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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Στόχοι βάσει του νέου Κανονιστικού Πλαισίου  Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών  

Το Άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο θέτει ως στόχους πολιτικής που διέπουν την δράση της 

ΕΕΤΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της στον τοµέα παροχής δικτύων ή/ και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών: 

• την προώθηση του ανταγωνισµού  

• τη συµβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και 

• την προώθηση των συµφερόντων των χρηστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η παρούσα ανάλυση συνάδει µε τους ανωτέρω στόχους, καθώς η ΕΕΤΤ επιδιώκει να 

προωθήσει τον ανταγωνισµό διασφαλίζοντας το µέγιστο όφελος για τους τελικούς χρήστες σε 

επίπεδο τιµής, επιλογών και ποιότητας.  

1.2. Κανονιστικό Πλαίσιο 

Σύµφωνα µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και δικτύων1, η ΕΕΤΤ καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον τοµέα των ηλεκτρονικών 

                                                 
1 Το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο αποτελείται από 

την Οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τα 

δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (“η Οδηγία Πλαίσιο”), Ε.Ε. 2002 L 108/33, και τέσσερις άλλες Οδηγίες 

(συλλογικά αναφέρονται ως οι “Ειδικές Οδηγίες”), που είναι οι εξής: Οδηγία 2002/20/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου για την Αδειοδότηση των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (“η Οδηγία για την 

Αδειοδότηση”), ΕΕ 2002 L 108/21, Οδηγία 2002/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την 

πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους (“η Οδηγία για την 

Πρόσβαση”), ΕΕ 2002 L 108/7, Οδηγία 2002/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καθολική 

υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (“η Οδηγία για την 

Καθολική Υπηρεσία ”), ΕΕ 2002 L 108/51, και η Οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, (“η Οδηγία για την Ιδιωτική Ζωή και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ”), ΕΕ 2002 L 201/37. Τέσσερις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τέθηκαν σε ισχύ στις 24 Απριλίου 
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επικοινωνιών λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, ιδίως να ορίσει τις σχετικές 

γεωγραφικές αγορές στην Ελληνική επικράτεια, ακολουθώντας τη διαδικασία ορισµού αγορών 

όπως αυτή τίθεται στην Οδηγία Πλαίσιο.2 Επιπλέον, η ΕΕΤΤ καλείται να διεξάγει ανάλυση των 

σχετικών αγορών προκειµένου να εκτιµήσει κατά πόσον υφίσταται ή όχι σε αυτές 

αποτελεσµατικός ανταγωνισµός.3 Εφόσον διαπιστώσει ότι η σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς 

ανταγωνιστική (δηλαδή εφόσον µια ή περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν σηµαντική ισχύ στην 

εν λόγω αγορά (‘ΣΙΑ’), η ΕΕΤΤ οφείλει σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο να καθορίσει τις 

επιχειρήσεις µε ΣΙΑ στην αγορά αυτή και να επιβάλει σε αυτές τις κατά περίπτωση 

ενδεδειγµένες ειδικές ρυθµιστικές υποχρεώσεις.4 Στην περίπτωση όπου διαπιστώνει ότι η 

σχετική αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική, µε βάση την Οδηγία Πλαίσιο η ΕΕΤΤ δεν επιβάλει 

νέες ρυθµιστικές υποχρεώσεις σε κάποια επιχείρηση στην αγορά αυτή, ενώ σε περίπτωση που 

έχει επιβάλει στο παρελθόν ρυθµιστικές υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις στη σχετική αυτή αγορά, 

αίρει αυτές.5 

Σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο, η διαδικασία ανάλυσης της αγοράς σύµφωνα µε το 

Άρθρο 16 πρέπει να ακολουθεί χρονικά τον ορισµό της σχετικής αγοράς, ο οποίος λαµβάνει 

χώρα το συντοµότερο δυνατό µετά την υιοθέτηση, ή τη µεταγενέστερη αναθεώρηση της 

Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Σχετικές Αγορές.6  Κατά τον ορισµό των σχετικών 

αγορών και τη διεξαγωγή της ανάλυσης του ανταγωνισµού επί αυτών, η ΕΕΤΤ καλείται να λάβει 

                                                                                                                                                             
του 2002. Το τελευταίο τµήµα του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού πακέτου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η Οδηγία για την 

Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, ετέθη σε ισχύ την 31η Ιουλίου 2002. 

2 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 15. 

3 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16. 

4 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16(4). 

5 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16(3). 

6 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 15. 
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υπόψη στο µέγιστο δυνατό βαθµό τη Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές καθώς και τις 

Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.7 

1.3. ∆ιαδικασία ΕΕΤΤ  

Για τις ανάγκες της διαδικασίας ορισµού και ανάλυσης αγορών, η ΕΕΤΤ χρησιµοποίησε 

στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων χρηστών και 

παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

Η ΕΕΤΤ πραγµατοποιεί τον ορισµό και την ανάλυση της αγοράς βάσει του Νόµου 

3431/2006 ‘Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες ∆ιατάξεις’ [ΦΕΚ 13 /03.02.2006] (ο 

«Νόµος») που αποτελεί το νέο Ελληνικό Νόµο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες που τέθηκε 

σε ισχύ την 3η Φεβρουαρίου, 20068. Ο Νόµος µεταφέρει στην Ελληνική νοµοθεσία τη δέσµη 

Οδηγιών της ΕΕ του 2002 (Οδηγίες 2002/19/EΚ, 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ, 2002/22/EΚ και 

2002/77/EΚ). 

 Το Άρθρο 12 παρ.1 (α) του Νόµου παρέχει στην ΕΕΤΤ τη γενική αρµοδιότητα σχετικά 

µε την ανάλυση αγορών (συµπεριλαµβανοµένου του ορισµού των σχετικών αγορών προϊόντων / 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ανάλυσης της αποτελεσµατικότητας του 

ανταγωνισµού, καθώς και τον Ορισµό των Παρόχων µε ΣΙΑ και την επιβολή κανονιστικών 

υποχρεώσεων σε µια ορισµένη σχετική αγορά), σύµφωνα µε τις διατάξεις του.  

Το Άρθρο 12 παρ.1 (ι) και (ιβ) παρέχει στην ΕΕΤΤ την αρµοδιότητα να διενεργεί 

δηµόσιες διαβουλεύσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και Κοινοτικής 

νοµοθεσίας, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, µε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Οδηγίας Πλαίσιο. 

                                                 

7 Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάλυση της Αγοράς και την Εκτίµηση Σηµαντικής Ισχύος, ΕΕ 

2002 C 165/3,   

8 Για τη διεξαγωγή του ορισµού και της ανάλυσης αγορών, η ΕΕΤΤ έχει συλλέξει επίσης στοιχεία δυνάµει του προϊσχύοντος 

Νόµου Τηλεπικοινωνιών (Νόµος 2867/2000 ‘Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και Λοιπές ∆ιατάξεις’ 

[ΦΕΚ273/19.12.2000, Τεύχος A)), (άρθρα, 3 παρ. 14, 15 και 19).  
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Το Άρθρο 12 παρ.1 (ιστ) σε συνδυασµό µε το άρθρο 64 παρ.1 παρέχει στην ΕΕΤΤ 

ευρείες αρµοδιότητες σχετικά µε τη συλλογή στοιχείων, τόσο για τους σκοπούς ex ante 

ρύθµισης του τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όσο και για ex post έρευνα και εφαρµογή. 

Ειδικότερα, το άρθρο 64 παρ.1 του Νόµου επιβάλει σε όλες τις επιχειρήσεις που παρέχουν 

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας να παρέχουν 

όλες τις πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που 

απαιτούνται προκειµένου η ΕΕΤΤ να διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις ή τις 

αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 

συµπεριλαµβανοµένων (άρθρο 64 παρ.1, εδ.(στ)) όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την ανάλυση αγοράς και τον προσδιορισµό των επιχειρήσεων µε ΣΙΑ. Σύµφωνα µε το άρθρο 64 

παρ.4 του Νόµου, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν τις αιτούµενες πληροφορίες 

άµεσα κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και το βαθµό 

λεπτοµέρειας που καθορίζει η ΕΕΤΤ και εφόσον δεν ορίζεται άλλη προθεσµία, εντός είκοσι (20) 

εργασίµων ηµερών από το αίτηµα. Ο Νόµος ορίζει ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα πέντε (5) 

εργασίµων ηµερών για την παροχή πληροφοριών.  

Επίσης, σύµφωνα µε το Άρθρο 12 παρ.1(στ) του Νόµου, οι αρµοδιότητες σχετικά µε το 

δίκαιο του Ανταγωνισµού όσον αφορά τον τοµέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανήκουν 

στην ΕΕΤΤ και όχι στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της σχετικά 

µε το δίκαιο του ανταγωνισµού, το άρθρο 14 του Νόµου παρέχει στην ΕΕΤΤ ευρείες 

αρµοδιότητες σχετικά µε τη συλλογή στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή του περί 

Ανταγωνισµού Νόµου 703/1977, συµπεριλαµβανοµένης της εξουσίας ελέγχου βιβλίων και 

άλλων εγγράφων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και της έρευνας των στα γραφεία και λοιπές 

εγκαταστάσεις τους.     

  

1.4.  ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση  

Όλες οι παρατηρήσεις επί της ∆ιαβούλευσης αυτής είναι ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, θα 

διευκόλυνε το έργο της ΕΕΤΤ που συνίσταται στην ανάλυση των απαντήσεων, εάν οι 

παρατηρήσεις υποβάλλονταν µε παραποµπή στον αριθµό της σχετικής ερώτησης του παρόντος 
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εγγράφου. Η παρούσα διαβούλευση εκκινεί στις 14-04-2006 έως τις 15-05-2006.  Οι 

ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους γραπτώς και επώνυµα στη 

διεύθυνση της ΕΕΤΤ (λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 – Μαρούσι Αθήνα) καθώς και ηλεκτρονικά (σε 

επεξεργάσιµη µορφή) στη διεύθυνση market.analysis@eett.gr, µέχρι και τις η 15-05-2006.  

Η ΕΕΤΤ εκτιµά ότι πολλά από τα ζητήµατα που τίθενται στο παρόν έγγραφο πιθανόν να 

απαιτούν από κάποιους την παροχή εµπιστευτικών πληροφοριών προς υποστήριξη των 

παρατηρήσεών τους. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς το τµήµα των 

απαντήσεων που είναι εµπιστευτικό, και εάν είναι εφικτό, να το παρέχουν σε χωριστό 

παράρτηµα της απάντησής τους. Η  ΕΕΤΤ θα διαχειριστεί τις πληροφορίες αυτές ως αυστηρά 

εµπιστευτικές. Σηµειώνεται ότι οποιεσδήποτε απαντήσεις/ τροποποιήσεις απαντήσεων στη 

δηµόσια διαβούλευση δεν θα γίνονται δεκτές.   

 

1.5. ∆οµή του Κειµένου της ∆ιαβούλευσης 

Η Ενότητα 2 της ∆ιαβούλευσης παρουσιάζει το πλαίσιο της µεθοδολογίας ορισµού 

αγορών από την ΕΕΤΤ και το πεδίο της εξέτασης των αγορών αυτών από την ΕΕΤΤ. Επίσης, η 

ενότητα αυτή παρουσιάζει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των µισθωµένων γραµµών και 

καθορίζει τα όρια ανάµεσα στα τερµατικά και ζευκτικά τµήµατα.   

Η Ενότητα 3 της ∆ιαβούλευσης παρουσιάζει τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ για τον 

ορισµό των τερµατικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών χονδρικής.   

Η Ενότητα 4 της ∆ιαβούλευσης παρουσιάζει τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ για τον 

ορισµό των ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών χονδρικής. 

Η Ενότητα 5 της ∆ιαβούλευσης περιλαµβάνει την εξέταση του κατά πόσο υφίσταται 

αποτελεσµατικός ανταγωνισµός στις σχετικές αγορές προϊόντων (ανάλυση αγοράς). 

Η Ενότητα 6 παρουσιάζει την αξιολόγηση της ΕΕΤΤ σχετικά µε την επιβολή των 

κατάλληλων κανονιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που έχουν ορισθεί καταρχήν ως 

έχουσες ΣΙΑ (βλ. Ενότητα 5). 

mailto:market.analysis@eett.gr
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Η Ενότητα 7 παρουσιάζει τις ερωτήσεις της ∆ιαβούλευσης της ΕΕΤΤ σχετικά µε τον 

ορισµό αγοράς, την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις των 

Ενοτήτων 4, 5, 6 & 7. 

Στο Παράρτηµα Ι παρέχεται Γλωσσάριο των τεχνικών όρων που χρησιµοποιούνται στο 

κείµενο της διαβούλευσης και στο Παράρτηµα ΙΙ αναφέρονται τα κύρια σηµεία της Προσφοράς 

Αναφοράς για µισθωµένες γραµµές χονδρικής. 
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2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  

2.1. Πλαίσιο 

Η ΕΕΤΤ καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, ιδίως να ορίσει τις σχετικές γεωγραφικές αγορές στην 

Ελληνική επικράτεια, ακολουθώντας τη διαδικασία ορισµού αγορών όπως αυτή τίθεται στην 

Οδηγία Πλαίσιο. Η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο τις σχετικές αγορές που προσδιορίζονται στη 

Σύσταση όσο και τυχόν πρόσθετες σχετικές αγορές που δύναται να ορίσει η ΕΕΤΤ. Σύµφωνα µε 

την Οδηγία Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ διεξάγει τον ορισµό αγορών σύµφωνα µε τις αρχές του δικαίου 

του ανταγωνισµού λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη Σύσταση, καθώς και τις Κατευθυντήριες 

Γραµµές.9 

Η διαδικασία ορισµού αγορών στοχεύει στο να προσδιορίσει µε συστηµατικό τρόπο τις 

ανταγωνιστικές πιέσεις που υφίστανται οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και  

δικτύων για την αποτελεσµατική ανάλυση της αγοράς. Μια σχετική αγορά προϊόντων 

αποτελείται από το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι επαρκώς εναλλάξιµα ή 

υποκατάστατα , όχι µόνο από την άποψη των αντικειµενικών χαρακτηριστικών τους, της τιµής ή 

της επιδιωκόµενης χρήσης τους, αλλά και τις συνθήκες ανταγωνισµού ή/ και τη διάρθρωση της 

προσφοράς και της ζήτησης στην εν λόγω αγορά.10  

Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕΤΤ θα εξετάσει τη δυνατότητα υποκατάστασης από πλευράς 

ζήτησης, σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής και τη δυνατότητα υποκατάστασης από πλευράς 

προσφοράς σε επίπεδο χονδρικής. Η δυνατότητα υποκατάστασης από πλευράς ζήτησης παρέχει 

ένα  τρόπο µέτρησης του βαθµού στον οποίο οι καταναλωτές είναι έτοιµοι να υποκαταστήσουν 

την εν λόγω υπηρεσία µε άλλες υπηρεσίες.   

                                                 
9  Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 15. 

10 Βλ., παραδείγµατος χάριν, Υπόθεση Michelin v. Commission [1983] ECR 3461, Ανακοίνωση της Επιτροπής 

σχετικά µε τον ορισµό σχετικών αγορών για τους σκοπούς του Κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού (“Η Ανακοίνωση της 

Επιτροπής σχετικά µε τον Ορισµό Αγορών ”), ΕΕ 1997 C 372/3, και τις Κατευθυντήριες Γραµµές. 
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Κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας υποκατάστασης από πλευράς ζήτησης, η ΕΕΤΤ 

χρησιµοποίησε διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τιµολογιακές πληροφορίες. Επίσης εξέτασε 

εάν σηµαντικά κόστη µετάβασης κωλύουν τη δυνατότητα των πελατών να υποκαταστήσουν µια 

υπηρεσία ως ανταπόκριση σε µια µικρή αλλά ουσιώδη διαρκή αύξηση τιµών. 

Η δυνατότητα υποκατάστασης από πλευράς προσφοράς προσδιορίζει εάν πάροχοι εκτός 

αυτών που παρέχουν την υπηρεσία θα µετέβαιναν (βραχυπρόθεσµα) στην προσφορά 

υποκατάστατων υπηρεσιών χωρίς να επιβαρυνθούν µε σηµαντικά πρόσθετα κόστη. Όταν το 

συνολικό κόστος αλλαγής της παραγωγής είναι σχετικά αµελητέο, η εναλλακτική υπηρεσία 

δύναται να ενταχθεί στον ορισµό της σχετικής αγοράς. Το γεγονός ότι ένας φορέας κατέχει τα 

απαραίτητα στοιχεία για να παρέχει µια συγκεκριµένη υπηρεσία είναι αδιάφορο, εάν θα 

απαιτούνταν σηµαντική πρόσθετη επένδυση για να εισέλθει κερδοφόρα στην αγορά για παροχή 

της υπηρεσίας.  

Ο ορισµός της σχετικής αγοράς προσδιορίζει τους περιορισµούς στην πρακτική 

καθορισµού τιµών των παρόχων που προκύπτουν από τη δυνατότητα υποκατάστασης από 

πλευράς ζήτησης και προσφοράς. Για το σκοπό ορισµού της σχετικής αγοράς, η ΕΕΤΤ θα λάβει 

υπόψη µια σειρά µέτρων κατά την αξιολόγηση της υποκατάστασης από πλευράς ζήτησης και 

προσφοράς, συµπεριλαµβανοµένου του τεστ SSNIP όπου είναι πρακτικά δυνατό να 

εφαρµοστεί.11 Με βάση το εν λόγω τεστ, µια συγκεκριµένη υπηρεσία ή ένα σύνολο υπηρεσιών 

συνιστά χωριστή σχετική αγορά εάν ένας υποθετικός µονοπωλιακός πάροχος µπορούσε να 

επιβάλει µια µικρή αλλά ουσιώδη (έως και 10%), µη προσωρινή αύξηση τιµής πάνω από το 

ανταγωνιστικό επίπεδο, χωρίς να µειωθούν οι πωλήσεις, µε συνέπεια η αύξηση της τιµής να 

αποβεί κερδοφόρος.12 Η άσκηση ορισµού αγοράς εξετάζει την πιθανή ανταγωνιστική 

ανταπόκριση µιας οµάδας πελατών (όχι οριακών), δηλαδή όχι απαραιτήτως της πλειοψηφίας 

των πελατών.13 

                                                 
11 Βλέπε την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τον Ορισµό Αγορών και τις Κατευθυντήριες Γραµµές.  

12 Βλέπε την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον Ορισµό Αγορών και τις Κατευθυντήριες Γραµµές  

13 Βλέπε, παραδείγµατος χάρη, Υπόθεση, Hoffman-La Roche & Co. A. G. v. Commission [1979] ECR 461 and Ahmed Saeed 

Flugreisen v. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Weltbewerbs [1989] ECR 803. 
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Επιπλέον των αγορών που ορίζονται, η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι είναι σχεδόν πάντοτε 

απαραίτητο να παρέχονται βοηθητικές ή τεχνικές υπηρεσίες και/ή ευκολίες µαζί µε τις 

υπηρεσίες που εµπίπτουν στη σχετική αγορά υπηρεσιών. Παραδείγµατος χάριν, οι εναλλακτικοί 

χρειάζονται πρόσβαση στη συνεγκατάσταση και σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες προκειµένου να 

παρέχουν λιανικές υπηρεσίες αποτελεσµατικά. Οι εν λόγω σχετικές ευκολίες περιλαµβάνουν τη 

συνεγκατάσταση συµπεριλαµβανοµένης της παροχής φυσικού χώρου και τεχνικών ευκολιών, 

καλωδιακές συνδέσεις, πρόσβαση σε σχετικά πληροφοριακά συστήµατα, πρόσβαση σε τεχνικές 

διεπαφές και πρωτόκολλα. Ωστόσο, θα επιβάλει υποχρεώσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών ή 

ευκολιών όπου είναι απαραίτητες για να διασφαλισθεί ότι οι υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τις 

σχετικές αγορές υπηρεσιών είναι αποτελεσµατικές.14 

Μια σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή όπου οι σχετικές επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται στην παροχή και προµήθεια προϊόντων ή / και υπηρεσιών, στην οποία οι 

συνθήκες του ανταγωνισµού είναι επαρκώς οµοιογενείς και διακριτές από όµορες περιοχές, 

όπου οι συνθήκες του ανταγωνισµού είναι ουσιαστικά διαφορετικές. 

 

2.2. Πεδίο Εξέτασης 

Οι αγορές που εξετάζονται στην παρούσα είναι οι υπηρεσίες χονδρικής που παρέχονται 

µέσω δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίες είναι απαραίτητες για φορείς που 

επιθυµούν να παρέχουν λιανικές δηµόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.   

Η Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι οι Εθνικές 

Ρυθµιστικές Αρχές θα πρέπει να αναλύσουν τις σχετικές αγορές χονδρικής για: 

• Τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών χονδρικής (Terminating Segments) και 

• Ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών χονδρικής (Trunk Segments).  

                                                 
14 Βλέπε επιπλέον, σχετικά µε το ζήτηµα αυτό, την Αιτιολογική Έκθεση της Σύστασης της Επιτροπής για τις Σχετικές 

Αγορές Προϊόντων και Υπηρεσιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση 

σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τα 

δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 2003/311/EΚ, σελ. 13.  
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή) υιοθετεί την άποψη ότι, σε επίπεδο χονδρικής 

είναι δυνατή η διάκριση ανάµεσα σε χωριστές αγορές, ιδίως ανάµεσα στα τερµατικά τµήµατα 

ενός µισθωµένου κυκλώµατος και στα ζευκτικά τµήµατα. Σηµειώνει ότι τα όρια ανάµεσα στα 

ζευκτικά και τερµατικά τµµάτα εξαρτώνται από την τοπολογία των σχετικών δικτύων στο 

συγκεκριµένο Κράτος Μέλος.   

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι πολλές αγορές ζευκτικών τµηµάτων σε συγκεκριµένες 

κύριες οδεύσεις (εντός και µεταξύ συγκεκριµένων γεωγραφικών περιοχών) µπορεί να είναι 

αποτελεσµατικά ανταγωνιστικές στα Κράτη Μέλη. Αντίθετα είναι πιθανό οι εναλλακτικοί 

πάροχοι να µη δύνανται να παρέχουν ζευκτικά τµήµατα σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, η 

Επιτροπή έχει ορίσει τα ζευκτικά τµήµατα ως αγορά την οποία θα πρέπει να εξετάσουν οι ΕΡΑ, 

υπό τις συνθήκες που επικρατούν στο Κράτος Μέλος.  

Τέλος, η Επιτροπή αναφέρει ότι είναι επίσης δυνατός (και πιθανόν να ενδείκνυται) ο 

διαχωρισµός µε βάση τη χωρητικότητα.  

 

2.3. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά των Μισθωµένων Γραµµών  

Ως αρχικό στάδιο της ανάλυσης των σχετικών αγορών προϊόντων για τα τερµατικά και 

ζευκτικά τµήµατα των µισθωµένων γραµµών, η ΕΕΤΤ επεδίωξε να προσδιορίσει τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά που αναζητούνται από όσους προµηθεύονται µισθωµένες γραµµές χονδρικής. 

Θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Συνδεσιµότητα σηµείο – προς - σηµείο ανάµεσα σε τερµατικά σηµεία του 

δικτύου (µεταγωγή ή δροµολόγηση µη ελεγχόµενη από τον τελικό χρήστη), 

• ∆ιαφανής µετάδοση, 

• Αποκλειστική χρήση (δηλαδή, απουσία 'on-demand' δυνατότητας µεταγωγής ή 

δροµολόγησης που ελέγχεται από τον τελικό χρήστη). 
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2.3.1. Μεταγωγή ή δροµολόγηση µη ελεγχόµενη από τον τελικό 

χρήστη 

Ο ορισµός που χρησιµοποιείται στη Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές υιοθετεί τον 

ορισµό των µισθωµένων γραµµών που αναφέρεται στην Οδηγία 92/44/EΚ, η οποία εξαιρεί τη 

µεταγωγή κατ’ απαίτηση («on-demand») (δηλαδή., τη δυνατότητα µεταγωγής την οποία µπορεί 

να ελέγξει ο τελικός χρήστης ως τµήµα της µισθωµένης γραµµής). Παραδείγµατος χάριν, µια 

υπηρεσία που επιτρέπει στον τελικό χρήστη να επιλέξει να σταλούν δεδοµένα σε µια σειρά από 

διαφορετικά σηµεία, δεν εµπίπτει στην έννοια της µισθωµένης γραµµής. Εποµένως, η ΕΕΤΤ 

θεωρεί ότι υπηρεσίες όπως τα IP VPNs, τα οποία επιτρέπουν στον τελικό χρήστη να 

προσδιορίσει τον προορισµό των µεµονωµένων πακέτων δεδοµένων ΙΡ, δεν καλύπτουν τις 

λειτουργικές απαιτήσεις της µισθωµένης γραµµής.  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η ανάγκη να µην περιλαµβάνεται η κατ’ απαίτηση δροµολόγηση στις 

υπηρεσίες µισθωµένων γραµµών περιορίζει τη σχετική αγορά προϊόντων σε υπηρεσίες οι οποίες 

απλώς παρέχουν χωρητικότητα ανάµεσα σε δύο σηµεία – όπως οι συµβατικές µισθωµένες 

γραµµές και άλλες εικονικές µόνιµες συνδέσεις, όπου η διαδροµή των συνδέσεων αυτών 

ορίζεται κατά το χρόνο παροχής, όχι κάθε φορά ad hoc ως ανταπόκριση σε αίτηµα του τελικού 

χρήστη (όπως οι υπηρεσίες VPN).  Επιπλέον, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν 

δοµηµένες µόνιµες συνδέσεις (chanelized) εµπίπτουν στη σχετική αγορά προϊόντων.  

