
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των 

τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά µε την 

επιβολή υποχρεώσεων στην Αγορά Τερµατισµού 

Κλήσεων σε Κινητά ∆ίκτυα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΕΤΤ 

Μαρούσι 21/5/2004 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

 

 2

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και περιέχει τις απαντήσεις της στις παρατηρήσεις των 

τηλεπικοινωνιακών παρόχων που συµµετείχαν στη δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε 

την επιβολή υποχρεώσεων στην Αγορά Τερµατισµού Κλήσεων σε Κινητά ∆ίκτυα 

(εφεξής ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση). 

 

Στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, που διενεργήθηκε µεταξύ 11 Φεβρουαρίου και 18 

Μαρτίου του 2004, συµµετείχαν δεκατρείς (13) τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, τρεις (3) 

εκ των οποίων είναι πάροχοι δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Ένας τηλεπικοινωνιακός 

πάροχος απάντησε εκπρόθεσµα στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση. 

 

Από την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι εµφανές 

ότι οι δέκα (10) από τους δεκατρείς (13) συµµετέχοντες συµφωνούν µε τις απόψεις 

της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την επιβολή υποχρεώσεων στην αγορά τερµατισµού 

κλήσεων σε κινητά δίκτυα. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

1. Ισχυρισµός εταιριών κινητής τηλεφωνίας: Η αγορά τερµατισµού κλήσεων σε 

δίκτυα κινητών είναι ανταγωνιστική, λειτουργεί αποτελεσµατικά, και δεν 

υπάρχει ανάγκη ρυθµιστικής παρέµβασης από την ΕΕΤΤ.  

 

Απάντηση ΕΕΤΤ: Αναφορικά µε την ανάλυση της αγοράς, τον ορισµό των 

παρόχων κινητής τηλεφωνίας ως οργανισµών µε σηµαντική ισχύ στην αγορά και 

την ανάγκη ρύθµισης της αγοράς τερµατισµού κλήσεων σε κινητά δίκτυα, η 

ΕΕΤΤ εµµένει στην ανάλυσή της, όπως αυτή παρατίθεται στο κείµενο της 

δηµόσιας διαβούλευσης ορισµού της αγοράς τερµατισµού κλήσεων σε κινητά 

δίκτυα και την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισµού στην εν λόγω αγορά. 

Επισηµαίνεται δε ότι σε όλα τα θέµατα που αναφέρονται οι εταιρείες κινητής 

τηλεφωνίας, η ΕΕΤΤ έχει ήδη τοποθετηθεί µε την προαναφερόµενη δηµόσια 

διαβούλευση και µε τις απαντήσεις της στις παρατηρήσεις των 

τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά µε τον ορισµό της αγοράς τερµατισµού 

κλήσεων σε κινητά δίκτυα και την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισµού στην 

εν λόγω αγορά, οι οποίες δηµοσιεύθηκαν στις 28 Νοεµβρίου 2003. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι, οι µειώσεις που παρατηρήθηκαν στα τέλη τερµατισµού 

τα τελευταία τρία χρόνια από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας  ήταν απόρροια της 

πίεσης που άσκησε η ΕΕΤΤ στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας µέσω των 

ρυθµιστικών παρεµβάσεών της στην συγκεκριµένη αγορά και όχι προϊόν 

αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην αγορά αυτή. Είναι αξιοσηµείωτο, τέλος ότι 

οι ονοµαστικές µειώσεις στα τέλη τερµατισµού, συνοδεύτηκαν από εισαγωγή 

ελάχιστης διάρκειας χρέωσης, προκειµένου οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας  να 

µεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους.  

 

2. Ισχυρισµός εταιριών κινητής τηλεφωνίας: Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι δεν θα 

πρέπει να επιβληθεί η υποχρέωση παροχής διασύνδεσης και πρόσβασης, 

εφόσον η υποχρέωση αυτή υφίσταται ήδη. 
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Απάντηση ΕΕΤΤ: Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 16 της οδηγίας 

2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο) η ΕΕΤΤ προέβη σε ανάλυση της αγοράς, 

τερµατισµού κλήσεων σε κινητά δίκτυα προκειµένου να προσδιορίσει εάν θα 

διατηρήσει, θα τροποποιήσει ή θα άρει τις υποχρεώσεις που είχαν επιβληθεί σε 

επιχειρήσεις που παρέχουν δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών και/ή υπηρεσίες όσον 

αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση βάσει των άρθρων 4,6,7,8,11, 12, και 14 

της Οδηγίας 97/33/ΕΚ, του άρθρου 16 της Οδηγίας 98/10/ΕΚ και των άρθρων 7 

και 8 της οδηγίας 92/44/ΕΚ. 

Επί τη βάσει της ως άνω διενεργηθείσης ανάλυσης αγοράς, η ΕΕΤΤ κατέληξε ότι 

κρίνεται απαραίτητο να επιβληθεί στους παρόχους κινητών δικτύων η ex ante 

ρυθµιστική υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών 

δικτύου (άρθρο 12 Οδηγίας 2002/19/ΕΚ). Η ως άνω ρυθµιστική υποχρέωση 

αποτελεί ένα από τα συνήθη επανορθωτικά µέτρα που προβλέπει το νέο 

ρυθµιστικό πλαίσιο, ταιριάζει στα προσδιορισµένα προβλήµατα της αγοράς ενώ 

είχε προβλεφθεί και βάσει του προηγούµενου ρυθµιστικού πλαισίου για την 

αντιµετώπιση θεµιτών ρυθµιστικών αναγκών που διατηρούν τη σηµασία τους. 

