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Ι. Πρόλογος 

Η ̟αρούσα δηµόσια διαβούλευση αφορά τον ‘‘Κανονισµό  ̟ερί 
καθορισµού αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υ̟ηρεσίας’’ κατ’ 
εφαρµογή των οριζοµένων στην υ̟’ αριθµ. 28120/974/11-5-2007 
α̟όφαση του Υ̟ουργού Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών, 
«Προϋ̟οθέσεις, κριτήρια ε̟ιλογής και διαδικασία για τον καθορισµό 
̟αρόχου καθολικής υ̟ηρεσίας» (ΦΕΚ 824/Β/25-5-2007) και ειδικότερα 
το άρθρο 5 ̟αρ. 7 αυτής, 

 
ΙI. ∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης 

 
Με την ̟αρούσα δηµόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δηµοσιεύει το σχέδιο 
του «Κανονισµού ̟ερί καθορισµού αρχών Κοστολόγησης της 
Καθολικής Υ̟ηρεσίας». Οι ενδιαφερόµενοι ̟αρακαλούνται να 
υ̟οβάλλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή 
̟αραγράφους ̟ου αναφέρονται. 
Η ̟αρούσα δηµόσια διαβούλευση διαρκεί α̟ό τις 27 Ιουλίου 2009 µέχρι 
και τις 18 Σε̟τεµβρίου 2009. Οι α̟αντήσεις ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν 
ε̟ωνύµως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυ̟η και σε ηλεκτρονική 
µορφή όχι αργότερα α̟ό την 18η Σε̟τεµβρίου 2009 και ώρα 13:00 µ.µ. 
Τυχόν ανώνυµες α̟αντήσεις δεν θα ληφθούν υ̟όψη. Οι α̟αντήσεις θα 
δηµοσιευτούν αυτούσιες και ε̟ωνύµως. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι 
α̟αντήσεις ̟εριέχουν εµ̟ιστευτικά στοιχεία αυτά θα ̟ρέ̟ει να 
το̟οθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, ̟ροκειµένου να µην 
δηµοσιευθούν.   
Οι α̟αντήσεις ̟ρέ̟ει να φέρουν την ένδειξη: 
 

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε τον ‘‘Κανονισµό  ̟ερί καθορισµού αρχών 
Κοστολόγησης της Καθολικής Υ̟ηρεσίας’’ 

 

Οι α̟αντήσεις ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  
ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  
15125 Μαρούσι  

Αττική  
∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : uso@eett.gr. 

 
Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να 
̟αρέχονται α̟ό την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές α̟αντήσεις σε ερωτήσεις των 
ενδιαφεροµένων, οι ο̟οίες ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλονται ε̟ώνυµα, µόνο 
µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: uso@eett.gr  
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Το ̟αρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως ̟ρος το ̟εριεχόµενο της 
ρύθµισης ̟ου θα ε̟ακολουθήσει. 
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‘‘Κανονισµός  περί καθορισµού αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής 

Υπηρεσίας’’ 

  

 

 

 H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 

 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

α.  το Ν.3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 

διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 55 καθώς και το Παράρτηµα VII 

αυτού (ΦΕΚ 13/Α΄/2006), 

 

β. την υπ’ αριθµ. 31923/1135/24-5-2007 απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών 

«Καθορισµός διαδικασίας επιµερισµού του Καθαρού Κόστους 

Καθολικής Υπηρεσίας και αποζηµίωσης του Παρόχου της 

Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισµένη επιχείρηση)» (ΦΕΚ 

876/Β/5-6-2007), 

 

γ. την υπ’ αριθµ. 44035/1626/1-8-2007 απόφαση του Υπουργού 

Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισµός του περιεχοµένου 

της Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 1481/Β/16-8-2007), 

 

δ.  την υπ’ αριθµ. 28120/974/11-5-2007 απόφαση του Υπουργού 

Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προϋποθέσεις, κριτήρια 

επιλογής και διαδικασία για τον καθορισµό παρόχου καθολικής 

υπηρεσίας» (ΦΕΚ 824/Β/25-5-2007) και ειδικότερα το άρθρο 5 

παρ. 7 αυτής, 
 

ε. την απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 375/10/14-2-2006, «Κανονισµός 

∆ιαδικασίας ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης» (ΦΕΚ 460/Β/17-4-2003),  

 

στ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν 

προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,    
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Αποφασίζει : 

 

A. Εκδίδει τον Κανονισµό περί καθορισµού αρχών Κοστολόγησης της      

Καθολικής Υπηρεσίας, οι διατάξεις του οποίου έχουν ως ακολούθως : 

 

 

 

Γενικές ∆ιατάξεις 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

 

Ο παρών Κανονισµός ορίζει τις Αρχές Κοστολόγησης της Καθολικής 

Υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 55  του Ν. 3431/2006. 
 

