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ΑΠΟΦΑΗ 

 

 

«Έγθξηζε ζύλνςεο απνηειεζκάησλ ηεο δηεμαρζείζαο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο 

αλαθνξηθά κε ηνλ Καλνληζκό πεξί Καζνξηζκνύ Αξρώλ Κνζηνιόγεζεο ηεο 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο» 

 

       Η Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), 

 

Έρνληαο ππόςε : 

 

α.  ην Ν.3431/2006 «Πεξί Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», θαη ηδίσο ην άξζξν 55 θαζψο θαη ην Παξάξηεκα VII απηνχ 

(ΦΔΚ 13/Α/2006), 

β. ηελ ππ’ αξηζκ. 31923/1135/24-5-2007 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 

«Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο επηκεξηζκνχ ηνπ Καζαξνχ Κφζηνπο 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο θαη απνδεκίσζεο ηνπ Παξφρνπ ηεο Καζνιηθήο 

Τπεξεζίαο (θαζνξηζκέλε επηρείξεζε)» (ΦΔΚ 876/Β/5-6-2007), 

γ. ηελ ππ’ αξηζκ. 44035/1626/1-8-2007 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ «Καζνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο» (ΦΔΚ 1481/Β/16-8-2007), 

δ.  ηελ ππ’ αξηζκ. 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) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 5 παξ. 7 απηήο, 

ε. ηελ απφθαζε ΔΔΣΣ Α.Π. 375/10/14-2-2006, «Καλνληζκφο 

Γηαδηθαζίαο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο» (ΦΔΚ 460/Β/17-4-2003),  

ζη. ηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 531/62/23-07-2009, «Γηεμαγσγή 

Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ Καλνληζκφ πεξί 

θαζνξηζκνχ αξρψλ Κνζηνιφγεζεο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο» θαζψο 

θαη ηηο απαληήζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηελ σο άλσ δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε πνπ δηεμήγαγε ε ΔΔΣΣ θαηά ην δηάζηεκα απφ 27 Ινπιίνπ 



έσο 25 επηεκβξίνπ 2009, φπσο δεκνζηεχηεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΔΔΣΣ,    

δ. ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο Απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη 

δαπάλε εηο βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ,    

 

 

 

Απνθαζίδνπκε: 

Σελ έγθξηζε ηεο ζχλνςεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηεμαρζείζαο κε ηελ  απφθαζε ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 531/62/23-07-2009 Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην επηζπλαπηφκελν θείκελν θαη ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΣ 

 

 

 

                                                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

 

 

                                            Γξ. ΛΔΩΝΙΓΑ Ι. ΚΑΝΔΛΛΟ 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 

Η Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο ΔΔΣΣ πεξί «θαζνξηζκνχ 

αξρψλ Κνζηνιφγεζεο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο» πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηάζηεκα 

27-7-2009 έσο 25-9-2009 θαη βαζίζηεθε ζην ζρεηηθφ θείκελν ηεο ΔΔΣΣ.   

 

ηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε 

κνξθή ηξεηο (3) ζπλνιηθά θνξείο: ΟΣΔ, VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ θαη FORTHNET.   

 

ηφρνο ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ήηαλ λα ιάβεη ε ΔΔΣΣ απφςεηο θαη ζρφιηα απφ 

φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

 

 

Η ΔΔΣΣ θαηαξρήλ ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη φινπο ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε νη νπνίνη κε ηα ζρφιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ λένπ Καλνληζκνχ. 

 

ηελ ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχλ ελ ζπληνκία, ηα θπξηφηεξα ζεκεία ζηα νπνία 

αλαθέξζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ Γηαβνχιεπζε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηα 

ζεκεία απηά είλαη θνηλά απνδεθηά ή φηη απνηεινχλ ζέζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δεκνζηεχνληαη απηνχζηεο θαη επσλχκσο. 

 

 

Σα θπξηφηεξα ζεκεία ζηα νπνία αλαθέξζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ Γεκφζηα 

Γηαβνχιεπζε, αλαθνξηθά κε ηνλ θαλνληζκφ πεξί «θαζνξηζκνχ αξρψλ Κνζηνιφγεζεο 

ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο», θαζψο θαη ε άπνςε ηεο ΔΔΣΣ επί απηψλ αλαιχνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ: 

 

 

1. Έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλαθέξεη φηη ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ν 

ππνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ  θφζηνπο είηε γηα φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο είηε γηα νξηζκέλα απφ απηά. 

