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Ι. Πξόινγνο
Η παξνχζα δεκφζηα δηαβνχιεπζε αθνξά ηνλ „„Καλνληζκφ πεξί θαζνξηζκνχ αξρψλ
Κνζηνιφγεζεο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο‟‟, ηνλ νπνίν εμέδσζε ε ΔΔΣΣ (ΑΠ
556/36/2010, ΦΔΚ 2676/Β/9.11.2011) θαη‟ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ ππ‟ αξ.
28120/974/11-5-2007 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ,
«Πξνυπνζέζεηο, θξηηήξηα επηινγήο θαη δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ παξφρνπ
θαζνιηθήο ππεξεζίαο» (ΦΔΚ 824/Β/25-5-2007).

ΙI. Δηαδηθαζία Δηαβνύιεπζεο
Με ηελ παξνχζα, ε ΔΔΣΣ ζέηεη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ «Καλνληζκνχ πεξί θαζνξηζκνχ αξρψλ Κνζηνιφγεζεο
ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο». Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ππνβάινπλ ηα
ζρφιηα ηνπο θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηηο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο.
Η παξνχζα δεκφζηα δηαβνχιεπζε δηαξθεί απφ ηηο 6 επηεκβξίνπ 2013 κέρξη θαη ηηο
7 Οθηωβξίνπ 2013. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα δνζνχλ επσλχκσο ζηελ Διιεληθή
γιψζζα, ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή φρη αξγφηεξα απφ ηε Δεπηέξα, 7
Οθηωβξίνπ 2013 θαη ώξα 13:00 µ.µ. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνχλ απηνχζηεο θαη
επσλχκσο. ε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά
ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε εηδηθφ Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ
δεκνζηεπζνχλ.
Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε:
Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηνλ ‘‘Καλνληζκφ πεξί θαζνξηζκνχ αξρψλ
Κνζηνιφγεζεο ηεο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο’’
Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
ΕΕΤΤ
Λ. Κεθηζίαο 60,
15125 Μαξνχζη
Αηηηθή
Δηεχζπλζε Ηιεθηξνληθνχ Ταρπδξνκείνπ : usoconsult@eett.gr
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο είλαη δπλαηφ λα παξέρνληαη απφ ηελ
ΔΔΣΣ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο
πξέπεη λα ππνβάιινληαη επψλπκα, µφλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε
δηεχζπλζε: usoconsult@eett.gr
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Σν παξφλ θείκελν δελ δεζκεχεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ξχζκηζεο πνπ
ζα επαθνινπζήζεη.
ΜΕΡΟ Ι: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Α. Γενικέρ Γιατάξειρ
1.
Σν λνκηθφ πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ησλ ππνρξεψζεσλ
παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο βαζίδεηαη ζηελ Οδεγία 2002/22 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 «γηα ηελ Καζνιηθή
Τπεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα ρξεζηψλ φζνλ αθνξά δίθηπα θαη ππεξεζίεο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (Οδεγία Καζνιηθήο Τπεξεζίαο)». Η Οδεγία 2002/22
ελζσκαηψζεθε ζην Δζληθφ Γίθαην κε ην Ν. 3431/2006 «Πεξί ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α/2006) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 4655 απηνχ. Δλ ζπλερεία, ε ελ ιφγσ Οδεγία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία
2009/136/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο
Ννεκβξίνπ 2009 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2002/22/ΔΚ γηα ηελ θαζνιηθή
ππεξεζία», ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ηα άξζξα 55-64 ηνπ Ν.
4070/2012 (ΦΔΚ 82/Α/10-4-2012).
2.
χκθσλα κε ηελ Οδεγία 2002/22, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία
2009/136 ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη δηαηίζεληαη ζε θαζνξηζκέλε
πνηφηεηα ζε φινπο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο θαη ζε πξνζηηέο ηηκέο
νη αθφινπζεο ππεξεζίεο (ππνρξεψζεηο θαζνιηθήο ππεξεζίαο):
i.

Πξφζβαζε ζε ζηαζεξέο ζέζεηο, κε δεκφζην δίθηπν επηθνηλσληψλ, ηθαλή
λα
επηηξέπεη
ηελ
ππνζηήξημε
θσλεηηθψλ
επηθνηλσληψλ,
ηειεκνηνηππηθψλ επηθνηλσληψλ θαη επηθνηλσληψλ δεδνκέλσλ, κε
ξπζκνχο δεδνκέλσλ πνπ είλαη επαξθείο γηα ηε ιεηηνπξγηθή πξφζβαζε
ζην Γηαδίθηπν.

ii.

Πξφζβαζε ζε έλα νινθιεξσκέλν θαηάινγν θαη ππεξεζία πιεξνθνξηψλ
θαηαιφγνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο ζπλδξνκεηέο ησλ
δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ.

iii.

Κνηλφρξεζηα ηειέθσλα θαη άιια ζεκεία πξφζβαζεο ζηελ θνηλφρξεζηε
θσλεηηθή ηειεθσλία

iv.

Καηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη είλαη πξνζβάζηκεο
θαη νηθνλνκηθά πξνζηηέο νη ίδηεο ππεξεζίεο ζε ρξήζηεο κε αλαπεξίεο θαη
εηδηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο.

3.
Οη δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ Οδεγίαο 2002/22, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
Οδεγία 2009/136 ελζσκαηψζεθαλ ζην εζληθφ δίθαην κε ηα άξζξα 55-60 ηνπ Ν.
4070/2012. νξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, χκθσλα κε ην
άξζξν 55 ηνπ Ν.4070/2012, ε παξνρή ΚΤ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο
ππεξεζίεο:
«α) Παξνρή πξφζβαζεο ζε ζηαζεξέο ζέζεηο θαη παξνρή ηειεθσληθψλ
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ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ παξφληνο.
β) Υπεξεζία πιεξνθνξηψλ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ
ζπλδξνκεηψλ , ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ παξφληνο.

