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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 

1.1 Γενικά 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε από τον υπογράφοντα στο πλαίσιο των σπουδών 

του στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στε-

λέχη (Executive MBA) του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-

νεπιστημίου Πειραιώς. Συντάχθηκε με γνώμονα την αξιοποίηση των γνώσεων που 

αποκόμισε κατά τη φοίτησή του, για την εφαρμογή τους στο χώρο εργασίας του, ο 

οποίος είναι η Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε 

Τον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Χρήστο Καζαντζή ευχαριστώ θερμά για την εμπιστο-

σύνη που μου έδειξε. Η διορατικότητα του στην επιλογή του θέματος μου έδωσε τη 

δυνατότητα να ασχοληθώ σε μεγαλύτερο βάθος με θέματα της διοίκησης του κόστους 

που σπάνια κάποιος έχει την ευκαιρία να γνωρίσει. Πολλά έμαθα και άλλα τόσα και 

πολύ περισσότερα απομένουν για να μάθω. 

Στο πρόσωπο του Διευθυντή του Προγράμματος Καθηγητή κ. Πέτρου Μάλλιαρη, επι-

θυμώ να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους τους Καθηγητές, που για δύο συναπτά έτη μας 

μετέδωσαν τις γνώσεις και εμπειρίες τους. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ το συνάδελφο κο Ευάγγελο Φύτρο, για την σημαντική βοήθειά 

του στην εκπόνησης της εργασίας αυτής. 

Δημήτριος Ιππ. Χαλυβόπουλος 
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1.2 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας 

Υπό το πρίσμα της σύγκλισης των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας η 

δυνατότητα της ενοποίησης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων επιτρέπει τη σύνθεση 

και προσφορά νέων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών δικτύων. 

Πληθώρα επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στην αγορά της ηλεκτρονικής επικοινω-

νίας μαζί με τους πρώην μεγάλους κρατικούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς που 

λειτουργούσαν μονοπωλιακά και υπό το νέο καθεστώς της απελευθερωμένης αγοράς 

δημιουργούν συχνά εμπόδια εισόδου στις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις εκμεταλλευ-

όμενοι τη δύναμη τους που βασίζεται κυρίως στη διακριτική διάθεση της υποδομής 

του δικτύου τους. 

Η ρύθμιση της αγοράς από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές σε κρατικό επίπεδο και 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών αποβλέπει στην αποτροπή φαινό-

μενων διαστρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που διαγκωνίζο-

νται για την κατάκτηση του ικανού και αναγκαίου μεριδίου στην αγορά στόχο που 

δραστηριοποιούνται. Βασική θεωρείται η παρέμβαση των Ρυθμιστικών Αρχών ρυθ-

μίζοντας το κόστος βάσει του οποίου προκύπτουν τα τελικά τιμολόγια των παρεχο-

μένων, από τους κατέχοντες δεσπόζουσα θέση τηλεπικοινωνιακούς φορείς, προϊό-

ντων λιανικής και χονδρικής (παραρτημα 28, σελ117). Αποτελεί λοιπόν το κόστος και 

η ορθολογική διοίκησή του κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας στη εκπόνηση και υλοποίη-

ση τω επιχειρησιακών σχεδίων της τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης. 
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Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τη διοίκηση του 

κόστους στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

υπό το πρίσμα της κοστολόγησης βάσει στόχου(target costing). Το παράδειγμα του 

ΟΤΕ χρησιμοποιείται για να καταδείξει πώς η κοστολόγηση βάσει στόχου συμβάλει 

καθοριστικά στη επίδοση της επιχείρησης στα μέτρα της αποδοτικότητας και αποτε-

λεσματικότητας. Η επιχείρηση με το target costing ενισχύει την εξωστρέφειά της κα-

θώς η τιμολόγηση των προϊόντων οδηγείται από τη ζήτηση (demand driven). Δη-

μιουργούνται με τον τρόπο αυτό οι προϋποθέσεις αύξησης ή διατήρησης της πελα-

τειακής βάσης, του μεριδίου της αγοράς που αποτελεί και το βασικό αριθμοδείκτη(key 

factor indicator) μέτρησης της αποτελεσματικότητας(παράρτημα-29 σελ.121). Στο μέ-

τρο της αποδοτικότητας η επιχείρηση εξαναγκάζεται να προβεί στη λήψη μέτρων σε 

όλο το φάσμα των λειτουργιών της αλυσίδας αξίας(value chain) προσαρμόζοντας το 

κόστος ανάλογα με τις προκύπτουσες απαιτήσεις μείωσης του. 
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1.3 Δομή και περιεχόμενο 

 

Σημαντικοί όροι:  cost management, incumbent operator, target cost, 

telecom industry, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, 

δεσπόζουσα θέση, διοίκηση, διοίκηση κόστους, ΕΕΤΤ, 

ηλεκτρονική επικοινωνία, κόστος, κόστος προϊόντος, 

πάροχος(operator), ρύθμιση αγοράς, ρυθμιστική αρχή 

τηλεπικοινωνιών, ρυθμιστικό πλαίσιο τηλεπικοινωνιών, 

τηλεπικοινωνιακό προϊόν, τηλεπικοινωνίες, τομέας τη-

λεπικοινωνιών, QFD(Quality Function Development), 

καταμερισμός του κόστους (cost allocation) 

Η εργασία δεν φιλοδοξεί να καλύψει όλες τις διαστάσεις του δύσκολου τομέα της διοί-

κησης του κόστους, ούτε να προβεί σε αναλυτική επεξεργασία στοιχείων κόστους της 

ΟΤΕ Α.Ε. Επιδιώκει όμως να δώσει μία σαφή εικόνα για τα τεκταινόμενα διεθνώς 

στον τομέα αυτό  και να εξετάσει την περίπτωση της ΟΤΕ Α.Ε., από την οπτική γωνία 

του management και όχι της Λογιστικής.  

Η εργασία περιλαμβάνει 7 Κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 1 αναφέρεται γενικά στην παρού-

σα εργασία παρουσιάζοντας συνοπτικά το σκοπό της και τη δομή του περιεχομένου 

μαζί με σημαντικούς όρους σχετικούς με το περιεχόμενο καθώς και καταλόγους των 

παραρτημάτων και σχημάτων.  
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Στο Κεφάλαιο 2 επιχειρείται μία γενική επισκόπηση του τομέα των Τηλεπικοινωνιών 

και η επεξήγηση κάποιων σημαντικών όρων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσί-

ες.  

Το Κεφάλαιο 3 πραγματεύεται τη δομή της βιομηχανίας των επικοινωνιών και αναδει-

κνύει τη σημασία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και των νέων τηλεπικοινωνιακών 

προϊόντων.  

Στο Κεφάλαιο 4 εξετάζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο των Τηλεπικοινωνιών με αναφορά 

στους σημαντικότερους Φορείς που το εποπτεύουν.  

Στο Κεφάλαιο 5 επιχειρείται μία ανάλυση του  κόστους του τηλεπικοινωνιακού προϊό-

ντος και με γνώμονα τις έννοιες της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 

προωθείται η έννοια του target costing.  

Το Κεφάλαιο 6 εξετάζει τα της διοικήσεως κόστους των προϊόντων της ΟΤΕ Α.Ε., 

λαμβανομένων υπόψη των ρυθμιστικών παρεμβάσεων.  

Στο Κεφάλαιο 7 αναφέρονται επιγραμματικά τα συμπεράσματα που εξάγονται από 

την παρούσα μελέτη. Ακολουθεί η Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε, κατά αλφα-

βητική σειρά των συγγραφέων. Τέλος παρατίθενται τα σχετικά με το περιεχόμενο της 

παρούσας εργασίας παραρτήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ανάπτυξη των Τηλεπικοινωνιών 

2.1 Από την Τηλεφωνία ως το Διαδίκτυο 

Η ανάπτυξη των Τηλεπικοινωνιών ξεκίνησε ουσιαστικά με την εισαγωγή της υπηρε-

σίας της τηλεφωνίας παγκοσμίως. Η ταχεία και απανταχού υιοθέτησή της ήταν απο-

τέλεσμα του οφέλους που προσφέρει στους χρήστες και της συνεισφοράς που έχουν 

οι τηλεφωνικές επικοινωνίες  στην εθνική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι 

δέχτηκαν εύκολα τη χρήση του τηλεφώνου, επειδή αυτό βελτίωσε τον τρόπο ζωής 

τους. Αυτή η αποδοχή οδήγησε στη συνέχεια σε μια τεράστια επέκταση του ποσο-

στού των αγαθών κα υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.  

Η τηλεφωνία έγινε σύντομα ένα σφαιρικό φαινόμενο και εισήχθη σε όλες τις χώρες 

του πλανήτη μας. Όλα τα εθνικά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα κατασκευάστηκαν από 

χάλκινα καλώδια, που παρέχουν τα απαραίτητα ζευγάρια των καλωδίων στους πελά-

τες του. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα, για τους επιβεβλημένους φορείς εκμετάλλευ-

σης υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών(incumbent operators) του κόσμου. Ο εκσυγχρονι-

σμός προχώρησε και ο χειρωνακτικός έλεγχος της σύνδεσης κλήσης άρχισε να γίνε-

ται πλέον μέσα από διάφορα αυτόματα ψηφιακά συστήματα πολυπλεξίας (TDM). Τα 

πρότυπα σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο επέτρεψαν να διαμορφωθεί ένα πλαί-

σιο για την παγκόσμια διασύνδεση. Αυτά τα πρότυπα καλύπτουν τις τεχνικές διεπα-

φές στον εξοπλισμό καθώς επίσης και συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως την αριθμο-

δότηση και την επίδοση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Μπόρεσαν με τον τρόπο 

αυτό οι άνθρωποι να μιλήσουν ο ένας στον άλλο τηλεφωνικώς, μεταξύ τους από  κά-

θε χώρα στον κόσμο. 
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Για τους επιχειρησιακούς χρήστες, μια σειρά από υπηρεσίες μη-τηλεφωνίας παρέχο-

νται, κάνοντας χρήση των ικανοτήτων μετάδοσης του δημόσιου μεταστρεφόμενου τη-

λεφωνικού δικτύου (PSTN), αφού προηγηθεί η προσθήκη εξειδικευμένων κόμβων 

στο δίκτυο. Τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν το τηλέτυπο, τα ιδιωτικά κυκλώματα 

(επίσης γνωστά ως μισθωμένες γραμμές), το Centrex και το ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο 

(VPN), και ποικίλες υπηρεσίες δεδομένων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις συνδυάζοντας τις 

υπηρεσίες μισθωμένες γραμμών και τις υπηρεσίες δεδομένων, που μισθώνουν από 

τους παρόχους υπηρεσιών δικτύων (network operators), μαζί με την εγκατάσταση 

του δικού τους κομβικού εξοπλισμού, μπορούν και δημιουργούν τα δικά τους εταιρικά 

δίκτυα επικοινωνιών. Πρόσφατα, τα εταιρικά δίκτυα προσεγγίζουν τη διάδοση της 

φωνής και των δεδομένων μέσα από το δίκτυο, αντιμετωπίζοντας τη φωνή και τα δε-

δομένα σαν πακέτο. Αυτή η τεχνολογία της επιχειρηματικής αγοράς αναπτύσσεται 

τώρα από τους κατασκευαστές εξοπλισμού ως πιθανή αντικατάσταση για τα πεπα-

λαιωμένα δημόσια δίκτυα (PSTN) σε όλο τον κόσμο.  

Η κατάσταση στις Τηλεπικοινωνίες άλλαξε εμφανώς με την εισαγωγή των κινητών 

τηλεφώνων. Τα αποκαλούμενα ασύρματα δίκτυα που παρέχουν την κινητή υπηρεσία, 

χτίστηκαν ανεξάρτητα από τα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα (PSTNs), από τους χωρι-

στούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς. Τα  δίκτυα αυτά χρησιμοποιούν στον πυρήνα του 

δικτύου την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο ενσύρματο δίκτυο. Πέραν αυτού 

κάνουν χρήση μιας ράδιο σύνδεσης με τους πελάτες και προσθέτουν τη λειτουργία 

της διαχείρισης θέσης στο σύστημα ελέγχου. Αν και αρχικά εμφανίστηκαν σαν εξειδι-

κευμένα, τα κινητά δίκτυα έγιναν γρήγορα δημοφιλή και έχουν τώρα περισσότερες 

συνδέσεις πελατών στο σύνολο, από το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο PSTN, σε πολ-

λές χώρες.  
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Ευρεία ζώνη (broadband) 

Το δημοφιλές του όρου ¨Ευρεία Ζώνη¨ (broadband) οφείλεται στη πρόσφατη παρου-

σία της ασύμμετρης ψηφιακής τεχνολογίας γραμμών συνδρομητών (ADSL), που επι-

τρέπει στα δεδομένα υψηλής ταχύτητας (μέχρι περίπου 3 MBIT/s) να μεταδίδονται 

μέσα από τις χάλκινες τηλεφωνικές γραμμές του δημοσίου δικτύου (PSTN). Αυτή η 

μορφή ευρείας ζώνης γρήγορα επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο, για να εξυπηρετήσει 

την αγορά των οικιακών και εταιρικών πελατών. Η ευρεία ζώνη χρησιμοποιείται κυ-

ρίως για τη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και για υπηρεσίες πολυμέσων(video, music). 

Το Διαδίκτυο (Internet)  

Η διαδεδομένη αύξηση του Διαδικτύου έχει δημιουργήσει τη μέγιστη αλλαγή στη σκη-

νή Τηλεπικοινωνιών, από την εισαγωγή της τηλεφωνίας. Το Διαδίκτυο είναι το πα-

γκόσμια προσπελάσιμο πλέγμα υπολογιστών και δικτύων δεδομένων. Το πρωτόκολ-

λο IP που χαρακτηρίζει το Διαδίκτυο επιτρέπει τη λεγόμενη  αλληλοσυνδετικότητα (in-

terconnectivity) μεταξύ των δομικών στοιχείων του διαδικτύου. Η βασική δυνατότητα 

του World Wide Web (WWW) είναι αυτή της διευθυνσιοδότησης (addressing) που ε-

πιτρέπει την αναγνώριση υπολογιστή από συγκεκριμένη IP διεύθυνση που αποδίδε-

ται σ’ αυτόν. Ως εκ τούτου καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στα μέρη της μνήμης των 

υπολογιστών όπου φιλοξενείται το περιεχόμενο, με τη μορφή των ιστοσελίδων 

(WebPages). Το ενδιαφέρον των χρηστών για πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό, ο-

δήγησε στη παρατηρούμενη εκρηκτική αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου. 

Τέσσερεις είναι οι σημαντικές μεταβολές στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών από την 

αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου: 
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• η πρώτη είναι η δημιουργία μιας νέας σειράς υπηρεσιών που δημιουργούνται 

από τις αποκαλούμενες επιχειρήσεις του dot.com  και που εκμεταλλεύονται την ανοι-

κτή χρήση του παγκόσμιου ιστού. Δημιουργήθηκε με τον τρόπο αυτό η δυνατότητα 

των εμπορικών συναλλαγών η  άλλων δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας τα ιδιωτικά 

δίκτυα IP (intranets, extranets). Με αυτόν τον τρόπο, η εκμετάλλευση της τεχνολογίας 

IP του internet, επέτρεψε να αναπτυχθούν το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και 

η ηλεκτρονική οικονομία (e-economy)  με τις, πιο συνηθισμένες, μορφές του B2B 

(συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων) ή του B2C (συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών). 

• Η δεύτερη μεταβολή προκύπτει από τη χρήση του World Wide Web για την α-

ναζήτηση πληροφοριών. Καθοριστικής σημασίας είναι η ύπαρξη των  μηχανών ανα-

ζήτησης, που σε γενικές γραμμές είναι κεντρικοί υπολογιστές, που κρατούν μια απέ-

ραντη σειρά διευθύνσεων ιστοσελίδων. Οι μηχανές αναζήτησης επέτρεψαν την πρό-

σβαση σε παγκόσμιες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση, την 

εκπαίδευση, την έρευνα και την ευχαρίστηση. Το μεγάλο πλήθος των διαθέσιμων 

πληροφοριών και της αναγκαίας πλέον παρουσίας τους στην καθημερινή ζωή, έχει 

οδηγήσει στην έννοια της κοινωνίας infonnation. 

• Η τρίτη μεταβολή είναι η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  που πα-

ρέχεται μέσω του Διαδικτύου, δημόσια, και μέσω intranets, για τις επικοινωνίες μέσα 

στην επιχείρηση. Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει αντικαταστήσει ή 

έχει μικρύνει τη χρήση του τηλετύπου και του fax πέρα από τα δίκτυα τηλεπικοινω-

νιών, καθώς επίσης και ένα μεγάλο μέρος της ταχυδρομικής επικοινωνίας. Μια νέα 

επιχειρηματική οντότητα, ο φορέας παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) παρέχει 
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την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και την υποστήριξη της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Το ISPs μπορεί επίσης να παρέχει τις μηχανές μεταφράσεων αριθμών 

IP και υπηρεσιών, καθώς επίσης και αναζήτησης καταλόγου, φιλοξενώντας τις υπη-

ρεσίες ιστοχώρου.  

• Τέλος, η τέταρτη μεταβολή στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών είναι η εισαγωγή 

της τεχνολογίας IPbased που παρέχει τους εναλλακτικούς τρόπους τις κλήσεις φω-

νής. H τεχνολογία Voice over IP (VoIP), μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εναλλα-

κτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών, που είναι σε θέση να προσφέρουν τις φτηνές 

υπεραστικές κλήσεις, με την αποστολή κωδικοποιημένης της IP ομιλίας μέσω του Δι-

αδικτύου. Χρησιμοποιούνται τα τοπικά μέρη του PSTN σε κάθε άκρο του δικτύου, για 

διασύνδεση με τους χρήστες, παρακάμπτοντας τα μέρη long distance του PSTN.  

Μια άλλη σημαντική οντότητα στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών είναι αυτή των επι-

χειρήσεων καλωδιακής τηλεόρασης. Οι επιχειρήσεις αυτές ξεκίνησαν ως  πάροχοι 

τηλεοπτικού (TV) σήματος, χρησιμοποιώντας τα δικά τους καλωδιακά δίκτυα διανο-

μής. Τη δεκαετία του '90, οι επιχειρήσεις καλωδιακής τηλεόρασης άρχισαν να προ-

σφέρουν την υπηρεσία τηλεφωνίας μέσα από το δίκτυο διανομής τους, ανταγωνιζό-

μενοι τους επιβεβλημένους παρόχους (incumbent operators)  του δημόσιου τηλεφω-

νικού δικτύου PSTN. Πρόσφατα, οι καλωδιακές επιχειρήσεις  μπορούν και αξιο-

ποιούν την τεχνολογία του Διαδικτύου για γρήγορη ευρυζωνική (broadband) πρό-

σβαση, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους διαμορφωτές/αποδιαμορφωτές (modems) 

καλωδίων. Με τον τρόπο αυτό προσφέρουν στους πελάτες τους ένα σύνθετο προϊόν 

που συνδυάζει τη μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος, την ευρυζωνική πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο και την τηλεφωνία. Το προϊόν αυτό είναι γνωστό ως τριπλό παιχνίδι 
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(triple play) και θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το πρώτο παράδειγμα μιας συγκλί-

νουσας αγοράς (converged market).  

 

Σύγκλιση  

Σε παρελθόντα χρόνο τα παραδοσιακά τηλεπικοινωνιακά προϊόντα παραδίνονταν, το 

κάθε ένα, από συγκεκριμένα 

χωριστά δίκτυα, που χαρακτη-

ρίζονταν από διαφορετικές τε-

χνολογίες, αρχιτεκτονικές, και 

ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σήμε-

ρα, μέσα σε ένα τεχνολογικό 

περιβάλλον που καθιστά εφικτή 

την λεγομένη ενοποίηση των 

δικτύων, τα ίδια τηλεπικοινωνιακά προϊόντα μπορούν και παραδίδονται από διαφορε-

τικά δίκτυα. Το σχήμα 2.1.1 παρουσιάζει το νέο περιβάλλον της σύγκλισης των τε-

χνολογιών που διαμορφώνουν τη νέα αγορά. Υποστηρίζονται όχι μόνο συνδυασμέ-

νες προσφορές προϊόντων και τιμών π.χ τριπλό παιχνίδι (triple play), αλλά και νέες 

υπηρεσίες, που πραγματοποιούνται από τις διαθέσιμες πλέον συμπράξεις των δι-

κτύων. Σε όλα αυτά μπορεί κάποιος να συμπεριλάβει και τα δορυφορικά συστήματα 

MEO (Medium Earth Orbit) και LEO (Low Earth Orbit) και να συμπληρώσει τη μαγική 

εικόνα στην ενοποίηση των δικτύων, που θα υποστηρίζουν την ηλεκτρονική επικοι-

νωνία, όχι μόνο στις πυκνοκατοικημένες αλλά και στις απομακρυσμένες και απομο-

νωμένες περιοχές του κόσμου. Πανευρωπαϊκά, το νέο ρυθμιστικό νομοθετικό πλαίσιο 

 
Σχήμα2.1.1  Σύγκλιση Τεχνολογιών. 
Πηγή: The Telecommunications Network (TCN) tutorials 
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αναφέρεται στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και καταδεικνύει ότι οι τηλεπικοινωνίες εί-

ναι μέρος μίας συγκλίνουσας αγοράς(παράρτημα-28 σελ.117), συμπεριλαμβανομέ-

νων των υπηρεσιών ραδιοφωνικής μετάδοσης και του Διαδικτύου. 

2.2 Δίκτυο και φορείς παροχής υπηρεσιών  

Η σύγκλιση της αγοράς των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

επιτρέπει τη συνύπαρξη 

ενός ευρέος φάσματος πι-

θανών μορφών δικτύου και 

φορέων παροχής υπηρε-

σιών σχήμα 2.2.1.  