 

 Η πξναλαθεξζείζα παξαηήξεζε αλαθέξεηαη ζηα νξηδφκελα ζην θεθάιαην 

Α, άξζξν 4, ηνπ ππφ δηακφξθσζε θαλνληζκνχ. ηα πιαίζηα απηήο ε ΔΔΣΣ 

αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ηνλ  λ.3431/2006 θαη ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 

(2002/22/ΔΚ), ην ζπλνιηθφ θαζαξφ θφζηνο ησλ ππνρξεψζεσλ Καζνιηθήο 

Τπεξεζίαο γηα θάζε επηρείξεζε ππνινγίδεηαη σο ην ζχλνιν ηνπ θαζαξνχ 

θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ππνρξεψζεσλ 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηπρφλ άπισλ νθειψλ. 

πγθεθξηκέλα, ζην Παξάξηεκα VII, Μέξνο Α’ ηνπ λ.3431/2006 

(«Τπνινγηζκφο θαζαξνχ θφζηνπο») αλαθέξεηαη: «Ο ππνινγηζκφο ηνπ 



θαζαξνχ θφζηνπο ησλ εηδηθψλ πηπρψλ ησλ ππνρξεψζεσλ Καζνιηθήο 

Τπεξεζίαο δηελεξγείηαη ρσξηζηά, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνινγίδνληαη 

δηπιά ηα ηπρφλ άκεζα ή έκκεζα νθέιε ή δαπάλεο. Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ 

θφζηνο ησλ ππνρξεψζεσλ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο γηα θάζε επηρείξεζε 

ππνινγίδεηαη σο ην ζχλνιν ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ ππνρξεψζεσλ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηπρφλ άπισλ νθειψλ. Η επζχλε γηα ηελ 

επαιήζεπζε ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο αλήθεη ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ.». Με βάζε ηα 

αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη ην θαζαξφ θφζηνο γηα ηελ παξνρή ηεο 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ην νπνίν θαη δχλαηαη, εθφζνλ ε θαζνξηζκέλε 

επηρείξεζε πθίζηαηαη αζέκηηε επηβάξπλζε, λα ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ 

κεραληζκνχ επηκεξηζκνχ, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα 

ππνινγηζκνχ ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο πνπ παξέρεη θάζε θαζνξηζκέλε 

επηρείξεζε.   

 

 

2. Έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλαθέξεη φηη ν ρξνληθφο νξίδνληαο ηεο ηξηεηίαο, ν 

νπνίνο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο πξνβιεςηκφηεηαο γηα λα παξαρζεί 

πξνβιέςηκν Καζαξφ Κφζηνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο απφ ην θνζηνινγηθφ 

ηηκνινγηαθφ ζχζηεκα ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά ηερληθά πξνβιήκαηα. χκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπ, ηα 

ηερληθά απηά πξνβιήκαηα δελ πθίζηαληαη κφλν αλαθνξηθά κε ηηο εθηηκήζεηο γηα 

ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη ηα έζνδα αιιά θαη γηα ηελ πξφβιεςε παξακέηξσλ 

φπσο ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ θεθαιαηαθή βάζε. Αλαθέξεη δε, φηη ε 

ξπζκηζηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη κέρξη ζήκεξα, γηα ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ 

ην θφζηνο βαζίδεηαη ζε έλα θνζηνινγηθφ ππφδεηγκα ηχπνπ top-down, αλαθέξεηαη 

ζε έλα κε δχν έηε πξφβιεςεο. 