θαη

θαηάινγνη

γ) Κνηλφρξεζηα ηειέθσλα θαη άιια ζεκεία πξφζβαζεο ζηελ θνηλφρξεζηε
θσλεηηθή ηειεθσλία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 59 ηνπ παξφληνο.
δ) Εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηειηθνχο ρξήζηεο κε αλαπεξίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν
60 ηνπ παξφληνο.»
4.
Με ηελ Απφθαζε ππ΄ αξη. Οηθ. 28120/974 (ΦΔΚ Β 824/25.5.2007) ηνπ
Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίζηεθαλ νη «Πξνυπνζέζεηο,
θξηηήξηα επηινγήο θαη δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ παξφρνπ θαζνιηθήο ππεξεζίαο».
Η Απφθαζε απηή εθδφζεθε δπλάκεη ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 47
ηνπ λ. 3431/2006, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ παξαξηήκαηνο VII ηνπ λφκνπ απηνχ.
ην άξζξν 5 ηεο Απφθαζεο αξηζκ. Οηθ. 28120/974 ζεζπίζηεθαλ νη θαλφλεο πνπ
αθνξνχλ ηε «Γηαδηθαζία Δπηινγήο θαη Απνδεκίσζεο Παξφρσλ». ην άξζξν απηφ
νξίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο:
« 7. Η θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα ην Καζαξφ Κφζηνο παξνρήο Καζνιηθήο
Υπεξεζίαο γίλεηαη χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή κειέηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Καζαξνχ
Κφζηνπο παξνρήο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο ηεο επηρείξεζεο θαη έιεγρν ηεο κειέηεο
απηήο απφ ηελ ΕΕΤΤ ή αλεμάξηεην ειεγθηή πνπ απηή έρεη νξίζεη, ζχκθσλα κε ηηο
αξρέο θνζηνιφγεζεο πνπ εθδίδεη ε ΕΕΤΤ. Η κειέηε πνπ ππνβάιιεηαη πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ππνινγηζκφ θαη πηζαλψλ άπισλ σθειεηψλ. Καηά ηνλ έιεγρν ηεο
κειέηεο ε ΕΕΤΤ ζπλππνινγίδεη πηζαλά άπια νθέιε. Η ππνβνιή ηεο κειέηεο
ζπλνδεχεη ην αίηεκα απνδεκίσζεο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη εληφο ηεο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
8. Η θαζνξηζκέλε επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη αίηεκα απνδεκίσζεο γηα ηελ
παξνρή Καζνιηθήο Υπεξεζίαο ππνρξενχηαη λα πξνζδηνξίζεη ιεπηνκεξψο ηα
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία Καζνιηθήο Υπεξεζίαο πνπ ρξήδνπλ ρξεκαηνδφηεζεο,
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VII ηνπ λ. 3431/2006.
9. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε ΕΕΤΤ απνθαλζεί φηη ε θαζνξηζκέλε επηρείξεζε
πθίζηαηαη ππεξβνιηθή επηβάξπλζε, ηφηε ην θαζαξφ θφζηνο παξνρήο ηνπ ζπλφινπ
ή κέξνπο ησλ ζηνηρείσλ ηεο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί
ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα θάζε θνξά Καλνληζκφ κεραληζκνχ απνδεκίσζεο
θαζνξηζκέλεο επηρείξεζεο γηα ην Καζαξφ Κφζηνο παξνρήο Καζνιηθήο
Υπεξεζίαο.
10. Η θαζνξηζκέλε επηρείξεζε, αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ νξηζκνχ ηεο,
δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο κφλνλ εθφζνλ ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα γηα ην Καζαξφ
Κφζηνο ησλ ππεξεζηψλ Καζνιηθήο Υπεξεζίαο πνπ πξνζθέξεη, ζην ηέινο θάζε
δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ
ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο
επηρείξεζεο.»
5.
Η ΔΔΣΣ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ‟ αξ. Οηθ 28120/974/ 11-5-2007 (ΦΔΚ
824/Β/2007) ππνπξγηθή Απφθαζε «Πξνυπνζέζεηο, θξηηήξηα επηινγήο θαη δηαδηθαζία
γηα ηνλ θαζνξηζκφ παξφρνπ θαζνιηθήο ππεξεζίαο», φξηζε κε ηελ Απφθαζή ηεο
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579/09/12-10-2010, ηελ εηαηξεία «ΟΣΔ ΑΔ» σο επηρείξεζε κε ππνρξέσζε παξνρήο
θαζνιηθήο ππεξεζίαο.
6.
Πεξαηηέξσ, κε ηελ Απφθαζή ηεο ΑΠ 556/36/2010 «Καλνληζκφο πεξί
θαζνξηζκνχ αξρψλ θνζηνιφγεζεο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο» (ΦΔΚ
2676/Β/9.11.2011), ε ΔΔΣΣ θαζφξηζε ηηο Γεληθέο Αξρέο Κνζηνιφγεζεο θαη ηε
Μεζνδνινγία Τπνινγηζκνχ ηνπ Καζαξνχ Κφζηνπο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο
Καζνιηθήο Τπεξεζίαο.
i.

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο Απφθαζεο ΑΠ 556/36/2010 «ην Καζαξφ
Κφζηνο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο (ΚΚΚΥ) νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ
θαζαξνχ θφζηνπο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο θαζνξηζκέλεο επηρείξεζεο κε
ππνρξεψζεηο θαζνιηθήο ππεξεζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ρσξίο
ππνρξεψζεηο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ Καζαξνχ θφζηνπο
ζπλεθηηκά ηα νθέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άπισλ νθειψλ, πνπ
απνθνκίδεη ε θαζνξηζκέλε επηρείξεζε.»

ii.

ην άξζξν 3 αλαθέξνληαη νη αθνινπζνχκελεο Γεληθέο Αξρέο
Κνζηνιφγεζεο, σο εμήο:
«Τν ζπλνιηθφ θαζαξφ θφζηνο ησλ ππνρξεψζεσλ Καζνιηθήο Υπεξεζίαο
γηα θάζε πάξνρν Καζνιηθήο Υπεξεζίαο ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ
θαζαξνχ θφζηνπο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ
ππνρξεψζεσλ Καζνιηθήο Υπεξεζίαο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
νπνηνλδήπνηε πιηθψλ θαη άπισλ νθειψλ. Οη γεληθέο αξρέο θνζηνιφγεζεο
πνπ αθνινπζνχληαη είλαη:
1. Αξρή πξφθιεζεο ηνπ θφζηνπο:
Σχκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ην θαζαξφ θφζηνο ησλ ζηνηρείσλ Καζνιηθήο
Υπεξεζίαο (ΚΚΚΥ) πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπ.
Εηδηθφηεξα, ε αξρή ηεο πξφθιεζεο ηνπ θφζηνπο επηβάιιεη φπσο ηα έζνδα,
ηα θφζηε, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ, λα
απνδίδνληαη ζε ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ, ππεξεζίεο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο,
ζχκθσλα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ αηηία ησλ
εζφδσλ πνπ εηζπξάηηνληαη, ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθαιείηαη, ή ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηψληαη, ή ησλζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ
πνπ δεκηνπξγνχληαη.
2. Αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο:
Σχκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ησλ
ζηνηρείσλ Καζνιηθήο Υπεξεζίαο (ΚΚΚΥ) είλαη ακεξφιεπηνο θαη
επαιεζεχζηκνο θαη αληαλαθιά ηηο ζεκειηψδεηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο
θφζηνπο, ρσξίο λα απνζθνπεί ζην λα σθειήζεη νπνηαδήπνηε ππεξεζία ή
πξντφλ ή ζηνηρείν ηνπ δηθηχνπ.
3. Αξρή ηεο αμηνπηζηίαο:
Σχκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ηα ζηνηρεία ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο Καζνιηθήο
Υπεξεζίαο (ΚΚΚΥ) πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηα. Ωο αμηφπηζηα ζεσξνχληαη
ηα ζηνηρεία εθφζνλ πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο:
• Απνηππψλνπλ πηζηά ηα ζηνηρεία πνπ αλαπαξηζηνχλ
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• Δελ παξνπζηάδνπλ εζθεκκέλεο ή /θαη ζπζηεκαηηθέο παξαπνηήζεηο
• Δελ πεξηέρνπλ θάπνην νπζηψδεο ζθάικα
• Είλαη πιήξε
• Η πξνεηνηκαζία ηνπο γίλεηαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν, ελψ
παξάιιεια θαηά ηελ άζθεζε θξίζεσλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ
αλαγθαίσλ ππνζέζεσλ ηεξείηαη θαη’ ειάρηζηνλ ν βαζκφο επηκέιεηαο
πνπ απαηηείηαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο.
4. Αξρή ηεο δηαθάλεηαο:
Σχκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ηνπ
θάζε ζηνηρείνπ ησλ ππνρξεψζεσλ Καζνιηθήο Υπεξεζίαο (ΚΚΚΥ) γίλεηαη
ρσξηζηά. Η θνζηνιφγεζε είλαη ζαθήο θαη αλαιπηηθή, ψζηε λα πξνθχπηνπλ
κε επθξίλεηα νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο θαη
ησλ θνζηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ.
5. Αξρή ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο/ζηαζεξφηεηαο:
Σχκθσλα κε ηελ αξρή απηή, γηα θάζε πεξίνδν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
θαζαξνχ θφζηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα κέζνδνο. Η εθαξκνγή απηήο ηεο
αξρήο δηαζθαιίδεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ/θνζηνινγηθψλ
ζηνηρείσλ. Σηελ πεξίπησζε νπζησδψλ κεηαβνιψλ ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο,
ηηο κεζφδνπο θαηαλνκήο, ή ζε άιιεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη, ν πάξνρνο
Καζνιηθήο Υπεξεζίαο νθείιεη λα ππνβάιεη ηα ηκήκαηα ησλ ινγηζηηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο
ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο.
6. Αξρή ηεο πξνβιεςηκφηεηαο
Σχκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ην θνζηνινγηθφ/ηηκνινγηαθφ ζχζηεκα ηεο
Καζνιηθήο Υπεξεζίαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη πξνβιέςηκν (κε
ηε ζηαηηζηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ) θαζαξφ θφζηνο, ζε φξνπο ησλ επηκέξνπο
ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Καζνιηθήο
Υπεξεζίαο, γηα κηα δηεηία.
7. Αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
Σχκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα πξνζκεηξά ην
απνηειεζκαηηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη φρη ην θαηαγξακκέλν ινγηζηηθφ
θφζηνο. Με ηνλ φξν απνηειεζκαηηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ελλνείηαη ην θαηά
ζπλζήθε κηθξφηεξν θφζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα κηα ππεξεζία/πξντφλ
κε ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πξνθεηκέλνπ ε ΕΕΤΤ λα
απνθαλζεί γηα ην χςνο ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο
(ΚΚΚΥ) ηνπ παξφρνπ, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερλννηθνλνκηθφ
κνληέιν (bottom up) κε ηε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Μέζνπ
Μαθξνπξφζεζκνπ Επαπμεηηθνχ Κφζηνπο− ΜΜΕΚ (LRAIC).
8. Αξρή ηεο απιφηεηαο
Τφζν ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα, φζν θαη ηα ηηκνιφγηα ηεο Καζνιηθήο
Υπεξεζίαο, πξέπεη κε δεδνκέλε ηελ αλαγθαία πνιππινθφηεηα λα είλαη
εχθνια επαιεζεχζηκα θαη ειέγμηκα.
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9. Αξρή ηεο κε δηάθξηζεο
Σχκθσλα κε ηελ αξρή απηή, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο
ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο ππνρξέσζεο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο (ΚΚΚΥ),
ην θφζηνο θαη ηα έζνδα γηα παξφκνηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο παξέρνληαη ζε
νκάδεο θαηαλαισηψλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, επηκεξίδνληαη
ρσξίο λα δηαηεξνχληαη ή λα εηζάγνληαη νπνηεζδήπνηε δηαθξίζεηο.
10. Αξρή απνθπγήο ηεο δηπιήο ρξέσζεο
Ο ππνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο
ππνρξέσζεο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο δηελεξγείηαη κε ηξφπν ψζηε λα
απνθεπρζεί ν δηπιφο θαηαινγηζκφο νπνηνπδήπνηε άκεζνπ ή έκκεζνπ
νθέινπο ή θφζηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ην ζπλνιηθφ θαζαξφ θφζηνο ησλ
ππνρξεψζεσλ Καζνιηθήο Υπεξεζίαο (ΚΚΚΥ) γηα θάζε πάξνρν Καζνιηθήο
Υπεξεζίαο πξέπεη λα ππνινγηζζεί σο ην άζξνηζκα ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο,
ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ππνρξεψζεσλ
Καζνιηθήο Υπεξεζίαο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πιηθψλ
θαη άπισλ νθειψλ.»
iii.