 

3. Iσχυρισµοί εταιριών κινητής τηλεφωνίας: (α) ∆εν είναι σαφές ότι η ΕΕΤΤ 

προτείνει την επιβολή όλων των ρυθµιστικών µέτρων πέραν της 

κοστοστρέφειας. (β) ∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία σχετικά µε το ότι οι 

επιδιωκόµενες υποχρεώσεις είναι ανάλογες του επιδιωκόµενου σκοπού. (γ) Η 

υποχρέωση δηµοσίευσης προσφοράς αναφοράς δεν είναι αντικειµενικά 

αιτιολογηµένη, δεν είναι αναλογική µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα και δεν 

είναι αποτελεσµατική. (δ) Η επιβολή «λογιστικού διαχωρισµού» σε 

συνδυασµό µε την επιβολή «πλαφόν τιµής» κρίνεται ως ιδιαίτερα επαχθές 

µέτρο. 

 

Απάντηση ΕΕΤΤ: (α), (β) Κατόπιν διαπιστώσεως ότι υπάρχει Σηµαντική Ισχύς 

στην Αγορά (ΣΙΑ) που ορίστηκε για τερµατισµό κλήσεων σε κάθε δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας, η ΕΕΤΤ βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 16(4) της Οδηγίας 

Πλαίσιο και εκτιµώντας τους ισχυρισµούς των συµµετεχόντων στην παρούσα 

διαβούλευση, προτίθεται να υιοθετήσει τις εξής ex ante υποχρεώσεις για την εν 

λόγω αγορά: 
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1. Υποχρέωση ∆ιαφάνειας 

2. Υποχρέωση Αµεροληψίας (µη διακριτικής µεταχείρισης 

συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης GSM-gateways) 

3. Υποχρέωση πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου, και 

4. Υποχρέωση κοστοστρεφούς πρόσβασης 

 

Η ΕΕΤΤ, κατόπιν προσδιορισµού της βασικής φύσης της αποτυχίας της αγοράς 

τερµατισµού κλήσεων σε κινητά δίκτυα (βλ. αναλυτικά ενότητα 3.2 κειµένου 

δηµόσιας διαβούλευσης), εκτιµά ότι οι ανωτέρω ex ante υποχρεώσεις εστιάζουν 

στην πηγή της αποτυχίας της αγοράς, είναι αναλογικές µε το προς αποκατάσταση 

πρόβληµα (έλλειψη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην αγορά τερµατισµού 

κλήσεων), αποτελούν απαραίτητα µέτρα για την αποκατάστασή του εν λόγω 

προβλήµατος, και θεωρεί ότι στο κείµενο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 

παρατίθεται αναλυτικά το σκεπτικό επί τη βάσει του οποίου προτείνεται η 

υιοθέτησή τους. 

Σηµειώνεται επιπλέον ότι οι υποχρεώσεις που προτίθεται να επιβάλλει η ΕΕΤΤ 

στην σχετική αγορά, αποτελούν µέρος των υποχρεώσεων και των βέλτιστων 

πρακτικών, όπως αυτά προσδιορίζονται σε επίπεδο ERG. Ειδικότερα σύµφωνα µε 

το �Explanatory Note on the ERG Common Position on Remedies for the ERG 

Plenary Meeting, April 2004�, ��µια ΕΡΑ µπορεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα 

των υψηλών τελών σε µια αγορά τερµατισµού κλήσεων σε κινητά δίκτυα µε την 

επιβολή των ρυθµιστικών µέτρων της διαφάνειας, της µη διακριτικής µεταχείρισης 

ή ελέγχου τιµών. Τα ρυθµιστικά µέτρα της διαφάνειας και της µη διακριτικής 

µεταχείρισης δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν επαρκώς το πρόβληµα των υψηλών 

τελών τερµατισµού. Για την επιτυχή αντιµετώπιση του υπό εξέταση προβλήµατος, 

απαιτείται η επιβολή του ρυθµιστικού µέτρου της κοστοστρέφειας των τιµών 

υποστηριζόµενο από τα µέτρα ελέγχου τιµών και λογιστικού διαχωρισµού.� 

Τέλος, όπως αναφέρεται στο ανωτέρω κείµενο, ��η επιβολή µιας ρύθµισης ex 

ante δεν είναι πάντα αποτέλεσµα διαπίστωσης µιας αντι-ανταγωνιστικής 

συµπεριφοράς εκ µέρους των παρόχων αλλά µπορεί να σκοπεύει στην πρόληψη 

ενός προβλήµατος ανταγωνισµού βάσει των κινήτρων ενός παρόχου µε σηµαντική 

ισχύ στην αγορά, που µπορεί να ακολουθήσει µια τέτοια τακτική.� 
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(γ) Υποχρέωση ∆ηµοσίευσης Προσφοράς Αναφοράς. Αναφορικά µε την 

υποχρέωση δηµοσίευσης προσφοράς αναφοράς, η ΕΕΤΤ κρίνει αναγκαία την 

επιβολή της δεδοµένου ότι θα συντελέσει στην ενδυνάµωση της διαφάνειας µέσω 

της δηµοσιοποίησης συγκεκριµένων πληροφοριών όπως τιµές, όρους και 

προϋποθέσεις παροχής και χρήσης, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά 

δικτύου, πληροφορίες λογιστικής φύσεως κλπ. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της 

Οδηγίας 2002/19/ΕΚ, στην περίπτωση που ένας φορέας εκµετάλλευσης έχει την 

υποχρέωση αµεροληψίας, οι ΕΡΑ µπορούν να απαιτούν από τον φορέα αυτόν 

εκµετάλλευσης να δηµοσιεύει προσφορά αναφοράς, που θα είναι επαρκώς 

αναλυτική προκειµένου να εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να 

πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούµενη υπηρεσία, 

που θα παρέχει περιγραφή των σχετικών προσφορών, διαχωρισµένων ανά 

στοιχείο ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς, και τους συναφείς όρους και 

προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των τιµών. Επίσης στο άρθρο 10 της 

Οδηγίας 2002/19/ΕΚ, το οποίο αφορά την υποχρέωση αµεροληψίας, αναφέρει ότι 

οι υποχρεώσεις αµεροληψίας διασφαλίζουν ιδίως ότι ο φορέας εκµετάλλευσης 

που υπόκειται στην υποχρέωση, εφαρµόζει ισοδύναµους όρους σε ισοδύναµες 

περιστάσεις σε πρόσωπα που παρέχουν ισοδύναµες υπηρεσίες και παρέχει 

υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας 

ποιότητας µε τις παρεχόµενες για τις δικές του υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των 

θυγατρικών του ή των εταίρων του.  