 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

 

1. Στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού, ισχύει ο ακόλουθος ορισµός : 

Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) : Ορίζεται ως η διαφορά 

µεταξύ του καθαρού κόστους της λειτουργίας µιας καθορισµένης 

Eπιχείρησης µε υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας και της λειτουργίας 

της, χωρίς υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας. Ο υπολογισµός  του 

καθαρού κόστους θα πρέπει να συνεκτιµά τα οφέλη, 

συµπεριλαµβανοµένων των άυλων οφελών, που αποκοµίζει η 

καθορισµένη επιχείρηση. Αυτό ισχύει είτε το δίκτυο είναι πλήρως 

ανεπτυγµένο ή ακόµα βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και επέκτασης.  

 

2. Άλλοι όροι οι οποίοι χρησιµοποιούνται στο παρόν έχουν την έννοια που 

τους αποδίδεται  στο Ν.3431/2006. 

 

 

Κεφάλαιο Α 

 

Άρθρο 4 

Γενικές Αρχές Κοστολόγησης 

 

Το συνολικό καθαρό κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας 

για κάθε Πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας υπολογίζεται ως το άθροισµα 

του καθαρού κόστους, το οποίο προκύπτει από τα επιµέρους στοιχεία 

των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας, λαµβανοµένων υπόψη των 

οποιονδήποτε υλικών και άϋλων οφελών. Οι γενικές αρχές 

κοστολόγησης που ακολουθούνται είναι: 
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1. Αρχή της πρόκλησης του κόστους  

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το ΚΚΚΥ θα πρέπει να 

προσδιορίζεται µε βάση τις αιτίες δηµιουργίας του. Ειδικότερα, η 

αρχή της πρόκλησης του κόστους επιβάλλει όπως τα έσοδα, τα 

κόστη, τα περιουσιακά στοιχεία και τα στοιχεία του παθητικού, 

αποδίδονται σε στοιχεία του δικτύου, υπηρεσίες χονδρικής και 

λιανικής, σύµφωνα µε τις δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν 

την αιτία των εσόδων που εισπράττονται, ή του κόστους που 

προκαλείται, ή των περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, ή 

των στοιχείων του παθητικού που δηµιουργούνται.. 

Αναλυτικότερα οι αρχές αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 του 

παρόντος.  

  

 

2. Αρχή της αντικειµενικότητας 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, ο υπολογισµός του καθαρού 

κόστους των στοιχείων Καθολικής Υπηρεσίας θα πρέπει να είναι 

αµερόληπτος και επαληθεύσιµος και να αντανακλά τις 

θεµελιώδεις οικονοµικές σχέσεις κόστους, χωρίς να αποσκοπεί 

στο να ωφελήσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν ή στοιχείο του 

δικτύου.  

 

3.  Αρχή της αξιοπιστίας 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή τα στοιχεία του καθαρού κόστους 

καθολικής υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) θα πρέπει να είναι αξιόπιστα.  Ως 

αξιόπιστα θεωρούνται τα στοιχεία εφόσον πληρούν σωρευτικά 

τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

• Αποτυπώνουν πιστά τα στοιχεία που αναπαριστούν 

• ∆εν παρουσιάζουν εσκεµµένες ή /και συστηµατικές 

παραποιήσεις 

• ∆εν περιέχουν κάποιο ουσιώδες σφαλµα 

• Είναι πλήρη 

• Η προετοιµασία τους γίνεται µε αντικειµενικό τρόπο, ενώ 

παράλληλα κατά την άσκηση κρίσεων και τη διενέργεια 

των αναγκαίων υποθέσεων τηρείται κατ’ ελάχιστον ο 

βαθµός επιµέλειας που απαιτείται από τις συναλλαγές.  

 

4. Αρχή της διαφάνειας 

Σύµφωνα µε την αρχή της διαφάνειας, ο υπολογισµός του 

καθαρού κόστους του κάθε στοιχείου των υποχρεώσεων 

Καθολικής Υπηρεσίας γίνεται χωριστά. 

 

Η  κοστολόγηση  είναι σαφής  και  αναλυτική, ώστε : 
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α. να  προκύπτουν µε ευκρίνεια οι σχέσεις µεταξύ των 

επιµέρους στοιχείων του κόστους και των κοστολογικών 

αντικειµένων,  

β. να παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής διαγωνιστικής 

διαδικασίας για την επιλογή Παρόχου οποιουδήποτε 

στοιχείου Καθολικής Υπηρεσίας.  

 

5. Αρχή της συγκρισιµότητας/σταθερότητας  

 Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, η ίδια µέθοδος θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του καθαρού κόστους από 

περίοδο σε περίοδο. Η εφαρµογή αυτής της αρχής διασφαλίζει 

την συγκρισιµότητα των λογιστικών/κοστολογικών στοιχείων. 

