ επεβιήζεζαλ είλαη νη αθόινπζεο: 

                                                

 1  ύζηαζη ηηρ Δπιηποπήρ ηηρ 17
ηρ

  Γεκεμβπίος 2007 αναθοπικά με ζσεηικέρ αγοπέρ πποϊόνηων και ςπηπεζιών ζηον 
ηομέα ηων ηλεκηπονικών επικοινωνιών, οι οποίερ επιδέσονηαι εκ ηων πποηέπων κανονιζηική πύθμιζη, ζύμθωνα με ηην 
οδηγία 2002/21/ΔΚ ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ζσεηικά με κοινό κανονιζηικό πλαίζιο για 
δίκηςα και ςπηπεζίερ ηλεκηπονικών επικοινωνιών («ύζηαζη σεηικών Αγοπών») OJ L 344, 28.12.2007, ζει.65-69. 



   

 Πξόζβαζε θαη ρξήζε εηδηθώλ επθνιηώλ δηθηύνπ, 

 Με δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, 

 Γηαθάλεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

Γηαζύλδεζεο, 

 Λνγηζηηθόο δηαρσξηζκόο, 

 Έιεγρνο ηηκώλ. 

ρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ, ε ΔΔΣΣ εηζήγαγε κηα ζηαδηαθή πνξεία κείσζεο (glide 

path) πξνο κηα ηηκή-ζηόρνπ ε νπνία έρεη ππνινγηζηεί βάζεη ελόο κνληέινπ bottom-up 

καθξνπξόζεζκνπ επαπμεηηθνύ θόζηνπο (“BU LRIC”). Σν glide path μεθίλεζε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 

θαη ην ηειηθό βήκα νξίζηεθε γηα ηελ  1ε Ηαλνπαξίνπ, 2011 (κε δηάξθεηα κέρξη ηελ έθδνζε λέαο 

απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ). Μεηαμύ ησλ δύν απηώλ εκεξνκεληώλ νξίδνληαη δύν ππν-πεξίνδνη γηα ηε 

ζηαδηαθή κείσζε ησλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ.  

1.3 Η ςποσπέωζη λογιζηικού διασωπιζμού 

Σν Άξζξν 43(1)(γ) ηνπ Νόμος 3431/2006, όπσο έρεη εθαξκνζηεί ζε δύν ρσξηζηέο Απνθάζεηο ηεο 

ΔΔΣΣ,2 παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ηελ εμνπζία λα επηβάιεη ηελ ππνρξέσζε ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ 

ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαζύλδεζε ή/θαη ηελ πξόζβαζε, 

όπσο ν ρνλδξηθόο ηεξκαηηζκόο θσλεηηθώλ θιήζεσλ ζε δίθηπν θηλεηήο. πγθεθξηκέλα, ε ΔΔΣΣ 

δύλαηαη λα απαηηήζεη από έλα ΠΓΚ λα θαζηζηά δηαθαλείο ηηο ρνλδξηθέο ηνπ ηηκέο θαη ηηο ηηκέο 

κεηαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηε ζπκκόξθσζε κε ηελ ππνρξέσζε ηεο κε δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο ή γηα λα απνηξέςεη ηε ζηαπξνεηδή επηδόηεζε. Ζ ΔΔΣΣ δύλαηαη λα νξίζεη ηε κνξθή θαη 

ηε κεζνδνινγία θνζηνιόγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

ζπκκόξθσζε κε ηηο ππνρξεώζεηο δηαθάλεηαο θαη ακεξνιεςίαο, ε ΔΔΣΣ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

αηηεζεί ινγηζηηθά αξρεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εζόδσλ από ηξίηα κέξε. Ζ ΔΔΣΣ δύλαηαη λα 

δεκνζηεύεη ηα ζηνηρεία απηά, εθόζνλ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο αλνηρηήο θαη αληαγσληζηηθήο 

αγνξάο, ζεβόκελε ηνπο εζληθνύο θαη θνηλνηηθνύο θαλόλεο ζρεηηθά κε ην επηρεηξεκαηηθό απόξξεην. 

Όπσο νξίδεηαη ζηε «ύζηαζη ηηρ Δπιηποπήρ ζσεηικά με ηο Λογιζηικό Γιασωπιζμό και ηα πζηήκαηα 
Κνζηνιόγεζεο»3 «κοπόρ ηηρ επιβολήρ ςποσπέωζηρ λογιζηικού διασωπιζμού είναι να παπέσονηαι 
πληποθοπίερ λεπηομεπέζηεπερ από ό,ηι ζηιρ εκ ηος νόμος πποβλεπόμενερ οικονομικέρ εκθέζειρ ηος 
κοινοποιημένος θοπέα εκμεηάλλεςζηρ, πποκειμένος να ανηανακλώνηαι όζο ηο δςναηόν πιζηόηεπα οι 
επιδόζειρ ηων ημημάηων δπαζηηπιόηηηαρ κοινοποιημένος θοπέα εκμεηάλλεςζηρ, ζαν να είσαν 
λειηοςπγήζει ωρ σωπιζηέρ επισειπήζειρ, και ζηην πεπίπηωζη καθεηοποιημένων επισειπήζεων, να 

                                                

 2 Βι. αληίζηνηρα  Δλόηεηα A-III ηεο Απόθαζεο ΔΔΣΣ 392/017/22.06.2006 (πξώηνο γύξνο Αλάιπζεο Αγνξάο) θαη 
Δλόηεηα A-III-2.4 ηεο Απόθαζεο ΔΔΣΣ 498/046/15.10.2006 (δεύηεξνο γύξνο Αλάιπζεο Αγνξάο). 

 3  ύζηαζη ηηρ Δπιηποπήρ ηηρ 19
ηρ

 επηεμβπίος 2005 ζσεηικά με ηα ζςζηήμαηα λογιζηικού διασωπιζμού και 
κοζηολόγηζηρ ςπό ηο κανονιζηικό  πλαίζιο για ηιρ ηλεκηπονικέρ επικοινωνίερ. 
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αποζοβείηαι η μεποληπηική μεηασείπιζη ηων δικών ηοςρ δπαζηηπιοηήηων και να αποθεύγεηαι η άδικη 
ζηαςποειδήρ επιδόηηζη.». 

 

Σα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνύ πνπ επηδηώθεη λα αληηκεησπίζεη ε ΔΔΣΣ είλαη ηα αθόινπζα: 

• Γιακπιηική μεηασείπιζη: Οη ΠΓΚ ζπλήζσο δηαθνξνπνηνύλ ηηο ηηκέο ιηαληθήο κε βάζε ην θαινύκελν 

δίθηπν (θιήζεηο εληόο δηθηύνπ (on-net) από θηλεηό ζε θηλεηό, θιήζεηο εθηόο δηθηύνπ (off-net) από 

θηλεηό ζε θηλεηό, θιήζεηο εθηόο δηθηύνπ (off-net) από θηλεηό ζε ζηαζεξό. Αλ θαη ε πξαθηηθή απηή 

ζπρλά αληαλαθιά αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά, ζα κπνξνύζε, επίζεο, λα νδεγήζεη ζε αληη-

αληαγσληζηηθά απνηειέζκαηα. Ζ ΔΔΣΣ επηδηώθεη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πηζαλώλ πξνβιεκάησλ 

αληαγσληζκνύ κε ηελ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ζε όινπο ηνπο ΠΓΚ. πγθεθξηκέλα 

ε ηηκή πνπ έλαο πάξνρνο επηβάιιεη γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ θιήζεσλ άιισλ παξόρσλ ζην δίθηπό 

ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη πςειόηεξε από ηελ αληίζηνηρε ηηκή πνπ ρξεώλεη γηα ηηο δηθέο ηνπ θιήζεηο 

εληόο δηθηύνπ (on-net). Ζ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ είλαη 

ππνζηεξηθηηθή απηήο ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο, δηόηη βνεζά λα εμαθξηβσζεί εάλ νη ΠΓΚ 

θάλνπλ δηάθξηζε ππέξ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο εληόο ηνπ δηθηύνπ ηνπο. Δπίζεο, βνεζά λα 

ειεγρζεί εάλ νη ΠΓΚ επηδνηνύλ ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ θιήζεσλ ηνπο εληόο ηνπ δηθηύνπ  ηνπο (on-

net) κε ηνλ ηεξκαηηζκό θιήζεσλ ζην δίθηπν ηνπο από άιινπο παξόρνπο (ην νπνίν κπνξεί λα 

νδεγεί ζε ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ).  

• Τπεπβολικέρ ηιμέρ: Γεδνκέλνπ όηη θάζε θιήζε πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί ζην δίθηπν ηνπ θαινύκελνπ 

ζπλδξνκεηή, θάζε πάξνρνο δηθηύνπ έρεη ζεκαληηθή ηζρύ ζηελ αγνξά (ΗΑ) ηεξκαηηζκνύ 

θσλεηηθώλ θιήζεσλ ζην δίθηπό ηνπ. Οη ΠΓΚ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζρύ ηνπο ζηελ 

ελ ιόγσ αγνξά πξνθεηκέλνπ λα ρξεώλνπλ ππεξβνιηθέο ηηκέο ζε άιινπο παξόρνπο γηα 

ηεξκαηηζκό θσλεηηθώλ θιήζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη απηό ην πξόβιεκα 

αληαγσληζκνύ, ε ΔΔΣΣ έρεη επηβάιεη κέηξα ειέγρνπ ηηκώλ. Ο ινγηζηηθόο δηαρσξηζκόο κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ηα κέηξα ειέγρνπ ηηκώλ. Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ ex post επαιήζεπζε ηνπ εάλ ν 

ηεξκαηηζκόο θσλεηηθώλ θιήζεσλ έρεη νξηζηεί ζε θαηάιιειν επίπεδν ή εάλ επηηξέπεη ππεξβνιηθά 

θέξδε γηα ην ζθέινο ρνλδξηθήο ηνπ ΠΓΚ. εκεηώλεηαη όηη ν  ινγηζηηθόο δηαρσξηζκόο κπνξεί λα 

παξάζρεη ππνζηεξηθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θύξην εξγαιείν  θαζνξηζκνύ ησλ ηειώλ 

ηεξκαηηζκνύ πνπ είλαη ην κνληέιν bottom-up LRIC ηεο ΔΔΣΣ.  

Παξά ην γεγνλόο όηη δελ έρνπλ επηβιεζεί ζηνπο ΠΓΚ ππνρξεώζεηο ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ζρεηηθά 
κε άιιεο αγνξέο εθηόο ηεο αγνξάο ηεξκαηηζκνύ ζε δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο, ε θαηαλνκή ηνπ 
θόζηνπο θαη ησλ εζόδσλ κεηαμύ ηεο ππεξεζίαο ηεξκαηηζκνύ θαη άιισλ ρνλδξηθώλ θαη ιηαληθώλ 
ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαθαλήο. Απηό άιισζηε ππνγξακκίδεηαη θαη ζην ζεκείν (5) ηνπ 
Πξννηκίνπ ηεο ύζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ην Λνγηζηηθό Γηαρσξηζκό θαη ηα πζηήκαηα 
Κνζηνιόγεζεο ζην νπνίν δηαηππώλεηαη όηη «η επιβολή ηηρ ςποσπέωζηρ λογιζηικού διασωπιζμού 
ενδεσομένωρ να καλύπηει αγοπέρ όπος ο θοπέαρ εκμεηάλλεςζηρ δεν έσει ζημανηική ιζσύ, π.σ. ώζηε 
να εξαζθαλιζηεί η ζςνοσή ηων δεδομένων.» 
 



   

ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο θνηλνπνίεζεο βάζεη ηνπ Άξζξνπ 7 ηεο Οδηγίαρ Πλαίζιο ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή εληόπηζε ηελ αλάγθε επηβνιήο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ, ε νπνία ζα 

επέηξεπε λα δηαθαλνύλ νη εζσηεξηθέο ρξεώζεηο. Ζ ίδηα Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε επηβνιή ηνπ ινγηζηηθνύ 

δηαρσξηζκνύ, σο μερσξηζηνύ κέηξνπ, ζα δηεπθόιπλε ηνλ απνηειεζκαηηθό έιεγρν ηηκώλ, ζα νδεγνύζε 

ζε αύμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη κείσζε ηνπ θηλδύλνπ ζηαπξνεηδνύο επηδόηεζεο.
4

 

Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηώλεη επίζεο όηη, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 3 ηεο ύζηαζηρ ηηρ Δπιηποπήρ για ηον 

Σεπμαηιζμό,
5

  «Οι ΔΡΑ μποπούν να ζςγκπίνοςν ηα αποηελέζμαηα ηηρ μεθόδος ενόρ μονηέλος από ηα 

κάηω ππορ ηα επάνω με εκείνα πος πποκύπηοςν από μονηέλο από ηα επάνω ππορ ηα κάηω, ηο οποίο 

σπηζιμοποιεί δεδομένα πος έσοςν ςποβληθεί ζε ανεξάπηηηο έλεγσο, για επαλήθεςζη και βεληίωζη 

ηηρ αξιοπιζηίαρ ηων αποηελεζμάηων και για ηην ππαγμαηοποίηζη ανάλογων πποζαπμογών.». 

1.4 ηόσοι και πεδίο διαβούλεςζηρ 

Σν παξόλ Κείκελν Γηαβνύιεπζεο παξνπζηάδεη ηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν 

εθαξκνγήο ηεο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ πνπ έρεη επηβιεζεί ζηνπο ΠΓΚ ζρεηηθά κε ην 

ρνλδξηθό ηεξκαηηζκό θιήζεσλ ζε δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. Σν Κείκελν Γηαβνύιεπζεο παξνπζηάδεη 

ηηο απόςεηο ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε: 

(i) Σν ζηόρν θαη ην εύξνο ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ, 

(ii) Σηο γεληθέο αξρέο πνπ αθνξνύλ ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ από 

ηνπο ΠΓΚ, 

(iii) Σε κνξθή (ππνδείγκαηα) ησλ απαηηνύκελσλ αλαθνξώλ, 

(iv) Σηο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ ινγηζηηθνύ 

δηαρσξηζκνύ, 

(v) Σηο δηαδηθαζίεο δεκνζίεπζεο κε εκπηζηεπηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ 

(vi) Σα ρξνληθά πιαίζηα γηα ηελ θαηάξηηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ. 

1.5 Η Διαδικαζία ηηρ ΕΕΣΣ  

Ζ ΔΔΣΣ δηεμάγεη ηελ παξνύζα δηαβνύιεπζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόμος 3431/2006. Σν 

Άξζξν 12 παξ. 1 (α) ηνπ Νόμος παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ηε γεληθή αξκνδηόηεηα λα δηεμάγεη αλαιύζεηο 

αγνξώλ θαη λα επηβάιεη θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο. Σν Άξζξν 12 παξ. 1 (ηβ), ζε ζπλδπαζκό κε ηα 

                                                

 4  Βι. π.ρ. ππνζέζεηο PL/2006/0379, DE/2005/0234 θαη DE/2006/0421. 

 5  ύζηαζη ηηρ Δπιηπoπήρ ηηρ 7.5.2009 ζσεηικά με ηη πςθμιζηική ανηιμεηώπιζη ηων ζηαθεπών και κινηηών ηελών 
ηεπμαηιζμού ζηην ΔΔ, Βπςξέλερ, 7.5.2009, C(2009) 3359 final. 
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Άξζξα 16 θαη 17 ηνπ Νόμος, παξέρνπλ ζηελ ΔΔΣΣ ηελ αξκνδηόηεηα δηεμαγσγήο δεκόζησλ 

δηαβνπιεύζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο εζληθήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ζε 

εζληθό θαη Δπξσπατθό επίπεδν, κε άιια Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Σν Άξζξν 12 παξ.1 (ηζη) ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 64 παξ.1 ηνπ Νόκνπ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ 

επξείεο αξκνδηόηεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, ηόζν γηα ηνπο ζθνπνύο ex ante ξύζκηζεο ηνπ 

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, όζν θαη γηα ex post έξεπλα θαη εθαξκνγή. Δηδηθόηεξα, ην 

άξζξν 64 παξ.1 ηνπ Νόκνπ επηβάιεη ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ δίθηπα θαη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο λα παξέρνπλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ ε 

ΔΔΣΣ λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ή ηηο Απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζύκθσλα κε 

ηε λνκνζεζία γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (άξζξν 64 παξ.1, εδ.(ζη)) 

όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ΗΑ. ύκθσλα κε ην άξζξν 64 παξ.4 ηνπ Νόκνπ, νη επηρεηξήζεηο απηέο ζα πξέπεη 

λα παξέρνπλ ηηο αηηνύκελεο πιεξνθνξίεο άκεζα θαηόπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο, ζύκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ην βαζκό ιεπηνκέξεηαο πνπ θαζνξίδεη ε ΔΔΣΣ θαη εθόζνλ δελ νξίδεηαη άιιε 

πξνζεζκία, εληόο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ην αίηεκα. Ο Νόκνο νξίδεη έλα ειάρηζην 

ρξνληθό δηάζηεκα πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ.  

Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 12 παξ.1(ζη) ηνπ Νόκνπ, νη αξκνδηόηεηεο ζρεηηθά κε ην δίθαην ηνπ 

Αληαγσληζκνύ όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ αλήθνπλ ζηελ ΔΔΣΣ. ην 

πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζρεηηθά κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνύ, ην άξζξν 14 ηνπ Νόκνπ 

παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ επξείεο αξκνδηόηεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πεξί Αληαγσληζκνύ Νόκνπ 703/1977, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξκνδηόηεηαο 

ειέγρνπ βηβιίσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ θαη ηεο έξεπλαο ζηα γξαθεία 

θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. 

1.6 Απανηήζειρ ζηη Διαβούλεςζη  

Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο είλαη από ηηο 19-04-2011 έσο θαη ηηο 31-05-2011. Οη ελδηαθεξόκελνη 

θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κε παξαπνκπή ζηνλ αξηζκό ηεο ζρεηηθήο 

εξώηεζεο γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα αλαιύεηαη ζηελ παξνύζα Γηαβνύιεπζε.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ζαθώο ην ηκήκα ησλ απαληήζεσλ πνπ είλαη 

εκπηζηεπηηθό θαη, εάλ είλαη εθηθηό, λα ην παξέρνπλ ζε ρσξηζηό παξάξηεκα ηεο απάληεζήο ηνπο. Ζ 

ΔΔΣΣ ζα δηαρεηξηζηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο σο εκπηζηεπηηθέο. 

1.7 Διάπθπωζη ηος Κειμένος Διαβούλεςζηρ 

Ζ δηάξζξσζε ηνπ Κεηκέλνπ Γηαβνύιεπζεο έρεη σο εμήο: 



   

Η Δνόηηηα 2 παξνπζηάδεη ηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ην ζηόρν θαη ην εύξνο ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ. 

Η Δνόηηηα 3 πεξηγξάθεη ηηο γεληθέο αξρέο εθαξκνγήο ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ κε ηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη νη ΠΓΚ. 

Η Δνόηηηα 4 πεξηγξάθεη ηα πξνηεηλόκελα ππνδείγκαηα γηα ηηο απαηηνύκελεο αλαθνξέο (ζε 

ζπλδπαζκό κε ην Παξάξηεκα Α2). 

Η Δνόηηηα 5 αθνξά ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ ινγηζηηθνύ 

δηαρσξηζκνύ. 

Η Δνόηηηα 6 παξνπζηάδεη ηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ. 

Η Δνόηηηα 7 αθνξά ηα πξνηεηλόκελα ρξνληθά πιαίζηα γηα ηελ θαηάξηηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε 

δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ. 

Σο Παπάπηημα 1 πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο επί ησλ νπνίσλ θαινύληαη λα απαληήζνπλ ηα 

ελδηαθεξόκελα κέξε. 

Σο Παπάπηημα 2 παξέρεη ηελ πιήξε κνξθή (ππνδείγκαηα) γηα ηηο αλαθνξέο όπσο απηέο 

πξνηείλνληαη από ηελ ΔΔΣΣ. 
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2 ηόσορ και Εύπορ ηοισείων Λογιζηικού Διασωπιζμού 

2.1 Σηότος  

Ζ ΔΔΣΣ έρεη επηβάιεη ζηνπο ΠΓΚ ηελ ππνρξέσζε ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ κε αλαθνξά ζηελ αγνξά 

ρνλδξηθνύ ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ο ρνλδξηθόο 

ηεξκαηηζκόο θιήζεσλ ζην δίθηπν ελόο ΠΓΚ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο εηζεξρόκελεο θιήζεηο πνπ 

παξαδίδνληαη από όινπο ηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο παξόρνπο δηθηύσλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.  

