Κ.Δ.Π. 367/2017
10/11/2017

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ν.112(Ι)/2004
N.84(I)/2005
N.149(I)/2005
N.67(I)2006
N.113(I)/2007
N.134(I)/2007
N.46(I)/2008
N.103(I)/2009
Ν.51(Ι)/2012
N. 160(I)/2013
N.77(I)/2014
N.104(I)/2016
N.112(I)/2016
Ν. 76(Ι)/2017

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ασκώντας τις εξουσίες που του
παρέχουν τα άρθρα 20(θ), 20(κδ), 117 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού του Καθαρού Κόστους της
Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2017.
2. (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
«αναπόφευκτο κόστος» ορίζεται το συνολικό κόστος το οποίο ο παροχέας Καθολικής
Υπηρεσίας θα απέφευγε αν δεν είχε την υποχρέωση Καθολικής Υπηρεσίας,
«μη οικονομικές περιοχές», ορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ένας παροχέας
που θα εφάρμοζε τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και ο
οποίος δεν θα είχε υποχρέωση Καθολικής Υπηρεσίας θα επέλεγε να μην παρέχει υπηρεσίες,
«λογιστική καταγραφή ιστορικού κόστους» σημαίνει την λογιστική αρχή αποτίμησης με βάση
την ιστορική αξία των στοιχείων ενεργητικού»,
«πλήρως κατανεμημένο κόστος» σημαίνει το κοστολογικό πρότυπο όπου όλα τα στοιχεία
κόστους περιλαμβανομένου του άμεσου και έμμεσου κόστους επιμερίζονται στα παραγόμενα
προϊόντα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες»,
«Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας» ορίζεται η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους της
λειτουργίας ενός καθορισμένου παροχέα με υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας και της
λειτουργίας του, χωρίς υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας,
η

«Οικονομικό Έτος» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31
Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους

η

«Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας» σημαίνει τις λιανικές υπηρεσίες που συνίστανται στη σύνδεση

και το μηνιαίο τέλος πρόσβασης στο σταθερό δίκτυο , και τις ‘δημόσια διαθέσιμες τηλεφωνικές
υπηρεσίες’ όπως ορίζεται στο Ν.112(Ι)/2004 καθώς και τις χονδρικές υπηρεσίες τερματισμού εθνικών
και διεθνών κλήσεων στο ίδιο σταθερό δίκτυο.
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«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών Νόμο του 2004 και περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον
αντικαθιστά.

N.112(I)/2016
N.76(I)/2017

Κ.Δ.Π. 141/2005

(2) Οποιοδήποτε άλλοι ορισμοί χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και οι οποίοι δεν
ορίζονται διαφορετικά, θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος.
3. Το παρόν Διάταγμα καθορίζει τον μηχανισμό υπολογισμού του καθαρού κόστους παροχής
της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για σκοπό αποζημίωσης του παροχέα
Καθολικής Υπηρεσίας με κατάλληλο μηχανισμό χρηματοδότησης, που καθορίζεται, ειδικότερα
σύμφωνα με το Άρθρο 117 του Νόμου και το Περί Χρηματοδότησης της Καθολικής
Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας Διάταγμα του 2005 ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη το
τροποποιεί ή το αντικαθιστά
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υπηρεσίες
καταλογισμού κόστους
ΚΔΠ 318/2014

4. (1) Το καθαρό κόστος παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
μπορεί να καταλογισθεί μόνο στην παροχή οποιασδήποτε ή όλων των υπηρεσιών οι οποίες
ορίζονται στην Απόφαση περί Καθορισμού του πεδίου της καθολικής Υπηρεσίας
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη την τροποποιεί ή την
αντικαθιστά.
(2) Οι υπηρεσίες που αφορούν στην παροχή ατελών κλήσεων σε αριθμούς εκτάκτου ανάγκης,
ειδικές υπηρεσίες, εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος καθώς και υπηρεσίες
που αφορούν σε υποχρεώσεις προς τους τελικούς χρήστες που επιβάλλονται από τον Νόμο
ή/και στα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα Διατάγματα και Αποφάσεις προς όλους τους παροχείς
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως όρος της γενικής εξουσιοδότησής τους, δεν υπολογίζονται στο
συνολικό κόστος παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών:

Αφαίρεση ωφελημάτων
παροχής
καθολικής
υπηρεσίας από το
καθαρό κόστος

5. Το καθαρό κόστος παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους της λειτουργίας του καθορισμένου παροχέα με
υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας και της λειτουργίας του χωρίς υποχρεώσεις Καθολικής
Υπηρεσίας με αφαίρεση όλων των εσόδων καθώς επίσης υλικών και άυλων ωφελημάτων
που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών.