• Πλήρης προμη-

θευτής δικτύων υπηρε-

σιών (Full service network provider). Αυτοί οι προμηθευτές καλύπτουν τα τρία 

σύνολα λειτουργιών. Τα παραδείγματα τέτοιων προμηθευτών περιλαμβάνουν:  

o πάροχοι δικτύων του δημόσιου δικτύου PSTN,  

o χειριστές κινητών δικτύων,  

o εναλλακτικοί πάροχοι, και  

o ISPs. 

 
Σχήμα: 2.2.1 Κατηγορίες Παρόχων Δικτύου και Υπηρεσιών 
Πηγή: The Telecommunications Network (TCN) tutorials 
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• Πάροχος υποδομών Δικτύου (Network-only providers). Αυτοί οι πά-

ροχοι στηρίζονται σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη για την παροχή μερικών ή όλων των 

δραστηριοτήτων τους στους πελάτες, όπως για παράδειγμα την τιμολόγηση. Οι μι-

κροί εναλλακτικοί πάροχοι προσαρμόζονται σε αυτό το πρότυπο, ιδιαίτερα στις αρχι-

κές φάσεις.  

• Εικονικός χειριστής δικτύων (Virtual network operator (VNO)). Αυτοί 

οι χειριστές στηρίζονται σε μεγάλο ποσοστό σε έναν ή περισσότερους πλήρεις παρό-

χους δικτύων, για να παρέχουν την απαραίτητη υποδομή, αν και μπορούν να είναι ι-

διοκτήτες κάποιας δικτυακής υποδομής. Η εστίασή τους, εντούτοις, είναι στην εξυπη-

ρέτηση πελατών και στο εμπορικό σήμα τους. Το VNO προσανατολίζεται ως δυνατό-

τητα στην κινητή αγορά τηλεπικοινωνιών, όπου εκτός από το εμπορικό σήμα, τις πω-

λήσεις και τη τιμολόγηση πελατών, ο έλεγχος της εγγραφής πελάτη και τα χαρακτη-

ριστικά του γνωρίσματα επιτυγχάνονται μέσω της έκδοσης της κάρτας SIM.  

• Ενισχυμένος φορέας παροχής υπηρεσιών (Enhanced Service pro-

vider). Αυτοί οι προμηθευτές είναι παρόμοιοι με τους προαναφερόμενους VNO, ε-

κτός από το ότι δεν διαθέτουν οποιαδήποτε ιδιόκτητη δικτυακή υποδομή. Αγοράζουν 

τα “χρόνολεπτά (call minutes)”  χονδρικά από έναν πάροχο δικτυακής υποδομής.  

• Φορέας παροχής υπηρεσιών (service provider). Αυτοί δεν έχουν κα-

μία υποδομή δικτύων και επικεντρώνονται έτσι στο εμπορικό σήμα και στην εξυπηρέ-

τηση πελατών, αγοράζοντας την ιδιότητα, στο χονδρικό ποσοστό, από τους χειριστές 

δικτύων.  
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2.3 Το φαινόμενο ICT  

Ο όρος Infonnation and Communications Technology (ICT) θα μπορούσε να αποδο-

θεί στα Ελληνικά ως “Κοινωνία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”. Χρη-

σιμοποιείται και αποτυπώνει τη στενή σχέση που υφίσταται μεταξύ του τομέα της 

Πληροφορικής (IT) και του τομέα των Τηλεπικοινωνιών. Αυτή η σχέση μας επιτρέπει 

να μιλάμε για σύγκλιση τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Στο κατω-

τέρω σχήμα 2.3.1 παρουσιάζεται το πρότυπο ιεραρχικό μοντέλο της διαχείρισης δι-

κτύου σύμφωνα με την 

lTU. Η σύμπραξη της 

Πληροφορικής 

(computing) θεωρείται 

ικανή και αναγκαία στη 

υποστήριξη των 

λειτουργιών του 

προτύπου όπως: η 

διαχείριση των 

στοιχείων του δικτύου(elements management), η διαχείριση του συνολικού δικτύου 

(network management), η διαχείριση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων/υπηρεσιών (ser-

vice management) και τέλος η διοίκηση της επιχείρησης (business management). 

 
Σχήμα  2.3.1  Λειτουργίες στο χώρο του ICT. 
Πηγή: Telecommunications network (TCN) tutorials. 
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Μέσω του κατωτέρω σχήματος 2.3.2 προσεγγίζεται με ένα άλλο τρόπο η βιομηχανία 

ICT. Παρουσιάζει τους επιχειρηματικούς ρόλους, τις κατηγορίες των αγορών που δι-

αμορφώνονται  και τις διάχυτες τεχνολογικές πλατφόρμες αναφοράς.  

 

Σχήμα 2.3.2: Τρεις διαστάσεις της βιομηχανίας ICT 
Πηγή: Telecommunications Network(TCN) tutorials 
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Ρόλοι και φορείς:  

Ένα γενικευμένο πρότυπο για την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των διάφορων 

ρόλων στη βιομηχανία ICT έχει αναπτυχθεί από το ευρωπαϊκό ίδρυμα προτύπων τη-

λεπικοινωνιών (ETSI), όπως φαίνεται στο σχήμα 2.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το πρότυπο1 παρουσιάζει τη ροή των πληροφοριών στο χρήστη, από δεξιά 

προς τα αριστερά και παρουσιάζει τούς δομικούς ρόλους που αναφέρονται στη συλ-

λογή και την παρουσίαση των πληροφοριών/δεδομένων (για παράδειγμα, τηλεοπτι-

κές ταινίες, χρονοδιαγράμματα και τιμές χρηματιστηρίου). Εμφανίζονται τα σημεία 

όπου η μεσιτεία μπορεί να παρασχεθεί. Αυτοί οι δομικοί ρόλοι πληροφοριών υπο-

στηρίζονται από ένα σύνολο ρόλων υποδομής, που εκτείνονται από τον ανεφοδια-

                                                   
1 Περισσότερη λεπτομέρεια σε αυτό το πρότυπο μπορεί να βρεθεί στην έκθεση ETSI SRC6 σχετι-
κά με την ευρωπαϊκή υποδομή πληροφοριών 
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σμό του εξοπλισμού των τερματικών χρηστών, των στοιχείων δικτύων, των τηλεοπτι-

κών κεντρικών υπολογιστών, κ.λπ., ως και την παροχή τηλεπικοινωνιακής υπηρεσί-

ας. 
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Σχήμα 3.1.1: Business drivers 
Πηγή: Telecommunications Network(TCN) tutorials 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  Η Δομή της βιομηχανίας των επικοινωνιών  

3.1 Περιεχόμενο και Φορείς της ρύθμισης 

Σε ένα ιδιωτικοποιημένο, φιλελευθεροποιημένο και ρυθμισμένο περιβάλλον, το ση-

μαντικότερο τελικό αποτέλεσμα της επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο τομέα 

των Τηλεπικοινωνιών (telco) είναι το κέρδος. Το κέρδος αυτό διανέμεται μεταξύ του 

φόρου στην κυβέρνηση, των μερισμάτων στους μετόχους, την πληρωμή των τόκων 

και της χρηματοδότησης για πρόσθετους πόρους. Η επιχειρησιακή επίδοση της ιδιω-

τικοποιημένης τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης κρίνεται κυρίως από την αύξηση του 

κέρδους της. Η επίδοση αυτή έχει επιπτώσεις και στην αξία της μετοχής της. Το κέρ-

δος επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους ή οδηγούς (drivers). Είναι επομένως α-

παραίτητο να αναγνωριστούν οι “οδηγοί” που επηρεάζουν το κέρδος, μαζί με τις αλ-

ληλεπιδράσεις τους. Μερικοί οδηγοί που επιδρούν στο κέρδος παρουσιάζονται στο 

κατωτέρω σχήμα 3.1.1.  
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Σχήμα 3.1.2: Απλοποιημένο μοντέλο τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης 
Πηγή: Telecommunications Network(TCN) tutorials 

Το σχήμα 3.1.2 απεικονίζει ένα απλοποιημένο επιχειρησιακό μοντέλο μίας σύγχρο-

νης επιχείρησης τηλεπικοινωνιών.  

Το μοντέλο αφορά στο επιχειρησιακό περιβάλλον ενός επιβεβλημένου τηλεπικοινω-

νιακού παρόχου (incumbent Telco).  

Στο παραπάνω μοντέλο εμφανίζονται οι εσωτερικοί οδηγοί που επηρεάζουν το κό-

στος αλλά και το εισόδημα, καθώς και οι εξωτερικοί οδηγοί, αντικατοπτρίζοντας τις 

εξωτερικές επιρροές που δέχεται μία τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση.  

Εξετάζοντας το παραπάνω σχήμα παρατηρούμε ότι οι διάφοροι οδηγοί είναι δυναμι-

κοί και αλληλοεξαρτώμενοι. Η λιανική αγορά είναι ο σημαντικότερος εξωτερικός οδη-

γός, καθόσον παράγει το εισόδημα. Το μερίδιο αγοράς επηρεάζεται από τον ανταγω-
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νισμό. Ο ανταγωνισμός ρυθμίζεται από τη ρυθμιστική αρχή και επηρεάζεται από την 

κυβερνητική πολιτική και την οικονομία. Το μερίδιο αγοράς οδηγείται επίσης από τα 

δασμολόγια, την ποιότητα και το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών. Τα τιμολόγια (tariffs), η 

ποιότητα και οι υπηρεσίες επηρεάζονται από το δίκτυο. Οι οδηγοί δικτύου επηρεά-

ζουν το κόστος. Ένας τέτοιος οδηγός είναι η τιμή του εξοπλισμού. Η τιμή του εξοπλι-

σμού επηρεάζεται από τον ανταγωνισμό στο περιβάλλον των προμηθευτών. 

 Είναι επομένως εμφανής, η αλληλεξάρτηση των διαφόρων επιχειρηματικών οδηγών 

στο τομέα των Τηλεπικοινωνιών. Ο κυρίαρχος οδηγός του εισοδήματος που είναι το 

μερίδιο αγοράς, επηρεάζεται έντονα από την ικανοποίηση πελατών, ενώ η επίδοση 

της επιχείρησης οδηγείται κυρίως από την αύξηση κέρδους που ικανοποιεί τους στό-

χους αξίας των μετόχων, σύμφωνα με την επιχειρησιακή ηθική της εταιρικής διακυ-

βέρνησης. 

Η χονδρική αγορά είναι ένας άλλος σημαντικός και αυξανόμενης σημασίας οδηγός 

εισοδήματος των Telco. Οι Telco εισπράττουν από τους άλλους εξουσιοδοτημένους 

χειριστές (OLOs - Other Licensed Operators) τα τέλη της διασύνδεσής τους (inter-

connection charges) στο δίκτυο του Telco. Οι OLOs με την διασύνδεση εξασφαλίζουν 

το μηχανισμό διεκπεραίωσης των κλήσεων των πελατών τους. Επίσης οι Telco πλη-

ρώνουν για την παράδοση των κλήσεων στους χειριστές δικτύων σε άλλες χώρες, 

διότι και η διασύνδεση με αυτούς είναι απαραίτητη. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μνεία και στο περιβάλλον PEST. Ο όρος 

αναφέρεται στις Πολιτικές πτυχές (Political aspects), στους οικονομικούς παράγοντες 
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(Economic Factors), στις κοινωνικές επιπτώσεις (Social implications) και στην τεχνο-

λογική ανάπτυξη (Technological development), που συνθέτουν το εξωτερικό περι-

βάλλον που επηρεάζει την λειτουργία των επιχειρήσεων στο τομέα των Τηλεπικοινω-

νιών. 

• Πολιτικές πτυχές: Ρύθμιση ανταγωνισμού, διαχείριση ραδιοφάσματος, 

περιβαλλοντική προστασία, θέματα ασφαλείας, διασφάλιση απορρήτου και άλλα πα-

ρεμφερή θέματα. 

• Οικονομικοί Παράγοντες: οικονομίες κλίμακας, συναλλαγματικές ισοτιμί-

ες, κλπ.  

• Κοινωνικές Επιπτώσεις: προσδοκίες καλύτερων υπηρεσιών, εξατομί-

κευση (personalization) υπηρεσιών, ανεργία, απασχόληση, τεχνολογικός αλφαβητι-

σμός κ.λ.π. 

• Τεχνολογική Ανάπτυξη: τεχνολογία Διαδικτύου (IP), τεχνολογία ADSL, 

ασύρματη τεχνολογία Wi-max, τεχνολογία πολυμέσων κλπ. 

3.2 Νέα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα 

Οι τρέχουσες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κύριων επιχειρησιακών οδηγών είναι πο-

λύ περίπλοκες και προβλέπεται ότι θα γίνουν ακόμα πιο σύνθετες με την πάροδο του 

χρόνου. Η τεχνολογική καινοτομία δημιουργεί νέες απαιτήσεις πελατών, με αποτέλε-

σμα τη σύνθεση νέων, πολύπλοκων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων. Η παράδοση 

των προϊόντων αυτών στον τελικό χρήστη γίνεται μέσα από δίκτυα νέας γενιάς 

(NGN), που βασίζονται με τη σειρά τους όλο και περισσότερο σε σύγχρονο λογισμι-
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Σχήμα 3.2.1: Πολυπλοκότητα αλληλοεπιδράσεων στη ανάπτυξη νέου τηλεπικοινωνιακού προϊόντος 
Πηγή: Telecommunications Network(TCN) tutorials 
 

κό. Όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και ρυθμισμένο περιβάλ-

λον.  

Εν συντομία και υιοθετώντας την αρχή ότι ¨μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις¨ παραθέτουμε 

το σχήμα 3.2.1 που απεικονίζει αυτήν την πολυπλοκότητα που παρουσιάζει η ανά-

πτυξη νέων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων.  
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Η σύγκλιση των τεχνολογιών της  Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών δημιουρ-

γεί νέες ευκαιρίες στις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις.(παράρτημα-5, σελ.94) Οι δια-

στάσεις της σύγκλισης παρουσιάζονται στο σχήμα 3.2.2. Οι νέες τεχνικές προγραμ-

ματισμού (html,xml,wap) και η εμφάνιση των λεγόμενων έξυπνων συσκευών (smart 

phones και λοιπός εξοπλισμός), επιτρέπουν τη μετάδοση φωνής και πολυμέσων 

(μουσική, εικόνα, βίντεο) αξιοποιώ-

ντας τη δυνατότητες που προσφέ-

ρουν τα δίκτυα νέας γενιάς (NGN). 

Η ενοποίηση των δικτύων (σταθε-

ρά, ασύρματα) συμβάλλει στη κα-

τεύθυνση της σύγκλισης και σε νέα 

προϊόντα, με έντονο το χαρακτηρι-

στικό της εξατομίκευσης (personalization) 

3.3 Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο  

Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο αποτελεί το μέσο που επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα δια-

συνδεδεμένα  μέρη (customers), να επικοινωνούν μεταξύ τους. Από την  πλευρά του 

φορέα τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο αποτελεί το μέσο 

που δημιουργεί τα έσοδα. Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ικανοποίηση των α-

παιτήσεων του πελάτη σε αποδεκτά επίπεδα τιμών, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

στη απόκτηση ενός μεριδίου αγοράς. 

Εντούτοις, το δίκτυο απορροφά επίσης ένα μεγάλο ποσοστό των λειτουργικών δα-

πανών της επιχείρησης και δημιουργεί υψηλές απαιτήσεις επενδυτικών δαπανών. Ως 

 
Σχήμα 3.2.2: Οι διαστάσεις της σύγκλισης στις τηλεπικοινωνίες 
Πηγή: Telecommunications Network(TCN) tutorials 
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εκ τούτου, το δίκτυο ασκεί σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική επίδοση του 

Telco. Ένα σύγχρονο δίκτυο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μεγάλο κατανεμημένο σύ-

στημα επεξεργασίας (distributed processing system). Οι ανταλλαγές των στοιχείων 

της επικοινωνίας γίνονται από  μεμονωμένους υπολογιστές. Ο κάθε ένας έχει το δικό 

του λειτουργικό σύστημα. Μηνύματα περνούν μεταξύ των μεμονωμένων υπολογι-

στών ανταλλαγής, μέσα από τα κανάλια σήματος (signaling channels), για να ενερ-

γοποιήσουν τις υπηρεσίες. Τελικά, οι πληροφορίες μεταφέρονται από το τοπικό δί-

κτυο πρόσβασης (τοπικός βρόχος) και πάνω από το δίκτυο μετάδοσης. 

Η δομή ενός δικτύου αποτυπωμένη σε στρώσεις παρουσιάζεται στο σχήμα 3.3.1. Το 

χαμηλότερο (φυσικό) 

στρώμα αντιπροσωπεύει τα 

κτήρια, τους αγωγούς και 

τα καλώδια, τις ενεργειακές 

εγκαταστάσεις, κ.λπ. Αυτό 

υποστηρίζει το στρώμα με-

τάδοσης (transmission 

layer), το οποίο υποστηρί-

ζει στη συνέχεια το στρώμα 

μεταγωγής (switched 

layer), και το κορυφαίο 

στρώμα είναι το στρώμα 

υπηρεσιών (service layer), 

που περιέχει τα προγράμ-

ματα εφαρμογών. Το εισόδημα προέρχεται από τις υπηρεσίες (service layer). Η αξία 

 

Σχήμα 3.3.1: Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 
Πηγή: Telecommunications Network(TCN) tutorials 
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αυξάνεται προς το πάνω στρώμα, αλλά το κόστος αυξάνεται προς το κατώτατο στρώ-

μα. Αυτός είναι ο λόγος της εστίασης στα δίκτυα νέας γενιάς (NGN)  για την παραγωγή 

εισοδήματος. Με τα δίκτυα αυτά αναβαθμίζεται η υποστήριξη των υπηρεσιών δικτύου 

και μειώνεται το κόστος  από το σύγχρονο τερματικό εξοπλισμό δικτύου. 

Συνέπεια του ανωτέρω σκεπτικού είναι το γεγονός ότι  οι ανταγωνιστές θέλουν να πα-

ρέχουν το στρώμα υπηρεσιών (service layer) και να χρησιμοποιήσουν τα χαμηλότερα 

στρώματα από το πάροχο δικτύου, για να αποκτήσουν πρόσβαση στους πελάτες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Το ρυθμιστικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών 

4.1 Εισαγωγή 

Αν και η ρύθμιση στο τομέα των Τηλεπικοινωνιών είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαι-

νόμενο, η πρακτική της ρύθμισης εφαρμόζεται από παλιά. Η θεωρία της ρύθμισης 

του κανονισμού πρέπει να γίνει αντιληπτή, προκειμένου να κατανοηθεί η αίτησή της 

στις Τηλεπικοινωνίες. Ένας Telco, με φιλοδοξίες και σφαιρικές βλέψεις στη διεθνή ή 

παγκόσμια αγορά των Τηλεπικοινωνιών, οφείλει να γνωρίζει τους ρυθμιστικούς πε-

ριορισμούς σε εκείνες τις χώρες, στις οποίες απαιτεί να λειτουργήσει. 

Ο κανονισμός Τηλεπικοινωνιών είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο, που εμφανίστηκε 

στις αρχές της  δεκαετίας του '80, όταν φιλελευθεροποιήθηκε η αγορά στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (UK) και στις ΗΠΑ. Κατά τις πρώτες ημέρες της τηλεφωνίας, το δημόσιο μο-

νοπώλιο των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών φορέων δεν θεωρήθηκε απειλή. Ο στό-

χος τους ήταν απλά να φέρουν το τηλέφωνο στον πελάτη. Η τηλεπικοινωνιακή υπη-

ρεσία στις περισσότερες χώρες προσφερόταν από την Κυβέρνηση, η οποία καθόριζε 

τα τιμολόγια και τα τέλη (tariffs). Οι επενδύσεις στην υποδομή δικτύων ήταν εξαρτη-

μένη από το πλαίσιο των απαιτήσεων δανεισμού δημόσιου τομέα, που χρησιμοποιή-

θηκαν από τις Κυβερνήσεις για να ρυθμίσουν την εθνική οικονομία. Κατά το πρώτο 

διάστημα, οι Τηλεπικοινωνίες θεωρήθηκαν «φυσικό μονοπώλιο» όπου, λόγω των τε-

ράστιων απαιτήσεων επένδυσης δικτύων και λαμβανομένων υπόψη των οικονομιών 

κλίμακας, μια και μόνη εταιρία μπορούσε να εξυπηρετήσει τους συνδρομητές με υ-

πηρεσίες χαμηλότερου κόστος, από ότι δύο ή περισσότερες εταιρίες. Σήμερα, η τε-

χνολογική ανάπτυξη έχει μειώσει πολύ το κόστος της εισόδου (cost of entry) στην 
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αγορά και αυτή η κατάσταση δεν ισχύει πλέον. 

Από τη δεκαετία του '70 η αύξηση σε πολλές μορφές επικοινωνίας, κατέδειξε ότι οι 

δημόσιοι τηλεπικοινωνιακοί φορείς δεν ήταν αρκετά καινοτόμοι ώστε να τις παρέ-

χουν. Οι Τηλεπικοινωνίες γίνονταν μια ουσιαστική υπηρεσία, απαραίτητη για την κοι-

νωνική και επιχειρησιακή ευημερία. Το γεγονός αυτό συνδεόμενο με το ισχυρό κίνη-

τρο του διαφαινόμενου κέρδους από την επερχόμενη ιδιωτικοποίηση των Telco, κα-

τέστησε αναπόφευκτη την απελευθέρωση και τη ρύθμιση των Τηλεπικοινωνιών. Η 

ιστορία έχει παρουσιάσει τα οφέλη του ανταγωνισμού και η ρύθμιση βελτίωσε την ε-

πιχειρηματική επίδοση των Telco (π.χ. συρρίκνωση μεγέθους και απόκτηση ευελιξί-

ας, πελατοκεντρική εστίαση των υπηρεσιών, μειωμένες τιμές, βελτιωμένη ποιότητα 

και καινοτομία υπηρεσιών) για να ικανοποιήσει τη ζήτηση στην αγορά. 