Στη περίπτωση ουσιωδών µεταβολών στις λογιστικές αρχές, τις 

µεθόδους κατανοµής, ή σε άλλες λογιστικές πολιτικές που έχουν 

σηµαντική επίδραση στις πληροφορίες που αναφέρονται, ο 

πάροχος  Κ.Υ οφείλει να υποβάλλει τα τµήµατα των λογιστικών 

καταστάσεων του προηγούµενου έτους που επηρεάζονται από τις 

συγκεκριµένες µεταβολές.    

 

 

6. Αρχή της προβλεψιµότητας 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το κοστολογικό/τιµολογιακό 

σύστηµα της Καθολικής Υπηρεσίας θα πρέπει να είναι σε θέση 

να παράγει προβλέψιµο (µε τη στατιστική έννοια του όρου) 

ΚΚΚΥ, σε όρους των επιµέρους υπηρεσιών και προϊόντων που 

αποτελούν αντικείµενο της Καθολικής Υπηρεσίας,  για µια 

τουλάχιστον τριετία.. 

 

7. Αρχή της αποτελεσµατικότητας 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το κοστολογικό σύστηµα θα πρέπει 

να προσµετρά το αποτελεσµατικό οικονοµικό κόστος και όχι το 

καταγραµµένο λογιστικό κόστος. Με τον όρο αποτελεσµατικό 

οικονοµικό κόστος εννοείται το κατά συνθήκη µικρότερο κόστος 

που είναι αναγκαίο για µια υπηρεσία/προϊόν µε συγκεκριµένα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά.  Προκειµένου η ΕΕΤΤ να αποφανθεί 

για το ύψος του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας του 

παρόχου δύναται να χρησιµοποιήσει τεχνοοικονοµικό µοντέλο 

(bottom up) µε τη χρήση της µεθοδολογίας του Μέσου 

Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού Κόστους- ΜΜΕΚ(LRAIC). 

 

8. Αρχή της απλότητας   

Τόσο το κοστολογικό σύστηµα, όσο και τα τιµολόγια της 

Καθολικής Υπηρεσίας, θα πρέπει µε δεδοµένη την αναγκαία 

πολυπλοκότητα να είναι εύκολα επαληθεύσιµα και ελέγξιµα.   
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9. Αρχή της µη διακρίσεως 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, κατά τον υπολογισµό του ΚΚΚΥ 

επιµερίζονται κόστος και έσοδα χωρίς να γίνεται διάκριση σε οµάδες 

καταναλωτών που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά για παρόµοιες 

υπηρεσίες.  

 

 

 

10. Αρχή αποφυγής της διπλής χρέωσης  

Ο υπολογισµός του καθαρού κόστους των επιµέρους στοιχείων 

της υποχρεώσεως Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται µε τρόπο 

ώστε να αποφευχθεί ο διπλός καταλογισµός οποιουδήποτε 

άµεσου ή εµµέσου οφέλους ή κόστους.  Κατά συνέπεια, το 

συνολικό καθαρό κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής 

Υπηρεσίας για κάθε Πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας πρέπει να 

υπολογισθεί ως το άθροισµα του καθαρού κόστους, το οποίο 

προκύπτει από τα επιµέρους στοιχεία των υποχρεώσεων 

Καθολικής Υπηρεσίας, λαµβανοµένων υπόψη των οποιονδήποτε 

υλικών και άϋλων οφελών.  

 

 

Κεφάλαιο Β 

 

Άρθρο 5 

Προσδιορισµός Μεθοδολογίας Υπολογισµού ΚΚΚΥ 

 

 

1. Αντικείµενο Κοστολόγησης 

Το προς κοστολόγηση αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού 

είναι το περιεχόµενο της Καθολικής Υπηρεσίας, όπως αυτό 

εκάστοτε ορίζεται από την  ΕΕΤΤ.   

 

2.        Προσανατολισµός ̟ρος το µέλλον (Forward Looking) 

Η κοστολόγηση της Καθολικής Υπηρεσίας είναι 

προσανατολισµένη προς το µέλλον (Forward Looking). 

 

3.        Υπολογισµός του ΚΚΚΥ  

           Ο υπολογισµός του ΚΚΚΥ βασίζεται: 

i. στον υπολογισµό του κόστους Καθολικής Υπηρεσίας  

ii. στην εκτίµηση των εσόδων συµπεριλαµβανοµένων των 

άµεσων και έµµεσων επιδοτήσεων, οι οποίες χορηγούνται 

στον Πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας  ή χρησιµοποιούνται από 

αυτόν για λόγους παροχής Καθολικής Υπηρεσίας 
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iii. στην εκτίµηση των οφελών, συµπεριλαµβανοµένων των 

άϋλων οφελών, που αποκοµίζει ο Πάροχος Καθολικής 

Υπηρεσίας. 