2.3.2. ∆ιαφανής µετάδοση 

Η Οδηγία 92/44/EΚ αναφέρει επίσης ότι οι µισθωµένες γραµµές χαρακτηρίζονται από 

διαφανή χωρητικότητα µετάδοσης. Ορίζει ότι οι µισθωµένες γραµµές παρέχουν χωρητικότητα 

διαφανούς µετάδοσης µεταξύ των σηµείων απολήξεως του δικτύου ως χωριστή υπηρεσία και 

δεν περιλαµβάνει κατ’ απαίτηση µεταγωγή. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η διαδροµή µετάδοσης είναι 

«διαφανής» όταν επιτρέπει τη µετάδοση πληροφοριών χωρίς δυνατότητα τροποποίησης της 

µορφής ή του περιεχοµένου της µεταδιδόµενης πληροφορίας. Από την άποψη αυτή, η ΕΕΤΤ 

αντιλαµβάνεται ότι η «διαφάνεια» είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό, αλλά όχι το µοναδικό 

χαρακτηριστικό, της µισθωµένης γραµµής. 
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2.3.3. Αποκλειστική χρήση  

Η Αιτιολογική Έκθεση της Σύστασης της Επιτροπής για τις Σχετικές Αγορές αναφέρεται 

στις µισθωµένες γραµµές ως «αποκλειστική» χωρητικότητα και συνδέσεις. Η EETT 

αντιλαµβάνεται ότι η Επιτροπή εννοεί πως η χωρητικότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κάθε 

τελικό χρήστη και είναι διαθέσιµη (ολοκληρωτικά) µόνο για δική τους χρήση, όταν τη 

χρειάζονται.  

Ωστόσο, είναι επίσης πιθανό να χρησιµοποιηθούν πιο εξελιγµένες τεχνικές διαχείρισης 

δικτύου για να διασφαλισθεί ότι όταν ένας τελικός χρήστης θέλει να χρησιµοποιήσει 

χωρητικότητα, είναι διαθέσιµο το κατάλληλο εύρος ζώνης, χωρίς να πρέπει να µη 

χρησιµοποιείται το συγκεκριµένο εύρος ζώνης  τις περιόδους κατά τις οποίες ο τελικός χρήστης 

δεν το χρειάζεται. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι αυτές οι τεχνικές διαχείρισης είναι λιγότερο 

αποτελεσµατικές στα τερµατικά τµήµατα των υπηρεσιών. 

 

2.4. Η ∆ιάρθρωση της Αγοράς  

2.4.1. Μισθωµένες Γραµµές Λιανικής και Χονδρικής 

Οι µισθωµένες γραµµές χονδρικής είναι προϊόντα ανωτέρων σταδίων τα οποία µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν είτε για την παροχή κατωτέρων σταδίων µισθωµένων γραµµών λιανικής 

(είτε από ένα καθετοποιηµένο πάροχο ή από τρίτο µέρος που αποκτά το προϊόν χονδρικής) ή για 

την παροχή άλλων κατωτέρων σταδίων προϊόντων λιανικής. Παραδείγµατος χάριν, ένας µεγάλος 

αριθµός ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών χρησιµοποιούνται επί του παρόντος στην 

Ελλάδα για σκοπούς διασύνδεσης. Αυτές οι ζεύξεις διασύνδεσης χρησιµοποιούνται για την 

παροχή, µεταξύ άλλων, λιανικών υπηρεσιών τηλεφωνίας. Εποµένως, η ζήτηση για µισθωµένες 

γραµµές χονδρικής προκύπτει από τη ζήτηση για ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών λιανικής.   
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2.4.2. Οι παίκτες της αγοράς 

.  

Από τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή της η ΕΕΤΤ προκύπτει ότι ο αριθµός των 

χονδρικών παρόχων µισθωµένων γραµµών αυξήθηκε από 2 κατά το 1999 σε 11 το 2004. 

Παράλληλα ο αριθµός των παρόχων που προµηθεύονταν µισθωµένες γραµµές από πάροχο 

διαφορετικό από τον ΟΤΕ αυξήθηκε σε 19 το 2004 από 3 το 1999. Στο συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα το µερίδιο στις πωλήσεις µισθωµένων γραµµών (σε αριθµό γραµµών) των 

εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε από 0.5% του συνόλου των µισθωµένων γραµµών κατά το 

1999 σε περισσότερο από 9% κατά το 2004.  

 

   1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Έως και 

2Mbps 

Αριθµός 

Γραµµών 
3175 4630 5847 6326 10255 10390 

ΜΓ χονδρικής 

που 

παρέχονται 

από τον ΟΤΕ 

Άνω των 

2Mbps 
Αριθµός 

Γραµµών 
 2 8 15 81 128 

Έως και 

2Mbps 

Αριθµός 

Γραµµών 
15 52 46 119 504 989 

Άνω των 

2Mbps 
Αριθµός 

Γραµµών 
   2 15 64 

ΜΓ χονδρικής 

που 

παρέχονται 

από άλλους 

Παρόχους  Αριθµός 

Παρόχων 
2 2 2 5 8 11 

 

 

 

 

2.4.3. Τιµολόγηση 

Ο κατωτέρω πίνακας συνοψίζει τις τιµές λιανικής και χονδρικής του ΟΤΕ διαφορετικών 

τεχνολογιών (αναλογικές/ψηφιακές) και διαφορετικών χωρητικοτήτων τον Απρίλιο του 2006. Οι 
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τιµές των αστικών µισθωµένων γραµµών υπολογίσθηκαν για µήκος γραµµής 5 Km, ενώ για τις 

υπεραστικές µισθωµένες γραµµές για µήκος  γραµµής 120 Km. 

 

Τιµές του OTE για µισθωµένες γραµµές χονδρικής και λιανικής (ετήσια πληρωµή) 

σε € 

 

Αστική µε µήκος γραµµής 5 

Km 

Υπεραστική µε µήκος  γραµµής 

120 Km 

 Χονδρική Λιανική Χονδρική Λιανική 

Αναλογική   

Γραµµή 

M1020_25 

1747 2077 2730 4107 

Αναλογική   

Γραµµή 

M1040 

1407 1719 2255 2951 

Ψηφιακή  

19,2Kbps 
3111 3401 4188 4684 

Ψηφιακή  

64Kbps 
3111 3401 4188 4684 

Ψηφιακή  

128Kbps 
3505 3941 4692 5210 

Ψηφιακή  

256Kbps 
5013 5516 6945 7848 

Ψηφιακή  

384Kbps 
5615 6193 7201 9059 

Ψηφιακή  

512Kbps 
5973 6828 8892 10131 

Ψηφιακή  

1024Kbps 
7985 9283 13613 15521 
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Ψηφιακή  

1920Kbps 
10652 11993 20454 23131 

Ψηφιακή  

2Mbps 
9026 11853 17922 22968 

Ψηφιακή  

34Mbps 
38428 48589 79444 104112 

Ψηφιακή  

155Mbps 
74784 89853 177444 218074 

Ψηφιακή  

622Mbps 
178209 - 457851 - 

 

 

 

Σχόλια 

• Για τον υπολογισµό του ετήσιου κόστους χονδρικής και λιανικής έχει υποτεθεί 

ότι η απόσβεση του τέλους σύνδεσης γίνεται σε 24 µήνες 

• Οι τιµές των γραµµών 2Mbps αναφέρονται σε µη δοµηµένες 

• Οι τιµές για αναλογικές γραµµές αναφέρονται σε γραµµές που παρέχονται πάνω 

από συνεστραµµένο ζεύγος (2 γραµµές) 

• Ο ΦΠΑ δεν περιλαµβάνεται στις ανωτέρω τιµές 

 

2.5. Καθορισµός Ορίων ανάµεσα στα Ζευκτικά και τα Τερµατικά Τµήµατα  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε τα κατάλληλα όρια ανάµεσα στα ζευκτικά και τα τερµατικά τµήµατα. 

Όπως έχει σηµειώσει η Επιτροπή, τα όρια αυτά διαφέρουν σε κάθε χώρα, ως αποτέλεσµα 

διαφορετικής τοπολογίας δικτύου.  

Υπάρχει µια σειρά από πιθανές παραµέτρους που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για 

να καθορισθούν τα όρια ανάµεσα στα ζευκτικά και τερµατικά τµήµατα των µισθωµένων 
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γραµµών χονδρικής. Παραδείγµατος χάριν, θα µπορούσε να οριστεί η αγορά ζευκτικών 

τµηµάτων µε αναφορά στις οδεύσεις ανάµεσα σε συγκεκριµένες πόλεις. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ 

θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή βασίζεται κατά πολύ στη χρήση των γεωγραφικών 

χαρακτηριστικών (πληθυσµός) και έτσι υπεραπλουστεύσει τους σχετικούς διαχωρισµούς. 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι σωστό να καθορισθούν τα όρια ανάµεσα στα τερµατικά και τα 

ζευκτικά τµήµατα των µισθωµένων γραµµών µε αναφορά στην υποκείµενη ιεραρχία του 

δικτύου. Τα δίκτυα χαρακτηρίζονται από µια ιεραρχική δοµή στην οποία οι τοπικές συνδέσεις 

(και η κίνηση) συγκεντρώνονται τοπικά και τελικά περιφερειακά. Ενώ οι µισθωµένες γραµµές 

είναι εξ’ ορισµού µη µεταγόµενες, αυτά τα επίπεδα στην ιεραρχία του δικτύου συνήθως 

συνδέονται µε κόµβους µεταγωγής.   

Η ΕΕΤΤ προτείνει να καθορισθούν τα όρια ανάµεσα στα τερµατικά και τα ζευκτικά 

τµήµατα ως αυτά που βρίσκονται στο κόµβο παροχής υπηρεσιών (service exchange15) του 

παρόχου (ΟΤΕ ή εναλλακτικού) που βρίσκεται πλησιέστερα στο άκρο του τελικού χρήστη της 

µισθωµένης γραµµής. Όπως σηµειώθηκε ανωτέρω, η ΕΕΤΤ δεν αναφέρεται σε αυτούς τους 

κόµβους όχι επειδή αποτελούν µέρος της λειτουργικότητας των µισθωµένων γραµµών αλλά 

γιατί αποτελούν σηµαντικά στοιχεία υποδοµής σε σχέση µε την απόφαση των εναλλακτικών 

παρόχων για τη κατασκευή υποδοµών αντίστοιχων µε του ΟΤΕ και την επιλογή επένδυσης στην 

κατασκευή εναλλακτικών ευκολιών. Το σηµείο του ορίου που προτείνεται από την ΕΕΤΤ 

αναπαριστάται κατωτέρω:  

Τελικός
Χρήστης

Service Exchange 
Παρόχου της Υπηρεσίας

Τερµατικό
Τµήµα

∆ίκτυο Κορµού

Ζευκτικό
Τµήµα

Service Exchange 
(του Παρόχου της Υπηρεσίας ή 

του Παρόχου που προµηθεύεται την υπηρεσία) 

Όριο µεταξύ Τερµατικών και 
Ζευκτικών Τµηµάτων 

Τελικός
Χρήστης
Τελικός
Χρήστης

Service Exchange 
Παρόχου της Υπηρεσίας

Τερµατικό
Τµήµα

∆ίκτυο Κορµού

Ζευκτικό
Τµήµα

Service Exchange 
(του Παρόχου της Υπηρεσίας ή 

του Παρόχου που προµηθεύεται την υπηρεσία) 

Όριο µεταξύ Τερµατικών και 
Ζευκτικών Τµηµάτων 

Service Exchange 
Παρόχου της Υπηρεσίας

Τερµατικό
Τµήµα

∆ίκτυο Κορµού

Ζευκτικό
Τµήµα

Service Exchange 
(του Παρόχου της Υπηρεσίας ή 

του Παρόχου που προµηθεύεται την υπηρεσία) 

Όριο µεταξύ Τερµατικών και 
Ζευκτικών Τµηµάτων  

 

                                                 
15 Πολυπλέκτη ή κόµβο µεταγωγής (multiplexer or switches) 
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Σχήµα 1. Όριο µεταξύ Τερµατικών και Ζευκτικών Τµηµάτων Μισθωµένων Γραµµών 
 

2.6. Επίδραση των Τµηµατικών Κυκλωµάτων  (Part Circuits ) στα όρια 

µεταξύ Ζευκτικών και Τερµατικών Τµηµάτων 

Νέα προϊόντα, όπως τα Τµηµατικά Κυκλώµατα, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. 

Τα προϊόντα αυτά τελικά ισοδυναµούν µε την παροχή ενός τερµατικού τµήµατος, το οποίο 

συχνά (αλλά όχι απαραίτητα) παρέχεται µε ένα τµήµα της ζευκτικής χωρητικότητας (σε διάφορα 

µήκη έως και 5 Κm και διασυνδεδεµένο µε τον εναλλακτικό πάροχο που το προµηθεύεται στο 

σηµείο παρουσίας του εναλλακτικού).  

Η ΕΕΤΤ έχει υιοθετήσει µια σειρά αποφάσεων από το 2002 (πιο πρόσφατα τον 

Αύγουστο του 2005) µε τις οποίες απαιτεί από τον ΟΤΕ να διαθέσει Τµηµατικά Κυκλώµατα 

στην Ελλάδα.16  Ωστόσο, η ΕΕΤΤ αντιλαµβάνεται ότι µέχρι σήµερα, παρά το γεγονός ότι έχει 

επιβληθεί, το προϊόν των Τµηµατικών Κυκλωµάτων δεν έχει προσφερθεί από τον ΟΤΕ υπό 

όρους που να επιτρέπουν στους εναλλακτικούς παρόχους να το ενσωµατώσουν σε ένα εµπορικά 

βιώσιµο προϊόν λιανικής. 

Το κύριο πλεονέκτηµα των Τµηµατικών Κυκλωµάτων έναντι των συµβατικών 

µισθωµένων γραµµών είναι ότι ο εναλλακτικός πάροχος µπορεί να συγκεντρώσει οποιονδήποτε 

αριθµό Τµηµατικών Κυκλωµάτων (µε τερµατικά και πιθανόν και ζευκτικά τµήµατα) εντός ή 

κοντά στον κόµβο (του παρόχου της υπηρεσίας) της επιλογής του και να χρησιµοποιεί µία 

µισθωµένη γραµµή προκειµένου να µεταφέρει τη συγκεντρωµένη κίνηση στο δίκτυό του, αντί 

να αποκτά πολλές µισθωµένες γραµµές από άκρο σε άκρο. Η διάρθρωση του Τµηµατικού 

Κυκλώµατος απεικονίζεται κατωτέρω: 

 

 

                                                 
16 Βλ. Απόφαση EETT 353/186/17.08.2005, που αναφέρεται στην Ενότητα 6.7 της παρούσας 

∆ιαβούλευσης. 
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Τερµατικό τµήµα ΤΚ

∆ίκτυο κορµού του 
Παρόχου 

της Υπηρεσίας

Ζευκτικό
τµήµα ΤΚ

ΤΚ µε τερµατικό και ζευκτικό τµήµα ΤΚ µε τερµατικό τµήµα

Πιθανά σηµεία διασύνδεσης

∆ίκτυο Παρόχου 
που προµηθεύεται ΤΚ

Τελικός
Χρήστης

Τελικός
Χρήστης

Service Exchange 
Παρόχου της Υπηρεσίας

Service Exchange 
Παρόχου της Υπηρεσίας

Τερµατικό τµήµα ΤΚ

∆ίκτυο κορµού του 
Παρόχου 

της Υπηρεσίας

Ζευκτικό
τµήµα ΤΚ

ΤΚ µε τερµατικό και ζευκτικό τµήµα ΤΚ µε τερµατικό τµήµα

Πιθανά σηµεία διασύνδεσης

∆ίκτυο Παρόχου 
που προµηθεύεται ΤΚ

Τελικός
Χρήστης
Τελικός
Χρήστης

Τελικός
Χρήστης
Τελικός
Χρήστης

Service Exchange 
Παρόχου της Υπηρεσίας

Service Exchange 
Παρόχου της Υπηρεσίας

 
Σχήµα 2. Τµηµατικά Κυκλώµατα 

 

Συνεπώς, τα Τµηµατικά Κυκλώµατα αποτελούν έναν πιο ευέλικτο τρόπο για να 

συνδέουν οι εναλλακτικοί πάροχοι τα κύρια δίκτυά τους στα τερµατικά τµήµατα του παρόχου 

υπηρεσιών (στην περίπτωση της Ελλάδας, στα τερµατικά τµήµατα του ΟΤΕ). Ωστόσο, κατά 

κανόνα αποτελούνται από τον ίδιο τύπο τερµατικών (και, σε ορισµένες περιπτώσεις, ζευκτικών) 

τµηµάτων µε αυτά που λαµβάνουν για τις κλασικές µισθωµένες γραµµές. Η διαφορά έγκειται 

στη δυνατότητα του εναλλακτικού παρόχου να συγκεντρώσει πολλά τερµατικά (ή/ και ζευτικά 

τµήµατα) σε ένα σηµείο και να συνδέσει µε το δίκτυο του µε µια µισθωµένη γραµµή υψηλής 

χωρητικότητας. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι, δεδοµένου ότι τα Τµηµατικά Κυκλώµατα είναι ουσιαστικά 

ένας ευέλικτος συνδυασµός ζευκτικών και τερµατικών τµηµάτων, η πιθανή έναρξη εµπορικής 

παροχής Τµηµατικών Κυκλωµάτων κατά τη διάρκεια της παρούσας εξέτασης δεν θα επιδράσει 

στην ανάλυση της ΕΕΤΤ ιδίως όσον αφορά τα όρια ανάµεσα στα τερµατικά και ζευκτικά 

τµήµατα.  

Η ΕΕΤΤ δεν πιστεύει ότι η εµπορική διάθεση των Τµηµατικών Κυκλωµάτων θα επέβαλε 

στην ΕΕΤΤ να αναθεωρήσει τα συµπεράσµατά της αναφορικά µε τη σχέση των τµηµατικών 

κυκλωµάτων µε τα ζευκτικά και τερµατικά τµήµατα. Εποµένως, η ΕΕΤΤ υιοθετεί την άποψη ότι 

τα «τερµατικά τµήµατα» περιλαµβάνουν το τερµατικό τµήµα των Τµηµατικών Κυκλωµάτων και 

τα «ζευκτικά τµήµατα» περιλαµβάνουν τα ζευκτικά τµήµατα των Τµηµατικών Κυκλωµάτων 

(όπως και όταν υφίστανται). Η παροχή τερµατικών και ζευκτικών τµηµάτων µαζί, σε κάποια 
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τµηµατικά κυκλώµατα, δεν αλλάζει τον ορισµό από την ΕΕΤΤ δύο χωριστών αγορών ούτε 

απαιτεί την αναθεώρηση των ορίων ανάµεσα στις δύο αγορές. 

 

2.7. Γενικό Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των µισθωµένων γραµµών, όπως 

περιγράφονται στη Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές και σύµφωνα µε την εµπειρία της 

Ελληνικής αγοράς. ∆ιαπιστώνει ότι, λειτουργικά, οι υπηρεσίες που παρέχουν συνδεσιµότητα 

σηµείο-προς-σηµείο ανάµεσα σε τερµατικά σηµεία του δικτύου και οι οποίες είναι διαφανείς, 

αλλά δεν παρέχουν τη δυνατότητα κατ’ απαίτηση µεταγωγής ή δροµολόγησης (ελεγχόµενης από 

τον τελικό χρήστη) είναι «µισθωµένες γραµµές».   

Η ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τη Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές, εξέτασε τα κατάλληλα 

«όρια» ανάµεσα στα τερµατικά και τα ζευκτικά τµήµατα των µισθωµένων γραµµών χονδρικής. 

Στα πλαίσια αυτά, διαπίστωσε ότι θα πρέπει τα όρια να καθορισθούν µε αναφορά στην 

υποκείµενη ιεραρχία του δικτύου. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι τα όρια καθορίζονται µε 

αναφορά στην ιεραρχία µεταγωγής (που αντανακλά τη δοµή του δικτύου, και όχι τη µη 

µεταγόµενη λειτουργία των µισθωµένων γραµµών). Η ΕΕΤΤ προτείνει να προσδιορισθούν τα 

όρια στον κόµβο εξυπηρέτησης (του χονδρικού παρόχου µισθωµένων γραµµών) που βρίσκεται 

πλησιέστερα στο άκρο του τελικού χρήστη της µισθωµένης γραµµής. 

Τέλος, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι τα Τµηµατικά Κυκλώµατα, καθώς είναι ένας ευέλικτος 

συνδυασµός ζευκτικών και τερµατικών τµηµάτων, δεν θα επηρεάσουν την ανάλυση της ΕΕΤΤ 

σχετικά µε τα όρια ανάµεσα σε τερµατικά και ζευκτικά τµήµατα και το σχετικό προσδιορισµό 

των δύο χωριστών αγορών. Τα «τερµατικά τµήµατα» των µισθωµένων γραµµών περιλαµβάνουν 

και τα τερµατικά τµήµατα των Τµηµατικών Κυκλωµάτων, και τα «ζευκτικά τµήµατα» 

περιλαµβάνουν τα ζευκτικά τµήµατα των Τµηµατικών Κυκλωµάτων (όπως και όταν 

υφίστανται).  
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3. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

3.1. Εισαγωγή  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε τις αγορές χονδρικής για τερµατικά και ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων 

γραµµών. Σηµειώνει ότι σχεδόν όλες οι µισθωµένες γραµµές χονδρικής στην Ελλάδα 

λαµβάνονται (και παρέχονται) από άκρο σε άκρο. Ενώ αυτό δεν αλλάζει κάποιες λειτουργικές 

διαφορές (και τη συµπληρωµατικότητα) των ζευκτικών και τερµατικών τµηµάτων, υποδεικνύει 

ότι η ισχυρή ανταγωνιστική δυναµική των ζευτικών τµηµάτων η οποία συνήθως διαπιστώνεται 

σε άλλα Κράτη µέλη στη περίπτωση της Ελλάδος λόγω της υφιστάµενης κατάστασης της 

Ελληνικής αγοράς µισθωµένων γραµµών µπορεί να είναι περισσότερο θεωρητική παρά 

πραγµατική. Η ΕΕΤΤ θα εξετάσει τα ζητήµατα αυτά περαιτέρω στην ανάλυση του 

ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές προϊόντων.  

Ο ορισµός της σχετικής αγοράς από την ΕΕΤΤ για τερµατικά τµήµατα µισθωµένων 

γραµµών εξετάζει τα εξής ζητήµατα: 

• Αποτελούν τα ζευκτικά και τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών 

υποκατάστατα µεταξύ τους; 

• Συνιστούν τα τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών διαφορετικών 

χωρητικοτήτων ξεχωριστές αγορές ; 

• Συνιστούν τα αναλογικά και ψηφιακά τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών 

ξεχωριστές αγορές;  

• Ποιο είναι το εύρος της γεωγραφικής αγοράς για τα τερµατικά τµήµατα 

µισθωµένων γραµµών; 

Η αξιολόγηση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τα ζητήµατα αυτά απεικονίζεται κατωτέρω: 
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Το Κεφάλαιο αυτό δεν εξετάζει την επίδραση των Τµηµατικών Κυκλωµάτων στον 

ορισµό αγοράς. ∆εδοµένου όπως φαίνεται στην Ενότητα 2.6 ανωτέρω, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι τα 

Τµηµατικά Κυκλώµατα δεν επηρεάζουν την ανάλυση σχετικά µε τα όρια ανάµεσα στα 

τερµατικά και ζευκτικά τµήµατα.  

 

3.2. Υποκαταστασιµότητα Ζευκτικών και Τερµατικών Τµηµάτων 

3.2.1. Υποκταστασιµότητα από την πλευρά της ζήτησης 

Το διάγραµµα στην Ενότητα 2.5 προσδιορίζει τα προτεινόµενα από την ΕΕΤΤ όρια των 

τερµατικών και ζευκτικών τµηµάτων των µισθωµένων γραµµών. Όπως σηµειώθηκε στην 

εισαγωγή, η αρχική εξέταση του µοντέλου προµήθειας µισθωµένων γραµµών στην Ελλάδα 

καταδεικνύει ότι η πλειοψηφία των γραµµών αυτών είναι κυκλώµατα από άκρο σε άκρο (end-to-

end circuits).   

Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι τα ζευκτικά και τερµατικά τµήµατα δεν είναι 

υποκατάστατα. Τα τερµατικά τµήµατα χρησιµοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών 

µισθωµένων γραµµών από τις εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη έως τον πρώτο κόµβο, ενώ τα 

ζευκτικά τµήµατα χρησιµοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών µισθωµένων γραµµών ανάµεσα 
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σε κόµβους του δικτύου (βλ. Ενότητα 2.5). Οι υπηρεσίες σαφώς περιλαµβάνουν την παροχή 

αποκλειστικής, µη µεταγόµενης και διαφανούς χωρητικότητας ανάµεσα σε διαφορετικά σηµεία 

(όσον αφορά την αρχιτεκτονική του δικτύου και τη θέση (ή τις θέσεις) των τελικών χρηστών). Η 

ΕΕΤΤ, λαµβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που σχετίζονται µε τη ζήτηση, θεωρεί ότι 

πρόκειται για συµπληρωµατικές υπηρεσίες. Στη περίπτωση που ο ΟΤΕ προχωρούσε σε αύξηση 

της τιµής του τερµατικού τµήµατος κατά 10%, ένας εναλλακτικός πάροχος που επιδιώκει να 

αγοράσει ένα τερµατικό τµήµα από τον ΟΤΕ δεν θα µπορούσε να συνεχίσει να παρέχει 

υπηρεσίες µε την προµήθεια ζευκτικών υπηρεσιών.  

3.2.2. Υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της προσφοράς 

Η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την προσφορά εγγυώνται την 

οριοθέτηση της σχετικής αγοράς προϊόντων ώστε να περιλαµβάνει τόσο τα τερµατικά όσο και τα 

ζευκτικά τµήµατα. Ένας πάροχος ζευκτικών τµηµάτων χονδρικής δεν θα ήταν σε θέση να 

ανταποκριθεί σε µια αύξηση τιµών έως και 10% πάνω από το ανταγωνιστικό επίπεδο από έναν 

υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο τερµατικών τµηµάτων. Ένας πάροχος ζευκτικών τµηµάτων θα 

έπρεπε να πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις στην αναγκαία υποδοµή (το µεγαλύτερο 

µέρος της οποίας θα αφορούσε δαπάνες για εργασίες εκσκαφών, τοποθέτηση καλωδίων και 

άλλα στοιχεία που θα αποτελούσαν µη ανακτήσιµα κόστη) προκειµένου να είναι σε θέση να 

παρέχει τερµατικά τµήµατα. Οι επενδύσεις αυτές είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ήταν µεγαλύτερες 

από τα έσοδα που θα προέρχονταν από τα τµήµατα αυτά (εάν η αύξηση του υποθετικού 

µονοπωλίου ήταν µόνο 10%).   

Αντιθέτως, ενώ ένας πάροχος τερµατικών τµηµάτων θα χρειαζόταν να κάνει κάποιες 

επενδύσεις (στην κατασκευή υποδοµής που απαιτείται για την παροχή ζευκτικών τµηµάτων), θα 

ήταν απίθανο να χρειαστεί να κάνει επενδύσεις της ίδιας κλίµακας µε αυτή που απαιτείται για 

την αντιγραφή του δικτύου πρόσβασης. Επίσης, η δυνατότητα συγκέντρωσης κίνησης σε 

ζευκτικά τµήµατα (και τα υψηλότερα έσοδα που συνεπάγεται) περιορίζει τους κινδύνους της 

επένδυσης αυτής.  Συνεπώς, οι υφιστάµενοι πάροχοι τερµατικών τµηµάτων µπορεί να είναι σε 

θέση να κάνουν τις αναγκαίες επενδύσεις για να µεταβούν στην παροχή ζευκτικών τµηµάτων. 
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Ωστόσο, δεδοµένων των σηµαντικών διαφορών του επιπέδου επένδυσης και του 

κινδύνου της επένδυσης ανάµεσα στην υποδοµή δικτύου που απαιτείται για ζευκτικά και 

τερµατικά τµήµατα αντίστοιχα, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι παράγοντες που σχετίζονται µε την 

προσφορά δεν απαιτούν την επέκταση του εύρους της σχετικής αγοράς. 

3.2.3. Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ καταλήγει στο αρχικό συµπέρασµα ότι τα ζευκτικά και τερµατικά τµήµατα δεν 

είναι υποκατάστατα. Συνεπώς, ανήκουν σε χωριστές σχετικές αγορές προϊόντων. 

3.3. Υποκαταστασιµότητα Τερµατικών Τµηµάτων ∆ιαφορετικής 

Χωρητικότητας 

3.3.1. Υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της ζήτησης 

Η ζήτηση για τερµατικά τµήµατα χονδρικής προκύπτει από τη λιανική ζήτηση για 

µισθωµένες γραµµές και για µια σειρά από άλλες υπηρεσίες λιανικής (καθώς ένας αγοραστής 

τερµατικών τµηµάτων χονδρικής µπορεί να τα χρησιµοποιήσει για την παροχή µιας σειράς 

λιανικών υπηρεσιών, από υπηρεσίες φωνής έως και υπηρεσίες αποκλειστικής µετάδοσης 

δεδοµένων ή υπηρεσίες ATM ή frame relay). Επίσης, σε σχέση µε τα τερµατικά τµήµατα, η 

χωρητικότητα αυτή σπάνια µπορεί να «συγκεντρωθεί» σε επίπεδο χονδρικής (καθώς τα 

τερµατικά τµήµατα, εξ ορισµού, έχουν ένα άκρο το οποίο βρίσκεται σε συγκεκριµένο σηµείο 

στις εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη). Εποµένως, φαίνεται ότι η ζήτηση σε επίπεδο χονδρικής 

για τα τερµατικά τµήµατα µπορεί να αφορά ειδικά συγκεκριµένες χωρητικότητες.   

Η τιµολόγηση17 υποδεικνύει στην ΕΕΤΤ ότι όσοι προµηθεύονται τερµατικά τµήµατα 

χονδρικής µε οποιαδήποτε χωρητικότητα έως και 2Mbps δεν θα µπορούσαν να ανταποκριθούν 

                                                 
17 Τα στοιχεία τιµολόγησης αναφέρονται σε κυκλώµατα χονδρικής από άκρο σε άκρο, καθώς επί του 

παρόντος η συντρηπτική πλειοψηφία των µισθωµένων γραµµών χονδρικής δεν παρέχονται ως τερµατικά και 

ζευκτικά τµήµατα.  
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σε µια αύξηση τιµών έως και 10% µεταβαίνοντας σε κύκλωµα χωρητικότητας υψηλότερης από 

2Mbps. 

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι η διαφορά των τιµών σε κάθε χωρητικότητα για 

τερµατικά τµήµατα άνω των 2Mbps είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη σε τερµατικά τµήµατα 

έως και 2Mbps. Συνεπώς, οι παράγοντες που σχετίζονται µε τη ζήτηση πιθανόν να υποδεικνύουν 

ότι θα ήταν ορθό να ορισθούν χωριστές αγορές για τερµατικά τµήµατα κάθε χωρητικότητας για 

τερµατικά τµήµατα µέχρι και 2Mbps και πάνω από 2Mbps.   

3.3.2. Υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της προσφοράς 

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της προσφοράς 

απαιτεί τον προσδιορισµό ευρύτερων αγορών προϊόντων. Εάν ένας υποθετικός µονοπωλιακός 

πάροχος τερµατικών τµηµάτων χονδρικής µιας συγκεκριµένης χωρητικότητας έως και 2Mbps 

επιχειρούσε να αυξήσει τις τιµές του έως και 10% πάνω από το ανταγωνιστικό επίπεδο (για τη 

συγκεκριµένη χωρητικότητα), οι άλλοι πάροχοι τερµατικών τµηµάτων µε διαφορετική 

χωρητικότητα έως και 2Mbps θα ήταν σε θέση άµεσα να µεταβούν στην παροχή της εν λόγω 

χωρητικότητας, χωρίς η ενέργεια αυτή να προκαλεί σε αυτούς πρόσθετο κόστος.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των τερµατικών τµηµάτων έως 2Mbps στην Ελλάδα παρέχονται 

µέσω καλωδίων χαλκού. Αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία των τερµατικών τµηµάτων άνω 

των 2Mbps παρέχονται µε τη χρήση συνδέσεων οπτικών ινών. Εποµένως, ένας πάροχος 

τερµατικών τµηµάτων κάτω των 2Mbps δεν θα µπορούσε να µεταβεί στην παροχή τερµατικών 

τµηµάτων άνω των 2Mbps. ∆εδοµένου ότι τα έσοδα από την παροχή τερµατικών τµηµάτων 

κάτω των 2Mbps είναι περιορισµένα, ένας πάροχος τερµατικών τµηµάτων άνω των 2Mbps δεν 

θα εγκαθιστούσε υποδοµή (π.χ. οπτική ίνα ή Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης) για την παροχή 

τερµατικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών χωρητικότητας κάτω των 2Mbps.  

3.3.3. Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ κατέληξε στο αρχικό συµπέρασµα ότι υπάρχουν δύο σχετικές αγορές προϊόντων 

για τερµατικά τµήµατα χονδρικής: µια αγορά για τερµατικά τµήµατα έως και 2Mbps, και µια 

άλλη για τερµατικά τµήµατα µε χωρητικότητα άνω των 2Mbps. 
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3.4. Υποκαστασιµότητα Αναλογικών και Ψηφιακών Τερµατικών Τµηµάτων 

Χονδρικής 

Οι µισθωµένες γραµµές παρέχονται τόσο από αναλογικές όσο και από ψηφιακές 

πλατφόρµες. Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσα από τις διάφορες 

πλατφόρµες εµπίπτουν στη σχετική αγορά προϊόντων για τερµατικά τµήµατα χονδρικής.   

 

3.4.1. Υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της ζήτησης  

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η ΕΕΤΤ υποδεικνύουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει 

ακόµη ζήτηση για αναλογικές µισθωµένες γραµµές χονδρικής. Ωστόσο η ζήτηση αυτή µειώνεται 

σταδιακά τα τελευταία χρόνια, δεδοµένου ότι ο αριθµός των αναλογικών µισθωµένων γραµµών 

χονδρικής από 1518 στο δεύτερο εξάµηνο του 2003, έπεσε σε 1428 στο πρώτο εξάµηνο του 

2004 και 1104 στο δεύτερο εξάµηνο του 2004. 

Οι αναλογικές µισθωµένες γραµµές χονδρικής κατά κανόνα έχουν χωρητικότητα 

µικρότερη από 2Mbps. Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι µια σειρά από ψηφιακές µισθωµένες γραµµές 

χονδρικής µε χωρητικότητα έως 2Mbps (οι οποίες ξεκινούν στα 19,2Kbps) επίσης διατίθενται 

στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που διαθέτει η ΕΕΤΤ σχετικά µε τον αριθµό των αναλογικών και 

ψηφιακών γραµµών µε χαµηλότερη χωρητικότητα που αποκτήθηκαν µετά το 2001 

υποδεικνύουν ότι η ζήτηση για ψηφιακές µισθωµένες γραµµές περιορίζει τη ζήτηση για 

αναλογικές γραµµές όλο και περισσότερο (ο αριθµός των ψηφιακών γραµµών χονδρικής µε 

χωρητικότητα µικρότερη από 2Mbps αυξήθηκε από 666 στο 1ο Εξάµηνο του 2001 σε 2550 στο 

2ο Εξάµηνο του 2004).  Συνεπώς, φαίνεται ότι οι αναλογικές µισθωµένες γραµµές σταδιακά 

αντικαθίστανται από ψηφιακές γραµµές.  
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3.4.2. Υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της προσφοράς 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε το βαθµό στον οποίο οι πάροχοι ψηφιακών µισθωµένων γραµµών 

χαµηλής χωρητικότητας µπορούν να µεταβούν στην παροχή αναλογικών µισθωµένων γραµµών, 

ως ανταπόκριση µιας τιµολογιακής αύξησης έως και 10% από έναν υποθετικό µονοπωλιακό 

πάροχο (και αντιστρόφως). 

Οι πάροχοι ψηφιακών δικτύων οι οποίοι παρέχουν ψηφιακές µισθωµένες γραµµές έχουν 

στην πλειοψηφία τους διατηρήσει τον αναλογικό κύριο εξοπλισµό τους και εποµένως µπορούν 

να µεταβούν στην παροχή αναλογικών υπηρεσιών σχετικά φθηνά και γρήγορα, 

ανταποκρινόµενοι σε µία αύξηση των τιµών των αναλογικών µισθωµένων γραµµών κατά 10% 

πάνω από την ανταγωνιστική τιµή από έναν υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο. Εποµένως η 

ΕΕΤΤ, λαµβάνοντας υπόψη το ύψος και τη φύση της επένδυσης, εκτιµά ότι ένας πάροχος ο 

οποίος διαθέτει ψηφιακό δίκτυο για την παροχή µισθωµένων γραµµών, µπορεί να παρέχει εάν 

απαιτηθεί και αναλογικές µισθωµένες γραµµές.  

Οι ψηφιακές µισθωµένες γραµµές χαµηλών χωρητικοτήτων δύναται να παρασχεθούν 

µέσω των φυσικών µέσων µετάδοσης τα οποία χρησιµοποιούνται για την παροχή αναλογικών 

µισθωµένων γραµµών ( πχ. χαλκός). Λαµβάνοντας υπόψη το ανωτέρω, η ΕΕΤΤ εκτιµά ότι ένας 

πάροχος ο οποίος παρέχει αναλογικές µισθωµένες γραµµές µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις  να 

ανταποκριθεί σε µία αύξηση των τιµών των ψηφιακών µισθωµένων γραµµών (χαµηλών 

χωρητικοτήτων) κατά 10% πάνω από την ανταγωνιστική τιµή από έναν υποθετικό µονοπωλιακό 

πάροχο.  

Συνεπώς, τόσο οι πάροχοι αναλογικών όσο και ψηφιακών µισθωµένων γραµµών θα ήταν 

σε θέση να ανταποκριθούν σε µια αύξηση από έναν υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο της άλλης 

υπηρεσίας, αλλάζοντας την προσφορά τους.  
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3.4.3. Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ καταλήγει στο αρχικό συµπέρασµα ότι οι αναλογικές και οι ψηφιακές 

τερµατικές µισθωµένες γραµµές (µε αντίστοιχη χωρητικότητα) εµπίπτουν στην ίδια σχετική 

αγορά προϊόντων.   

 

3.5.  Η Σχετική Γεωγραφική Αγορά 

Μια σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή στην οποία οι εν λόγω 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παροχή και προµήθεια υπηρεσιών σχετικά µε τις οποίες 

οι συνθήκες του ανταγωνισµού είναι επαρκώς οµοιογενείς ούτως ώστε να διαχωρίζονται από 

όµορες περιοχές.  

Επί της βάσης αυτής, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για τις αγορές 

προϊόντων χονδρικής παροχής τερµατικών τµηµάτων είναι εθνική. Η άποψη αυτή βασίζεται 

πρωτίστως στο γεγονός ότι ο ΟΤΕ προσφέρει µισθωµένες γραµµές (συµπεριλαµβανοµένων των 

τερµατικών τµηµάτων) εντός της σχετικής αγοράς σε εθνικό επίπεδο υπό τους ίδιους όρους και 

τις ίδιες προϋποθέσεις. Οι άλλοι πάροχοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τµηµατικά, 

εστιάζοντας γενικά σε περιοχές στις οποίες η πυκνότητα εταιρικών χρηστών (και άλλων 

πελατών λιανικής για τους οποίους ο πάροχος υπηρεσιών λιανικής µπορεί να αποκτήσει 

αποκλειστική διαφανή χωρητικότητα) είναι αρκετά υψηλή ώστε να υποστηρίζει το κόστος 

ανάπτυξης εναλλακτικής υποδοµής. Ωστόσο, ανταγωνίζονται µε τις εθνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ.  

3.5.1. Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ έχει διαµορφώσει την αρχική άποψη ότι η σχετική γεωγραφική αγορά είναι 

ολόκληρη η εθνική επικράτεια.  
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3.6. Γενικό Συµπέρασµα  

Έχοντας προσδιορίσει τα όρια της αγοράς ανάµεσα στα ζευκτικά και τα τερµατικά 

τµήµατα των µισθωµένων γραµµών, η ΕΕΤΤ στη συνέχεια εξέτασε εάν τα ζευκτικά και τα 

τερµατικά τµήµατα είναι υποκατάστατα. Ενώ τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι µια σηµαντική 

πλειοψηφία των µισθωµένων γραµµών χονδρικής εξακολουθούν να παρέχονται ως κυκλώµατα 

από άκρο σε άκρο, αυτό δεν επιδρά στην υποκαταστασιµότητα (ή τη συµπληρωµατικότητα) των 

ζευκτικών και τερµατικών τµηµάτων. Από την πλευρά της ζήτησης, ένας εναλλακτικός πάροχος 

δεν θα ήταν σε θέση να χρησιµοποιήσει ένα ζευκτικό τµήµα στη θέση ενός τερµατικού τµήµατος 

(ή αντιστρόφως). Επίσης, η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι οι παράγοντες που σχετίζονται µε την 

προσφορά δεν απαιτούν ευρύτερο ορισµό της αγοράς. Ένας πάροχος ζευκτικών τµηµάτων θα 

χρειαζόταν να πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις για να είναι σε θέση να ξεκινήσει να 

παρέχει τερµατικά τµήµατα (ως ανταπόκριση σε µια αύξηση έως και 10% πάνω από τις 

ανταγωνιστικές τιµές για τερµατικά τµήµατα). Επίσης, ενώ το επίπεδο επένδυσης που απαιτείται 

για να ξεκινήσει ένας πάροχος τερµατικών τµηµάτων να παρέχει ζευκτικά τµήµατα θα ήταν 

χαµηλότερο, και πάλι θα απέκλειε την είσοδό του γρήγορα κα µε χαµηλό κόστος.   

Στη συνέχεια η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι αποτελούν χωριστές σχετικές αγορές τα τερµατικά 

τµήµατα χονδρικής µε χωρητικότητα έως και 2Mbps, αφενός, και τα αυτά µε χωρητικότητα άνω 

των 2Mbps αφετέρου. Προκειµένου να καταλήξει στο συµπέρασµα αυτό σηµειώνει την πολύ 

περιορισµένη δυνατότητα «συγκέντρωσης» χωρητικότητας τερµατικών τµηµάτων, την 

τεχνολογική διαφορά ανάµεσα στο χαλκό και στα άλλα φυσικά µέσα µετάδοσης που 

χρησιµοποιούνται για την παροχή µισθωµένων γραµµών υψηλών χωρητικοτήτων (όπως  η 

οπτική ίνα και το ασύρµατο κανάλι) και την απουσία υποκατασιµότητας από την πλευρά της 

προσφοράς.  

Τέλος, η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι τα αναλογικά τερµατικά τµήµατα χονδρικής ανήκουν στην ίδια 

σχετική αγορά προϊόντων µε τα ψηφιακά τερµατικά τµήµατα χονδρικής µε χωρητικότητα έως 

και 2Mbps. Σηµειώνει ότι τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι τα αναλογικά τερµατικά τµήµατα 

αντικαθίστανται µε αυξανόµενους ρυθµούς από ψηφιακά τερµατικά τµήµατα χαµηλής 

χωρητικότητας (ή άλλες ψηφιακές λύσεις). Επίσης, θεωρεί ότι οι επενδύσεις που γίνονται από 
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την πλευρά της προσφοράς θα διευκόλυναν τη γρήγορη είσοδο και µε χαµηλό κόστος από 

παρόχους αναλογικών γραµµών, σε περίπτωση που οι πάροχοι ψηφιακής χαµηλής 

χωρητικότητας επιχειρούσαν να αυξήσουν τις τιµές τους κατά 10% πάνω από τις ανταγωνιστικές 

τιµές.  

Η ΕΕΤΤ καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η σχετική γεωγραφική αγορά είναι εθνική. Αυτό 

αντανακλά καταρχήν την οµοιογενή φύση της παρεχόµενης υπηρεσίας από τον ΟΤΕ σε εθνικό 

επίπεδο. 
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4. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

4.1. Εισαγωγή 

Μετά από εξέταση της σχετικής αγοράς προϊόντων για τερµατικά τµήµατα χονδρικής, η 

ΕΕΤΤ στη συνέχεια εξέτασε τις σχετικές αγορές προϊόντων για ζευκτικά τµήµατα χονδρικής. 

Στην ανάλυσή της, η ΕΕΤΤ σηµείωσε ότι υπάρχουν κάποιες κρίσιµες διαφορές ανάµεσα στα 

τερµατικά και τα ζευκτικά τµήµατα που επηρεάζουν τη δυναµική τόσο της προσφοράς όσο και 

της ζήτησης. Συγκεκριµένα, όσοι προµηθεύονται ζευκτικά τµήµατα µπορούν, και συνήθως το 

κάνουν, να συγκεντρώσουν τις ανάγκες τους σε χωρητικότητα σε συγκεκριµένες οδεύσεις. Ο 

µεγαλύτερος όγκος στις οδεύσεις αυτές (όπως αποδεικνύεται από την πλευρά της ζήτησης µέσω 

της συγκέντρωσης) παρέχει επίσης µεγαλύτερες δυνατότητες απόδοσης της επένδυσης µέσω 

οικονοµιών κλίµακος και σκοπού.   

Η ανάλυση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τον κατάλληλο ορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντων 

για ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών εξετάζει τα εξής ζητήµατα: 

• Αποτελούν τα ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών µε διαφορετική 

χωρητικότητα χωριστές αγορές; 

• Ποιο είναι το εύρος της γεωγραφικής αγοράς για τα ζευκτικά τµήµατα 

µισθωµένων γραµµών; 

Η αξιολόγηση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τα ζητήµατα αυτά απεικονίζεται κατωτέρω: 

 

 
 

Το Κεφάλαιο αυτό δεν εξετάζει την επιρροή των ζευκτικών τµηµάτων των Τµηµατικών 

Κυκλωµάτων στον ορισµό αγοράς. Όπως αναφέρεται στην Ενότητα 2.6 ανωτέρω, η ΕΕΤΤ 
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θεωρεί ότι τα Τµηµατικά Κυκλώµατα δεν επηρεάζουν την ανάλυση των ορίων ανάµεσα στα 

ζευκτικά και τα τερµατικά τµήµατα.  

 

4.2. Υποκαταστασιµότητα ζευκτικών τµηµάτων διαφορετικής χωρητικότητας  

4.2.1. Υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της ζήτησης  

Οι εναλλακτικοί πάροχοι προµηθεύονται τα ζευκτικά τµήµατα προκείµενου να παρέχουν 

ένα ευρύ φάσµα λιανικών υπηρεσιών της όπως η παροχή λιανικών µισθωµένων γραµµών από 

άκρο σε άκρο. Εποµένως οι εναλλακτικοί πάροχοι σε πολλές περιπτώσεις αυτοπαρέχουν 

ζευκτικά τµήµατα στο λιανικό άκρο τους, προκειµένου να παρέχουν λιανικές υπηρεσίες. 

Συνεπώς, οι εναλλακτικοί πάροχοι αποκτούν ζευκτικά τµήµατα µε χωρητικότητα που 

αθροιστικά καλύπτει όλες τις ανάγκες τους.   

Ωστόσο, η δοµή της τιµολόγησης του ΟΤΕ αλλάζει µετά τα 2Mbps, ιδίως σε σχέση µε 

τις µεταβλητές µηνιαίες χρεώσεις που συνδέονται µε την απόσταση. Πάνω από τα 2Mbps, ο 

OTE προσφέρει ζευκτικά τµήµατα 34, 155 και 622Mbps, τα οποία τιµολογούνται σε επίπεδο στο 

οποίο πολλαπλά ζευκτικά κυκλώµατα των 2Mbps δεν θα αποτελούσαν τιµολογιακό περιορισµό. 

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι στις χωρητικότητες αυτές, οι εναλλακτικοί πάροχοι που θα 

αξιολογήσουν εάν θα πρέπει να κατασκευάσουν ή να προµηθευθούν από τρίτους ("build or 

buy"), µπορεί να διαπιστώσουν ότι οι οικονοµίες κλίµακος που προκύπτουν από τις ανάγκες 

τους σε χωρητικότητα και τα πιθανά έσοδα από την προσφορά στην αγορά καθιστούν 

οικονοµικά βιώσιµη την κατασκευή ανταγωνιστικών υπεραστικών ευκολιών που θα µπορούσαν 

να χρησιµοποιηθούν για την παροχή ζευκτικών τµηµάτων. Συνεπώς, οι παράγοντες που 

σχετίζονται µε τη ζήτηση µπορεί να υποδεικνύουν ότι θα ήταν ορθό να ορισθούν χωριστές 

αγορές για ζευκτικά τµήµατα έως και 2Mbps, από τη µία πλευρά και για ζευκτικά τµήµατα άνω 

των 2Mbps από την άλλη. 
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4.2.2. Υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της προσφοράς 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η τεχνολογική διαφορά που εντοπίζεται ανωτέρω σχετικά µε τα 

τερµατικά τµήµατα χονδρικής έχει µικρότερη επίδραση στα ζευκτικά τµήµατα, κυρίως γιατί 

µεγάλο µέρος της υποδοµής που χρησιµοποιείται για την παροχή ζευκτικών τµηµάτων βασίζεται 

είτε σε οπτική ίνα είτε σε υποδοµή Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης. Εποµένως ένας πάροχος ο 

οποίος έχει εγκαταστήσει σχετική υποδοµή σε µια συγκεκριµένη όδευση έχει τη δυνατότητα να 

παρέχει ζευκτικά τµήµατα χονδρικής στη χωρητικότητα που ζητείται από έναν πιθανό 

αγοραστή. Συγκεκριµένα, τα οικονοµικά κίνητρα παροχής ζευκτικών τµηµάτων χονδρικής είναι 

τέτοια που οποιοσδήποτε πάροχος ζευκτικής χωρητικότητας θα ανταποκρινόταν σε µια αύξηση 

τιµών από έναν υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη χωρητικότητα µε 

τρόπο που να καθιστά αυτήν την απόπειρα αύξησης ασύµφορη.   