Συνοψίζοντας συνεπώς, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι για την αποτελεσµατική εφαρµογή 

των υποχρεώσεων της αµεροληψίας, επιβάλλεται η δηµοσίευση προσφοράς 

αναφοράς. 

 

(δ) Υποχρέωση Λογιστικού ∆ιαχωρισµού. Αναφορικά µε την υποχρέωση του 

λογιστικού διαχωρισµού, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η επιβολή του µέτρου είναι 

αναγκαία για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις άλλες ρυθµιστικές 

υποχρεώσεις και ιδιαιτέρως της µη διακριτικής µεταχείρισης. Η ΕΕΤΤ, 

λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των παρόχων, αναγνωρίζει ωστόσο, ότι 

στην παρούσα φάση, η εφαρµογή του λογιστικού διαχωρισµού απαιτεί σηµαντική 

προσπάθεια εκ µέρους των παρόχων. 
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Με βάση τα ανωτέρω, η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται όπως επανεξετάσει τη θέση της 

σχετικά µε την επιβολή της υποχρέωσης του λογιστικού διαχωρισµού σε ένα 

χρόνο. 

 

4. Ισχυρισµός εταιριών κινητής τηλεφωνίας: Η υποχρέωση αποφυγής 

συµπεριφορών διακριτικής µεταχείρισης δεν είναι επαρκώς αιτιολογηµένη 

εφόσον δεν προσδιορίζεται το περιεχόµενο της και δεν παρέχεται η 

απαραίτητη ευελιξία στους παρόχους. Η επιβολή πλαφόν τιµής στα τέλη 

τερµατισµού από κινητό σε κινητό συνιστά επιβολή δυσανάλογης 

ρυθµιστικής υποχρέωσης σε σχέση µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 

 

Απάντηση ΕΕΤΤ: Η ΕΕΤΤ εµµένει στην επιβολή της υποχρέωσης αποφυγής 

συµπεριφορών διακριτικής µεταχείρισης και θεωρεί ότι η υποχρέωση αυτή είναι 

επαρκώς αιτιολογηµένη στο κείµενο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης σχετικά µε την 

επιβολή ρυθµιστικών υποχρεώσεων. 

Στόχος της ΕΕΤΤ είναι να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει διακριτική µεταχείριση 

στην αντιµετώπιση των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η απαγόρευση της διακριτικής 

µεταχείρισης µπορεί να αποτρέψει ένα κάθετα ολοκληρωµένο πάροχο ο οποίος 

έχει ορισθεί ως πάροχος µε Σηµαντική Ισχύ από το να «χρεώνει» στον εαυτό του 

χαµηλότερο τέλος τερµατισµού από αυτό που χρεώνει στον ανταγωνιστή του. 

Παραδείγµατος χάριν η συγκεκριµένη πρόβλεψη, εµποδίζει έναν κινητό πάροχο 

που τερµατίζει κλήσεις προερχόµενες από σταθερό δίκτυο σε κινητό, από το να 

χρεώνει τους πελάτες του για κλήσεις εντός δικτύου χαµηλότερα  από το 

άθροισµα του τέλους τερµατισµού, που χρεώνει στους ανταγωνιστές του και του 

άλλου κόστους που υφίσταται για την παροχή της υπηρεσίας.  

Για να διασφαλιστούν τα ανωτέρω, η υποχρέωση της µη διακριτικής 

µεταχείρισης, η οποία προτείνεται να επιβληθεί στους παρόχους κινητής 

τηλεφωνίας, συµπεριλαµβάνει, µεταξύ άλλων, και την υποχρέωση κάθε παρόχου 

κινητής τηλεφωνίας να µην αρνείται αδικαιολόγητα να τερµατίσει µία κλήση που 

παραδόθηκε στο δίκτυό του µέσω ενός GSM-gateway ούτε να εµποδίζει τις 

επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών  να 

χρησιµοποιούν GSM-gateways  
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Όσον αφορά την παροχή της απαιτούµενης ευελιξίας στους παρόχους, αυτή η 

δυνατότητα παρέχεται στους παρόχους έως το σηµείο που εξασφαλίζεται η 

ανταγωνιστικότητα όλων των παρόχων. Συγκεκριµένα οι εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας  µπορούν να καθορίσουν τις τιµές τερµατισµού ώστε να είναι 

χαµηλότερες από το προκαθορισµένο πλαφόν τιµής. Στην περίπτωση όµως 

χαµηλότερης χρέωσης, η τιµή τερµατισµού θα πρέπει να ισχύει για όλες τις 

εταιρίες κινητής τηλεφωνίας . Οι διµερείς συµφωνίες µεταξύ των εταιριών 

κινητής τηλεφωνίας σε αγορές οι οποίες κυριαρχούνται από εταιρείες που έχουν 

ορισθεί ως πάροχοι µε Σηµαντική Ισχύ µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στον ανταγωνισµό στις εν λόγω αγορές . Αυτό µπορεί να συµβεί ιδίως στην 

περίπτωση που µια εταιρία λόγω υψηλού κόστους αδυνατεί να µειώσει το τέλος 

τερµατισµού στο επίπεδο που προσφέρουν οι άλλες εταιρίες. Εποµένως η ΕΕΤΤ 

εκτιµά ότι η επιβολή πλαφόν τιµής στα τέλη τερµατισµού από κινητό σε κινητό 

συνιστά αναλογική ρυθµιστική υποχρέωση σε σχέση µε το επιδιωκόµενο 

αποτέλεσµα. 