Σν άξζξν 4 παξάγξαθνο 3 ηεο αλσηέξσ Απφθαζεο (ΑΠ 556/36/2010)
πξνβιέπεη ηα εμήο:
«3. Υπνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο
ππνρξέσζεο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο.
Ο ππνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο
ππνρξέσζεο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο βαζίδεηαη:
i. ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο
ii. ζηελ εθηίκεζε ησλ εζφδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άκεζσλ θαη
έκκεζσλ επηδνηήζεσλ, νη νπνίεο ρνξεγνχληαη ζηνλ πάξνρν Καζνιηθήο
Υπεξεζίαο ή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηφλ γηα ιφγνπο παξνρήο Καζνιηθήο
Υπεξεζίαο. Ωο άκεζεο επηδνηήζεηο νξίδνληαη νη επηδνηήζεηο ηηο νπνίεο
ιακβάλεη ν πάξνρνο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ή ιεηηνπξγία
ππνδνκήο, ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Καζνιηθήο
Υπεξεζίαο. Ωο έκκεζεο επηδνηήζεηο νξίδνληαη νη επηδνηήζεηο ηηο νπνίεο
ιακβάλεη ν πάξνρνο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ή ιεηηνπξγία
ππνδνκήο, ε νπνία δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Καζνιηθήο Υπεξεζίαο, αιιά δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.
iii. ζηελ εθηίκεζε ησλ νθειψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άπισλ
νθειψλ, πνπ απνθνκίδεη ν πάξνρνο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο
ππνρξέσζεο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ:
i. Οη κε νηθνλνκηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο νξίδνληαη σο νη
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έλαο θνξέαο πνπ ζα εθάξκνδε ηα
ζπλήζε εκπνξηθά πξφηππα ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ν
νπνίνο δελ ζα είρε ππνρξέσζε παξνρήο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο ζα επέιεγε
λα κελ παξέρεη ππεξεζίεο.
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ii. Οη κε νηθνλνκηθνί πειάηεο ζε ζπλνιηθά νηθνλνκηθέο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο, νη νπνίνη νξίδνληαη σο νη ηειηθνί πειάηεο ή νκάδεο ηειηθψλ
πειαηψλ ηνπο νπνίνπο έλαο θνξέαο πνπ ζα εθάξκνδε ηα ζπλήζε εκπνξηθά
πξφηππα ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ν νπνίνο δελ ζα είρε
ππνρξέσζε παξνρήο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο ζα επέιεγε λα κελ
εμππεξεηήζεη.
iii. Τα κε νηθνλνκηθά θνηλφρξεζηα ηειέθσλα, ηα νπνία νξίδνληαη σο ηα
θνηλφρξεζηα ηειέθσλα ηα νπνία έλαο θνξέαο πνπ ζα εθάξκνδε ηα ζπλήζε
εκπνξηθά πξφηππα ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ν νπνίνο δελ
ζα είρε ππνρξέσζε παξνρήο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο ζα επέιεγε λα κελ
εγθαηαζηήζεη.»
iv.

Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο σο άλσ απφθαζεο πξνβιέπεη, κεηαμχ
άιισλ, φηη: «Γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηεο ΚΥ εθαξκφδεηαη ην θνζηνινγηθφ
πξφηππν ηνπ Πιήξσο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο (ΠΚΚ) ή άιισο Fully
Distributed Cost (FDC)».

v.