Γενικά γίνεται αποδεκτό ότι ο πρωταρχικός λόγος της ρύθμισης είναι η προστασία 

του καταναλωτή από τις επιπτώσεις ενός αθέμιτου ανταγωνισμού, που προκύπτει 

από τη κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά που κατέχει μία επιχείρηση 

Τηλεπικοινωνιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιχείρηση αυτή είναι ένας πρώ-

ην δημόσιος τηλεπικοινωνιακός πάροχος (incumbent) που κατέχει την υποδομή στα 

δίκτυα. Η ρύθμιση προσπαθεί να αποτρέψει την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης 

με τους παρακάτω τρόπους : 

• Περιορίζοντας το μερίδιο αγοράς μέσω του χωρισμού των μονοπωλίων 

ή των κυρίαρχων επιχειρήσεων και του ελέγχου των συγχωνεύσεων . 

• Απαγορεύοντας τη συνέργεια μεταξύ των υπαρχουσών εταιριών που 

αποσκοπεί στην αλλοίωση του ανταγωνισμού.  
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• Αίροντας την άρση των εμποδίων εισόδου απαγορεύοντας τις ενέργειες 

που αποθαρρύνουν τους νεοεισερχόμενους στην αγορά. 

• Αναγκάζοντας τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να θέτουν 

τιμές, που θα ήταν κατάλληλες κάτω από προϋποθέσεις τέλειου ανταγωνισμού. 

• Βελτιώνοντας τις πληροφορίες που προσφέρουν οι πάροχοι και που 

αποσκοπούν στον αποπροσανατολισμό των καταναλωτών.  

• Εισάγοντας υποχρεωτικά πρότυπα για να αποτραπούν οι κυρίαρχοι 

παροχοι να επιβάλλουν εκείνους τους τεχνικούς περιορισμούς στους νεοεισερχόμε-

νους, που λόγω της τεχνολογικής ασυμβατότητας θα τους εμποδίζονται να εισέλθουν 

στην αγορά.(παραρτημα3, σελ 92) 

Η ρύθμιση για να προστατευτεί από την πολιτική παρέμβαση διέπεται από τις παρα-

κάτω αρχές, ως εξής : 

• Αντικειμενικότητα: κάθε ρυθμιστική ενέργεια πρέπει να έχει έναν δηλωμένο 

στόχο, και να είναι σύμφωνη με τους γενικούς δηλωμένους στόχους της ρυθμιστικής 

διαδικασίας.  

• Λογική: πρέπει να είναι δυνατό να δικαιολογηθούν τα μέτρα που λαμβάνονται.  

• Καταλληλότητα: οι ρυθμιστικές ενέργειες πρέπει να εξετάζουν το συγκεκριμένο 

προς λύση πρόβλημα. 

• Αναλογικότητα: η ρύθμιση πρέπει να είναι ανάλογη με το πρόβλημα που λύ-

νεται.  
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• Διαφάνεια: η λογική της ρύθμισης του προς εξέταση προβλήματος πρέπει να 

δηλωθεί. Εξασφαλίζεται έτσι, σε γενικές γραμμές, ότι οι ρυθμιστικές πράξεις δεν 

μπορούν να είναι το προϊόν μιας πολιτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης.  

• Μη-διάκριση: ο κανονισμός δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις μεταξύ των διαφο-

ρετικών φορέων, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενικά δικαιολογημένος λόγος, που πρέ-

πει και να δημοσιοποιείται. Ειδικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, πρέπει να υπάρχει ισότιμη 

αντιμετώπιση των φορέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται 

στις διαφορετικές χώρες μέλη.  

Το 

ρυθμιστικό πλαίσιο παρουσιάζεται επιγραμματικά στο Σχήμα 4.1.1 και περιλαμβάνει 

μια ιεραρχία του περιφερειακού και εθνικού ρυθμιστικού κόσμου. 

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ)  

Σχήμα 4.1.1 Το ρυθμιστικό πλαίσιο 
Πηγή: The Telecommunications network(TCN) tutorials. 
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Ο  Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO) και ο προκάτοχός του, η Γενική Συμ-

φωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT), αναμίχθηκαν στη απελευθέρωση των Τηλεπι-

κοινωνιών το 1994, όταν δημιουργήθηκε μία διαπραγματευόμενη ομάδα σχετικά με 

τις βασικές Τηλεπικοινωνίες. Μια συμφωνία για να απελευθερωθεί  το εμπόριο στις 

βασικές Τηλεπικοινωνίες, συνάφθηκε το 1997, από 67 χώρες, που αποτελούν πε-

ρισσότερο από το 90% του παγκόσμιου εισοδήματος των τηλεπικοινωνιών. Η συμ-

φωνία περιλαμβάνει μια υποχρέωση να εφαρμοστεί, γενικά ή εν μέρει, ένα σύνολο 

ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες είναι εκτελέσιμες κάτω από το μηχανισμό διαιτησίας 

του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου). 119 αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι 

ακόμα μέρος αυτής της συμφωνίας. Οι χώρες αυτές παράγουν λιγότερο από 10% 

του παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού εισοδήματος και περιλαμβάνουν περισσότερο 

από το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού. 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

Η ρυθμιστική πολιτική για τα κράτη μέλη παρέχεται από την Ε.Ε., μέσω της νομοθε-

σίας που δημιουργείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το τελευταίο σώμα λή-

ψης αποφάσεων, είναι το Υπουργικό Συμβούλιο που τροποποιεί, εάν είναι απαραίτη-

το, τις οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί τις τρο-

ποποιήσεις και σχολιάζει την προωθούμενη νομοθεσία. Οι διαφωνίες μπορούν να ε-

πιλυθούν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Γενική Διεύθυνση IV (Γενική Διεύθυνση 

για τον Ανταγωνισμό) στην Επιτροπή είναι αρμόδια για όλη την πολιτική ανταγωνι-

σμού και η Γενική Διεύθυνση XIII (Τηλεπικοινωνίες, Αγορά Πληροφοριών και Αξιο-

ποίηση της Έρευνας) εφαρμόζει αυτήν την πολιτική στον τομέα των Τηλεπικοινω-

νιών. 
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 Η φιλελευθεροποίηση άρχισε το 1988, όταν η Γενική Διεύθυνση IV διαπίστωσε, ότι 

τα αποκλειστικά δικαιώματα των εθνικών επιβεβλημένων φορέων τηλεπικοινωνιών 

(incumbent) να διανείμουν τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, παραβίασαν τη 

Συνθήκη της Ε.Ε. (EC Treaty). Τότε, επικαλούμενη το άρθρο 90, η Γενική Διεύθυνση 

IV κατήργησε αυτά τα αποκλειστικά δικαιώματα. Έκτοτε η αγορά έχει απελευθερωθεί 

και εξακολουθεί να απελευθερώνεται, σταδιακά. Μερικά από τα σημαντικά ορόσημα 

της απελευθέρωσης είναι : 

• Η παροχή ανοικτών δικτύων (ONP), η οποία απαίτησε από επιβε-

βλημένο Telco να παρέχει την ανοικτή πρόσβαση στα δίκτυά του, στον ανταγωνισμό.  

• Ο ασύμμετρος κανονισμός, όπου οι χειριστές με τη «σημαντική αγο-

ραστική δύναμη», υπόκεινται σε πρόσθετες υποχρεώσεις για να διασφαλιστεί ότι δεν 

χρησιμοποιούν τη δύναμή τους στην αγορά  για να εμποδίσουν την ανάπτυξη του α-

νταγωνισμού.  

• Οι υποχρεώσεις καθολικών υπηρεσιών να εξασφαλίσουν υπηρεσίες 

στις απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές ή σε ορισμένους πελάτες.  

• Η τυποποίηση, για να δημιουργήσει την ενιαία αγορά και να εξασφαλί-

σει πρότυπα διασυνδέσεων και διεπαφών. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προτύπων Τηλε-

πικοινωνιών (ETSI) διαμορφώθηκε το 1988 για το λόγο αυτό και τα πρότυπά, αντίθε-

τα από εκείνα του lTU, είναι υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη της Ε.Ε.  

• Η επικουρικότητα, όπου το ρυθμιστικό πλαίσιο καθιερώνει ένα ελάχι-

στο σύνολο υποχρεώσεων που πρέπει να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη, αλλά η 

μορφή της όποιας εφαρμογής αποφασίζεται από κάθε κράτος μέλος (Εθνικές Ρυθμι-
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στικές Αρχές - NRA). 

Εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

Η εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου μεταβιβάζεται στην Εθνική Ρυθμιστική Αρχή 

σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα το ρόλο της ρυθμιστικής αρχής την έχει αναλάβει η Ε-

ΕΤΤ.  

Οι νόμοι των κυβερνήσεων καθορίζουν και επιτρέπουν τη ρύθμιση. Οι Εθνικές Ρυθ-

μιστικές Αρχές λαμβάνουν υπόψη τα ενδιαφέροντα των συμμέτοχων (stakeholders) 

και άλλους ρυθμιστικούς οργανισμούς (π.χ. προστασία καταναλωτών, συμβουλευτι-

κές ομάδες) και ολοκληρώνονται με τα όργανα και τις διαδικασίες. Οι Εθνικές Ρυθμι-

στικές Αρχές υποστηρίζονται προς την κατεύθυνση της επιβολής των ρυθμίσε-

ων.(παραρτημα12 σελ 101, παραρτημα13 σελ 102, παραρτημα25 σελ 115) Οι ρυθ-

μισμένες βιομηχανίες έχουν το δικαίωμα έφεσης στα εθνικά ή περιφερειακά δικαστή-

ρια.(παράρτημα-27, σελ.116) 
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Σχήμα 4.1.2 Το παιχνίδι των ¨καπέλων¨ 
Πηγή: The Telecommunications network(TCN) tutorials. 

 

Αρχές κανονισμού 

Η λογική της ρύθμισης του επιβεβλημένου Telco γίνεται περισσότερο εύληπτη, με την 

εξέταση του παιχνιδιού ¨των δύο 

καπέλων¨, που παρουσιάζονται στο 

σχήμα 3.1.2. Ο ρυθμιστής, ο στόχος 

του οποίου είναι να εξασφαλιστεί ότι 

το Telco δεν εκμεταλλεύεται άδικα 

την κυριαρχία του στην υποδομή α-

γοραστικής δύναμης και δικτύων, 

φορά ένα καπέλο. Ο Telco, ο στόχος 

του οποίου είναι να συντηρηθεί η 

ανταγωνιστική θέση του, φορά άλλο 

καπέλο.  

Για παράδειγμα, εξετάστε την κα-

τάσταση της διασύνδεσης των δικτύων του Telco και των ανταγωνιστών: 

Ø Ο Telco θα επιδίωκε αρχικά να αποτρέψει τους ανταγωνιστές στους πε-

λάτες του μέσω του δικτύου του, αλλά ο ρυθμιστής θα επέμενε ότι στο δίκτυο επιβάλ-

λεται η διασύνδεση (interconnection), προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες των α-

νταγωνιστών, που ειδάλλως θα έπρεπε να κατασκευάσουν τα δικά τους δίκτυα πρό-

σβασης.  
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Ø η αντίδραση του Telco θα ήταν να χρεώσει απαγορευτικά υψηλά τέλη 

διασύνδεσης. Αυτό προτρέπει το ρυθμιστή να εφαρμόσει τον έλεγχο τιμών.  

Ø o Telco έπειτα θα υποστήριζε ότι οι τιμές διασύνδεσης πρέπει να βασι-

στούν στις συνολικές δαπάνες (total cost) που διαιρούνται με την κίνηση στο δίκτυο 

για να δώσει την τιμή ανά διασυνδεμένη κλήση, δηλ. πλήρως διατιθέμενες δαπάνες, 

αλλά ο ρυθμιστής θα έλεγε ότι οι ανταγωνιστές δεν πρέπει να απαιτηθεί να συμβάλ-

λουν στα διακριτικά γενικά έξοδα που ο Telco υφίσταται, π.χ. R&D, διοικητικά έξοδα, 

HR, χορηγίες, δραστηριότητες στρατηγικής και μάρκετινγκ. Αντ' αυτού, οι δαπάνες 

πρέπει να βασιστούν στις επιπρόσθετες συμπληρωματικές δαπάνες δικτύων, που 

αναλαμβάνονται για την επιπλέον μεταφορά της κυκλοφορίας που επιβαρύνεται το 

δίκτυο λόγω της διασύνδεσης. Τέτοιες δαπάνες δικτύων πρέπει να βασιστούν σε 

σύγχρονο και καλύτερης λειτουργίας εξοπλισμό και σε ένα αποδοτικό σχεδιασμό δι-

κτύων, δηλ. μακροπρόθεσμες επαυξητικές δαπάνες (LRICs)  

Ø με την επιμονή σε μια μη προτυποποιημένη τεχνολογικά τεχνική διεπα-

φή στο δίκτυό του, ο Telco αναγκάζει τους ανταγωνιστές να αναλάβουν μία δαπανη-

ρή γι’ αυτούς προσαρμογή στον εξοπλισμό τους, για να ενεργοποιήσουν τη διασύν-

δεση με το δίκτυο του Telco 

Ø ο ρυθμιστής το αποτρέπει αυτό με την επιβολή υποχρεωτικών πρότυ-

πων διασύνδεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικό της φορέα προτύπων, το φορέα 

ETSI, ο οποίος διατυπώνει αυτά και άλλα πρότυπα. 
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4.2 Τρέχουσες ρυθμιστικές οδηγίες της ΕΕ 

Το αρχικό ρυθμιστικό πλαίσιο σχεδιάστηκε πρώτιστα για να διαχειριστεί τη μετάβαση 

από το μονοπώλιο στον ανταγωνισμό και ως εκ τούτου στράφηκε στη δημιουργία μι-

ας ανταγωνιστικής αγοράς. Αυτό τώρα έχει επιτευχθεί στην Ευρώπη και τις περισσό-

τερες αναπτυγμένες χώρες. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη μείωση του παρεμβατι-

σμού. Οι παρεμβάσεις αφορούν περισσότερο στην εφαρμογή του νόμου περί αντα-

γωνισμού και προστασίας καταναλωτών. Επιπλέον, η σύγκλιση μεταξύ των επικοι-

νωνιών, ψυχαγωγίας (multimedia) και πληροφορικής, μαζί με την αύξηση της χρήσης 

του Διαδικτύου, κ.λπ., απαιτούν μια νέα προσέγγιση στη ρύθμιση. Αυτό έχει οδηγήσει 

την ΕΕ να ενημερώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο τηλεπικοινωνιών το 2002, με την εισα-

γωγή διάφορων νέων οδηγιών. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί την πολιτική της Ε.Ε. στις 

“ηλεκτρονικές επικοινωνίες” και καθορίζει τα εξής : 

1. Οδηγία ρυθμιστικού πλαισίου: καθορίζει τις μεθόδους προσέγγισης της ρύθ-

μισης. 

2. Οδηγία έγκρισης: ορίζει ότι, εκτός μόνο από το φάσμα, η παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών δικτύων υπόκειται σε μία γενική έγκριση. 

3. Οδηγία για πρόσβαση και διασύνδεση: καθοδήγηση σχετικά με τη ρύθμιση 

της πρόσβασης και της διασύνδεσης στα ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνιών. Εξασφα-

λίζονται έτσι ο βιώσιμος ανταγωνισμός, η διαλειτουργικότητα (interoperability) και τα 

οφέλη των καταναλωτών. 

4. Οδηγία καθολικών υπηρεσιών: καθορίζοντας το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών 
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διευκρινισμένης ποιότητας στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι τελικοί χρήστες, σε 

μια προσιτή τιμή. 

5. Οδηγία για τον ανταγωνισμό: διευκολύνει την ανταγωνιστική παροχή πλή-

ρους σειράς από ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των 

ευρυζωνικών πολυμέσων (broadband multimedia) και της μεγάλης ταχύτητας Διαδι-

κτύου. 

6. Οδηγία προστασίας των δεδομένων: σχετικά με την επεξεργασία των προ-

σωπικών στοιχείων και την προστασία της μυστικότητας στον τομέα των ηλεκτρονι-

κών επικοινωνιών. 

4.3 Μελλοντικά ρυθμιστικά ζητήματα 

Το Διαδίκτυο καταδεικνύει τη μεταβαλλόμενη φύση των επικοινωνιών. Βασίζεται σε 

διαφορετικές τεχνολογίες, σε ιδιαίτερη δικτυακή αρχιτεκτονική, σε άλλα  πρότυπα και 

άλλο σχέδιο χρεώσεων/τιμολόγησης. Όλα αυτά, σε αντιδιαστολή με τα αντίστοιχα των 

δημόσιων συμβατικών τηλεπικοινωνιακών προσεγγίσεων των Telco. Κατά ένα μεγά-

λο μέρος είναι ανεξέλεγκτο και προκύπτει ως σοβαρή εναλλακτική λύση στις παρα-

δοσιακές υπηρεσίες που παρέχονται από τη βιομηχανία των Τηλεπικοινωνιών. Κα-

ταδεικνύει τον αντίκτυπο των δυνάμεων της αγοράς στην προώθηση του ανταγωνι-

σμού και της οικονομικής ευημερίας. Εντούτοις, ο έλεγχος του περιεχομένου που δι-

ακινείται στο Διαδίκτυο γίνεται ένα αυξανόμενο πρόβλημα. Λαμβάνοντας υπόψη τη 

παγκόσμια φύση του Διαδικτύου, διάφορα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν.  

Επιγραμματικά αναφέρονται: 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ



 
 

 43 

1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) και πνευματικά δικαιώματα. 

Αυτή η περιοχή είναι θεμελιώδης στην ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφοριών, χω-

ρίς την οποία οι ικανοποιημένοι δημιουργοί δεν μπορούν να καταστήσουν τις εργασί-

ες τους ηλεκτρονικά διαθέσιμες. Η οργάνωση παγκόσμιας πνευματικής ιδιοκτησίας 

(WIPO), διατυπώνει αυτήν την περίοδο τις προτάσεις της για ένα πρωτόκολλο που 

επεκτείνει τη Συνθήκη της Βέρνης σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, για να ανα-

γνωρίσει τις εξελίξεις στα ηλεκτρονικά μέσα. 

2. Εμπορικά σήματα. Η χρήση των εμπορικών σημάτων στις διευθύνσεις Διαδι-

κτύου είναι ένα τρέχον ζήτημα, όπου ένα όνομα επιχείρησης είναι ένα αναπόσπαστο 

τμήμα της διεύθυνσης, π.χ. www.ote.gr. Μερικά προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί 

λόγω της κακής χρήσης των ονομάτων Διαδικτύου με την πρόθεση να εξαπατήσουν. 

Υπάρχει μια ανάγκη να καθιερωθεί μια συμβουλευτική διαδικασία εγγραφής ονόμα-

τος που να συνδέεται με το νόμο εμπορικών σημάτων.  

3. Η λογοκρισία και ο έλεγχος περιεχόμενου. Αυτό είναι αυτήν την περίοδο ένα 

καυτό ζήτημα με το Διαδίκτυο. Στις ΗΠΑ, «ο νόμος ευπρέπειας επικοινωνιών του 

1996» (μέρος του νόμου τηλεπικοινωνιών του 1996), ποινικοποιεί τη μετάδοση 

«γνώσης» που βασίζεται σε υλικό που θεωρείται άσεμνο και ανάρμοστο για τους α-

νηλίκους. 

4. Συμβάσεις: Οι ηλεκτρονικές συμβάσεις αναφέρονται κυρίως μεταξύ των επι-

χειρήσεων. Αναμένονται εξελίξεις προς τη κατεύθυνση της εγγυημένης επικοινωνίας 

του περιεχομένου των συμβάσεων. 

5. Εξ αποστάσεως πώληση. 
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6. Ασφάλεια: Η ασφάλεια είναι ένα σημαντικό ζήτημα στις ηλεκτρονικές εμπορι-

κές συναλλαγές. Οι «μεταφορείς» πληροφοριών θα ευθύνονται για τη παραεφθαρμέ-

νη μεταφορά πληροφοριών. Επίσης, οι προμηθευτές και οι καταναλωτές θα πρέπει 

να πειστούν ότι τα χρήματά τους, που ξοδεύονται σε απευθείας σύνδεση (on-line), εί-

ναι τουλάχιστον τόσο ασφαλή όσο και των κανονικών επιταγών και πιστωτικών καρ-

τών. 

7. Timestamps: Επικύρωση της παράδοσης ενός μηνύματος. 

8. Ποιότητα της υπηρεσίας(QoS): Οι πελάτες θα απαιτούν τις εγγυήσεις ότι το, 

κατόπιν παραγγελίας εύρος ζώνης, θα παραδίδεται σε αυτούς βάσει του συμβολαίου 

που υπογράφουν με τον πάροχο. Θα υπάρχουν νομικές κυρώσεις σε περίπτωση α-

θέτησης των όρων του συμβολαίου. 

9. Υποχρέωση καθολικών υπηρεσιών: Οι Telcos θα είναι υποχρεωμένοι να 

παρέχουν την ευρυζωνική πρόσβαση, σε μια δίκαιη τιμή, σε οποιουσδήποτε υποψη-

φίους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μειονεκτούν λόγω του απομονωμένου 

ή του απομακρυσμένου μιας περιοχής. 

Τέτοια ζητήματα θα ασκήσουν αυξανόμενη επίδραση στο τομέα των τηλεπικοινω-

νιών, δεδομένης της μετακίνησης του τομέα προς το Διαδίκτυο με τα δίκτυα νέας γε-

νεάς και της σύγκλισης του περιεχομένου, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της πλη-

ροφορικής. Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχει κανένας κοινός μηχανισμός για αυτά τα 

προβλήματα και ίσως αυτό αντιπροσωπεύει τη μελλοντική ρυθμιστική πρόκληση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Το κόστος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

5.1 Το τηλεπικοινωνιακό προϊόν 

Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη τομέα των τηλεπικοινωνιών ή των ηλεκτρο-

νικών υπηρεσιών, χαρακτηρίζεται από πολυπροϊοντική παραγωγή. 