Περιεχόμενο Καθαρού
Κόστους

6. Το κόστος παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών περιλαμβάνει:
(α) Μόνο κόστος, άμεσο και έμμεσο, που είναι αναπόφευκτο κατά την παροχή της Καθολικής
Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και
(β) την απώλεια τυχόν εσόδων από υπηρεσίες που έλαβαν τελικοί χρήστες εάν ο παροχέας
Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών δεν είχε την υποχρέωση παροχής
Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, αλλά ήταν ελεύθερος να προσδιορίσει τις
υπηρεσίες και τα τιμολόγια του με την επιφύλαξη των υπόλοιπων υποχρεώσεων του
σύμφωνα με τον Νόμο και τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα Διατάγματα και Αποφάσεις.

Άυλα ωφελήματα

7. Το καθαρό κόστος της παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
μειώνεται ανάλογα με τα άυλα ωφελήματα που αποκτά στην αγορά ο παροχέας Καθολικής
Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και τα οποία περιλαμβάνουν την ενίσχυση της
αναγνωρισιμότητας της επιχειρηματικής του ταυτότητας στην αγορά, την κάλυψη που
επιτυγχάνει με το δίκτυο του και οφέλη που προκύπτουν από την παροχή επιπρόσθετων
υπηρεσιών, τις οποίες ο παροχέας δύναται να προσφέρει χρησιμοποιώντας την υποδομή που
έχει ήδη εγκαταστήσει προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Καθολικής
Υπηρεσίας, την αξία της συνολικής διάρκειας συνδρομής των πελατών του, και ωφελήματα
από την προώθηση στην αγορά.

Μεθοδολογία
υπολογισμού καθαρού
κόστους

8. (1) Για τον υπολογισμό του Καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας ο Καθολικός
Παροχέας λαμβάνει υπόψη τα επιμέρους στοιχεία ως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα 1 του
παρόντος Διατάγματος.
(2) Κάθε παροχέας Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών οφείλει να υπολογίζει
το κόστος παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με βάση την λογιστική
καταγραφή ιστορικού κόστους και την μέθοδο του πλήρως κατανεμημένου κόστους (Fully
Distributed Cost, FDC).

Λογιστική Καταγραφή

Ποσοστό
Απόδοσης
Κεφαλαίου

9. Οι παροχείς Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών οφείλουν να
χρησιμοποιούν ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης κεφαλαίου, βασιζόμενο στο ιστορικό
μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου, ως στοιχείο υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου που είναι

σχετικό με την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Σύστημα λογαριασμών
και επιμερισμού για
τους
σκοπούς
υπολογισμού
του
καθαρού
κόστους
Καθολικής Υπηρεσίας

10. (1) Οι παροχείς Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλουν να κάνουν χρήση
συστήματος λογαριασμών και επιμερισμού για τους σκοπούς υπολογισμού του καθαρού
κόστους παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα όσα
περιγράφονται στα Άρθρα 5 έως 9 του παρόντος Διατάγματος και θα θέτουν αυτό το σύστημα
λογαριασμών και επιμερισμού στην πλήρη διάθεση του Επιτρόπου ή/και κάθε ανεξάρτητου
ελεγκτή που ενεργεί εκ μέρους του Επιτρόπου, για σκοπούς ελέγχου και επαλήθευσής του.
(2) Το σύστημα λογαριασμών και επιμερισμού που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος
άρθρου, θα είναι συνεπές, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με τους λογαριασμούς κόστους και
το σύστημα επιμερισμού που εφαρμόζεται για σκοπούς κοστολόγησης και τιμολόγησης των
αντίστοιχων χονδρικών υπηρεσιών.
(3) Ειδικότερα, το σύστημα επιμερισμού κόστους που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του
παρόντος άρθρου, δεν θα επιτρέπει τον πολλαπλό υπολογισμό κόστους ή εσόδων που είναι
κοινά σε περισσότερες υπηρεσίες.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Υποβολή
Αιτήματος
Χρηματοδότησης του
Καθαρού
Κόστους
Καθολικής Υπηρεσίας