 

5. Ισχυρισµός εταιριών κινητής τηλεφωνίας: Για τη ρύθµιση των GSM-gateways 

θα πρέπει η ΕΕΤΤ να ακολουθήσει τη διαδικασία κατάθεσης συγκεκριµένου 

αιτήµατος προς την Ε.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 7 της σχετικής Σύστασης.  

 

Απάντηση ΕΕΤΤ: Η ΕΕΤΤ δεν προτίθεται να επιβάλλει υποχρεώσεις πρόσβασης 

ή διασύνδεσης άλλες από εκείνες που ορίζονται στα άρθρα 9 έως 13 της Οδηγίας 

2002/19/ΕΚ. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η υποβολή ειδικού αιτήµατος στην 

Επιτροπή. 

 

6. Ισχυρισµός εταιριών κινητής τηλεφωνίας: Σχετικά µε τη ρύθµιση των κλήσεων 

που τερµατίζουν σε δίκτυα 3ης γενιάς, ένας από τους παρόχους κινητής 

τηλεφωνίας  συµφωνεί µε τη θέση της ΕΕΤΤ ότι η αγορά τερµατισµού 

κλήσεων θα πρέπει να θεωρηθεί ενιαία για δίκτυα 2ης και 3ης γενιάς 

επισηµαίνοντας όµως ότι πρέπει να προσδιοριστεί το σταθµισµένο 

µακροπρόθεσµο επαυξητικό κόστος τερµατισµού κλήσεων σε κάθε δίκτυο. 

Άλλος πάροχος κινητής τηλεφωνίας  ζητά επανεξέταση της θέσης της ΕΕΤΤ 
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σχετικά µε τα δίκτυα 3ης γενιάς. Ένας τρίτος πάροχος  ζητά να ληφθούν 

υπόψη κατά τον υπολογισµό του κόστους, τα σηµαντικά κόστη των 

επενδύσεων σε δίκτυα 3ης γενιάς. 

 

Απάντηση ΕΕΤΤ: Όπως αναφέρεται στο κείµενο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης για 

την επιβολή ρυθµιστικών υποχρεώσεων στην αγορά τερµατισµού κλήσεων σε 

κινητά δίκτυα, οι προτεινόµενες ρυθµιστικές παρεµβάσεις θα ισχύσουν για τον 

τερµατισµό κλήσεων σε κινητά δίκτυα ανεξαρτήτως τεχνολογίας. 

Στον υπολογισµό του κόστους του τέλους τερµατισµού σε κινητά δίκτυα, η ΕΕΤΤ 

υπολογίζει την οροφή του µακροχρόνιου κόστους τερµατισµού, υποθέτοντας 

διαρκή χρήση της τεχνολογίας 2ης γενιάς, και όχι το σταθµισµένο κόστος 

τεχνολογίας 2ης και 3ης γενιάς. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι το µακροχρόνιο κόστος 

τερµατισµού φωνητικών κλήσεων σε δίκτυο 3ης γενιάς ανά µονάδα θα είναι 

µικρότερο από το αντίστοιχο µακροχρόνιο κόστος τερµατισµού σε δίκτυο 2ης 

γενιάς, συµπεριλαµβανοµένων και των τελών αδείας που καταβλήθηκαν για την 

απόκτηση δικτύων 3ης γενιάς, συµπέρασµα µε το οποίο συµφωνεί και ένας από 

τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον όταν ένα δίκτυο 3ης γενιάς 

χρησιµοποιείται παράλληλα µε ένα δίκτυο 2ης γενιάς, θα γίνεται σηµαντική 

επαναχρησιµοποίηση της δοµής του δικτύου, όπως οι σταθµοί βάσης και όλα τα 

κόστη που σχετίζονται µε αυτούς. Συνεπώς, όπως αναφέρει και ένας πάροχος 

κινητής τηλεφωνίας το σταθµισµένο κόστος για έναν πάροχο που διαθέτει δίκτυα 

2ης και 3ης γενιάς θα είναι µικρότερο από εκείνο που ο ίδιος θα είχε αν διέθετε  

δίκτυο µόνο 2ης γενιάς. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αναφορικά µε τη ρύθµιση των κλήσεων που 

τερµατίζουν σε δίκτυα 3ης γενιάς, η ΕΕΤΤ εµµένει στις αρχικές της θέσεις όπως 

διατυπώνονται στο κείµενο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης. 

 

7. Ισχυρισµός εταιριών κινητής τηλεφωνίας: Άρση της απαγόρευσης της 

ελάχιστης χρέωσης στα τέλη τερµατισµού.  

 

Απάντηση ΕΕΤΤ: Η ΕΕΤΤ εµµένει στην άποψη της απαγόρευσης της ελάχιστης 

χρέωσης όπως αυτή παρουσιάζεται στο κείµενο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης για 

την επιβολή ρυθµιστικών υποχρεώσεων. Με την επιβολή του προτεινόµενου 
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µέτρου, οι κλήσεις µικρής διάρκειας θα χρεώνονται µε  βάση τον πραγµατικό 

χρόνο οµιλίας. Το µέτρο της χρέωσης ανά δευτερόλεπτο στηρίζεται στις αρχές 

της διαφάνειας, της κοστοστρέφειας και της εύλογης µεταχείρισης, ενώ µε την 

τυχόν εφαρµογή της ελάχιστης χρέωσης αφενός δεν επιτυγχάνεται η διαφάνεια 

και αφετέρου δεν αποδεικνύεται ότι αντανακλά το κόστος του τερµατισµού της 

κλήσης. 

 

8. Ισχυρισµός εταιριών κινητής τηλεφωνίας: Η πλειονότητα των συµµετεχόντων  

υποστηρίζει την άποψη ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα 

αναφορικά µε τη ρυθµιστική µεταχείριση της Q-Telecom. Επίσης, εκτέθηκε η 

άποψη ότι δεν είναι αναγκαίο να εφαρµοστεί το σύνολο των υποχρεώσεων σε 

όλους τους παρόχους.  