Σα ζηνηρεία ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ζα επηηξέςνπλ ζηελ ΔΔΣΣ: 

 Να δηαζθαιίζεη όηη έλαο ΠΓΚ εθαξκόδεη ηελ αξρή ηεο ακεξνιεςίαο, 

 Να πξνζδηνξίζεη εάλ έλαο ΠΓΚ πξνβαίλεη ζε ζηαπξνεηδή επηδόηεζε από ηηο θιήζεηο 

ρνλδξηθνύ ηεξκαηηζκνύ ζε άιιεο θαηεγνξίεο θιήζεσλ ή/θαη ζηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη ηνλ ζηόρν απηό, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη θάζε ΠΓΚ λα θαηαλείκεη ην θόζηνο θαη ηα 

έζνδα ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θιήζεσλ. Ζ θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε  

θαλόλεο πνπ απνηξέπνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμύ κηαο θαηεγνξίαο θιήζεσλ έλαληη κηαο άιιεο (π.ρ. 

δηάθξηζε εηο βάξνο ησλ θιήζεσλ εθηόο δηθηύνπ πξνο όθεινο ησλ θιήζεσλ εληόο δηθηύνπ κε  

δπζαλάινγε θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο). Με ηελ θαηαλνκή θόζηνπο θαη εζόδσλ ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο θιήζεσλ, ν ινγηζηηθόο δηαρσξηζκόο δεκηνπξγεί δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ην πνηέο θιήζεηο 

πνπ παξέρνληαη από έλα ΠΓΚ είλαη θεξδνθόξεο θαη πνηέο δεκηνγόλεο, π.ρ., δύλαηαη λα δηαπηζησζεί 

εάλ νη θιήζεηο εληόο δηθηύνπ είλαη δεκηνγόλεο εάλ θαη νη εηζεξρόκελεο θιήζεηο είλαη θεξδνθόξεο.  

2.2 Πεδίο Εθαρκογής  

Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ νη ΠΓΚ λα παξέρνπλ 

ζηνηρεία θόζηνπο θαη εζόδσλ γηα ηηο θαηεγνξίεο θιήζεσλ πνπ αθνξνύλ ην ρνλδξηθό ηεξκαηηζκό 

θσλεηηθώλ θιήζεσλ θαη άιιεο ρνλδξηθέο θαη ιηαληθέο θιήζεηο (βι. ρήκα 1). 

ην πιαίζην ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ζα  πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ηα έζνδα θαη ην θόζηνο πνπ 

θαηαλέκνληαη ζηελ  ππεξεζία ηεξκαηηζκνύ. 

Δηδηθόηεξα, ην θόζηνο ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη ζε θόζηνο δηθηύνπ, θόζηνο δηαζύλδεζεο πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζε άιινπο παξόρνπο, θόζηνο παξνρήο ππεξεζίαο,6 εκπνξηθό θόζηνο7 θαζώο θαη 

                                                

 6  Κόζηνο πεξηερνκέλνπ πνπ παξέρεηαη από ηνλ ΠΓΚ θαη θόζηνο ρνλδξηθήο δηεζλνύο πεξηαγσγήο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε 
μέλνπο ΠΓΚ. Οη ΠΓΚ δύλαηαη λα πσινύλ ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ θαη δηεζλή πεξηαγσγή ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπο. 

 7  Όια ηα θόζηε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δηαλνκή θαη πώιεζε ππεξεζηώλ ζε πειάηεο. 



   

θνηλό  θόζηνο.8 Σν θόζηνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθό (OPEX) θαη θεθαιαηνπρηθό θόζηνο 

(CAPEX). 

Γηα θιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε ηειεπηθνηλσληαθνύο παξόρνπο ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία θόζηνπο θαη 

εζόδσλ ζα πξέπεη λα δίλνληαη γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο αληίζηνηρα:  

 Δηζεξρόκελεο θιήζεηο από άιιν δίθηπν θηλεηήο 

 Δηζεξρόκελεο θιήζεηο από δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 

 Δηζεξρόκελεο δηεζλείο θιήζεηο 

 Κιήζεηο εηζεξρόκελεο πεξηαγσγήο (roaming-in calls)9 

 Άιιεο ρνλδξηθέο θιήζεηο 

 Γηα θιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε ηειηθνύο ρξήζηεο ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία θόζηνπο θαη εζόδσλ ζα 

πξέπεη λα δίλνληαη γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο αληίζηνηρα:  

 Δμεξρόκελεο θιήζεηο πξνο άιιν δίθηπν θηλεηήο 

 Δμεξρόκελεο θιήζεηο πξνο δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 

 Δμεξρόκελεο δηεζλείο θιήζεηο 

 Κιήζεηο ηειεθσλεηή 

  Κιήζεηο εμεξρόκελεο πεξηαγσγήο (roaming-out calls)10 

Δπηπξόζζεηα ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία θόζηνπο θαη εζόδσλ ζα πξέπεη λα δίλνληαη θαη γηα ηηο εληόο 

δηθηύνπ θιήζεηο (on net), νη νπνίεο παξέρνληαη βάζεη απηνπαξνρήο ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ 

θιήζεσλ. 

Ζ ΔΔΣΣ δεηά ζηνηρεία ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ γηα όιεο απηέο ηηο θαηεγνξίεο θιήζεσλ, γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηελ ακεξόιεπηε εθαξκνγή ησλ αξρώλ θνζηνιόγεζεο από ηνπο ΠΓΚ ζηελ ππεξεζία 

ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ θιήζεσλ θαη ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο θσλεηηθώλ θιήζεσλ θαη γηα λα 

αμηνινγήζεη εάλ έλαο ΠΓΚ πξνβαίλεη ζε ζηαπξνεηδή επηδόηεζε από ηηο θιήζεηο ρνλδξηθνύ 

ηεξκαηηζκνύ ζε άιιεο θαηεγνξίεο θιήζεσλ ή/θαη ζηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ή αληηζηξόθσο. 

                                                

 8  Σν θνηλό θόζηόο είλαη θνηλό ζηηο δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο (ηδίσο δηθηύνπ) θαη ζηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 9  Κιήζεηο εηζεξρόκελεο πεξηαγσγήο (Roaming-in calls) είλαη νη θιήζεηο πνπ εθθηλνύλ από ζπλδξνκεηέο ελόο ΠΓΚ ηνπ 
εμσηεξηθνύ όηαλ ηαμηδεύνπλ ζηελ Διιάδα. Δίλαη ρνλδξηθέο θιήζεηο, θαζώο παξέρνληαη από έλα ΠΓΚ αδεηνδνηεκέλν 
ζηελ Διιάδα ζε έλα ΠΓΚ ζην εμσηεξηθό. 

 10  Οη θιήζεηο εμεξρόκελεο πεξηαγσγήο (Roaming-out calls) είλαη θιήζεηο πνπ εθθηλνύλ από ηνπο ζπλδξνκεηέο ελόο ΠΓΚ 
όηαλ ηαμηδεύνπλ ζην εμσηεξηθό. Δίλαη ιηαληθέο θιήζεηο, θαζώο παξέρνληαη από έλα ΠΓΚ ζηνπο δηθνύο ηνπ 
ζπλδξνκεηέο. 





   

ρήκα 1:  ηνηρεία ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ γηα ην ρνλδξηθό ηεξκαηηζκό θιήζεσλ θαη άιιεο θαηεγνξίεο θιήζεσλ 

C.6 - ΔΘΑΥΩΡΘΜΕΝΟΘ ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΘ: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΟΔΩΝ ΚΑΘ ΚΟΣΟΤ Ε ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΤ  ΚΑΘ ΤΠΟ-ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΤ - ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

Παπακαλούμε όπωρ ειζάγεηε ηα ζσεηικά ζηοισεία ζηα μπλε κελιά

Κλήζειρ 

ππορ άλλο 

δίκηςο 

κινηηήρ

Κλήζειρ 

ππορ δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Δξεπσόμενερ 

διεθνείρ κλήζειρ

Κλήζειρ από άλλο δίκηςο 

κινηηήρ

Κλήζειρ από 

δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Διζεπσόμενερ 

διεθνείρ κλήζειρ

Απιθμόρ λεπηών

ΕΟΔΑ

ΚΟΣΟ

Καηηγοπία κόζηοςρ:

Κόζηορ δικηύος

Κόζηορ διαζύνδεζηρ

Κόζηορ παποσήρ ςπηπεζίαρ

Δμποπικό κόζηορ

Καηανεμόμενο ημήμα κοινού κόζηοςρ

 Κλήζειρ 

εξεπσόμενηρ 

πεπιαγωγήρ 

ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΕΛΘΚΟΤ ΥΡΗΣΕ ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΗΛΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑΚΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ

 Άλλερ 

Διζεπσόμενερ κλήζειρ

 Κλήζειρ ειζεπσόμενηρ 

πεπιαγωγήρ 
 Άλλερ 

Δξεπσόμενερ κλήζειρ Κλήζειρ 

ενηόρ 

δικηύος 

(κινηηό 

ππορ 

κινηηό)

Κλήζειρ 

ηηλεθωνηηή
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Πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί όηη ην θόζηνο έρεη θαηαλεκεζεί κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν, ε ΔΔΣΣ ζα 

πξέπεη λα ειέγρεη επίζεο ηελ θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο ζε ππεξεζίεο εθηόο ησλ θσλεηηθώλ θιήζεσλ. 

Οη άιιεο ππεξεζίεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκό «Λνηπά» (βι. Τπνδείγκαηα R.1 θαη 

R.2) θαιύπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα ππεξεζηώλ ιηαληθήο (όπσο SMS θαη ππεξεζίεο δεδνκέλσλ) θαη 

ρνλδξηθήο (όπσο ηελ παξνρή από θνηλνύ ρξήζεο επθνιηώλ, κηζζσκέλσλ γξακκώλ).  

Ζ ΔΔΣΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα  λα αηηεζεί πξόζζεηα  ζηνηρεία  από ηνπο ΠΓΚ  ζην πιαίζην ηνπ 

ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ όπσο αλαιπηηθόηεξεο θαηαζηάζεηο εζόδσλ θαη θόζηνπο εάλ ην πθηζηάκελν 

επίπεδν αλάιπζεο απνδεηρζεί αλεπαξθέο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο 

ακεξνιεςίαο. 

Σα ζηνηρεία θόζηνπο θαη εζόδσλ ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ θιήζεσλ ζα επηηξέςνπλ ζηελ ΔΔΣΣ λα 

ειέγμεη θαηά πόζν  έλαο ΠΓΚ εηζπξάηηεη επαξθή έζνδα γηα θάζε θαηεγνξία ρνλδξηθώλ θαη ιηαληθώλ 

θιήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαιύπηεη ην θόζηνο ηνπ.  

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί όηη ην πξνηεηλόκελν κνληέιν ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ πηνζεηείηαη ζηελ αγνξά θηλεηήο 

ηειεθσλίαο όπνπ ε δηαθνξνπνίεζε ηηκώλ γηα ηηο θιήζεηο εληόο θαη εθηόο δηθηύνπ κπνξεί λα ζπληζηά 

ζεκαληηθό πξόβιεκα αληαγσληζκνύ. Ωζηόζν, ε  ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηε δπλαηόηεηα επηβνιήο πξόζζεησλ 

κέηξσλ ζε πεξίπησζε πνπ ηα πξνηεηλόκελα κέηξα δελ απνδεηρζνύλ επαξθή. 



   

 

2.3 Υποδείγκαηα 

Ζ ΔΔΣΣ έρεη θαηαξηίζεη έλα ζύλνιν ππνδεηγκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη σο παξαξηήκαηα ζην 

παξόλ Κείκελν Γηαβνύιεπζεο (βι. Παξάξηεκα Α2). Ζ ΔΔΣΣ δηαβνπιεύεηαη κε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

ζρεηηθά κε απηά ηα ππνδείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη απόςεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζρόιηα. 

3 Απσέρ λογιζηικού διασωπιζμού 

3.1 Γενικά κπιηήπια 

Όηαλ δηακνξθώλνληαη επηκέξνπο ινγαξηαζκνί θαηά ηελ θαηάξηηζε θαηαζηάζεσλ εζόδσλ θαη 

θόζηνπο, νη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νξηζκέλα γεληθά θξηηήξηα. Απηά ππαγνξεύνληαη από ην 

βαζηθό ζηόρν ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ πνπ είλαη ε απεηθόληζε κε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε 

αθξίβεηα  ηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ρνλδξηθνύ ηεξκαηηζκνύ 

θιήζεσλ θαη ησλ άιισλ ππεξεζηώλ θιήζεσλ, ζαλ λα παξέρνληαλ από ρσξηζηέο επηρεηξήζεηο. Με 

απηό ηνλ ηξόπν κπνξεί λα απνηξαπεί ε κεξνιεπηηθή αληηκεηώπηζε ησλ δηθώλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ 

θαη λα απνθεπρζεί ε άδηθε ζηαπξνεηδήο επηδόηεζε ηνπ ρνλδξηθνύ ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ από άιιεο 

θαηεγνξίεο θιήζεσλ ή από ηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο (όπσο πξνθύπηεη θαη από ηελ παξ.1 ηεο 

ύζηαζηρ για ηο Λογιζηικό Γιασωπιζμό και ηα ςζηήμαηα Κοζηολόγηζηρ). Σα θνζηνινγηθά 

ζπζηήκαηα ησλ ΠΓΚ νθείινπλ λα  παξάγνπλ θαηάιιειεο αλαθνξέο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα 

επαιεζεπηεί ε ζπκκόξθσζε κε ηηο ξπζκηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο 

θνζηνζηξέθεηαο. Ζ δπλαηόηεηα απηή κπνξεί λα κεηξεζεί κε βάζε ηα πνηνηηθά θξηηήξηα ηεο 

θαηαιιειόηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο ζπγθξηζηκόηεηαο θαη ηεο νπζηαζηηθόηεηαο (παξ. 2 ηεο 

ύζηαζηρ ηηρ Δπιηποπήρ για ηο Λογιζηικό Γιασωπιζμό και ηα ςζηήμαηα Κοζηολόγηζηρ). 

Οη Καηεςθςνηήπιερ Γπαμμέρ ηος ERG για ηην εθαπμογή ηηρ ύζηαζηρ ηηρ Δπιηποπήρ για ηο 

Λογιζηικό Γιασωπιζμό και ηα ςζηήμαηα Κοζηολόγηζηρ (“Καηεςθςνηήπιερ Γπαμμέρ ΔRG ”)
11  

εμεηδηθεύνπλ ηα θξηηήξηα, ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ύζηαζη,  σο εμήο: 

 Ππόκληζη κόζηοςρ: Σα έζνδα, ην θόζηνο θαη ην απαζρνινύκελν θεθάιαην ζα πξέπεη λα 

θαηαλέκνληαη ζηα ζηνηρεία δηθηύνπ θαη ηειηθά ζε ππεξεζίεο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο ζύκθσλα 

κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνθαινύλ ηελ είζπξαμε ησλ εζόδσλ, ηελ επηβάξπλζε κε ην 

θόζηνο θαη ην απαζρνινύκελν θεθάιαην. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην θόζηνο ιηαληθήο 

(εκπνξηθό) δε ζα πξέπεη λα θαηαλέκεηαη ζηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο. 

                                                

 11  ERG (05) 29, ERG Common Position: Guidelines for implementing the Commission Recommendation C (2005) 3480 
on Accounting Separation & Cost Accounting Systems under the regulatory framework for electronic communications, 

pp. 30-32. 
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 Ανηικειμενικόηηηα: Ζ θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο ζε ππεξεζίεο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο πξέπεη λα 

είλαη αληηθεηκεληθή θαη δελ ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζην όθεινο ηνπ ΠΓΚ ή άιινπ παξόρνπ, ή 

νπνηνπδήπνηε πξντόληνο, ππεξεζίαο ή ζηνηρείνπ δηθηύνπ απηνύ. 

 Αξιοπιζηία: Σα ζηνηρεία ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ζα πξέπεη λα απνηππώλνπλ ζαθώο 

όζα παξνπζηάδνπλ, λα κελ έρνπλ εζθεκκέλεο ή/θαη ζπζηεκαηηθέο παξαπνηήζεηο, λα κελ 

έρνπλ νπζηώδε ζθάικαηα, λα είλαη πιήξε, λα θαηαξηίδνληαη κε αληηθεηκεληθό (δίθαην) ηξόπν, 

θαη νη αλαγθαίεο αμηνινγήζεηο θαη εθηηκήζεηο λα έρνπλ γίλεη κε  επηκέιεηα.  

 ςγκπιζιμόηηηα: Ζ θαηάξηηζε ησλ αλαθνξώλ ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη δηαρξνληθά κε ζπλέπεηα. Όηαλ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο αξρέο, 

ζηηο κεζόδνπο θαηαλνκήο ή ζε άιιεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (accounting policies) πνπ έρνπλ 

νπζηαζηηθή επίπησζε ζηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώλνληαη, νη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα 

επαλαθαηαξηίδνπλ ηα ζρεηηθά ηκήκαηα ησλ αλαθνξώλ ηνπ εθάζηνηε πξνεγνύκελνπ έηνπο 

πνπ επεξεάδνληαη από ηηο αιιαγέο απηέο. 

 Διαθάνεια: Οη κέζνδνη θαη ε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εζόδσλ, ηνπ 

θόζηνπο, ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ παζεηηθνύ ζα πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο 

θαη ηεθκεξησκέλεο. Γεληθά, νπνηνδήπνηε ζηνηρείν, πιεξνθνξία, πεξηγξαθή θαη  

επεμεγεκαηηθό έγγξαθν, πνπ θαηαξηίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλαθνξώλ θαη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο, νθείιεη λα παξνπζηάδεηαη 

κε ηξόπν θαηαλνεηό ζε έλαλ θαηάιιεια ελεκεξσκέλν αλαγλώζηε. 

 Καηαλληλόηηηα: Σα ζηνηρεία ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά κε ηηο 

επηθείκελεο ξπζκηζηηθέο απνθάζεηο θαη λα παξέρνληαη εγθαίξσο ώζηε λα επεξεάζνπλ ηηο 

απνθάζεηο απηέο. 

 Οςζιαζηικόηηηα: Μηα πιεξνθνξία είλαη νπζηαζηηθή εάλ ε παξάιεηςή ηεο ή ε εζθαικέλε 

αλαθνξά ηεο ζα επηδξνύζε νπζηαζηηθά ζηηο ξπζκηζηηθέο απνθάζεηο. Αλάινγα κε ην ζηόρν ηεο 

πιεξνθνξίαο, απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί νπζηαζηηθή είηε ζπλνιηθά είηε επηκέξνπο, π.ρ. κηα 

ηηκή κεηαθνξάο πνπ αθνξά ηελ ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο πξέπεη λα ππνινγηζζεί κε κεγάιε 

αθξίβεηα.     

Οη Καηεςθςνηήπιερ Γπαμμέρ ηος ΔRG επίζεο ππνγξακκίδνπλ κηα ζεηξά από πξόζζεηεο αξρέο, 

ζπγθεθξηκέλα απηέο ηνπ ειέγρνπ (audit trail), ηεο αθεξαηόηεηαο θαη ηεο δηαηήξεζεο δεδνκέλσλ: 

 Έλεγσορ (Audit trail): Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ζπζρέηηζε θαη ε επαιήζεπζε ησλ 

ινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ηεο πεγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ηειηθώλ αλαθνξώλ. Θα 

πξέπεη λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηώλ από ηα θεληξηθά 

νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ζηηο ηειηθέο αλαθνξέο, ζπκθηιίσζε ηνπ θόζηνπο ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο θαη πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 



   

 Ακεπαιόηηηα: Ζ αθεξαηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηε 

δηαζεζηκόηεηα ειεθηξνληθώλ ή έληππσλ ππνζηεξηθηηθώλ αξρείσλ ή ζπζηεκάησλ πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνλ ειεγθηή ηε δηεμαγσγή δνθηκώλ θαη επαιεζεύζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη 

ν έιεγρνο. 

 Διαηήπηζη: Σα ζηνηρεία ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε πεξηνδηθή 

βάζε, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηηο ξπζκηζηηθέο ππνρξεώζεηο θαζώο θαη 

θαηόπηλ αηηήκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαθνξώλ. Δπίζεο, ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη γηα κηα επαξθή πεξίνδν ζύκθσλα κε ηελ 

εζληθή λνκνζεζία, επηηξέπνληαο ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θόζηνπο, ησλ εζόδσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ζην θόζηνο ε εθαξκνγή 

δηαθνξεηηθώλ θξηηεξίσλ θαη κεζόδσλ. 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί όηη ηα αλσηέξσ θξηηήξηα θαη αξρέο  όπσο αλαθέξνληαη ζηε ύζηαζη θαη 

εμεηδηθεύνληαη πεξαηηέξσ από ηηο Καηεςθςνηήπιερ Γπαμμέρ ηος ΔRG, είλαη ηα δένληα θαη πξέπεη λα 

εθαξκνζηνύλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ από ηνπο  ΠΓΚ ζηελ Διιάδα. 