11. (α) Σε περίπτωση που παροχέας καθολικής υπηρεσίας
υποβάλει αίτημα για
χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 117(Ι)
του Νόμου, ο υπολογισμός του καθαρού κόστους παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κατά το οικονομικό έτος που προηγείται του οικονομικού έτους
υποβολής, ο οποίος διενεργήθηκε ως οι σχετικές διατάξεις του παρόντος Διατάγματος,
συνοδευόμενος από τους σχετικούς λογαριασμούς, και κάθε αναγκαίο δικαιολογητικό
έγγραφο, θα πρέπει να υποβάλλεται από τον παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών στον Επίτροπο το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου του οικονομικού έτους
υποβολής.
(β) Μαζί με την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης του Καθαρού Κόστους της
Καθολικής Υπηρεσίας επιβάλλεται υποχρέωση στον Καθολικό Παροχέα συμπλήρωσης και
υποβολής των ηλεκτρονικών αρχείων κοινοποίησης σχετικών κοστολογικών στοιχείων. Η
τελευταία έκδοση του πρότυπου ηλεκτρονικού αρχείου θα πρέπει να ζητείται από τον
Επίτροπο πριν από την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης.

Υποβολή
χωριστών
λογαριασμών

12. (1) Οι χωριστοί λογαριασμοί που συντάσσονται σύμφωνα με το Άρθρο 10 υποβάλλονται
σε λογιστικό έλεγχο και έγκριση από ανεξάρτητους εγκεκριμένους ελεγκτές, με φροντίδα και
δαπάνη του παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πριν από την
κατάλληλη υποβολή τους στον Επίτροπο μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο Άρθρο 11
του παρόντος Διατάγματος, και σύμφωνα με το Διάταγμα περί Καθορισμού Μεθοδολογίας
Υπολογισμού του Κόστους και Μεθοδολογίας Λογιστικού Διαχωρισμού Διάταγμα ή
οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη το τροποποιεί ή το αντικαθιστά.

Κ.Δ.Π.320/2008

Βάρος Απόδειξης
παροχέα Καθολικής
Υπηρεσίας
Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών

13. (1) Κάθε παροχέας Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών φέρει το βάρος
αποδείξεως, ως προς το ότι:
(α) Ο υπολογισμός του καθαρού κόστους της παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, περιλαμβανομένου του υπολογισμού του κόστους, των εσόδων και
ωφελημάτων που συνδέονται με την υπηρεσία αυτή, έχει γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Διατάγματος.
(β) . Αυτός επωμίζεται, ως εκ του υπολογισθέντος καθαρού κόστους της καθολικής
υπηρεσίας, επαχθές βάρος και ως εκ τούτου δικαιούται αποζημίωσης ως η πρόνοια της
παραγράφου 3 του παρόντος Διατάγματος. Απόδειξη επαχθούς βάρους θεωρείται
υπολογισμός καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας ο οποίος είναι ίσος ή μεγαλύτερος
από το κέρδος του καθολικού παροχέα το οποίο προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών
σταθερής τηλεφωνίας, ως ο σχετικός ορισμός στο παρόν Διάταγμα, κατά το οικονομικό έτος
στο οποίο αναφέρεται η αίτηση.
(2) Σε σχέση με κάθε αίτημα παροχέα καθολικής υπηρεσίας όπως αναφέρεται στο Άρθρο 11,
ο Επίτροπος, αφού λάβει κάθε αναγκαία πρόσθετη πληροφορία ή/και διευκρίνιση, την οποία
αιτιολογημένα ζητήσει, κοινοποιεί στον αιτητή παροχέα την προκαταρκτική απόφασή του το
αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων με την οποία
αποδέχεται ή απορρίπτει, εν όλω ή εν μέρει, τους σχετικούς υπολογισμούς, αναφερόμενος
στους όρους των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος και του Νόμου, και παρέχοντας τους
λόγους της αποδοχής ή απόρριψής του, δίδοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στον αιτητή

παροχέα να τοποθετηθεί γραπτώς, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών,
περιεχομένου της προκαταρκτικής απόφασής του.