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι τα κίνητρα κατασκευής της σχετικής υποδοµής (για νέες 

ζεύξεις), εκτός από έναν περιορισµένο αριθµό διαδροµών, εξακολουθούν να καθοδηγούνται 

αυστηρώς από την αναµενόµενη ζήτηση χωρητικότητας στη διαδροµή αυτή. Συνεπώς, τα 

κίνητρα αυτά αντανακλούν την αναµενόµενη συγκεντρωµένη ζήτηση (δηλαδή, τη συνολική 

ζήτηση από πελάτες από όλα τα τερµατικά τµήµατα που τερµατίζουν στον κόµβο που συνδέεται 

µε το ζευκτικό τµήµα). Υπάρχουν ενδείξεις ότι το κόστος παροχής ενός µικρού αριθµού ζεύξεων 

υψηλής χωρητικότητας είναι µικρότερο από το κόστος παροχής πολλών ζεύξεων χαµηλότερης 

χωρητικότητας. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η επιρροή του πρόσθετου κόστους παροχής δεν θα 

οδηγούσε σε µια ουσιαστική αύξηση των τιµών αναφορικά µε την παροχή ζευκτικών τµηµάτων 

χαµηλών χωρητικοτήτων.  

4.2.3. Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ κατέληξε στο αρχικό συµπέρασµα ότι υπάρχει µια ενιαία σχετικά αγορά 

προϊόντων για ζευκτικά τµήµατα χονδρικής, η οποία περιλαµβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε 

αυτά, χωρητικότητες των 2 Μbps, 34Mbps και 155Mbps. 
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4.3. Η Σχετική Γεωγραφική Αγορά 

Μια σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή στην οποία οι εν λόγω 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παροχή και προµήθεια υπηρεσιών σχετικά µε τις οποίες 

οι συνθήκες του ανταγωνισµού είναι επαρκώς οµοιογενείς ούτως ώστε να διαχωρίζονται από 

όµορες περιοχές.  

Επί της βάσης αυτής, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για τις αγορές 

προϊόντων χονδρικής παροχής ζευκτικών τµηµάτων είναι εθνική. Η άποψη αυτή βασίζεται 

πρωτίστως στο γεγονός ότι ο ΟΤΕ προσφέρει µισθωµένες γραµµές (συµπεριλαµβανοµένων των 

ζευκτικών τµηµάτων) εντός της σχετικής αγοράς σε εθνικό επίπεδο υπό τους ίδιους όρους και τις 

ίδιες προϋποθέσεις. Οι άλλοι πάροχοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τµηµατικά, εστιάζοντας 

γενικά σε περιοχές στις οποίες η υπάρχουσα και η αναµενόµενη ροή της κίνησης είναι αρκετά 

σηµαντική ώστε να δικαιολογεί τα µη ανακτήσιµα κόστη κατασκευής εναλλακτικής υποδοµής. 

Ωστόσο, ανταγωνίζονται µε τις εθνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ.  

  

Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ έχει διαµορφώσει την αρχική άποψη ότι η σχετική γεωγραφική αγορά είναι 

ολόκληρη η εθνική επικράτεια.  

 

4.4. Γενικό Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ καταλήγει στο συµπέρασµα ότι φαίνεται να υπάρχει µια ενιαία σχετική αγορά 

για ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών χονδρικής (για όλες τις χωρητικότητες που 

περιλαµβάνουν, ενδεικτικά, ζεύξεις έως 2Mbps, 2Mbps, 34Mbps και 155Mbps). Σε αντίθεση µε 

τα τερµατικά τµήµατα, δεν υπάρχει κατά κανόνα τεχνολογική διαφορά ανάµεσα στις ευκολίες 

που χρησιµοποιούνται για την παροχή ζευκτικών τµηµάτων µε µικρότερη ή µεγαλύτερη 

χωρητικότητα.  

Τέλος, η ΕΕΤΤ έχει διαπιστώσει ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για ζευκτικά τµήµατα 

χονδρικής είναι εθνική. Ενώ οι νεοεισερχόµενοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τµηµατικά 
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(ξεκινώντας από τις διαδροµές µε το µεγαλύτερο όγκο), ανταγωνίζονται τον ΟΤΕ σε τιµές και 

άλλους όρους που είναι οµοιογενείς σε εθνικό επίπεδο.  
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 

5.1. Πλαίσιο Ανάλυσης  

Έχοντας ήδη ορίσει τη σχετική αγορά αναφορικά µε την παροχή χονδρικών τερµατικών 

και ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να διεξάγει ανάλυση 

σχετικά µε το εάν οι εν λόγω αγορές είναι επαρκώς ανταγωνιστικές και συγκεκριµένα εάν 

κάποια επιχείρηση ή επιχειρήσεις κατέχουν ΣΙΑ στις σχετικές αγορές. Σο σηµείο 27 του 

Προοιµίου της Οδηγίας Πλαίσιο ορίζεται ότι µια σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς 

ανταγωνιστική  «όταν  υπάρχουν µια ή περισσότερες επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά». 

Το Άρθρο 14 της Οδηγίας Πλαίσιο, το οποίο αντανακλά την υπάρχουσα νοµολογία του 

∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Πρωτοδικείου, ορίζει ότι: 

“Μια επιχείρηση θεωρείται ότι κατέχει σηµαντική ισχύ στην αγορά εφόσον, είτε ατοµικά 

είτε σε συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις, ευρίσκεται σε θέση ισοδύναµη προς δεσπόζουσα 

θέση, ήτοι σε θέση οικονοµικής ισχύος που της επιτρέπει να συµπεριφέρεται, σε σηµαντικό 

βαθµό, ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και τελικά τους καταναλωτές ”. 

Επιπλέον, στις περιπτώσεις εκείνες όπου µια επιχείρηση έχει σηµαντική ισχύ σε µια 

σχετική αγορά, δύναται να θεωρηθεί ως έχουσα σηµαντική ισχύ σε µια στενά συνδεδεµένη 

αγορά, εάν δεσµοί µεταξύ των δύο αγορών είναι τέτοιοι ώστε να είναι δυνατή η επέκταση της 

ισχύος της επιχείρησης στην συνδεδεµένη αγορά και άρα η ενίσχυση της δύναµης στην αγορά.18   

Σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο η ΕΕΤΤ υποχρεούται να εκτιµήσει τη ΣΙΑ σύµφωνα µε 

το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο και να λάβει υπόψη στο ‘µέγιστο δυνατό βαθµό’ τις 

‘Κατευθυντήριες Γραµµές’.19 Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ερευνηθεί αν πληρούνται 

προκειµένου να εξεταστεί η ύπαρξη ΣΙΑ σε σχέση µε την παροχή µισθωµένων γραµµών 

(τερµατικών και ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών) αναλύονται κατωτέρω και 

περιλαµβάνουν τα εξής: 

                                                 

18 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 14(3). 

19 Οδηγία  Πλαίσιο, Άρθρο 16(1). 
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• Την σχετική αγοραστική δύναµη του ΟΤΕ αναφορικά µε τα µερίδια αγοράς του 

και τα επίπεδα όγκου,20 τόσο σε σχέση µε άλλα µέρη που δραστηριοποιούνται 

στην αγορά όσο και εν όψει των εξελίξεων της αγοράς, 

• Την πιθανότητα δυνητικού ανταγωνισµού ικανού να ασκήσει ανταγωνιστική 

πίεση στον ΟΤΕ, ιδίως εν όψει των φραγµών εισόδου και ανάπτυξης της αγοράς,  

• Την ύπαρξη ή µη αντισταθµιστικής αγοραστικής δύναµης προερχόµενης από 

πελάτες χονδρικής, και 

• Τα διδάγµατα από άλλα κράτη και από την Ελληνική αγορά σχετικά µε τη 

δυνητική επίδραση της δοµής της αγοράς στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών 

εναλλακτικών του ΟΤΕ στη σχετική αγορά. 

5.2. Μερίδια Αγοράς  

Ο υπολογισµός των µεριδίων αγοράς αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό βήµα στα πλαίσια 

της εκτίµησης του εάν υφίσταται αγοραστική ισχύς. Τα υψηλά µερίδια αγοράς χρησιµοποιούνται 

συχνά ως τεκµήριο αγοραστικής ισχύος. Αν και τα υψηλά µερίδια αγοράς δεν αρκούν 

θεωρητικώς από µόνα τους για να θεµελιώσουν την ύπαρξη ΣΙΑ (δεσπόζουσας θέσης), είναι 

απίθανο µια επιχείρηση η οποία δεν κατέχει ένα σηµαντικό µερίδιο αγοράς στην σχετική αγορά 

να βρίσκεται σε δεσπόζουσα θέση.  

Όπως υπογραµµίζεται στις ‘Κατευθυντήριες Γραµµές’ της Επιτροπής για την ύπαρξη 

ΣΙΑ, πολύ υψηλά µερίδια αγοράς άνω του 50% στην σχετική αγορά – εκτός από εξαιρετικές 

περιπτώσεις - συνιστούν ένδειξη ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης21. Ωστόσο οι ‘Κατευθυντήριες 

Γραµµές’ τονίζουν επίσης ότι η ύπαρξη ΣΙΑ δεν δύναται να θεµελιωθεί µόνο επί τη βάσει 

υψηλών µεριδίων αγοράς και οι ρυθµιστικές αρχές οφείλουν να διεξάγουν ανάλυση του συνόλου 

                                                 
20 Ο όγκος παρέχει την καλύτερη ένδειξη αγοραστικής δύναµης στα πλαίσια των µισθωµένων γραµµών, δεδοµένου 

ότι η τιµολόγηση είναι περιορισµένη λόγω των ρυθµιστικών υποχρεώσεων του ΟΤΕ . 
21 ‘Κατευθυντήριες Γραµµές’, Παράγραφος 75. 
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των οικονοµικών χαρακτηριστικών της σχετικής αγοράς πρωτού καταλήξουν στο συµπέρασµα 

αναφορικά µε την ύπαρξη ΣΙΑ.22  

Όπως σηµειώθηκε στην ανάλυση ανωτέρω σχετικά µε τον ορισµό της σχετικής αγοράς, η 

συνήθης πρακτική στην Ελλάδα είναι ότι τα τερµατικά τµήµατα και τα ζευκτικά τµήµατα των 

µισθωµένων γραµµών δεν αγοράζονται ξεχωριστά, παρότι αποτελούν ξεχωριστά τµήµατα 

µισθωµένων γραµµών. Ωστόσο ένας αριθµός ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών 2Mbps 

αγοράζονται χωριστά, όπως υποδεικνύουν τα στοιχεία ανωτέρω. Πέραν από το πού ορίζει 

κάποιος το ακριβές όριο µεταξύ τερµατικών και ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών ο 

ΟΤΕ κατέχει πολύ υψηλά µερίδια στις ως άνω σχετικές αγορές. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα 

πλέον πρόσφατα διασταυρωµένα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΕΤΤ το µερίδιο του ΟΤΕ 

το δεύτερο εξάµηνο 200423 ξεπερνούσε το 85% της σχετικής αγοράς για τα τερµατικά τµήµατα 

µισθωµένων γραµµών έως και 2Mbps (η πλειοψηφία των µισθωµένων γραµµών στην Ελλάδα) 

και το 90% της σχετικής αγοράς για τα ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών (εκτιµώµενα σε 

αριθµό κυκλωµάτων).  

∆εδοµένης της µη υποβολής των ζητούµενων στοιχείων από τον ΟΤΕ και από µερίδα 

εναλλακτικών παρόχων  αναφορικά µε το διαχωρισµό τερµατικών και ζευκτικών τµηµάτων, οι 

υπολογισµοί των µεριδίων αγοράς έχουν γίνει επί τη βάσει του αριθµού των παρεχόµενων από 

άκρο εις άκρο µισθωµένων γραµµών. Συγκεκριµένα επιλέχτηκαν δύο σενάρια για τον 

υπολογισµό των σχετικών µεριδίων τα οποία είναι ως εξής: 

• Σενάριο 1:  Η ΕΕΤΤ υποθέτει ότι κάθε µισθωµένη γραµµή χονδρικής η οποία 

µέχρι σήµερα λαµβανόταν υπ’όψη ως από άκρο σε άκρο (πέραν των µισθωµένων 

γραµµών διασύνδεσης) αποτελείται από ένα ζευκτικό και ένα τερµατικό τµήµα. 

                                                 
22 Κατευθυντήριες Γραµµές’, Παράγραφος 78. 

23 ∆εν παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία καθότι ο ΟΤΕ δεν παρείχε χωριστά στοιχεία για ζευκτικές και τερµατικές µισθωµένες 

γραµµές για την περίοδο 2001-2004A, ένω για την περίοδο 2004 B, ο ΟΤΕ παρείχε τον αριθµό των µισθωµένων γραµµών 

διασύνδεσης ως ζευκτικές και τις λοιπές ως ζευκτικές και τερµατικές. Επιπλέον, υπήρχαν  πολλαπλά προβλήµατα αναφορικά µε 

την κατηγοροποίηση των µισθωµένων γραµµών και απο πλευράς εναλλακτικών παρόχων καθότι οι χονδρικές γραµµές 

αναφέρονταν µαζί µε τις λιανικές γραµµές.  
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Ειδικά για τις µισθωµένες γραµµές διασύνδεσης αυτές θεωρούνται ότι 

αποτελούνται από ένα ζευκτικό τµήµα. 

• Σενάριο 2:  Η ΕΕΤΤ υποθέτει ότι κάθε µισθωµένη γραµµή χονδρικής η οποία 

µέχρι σήµερα λαµβανόταν υπ’όψη ως από άκρο σε άκρο (πέραν των µισθωµένων 

γραµµών διασύνδεσης) αποτελείται από ένα ζευκτικό και δύο τερµατικά 

τµήµατα. Ειδικά για τις µισθωµένες γραµµές διασύνδεσης αυτές θεωρούνται ότι 

αποτελούνται από ένα ζευκτικό τµήµα. 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι υπολογισµοί µε βάση αυτά τα σενάρια οριοθετούν το µερίδιο του 

ΟΤΕ στην σχετική αγορά τερµατικών τµηµάτων.  

Επί τη βάσει των ανωτέρω µπορεί να υπολογισθεί µια σειρά εκτιµώµενων µεριδίων 

αγοράς για το δεύτερο µισό του έτους 2004, τα οποία αποτελούν τα πιο ακριβή στοιχεία που έχει 

στην διάθεσή της η ΕΕΤ. Τα µερίδια  αγοράς του ΟΤΕ παρουσιάζονται στον πίνακα κατωτέρω: 

Πίνακας: Μερίδια Αγοράς 

 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 

 ΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΙ ΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΙ 

Τερµατικά 

Τµήµατα ≤ 

2Mbps 

86 % 14 % 86 % 14 % 

Τερµατικά 

Τµήµατα > 

2Mbps 

71 % 29% 76 % 24 % 

Ζευκτικά 

Τµήµατα 
92 % 8 % 92 % 8 % 

 

Μια επισκόπηση των στοιχείων για τα µερίδια αγοράς υποδεικνύει ότι αν και το επίπεδο  

ανταγωνισµού αυξάνεται µε σιγανούς ρυθµούς, έχει παραµείνει  αδύναµο κατά τα τελευταία 

χρόνια (βλέπε συζήτηση αναφορικά µε τον ορισµό αγοράς). Για παράδειγµα, η εµφάνιση κατά 

τα τελευταία χρόνια µιας σηµαντικής οµάδας παρόχων οι οποίοι προσφέρουν µισθωµένες 

γραµµές  ανταγωνιζόµενοι  τον ΟΤΕ, είχε ως αποτέλεσµα µια απώλεια µεριδίων αγοράς του 
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ΟΤΕ για τα τερµατικά τµήµατα έως και  2Mbps µικρότερη του 14%. Για τα τερµατικά τµήµατα 

άνω των 2Mbps η απώλεια µεριδίων του ΟΤΕ είναι 24-29%.  

Η αντίστοιχη απώλεια µεριδίου για τα ζευκτικά τµήµατα είναι 8%. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι δεδοµένου του πολύ µικρού αριθµού των διαθέσιµων ζευκτικών τµηµάτων 

µισθωµένων γραµµών άνω των 155 Mbps (ειδικότερα µόνο δύο τέτοιες γραµµές παρέχονται επί 

του παρόντος από εναλλακτικούς παρόχους) δεν υπάρχουν ενδείξεις αγοραστικής ισχύος του 

ΟΤΕ. Επιπλέον, θα ανέµενε κανείς ότι µε την πάροδο του χρόνου, το ως άνω µέρος της αγοράς 

είναι αυτό που θα καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικό και θα προσελκύσει νέες επενδύσεις 

ιδίως λαµβάνοντας υπ’όψη µια πιθανή είσοδο στην ελληνική αγορά παρόχων οι οποίοι θα 

προσφέρουν µακροχρόνιες επινοικιάσεις σχετικών υποδοµών οι οποίες χρησιµοποιούν ως 

φυσικό µέσο µετάδοσης dark fiber. 

 

Σε κάθε περίπτωση όµως η διεξαγωγή οποιοδήποτε απόλυτων συµπερασµάτων 

αναφορικά µε την πιθανότητα ανταγωνισµού  στην αγορά ζευκτικών τµηµάτων θα ήταν καθαρά 

υποθετική ενόψει και του συνολικού µεριδίου αγοράς της τάξης του 92% περίπου του ΟΤΕ στην 

αγορά των ζευκτικών τµηµάτων.  

Συνεπώς, παρά την ύπαρξη περισσότερων ανταγωνιστών στην αγορά των ζευκτικών 

τµηµάτων (σε σχέση µε τις άλλες χονδρικές αγορές όπου λειτουργεί ο ΟΤΕ), η επίδρασή τους 

στην αγοραστική ισχύ του ΟΤΕ κρίνεται ως αµελητέα δεδοµένου ότι θεωρητικώς οι ως άνω 

ανταγωνιστικοί πάροχοι παρέχουν χονδρικές µισθωµένες γραµµές από το 1999. Ακόµα και στην 

πλέον απασχοληµένη διµερή διαδροµή µεταξύ των αστικών κέντρων Αθήνας/ Θεσσαλονίκης 

στην Ελλάδα, ο κύριος όγκος των υπηρεσιών χονδρικών µισθωµένων γραµµών των 

ανταγωνιστικών παρόχων συνίσταται στην µεταπώληση της χωρητικότητας του ΟΤΕ και όχι 

στην παροχή µέσω ίδιων υποδοµών. 

 

5.3. Φραγµοί Εισόδου και Επέκτασης και ∆υνητικός Ανταγωνισµός 

Ακόµη και στην περίπτωση που τα µερίδια αγοράς είναι υψηλά στην παροχή χονδρικών 

τερµατικών και ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών, δύνανται να υφίστανται κάποιοι 
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ανταγωνιστικοί περιορισµοί, εάν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί σηµαντική είσοδος στην 

αγορά. Εποµένως, η απειλή εισόδου στην αγορά, είτε µακροπρόθεσµα είτε για ένα σύντοµο 

χρονικό διάστηµα, είναι ένας από τους βασικούς ανταγωνιστικούς περιορισµούς των 

κοινοποιηµένων φορέων εκµετάλλευσης, τουλάχιστον όπου η είσοδος αυτή είναι πιθανή (και όχι 

υποθετική), έγκαιρη και ουσιαστική. Η απειλή εισόδου µειώνεται όταν υπάρχουν σηµαντικοί 

φραγµοί εισόδου.  

Ωστόσο τα στοιχεία αγοράς που έχει στην διάθεσή της η ΕΕΤΤ υποδεικνύουν ότι οι 

φραγµοί εισόδου στις σχετικές αγορές των χονδρικών τερµατικών και ζευκτικών τµηµάτων στην 

Ελλάδα είναι υψηλοί (βλέπε επίσης τη σχετική ανάλυση στην ενότητα Ορισµός Αγοράς). Τα µη 

ανακτήσιµα κόστη για τις περιπτώσεις κατασκευής τερµατικών ευκολιών είναι υψηλά ακόµα και 

εάν δεν είναι οµοειδή. Για παράδειγµα οι φραγµοί εισόδου είναι υψηλότεροι για υποδοµές 

χαµηλότερων χωρητικοτήτων διότι ενώ τα κόστη του απαιτούµενων τάφρων και σωληνώσεων 

δεν µειώνονται για χαµηλότερες χωρητικότητες, τα πιθανά οικονοµικά κέρδη από τη χρήση 

τέτοιων υποδοµών είναι σηµαντικά µικρότερα. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερα κόστη αναλογικά µε 

τα αναµενόµενα έσοδα λιανικής. Επιπλέον, µακροπρόθεσµα και στα πλαίσια της παρούσας 

εξέτασης, δεν είναι οικονοµικά εφικτό για οποιονδήποτε άλλο πάροχο να κατασκευάσει ένα 

δίκτυο τερµατικών τµηµάτων που να έχει το εύρος του δικτύου του ΟΤΕ. Αυτό αποδεικνύεται 

και απο την περιορισµένη κατασκευή  υποδοµών για παροχή υπηρεσιών µισθωµένων γραµµών η 

οποία στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες υφίστανται περιορίζεται συνήθως στην υλοποίηση 

υποδοµών µεταξύ Αθήνας - Θεσσαλονίκης.   

Οµοίως, η χρήση ζευκτικών χωρητικοτήτων από ανταγωνιστές παρόχους δεν αναµένεται 

να είναι εφικτή σε πολλές περιπτώσεις εξαιτίας του χαµηλού επιπέδου ζήτησης σε πολλές 

διαδροµές καθώς και της  χαµηλής εξέλιξης ζήτηση στις διαδροµές υψηλότερης χωρητικότητας. 

Σε συνδυασµό µε τα σηµαντικά µη ανακτήσιµα κόστη και τον χρόνο που απαιτείται για την 

κατασκευή επιπρόσθετων δικτύων, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι απίθανο να υπάρξει είσοδος στην 

αγορά στα πλαίσια της παρούσας εξέτασης.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διαθεσιµότητα Τµηµατικών κυκλωµάτων  θα εδύνατο να 

παρέχει κίνητρα στους ανταγωνιστές-παρόχους να κατασκευάσουν δικά τους δίκτυα. Ωστόσο, η 

ιστορική συµπεριφορά του ΟΤΕ να µην διαθέτει εµπορικές προσφορές για Τµηµατικά 
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Κυκλώµατα στην ελληνική αγορά καθιστά αυτήν την δυνατότητα τελείως υποθετική. Σε κάθε 

περίπτωση, ακόµα και εάν τα Τµηµατικά Κυκλώµατα γινόταν διαθέσιµα, η εξέλιξη αυτή δεν 

αναµένεται να µειώσει την αγοραστική ισχύ του ΟΤΕ στα πλαίσια της παρούσας εξέτασης και 

άρα να µεταβάλει τα συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τα αποτελέσµατα πιθανής εισόδου 

στην αγορά. 

5.4. Έλλειψη Αντισταθµιστικής Αγοραστικής ∆ύναµης 

Εάν ένας πάροχος ακολουθεί στην αγορά πρακτικές οι οποίες είναι πιθανόν 

καταχρηστικές, οι πελάτες δύνανται θεωρητικά να ασκήσουν αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ. 

Όταν οι αγοραστές είναι µεγάλοι και ισχυροί, µπορούν να αντιδράσουν αποτελεσµατικά σε µια 

απόπειρα αύξησης των τιµών από τους προµηθευτές. Η ΕΕΤΤ εξέτασε την πιθανότητα και/ ή 

την ύπαρξη τέτοιας αντισταθµιστικής αγοραστικής ισχύος, καθώς η ύπαρξη αντισταθµιστικής 

αγοραστικής δύναµης συνιστά συχνά έναν σηµαντικό σχετικό παράγοντα στις αγορές χονδρικής. 