3.2 Τπολογιζμόρ ηηρ κοζηολογικήρ βάζηρ  

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε δύν πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο «θνζηνινγηθήο βάζεο» ζύκθσλα κε ηηο 

νπνίεο, ην απαζρνινύκελν θεθάιαην κπνξεί λα ππνινγηζηεί: α) ην ηζηνξηθό θόζηνο, πνπ πξνθύπηεη 

από ηε κέζε ινγηζηηθή αμία ηνπ απαζρνινύκελνπ θεθαιαίνπ ή β) ην ηξέρνλ θόζηνο ιακβάλνληαο 

ππόςε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. 

Ιζηορηθό θόζηος 

Ζ θνζηνιόγεζε κε βάζε ην ηζηνξηθό θόζηνο (Historic cost accounting (“HCA”)) ππνινγίδεηαη 

ζύκθσλα κε ηε ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ιακβάλνληαο ππόςε  ηε ηηκή πνπ 

αξρηθά θαηέβαιε ν πάξνρνο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κείνλ ηελ απόζβεζε πνπ έρεη γίλεη από ηε 

ζηηγκή ηεο απόθηεζήο ηνπο.  

Σν πιενλέθηεκα ηεο ελ ιόγσ κεζνδνινγίαο είλαη όηη ην ηζηνξηθό θόζηνο έρεη ήδε θαηαγξαθεί ζην 

ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξείαο, επνκέλσο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα 

ππάξρνληα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα ρσξίο πεξαηηέξσ πξνζαξκνγέο. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ΠΓΚ έρνπλ, θαηά θαλόλα, επαιεζεπζεί από αλεμάξηεηνπο νξθσηνύο ειεγθηέο.  

Ωζηόζν, ε κεζνδνινγία απηή έρεη ην κεηνλέθηεκα όηη δελ ιακβάλεη ππόςε ηνλ πιεζσξηζκό ή 

πηζαλέο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία ή ηηο ηηκέο. Δπνκέλσο, δελ απνηππώλεη ην θόζηνο ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ην νπνίν ζα έπξεπε λα αλαιάβεη έλαο λενεηζεξρόκελνο πάξνρνο ζηελ 

αγνξά γηα λα ηα απνθηήζεη. 
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Τρέτολ θόζηος 

Ζ θνζηνιόγεζε κε βάζε ην ηξέρνλ θόζηνο (Current cost accounting (“CCA”)) εμεηάδεη ηελ ηξέρνπζα 

αμία ηνπ δηθηύνπ, ην νπνίν απαηηεί ηελ επαλεθηίκεζε  ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε αιιαγέο ζηηο ηηκέο θαη ζηελ ηερλνινγία. πλεπώο, απνηππώλεη ην 

θόζηνο πνπ ζα αλαιάκβαλε έλαο λενεηζεξρόκελνο πάξνρνο, εάλ θαηαζθεύαδε ζήκεξα ην δίθηπν.  

Ωζηόζν, ε πξνζέγγηζε απηή έρεη κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ην γεγνλόο όηη νη ξπζκηζηηθνί 

έιεγρνη θόζηνπο, θαηά θαλόλα, βαζίδνληαη ζην ηζηνξηθό θόζηνο επί ηνπ νπνίνπ απνηηκώληαη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ παξόρνπ. Ζ δηαδηθαζία επαλαμηνιόγεζεο από ην ηζηνξηθό ζην ηξέρνλ 

θόζηνο είλαη πεξίπινθε θαη ε ηειηθή αμία πνπ ζα πξνθύςεη  βάζεη ηνπ ηξέρνληνο θόζηνπο εμαξηάηαη 

από ηε κέζνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επαλαμηνιόγεζε.  

Σσκπέραζκα 

Ζ ΔΔΣΣ, αλ θαη  ρξεζηκνπνηεί ην ηξέρνλ θόζηνο γηα ην ινγηζηηθό δηαρσξηζκό ζηηο αγνξέο 

ζηαζεξήο,12 ζεσξεί όηη  ην πιενλέθηεκά ηνπ  έλαληη ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο  είλαη ιηγόηεξν ζεκαληηθό 

γηα ηηο αγνξέο θηλεηήο από όηη γηα ηηο αγνξέο ζηαζεξήο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ινγηζηηθνύ 

δηαρσξηζκνύ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ηα πάγηα  ζηνηρεία πνπ έρνπλ πνιύ καθξό ρξόλν δσήο είλαη 

ιηγόηεξν ζπλήζε ζε έλα δίθηπν θηλεηώλ επηθνηλσληώλ θαζώο ν θύθινο αληηθαηάζηαζήο ηνπο είλαη 

θαηά θαλόλα  8-10 έηε γηα ηα ζηνηρεία γηα παξάδεηγκα ηνπ αζύξκαηνπ δηθηύνπ πξόζβαζεο θαη 5-7 

έηε γηα ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηύνπ θνξκνύ.  Με βάζε απηό ην δεδνκέλν ε ΔΔΣΣ, ζεσξεί, όηη γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ, ε εμέιημε ησλ ηηκώλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ 

ζην δίθηπν ελόο ΠΓΚ, δύλαηαη λα  πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζσ ηεο απνηίκεζεο ζε  ηζηνξηθό θόζηνο. 

Δπηπιένλ, ην ηζηνξηθό θόζηνο απνηειεί έλα αζθαιέο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ από ηνπο ΠΓΚ, θαζώο ην ζρεηηθό θόζηνο απνηππώλεηαη πιήξσο ζηηο 

ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ππνρξεσηηθά εθ ηνπ λόκνπ θαηαξηίδνληαη.  

Γεδνκέλνπ όηη ην ηξέρνλ θόζηνο δελ έρεη αθόκε εθαξκνζηεί σο ξπζκηζηηθή πξνζέγγηζε από ηνπο 

ΠΓΚ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί όηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ηζηνξηθό θόζηνο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ. Ζ πξνζέγγηζε ζε ηξέρνλ θόζηνο 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζην κέιινλ εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν. 

Ζ ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη όηη ε επηινγή ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ινγηζηηθνύ 

δηαρσξηζκνύ από ηνπο ΠΓΚ δελ επεξεάδεη κε θαλέλα ηξόπν ηελ πξνζέγγηζε πνπ ήδε έρεη ή 

πξόθεηηαη λα πηνζεηεζεί ζην θνζηνινγηθό κνληέιν γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ θηλεηήο. 

Ζ ξύζκηζε ησλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ θηλεηήο κε βάζε έλα θνζηνινγηθό κνληέιν (BU-LRIC) θαη ν 

                                                

 12  Βιέπε ηελ εθαξκνγή ηεο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 482/051/26.05.2008 
«Μεθοδολογίερ/Απσέρ κοζηολόγηζηρ και Λογιζηικού Γιασωπιζμού για ηην ςλοποίηζη ηων επιβληθένηων ζηον ΟΣΔ 
πςθμιζηικών ςποσπεώζεων ελέγσος ηιμών, κοζηολόγηζηρ και λογιζηικού διασωπιζμού ζηιρ επιμέποςρ οπιζθείζερ 
αγοπέρ ηλεκηπονικών επικοινωνιών και λοιπέρ πςθμίζειρ» 



   

έιεγρνο ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ είλαη δύν 

δηαθνξεηηθά ξπζκηζηηθά δεηήκαηα. Ζ  ΔΔΣΣ ππνγξακκίδεη όηη ε ξύζκηζε ησλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ 

θηλεηήο θαη όηη άιιν ζρεηηθό, δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηαβνύιεπζεο.  

3.3 Κοζηολογικά ππόηςπα  

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο επηκέξνπο 

ππεξεζηώλ/πξντόλησλ, πνπ δηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο ην εύξνο θαη ηνλ ηύπν ηνπ θόζηνπο πνπ 

ιακβάλνπλ ππόςε. Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε δύν θνζηνινγηθά πξόηππα  γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ινγηζηηθνύ 

δηαρσξηζκνύ: ην καθξνπξόζεζκν επαπμεηηθό θόζηνο (long-run incremental cost - LRIC) θαη  ην 

πιήξσο θαηαλεκεκέλν θόζηνο (fully distributed cost -FDC). 

LRIC  

ύκθσλα κε ην θνζηνινγηθό πξόηππν «LRIC», ην θόζηνο εμαξηάηαη από κηα ζπγθεθξηκέλε 

επαύμεζε. Σν επαπμεηηθό θόζηνο είλαη ε κεηαβνιή ζην ζπλνιηθό θόζηνο πνπ πξνθύπηεη από κηα  

ζπγθεθξηκέλε επαύμεζε θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο ην θόζηνο πνπ κπνξεί λα απνθεπρζεί αλ δελ 

πινπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε επαύμεζε. 

Δπεηδή ε επαύμεζε είλαη νπζηώδεο, ιακβάλεηαη ππόςε όρη κόλν ην θόζηνο πνπ επεξεάδεηαη από ηνλ 

όγθν ηεο παξαγσγήο αιιά θαη ην θόζηνο πνπ θαηαλέκεηαη άκεζα. Δπίζεο ζην θόζηνο ηεο 

ππεξεζίαο/πξντόληνο ελζσκαηώλεηαη θαη κέξνο ηνπ θόζηνπο θεθαιαίνπ θαζώο θαη ηνπ θόζηνπο ησλ 

παγίσλ. Μαθξνπξόζεζκα, θάζε επηκέξνπο θόζηνο αληηκεησπίδεηαη σο κεηαβιεηό, θαζώο ε 

δπλαηόηεηα παξαγσγήο δελ απνηειεί πιένλ πεξηνξηζκό. πλεπώο, ην καθξνπξόζεζκν επαπμεηηθό 

θόζηνο πεξηιακβάλεη ην θεθάιαην θαη ην θόζηνο πνπ επεξεάδεηαη από ηνλ όγθν παξαγσγήο, πνπ 

πξνθύπηνπλ από κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ παξαγσγή. 

Σν LRIC θαηά θαλόλα ρξεζηκνπνηείηαη από ηηο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

ηειώλ ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζε ζηαζεξά θαη θηλεηά δίθηπα θαζώο θαη γηα ηελ πξόζβαζε ζε 

αδεζκνπνίεηνπο ηνπηθνύο βξόρνπο θιπ. 

FDC  

ύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία θνζηνιόγεζεο «FDC», ην ζπλνιηθό θόζηνο κηαο επηρείξεζεο 

θαηαλέκεηαη ζε ππεξεζίεο/πξντόληα. πλεπώο, ην θόζηνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο/πξντόληνο 

απνηειείηαη από ην άκεζν θόζηνο πνπ επεξεάδεηαη από ηνλ όγθν παξαγσγήο, ην  άκεζν  θόζηνο 

ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη έλα κέξνο επί ηνπ θνηλνύ θόζηνπο. πλήζσο, ην πνζνζηό ηνπ θνηλνύ 

θόζηνο ζπλδέεηαη αηηησδώο, αλ θαη γεληθά δελ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν θαη νξηνζεηεκέλν ζύλνιν 

θαλόλσλ θαηαλνκήο ηνπ. 

Σν θνζηνινγηθό πξόηππν « FDC» απνηειεί ηελ  πην παξαδνζηαθή κεζνδνινγία θνζηνιόγεζεο, όπνπ  

όια ηα θόζηε νπζηαζηηθά επηκεξίδνληαη ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντόληα. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί ,όηη ε 

ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο κε βάζε ηελ θνζηνιόγεζε αλά δξαζηεξηόηεηα (Activity 

Based Costing (“ABC”), είλαη ε  ελδεδεηγκέλε γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ.   



   

 18 

Σσκπέραζκα 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ πιήξσο θαηαλεκεκέλνπ θόζηνπο «FDC» δηαζέηεη νξηζκέλα πξαθηηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ θξίλνληαη θαηάιιεια γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ινγηζηηθνύο δηαρσξηζκνύ, όπσο ε 

ζρεηηθή απιόηεηά ηνπ, ε επξεία εθαξκνγή ηνπ (ην FDC έρεη ήδε εθαξκνζζεί από ηνπο ΠΓΚ θαη είλαη 

δηαζέζηκα ειεγκέλα απνηειέζκαηα) θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ε θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο αθνινπζεί ηελ 

αξρή ηεο «πξόθιεζεο ηνπ θόζηνπο», ζην βαζκό πνπ απηό είλαη εθηθηό. 

πλεπώο, ε ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ άπνςε όηη ην «FDC» ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηάιιειε 

κεζνδνινγία γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ.  

3.4 CAPEX και OPEX 

Σν ζρεηηθό θόζηνο, πνπ απαηηείηαη από ηελ  ΔΔΣΣ, λα ππνινγηζζεί από ηνπο ΠΓΚ είλαη ην ζπλνιηθό 

θόζηνο. Απηό απνηειείηαη από δύν ζθέιε: ην θεθαιαηνπρηθό θόζηνο (CAPEX) θαη ην ιεηηνπξγηθό 

θόζηνο (OPEX). 

Κεθαιαηοστηθό θόζηος (CAPEX) 

Σν θεθαιαηνπρηθό θόζηνο (CAPEX) είλαη εθείλν ζην νπνίν ππνβάιιεηαη ε επηρείξεζε γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ή ηε δηαηήξεζε ησλ απνζβεζκέλσλ καθξνπξόζεζκσλ παγίσλ ηεο. Δπνκέλσο ιακβάλεη 

ππόςε ηνπ ηελ απόζβεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ  θαη ην θόζηνο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Απόζβεζε είλαη ε κείσζε ηεο αμίαο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ινγηζηηθνύ 

έηνπο.  

Σν θόζηνο θεθαιαίνπ πνπ ζπλδέεηαη κε έλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη σο ην 

κέζν απαζρνινύκελν θεθάιαην ζε απηό ην πεξηνπζηαθό ζηνηρείν πνιιαπιαζηαδόκελν κε ην 

κεζνζηαζκηθό θόζηνπο θεθαιαίνπ WACC (Weighted Average Cost of Capital). Σν απαζρνινύκελν 

θεθάιαην, όπσο νξίζηεθε αλσηέξσ, ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ηζηνξηθό θόζηνο. Σν κέζν 

απαζρνινύκελν θεθάιαην ππνινγίδεηαη σο ν απιόο κέζνο όξνο ηνπ απαζρνινύκελνπ θεθαιαίνπ 

ζηελ αξρή ελόο νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη ηνπ απαζρνινύκελνπ θεθαιαίνπ ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο.  

Σν WACC ππνινγίδεηαη σο ην κεζνζηαζκηθό θόζηνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ην επηηόθην επί ησλ 

δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ. Οη ζηαζκηζκέλεο αμίεο  ησλ ηδίσλ όζν θαη ησλ δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ 

θαζνξίδνληαη από ηηο ηξέρνπζεο αμίεο ηνπο ζηελ αγνξά. Σν επηηόθην επί ησλ δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ 

αληαλαθιά ηελ αλακελόκελε απόδνζε ησλ πηζησηώλ ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα αμία ησλ θεθαιαίσλ 

ηνπο, ελώ ε αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ αληαλαθιά ηελ αλακελόκελε απόδνζε ησλ κεηόρσλ ηεο 

εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.   



   

Σν WACC ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζην θνζηνινγηθό κνληέιν BU γηα ηα ηέιε ηεξκαηηζκνύ θαη ε ΔΔΣΣ 

ζθνπεύεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ίδηα κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θαη ζην πιαίζην ηνπ  

ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ.  Δηδηθόηεξα, ην κεζνζηαζκηθό θόζηνο θεθαιαίνπ WACC γηα ηηο εηαηξείεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθόινπζν ηύπν: 

 

1
Inflation  1

WACC1
 =  WACC NominalTax -Pre

RealTax -Pre  

όπνπ: 

 

NominalTax -Pre WACC   = [if + βa*(im - if)] * [(1-d*t)/(1-t)] + [d*g(d)] 

θαη 

if = επηηόθην κεδεληθνύ θηλδύλνπ, 

βa = ζπληειεζηήο «βήηα» , 

im = κέζε απόδνζε θεθαιαηαγνξώλ, θαη 

im-if = αζθάιηζηξν θηλδύλνπ αγνξάο κεηνρώλ 

d = πνζνζηό δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ επί ζπλόινπ θεθαιαίσλ-κόριεπζε  

t = ζπληειεζηήο εηαηξηθνύ θόξνπ 

g(d)   = αζθάιηζηξν θηλδύλνπ δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ 

 

Λεηηοσργηθά θόζηε costs (OPEX)   

Σν ιεηηνπξγηθό θόζηνο (OPEX) είλαη ηα επαλαιακβαλόκελν ή ηξέρνλ θόζηνο. 

3.5 Καηανομή κόζηοςρ και εζόδων 

Έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ είλαη όηη απαηηεί νξηζκέλεο πξόζζεηεο 

δηαδηθαζίεο θαη κεζόδνπο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εζόδσλ, ηνπ θόζηνπο θαη ηνπ απαζρνινύκελνπ 

θεθαιαίνπ. Οη ΠΓΚ ζα έρνπλ ηα δηθά ηνπο εζσηεξηθά θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα γηα ππεξεζίεο θαη 

πξντόληα θαη απηά ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνύλ θαηάιιεια ώζηε λα παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ. ύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηεο ύζηαζηρ ηηρ 

Δπιηποπήρ για ηο Λογιζηικό Γιασωπιζμό και ηα Κοζηολογικά ςζηήμαηα, θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα 
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ηελ θαηαλνκή εζόδσλ, θόζηνπο θαη απαζρνινύκελνπ θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα απνηεινύλ ε αξρή 

πξόθιεζεο θόζηνπο, ε πιεξόηεηα θαη ε ακεξνιεςία. 

«Κιήζεης» θαη «Λοηπά»  

Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, νη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπλ κεηαμύ δύν ινγαξηαζκώλ: «Κιήζεηο» 

(Τπνδείγκαηα C.1 έσο θαη C.6, Παξάξηεκα 2) θαη «Λνηπά» (Τπνδείγκαηα R.1 θαη R.2, Παξάξηεκα 

2). Ο ινγαξηαζκόο «Κιήζεηο» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ινγηζηηθνύ 

δηαρσξηζκνύ πνπ απαηηνύληαη γηα λα ειεγρζεί ε δηάθξηζε θαη ε ζηαπξνεηδήο επηδόηεζε κεηαμύ ηνπ 

ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ θαη άιισλ ηύπσλ θιήζεσλ πνπ εθθηλνύλ ή/θαη ηεξκαηίδνπλ ζην θηλεηό δίθηπν 

ελόο παξόρνπ. Ο ινγαξηαζκόο «Λνηπά» είλαη αλαγθαίνο γηα λα ειεγρζεί όηη όια ηα θόζηε έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ θαη όηη δελ έρνπλ θαηαλεκεζεί ζην 

ινγαξηαζκό «Λνηπά» ζηνηρεία θόζηνπο πνπ ζα έπξεπε λα θαηαλεκεζνύλ ζηηο «Κιήζεηο». Σα ζηνηρεία 

ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ πνπ ζπγθεληξώλνληαη ζην ινγαξηαζκό «Λνηπά» απαηηνύλ έλα ζεκαληηθά 

κηθξόηεξν βαζκό ιεπηνκέξεηαο από απηό πνπ ζπγθεληξώλνληαη ζην ινγαξηαζκό «Κιήζεηο». 

ην ινγαξηαζκό  «Κιήζεηο» πεξηιακβάλνληαη όιεο νη θιήζεηο πνπ εθθηλνύλ από ή/θαη ηεξκαηίδνπλ 

ζην δίθηπν θηλεηώλ επηθνηλσληώλ ηνπ παξόρνπ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο ιηαληθέο θιήζεηο πνπ 

παξέρνληαη ζε ηειηθνύο ρξήζηεο θαζώο θαη ηηο ρνλδξηθέο θιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε άιινπο 

παξόρνπο δηθηύνπ.  

Οι λιανικέρ κλήζειρ πεξηιακβάλνπλ ηηο θιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε ηειηθνύο ρξήζηεο: 

 Δμεξρόκελεο θιήζεηο πξνο άλλο δίθηπν (θιήζεηο πξνο άιιν δίθηπν θηλεηήο, θιήζεηο πξνο 

ζηαζεξό δίθηπν, εμεξρόκελεο δηεζλείο θιήζεηο), 

 Δληόο δηθηύνπ θιήζεηο  (από θηλεηό πξνο θηλεηό), 

 Κιήζεηο πξνο ηελ ππεξεζία ηνπ ηειεθσλεηή, 

 Κιήζεηο εμεξρόκελεο πεξηαγσγήο, θαη 

 Άιιεο θιήζεηο. 

ηε πεξίπησζε ελόο παξόρνπ κε ελνπνηεκέλν δίθηπν ζηαζεξήο-θηλεηήο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ νη εληόο δηθηύνπ θιήζεηο από θηλεηό πξνο ζηαζεξό θαη νη εληόο δηθηύνπ θιήζεηο 

από ζηαζεξό πξνο θηλεηό ζηελ ππό-θαηεγνξία, «Άιιεο θιήζεηο». 