Το τηλεπικοινωνιακό προϊόν/υπηρεσία αποτελείται τόσο από υλικά δομικά στοιχεία 

όσο και από άϋλα. 

o Τα υλικά δομικά του στοιχεία αποτελούνται από τις πάσης 

φύσεως ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για εκπομπή και λήψη του η-

λεκτρονικού περιεχομένου και της φωνής καθώς και των δομικών στοιχείων, όπως 

καλώδια, οπτικές ίνες, routers, switches, πομποί και δέκτες σήματος, κεραίες, υπο-

λογιστές και servers κ.α., που συμμετέχουν στο δίκτυο υποδομής (σταθερό, κινητό 

και ασύρματο) 

o Τα άϋλα δομικά του στοιχεία είναι αυτά που αντιλαμβάνεται ο 

τελικός χρήστης και προσδίδουν την όποια υπεραξία στη επικοινωνία. Η δυνατότητα 

επικοινωνίας εν κινήσει καθόρισε την αγορά της κινητής κυψελοειδούς τηλεφωνίας 

αλλά και την κινητή ασύρματη. Η εναλλαγή μεταξύ σταθερής και κινητής καθόρισε τη 

προσέγγιση του “δύο σε ένα” όπου, με μία έξυπνη συσκευή, ο πελάτης μπορεί να δέ-

χεται κλήσεις σταθερής αλλά και κινητής τηλεφωνίας. Άλλα άϋλα χαρακτηριστικά που 

θα μπορούσαν να αναφερθούν είναι η διασφάλιση του απορρήτου (αναγνώριση κλή-

σης), η αποφυγή της παρενόχλησης (φραγή εισερχομένων κλήσεων) κ.α 
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Είναι φανερό ότι η ύπαρξη του δικτύου είναι καθοριστική για την προσφορά των τη-

λεπικοινωνιακών προϊόντων. Η σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη στα ψηφιακά δομικά 

στοιχεία του δικτύου, υλισμικό (hardware) και λογισμικό (software), αυξάνει όλο και 

περισσότερο τις δυνατότητες του δικτύου να υποστηρίζει σύνθετα τηλεπικοινωνιακά 

προϊόντα με περιεχόμενο φωνής, κειμένου και πολυμέσων (multimedia: εικόνα, ήχος, 

βίντεο). Η δημιουργία ή η αναβάθμιση ενός εκτεταμένου δικτύου με μεγάλη γεωγρα-

φική κάλυψη απαιτεί υψηλές επενδύσεις και ως εκ τούτου είναι λίγες οι εταιρείες εκεί-

νες, το μέγεθος των οποίων επιτρέπει να κάνουν τις απαιτούμενες επενδύσεις και να 

δημιουργήσουν εκτεταμένα ιδιόκτητα δίκτυα. 

Εν κατακλείδι στο τομέα των τηλεπικοινωνιών δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή ε-

πιχειρήσεις, που έχουν ιδιόκτητα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, όπως οι πρώην τηλεπι-

κοινωνιακοί κρατικοί οργανισμοί (incumbents) και επιχειρήσεις που δεν έχουν ή έ-

χουν μικρής έκτασης δίκτυα και αναγκάζονται να εκμισθώνουν την πρόσβασή τους 

σε άλλα δίκτυα για να προφέρουν τα δικά τους προϊόντα. 

Με όλα αυτά είναι φανερό, ότι η διασύνδεση (interconnection) των δικτύων αποτελεί 

την ικανή και αναγκαία συνθήκη στην προσφορά των τηλεπικοινωνιών προϊόντων, 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές/παγκόσμιο επίπεδο, είτε ό καταναλωτής βρίσκεται 

εν κινήσει είτε όχι, αλλά και είτε βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές είτε σε α-

πομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές (πολιτική E.E  για την μείωση του ψηφια-

κού χάσματος (digital divide).(παράρτημα-7 σελ.96) 

Τα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα κατηγοριοποιούνται σε προϊόντα λιανικής (retail 

services) και προϊόντα χονδρικής (wholesale services), όπως η εκμίσθωση δικτύου 

σε τρίτους. Ο καθορισμός της τελικής τιμής διάθεσης του προϊόντος είτε η τιμή ανα-
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φέρεται σε χρέωση χρόνου, είτε σε χρέωση όγκου προϋποθέτει τη κοστολόγηση του 

προϊόντος που διατίθεται στη λιανική ή στη χονδρική αγορά.  

5.2 Δομή κόστους του προϊόντος 

Προαναφέρθηκε ότι η τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση είναι κατ΄ εξοχήν μια πολυπροϊο-

ντική (multiproduct firm) επιχείρηση. Οι πολυπροϊοντικές επιχειρήσεις έχουν μία λε-

πτή και σύνθετη διαδικασία για να καθορίζουν το κόστος που αναλαμβάνεται για κάθε 

προϊόν που παράγεται από αυτές.  Η πολυπλοκότητα της δομής του κόστους μίας 

πολυπροϊοντικής επιχείρησης παρουσιάζεται στο κατωτέρω σχήμα 5.2.1 

Σχήμα 5.2.1 Το κόστος μίας 

πολυπροϊοντικής επιχείρη-

σης 

Η εταιρία κατασκευάζει πέντε 

προϊόντα (Α, Β, Γ, Δ, και Ε). Το 

γενικό συνολικό κόστος που 

αναλαμβάνεται από την εταιρία 

είναι επίσης γνωστό. Το ζήτη-

μα, επομένως, είναι να καθο-

ριστεί το συνολικό κόστος που 

αναλαμβάνεται στην παραγωγή κάθε προϊόντος και να καθοριστεί το μοναδιαίο κό-

στος για κάθε προϊόν; Παρατίθενται οι παρακάτω ορισμοί, με αναφορά στο σχήμα 

5.2.1. 
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Direct costs or directly attributable costs: Οι άμεσες δαπάνες ή οι άμεσα αποδο-

τέες δαπάνες είναι δαπάνες που υφίστανται κατά το παραγωγή ενός συγκεκριμένου 

προϊόντος ή μίας σειρά προϊόντων. Οι άμεσες δαπάνες που αποδίδονται στο προϊόν 

Α θα πάψουν να υπάρχουν εάν το προϊόν Α δεν παράγεται από την εταιρία. Συνε-

πώς, αυτές οι δαπάνες είναι δεμένες με την παραγωγή μιας συγκεκριμένου υπηρεσί-

ας ή ενός προϊόντος και δεν πρέπει να υπάρξουν εάν εκείνη την παραγωγή σταμα-

τούν. Οι άμεσες δαπάνες μπορούν να είναι σταθερές(fixed) ή μεταβλητές(variable). 

Joint costs: Οι συνδεδεμένες δαπάνες παράγονται από μια οικογένεια των υπηρε-

σιών ή των προϊόντων (παραδείγματος χάριν, δαπάνες κτηρίων για μια τηλεφωνική 

εταιρία). Από μια οικονομική άποψη, οι συνδεδεμένες δαπάνες είναι δαπάνες που 

αναλαμβάνονται στις σταθερές αναλογίες κάθε φορά που παράγεται μια υπηρεσία ή 

ένα προϊόν που ανήκει στην ίδια οικογένεια από την εταιρία. Παραδείγματος χάριν, 

μια τηλεφωνική επιχείρηση αναλαμβάνει τις συνδεδεμένες δαπάνες όποτε μεταβιβά-

ζει μια τοπική, υπεραστική, ή διεθνή κλήση. 

Common costs: Οι κοινές δαπάνες μοιράζονται από όλα τα προϊόντα της επιχείρη-

σης (παραδείγματος χάριν, οι σταθερές δαπάνες για τις άδειες). Οι κοινές δαπάνες 

περιλαμβάνουν το υπόλοιπο των δαπανών που αναλαμβάνονται από την εταιρία και 

δεν είναι άμεσα αποδοτέες ή συνδεδεμένες. Τελικά, το σύνολο των συνδεδεμένων και 

των κοινών δαπανών αναφέρεται στα συνολικά καταμερισμένα κόστη που αναλαμ-

βάνονται από την εταιρία. Αυτές οι δαπάνες μπορούν να αποδοθούν στα προϊόντα 

που κατασκευάζονται από την εταιρία χρησιμοποιώντας λίγο πολύ αυθαίρετα κριτή-

ρια.  
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Εντούτοις, όποτε τα καταμερισμένα κόστη μπορούν να αποδοθούν με έναν μη αυ-

θαίρετο τρόπο, απεικονίζοντας τον παράγοντα αιτιότητας, αναφέρονται ως έμμεσα 

αποδοτέες δαπάνες (indirectly attributable cost).  

Αντιθέτως, όποτε η απόδοση μπορεί μόνο να είναι αυθαίρετη, αναφέρεται ως non-

attributable δαπάνες.  

Μέσα στις άμεσα αποδοτέες δαπάνες, είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε τις 

σταθερές από τις μεταβλητές δαπάνες ως εξής: 

Fixed costs: Οι σταθερές δαπάνες αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των δαπανών της 

εταιρίας που δεν ποικίλλει με τη δραστηριότητα της εταιρίας. Στις σταθερές δαπάνες 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν τον όγκο της παραγωγής και άλλες δα-

πάνες, προκαταρκτικές της επένδυσης, όταν προετοιμάζεται να βγάλει το προϊόν 

στην αγορά. Στην περίπτωση που υπάρχει δραματική αλλαγή στον όγκο της παρα-

γωγής τότε και το σταθερό κόστος θα διαφοροποιηθεί εξ’ αιτίας της προσαρμογής 

στα νέα δεδομένα.  Σε γενικές γραμμές από οικονομική άποψη οι σταθερές δαπάνες 

δεν εξαρτώνται από την παραγωγή και βαρύνουν την επιχείρηση ακόμη και όταν αυ-

τή δεν λειτουργεί. Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες της επιχείρησης σταματή-

σουν μέρος των σταθερών δαπανών θεωρούνται βυθισμένο κόστος (sunk cost). Το 

βυθισμένο κόστος θεωρείται μη ανακτήσιμο μετά τη διακοπή λειτουργίας της επιχεί-

ρησης. 

Variable costs: Οι μεταβλητές δαπάνες είναι στενά συνδεδεμένες με την παραγω-

γή και το μάρκετινγκ της εταιρίας. Όταν μερικές διαδικασίες σταματούν, οι αντίστοιχες 

μεταβλητές δαπάνες εξαφανίζονται. Αντιθέτως, όταν εκτελούνται οι διαδικασίες, οι με-
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ταβλητές δαπάνες κινούνται προς στην ίδια κατεύθυνση. Παράδειγμα μεταβλητού 

κόστους αποτελεί το κόστος που λογίζεται από τις δαπάνες πρώτων υλών, τις δαπά-

νες εργασίας, άλλες ενδιάμεσες δαπάνες εισαγωγής, καθώς επίσης και τις μεταβλη-

τές δαπάνες μάρκετινγκ (δαπάνες παράδοσης, μεσιτεία, οι επιτροπές, επιδόματα).  

Το ποσό των σταθερών δαπανών, των μεταβλητών δαπανών, των συνδεδεμέ-

νων δαπανών, και των κοινών δαπανών δίνει το κόστος συνολικής παραγω-

γής ή το σφαιρικό κόστος (total production cost or global cost).  

Δύο άλλες θεμελιώδεις έννοιες κόστους παράγονται από τον καθορισμό του συνολι-

κού κόστους που υπενθυμίζεται ανωτέρω: το μέσο κόστος (average cost) και το ο-

ριακό κόστος (marginal cost). 

Average cost: Το μέσο κόστος είναι το κόστος μονάδας που λαμβάνεται με τη διαί-

ρεση του συνολικού κόστους από τον αριθμό μονάδων παραχθεισών. Η μέση συνάρ-

τηση κόστους θα μειωθεί όπως η παραγωγή αυξάνεται μέχρι ένα κατώτατο όριο πέ-

ρα από το οποίο αυξάνεται έπειτα (τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα) με την παραγωγή. 

Το μέσο συνολικό κόστος προκύπτει από το άθροισμα του μεταβλητού μέσου κό-

στους (variable average costs) και του μέσου σταθερού κόστους (average fixed 

costs). 

Marginal cost: Η πρόσθετη δαπάνη ορίζεται ως το επαυξητικό κόστος που προκύ-

πτει ως αποτέλεσμα της παραγωγής μιας πρόσθετης μονάδας (ή το κόστος της τε-

λευταίας μονάδας παραχθείσας). 

Το μέσο κόστος (Average cost) και το οριακό κόστος (Marginal cost ) είναι βασικές 

έννοιες και οι ορισμοί που δίνονται επάνω ισχύουν για τις μονοπροϊοντι-
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κές(monoproduct) εταιρίες. Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι το οριακό κόστος α-

ντιπροσωπεύει τη θεωρητικά κατώτατη δαπάνη που μια εταιρία πρέπει να ανακτήσει 

βραχυπρόθεσμα.  

Αυτοί οι ορισμοί τροποποιούνται ελαφρώς για μια πολυπροϊοντική εταιρία. Στην 

πραγματικότητα, οι συνολικές δαπάνες για μια εταιρία που παράγει διάφορα αγαθά, 

εξαρτώνται από τις ποσότητες και τα ποσοστά των παραχθέντων αγαθών. Ας θεω-

ρήσουμε δύο καταστάσεις: (α) τα ποσοστά των παραχθέντων αγαθών δεν αλλάζουν 

(β) τα ποσοστά των παραχθέντων αγαθών αλλάζουν. Τότε οι παρακάτω έννοιες του 

ακτινωτού κόστους (radial cost) και του μέσου επαυξητικού κόστους (average incre-

mental) χρησιμοποιούνται μετέπειτα για να βελτιώσουν το οριακό (marginal) και το 

μέσο (average) κόστος. 

Average radial cost. Όποτε η οικογένεια των αγαθών που παράγονται από την ε-

ταιρία παραμένει αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής (δηλαδή με 

ένα σταθερό ποσοστό των προϊόντων), είναι πιο αρμόζον να χρησιμοποιηθεί η έν-

νοια του μέσου ακτινωτού κόστους (average radial cost) αντί του μέσου κόστους 

(average cost). 

Average incremental cost. Όποτε υπάρχει μια αλλαγή στη σύνθεση ή στην αναλο-

γία μέσα στην οικογένεια των αγαθών που παράγονται από μια εταιρία, είναι αρμό-

ζον να χρησιμοποιηθεί η έννοια του μέσου επαυξητικού κόστους. Το μέσο επαυξητι-

κό κόστος ορίζεται ως το μέσο κόστος που συνδέεται με ένα προϊόν ή μια ομάδα 

προϊόντων μεταξύ εκείνων που κατασκευάζονται από την εταιρία. Το μέσο επαυξητι-

κό κόστος για μια ομάδα προϊόντων μειώνεται συνήθως με την αύξηση στον αριθμό 

ομάδων προϊόντων (οικονομίες πεδίου). Θεωρητικά, το οριακό (marginal), το ακτινω-
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τό (radial), και το επαυξητικό (incremental) κόστος αναφέρονται στο μεταβλητό συ-

στατικό της συνάρτησης κόστους. 

 Η τιμολόγηση με βάση το οριακό κόστος (marginal) δεν  επιτρέπει στην εταιρία για 

να ανακτήσει το σταθερό κόστος. Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται σε μια βιομηχανία 

στην οποία επικρατούν οι οικονομίες κλίμακας και οικονομίες πεδίου. Ένας τρόπος 

να λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι να χρησιμοποιηθούν οι μακροπρόθεσμες επαυξητι-

κές μέσες δαπάνες (long run incremental average cost), καθόσον τότε όλες οι δαπά-

νες είναι έπειτα μεταβλητές. Παραμένουν τότε μόνο οι συνδεδεμένες (joint) και οι κοι-

νές (common) δαπάνες που πρέπει να χρηματοδοτηθούν. 

5.3 Η διοίκηση του κόστους 

Η έννοια της διοίκησης, εκτός από την ανάλυσή της στις διαδικασίες του Σχεδιασμού, 

της Οργάνωσης, της Ηγεσίας και  του Ελέγχου, ορίζεται και ως η διαδικασία της λή-

ψης απόφασης της καλύτερης επιλογής μεταξύ εναλλακτικών επιχειρηματικών επιλο-

γών.  Η παράμετρος του κόστους θεωρείται καθοριστική στην άσκηση της διοίκησης, 

ως το μέτρο εκείνο που επιτρέπει την επιλογή μεταξύ εναλλακτικών επιχειρηματικών 

αποφάσεων.  

Η διοίκηση καθορίζεται επίσης και από δύο βασικούς άξονες: της αποδοτικότητας 

(efficiency,) και της αποτελεσματικότητας (effectiveness). Με άλλα λόγια, όπως 

αποδίδεται και στη διεθνή βιβλιογραφία ¨one has to do right the right things¨.  

Ο τομέας των Τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τα όσα περιγράφηκαν στα προηγούμε-

να κεφάλαια, παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα και πλήθος ρυθμιστικών παραμέ-

τρων που καθιστούν την άσκηση της διοίκησης δυσχερή (παράρτημα-20 σελ.109, 
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παράρτημα-20 σελ.110, παράρτημα-26 σελ.115). Ιδιαίτερα η διοίκηση του κόστους 

παρουσιάζει ιδιομορφία και αυτή θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε παρακάτω. 

Σε κάθε περίπτωση και στον άξονα της αποδοτικότητας, στα πλαίσια της διοίκηση 

του κόστους, το εσωτερικό κοστολογικό σύστημα, της όποιας επιχείρησης προσφέρει 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, μπορεί να υπολογίσει το κόστος και τον επιμερισμό 

του στα επιμέρους προϊόντα που παράγει. Είναι γνωστό ότι η αποδοτικότητα εκφρά-

ζεται από την σχέση μεταξύ εισόδου/εξόδου σε ένα σύστημα. Η μεθοδολογία του 

Activity Based Costing προσφέρεται, προτείνεται και χρησιμοποιείται ευρέως στη κο-

στολόγηση, στον υπολογισμό και επιμερισμό του κόστους, υπηρεσιών και ως εκ τού-

του κατ’ εξοχή στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 

Στον άξονα της αποτελεσματικότητας όμως της διοίκησης του κόστους παρουσιά-

ζονται ιδιομορφίες. Η αποτελεσματικότητα, μεταξύ άλλων, εκφράζεται με το μερίδιο 

της αγοράς. Το μερίδιο αυτό, κάθε επιχείρηση θέλει να το διατηρήσει είτε να το επιτύ-

χει ως στόχο, παρουσιαζόμενο στο επιχειρησιακό της σχέδιο. Η ύπαρξη δικτύου, που 

προσφέρει ευρεία γεωγραφική κάλυψη ή κάλυψη σε υψηλής πληθυσμιακής πυκνότη-

τας κέντρα, αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας (critical success factor) προς 

τη κατεύθυνση της διανομής των προσφερομένων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, 

την ικανοποίηση της διαπιστούμενης από το μάρκετινγκ ζήτησης και τελικά την κερ-

δοφορία της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες εκτεταμένων δικτύων, μπορούν 

με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσουν “εμπόδια εισόδου” σε όποιες επιχειρήσεις 

προσπαθήσουν να δραστηριοποιηθούν στο τηλεπικοινωνιακό τομέα ή να περιορί-

σουν την επιχειρησιακή δραστηριότητα των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων. Με τον 

τρόπο αυτό οι επιχείρηση/εις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά δημιουρ-
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γούν συνθήκες διαστρέβλωσης της αγοράς, η οποία τελικά έχει ως συνέπεια την ύ-

παρξη υψηλών τιμών.  

Σε γενικές γραμμές αυτό μπορεί να συμβεί με τον εξής τρόπο. Ο κάτοχος δεσπόζου-

σας θέσης στην αγορά, μέσα από το δικό του κοστολογικό σύστημα προσφέρει τιμές 

στα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα χονδρικής, όπως η αδεσμοποίητη ή η πλήρως αδε-

σμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, σε τιμές που υποστηρίζουν αποτελεσματι-

κά τους δικούς του στόχους, όπως στοχευμένη διατήρηση μεριδίου αγοράς ή κερδο-

φορία. 

 Ακολούθως ο εναλλακτικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος με βάση αυτήν την τιμή δια-

μορφώνει τις δικές του τελικές τιμές στα προϊόντα όμως της λιανικής, όπως ενδεικτι-

κά, την τηλεφωνία (σταθερή, κινητή, ασύρματη) και τις μισθωμένες γραμμές. Από τη 

στιγμή όμως που ο κατέχων δεσπόζουσα θέση τηλεπικοινωνιακός πάροχος και ιδιο-

κτήτης δικτύου προσφέρει και αυτός προϊόντα λιανικής, καθίσταται φανερό ότι η δια-

μόρφωση των τελικών τιμών διάθεσης των προϊόντων θα είναι περίπου η ίδια για ό-

λες τις επιχειρήσεις του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών.  

Με τον τρόπο αυτό ό ανταγωνισμός εστιάζεται μόνο στο επίπεδο της ποιότητας των 

υπηρεσιών (QOS) και της υποστήριξης μετά την πώληση (after sales support). Και τα 

δύο όμως αυτά στοιχεία είναι εξαρτώμενα από τις διαθέσεις του κατέχοντος δεσπό-

ζουσα θέση, αφού έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την κατάσταση του δικτύου του από 

την πλευρά των παραμέτρων που καθορίζουν  την κατάσταση της ποιότητάς του και 

τη διαδικασία άρσης βλαβών. 
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Συμπερασματικά λοιπόν, ο κατέχων δεσπόζουσα θέση στις τηλεπικοινωνίες μπορεί 

να είναι όσο αποτελεσματικός επιθυμεί στην αγορά, ενώ ο εναλλακτικός πάροχος 

πιέζεται να λειτουργεί εσωστρεφώς προσπαθώντας να είναι όσο πιο αποδοτικός 

μπορεί στη διοίκηση του κόστους λειτουργίας του, σε αντιδιαστολή προς τη κατεύ-

θυνση της αποτελεσματικότητας. Παραμένει ως εκ τούτου στη αγορά ελέω του κατέ-

χοντος δεσπόζουσα θέση και ιδιοκτήτη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου μετερχόμενος 

και υιοθετώντας αθέμιτες πρακτικές για να αυξήσει τη αποτελεσματικότητά του.(μη 

απόδοση μισθωμάτων του δικτύου στον incumbent, υφαρπαγή πελατών με δόλιες 

υποσχέσεις κ.ά).(παράρτημα-5, σελ.94) 

Ο ρύθμιση της αγοράς των Τηλεπικοινωνιών με τις διάφορες Εποπτεύου-

σες/Ρυθμιστικές Αρχές σε διάφορα επίπεδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, προσπαθούν με 

τα όποια μέτρα, να άρουν τα εμπόδια παραγωγικότητας του κλάδου. (παράρτημα-4 

σελ.91) .Έτσι δεδομένου ότι η παραγωγικότητα = αποδοτικότητα + αποτελεσμα-

τικότητα, τα όποια μέτρα προωθούνται αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσμα-

τικότητας του κλάδου συνολικά, προωθώντας μέτρα σε σχέση με το κόστος των τη-

λεπικοινωνιακών προϊόντων, κυρίως της χονδρικής, τα οποία ακολούθως συμπαρα-

σύρουν τα προϊόντα της λιανικής. 