Σηµειώνεται ωστόσο, ότι η αντισταθµιστική αγοραστική ισχύς δύναται να υφίσταται 

µόνο όταν µεγάλοι πελάτες έχουν την δυνατότητα (εντός εύλογου χρονικού πλαισίου) να 

στραφούν σε αξιόπιστες εναλλακτικές (π.χ. να µην αγοράσουν ή να αλλάξουν πάροχο) συνεπεία 

µιας αύξησης των τιµών ή µιας επαπειλούµενης αύξησης τιµών. Η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι ένας 

αγοραστής χονδρικών τερµατικών ή ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών έχει επί του 

παρόντος αξιόπιστες εναλλακτικές όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΟΤΕ. 

Εποµένως, η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι υφίσταται αγοραστής που µπορεί να ασκήσει αγοραστική 

ισχύ η οποία θα µπορούσε να αντισταθµίσει την τεράστια ισχύ του ΟΤΕ στις σχετικές αγορές.  

5.5. Μοναδικά Πλεονεκτήµατα που απολαµβάνει ο ΟΤΕ 

Η αγοραστική ισχύς του ΟΤΕ στην παροχή µισθωµένων γραµµών αποδεικνύεται και από 

τα πλεονεκτήµατα του πρώτου παίκτη στην αγορά (key first mover advantages) που έχει ο ΟΤΕ 

σε σχέση µε τους ανταγωνιστές του αναφορικά µε την ανάπτυξη υποδοµών. Ειδικότερα: 

Η πλήρης γεωγραφική κάλυψη του δικτύου του ΟΤΕ υποδεικνύει ότι άλλοι 

ανταγωνιστικοί πάροχοι δεν είναι ρεαλιστικά σε θέση να παρέχουν τερµατικά τµήµατα και ως εκ 

τούτου να µιµηθούν την κάλυψη του δικτύου του ΟΤΕ. Αυτό µεγιστοποιείται και από τη 
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µοναδική τοπογραφία της Ελλάδας (δηλ. όρη και νησιά). Η πλήρης γεωγραφική κάλυψη του 

δικτύου του ΟΤΕ µειώνει τα κόστη της οριακής χρήσης των τερµατικών τµηµάτων. Τονίζεται 

ότι τα δίκτυα των άλλων παρόχων όχι µόνο δεν είναι τόσο εκτεταµένα  αλλά η πρόσθεση 

επιπλέον τερµατικών υποδοµών θα απαιτούσε από τους παρόχους να οδηγηθούν σε σηµαντικά 

µη ανακτήσιµα κόστη.  

Η παροχή τερµατικών τµηµάτων από τον ΟΤΕ χαρακτηρίζεται από σηµαντικές 

οικονοµίες κλίµακος και σκοπού, οι οποίες προκύπτουν κυρίως από την ύπαρξη υψηλού 

πάγιου/σταθερού κόστους που σχετίζεται µε εργασίες αναφορικά µε την καλωδίωση και  

ducting. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ο ΟΤΕ είναι ο µοναδικός πάροχος τερµατικών 

τµηµάτων, τα οποία πρέπει να αγοράσουν οι ανταγωνιστές του µε συνέπεια να ανεβαίνουν τα 

λειτουργικά κόστη τους. Επιπλέον, ο ΟΤΕ µέσω των τερµατικών τµηµάτων παρέχει µια 

ευρύτερη γκάµα λιανικών υπηρεσιών και µεγαλύτερη ποσότητα προϊόντων ως προς τους 

ανταγωνιστές του γεγονός που του επιτρέπει τον ευρύτερο επιµερισµό του κοινού κόστους των 

τερµατικών τµηµάτων στις εν λόγω υπηρεσίες. Η παροχή ζευκτικής χωρητικότητας 

χαρακτηρίζεται επίσης από ευρείες οικονοµίες κλίµακος, καθότι µεγάλα σταθερά και µη 

ανακτήσιµα κόστη σχετίζονται µε την παροχή τέτοιας χωρητικότητας. Συνεπεία της κάθετης 

δοµής του, ο ΟΤΕ έχει την ικανότητα να προβαίνει σε αυτο-παροχή όλων των τερµατικών και 

ζευκτικών χωρητικοτήτων που του χρειάζονται για τις υπηρεσίες λιανικής του, και ως εκ τούτου 

δύναται να εµποδίζει στους ανταγωνιστές του την είσοδο σε ένα σηµαντικό κοµµάτι της αγοράς 

για την χονδρική παροχή χωρητικότητας. Τα συνεπαγόµενα υψηλά και αναµενόµενα επίπεδα 

ζήτησης για χωρητικότητα διευκολύνει περαιτέρω την εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακος από 

τον ΟΤΕ.24 

                                                 
24 ∆εδοµένου ότι οι χονδρικές µισθωµένες γραµµές δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την παροχή 

όλων των τύπων υπηρεσιών λιανικής, και αποτελούν έναν καθοριστικό παράγοντα για τις επιχειρηµατικές 

αποφάσεις των εναλλακτικών παρόχων, επιδρούν στις συνθήκες λιανικής και επηρεάζουν όλες τις αγορές λιανικής. 

Τα όποια µεµονωµένα συµπεράσµατα εξάγονται αναφορικά µε τη σχέση των λιανικών και χονδρικών µισθωµένων 

γραµµών αποτελούν µια τεχνητή άσκηση. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ προχωρά παράλληλα την ανάλυση των 

λιανικών αγορών 1-7 της Σύστασης της ΕΕ, οι οποίες και θα αποτελέσουν αντικείµενο χωριστής δηµόσιας 
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Το αποτέλεσµα αυτών των παραγόντων είναι η διατήρηση των φραγµών εισόδου και η 

παρεµπόδιση των µεγάλων επενδύσεων που απαιτούνται να κάνουν οι νεοεισερχόµενοι πάροχοι 

προκειµένου να ασκήσουν ανταγωνιστική πίεση στον ΟΤΕ. 

5.6. Συµπεράσµατα 

Παρότι υφίσταται ένα περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου έχει αδειοδοτηθεί από το 1999  

ένας σηµαντικός αριθµός παρόχων/ ανταγωνιστών, προκειµένου να υπάρχει η δυνατότητα 

παροχής χονδρικών µισθωµένων γραµµών στην Ελλάδα, η παροχή των µισθωµένων αυτών 

γραµµών στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για τερµατικά είτε για ζευκτικά τµήµατα, συνεχίζει να 

κυριαρχείται από τον ΟΤΕ του οποίου το µερίδιο αγοράς δεν έχει πέσει κάτω από 90% στην 

περίπτωση των ζευκτικών τµηµάτων, κάτω από 85% για τερµατικά µε χωρητικότητα µικρότερη 

ή ίση από 2Mbps και κάτω από 70% στην περίπτωση των τερµατικών τµηµάτων µε 

χωρητικότητα πάνω από 2Mbps.  

Τα στοιχεία αγοράς που έχει στη διάθεση της η ΕΕΤΤ υποδεικνύουν ότι οι φραγµοί 

εισόδου στις σχετικές αγορές των χονδρικών τερµατικών και ζευκτικών τµηµάτων στην Ελλάδα 

είναι υψηλοί.  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ένας αγοραστής χονδρικών τερµατικών ή ζευκτικών τµηµάτων 

µισθωµένων γραµµών δεν έχει επί του παρόντος αξιόπιστες εναλλακτικές όσον αφορά τις 

υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΟΤΕ. Εποµένως η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι δεν υφίσταται 

αγοραστής που µπορεί να ασκήσει αγοραστική ισχύ ή οποία θα µπορούσε να αντισταθµίσει την 

τεράστια ισχύ του ΟΤΕ στις σχετικές αγορές.    

Επιπλέον, η ύπαρξη σηµαντικών οικονοµιών κλίµακος και πλεονεκτηµάτων που 

πηγάζουν εκ της αρχικής θέσης του ΟΤΕ (first-mover advantage) στην αγορά και η 

εκµετάλλευση απο αυτόν της πλήρους κάλυψης σταθερού δικτύου στην Ελλάδα, σηµαίνει ότι οι 

φραγµοί εισόδου είναι υψηλοί και ότι το ενδεχόµενο σηµαντικού µελλοντικού ανταγωνισµού 

ικανού να µειώσει την αγοραστική ισχύ του ΟΤΕ είναι χαµηλό.  

                                                                                                                                                             
διαβούλευσης. Βλέπε επίσης και Άρθρο 18 και Παράρτηµα VII της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία 

αναφορικά µε τους ρυθµιστικούς ελέγχους της ελάχιστης δέσµης µισθωµένων γραµµών.  
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Συνεπώς, η ΕΕΤΤ συνάγει ότι ο ΟΤΕ κατέχει θέση Σηµαντικής Ισχύος στην αγορά 

αναφορικά µε την παροχή χονδρικών τερµατικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών τόσο για τα 

τµήµατα έως 2Mbps όσο και άνω αυτής της συχνότητας, αλλά και για την παροχή χονδρικών 

ζευκτικών τµηµάτων. Ωστόσο όσον αφορά τα ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών εύρους 

ζώνης άνω των 155 Mbps, η ΕΕΤΤ θεωρεί  ότι µέρος αυτού του τµήµατος της αγοράς δύναται 

να υπόκειται σε συνθήκες ανταγωνισµού στο µέλλον. Συνεπώς, στα πλαίσια της εκτίµησης του 

ποιά είναι τα κατάλληλα αναλογικά ρυθµιστικά µέτρα που πρέπει να επιβληθούν αναφορικά µε 

τα ζευκτικά τµήµατα των µισθωµένων γραµµών, η ΕΕΤΤ θα λάβει σοβαρά υπόψη της τα 

κίνητρα που χρειάζονται οι εναλλακτικοί πάροχοι προκειµένου να προβούν σε κατασκευή 

δικτύου.  
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6. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΧΟΝ∆ΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

6.1. Ρυθµιστικό Πλαίσιο 

Σύµφωνα µε την Οδηγία για την Πρόσβαση «οι υποχρεώσεις που αφορούν την παροχή 

της µετάδοσης χωρητικότητας µέσω µισθωµένων γραµµών σύµφωνα µε την Οδηγία 92/44/ΕΚ 

της 5ης Ιουνίου 1992 αναφορικά µε την εφαρµογή της παροχής ανοικτού δικτύου στις 

µισθωµένες γραµµές, µεταφέρονται αρχικώς στο νέο ρυθµιστικό πλαίσιο, αλλά υπόκεινται σε 

άµεση επανεξέταση ενόψει των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.». Οι προτεινόµενες 

ρυθµιστικές υποχρεώσεις στο παρόν κείµενο διαβούλευσης συνιστούν µέρος αυτής της 

επανεξέτασης. Στα πλαίσια της Οδηγίας 92/44/ΕΚ, η ρύθµιση των µισθωµένων γραµµών έλαβε 

χώρα στα πλαίσια των λιανικών αγορών. Ο στόχος του νέου ρυθµιστικού πλαισίου είναι να 

προβλέψει για ex ante ρυθµιστικές υποχρεώσεις στις χονδρικές αγορές που χαρακτηρίζονται από 

έλλειψη ανταγωνισµού.   

6.2. Σχετικές Αγορές στις οποίες υπάρχουν επιχειρήσεις µε ΣΙΑ 

Σε επίπεδο χονδρικής, η ανάλυση της ΕΕΤΤ υποδεικνύει ότι υπάρχουν τρείς χονδρικές 

αγορές µισθωµένων γραµµών στην Ελλάδα στις οποίες ο ΟΤΕ έχει ΣΙΑ: 

• Μια αγορά για µισθωµένα τερµατικά τµήµατα έως και 2Mbps 

(συµπεριλαµβάνοντας τη χωρητικότητα 2Mbps).  

• Μια αγορά για µισθωµένα τερµατικά τµήµατα άνω των 2Mbps.  

• Υπάρχει µια ξεχωριστή σχετική αγορά για χονδρικά ζευκτικά τµήµατα που 

παρέχονται δια µέσω διάφορων τεχνολογιών.  

Το γεωγραφικό εύρος όλων των ως άνω σχετικών αγορών είναι ολόκληρη η  Ελληνική 

επικράτεια. 
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6.3. Ανάγκη Ex-ante Ρύθµισης 

Σύµφωνα και µε άλλες πλευρές του νέου ρυθµιστικού πλαισίου, ο κύριος στόχος του 

ορισµού, της ανάλυσης αγοράς και της εφαρµογής των ρυθµιστικών µέτρων για τις µισθωµένες 

γραµµές είναι να υπάρχει πανευρωπαϊκή ρύθµιση του τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Έαν δεν βρεθεί η ύπαρξη ΣΙΑ, η ρύθµιση η οποία προφανώς προϋποθέτει αγοραστική ισχύ, δεν 

είναι προς το συµφέρον των καταναλωτών. Συνεπώς οι υφιστάµενες υποχρεώσεις που έχουν 

επιβληθεί σε επιχειρήσεις πρέπει να ανακληθούν.25 Για τις περιπτώσεις εκείνες που 

διαπιστώνεται η ύπαρξη ΣΙΑ, δεν θα πρέπει να επιβάλλεται εκ των προτέρων ρύθµιση εάν οι 

κανόνες του ανταγωνισµού αρκούν για την αντιµετώπιση της αποτυχίας της αγοράς που 

διαπιστώθηκε.26 Για τις 18 αγορές που αναφέρονται από την Επιτροπή στη Σύσταση ως αγορές 

που χρήζουν εκ των προτέρων ρύθµισης,27 η ΕΕ κατέληξε ότι απαιτείται να επιβληθεί 

τουλάχιστον µια από τις προτεινόµενες ρυθµιστικές υποχρεώσεις όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη 

ΣΙΑ (δηλ. έλλειψη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού) αναφορικά µε αυτές τις αγορές.28  

Ο σκοπός της επιβολής ρυθµιστικών υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις εκείνες που 

κατέχουν ΣΙΑ είναι να διασφαλισθεί ότι δεν θα χρησιµοποιήσουν την ΣΙΑ προκειµένου να 

παρεµποδίσουν ή να περιορίσουν τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές – για την προκειµένη 

περίπτωση για τις χονδρικές αγορές των τερµατικών και ζευκτικών τµηµάτων  ή για να 

επεκτείνουν την αγοραστική ισχύ τους σε αγορές που είναι οριζόντια ή κάθετα συνδεδεµένες µε 

τις εν λόγω σχετικές αγορές. 

6.4.   Προβλήµατα ανταγωνισµού 

Κατόπιν του ορισµού αγοράς και της ανάλυσης αγοράς από την ΕΕΤΤ όπου 

διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ κατέχει ΣΙΑ στις τρείς οριζόµενες σχετικές αγορές χονδρικών 

µισθωµένων γραµµών, η ΕΕΤΤ υποχρεούται βάσει της Οδηγίας Πλαίσιο να επιβάλλει 
                                                 

25 Παράγραφος 16(3), Οδηγία Πλαίσιο. 

26 Βλ. Recital 27, Οδηγία Πλαίσιο. 

27 Οδηγία 2003/311/EC. 

28 Άρθρο 8, Οδηγία Πλαίσιο. 
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τουλάχιστον µια ρυθµιστική υποχρέωση. Προκειµένου να επιλέξει πια (ή ποιές) ρυθµιστικές 

υποχρεώσεις είναι οι πλέον κατάλληλες, είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί η φύση των 

προβληµάτων ανταγωνισµού που παρατηρούνται ή δύναται να παρατηρηθούν στις σχετικές 

αγορές. 

Η ΕΕΤΤ προσδιόρισε σε γενικές γραµµές τα ως άνω προβλήµατα ανταγωνισµού 

κατατάσσοντάς τα σε τρεις γενικές κατηγορίες: 

• Οριζόντια επέκταση αγοραστικής ισχύος. 

• Κάθετη επέκταση αγοραστικής ισχύος. 

• Μεµονωµένες αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές. 

Κάτω απο αυτές τις τρείς κατηγορίες η ΕΕΤΤ περιγράφει κατωτέρω τους τύπους των 

προβληµάτων ανταγωνισµού που δύνανται να ανακύψουν στις σχετικές αγορές. Η λίστα δεν 

είναι εξαντλητική αλλά ενδεικτική των τύπων αντι-ανταγωνιστικών συµπεριφορών που η ΕΕΤΤ 

προσδιόρισε στα πλαίσια της ανάλυσης αγοράς.   

6.4.1. Οριζόντια επέκταση αγοραστικής ισχύος 

Οριζόντια επέκταση ισχύος λαµβάνει χώρα όταν µια επιχείρηση µε ΣΙΑ χρησιµοποιεί την 

ισχύ της σε µια αγορά προκειµένου να ενισχύσει την ισχύ της σε µία άλλη συνδεδεµένη ή 

γειτονική αγορά και κατ’ αυτόν τον τρόπο βλάπτει τους ανταγωνιστές της. Ενδεικτικά, 

παραδείγµατα οριζόντιας επέκτασης αγοραστικής ισχύος στα πλαίσια των αγορών µισθωµένων 

γραµµών δύνανται να συµπεριλαµβάνουν τη διε-επιδότηση, τη σύζευξη προϊόντων καθώς και 

ορισµένες περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης. 

6.4.1.1. ∆ιεπιδότηση/ Ληστρική Τιµολόγηση  

Η διεπιδότηση ενός προϊόντος υπονοεί ότι τιµολογείται κάτω του κόστους. Η πρακτική 

αυτή είναι γνωστή και ως ληστρική τιµολόγηση (ή πρακτική τιµών dumping). Στην περίπτωση 

µιας δεσπόζουσας εταιρείας, οι τιµές θεωρούνται συνήθως ληστρικές εάν είναι χαµηλότερες από 

κάποιο µεταβλητό ή οριακό ή επαυξητικό κόστος και εάν διατηρούνται για µια µεγάλη χρονική 

περίοδο. Συνήθως, η τιµή βάσης που εφαρµόζεται είναι το µέσο µεταβλητό κόστος (average 
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variable cost - AVC).  Εάν το προϊόν µιας δεσπόζουσας εταιρείας παρέχεται σε τιµή κάτω του 

AVC  η τιµολόγηση είναι πιθανό να βλάπτει τον ανταγωνισµό.29  Ωστόσο, η Ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόσβαση (Access Notice), αναφέρει ότι προκειµένου να 

διαπιστωθεί στο τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εάν µία τιµή είναι καταχρηστικά 

χαµηλή, το κατάλληλο τεστ είναι ο έλεγχος της τιµής αναφορικά µε το µέσο επαυξητικό κόστος  

(δεδοµένης της ανάγκης των παρόχων να ανακτήσουν τα υψηλά πάγια κόστη τους).30  Πράγµατι, 

στις περισσότερες περιπτώσεις το καταλληλότερο θα είναι το µέσο µακροπρόθεσµο επαυξητικό 

κόστος, καθώς αυτό θα περιλαµβάνει όλα τα πάγια κόστη που είναι σχετικά µε την παροχή της 

γραµµής παραγωγής ή ακόµη και σε σχέση µε µια επαύξηση στο προϊόν.31 

                                                 
29 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα δικαστήρια κρίνουν ότι υπάρχει ευθύνη σε περιπτώσεις όπου η τιµή είναι πάνω από το µέσο 

µεταβλητό κόστος (AVC), αλλά κάτω από το µέσο συνολικό κόστος (ATC), και υπάρχουν αποδείξεις πρόθεσης να προκληθεί 

βλάβη στον ανταγωνισµό.  

30 Η Ανακοίνωση για την Πρόσβαση (Access Notice) ορίζει τη ληστρική τιµολόγηση ως την περίπτωση: “…όπου µια εταιρεία 

µε δεσπόζουσα θέση πωλεί ένα αγαθό ή µια υπηρεσία κάτω του κόστους κατά τη διάρκεια παρατεταµένης περιόδου, µε 

πρόθεση να αποτρέψει άλλες επιχειρήσεις να εισέλθουν στην αγορά ή αν εκτοπίσει έναν ανταγωνιστή πράγµα οπυ της 

επιτρέπει να ενισχύσει τη δύναµή της στη αγορά και στην συνέχεια τα συνολικά της κέρδη. Σε γενικές γραµµές µία τιµή είναι 

καταχρηστική εάν είναι είτε κατώτερη του µέσου αυξητικού κόστους είτε κατώτερη του µέσου συνολικού κόστους και 

αποτελεί µέρος προγράµµατος ή σχεδίου νόθευσης του ανταγωνισµού εµποδίσει την είσοδο ή να θέσει έναν ανταγωνιστή 

εκτός αγοράς, επιτρέποντας στη δεσπόζουσα εταιρεία να αυξήσει ακόµη περισσότερο την ισχύ της στην αγορά και αργότερα 

τα συνολικά κέρδη της. (…) Γενικώς, µια τιµή είναι καταχρηστική εάν είναι χαµηλότερη από το µέσο µεταβλητό κόστος της 

δεσπόζουσας εταιρείας ή εάν είναι χαµηλότερη από το µέσο συνολικό κόστος και αποτελεί µέρος ενός σχεδίου να πληγεί ο 

ανταγωνισµός ”. Στη συνέχεια αναφέρει ότι «Για να εφαρµοστεί η δοκιµή της Απόφασης AKZO στις τιµές που πρόκειται να 

εφαρµοσθούν σε µακροχρόνιο διάστηµα εκ µέρους µίας επιχείρησης και που αποτελούν τη βάση των αποφάσεων του 

ασκούντος επιχειρηµατικές δραστηριότητες για την πραγµατοποίηση επενδύσεων το εν λόγω κόστος θα πρέπει να 

περιλαµβάνει το συνολικό κόστος το οποίο συνδέεται µε την παροχή της υπηρεσίας. (…) Υπό τις συνθήκες αυτές, η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει συχνά τον µέσο όρο του οριακού κόστους της παροχής µίας υπηρεσίας και θα µπορεί να 

αξιολογεί το µέσο αυτό κόστος για διάστηµα άνω του ενός έτους. 

31 Μια δεσπόζουσα εταιρεία συνήθως προβαίνει σε ληστρική τιµολόγηση µε την προσδοκία ότι θα µπορέσει να ανακτήσει τις 

βραχυπρόθεσµες ζηµίες είτε αυξάνοντας τις τιµές  είτε εξασφαλίζοντας περισσότερες πωλήσεις, είτε και τα δύο, αφού οι 

ανταγωνιστές θα έχουν αποκλεισθεί από την αγορά ή η πρακτική τους έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ενώ απαιτείται απόδειξη της 

ανάκτησης στις υποθέσεις ληστρικής τιµολόγησης σε κάποιες άλλες χώρες προκειµένου να αποκλεισθεί η «φυσιολογική» 

ανταγωνιστική δραστηριότητα, οι αποφάσεις µε βάση τους κανόνες του ανταγωνισµού της ΕΕΤΤ ποτέ δεν το απαιτούν. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επιχειρήσεις µε δεσπόζουσα θέση έχουν την «ειδική ευθύνη» να εξασφαλίζουν ότι η πρακτική τους 
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Η διεπιδότηση σε σχέση µε τις µισθωµένες γραµµές µπορεί να σηµαίνει ότι ένας πάροχος 

µε ΣΙΑ χρησιµοποιεί υπερβολικά κέρδη που αποκοµίζει από µισθωµένες γραµµές προκειµένου 

να διεπιδοτεί κάποιο αγαθό ή υπηρεσία όπου υπάρχει ανταγωνισµός. 

6.4.1.2.  Τιµολογιακές ∆ιακρίσεις 

Η τιµολογιακή διάκριση, µπορεί επίσης να αποτελέσει στρατηγική µιας δεσπόζουσας 

εταιρείας που βλάπτει τον ανταγωνισµό. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η τιµολογιακή διάκριση 

µπορεί να εξυπηρετεί το κοινό συµφέρον, όπως όταν οδηγεί στο να χρεώνονται χαµηλότερες 

τιµές σε πελάτες που έχουν πιο περιορισµένη οικονοµική δυνατότητα σε σύγκριση µε τους 

πελάτες µε µεγαλύτερη οικονοµική ευχέρεια. Στις περιπτώσεις αυτές τα κοινό και συνδυασµένα 

κόστη («C&J») δεν κατανέµονται ίσα στις οµάδες των πελατών. Όταν ο πάροχος που εφαρµόζει 

τιµολογιακές διακρίσεις δραστηριοποιείται σε άλλες αγορές και αντιµετωπίζει την απειλή 

ανταγωνισµού σε κάποιες από αυτές τις αγορές, η κατανοµή του κόστους C&J τείνει να αλλάζει 

ανάλογα µε τις ανταγωνιστικές πιέσεις και όχι προκειµένου να αντανακλά διαφορές στην 

ελαστικότητα των τιµών της ζήτησης (δηλαδή, τη διαφορετική οικονοµική δυνατότητα των 

πελατών)32. Στο επίπεδο αυτό δύναται η τιµολογιακή διάκριση συνήθως θα βλάπτει το κοινό 

συµφέρον. 

Καθώς οι µισθωµένες γραµµές χονδρικής είναι τόσο σηµαντικό ανταγωνιστικό στοιχείο 

για τους εναλλακτικούς παρόχους που ανταγωνίζονται σε επίπεδο λιανικής, αποτελούν 

αντικείµενο στρατηγικής τιµολογιακών διακρίσεων που αποσκοπούν στην αύξηση του κόστους 

των ανταγωνιστών έναντι συγκεκριµένων οµάδων εταιρικών πελατών λιανικής ή συγκεκριµένων 

γεωγραφικών περιοχών (π.χ., εταιρικοί πελάτες σε αστικές περιοχές όπως η Αθήνα ή η 

Θεσσαλονίκη).  