 

 Η πξναλαθεξζείζα παξαηήξεζε αλαθέξεηαη ζηα νξηδφκελα ζην θεθάιαην 

Α, άξζξν 4, παξάγξαθν 6, ηνπ ππφ δηακφξθσζε θαλνληζκνχ. ηα πιαίζηα 

απηήο ε ΔΔΣΣ αλαθέξεη φηη. απνδέρεηαη ην γεγνλφο φηη ην ιεθηηθφ ηεο 

παξαγξάθνπ δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ππάξρεη ε απαίηεζε γηα 

ππνβνιή πξνβιέςεσλ ζε βάζνο ηξηεηίαο, ελψ ε πξφζεζε ηνπ θαλνληζκνχ, 

απφ ηελ άπνςε ηεο ζπιινγήο ησλ θνζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, είλαη ε 

παξνρή απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην πξνεγνχκελν έηνο κε ηελ 

ηαπηφρξνλε παξνρή πξνβιέςεσλ γηα ηα δχν επφκελα έηε (θαη επνκέλσο ε 

παξνρή θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζπλνιηθά γηα κηα ηξηεηία). Γεδνκέλσλ 

ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ ηξνπνπνηεί ηελ ζρεηηθή παξάγξαθν ηνπ 

θαλνληζκνχ σο εμήο: «χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ην θνζηνινγηθφ 

ζχζηεκα ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη 

πξνβιέςηκν (κε ηελ ζηαηηζηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ) ΚΚΚΤ, ζε φξνπο ησλ 

επηκέξνπο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, γηα κηα δηεηία». 

 

 



3. Έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθηηκά φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο Καζνιηθήο 

Τπεξεζίαο δελ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη βάζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

νηθνλνκηθνχ θφζηνπο, αιιά βάζε ηνπ πξαγκαηηθνχ. Ο ηζρπξηζκφο ηνπ απηφο 

ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην δίθηπν ηνπ ππφρξενπ παξφρνπ έρεη ήδε αλαπηπρζεί 

θαη φηη ην θφζηνο πνπ πθίζηαηαη δελ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί.  Δπηπιένλ 

αλαθέξεη φηη, δελ γίλεηαη αληηιεπηφ γηαηί πξνηείλεηαη σο κεζνδνινγία 

ππνινγηζκνχ ηνπ Καζαξνχ Κφζηνπο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ην ηερλννηθνλνκηθφ 

κνληέιν bottom-up κε ηε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ 

Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο  ΜΜΔΚ (LRAIC), ελψ παξάιιεια ε ΔΔΣΣ εθαξκφδεη, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θεθάιαην Β, άξζξν 5, παξάγξαθν 5, θνζηνινγηθφ 

πξφηππν Πιήξνπο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο (FDC) . 

 

 Η πξναλαθεξζείζα παξαηήξεζε αλαθέξεηαη ζηα νξηδφκελα ζην θεθάιαην 

Α, άξζξν 4, παξάγξαθν 7, ηνπ ππφ δηακφξθσζε θαλνληζκνχ. ηα πιαίζηα 

απηήο ε ΔΔΣΣ αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ππ. 

αξηζ. 28120/974 «Πξνυπνζέζεηο, θξηηήξηα επηινγήο θαη δηαδηθαζία γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ παξφρνπ θαζνιηθήο ππεξεζίαο» (ΦΔΚ 824/Β/25-05-2007) θαη 

εηδηθφηεξα  ην άξζξν 3, παξάγξαθνο 4, ζεκείν α απηήο, πξνθεηκέλνπ ε 

ΔΔΣΣ λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνρήο ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ζε κία επηρείξεζε, 

ιακβάλεη ηδηαηηέξσο ππφςε ηεο θαη ηελ απαίηεζε γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

Καζαξνχ Κφζηνπο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ην ρξεκαηνδνηνχκελν πνζφ ηεο επηβάξπλζεο ηνπ γηα ην 

Καζαξφ Κφζηνο απηήο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη ε 

πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο κε βάζε ηελ αξρή 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, είλαη ε κφλε πνπ απνηππψλεη κε ζαθήλεηα ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο, αθαηξψληαο απφ ηνλ ππνινγηζκφ θάζε πξφζζεηε 

επηβάξπλζε πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

εθάζηνηε ππφρξενπ παξφρνπ. Η αξρή απηή δε, ζπλάδεη πιήξσο κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ πξναλαθεξζείζα ππνπξγηθή απφθαζε δεδνκέλνπ φηη, 

φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν ηνπ ππφ δηακφξθσζε 

θαλνληζκνχ: «Με ηνλ φξν απνηειεζκαηηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ελλνείηαη 

ην θαηά ζπλζήθε κηθξφηεξν θφζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα κηα 

ππεξεζία/πξντφλ κε ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά».  Δπηπιένλ, 

αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν ηκήκα ηεο παξαηήξεζεο, ε ΔΔΣΣ αλαθέξεη φηη 

ην θεθάιαην Α, άξζξν 4, παξάγξαθνο 7 ηνπ ππφ δηακφξθσζε θαλνληζκνχ, 

δελ νξίδεη ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ Καζαξνχ Κφζηνπο 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο απφ ηνλ πάξνρν, απιά δηεπθξηλίδεη φηη ε ΔΔΣΣ 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην δηθφ ηεο κνληέιν bottom-up πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνζηνινγηθνχ κνληέινπ ηνπ ππφρξενπ 

παξφρνπ. Η δηάηαμε απηή εμάιινπ δελ εηζάγεη κηα λέα ξχζκηζε αθνχ έρεη 

κεηαθεξζεί ζηνλ ππφ δηακφξθσζε θαλνληζκφ απφ ηελ πξναλαθεξζείζα 

ππνπξγηθή απφθαζε, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο. πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 5, 

παξάγξαθν 11 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο αλαθέξεηαη φηη: «Πξνθεηκέλνπ ε 

ΔΔΣΣ λα απνθαλζεί γηα ην χςνο ηνπ Καζαξνχ Κφζηνπο Καζνιηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ παξφρνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερλννηθνλνκηθφ 

κνληέιν (bottom up) κέζνπ καθξνπξφζεζκνπ επαπμεηηθνχ θφζηνπο 

(LRAIC).  

 



 

4. Έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλαθέξεη φηη ην θείκελν ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε 

θαλνληζκνχ δελ παξέρεη νξηζκφ ησλ έκκεζσλ επηδνηήζεσλ ή πεξηγξαθή ηεο 

κεζνδνινγίαο εθηίκεζεο ηνπο. 

 

 Αλαθνξηθά κε ην θεθάιαην Β, άξζξν 5, παξάγξαθν 3, ζεκείν ii, ε ΔΔΣΣ 

απνδέρεηαη ην σο άλσ ζρφιην θαη ηξνπνπνηεί ηελ ζρεηηθή παξάγξαθν ηνπ 

θαλνληζκνχ σο εμήο: «ηελ εθηίκεζε ησλ εζφδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ επηδνηήζεσλ, νη νπνίεο ρνξεγνχληαη ζηνλ 

πάξνρν Καζνιηθήο Τπεξεζίαο  ή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηφλ γηα ιφγνπο 

παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο. Ωο άκεζεο επηδνηήζεηο, νξίδνληαη νη 

επηδνηήζεηο ηηο νπνίεο ιακβάλεη ν πάξνρνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ή ιεηηνπξγία ππνδνκήο, ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο.  Ωο έκκεζεο επηδνηήζεηο, 

νξίδνληαη νη επηδνηήζεηο ηηο νπνίεο ιακβάλεη ν πάξνρνο Καζνιηθήο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ή ιεηηνπξγία ππνδνκήο, ε νπνία δελ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, αιιά 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ». 

 

 

 

5. Έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλαθέξεη φηη δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηηο 

θαηεγνξίεο ηνπ θφζηνπο, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Καζαξνχ Κφζηνπο Καζνιηθήο 

Τπεξεζίαο, ην θφζηνο ησλ εθπηψζεσλ πνπ παξέρεη ν πάξνρνο Καζνιηθήο 

Τπεξεζίαο ζηα πιαίζηα ησλ εηδηθψλ κέηξσλ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

 ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ παξαηήξεζεο ε ΔΔΣΣ δηεπθξηλίδεη φηη ε αμία 

ησλ εθπηψζεσλ, γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζηαζεξνχ δεκφζηνπ ηειεθσληθνχ 

δηθηχνπ θαη ησλ ζηαζεξψλ δεκφζησλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο 

πξνβιέπνληαη ζηα πιαίζηα παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, έρνπλ 

πεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθπγφλησλ εζφδσλ (θεθάιαην Γ, 

άξζξν 6, παξάγξαθνο 1, ζεκείν α.ii, ηνπ ππφ δηακφξθσζε θαλνληζκνχ).   