5.4 Προσέγγιση υπολογισμού κόστους 

Περιληπτικά αναφέρουμε τον τρόπο που η Ρυθμιστική Αρχή παρεμβαίνει στο κοστο-

λογικό σύστημα του κατέχοντας δεσπόζουσα θέση στη αγορά παρόχου και ρυθμίζει 

τη μονάδα κόστος της χωρητικότητας του δικτύου, βάσει της οποίας αυτός θα τιμολο-

γήσει τη διασύνδεση του δικτύου του στους άλλους παρόχους.(παρατημα 3 σελ 92) 
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Σε πρώτη φάση, ο incumbent αρχίζει, όπως λέγεται, από πάνω προς τα κάτω (top 

down approach) και χρησιμοποιώντας το σύστημα της γενικής λογιστικής και ακο-

λούθως το κοστολογικό του σύστημα με τις κατάλληλες κλείδες επιμερισμού (alloca-

tion keys or rules) του κόστους, καταλήγει στο ανά μονάδα κόστους της χωρητικότη-

τας του δικτύου του. Υποχρέωση, που απορρέει από τη ρυθμιστική αρχή, του incum-

bent είναι να  συμπεριλάβει και τη μεθοδολογία κοστολόγησης του Μέσου Επαυξητι-

κού Κόστους (LRAIC – Long Anerage Ingremental Costing) στο σύστημα κοστολό-

γησης. Εκτός αυτού, το λογιστικό του σύστημα ακολουθεί τα Διεθνή Λογιστικά Πρό-

τυπα. 

Σε δεύτερη φάση, η Ρυθμιστική Αρχή, ή κάποιος ανεξάρτητος σύμβουλος που λει-

τουργεί για λογαριασμό της, αρχίζει, όπως λέγεται, από κάτω προς τα πάνω (bot-

tom up approach). Χρησιμοποιώντας στοιχεία του incumbent, τα οποία αυτός υπο-

χρεούται να δώσει, καθώς και συγκριτικά στοιχεία από βέλτιστες πρακτικές και  

benchmarks, καταλήγει στη δική της εκτίμηση για τη ανά μονάδα κόστους της χωρη-

τικότητα του δικτύου του incumbent. 

 

Σε τρίτη φάση ακολουθεί το λεγόμενο στάδιο συμφιλίωσης (reconciliation), μέχρις ό-

του τα δύο μέρη καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή τελική τιμή κόστους για τη μονά-

δα χωρητικότητας του δικτύου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο incumbent καλείται να 

λειτουργεί με μία τιμή κόστους επιβαλλόμενη από τη Ρυθμιστική Αρχή. Με τον τρόπο 

αυτό ο incumbent υποχρεούται να προσαρμόσει την λειτουργία του στα νέα δεδομέ-

να του τιθέμενου από την Ρυθμιστική Αρχή στόχου κόστους (target cost) και ανα-

γκαστικά πλέον υποχρεώνεται να κατευθυνθεί και να προσαρμόσει τη λειτουργία του 
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προς τη κατεύθυνση 

της μείωσης του κό-

στους λειτουργίας 

του, επανεξετάζοντας 

την αποδοτικότητα 

των δραστηριοτήτων, 

σε όλο το φάσμα της 

αξιακής του 

αλυσίδας(value 

chain). Σχήμα 5.4.1 

 

Σε κάθε μία από τις περιοχές της αλυσίδας αξίας, συγκεκριμένες μεθοδολογίες και 

εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της παραμέτρου του κόστους 

προς την κατεύθυνση της μείωσής του και επομένως και της αύξησης της αποδοτικό-

τητας του incumbent. Ενδεικτικά αναφέρονται τα επίπεδα επέμβασης : 

Firm infrastructure :  

1. Οργανωτική αναδιάρθρωση και αξιολόγηση του οργανωτικού σχήματος. 

2. Εστίαση στο core business, αποεπενδύοντας με την πώληση ζημιογόνων θυ-

γατρικών(παραρτημα-24 σελ.113) 

3. Συγχώνευση ή απορρόφηση θυγατρικών(παραρτημα-6 σελ.95, παραρτημα-22 

σελ.111) 
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Human Resource management :  

1. Μείωση προσωπικού με την προσφορά κινήτρων για την αποχώρηση προσω-

πικού.  

2. Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του στελεχιακού και λοιπού προσωπι-

κού σε νέες τεχνολογίες 

Technology development :  

1. Υιοθέτηση και προσαρμογή  νέων τεχνολογιών, όπως η Internet Protocol 

Technology  που επιβάλλεται από την Σύγκλιση Τεχνολογιών και Περιεχομέ-

νου. (παράρτημα-10 σελ.99) 

2. Ενοποίηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, όπου τα δίκτυα σταθερής επικοι-

νωνίας, κινητής κυψελοειδούς επικοινωνίας, κινητής ασύρματης επικοινωνίας 

συνεργάζονται με τρόπο διαφανή για τον χρήστη όσον αφορά τη διακίνηση του 

περιεχομένου, δια μέσου αυτών. 

Procurement :  

Καθιέρωση αξιολογικού τρόπου επιλογής προμηθευτών και υιοθέτηση συστήματος 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

Inbound/Outbound Logistics :  

Αναδιάρθρωση αποθηκών και συστημάτων παραγγελιοληψίας και διανομής 

Operations :  
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Αναδιάρθρωση και ορθολογικός ανασχεδιασμός του δικτύου διανομής πωλήσεων.  

Marketing&Sales :  

1. Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης πελατών (CRM- Customer Relationship 

Management). 

2. Προσέγγιση της ανάπτυξης προϊόντων με τη μεθοδολογία του Target Costing 

και υιοθέτηση της τεχνικής του QFD (Quality Function Development) και του 

αντίστοιχου εργαλείου.(παράρτημα-30 σελ.142) 

3. Εξατομικευμένη διάσταση (personalization) στην προσφορά των τηλεπικοινω-

νιακών προϊόντων στην αγορά. 

Service : 

1. Ολοκληρωμένο σύστημα βλαβοληψίας και άρσης βλαβών. 

2. Δημιουργία call centers και υποστήριξη πελατών σε απ’ ευθείας σύνδεση (on-

line service support).  
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5.5 Target Costing 

Η παρούσα κατάσταση στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών χαρακτηρίζεται από πολυ-

πλοκότητα, από έντονο ανταγωνισμό αλλά ταυτόχρονα και από έντονες ρυθμιστικές 

παρεμβάσεις από τις Ρυθμιστικές Αρχές. Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλουν κατα-

στάσεις ανάπτυξης προϊόντων με μικρό κύκλο ζωής. Η κερδοφορία των επιχειρήσε-

ων εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ικανοποίηση του πελάτη. Το πλήθος των 

πελατών διαμορφώνει τελικά το μερίδιο της αγοράς της κάθε μίας επιχείρησης. Ο πε-

λάτης προσδίδει όλο και μεγαλύτερη αξία σε χαρακτηριστικά του προϊόντος που εξυ-

πηρετούν τις δικές του ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα ο σύγχρονος τρόπος ζωής διαμορ-

φώνει νέες ανάγκες. 

 Ειδικά στο τομέα των Τηλεπικοινωνιών, η σύγχρονη επικοινωνία, η ασύγχρονη επι-

κοινωνία, η κινητικότητα των πληθυσμών αλλά και άλλοι παράγοντες, διαμόρφωσαν, 

συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να ενσωματώνουν νέα χαρακτηριστικά σε προϊόντα 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας.  

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η επιχείρηση οφείλει να παρακολουθεί επισταμένως τις τά-

σεις της αγοράς και με εστιασμένο μάρκετινγκ να προσφέρει προϊόντα στη αγορά 

που θα έχουν την μέγιστη απήχηση στην αγορά στόχο. Ένα από τα συστατικά του 

μίγματος μάρκετινγκ (marketing mix) αποτελεί η τιμή. Παραδοσιακά η τελική τιμή διά-

θεσης του προϊόντος προκύπτει από το κόστος ανά μονάδα προϊόντος επαυξημένου 

με το επιθυμητό περιθώριο κέρδους (cost plus pricing). 

Σε αντιδιαστολή με την παραδοσιακή προσέγγιση του υπολογισμού του κόστους για 

την μετέπειτα τιμολόγηση, η μεθοδολογία target costing υιοθετεί μία ουσιαστικά πε-

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ



 
 

 61 

λατοκεντρική φιλοσοφία(παράρτημα-18 σελ.107, παράρτημα-19 σελ.108). Ξεκινά 

από την τελική τιμή διάθεσης του προϊόντος, που προκύπτει από μία επισταμένη έ-

ρευνα αγοράς. Από την τιμή αυτή αφαιρείται το επιθυμητό περιθώριο κέρδους. Με 

τον τρόπο αυτό καθορίζει την μέγιστη τελική τιμή του κόστους (target cost) που πρέ-

πει να επιτευχθεί μέσα στα προκαθορισμένα περιθώρια. 

Από την σχετική παρουσίαση του φορέα CMA2 Canada παραθέτουμε τα παρακάτω 

διαγράμματα3 και ορισμό για το Target Costing.  

 

Σχήμα5.5.1 Process Overview for Target Ccosting. Πηγή: CMA Canada/CAM-I 

Summit On Cost, Process and Performance Management 

                                                   
2 CMA Canada grants a professional designation in management accounting and regulates its 
members under the authorization of provincial legislation. CMA Canada, a self-regulating body, 
maintains the highest standards, practices and professional conduct in management accounting 
to protect the public interest. 
http://www.cma-canada.org/index.cfm?ci_id=1375&la_id=1 
3 http://www.cam-i.org/associations/3733/files/CMA%20A10%20TC%20Presentation%2Epdf 
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Σχήμα 5.5.2 Process: Target Establishment. Πηγή: CMA Canada/CAM-I Summit 

On Cost, Process and Performance Management 

Σχήμα 5.5.3 Process: Target Attainment.  Πηγή: CMA Canada/CAM-I Summit On 

Cost, Process and Performance Management 
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What is Target Costing? 

“The target costing process is a system of profit planning and cost management that 

is price led, customer focused, design centered and cross functional. Target costing 

initiates cost management at the earliest stages of product development and applies 

it throughout the product life cycle by actively involving the entire value chain.” 

CAM-I Target Costing Group (1996) 

Το Target Costing προέκυψε και χρησιμοποιείται ευρέως από τις ιαπωνικές επιχει-

ρήσεις από τη δεκαετία του 70. Πρόσφατα η βιβλιογραφία, στην ΕΕ και στις ΗΠΑ, σε 

θέματα λογιστικής δείχνει έντονο ενδιαφέρον για το θέμα. Εξαιρετικό ενδιαφέρον πα-

ρουσιάζει ο ιστοχώρος MAAW (MANAGEMENT AND ACCOUNTING WEB)4  που 

υπογράφεται από τον James R. Martin, Ph.D., CMA Professor Emeritus, University of 

South Florida. 

Ο Kenneth Crow της εταιρίας DRM Associates5 αναφέρει στο παρακάτω αποσπάσι-

μα κειμένου από το αντίστοιχο ιστότοπο, το οποίο κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί  

αυτούσιο, στη γλώσσα (αγγλική) που συντάχθηκε : 

                                                   
4 MAAW (http://maaw.info/IntroToMAAW.htm) is a unique information resource designed to promote and 
facilitate the education, research and practice of management and accounting. The site is freely accessible 
to anyone on the web and particularly useful to students, researchers, and practitioners interested in the 
eclectic field of management accounting. 
5 DRM Associates provides new product development (NPD) consulting. We sponsor the Product Development Forum , a source of 
information, resources and links on NPD. Our clients frequently have complex products and development processes typified by the 
aerospace, automotive, capital equipment, consumer products, defense, electronics, high technology and medical equipment industries. 
We help improve your new product development process, plan new products, and assist product teams. We can provide consulting 
assistance, software tools, and training 
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“…As a totally new product and its industry develops, it starts to compete based on 

its new technology, concept, and/or service. Competitors emerge and the basis for 

competition evolves to other areas such as cycle time, quality, or reliability. As an in-

dustry becomes mature, the basis of competition typically moves to price. Profit mar-

gins shrink. Companies begin focusing on cost reduction. However, the cost structure 

for existing products is largely locked in and cost reduction activities have limited im-

pact. As companies begin to realize that the majority of a product's costs are commit-

ted based on decisions made during the development of a product, the focus shifts to 

actions that can be taken during the product development phase. 

Until recently, engineers have focused on satisfying a customer's requirements. Most 

development personnel have viewed a product's cost as a dependent variable that is 

the result of the decisions made about a products functions, features and perform-
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ance capabilities. Because a product's costs are often not assessed until later in the 

development cycle, it is common for product costs to be higher than desired. This 

process is represented in Figure 1. 

 

Target costing represents a fundamentally different approach. It is based on three 

premises: 1.) orienting products to customer affordability or market-driven pricing, 2.) 

treating product cost as an independent variable during the definition of a product's 

requirements, and 3.) proactively working to achieve target cost during product and 

process development. This target costing approach is represented in Figure 2. 
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Target costing builds upon a design-to-cost (DTC) approach with the focus on mar-

ket-driven target prices as a basis for establishing target costs. The target costing 

concept is similar to the cost as an independent variable (CAIV) approach used by 

the U.S. Department of Defense and to the price-to-win philosophy used by a number 

of companies pursuing contracts involving development under contract. 

The following ten steps are required to install a comprehensive target costing ap-

proach within an organization. 

1. Re-orient culture and attitudes. The first and most challenging step is re-

orient thinking toward market-driven pricing and prioritized customer needs rather 

than just technical requirements as a basis for product development. This is a fun-

damental change from the attitude in most organizations where cost is the result of 

the design rather than the influencer of the design and that pricing is derived from 

building up a estimate of the cost of manufacturing a product.  

2. Establish a market-driven target price. A target price needs to be estab-

lished based upon market factors such as the company position in the market place 

(market share), business and market penetration strategy, competition and competi-

tive price response, targeted market niche or price point, and elasticity of demand. If 

the company is responding to a request for proposal/quotation, the target price is 

based on analysis of the price to win considering customer affordability and competi-

tive analysis.  

3. Determine the target cost. Once the target price is established, a worksheet 

(see example below) is used to calculate the target cost by subtracting the standard 
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profit margin, warranty reserves, and any uncontrollable corporate allocations. If a bid 

includes non-recurring development costs, these are also subtracted. The target cost 

is allocated down to lower level assemblies of subsystems in a manner consistent 

with the structure of teams or individual designer responsibilities.  

 

4. Balance target cost with requirements. Before the target cost is finalized, it 

must be considered in conjunction with product requirements. The greatest opportu-

nity to control a product's costs is through proper setting of requirements or specifica-

tions. This requires a careful understanding of the voice of the customer, use of con-

joint analysis to understand the value that customers place on particular product ca-

pabilities, and use of techniques such as quality function deployment to help make 

these tradeoff's among various product requirements including target cost.  
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5. Establish a target costing process and a team-based organization. A well-

defined process is required that integrates activities and tasks to support to support 

target costing. This process needs to be based on early and proactive consideration 

of target costs and incorporate tools and methodologies described subsequently. Fur-

ther, a team-based organization is required that integrates essential disciplines such 

as marketing, engineering, manufacturing, purchasing, and finance. Responsibilities 

to support target costing need to be clearly defined.  

6. Brainstorm and analyze alternatives. The second most significant opportu-

nity to achieve cost reduction is through consideration of multiple concept and design 

alternatives for both the product and its manufacturing and support processes at 

each stage of the development cycle. These opportunities can be achieved when 

there is out-of-the-box or creative consideration of alternatives coupled with struc-

tured analysis and decision-making methods.  

7. Establish product cost models to support decision-making. Product cost 

models and cost tables provide the tools to evaluate the implications of concept and 

design alternatives. In the early stages of development, these models are based on 

parametric estimating or analogy techniques. Further on in the development cycle as 

the product and process become more defined, these models are based on industrial 

engineering or bottom-up estimating techniques. The models need to be comprehen-

sive to address all of the proposed materials, fabrication processes, and assembly 

process and need to be validated to insure reasonable accuracy. A target cost work-

sheet can be used to capture the various elements of product cost, compare alterna-
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tives, as well as track changing estimates against target cost over the development 

cycle.  

8. Use tools to reduce costs. Use of tools and methodologies related to design 

for manufacturability and assembly, design for inspection and test, modularity and 

part standardization, and value analysis or function analysis. These methodologies 

will consist of guidelines, databases, training, procedures, and supporting analytic 

tools.  

9. Reduce indirect cost application. Since a significant portion of a product's 

costs (typically 30-50%) are indirect, these costs must also be addressed. The enter-

prise must examine these costs, re-engineer indirect business processes, and mini-

mize non-value-added costs. But in addition to these steps, development personnel 

generally lack an understanding of the relationship of these costs to the product and 

process design decisions that they make. Use of activity-based costing and an un-

derstanding of the organization's cost drivers can provide a basis for understanding 

how design decisions impact indirect costs and, as a result, allow their avoidance.  

10. Measure results and maintain management focus. Current estimated costs 

need to be tracked against target cost throughout development and the rate of clo-

sure monitored. Management needs to focus attention of target cost achievement 

during design reviews and phase-gate reviews to communicate the importance of 

target costing to the organization…” 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η περίπτωση του ΟΤΕ (Οργανισμός Τηλεπι-

κοινωνιών Ελλάδος) 

6.1 Εισαγωγή. 

Η μετάβαση από το μονοπωλιακό περιβάλλον του τομέα των Τηλεπικοινωνιών, στο 

οποίο δραστηριοποιούνταν οι πρώην τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί (incumbent), σε 

ένα περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται και νέοι τηλεπικοινωνιακοί φορείς (εναλ-

λακτικοί πάροχοι), δημιούργησε την ανάγκη της ρύθμισης στη λειτουργία της αγοράς, 

από τη παρέμβαση της ΕΕΤΤ (για τη περίπτωση της Ελλάδας). 

Ο ΟΤΕ στη διάρκεια των παρελθουσών δεκαετιών λειτουργίας του δημιούργησε ένα 

εκτεταμένο, σύγχρονο, ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Η οικονομία κλίμακας που 

απαιτείται για τη δημιουργία παρομοίων δικτύων από τις νεοεισερχόμενες επιχειρή-

σεις στην αγορά, αποτελεί και το βασικό λόγο της εφαρμοζόμενης ρύθμισης. Μέσα 

από αυτήν, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει το δίκτυό του προς χρήση στους εναλλα-

κτικούς, έναντι ″εύλογου″ τιμήματος, για τη  διαμόρφωση και παροχή από τους τελευ-

ταίους τηλεπικοινωνιακών προϊόντων. 

6.2 Προϊόντα του ΟΤΕ και ρυθμιστικές παρεμβάσεις. 

Η ρύθμιση αφορά δεσμεύσεις, μέσω συμβολαίων του ΟΤΕ και των εναλλακτικών 

παρόχων.  

