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ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΙΙΣΣ//ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ    
της εταιρείας Forthnet ΑΕ επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον “Κανονισμό περί 

καθορισμού αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας”  
 

******** 

Σύμφωνα με τον νόμο, ο υπολογισμός του κόστους και η χρηματοδότηση των υποχρεώσεων της 
Καθολικής Υπηρεσίας πρέπει να γίνονται υπό διαφανείς συνθήκες. Oι επιμέρους ρυθμίσεις αναφορικά 
με την μεθοδολογία Υπολογισμού του Καθαρού Κόστους της Καθολικής υπηρεσίας (KKKY) θα πρέπει 
να αντανακλούν και να εφαρμόζουν τις γενικές αρχές της αντικειμενικότητας, της αξιοπιστίας και της 
διαφάνειας, όπως αυτές περιγράφονται στον υπό διαβούλευση Κανονισμό.   

Ως εκ τούτου: 
1. Θεωρούμε ότι για τον αντικειμενικό υπολογισμό του ΚΚΚΥ, τα άυλα οφέλη που 

απαριθμούνται ενδεικτικά στην παράγραφο 1.δ του άρθρου 6 του υπό διαβούλευση 
Κανονισμού, θα πρέπει να αφαιρούνται από το κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας. Δεδομένης 
δε της κρισιμότητας των άυλων ωφελειών για την εκτίμηση του ΚΚΚΥ, θα έπρεπε ο 
Κανονισμός να περιγράφει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τον τρόπο υπολογισμού των άυλων 
ωφελειών, όπως αντίστοιχα γίνεται με την εκτενή αναφορά στην μέθοδο υπολογισμού του 
μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου και στο μοντέλο τιμολόγησης κεφαλαιακών αγαθών. 

2. Στο άρθρο 5 προβλέπεται η αποτίμηση των παγίων με βάση το τρέχον κόστος με την μέθοδο 
της αντικατάστασης από ισοδύναμο πάγιο. Στην παράγραφο 6, στοιχείο β του άρθρου 5 
αναφέρεται ότι: “Στην περίπτωση που η λειτουργικότητα και η δυναμικότητα του σύγχρονου 

ισοδύναμου παγίου είναι ανώτερες από εκείνες του παγίου για το οποίο υπολογίζεται το 

κόστος αντικατάστασης, το κόστος του σύγχρονου ισοδύναμου παγίου αναπροσαρμόζεται 

ώστε να ενσωματωθούν οι διαφορές αυτές”. Ωστόσο με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η 
αποτίμηση των παγίων, καθώς στις τηλεπικοινωνίες ο νέος εξοπλισμός συνήθως 
ενσωματώνει περισσότερες λειτουργίες. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση της ως 
άνω παραγράφου ως εξής: “Στην περίπτωση που η λειτουργικότητα και η δυναμικότητα του 

σύγχρονου ισοδύναμου παγίου είναι ανώτερες από εκείνες του παγίου για το οποίο 

υπολογίζεται το κόστος αντικατάστασης, στο κόστος του σύγχρονου ισοδύναμου παγίου δεν 

θα ενσωματώνεται το κόστος της τυχόν επιπλέον λειτουργικότητας”.  

3. Σύμφωνα με το άρθρο 5.9 του υπό διαβούλευση Κανονισμού, ο πάροχος της Καθολικής 
Υπηρεσίας οφείλει να τεκμηριώσει ότι έχει εξαιρέσει από την κεφαλαιακή βάση τα κεφάλαια 
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τα οποία χρησιμοποιεί για άλλες δραστηριότητες, οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με την 
παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας. Προκειμένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος της 
αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας της τεκμηρίωσης της κεφαλαιακής βάσης από τον 
πάροχο της Καθολικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να ορίζεται ρητά στην παράγραφο αυτή η 
υποχρέωση του παρόχου της Καθολικής Υπηρεσίας να παρέχει με πληρότητα κάθε σχετική 
πληροφορία στην ΕΕΤΤ.  

4. Με την επιφύλαξη πληροφοριών που συνιστούν επιχειρηματικό απόρρητο, προτείνεται ο υπό 
διαβούλευση Κανονισμός να ορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται 
σε περιοδική βάση αναφορικά με το κόστος παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας. Η 
δημοσίευση βασικών πληροφοριών για το κόστος παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας θα 
συντελούσε στην διαφάνεια αναφορικά με το κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας, αλλά και θα 
ενίσχυε το ενδιαφέρον άλλων παρόχων για την παροχή του συνόλου ή στοιχείων της 
Καθολικής Υπηρεσίας. 

5. Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α(i), αναφέρεται ότι “κατά τον υπολογισμό του κόστους 

επίσης συνεκτιμώνται κατά περίπτωση και οι παροχές για άτομα με ειδικές ανάγκες”. Με τον 
τρόπο αυτό, ο υπό διαβούλευση Κανονισμός προσθέτει στο κόστος παροχής της Καθολικής 
υπηρεσίας παροχές (όπως για παράδειγμα ευνοϊκές τιμολογιακές πολιτικές του παρόχου της 
Καθολικής Υπηρεσίας), οι οποίες δεν εντάσσονται απαραίτητα στις πρόσθετες ευκολίες που 
υποχρεούται να παρέχει ο πάροχος της Καθολικής Υπηρεσίας κατά το άρθρο 7 της υπ’ 
αριθμ. 44035/1626 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1481/Β’/16.08.2007) για τον καθορισμό του 
περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας. Τέτοιες παροχές δεν θα πρέπει να 
συνυπολογίζονται στο κόστος παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας. 

6.  Αντίστοιχα, στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α(iii) πρέπει να διευκρινιστεί ότι “τυχόν 
κρατικές και άλλες άμεσες ή έμμεσες επιδοτήσεις” που χορηγούνται στον πάροχο της 
Καθολικής Υπηρεσίας θα εκτιμώνται και θα αφαιρούνται από το κόστος παροχής της 
Καθολικής Υπηρεσίας.  

 
 

Αθήνα, 25.09.2009 


