Σσόλια επί ηηρ διαβούλεςζηρ ζσεηικά με ηιρ απσέρ και ηη μεθοδολογία κοζηολόγηζηρ και
λογιζηικού διασωπιζμού
Ι. Γενικά ζσόλια
1.
Όπσο θαη ζην παξειζφλ ζην πιαίζην ζρεηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ, έηζη θαη ζηελ παξνχζα
δηαβνχιεπζε θαινχκαζηε νπζηαζηηθά λα ζρνιηάζνπκε παξακέηξνπο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ απφ ηελ
ΔΔΣΣ θνζηνινγηθψλ κνληέισλ, βαζηδφκελνη κφλν ζε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ηνπο αξρψλ θαη ρσξίο λα
κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ αξρψλ απηψλ, θαζψο εμαθνινπζνχκε λα κελ
έρνπκε πξφζβαζε ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα θνζηνινγηθά κνληέια, παξά ηα πνιπάξηζκα ζρεηηθά
αηηήκαηά καο πξνο ηελ ΔΔΣΣ.
Με αθνξκή ινηπφλ ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηηο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία
θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, ζα ζέιακε λα ππνβάιινπκε γηα κηα αθφκε θνξά ην πάγην
αίηεκά καο αλαθνξηθά κε ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ ηερλννηθνλνκηθψλ
κνληέισλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ (ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ) θαη νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ
(ιηαληθψλ ππεξεζηψλ) ηνπ ΟΣΔ.
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε θνηλνπνίεζε ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ησλ δεηνχκελσλ ηερλννηθνλνκηθψλ
κνληέισλ απνξξέεη επζέσο απφ ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, ελψ δελ εκπνδίδεηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ
απφξξεην ηνπ ΟΣΔ, θαζψο αθνξά ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηελ ΔΔΣΣ θνζηνινγηθά κνληέια γηα ηνλ
έιεγρν ηνπ ΟΣΔ θαη φρη ζε εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ππφρξενπ παξφρνπ.
Η εθαξκνγή ησλ κνληέισλ θνζηνιφγεζεο θαη νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο γηα ηελ
εηαηξεία καο, θαζψο βάζεη ηνπ κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ξπζκηδφκελσλ ηηκψλ
ρνλδξηθήο δηακνξθψλνληαη νη ηηκέο βαζηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε
ζηελ αγνξά ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη internet, ελψ ε εθαξκνγή ησλ κνληέισλ γηα ηελ νηθνλνκηθή
αμηνιφγεζε ησλ παθέησλ ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ έρεη επζείεο ζπλέπεηεο ζηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ζε
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ιηαληθήο ηεο εηαηξείαο καο. Σπρφλ ειαηηψκαηα, ειιείςεηο ή πιαζκαηηθέο
παξαδνρέο πνπ νδεγνχλ ζε ζθάικαηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παθέησλ ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ έρνπλ άκεζν
αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ εηαηξεία καο, θαζψο ζπκπηέδνπλ ηηο φπνηεο δπλαηφηεηεο
θεξδνθνξίαο ηεο.
Γίρσο ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθννηθνλνκηθψλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν ηνπ ΟΣΔ, ε δεκνζίεπζε θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΣΔ δελ κπνξεί λα
εμππεξεηήζεη νπζηαζηηθά ηνλ ζηφρν ηεο δηαθάλεηαο ζηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν ηνπ ΟΣΔ, ή ζηελ
εμέηαζε ηεο χπαξμεο ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο ή ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζε παθέηα ιηαληθήο
ηνπ ΟΣΔ.
Δμάιινπ, ηα ζπγθεθξηκέλα ηερλννηθνλνκηθά κνληέια ζπληζηνχλ δηνηθεηηθά έγγξαθα θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ άξζξν 5 ηνπ ΚΓΓηαδ (Ν 2690/1999)) θαη ε κε παξνρή ηνπο ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ ζπληαγκαηηθά
θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε δηνηθεηηθά έγγξαθα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο έρνπκε επαλεηιεκκέλσο αλαθέξεη, ε γλσζηνπνίεζε ησλ ηερλννηθνλνκηθψλ
κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο ηνπ
ΟΣΔ ζα πξνζδψζεη δηαθάλεηα ζηνπο δηεμαγφκελνπο ειέγρνπο εληζρχνληαο ηελ αμηνπηζηία ηνπο, αιιά
θαη ζα αλαβαζκίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ
κεζνδνινγηθψλ αξρψλ θνζηνιφγεζεο ζχκθσλα πξνο ηελ επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία. Η
δεκνζίεπζε ησλ ελ ιφγσ κνληέισλ ζηα πξφηππα ηεο πξαθηηθήο ρσξψλ φπσο ε Απζηξία, ε Οιιαλδία,
ε Ιξιαλδία, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ζα έδηλε θαη ζηελ ΔΔΣΣ ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηηο απφςεηο ηεο
αγνξάο αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κνληέισλ θαη λα ηα επηθαηξνπνηεί ψζηε λα
αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο εθάζηνηε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.