 

 

6. Έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ, επηζεκαίλεη φηη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο θεθαιαίνπ (WACC) ηνπ παξφρνπ 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν πάξνρνο ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη 

ην ζηαζκηθφ κέζν φξν ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ 

δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί κφλν γηα ηελ παξνρή ηεο Καζνιηθήο 

Τπεξεζίαο, εκπεξηέρεη ζεκαληηθέο ηερληθέο δπζθνιίεο.  Η αλαιπηηθή θαηαγξαθή 

ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη άξα 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία ζε ίδηα θαη μέλα θεθάιαηα, είλαη 



ηερληθά ηδηαηηέξσο δπζρεξήο θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί κφλν κέζσ ηεο ρξήζεο 

πνιιψλ θαη πνηθίισλ ππνθεηκεληθψλ ππνζέζεσλ.  Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη:  

1. Να ρξεζηκνπνηεζεί ην WACC πνπ έρεη ν πάξνρνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο γηα 

ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

2. Να ρξεζηκνπνηεζεί ην θφζηνο ησλ ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη ν 

πάξνρνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ε 

ζηάζκηζε ησλ πνζνζηψλ απηψλ λε γίλεηαη κε βάζε πξνδηαγεγξακκέλεο 

ζρέζεηο ζηφρνπο, απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

 

 Η ΔΔΣΣ θαη’ αξρήλ, αλαγλσξίδεη φηη νη ηερληθέο δπζθνιίεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο, θαζηζηνχλ πξαθηηθά 

αλέθηθην ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πνπ αθνξά κφλν θαη απνθιεηζηηθά 

ηα θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο. Καηά 

ζπλέπεηα, απνδέρεηαη φηη γηα ηηο αλάγθεο ππνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί κηα κεζνδνινγία, ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζηελ πξψηε 

πξφηαζε (ππ’ αξηζ. 1 αλσηέξσ) ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηε δηαβνχιεπζε. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ε ΔΔΣΣ ζα δηακνξθψζεη θαηάιιεια ην θείκελν ηνπ 

θαλνληζκνχ.  

 

 

 

7. Έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ε επηινγή ηνπ ππφρξενπ 

παξφρνπ ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, ζηα πιαίζηα ησλ εηδηθψλ κέηξσλ γηα άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη χζηεξα απφ μερσξηζηή δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία.  Δπηπιένλ ην θφζηνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο απηήο είλαη δηαθξηηφ θαη 

δελ κπνξεί λα ζπλεθηηκάηαη θαηά πεξίπησζε.  Καηά ζπλέπεηα πξνηείλεη ζην 

θεθάιαην Γ, άξζξν 6, παξάγξαθν 1, ζεκείν α.i λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα 

επαλαδηαηππσζεί σο εμήο: «Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη παξνρέο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο». 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ άπνςε, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο δελ απνηεινχλ απηφλνκεο 

ζπληζηψζεο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο νη νπνίεο θαη δχλαηαη λα 

παξέρνληαη απφ μερσξηζηφ πάξνρν αιιά απνηεινχλ κέηξα ηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο 

κε ηα νπνία απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν. Δπνκέλσο ε παξνρή ηεο 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο θξίλεηαη σο ζχλνιν αλεμαξηήησο απφ ηνλ 

απνδέθηε ηεο παξνρήο.  Η ΔΔΣΣ θξίλεη φηη πξέπεη ζπλνιηθά λα 

ππνινγίδεηαη θαη λα ρξεκαηνδνηείηαη ην ηπρφλ Καζαξφ Κφζηνο ηνπ 

παξφρνπ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ν νπνίνο ζηα πιαίζηα παξνρήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, γηα ηελ νπνία έρεη νξηζηεί, ππνρξενχηαη λα 

παξέρεη θαη ηηο αλάινγεο δηεπθνιχλζεηο ζε ρξήζηεο κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

 



8. Έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθηηκά φηη ν βαζκφο επηηπρίαο ηνπ παξφρνπ 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη, δελ ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ απνδεκίσζε πνπ ιακβάλεη. Καηά 

ηελ άπνςή ηνπ ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ νξηζζέλησλ ζηφρσλ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ επηβνιή ξεηξψλ ή κε ηελ αιιαγή παξφρνπ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο. 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ πξναλαθεξζείζα άπνςε, ε ΔΔΣΣ αλαθέξεη φηη 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 28120/974 (ΦΔΚ 824/Β/25-5-2007) 