 

Για τον υπολογισµό του ΚΚΚΥ δύναται να προσδιοριστούν: 

i. Οι µη αποδοτικές γεωγραφικές περιοχές: Οι γεωγραφικές 

περιοχές στις οποίες ένας φορέας που θα εφάρµοζε τα συνήθη 

εµπορικά πρότυπα του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και ο 

οποίος δεν θα είχε υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, 

θα επέλεγε να µην παρέχει υπηρεσίες. 

ii. Οι µη αποδοτικοί χρήστες σε αποδοτικές γεωγραφικές περιοχές: 

Οι τελικοί χρήστες ή οµάδες τελικών χρηστών τους οποίους ένας 

φορέας που θα εφάρµοζε τα συνήθη εµπορικά πρότυπα σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον χωρίς να είχε υποχρέωση παροχής 

Καθολικής Υπηρεσίας, θα επέλεγε να µην εξυπηρετήσει. 

iii. Τα µη αποδοτικά κοινόχρηστα τηλέφωνα: Τα κοινόχρηστα 

τηλέφωνα τα οποία ένας φορέας που θα εφάρµοζε τα συνήθη 

εµπορικά πρότυπα του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και ο 

οποίος δεν θα είχε υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, 

θα επέλεγε να µην εγκαταστήσει. 

 

 

4.        Περίοδος Κοστολόγησης 

Το ΚΚΚΥ υπολογίζεται επίσης απολογιστικά σε ετήσια βάση.  

 

5. Πλήρως Κατανεµηµένο Κόστος 

           Για  την  κοστολόγηση  της Καθολικής Υπηρεσίας, εφαρµόζεται το 

κοστολογικό πρότυπο του Πλήρως Κατανεµηµένου Κόστους (Fully 

Distributed Cost). Για το κοστολογικό πρότυπο ισχύουν τα 

ακόλουθα:  

  

α. Σύµφωνα µε το πρότυπο FDC όλα τα στοιχεία κόστους 

συµπεριλαµβανοµένου του κοινού και οµαδικού κόστους 

επιµερίζονται στα παραγόµενα προϊόντα ή τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες  

 

β. Ως  κοινό  κόστος  ορίζεται  το  κόστος  που  αφορά  το  

σύνολο  των παρεχοµένων  υπηρεσιών  και  ως  οµαδικό  

κόστος  ορίζεται  το κόστος που αφορά µια οµάδα συγγενών 

παρεχοµένων υπηρεσιών.   

 

1.  Το κοινό κόστος επιµερίζεται ως εξής : 
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i. οι κοινές κατηγορίες δαπανών κατανέµονται σε 

κατηγορίες µε βάση την άµεση ανάλυση της 

προέλευσής τους, 

ii. αν, κατά αντικειµενική κρίση, δεν είναι εφικτή η 

άµεση ανάλυση, οι κοινές κατηγορίες δαπανών 

επιµερίζονται βάσει έµµεσης σχέσης µε άλλη 

κατηγορία δαπανών ή µε οµάδα κατηγοριών 

δαπανών για τις οποίες είναι εφικτή η άµεση 

αντιστοίχιση ή επιµερισµός,  

iii. αν, κατά αντικειµενική κρίση, δεν είναι εφικτή η 

εξεύρεση άµεσων ή έµµεσων µέτρων για τον 

επιµερισµό των δαπανών, οι δαπάνες κατά   

κατηγορία κατανέµονται βάσει γενικού συντελεστή 

επιµερισµού, ο οποίος υπολογίζεται µε βάση την 

αναλογία µεταξύ όλων των δαπανών που, άµεσα ή 

έµµεσα, αποδίδονται ή επιµερίζονται στην 

Καθολική Υπηρεσία, αφενός και στις λοιπές 

υπηρεσίες, αφετέρου.  

  

γ. Ο  Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας  δύναται  να  

χρησιµοποιήσει  διαφορετικές µεθόδους επιµερισµού του 

κοινού και οµαδικού κόστους εφόσον, προ της εφαρµογής 

τους, εγκριθούν από την ΕΕΤΤ, ώστε να εξετασθεί κατά πόσο 

συνάδουν µε τις αρχές κοστολόγησης που ισχύουν σύµφωνα 

µε την Ελληνική νοµοθεσία και τη νοµοθεσία της Ε.Ε..  

 

Για το σκοπό αυτό, ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας 

υποβάλλει τις προτεινόµενες µεθόδους επιµερισµού µέχρι τις 

31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους από 

το έτος στο οποίο θα γίνει η χρήση τους, εφόσον εγκριθούν. 