επί του

(3) Μετά την συμπλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο εδάφιο 2ανωτέρω και εντός
περιόδου δεκαπέντε (15) ημερών, ο Επίτροπος εκδίδει την τελική του Απόφαση.
(β) Ο Επίτροπος δύναται να δημοσιεύει ή δημοσιοποιεί με άλλο τρόπο περίληψη, μέρος ή το
σύνολο των λογαριασμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) για τους σκοπούς κάθε σχετικής
δημόσιας διαβούλευσης ή/και δημόσιας ακρόασης που οργανώνεται από τον Επίτροπο, αφού
διαβουλευθεί σχετικά με τον παροχέα αιτητή.
(4) Παροχέας Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μπορεί να ζητεί από τον
Επίτροπο, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που αναφέρεται στο εδάφιο (3)(β) με ειδικά
αιτιολογημένο έγγραφο αίτημα, τη μη δημοσίευση ορισμένων πληροφοριών που αποτελούν
μέρος των λογαριασμών και άλλων πληροφοριών που αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια (1)
και (2), για λόγους προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών.
(5) Κατά την εξέταση αιτήματος που του υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (4), ο Επίτροπος
αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη του μεταξύ άλλων:
(α) Τον βαθμό στον οποίο το σχετικό αίτημα κρίνεται εύλογο λαμβάνοντας υπόψη την
εμπιστευτικότητα των εν λόγω πληροφοριών,
(β) την ανάγκη δημοσιοποίησης πληροφοριών που θα είναι αρκετές για να επιτρέψουν σε
άλλους Οργανισμούς και τυχόν ενδιαφερόμενους φορείς την κατανόηση και τον έλεγχο του
αξιόπιστου της μεθόδου υπολογισμού του καθαρού κόστους Καθολικής Υπηρεσίας
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, εφόσον αυτό υφίσταται, και της σύγκρισής της με τις μεθόδους
που χρησιμοποιούνται από άλλους φορείς στο εσωτερικό και τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
(γ) την σχετική πρακτική που ακολουθείται από ρυθμιστικές αρχές στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ΜΕΡΟΣ IV - ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Έκδοση Αποφάσεων
και Διαταγμάτων από
τον Επίτροπο

14. (1) Με την επιφύλαξη των άλλων εξουσιών που του παρέχει ο Νόμος και τα δυνάμει αυτού
εκδιδόμενα Διατάγματα και Αποφάσεις, ο Επίτροπος μπορεί να εκδίδει οποιαδήποτε
Διατάγματα ή Αποφάσεις είναι αναγκαία για την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος Διατάγματος και τη συμμόρφωση των παροχέων Καθολικής Υπηρεσίας
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με το παρόν Διάταγμα, και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία
δημοσίευση για τους ίδιους σκοπούς.
(2) Χωρίς περιορισμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι δυνάμει αυτού εξουσίες του
Επιτρόπου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
(α) Την έκδοση Διατάγματος ή Απόφασης για τον υπολογισμό της εύλογης απόδοσης
κεφαλαίου και των συντελεστών επιμερισμού ως προς το άμεσο, έμμεσο ή/και κόστος
αντικατάστασης και τα έσοδα ή άλλα στοιχεία που απαιτούνται στα πλαίσια της εφαρμογής
των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος και
β) την έκδοση Διατάγματος ή Απόφασης για την υποχρεωτική εφαρμογή της λογιστικής
καταγραφής ιστορικού κόστους ή μεθόδων καταλογισμού για μέρος ή το σύνολο των
στοιχείων, που αναφέρονται στο Άρθρο 10.

Δημόσιες
Διαβουλεύσεις

15. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τον Νόμο και τα δυνάμει αυτού
εκδιδόμενα Διατάγματα και Αποφάσεις, ο Επίτροπος μπορεί να οργανώνει δημόσιες
διαβουλεύσεις για οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο παρόν Διάταγμα.