• στα προϊόντα λιανικής όπως: 

1. η κλασική τηλεφωνία 
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2. οι μισθωμένες γραμμές 

• στα προϊόντα χονδρικής όπως: 

1. RIO (Reference Interconnection Offer) ή Διασύνδεσης. Το RIO ρυθ-

μίζει σε επίπεδο χονδρικής τις σχέσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επι-

κοινωνιών με τον ΟΤΕ, αναφορικά με θέματα διασύνδεσης δημόσιων 

δικτύων με το δίκτυο του ΟΤΕ (εκκίνηση, τερματισμός και διαβίβαση 

κλήσεων). Συγκεκριμένα, το RIO ορίζει τους κανόνες, τις προϋποθέσεις 

και τις διαδικασίες, με βάση τις οποίες ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει τις α-

ναγκαίες υπηρεσίες και συναφείς ευκολίες στους παρόχους ηλεκτρονι-

κών επικοινωνιών, προκειμένου οι τελευταίοι να είναι σε θέση να προ-

σφέρουν ανταγωνιστικές, σε σχέση με τον ΟΤΕ, υπηρεσίες στους κατα-

ναλωτές. Παράλληλα, προβλέπονται με σαφήνεια οι οικονομικοί όροι 

που αφορούν στην διασύνδεση, (π.χ. διαδικασίες τιμολόγησης - εξό-

φλησης, επίλυσης τυχόν διαφορών επί οικονομικών θεμάτων), ενώ 

ρυθμίζονται και θέματα που σχετίζονται με την αναφορά και αποκατά-

σταση βλαβών. Επισημαίνεται ότι η διασύνδεση μεταξύ δημόσιων δι-

κτύων εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, στους καταναλωτές τη δυνατότητα να 

επικοινωνούν με τελικούς χρήστες άλλων δικτύων, την πρόσβασή τους 

σε υπηρεσίες επιλογής/προεπιλογής φορέα, αλλά και την πρόσβαση σε 

μη γεωγραφικούς αριθμούς άλλων δικτύων, όπως είναι οι αριθμοί μερι-

ζόμενου κόστους (801 ΧΧΧXX ΧΧ), ατελούς χρέωσης (800 ΧΧΧXX ΧΧ), 

πρόσθετης χρέωσης (90Χ ΧΧΧΧΧ ΧX), σύντομους κωδικούς, κ.λπ. 
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2. RUO (Reference Unbundling Offer) ή Προσφορά αναφοράς. Το κεί-

μενο αναφοράς βάσει του οποίου υπογράφεται σύμβαση για την παρο-

χή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) ή Local 

Loop Unbundling (LLU), από τον ΟΤΕ προς άλλους παρόχους. Το εν 

λόγω κείμενο δημοσιεύεται από τον ΟΤΕ και εγκρίνεται (παραρτημα3, 

σελ 92) από την ΕΕΤΤ. Μέσω της ΑΠΤΒ, οι Έλληνες καταναλωτές μπο-

ρούν να επιλέξουν άλλους, εκτός του ΟΤΕ, τηλεπικοινωνιακούς παρό-

χους για την παροχή σταθερής τηλεφωνίας αλλά και υπηρεσιών όπως 

το ευρυζωνικό Internet, την ΙP τηλεφωνία (VoIP) και τη συνδρομητική 

τηλεόραση (IPTV). Στην περίπτωση αυτή, ο Τοπικός Βρόχος δηλαδή το 

τμήμα του τηλεφωνικού δικτύου που συνδέει το χώρο του συνδρομητή 

με το Αστικό Κέντρο (Α/Κ) του ΟΤΕ, απελευθερώνεται («αδεσμοποιεί-

ται») και αποδίδεται με εκμίσθωση χρήσης από τον ΟΤΕ στον τηλεπι-

κοινωνιακό πάροχο, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιεί για την παρο-

χή στον συνδρομητή των εν λόγω υπηρεσιών. Η νέα Προσφορά Ανα-

φοράς ορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες, με βάση τις οποίες ο 

ΟΤΕ παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες και ευκολίες πρόσβασης (κυρίως 

τα δικαιώματα συνεγκατάστασης στα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ) στους 

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, προκειμένου οι τελευταίοι να παρέχουν 

υπό όρους ανταγωνιστικούς, υπηρεσίες ΑΠΤΒ στους καταναλωτές. Υ-

πογραμμίζεται ότι η Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ δε ρυθμίζει τις συμ-

βατικές σχέσεις σε επίπεδο λιανικής μεταξύ των παρόχων και των συν-

δρομητών. Ένα από τα πλέον σημαντικά σημεία της Προσφοράς Ανα-

φοράς είναι η εφαρμογή νέων διαδικασιών για την παροχή τοπικών 
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βρόχων, οι οποίες επιτρέπουν την αλλαγή παρόχου με την ελάχιστη δυ-

νατή διακοπή υπηρεσίας προς τον τελικό χρήστη. Επισημαίνεται ότι ο 

καταναλωτής μπορεί να αλλάζει πάροχο ή/και υπηρεσία κρατώντας τον 

ίδιο αριθμό. Παράλληλα, το νέο RUO ρυθμίζει τις διαδικασίες μετάβασης 

μεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών: 

Ø Από χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση (ADSL πρόσβαση) σε 

πλήρη αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο. 

Ø Από χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση (ADSL πρόσβαση) σε 

πλήρη αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο με παράλ-

ληλη αίτηση φορητότητας. 

Ø Από χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση (ADSL πρόσβαση) σε με-

ριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο. 

Ø Από μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο σε πλήρη αδε-

σμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο. 

Ø Από μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο σε πλήρη αδε-

σμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο με παράλληλη αίτηση 

φορητότητας. 

Ø Επιπλέον, εισάγονται διαδικασίες όσον αφορά την: 

Ø Αλλαγή παρόχου μεριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο 

και την 
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Ø Αλλαγή παρόχου πλήρους πρόσβασης στον τοπικό βρόχο. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η διαδικασία που πρέπει να ακο-

λουθήσει ο τελικός καταναλωτής είναι μονοαπευθυντική (one-stop 

shop). Δηλαδή, χρειάζεται να απευθυνθεί μόνο στον τηλεπικοινωνιακό 

πάροχο από τον οποίο θέλει να αγοράσει υπηρεσίες (Πάροχος Δέκτης). 

Ο εν λόγω τηλεπικοινωνιακός πάροχος αναλαμβάνει να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση του αιτήματος του κατα-

ναλωτή, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών κατάργησης υπηρε-

σιών που ο συνδρομητής λαμβάνει από τον ΟΤΕ ή τρίτους παρόχους. 

Όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται στην Προσφορά Αναφοράς στο-

χεύουν στην ελαχιστοποίηση του χρόνου, κατά τον οποίο ο τελικός κα-

ταναλωτής μένει χωρίς φωνητικές ή/και ευρυζωνικές υπηρεσίες, όταν 

αυτός αιτηθεί αλλαγή παρόχου ή / και λαμβανομένων υπηρεσιών. Συ-

γκεκριμένα, ο ΟΤΕ και οι εμπλεκόμενοι κατά περίπτωση τηλεπικοινω-

νιακοί πάροχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες 

(διακοπή προηγούμενης υπηρεσίας, ενεργοποίηση νέας υπηρεσίας) ε-

ντός της ίδιας ημέρας. 

3. RBO (Reference Broadband Offer) ή Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρό-

σβασης. Το RBO ορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες και χρονοδιαγράμ-

ματα βάσει των οποίων ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει υπηρεσίες χονδρικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης (υπηρεσίες ADSL) σε παρόχους ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, εξασφαλίζοντάς τους τη δυνατότητα να προσφέρουν υ-

πηρεσίες ADSL σε καταναλωτές, αντίστοιχες με αυτές που παρέχει ο ί-
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διος. Επίσης, θεσπίζονται μηχανισμοί και δείκτες ποιότητας ώστε να δι-

ασφαλιστεί η μη διακριτική μεταχείριση και η διαφάνεια των διαδικασιών 

καθώς και των όρων – προϋποθέσεων παροχής των εν λόγω υπηρε-

σιών. Επίσης, ρυθμίζονται οι διαδικασίες μετάβασης του καταναλωτή 

από πάροχο σε πάροχο για υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης ADSL. 

Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο κατανα-

λωτής για να μεταφέρει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης από έναν 

πάροχο σε άλλο είναι μονοαπευθυντική (one-stop shop). Δηλαδή, χρει-

άζεται να απευθυνθεί μόνο στο νέο τηλεπικοινωνιακό πάροχο από τον 

οποίο θέλει να αγοράσει υπηρεσίες (τον πάροχο δέκτη). Επιπλέον, βά-

σει των νέων διαδικασιών, προβλέπεται και η καταβολή από τον ΟΤΕ 

ρητρών προς τους εν λόγω παρόχους, στην περίπτωση μη συμμόρφω-

σής του με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Παράλληλα, ορίζονται 

με σαφήνεια οι τεχνικοί/οικονομικοί όροι που αφορούν στην παροχή της 

υπηρεσίας χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, (π.χ. διαδικασίες τιμο-

λόγησης - εξόφλησης, επίλυσης τυχόν διαφορών επί οικονομικών θεμά-

των). Ένα από τα πλέον σημαντικά σημεία του νέου RBO, είναι η μείω-

ση του υποχρεωτικού χρόνου σύμβασης μεταξύ ΟΤΕ και παρόχων από 

ένα έτος σε ένα μήνα. Το γεγονός αυτό, επιφέρει άμεσα αποτελέσματα 

στην αγορά των ευρυζωνικών συνδέσεων, ελαχιστοποιώντας τη διάρ-

κεια σύμβασης για υπηρεσίες ADSL μεταξύ των παρόχων και των κατα-

ναλωτών. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές αναμένεται να αποκτήσουν με-

γαλύτερη ελευθερία επιλογών, δεδομένου ότι θα μπορούν να αλλάζουν 
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ευκολότερα και συχνότερα υπηρεσίες ADSL ή/ και τηλεπικοινωνιακή ε-

ταιρεία για την παροχή υπηρεσιών ADSL.(παράρτημα-8 σελ.97) 
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6.3 Διοίκηση κόστους στον ΟΤΕ 

Ο ΟΤΕ σχετικά με την επιβαλλόμενη από την ΕΕΤΤ, εκτός των άλλων, δέσμευση της 

κοστοστρέφειας για τον υπολογισμό του κόστους προϊόντος, εφαρμόζει τη μέθοδο 

του Fully Distributed Cost (FDC) ή Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους (ΠΚΚ), για τα 

προϊόντα λιανικής και τη μέθοδο Forward Looking Long Run Average Incremental 

Costs (FL-LRAIC) ή Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους (ΜΜΕΚ), για τα 

προϊόντα χονδρικής στα οποία προσφέρεται μέρος του δικτύου προς χρήση.  

Ο καταμερισμός του κόστους (cost allocation) από τον ΟΤΕ  προσεγγίζεται από το 

ακόλουθο σχήμα 6.3.1 : 

Σχήμα 6.3.1 Μηχανισμός καταμερισμού κόστους στον ΟΤΕ 

Τα CCRs (Cost Cost Relationship) και CVRs (Cost Volume Relationship), είναι δια-

γράμματα της μορφής που χρησιμοποιούνται για τη συσχέτιση του κόστους (LRAIC) 

με τους ενδογενείς και εξωγενείς οδηγούς κόστους αντίστοιχα: 

o ενδογενείς οδηγοί κόστος είναι το Κόστος Αντικατάστασης των διακο-

πτών (switches) του Δικτύου ή η συνολική δαπάνη λειτουργίας  
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o εξωγενείς οδηγοί κόστος είναι τα λεπτά κίνησης ή το πλήθος γραμμών.  

Στο κόστος  αυτό προστίθεται και το λεγόμενο ″ εύλογο κέρδος ″ που αποτελεί το 

Κόστος Κεφαλαίου (cost of capital) και υπολογίζεται με τον τύπο που παρατίθεται στη 

συνέχεια.   

Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται η τελική τιμή του προϊόντος από τον ΟΤΕ.  

Ακολούθως η ΕΕΤΤ ορίζει ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος ελέγχει όλα τα στοιχεία των 

προαναφερόμενων βημάτων.  

Κόστος κεφαλαίου = 
 

επενδυμένο κεφάλαιο ανά πα-
ρεχόμενη  υπηρεσία 

×    WACC 

WACC είναι ο υπολογισμός του κόστους των απασχολουμένων κεφαλαίων για 
μία συγκεκριμένη επιχείρηση σε μακροχρόνιο επίπεδο. 
                                        D                  Ε  
WACC = Rd * (Ι-Τ) * (----------) + Re * (----------)  
                                       Ο+Ε                   Ε+Ο  
Όπου:  
Rd (Rate of debt) = Το μέσο Κόστος των δανειακών κεφαλαίων της εταιρείας.  
Τ (Tax) = Ο φoρoλoγικός συντελεστής της εταιρείας.  
D (Debt) = Η αξία του συνόλου των δανειακών κεφαλαίων.  
Ε (Equity) = Η αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  
Re (Rate of equity) = Η προσδιορισμένη απόδοση των ιδίων κεφαλαίου, δηλαδή η 
απόδοση που απαιτούν οι μέτοχοι για να επενδύσουν στην συγκεκριμένη επιχει-
ρησιακή δραστηριότητα. 
 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ



 
 

 79 

Τελικά η  ΕΕΤΤ,  παρεμβαίνοντας για την άρση μηχανισμού Price Squeeze, 

λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες του Ανταγωνισμού και τα Benchmarks, ορί-

ζει τη τελική τιμή (target price). 

Η έντονη παρέμβαση της ΕΕΤΤ στη τιμολόγηση των προϊόντων που προσφέρει ο 

ΟΤΕ στην ελληνική αγορά(παραρτημα-26 σελ.115, παράρτημα-12 σελ.101, παράρ-

τημα-20 σελ.109), υποχρέωσε τη διοίκηση του ΟΤΕ να εστιάσει τις προσπάθειές της 

σε πρακτικές και μέτρα στη διοίκηση του κόστους. 

Με επιβαλλόμενη τη τελική τιμή (target price) του προϊόντος ο ΟΤΕ έχει περιορισμέ-

νες δυνατότητες να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του στη αγορά με την εφαρμογή 

τιμολογίων, τα οποία είτε θα δημιουργούν εμπόδια εισόδου στους νεοεισερχόμενους 

στην αγορά, είτε  θα περιορίζουν τα μερίδια αγοράς των ανταγωνιστών (παραρτημα-

25 σελ114). Το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο και εμφανές, από το συνεχώς μειού-

μενο μερίδιο του ΟΤΕ στην αγορά.  

Ο ΟΤΕ εστιάζει λοιπόν τις προσπάθειες του προς τη κατεύθυνση της αποδοτικότητας 

της διοίκησης του κόστους λήψη μέτρων για τον περιορισμό του κόστους.   

Με δεδομένη την τελική τιμή, αναγκαστικά υιοθετεί τη μεθοδολογία του target costing. 

Αφαιρώντας το εύλογο κέρδος από την τελική τιμή, προσδιορίζει το target cost για 

κάθε προϊόν. Συνθετικά προχωρώντας καταλήγει στο τελικό κόστος στόχο, σε επίπε-

δο εταιρείας, που πρέπει να επιτευχθεί. 
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6.4 Απολογισμός μέτρων στη Διοίκηση κόστους στον ΟΤΕ 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, ο ΟΤΕ προσπάθησε 

και προσπαθεί, στο μέτρο της αποδοτικότητάς του, να μειώσει το συνολικό κόστος 

λειτουργίας του, διατρέχοντας όλες της λειτουργίες τη αλυσίδας αξίας (value chain), 

όπως αυτή περιγράφτηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο. 

Στη συνέχεια αναφέρονται επιγραμματικά οι διοικητικές παρεμβάσεις που πραγμα-

τοποιήθηκαν και σχεδιάζονται προς τη κατεύθυνση της μείωσης του κόστους: 

 

Υποδομή Εταιρείας (Firm infrastructure) :  

• Μείωση των διοικητικών τηλεπικοινωνιακών περιφερειών σε τέσσερεις. 

• Πώληση θυγατρικών εταιρειών. Armentel(2006), Infote(επίκειται κατά δήλωση 

εντός του 2007)(παράρτημα-24 σελ.113). 

• Συγχώνευση ή απορρόφηση θυγατρικών. Otenet (2007), Cosmote              

(σχεδιαζόμενη στο άμεσο μέλλον).(παράρτημα-6 σελ.95, παράρτημα-9 σελ.98, πα-

ράρτημα-22 σελ.111, παράρτημα-1 σελ.90) 

• Σύσταση οργανωτικής μονάδος παρακολούθησης ρυθμιστικών θεμάτων. Στό-

χος είναι η προληπτική παρακολούθηση των παρεμβάσεων της ΕΕΤΤ. Επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα της δράσεως αυτής είναι η μείωση των προστίμων(παράρτημα-20 

σελ.109, παράρτημα-27 σελ.116), που επιβάλλονται στο ΟΤΕ, που εκλαμβάνεται ως 
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incumbent operator, με δυνατότητα κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης στην ελλη-

νική αγορά τηλεπικοινωνιών. 

• Σύσταση οργανωτικής μονάδας συστημάτων ασφαλείας και διασφάλισης εσό-

δων. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα η διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής για τη μείω-

ση των επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες, οικιακούς και εταιρικούς, καθώς και για 

τη μείωση διαφυγόντων εσόδων από τηλεπικοινωνιακές απάτες. 

 

 

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού(Human Resource management) :  

• Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για  το προσωπικό. 

• Αναβάθμιση της θυγατρικής OteAcademy για την Ενίσχυση της εκπαιδευτι-

κής διαδικασίας του στελεχιακού και λοιπού προσωπικού σε νέες τεχνολογίες. 

Τεχνολογική ανάπτυξη (Technology development) :  

• Αναβάθμιση του δικτύου σε υποδομή βασισμένη σε πρωτόκολλο επικοινω-

νίας Ιντερνετ. 

• Ενοποίηση του σταθερού κινητού τηλεπικοινωνιακού δικτύου για τη προώ-

θηση υπηρεσιών  triple play. 

Προμήθειες (Procurement) :  
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• Καθιέρωση συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών μέσω της θυγατρικής 

Cosmone.(παράρτημα-2 σελ.91) 

 

 

Διαχείριση αποθεμάτων (Inbound/Outbound Logistics) :  

• Δημιουργία νέου ολοκληρωμένου συστήματος Logistics. 

• Περιφερειακή αναδιάταξη αποθηκών σε πανελλαδικό επίπεδο. 

• Outsourcing του συστήματος διανομής προϊόντων. 

Διαχείριση λειτουργιών (Operations) :  

• Η εξαγορά της εταιρείας Γερμανός Α.Ε αποτελεί για τη διοίκηση σημαντικό 

βήμα στη αναδιάρθρωση του δικτύου διανομής πωλήσεων. Αυτή τη στιγμή το δίκτυο 

πωλήσεων του ΟΤΕ περιλαμβάνει το δίκτυο καταστημάτων του ΟΤΕ (Oteshops), το 

Δίκτυο καταστημάτων της Cosmote και το Δίκτυο καταστημάτων Γερμανός, που ε-

κτείνεται και εκτός Ελλάδος. Η προοπτική είναι να ενοποιηθούν τα τρία δίκτυα σε ένα 

δίκτυο πωλήσεων ενιαίας ταυτότητας (brand name). 

• Σύσταση επιτροπής ανάπτυξης προϊόντων. 

Εμπορικά θέματα (Marketing&Sales) :  

• Η ανάπτυξη ενός νέου Customer Relationship Management (CRM) συστή-

ματος βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης. Η OtePlus, θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ, 
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συμμετέχει συμβουλευτικά στη διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος CRM. Το νέο 

σύστημα θα επιτρέψει τη ορθολογική αξιολόγηση των πελατών (οικιακών αλλά  εται-

ρικών). Σε γενικές γραμμές ο στόχος είναι να παρακολουθείται το ARPU (Average 

Return per User). 

• Προσέγγιση της ανάπτυξης προϊόντων με τη μεθοδολογία του Target Cost-

ing και υιοθέτηση της τεχνικής του QFD (Quality Function Development) και του αντί-

στοιχου εργαλείου.(παράρτημα-30 σελ.121) 

• Εξατομικευμένη διάσταση (personalization) στην προσφορά των τηλεπικοι-

νωνιακών προϊόντων στην αγορά. 

Υποστήριξη Πελατών (Service) : 

• Ολοκληρωμένο κεντρικό πανελλαδικό σύστημα βλαβοληψίας και άρσης 

βλαβών. 

• Outsourcing των τηλεφωνικών κέντρων εξυπηρέτησης (call centers) και 

υποστήριξη πελατών με απ’ ευθείας σύνδεση (online service support). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Συμπεράσματα  

Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, το έντονα πα-

ρεμβατικό ρυθμιστικό πλαίσιο και  η απελευθέρωση της αγοράς, δημιούργησαν ένα 

ιδιαίτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνι-

σμό, όπου δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις διαφόρου μεγέθους και ειδικού 

επιχειρηματικού βάρους. 

Τα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από μικρό σχετικά κύ-

κλο ζωής. Οι ανάγκες των καταναλωτών των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων υπαγο-

ρεύονται από τον έντονο και μεταβαλλόμενο σύγχρονο τρόπο ζωής, σε οικογενειακό 

και επαγγελματικό επίπεδο. Η αξία την οποία προσδίδει ο πελάτης στα προϊόντα τη-

λεπικοινωνιών είναι καθοριστική για την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η αξία αυτή 

αποτυπώνεται κύρια και βασικά μέσω της τιμής του προϊόντος. Σύμφωνα με τον πα-

ραδοσιακό τρόπο τιμολόγησης, η τελική τιμή του προϊόντος προκύπτει, αν στο κό-

στος της μονάδας αυτού προστεθεί το επιθυμητό κέρδος. Αυτός ο τρόπος τιμολόγη-

σης δεν προσφέρεται για το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον του τομέα των Τηλε-

πικοινωνιών.  

Στην παρούσα εργασία προτείνεται η χρήση της προσέγγισης του target costing στη 

τιμολόγηση των νέων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, σε αντιδιαστολή με την παρα-

δοσιακή τιμολόγηση. Με το target costing, αντί πρώτα το Προϊόν να σχεδιασθεί και 

μετά να κοστολογηθεί, το Προϊόν πρώτα κοστολογείται και στη συνέχεια σχεδιάζεται 

και παράγεται. Αναπόφευκτα η υιοθέτηση της μεθοδολογίας αυτής επιφέρει αλλαγές 

στην όλη προσέγγιση της Διοίκησης του κόστους.  
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Με το target costing η επιχείρηση ανταποκρίνεται εύστοχα στις απαιτήσεις της αγο-

ράς, ενισχύοντας την διοίκηση του κόστους στα μέτρα της αποτελεσματικότητας και 

της αποδοτικότητας. Η αποτελεσματικότητα θεωρείται δεδομένη, καθ’ όσον η τιμή 

προκύπτει από μία αποδεκτή, από την αγορά, τιμή. Η αποδοτικότητα προκύπτει από 

τη βελτίωση όλων των διαδικασιών της αλυσίδας αξίας (value chain) της επιχείρησης, 

προς την κατεύθυνση της επίτευξης του target cost, το οποίο και αυτό προκύπτει από 

την τελική τιμή αφαιρουμένου του επιθυμητού κέρδους. 

Στην ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών ο ΟΤΕ προχωρά προς τη κατεύθυνση της 

πλήρους υιοθέτησης της μεθόδου target costing. Η κατεύθυνση αυτή είναι επιβεβλη-

μένη, καθοριζόμενη από τις απαιτήσεις του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Εκτιμάται ότι 

θα έχει θετικές επιπτώσεις στη μελλοντική παρουσία του στην Ελληνική και Διεθνή 

αγορά. 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ



 
 

 86 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Bruns J. William, Business Fundamentals – Understanding Costs, Harvard 

Business School Publishing,  1999. 

2. Cave E. Martin, Majumdar K. Sumit, Volgelsang Ingo, Handbook Of Tele-

communications Economics Volume I-Structure Regulation And Competition, 

2002. 

3. Flournoy M. Don, The Broadband Millennium Communication Technolo-

gies And Markets, 2004 International Engineering Consortium. 

4. Garrison H. Ray, Noreen W. Eric, Managerial Accounting,9th Edition, 2000. 

5. Gasmi Farid, D. Mark Kennet, Laffont Jean-Jacques, Sarkey W. William, Cost 

Proxy Models And Telecommunications Policy-Anew Empirical Approach To 

Regulation, 2002  Mit. 