Οη σονδπικέρ κλήζειρ πεξηιακβάλνπλ ηηο θιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε ηειεπηθνηλσληαθνύο 

παξόρνπο: 

 Δηζεξρόκελεο θιήζεηο από άλλο δίθηπν (εηζεξρόκελεο θιήζεηο από άλλο δίθηπν θηλεηήο, 

εηζεξρόκελεο θιήζεηο από δίθηπν ζηαζεξήο, εηζεξρόκελεο δηεζλείο θιήζεηο) 



   

 Κιήζεηο εηζεξρόκελεο πεξηαγσγήο, θαη 

 Άιιεο θιήζεηο. 

ην ινγαξηαζκό «Λνηπά» (Τπνδείγκαηα R.1 θαη R.2, Παξάξηεκα 2) πεξηιακβάλνληαη όιεο νη 

ππεξεζίεο, εθηόο ησλ θσλεηηθώλ θιήζεσλ πνπ εθθηλνύλ από ή/θαη ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν θηλεηήο 

ηνπ ζρεηηθνύ παξόρνπ θαη θαιύπηνπλ ιηαληθέο ππεξεζίεο θσλεηηθώλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε 

ηειηθνύο ρξήζηεο θαη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο θσλεηηθώλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε άιινπο 

παξόρνπο. Έηζη ζην ινγαξηαζκό «Λνηπά» πεξηιακβάλνληαη, ιηαληθέο ππεξεζίεο όπσο εμεξρόκελα 

SMS θαη ππεξεζίεο δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη ζε ηειηθνύο ρξήζηεο.  Δπίζεο, ζην ινγαξηαζκό 

«Λνηπά» πεξηιακβάλνληαη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο όπσο ν ηεξκαηηζκόο εηζεξρόκελσλ SMS θαη ε IP 

δηαζύλδεζε. 

Σα ελνπνηεκέλα δίθηπα ζηαζεξήο-θηλεηήο δεκηνπξγνύλ κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία θιήζεσλ εληόο 

δηθηύνπ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θιήζεηο από ζηαζεξό πξνο θηλεηό, από θηλεηό πξνο ζηαζεξό θαη 

από ζηαζεξό πξνο ζηαζεξό. Δπί ηνπ παξόληνο νη εληόο δηθηύνπ θιήζεηο από ζηαζεξό πξνο θηλεηό 

θαη από θηλεηό πξνο ζηαζεξό πνπ παξέρνληαη ζε έλα ελνπνηεκέλν δίθηπν ζηαζεξήο-θηλεηήο 

κπνξνύλ λα πεξηιεθζνύλ ζην ινγαξηαζκό «Κιήζεηο» θαη εηδηθόηεξα ζηνλ ππν-ινγαξηαζκό «Κιήζεηο 

πνπ παξέρνληαη ζε ηειηθνύο ρξήζηεο - Άιιεο» (Τπόδεηγκα C.6). Οη εληόο δηθηύνπ θιήζεηο από 

ζηαζεξό πξνο ζηαζεξό θαη άιιεο εμεξρόκελεο θαη εηζεξρόκελεο από θαη πξνο ην ζηαζεξό δίθηπν 

κπνξνύλ λα πεξηιεθζνύλ ζην ινγαξηαζκό «Λνηπά» (Τπόδεηγκα R.1). ε πεξίπησζε ελόο 

ελνπνηεκέλνπ παξόρνπ θηλεηήο-ζηαζεξήο, όιεο νη ζηαζεξέο ιηαληθέο θαη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο πνπ 

δελ θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθηύνπ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ ηνπ ελ ιόγσ παξόρνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

επίζεο ζην ινγαξηαζκό «Λνηπά». 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί επί ηνπ παξόληνο όηη ε πξνζέγγηζε απηή είλαη θαηάιιειε θαη αλαινγηθή πξνθεηκέλνπ 

λα δεκηνπξγεζεί έλα επαξθέο επίπεδν δηαθάλεηαο. Ζ EETT θαιεί ηα ελδηαθεξόκελα κέξε λα 

ζρνιηάζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα ππνδείγκαηα κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγνύλ έλα επαξθέο επίπεδν δηαθάλεηαο σο πξνο ηελ θαηαλνκή θόζηνπο ζε έλα ελνπνηεκέλν 

πάξνρν ζηαζεξήο-θηλεηήο π.ρ. νη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνύζαλ λα ππνδείμνπλ πνηεο θαηεγνξίεο ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ζηα ππνδείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινύλ θαιύηεξα έλα ηέηνην 

ελνπνηεκέλν δίθηπν. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΣΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνρξεώζεη ηνπο ελνπνηεκέλνπο παξόρνπο  

ζηαζεξήο-θηλεηήο λα θαηαλείκνπλ πεξαηηέξσ ην θόζηνο θαη ηα έζνδά  ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί έλα επαξθέο επίπεδν δηαθάλεηαο. 

3.5.1 Καηαλνκή θόζηνπο 

Γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο, ε ΔΔΣΣ δηαθξίλεη ηα αθόινπζα ηέζζεξα επίπεδα:  

 θόζηνο παπαγωγικών δπαζηηπιοηήηων (δίθηπν, δηαζύλδεζε, παξνρή ππεξεζηώλ) , θόζηνο 

εμποπικών δπαζηηπιοηήηων θαζώο θαη κοινό κόζηορ θαη γηα ηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο 

(παξαγσγηθέο, εκπνξηθέο) (Τπνδείγκαηα C.1 θαη  R.1, Παξάξηεκα 2), 



   

 22 

 θόζηνο ζηνηρείσλ δηθηύνπ (macroelements) (κεηαθνξά, ζεκαηνδνζία, άιια) (Τπνδείγκαηα 

C.2 θαη  R.2 , Παξάξηεκα 2),  

 θόζηνο ηεσνικών ςπηπεζιών (θόζηνο ησλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξνρή 

ησλ ιηαληθώλ θαη ρνλδξηθώλ ππεξεζηώλ θιήζεσλ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.5). Οη 

ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ είλαη  ζρεηηθέο κε ηηο θιήζεηο πεξηιακβάλνπλ: θιήζεηο πξνο άιιν 

δίθηπν θηλεηήο, θιήζεηο πξνο δίθηπν ζηαζεξήο, εμεξρόκελεο δηεζλείο θιήζεηο, θιήζεηο εληόο 

δηθηύνπ, θιήζεηο πξνο ηελ ππεξεζία ηειεθσλεηή, θιήζεηο εμεξρόκελεο πεξηαγσγήο θαη άιιεο 

θιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε ηειηθνύο ρξήζηεο, εηζεξρόκελεο θιήζεηο από άιιν δίθηπν θηλεηήο, 

εηζεξρόκελεο θιήζεηο από δίθηπν ζηαζεξήο, εηζεξρόκελεο δηεζλείο θιήζεηο, θιήζεηο 

εηζεξρόκελεο πεξηαγσγήο, άιιεο θιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε παξόρνπο δηθηύνπ 

(Τπνδείγκαηα C.3.1, C3.2, C3.3 , Παξάξηεκα 2), 

 θόζηνο εμποπικών ςπηπεζιών (θόζηνο ησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξνρή 

ιηαληθώλ θαη ρνλδξηθώλ ππεξεζηώλ θιήζεσλ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.5).  Οη  

εκπνξηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο (ιηαληθέο ππεξεζίεο) ή ζε άιινπο 

παξόρνπο δηθηύνπ (ρνλδξηθέο ππεξεζίεο) επί ηε βάζεη ηερληθώλ ππεξεζηώλ (Τπόδεηγκα C.4, 

Παξάξηεκα 2), 

Σόζν γηα ην ινγαξηαζκό «Κιήζεηο» όζν θαη γηα ην ινγαξηαζκό «Λνηπά», νη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα 

δηακνξθώζνπλ ηα ζηνηρεία θόζηνπο ζύκθσλα κε ηα βήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 2.  

 

 

 

 



   

 

ρήκα 2:  Γηαδηθαζία θαηαλνκήο θόζηνπο γηα ην ινγηζηηθό δηαρσξηζκό ησλ ΠΓΚ 

Ζ θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε νξηζκέλνπο θαλόλεο πνπ απνηξέπνπλ ηε 

δηάθξηζε κηαο θαηεγνξίαο θιήζεσλ έλαληη κηαο άιιεο θαηεγνξίαο θιήζεσλ (π.ρ. δηάθξηζε εηο βάξνο 

ησλ εηζεξρόκελσλ θιήζεσλ ππέξ ησλ θιήζεσλ εληόο δηθηύνπ κε ηελ θαηαλνκή δπζαλάινγνπ 

κεξηδίνπ ηνπ θόζηνπο). Ζ δηαδηθαζία δηαζθαιίδεη όηη ην θόζηνο πνπ απνδίδεηαη από έλαλ πάξνρν 

ζηνλ ηεξκαηηζκό κηαο θιήζεο εληόο δηθηύνπ είλαη ην ίδην κε ην θόζηνο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ 

ηεξκαηηζκό ησλ εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ. 

Κιήζεης ποσ εθθηλούλ ή/θαη ηερκαηίδοσλ ζηο δίθησο θηλεηής ηοσ παρότοσ (“C”) (βι. 

Υποδείγκαηα C.1 έως θαη C.4 ζηο Παράρηεκα 2) 

ε ππώηη θάζε, νη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα εμάγνπλ όια ηα θόζηε (CAPEX θαη OPEX) πνπ ζπλδένληαη κε 

ηηο θιήζεηο πνπ εθθηλνύλ ή/θαη ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν θηλεηήο ηνπ παξόρνπ θαη λα δηαθξίλνπλ ηα 

θόζηε απηά ζε παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (δίθηπν, δηαζύλδεζε, παξνρή ππεξεζίαο), εκπνξηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη θνηλό θόζηνο θαη γηα ηηο δύν δξαζηεξηόηεηεο. (Τπόδεηγκα C.1, Παξάξηεκα 2) 

ε δεύηεπη θάζε, νη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα θαηαλείκνπλ ην θόζηνο ησλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζε πξνθαζνξηζκέλα ζηνηρεία δηθηύνπ (macroelements) (κεηαθνξά, ζεκαηνδνζία, άιια) θαζώο θαη λα 
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πξνζδηνξίζνπλ ην θόζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξεί λα 

θαηαλεκεζεί απεπζείαο ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ζε επόκελε θάζε. (Τπόδεηγκα C.2, Παξάξηεκα 2) 

εκεηώλεηαη όηη ην θόζηνο ησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο θαζώο θαη ην 

θνηλό θόζηνο ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζνύλ απεπζείαο ζηηο εκπνξηθέο ππεξεζίεο θαη δελ απαηηείηαη 

ελδηάκεζν ζηάδην θαηαλνκήο.  

ε ηπίηη θάζε, νη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα θαηαλείκνπλ ην θόζηνο ησλ ζηνηρείσλ δηθηύνπ (macroelements) 

(θαζώο θαη ην άκεζα θαηαλεκεζέλ θόζηνο παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ) ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο 

(θαηεγνξίεο θιήζεσλ). Οη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα θαηαλείκνπλ ην θόζηνο ησλ ζηνηρείσλ δηθηύνπ 

(macroelements) ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο θιήζεσλ ζε ηξία βήκαηα: 

 Οη ΠΓΚ πξέπεη λα θαζνξίζνπλ έλα πίλαθα δξνκνιόγεζεο θαη κε βάζε απηόλ λα ππνινγίζνπλ 

ην αλά κνλάδα θόζηνο ρξήζεο (αλά ιεπηό) θάζε ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelement) 

(Τπόδεηγκα C3.1, Παξάξηεκα 2). Δηδηθόηεξα, ε ζπλνιηθή ρξήζε (ζε ιεπηά) ηνπ ζηνηρείνπ 

δηθηύνπ (macroelement) ππνινγίδεηαη σο ηα ιεπηά επί ηνλ παξάγνληα δξνκνιόγεζεο, 

ζπλνιηθά γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο θιήζεσλ. ηε ζπλέρεηα, ην αλά κνλάδα θόζηνο ηνπ θάζε 

ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelement) ππνινγίδεηαη σο ην ζπλνιηθό CAPEX/OPEX ηνπ δηα ηε 

ζπλνιηθή ηνπ ρξήζε. 

 Οη ΠΓΚ πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο ρξήζεο κηαο κνλάδαο ελόο 

ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelement) ζην αλά κνλάδα θόζηνο (αλά ιεπηό) θάζε ηερληθήο 

ππεξεζίαο (γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο θσλεηηθώλ θιήζεσλ).( Τπόδεηγκα C3.2, Παξάξηεκα 2). 

Έηζη ην πνζό ην νπνίν θαηαλέκεηαη ππνινγίδεηαη σο ην γηλόκελν ηνπ παξάγνληα 

δξνκνιόγεζεο επί ην αλά κνλάδα θόζηνο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelement). 

 Σέινο, νη ΠΓΚ πξέπεη λα ππνινγίδνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο ρξήζεο ελόο ζηνηρείνπ δηθηύνπ ζην 

ζπλνιηθό θόζηνο θάζε ηερληθήο ππεξεζίαο (γηα όιεο θαηεγνξίεο θσλεηηθώλ θιήζεσλ). 

(Τπόδεηγκα C3.3, Παξάξηεκα 2). Δηδηθόηεξα, ην πνζό πνπ θαηαλέκεηαη ππνινγίδεηαη σο ην 

γηλόκελν ηνπ παξάγνληα δξνκνιόγεζεο επί ην αλά κνλάδα θόζηνο ηνπ ζηνηρείνπ δηθηύνπ 

(macroelement) επί ηνλ αξηζκό ησλ ιεπηώλ.  

ε ηέηαπηη θάζε, νη ΠΓΚ πξέπεη λα παξάζρνπλ ην ζπλνιηθό θόζηνο θάζε εκπνξηθήο ππεξεζίαο 

(ρνλδξηθέο θαη ιηαληθέο θσλεηηθέο θιήζεηο), δει. ην θόζηνο δηθηύνπ, δηαζύλδεζεο θαη παξνρήο 

ππεξεζίαο, ζπλ ην εκπνξηθό θόζηνο πνπ θαηαλέκεηαη άκεζα, ζπλ ην πνζό ηνπ θνηλνύ θόζηνπο πνπ 

θαηαλέκεηαη άκεζα (βι. Τπόδεηγκα C.4). Οη θαηεγνξίεο θιήζεσλ γηα ηηο εκπνξηθέο ππεξεζίεο είλαη νη 

ίδηεο κε ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο θαη πεξηιακβάλνπλ: θιήζεηο πξνο άιιν δίθηπν θηλεηήο, θιήζεηο πξνο 

δίθηπν ζηαζεξήο, εμεξρόκελεο δηεζλείο θιήζεηο, εληόο δηθηύνπ θιήζεηο, θιήζεηο πξνο ηελ ππεξεζία 

ηειεθσλεηή, θιήζεηο εμεξρόκελεο πεξηαγσγήο θαη άιιεο θιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε ηειηθνύο 

ρξήζηεο, εηζεξρόκελεο θιήζεηο από άιιν δίθηπν θηλεηήο, εηζεξρόκελεο θιήζεηο από άιιν δίθηπν 

ζηαζεξήο, εηζεξρόκελεο δηεζλείο θιήζεηο, θιήζεηο εηζεξρόκελεο πεξηαγσγήο, άιιεο θιήζεηο πνπ 

παξέρνληαη ζε παξόρνπο δηθηύνπ. 



   

Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη ην θνηλό θόζηνο λα θαηαλέκεηαη ζηηο εκπνξηθέο ππεξεζίεο (θαηεγνξίεο θιήζεσλ) 

αλάινγα κε ην ζύλνιν ηνπ θόζηνπο δηθηύνπ θαη ηνπ εκπνξηθνύ θόζηνπο κε ην νπνίν επηβαξύλεηαη ε 

θάζε ππεξεζία. πλεπώο, νη πιεξσκέο (out-payments) γηα δηαζύλδεζε θαη παξνρή ππεξεζηώλ δελ 

ζα ιακβάλνληαη ππόςε. 

Λογαρηαζκός Λοηπά (“R”) (Υποδείγκαηα R.1 θαη R.2, Παράρηεκα 2) 

Ο ινγαξηαζκόο «Λνηπά» πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ελόο ΠΓΚ εθηόο ησλ θσλεηηθώλ θιήζεσλ. Δπηηξέπεη ζηελ ΔΔΣΣ λα επηβεβαηώλεη όηη όια ηα ζηνηρεία 

θόζηνπο έρνπλ ιεθζεί ππόςε θαζώο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαλεκεζεί ζηνπο 

ινγαξηαζκνύο «Κιήζεηο» θαη «Λνηπά». Ζ ΔΔΣΣ δελ δεηά πεξαηηέξσ ππνινγηζκνύο πνπ δελ 

θξίλνληαη αλαγθαίνη γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο πιεξόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ. 

πλεπώο, απαηηνύληαη κόλν δύν ζηάδηα: 

ην ππώηο ζηάδην, νη ΠΓΚ εμάγνπλ ην θόζηνο (CAPEX θαη OPEX) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ινηπέο 

δξαζηεξηόηεηεο, δει. ην θόζηνο ησλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ (δίθηπν, δηαζύλδεζε, παξνρή 

ππεξεζηώλ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα «Λνηπά», ην θόζηνο ησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα «Λνηπά» θαη ην κέξνο ηνπ θόζηνπο πνπ είλαη θνηλό γηα ηηο παξαγσγηθέο θαη  ηηο 

εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Τπόδεηγκα R.1, Παξάξηεκα 2). 

ην δεύηεπο ζηάδην, νη ΠΓΚ θαηαλέκνπλ ην θόζηνο ησλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

πξνθαζνξηζκέλα ζηνηρεία δηθηύνπ (macroelements) (ζεκαηνδνζία, κεηαθνξά, θιπ.) θαη 

ππνδεηθλύνπλ όηη κπνξεί λα θαηαλεκεζεί απεπζείαο ζηηο ινηπέο ππεξεζίεο (Τπόδεηγκα R.2, 

Παξάξηεκα 2). 

3.5.2 Καηαλνκή εζόδσλ 

Σα έζνδα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη απεπζείαο ζηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο κε ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ινγηζηηθά αξρεία θαη από ζπζηήκαηα ηηκνιόγεζεο. 

πλεπώο, ε θαηαλνκή ησλ εζόδσλ ζην επίπεδν ησλ ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο από ηνλ ηεξκαηηζκό 

εηζεξρόκελσλ θιήζεσλ ή θιήζεσλ εηζεξρόκελεο πεξηαγσγήο δελ απαηηεί ηδηαίηεξε επεμεξγαζία. 

Παξνκνίσο, ηα έζνδα από ππεξεζίεο ιηαληθώλ θιήζεσλ κπνξνύλ εύθνια λα θαηαλεκεζνύλ εθόζνλ 

ρξεώλνληαη αλά ιεπηό. ηελ πεξίπησζε όκσο παθέησλ ζπλδπαζηηθώλ ππεξεζηώλ (γηα παξάδεηγκα 

ιεπηώλ γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εμεξρόκελσλ θιήζεσλ) πνπ πξνζθέξνληαη έλαληη πάγηνπ 

κεληαίνπ ηέινπο, ε θαηαλνκή ησλ εζόδσλ θαζίζηαηαη πην πεξίπινθε. Ζ ΔΔΣΣ αλακέλεη από ηνπο 

ΠΓΚ λα πξνηείλνπλ κηα δηαδηθαζία θαηαλνκήο θαη λα ηελ αηηηνινγήζνπλ θαηαιιήισο. ε θάζε 

πεξίπησζε, όια ηα έζνδα ελόο ΠΓΚ πξέπεη λα θαηαλέκνληαη ζηηο «Κιήζεηο» (ιηαληθέο θαη ρνλδξηθέο 

ππεξεζίεο θσλεηηθώλ θιήζεσλ) θαη ζηα «Λνηπά» (ηα έζνδα κπνξνύλ λα θαηαλεκεζνύλ ζην 

ινγαξηαζκό «Λνηπά» σο ζύλνιν). 
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3.5.3 Λνγαξηαζκνί 

ην ηέινο, ηα έζνδα θαη ην θόζηνο πξέπεη λα ζπγθεληξσζνύλ ζε δηάθνξνπο ινγαξηαζκνύο θιήζεσλ 

(νη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θιήζεσλ ζπληζηνύλ θαηά θάπνηνλ ηξόπν ρσξηζηνύο ινγαξηαζκνύο, θάζε 

έλαο κε ρσξηζηά απνηειέζκαηα Κεξδώλ & Εεκηώλ). Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηώλεη θαη πάιη όηη ε θαηαλνκή 

θόζηνπο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ 

θιήζεσλ (π.ρ. δηάθξηζε εηο βάξνο εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ έλαληη ησλ θιήζεσλ εληόο δηθηύνπ κε ηελ 

θαηαλνκή δπζαλάινγνπ κεξηδίνπ θόζηνπο). Ζ θαηαλνκή θόζηνπο θαη εζόδσλ ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο θιήζεσλ παξέρεη δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ην πνηέο θαηεγνξίεο θιήζεσλ είλαη θεξδνθόξεο 

θαη πνηέο δεκηνγόλεο π.ρ. κπνξεί λα δηαπηζησζεί εάλ νη θιήζεηο εληόο δηθηύνπ είλαη δεκηνγόλεο θαη νη 

εηζεξρόκελεο θιήζεηο (ηεξκαηηζκόο) είλαη θεξδνθόξεο.  