Συμμόρφωση
κυρώσεις
Κ.Δ.Π. 300/2008

και

16. ∆υνάµει του εδαφίου (κ) του άρθρου 20 του Νόµου, και χωρίς περιορισµό των τυχόν
αυστηρότερων κυρώσεων που µπορεί να προβλέπει ο Νόµος, τα δυνάµει αυτού εκδιδόµενα
∆ιατάγµατα και Αποφάσεις ή η άδεια του Οργανισμού, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει
διοικητικό πρόστιµο κατ’ έφαρμογήν του Διατάγματος των περί Συλλογής Πληροφοριών και
Επιβολής ∆ιοικητικού Προστίµου, ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη το τροποποιεί ή το
υποκαθιστά, σε κάθε Οργανισμό που παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που
ορίζονται στο παρόν Διάταγμα.
ΜΕΡΟΣ V – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατάργηση Κ.Δ.Π.
140/2005

Έναρξη ισχύος

17. (1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, το Διάταγμα περί Καθορισμού του
Καθαρού Κόστους της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας Διάταγμα του 2005
καταργείται.
(2) Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
(Άρθρο 8(1))
Καθορισμός Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ),
περιγραφή και ορισμός επιμέρους στοιχείων
Στο παρόν παράρτημα καθορίζονται τα επιμέρους μεθοδολογικά ζητήματα σε σχέση με τον υπολογισμό του καθαρού
κόστους της καθολικής υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) εκ μέρους του Καθολικού Παροχέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
1. Μη οικονομικές περιοχές
Ο προσδιορισμός των μη οικονομικών περιοχών στα πλαίσια της Καθολικής Υπηρεσίας σε σχέση με τον υπολογισμό του
καθαρού κόστους παροχής πρόσβασης σε σταθερή θέση καθορίζεται εφόσον η παροχή της υπηρεσίας αποτελεί άδικη
επιβάρυνση για τον Καθολικό Παροχέα. Τα ακόλουθα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τον καθορισμό των μη
οικονομικών περιοχών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Καθολικό Παροχέα:






Σχετική γεωγραφική περιοχή αναφοράς
Κατανομή εξόδων και εσόδων σε γεωγραφικές περιοχές
Μεταχείριση των εισερχόμενων κλήσεων (incoming call effect)
Εκτίμηση επικερδότητας
Υπολογισμός του καθαρού κόστους

1.1. Σχετική γεωγραφική περιοχή αναφοράς
Προκειμένου να υπολογίσει το καθαρό κόστος που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας σε οικονομικά
ασύμφορες περιοχές, είναι απαραίτητο να οριστεί σε ποιο γεωγραφικό επίπεδο του δικτύου του Καθολικού Παροχέα είναι το
κέρδος (ή η ζημία) η οποία θα αξιολογηθεί. Για αυτό το σκοπό καθορίζεται όπως ο Καθολικός Παροχέας θα αξιολογεί την
αποδοτικότητα του στο επίπεδο του τοπικού τηλεφωνικού κέντρου (TTK-MDF).
1.2. Κατανομή εξόδων και εσόδων σε γεωγραφικές περιοχές
Το επίπεδο διαχωρισμού θα πρέπει να επιτρέπει την αναγνώριση των κατάλληλων οδηγών κόστους (δικλίδες καταμερισμού)
που επιβαρύνουν τον παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας με τις αντίστοιχες δαπάνες. Αναμένει ότι αυτό το επίπεδο διαχωρισμού
θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς την αρχή της αιτιώδους συνάφειας, και τη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας του
υπολογισμού, δηλαδή:



Θα διευκολυνθεί η αναγνώριση του κόστους με παρόμοια χαρακτηριστικά, και
Θα επιτρέπει μια λογική ανάλυση για τους σκοπούς της κατανομής.