                                                                                                                                                             
δεν έχει επιβλαβείς συνέπειες για «τον ανταγωνισµό γενικότερα και για το συµφέρον των ανταγωνιστών, των προµηθευτών, 

των πελατών και των καταναλωτών». Βλ. Bellamy & Child, European Community Law of Competition (5th edition). 

32 Αυτή η ελαστικότητα της ζήτησης αναφέρεται κάποιες φορές ως «υπερ-ελαστικότητα». Η ελαστικότητα αυτή λαµβάνει 

υπόψη την επιρροή άλλων προµηθευτών και την επίδραση αυτών στη ζήτηση. Επίσης λαµβάνουν υπόψη τις συνέπειες των 

συµπληρωµατικών υπηρεσιών στη ζήτηση. Για την παρούσα ανάλυση, οι τιµές που παρέχονται µπορούν να θεωρηθούν 

τροποποιηµένες τιµές Ramsey (βλ. Laffont and Tirole (2000), Competition in Telecommunications, MIT Press, pp102-103. 
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6.4.2. Κάθετη Επέκταση Ισχύος στην Αγορά  

Η κάθετη επέκταση ισχύος στην αγορά µπορεί να λάβει πολλές µορφές. Η ΕΕΤΤ 

παρουσιάζει κατωτέρω τα βασικά παραδείγµατα τέτοιας πρακτικής. 

6.4.2.1. Άρνηση Παροχής  

Η άρνηση ενός παρόχου µε ΣΙΑ να παράσχει ένα προϊόν χονδρικής σε έναν άλλον 

πάροχο που τον ανταγωνίζεται σε αγορές κατωτέρων σταδίων, µπορεί να συνιστά στρατηγική 

που βλάπτει τον ανταγωνισµό. Η άρνηση αυτή πρέπει να αφορά  στοιχεία που είναι σχετικά 

ουσιώδες για τον ανταγωνιστή προκειµένου να µπορεί να ανταγωνιστεί σε αγορές κατωτέρων 

σταδίων µε τον πάροχο µε ΣΙΑ. Στην περίπτωση των τερµατικών τµηµάτων χονδρικής, ελλείψει 

κάποιου άλλου προϊόντος που να επιτρέπει στους ανταγωνιστές παρόχους να συνδεθούν µε τους 

τελικούς χρήστες, οι οικονοµίες κλίµακος στα δίκτυα πρόσβασης είναι τέτοιες που µπορούν να 

περιγραφούν ως κάτι ισότιµο µε τις «ουσιώδεις ευκολίες», δηλαδή η αντιγραφή τους στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι οικονοµικά βιώσιµη. Πιθανόν να υπάρχουν άλλα 

υποκατάστατα, όπως προϊόντα πρόσβασης που αγοράζουν πάροχοι επιλογής φορέα ή 

προεπιλογής φορέα από κατόχους δικτύων πρόσβασης, µε τη µορφή διασύνδεσης συλλογής και 

τερµατισµού. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο βαθµός υποκαταστασιµότητας ανάµεσα 

στα τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών και στα προϊόντα διασύνδεσης είναι επαρκής για 

να ενταχθούν τα τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών (είτε 2Mbps είτε περισσότερο είτε 

λιγότερο) και οι υπηρεσίες διασύνδεσης στην ίδια αγορά.   

Στην περίπτωση των ζευκτικών τµηµάτων χονδρικής, η άρνηση παροχής τους θα ήταν 

επίσης µια στρατηγική που βλάπτει τον ανταγωνισµό, αν και για ελαφρώς διαφορετικούς 

λόγους. Σε πολλές διαδροµές ζεύξεων, η παροχή ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών 

πιθανόν να είναι οικονοµικά εφικτό να αντιγραφεί, δηλαδή µπορεί να παρασχεθεί µε κέρδος από 

περισσότερους από έναν παρόχους. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι κατά τα πρώτα έτη µετά την 

είσοδο στην αγορά, δεν θα υπάρξει επένδυση αυτού του είδους σε µεγάλη κλίµακα. Οι εταιρείες 

τείνουν να επενδύουν σε αυτού του είδους τα µακροπρόθεσµα µη ανακτήσιµα κόστη 
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περισσότερο καθώς αποκοµίζουν µεγαλύτερη εµπειρία και αποκτούν πελατειακή βάση. 

Συνεπώς, η άρνηση παροχής ζευκτικού τµήµατος µισθωµένης γραµµής θα είχε παρόµοιες 

συνέπειες – θα καθιστούσε πολύ πιο δύσκολο τη δραστηριοποίηση σε αγορές κατωτέρων 

σταδίων, µε αποτέλεσµα να υπάρχει µικρότερη είσοδο και λιγότερος ανταγωνισµός στις αγορές 

κατωτέρων σταδίων βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα.   

∆εδοµένου ότι αναµένεται από κάποιους νεοεισερχόµενους σε αγορές κατωτέρων 

σταδίων να επεκταθούν σε ανώτερα στάδια, συµπεριλαµβανοµένης της αυτό-παροχής ζευκτικής 

χωρητικότητας (πιθανώς προσφέροντας επίσης ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών και σε 

άλλους παρόχους), η άρνηση παροχής ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών από έναν 

πάροχο µε ΣΙΑ αναµένεται να: (i) οχυρώσει τη θέση του παρόχου αυτού τόσο στην αγορά 

µισθωµένων γραµµών ανωτέρων σταδίων όσο και στις κατωτέρων σταδίων αγορές που 

χρησιµοποιούν την υπηρεσία του ζευκτικού τµήµατος µισθωµένων γραµµών, και (ii) να έχει 

αρνητικές συνέπειες στην αυτό-παροχή «ζευκτικής» υποδοµής από ανταγωνιστές παρόχους. Η 

άρνηση παροχής ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών σε άλλους παρόχους ξεκάθαρα 

βλάπτει το συµφέρον των καταναλωτών βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. 

6.4.2.2. Επέκταση Ισχύος δι’ άλλων Μέσων Εκτός της Τιµολόγησης  

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές επέκτασης ισχύος µε µέσα εκτός της τιµολόγησης που 

µπορούν να εφαρµόσουν καθετοποιηµένες εταιρείες για να πλήξουν τους ανταγωνιστές. Οι 

πρακτικές της µορφής αυτής συνήθως προκύπτουν από περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης. 

Επιτρέπουν στον καθετοποιηµένο πάροχο µε δεσπόζουσα θέση να επωφεληθεί από το 

πλεονέκτηµα της «πρώτης κίνησης» και από την ανάγκη των νεοεισερχόµενων να προµηθευτούν 

µια σειρά υπηρεσιών από τον πάροχο µε ΣΙΑ, όπως η διασύνδεση και οι µισθωµένες γραµµές. 

Μια λίστα µε τις πιθανές στρατηγικές που δεν συνδέονται µε την τιµολόγηση δεν µπορεί να 

είναι πλήρης, καθώς νέες εκφάνσεις θα υλοποιούνται κατά διαστήµατα όταν αναπτύσσονται 

παραδοσιακές στρατηγικές. Σχετικά µε τις αγορές µισθωµένων γραµµών χονδρικής, τα πιθανά 

παραδείγµατα περιλαµβάνουν τα εξής:  
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• παροχή, σε πελάτες χονδρικής, χαµηλότερης ποιότητας υπηρεσίας από αυτήν που 

παρέχεται στο λιανικό κλάδο του παρόχου µε ΣΙΑ ή στους πελάτες του σε αγορές 

κατωτέρων σταδίων, 

• Καθυστερήσεις στην παροχή µισθωµένων γραµµών ή άρνηση δέσµευσης σχετικά 

µε την παροχή τους σε συγκεκριµένο χρόνο, συµπεριλαµβανοµένων χρονοβόρων 

διαπραγµατεύσεων. Αυτό δυσκολεύει τους ανταγωνιστές παρόχους να 

αποκτήσουν πελάτες νωρίς, αυξάνοντας έτσι το κόστος εισόδου των 

ανταγωνιστών. 

• Μη παροχή άλλων πληροφοριών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών 

µισθωµένων γραµµών, όπως ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τα σηµεία 

παράδοσης και άλλες κρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο. Μη παροχή 

πληροφοριών που θα βοηθούσαν τον ανταγωνιστή πάροχο στις δραστηριότητές 

του σχετικά µε τους πελάτες του. 

• Προσφορά τµηµάτων µισθωµένων γραµµών µόνο σε συνδυασµένες προσφορές. 

Αυτό αυξάνει το κόστος του ανταγωνιστή παρόχου αναγκάζοντάς τον να 

αγοράσει περισσότερα από αυτά που θα απαιτούσε σε άλλη περίπτωση. 

• Επιβολή µη εύλογων απαιτήσεων που σχετίζονται, παραδείγµατος χάριν, µε τους 

όρους των συµβάσεων, υπέρµετρες απαιτήσεις για εγγυήσεις, προσθήκη περιττών 

τεχνικών όρων, η τήρηση των οποίων προκαλεί δαπάνες στους ανταγωνιστές 

παρόχους ή δυσχεραίνει τον ανταγωνισµό µε τον πάροχο µε ΣΙΑ, 

• Ιδίως στην περίπτωση των τερµατικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών, είναι 

πιθανό ο πάροχος µε ΣΙΑ να χρησιµοποιεί πληροφορίες που αποκτά από 

ανταγωνιστές παρόχους προκειµένου να εστιάζει τις προσπάθειες των δικών του 

πωλήσεων λιανικής σε πελάτες που σχεδιάζουν να επιλέξουν κάποιον 

ανταγωνιστή. 
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6.4.2.3.  Επέκταση µε Τιµολογιακά Μέσα 

Η επέκταση της ισχύος στην αγορά µέσω στρατηγικών που συνδέονται µε την 

τιµολόγηση δύνανται να περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Υπερβολική τιµολόγηση: Η υπερβολική τιµολόγηση στοιχείων όπως οι 

µισθωµένες γραµµές χονδρικής που προµηθεύονται οι ανταγωνιστές πάροχοι 

δύναται να αποτελέσει µια αποτελεσµατική στρατηγική παρεµπόδισης του 

ανταγωνισµού καθότι αυξάνει το κόστος των ανταγωνιστών. Η στρατηγική αυτή 

είναι λιγότερο αποτελεσµατική όταν το στοιχείο αυτό µπορεί να αναπαραχθεί από 

τους ανταγωνιστές, καθώς µακροπρόθεσµα µπορεί να οδηγήσει στο να πεισθούν 

οι ανταγωνιστές πάροχοι να αυτό-παρέχουν (δηλαδή να κατασκευάσουν) και 

πιθανόν επίσης να παρέχουν µισθωµένες γραµµές σε άλλους ανταγωνιστές 

παρόχους, ενώ σε άλλη περίπτωση πιθανόν να συνέχιζαν να προµηθεύονται 

µισθωµένες γραµµές από τον πάροχο µε ΣΙΑ. Για το λόγο αυτό, είναι 

αναµενόµενο ότι τα τερµατικά τµήµατα θα αποτελέσουν αντικείµενο 

µεγαλύτερης αύξησης τιµών. Ωστόσο, τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι όλες οι 

µισθωµένες γραµµές που παρέχονται από τον ΟΤΕ στην Ελλάδα, παρέχονται από 

άκρο σε άκρο.  

• Συµπίεση περιθωρίου: Όταν υπάρχει στρατηγική συµπίεσης περιθωρίου ανάµεσα 

σε προϊόντα µε κάθετη σχέση µε σχετικά χαµηλές τιµές στην αγορά κατωτέρων 

σταδίων, που είναι πιθανότερο να αποτελέσει στόχο ανταγωνιστών, σε σύγκριση 

µε την τιµή του προϊόντος που παρέχεται σε αγορά ανώτερου σταδίου, αυτό είναι 

γνωστό ως συµπίεση περιθωρίου33. Σχετικά µε τις µισθωµένες γραµµές, η 

στρατηγική αυτή πιθανόν να έχει τη µορφή υψηλών τιµών µισθωµένων γραµµών 

χονδρικής και µικρού κέρδους στις µισθωµένες γραµµές λιανικής. Ωστόσο, είναι 

                                                 
33 Συµπίεση περιθωρίου υφίσταται όταν το περιθώριο ανάµεσα στη λιανική τιµή του ιστορικού κοινοποιηµένου φορέα και στη 

χονδρική τιµή του είναι τόσο µικρή που αποδοτικοί ανταγωνιστές δεν µπορούν να παραµείνουν κερδοφόροι. Η συµπίεση 

περιθωρίου µπορεί να επιτευχθεί ορίζοντας υπερβολικά υψηλή τιµή χονδρικής, ορίζοντας υπερβολικά χαµηλή τιµή λιανικής ή 

µε συνδυασµό και των δύο. 
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πιθανοί και άλλοι συνδυασµοί που αφορούν τις µισθωµένες γραµµές χονδρικής, 

όπως όταν το πρόβληµα του ανταγωνισµού αφορά τα ζευκτικά τµήµατα. Στην 

περίπτωση αυτή, ο πάροχος µε ΣΙΑ µπορεί να προσπαθήσει να µειώσει 

επιλεκτικά τις τιµές των ζευκτικών τµηµάτων και να αυξήσει τις τιµές των 

τερµατικών τµηµάτων.  

6.4.2.4. Στρατηγικές που βλάπτουν τον ανταγωνισµό Ανεξάρτητα από 

την Κάθετη ή Οριζόντια Επέκταση Ισχύος 

Υπάρχει µια σειρά προβληµάτων / στρατηγικών που µπορούν να εφαρµόσουν οι εταιρείες µε 

δεσπόζουσα θέση που δεν εξαρτώνται από το εάν η εταιρεία είναι οριζόντια ή κάθετα 

συνδεδεµένη. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

• Παρεµπόδιση εισόδου: Αυτό αποτελεί ένα πρόβληµα ανταγωνισµού που 

περιλαµβάνει στρατηγικές που δυσχεραίνουν την επιτυχία των νεοεισερχόµενων. 

Κατά κανόνα, οι τακτικές αυτές δυσκολεύουν την απόκτηση πελατών από 

νεοεισερχόµενους, δια της παροχής από τον πάροχο µε ΣΙΑ εκπτώσεων πίστης 

(loyalty) και εκπτώσεων όγκου που µπορούν να αυξήσουν το κόστος µετάβασης 

των πελατών.  

• Υπερβολικό κέρδος: Αγορές στις οποίες δεσπόζουν συγκεκριµένες εταιρείες 

συνήθως παράγουν λιγότερα από ότι εάν υπήρχαν πολλοί ανταγωνιστές 

παραγωγή και χρεώνουν τιµές υψηλότερες από αυτές που θα χρέωναν εάν η δοµή 

της αγοράς ήταν ανταγωνιστική. Αυτό πλήττει την κοινωνική ευηµερία των 

καταναλωτών και την κοινωνική ευηµερία της χώρας γενικότερα. 

• Κόστος αποτελεσµατικότητας: Οι εταιρείες µε µεγάλη ισχύ στην αγορά συνήθως 

χρησιµοποιούν τους πόρους τους αναποτελεσµατικά, δηλαδή µέρος των 

υπερβολικών κερδών χάνεται λόγω χαµηλής αποτελεσµατικότητας. Αυτό είναι 

γνωστό ως «Χ-αναποτελεσµατικότητα». Οι εταιρείες αυτές τείνουν επίσης να 

είναι λιγότερο αποτελεσµατικές στο να επενδύουν σε επικερδείς επιχειρηµατικές 

ευκαιρίες, το οποίο είναι γνωστό ως «Ψ-αναποτελεσµατικότητα». 
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6.5. ∆υνατές Κανονιστικές Υποχρεώσεις Βάσει της Οδηγίας για την 

Πρόσβαση  

Η EETT υποχρεούται σύµφωνα µε το Άρθρο 8 (2) της Οδηγίας Πλαίσιο, να επιβάλει 

κάποια υποχρέωση ή υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις µε ΣΙΑ. Η ΕΕΤΤ έχει επίσης την υποχρέωση 

να διασφαλίσει επαρκή πρόσβαση, διασύνδεση και διαλειτουργικότητα υπηρεσιών µε την 

επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων που µπορούν να επιβληθούν σε επιχειρήσεις που 

ορίζονται ως πάροχοι µε ΣΙΑ σύµφωνα µε τα Άρθρα 9-13 της Οδηγίας για την Πρόσβαση. Οι 

υποχρεώσεις αυτές είναι οι εξής: 

6.5.1.  Υποχρέωση πρόσβασης ή χρήσης ειδικών υποδοµών δικτύου 

Το Άρθρο 12 της Οδηγίας για την Πρόσβαση ορίζει τις βασικές απαιτήσεις σχετικά µε 

την υποχρέωση για πρόσβαση ή χρήση ειδικών στοιχείων του δικτύου και συναφών υποδοµών 

και περιλαµβάνει τα εξής ζητήµατα: 

α.  Την εξουσία της ΕΕΤΤ να επιβάλει σε έναν πάροχο την υποχρέωση να ικανοποιεί 

εύλογα αιτήµατα πρόσβασης  

β.  Την εξουσία της ΕΕΤΤ να συνοδεύει την υποχρέωση ικανοποίησης εύλογων 

αιτηµάτων πρόσβασης µε όρους ισότιµου, εύλογου και έγκαιρου χαρακτήρα. 

γ. Την υποχρέωση της ΕΕΤΤ να εξετάζει την υποχρέωση ικανοποίησης εύλογων 

αιτηµάτων πρόσβασης µε βάση µια σειρά από παράγοντες  προκειµένου να διασφαλίζεται η 

αναλογικότητα. 

6.5.2. Υποχρέωση διαφάνειας 

Το Άρθρο 9 της Οδηγίας για την Πρόσβαση ορίζει τις απαιτήσεις σχετικά µε την 

υποχρέωση διαφάνειας και καλύπτει τα εξής ζητήµατα: 
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α.  Τη δηµοσίευση πληροφοριών σχετικά µε τη διασύνδεση και/ ή την πρόσβαση, 

όπως πληροφορίες λογιστικής φύσεως, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, όρους 

και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης, καθώς και τιµές.  

β.  Τη δηµοσίευση επαρκώς αναλυτικής Προσφοράς Αναφοράς. 

γ.  Την εξουσία της ΕΕΤΤ να καθορίζει αναλυτικά τις πληροφορίες που πρέπει να 

διατίθενται στην Προσφορά Αναφοράς, µε αναφορά στις απαιτούµενες λεπτοµέρειες και τον 

τρόπο δηµοσίευσής τους. 

δ.  Την εξουσία της ΕΕΤΤ να τροποποιεί την Προσφορά Αναφοράς και να επιβάλλει 

στον πάροχο που έχει ορισθεί ως έχων ΣΙΑ να δηµοσιεύει την Προσφορά Αναφοράς µε τις 

αλλαγές αυτές. 

6.5.3. Υποχρέωση Αµεροληψίας 

Το Άρθρο 10 της Οδηγίας για την Πρόσβαση ορίζει τις απαιτήσεις σχετικά µε την 

υποχρέωση αµεροληψίας και καλύπτει τα εξής ζητήµατα: 

α.  Την εξουσία της ΕΕΤΤ να επιβάλλει υποχρέωση αµεροληψίας σχετικά µε τη 

διασύνδεση και/ ή την πρόσβαση. 

β.  Η υποχρέωση αµεροληψίας διασφαλίζει ότι ο πάροχος εφαρµόζει ισοδύναµους 

όρους, σε ισοδύναµες περιστάσεις, σε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναµες υπηρεσίες, 

και διασφαλίζει ότι ο πάροχος παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους 

όρους και της ίδιας ποιότητας µε τις παρεχόµενες για τις δικές τους υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες 

των θυγατρικών τους ή των εταίρων τους.34 

6.5.4. Υποχρέωση Λογιστικού ∆ιαχωρισµού 

Το Άρθρο 11 της Οδηγίας για την Πρόσβαση ορίζει τις απαιτήσεις σχετικά µε την 

υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού και καλύπτει τα εξής ζητήµατα: 

                                                 
34 Συνεπώς, το πεδίο της υποχρέωσης αµεροληψίας είναι επαρκώς ευρύ ώστε να περιλαµβάνει 

υπηρεσίες που δεν εµπίπτουν στο τεχνικό πεδίο της σχετικής αγοράς προϊόντων (π.χ., τις αυτό-παρεχόµενες 

υπηρεσίες που µπορεί να µην περιλαµβάνονται επειδή δεν ασκούν καµία επίδραση στη λιανική τιµολόγηση). 
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α.  Την εξουσία της ΕΕΤΤ να επιβάλλει υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισµού όσον 

αφορά καθορισµένες δραστηριότητες που αφορούν τη διασύνδεση ή/και την πρόσβαση. 

β.  Την εξουσία της ΕΕΤΤ να απαιτεί από µια καθετοποιηµένη επιχείρηση να 

καθιστά διαφανείς τις τιµές χονδρικής πώλησης και τις εσωτερικές τιµολογήσεις προκειµένου να 

διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε όποια υποχρέωση επιβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 10 της 

Οδηγίας για την Πρόσβαση και να αποτρέπεται ενδεχόµενη άδικη διεπιδότηση. 

6.5.5. Υποχρεώσεις Ελέγχου Τιµών και Κοστολόγησης 

Το Άρθρο 13 της Οδηγίας για την Πρόσβαση ορίζει τις απαιτήσεις σχετικά µε την 

υποχρέωση ελέγχου τιµών και κοστολόγησης και καλύπτει τα εξής ζητήµατα: 

α.  Την εξουσία της ΕΕΤΤ να επιβάλει υποχρέωση κοστοστρέφειας τιµών και 

υποχρεώσεις σχετικά µε τα κοστολογικά συστήµατα, για την παροχή ειδικών τύπων 

διασύνδεσης και/ή πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η διαπίστωση της έλλειψης πραγµατικού 

ανταγωνισµού σηµαίνει ότι ένας πάροχος µπορεί να διατηρεί τις τιµές σε υπερβολικά υψηλά 

επίπεδα ή να συµπιέζει τις τιµές. 

β.  Την υποχρέωση της ΕΕΤΤ να επιτρέπει στον πάροχο που έχει ορισθεί ως έχων 

ΣΙΑ έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του επαρκούς επενδεδυµένου κεφαλαίου, για την 

επιβολή τιµών προσανατολισµένων στο κόστος. 

γ.  Την υποχρέωση της ΕΕΤΤ να διασφαλίζει ότι ο µηχανισµός ανάκτησης του 

κόστους ή η επιβαλλόµενη µεθοδολογία τιµολόγησης προάγει την οικονοµική απόδοση και τον 

βιώσιµο ανταγωνισµό, και µεγιστοποιεί το όφελος για τους καταναλωτές. 

δ. Την εξουσία της ΕΕΤΤ να απαιτεί από έναν πάροχο να αιτιολογεί πλήρως τις 

τιµές που επιβάλλει και να δύναται να απαιτεί προσαρµογή των τιµών. 

ε.  Τη διευκρίνιση ότι ο πάροχος που έχει ορισθεί ως έχων ΣΙΑ φέρει το βάρος της 

απόδειξης ότι τα τέλη υπολογίζονται βάσει του κόστους, λαµβανοµένου υπόψη ενός εύλογου 

συντελεστή απόδοσης της επένδυσης. 

στ.  Την υποχρέωση της ΕΕΤΤ να εξασφαλίσει ότι όταν η εφαρµογή του συστήµατος 

κοστολόγησης επιβάλλεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου τιµών, πρέπει να τίθεται στην 

διάθεση του κοινού περιγραφή του συστήµατος κοστολόγησης στην οποία να περιγράφονται 
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τουλάχιστον οι βασικές κατηγορίες κόστους και οι κανόνες για την κατανοµή του. Η 

συµµόρφωση µε το σύστηµα κοστολόγησης ελέγχεται από αρµόδιο ανεξάρτητο φορέα. 

∆ηµοσιεύεται σε ετήσια βάση δήλωση σχετικά µε τη συµµόρφωση. 

Η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλλει υποχρεώσεις εκτός αυτών που αναφέρονται ανωτέρω ή, 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υποχρεώσεις εκτός των οριζοµένων στην Οδηγία για την 

Πρόσβαση, υπό την προϋπόθεση ότι λαµβάνει προηγουµένως την έγκριση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.35 

 

6.6. Υφιστάµενη Ρύθµιση  

Η Ενότητα 6.4 προσδιορίζει τα γενικά και ειδικά προβλήµατα ανταγωνισµού ή τις 

αποτυχίες της αγοράς που δύνανται να ανακύψουν ελλείψει αποτελεσµατικής ρύθµισης. Η 

παρακάτω ενότητα περιλαµβάνει την ανασκόπηση της υφιστάµενης ρύθµισης στον τοµέα των 

µισθωµένων γραµµών, και των προβληµάτων ανταγωνισµού που έχουν παρατηρηθεί επί του 

παρόντος καθώς επίσης και του τρόπου µε το οποίο η ΕΕΤΤ µέχρι τώρα αντιµετώπισε είτε δια 

ρυθµιστικής παρέµβασης είτε δια της ex-post εφαρµογής των κανόνων του ανταγωνισµού αντι-

ανταγωνιστικές πρακτικές.  