4 Τποσπεώζειρ ςποβολήρ αναθοπών 

Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη νη ΠΓΚ λα θαηαξηίδνπλ θαη λα ππνβάινπλ ζηελ ΔΔΣΣ ηα αθόινπζα ζηνηρεία 

ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ, όπσο απηά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 2. Ζ ΔΔΣΣ αλακέλεη από ηνπο ΠΓΚ 

λα αηηηνινγνύλ ηελ θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο όηαλ ε επηιεγκέλε (κεζνδνινγία) πξνζέγγηζε δελ 

πξνθύπηεη από θάπνην ξπζκηζηηθό θαλόλα πνπ έρεη ζέζεη ε ΔΔΣΣ.  

4.1 Λογαπιαζμόρ  «Κλήζειρ» 

Γηα ηηο θιήζεηο, νη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αλαθνξέο ζηνηρείσλ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ 

ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα ππνδείγκαηα. 

4.1.1 Δμαγσγή θόζηνπο αλά δξαζηεξηόηεηα (ππόδεηγκα C.1) 

ην ζεκείν απηό, νη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα εμάγνπλ όιν ην θόζηνο (CAPEX θαη OPEX) πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηηο θιήζεηο θαη λα δηαθξίλνπλ ην θόζηνο απηό ζε παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, εκπνξηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαζώο θαη ζε θόζηνο πνπ είλαη θνηλό γηα ηηο παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο («Κνηλό θόζηνο»). 

4.1.1.1 Κόζηνο παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

Σν θόζηνο ησλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειείηαη από (i) θόζηνο δηθηύνπ θαη αδεηώλ, (ii) 

θόζηνο πξνκήζεηαο δηαζύλδεζεο από άιινπο παξόρνπο δηθηύσλ, θαη (iii) θόζηνο παξνρήο 

ππεξεζηώλ (πεξηερνκέλνπ θαη δηεζλνύο πεξηαγσγήο) ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο. Οη θαηεγνξίεο 

ζρεηηθνύ θόζηνπο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. 



   

 

Κόζηος δηθηύοσ θαη αδεηώλ  

Σν θόζηνο δηθηύνπ θαη αδεηώλ ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: 

 Κόζηνο ηερληθνύ εμνπιηζκνύ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα αζύξκαηα δίθηπα πξόζβαζεο 2G θαη 3G, 

ην δίθηπν θνξκνύ θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

 Σέιε γηα απόθηεζε αδεηώλ 2G θαη 3G, 

 Έξεπλα θαη Αλάπηπμε («R&D»), θαη  

 Γηάθνξεο θαηεγνξίεο θόζηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δίθηπν θαη δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ 

ζηηο πξώηεο ηξεηο θαηεγνξίεο (θόζηνο γηα θάξηεο SIM, θιπ.) 

εκεηώλεηαη όηη ηα ζεκεία δηαζύλδεζεο (PΟIs) γεληθά εγθαζίζηαληαη ώζηε ν πάξνρνο πνπ 

απνζηέιιεη ηελ θίλεζε λα πιεξώλεη γηα ηηο ζπλδέζεηο ηεο δηαζύλδεζεο , ηε ζπλεγθαηάζηαζε θαζώο 

θαη ηηο ζπλαθείο επθνιίεο. πλεπώο, ην θόζηνο γηα λα ηεζνύλ ζε ιεηηνπξγία θαη λα δνθηκαζζνύλ ηα 

ζεκεία δηαζύλδεζεο (POIs), θαη νη πεξηνδηθέο ρξεώζεηο γηα ηε κίζζσζε ζπλδέζεσλ δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηιεθζνύλ ζην θόζηνο δηθηύνπ ησλ ΠΓΚ εθόζνλ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ζε θίλεζε πνπ 

απνζηέιινπλ νη δηαζπλδεδεκέλνη παξόρνη ΠΓΚ. ε θάζε πεξίπησζε, νη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα 

αηηηνινγήζνπλ ηνλ ηξόπν θαηαλνκήο ηνπ θόζηνπο ησλ ζεκείσλ δηαζύλδεζεο (POI) ζηηο αληίζηνηρεο 

αλαθνξέο, εάλ ην επηκεξίδνπλ κε ηξόπν δηαθνξεηηθό από απηόλ πνπ ππνδεηθλύεηαη αλσηέξσ. 

Κόζηος προκήζεηας δηαζύλδεζες ή/θαη δηαβίβαζες 

Σν θόζηνο δηαζύλδεζεο πξνέξρεηαη από 

 Σελ αγνξά ρνλδξηθνύ ηεξκαηηζκνύ ή θαη δηαβίβαζεο θιήζεσλ από ζηαζεξνύο παξόρνπο 

(ηεξκαηηζκόο πξνο ζηαζεξό), 

 Σελ αγνξά ρνλδξηθνύ ηεξκαηηζκνύ ή θαη δηαβίβαζεο θιήζεσλ από άιινπο ΠΓΚ (ηεξκαηηζκόο 

πξνο θηλεηό), θαη 

 άιια – όπσο ηεξκαηηζκόο ή θαη δηαβίβαζε θιήζεσλ πξνο άιινπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο 

π.ρ. ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ θ.ι.π. 

Κόζηος παροτής σπερεζίας (σπερεζίες περηετοκέλοσ θαη δηεζλούς περηαγωγής) 

Σν θόζηνο παξνρήο ππεξεζίαο απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα: 

 θόζηνο πεξηερνκέλνπ πνπ αγνξάδεη ν ΠΓΚ από παξόρνπο πεξηερνκέλνπ, θαζώο θαη θόζηνο 

ηνπ ηδίνπ ηνπ ΠΓΚ γηα λα επηηξέπεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε 

ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ, θαη  
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 θόζηνο δηεζλνύο πεξηαγσγήο πνπ αγνξάδεη από ΠΓΚ ζε άιιεο ρώξεο πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπ λα πξαγκαηνπνηνύλ θαη λα ιακβάλνπλ θιήζεηο ζην θηλεηό ηνπο όηαλ 

βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθό. 

4.1.1.2 Κόζηνο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Σν θόζηνο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο δεκηνπξγείηαη από ηελ παξνρή ιηαληθώλ ππεξεζηώλ ζε 

ηειηθνύο ρξήζηεο θαη ηελ παξνρή ρνλδξηθώλ ππεξεζηώλ ζε παξόρνπο δηθηύνπ. 

Εκπορηθό θόζηος σπερεζηώλ ιηαληθής 

Σν εκπνξηθό θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ ιηαληθήο ζπλίζηαηαη ζε: 

 Κόζηνο marketing θαη δηαθήκηζεο,13  

 Κόζηνο δηαλνκήο θαη πσιήζεσλ,14 

 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πώιεζε,15 

 Σηκνιόγεζε, επηζθάιεηεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθό θόζηνο.16 

Εκπορηθό θόζηος σπερεζηώλ τολδρηθής 

Σν εκπνξηθό θόζηνο ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο ζπλίζηαηαη ζε: 

                                                

 13  Σν θόζηνο marketing πεξηιακβάλεη όια ηα θόζηε από ηελ έξεπλα αγνξάο έσο ην ζρεδηαζκό ησλ εκπνξηθώλ 
πξνζθνξώλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηε ζηνρεπκέλε πξνώζεζε κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηελ 
ηνπνζέηεζε ηεο πξνζθνξάο, ηνλ νξηζκό ησλ ζηόρσλ πσιήζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε, ηελ έλαξμε δηάζεζεο θαη ηελ 
πξνζαξκνγή ησλ πξντόλησλ. Σα θόζηε δηαθήκηζεο πεξηιακβάλνπλ ην θόζηνο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη ην 
θόζηνο δηαθεκηζηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα πξνζδηνξηζηνύλ, λα δνθηκαζηνύλ θαη λα εθαξκνζηνύλ νη 
δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο θαη ε δεκνζηόηεηα. Άιια θόζηε κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ ην θόζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε 
ηελ εμσηεξηθή επηθνηλσλία, όπσο νη ρνξεγίεο, νη ζρέζεηο κε ηνλ ηύπν, θιπ. 

 14  Ζ δηαλνκή θαη νη πσιήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ άκεζε θαη έκκεζε δηαλνκή πξντόλησλ ιηαληθήο. Ζ άκεζε δηαλνκή από 
ην ηδηόθηεην εκπνξηθό δίθηπν ηνπ ΠΓΚ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο ππνδέρνληαη θαη ελεκεξώλνπλ 
ηνλ πειάηε, νξγαλώλνπλ θαη παξαθνινπζνύλ ην δπλακηθό ησλ πσιήζεσλ θαη νινθιεξώλνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ 
παξαγγειηώλ. Ζ έκκεζε δηαλνκή ησλ πξντόλησλ ιηαληθήο πξαγκαηνπνηείηαη έμσ από ην ηδηόθηεην εκπνξηθό δίθηπν ηνπ 
ΠΓΚ. Ζ δηαλνκή θαη νη πσιήζεηο πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηελ παξνρή ηεξκαηηθώλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο θαζώο θαη ην 
θόζηνο απόθηεζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ ζπλδξνκεηώλ. 

 15  Ζ ππνζηήξημε κεηά ηελ πώιεζε (After-sales support) πεξηιακβάλεη δύν δξαζηεξηόηεηεο: Πξώηνλ, ηελ ππνδνρή ησλ 
πειαηώλ, ηε δηαρείξηζε παξαπόλσλ, ηελ παξνρή ζπκβνπιώλ ζρεηηθά κε ηε ζύλδεζε ζην δίθηπν θαη δεύηεξνλ, ηελ 
επηζθεπή ησλ ηεξκαηηθώλ. Ζ εμππεξέηεζε ππνδέρεηαη θαη ελεκεξώλεη ηνλ ζπλδξνκεηή γηα όια ηα δεηήκαηα. Οη 
ελέξγεηεο απηέο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηνλ ΠΓΚ ή πηζαλόλ λα αλαηεζνύλ πιήξσο ή ελ κέξεη ζε ηξίην 
κέξνο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο. 

 16  Σα θόζηε απηά ζπλδένληαη κε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο: ππνινγηζκόο ηειώλ, ηηκνιόγεζε (έθδνζε θαη 
απνζηνιή ινγαξηαζκνύ), είζπξαμε (πιεξσκώλ γηα ινγαξηαζκνύο πνπ δελ ακθηζβεηνύληαη), λνκηθόο ρεηξηζκόο 
ππνζέζεσλ (δηαρείξηζε παξαπόλσλ ζρεηηθά κε ινγαξηαζκνύο θαη δηεμαγσγή ειέγρσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ 
πειαηώλ). ηηο ελέξγεηεο απηέο κπνξεί λα πξνβαίλεη ν ΠΓΚ ή πηζαλόλ λα αλαηεζνύλ πιήξσο ή ελ κέξεη ζε ηξίην 
κέξνο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο. 



   

 Γηαλνκή θαη πσιήζεηο, δηαρείξηζε πειαηώλ ρνλδξηθήο, 

 Σηκνιόγεζε θαη επηζθάιεηεο. 

4.1.1.3 Κνηλό θόζηνο 

Σν θόζηνο πνπ είλαη θνηλό γηα ηηο παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο απνηειείηαη από ην 

θόζηνο δηνίθεζεο θαζώο θαη ην θόζηνο πνπ αθνξά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά από ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. 

Ζ ΔΔΣΣ θαιεί ηνπο ΠΓΚ λα θαηαγξάςνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ αλαιπηηθά πσο πξνθύπηνπλ ηα 

ζηνηρεία θόζηνπο (θόζηνο παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θόζηνο εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

θνηλό θόζηνο) πνπ εηζάγνληαη ζην ππόδεηγκα C.1. πγθεθξηκέλα, ε ΔΔΣΣ ζεκεηώλεη όηη όηαλ 

θαηαλέκνληαη ηα ζηνηρεία θόζηνπο ζηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθνπλ θαη λα αηηηνινγνύλ ηελ θαηαλνκή θόζηνπο ζηα ζηνηρεία δηθηύνπ αζύξκαηνπ δηθηύνπ 

πξόζβαζεο 2G θαη 3G. 

4.1.2 Καηαλνκή θόζηνπο ζε ζηνηρεία δηθηύνπ (macroelements) – Τπνινγηζκόο ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο θάζε ζηνηρείνπ δηθηύνπ( macroelemement) (ππόδεηγκα C.2) 

ην ζεκείν απηό, νη ΠΓΚ πξέπεη λα θαηαλείκνπλ ην θόζηνο ησλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

πξνθαζνξηζκέλα ζηνηρεία δηθηύνπ (macroelements), θαζώο θαη λα νξίζνπλ ην θόζηνο πνπ κπνξεί λα 

θαηαλεκεζεί απεπζείαο ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο. 

Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα νξηζηνύλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία δηθηύνπ ( macroelements): 

 Μεηαθνξά (transport) ζε αζύξκαην δίθηπν πξόζβαζεο 2G, 

 εκαηνδνζία ζε αζύξκαην δίθηπν πξόζβαζεο 2G, 

 Άιια- ηαπηνπνπνίεζε (authentification), ελεκέξσζε ζέζεο (localisation) ζε αζύξκαην δίθηπν 

πξόζβαζεο 2G, 

 Μεηαθνξά (transport) ζε αζύξκαην δίθηπν πξόζβαζεο 3G, 

 εκαηνδνζία ζε αζύξκαην δίθηπν πξόζβαζεο 3G, 

 Άιια (authentification, localisation, θιπ.) ζε αζύξκαην δίθηπν πξόζβαζεο 3G, 

 Μεηαθνξά (transport)  ζην δίθηπν θνξκνύ, 

 εκαηνδνζία ζην δίθηπν θνξκνύ, θαη 

 Άιια- ηαπηνπνπνίεζε (authentification), ελεκέξσζε ζέζεο (localisation) ζην δίθηπν θνξκνύ. 
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Ζ ΔΔΣΣ δεηά ζρόιηα ζρεηηθά κε ην εάλ ν δηαρσξηζκόο κεηαμύ κεηαθνξάο (transport), ζεκαηνδνζίαο 

θαη άιισλ -ηαπηνπνπνίεζε (authentification), ελεκέξσζε ζέζεο ( localisation)- είλαη ρξήζηκνο ή εάλ 

ηα ηειεπηαία δύν ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ζπγθεληξσζνύλ ζε έλα εληαίν ζηνηρείν δηθηύνπ 

(macroelement). 

Οη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ην πνζό ηνπ θόζηνπο πνπ θαηαλέκεηαη ζε ζηνηρεία δηθηύνπ 

(macroelements) θαη ην πνζό πνπ θαηαλέκεηαη άκεζα ζε ηερληθέο ππεξεζίεο. 

Σν θόζηνο πξνκήζεηαο δηαζύλδεζεο θαη παξνρήο ππεξεζίαο (από ηελ αγνξά ρνλδξηθήο δηεζλνύο 

πεξηαγσγήο θαη πεξηερνκέλνπ) ζα πξέπεη λα θαηαλέκεηαη άκεζα ζε ηερληθέο ππεξεζίεο. 

εκεηώλεηαη όηη ην θόζηνο ησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην θνηλό θόζηνο θαηαλέκεηαη άκεζα 

ζηηο εκπνξηθέο ππεξεζίεο θαη, ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο δελ απαηηνύλ ελδηάκεζε θαηαλνκή ζε ζηνηρεία 

δηθηύνπ (macroelements) θαη ηερληθέο ππεξεζίεο. 

Ζ ΔΔΣΣ αλακέλεη από ηνπο ΠΓΚ λα αηηηνινγήζνπλ θαηάιιεια θαη επαξθώο ηελ πξνζέγγηζή ηνπο σο 

πξνο ηελ θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο δηθηύνπ θαη αδεηώλ ζε ζηνηρεία δηθηύνπ (macroelements) θαη λα 

παξάζρνπλ ηα αλαγθαία ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα πνπ δηθαηνινγνύλ ηελ θαηαλνκή ηνπ. 

4.1.3 Καηαλνκή θόζηνπο ζε ηερληθέο ππεξεζίεο (ππνδείγκαηα C3.1, C3.2 θαη C3.3) 

Οη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα θαηαλείκνπλ ην θόζηνο ησλ ζηνηρείσλ δηθηύνπ (macroelements) (θαζώο θαη ην 

θόζηνο πνπ θαηαλέκεηαη άκεζα) ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο. Οη ηερληθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

εμεξρόκελεο θιήζεηο ζε άιιν δίθηπν θηλεηήο, ηηο εμεξρόκελεο θιήζεηο ζε δίθηπν ζηαζεξήο, ηηο 

εμεξρόκελεο δηεζλείο θιήζεηο, ηηο θιήζεηο εληόο δηθηύνπ, ηηο θιήζεηο πξνο ηελ ππεξεζία ηειεθσλεηή, 

ηηο θιήζεηο εμεξρόκελεο πεξηαγσγήο, άιιεο εμεξρόκελεο θιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε ηειηθνύο 

ρξήζηεο, ηηο εηζεξρόκελεο θιήζεηο από άιιν δίθηπν θηλεηήο, εηζεξρόκελεο θιήζεηο από δίθηπν 

ζηαζεξήο, ηηο εηζεξρόκελεο δηεζλείο θιήζεηο, ηηο θιήζεηο εηζεξρόκελεο πεξηαγσγήο θαη άιιεο θιήζεηο 

πνπ παξέρνληαη ζε άιινπο παξόρνπο δηθηύνπ. 

Ζ θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζε ηξία βήκαηα, όπσο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο 

ζηηο θαησηέξσ ελόηεηεο: 

 Οη ΠΓΚ πξέπεη λα θαζνξίζνπλ έλα πίλαθα δξνκνιόγεζεο θαη κε βάζε απηόλ λα ππνινγίζνπλ ην 

αλά κνλάδα θόζηνο ρξήζεο (αλά ιεπηό) θάζε ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelement) (Τπόδεηγκα 

C3.1, Παξάξηεκα 2). Δηδηθόηεξα, ε ζπλνιηθή ρξήζε (ζε ιεπηά) ηνπ ζηνηρείνπ δηθηύνπ 

(macroelement) ππνινγίδεηαη σο ηα ιεπηά επί ηνλ παξάγνληα δξνκνιόγεζεο, ζπλνιηθά γηα όιεο 

ηηο θαηεγνξίεο θιήζεσλ. ηε ζπλέρεηα, ην αλά κνλάδα θόζηνο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ δηθηύνπ 

(macroelement) ππνινγίδεηαη σο ην ζπλνιηθό CAPEX/OPEX ηνπ δηα ηε ζπλνιηθή ηνπ ρξήζε. 



   

 Οη ΠΓΚ πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο ρξήζεο κηαο κνλάδαο ελόο 

ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelement) ζην αλά κνλάδα θόζηνο (αλά ιεπηό) θάζε ηερληθήο ππεξεζίαο 

(γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο θσλεηηθώλ θιήζεσλ) ( Τπόδεηγκα C3.2, Παξάξηεκα 2). Έηζη ην πνζό ην 

νπνίν θαηαλέκεηαη ππνινγίδεηαη σο ην γηλόκελν ηνπ παξάγνληα δξνκνιόγεζεο επί ην αλά 

κνλάδα θόζηνο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelement). 

 Σέινο, νη ΠΓΚ πξέπεη λα ππνινγίδνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο ρξήζεο ελόο ζηνηρείνπ δηθηύνπ ζην 

ζπλνιηθό θόζηνο θάζε ηερληθήο ππεξεζίαο (γηα όιεο θαηεγνξίεο θσλεηηθώλ θιήζεσλ) 

(Τπόδεηγκα C3.3, Παξάξηεκα 2). Δηδηθόηεξα, ην πνζό πνπ θαηαλέκεηαη ππνινγίδεηαη σο ην 

γηλόκελν ηνπ παξάγνληα δξνκνιόγεζεο επί ην αλά κνλάδα θόζηνο ηνπ ζηνηρείνπ δηθηύνπ 

(macroelement) επί ηνλ αξηζκό ησλ ιεπηώλ.  