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Δηδηθά γηα ην Μνληέιν Πξνθαηαξθηηθνχ Διέγρνπ (Preliminary Test Module) πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέζν αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ παξφρνπ κε ΙΑ
πξηλ ηελ επίζεκε ππνβνιή ηνπο ζηελ ΔΔΣΣ, ππάξρεη θαη ξεηή πξφβιεςε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ πξνο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο (ΑΠ ΔΔΣΣ
595/013/10.03.2011 – ΦΔΚ 533/Β/06.04.20122). Η ρνξήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ
επηβάιιεηαη θαη ζην πιαίζην ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζε ζρέζε
κε ηνλ ΟΣΔ, ν νπνίνο πξνθαλψο δηακνξθψλεη ηελ εκπνξηθή ηνπ πνιηηηθή έρνληαο ιάβεη
ππφςε θαη απηφ ην δεδνκέλν. Ωζηφζν, ε ΔΔΣΣ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ηεξήζεη ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ σο άλσ Απφθαζε θαη δηα ηεο παξαιείςεψο ηεο αξλείηαη λα αληαπνθξηζεί
ζηα πνιπάξηζκα ζρεηηθά αηηήκαηα ησλ παξφρσλ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη πνιχ κεγαιχηεξνο βαζκφο δηαθάλεηαο ζε
ζρέζε κε ηα νηθνλνκνηερληθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ρνλδξηθψλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηνπ ΟΣΔ. Σν δήηεκα ησλ πιεξνθνξηψλ θνζηνιφγεζεο
αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ νξζά ζηελ ελφηεηα 6.1, φπνπ ε ΔΔΣΣ θξίλεη/εθηηκά ε ίδηα ην
θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο θνζηνιφγεζεο LRAIC κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ έλλνηα ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ. χκθσλα θαη κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία ε Ρπζκηζηηθή Αξρή
νθείιεη λα κελ αξθείηαη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ σο εκπηζηεπηηθψλ απφ ηνλ
ππφρξεν πάξνρν, αιιά λα εθηηκά ε ίδηα ηνλ εκπηζηεπηηθφ ή κε ραξαθηήξα ηνπο. Η θξίζε
αλαθνξηθά κε ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα κηαο πιεξνθνξίαο πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη. Η
δεκνζίεπζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ απμάλεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο
αγνξάο φηη ηα ξπζκηδφκελα ηέιε είλαη θνζηνζηξεθή θαη ακεξφιεπηα ζπκβάιινληαο ζηελ
αζθάιεηα δηθαίνπ ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ. Παξαθαινχκε ηελ ΔΔΣΣ φπσο,
ελεξγψληαο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, αιιά θαη γηα ιφγνπο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ηνπ
ΟΣΔ, λα δεκνζηεχζεη άκεζα θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ρνλδξηθψλ
πξντφλησλ/ππεξεζηψλ θνζηνινγηθά κνληέια, έζησ θαη κε κε αιεζή (dummy) λνχκεξα (φπνπ
απηά θξίλεηαη φηη εληάζζνληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην), ψζηε λα απνθηήζνπλ φινη νη
ελδηαθεξφκελνη κία μεθάζαξε εηθφλα αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηνπ θνζηνινγηθνχ κνληέινπ θαη ηηο
παξακέηξνπο πνπ ειέγρνληαη.

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, επαλαιακβάλνπκε ην αίηεκά καο λα καο θνηλνπνηήζεηε άκεζα φια ηα
ηερληθννηθνλνκηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο ηνπ ΟΣΔ
ζηηο ξπζκηδφκελεο αγνξέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο, θαζψο θαη λα δηαζθαιίζεηε ηε κειινληηθή
επηθαηξνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ.
2.