 

Απάντηση ΕΕΤΤ: Σύµφωνα µε το κείµενο της 1ης Απριλίου 2004, «Κοινή θέση 

του ERG στην επιβολή κατάλληλων ρυθµιστικών παρεµβάσεων σύµφωνα µε το 

νέο ρυθµιστικό πλαίσιο», µία διαφορετική προσέγγιση σχετικά µε τις 

επιβαλλόµενες ρυθµιστικές υποχρεώσεις για τους νεοεισερχόµενους παρόχους 

(είτε είναι πάροχοι σταθερής είτε κινητής τηλεφωνίας) µπορεί να θεωρηθεί 

κατάλληλη, εξαιτίας του µικρού µεγέθους της παραγωγής. Η κοστοστρέφεια των 

τιµών µπορεί να θεωρηθεί επαχθές µέτρο. Εντούτοις, εφόσον ο νεοεισερχόµενος 

πάροχος είναι πιθανό να έχει κίνητρα να ορίσει τέλη τερµατισµού στο δίκτυό του 

υψηλότερα από ό,τι θεωρείται καλύτερο για την αύξηση του κοινωνικού 

οφέλους, οι Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τέλη 

τερµατισµού σε ένα επίπεδο συγκρίσιµο µε αυτό που προηγούµενοι 

νεοεισερχόµενοι απολάµβαναν στην εθνική αγορά (καθυστερηµένη 

ανταποδοτικότητα) ή σύµφωνα µε κάποιο διεθνές benchmarking. Επίσης οι 

Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν στους 

νεοεισερχόµενους παρόχους την υποχρέωση να προσφέρουν «εύλογες» τιµές, 

σαν µία µέθοδο εξασφάλισης των κινήτρων για επενδύσεις από τους 

νεοεισερχόµενους παρόχους. 

Το πρόβληµα µε την παραπάνω περιγραφόµενη προσέγγιση είναι πότε τελειώνει 

η «περίοδος χάριτος» για κάθε νεοεισερχόµενο πάροχο, καθώς οι ρυθµιστικές 
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αρχές δεν πρέπει να λάβουν υπόψη µόνο το τρέχον κόστος του νεοεισερχόµενου 

παρόχου αλλά και να αξιολογήσουν εάν ο νεοεισερχόµενος είναι σε θέση ή όχι να 

λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην αγορά, να αυξήσει τα µερίδια του στην αγορά 

αυτή και να µειώσει το µέσο κόστος ανά λεπτό. Εποµένως, οι ρυθµιστικές αρχές 

πρέπει να εκτιµήσουν ποια θεωρείται λογική χρονική περίοδος, µετά την οποία οι 

τιµές του νεοεισερχόµενου παρόχου, υπόκεινται σε ρύθµιση, παρόµοια µε αυτή 

που ισχύει για τους άλλους παρόχους της αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη τις 

ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ στην παρούσα φάση εξετάζει: 

(α) την επιβολή της ρύθµισης του τέλους τερµατισµού στο δίκτυό της Q-Telecom 

µε βάση το κόστος τερµατισµού κλήσεων στο δίκτυό της συµπεριλαµβανοµένου 

του κόστους περιαγωγής ή 

(β) τον έλεγχο τιµών µε βάση εύλογος τέλος που θα λειτουργήσει ως price cap 

και για τον υπολογισµό του οποίου θα ληφθούν υπόψη τα κόστη της Q-Telecom. 

Στην Q-Telecom θα επιβληθούν όλες οι υπόλοιπες ρυθµιστικές υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται στους υπόλοιπους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. 

 

9. Ισχυρισµός εταιριών κινητής τηλεφωνίας: Μεγαλύτερη χρονική διάρκεια της 

περιόδου σταδιακής µείωσης των τελών στην αγορά τερµατισµού κλήσεων 

σε κινητά δίκτυα. 

Ισχυρισµός εταιριών σταθερής τηλεφωνίας: Μικρότερη χρονική διάρκεια της 

περιόδου σταδιακής µείωσης των τελών στην αγορά τερµατισµού κλήσεων 

σε κινητά δίκτυα, αφού η αγορά λειτουργεί για µεγάλο διάστηµα σε 

καθεστώς στρέβλωσης. 

 

Απάντηση ΕΕΤΤ: Η ΕΕΤΤ εµµένει στην πρότασή της για έλεγχο των τιµών για 

µια περίοδο τριών ετών, όπως αυτή παρατίθεται στο κείµενο της ∆ηµόσιας 

∆ιαβούλευσης για την επιβολή ρυθµιστικών  υποχρεώσεων στην αγορά 

τερµατισµού κλήσεων σε κινητά δίκτυα. Η ΕΕΤΤ προτείνει να οριστεί µια 

περίοδος τριών (3) ετών για τη σύγκλιση των τελών τερµατισµού µε το κόστος 

από την αρχική εφαρµογή των ρυθµίσεών της µε σκοπό την εξασφάλιση βιώσιµου 

ανταγωνισµού, οικονοµικής απόδοσης και την παροχή µέγιστου οφέλους στους 

τελικούς χρήστες. Οι µειώσεις στα τέλη τερµατισµού πρέπει να επιτευχθούν σε 
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εύλογο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να υπάρξει ωφέλεια για τους 

καταναλωτές, ενώ συγχρόνως δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους κινητής 

τηλεφωνίας να προσαρµόσουν ανάλογα τις χρεώσεις για τερµατισµό κλήσεων στα 

δίκτυά τους. 

 

10. Ισχυρισµός εταιριών κινητής τηλεφωνίας: Αµφισβητείται η αξιοπιστία του 

κοστολογικού µοντέλου LRIC που προετοιµάζεται από την ANALYSYS.  