4.1.3.1 Τπνινγηζκόο ηνπ θόζηνπο αλά κνλάδα (ιεπηό) ρξήζεο θάζε ζηνηρείνπ δηθηύνπ  

(macroelement )(ππόδεηγκα C.3.1) 

ην ζεκείν απηό, νη ΠΓΚ πξέπεη λα ππνδείμνπλ ηνπο ζπληειεζηέο δξνκνιόγεζεο πνπ είλαη ζρεηηθνί 

κε ηελ θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο θάζε ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelement) ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο 

(θαηεγνξίεο θιήζεσλ). Έλαο πίλαθαο δξνκνιόγεζεο πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ 

δηθηύσλ (macroelements) (κεηαθνξά, ζεκαηνδνζία, άιια) θαη ηελ θίλεζε ησλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ 

(θαηεγνξηώλ θιήζεσλ). Κάζε θαηεγνξία θιήζεσλ ρξεζηκνπνηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν δηθηύνπ 

(macroelement) όπσο νξίδεηαη από ηνλ ζπληειεζηή δξνκνιόγεζεο. Με άιια ιόγηα, ν ζπληειεζηήο 

δξνκνιόγεζεο ππνδεηθλύεη ην πνζό ηνπ ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelement) πνπ θαηαλαιώλεηαη από 

κηα κνλάδα (ιεπηό) κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ππεξεζίαο (θαηεγνξία θιήζεο).  

ην ππόδεηγκα, νη ΠΓΚ πξέπεη επίζεο λα ππνινγίζνπλ ην θόζηνο αλά κνλάδα ρξήζεο (ιεπηό) γηα 

θάζε ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelement). Σν θόζηνο αλά ιεπηό ρξήζεο ελόο ζηνηρείνπ δηθηύνπ 

(macroelement) είλαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelement) 

δηαηξνύκελν δηα ησλ ζπλνιηθώλ ιεπηώλ ρξήζεο απηνύ ηνπ ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelement). Σα 

ζπλνιηθά ιεπηά ρξήζεο ελόο ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelement) ππνινγίδνληαη σο ην ζύλνιν ησλ 

ιεπηώλ θάζε ηερληθήο ππεξεζίαο (θαηεγνξίαο θιήζεσλ) επί ηνλ αληίζηνηρν παξάγνληα 

δξνκνιόγεζεο.  

Οη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα αηηηνινγήζνπλ θαηάιιεια θαη επαξθώο ηηο ηηκέο ησλ παξαγόλησλ 

δξνκνιόγεζεο θαη λα παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα πνπ αηηηνινγνύλ ηνπο 

παξάγνληεο δξνκνιόγεζεο. 

4.1.3.2 Τπνινγηζκόο ηνπ θόζηνπο αλά κνλάδα  (θόζηνο αλά ιεπηό) θάζε ηερληθήο ππεξεζίαο 

(ππόδεηγκα C.3.2) 

Οη ΠΓΚ πξέπεη λα ππνινγίζνπλ ην θόζηνο αλά κνλάδα (ιεπηό) θάζε ηερληθήο ππεξεζίαο 

(θαηεγνξίαο θιήζεσλ). Σν θόζηνο αλά κνλάδα κηαο ηερληθήο ππεξεζίαο (π.ρ. ην θόζηνο αλά ιεπηό 

κηαο εηζεξρόκελεο θιήζεο) είλαη ην ζύλνιν ηνπ αλά κνλάδαο θόζηνπο θάζε ζηνηρείνπ δηθηύνπ 
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(macroelement) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηε θαηεγνξία θιήζεσλ επί ην ζρεηηθό ζπληειεζηή 

δξνκνιόγεζεο. 

Γελ απαηηείηαη ε εηζαγσγή λέσλ δεδνκέλσλ ζην παξάξηεκα απηό, θαζώο νη απαξαίηεηνη 

ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζην ζύλνιό ηνπο ζε ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξνεγνύκελν 

ππόδεηγκα C3.1. 

4.1.3.3 Τπνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο θάζε ηερληθήο ππεξεζίαο (Τπόδεηγκα C.3.3) 

Οη ΠΓΚ πξέπεη λα ππνινγίζνπλ ην ζπλνιηθό θόζηνο θάζε ηερληθήο ππεξεζίαο. Σν ζπλνιηθό θόζηνο 

κηαο ηερληθήο ππεξεζίαο (π.ρ. εηζεξρόκελεο θιήζεηο από άιιν δίθηπν θηλεηήο) ππνινγίδεηαη σο ην 

θόζηνο αλά ιεπηό ηεο θαηεγνξίαο θιήζεσλ επί ηνλ αξηζκό ησλ ιεπηώλ ηεο θαηεγνξίαο θιήζεσλ.  

Καη πάιη δελ απαηηείηαη ε εηζαγσγή λέσλ δεδνκέλσλ ζην παξάξηεκα απηό, θαζώο νη απαξαίηεηνη 

ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζην ζύλνιό ηνπο ζε ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξνεγνύκελν 

ππόδεηγκα C3.2 

4.1.4 Καηαλνκή θόζηνπο ζε εκπνξηθέο ππεξεζίεο – ππνινγηζκόο ζπλνιηθνύ θόζηνπο εκπνξηθώλ 

ππεξεζηώλ (ππεξεζίεο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο) (ππόδεηγκα C.4) 

Οη ΠΓΚ πξέπεη λα ππνινγίζνπλ ην ζπλνιηθό θόζηνο θάζε εκπνξηθήο ππεξεζίαο, δειαδή ην θόζηνο 

δηθηύνπ, δηαζύλδεζεο θαη παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, ζπλ ην εκπνξηθό θόζηνο πνπ θαηαλέκεηαη, ζπλ 

ηελ αλαινγία ηνπ θνηλνύ θόζηνπο.  

Οη εκπνξηθέο ππεξεζίεο κπνξεί λα είλαη θιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε ηειηθνύο ρξήζηεο (θιήζεηο 

ιηαληθήο) ή θιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε άιινπο παξόρνπο δηθηύσλ (θιήζεηο ρνλδξηθήο). 

Οη ππεξεζίεο ιηαληθώλ θιήζεσλ πεξηιακβάλνπλ εμεξρόκελεο θιήζεηο πξνο άιιν δίθηπν θηλεηήο, 

εμεξρόκελεο θιήζεηο πξνο δίθηπν ζηαζεξήο, εμεξρόκελεο δηεζλείο θιήζεηο, θιήζεηο εληόο δηθηύνπ, 

θιήζεηο πξνο ηελ ππεξεζία ηειεθσλεηή, θιήζεηο εμεξρόκελεο πεξηαγσγήο θαη άιιεο εμεξρόκελεο 

θιήζεηο. 

Οη θιήζεηο ρνλδξηθήο πεξηιακβάλνπλ εηζεξρόκελεο θιήζεηο από άιιν δίθηπν θηλεηήο, εηζεξρόκελεο 

θιήζεηο από δίθηπν ζηαζεξήο, εηζεξρόκελεο δηεζλείο θιήζεηο, θιήζεηο εηζεξρόκελεο πεξηαγσγήο θαη 

άιιεο εηζεξρόκελεο θιήζεηο. 

Οη ΠΓΚ πξέπεη λα αηηηνινγήζνπλ πιήξσο θαη επαξθώο ηελ θαηαλνκή ηνπ εκπνξηθνύ θόζηνπο ζηηο 

εκπνξηθέο ππεξεζίεο (ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο) θαη λα παξάζρνπλ ηα απαξαίηεηα ππνζηεξηθηηθά 

έγγξαθα. 



   

Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη ην θνηλό θόζηνο λα θαηαλέκεηαη ζηηο εκπνξηθέο ππεξεζίεο (θαηεγνξίεο θιήζεσλ) 

αλάινγα κε ην ζύλνιν ηνπ θόζηνπο δηθηύνπ θαη εκπνξηθνύ θόζηνπο πνπ επηβαξύλεη θάζε θαηεγνξία 

θιήζεσλ (Equal Proportionate Mark Up, EPMU). Απηό ζεκαίλεη όηη ην θόζηνο δηαζύλδεζεο θαη 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο δελ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε.  

Όπνπ νη ΠΓΚ πξνηείλνπλ έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν θαηαλνκήο ηνπ θνηλνύ θόζηνπο, ζα πξέπεη λα 

αηηηνινγνύλ ηελ πξνζέγγηζή ηνπο. 

4.1.5 Καηαλνκή εζόδσλ ζηηο εκπνξηθέο ππεξεζίεο (ππεξεζίεο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο) 

(ππόδεηγκα C.5) 

ην ζεκείν απηό, νη ΠΓΚ παξέρνπλ ηα ζπλνιηθά έζνδα πνπ πξνέξρνληαη από θάζε εκπνξηθή 

ππεξεζία (θαηεγνξία θιήζεο). Σα έζνδα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη απεπζείαο ζηα πξντόληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο κε ηα νπνία ζπλδένληαη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ 

ηηκνινγηαθνύ ζπζηήκαηνο.  

Όηαλ πξνζθέξνληαη παθέηα ιεπηώλ γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εμεξρόκελσλ θιήζεσλ έλαληη 

κεληαίνπ παγίνπ, ε ΔΔΣΣ θαιεί ηνπο ΠΓΚ λα πξνηείλνπλ κηα κέζνδν θαηαλνκήο θαη λα ηελ 

αηηηνινγήζνπλ πιήξσο παξαζέηνληαο ζρεηηθά ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα. 

4.1.6 Καηαλνκή εζόδσλ θαη θόζηνπο ζε ινγαξηαζκνύο θαη ππν-ινγαξηαζκνύο (ππόδεηγκα 

C.6) 

ην ζεκείν απηό, νη ΠΓΚ πξέπεη λα παξέρνπλ ηα έζνδα θαη ην θόζηνο πνπ θαηαλέκνληαη ζε θάζε 

εκπνξηθή ππεξεζία (θαηεγνξία θιήζεο) θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ θόζηνπο 

(θόζηνο δηθηύνπ, θόζηνο δηαζύλδεζεο παξνρήο ππεξεζίαο, εκπνξηθό θόζηνο θαη κέξνο ηνπ θνηλνύ 

θόζηνπο πνπ θαηαλέκεηαη). Ζ δνκή ηεο θαηάζηαζεο εζόδσλ/θόζηνπο επαλαιακβάλεηαη ζην ρήκα 3. 

ηνλ ππν-ινγαξηαζκό «Κιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε ηειηθνύο ρξήζηεο» θαη εηδηθόηεξα ζηελ θαηεγνξία 

«Άιιεο» νη ΠΓΚ πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ιεπηνκεξώο ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θιήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη. πγθεθξηκέλα, ην θόζηνο θαη ηα έζνδα ζηνλ ππν-ινγαξηαζκό «Άιιεο» κπνξεί λα 

επηκεξηζηεί ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θιήζεσλ, όπσο θιήζεηο πξνο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

(VAS), θιήζεηο πξνο πιεξνθνξίεο θαηαιόγνπ, θιήζεηο πξνο άιινπο ζύληνκνπο θσδηθνύο θιπ. 

Παξνκνίσο, ην θόζηνο θαη ηα έζνδα ζηνλ ππν-ινγαξηαζκό «Κιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε 

ηειεπηθνηλσληαθνύο παξόρνπο» θαη εηδηθόηεξα ζηελ θαηεγνξία «Άιιεο» ζα πξέπεη λα επηκεξηζηεί 

ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θιήζεσλ. 
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ρήκα 3: Καηάζηαζε Δζόδσλ/Κόζηνπο γηα θιήζεηο 

C.6 - ΔΘΑΥΩΡΘΜΕΝΟΘ ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΘ: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΟΔΩΝ ΚΑΘ ΚΟΣΟΤ Ε ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΤ  ΚΑΘ ΤΠΟ-ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΤ - ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

Παπακαλούμε όπωρ ειζάγεηε ηα ζσεηικά ζηοισεία ζηα μπλε κελιά

Κλήζειρ 

ππορ άλλο 

δίκηςο 

κινηηήρ

Κλήζειρ 

ππορ δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Δξεπσόμενερ 

διεθνείρ κλήζειρ

Κλήζειρ από άλλο δίκηςο 

κινηηήρ

Κλήζειρ από 

δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Διζεπσόμενερ 

διεθνείρ κλήζειρ

Απιθμόρ λεπηών

ΕΟΔΑ

ΚΟΣΟ

Καηηγοπία κόζηοςρ:

Κόζηορ δικηύος

Κόζηορ διαζύνδεζηρ

Κόζηορ παποσήρ ςπηπεζίαρ

Δμποπικό κόζηορ

Καηανεμόμενο ημήμα κοινού κόζηοςρ

 Κλήζειρ 

εξεπσόμενηρ 

πεπιαγωγήρ 

ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΕΛΘΚΟΤ ΥΡΗΣΕ ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΗΛΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑΚΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ

 Άλλερ 

Διζεπσόμενερ κλήζειρ

 Κλήζειρ ειζεπσόμενηρ 

πεπιαγωγήρ 
 Άλλερ 

Δξεπσόμενερ κλήζειρ Κλήζειρ 

ενηόρ 

δικηύος 

(κινηηό 

ππορ 

κινηηό)

Κλήζειρ 

ηηλεθωνηηή

 

 

 

 



   

 



   

 36 

4.2 Λογαπιαζμόρ  «Λοιπά» 

Ο ινγαξηαζκόο «Λνηπά» πεξηιακβάλεη όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ γηα ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ ΠΓΚ εθηόο ησλ θιήζεσλ πνπ εθθηλνύλ ή/θαη ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν θηλεηήο ηνπ 

παξόρνπ. Δπηηξέπεη ζηελ ΔΔΣΣ λα επαιεζεύεη όηη έρνπλ ιεθζεί ππόςε θάζε ζρεηηθό θόζηνο θαη ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν έρεη θαηαλεκεζεί.  

πλεπώο απαηηνύληαη δύν ζηάδηα: 

 Δμαγσγή ηνπ θόζηνπο παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, εκπνξηθώλ  δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ 

θνηλνύ θόζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηνπο δύν απηνύο ηύπνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη 

 Καηαλνκή ηνπ θόζηνπο ζηα ζηνηρεία δηθηύνπ (macroelements) θαη ππνινγηζκόο ηνπ 

ζπλνιηθνύ θόζηνπο θάζε ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelemement).  

4.2.1 Δμαγσγή θόζηνπο αλά δξαζηεξηόηεηα (ππόδεηγκα R.1) 

ην ζεκείν απηό, νη ΠΓΚ πξέπεη λα εμάγνπλ ην θόζηνο (CAPEX θαη OPEX) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ινηπέο ππεξεζίεο ζε έλα παξάξηεκα θαη λα δηαθξίλνπλ ην θόζηνο απηό ζε θόζηνο από παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, ζε θόζηνο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζε θνηλό θόζηνο ην νπνίν ζρεηίδεηαη 

κε ηνπο δύν απηνύο ηύπνπο δξαζηεξηνηήησλ. 

Σν θόζηνο παξαγσγηθώλ θαη εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην θνηλό θόζηνο αλαθνξηθά κε ηηο 

θιήζεηο νξίδνληαη όπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. Ωζηόζν, ην θόζηνο ησλ παξαγσγηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζε πεξίπησζε ελόο ελνπνηεκέλνπ παξόρνπ ζηαζεξήο-θηλεηήο, πεξηιακβάλεη έλα 

πξόζζεην ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη σο «θόζηνο ηερληθνύ εμνπιηζκνύ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζηαζεξό 

δίθηπν πξόζβαζεο». 

Ζ ΔΔΣΣ αλακέλεη όηη νη ΠΓΚ ζα πξνζθνκίζνπλ έγγξαθα θαη ζα αηηηνινγήζνπλ πιήξσο πσο 

πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία θόζηνπο (θόζηνο παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θόζηνο εκπνξηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ) πνπ εηζάγνληαη ζην ππόδεηγκα R.1.  

4.2.2 Καηαλνκή θόζηνπο ζε ζηνηρεία δηθηύνπ (macroelements) – Τπνινγηζκόο ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο θάζε ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelemement) (ππόδεηγκα R.2) 

ην ζεκείν απηό, νη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα θαηαλείκνπλ ην θόζηνο ησλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

πξνθαζνξηζκέλα ζηνηρεία δηθηύνπ (macroelements) (ζεκαηνδνζία, κεηαθνξά, θιπ.) θαη λα 

ππνδείμνπλ πνηό πνζό κπνξεί λα θαηαλεκεζεί άκεζα ζηηο ινηπέο ππεξεζίεο. 

Οη ΠΓΚ πξέπεη επίζεο λα ππνδεηθλύνπλ ην πνζό ηνπ θόζηνπο δηθηύνπ θαη αδεηώλ πνπ κπνξεί λα 

θαηαλεκεζεί άκεζα ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο. 



   

Οη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα αηηηνινγνύλ ηελ πξνζέγγηζή ηνπο σο πξνο ηελ θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο δηθηύνπ 

θαη αδεηώλ ζε ζηνηρεία δηθηύνπ (macrolements) θαη λα παξέρνπλ ηα αλαγθαία ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία 

πνπ δηθαηνινγνύλ  ηελ θαηαλνκή απηή. 

4.2.3 πγθέληξσζε θαη ζπκθηιίσζε (ππόδεηγκα X) 

ην ηειηθό ππόδεηγκα X νη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξώλνπλ ηα έζνδα θαη ην θόζηνο πνπ έρνπλ 

θαηαλεκεζεί ζηηο «Κιήζεηο» θαη ζηα «Λνηπά». Ζ δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα δηεμάγεηαη γηα ην 

πξνεγνύκελν έηνο. 

5 Διαζθάλιζη (έλεγσορ) 

ύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηεο ύζηαζηρ ηηρ Δπιηποπήρ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί  όηη ν ινγηζηηθόο δηαρσξηζκόο 

ησλ ΠΓΚ θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ππόθεηληαη ζε γλσκνδόηεζε αλεμάξηεηνπ 

ειεγθηή. Μέζσ ηνπ ειέγρνπ ζα  πξέπεη ζπζηεκαηηθά λα ειέγρνληαη θαη λα επηβεβαηώνληαη ηα 

ινγηζηηθά ζηνηρεία δηαζθαιίδνληαο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί. Όπσο 

ζεκεηώζεθε πξνεγνπκέλσο, ε «αμηνπηζηία» νξίζηεθε σο έλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιήο 

πνηόηεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί όηη ν έιεγρνο είλαη αλαγθαίνο γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ απηώλ.  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ ην πξνζσπηθό ηεο ΔΔΣΣ, έρεη όια ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο εμνπζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 πεξίπησζε (ηζη) θαη ην άξζξν 14 ηνπ λ3431/2006. 

ύκθσλα κε ηηο Καηεςθςνηήπιερ Γπαμμέρ ηος ΔRG17, ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο 

πνπ παξέρνπλ ζηνλ ειεγθηή έλα εύινγν επίπεδν αζθάιεηαο όηη θάζε ζηνηρείν πνπ εηζάγεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νξζό θαη έρεη ειεγρζεί βάζεη PPIA18 ή FPIA19  ή παξόκνησλ θαλόλσλ. 

Έλα πόξηζκα ρσξίο επηθύιαμε, βάζεη FPIA θαη PPIA,  ζεκαίλεη όηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο, όηη είλαη απαιιαγκέλεο από 

νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο θαη όηη έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηα όξνπο πνπ ηίζεληαη από ηελ 

εζσηεξηθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 

(IFRS - International Financial Reporting Standards). 

Οη εηήζηεο δειώζεηο ζπκκόξθσζεο κε ην Δζληθό θαη Κνηλνηηθό δίθαην πνπ παξέρνληαη από ηνλ 

ειεγθηή ζα πξέπεη, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ηεο ύζηαζηρ ηηρ Δπιηποπήρ λα πεξηιακβάλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ:  

                                                

 17  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, page 38. 

 18  PPIA: Properly Prepared In Accordance with. 

 19  FPIA: Fairly Presents In Accordance with. 
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 Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειεγθηή, 

 Όιεο ηηο ειιείςεηο πνπ εληνπίζηεθαλ, 

 πζηάζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε ν ειεγθηήο (κε πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ζπλεπεηώλ), 

 Πιήξε πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ επαιήζεπζεο πνπ αθνινπζήζεθε, θαη 

 Οηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζηνηρεία (βαζηθέο ππνζέζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο κεζνδνινγίεο 

θαηαλνκήο, ην επίπεδν θαηαλεκεκέλνπ θόζηνπο θαη ην βαζκό δηαθξηηόηεηαο ηνπ κνληέινπ). 

6 Δημοζίεςζη 

ύκθσλα κε ηε ύζηαζη ηηρ Δπιηποπήρ ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη νη ΠΓΚ λα θαζηζηνύλ δηαζέζηκα ηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε κε ζθνπό ηε δηαζθάιηζε ηεο κε δηαθξηηήο κεηαρείξηζεο, Ζ ΔΔΣΣ 

ζα ιάβεη δεόλησο ππόςε ην επηρεηξεκαηηθό απόξξεην (Άξζξν 5 ύζηαζηρ ηηρ Δπιηποπήρ) θαη ζα 

παξέρεη ζηνπο ΠΓΚ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα ζηνηρεία είλαη εκπνξηθά επαίζζεηα θαη λα 

ππνβάιινπλ ζρεηηθή αηηηνιόγεζε. Ζ ΔΔΣΣ ζα ιάβεη ππόςε ηα αλσηέξσ πξηλ ηελ έθδνζε 

νπνηαζδήπνηε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ελ ιόγσ ζηνηρείσλ. 