  

6. Τρέχον Κόστος (Current Cost) 

           Η κοστολόγηση της  Καθολικής Υπηρεσίας πρέπει να ρυθµίζεται 

σύµφωνα µε τη κοστολογική  βάση  του τρέχοντος κόστους, κατά τα 

ακόλουθα :  

  

α. Κατά την αποτίµηση παγίων βάσει του τρέχοντος κόστους, τo 

τρέχον κόστος  υπολογίζεται µε βάση το καθαρό κόστος  

αντικατάστασης,  το  οποίο  προκύπτει όταν ένα πάγιο 

στοιχείο αντικαθίσταται µε  ένα  άλλο,  που  διαθέτει  όµοια 

χαρακτηριστικά και είναι της ίδιας ηλικίας.  

  

Στην  απλούστερη  περίπτωση,  το  καθαρό  κόστος  

αντικατάστασης ισούται  µε  την αξία αντικατάστασης ενός  
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παγίου  µε  ένα πανοµοιότυπο  κατά τη χρονική στιγµή του 

υπολογισµού του κόστους αντικατάστασης.  

  

Σε  περίπτωση  που  πανοµοιότυπο  πάγιο  δεν  διατίθεται  

πλέον  στην αγορά,  λόγω  τεχνολογικής  εξέλιξης,  

χρησιµοποιείται  η  αξία  ενός ισοδύναµου σύγχρονου παγίου 

(modern equivalent asset) που διαθέτει την ίδια δυναµικότητα 

και λειτουργικότητα µε το προς αντικατάσταση πάγιο.  

  

β. 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.  

  

γ.  Ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας    προσδιορίζει  επαρκώς  

τη  µεθοδολογία  που θα ακολουθηθεί για την επικαιροποίηση 

των αξιών για κάθε πάγιο ή οµάδα παγίων στοιχείων.  

  

δ. Κατά  την  εφαρµογή  της  λογιστικής  του  τρέχοντος  

κόστους, χρησιµοποιείται η αρχή της διατήρησης του 

χρηµατοοικονο-µ ικού κεφαλαίου (FCM), όπως προβλέπεται  

στη  Σύσταση  05/698/ΕΚ  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ 

αριθ. L 266 της 11-10-2005,).  

 

7. Κρίσιµοι Παράγοντες Κοστολόγησης  

 

Οι κύριες κατηγορίες κόστους είναι οι ακόλουθες:  

 

− Αποδοχές 

− Αποσβέσεις 

− ∆ιοικητικά Έξοδα 

− Αναλώσιµα Υλικά 

− Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα όπως εκµισθώσεις ακινήτων, 

έξοδα διαφήµισης κλπ.. 

 

Για τον υπολογισµό του λειτουργικού κόστους εφαρµόζεται, η 

µεθοδολογία κοστολόγησης ανά δραστηριότητα (Activity Based 

Costing), και η µεθοδολογία κοστολόγησης δικτύου (Network 

Based Costing).  

 

Στο πλαίσιο της µεθοδολογίας κοστολόγησης µε βάση τις 

δραστηριότητες, το κόστος των επιµέρους 
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δραστηριοτήτων συσχετίζεται µε τις υπηρεσίες και τα 

στοιχεία του δικτύου που δηµιουργούν τη ζήτηση για τις 

δραστηριότητες αυτές. 

 

Στο πλαίσιο της µεθοδολογίας κοστολόγησης δικτύων, το κόστος 

που σχετίζεται µε το δίκτυο συγκεντρώνεται στα διάφορα 

στοιχεία του, τα οποία αποτελούν κοστολογικά αντικείµενα. 

 

Το λειτουργικό κόστος µπορεί να καταλογίζεται άµεσα ή να 

επιµερίζεται έµµεσα στα προϊόντα ή υπηρεσίες που το αφορούν. 

 

 

7.1 Αποσβέσεις 

 

Οι αποσβέσεις θα πρέπει να αντανακλούν την υλική, τεχνική, 

τεχνολογική και οικονοµική µείωση της αξίας των παγίων και ως 

εκ τούτου, να αποτελούν µέρος του κόστους που θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ανακτήσει ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας, 

έτσι ώστε να έχει την οικονοµική δυνατότητα αντικατάστασης 

των παγίων στο πέρας της οικονοµικής τους ζωής.  

 

α. Η οικονοµική ζωή των παγίων θα πρέπει να τεκµηριωθεί 

από τον Πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας. Ο χρόνος 

απόσβεσης υπολογίζεται µε βάση την οικονοµική ζωή των 

παγίων στοιχείων, δηλαδή, το χρονικό διάστηµα που το 

πάγιο προσφέρει αποδοτικά τις υπηρεσίες. Ο Πάροχος 

Καθολικής Υπηρεσίας  προσδιορίζει επαρκώς τη διάρκεια 

σε έτη της οικονοµικής ζωής που προτίθεται να υιοθετήσει 

για κάθε πάγιο ή οµάδα παγίων στοιχείων. 