Μνινλφηη ζηηο απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ
ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ γίλεηαη ξεηή κλεία ζηελ ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ γηα θνζηνζηξεθή ηηκνιφγεζε, ν
έιεγρνο ηεο νπνίαο δηεμάγεηαη ζε εηήζηα βάζε απφ αλεμάξηεην θνξέα δηνξηζκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ
απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ δεκνζηεχνληαη ζε ζρεηηθή απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, ζηελ
νπζία νπδέπνηε ε ΔΔΣΣ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ επηβνιή νηαζδήπνηε θχξσζεο θαηά ηνπ ΟΣΔ φηαλ
δηαπηζηψλεη φηη ν ΟΣΔ δελ απνδεηθλχεη ηελ θνζηνζηξέθεηα ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ γηα ηηο νξηζκέλεο απφ
ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο. Οκνίσο ε ΔΔΣΣ έρεη απνθχγεη λα επηβάιιεη θπξψζεηο ζηνλ ΟΣΔ φηαλ απηφο
δελ ζπκκνξθψλεηαη (άιισο αγλνεί) κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ θάζε ρξφλν ηνπ απεπζχλεη ε ΔΔΣΣ. Η ζηάζε
πνπ ηεξεί ζην ζέκα απηφ ε ΔΔΣΣ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη νη πάξνρνη δελ έρνπλ πξφζβαζε
ζηα απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΣΔ κε ηελ ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο πνπ ηνπ
έρεη επηβιεζεί, θαζηζηά φισο αδηαθαλή θαη άξα αλεπίδεθηε ειέγρνπ ηελ δηαδηθαζία θνζηνιφγεζεο
ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. Δλ ηέιεη, ε δηαδηθαζία ηνπ
θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεη ε ΔΔΣΣ νπδφισο ζπλάδεη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε λνκνζεζία
θαη ηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο.
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Δπίζεο, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην δηθφ ηεο κνληέιν bottom−up (εηζάγνληαο ζε απηφ θξηηήξηα
φπσο απνηειεζκαηηθφηεηα, δεηήκαηα νηθνλνκηψλ θιίκαθνο πνπ επηδξνχλ ζηα θφζηε θ.ιπ.)
πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ top−down κνληέινπ ηνπ ΟΣΔ ή/θαη λα δηαζηαπξψλεη απηά
κε απνηειέζκαηα απφ βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε θνζηνζηξέθεηα ζηηο
ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ.
Με άιια ιφγηα, αθξηβψο επεηδή ε ΔΔΣΣ δηαζέηεη ηα εξγαιεία γηα λα επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε
θνζηνζηξέθεηαο ζηνλ ΟΣΔ, ζεσξνχκε κε ελδεδεηγκέλε ηελ πξαθηηθή ηεο λα δέρεηαη επί ρξφληα, κε ηηο
απνθάζεηο ηεο, ηελ εθαξκνγή κε θνζηνζηξεθψλ ηηκνινγίσλ απφ ηνλ ΟΣΔ, δερφκελε κφλν φηη απηά δελ
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ αλαδξνκηθά απφ ηελ αξρή θάζε έηνπο. Η πξφβιεςε ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ηηκέο γηα
ηηο νπνίεο δελ απνδείρζεθε ε θνζηνζηξέθεηα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νπζηαζηηθά αλαηξεί ηελ ππνρξέσζε
θνζηνζηξέθεηαο ηνπ ΟΣΔ, θαζψο επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή κε θνζηνζηξεθψλ ηηκψλ θαη κάιηζηα ρσξίο
επηπηψζεηο γηα ηνλ παξαβάηε.
Η ΔΔΣΣ, επηηξέπνληαο ηελ εθαξκνγή απφ ηνλ ΟΣΔ κε θνζηνζηξεθψλ ηηκψλ γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο, θαηά παξάβαζε ησλ αξρψλ ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε εκαληηθή Ιζρχ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο, εζθαικέλα ζεσξεί φηη κε ηελ
έλαξμε εθαξκνγήο ησλ κε θνζηνζηξεθψλ ηηκψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη φρη αλαδξνκηθά, ζεξαπεχεη ηε κε απφδεημε ηεο θνζηνζηξέθεηαο. ε
θάζε πεξίπησζε, φπσο πξνείπακε, ε κε απφδεημε ηεο θνζηνζηξέθεηαο απφ ηνλ ΟΣΔ, δειαδή ε κε
εθπιήξσζε ηεο ξπζκηζηηθήο ππνρξέσζήο ηνπ, ζα έπξεπε λα ζπλεπάγεηαη απζηεξέο θπξψζεηο γηα ηνλ
ΟΣΔ.