Ζ ΔΔΣΣ, ζύκθσλα κε ηε ύζηαζη ηηρ Δπιηποπήρ, πξνηείλεη ηε δεκνζίεπζε ηεο Γήισζεο 

πκκόξθσζεο ζύκθσλα κε ην Δζληθό θαη Δπξσπατθό δίθαην καδί κε ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηώλ θαη 

ηελ πεξηγξαθή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνιηηηθώλ, κεζνδνινγηώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

7 Υπονοδιάγπαμμα 

Οη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ζηελ ΔΔΣΣ πξνβιέςεηο ζηνηρείσλ ινγηζηηθνύ 

δηαρσξηζκνύ θαη ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα, όπσο αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ζε εηήζηα βάζε θαη όρη 

αξγόηεξα από ηέζζεξηο (4) κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ινγηζηηθνύ έηνπο. Ζ ΔΔΣΣ δύλαηαη εληόο 

είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ησλ ξπζκηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

ππνζηεξηθηηθώλ εγγξάθσλ λα δεηήζεη πξόζζεηα ζηνηρεία θαη δηεπθξηλίζεηο. Οη ΠΓΚ ζα πξέπεη λα 

παξέρνπλ ηα αηηνύκελα πξόζζεηα ζηνηρεία θαη ηηο δηεπθξηλίζεηο εληόο ηνπ ρξνληθνύ πιαηζίνπ πνπ ζα 

νξίδεηαη από ηελ ΔΔΣΣ. 

Οη ΠΓΚ πξέπεη λα θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ζηελ ΔΔΣΣ πξαγκαηηθά ζηνηρεία ινγηζηηθνύ 

δηαρσξηζκνύ θαη ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα, όπσο αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ζε εηήζηα βάζε θαη όρη 

αξγόηεξα από δύν (2) κήλεο κεηά ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεώλ ηνπο από ηε Γεληθή 

ηνπο πλέιεπζε. Ζ ΔΔΣΣ δύλαηαη εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ησλ ξπζκηζηηθώλ 



   

θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθώλ εγγξάθσλ λα δεηήζεη πξόζζεηα ζηνηρεία θαη δηεπθξηλίζεηο. Οη 

ΠΓΚ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηα αηηνύκελα ζηνηρεία εληόο ηνπ ρξνληθνύ πιαηζίνπ πνπ ζα νξίδεηαη 

από ηελ ΔΔΣΣ. 

ύκθσλα κε ην ERG Common Position on Implementing the Commission Recommendation20, ε 

ΔΔΣΣ ζα δεκνζηεύεη ηε δήισζε ζπκκόξθσζεο εληόο δύν κελώλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ.  

                                                

20   ΔRG Common Position on Implementing the Commission Recommendation on Accounting Separation and Cost 
Accounting Systems under the Regulatory Framework for Electronic Communications  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Παπάπηημα 1. Επωηήζειρ διαβούλεςζηρ 

Γενικά 

Δ1 πκθσλείηε κε ηηο ππνρξεώζεηο ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ησλ ηξηώλ παξόρσλ δηθηύσλ θηλεηήο; 

Παξαθαινύκε λα αλαθέξεηε ηπρόλ πξόζζεηα δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα θαιπθζνύλ επηπιένλ 

απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Κείκελν Γηαβνύιεπζεο. 

Ανηικείμενο Ρςθμιζηικών Αναθοπών 

Δ2.  πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ όηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο 

εζόδσλ/θόζηνπο γηα ηα αθόινπζα: 

a. Κιήζεηο πνπ εθθηλνύλ ή/θαη ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν θηλεηήο ησλ ζρεηηθώλ παξόρσλ, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο: θιήζεηο πξνο άιιν δίθηπν θηλεηήο, θιήζεηο πξνο δίθηπν 

ζηαζεξήο, εμεξρόκελεο δηεζλείο θιήζεηο, θιήζεηο εληόο δηθηύνπ, θιήζεηο πξνο ηελ 

ππεξεζία ηειεθσλεηή, θιήζεηο εμεξρόκελεο πεξηαγσγήο θαη άιιεο θιήζεηο πνπ 

παξέρνληαη ζε ηειηθνύο ρξήζηεο (νη νπνίεο επηκεξίδνληαη πεξαηηέξσ ζε θαηεγνξίεο 

θιήζεσλ, όπσο π.ρ. θιήζεηο πξνο Τπεξεζίεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, θιήζεηο ζε 

ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ θαηαιόγνπ θαη άιιεο), εηζεξρόκελεο θιήζεηο από άιιν δίθηπν 

θηλεηήο, εηζεξρόκελεο θιήζεηο από δίθηπν ζηαζεξήο, εηζεξρόκελεο δηεζλείο θιήζεηο, 

θιήζεηο εηζεξρόκελεο πεξηαγσγήο, άιιεο θιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε παξόρνπο δηθηύνπ, 

b. Λνηπά. 

Παξαθαινύκε όπσο αλαπηύμεηε ηηο απόςεηο ζαο ζρεηηθά κε ην επίπεδν αλάιπζεο βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ζα πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ.  

Απσέρ λογιζηικού διασωπιζμού  

Δ3. πκθσλείηε κε ηα γεληθά θξηηήξηα ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ (θαηαιιειόηεηα, αμηνπηζηία, 

ζπγθξηζηκόηεηα, νπζηαζηηθόηεηα, ζπλέπεηα ειέγρνπ, αθεξαηόηεηα θαη δηαηήξεζε δεδνκέλσλ); 

Δ4. πκθσλείηε κε ηελ άπνςε ηεο ΔΔΣΣ όηη ην Ηζηνξηθό Κόζηνο (HC) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

σο βάζε θόζηνπο γηα ην ινγηζηηθό δηαρσξηζκό; Παξαθαινύκε όπσο αλαπηύμεηε ηηο απόςεηο ζαο 

ζρεηηθά κε νπνηεζδήπνηε θαηάιιειεο ελαιιαθηηθέο. 

Δ5. πκθσλείηε κε ηε ζέζε ηεο ΔΔΣΣ όηη ε κέζνδνο Πιήξσο Καηαλεκεκέλνπ Κόζηνπο (FDC) ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο πξόηππν θόζηνπο γηα ην ινγηζηηθό δηαρσξηζκό; Παξαθαινύκε όπσο 

αλαπηύμεηε ηηο απόςεηο ζαο γηα νπνηεζδήπνηε θαηάιιειεο ελαιιαθηηθέο. 



   

Τποσπεώζειρ ςποβολήρ αναθοπών 

Δ6. πκθσλείηε κε ηελ πξόηαζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηε κνξθή ησλ αλαθνξώλ 

(ππνδείγκαηα) ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ; Παξαθαινύκε όπσο αλαπηύμεηε 

ηηο απόςεηο ζαο ζρεηηθά κε ην επίπεδν αλάιπζεο/επηκεξηζκνύ θαη ηε δηάξζξσζε ησλ 

ππνδεηγκάησλ, θαη λα ππνδείμεηε ηπρόλ ελαιιαθηηθέο (π.ρ. πξνηάζεηο ζρεηηθά κε πξόζζεηεο 

ζηήιεο θαη ζεηξέο). 

c. Κιήζεηο 

i. Δμαγσγή θόζηνπο παξαγσγήο θαη εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θνηλνύ 

θόζηνπο (ππόδεηγκα C.1) 

ii. Καηαλνκή θόζηνπο ζε ζηνηρεία δηθηύνπ (macroelements) – Τπνινγηζκόο ηνπ 

ζπλνιηθνύ θόζηνπο θάζε ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelemement) (ππόδεηγκα 

C.2) 

iii. Καηαλνκή θόζηνπο ζε ηερληθέο ππεξεζίεο – Τπνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο θάζε ηερληθήο ππεξεζίαο (ππνδείγκαηα C.3.1 – C.3.3) 

iv. Καηαλνκή θόζηνπο ζε εκπνξηθέο ππεξεζίεο – ππνινγηζκόο ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο εκπνξηθώλ ππεξεζηώλ (ππεξεζίεο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο) 

(ππόδεηγκα C.4). 

v. Καηαλνκή εζόδσλ ζε εκπνξηθέο ππεξεζίεο (ππεξεζίεο ιηαληθήο θαη 

ρνλδξηθήο) (ππόδεηγκα C.5) 

vi. Καηαλνκή εζόδσλ θαη θόζηνπο ζε ινγαξηαζκνύο θαη ππν-ινγαξηαζκνύο 

(ππόδεηγκα C.6) 

d. Λνηπά 

i. Δμαγσγή θόζηνπο παξαγσγήο θαη εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θνηλνύ 

θόζηνπο (ππόδεηγκα R.1) 

ii. Καηαλνκή θόζηνπο ζε ζηνηρεία δηθηύνπ (macroelements) – Τπνινγηζκόο ηνπ 

ζπλνιηθνύ θόζηνπο θάζε ζηνηρείνπ δηθηύνπ (macroelemement) (ππόδεηγκα 

R.2) 

Δ7. πκθσλείηε κε ηελ πξόηαζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε παξόρσλ κε 

ελνπνηεκέλν δίθηπν ζηαζεξήο-θηλεηήο ζηα ππνδείγκαηα;  

Εύπορ ελέγσος 

Δ8. πκθσλείηε κε ηε ζέζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ην εύξνο ηνπ ειέγρνπ; 
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Δημοζίεςζη 

Δ9. Παξαθαινύκε όπσο παξέρεηε ηηο αηηηνινγεκέλεο απόςεηο ζαο ζρεηηθά κε ην πνηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ππνδείγκαηα ζα πξέπεη λα δεκνζηεύνληαη θαη πνηα ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ 

εκπηζηεπηηθά. 

Υπονοδιάγπαμμα 

Δ10. πκθσλείηε κε ηε ζέζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ην πξνηεηλόκελν ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ 

ππνβνιή, ηνλ έιεγρν θαη ηε δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ ηνπ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ; 



   

Παπάπηημα 2.Τποδείγμαηα αναθοπών για ηο  λογιζηικό διασωπιζμό  
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C.1 - ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΑ - ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

Παπακαλούμε όπωρ ειζάγεηε ηα ζσεηικά ζηοισεία ζηα μπλε κελιά

Κόζηορ 

κεθαλαίος
Απόζβεζη

I. ΠΑΡΑΓΩΓΘΚΕ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΕ

A. Δίθησο θαη άδεηες

Σεσνικόρ εξοπλιζμόρ …

… ποσ ζτεηίδεηαη κε αζύρκαηο δίθησο πρόζβαζες

ςποδομή 2G

εξοπλιζμόρ 2G

λογιζμικό 2G

ςποδομή 3G

εξοπλιζμόρ 3G

λογιζμικό 3G

Αζύπμαηερ ζςνδέζειρ δικηύος ππόζβαζηρ και ππόζβαζη ζηο 

δίκηςο κοπμού

Λειηοςπγία

… ποσ ζτεηίδεηαη κε ηο δίθησο θορκού

Δξοπλιζμόρ μεηάδοζηρ

Σσνδέζεις ζηο δίκησο κορμού
Σσνδέζεις διαζύνδεζης

Switches και routers

Βάζειρ δεδομένων (LLR, VLR, EIR, AUC)

SMS-C

Σηλεθωνηηήρ

Πλαηθόπμερ

Τποδομή δικηύος κοπμού

Λειηοςπγία

… ποσ ζτεηίδεηαη κε ηο πιεροθορηαθό ζύζηεκα ηοσ δηθηύοσ

Άδειερ

Άδεηες GSM 25 έηε

Άδεηες GSM 20 έηε

Άδεηες GSM 15 έηε

Άδεηες 3G 

Έπεςνα και Ανάπηςξη ("R & D")

Άλλα (ζςμπεπιλ. SIMs)

Τποζύνολο: Κόζηορ δικηύος και αδειών κινηηήρ

B. Ππομήθεια διαζύνδεζηρ

ηαθεπή διαζύνδεζη (πληπωμέρ)

Κινηηή διαζύνδεζη (πληπωμέρ)

Άλλα

Τποζύνολο: Κόζηορ διαζύνδεζηρ

C. Παποσή ςπηπεζίαρ

Παποσή πεπιεσομένος

Ππομήθειαρ σονδπικήρ διεθνούρ πεπιαγωγήρ (πληπωμέρ ζε ξένοςρ ΠΔΚ)

Τποζύνολο: Κόζηορ παποσήρ ςπηπεζίαρ

II. ΕΜΠΟΡΘΚΕ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΕ

A. Λιανική

Marketing και διαθήμιζη

Διανομή και πωλήζειρ (ζςμπεπιλ. ςζκεςών)

Εξςπηπέηηζη μεηά ηην πώληζη
Σιμολόγηζη λιανικών πελαηών και επιζθάλειερ

B. Υονδπική

Διανομή και πωλήζειρ
Σιμολόγηζη πελαηών σονδπικήρ και επιζθάλειερ

Τποζύνολο: εμποπικό κόζηορ

III. ΚΟΘΝΟ

A. Κοινά πληποθοπιακά ζςζηήμαηα

B. Εηαιπικέρ λειηοςπγικέρ δαπάνερ (διοίκηζη)

C. Γενικά κόζηη

Τποζύνολο: κοινό κόζηορ

IV. ΤΝΟΛΘΚΟ ΚΟΣΟ (I. + II. +III.)

ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

CAPEX
Μέζο 

απαζσολού

μενο 

κεθάλαιο 

(HCA)

OPEX
CAPEX + 

OPEX

 



   

 

C.2 - ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΟΣΟΤ Ε MACROELEMENTS - ΤΠΟΛΟΓΘΜΟ ΤΝΟΛΘΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΚΑΘΕ MACROELEMENT - ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

Παπακαλούμε όπωρ ειζάγεηε ηα ζσεηικά ζηοισεία ζηα μπλε κελιά

I. ΠΑΡΑΓΩΓΘΚΕ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΕ

A. Δίθησο θαη άδεηες

Σεσνικόρ εξοπλιζμόρ … Η ΚΑΣΑΝΟΜΗ Δ MACROELEMENTS ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΑΙΣΙΟΛΟΓΔΙΣΑΙ ΑΠΌ ΣΟΝ ΠΓΚ:

… ποσ ζτεηίδεηαη κε ηο δίθησο radio access

ςποδομή 2G

εξοπλιζμόρ 2G

λογιζμικό 2G 

ςποδομή 3G

εξοπλιζμόρ 3G

λογιζμικό 3G

Radio links δικηύος ππόζβαζηρ και πποζβαζη ζηο δίκηςο κοπμού

Λειηοςπγία

… ποσ ζτεηίδεηαη κε ηο δίθησο θορκού

Δξοπλιζμόρ μεηάδοζηρ

Σσνδέζεις ζηο δίκησο κορμού
Σσνδέζεις διαζύνδεζης

Switches και routers

Βάζειρ δεδομένων (LLR, VLR, EIR, AUC)

SMS-C

Σηλεθωνηηήρ

Πλαηθόπμερ

Τποδομή δικηύος κοπμού

Λειηοςπγία

… ποσ ζτεηίδεηαη κε ηο πιεροθορηαθό ζύζηεκα δηθηύοσ

Άδειερ

Άδεηες GSM 25 έηε

Άδεηες GSM 20 έηε

Άδεηες GSM 15 έηε

Άδεηες 3G 

R & D

Άλλα (ζςμπεπιλ. SIMs)

Τποζύνολο: Κόζηορ δικηύος και αδειών κινηηήρ ανά macroelement

B. Ππομήθεια διαζύνδεζηρ

ηαθεπή διαζύνδεζη (πληπωμέρ)

Κινηηή διαζύνδεζη (πληπωμέρ)

Άλλα

Τποζύνολο: Κόζηορ διαζύνδεζηρ

C. Παποσή ςπηπεζίαρ

Παποσή πεπιεσομένος

Ππομήθεια σονδπικήρ διεθνούρ πεπιαγωγήρ (πληπωμέρ ζε ξένοςρ ΠΔΚ)

Τποζύνολο: Κόζηορ παποσήρ ςπηπεζίαρ

Άμεζη 

καηανομή ζε 

ηεσνικέρ 

ςπηπεζίερ

ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

Γίκηςο 

κοπμού - 

ζημαηοδο

ζία

Πλαηθόπμερ

Γίκηςο 

κοπμού - 

Authentific

ation / 

localisatio

n etc.

ςνδέζειρ 

διαζύνδεζ

ηρ - 

ειζπσόμεν

ερ

ςνδέζειρ 

διαζύνδεζ

ηρ - 

εξεπσόμεν

ερ

Σηλεθωνηηήρ

CAPEX + 

OPEX

Macroelements

2G radio 

access -  

μεηαθοπά

2G radio 

access -  

ζημαηοδο

ζία

2G radio 

access -  

Authentific

ation / 

localisatio

n etc.

3G radio 

access  - 

μεηαθοπά

3G radio 

access - 

ζημαηοδο

ζία

3G radio 

access - 

Authentific

ation / 

localisatio

n etc.

Γίκηςο 

κοπμού - 

μεηαθοπά
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C.3.1 - ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΟΣΟΤ Ε ΣΕΥΝΘΚΕ ΤΠΗΡΕΘΕ - ΤΠΟΛΟΓΘΜΟ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΡΗΗ (ΛΕΠΣΑ) ΚΆΘΕ MACROELEMENT - ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

                                                                                                                                                                                                                                    ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

CAPEX + 

OPEX

ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΕΛΘΚΟΤ ΥΡΗΣΕ ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΗΛΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑΚΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ

Παπακαλούμε όπωρ ειζάγεηε ηα ζσεηικά ζηοισεία ζηα μπλε κελιά

Δξεπσόμενερ κλήζειρ

Κλήζειρ 

ενηόρ δικηύος 

(κινηηό ππορ 

κινηηό)

Κλήζειρ 

ηηλεθωνηηή

 Κλήζειρ 

εξεπσόμενηρ 

πεπιαγωγήρ 

 Άλλερ 
Διζεπσόμενερ 

κλήζειρ

 Κλήζειρ 

ειζεπσόμενη

ρ 

πεπιαγωγήρ 

 Άλλερ 

Κλήζειρ ππορ άλλο δίκηςο κινηηήρ

Κλήζειρ 

ππορ 

δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Δξεπσόμενερ 

διεθνείρ 

κλήζειρ

Κλήζειρ από 

άλλο δίκηςο 

κινηηήρ

Κλήζειρ 

από δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Διζεπσόμενερ 

διεθνείρ 

κλήζειρ

ΑΡΘΘΜΟ ΛΕΠΣΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 Total usage Cost per unit of 
I. MACROELEMENTS

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ:

A. Δίκηςο

2G radio access -  μεηαθοπά

2G radio access - ζημαηοδοζία

2G radio access -  Authentification / localisation etc.

3G radio access - μεηαθοπά

3G radio access - ζημαηοδοζία

3G radio access - Authentification / localisation etc.

Δίκηςο κοπμού - μεηαθοπά

Δίκηςο κοπμού - ζημαηοδοζία

Δίκηςο κοπμού - Authentification / localisation etc.

ςνδέζειρ διαζύνδεζηρ - ειζεπσόμενερ

ςνδέζειρ διαζύνδεζηρ - εξεπσόμενερ

Σηλεθωνηηήρ

Πλαηθόπμερ

Άμεζη καηανομή ζε ςπηπεζίερ

ςνολική σπήζη (λεπηά) ηος macroelement = Λεπηά επί ηον παπάγονηα 

δπομολόγηζηρ, ζςνολικά για όλερ ηιρ καηηγοπίερ κλήζεων

Κόζηορ ανά μονάδα σπήζηρ (λεπηό) ηος macroelement = ζςνολικό CAPEX/OPEX ηος macroelement δια ηη ζςνολική σπήζη ηος macroelement

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ:

Total interconnect 

minutes Interconnection cost 

per minute

B. Ππομήθεια διαζύνδεζηρ

ηαθεπή διαζύνδεζη (πληπωμέρ)

Κινηηή διαζύνδεζη (πληπωμέρ)

Άλλα

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ:

Total minutes of 

services
Cost of service 

provision per minute

C. Παποσή ςπηπεζίαρ

Παποσή πεπιεσομένος

Ππομήθεια σονδπικήρ διεθνούρ πεπιαγωγήρ (πληπωμέρ ζε ξένοςρ ΠΔΚ)
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C.3.2 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΟΣΟΤ Ε ΣΕΥΝΘΚΕ ΤΠΗΡΕΘΕ - ΤΠΟΛΟΓΘΜΟ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΛΕΠΣΟ) ΚΆΘΕ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ - ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

Παπακαλούμε όπωρ ειζάγεηε ηα ζσεηικά ζηοισεία ζηα μπλε κελιά

Κλήζειρ 

ππορ άλλο 

δίκηςο 

κινηηήρ

Κλήζειρ 

ππορ δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Δξεπσόμενερ 

διεθνείρ 

κλήζειρ

Κλήζειρ από 

άλλο δίκηςο 

κινηηήρ

Κλήζειρ από 

δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Διζεπσόμενερ 

διεθνείρ 

κλήζειρ

ΑΡΘΘΜΟ ΛΕΠΣΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

I.  MACROELEMENTS

ΠΟΟ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΔΜΔΣΑΙ = ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΗ  * ΚΟΣΟ ΜΟΝΑΓΑ MACROELEMENT

A. Δίκηςο

2G radio access -  μεηαθοπά

2G radio access - ζημαηοδοζία

2G radio access -  Authentification / localisation etc.