 

β. Για τις ανάγκες του υπολογισµού των αποσβέσεων της 

Καθολικής Υπηρεσίας, θα πρέπει  ο υπολογισµός να 

γίνεται µε βάση τη γραµµική µέθοδο.   

 

γ. Στις αποσβέσεις θα πρέπει να συνυπολογίζεται και η 

ενδεχόµενη υπολειµµατική αξία των παγίων. 

 

δ. Η ΕΕΤΤ δύναται να τροποποιήσει την µέθοδο 

υπολογισµού των αποσβέσεων αν κρίνει ότι υπάρχει ένα 

αποτελεσµατικότερο σύστηµα κινήτρων για την παροχή 

της Καθολικής Υπηρεσίας.  

 

8. Κόστος κεφαλαίου 

Για τον υπολογισµό του κόστους κεφαλαίου αναφορικά µε την 

κοστολόγηση της Καθολικής Υπηρεσίας ισχύουν τα ακόλουθα :  
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α. Για τους σκοπούς της ρύθµισης, το κόστος κεφαλαίου 

πρέπει να αντανακλά το οικονοµικό κόστος ευκαιρίας των 

χρησιµοποιούµενων κεφαλαίων, τόσο των ιδίων όσο και 

των δανειακών.  

 

β. Το κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται επί τη βάσει της 

µεθοδολογίας του µέσου σταθµικού κόστους του 

κεφαλαίου (weighted average cost of capital - WACC).  Ο 

τύπος που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του συνολικού 

µέσου σταθµικού κόστους του κεφαλαίου είναι: 

 

                                      
 

όπου: 

• (r
d
): Ο σταθµικός µέσος όρος του κόστους των διαφόρων 

µορφών δανειακού κεφαλαίου που χρησιµοποιεί ο Πάροχος 

ΚΥ. 

• (r
e
): Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει 

την απαιτούµενη απόδοση των µετόχων προκειµένου να 

επενδύσουν τα κεφάλαια τους στον Πάροχο ΚΥ συναρτήσει 

του κινδύνου στον οποίο θα υποβληθούν κεφάλαια αυτά. 

• (E): Το ποσό των ιδίων κεφαλαίων.   

• (D): Το ποσό των δανειακών κεφαλαίων. 

 

Για τον υπολογισµό του µέσου σταθµικού κόστους του 

κεφαλαίου (weighted average cost of capital - WACC), 

λαµβάνονται  υπόψη : 

 

i. ο σταθµ ικός µέσος όρος του κόστους των 

διαφόρων  µορφών δανειακού  κεφαλαίου που 

χρησιµοποιεί µόνο για την παροχή Καθολικής 

Υπηρεσίας  ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας,  

 

ii. το κόστος των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία 

χρησιµοποιούνται από τον Πάροχο Καθολικής 

Υπηρεσίας µόνο για τη παροχή Καθολικής 

Υπηρεσίας, το οποίο  αντιπροσωπεύει  την  

απαιτούµενη  απόδοση  των µετοχών, προκειµένου 

να επενδυθούν κεφάλαια στον Πάροχο Καθολικής 

Υπηρεσίας,  συναρτήσει του  κινδύνου  στον  οποίο  

θα  υποβληθούν  τα κεφάλαια  αυτά αποκλειστικά 

εξαιτίας της παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.   
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Για  τον  υπολογισµό  του  κόστους  των  ιδίων  

κεφαλαίων, χρησιµοποιείται το µοντέλο 

τιµολόγησης κεφαλαιακών αγαθών (Capital Asset  

Pricing Model  - CAPM). Το κόστος των ιδίων 

κεφαλαίων (r
e
) υπολογίζεται συναρτήσει του 

επιτοκίου µηδενικού κινδύνου (risk free interest - 

(r
f
), της απόδοσης του Χαρτοφυλακίου της αγοράς 

(r
m

) και του συντελεστή διακύµανσης µεταξύ της 

τιµής της µετοχής της επιχείρησης στο 

χρηµατιστήριο σε σχέση µε τον δείκτη τιµών του 

χρηµατιστηρίου (β). 

 

              
1
 

 

∆εδοµένων των ιδιαιτεροτήτων, τόσο της παροχής 

Καθολικής Υπηρεσίας, όσο και της Ελληνικής 

αγοράς, η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα της 

περαιτέρω εξειδίκευσης της ανωτέρω µεθοδολογίας 

υπολογισµού του κόστους του κεφαλαίου. Σε 

περίπτωση κατά την οποία η χρήση της µεθόδου 

CAPM αντιβαίνει στην αρχή της 

αντικειµενικότητας, η ΕΕΤΤ δύναται, µε 

αιτιολογηµένη Απόφασή της, να επιβάλλει 

εναλλακτική µέθοδο υπολογισµού του κόστους των 

ιδίων κεφαλαίων, 

 

iii. το κόστος των δανειακών  κεφαλαίων τα οποία 

χρησιµοποιούνται από τον Πάροχο Καθολικής 

Υπηρεσίας µόνο για την εκπλήρωση της 

υποχρέωσης παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Τα 

χρησιµοποιούµενα ίδια και δανειακά κεφάλαια 

είναι εκείνα που αντιστοιχούν στην οικονοµικότερη 

δυνατή παροχή των στοιχείων του περιεχοµένου 

της Καθολικής Υπηρεσίας. Κατά τον υπολογισµό 

των ποσών των σχετικών κεφαλαίων λαµβάνονται 

υπόψη οι άµεσες και έµµεσες επιδοτήσεις, οι 

οποίες χορηγήθηκαν στον Πάροχο Καθολικής 

                                                 
[1]