«Πξνυπνζέζεηο, θξηηήξηα επηινγήο θαη δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

παξφρνπ θαζνιηθήο ππεξεζίαο», θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 6 

παξάγξαθνη 4 θαη 5 απηνχ:  «ε πεξίπησζε πνπ ε θαζνξηζκέλε επηρείξεζε 

εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ 

ηνλ νξηζκφ ηεο σο παξφρνπ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, ε ΔΔΣΣ επηβάιιεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 63 ηνπ λ. 3431/2006 δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, 

κεξηκλψληαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ζπλερνχο θαη αδηάιεηπηεο παξνρήο ηεο 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο πξνο ηνπο ρξήζηεο.   

Αλ νη πιεκκέιεηεο ζηελ παξνρή ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο νθείινληαη ζε 

ζέκαηα ηερλν-νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηεο θαζνξηζκέλεο επηρείξεζεο, 

ηφηε ε ΔΔΣΣ μεθηλά ηελ δηαδηθαζία επαλαθαζνξηζκνχ παξφρνπ 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο.  ηελ πεξίπησζε απηή ε θαζνξηζκέλε επηρείξεζε 

δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο γηα ην ηξέρνλ έηνο.  Η θαζνξηζκέλε 

επηρείξεζε πνπ εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο δχλαηαη λα 

απνθιεηζηεί απφ ηελ δηαδηθαζία επαλαθαζνξηζκνχ παξφρνπ Καζνιηθήο 

Τπεξεζίαο.». Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη πξάγκαηη ζα πξέπεη 

λα απαιεηθζεί απφ ην θείκελν ηνπ ππφ δηακφξθσζε θαλνληζκνχ, φπνηα 

αλαθνξά ζπζρεηίδεη ηνπο νξηζζέληεο ζηφρνπο πνηφηεηαο κε ηε 

κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ζην θεθάιαην Γ, 

άξζξν 6, παξάγξαθν 1, αθαηξείηαη ην ζχλνιν ηνπ θεηκέλνπ ζην ζεκείν δ. 

απηήο. 

 

 

9. Αλαθνξηθά κε ην θεθάιαην Γ, άξζξν 6, παξάγξαθν 3, έλαο εθ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλαθέξεη φηη δελ είλαη ζαθείο νη επηπηψζεηο, ζηε δηαδηθαζία 

ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, εάλ ν ππφρξενο πάξνρνο 

δελ ρξεζηκνπνηεί πειαηνθεληξηθφ ζχζηεκα ρξέσζεο. 

 

 ε ζρέζε κε ην αλσηέξσ εξψηεκα, ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη ν ππφρξενο πάξνρνο 

δελ ζα κπνξεί λα ππνινγίζεη ην Καζαξφ Κφζηνο ηεο ππεξεζίαο ζχλδεζεο 

ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε θαζψο θαη ηεο 

πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο αλά ζχλνιν ρξεζηψλ. 

Καηά ζπλέπεηα, απαηηείηαη ε ρξήζε πειαηνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

ρξέσζεο. 

 



 

10. Δίλαη ηδηαηηέξσο δχζθνιν λα αλαπηπρζνχλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

επηηξέπνπλ ηε ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη ηελ κέηξεζε ησλ άπισλ 

νθειψλ. 

 χκθσλα κε ηνλ λ3431/2006 ην ζπλνιηθφ Καζαξφ Κφζηνο ησλ 

ππνρξεψζεσλ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο γηα θάζε επηρείξεζε ππνινγίδεηαη σο 

ην ζχλνιν ηνπ Καζαξνχ Κφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία ησλ ππνρξεψζεσλ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

ησλ ηπρφλ άπισλ νθειψλ.  Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε 28120/974 ΦΔΚ 824/25-5-2007 ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα 

ην Καζαξφ Κφζηνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο γίλεηαη χζηεξα απφ ηελ 

ππνβνιή κειέηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Καζαξνχ Κφζηνπο παξνρήο 

θαζνιηθήο Τπεξεζίαο ε νπνία κειέηε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ άπισλ νθειψλ.  Η ππνρξέσζε πνπ εηζάγεη ν Καλνληζκφο 

γηα αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αθνξά γεληθά ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ Καζαξνχ Κφζηνπο  θαη φρη εηδηθά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ άπισλ νθειψλ. 