ην άξζξν 5 ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, κε ηίηιν «Δηδηθά ζέκαηα»,
πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα:
«1. Σχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, ν αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ
θαζαξνχ θφζηνπο ηεο ζχλδεζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν
ζε ζηαζεξή ζέζε θαη ηεο παξνρήο θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ πξέπεη
ελδεηθηηθά λα γίλεηαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, αλά ζχλνιν πειαηψλ θαη
αλά ζχλνιν θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ θαη λα παξνπζηάδεηαη ζηελ ΕΕΤΤ,
ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν:
α. Ελδεηθηηθά, ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ κε νηθνλνκηθψλ
γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, πειαηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ
πξνυπνζέηεη:
i. Τνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ην νπνίν ν πάξνρνο Καζνιηθήο
Υπεξεζίαο ζα απέθεπγε αλ δελ παξείρε ππεξεζίεο ζε κε
νηθνλνκηθέο πεξηνρέο, ζε κε νηθνλνκηθνχο πειάηεο ζε ζπλνιηθά
νηθνλνκηθέο πεξηνρέο θαη αλ δελ παξείρε κε νηθνλνκηθά
θνηλφρξεζηα ηειέθσλα. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο,
επίζεο, ζπλεθηηκψληαη, θαηά πεξίπησζε, θαη νη παξνρέο γηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
ii. Τελ εθηίκεζε ησλ δηαθπγφλησλ εζφδσλ απφ ηε κε παξνρή
ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, κε βάζε ηελ πξφζβαζε, ηηο εμεξρφκελεο
θιήζεηο, ηηο εηζεξρφκελεο θιήζεηο, ηηο θιήζεηο αηεινχο ρξέσζεο
θαη ηε δηαζχλδεζε. Ο ππνινγηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη μερσξηζηά
γηα θάζε ππεξεζία. Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ δηαθπγφλησλ εζφδσλ
ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε ηα θέξδε απφ ηελ πψιεζε ηεξκαηηθνχ
εμνπιηζκνχ ηα νπνία δηαθεχγνπλ εμαηηίαο ηεο δηάζεζεο
ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ρξήζε ηειεθεηκελνγξάθνπ ή άιινπ
εηδηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ πάξνρν Καζνιηθήο Υπεξεζίαο ζε
ηηκέο θφζηνπο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Επίζεο, ιακβάλεηαη
ππφςε ε αμία ησλ εθπηψζεσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηαζεξνχ
δεκφζηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θαη ησλ ζηαζεξψλ δεκφζησλ
ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην
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παξνρήο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο θαη νη νπνίεο ζα κεηψλνπλ ηα
δηαθπγφληα έζνδα.
iii. Τελ εθηίκεζε ησλ ηπρφλ θξαηηθψλ θαη άιισλ άκεζσλ ή
έκκεζσλ επηδνηήζεσλ.
β. Καηάιιειν κέγεζνο αλαθνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ
θφζηνπο είλαη ην αζηηθφ θέληξν.
γ. Τα άπια νθέιε ελδεηθηηθά δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ:
i. Οθέιε ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε κεηεμέιημε ηνπ θχθινπ δσήο
ησλ πειαηψλ, νη νπνίνη εμππεξεηνχληαη απφ ηνλ πάξνρν
Καζνιηθήο Υπεξεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζην κέιινλ, ν νπνίνο
ζήκεξα είλαη δεκηνγφλνο.
ii. Οθέιε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή θαζνιηθήο
ππεξεζίαο ζε νιφθιεξε ηε γεσγξαθηθή επηθξάηεηα ηεο ρψξαο,
φπσο ε πξνηίκεζε πνπ ζα δείμεη έλαο πειάηεο γηα ηνλ πάξνρν
Καζνιηθήο Υπεξεζίαο φηαλ κεηαθνκίζεη ζε κία άιιε πεξηνρή.
iii. Οθέιε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο
εκπνξηθήο επσλπκίαο ηνπ παξφρνπ Καζνιηθήο Υπεξεζίαο θαη
απφ ηε δηαθήκηζε ηνπ παξφρνπ κέζσ ησλ θνηλφρξεζησλ
ηειεθψλσλ, φπσο ε κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαθήκηζεο.
iv. Οθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έθπησζε πνπ δχλαηαη λα
θεξδίζεη ν πάξνρνο απφ αγνξέο ζε ρνλδξηθή ηηκή πνπ σθεινχλ
φιε ηελ εηαηξεία αιιά νθείινληαη ζηελ Καζνιηθή Υπεξεζία
v. Οθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή επηπξφζζεησλ
ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο ν πάξνρνο δχλαηαη λα πξνζθέξεη
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππνδνκή πνπ έρεη ήδε εγθαηαζηήζεη
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Καζνιηθήο
Υπεξεζίαο.
δ. Τα δηαθπγφληα θέξδε απφ ηελ πψιεζε ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ
απνηηκψληαη επί ηε βάζεη ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ηα νπνία
παξαηεξνχληαη ζηελ αγνξά γηα ην δεδνκέλν είδνο ηεξκαηηθνχ
εμνπιηζκνχ ή, ειιείςεη ηέηνηαο αγνξάο, επί ηε βάζεη ελφο επιφγνπ
πεξηζσξίνπ θέξδνπο γηα ην δεδνκέλν είδνο ζπζθεπψλ.
ε. Τν θφζηνο απνζηνιήο θαη ιήςεο γξαπηψλ κελπκάησλ κέζσ
θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζην νπνίν ππφθεηληαη νη Εηαηξείεο Κηλεηήο
Τειεθσλίαο σο απνηέιεζκα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο λα παξέρνπλ
ζηνηρεία Καζνιηθήο Υπεξεζίαο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, βαξχλεη
ηνλ εθάζηνηε πάξνρν ηεο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο
ησλ αηφκσλ απηψλ.»
2. Οπνηνδήπνηε θφζηνο, πιένλ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ, ην νπνίν
ζεσξείηαη αλαγθαίν γηα ηελ παξνρή ηεο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
3. Ο πάξνρνο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο ρξεζηκνπνηεί πειαηνθεληξηθφ
ζχζηεκα ρξέσζεο.
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4. Ο πάξνρνο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο αλαπηχζζεη πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα ηα νπνία ηνπ επηηξέπνπλ λα κεηξήζεη κε ην αλαγθαίν επίπεδν
ιεπηνκέξεηαο:
α. ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο
παξέρνληαη εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο ππνρξέσζεο Καζνιηθήο
Υπεξεζίαο, θαζψο θαη
β. ηα θάζε κνξθήο νθέιε ηα νπνία απνθέξεη ζηνλ πάξνρν ε
ππνρξέσζε ηεο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο.»
ΜΕΡΟ ΙΙ: Πξνηεηλόκελεο εμεηδηθεύζεηο ηωλ Αξρώλ Κνζηνιόγεζεο ηεο
Καζνιηθήο Τπεξεζίαο
Α. Πεξηγξαθή ηεο Μεζνδνινγίαο Τπνινγηζκνύ ηνπ θαζαξνύ θόζηνπο παξνρήο
θαζνιηθήο ππεξεζίαο
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΚΚΚΤ βάζεη ηνπ ππάξρνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ
αθνινπζνχληαη ηα βήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Διαθέςιμεσ πληροφορίεσ

Ρυθμιςτικό Πλαίςιο

Selection of relevant components subject
Προζδιοριζμός ηων σπηρεζιών Παροτής
to compensation
Καθολικής Υπηρεζίας (ΠΚΥ)

Καθοριζμός ηων πηγών άνηληζης
ηων δεδομένων

Προζδιοριζμός ηοσ
ζτεηικού κόζηοσς

Προζαρμογές ηης
Κοζηολογικής Βάζης

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

Προζδιοριζμός ηοσ
ζτεηικού εζόδοσ

ΒΗΜΑ 3

Προζαρμογές ηης
βάζης εζόδων

ΒΗΜΑ 4

Επιμεριζμός ηοσ κόζηοσς και ηων εζόδων
ανά γεωγραθική περιοτή

Τελική εκηίμηζη καθαρού κόζηοσς
καθολικής σπηρεζίας

ΒΗΜΑ 5

ΒΗΜΑ 6
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Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ βήκαηα έρνπλ σο εμήο:

1. Πξνζδηνξηζκόο ηωλ ππεξεζηώλ Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο (ΠΚΤ)
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ηεο Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο
απαηηείηαη θαηαξρήλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ησλ Τπνρξεψζεσλ Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο (ΠΚΤ) ζχκθσλα κε
ην ππάξρνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. χκθσλα κε απηφ νη ππεξεζίεο είλαη νη αθφινπζεο:

1.

χλδεζε ζε ζηαζεξέο ζέζεηο κε ην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν θαη πξφζβαζε
ζε δηαζέζηκεο ζην θνηλφ ηειεθσληθέο ππεξεζίεο ζε ζηαζεξέο ζέζεηο

2.

Κνηλφρξεζηα ηειέθσλα

3.

Τπεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ θαη θαηάινγνη,

4.

Δθπηψζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο

Δπηπιένλ ππνινγίδνληαη θαη ηα άπια νθέιε ηνπ παξφρνπ θαζνιηθήο ππεξεζίαο.

1.1. Παξνρή πξφζβαζεο ζε ζηαζεξέο ζέζεηο κε ην δεκφζην δίθηπν επηθνηλσληψλ θαη
παξνρή ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ
ε απηφ ην ζηάδην, πξνζδηνξίδνληαη νη ζπλαθείο ππεξεζίεο γηα ηελ παξνρή
πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο ζε ζηαζεξή ζέζε.
Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζα πξέπεη πέξαλ ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ
λα πεξηιακβάλνληαη θαη νη επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο1 πνπ ν πάξνρνο δχλαηαη λα
πξνζθέξεη , ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππνδνκή πνπ έρεη ήδε εγθαηαζηήζεη πξνθεηκέλνπ
λ‟ αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Γηεπθξηλίδεηαη ελ
πξνθεηκέλσ, φηη ηα νθέιε απφ ηηο επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο
απφθαζεο δχλαληαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα άπια νθέιε (άξζξν 5 παξ. 1 γ‟).
Πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο, πξνθεηκέλνπ νη ελ ιφγσ
ππεξεζίεο λα ππνινγίδνληαη ζηελ παξνχζα θαηεγνξία.