      Ο τύπος αποτελεί την απλοποιηµένη µορφή του κόστους ιδίων κεφαλαίων στην οποία 

δεν λαµβάνεται υπόψη η φορολογική εξοικονόµηση που συνεπάγεται η χρησιµοποίηση 

δανειακών κεφαλαίων λόγω των τόκων. 
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Υπηρεσίας ή χρησιµοποιήθηκαν από αυτόν µόνο 

για λόγους παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. 

 

 Όσον αφορά τα κεφάλαια, τα οποία 

χρησιµοποιούνται για την παροχή Καθολικής 

Υπηρεσίας, η  κεφαλαιακή δοµή τους θα πρέπει να 

είναι τέτοια ώστε να ελαχιστοποιεί το 

µεσοσταθµικό για την Καθολική Υπηρεσία  κόστος 

κεφαλαίου.  

 

iv. η φορολογική εξοικονόµηση που συνεπάγεται η 

χρησιµοποίηση  δανειακών κεφαλαίων  λόγω  των  

τόκων.  

 

Ο απολογιστικός υπολογισµός του ρίσκου που προέκυψε 

από τη παροχή Καθολικής Υπηρεσίας για κάθε δεδοµένο 

έτος γίνεται επί τη βάσει των πραγµατοποιηθεισών 

επιβαρύνσεων που προέκυψαν από επισφάλειες και τυχόν 

άλλα στοιχεία άµεσα συνδεόµενα µε τη παροχή 

Καθολικής Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια του δεδοµένου 

έτους. 

 

 

 

9. Κεφαλαιακή βάση 

Εξαιρούνται από την κεφαλαιακή βάση τα κεφάλαια τα οποία 

χρησιµοποιούνται για άλλες δραστηριότητες του Παρόχου 

Καθολικής Υπηρεσίας, οι οποίες δεν συνδέονται άµεσα µε τη 

παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας. Η κεφαλαιακή βάση  πρέπει 

να τεκµηριωθεί από τον Πάροχο της Καθολικής Υπηρεσίας και 

να επιµερισθούν στην Καθολική Υπηρεσία τα κεφάλαια εκείνα 

που αναλογούν στην παροχή της.    

        

 

Κεφάλαιο Γ 

 

Άρθρο 6 

Ειδικά θέµατα 

 

1. Σύµφωνα µε την αρχή της διαφάνειας, ο αναλυτικός υπολογισµός 

του καθαρού κόστους της σύνδεσης στο σταθερό δηµόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση και της πρόσβασης σε 

υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας πρέπει ενδεικτικά να γίνεται 

ανά γεωγραφική περιοχή, ανά σύνολο χρηστών και ανά σύνολο 



 

 16 

κοινόχρηστων τηλεφώνων και να παρουσιάζεται στην ΕΕΤΤ, 

σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα παράγραφο: 

α. Ενδεικτικά η διαδικασία προσδιορισµού των µη 

αποδοτικών περιοχών, χρηστών και κοινόχρηστων 

τηλεφώνων προϋποθέτει : 

i. Τον υπολογισµό του κόστους το οποίο ο Πάροχος 

Καθολικής Υπηρεσίας θα απέφευγε αν δεν παρείχε 

υπηρεσίες σε µη αποδοτικές περιοχές, σε µη αποδοτικούς 

χρήστες και δεν παρείχε µη αποδοτικά κοινόχρηστα 

τηλέφωνα. Κατά τον υπολογισµό του κόστους επίσης 

συνεκτιµώνται κατά περίπτωση και οι παροχές για άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες.   

ii. Την εκτίµηση των διαφυγόντων εσόδων από τη µη παροχή 

των υπηρεσιών αυτών, µε βάση την πρόσβαση, τις 

εξερχόµενες κλήσεις, τις εισερχόµενες κλήσεις, τις κλήσεις 

ατελούς χρέωσης και την διασύνδεση. Ο υπολογισµός 

πραγµατοποιείται ξεχωριστά για κάθε υπηρεσία. Κατά την 

εκτίµηση των διαφυγόντων εσόδων λαµβάνονται επίσης 

υπόψη τα κέρδη από την πώληση τερµατικού εξοπλισµού τα 

οποία διαφεύγουν εξαιτίας της διάθεσης τερµατικού 

εξοπλισµού για χρήση τηλεκειµενογράφου ή άλλου ειδικού 

εξοπλισµού από τον Πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας σε τιµές 