 

Απάντηση ΕΕΤΤ: Το Μάρτιο του 2003 η ΕΕΤΤ ανέθεσε στην εταιρεία 

συµβούλων Analysys την σύνταξη κοστολογικού µοντέλου µακροχρόνιου 

επαυξητικού κόστους (LRIC) bottom-up προκειµένου να υπολογιστεί το κόστος 

του τερµατισµού κλήσεων σε κινητά δίκτυα. Η Analysys ως πρώτο βήµα, 

συνέταξε ερωτηµατολόγια µε τα οποία ζητούσε από όλους τους παρόχους 

κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα τα απαιτούµενα στοιχεία για τη δόµηση 

κοστολογικού µοντέλου (LRIC). Όταν τα πρώτα στοιχεία συγκεντρώθηκαν, η 

Analysys προέβη στη δηµιουργία ενός µοντέλου που εκτιµούσε το κόστος 

τερµατισµού κλήσεων στο δίκτυο κάθε παρόχου κινητής τηλεφωνίας. Τον Ιούνιο 

του 2003 παρουσιάσθηκαν στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας οι βασικές αρχές 

του µοντέλου και το µοντέλο αυτό κοινοποιήθηκε στους παρόχους, τον 

Σεπτέµβριο του 2003, διαµορφωµένο έτσι ώστε ο κάθε ένας από αυτούς να 

ελέγξει τους υπολογισµούς που αφορούν τον τερµατισµό κλήσεων στο δικό του 

δίκτυο και µόνο. Στην συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα στους παρόχους κινητής 

τηλεφωνίας να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους στο µοντέλο και στις 9 και 10 

∆εκεµβρίου 2003 συζητήθηκαν σε διαδοχικές συναντήσεις µεταξύ της ΕΕΤΤ, 

Analysys και των παρόχων κινητής τηλεφωνίας η δοµή, οι βασικές αρχές και οι 

παραδοχές που έγιναν για την κατασκευή του µοντέλου, τα σχόλια και οι 

παρατηρήσεις των εταιρειών, ενώ παρουσιάσθηκαν και τα πρώτα αποτελέσµατα. 

Στις συναντήσεις αυτές εκπρόσωποι και των τριών παρόχων κινητής τηλεφωνίας 

εξέθεσαν τις απόψεις τους επί συγκεκριµένων σηµείων του µοντέλου, ενώ 

καταγράφηκαν οι αντιρρήσεις τους και δόθηκε σε αυτούς η δυνατότητα να έχουν 

άµεση επικοινωνία µε την Analysys προκειµένου να ζητήσουν διευκρινίσεις επί 

του µοντέλου ή να αναλύσουν τις θέσεις τους. 
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Με βάση τα θέµατα τα οποία προέκυψαν από τις ανωτέρω συναντήσεις και 

προκειµένου να εξετασθούν από την Analysys ώστε να ληφθούν οι τελικές 

αποφάσεις για το ποια θα πρέπει να υιοθετηθούν, στάλθηκαν προς όλους τους 

παρόχους διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά µε τις παρατηρήσεις που έκαναν 

κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας απάντησαν 

στο νέο γύρο ερωτήσεων, προσκοµίζοντας επιπλέον στοιχεία και η Analysys 

προέβη στην εξέταση αυτών και την ενσωµάτωση µέρους των παρατηρήσεων 

των παρόχων στο µοντέλο και την απόρριψη άλλων. Επίσης κατά τη διάρκεια 

υποβολής των διευκρινήσεων από τους κινητούς προς την Analysys  δόθηκε σε 

αυτούς η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας µε την Analysys προκειµένου να 

επιλυθούν τυχόν προβλήµατα ασαφειών και παρανοήσεων. 

Κατόπιν αυτών, νέοι υπολογισµοί του κόστους τερµατισµού κλήσεων σε κινητά 

δίκτυα θα προκύψουν από το αναθεωρηµένο µοντέλο, για τη διαµόρφωση του 

οποίου έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις των εταιρειών. 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η συµµετοχή των παρόχων στη διαµόρφωση του µοντέλου 

ήταν ουσιαστική, δόθηκε η ευκαιρία στους παρόχους να εκφράσουν τις απόψεις 

τους επί του µοντέλου και ορισµένες από τις παρατηρήσεις τους υιοθετήθηκαν 

από τους συµβούλους της εταιρείας Analysys στην τελική διαµόρφωσή του. 

 

11. Ισχυρισµός εταιριών κινητής τηλεφωνίας: Το κόστος τερµατισµού κλήσεων θα 

πρέπει να συµπεριλαµβάνει ένα περιθώριο το οποίο θα αντικατοπτρίζει τις 

επιδράσεις σε άλλους συνδροµητές από τις αλλαγές στο συνολικό αριθµό 

συνδροµητών (εξωτερικές οικονοµίες δικτύου). 

 

Απάντηση ΕΕΤΤ: Η ΕΕΤΤ, αναγνωρίζοντας τη σκοπιµότητα της περαιτέρω 

αύξησης του βαθµού διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας και λαµβάνοντας υπόψη 

και την πρακτική που ακολουθήθηκε σε άλλες χώρες, δέχεται κατ΄ αρχήν να 

επανεξετάσει εάν κατά τον υπολογισµό του επιπέδου των τελών τερµατισµού 

κλήσεων θα πρέπει να λαµβάνεται υπ� όψη η ύπαρξη εξωτερικών οικονοµιών 

δικτύου. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ εκτιµά ότι η επιπλέον χρέωση στα τέλη 

τερµατισµού κλήσεων η οποία δικαιολογείται για λόγους εξωτερικών οικονοµιών 

δικτύου είναι περιορισµένου µεγέθους. 
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12. Ισχυρισµός εταιριών κινητής τηλεφωνίας: ∆εν υπάρχουν Κανονιστικά Κείµενα 

µε τα οποία ορίζεται η αγορά και οι έχοντες σηµαντική ισχύ στην αγορά 

αυτή: Η ΕΕΤΤ όφειλε να προβεί σε παρουσίαση του Σχεδίου Κοινοποίησης 

προς την Ε.Ε. σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό 

Πλαίσιο. Προτείνεται επίσης, να τεθεί εκ νέου σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση το 

σχέδιο µέτρων που θα προκύψει από την παρούσα ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση 

καθώς και να τεθεί υπόψη των λοιπών ΕΡΑ των Κρατών Μελών  

 

Απάντηση ΕΕΤΤ: Επισηµαίνεται ότι η ΕΕΤΤ ακολουθεί πλήρως τον �µηχανισµό 

διαβουλεύσεων� του άρθρου 7 της Οδηγίας Πλαίσιο, και την Σύσταση της 

Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2003 για τις κοινοποιήσεις, τις προθεσµίες και τις 

διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ  σχετικά 

µε το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. 