Καθορισµός ΣΙΑ 

Σύµφωνα µε το υφιστάµενο ρυθµιστικό καθεστώς, ο ΟΤΕ ορίστηκε το 2002 ως έχων ΣΙΑ 

στην αγορά παροχής µισθωµένων γραµµών.36 Ως εκ τούτου, υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις 

που προέβλεπε το προ-υφιστάµενο  πλαίσιο για την παροχή µισθωµένων γραµµών και κυρίως 

την υποχρέωση κοστοστρέφειας, µη διακριτικής µεταχείρισης και διαφάνειας. 

Προσφορά Αναφοράς 

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων  διαφάνειας, ως πάροχος µε ΣΙΑ από το 2002, ο OTE 

υπόκειτο στην υποχρέωση να υποβάλει στην ΕΕΤΤ Προσφορά Αναφοράς τόσο για τις χονδρικές 

                                                 
35 Οδηγία για την Πρόσβαση, Άρθρο 8(3).  

36 Βλέπε ΑΠ ΕΕΤΤ 251/77/24-4-2002, ΦΕΚ 527/2002.. 
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όσο και για τις λιανικές µισθωµένες γραµµές.37 Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει 

η Προσφορά Αναφοράς είναι τα εξής: 

• ∆ιαδικασίες και χρονοδιαγράµµατα παραγγελίας µισθωµένων γραµµών και 

επιδιόρθωσης βλαβών 

• Συµφωνία επιπέδου υπηρεσιών (SLA) µε ρήτρες µη συµµόρφωσης 

 

Τµηµατικά κυκλώµατα  

Με απόφασή της, ήδη από το 2002, η ΕΕΤΤ επέβαλε υποχρέωση στον ΟΤΕ να διαθέσει 

στην αγορά το προϊόν, Τµηµατικά Κυκλώµατα συνεπεία του καθορισµού του ως παρόχου µε 

ΣΙΑ για την παροχή µισθωµένων γραµµών.38  Σύµφωνα µε την Απόφαση αυτή, όλοι οι 

αδειοδοτηµένοι πάροχοι έχουν το δικαίωµα να ζητούν από τον ΟΤΕ την παροχή τµηµατικών 

κυκλωµάτων. Όσον αφορά στα  χρονοδιαγράµµατα για την παραγγελία παράδοση και 

αποκατάσταση των βλαβών, καθώς και τις ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις  εφαρµόζονται 

όσα καθορίζονται στην ισχύουσα Προσφορά Μισθωµένων Γραµµών για τους αντίστοιχους 

τύπους µισθωµένων γραµµών. 

Σύµφωνα µε την ως άνω Απόφαση ο ΟΤΕ υποχρεούτο, να εισάγει τα τµηµατικά κυκλώµατα ως 

προϊόν στο κοστολογικό του σύστηµα ΠΚΚ. Για το ενδιάµεσο διάστηµα (κατά το οποίο το 

κοστολογικό σύστηµα του ΟΤΕ δεν περιλαµβάνει τα τµηµατικά κυκλώµατα) η Απόφαση όριζε 

ότι τα τέλη εγκατάστασης για τα τµηµατικά κυκλώµατα θα συµπίπτουν µε τα τέλη που ισχύουν 

στα σχετικά τιµολόγια µισθωµένων γραµµών, ενώ τα µηνιαία µισθώµατα για τα τµηµατικά 

κυκλώµατα ορίζονται µε βάση τον µέσο όρο των τιµών για τα τµηµατικά κυκλώµατα όπως 

αυτός προκύπτει από τα στοιχεία που περιέχονται στην 8η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Παρά την ολοκλήρωση τριών κοστολογικών ελέγχων από την επιβολή της ως άνω υποχρέωσης, 

και όπως έχει διαπιστωθεί και στις αντίστοιχες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ µε τις οποίες 

                                                 
37 Βλέπε ΑΠ ΕΕΤΤ 255/84/14-6-2002, ΦΕΚ 810/2002. 

38 Βλέπε ΑΠ ΕΕΤΤ 268/77, ΦΕΚ 1604/30-12-2002. 
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δηµοσιεύονται τα αποτελέσµατα αυτών39,ο ΟΤΕ δεν έχει εντάξει τα προϊόντα τµηµατικών 

κυκλωµάτων στο κοστολογικό του σύστηµα ώστε να προβεί σε υπολογισµό 

κοστοστρεφών τελών για τις εν λόγω υπηρεσίες, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην 

ΑΠ ΕΕΤΤ 268/77/2002 (ΦΕΚ 1604/Β/30.12.2002, ιδίως σηµείο 4). 

Εξάλλου, παρά τις ως άνω ρυθµιστικές παρεµβάσεις της ΕΕΤΤ, δεν υπήρχαν ενδείξεις 

διαθεσιµότητας προϊόντος Τµηµατικών Κυκλωµάτων από τον ΟΤΕ  στην αγορά.  

Πρόσφατα η ΕΕΤΤ εφαρµόζοντας την  Σύσταση της ΕΕ σχετικά µε την παροχή µισθωµένων 

γραµµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μέρος 2 – Τιµολογιακές πτυχές τµηµάτων κυκλωµάτων 

µισθωµένων γραµµών χονδρικής, C(2005) 951, 29.3.200540, τροποποίησε την προηγούµενη 

απόφαση για τα τµηµατικά κυκλώµατα ως ακολούθως:  

•  ∆ιευκρίνηση του ορισµού των Τµηµατικών Κυκλωµάτων, που καθορίζονται ως 

‘η αποκλειστική σύνδεση µεταξύ των χώρων του πελάτη και του σηµείου 

διασύνδεσης του ∆ικαιούχου στον ή κοντά στον δικτυακό κόµβο του υπόχρεου 

για την παροιχή της υπηρεσίας των Τµηµατικών Κυκλωµάτων, και θεωρείται ως 

ιδιαίτερος τύπος  µισθωµένης γραµµής χονδρικής που µπορεί να χρησιµοποιείται 

από τον ∆ικαιούχο για την παροχή υπηρεσιών σε χρήστες λιανικής, σε άλλους 

∆ικαιούχους ή προς ίδια χρήση, όπως αλλά όχι αποκλειστικά, µισθωµένες 

γραµµές, συνδέσεις στο µεταγώµενο τηλεφωνικό δίκτυο, υπηρεσίες δεδοµένων ή 

ευρυζωνική πρόσβαση. Το µήκος του Τµηµατικού Κυκλώµατος δεν υπερβαίνει 

τα 5 χιλιόµετρα" 

• Υιοθέτηση θέσης για τον καθορισµό κόστους στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο 

ΟΤΕ αδυνατούσε να παρέχει ακριβή και έγκαιρα στοιχεία: "… Σε περίπτωση που 

το κοστολογικό σύστηµα του υπόχρεου δεν περιλαµβάνει  το προϊόν τµηµατικά 

                                                 
39 ΑΠ EETT 300/47/2003, ΦΕΚ 1925/B/24-12-2003, όσον αφορά στα αποτελέσµατα 2003 µε απολογιστικά στοιχεία 2001, ΑΠ 

ΕΕΤΤ 334/45/10-11-2004, ΦΕΚ 1730/Β/23-11-2004, όσον αφορά στα αποτελέσµατα 2004 µε απολογιστικά στοιχεία 2002, 

και ΑΠ ΕΕΤΤ 381/1/3-4-2006,  όσον αφορά στα αποτελέσµατα 2005 µε απολογιστικά στοιχεία 2003, η οποία δεν έχει ακόµα 

δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

40 ΑΠ ΕΕΤΤ 353/186/17.08.2005. 
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κυκλώµατα,  µε συνέπεια να µην καθορίζονται τα τέλη των τµηµατικών 

κυκλωµάτων από το κοστολογικό σύστηµα του υπόχρεου, η ΕΕΤΤ δύναται µε 

απόφασή της να ορίσει τιµές βάσει καταλληλης µεθοδολογίας προσδιορισµού 

κόστους στηριζόµενη σε κοστολογικά στοιχεία του υπόχρεου για την παροχή της 

υπηρεσίας των τµηµατικών κυκλωµάτων ή βάσει της βέλτιστης τρέχουσας 

πρακτικής σύµφωνα µε την Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την 

παροχή µισθωµένων γραµµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μέρος 2 – Τιµολογιακές 

πτυχές τµηµάτων κυκλωµάτων µισθωµένων γραµµών χονδρικής, C(2005) 951, 

29.3.2005. "  

Σε συνέχεια της ΑΠ ΕΕΤΤ 353/186/17-08-2005, «Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ.: 

268/77 «Εισαγωγή των Τµηµατικών Κυκλωµάτων (Part Circuits) στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 

1604/Β/30.12.2002)», (ΦΕΚ 1293/Β/15.9.2005 ), µε την οποία τροποποιήθηκε, σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω ο ορισµός της έννοιας του προϊόντος «τµηµατικό κύκλωµα», η ΕΕΤΤ ζήτησε εκ νέου 

από τον ΟΤΕ να υποβάλει στοιχεία για την τεκµηρίωση του κόστους του εν λόγω προϊόντος, τα 

οποία εντούτοις δεν προσκοµίσθηκαν από τον ΟΤΕ. Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ µε την 

πρόσφατη Απόφασή της επιφυλάχθηκε όπως ασκήσει τις αρµοδιότητές της σύµφωνα µε το 

τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 της ΑΠ ΕΕΤΤ 268/77,  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το 

σηµείο 5 της ΑΠ ΕΕΤΤ 353/186/17-08-2005, σύµφωνα µε το οποίο, σε περίπτωση που το 

κοστολογικό σύστηµα του υπόχρεου δεν περιλαµβάνει το προϊόν τµηµατικά κυκλώµατα, µε 

συνέπεια να µην καθορίζονται τα τέλη των τµηµατικών κυκλωµάτων  από το κοστολογικό 

σύστηµα του υπόχρεου, η ΕΕΤΤ δύναται µε Απόφασή της να ορίσει τιµές, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα ανωτέρω. 

 

 

Έλεγχοι τιµών  

Η τιµολογιακή πολιτική του ΟΤΕ για χονδρικές µισθωµένες γραµµές 

(συµπεριλαµβανοµένων των µισθωµένων γραµµών που χρησιµοποιούνται ως ζεύξεις 

διασύνδεσης) υπήρξε επίσης αντικείµενο εκτεταµένων ρυθµιστικών παρεµβάσεων από την 
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ΕΕΤΤ. Ήδη από το 2001 η ΕΕΤΤ είχε εκδώσει στα πλαίσια σχετικού Κανονισµού41, τις Αρχές 

Κοστολόγησης και Τιµολόγησης που όφειλε να ακολουθεί ο ΟΤΕ, ως Οργανισµός µε ΣΙΑ, όσον 

αφορά µεταξύ άλλων την κοστολόγησης / τιµολόγηση των µισθωµένων γραµµών, επιβάλλοντας 

την κοστολόγησή τους µε βάση το πρότυπο ΠΚΚ και κοστολογική βάση αρχικά το ιστορικό 

κόστος και εν συνεχεία42 το Τρέχον Κόστος. Από το 2002, η ΕΕΤΤ καλούσε τον ΟΤΕ όπως 

συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του σχετικά µε την κοστοστρέφεια των τελών µισθωµένων 

γραµµών Χονδρικής (και λιανικής) και την τεκµηρίωση αυτής.  

Ωστόσο ακόµα και κατά τον κοστολογικό έλεγχο 2004 µε απολογιστικά στοιχεία έτους 

2002, το ζήτηµα παρέµεινε ανοικτό όπως διαφαίνεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ. Με λίγο 

µεταγενέστερη Απόφαση που αφορούσε τα λιανικά τιµολόγια η ΕΕΤΤ,43 επέτρεψε στον ΟΤΕ να 

εφαρµόσει την πρότασή του σχετικά µε τα τιµολόγια  για τις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες λιανικής 

µισθωµένων γραµµών, χωρίς εντούτοις να προβαίνει καθ’οιονδήποτε τρόπο σε έγκριση αυτών, 

δεδοµένου ότι ο ΟΤΕ δεν είχε ακόµα υποβάλει ως όφειλε στην ΕΕΤΤ τα στοιχεία τα οποία 

αιτούντο για τη διενέργεια του κοστολογικού ελέγχου για το έτος 2005 (µε απολογιστικά 

στοιχεία 2003). Επιπλέον, η ΕΕΤΤ επέτρεψε στον ΟΤΕ να εφαρµόσει ένα εκπτωτικό πακέτο, το 

“Datapack 2005”, που αφορούσε αποκλειστικά λιανικούς πελάτες και παρείχε εκπτώσεις στο 

µηνιαίο τέλος. Οι εν λόγω εκπτώσεις υπολογίζονταν επί τη βάσει του ετήσιου συνολικού 

λογαριασµού του πελάτη από µία σειρά υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων µηνιαίων 

µισθωµάτων µισθωµένων γραµµών  και λειτουργούσαν κλιµακωτά µεταξύ 7% και 20% για 

συνολικά ετήσια έξοδα άνω των €10,000. Επισηµαίνεται ότι, η ως άνω απόφαση υποχρέωνε τον 

ΟΤΕ να παρέχει στην ΕΕΤΤ κάθε δύο µήνες όλα τα απαραίτητα στην ΕΕΤΤ στοιχεία 

προκειµένου να ελέγχει απολογιστικά τη συµβατότητα των εφαρµοζόµενων τιµών µε τους 

κανόνες περί ανταγωνισµού για κάθε κατηγορία πελατών. 

                                                 
41 ΑΠ ΕΕΤΤ 211/3/2001, ΦΕΚ 466/Β/2001 

42 Σύµφωνα µε την τροποποίηση του Κανονισµού από την Απόφαση 304/34/23.1.2004, ΦΕΚ 297/Β/11-2-

2004 

43 Α.Π. EETT 339/31/30.12.2004, ΦΕΚ 1973/31.12.2004. 
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Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε πρόσφατη Απόφαση της ΕΕΤΤ44, σχετικά µε τα αποτελέσµατα 

του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ έτους 2005 µε απολογιστικά στοιχεία 2003, τα 

παραγόµενα από το κοστολογικό σύστηµα ΠΚΚ-ΤΚ µοναδιαία κόστη για τις 

Μισθωµένες Γραµµές χονδρικής και λιανικής (ψηφιακές και αναλογικές καθώς και τα 

αντίστοιχα τέλη σύνδεσης) µετά την ενσωµάτωση διορθωτικών επεµβάσεων του 

Ελεγκτή είναι κοστοστρεφή για το έτος 2005. Το ίδιο ισχύει και για τα παραγόµενα από 

το κοστολογικό σύστηµα ΠΚΚ-ΤΚ µοναδιαία κόστη για τις Μισθωµένες Γραµµές 

∆ιασύνδεσης (ζεύξεις διασύνδεσης).  

Εντούτοις, όσον αφορά την τιµολογιακή πολιτική του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ επανέλαβε κατ’ουσία την 

προηγούµενη πρακτική του δεδοµένου ότι υπέβαλε τιµολογιακή πολιτική για µια σειρά υπό 

ρύθµιση υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των µισθωµένων γραµµών (χονδρικής και 

λιανικής), η οποία θα εφαρµοσθεί το 2006, χωρίς εντούτοις να έχει υποβάλει ως όφειλε στην 

ΕΕΤΤ τα στοιχεία τα οποία αιτούντο για τη διενέργεια του κοστολογικού ελέγχου για το έτος 

2006 (µε απολογιστικά στοιχεία 2004). Η ΕΕΤΤ µε πρόσφατη Απόφασή της επέτρεψε στον ΟΤΕ 

να εφαρµόσει τιµολόγια ως προσωρινά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 (ιδίως 

παράγραφοι 5, 8 και 9 της ΑΠ ΕΕΤΤ 277/64/2003) µέχρι τον προσδιορισµό κοστοστρεφών 

τιµολογίων, µε το σκεπτικό ότι η µη συµµόρφωση του ΟΤΕ µε τις εκ του νόµου υποχρεώσεις 

του δε µπορεί να οδηγεί σε περιορισµό ή επιβράδυνση του ρυθµού της ανάπτυξης του 

ανταγωνισµού στην αγορά. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ επέτρεψε στον ΟΤΕ να εφαρµόσει ένα εκπτωτικό 

πακέτο, το “Datapack 2006”, που αφορά αποκλειστικά λιανικούς πελάτες και έχει τα ίδια 

χαρακτηριστικά µε το “Datapack 2005”, που αναφέρθηκε ανωτέρω . Συγχρόνως, επανέλαβε τις 

υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για απολογιστικό έλεγχο της συµβατότητας των 

εφαρµοζόµενων τιµών µε τους κανόνες περί ανταγωνισµού για κάθε κατηγορία πελατών.  

  

 

Αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές  

                                                 
44 ΑΠ ΕΕΤΤ 381/1/3-4-2006, δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
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Στα πλαίσια µιας σειράς ακροάσεων που διεξήχθησαν από την ΕΕΤΤ σχετικά µε το θέµα 

της παροχής µισθωµένων γραµµών από τον ΟΤΕ, διαπιστώθηκε παράβαση των ρυθµιστικών του 

υποχρεώσεων όσο και παράβαση των κανόνων του ανταγωνισµού. 

Στα πλαίσια απόφασης της, το 2002, η ΕΕΤΤ κατόπιν σχετικής ακρόασης,45  κατέληξε 

ότι ο ΟΤΕ δια της αρνήσεώς του να παρέχει µισθωµένες γραµµές σε κοστοστρεφείς τιµές 

παραβίασε τις υφιστάµενες ρυθµιστικές του υποχρέωσεις καθώς και προέβη σε κατάχρηση της 

δεσπόζουσας θέσης του στην αγορά µισθωµένων γραµµών κατά παράβαση των κανόνων του 

ανταγωνισµού. Επεβλήθη διοικητικό πρόστιµο στον ΟΤΕ τόσο για παράβαση της 

τηλεπικοινωνιακής νοµοθεσίας όσο και της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού.  

Σε επόµενη ακρόαση,46 που διεξήχθη το  2005, η ΕΕΤΤ έκρινε ότι οι πρακτικές του ΟΤΕ 

συνιστούσαν σοβαρό περιορισµό του ανταγωνισµού. Οι καταχρηστικές πρακτικές συνίσταντο 

στα εξής: 

• Άρνηση παροχής ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην παροχή µισθωµένων 

γραµµών. 

• Ανεπαρκής παροχή πληροφοριών για την παροχή µισθωµένων γραµµών. 

• Μη έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών. 

• Μη καταβολή ποινικών ρητρών. 

• Παροχή ανεπαρκών πληροφοριών σχετικά µε τιµές και µη συµµόρφωση µε την 

υποχρέωση να παρέχει συµβάσεις µε ελάχιστο περιεχόµενο απαιτήσεων. 

Επιπλέον, στα πλαίσια των ίδιων διαδικασιών κρίθηκε ότι ο ΟΤΕ είχε παραβεί µια σειρά 

ρυθµιστικών του υποχρεώσεων. Ειδικότερα: 

• Σηµαντικές καθυστερήσεις στην παροχή µισθωµένων γραµµών. 

• Ανεπαρκής παροχή πληροφοριών για την παροχή µισθωµένων γραµµών  

• Μη έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Προσφορά 

Αναφοράς. 

                                                 
45 Βλέπε ΑΠ ΕΕΤΤ 270/62/13-2002. 

46 Βλέπε ΑΠ ΕΕΤΤ 341/105/28-01-2005. 
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• Μη καταβολή ποινικών ρητρών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προσφορά 

αναφοράς. 

• Μη συµµόρφωση µε τα Υποδείγµατα των εγκεκριµένων από την ΕΕΤΤ 

συµβάσεων . 

• Παροχή ανεπαρκών πληροφοριών σχετικά µε τιµές 

• Άρνηση παροχής Τµηµατικών Κυκλωµάτων. 

Επί τη βάσει των ανωτέρω ρυθµιστικών παραβάσεων και παραβάσεων ανταγωνισµού, η 

ΕΕΤΤ επέβαλε ένα υψηλό διοικητικό πρόστιµο στον ΟΤΕ.47 

 

6.7. Κατευθύνσεις για την Επιλογή Υποχρεώσεων  

Κατά την επιλογή των κατάλληλων υποχρεώσεων για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων ανταγωνισµού που έχουν εντοπιστεί, η ΕΕΤΤ έχει την υποχρέωση να λάβει υπόψη 

τους στόχους που αναφέρονται στα Άρθρα 8 (2), (3) και (4) της Οδηγίας Πλαίσιο (την 

προώθηση του ανταγωνισµού, τη συνεισφορά στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και την 

προώθηση των συµφερόντων των χρηστών). Συνεπώς, οι υποχρεώσεις που θα επιβληθούν από 

την ΕΕΤΤ πρέπει να βασίζονται στη φύση του προβλήµατος ανταγωνισµού που εντοπίζεται και 

να είναι αναλογικές και αιτιολογηµένες εν όψει των στόχων που τίθενται στο Άρθρο 8 (4) της 

Οδηγίας Πλαίσιο. 

Η ΕΕΤΤ έχει εντοπίσει στην Ενότητα 6.4 ανωτέρω µια σειρά από πραγµατικά και πιθανά 

προβλήµατα ανταγωνισµού που µπορεί να ανακύψουν από τη δεσπόζουσα θέση του ΟΤΕ στην 

αγορά χονδρικής παροχής τερµατικών τµηµάτων (έως και 2Mbps και άνω των 2Mbps) και 

ζευκτικών τµηµάτων. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι απίθανο, εντός των χρονικών πλαισίων της 

παρούσας εξέτασης και στο άµεσο µέλλον µετά από  αυτήν, να υπάρξει κάποια ρεαλιστική 

                                                 
47 ∆ύο εκατοµµύρια ευρώ. ΑΠ ΕΕΤΤ  341/105/28-01-2005 . Με την εν λόγω Απόφαση επεβλήθη πρόστιµο 

1.500.000 ευρώ για παραβάσεις δικαίου του ανταγωνισµού και 500.000 ευρώ για παραβάσεις της τηλεπικοινωνιακής 

νοµοθεσίας. 
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πιθανότητα ανάπτυξης σηµαντικού ανταγωνισµού στην Ελλάδα, λόγω της απουσίας κάποιας 

ανταγωνιστικής υποδοµής και της ύπαρξης φραγµών εισόδου. 

Οι επιβαλλόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις πρέπει να διευκολύνουν την είσοδο των 

ανταγωνιστών στις λιανικές αγορές που επιλέγουν µε την παροχή πρόσβασης στα αντίστοιχα 

προϊόντα χονδρικής του ΟΤΕ υπό όρους και συνθήκες που προάγουν την αποδοτικότητα και 

ισχυροποιούν τον ανταγωνισµό, ενώ θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και την ανάγκη να 

ενθαρρύνεται η αποδοτική επένδυση σε υποδοµές και η προώθηση καινοτοµιών. ∆εδοµένου ότι 

είναι απίθανο να επιτευχθεί αυτό µέσω µιας µόνο υποχρέωσης, οι υποχρεώσεις που προτείνονται 

κατωτέρω θα πρέπει να θεωρηθούν συµπληρωµατικές ως προς τον τρόπο µε τον οποίο η κάθε 

µία υποστηρίζει και ενισχύει τις υπόλοιπες και αντιστρόφως. 

 

6.8.  Προτεινόµενες Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις  

Στην παρούσα Ενότητα, η ΕΕΤΤ παραθέτει τις ρυθµιστικές υποχρεώσεις που πρέπει να 

επιβληθούν στον ΟΤΕ ως επιχείρηση µε ΣΙΑ στις τρεις χονδρικές αγορές µισθωµένων γραµµών 

που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι 

ρυθµιστικές υποχρεώσεις που παρατίθενται κατωτέρω είναι οι κατάλληλες, εύλογες και 

αναλογικές ενόψει των συνθηκών της αγοράς.   

Οι ειδικές υποχρεώσεις που µπορεί να επιβάλει η ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις χονδρικές 

αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρατίθενται στην Οδηγία για την Πρόσβαση και 

αναλύονται ανωτέρω στην Ενότητα 6.5.  Οι ειδικές ρυθµιστικές υποχρεώσεις που η ΕΕΤΤ 

προτείνει να επιβληθούν στον ΟΤΕ θα ισχύουν για κάθε µια από τις τρείς αγορές χονδρικών 

µισθωµένων γραµµών. Ειδικότερα:  

• Την χονδρική αγορά για µισθωµένα τερµατικά τµήµατα έως και 2Mbps 

(συµπεριλαµβανοµένου των τερµατικών τµηµάτων χωρητικότητας 2Mbps)  

• Τη χονδρική αγορά για µισθωµένα τερµατικά τµήµατα άνω των 2Mbps και  

• Την χονδρική αγορά για µισθωµένα ζευκτικά τµήµατα.   