κόστους σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  Επίσης λαµβάνεται 

υπόψη η αξία των εκπτώσεων για την χρήση του σταθερού 

δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου και των σταθερών 

δηµόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών οι οποίες προβλέπονται 

στα πλαίσια παροχής Καθολικής Υπηρεσίας και οι οποίες 

εκπτώσεις θα µειώνουν τα διαφυγόντα έσοδα.   

iii. Την εκτίµηση των τυχόν κρατικών και άλλων άµεσων ή 

έµµεσων επιδοτήσεων.   

 

γ. Κατάλληλο µέγεθος αναφοράς για τον υπολογισµό του 

καθαρού κόστους είναι το αστικό κέντρο.         

 

δ. Τα άυλα οφέλη ενδεικτικά δύνανται να περιλαµβάνουν: 

i. Τον κύκλο ζωής των περιοχών που εξυπηρετούνται από τον 

πάροχο 

ii. Την πανταχού παρουσία του παρόχου     

iii. Την ενίσχυση της επωνυµίας και της εµπορικής 

αναγνώρισης του παρόχου  

iv. Την διαφήµιση του παρόχου µέσω των κοινόχρηστων 

τηλεφώνων 

v. Την έκπτωση που δύναται να κερδίσει ο πάροχος µε βάση 

τις ποσότητες αγορών που θα ωφελήσουν όλη την εταιρεία 

αλλά οφείλονται στην Καθολική Υπηρεσία 
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vi. Τις υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από τον πάροχο λόγω 

της υπάρχουσας υποδοµής από την Καθολική Υπηρεσία 

 

ε. Τα διαφυγόντα κέρδη από την πώληση τερµατικού εξοπλισµού 

αποτιµώνται επί τη βάσει των περιθωρίων κέρδους τα οποία 

παρατηρούνται στην αγορά για το δεδοµένο είδος τερµατικού 

εξοπλισµού ή ελλείψει τέτοιας αγοράς, επί τη βάσει ενός 

ευλόγου περιθωρίου κέρδους για το δεδοµένο είδος συσκευών.  

στ. Το κόστος στο οποίο τυχόν υπόκεινται οι Εταιρείες Κινητής 

Τηλεφωνίας ως αποτέλεσµα των υποχρεώσεων τους να 

παρέχουν στοιχεία Καθολικής Υπηρεσίας, θεωρείται ότι είναι 

όλο το κόστος το οποίο  µπορεί να δικαιολογηθεί. 

 

ζ. Κατά τον υπολογισµό του κόστους, λαµβάνεται υπόψη ο 

βαθµός κατά τον οποίο ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας 

επέτυχε τους στόχους ποιότητας υπηρεσιών, όπως αυτοί 

εκάστοτε καθορίζονται από Απόφαση της ΕΕΤΤ.  

 

2. Οποιοδήποτε κόστος, πλέον των ήδη αναφεροµένων, θεωρείται 

αναγκαίο για την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας υπολογίζεται µε 

βάση τις διατάξεις του παρόντος ή και µεταγενέστερων Κανονισµών 

της ΕΕΤΤ καθώς και της σχετικής νοµοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.  

 

3. Ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας χρησιµοποιεί πελατοκεντρικό 

σύστηµα χρέωσης. 

4. Ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας αναπτύσσει πληροφοριακά 

συστήµατα τα οποία του επιτρέπουν να µετρήσει στο αναγκαίο 

επίπεδο λεπτοµέρειας:  

α. την ποιότητα και την ποσότητα των υπηρεσιών οι οποίες 

παρέχονται εντός των πλαισίων της υποχρεώσεως Καθολικής 

Υπηρεσίας, καθώς και   

β. τα κάθε µορφής οφέλη τα οποία αποφέρει στον Πάροχο 

Καθολικής Υπηρεσίας η παροχή της. 

 

 

Άρθρο 7 

∆ιοικητικές Κυρώσεις 

 

Σε περίπτωση παράβασης όρων του παρόντος, η ΕΕΤΤ δύναται, να 

επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 63 του Ν.3431/2006.  
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Άρθρο 8 

Τελικές ∆ιατάξεις - Έναρξη Ισχύος 

 

Ο παρών Κανονισµός τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευσή του στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας, καταργείται η Α̟όφαση 
ΕΕΤΤ Α.Π. 261/143/28-08-2002, «Κανονισµός αρχών κοστολόγησης 

και τιµολόγησης Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 1208/Β/18-09-2002). 

 

B. H παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

 

Μαρούσι,  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 
Καθηγητής,  Ν. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ  