6. Heizer Jay, Render Barry, Operations Management, 7th Edition, 2004. 

7. International Engineering Consortium, The Basics Of Telecommunications, 

2002. 

8. James Aleman, Eli Noam, The New Investment Theory Of Real Options And 

Its Implications For Telecommunications Economics, 1999. 

9. Kaplan S. Robert, Norton P. David, Strategy Maps-Converting Intangible 

Assets Into Tangible Outcomes,2004 Harvard Business School. 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ



 
 

 87 

10. Kotler Philip, Marketing Management,2003. 

11. Pelton N. Joseph, The Basics Of Satellite Communications, 2003 Interna-

tional Engineering Consortium. 

12. Weatley J. Jefrey, World Telecommunications Economics,1999 IEEE. 

13. Αρτίκης Π. Γεώργιος, Ανάλυση και Προγραμματισμός, 2003. 

14. Αρτίκης Π. Γεώργιος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση- Αποφάσεις Επενδύ-

σεων, 2002. 

15. Βαρβάκης Α. Κωνσταντίνος, Θεωρία του Κόστους- Το Κόστος Και Οι Επι-

χειρηματικές Αποφάσεις, 2001. 

16. Βαρβάκης Α. Κωνσταντίνος, Κοστολόγηση Και Κοστολογική Οργάνωση, 

2003. 

17. Θανόπουλος Ν. Γιάννης, Το Επιχειρείν Στο Παγκόσμιο Χωριό Μας, 2002. 

18. Καζάνης Γεώργιος, Συγχρονα συστήματα κοστολόγησης για τη διοίκηση 

του κόστους και τη λήψη αποφάσεων, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστημιο Πει-

ραιά, 2005 

19. Ξηρός Γ. Θανάσης, Εμίρη Ζ. Θάλεια, Το Νομικό Πλαίσιο Των Τηλεπικοινω-

νιών, 2003. 

20. ΟΤΕ Α.Ε, Συγχρονα Τηλεπικοινωνιακα Δικτυα, Τομοι Α'-Β'-Γ'-Δ',  2000. 

21. Πάγγειος Κ. Γιάννης, Θεωρία Κόστους Ι, Αθήνα-Πειραιάς 1993. 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ



 
 

 88 

22. Πάγγειος Κ. Γιάννης, Θεωρία Κόστους ΙΙ, Αθήνα-Πειραιάς 1994. 

23. Σιώμκος Ι. Γεώργιος, Τσιάμης Σ. Ιωάννης, Στρατηγικό Μάρκετινγκ Προϊό-

ντων Υψηλής Τεχνολογίας,2003. 

24. Χυτήρης Σ. Λεωνίδας, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, 2001. 

 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ



 
 

 89 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Παράρτημα 1  Η ακτινογραφία του ΟΤΕ από τη UBS Σελ 90 
Παράρτημα 2  Διαγωνισμός για τα καλώδια του ΟΤΕ Σελ 91 
Παράρτημα 3  Έγκριση ΕΕΤΤ στην προσφορά βρόχου του ΟΤΕ Σελ 92 
Παράρτημα 4  Συνάντηση V. Reding με εταιρείες σταθερής Σελ 93 
Παράρτημα 5  Eν όψει της σύγκλισης υπηρεσιών, Αγορά με <<δύο τα-

χύτητες>> στον κλάδο τηλεπικοινωνιών 
Σελ 94 

Παράρτημα 6  Εκτός Σοφοκλέους οδηγεί ο ΟΤΕ τη θυγατρική του 
Cosmote 

Σελ 95 

Παράρτημα 7  Αναζητούνται γέφυρες για το ψηφιακό χάσμα. Σελ 96 
Παράρτημα 8  Πως μοιράζεται η <<πίτα>> στην αγορά του ADSL Σελ 97 
Παράρτημα 9  Αναβρασμός στις τηλεπικοινωνίες από την επίθεση της 

κινητής στη σταθερή. 
Σελ 98 

Παράρτημα 10  Αναβαθμίζεται το δίκτυο του ΟΤΕ Σελ 99 
Παράρτημα 11  κοντά στην ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς. Σελ 100 
Παράρτημα 12  Για τα πρόστιμα, Νέα διαμάχη μεταξύ ΟΤΕ και ΕΕΤΤ. Σελ 101 
Παράρτημα 13  Δεν έχει κλείσει το θέμα των προστίμων για τον ΟΤΕ Σελ 102 
Παράρτημα 14  Η ΔΕΠΑ σπάει το μονοπώλιο στις οπτικές ίνες. Σελ 103 
Παράρτημα 15  ΟΤΕ, Αύξηση κερδοφορίας 1ου εξαμήνου 2007  Σελ 104 
Παράρτημα 16  Βελτιώσεις στα μεγέθη εξαμήνου του ΟΤΕ Σελ 105 
Παράρτημα 17  Κινητά και διαδίκτυο οδηγούν τον ΟΤΕ Σελ 106 
Παράρτημα 18  Την ποιότητα προτάσσει  ΟΤΕ Σελ 107 
Παράρτημα 19  Την ποιότητα προτάσσει ο ΟΤΕ Σελ 108 
Παράρτημα 20  Φουντώνει η κόντρα του ΟΤΕ με την ΕΕΤΤ Σελ 109 
Παράρτημα 21  Δεσπόζουσα κόντρα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Σελ 110 
Παράρτημα 22  ΟΤΕ, Cosmote Τα σενάρια που βλέπουν JP Morgan και 

Proton Bank. 
Σελ 111 

Παράρτημα 23  Πράσινο φως στα πακέτα του ΟΤΕ Σελ 112 
Παράρτημα 24  Πωλητήριο 200 εκατ. Ευρώ στη θυγατρική InfoOTE Σελ 113 
Παράρτημα 25  Στρατηγική συγχωνεύσεων μικρών εταιρειών τηλεπικοι-

νωνιών.  
Σελ 114 

Παράρτημα 26  Νέο πρόστιμο στον ΟΤΕ από την ΕΕΤΤ. Σελ 115 
Παράρτημα 27  Στην Δικαιοσύνη κατά της ΕΕΤΤ προσφεύγει ο ΟΤΕ. Σελ 116 
Παράρτημα 28  Ομιλία Παναγή Βουρλούμη, Προέδρου ΟΤΕ. 90 ΣΥΝΕ-

ΔΡΙΟ INFO-COM. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. 

Σελ 117 

Παράρτημα 29  Βασικοί αριθμοδείκτες (Key performance Indicators) της 
ITU(International Telecommunication Union) στις τηλε-
πικοινωνίες.  

Σελ 121 

Παράρτημα 30 Πελατοκεντρική προσεγγιση της ανάπτυξης προϊόντος 
με χρηση QFD 

Σελ 142 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ



 
 

 90 

Παράρτημα 1: Η ακτινογραφία του ΟΤΕ από τη UBS 
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Παράρτημα 2: Διαγωνισμός για τα καλώδια του ΟΤΕ 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ



 
 

 92 

Παράρτημα 3: Έγκριση ΕΕΤΤ στην προσφορά βρόχου του ΟΤΕ 
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Παράρτημα 4: Συνάντηση V. Reding με εταιρείες σταθερής 
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Παράρτημα 5: εν όψει της σύγκλισης υπηρεσιών, Αγορά με <<δύο ταχύτητες>> στον 
κλάδο τηλεπικοινωνιών 
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Παράρτημα 6: Εκτός Σοφοκλέους οδηγεί ο ΟΤΕ τη θυγατρική του Cosmote 
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Παράρτημα 7: Αναζητούνται γέφυρες για το ψηφιακό χάσμα. 
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Παράρτημα 8: Πως μοιράζεται η <<π’ιτα>> στην αγορά του ADSL 
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Παράρτημα 9: Αναβρασμός στις τηλεπικοινωνίες από την επίθεση της κινητής στη στα-
θερή. 
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Παράρτημα 10: Αναβαθμίζεται το δίκτυο του ΟΤΕ 
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Παράρτημα 11: κοντά στην ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς. 
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Παράρτημα 12: Για τα πρόστιμα, Νέα διαμάχη μεταξύ ΟΤΕ και ΕΕΤΤ. 
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Παράρτημα 13: Δεν έχει κλείσει το θέμα των προστίμων για τον ΟΤΕ 
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Παράρτημα 14: Η ΔΕΠΑ σπάει το μονοπώλιο στις οπτικές ίνες. 
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Παράρτημα 15: ΟΤΕ, Αύξηση κερδοφορίας 1ου εξαμήνου 2007  
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Παράρτημα 16: Βελτιώσεις στα μεγέθη εξαμήνου του ΟΤΕ 
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Παράρτημα 17: Κινητά και διαδίκτυο οδηγούν τον ΟΤΕ 
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Παράρτημα 18: Την ποιότητα προτάσσει  ΟΤΕ 
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Παράρτημα 19: Την ποιότητα προτάσσει ο ΟΤΕ 
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Παράρτημα 20: Φουντώνει η κόντρα του ΟΤΕ με την ΕΕΤΤ 
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Παράρτημα 21: Δεσπόζουσα κόντρα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 
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Παράρτημα 22: ΟΤΕ, Cosmote:Τα σενάρια που βλέπουν JP Morgan και Proton Bank.  
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Παράρτημα 23: Πράσινο φως στα πακέτα του ΟΤΕ 
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Παράρτημα 24: Πωλητήριο 200 εκατ. Ευρώ στη θυγατρική InfoOTE 
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Παράρτημα 25: Στρατηγική συγχωνεύσεων μικρών εταιρειών τηλεπικοινωνιών.  
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Παράρτημα 26: Νέο πρόστιμο στον ΟΤΕ από την ΕΕΤΤ. 
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Παράρτημα 27: Στην Δικαιοσύνη κατά της ΕΕΤΤ προσφεύγει ο ΟΤΕ. 
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Παράρτημα 28: Ομιλία Παναγή Βουρλούμη, Προέδρου ΟΤΕ. 90 ΣΥΝΕΔΡΙΟ INFO-
COM. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Η ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ Ε-
ΠΙΠΕΔΟ. 
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Παράρτημα 29: Βασικοί αριθμοδείκτες (Key performance Indicators) στις τηλεπικοινω-
νίες 
 
 ITU  

code6 
Indicator Definition 

Fixed Telephone network 
1 112 Main (fixed) 

telephone lines in 
operation 

A main line is a telephone line connecting the 
subscriber's terminal equipment to the public 
switched network and which has a dedicated 
port in the telephone exchange equipment. 
This term is synonymous with the term main 
station or Direct Exchange Line (DEL) that are 
commonly used in telecommunication 
documents. It may not be the same as an access 
line or a subscriber. Some countries include the 
number of ISDN channels; if so, this should be 
specified in a note. Fixed wireless subscribers 
should also be included. 

2 117 Total capacity of 
local public 
switching exchanges 

The total capacity of public switching 
exchanges corresponds to the maximum 
number of main lines that can be connected. 
This number includes, therefore, main lines 
already connected and main lines available for 
future connection, including those used for the 
technical operation of the exchange (test 
numbers). The measure should be the actual 
capacity of the system rather than the 
theoretical potential when the system is 
upgraded or if compression technology is 
employed. 

3 1142 Percent of main lines 
connected to digital 
exchanges 

This percentage is obtained by dividing the 
number of main lines connected to digital 
telephone exchanges by the total number of 
main lines. This indicator does not measure the 
percentage of exchanges which are digital, the 
percentage of inter-exchange lines which are 
digital or the percentage of digital network 
termination points. Respondents should 
indicate whether the main lines included in the 
definition represent only those in operation or 
the total capacity. 

                                                   
6 Code used by the International Telecommunication Union (ITU) to identify the indicator. This code ap-
pears in ITU questionnaires. 
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 ITU  
code6 

Indicator Definition 

4 116 Percent of main lines 
which are residential 

This percentage is obtained by dividing the 
number of main lines serving households (i.e., 
lines which are not used for business, 
government or other professional purposes or 
as public telephone stations) by the total 
number of main lines. Respondents should 
indicate the definition of households that is 
being applied. 

5 1162 Percent of main lines 
in urban areas 

This percentage is obtained by dividing the 
number of main lines in urban areas by the 
total number of main lines in the country. The 
definition of urban used by the country should 
be supplied. 

6 1163 Number of localities 
with telephone 
service 

Localities are cities, towns and villages in a 
country. This indicator reflects the number of 
localities that have telephone service. To 
enhance usefulness, the total number of 
localities should be provided as well as the 
population of localities covered by telephone 
service. 

7 1112 Public payphones Total number of all types of public telephones, 
including coin and card operated and public 
telephones in call offices. Publicly available 
phones installed in private places should also 
be included, as should mobile public 
telephones. All public telephones regardless of 
capability (e.g., local calls or national only) 
should be counted. If the national definition of 
"payphone" differs from that above (e.g., by 
excluding pay phones in private places) then 
respondents should indicate their own 
definition. 

Mobile network 
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 ITU  
code6 

Indicator Definition 

8 271 Mobile cellular 
telephone subscribers 
(post-paid + prepaid) 

Refers to users of portable telephones 
subscribing to an automatic public mobile 
telephone service that provides access to the 
Public Switched Telephone Network (PSTN) 
using cellular technology. This can include 
analogue and digital cellular systems but 
should not include non-cellular systems. 
Subscribers to public mobile data services or 
radio paging services should not be included. If 
this service has a name, please indicate in a 
note as well as the year the service commenced 
operation. 

8.1 271p Mobile cellular 
subscribers: prepaid  

Total number of mobile cellular subscribers 
using prepaid cards. These are subscribers that 
rather than paying a fixed monthly subscription 
fee, choose to purchase blocks of usage time. 
Only active prepaid subscribers that have used 
the system within a reasonable period of time 
should be included. This period (e.g., 3 
months) should be indicated in a note. 

9 2712 Digital mobile 
cellular subscribers 

Total number of subscribers to digital cellular 
systems (e.g., GSM, D/AMPS (TDMA), 
CDMA). Should include both post-paid and 
pre-paid subscribers. 

9.1 271h Total number of 
subscribers to mobile 
networks 

271h= 271L+271G. 
Sum of low and medium speed mobile 
subscribers and IMT-2000 (3G) subscribers. If 
data communications are available to voice 
subscribers without payment of an additional 
subscription charge, subscriber numbers would 
be those that have suitably equipped terminals 
AND have used the service at least once in a 
given period (e.g., the last three months). 
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 ITU  
code6 

Indicator Definition 

9.1.1 271L Number of 
subscribers to low 
and medium speed 
mobile networks 

Number of subscribers to low and medium 
speed mobile networks (e.g., GPRS, WAP, 
iMode etc), regardless of whether they are 
using multimedia services, though with a 
capacity for data communications, via Internet. 
In this context, "low and medium-speed 
mobile" implies a speed that is less than 144 
kbit/s in both directions. 
-General Packet Radio Service (GPRS) is a  
2.5G mobile standard typically adopted by 
GSM operators as a migration step towards 3G 
(W-CDMA). 
-Wireless Application Protocol (WAP) is a 
free, unlicensed protocol for wireless 
communications that makes it possible to 
create advanced telecommunications services 
and to access Internet pages from a mobile 
telephone. 
-iMode is a packet-based means of wireless 
data transfer and uses Compact Wireless 
Markup Language(CWML) instead of WAP's 
WML for data display. i-Mode was introduced 
in 1999 and was the first method available to 
browse the Web from a cellular phone.  
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 ITU  
code6 

Indicator Definition 

9.1.2 271G Number of 
subscribers to IMT-
2000 (3G) high-
speed mobile 
networks 

Number of subscribers to IMT-2000 (3G) 
high-speed mobile networks (e.g., CDMA2000 
1X, WCDMA, CDMA2000 1xEV-DO, etc.) 
regardless of whether they are using 
multimedia services, though with capacity for 
data communications, via Internet. In this 
context, "high-speed mobile" implies a speed 
that is equal to, or greater than, 144 kbit/s in at 
least one direction. 
-Code Division Multiple Access (CDMA) 
2000 1x is an IMT-2000 3G mobile network 
technology, based on CDMA, that delivers 
packet switched data transmission speeds of up 
to 144 kbps. 
-Wideband CDMA (W-CDMA) is an IMT-
2000 3G mobile network technology, based on 
CDMA, that presently delivers packet switched 
data transmission speeds up to 384 kbps and up 
to 2 Mbps when fully implemented. Known as 
Universal Mobile Telecommunications System 
(UMTS) in Europe. 
-CDMA2000 1xEV-DO is an IMT-2000 3G 
mobile network technology, based on CDMA, 
that delivers packet switched data transmission 
speeds of up to 2.4 Mbps. 
-Enhanced Data rates for GSM Evolution 
(EDGE) is an intermediate technology that 
brings second-generation GSM closer to third-
generation capacity for handling data speeds 
up to 384 kbits/s. 

10 271land Percent coverage of 
mobile cellular 
network (land area)  

Mobile cellular coverage of the land area in 
percent. This is calculated by dividing the land 
area covered by a mobile cellular signal by the 
total land area.  

11 271pop Percent coverage of 
mobile cellular 
network (population) 

Mobile cellular coverage of population in 
percent. Note that this is not the same as the 
mobile subscription density or penetration. The 
mobile population coverage measures the 
percentage of inhabitants that are within range 
of a mobile cellular signal whether or not they 
are subscribers. This is calculated by dividing 
the number of inhabitants within range of a 
mobile cellular signal by the total population. 

Text/data network 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ



 
 

 126 

 ITU  
code6 

Indicator Definition 

12 311 Telex subscriber 
lines 

A telex subscriber line is a line connecting the 
subscriber's terminal equipment to the public 
telex network and which has a dedicated port 
in the telex exchange equipment. 

13 412 Private leased 
circuits 

Refer to a two-way link for the exclusive use 
of a subscriber regardless of the way it is used 
by the subscriber (e.g., switched subscriber or 
non-switched, or voice or data). Private circuits 
(also referred to as leased lines) can be either 
national or international in scope. In reporting 
this indicator, only the number of lines should 
be included, not the number of network 
termination points. 

14 413 Total subscribers to 
public data networks 

The number of subscribers to public data 
networks such as packet-switched networks, 
circuit-switched networks and dial-up data 
networks. Countries should specify in a note 
which networks they are including. 

15 4213 Internet subscribers The number of Internet subscribers including 
dial-up, leased lines and broadband. A 
distinction should be made between paying and 
free subscribers in countries where there are no 
Internet access subscription charges. It would 
also be useful to list only active subscribers.  

15.1 4213d Dial-up subscribers Number of Dial-up subscribers. Dial-up is a 
connection to the Internet via a modem and 
telephone line, which requires that the modem 
dial a phone number when Internet access is 
needed. Dial-up modem speeds are generally 
limited to speeds of 28 kbit/s to 56 kbit/s. 

15.2 4213tb Broadband Internet 
subscribers 

Broadband Internet subscriber refers to 
someone who pays for high-speed access to the 
public Internet (a TCP/IP connection). High-
speed access is defined as being equal to, or 
greater than 256 kbit/s, as the sum of the 
capacity in both directions. The statistic is 
measured irrespective of the type of access, or 
the type of device used to access the Internet, 
or the method of payment.  

15.2.1 4213cab Cable modem 
Internet subscribers 

Internet subscribers using modems attached to 
cable television networks. Speed should be 
equal to, or greater than 256 kbits, as the sum 
of the capacity in both directions.  
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15.2.2 4213dsl DSL Internet 
subscribers 

Internet subscribers using Digital Subscriber 
Line (DSL) technology. DSL is a technology 
for bringing high-bandwidth information to 
homes and small businesses over ordinary 
copper telephone lines. Speed should be equal 
to, or greater than 256 kbit/s, as the sum of the 
capacity in both directions. 

15.2.3 4213ob Other broadband 
subscribers 

Internet subscribers using high-speed 
technology other than DSL and cable modem. 
This includes technologies such as Satellite 
broadband Internet, Fibre-to-the-home Internet 
access, Ethernet LANs etc. Speed should be 
equal to, or greater than 256 kbit/s, as the sum 
of the capacity in both directions. 

16 4212 Estimated Internet 
users 

The estimated number of Internet users. A 
growing number of countries are measuring 
this through regular surveys. Surveys usually 
indicate a percentage of the population for a 
certain age group (e.g., 15-74 years old). The 
total number of Internet users in this age group 
should be supplied and not the percentage of 
Internet users in this age group multiplied by 
the entire population. In situations where 
surveys are not available, an estimate can be 
derived based on the number of subscribers. 
The methodology used should be supplied, 
including reference to the frequency of use 
(e.g., in the last month).  

16.1 4212f Percent female 
Internet users 

Share of females in the total number of Internet 
users. This is calculated by dividing the 
number of female Internet users by the total 
number of Internet users and multiplied by 
100.  

16.2 4212f%f Female Internet users 
as percent of female 
population 

Share of female Internet users in the total 
number of females. This is calculated by 
dividing the number of female Internet users 
by the total number of females and multiplied 
by 100.  

17 424 PWLAN locations The number of Public Wireless Local Area 
Network (PWLAN) locations (i.e., hotspots). 
PWLANs are based on the IEEE 802.1b 
standard, commonly referred to as WiFi.  
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18 28 ISDN subscribers The number of subscribers to the Integrated 
Services Digital Network (ISDN). This can be 
separated by basic rate interface service (i.e., 
2B+D, ITU-T Rec. I.420) and primary rate. 

18.1 281 Basic rate ISDN 
subscribers 

The number of subscribers to the basic rate 
interface service. 

18.2 282 Primary rate ISDN 
subscribers 

The number of subscribers to the primary rate 
interface service. 

18.3 28c ISDN voice channel 
equivalents 

B-channel equivalents converts the number of 
ISDN subscriber lines into their equivalent 
voice channels, and is the sum of basic and 
primary rate equivalents. The number of basic 
rate subscribers is multiplied by two and the 
number of primary rate subscribers is 
multiplied by 23 or 30 depending on the 
standard implemented. 

19 4214 International Internet 
bandwidth 

Total capacity of international Internet 
bandwidth in Mega Bits Per Second (Mbps). If 
capacity is asymmetric (i.e., more incoming 
that outgoing), provide incoming capacity. 