Όσον αφορά την κατανομή των κεφαλαιουχικών δαπανών, θα πρέπει να χρησιμοποιεί έναν από τους ακόλουθους
παράγοντες, ανάλογα με το επίπεδο διαθέσιμων πληροφοριών με βάσει των δεδομένων του Καθολικού Παροχέα:

Ετήσιο κόστος των ακινήτων που ανήκουν σε κάθε ΤΤΚ (MDF)

Εκτίμηση του κόστους των ακινήτων σε κάθε MDF με βάση τον αριθμό των ακινήτων που έχουν εγκατασταθεί και
την αξία τους με βάση ιστορικό κόστος,

Χρήση άλλων επιχειρησιακών παραμέτρων (όπως ο μέσος όρος μήκος βρόχου, επιμερισμό αγωγών, διαμόρφωση
των υποδομών ανά MDF, ποσοστά πληρότητας κ.λ.π.)
Όσον αφορά την κατανομή των εσόδων, αναμένεται να παρέχονται από τον Καθολικό Παροχέα ως ακολούθως.

Τύπος υπηρεσίας

Κατανομή του οδηγού

Συνδέσεις PSTN

Τον αριθμό των νέων συνδέσεων

Ενοίκιο Γραμμής PSTN

Αριθμός των γραμμών PSTN

Κίνηση σε Λιανικό Επίπεδο
Προέλευση
Τερματισμός
Τερματισμός

Πραγματικός αριθμός λεπτών φωνητικής επικοινωνίας, προσαρμοσμένο με τα
μοναδιαία έσοδα κάθε υπό-υπηρεσίας
Εξερχόμενη κίνηση χονδρικής, προσαρμοσμένη με τα μοναδιαία έσοδα κάθε υπόυπηρεσίας
Χονδρική εισερχόμενη κίνηση, προσαρμοσμένη με τα μοναδιαία έσοδα κάθε υπόυπηρεσίας
Χονδρική εισερχόμενη κίνηση, προσαρμοσμένη με τα μοναδιαία έσοδα κάθε υπόυπηρεσίας

1.3. Μεταχείριση των εισερχόμενων κλήσεων (incoming call effect)
Η επίδραση των εισερχόμενων συνδέεται με την προέλευση τους από οικονομικά συμφέρουσες περιοχές προς μη
οικονομικές περιοχές οι οποίες κλήσεις δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εάν η υπηρεσία διακοπεί στις εν λόγω
ασύμφορες περιοχές. Τα αντίστοιχα διαφυγόντα έσοδα και η εξοικονόμηση κόστους θα πρέπει να προσμετρηθεί/κατανεμηθεί
στις μη οικονομικά συμφέρουσες περιοχές.
1.4. Εκτίμηση επικερδότητας
Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του συνόλου των υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και λιανικής, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση της επικερδότητας των περιοχών, δεδομένου ότι ο Παροχέας Καθολικής Υπηρεσίας
θα παρέχει στους πελάτες όχι μόνο καθολικές αλλά και άλλες υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του
Καθολικού Παροχέα προκειμένου να καταστούν κερδοφόρες οι επενδύσεις.
2. Υπηρεσίες πληροφοριών και ηλεκτρονικοί κατάλογοι
Προκειμένου να εκτιμηθεί το ΚΚΚΥ που σχετίζεται με αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πιο κάτω
προϊόντα:

Τερματισμός στον αριθμό παροχής υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου που είναι εκχωρημένος στον παροχέα
καθολικής υπηρεσίας

Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι
3. Ειδικά τιμολογιακά πακέτα για άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες ή και χαμηλό εισόδημα
Το καθαρό κόστος που συνδέεται με αυτές τις υπηρεσίες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όπως και οι καθαρές απώλειες που
προκύπτουν από το ειδικό τιμολόγιο που προσφέρεται στους πελάτες αυτούς, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια:

Το κόστος πρόσβασης θα ληφθεί από το σύστημα κοστολόγησης του παρόχου καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την
μεθοδολογία πλήρως κατανεμημένου κόστους (FDC), και με βάση το ιστορικό κόστος.
4. Έμμεσα οφέλη
Το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας θα πρέπει να μειωθεί από τα άυλα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης για την αναγνώριση της ταυτότητας του φορέα
παροχής της καθολικής υπηρεσίας, την επιτευχθείσα κάλυψη από το δίκτυο και τα οφέλη από την εμπορική επωνυμία.