1

Πρόκειηαι για σπηρεζίες όπως ενδεικηικά: μιζθωμένες γραμμές, πρόζβαζη isdn,
σπηρεζίες adsl, vdsl, σπηρεζίες διαζύνδεζης, ηοπικού βρότοσ κλπ.
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1.2.Κνηλφρξεζηα ηειέθσλα
χκθσλα κε ην ππάξρνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην ν πάξνρνο ΚΤ πξέπεη λα ππνινγίζεη ην
ΚΚΚΤ ησλ κε νηθνλνκηθψλ θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ.
Δπί ηνπ παξφληνο δηαηίζεληαη δχν ηχπνη θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ:
Σα βαξέσο ηχπνπ θνηλφρξεζηα ηειέθσλα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δεκφζηνπο
ρψξνπο (πρ ζηνπο δξφκνπο θιπ θαη ζηα νπνία ππάξρεη πξφζβαζε φιν ην
24σξν
Σα κε βαξέσο ηχπνπ θνηλφρξεζηα ηειέθσλα (δεκφζηα ηειέθσλα ρσξίο
ζάιακν) ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θηίξηα, θαηαζηήκαηα θαη άιινπο ηδησηηθνχο
ρψξνπο θαη είλαη δηαζέζηκα εληφο ηνπ σξαξίνπ ησλ θαηαζηεκάησλ
Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εζφδσλ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο
θαηεγνξίαο θνηλφρξεζηα ηειέθσλα, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα βαξέσο
ηχπνπ θνηλφρξεζηα ηειέθσλα, ελψ δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα «κε
βαξέσο ηχπνπ» ηειέθσλα. Σα «κε βαξέσο ηχπνπ» ηειέθσλα ζα ιακβάλνληαη ππφςε
ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΚΚΚΤ ζηελ θαηεγνξία ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο PSTN,
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο.
1.3.Τπεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ θαη θαηάινγνη
χκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ Νφκνπ 4070 /2012 «νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ
θαηαιφγνπ θαη θαηάινγνη πεξηιακβάλνπλ»:
έλαλ ηνπιάρηζηνλ πιήξε θαηάινγν, πνπ θαιχπηεη φινπο ηνπο
θαηαρσξεκέλνπο ζπλδξνκεηέο ηειεθψλνπ θαη ηνπο αξηζκνχο,
ζηαζεξνχο, θηλεηνχο θαη πξνζσπηθνχο, ζε εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΕΕΤΤ
κνξθή, έληππε ή ειεθηξνληθή, ν νπνίνο ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά,
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά εηεζίσο θαη
ηνπιάρηζηνλ κηα αληίζηνηρε νινθιεξσκέλε ηειεθσληθή ππεξεζία
πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ. Η ππεξεζία απηή είλαη δηαζέζηκε ζηνπο
ηειηθνχο ρξήζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ρξεζηψλ
θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ
Επνκέλσο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζηελ θαηεγνξία ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ
θαη θαηάινγνη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θάησζη ππεξεζίεο:
Ληαληθή Πξφζβαζε ζηνλ ηειεθσληθφ θαηάινγν απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο
ηνπ παξφρνπ ΚΤ θαη ησλ ινηπψλ παξφρσλ, θαζψο θαη απφ ηνπο ρξήζηεο
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ησλ θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ, κέζσ ηνπ αξηζκνχ 118ΥΥ (ππεξεζίεο
θαηαιφγνπ θαζνιηθήο ππεξεζίαο)
Ληαληθή πξφζβαζε ζηνλ έληππν ηειεθσληθφ θαηάινγν ησλ ζπλδξνκεηψλ
ηνπ παξφρνπ ΚΤ θαη ησλ ππφινηπσλ παξφρσλ (ππεξεζίεο θαηαιφγνπ
θαζνιηθήο ππεξεζίαο)
Υνλδξηθή Πξφζβαζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ έληππνπ
ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ
Υνλδξηθή Πξφζβαζε ζηελ εζληθή βάζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ
κέζσ ηνπ αξηζκνχ 118ΥΥ

2. Καζνξηζκόο ηωλ πεγώλ άληιεζεο ηωλ δεδνκέλωλ
χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αμηνπηζηίαο ( άξζξν 3 ΑΠ ΔΔΣΣ 556/36),
«ηα ζηνηρεία ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο (ΚΚΚΤ)
πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηα. Ωο αμηφπηζηα ζεσξνχληαη ηα ζηνηρεία
εθφζνλ πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο:
Απνηππψλνπλ πηζηά ηα ζηνηρεία πνπ αλαπαξηζηνχλ
Γελ παξνπζηάδνπλ εζθεκκέλεο ή /θαη ζπζηεκαηηθέο
παξαπνηήζεηο
Γελ πεξηέρνπλ θάπνην νπζηψδεο ζθάικα
Δίλαη πιήξε
Η πξνεηνηκαζία ηνπο γίλεηαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν, ελψ
παξάιιεια θαηά ηελ άζθεζε θξίζεσλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ
αλαγθαίσλ ππνζέζεσλ ηεξείηαη θαη‟ ειάρηζηνλ ν βαζκφο
επηκέιεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο.
Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε εθηίκεζε ηνπ ΚΚΚΤ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη θπξίσο ζε
πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ηνπ θνξέα ΚΤ θαζψο
θαη ζε αμηφπηζηεο θαη ηεθκεξησκέλεο αλαιπηηθέο κειέηεο. Δπίζεο πξέπεη λα
παξέρεηαη αλαιπηηθφο νδεγφο ησλ ππνινγηζκψλ ησλ εθηηκήζεσλ.

3. Καζνξηζκόο ηωλ ζρεηηδόκελωλ ζηνηρείωλ θόζηνπο θαη εζόδωλ
3.1. Καζνξηζκόο θνζηνινγηθνύ πξνηύπνπ
χκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην, ν πάξνρνο θαζνιηθήο ππεξεζίαο
ρξεζηκνπνηεί ην θνζηνινγηθφ πξφηππν ηνπ Πιήξνπο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο κε
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θνζηνινγηθή βάζε ην ηξέρνλ θφζηνο. Δηδηθφηεξα ην άξζξν 4 ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 556/36
αλαθέξεη φηη :
Γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηεο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο, εθαξµφδεηαη ην
θνζηνινγηθφ πξφηππν ηνπ Πιήξσο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο (ΠΚΚ) ή άιισο
Fully Distributed Cost (FDC). Γηα ην θνζηνινγηθφ πξφηππν ηζρχνπλ ηα
αθφινπζα:
«Σχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ Πιήξσο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο (ΠΚΚ),
φια ηα ζηνηρεία θφζηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θνηλνχ θαη νκαδηθνχ
θφζηνπο επηκεξίδνληαη ζηα παξαγφκελα πξντφληα ή ηηο παξερφκελεο
ππεξεζίεο…»
«Η θνζηνιφγεζε ηεο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ζχκθσλα
κε ηελ θνζηνινγηθή βάζε ηνπ ηξέρνληνο θφζηνπο»
Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε θνζηνινγηθή βάζε ηνπ ηξέρνληνο θφζηνπο απνηειεί κηα
αμηφπηζηε πξνζέγγηζε δεδνκέλνπ φηη εθαξκφδεηαη θαη ειέγρεηαη απφ αλεμάξηεην
ειεγθηή (πεξίπησζε ΟΣΔ). Η ελ ιφγσ πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ζηνπο ππνινγηζκνχο
ηεο θαη θάπνηνπο ζπληειεζηέο απνηειεζκαηηθφηεηαο (πρ. ΜΔΑ). Δλαιιαθηηθά,
δχλαηαη λα αθνινπζεζεί σο θνζηνινγηθή βάζε απηή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.

3.2. Μεζνζηαζκηθό Κόζηνο Κεθαιαίνπ
Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεζνζηαζκηθνχ θφζηνο θεθαιαίνπ ζα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απηφ ηνπ παξφρνπ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ Αγνξά
παξνρήο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζε ζηαζεξέο ζέζεηο, δεδνκέλνπ φηη ειέγρεηαη ζε εηήζηα
βάζε.

4.