19.1 4214og Outgoing Total outgoing capacity of international 
Internet bandwidth in Mega Bits Per Second. 

19.2 4214ic Incoming Total incoming capacity of international 
Internet bandwidth in Mega Bits Per Second. 

Quality of service 
20 123 Waiting list for main 

lines 
Un-met applications for connection to the 
Public Switched Telephone Network (PSTN) 
that have had to be held over owing to a lack 
of technical facilities (equipment, lines, etc.). It 
should be specified what is the normal period 
for responding to requests for a new line (for 
instance, no more than two weeks from the 
date of the request). If necessary, use the data 
of the largest operator measured by number of 
main lines.  
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21 143 Faults per 100 main 
lines per year 

The total number of reported faults to main 
telephone lines for the year. Countries should 
specify whether faults due to faulty terminal 
equipment on the customer’s premises are 
included in the indicator or not. Faults, which 
are not the direct responsibility of the public 
telecommunications operator, should probably 
be excluded. This is calculated by dividing the 
total number of reported telephone faults for 
the year by the total number of main lines in 
operation and multiplied by 100. If necessary, 
use the data of the largest operator measured 
by number of main lines. 

22 141 Percent of telephone 
faults cleared by next 
working day 

Percentage of PSTN faults reported that have 
been corrected by the end of the next working 
day. (i.e., not including non-working days 
(e.g., weekends, holidays)). If necessary, use 
the data of the largest operator measured by 
number of main lines. 

Traffic 
23 1311m Local telephone 

traffic (minutes) 
Local telephone traffic consists of effective 
(completed) fixed telephone line traffic 
exchanged within the local charging area in 
which the calling station is situated. This is the 
area within which one subscriber can call 
another on payment of the local charge (if 
applicable). This indicator should be reported 
in the number of minutes. If the indicator is 
reported in calls or meter units (pulses), then 
an appropriate conversion figure to minutes of 
traffic should be supplied. 

23.1 1313wm Fixed to mobile 
traffic (minutes) 

Total incoming minutes to mobile cellular 
subscribers from a fixed network. 

23.2 1311im Internet Dial-up 
traffic (minutes) 

The total volume in minutes of dial-up sessions 
over the public switched telephone network to 
access the Internet. 

24 1312m National trunk 
telephone traffic 
(minutes) 

National trunk (toll) traffic consists of effective 
(completed) fixed national telephone traffic 
exchanged with a station outside the local 
charging area of the calling station. The 
indicator should be reported as the number of 
minutes of traffic. 
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25 132mb International 
incoming and 
outgoing telephone 
traffic (minutes) 

Sum of international incoming and outgoing 
traffic (i132m+i132mi). 

25.1 132m International 
outgoing telephone 
traffic (minutes) 

This covers the effective (completed) traffic 
originating in a given country to destinations 
outside that country. The indicator should be 
reported in number of minutes of traffic. 

25.2 132mi International 
incoming telephone 
traffic (minutes) 

Effective (completed) traffic originating 
outside the country with a destination inside 
the country. The indicator should be reported 
in number of minutes of traffic. 

26  Public data traffic 
(non-Internet) 

Traffic from public data services such as X.25 
and frame-relay (but excluding Internet) 
measured in megabytes per second (Mbytes).  

27 133wm Outgoing mobile 
minutes 

Total number of minutes made by mobile 
subscribers (including minutes to fixed and 
minutes to other mobile subscribers). 

27.1.1  Outgoing/originating 
mobile minutes to 
same mobile network 

Number of minutes made by mobile 
subscribers to the same mobile network.  

27.1.2  Outgoing/originating 
mobile minutes to 
other mobile 
networks 

Number of minutes made by mobile 
subscribers to other mobile networks. 

27.1.3  Outgoing/originating 
mobile minutes to 
international 

Number of mobile minutes originating in a 
given country to destinations outside that 
country. 

27.1.4  Roaming minutes out 
(own subscribers) 

Number of minutes made by own mobile 
subscribers to make and receive calls when 
outside the service area of his home network, 
e.g., when traveling abroad.  

27.1.5  Outgoing mobile 
minutes to fixed 
networks 

Number of outgoing minutes made by mobile 
subscribers to fixed networks. 

27.2.1  Incoming 
international minutes 
to mobile network 

Number of incoming minutes (fixed and 
mobile) received by mobile networks from 
another country. 

27.2.2  Roaming minutes in 
(foreign subscribers) 

The number of minutes made by foreign 
subscribers to make and receive calls when 
outside the service area of their home network.  

27.3 133sms SMS sent Total number of mobile Short Message Service 
(SMS) sent. 
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27.4  MMS sent Total number of mobile Multimedia 
Messaging Service (MMS) sent. 

28 22 International 
outgoing telegrams 

The number of charged outgoing full rate 
telegrams originating in a given country with a 
destination outside the country. Should be 
measured as the number of telegrams rather 
than the number of words. 

Tariffs 
Because most countries now have some form of competition in at least one market 
segment, there may not be a standard tariff. In addition, tariffs within services may not 
be uniform (e.g., telephone subscription charges may vary across the nation). The 
following guidelines may be useful. It is preferable to use the tariffs of the operator with 
the largest market share (measured by subscribers or minutes). It is preferable to use the 
tariffs that the majority of consumers pay (e.g., if most of the customers are in urban 
areas, use urban tariffs). It is preferable to include taxes and provide a note specifying 
whether taxes are included and what the rate is. It is preferable to use the same operator 
each year to enhance chronological comparability. It is preferable to report tariffs in 
national currency. If this is not the case, it should be specified in a note. 
31.1   Fixed local telephone service tariffs –

residential 
31.1.1 151 Installation fee for 

residential telephone 
service 

Installation (or connection) refers to the one-
off charge involved in applying for residential 
basic telephone service. Where there are 
different charges for different exchange areas, 
the charge for the largest urban area should be 
used and specified in a note.  

31.1.2 152 Monthly subscription 
for residential 
telephone service 

Monthly subscription refers to the recurring 
fixed charge for subscribing to the PSTN. The 
charge should cover the rental of the line but 
not the rental of the terminal (e.g., telephone 
set) where the terminal equipment market is 
liberalized. Separate charges should be stated 
where appropriate, for residential and business 
subscribers or for first and subsequent lines. If 
the rental charge includes any allowance for 
free or reduced rate call units, this should be 
indicated. If there are different charges for 
different exchange areas, the largest urban area 
should be used and specified in a note. 

31.1.3 153 Price of a 3-minute 
fixed telephone local 
call (peak rate) 

Local call refers to the cost of a peak rate 3-
minute call within the same exchange area 
using the subscriber's own terminal (i.e., not 
from a public telephone). 
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31.1.4 153o Price of a 3-minute 
fixed telephone local 
call (off-peak rate) 

Local call refers to the cost of an off-peak rate 
3-minute call within the same exchange area 
using the subscriber's own terminal (i.e., not 
from a public telephone). 

31.2   Fixed local telephone service tariffs -business 
31.2.1 151b Installation fee for 

business telephone 
service 

Installation (or connection) refers to the one-
off charge involved in applying for business 
basic telephone service. Where there are 
different charges for different exchange areas, 
the charge for the largest urban area should be 
used and specified in a note.  

31.2.2 152b Monthly subscription 
for business 
telephone service 

Monthly subscription refers to the recurring 
fixed charge for subscribing to the PSTN. The 
charge should cover the rental of the line but 
not the rental of the terminal (e.g., telephone 
set) where the terminal equipment market is 
liberalized. Separate charges should be stated 
where appropriate, for residential and business 
subscribers or for first and subsequent lines. If 
the rental charge includes any allowance for 
free or reduced rate call units, this should be 
indicated. If there are different charges for 
different exchange areas, the largest urban area 
should be used and specified in a note. 

32  National telephone 
call prices 

This is the cost of a 3-minute direct dialed (i.e., 
without operator intervention) call within the 
country but outside the local exchange area. 
The rate should be supplied for peak rate time 
calls and off-peak (discount) rate calls (if 
applicable). The cost should be reported in 
national currency, with a statement on what 
taxes are applied. 
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33  International 
telephone call prices 

This is the cost of a 3-minute direct dialed (i.e., 
without operator intervention) call from a 
destination within the country to a destination 
outside the country. The rate should be 
supplied for peak rate time calls and off-peak 
(discount) rate calls (if applicable). The cost 
should be reported in national currency, with a 
statement on what taxes are applied. If 
possible, international tariffs to all countries 
should be provided, but at a minimum, tariffs   
should be provided for the cost of call to the 
USA (as the largest source and origin of 
international traffic). 

   Mobile cellular tariffs 
34.1.1 151c Mobile cellular 

connection charge 
The initial, one-time charge for a new 
subscription. Refundable deposits should not 
be counted. Although some operators waive 
the connection charge, this does not include the 
cost of the Subscriber Identify Module (SIM) 
card. The price of the SIM card should be 
included in the connection charge. It is 
preferable to use the connection charge for pre-
paid service to enhance inter-country 
comparability. A note should indicate whether 
taxes are included (preferred) or not. 

34.1.2 152c Mobile cellular 
monthly subscription 

The monthly subscription charge for mobile 
cellular service. Due to the variety of plans 
available in many countries, it is preferable to 
use pre-paid tariffs. In that case, the monthly 
subscription charge would be zero. However in 
some countries, a monthly air time charge is 
applied even for pre-paid service. If so, that 
amount should be used. A note should indicate 
whether taxes are included (preferred) or not. 
The note should also specify the amount of 
free monthly minutes included if applicable.  
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34.1.3 153c Mobile cellular - 
price of 3 minute 
local call (peak) 

The price of a three minute peak rate local call 
from a mobile cellular telephone. If operators 
charge different prices depending on who is 
being called (e.g., same mobile network, fixed 
network, another mobile network) these should 
be listed separately. In order to enhance inter-
country comparability it is preferable to use 
pre-paid tariffs. A note should indicate whether 
taxes are included (preferred) or not.  

34.1.4 153co Mobile cellular - 
price of 3 minute 
local call (off-peak) 

The price of a three minute off-peak rate local 
call from a mobile cellular telephone. If 
operators charge different prices depending on 
who is being called (e.g., same mobile 
network, fixed network, another mobile 
network) these should be listed separately. In 
order to enhance inter-country comparability it 
is preferable to use pre-paid tariffs. A note 
should indicate whether taxes are included 
(preferred) or not. 

34.1.5 153sms Mobile cellular – 
price of SMS  

Price of sending a national Short Message 
Service (SMS) message from a mobile 
handset.  

34.2  Mobile termination 
rate 

Many telecommunications companies outside a 
country now impose substantial fees to 
complete telephone calls to mobile phones and 
other wireless devices including pagers, 
Personal Computers and Personal Digital 
Assistants. In order to recover these fees, the 
operator inside the country adds a mobile 
termination charge to all calls completed to 
wireless devices in the affected countries. The 
charge amount varies by country and applies to 
all calls that are placed to wireless device.  

Other data tariffs 
35  Leased line charges Connection charge and monthly rental charge. 

Costs should be specified for different speeds 
(e.g., 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 56/64 kbit/s and 
1.5/2.0 Mbit/s) and different distances  

36  Data communication 
charges 

Connection, monthly rental charge and call set-
up charges for packet-switched data 
communication. 
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37  Internet tariffs Connection, monthly rental and usage charges 
for Internet access service. This should be 
provided for both dial-up and broadband 
service (e.g., DSL and/or cable modem 
service). If additional charges are payable for 
telephone usage for dial-up use, this and the 
amount should be specified in a note.  A note 
should indicate whether the subscription 
includes free hours and/or is flat-rate.   

37.1  Internet connection 
charge 

The initial, one-time charge for a new 
subscription. Refundable deposits should not 
be counted. A note should indicate whether 
taxes are included (preferred) or not. 

37.2  Internet monthly 
subscription 

The monthly subscription charge for Internet 
service. A note should indicate whether taxes 
are included (preferred) or not. The note 
should also specify the amount of free monthly 
hours included if applicable. 

37.3  Internet - price of per 
minute connection  

Cost of per minute connection once the free 
Internet hours included in the subscription is 
used up. A note should indicate whether taxes 
are included (preferred) or not. 

37.4  Internet access tariff 
(20 hours per month) 

This indicator refers to the lowest price for 20 
hours of Internet usage per month. It includes 
the tariff components of monthly line rental, 
line usage charge and Internet access charge, 
plus any tax that may be levied (as this is a 
service used by both residential and business 
consumers). The tariff chosen for a particular 
country would be the package for 20 hours per 
month that is the cheapest, that is widely 
available (or, in the case of regional service 
providers, is available in the capital city) and is 
available to the general public without 
restriction (e.g., excluding in-company or 
limited time offers, and excluding offers that 
are bundled with some other service). 

STAFF 
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38 51 Total full-time 
telecommunication 
staff 

Full-time staff employed by 
telecommunication network operators in the 
country for the provision of public 
telecommunication services, including mobile 
services. Part-time staff should be expressed in 
terms of full-time staff equivalents.  As far as 
possible, staff not working principally for the 
provision of telecommunications services (e.g., 
those working in postal services or broadcast 
operations) should be excluded. 

38.1 51f Female 
telecommunication 
staff 

The number of full time telecommunication 
staff that are female. 

38.2 51w Mobile 
communications staff 

Total number of staff employed by mobile 
cellular network operator. This refers to mobile 
operators building infrastructure and not staff 
employed by resellers. 

REVENUE 
39 75 Total revenue from 

all 
telecommunication 
services 

This is the total telecommunication revenue 
earned. This should exclude revenues from 
non-telecommunications services. Revenue 
(turnover) consists of telecommunication 
service earnings during the financial year 
under review. Revenue should not include 
monies received in respect of revenue earned 
during previous financial years, neither does it 
include monies received by way of loans from 
governments, or external investors, nor monies 
received from repayable subscribers' 
contributions or deposits. 

40 71 Revenue from 
telephone service 

Revenue received from fixed telephone 
connection, subscription and calls.  

40.1 711 Income from 
telephone connection 
charges 

Revenue received for connection (installation) 
of telephone service. This may include charges 
for transfer or cessation of service. 

40.2 712 Income from 
telephone 
subscription charges 

Revenues from recurring charges for 
subscription to the PSTN including equipment 
rentals where relevant. 

40.3 7131 Income from local 
calls 

Revenue from local calls. 

40.4 7132 Income from national 
long distance calls 

Revenue from national long distance calls. 
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40.5 7133 Income from 
international calls 

This should include charges received from 
subscribers for placing outgoing calls, after 
deduction of the share of this income to be 
paid to other organizations for outgoing 
telecommunication traffic (operators of the 
incoming and possibility transit countries) and 
after inclusion of income received from foreign 
telephone operators for completing calls 
originating in a foreign country. Payments 
from and to foreign telecommunication 
operators should be listed separately. 

41 731 Revenue from data 
transmission 

Revenues from data services such as data 
communications (e.g., packet switching) and 
Internet access but not telegram or telex. 

42 732 Revenue from leased 
circuits  

Revenue from the provision of leased lines 
(circuits). 

43 741 Revenue from mobile 
communications  

Revenues from the provision of all types of 
mobile communications services such cellular, 
private trunked radio and radio paging.  

43.1  Mobile data revenues Revenues from mobile data services such as 
text messaging, high-speed network access, 
WAP use, etc. 

43.1.1  Text and multimedia 
messaging revenues 

Revenues from text messaging (e.g., SMS) and 
from non-text messaging based mobile data 
services such as high-speed access charges and 
WAP use. 

44 74 Other revenues Any other revenues not accounted for 
elsewhere for the provision of public 
telecommunication services. Responders 
should indicate in a note what are the main 
sources of "other" telecommunications 
revenues. 

45  Value-added from 
telecommunications 
sector 

Represents the revenue generated by 
telecommunication service sector out of which 
is paid wages and salaries, the cost of capital 
investment and financial charges, before 
arriving at a figure for profit.  

INVESTMENT 
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46 81 Total annual 
investment in 
telecom  

The annual investment in telecom (including 
mobile service) for acquiring property and 
plant. The term investment means the 
expenditure associated with acquiring the 
ownership of property (including intellectual 
and non-tangible property such as computer 
software) and plant. These include expenditure 
on initial installations and on additions to 
existing installations where the usage is 
expected to be over an extended period of 
time. Note that this applies to telecom services 
which are available to the public, and excludes 
investment in telecom software or equipment 
for private use. Also referred to as capital 
expenditure. 

46.1 83 Fixed telephone 
service investment 

Annual investment on equipment for fixed 
telephone service. 

46.2 841m Mobile 
communication 
investment 

Annual capital investment on equipment for 
mobile communication networks. 

46.3  Foreign investment Investment coming from foreign sources. 
COMMUNITY ACCESS INDICATORS 
47  Percentage of 

localities with PIACs  
A public Internet access centre (PIAC) is a 
site, location, centre of instruction at which 
Internet access is made available to the public, 
on a full-time or part-time basis. This may 
include telecentres, digital community centres, 
Internet cafés, libraries, education centres and 
other similar establishments, whenever they 
offer Internet access to the general public. All 
such centres should have at least one public 
computer for Internet access. Localities refer to 
a country’s villages, towns and cities. The 
percentage of localities with public Internet 
access centres (PIACs) is computed by 
dividing the number of localities with at least 
one PIAC by the total number of the country's 
localities and multiplying by 100. The 
indicator should be broken down by range of 
inhabitants.   
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48  Percentage of the 
population with 
access to a PIAC 

Measures the number of inhabitants enjoying 
PIAC coverage as a proportion of the country’s 
total population. When a locality (village, 
town, city) has at least one PIAC then the 
entire population living in this locality is 
considered to be served by that PIAC.. 

49  Number of localities 
with PIAC 

Refers to all localities (a nation’s villages, 
towns, and cities) that have at least one Public 
Internet Access Centre (PIAC). A PIAC is a 
site, location, or centre of instruction at which 
Internet access is made available to the public, 
on a full-time or part-time basis.  

50  Target population for 
DCC services 

Refers to the potential population (the potential 
population refers to anyone of age 6 years or 
more) minus the number of non-community 
Internet users (non-community Internet users 
are those citizens that have Internet access 
from a point different from a PIAC, for 
example at home). 

51  Total number of 
PIACs 

Refers to the total number of Public Internet 
Access Centres (PIAC). A PIAC is a site, 
location, or centre of instruction at which 
Internet access is made available to the public, 
on a full-time or part-time basis. This may 
include telecentres, digital community centres, 
Internet cafés, libraries, education centres and 
other similar establishments, whenever they 
offer Internet access to the general public. All 
such centres should have at least one public 
computer for Internet access. 
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51.1  Total number of 
DCCs 

Refers to the total number of a nation’s Digital 
Community Centres (DCC). A DCC is a place 
where the public can access Internet services 
from terminal facilities placed at their disposal. 
A DCC is an undertaking based on a 
government framework for universal access. It 
should offer equitable, universal and affordable 
access. There are some minimum requirements 
for a Public Internet Access Centre (PIAC) to 
be considered a DCC Every DCC should have 
at least one computer and one printer and a 
minimum connection speed of 64 kbit/s per 
centre to the Internet Service Provider (ISP). 
DCC users should also be provided with 
support and maintenance and it should be 
opened a minimum of 20 hours per week.  

51.2  Total number of 
other PIACs 

Refers to the total number of other Public 
Internet Access Centres (not PIACs and not 
DCCs). Other PIACs include cybercafés. 
Education Centres may be classified as a DCC 
or a PIAC, depending on the conditions they 
satify (see indicator 51 and 51.1) 

52  Total number of 
computers in DCCs 

Refers to the total number of computers 
available in all Digital Community Centres. A 
DCC is a place where the public can access 
Internet services from terminal facilities placed 
at their disposal. See Indicator 51.1 for the 
definition of a DCC. 

53  Actual DCC usage 
percentage 

To calculate the actual DCC usage percentage, 
countries should divide the actual number of 
DCC users by the DCC target population (see 
indicator 50 for definition) for DCC services 
and multipy by 100. A user is efined as a 
person who accesses the Internet at least once a 
month.  

OTHER INDICATORS 
54  Number of radio sets The total number of radio sets. A radio set is a 

device capable of receiving broadcast radio 
signals, using popular frequencies, such as FM, 
AM, LW and SW.  A radio set may be a 
standalone device, or it may be integrated into 
another device, such as a Walkman, a car, or 
an alarm clock.  
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 ITU  
code6 

Indicator Definition 

55  Number of TV sets The total number of television sets. A 
television set is a device capable of receiving 
broadcast television signals, using popular 
access means such as over-the-air, cable and 
satellite. A television set may be a standalone 
device, or it may be integrated into another 
device, such as a computer or a mobile phone.  
It may be useful to distinguish between digital 
and analogue signal delivery and between TV 
sets receiving only a limited number of signals 
(usually over-the-air) and those that have 
multiple channels available (e.g., by satellite or 
cable).  

56 965m Total number of 
multi-channel TV 

965m=965c+965s. 
This is the total number of multi-channel TV 
subscribers (both terrestrial and satellite). 

56.1 965c Number of terrestrial 
multi-channel TV 
subscribers 

Number of terrestrial multi-channel TV such as 
cable TV, digital terrestrial TV, Microwave 
Multi-point Distribution systems (MMDS) and 
Satellite Master Antenna Television (SMATV) 
subscribers. 

56.2 965s Direct to Home 
satellite antennas 

The number of home satellite antennas that can 
receive television broadcasting directly form 
satellites. 

57 965cp Homes passed by 
multi-channel TV  

Number of households that have a multi-
channel (both terrestrial and satellite) 
television connection whether they are 
subscribing or not. 

58 422 Number of Personal 
Computers  

The number of Personal Computers (PC) 
measures the number of computers installed in 
a country. The statistic includes PCs, laptops, 
notebooks etc, but excludes terminals 
connected to mainframe and mini-computers 
that are primarily intended for shared use, and 
devices such as smart-phones that have only 
some, but not all, of the functions of a PC (e.g., 
they may lack a full-sized keyboard, a large 
screen, an Internet connection, drives etc).  
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Παράρτημα 30 Πελατοκεντρική προσεγγιση της ανάπτυξης προϊόντος με χρηση QFD 
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