Ειδικότερα, σε συνέχεια των διενεργηθεισών εθνικών δηµόσιων διαβουλεύσεων 

«αναφορικά µε τον ορισµό της αγοράς τερµατισµού κλήσεων σε κινητά δίκτυα 

και την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισµού στην εν λόγω αγορά» και 

«αναφορικά µε την επιβολή ρυθµιστικών υποχρεώσεων στην αγορά για τον 

τερµατισµό κλήσεων σε κινητά δίκτυα», και κατόπιν της δηµοσιοποίησης των 

αποτελεσµάτων της διαδικασίας διαβούλευσης αναφορικά µε την επιβολή 

ρυθµιστικών υποχρεώσεων στην  αγορά για τον τερµατισµό κλήσεων σε κινητά 

δίκτυα, η ΕΕΤΤ θα θέσει ως οφείλει, τα σχέδια µέτρων που προέκυψαν από τις ως 

άνω διαβουλεύσεις στη διάθεση της Επιτροπής και των εθνικών κανονιστικών 

αρχών. Όλες οι κοινοποιήσεις θα συνοδεύονται από τις απαραίτητες πληροφορίες 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο άρθρο 6 της Σύστασης της Επιτροπής για τις 

κοινοποιήσεις, τις προθεσµίες και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ  σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

 

13. Ισχυρισµός εταιριών κινητής τηλεφωνίας: Η προθεσµία για την υποβολή 

παρατηρήσεων αναφορικά µε την παρούσα ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση ήταν πολύ 

σύντοµη, ενώ εκφράζονται επιφυλάξεις ως προς το εάν ελήφθησαν υπόψη οι 
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ισχυρισµοί των µερών κατά το στάδιο της προηγούµενης διαβούλευσης 

αναφορικά µε τον ορισµό της σχετικής αγοράς» 

 

Απάντηση ΕΕΤΤ: Σχετικά µε την από 3.09.03 έως 3.10.03 διενεργηθείσα δηµόσια 

διαβούλευση «αναφορικά µε τον ορισµό της αγοράς τερµατισµού κλήσεων σε 

κινητά δίκτυα και την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισµού στην εν λόγω 

αγορά», και σχετικά µε την από 11.02.04 έως 18.03.04 διενεργηθείσα δηµόσια 

διαβούλευση «αναφορικά µε την επιβολή ρυθµιστικών υποχρεώσεων στην  αγορά 

για τον τερµατισµό κλήσεων σε κινητά δίκτυα», επισηµαίνονται τα εξής: 

 

(Ι) Στα πλαίσια των ανωτέρω διαβουλεύσεων η ΕΕΤΤ προσκάλεσε όλους τους 

ενδιαφερόµενους φορείς όπως παρουσιάσουν τα σχόλια και παρατηρήσεις τους 

αναφορικά µε τα ανωτέρω θέµατα παρέχοντας προς τον σκοπό αυτό την χρονική 

προθεσµία του ενός (1) µηνός, και (1) µηνός και µίας εβδοµάδας αντίστοιχα 1. Το 

εν λόγω χρονικό διάστηµα συνάδει πλήρως µε την έως του παρόντος 

ακολουθούµενη από την ΕΕΤΤ πρακτική σχετικά µε την διενέργεια  ∆ηµοσίων 

∆ιαβουλεύσεων και εκτιµάται ως καθ� όλα εύλογο και επαρκές. 

(ΙΙ) Τόσο στα πλαίσια της από 3.09.03 έως 3.10.03 δηµόσιας διαβούλευσης 

«αναφορικά µε τον ορισµό της αγοράς τερµατισµού κλήσεων σε κινητά δίκτυα 

και την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισµού στην εν λόγω αγορά», όσο και 

στα πλαίσια της από 11.02.04 έως 18.03.04 δηµόσιας διαβούλευσης «αναφορικά 

µε την επιβολή ρυθµιστικών υποχρεώσεων στην  αγορά για τον τερµατισµό 

κλήσεων σε κινητά δίκτυα», η ΕΕΤΤ συγκέντρωσε και έλαβε υπόψη της όλα τα 

σχόλια, ισχυρισµούς, παρατηρήσεις και τυχόν διαφοροποιήσεις των 

συµµετεχόντων φορέων. Επί τη βάσει των ανωτέρω σχολίων και υποβληθέντων 

ισχυρισµών/διαφοροποιήσεων, η ΕΕΤΤ προέβη στη συνέχεια σε σύνταξη 

σχετικού κειµένου δια του οποίου, ανά περίπτωση, είτε αναθεωρεί ορισµένες εκ 

των αρχικών της θέσεων, ή εµµένει σε αυτές, αιτιολογώντας επαρκώς τη θέση της 

και παρέχοντας επιπλέον διευκρινήσεις στους ισχυρισµούς των µερών. Ο 

ισχυρισµός συνεπώς ότι δήθεν η ΕΕΤΤ δεν προέβη σε αξιολόγηση και εκτίµηση 

των σχολίων των ενδιαφερόµενων µερών στα πλαίσια της από 3.09.03 έως 

3.10.03 δηµόσιας διαβούλευσης «αναφορικά µε τον ορισµό της αγοράς 
                                                 
1  Κατόπιν αιτηµάτων εταιρειών για παράτασης της σχετικής προθεσµίας. 
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τερµατισµού κλήσεων σε κινητά δίκτυα και την ανάλυση του επιπέδου του 

ανταγωνισµού στην εν λόγω αγορά», θα πρέπει να απορριφθεί ως καθ� όλα 

αβάσιµος. 