Πξνζαξκνγέο ζηελ εθηίκεζε θόζηνπο - εζόδωλ

Τπνινγηζκόο θόζηνπο κε νηθνλνκηθώλ πεξηνρώλ - Σξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ
απνθεπθηένπ θόζηνπο
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΑΠ 556/36/2010) o πάξνρνο ΚΤ ζα
πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κε
νηθνλνκηθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ θαη ην απνθεπθηέν θφζηνο. Δηδηθφηεξα, ην
άξζξν 5 ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, κε ηίηιν «Δηδηθά ζέκαηα», πξνβιέπεη ηα αθφινπζα:
«1. Σχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, ν αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ
θαζαξνχ θφζηνπο ηεο ζχλδεζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν
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ζε ζηαζεξή ζέζε θαη ηεο παξνρήο θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ πξέπεη
ελδεηθηηθά λα γίλεηαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, αλά ζχλνιν πειαηψλ θαη
αλά ζχλνιν θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ θαη λα παξνπζηάδεηαη ζηελ ΕΕΤΤ,
ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν:
α. Ελδεηθηηθά, ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ κε νηθνλνκηθψλ
γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, πειαηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ
πξνυπνζέηεη:
i. Τνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ην νπνίν ν πάξνρνο Καζνιηθήο
Υπεξεζίαο ζα απέθεπγε αλ δελ παξείρε ππεξεζίεο ζε κε
νηθνλνκηθέο πεξηνρέο, ζε κε νηθνλνκηθνχο πειάηεο ζε ζπλνιηθά
νηθνλνκηθέο πεξηνρέο θαη αλ δελ παξείρε κε νηθνλνκηθά
θνηλφρξεζηα ηειέθσλα. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο,
επίζεο, ζπλεθηηκψληαη, θαηά πεξίπησζε, θαη νη παξνρέο γηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.

Δπνκέλσο, γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ΚΚΚΤ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη
κφλν ην θφζηνο πνπ νθείιεηαη ζηελ παξνρή ηεο ΚΤ θαη φρη απηφ πνπ ν πάξνρνο δελ
ζα απέθεπγε, αθφκε θαη εάλ δελ είρε ππνρξέσζε παξνρήο απηήο (απνθεπθηέν
θφζηνο).
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνθεπθηένπ θφζηνπο επηδηψθεηαη ε εθηίκεζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ην νπνίν ζα απέθεπγε o παξνρνο ΚΤ, εάλ έπαπε λα παξέρεη κε
νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (πρ. PSTN ππεξεζίεο πξφζβαζεο, θνηλφρξεζηα ηειέθσλα, ή
άιιεο ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζην πεξηερφκελν ηεο ΚΤ).
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνθεπθηένπ θφζηνπο πξνηείλεηαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο
πξνζαξκνγέο ζην θνζηνινγηθφ πξφηππν FDC –CCA ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θιείδεο
επηκεξηζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνζηνινγηθνχ πξνηχπνπ
LRIC. Δηδηθφηεξα ιακβάλεηαη ππφςε ε πνζφζησζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζρέζε
κεηαβιεηνχ θφζηνπο πξνο ζπλνιηθφ θφζηνο ελψ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα θνηλά θαη
ζπλδεδεκέλα θφζηε (joint cost)2. Κάζε νκνγελήο θαηεγνξία θφζηνπο ηνπ LRIC
ραξαθηεξίδεηαη (α) σο πιήξσο απνθεπθηέν (fully avoidable “FA”), (β) κεξηθψο
απνθεπθηέν (partially avoidable “PA”) θαη (γ) κε απνθεπθηέν (not avoidable “NA”).
Σέινο, νη ελ ιφγσ δείθηεο γηα θάζε θαηεγνξία θφζηνπο ζα κεζνζηαζκηζηνχλ γηα φιεο
ηηο θαηεγνξίεο θφζηνπο ηνπ LRIC. Η ελ ιφγσ πξνζέγγηζε ιακβάλεη ππφςε ηηο
ηδηνκνξθίεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο θφζηνπο θαη επηηξέπεη ηε δηάθξηζε ζε:
Γεωγξαθηθά εμαξηώκελν θόζηνο, ην νπνίν είλαη πιήξσο απνθεπθηέν, δεδνκέλνπ
φηη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο θαη ζα
απνθεχγεην ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο απνθάζηδε ηελ κε παξνρή απηψλ ησλ
ππεξεζηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν αζηηθφ θέληξν.

2

Avoidability Ratio = [VARIABLE] ÷ [FIXED-GRP-COMMON + ISFC-GRP-COMMON + VARIABLE]
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Γεωγξαθηθά κε εμαξηώκελν θόζηνο , ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ην ζηαζεξφ θαη θνηλφ
θφζηνο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ζα ήηαλ απνθεπθηέν, κφλν
εάλ ν πάξνρνο ΚΤ ζηακαηνχζε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα.
Ο δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ απνθεπθηένπ θφζηνπο αθνινπζεί ηα παξαθάησ 3
βήκαηα
1. Υαξαθηεξηζκφο ησλ νκνγελψλ θαηεγνξηψλ θφζηνπο σο FA, PA θαη ΝΑ
2. Τπνινγηζκφο ησλ απνθεπθηέσλ δεηθηψλ
3. Τπνινγηζκφο ηνπ απνθεπθηένπ θφζηνπο
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξέρεη έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηεο εθηίκεζεο ηνπ ελ ιφγσ
δείθηε γηα ηελ θαηεγνξία θφζηνπο «Απνζβέζεηο Κηεξίσλ» φπσο πξνθχπηεη απφ ηα
απνηειέζκαηα LRIC ηνπ ΔΚΟ 2010.

COST
COST NATURE
CATEGORY
BDG-DEPRN Access - Local loop equip
BDG-DEPRN Access Radio Equipment
BDG-DEPRN Copper - Access
Digital Switch - Access
BDG-DEPRN
(local)
Digital Switch - Access
BDG-DEPRN
(RSU)
Digital Switch - Access
BDG-DEPRN
(Tandem)
BDG-DEPRN Fibre -Access
BDG-DEPRN Product Management
BDG-DEPRN Fibre- Core
BDG-DEPRN IT - general
Network Management
BDG-DEPRN
Systems
BDG-DEPRN Supply Procurement
BDG-DEPRN Manage & build building
BDG-DEPRN Motor transport - vehicles
BDG-DEPRN Rest
BDG-DEPRN SERVICE
BDG-DEPRN OVERHEAD
Digital Switch - Access
BDG-DEPRN
(Trunk)
BDG-DEPRN HR
BDG-DEPRN Call Centre
BDG-DEPRN LL
BDG-DEPRN Wholesale Prod Specific

AVOID.
APPROACH
FA
FA
FA

TOTAL AVOIDABLE AVOIDABLE
LRIC
COST
RATIO
123.444
123.444
100,0%
147.945
147.945
100,0%
59.546
59.546
100,0%

FA

717.296

717.296

100,0%

FA

245.491

245.491

100,0%

PA

187.789

186.396

99,3%

FA
PA
PA
PA

464
2.357
29
44.526

464
1.018
1
22.093

100,0%
43,2%
3,0%
49,6%

PA

10.278

829

8,1%

PA
PA
FA
PA
PA
NA

34.709
49.191
2.656
89.313
6.151
46.371

6.998
22.657
2.656
89.313
6.151
-

20,2%
46,1%
100,0%
100,0%
100,0%
-

PA

163

117

71,3%

PA
PA
PA
PA

44.154
83
2.092
2.114

2.798
83
952
2.114

6,3%
100,0%
45,5%
100,0%
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BDG-DEPRN
TOTAL

Recon

PA

4
1.816.165

4
1.638.364

100,0%
90,2%

5. Επηκεξηζκόο ηωλ ζηνηρείωλ θόζηνπο θαη εζόδωλ αλά γεωγξαθηθή πεξηνρή
5.1. Μέγεζνο αλαθνξάο
χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 556/36, «Καηάιιειν κέγεζνο αλαθνξάο γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο είλαη ην αζηηθφ θέληξν»
Πξνηείλεηαη ην αζηηθφ θέληξν λα ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηάιιειν κέγεζνο αλαθνξάο
ηφζν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΚΚΚΤ. γηα ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο PSTN φζν θαη
ησλ θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ

5.2. Επηκεξηζκόο ηνπ θόζηνπο αλά γεωγξαθηθή πεξηνρή
5.2.1.Επηκεξηζκόο ηωλ ππεξεζηώλ πξόζβαζεο PSTN ηειεθωλίαο θαη δηαδηθηύνπ
Γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο πξφζβαζεο ζε επίπεδν αζηηθνχ θέληξνπ,
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο νη ηερληθέο θαη επηρεηξεζηαθέο πιεξνθνξίεο (π.ρ θιείδεο
επηκεξηζκνχ, δεμακελέο θφζηνπο, επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο, θ.α) πνπ έρνπλ νξηζζεί
ζην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ παξφρνπ ΚΤ. Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη γηα λα βειηησζεί ε
αηηηψδεο ζρέζε ηνπ επηκεξηζκνχ ησλ δαπαλψλ ζα πξέπεη:
λα επηκεξίδνληαη ηα θφζηε ησλ δεμακελψλ Μάξθεηηλγθ θαη Άκεζνπ Κφζηνπο
αλά αζηηθφ θέληξν (ΑΚ) βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ (ηηκνινγεκέλσλ) εζφδσλ
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λα ρξεζηκνπνηείηαη ην πνζνζηφ ηεο PSTN θίλεζεο ζηε ζπλνιηθή θίλεζε
Σειεθσλίαο (PSTN θαη ISDN) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο θίλεζεο PSTN (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ
εμφδσλ, απνζβέζεσλ θαη ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ)
ν Τπνινγηζκφο ησλ πλαθψλ κε ην «Πξνζσπηθφ» δεμακελψλ θφζηνπο λα
πεξηιακβάλεη έλα ελδηάκεζν ζηάδην επηκεξηζκνχ, ην νπνίν ζπλίζηαηαη (α) ζε
Γεληθέο - κε ζρεηηδφκελεο κε Σερληθά ηκήκαηα (β) Γεληθέο - ζρεηηδφκελεο κε
ηερληθά ηκήκαηα θαη (γ) Σερληθέο Γξαζηεξηφηεηεο. Οη ηερληθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην δίθηπν πξφζβαζεο θαη ε θιείδα
επηκεξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαλνκή ηεο ηερληθήο κηζζνδνζίαο
ζηα αζηηθά θέληξα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε
ηελ πξφζβαζε. Οη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο επηκεξίδεηαη ε κηζζνδνζία είλαη δχν
εηδψλ:
-

Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζβαζε : χλδεζε PSTN θαη
κίζζσζε PSTN

-

Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θίλεζε: Ληαληθή θίλεζε, ρνλδξηθή
θίλεζε, VAS θαη Voice mail

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο θιείδεο επηκεξηζκνχ γηα θάζε
δεμακελή θαη θαηεγνξία θφζηνπο ζρεηηδφκελα κε ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε.

ALLOCATION DRIVER
Cost Category

Connection
Services

Rental
Services

Retail
Traffic
Services

Wholesale
Traffic
Services

Value
Added
Services

Voicemail

# of new
connection

# of lines

# of
retail
minutes

# of
wholesale
minutes

# of lines

# of lines

# of new
connection

# of lines

Payroll of
connection
activities

Payroll of
rental
activities

REVENUE DRIVEN

OTHERS

Description

IT
OFFICEEQP-OTHER

GENERAL DEPARTMENTS

CONTRACTORS
TAPOTE-DEF
EMPLOY-CONTRIB

PERSONNEL
RELATED
COSTS

GENERAL
COSTS
TECHNICAL
DEPARTMENTS

PER-SALARY

TECHNICAL
COSTS

# of
retail
minutes

# of
wholesale
minutes

# of
retail
minutes

# of
wholesale
minutes

Revenue
from new
connections

Revenue Revenue
from
from
rental
traffic

Revenue
from
wholesale

Revenue
from
value
added
services

Revenue
from
voicemail

# of new
connection

# of lines

# of
retail
minutes

# of
wholesale
minutes

# of lines

# of lines

PER-OTHER
TAX
DC
MARKETING
OVERHEAD
TRN-OTHER

# of lines

# of lines

# of lines

# of lines

Table 1: Cost allocation driver per cost category and type of cost (OPEX) [Source: AXON]

Αλαθνξηθά κε ηα θεθαιαηνπρηθά θφζηε, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη απφ ηνλ ππφρξεν
πάξνρν αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε
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θάζε αζηηθφ θέληξν. Ο επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ Παγίσλ δηελεξγείηαη ζε δχν
θάζεηο
Καηαλνκή ηεο θαζαξήο αμίαο αληηθαηάζηαζεο ησλ Παγίσλ ζηηο ππεξεζίεο
πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο ΚΤ
Καηαλνκή ηνπ θφζηνπο παγίσλ ηεο θαζνιηθήο Τπεξεζίαο ζην ΑΚ, Καηά ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ζηα εμαξηψκελα ΑΚ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε
θαη ην θφζηνο πνπ απνδίδεηαη ζε εμαξηψκελα ΑΚ

5.2.2. Επηκεξηζκόο Κνηλόρξεζηωλ Σειεθώλωλ
Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο θιείδα επηκεξηζκνχ ε ίδηα κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
ππεξεζία πξφζβαζεο PSTN. Δλψ ζαλ θιείδεο επηκεξηζκνχ γηα ηα ππφινηπα θφζηε ζα
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αξηζκφο ησλ θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ αλά πεξηνρή.
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο θιείδεο επηκεξηζκνχ γηα θάζε δεμακελή θαη
θαηεγνξία θφζηνπο ζρεηηδφκελα κε ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε
COST POOL
PER-SALARY
NWK-DEPRN
EMPLOY-CONTRIB
PER-OTHER
DC
NWK-OTHER
TAPOTE-DEF
BDG-OTHER
MARKETING
IT-DEPRN
CONTRACTORS
OTHER COST POOLS

Driver
Time dedication per MDF
Number of Lines
Time dedication per MDF
Time dedication per MDF
Revenues
Number of Lines
Number of Lines
Number of Lines
Marketing
Number of Lines
Number of Lines
Number of Lines

5.3. Επηκεξηζκόο ηωλ εζόδωλ αλά γεωγξαθηθή πεξηνρή
Όπσο ηζρχεη θαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ν ΠΚΤ ζα πξέπεη λα
ππνινγίδεη ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο PSTN θαη Κνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ ζε επίπεδν
αζηηθνχ θέληξνπ.
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Ο επηκεξηζκφο ησλ εζφδσλ αλά αζηηθφ θέληξν ζα πξέπεη γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
θιείδεο επηκεξηζκνχ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

SERVICE
899-RET-ACC-PSTN-CON
899-RET-ACC-RENTAL-PSTN
899-OTHER-VOICEMAIL
899-RTR-LOCAL
899-RTR-TRUNK
899-ROT-NON-VALADDSE
899-RTR-FREEPHONE
899-RTR-INTACCESS
899-RTR-INT-OUT
899-RTR-LFI-GEO-DOUBLE
899-RTR-LFI-GEO-SINGLE
899-RTR-LMO
899-RTR-SCODE-11888
899-RTR-SCODE-CONTENT
899-RTR-SCODE-LOWCHARGE
899-RTR-SCODE-REST
899-RTR-SCODE-EMERGENCY
899-WHO-ICO-ORIGINATION

ALLOCATION DRIVER
Number of new connections
Number of PSTN Lines

Traffic effective revenues (outgoing)

Traffic (outgoing calls)
Wholesale traffic (outgoing calls duration)
Wholesale traffic (national incoming calls
899-WHO-ICO-TERMINATION
duration)
899-WHO-TERMWholesale traffic (international incoming calls
INTERNATIONAL
duration)
Table 2: Revenue allocation driver per service [Source: AXON]
Ωο θαηαιιειφηεξε θιείδα επηκεξηζκνχ ζρεηηθά κε ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηηο ππεξεζίεο θίλεζεο ζεσξνχληαη ηα πξαγκαηηθά (ηηκνινγεζέληα) θαη φρη ηα
νλνκαζηηθά έζνδα, δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε ησλ νλνκαζηηθψλ εζφδσλ δελ ιακβάλεη
ππφςε ηηο εθπηψζεηο ζηα ηηκνιφγηα ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ.
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6 . Σειηθή εθηίκεζε θαζαξνύ θόζηνπο θαζνιηθήο ππεξεζίαο
6.1. Εθηίκεζε ηωλ εζόδωλ από εηζεξρόκελεο θιήζεηο
Μεηά ηελ θαηαλνκή ησλ εζφδσλ θαη ηνπ θφζηνπο αλά πεξηνρή, ππνινγίδεηαη ε
«επίδξαζε ησλ εηζεξρφκελσλ θιήζεσλ» πξηλ ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο
θεξδνθνξίαο κηαο πεξηνρήο.
Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ΠΚΤ ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηνπο πξαγκαηηθνχο φγθνπο
θίλεζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζην δίθηπν on-net θαη ηα αληίζηνηρα έζνδα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθίλεζε θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ θιήζεσλ ζε επίπεδν Αζηηθνχ
Κέληξνπ.
Η επίπησζε ησλ εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ νξίδεηαη σο ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ
θιήζεηο απφ νηθνλνκηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζε κε νηθνλνκηθέο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο, νη νπνίεο δελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ εάλ δελ ππήξρε παξνρή ηειεθσληθήο
πξφζβαζεο ζε απηέο.
Δηδηθφηεξα, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ΠΚΤ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ πίλαθα
θίλεζεο, πνπ ζα δηαθξίλεη κεηαμχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ζπιινγήο θαη ηεξκαηηζκνχ.
ε απηφ ηνλ πίλαθα ζα απεηθνλίδεηαη κε αθξίβεηα ε απψιεηα ηεο θίλεζεο πνπ ζα
πξνέξρεηαη απφ ηε κε χπαξμε θιήζεσλ ζηηο κε νηθνλνκηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.
6.2. Άπια νθέιε
χκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1 γ ηεο απφθαζεο ΑΠ ΔΔΣΣ 556/36/2011, «ηα άπια
νθέιε δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ:
i.