3.
Όπσο νξζά ζεκεηψλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ ζηηο εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ
θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο (ελφηεηα 1.4.4) “αν και δεν σπάρτοσν σποτρεώζεις λογιζηικού
διατωριζμού ζτεηικά με άλλα προϊόνηα, εθόζον ασηά μοιράζονηαι κόζηη με ηα σπό ρύθμιζη, η
καηανομή ηοσ κόζηοσς ζε ασηά ηα προϊόνηα πρέπει να γίνεηαι επίζης με διαθάνεια”. Θεσξνχκε φηη ε
παξαηήξεζε απηή έρεη θεθαιαηψδε ζπνπδαηφηεηα ζηελ ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ κε ηα νπνία ηξνθνδνηείηαη ην φπνην θνζηνινγηθφ κνληέιν. Ο έιεγρνο ηεο θαηαλνκήο ηνπ
θφζηνπο κεηαμχ ξπζκηζκέλσλ θαη αξξχζκηζησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ππφρξενπ παξφρνπ
πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθφο, ελψ ε φπνηα θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη επαξθψο
ηεθκεξησκέλα.
πλαθψο παξαηεξείηαη φηη ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε πνιχ πξνζνρή ην ελδερφκελν κεηαθνξάο
θφζηνπο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ ππφρξεν πάξνρν επηρεηξήζεσλ. Ιδηαίηεξα ζην ζέκα ηνπ θφζηνπο
πξνζσπηθνχ, είλαη γλσζηφ φηη ε κεηξηθή εηαηξία ελφο νκίινπ κπνξεί ηερλεηά λα κεηψζεη ην θφζηνο
πξνζσπηθνχ απιά κεηαθέξνληαο κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ απφ ηε κεηξηθή εηαηξία ζε ζπγαηξηθέο ηεο,
κεηαβάιινληαο έηζη ηα θνζηνινγηθά ζηνηρεία ηεο κεηξηθήο, αιιά φρη ηνπ νκίινπ. Αλ ινηπφλ έλα
θνζηνινγηθφ κνληέιν απιά εθαξκνζηεί ζηε κεηξηθή εηαηξία, ρσξίο λα ιακβάλεη κέξηκλα γηα
ζπκπεξηθνξέο φπσο ε αλσηέξσ, δελ ζα επηηπγράλεη λα απνδψζεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ
ππεξεζηψλ. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία ν ππφρξενο πάξνρνο ηξνθνδνηεί ην θνζηνινγηθφ
κνληέιν πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Γεληθά, ην δήηεκα ηεο δηαθάλεηαο ησλ
ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη εμφρσο ζεκαληηθφ φρη κφλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ησλ
ίζσλ απνζηάζεσλ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 παξ. 1 ηνπ Ν 3728/2008), αιιά θπξίσο γηα ελδερφκελα
δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ
(transfer pricing). Παξαηεξείηαη σζηφζν φηη, παξά ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ δεηήκαηνο απηνχ, απφ ην
θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε “πηζαλέο ηερληθέο κεηαθνξάο θφζηνπο”
κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηή επηρεηξήζεσλ.
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4.
Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη μεθάζαξν ην πσο αληηκεησπίδνληαη πάγηα πνπ
έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξνρή κηαο κεγάιεο γθάκαο ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ραιθνχ πνπ
έρεη αλαπηπρζεί ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ήδε απφ ηελ επνρή πνπ ν ΟΣΔ ήηαλ αθφκε ππφ ηνλ
απνθιεηζηηθφ έιεγρν ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. Πάγηα απηήο ηεο κνξθήο έρνπλ ίζσο απνζβεζηεί
ινγηζηηθά, αιιά ζηελ πξάμε παξακέλνπλ ιεηηνπξγηθά, αθφκε κάιηζηα θαη γηα λέεο ηερλνινγίεο, φπσο ην
VDSL. Θεσξνχκε ινηπφλ απαξαίηεην λα ππάξρεη ζην θείκελν ησλ αξρψλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο
θνζηνιφγεζεο εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ παγίσλ.
5.