 

14. Ισχυρισµός εταιριών κινητής τηλεφωνίας: Η ΕΕΤΤ δεν έχει δηµοσιοποιήσει τις 

εθνικές διαδικασίες διαβούλευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της Οδηγίας 

Πλαίσιο και ως εκ τούτου δεν έχει συµµορφωθεί πλήρως προς τις σχετικές 

υποχρεώσεις της που απορρέουν από το νέο κοινοτικό πλαίσιο. 

 

Απάντηση ΕΕΤΤ: Αναφορικά µε τις εθνικές διαδικασίες δηµόσιας διαβούλευσης, 

το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ προβλέπει όπως οι εθνικές κανονιστικές 

αρχές δηµοσιοποιούν τις εθνικές τους διαδικασίες διαβούλευσης. Άλλως, ο 

κοινοτικός νοµοθέτης ήθελε όπως ενυπάρχει µια γνωστή διαδικασία δια της 

οποίας τα ενδιαφερόµενα µέρη/ παίκτες της αγοράς, δύνανται να εκφέρουν τις 

απόψεις και σχόλια τους αναφορικά µε ένα συγκεκριµένο θέµα/ζήτηµα.  

Η ΕΕΤΤ έχει τηρήσει έως του παρόντος µια συγκεκριµένη πρακτική σχετικά µε 

την διενέργεια δηµόσιων διαβουλεύσεων, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τα 

εκάστοτε συµµετέχοντα ενδιαφερόµενα µέρη και έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι 

πληροί καθ� όλα τις προϋποθέσεις της διαφάνειας, αµεροληψίας και βεβαιότητας 

δικαίου. 

Ως εκ τούτου, εκτιµάται ότι η ΕΕΤΤ συµµορφώνεται πλήρως µε την βούληση του 

κοινοτικού νοµοθέτη και την υποχρέωσή της από το νέο κανονιστικό πλαίσιο 

βάσει του άρθρου 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ. 

 

15. Ισχυρισµός εταιριών σταθερής τηλεφωνίας: ∆εν ακολουθήθηκε σταδιακή 

σύγκλιση κατά την επιβολή του µέτρου κοστοστρέφειας στους παρόχους 

σταθερής τηλεφωνίας. 

 

Απάντηση ΕΕΤΤ: Τα ρυθµιστικά µέτρα που αφορούν άλλες αγορές, θα 

εξεταστούν στα πλαίσια ανάλυσης και ορισµού των αγορών αυτών. 

 

16. Ισχυρισµός εταιριών κινητής τηλεφωνίας: Υιοθέτηση τιµολόγησης µε 

βάση τις αρχές Ramsey. 
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Απάντηση ΕΕΤΤ: Η ΕΕΤΤ εµµένει στην άποψη που παρουσιάζεται στο κείµενο 

της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης για την επιβολή ρυθµιστικών υποχρεώσεων στην 

αγορά τερµατισµού κλήσεων σε κινητά δίκτυα. Σύµφωνα µε τις αρχές 

τιµολόγησης Ramsey, οι αυξήσεις επί του κόστους (mark-ups) θα πρέπει να είναι 

υψηλότερες όπου η ελαστικότητα ζήτησης είναι χαµηλότερη (π.χ. στον 

τερµατισµό κλήσεων) από ό,τι σε υπηρεσίες µε σχετικά υψηλότερη ελαστικότητα 

ζήτησης (π.χ. υπηρεσίες εκκίνησης κλήσεων). Το ζήτηµα αυτό είναι σχετικά 

ασήµαντο εάν τα κοινά κόστη που πρόκειται να ανακτηθούν µε αυξήσεις επί του 

κόστους (mark-ups) στις υπηρεσίες δικτύου περιορίζονται στα κόστη που είναι 

κοινά σε υπηρεσίες δικτύου, καθώς οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν µόνο περίπου 

10% του συνολικού κόστους δικτύου. Η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι άλλα κοινά κόστη 

(συγκεκριµένα τα κόστη απόκτησης πελατών) θα πρέπει να ανακτώνται από τις 

λιανικές τιµές και όχι από τις χρεώσεις του δικτύου, καθώς αυτά (δηλαδή τα 

κοινά κόστη) εµπίπτουν στη χονδρική ως τµήµα του περιθωρίου της λιανικής, και 

όχι ως τµήµα των υπηρεσιών δικτύου ή κινητής. 

 

Η τιµολόγηση µε βάση τις αρχές Ramsey για να εφαρµοστεί σωστά θα έπρεπε να 

ισχύσει για όλες τις τιµές κινητής τηλεφωνίας (χονδρικής και λιανικής). Εφόσον 

οι αγορές λιανικής δεν ρυθµίζονται, δεν υπάρχει η δυνατότητα για την ΕΕΤΤ να 

εξασφαλίσει ότι οι τιµές αυτές έχουν οριστεί µε βάση τις αρχές Ramsey. Εάν οι 

τιµές τερµατισµού ορίζονταν µε βάση τις αρχές Ramsey, τότε όλες οι τιµές για τις 

άλλες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας θα έπρεπε να οριστούν µε βάση αυτές τις 

αρχές. 

 

17. Ισχυρισµός εταιριών κινητής τηλεφωνίας: Τέθηκε το θέµα της χρονικής 

περιόδου επανεξέτασης των ρυθµιστικών παρεµβάσεων. 

 

Απάντηση ΕΕΤΤ: Η ΕΕΤΤ προτίθεται να προβεί σε επανεξέταση των 

ρυθµιστικών παρεµβάσεων για την αγορά τερµατισµού κλήσεων σε ξεχωριστά 

κινητά δίκτυα µε την πάροδο τριών ετών από την ηµεροµηνία εκκίνησης της 

περιόδου επιβολής των ρυθµιστικών µέτρων. 

 