Οθέιε ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε κεηεμέιημε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ
πειαηψλ, νη νπνίνη εμππεξεηνχληαη απφ ηνλ πάξνρν Καζνιηθήο
Υπεξεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ην θέξδνο ην νπνίν κπνξεί λα απνθέξεη
έλαο πειάηεο ζην κέιινλ, ν νπνίνο ζήκεξα είλαη δεκηνγφλνο.

ii. Οθέιε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή θαζνιηθήο ππεξεζίαο ζε
νιφθιεξε ηε γεσγξαθηθή επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, φπσο ε πξνηίκεζε πνπ
ζα δείμεη έλαο πειάηεο γηα ηνλ πάξνρν Καζνιηθήο Υπεξεζίαο φηαλ
κεηαθνκίζεη ζε κία άιιε πεξηνρή.
iii. Οθέιε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο εκπνξηθήο
επσλπκίαο ηνπ παξφρνπ Καζνιηθήο Υπεξεζίαο θαη απφ ηε δηαθήκηζε ηνπ
παξφρνπ κέζσ ησλ θνηλφρξεζησλ ηειεθψλσλ, φπσο ε κείσζε ηνπ
θφζηνπο δηαθήκηζεο.
iv. Οθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έθπησζε πνπ δχλαηαη λα θεξδίζεη ν
πάξνρνο απφ αγνξέο ζε ρνλδξηθή ηηκή πνπ σθεινχλ φιε ηελ εηαηξεία
αιιά νθείινληαη ζηελ Καζνιηθή Υπεξεζία
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v.

Οθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ ηηο
νπνίεο ν πάξνρνο δχλαηαη λα πξνζθέξεη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππνδνκή
πνπ έρεη ήδε εγθαηαζηήζεη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο
ππνρξεψζεηο ηεο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο.»

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ άπισλ νθειψλ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα νθέιε απφ ηελ εκπνξηθή επσλπκία (iii) θαη ηα
νθέιε απφ ηε παξνπζία ηνπ ππφρξενπ παξφρνπ ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα (ii).
Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο, ψζηε ζηα άπια νθέιε
λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ηα αλσηέξσ νθέιε θαη δπλεηηθά ηα ινηπά
νθέιε (i, iv, v).
Πεξαηηέξσ, πξνηείλεηαη λα εμεηδηθεπηεί ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ νθειψλ απφ
ηελ εκπνξηθή επσλπκία θαη ηελ παξνπζία ηνπ ππφρξενπ παξφρνπ ζε φιε ηελ
Δπηθξάηεηα, σο εμήο:
6.2.1. Τπνινγηζκόο ηωλ άπιωλ Οθειώλ από ηελ Δμποπική Δπωνςμία
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νθειψλ ιφγσ ηεο ελδπλάκσζεο ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο
πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ αθφινπζνπ ηχπνπ:
IBBV=BV * WACC* % revenues from USO services * % lines from USΟ
φπνπ:
BV= Η αμία ηνπ «νλφκαηνο» ηεο εηαηξείαο ην νπνίν δεκνζηεχεηαη απφ δηεζλή
ηλζηηηνχηα φπσο ην European Brand Institute ή Brand Finance Institute
WACC= Σν Μεζνζηαζκηθφ Κφζηνο Κεθαιαίνπ
% revenues from USO services= ην πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ησλ ζπληζησζψλ –
ππεξεζηψλ ηεο ΚΤ πξνο ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο θαζνξηζκέλεο επηρείξεζεο
(ηνπ νκίινπ)
% lines from USO= ην πνζνζηφ ησλ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN ησλ κε νηθνλνκηθψλ
πεξηνρψλ πξνο ην ζχλνιν ησλ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN.
6.2.2. Τπνινγηζκόο ηωλ άπιωλ νθειώλ ιόγω ηεο παξνπζίαο ηνπ ππόρξενπ
παξόρνπ ζε όιε ηελ Επηθξάηεηα
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νθειψλ ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ ππφρξενπ παξφρνπ ζε φιε
ηελ Δπηθξάηεηα ιακβάλνληαη ππφςε ηα επηπξφζζεηα θέξδε ηνπ παξφρνπ θαζνιηθήο
ππεξεζίαο απφ ηελ δηαηήξεζε ελφο πνζνζηνχ ησλ πειαηψλ ηνπ νη νπνίνη
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κεηαθνκίδνπλ απφ κηα κε νηθνλνκηθή πεξηνρή ζε κηα νηθνλνκηθή πεξηνρή, ζε
αληίζεζε κε ηνπο πειάηεο πνπ κεηαθνκίδνπλ απφ κηα κε νηθνλνκηθή ζε κηα
νηθνλνκηθή πεξηνρή θαη επηιέγνπλ λα ζηξαθνχλ ζε άιινπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο.
Δλ πξνθεηκέλσ πξνηείλεηαη λα ππνινγηζηνχλ ηα νθέιε ηνπ ππφρξενπ παξφρνπ κε
βάζε ηελ αθφινπζε ζπλάξηεζε:
ΔΟΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ =%ΜΔΣΑΒΑΗ Υ % Υ Γξακκέο PSTN, κε νηθνλνκηθέο πεξηνρέο,
ρσξίο LLU

Υ % ΠΚΤ Υ ΓΙΑΡΚΔΙΑΠΔΛΑΣΗ Υ ΜΟPSTN, νηθνλνκηθέο πεξηνρέο, κε LLU

φπνπ:
•

ΔΟΠΑΡΟΤΙΑ

ΣΗΝ

ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ=

Έκκεζν Όθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ

Καζνιηθή Παξνπζία ζηελ Δπηθξάηεηα
•

%ΜΔΣΑΒΑΗ= ην πνζνζηφ κεηάβαζεο πειαηψλ πνπ έρνπλ σο ζεκείν
εθθίλεζεο δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (π.ρ. Μεγάια Αζηηθά Κέληξα,
Αζηηθά, Ηκηαζηηθά θαη κε αζηηθέο πεξηνρέο)

•

Γξακκέο PSTN, κε νηθνλνκηθέο πεξηνρέο, ρσξίο LLU= αξηζκφο ησλ ελεξγψλ
γξακκψλ PSTN ζηηο κε νηθνλνκηθέο πεξηνρέο ρσξίο LLU

•

%ΠΚΤ= ην πνζνζηφ ησλ πειαηψλ πνπ επηιέγνπλ ηνλ ππφρξεν πάξνρν ΚΤ
έλαληη ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. Απηφ ππνινγίδεηαη σο ην πνζνζηφ ηνπ
αξηζκνχ ησλ γξακκψλ PSTN επί ηνπ ζπλφινπ ησλ γξακκψλ

•

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΔΛΑΣΗ= δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ πειάηε ζηνλ ΠΚΤ

•

ΜΟPSTN, νηθνλνκηθέο πεξηνρέο, κε LLU = Μέζν Όθεινο πλδξνκεηή ζε
νηθνλνκηθέο πεξηνρέο κε LLU. Η ηηκή απηή αληηπξνζσπεχεη ην εηήζην έζνδν
αλά πειάηε πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο ΠΚΤ.
Τπνινγίδεηαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ πεξηζσξίνπ ζηηο
νηθνλνκηθέο πεξηνρέο κε LLU, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην έζνδν απφ
εηζεξρφκελε θίλεζε.
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