Η ΔΔΣΣ ζπκθσλεί φηη ε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ άπισλ νθειψλ πεξηνξίδεηαη φπνπ απηφ είλαη ηερληθά 

εθηθηφ.  

 

 

11. Γχν εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθέξνπλ φηη ν θαλνληζκφο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη 

κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ άπισλ νθειψλ. 

Δπηπξφζζεηα, έλαο εμ απηψλ αλαθέξεη φηη ηα άπια νθέιε ζα πξέπεη λα 

αθαηξνχληαη απφ ην θφζηνο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο. 

 

 Αλαθνξηθά κε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ε ΔΔΣΣ θαη’ αξρήλ εθηηκά φηη 

ηα άπια νθέιε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα έζνδα ηνπ παξφρνπ 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο.  Δπηπξφζζεηα ζεσξεί φηη κφλν ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα άπια νθέιε ζηα πιαίζηα ηνπ 

ππφ δηακφξθσζε θαλνληζκνχ, δεδνκέλνπ φηη θάζε πεξίπησζε είλαη 

δηαθνξεηηθή θαη πξέπεη λα θξίλεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο 

θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαηά πεξίπησζε. 

 

 

12. Έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαβνχιεπζε αλαθέξεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε δπλακηθφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ ηζνδχλακνπ παγίνπ είλαη 

αλψηεξεο απφ εθείλεο ηνπ παγίνπ γηα ην νπνίν ππνινγίδεηαη ην θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην θφζηνο ηνπ ζχγρξνλνπ 

ηζνδχλακνπ παγίνπ ψζηε λα κελ ελζσκαηψλεηαη ην θφζηνο ηεο επηπιένλ 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη δπλακηθφηεηαο. 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ παξαηήξεζε ε ΔΔΣΣ αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 



πξνζκεηξά ην απνηειεζκαηηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο.  Με ηνλ φξν 

απνηειεζκαηηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ελλνείηαη ην θαηά ζπλζήθε κηθξφηεξν 

θφζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα κία ππεξεζία/πξντφλ κε ζπγθεθξηκέλα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η αλσηέξσ αξρή δηαζθαιίδεη φηη θαηά ηελ 

απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο κέζσ ρξήζεο ηζνδπλάκνπ λένπ 

παγίνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία πνπ δελ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ παξνρή ηεο ππφ εμέηαζε ππεξεζίαο. Καηά ζπλέπεηα, ε ΔΔΣΣ θξίλεη 

φηη δελ απαηηείηαη επηπιένλ δηεπθξίληζε ζην θείκελν ηνπ ππφ δηακφξθσζε 

θαλνληζκνχ. 

 

 

13. Έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαβνχιεπζε ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ απζηεξά θη φρη ελδεηθηηθά ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηα νπνία 

ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Καζαξνχ Κφζηνπο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ άπισλ νθειψλ. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κε απνδνηηθψλ νκάδσλ ρξεζηψλ, ν νξηζκφο ηνπ θαηψηαηνπ 

νξίνπ θάησ απφ ην νπνίν ν ρξήζηεο ζεσξείηαη κε απνδνηηθφο θαη ν νξηζκφο ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ εμέηαζε ησλ κε απνδνηηθψλ 

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. 

 

 Αλαθνξηθά κε ηηο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο, ε ΔΔΣΣ θαηαξρήλ εθηηκά φηη ν 

λ. 3431/2006 (Παξάξηεκα VII) εηζάγεη ηηο θχξηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Καζαξνχ Κφζηνπο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απηνχ.  ην πιαίζην απηφ 

θηλείηαη θαη ν ππφ δηακφξθσζε θαλνληζκφο.  Δπηπξφζζεηα, ζεσξεί φηη 

κφλν ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη κε 

απνδνηηθνί ρξήζηεο, πεξηνρέο, θνηλφρξεζηα ηειέθσλα, θαζψο επίζεο θαη 

ηα άπια νθέιε, δεδνκέλνπ φηη θάζε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη 

πξέπεη λα θξίλεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηεο θαη ησλ εηδηθψλ 

ζπλζεθψλ θαηά πεξίπησζε. 

 

 