Δίλαη λνκίδνπκε θνηλή δηαπίζησζε φηη ην θνζηνινγηθφ κνληέιν γίλεηαη φιν θαη πην πνιχπινθν
ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη λέεο ππεξεζίεο θαη ε αληηθαηάζηαζε παιαηνχ
εμνπιηζκνχ κε αληίζηνηρν εμνπιηζκφ λέαο ηερλνινγίαο. Η απμαλφκελε πνιππινθφηεηα εμαηηίαο ηνπ
πιήζνπο ησλ κεγεζψλ θαη ησλ ζχλζεησλ παξακέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αδηαθάλεηα ησλ “actual” ηερλννηθνλνκηθψλ κνληέισλ, αιιά θαη ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ζηελ
αλίρλεπζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο κεηαμχ ξπζκηζκέλσλ θαη αξξχζκηζησλ
πξντφλησλ/ππεξεζηψλ, θαζψο θαη κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ πξάμε θαζηζηά
πξνβιεκαηηθφ ηνλ έιεγρν ησλ πνξηζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θνζηνινγηθψλ αξρψλ. Γεδνκέλεο
ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ θνζηνιφγεζεο ηφζν γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο αξρήο ηεο
κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, φζν θαη γηα ηε δηαθάλεηα θαη ηελ εκπέδσζε θιίκαηνο αζθάιεηαο δηθαίνπ,
ζεσξνχκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα επηδησρζεί άκεζα ε δεκηνπξγία κηαο δηαθνξεηηθήο θαηάζηαζεο, ε
νπνία ζα εμαζθαιίδεη ηνλ άκεζν έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ θνζηνινγηθψλ
δεδνκέλσλ, κε απφιπηε δηαθάλεηα. Η πηνζέηεζε ηνπ κέηξνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ
ππφρξενπ παξφρνπ ζα ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηηκψλ ρνλδξηθήο θαη ζηελ
αμηνιφγεζε, κε ζπλζήθεο δηαθάλεηαο, ησλ παθέησλ ιηαληθήο ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ θαη σο εθ ηνχηνπ
ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο.

ΙΙ. Απανηήζειρ επί ηων επιμέποςρ επωηημάηων
Α. Σσεηικά με ηιρ πποηεινόμενερ αλλαγέρ επί ηηρ μεθοδολογίαρ ηος Πλήποςρ Καηανεμημένος
Κόζηοςρ (ΠΚΚ)
Α1: Ναη ζπκθσλνχκε. Θεσξνχκε φκσο φηη ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά πνηεο είλαη νη θιείδεο
επηκεξηζκνχ γηα ηα ζηνηρεία ινηπνχ θφζηνπο (βι ζει 19).
Α2.: Ναη ζπκθσλνχκε κε ηελ άπνςε ηεο ΔΔΣΣ, θαζψο ζεσξνχκε φηη κφλν απηφο ν ηξφπνο κπνξεί λα
θαηαγξάςεη κε αθξίβεηα ην θφζηνο πξνζσπηθνχ πνπ ηειηθά βαξχλεη θάζε δξαζηεξηφηεηα.
Β. Σσεηικά με ηιρ πποηεινόμενερ αλλαγέρ επί ηηρ μεθοδολογίαρ ηος Μακποππόθεζμος Μέζος
Δπαςξηηικού Κόζηοςρ (ΜΜΔΚ)
Β1.: πκθσλνχκε κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 2 λέσλ επαπμήζεσλ, γηαηί
απνηππψλεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηα αληίζηνηρα θφζηε εκπνξίαο. Δπίζεο, νξζψο θαηά ηελ γλψκε
καο ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη, αλ θαη δελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζρεηηθά κε άιια
πξντφληα, εθφζνλ απηά κνηξάδνληαη θφζηε κε ηα ππφ ξχζκηζε, ε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ζε απηά ηα
πξντφληα ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη απηή κε δηαθάλεηα, ην νπνίν είλαη ζχκθσλν θαη κε ηελ χζηαζε ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην Λνγηζηηθφ Γηαρσξηζκφ θαη ηα Κνζηνινγηθά πζηήκαηα (Πξννίκην παξ.
5) θαη δηαζθαιίδεη κεηαμχ άιισλ ηελ ζπλέπεηα ησλ δεδνκέλσλ. Η σο άλσ αληηκεηψπηζε απαληάηαη
ζηελ πεξίπησζε ησλ δεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 155Mbps.