3G radio access - μεηαθοπά

3G radio access - ζημαηοδοζία

3G radio access - Authentification / localisation etc.

Δίκηςο κοπμού - μεηαθοπά

Δίκηςο κοπμού - ζημαηοδοζία

Δίκηςο κοπμού - Authentification / localisation etc.

ςνδέζειρ διαζύνδεζηρ - ειζεπσόμενερ

ςνδέζειρ διαζύνδεζηρ - εξεπσόμενερ

Σηλεθωνηηήρ
Πλαηθόπμερ

Άμεζη καηανομή ζε ςπηπεζίερ

Τποζύνολο: Κόζηορ δικηύος

ΠΟΟ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΔΜΔΣΑΙ = ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΗ  * ΚΟΣΟ ΜΟΝΑΓΑ MACROELEMENT

B. Ππομήθεια διαζύνδεζηρ

ηαθεπή διαζύνδεζη (πληπωμέρ)

Κινηηή διαζύνδεζη (πληπωμέρ)

Άλλα

Τποζύνολο: Κόζηορ διαζύνδεζηρ

ΠΟΟ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΔΜΔΣΑΙ = ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΗ  * ΚΟΣΟ ΜΟΝΑΓΑ MACROELEMENT

C. Παποσή ςπηπεζίαρ

Παποσή πεπιεσομένος

Ππομήθεια σονδπικήρ διεθνούρ πεπιαγωγήρ (πληπωμέρ ζε ξένοςρ ΠΔΚ)

Τποζύνολο: κόζηορ παποσήρ ςπηπεζίαρ

 Κλήζειρ 

ειζεπσόμεν

ηρ 

πεπιαγωγήρ 

 Άλλερ 

CAPEX + 

OPEX

ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ
ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΕΛΘΚΟΤ ΥΡΗΣΕ ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΗΛΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑΚΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ

Δξεπσόμενερ κλήζειρ
Κλήζειρ 

ενηόρ δικηύος 

(κινηηό ππορ 

κινηηό)

Κλήζειρ 

ηηλεθωνηηή

 Κλήζειρ 

εξεπσόμενηρ 

πεπιαγωγήρ 

 Άλλερ 

Διζεπσόμενερ κλήζειρ



   

 
C.3.3 - ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΟΣΟΤ Ε ΣΕΥΝΘΚΕ ΤΠΗΡΕΘΕ - ΤΠΟΛΟΓΘΜΟ ΤΝΟΛΘΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΚΆΘΕ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ - ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

Παπακαλούμε όπωρ ειζάγεηε ηα ζσεηικά ζηοισεία ζηα μπλε κελιά

Κλήζειρ 

ππορ άλλο 

δίκηςο 

κινηηήρ

Κλήζειρ 

ππορ δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Δξεπσόμενερ 

διεθνείρ 

κλήζειρ

Κλήζειρ από 

άλλο δίκηςο 

κινηηήρ

Κλήζειρ από 

δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Διζεπσόμενερ 

διεθνείρ 

κλήζειρ

ΑΡΘΘΜΟ ΛΕΠΣΩΝ

I. MACROELEMENTS

ΠΟΟ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΔΜΔΣΑΙ = ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΗ  * ΚΟΣΟ ΜΟΝΑΓΑ MACROELEMENT * ΑΡΙΘΜΟ ΛΔΠΣΩΝ

A. Δίκηςο

2G radio access -  μεηαθοπά

2G radio access - ζημαηοδοζία

2G radio access -  Authentification / localisation etc.

3G radio access - μεηαθοπά

3G radio access - ζημαηοδοζία

3G radio access - Authentification / localisation etc.

Δίκηςο κοπμού - μεηαθοπά

Δίκηςο κοπμού - ζημαηοδοζία

Δίκηςο κοπμού - Authentification / localisation etc.

ςνδέζειρ διαζύνδεζηρ - ειζεπσόμενερ

ςνδέζειρ διαζύνδεζηρ - εξεπσόμενερ

Σηλεθωνηηήρ
Πλαηθόπμερ

Άμεζη καηανομή ζε ςπηπεζίερ

Τποζύνολο: Κόζηορ δικηύος

ΠΟΟ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΔΜΔΣΑΙ = ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΗ  * ΚΟΣΟ ΜΟΝΑΓΑ MACROELEMENT * ΑΡΙΘΜΟ ΛΔΠΣΩΝ

B. Ππομήθεια διαζύνδεζηρ

ηαθεπή διαζύνδεζη (πληπωμέρ)

Κινηηή διαζύνδεζη (πληπωμέρ)

Άλλα

Τποζύνολο: Κόζηορ διαζύνδεζηρ

ΠΟΟ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΔΜΔΣΑΙ = ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΗ  * ΚΟΣΟ ΜΟΝΑΓΑ MACROELEMENT * ΑΡΙΘΜΟ ΛΔΠΣΩΝ

C. Παποσή ςπηπεζίαρ

Παποσή πεπιεσομένος

Ππομήθεια σονδπικήρ διεθνούρ πεπιαγωγήρ (πληπωμέρ ζε ξένοςρ ΠΔΚ)

Τποζύνολο: κόζηορ παποσήρ ςπηπεζίαρ

ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

CAPEX + 

OPEX

 Κλήζειρ 

ειζεπσόμεν

ηρ 

πεπιαγωγήρ 

 Άλλερ 

ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΕΛΘΚΟΤ ΥΡΗΣΕ ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΗΛΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑΚΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ

Δξεπσόμενερ κλήζειρ
Κλήζειρ 

ενηόρ δικηύος 

(κινηηό ππορ 

κινηηό)

Κλήζειρ 

ηηλεθωνηηή

 Κλήζειρ 

εξεπσόμενηρ 

πεπιαγωγήρ 

 Άλλερ 

Διζεπσόμενερ κλήζειρ
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C.4 - ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΟΣΟΤ Ε ΕΜΠΟΡΘΚΕ ΤΠΗΡΕΘΕ (ΤΠΗΡΕΘΕ ΛΘΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΥΟΝΔΡΘΚΗ) - ΤΠΟΛΟΓΘΜΟ ΤΝΟΛΘΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ (ΥΟΝΔΡΘΚΗ ΚΑΘ ΛΘΑΝΘΚΗ) - ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

Παπακαλούμε όπωρ ειζάγεηε ηα ζσεηικά ζηοισεία ζηα μπλε κελιά

Κλήζειρ 

ππορ άλλο 

δίκηςο 

κινηηήρ

Κλήζειρ 

ππορ δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Δξεπσόμενερ 

διεθνείρ 

κλήζειρ

Κλήζειρ από 

άλλο δίκηςο 

κινηηήρ

Κλήζειρ από 

δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Διζεπσόμενερ 

διεθνείρ 

κλήζειρ

ΑΡΘΘΜΟ ΛΕΠΣΩΝ

I. ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

A. Δίκηςο

B. Ππομήθεια Διαζύνδεζηρ

C. Παποσή Τπηπεζίαρ

II. ΕΜΠΟΡΘΚΟ ΚΟΣΟ

A. Λιανική

Marketing και διαθήμιζη

Διανομή και πωλήζειρ (ζςμπεπιλ. ςζκεςών)

Εξςπηπέηηζη μεηά ηην πώληζη

Σιμολόγηζη λιανικών πελαηών και επιζθάλειερ

B. Υονδπική

Διανομή και πωλήζειρ

Σιμολόγηζη πελαηών σονδπικήρ και επιζθάλειερ

Τποζύνολο: εμποπικό κόζηορ

III. ΚΟΘΝΟ ΚΟΣΟ

Κοινό κόζηορ

IV. ΤΝΟΛΘΚΟ ΚΟΣΟ (I. + II. +III.)

MARK-UP FACTOR FOR COMMON COSTS

 Κλήζειρ 

ειζεπσόμεν

ηρ 

πεπιαγωγήρ 

 Άλλερ 

CAPEX + 

OPEX

ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ
ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΕΛΘΚΟΤ ΥΡΗΣΕ ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΗΛΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑΚΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ

Δξεπσόμενερ κλήζειρ
Κλήζειρ 

ενηόρ δικηύος 

(κινηηό ππορ 

κινηηό)

Κλήζειρ 

ηηλεθωνηηή

 Κλήζειρ 

εξεπσόμενηρ 

πεπιαγωγήρ 

 Άλλερ 

Διζεπσόμενερ κλήζειρ

 



   

 

C.5 - ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΟΔΩΝ Ε ΕΜΠΟΡΘΚΕ ΤΠΗΡΕΘΕ (ΤΠΗΡΕΘΕ ΛΘΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΥΟΝΔΡΘΚΗ) - ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

Παπακαλούμε όπωρ ειζάγεηε ηα ζσεηικά ζηοισεία ζηα μπλε κελιά

Κλήζειρ 

ππορ άλλο 

δίκηςο 

κινηηήρ

Κλήζειρ 

ππορ 

δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Δξεπσόμενερ 

διεθνείρ κλήζειρ

Κλήζειρ 

από άλλο 

δίκηςο 

κινηηήρ

Κλήζειρ 

από δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Διζεπσόμεν

ερ διεθνείρ 

κλήζειρ

Απιθμόρ Λεπηών

ΕΟΔΑ

 Άλλερ 

Διζεπσόμενερ κλήζειρ

ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΕΛΘΚΟΤ ΥΡΗΣΕ ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΗΛΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑΚΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ

Δξεπσόμενερ κλήζειρ Κλήζειρ 

ενηόρ 

δικηύος 

(κινηηό 

ππορ 

κινηηό)

 Κλήζειρ 

ειζεπσόμενηρ 

πεπιαγωγήρ 

 Άλλερ 
Κλήζειρ 

ηηλεθωνηηή

 Κλήζειρ 

εξεπσόμενηρ 

πεπιαγωγήρ 
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C.6 - ΔΘΑΥΩΡΘΜΕΝΟΘ ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΘ: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΟΔΩΝ ΚΑΘ ΚΟΣΟΤ Ε ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΤ  ΚΑΘ ΤΠΟ-ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΤ - ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

Παπακαλούμε όπωρ ειζάγεηε ηα ζσεηικά ζηοισεία ζηα μπλε κελιά

Κλήζειρ 

ππορ άλλο 

δίκηςο 

κινηηήρ

Κλήζειρ 

ππορ δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Δξεπσόμενερ 

διεθνείρ κλήζειρ

Κλήζειρ από άλλο δίκηςο 

κινηηήρ

Κλήζειρ από 

δίκηςο 

ζηαθεπήρ

Διζεπσόμενερ 

διεθνείρ κλήζειρ

Απιθμόρ λεπηών

ΕΟΔΑ

ΚΟΣΟ

Καηηγοπία κόζηοςρ:

Κόζηορ δικηύος

Κόζηορ διαζύνδεζηρ

Κόζηορ παποσήρ ςπηπεζίαρ

Δμποπικό κόζηορ

Καηανεμόμενο ημήμα κοινού κόζηοςρ

 Κλήζειρ 

εξεπσόμενηρ 

πεπιαγωγήρ 

ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΕΛΘΚΟΤ ΥΡΗΣΕ ΚΛΗΕΘ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΝΣΑΘ Ε ΣΗΛΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑΚΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ

 Άλλερ 

Διζεπσόμενερ κλήζειρ

 Κλήζειρ ειζεπσόμενηρ 

πεπιαγωγήρ 
 Άλλερ 

Δξεπσόμενερ κλήζειρ Κλήζειρ 

ενηόρ 

δικηύος 

(κινηηό 

ππορ 

κινηηό)

Κλήζειρ 

ηηλεθωνηηή



   

 

R.1 - ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΑ - ΛΟΘΠΑ

Παπακαλούμε όπωρ ειζάγεηε ηα ζσεηικά ζηοισεία ζηα μπλε κελιά

Κόζηορ 

κεθαλαίος
Απόζβεζη

I. ΠΑΡΑΓΩΓΘΚΕ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΕ

A. Δίθησο θαη άδεηες

Σεσνικόρ εξοπλιζμόρ …

… ποσ ζτεηίδεηαη κε αζύρκαηο δίθησο πρόζβαζες

ςποδομή 2G

εξοπλιζμόρ 2G

λογιζμικό 2G

ςποδομή 3G

εξοπλιζμόρ 3G

λογιζμικό 3G

Αζύπμαηερ ζςνδέζειρ δικηύος ππόζβαζηρ και ππόζβαζη ζηο 

δίκηςο κοπμού

Λειηοςπγία

… ποσ ζτεηίδεηαη κε ηο ζηαζερό δίθησο πρόζβαζες (κόλο γηα 

παρότοσς ελοποηεκέλοσ δηθηύοσ ζηαζερής-θηλεηής)

Όλα

… ποσ ζτεηίδοληαη κε ηο δίθησο θορκού

Δξοπλιζμόρ μεηάδοζηρ

Σσνδέζεις ζηο δίκησο κορμού
Σσνδέζεις διαζύνδεζης

Switches and routers

Βάζειρ δεδομένων (LLR, VLR, EIR, AUC)

SMS-C

Σηλεθωνηηήρ

Πλαηθόπμερ

Τποδομή δικηύος κοπμού

Λειηοςπγία

… ποσ ζτεηίδεηαη κε ηο πιεροθορηαθό ζύζηεκα ηοσ δηθηύοσ

Άδειερ

Άδεηες GSM 25 έηε

Άδεηες GSM 20 έηε

Άδεηες GSM 15 έηε

Άδεηες 3G

R & D

Άλλα (ζςμπεπιλ. SIMs)

Τποζύνολο: Κόζηορ δικηύος και αδειών κινηηήρ

B. Ππομήθεια διαζύνδεζηρ

ηαθεπή διαζύνδεζη (πληπωμέρ)

Κινηηή διαζύνδεζη (πληπωμέρ)

Άλλα

Τποζύνολο: Κόζηορ διαζύνδεζηρ

C. Παποσή ςπηπεζίαρ

Παποσή πεπιεσομένος

Ππομήθεια σονδπικήρ διεθνούρ πεπιαγωγήρ (πληπωμέρ ζε ξένοςρ ΠΔΚ)

Τποζύνολο: Κόζηορ παποσήρ ςπηπεζίαρ

II. ΕΜΠΟΡΘΚΕ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΕ

A. Λιανική

Marketing και διαθήμιζη

Διανομή και πωλήζειρ (ζςμπεπιλ. ςζκεςών)

Τποζηήπιξη μεηά ηην πώληζη
Σιμολόγηζη πελαηών λιανικήρ και επιζθάλειερ

B. Υονδπκή

Διανομή και πωλήζειρ

Σιμολόγηζη πελαηών σονδπικήρ και επιζθάλειερ

Τποζύνολο: Εμποπικό κόζηορ

III. ΚΟΘΝΟ

A. Κοινά πληποθοπιακά ζςζηήμαηα

B. Εηαιπικέρ δαπάνερ (διοίκηζη)

C. Γενικό κόζηορ

Τποζύνολο: κοινό κόζηορ

IV. ΤΝΟΛΘΚΟ ΚΟΣΟ (I. + II. +III.)

ΛΟΘΠΑ

Μέζο 

απαζσολού

μενο 

κεθάλαιο 

(HCA)

CAPEX

OPEX
CAPEX + 

OPEX
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R.2 - ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΟΣΟΤ Ε MACROELEMENTS - ΛΟΘΠΑ

Παπακαλούμε όπωρ ειζάγεηε ηα ζσεηικά ζηοισεία ζηα μπλε κελιά

I. ΠΑΡΑΓΩΓΘΚΕ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΕ

A. Δίθησο θαη άδεηες

Σεσνικόρ εξοπλιζμόρ … Η ΚΑΣΑΝΟΜΗ Δ MACROELEMENTS ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΑΙΣΙΟΛΟΓΔΙΣΑΙ ΑΠΌ ΣΟΝ ΠΓΚ:

… ποσ ζτεηίδεηαη κε ηο δίθησο radio access

ςποδομή 2G

εξοπλιζμόρ 2G

λογιζμικό 2G 

ςποδομή 3G

εξοπλιζμόρ 3G

λογιζμικό 3G

Radio links δικηύος ππόζβαζηρ και πποζβαζη ζηο δίκηςο κοπμού

Λειηοςπγία

… ποσ ζτεηίδεηαη κε ηο δίθησο ζηαζερής πρόζβαζες (κόλο γηα 

παρότοσς ελοποηεκέλοσ δηθηύοσ ζηαζερής-θηλεηής)

Όλα

… ποσ ζτεηίδεηαη κε ηο δίθησο θορκού

Δξοπλιζμόρ μεηάδοζηρ

Σσνδέζεις ζηο δίκησο κορμού
Σσνδέζεις διαζύνδεζης

Switches και routers

Βάζειρ δεδομένων (LLR, VLR, EIR, AUC)

SMS-C

Σηλεθωνηηήρ

Πλαηθόπμερ

Τποδομή δικηύος κοπμού

Λειηοςπγία

… ποσ ζτεηίδεηαη κε ηο πιεροθορηαθό ζύζηεκα δηθηύοσ

Άδειερ

Άδεηες GSM 25 έηε

Άδεηες GSM 20 έηε

Άδεηες GSM 15 έηε

Άδεηες 3G 

R & D

Άλλα (ζςμπεπιλ. SIMs)

Τποζύνολο: Κόζηορ δικηύος και αδειών κινηηήρ ανά macroelement

B. Ππομήθεια διαζύνδεζηρ

ηαθεπή διαζύνδεζη (πληπωμέρ)

Κινηηή διαζύνδεζη (πληπωμέρ)

Άλλα

Τποζύνολο: Κόζηορ διαζύνδεζηρ

C. Παποσή ςπηπεζίαρ

Παποσή πεπιεσομένος

Ππομήθεια σονδπικήρ διεθνούρ πεπιαγωγήρ (πληπωμέρ ζε ξένοςρ ΠΔΚ)

Τποζύνολο: Κόζηορ παποσήρ ςπηπεζίαρ

ΛΟΘΠΑ

CAPEX + 

OPEX

Macroelements
Άμεζη 

καηανομή 

ζε 

ηεσνικέρ 

ςπηπεζίερ 

(ζηαθεπήρ 

και 

κινηηήρ)

2G radio 

access -  

μεηαθοπά

2G radio 

access -  

ζημαηοδο

ζία

2G radio 

access -  

Authentific

ation / 

localisatio

n etc.

3G radio 

access  - 

μεηαθοπά

3G radio 

access - 

ζημαηοδο

ζία

3G radio 

access - 

Authentific

ation / 

localisatio

n etc.

ηαθεπή 

ππόζβαζη 

- 

μεηαθοπά

ηαθεπή 

ππόζβαζη 

- 

ζημαηοδο

ζία

ςνδέζειρ 

διαζύνδεζ

ηρ - 

εξεπσόμεν

ερ

Σηλεθωνη

ηήρ

Πλαηθόπμ

ερ

Γίκηςο 

κοπμού - 

μεηαθοπά

Γίκηςο 

κοπμού - 

ζημαηοδο

ζία

Γίκηςο 

κοπμού - 

Authentific

ation / 

localisatio

n etc.

ςνδέζειρ 

διαζύνδεζ

ηρ - 

ειζπσόμεν

ερ
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X. - ΛΟΓΑΡΘΑΜΟ ΕΟΔΩΝ+ΖΗΜΘΩΝ (P+L) ΓΘΑ ΠΔΚ

Παπακαλούμε όπωρ ειζάγεηε ηα ζσεηικά ζηοισεία ζηα μπλε κελιά

ΕΟΔΑ ΚΟΣΟ ΚΕΡΔΟ

ΚΛΗΕΘ ΚΘΝΗΣΗ

ΛΟΘΠΑ

ΤΝΟΛΘΚΕ ΚΛΗΕΘ + ΛΟΘΠΑ

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΘΚΟΘ ΔΘΑΥΩΡΘΜΕΝΟΘ 

ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΘ

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

Γξ. ΛΔΩΝΗΓΑ Η. ΚΑΝΔΛΛΟ 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