Πξνθαιεί εληχπσζε ινηπφλ ην γεγνλφο φηη ε ΔΔΣΣ, ελψ πεξηιακβάλεη ζηα ζρεηηθά θφζηε ησλ ιηαληθψλ
ππεξεζηψλ ADSL θαη VDSL ην κε ξπζκηζκέλν πξντφλ IPTV, παξαιείπεη λα πεξηιάβεη ζηα ζρεηηθά
θφζηε ηηο ππεξεζίεο δνξπθνξηθήο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο. Σνχην ζπλεπάγεηαη αλαληηζηνηρία ζηνλ
ηξφπν αληηκεηψπηζεο κεγεζψλ πνπ είλαη νπζηψδε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ππφ εμέηαζε
ππεξεζηψλ.
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Γ. Σσεηικά με ηιρ άλλερ πποηεινόμενερ ηποποποιήζειρ επί ηων μεθοδολογιών κοζηολόγηζηρ ηος
ζςζηήμαηορ Top-down
Γ1.: Ναη ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ, θαζψο εάλ δελ ιεθζεί ζρεηηθή κέξηκλα, ε αχμεζε ηνπ
θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζα νδεγήζεη ζε ζπλζήθεο κε πγηνχο αληαγσληζκνχ, θαζψο νξηζκέλνη
πάξνρνη γηα ελδέρεηαη λα ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο απηέο ζε πεξίπησζε πνπ
θαζπζηεξήζεη ε κεηάβαζή ηνπο ζε ππεξεζίεο λεφηεξεο ηερλνινγίαο.
Γ2.: πκθσλνχκε κε ηελ 1ε πξνζέγγηζε.
Γ3: Ναη ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ θαζψο πξνζεγγίδεη πην ξεαιηζηηθά ηελ σθέιηκε δσή
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παγίσλ πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πξάμε.
Γ4.: Ναη ην ζεσξνχκε απαξαίηεην ψζηε λα γίλεηαη αθξηβέζηεξνο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο
θαζνιηθήο ππεξεζίαο πνπ ζα πξέπεη λα βαξχλεη ηνλ ίδην ηνλ ΟΣΔ
Γ5: Δίλαη επηζπκεηφ ε θνζηνιφγεζε λα βαζίδεηαη ζε φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξα πξνυπνινγηζηηθά
ζηνηρεία, θαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζην έηνο αλαθνξάο απνινγηζηηθά ζηνηρεία. Με απηφ ην
δεδνκέλν ζεσξνχκε φηη ε πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ γηα εμαγσγή ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ έηνπο αλαθνξάο Σ βάζεη
ησλ θνζηνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ κφλν έηνπο Σ-1, ζα ζπκβάιιεη ζε αθξηβέζηεξε
θνζηνιφγεζε.
Γ. Σσεηικά με ηιρ καηαζηάζειρ λογιζηικού διασωπιζμού ηος ΟΤΔ
Γ1: Ναη ζπκθσλνχκε
Γ2: Ναη ζπκθσλνχκε. Όπσο πξναλαθέξακε, ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα, νη δεκνζηεχζεηο λα
γίλνληαη ζε κνξθή θαηαλνεηή θαη επαλάγλσζηε. Η δεκνζίεπζε ζην παξειζφλ θαηαζηάζεσλ ινγηζηηθνχ
δηαρσξηζκνχ ζε κνξθή δπζαλάγλσζηε, θαζηζηνχζε νπζηαζηηθά ηελ πιεξνθνξία κε αμηνπνηήζηκε. ην
πιαίζην απηφ ζεσξνχκε απαξαίηεηε ηελ δεκνζίεπζε ησλ θαηαζηάζεσλ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ,
ζπλνδεπφκελεο απφ επεμεγήζεηο θαηά ηα πξφηππα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
θαηά ΓΠΧΠ.
Δ. Σσεηικά με ηα ςποδείγμαηα ΜΜΔΚ
Δ1: Η αδπλακία πξφζβαζήο καο ζε απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, φπσο είλαη απηέο ησλ
ηερλννηθνλνκηθψλ κνληέισλ θνζηνιφγεζεο, θαζηζηνχλ αδχλαην ηνλ ζε βάζνο ζρνιηαζκφ ησλ
επηκέξνπο πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν ηεο ΔΔΣΣ. ε θάζε πεξίπησζε
ε δεκνζηεπφκελε πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή θαη άκεζα πξνζβάζηκε ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο.

_____

5