Το γεωγραφικό εύρος και των τριών σχετικών αγορών είναι η Ελληνική Επικράτεια.  
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6.8.1. Υποχρέωση Πρόσβασης και Χρήσης Ειδικών Ευκολιών ∆ικτύου 

Το Άρθρο 12 (2) (α) της Οδηγίας για την Πρόσβαση και η απαίτηση της αναλογικότητας 

που ενσωµατώνεται στο Άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο απαιτούν από την ΕΕΤΤ πριν από την 

επιβολή υποχρέωσης παροχής πρόσβασης από έναν πάροχο µε ΣΙΑ να εξετάσει εάν η εν λόγω 

επιβολή δεν θα εµποδίσει άλλες εναλλακτικές όπως η παραγωγή του προϊόντος από ένας 

πάροχο/ανταγωνιστή.48 Αποσαφηνίζοντας τα ως άνω άρθρα, το σηµείο 19 του προοιµίου της 

Οδηγίας για την Πρόσβαση αναφέρει ότι «η επιβολή από τις ρυθµιστικές αρχές υποχρεωτικής 

πρόσβασης που αυξάνει τον ανταγωνισµό βραχυπρόθεσµα δεν θα πρέπει να µειώνει τα κίνητρα 

των ανταγωνιστών όπως επενδύσουν σε εναλλακτικές ευκολίες οι οποίες θα διασφαλίσουν 

µεγαλύτερο ανταγωνισµό µακροπρόθεσµα».  Καθότι τα υποκατάστατα από πλευράς προσφοράς 

διαφοροποιούνται λίγο για τα διάφορα χονδρικά προϊόντα µισθωµένων γραµµών, θα 

αναφερθούµε στις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων προκειµένου να εκτιµήσουµε εάν η 

υποχρέωση πρόσβασης είναι κατάλληλη και αναλογική ενόψει των συνθηκών της αγοράς. 

Αναπαραγωγή των στοιχείων του δικτύου και ισχύουσες δυναµικές αγοράς 

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι κάποια χονδρικά προϊόντα µισθωµένων γραµµών είναι διαθέσιµα 

και από παρόχους πέραν του ΟΤΕ, αλλά τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι επί του παρόντος, ο 

ανταγωνισµός δεν είναι αποτελεσµατικός και όπου υπάρχει περιορίζεται σε συγκεκριµένες 

διαδροµές. Από την πλευρά της προσφοράς, η αυτο-παροχή αποτελεί σαφώς µια δυνατότητα σε 

συγκεκριµένες διαδροµές, εάν και η ΕΕΤΤ δεν δύναται να  γνωρίζει τέτοιες διαδροµές παρά 

µόνο αφού χρησιµοποιηθούν.49 Κατά την άποψη της ΕΕΤΤ ωστόσο, πέραν των περιπτώσεων 

των υψηλών χωρητικοτήτων ή των ευρέως χρησιµοποιούµενων διαδροµών, αυτές οι 

                                                 
48 Το Άρθρο 12(2) χρησιµοποιεί τις ακόλουθες λέξεις, “η τεχνική και οικονοµική δυνατότητα εγκατάστασης ανταγωνιστικών 

ευκολιών […]λαµβάνοντας υπόψη την φύση και τον τύπο της αφορώσης διασύνδεσης”. 

49 Περισσότερα από 90%των χονδρικών ζευκτικών παρέχονται επί του παρόντος από τον ΟΤΕ αν και στις υψηλότερες 

χωρητικότητες η κατάσταση βελτιώνεται.  
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εναλλακτικές δεν δύνανται να ασκήσουν εκτενή ή επαρκή ανταγωνιστική πίεση στον ΟΤΕ εντός 

µιας εύλογης χρονικής περιόδου.50  

Για τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν στοιχεία δικτύου που δύνανται να 

αναπαραχθούν σε έναν βαθµό, η αναπαραγωγή είναι λιγότερο πιθανή κατά τα πρώτα χρόνια 

µετά την απελευθέρωση από ότι µεταγενέστερα (όταν οι νεοεισερχόµενοι έχουν εδραιωθεί στην 

αγορά). Η θεωρία και η πρακτική υποδεικνύουν ότι αρχικά οι νεοεισερχόµενοι δεν προτίθενται 

να επενδύσουν σε υποδοµές δικτύου. Προτιµούν να ενοικιάζουν την υπάρχουσα υποδοµή σε 

τέτοιο βαθµό που εάν εξέλιπε αυτή η δυνατότητα πιθανότατα να µην υπήρχε και νέα είσοδος 

στην αγορά. Οι επιχειρήσεις ωστόσο που δραστηριοποιούνται για κάποιο διάστηµα, έχουν 

περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε την αγορά, έχουν µια πελατειακή βάση και ως εκ 

τούτου χειρίζονται καλύτερα τα ρίσκα που συνδέονται µε το να επενδύσουν σε υποδοµή. Εν 

ολίγοις, για νεοεισερχόµενους, η διαθεσιµότητα εισόδου επί τη βάσει κατάλληλα 

τιµολογούµενης πρόσβασης στα προϊόντα χονδρικής αποτελεί συστατικό στοιχείο της 

µεταγενέστερης αναπαραγωγής από αυτούς των ως άνω στοιχείων (όταν δηλαδή θα έχουν 

αποκτήσει την εµπειρία). Συνεπώς, πιθανές αρνήσεις παροχής κατά τα πρώτα χρόνια της 

απελευθέρωσης δύνανται να εµποδίσουν τον ανταγωνισµό.51  Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι όλα τα 

ανωτέρω  ισχύουν για τις περιπτώσεις των µισθωµένων γραµµών γενικότερα.    

Η ΕΕΤΤ εκτιµά ότι η συνέχιση παροχής χονδρικών µισθωµένων γραµµών από άκρο σε 

άκρο, χωρίς να συνοδεύεται από άµεση εισαγωγή των χονδρικών προϊόντων τερµατικών και 

ζευκτικών τµηµάτων, ενδεχοµένως να εµποδίζει την ανάπτυξη των υποδοµών και του 

ανταγωνισµού στην Ελλάδα.  

 

                                                 
50 Για τις περιπτώσεις όπου εµφανισθεί στο µέλλον σηµαντική εναλλακτική υποδοµή σε µια ή περισσότερες διαδροµές, η ΕΕΤΤ 

δύναται να βρει ότι αυτές συνιστούν ξεχωριστές σχετικές αγορές και οι ρυθµιστικές υποχρεώσεις που θα επιβληθούν για 

αυτές τις αγορές δύνανται να είναι λιγότερες, να διαφοροποιούνται ή και να ανακληθούν εάν η αγορά παροχής χονδρικών 

ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών καταστεί ανταγωνιστική. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει επί του παρόντος. 

51 Οι τύποι των χονδρικών στοιχείων που προκαλούν τα περισσότερα προβλήµατα περιγράφησαν ως του επιπέδου του  

ουσιιωδών ευκολιών ή επενδύσεις που δεν είναι δυνατόν να αναπαραχθούν οικονοµικά κατά τον παρόντα χρόνο και κάτω 

από αυτές τις συνθήκες. 
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Η Σηµασία των Τµηµατικών Κυκλωµάτων και υπάρχουσες υποχρεώσεις πρόσβασης 

Παρά το γεγονός ότι ο ΟΤΕ υπόκειται σε υποχρεώσεις πρόσβασης βάσει της υπάρχουσας 

Προσφοράς Αναφοράς για µισθωµένες γραµµές, η ΕΕΤΤ εξετάζει επίσης στα πλαίσια της 

παρούσας διαβούλευσης εάν είναι σκόπιµο να παρέχονται µέσω της Προσφοράς Αναφοράς 

χονδρικά προϊόντα τµηµατικών κυκλωµάτων.  

Τα Τµηµατικά Κυκλώµατα επιτρέπουν στους παρόχους ανταγωνιστές να παρέχουν 

υπηρεσίες µισθωµένων γραµµών στους πελάτες τους χρησιµοποιώντας και δικές τους υποδοµές 

ιδίως οσον αφορά τα ζευκτικά τµήµατα των µισθωµένων γραµµών. Η ΕΕΤΤ εκτιµά ότι εάν ο 

ΟΤΕ παρείχε προϊόντα Τµηµατικών Κυκλωµάτων οι ανταγωνιστές του ΟΤΕ θα εδύνατο να 

αντικαταστήσουν ορισµένες µισθωµένες γραµµές από άκρο σε άκρο µε Τµηµατικά Κυκλώµατα. 

Συνεπώς, η ΕΕΤΤ προτείνει όπως η προσφορά αναφοράς του ΟΤΕ περιέχει όχι µόνο χονδρικά 

προϊόντα µισθωµένων γραµµών (δηλ ζευκτικά και τερµατικά τµήµατα) αλλά και προϊόντα 

Τµηµατικών Κυκλωµάτων.  

Προτάσεις 

Βάσει της ανωτέρω ανάλυσης αγοράς, η ΕΕΤΤ προτείνει όπως επιβληθούν στον ΟΤΕ οι 

εξής υποχρεώσεις: 

1. Να παρέχει χονδρικές µισθωµένες γραµµές (α) τερµατικών τµηµατικών , (β) 

ζευκτικών τµηµάτων  και (γ) τµηµατικών κυκλωµάτων,  

2. Να συνεχίσει τη παροχή χονδρικών µισθωµένων γραµµών από άκρο σε άκρο, 

µέχρι την υλοποίηση παροχής προϊόντων τερµατικών και ζευκτικών τµηµάτων, 

3. Να παρέχει πρόσβαση σε συναφείς, ευκολίες συµπεριλαµβανοµένου της 

συνεγκατάστσης, προκειµένου να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική παροχή 

χονδρικών µισθωµένων γραµµών. Η Οδηγία Πλαίσιο, ορίζει τις ‘συναφείς 

ευκολίες’ ως ‘τις ευκολίες εκείνες που συνδέονται µε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, και/ή υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επιτρέπουν ή/και 

υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών µέσω του δικτύου ή/και υπηρεσίας’. 

Συνεπώς, σύµφωνα µε το Άρθρο 12 (1) (στ) της Οδηγίας για την Πρόσβαση 

απαιτείται και υποχρέωση συνεγκατάστασης.  



 

77 

4. Να παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα και άλλες 

βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την διαλειτουργικότητα των 

υπηρεσιών ή εικονικών υπηρεσιών δικτύου. Οµοίως, σύµφωνα µε το Άρθρο 12 

(1) (θ) της Οδηγίας για την Πρόσβαση, ο ΟΤΕ απαιτείται να παρέχει πρόσβαση 

σε όλα τα συστήµατα πληροφορικής που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται 

δίκαιος ανταγωνισµός κατά την παροχή των υπηρεσιών. 

5. Να συνάψει Συµφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών. Σύµφωνα µε το Άρθρο 12 (1) της 

Οδηγίας για την Πρόσβαση, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι ως άνω υποχρεώσεις θα πρέπει 

να συνοδεύονται µε όρους ισότιµου, εύλογου και έγκαιρου χαρακτήρα. Τα εν 

λόγω ζητήµατα έχουν αποδειχθεί ως ιδιαιτέρως σηµαντικά στην υπό εξέταση 

αγορά λόγω των ενεργειών του ΟΤΕ. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη Συµφωνιών Επιπέδου Υπηρεσίας (Service Level Agreements (SLAs)) και 

µάλιστα για όλα τα προϊόντα, και για όλες τις διαδικασίες όπως παροχή των 

υπηρεσιών και αποκατάσταση βλαβών. Στην περίπτωση όπου έχει τεθεί σε ισχύ η 

Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσίας (SLA), η ΕΕΤΤ είναι της άποψης ότι θα πρέπει 

να ισχύουν και να εφαρµόζονται συγκεκριµένες ρήτρες και όροι αναφορικά µε 

την ευθύνη των µερών οι οποίες και θα λειτουργούν ως κίνητρο για την 

συµµόρφωση των µερών µε αυτά. Η βασική/ ελάχιστη ποιότητα των παραµέτρων 

υπηρεσιών (Βασικό Επίπεδο Συµφωνιών Υπηρεσιών (Βασικό SLA)) καθώς και 

οι σχετικές οικονοµικές ρήτρες ή όροι αναφορικά µε την ευθύνη των µερών που 

θα ισχύουν σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις προϋποθέσεις του Βασικού 

SLA, θα πρέπει να αποτελούν µέρος της βασικής λίστας των περιεχοµένων της 

σχετικής Προσφοράς Αναφοράς που θα δηµοσιεύεται από τον ΟΤΕ, σύµφωνα µε 

το Άρθρο 9 (4) και το Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας για την Πρόσβαση. 

Προκειµένου να διασφαλισθεί µεταξύ άλλων η αποτελεσµατικότητα του Βασικού 

SLA, η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση δηµοσίευσης 

δεικτών αποδοτικότητας (Performance Indicators) σε τριµηνιαία βάση και ανά 

περίπτωση, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της ΕΕΤΤ (βλέπε επίσης και κατωτέρω 

αναφορικά µε την υποχρέωση διαφάνειας). Επιπλέον, η ΕΕΤΤ προτείνει να 
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επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να διαπραγµατεύεται µε καλή πίστη όλα τα 

εύλογα αιτήµατα αναφορικά µε SLAs “πέραν του Βασικού” (Advanced SLAs). 

Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕΤΤ θα προβεί σε διάλογο µε τον ΟΤΕ προκειµένου να 

διαµορφώσει το εύρος και τις ρήτρες των εν λόγω SLAs. 

6. Ύπαρξη διαδικασιών µετάβασης. Στα πλαίσια της υποχρέωσης πρόσβασης, ο 

ΟΤΕ θα υποχρεούται να ικανοποιεί αιτήµατα µετάβασης µεταξύ: 

a.  µισθωµένων γραµµών από άκρο εις άκρο και ζευκτικών τµηµάτων / 

τερµατικών τµηµάτων,  

b. µισθωµένων γραµµών από άκρο εις άκρο και τµηµατικών κυκλωµάτων  

Οι εν λόγω διαδικασίες µετάβασης θα περιγράφονται στην σχετική Προσφορά 

Αναφοράς ( βλέπε και ενότητα αναφορικά µε υποχρέωση ∆ιαφάνειας) 

7. Να ικανοποιεί όλα τα εύλογα αιτήµατα για χονδρικές µισθωµένες γραµµές ( 

ζευκτικά, τερµατικά τµήµατα και τµηµατικά κυκλώµατα) άνω των 155Mbps  

6.8.2. Υποχρέωση Μη ∆ιακριτικής Μεταχείρισης  

[MS1]Ο βασικός στόχος µιας υποχρέωσης µη-διακριτικής µεταχείρισης είναι ένας 

πάροχος µε ΣΙΑ να πωλεί τα χονδρικά προϊόντα του και τις συναφείς υπηρεσίες στους 

ανταγωνιστές του µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις µε τις οποίες πωλεί αυτά στο 

λιανικό του άκρο. Προκειµένου να λειτουργήσει η ως άνω υποχρέωση, απαιτείται η ύπαρξη 

λογιστικού διαχωρισµού µεταξύ των λιανικών και χονδρικών λειτουργιών µισθωµένων γραµµών 

του παρόχου µε ΣΙΑ. Επί του παρόντος κάτι τέτοιο δεν εφαρµόζεται στον ΟΤΕ, και ως εκ 

τούτου είναι αδύνατο να ελεγχθεί η επίτευξη του ως άνω στόχου. Ως εκ τούτου, απαιτείται και 

κάποια άλλη ρυθµιστική υποχρέωση ή συνδυασµός υποχρεώσεων προκειµένου να υπάρχει 

µεγαλύτερη προστασία των εναλλακτικών παρόχων από πρακτικής τιµολογιακής 

διαφοροποίησης. Όταν εδραιωθεί η υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού, η ΕΕΤΤ προτείνει να 

χρησιµοποιηθεί η εν λόγω υποχρέωση σε συνδυασµό µε τις υπάρχουσες και µελλοντικές 

προσφορές χονδρικών µισθωµένων γραµµών. 

Ένας πάροχος µε ΣΙΑ έχει επίσης κίνητρα να ακολουθήσει πρακτικές διακριτικής/ 

µεταχείρισης αναφορικά µε την τιµολόγηση της παροχής µισθωµένων γραµµών και συναφών 
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υπηρεσιών, ειδικά για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η τιµολογιακή διάκριση θεωρείται ως µια 

λιγότερο πιθανή επιλογή. Όπου το υποδεικνύει η ανάλυση αγοράς της ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ δύναται 

να επιβάλλει υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης σε έναν πάροχο µε ΣΙΑ. Τα (µη-

τιµολογιακά) προβλήµατα ανταγωνισµού που σχετίζονται κυρίως µε την παροχή µισθωµένων 

γραµµών περιλαµβάνουν την παρακράτηση πληροφοριών, την παροχή χαµηλότερου επιπέδου 

ποιότητας υπηρεσιών και την στρατηγική χρήση πληροφοριών. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι µια 

υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης είναι απαραίτητη προκειµένου να διασφαλισθεί ότι ο 

ΟΤΕ δεν διακρίνει προς όφελος του λιανικού του άκρου (συµπεριλαµβανοµένων των 

θυγατρικών του και άλλων συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων). 

Η ΕΕΤΤ προτείνει όπως επιβληθεί η υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης και για τις 

τρείς σχετικές αγορές µισθωµένων γραµµών που ορίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

διαβούλευσης. Αυτό σηµαίνει ότι ο ΟΤΕ θα υπόκειται σε µια γενική υποχρέωση µη-διακριτικής 

µεταχείρισης αναφορικά µε την παροχή µισθωµένων γραµµών (συµπεριλαµβανοµένης της 

παροχής Τµηµατικών Κυκλωµάτων) και αναφορικά  µε την παροχή συναφών υπηρεσιών και 

πληροφοριών. Ο ΟΤΕ µε άλλα λόγια θα υποχρεούται να παρέχει στους άλλους τις ως άνω 

µισθωµένες γραµµές, συναφείς υπηρεσίες και πληροφορίες, µε τους ίδιους όρους και µε την ίδια 

ποιότητα που παρέχει και τις δικές του υπηρεσίες ή αυτών των θυγατρικών του ή συνδεδεµένων 

µε αυτόν επιχειρήσεων. Η εν λόγω υποχρέωση θα ενδυναµωθεί και µε την επιβολή της 

υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισµού. 

Ειδικότερα, βασικές πληροφορίες και κάθε σχετική υπηρεσία πρέπει να παρέχονται 

στους εναλλακτικούς παρόχους εντός των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων και επι τη βάσει 

προδιαγραφών ποιότητας τα οποία να είναι τουλάχιστον αντίστοιχα µε αυτά που παρέχονται στο 

λιανικό άκρο του ΟΤΕ (ή τις θυγατρικές του ή συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις). Κατά την 

παροχή των χονδρικών µισθωµένων γραµµών (συµπεριλαµβανοµένων των  Τµηµατικών 

Κυκλωµάτων), δεν θα πρέπει να παρατηρούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, σύζευξη 

προϊόντων ή ευκολιών εκτός και εάν δικαιολογούνται από τεχνικούς λόγους και δεν θα πρέπει 

να υπάρχουν µη εύλογοι συµβατικοί όροι. Επιπλέον, είναι σηµαντικό ότι οι πληροφορίες που 

λαµβάνονται από τον ΟΤΕ στα πλαίσια της παροχής χονδρικών µισθωµένων γραµµών 

(συµπεριλαµβανοµένων των  Τµηµατικών Κυκλωµάτων) να µην χρησιµοποιούνται από το 
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λιανικό άκρο του ΟΤΕ µε οποιονδήποτε τρόπο και προς αυτό το σκοπό να υπάρχει έγγραφη 

δέσµευση.  

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι µια υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης δύναται να µην 

αρκεί σε ορισµένες περιστάσεις καθότι ο ΟΤΕ δύναται να µην παρέχει στον εαυτό του τις ίδιες 

υπηρεσίες που απαιτεί και ένας άλλος πάροχος. Συνεπώς, δεν θα είναι δυνατόν τα SLAs για τα 

χονδρικά προϊόντα µισθωµένων γραµµών, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής  Τµηµατικών 

Κυκλωµάτων, να βασίζονται µόνο στην λιανική εµπειρία και ανάγκες του ΟΤΕ. Η ΕΕΤΤ 

προτείνει συνεπώς όπως εφαρµοσθούν συµπληρωµατικές υποχρεώσεις πρόσβασης και 

διαφάνειας. Είναι επίσης απαραίτητο να επιβληθούν υποχρεώσεις διαφάνειας και λογιστικού 

διαχωρισµού προκειµένου να επιβλέπεται η αποτελεσµατικότητα της υποχρέωσης µη 

διακριτικής µεταχείρισης.  

 

6.8.3. Υποχρέωση Λογιστικού ∆ιαχωρισµού  

Η ΕΕΤΤ παρέθεσε ανωτέρω τους λόγους για τους οποίους η επιβολή της υποχρέωσης 

µη-διακριτικής µεταχείρισης (αµεροληψίας), συνιστά µέτρο απαραίτητο για την αντιµετώπιση 

αριθµού προβληµάτων ανταγωνισµού που ανακύπτουν κατά την διαδικασία παροχής 

µισθωµένων γραµµών. Η υποχρέωση της µη διακριτικής µεταχείρισης, συχνά µπορεί να απαιτεί 

την επιβολή παροχής χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών προκειµένου να ελέγχεται η 

συµµόρφωση µιας επιχείρησης (ΟΤΕ) µε την εν λόγω υποχρέωση. ∆ια αυτού του µέτρου, η 

ΕΕΤΤ και οι εναλλακτικοί πάροχοι δύνανται να ελέγχουν την συµµόρφωση του ΟΤΕ µε την 

υποχρέωσή του να παρέχει τα χονδρικά προϊόντα του µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 

που τα παρέχει στους ανταγωνιστές του. 

Ακόµα και για τις περιπτώσεις όπου συµπεριφορές δεν συνιστούν διακριτική 

µεταχείριση, δύνανται να υπάρχουν προβλήµατα σχετικά µε υπερβολικές τιµές χονδρικής, 

συµπίεση περιθωρίου, ζητήµατα καταλογισµού του κόστους στις αγορές που ο ΟΤΕ κατέχει 

δεσπόζουσα θέση. Η υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού θα διευκολύνει την επίβλεψη από την 

ΕΕΤΤ της συµπεριφοράς του ΟΤΕ αναφορικά µε την υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης 

δεδοµένου ότι θα απαιτείται σαφής αναφορά σχετικά µε τις χονδρικές τιµές και εσωτερικές 
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µεταβιβάσεις τιµών για τις σχετικές υπηρεσίες όπως επίσης και να υπάρχει διαφάνεια στην 

κατανοµή του κόστους µεταξύ των προϊόντων και υπηρεσιών.  

Η ΕΕΤΤ προτίθεται συνεπώς όπως επιβάλει την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού για 

τις δραστηριότητες του ΟΤΕ. Ο σκοπός επιβολής της εν λόγω υποχρέωσης είναι  να παρέχεται 

ένα υψηλότερο επίπεδο λεπτοµέρειας σε σχέση µε τις πληροφορίες που άλλως θα προέκυπταν 

µόνο από τα λογιστικά φύλα του ΟΤΕ, να παρατηρείται στενά η συµπεριφορά του ΟΤΕ ως προς 

την παροχή µισθωµένων γραµµών σαν αυτή να συνιστούσε µια ξεχωριστή επιχειρηµατική πράξη 

από µόνη της), καθώς επίσης και να προλαµβάνεται η διακριτική µεταχείριση προς όφελος των 

δραστηριοτήτων του ίδιου του ΟΤΕ, ή των θυγατρικών του και των συνδεδεµένων µε αυτόν 

επιχειρήσεων, και η µη δίκαιη σταυροειδής επιδότηση.  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι θα πρέπει να καταρτίζονται και να δηµοσιεύονται οι ακόλουθες 

χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την παροχή όλων των χονδρικών µισθωµένων γραµµών 

(µε την επιφύλαξη της αρχής του επιχειρηµατικού απορρήτου και άλλων γενικών νοµικών 

υποχρεώσεων):52 

• Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως  

• Κατάσταση απασχολούµενου κεφαλαίου (λεπτοµερής µέθοδος υπολογισµού και 

τιµές των χρησιµοποιούµενων παραµέτρων) 

• Ενοποίηση λογαριασµών και συµφωνία µε προβλεπόµενους από το νόµο 

λογαριασµούς ή άλλες πηγές πληροφοριών κοστολόγησης  

• Περιγραφή της µεθόδου κοστολόγησης, µε αναφορά της βάσης και των προτύπων 

κόστους, των µεθόδων κατανοµής και αποτίµησης, της αναγνώρισης και 

χειρισµού έµµεσου κόστους 

• Παρατηρήσεις σχετικές µε τη µη διακρικτική µεταχείριση (λεπτοµερή τέλη 

µεταφοράς προκειµένου να δικαιολογείται η συµµόρφωση µε την υποχρέωση µη 

διακριτικής µεταχείρισης) 

• Έκθεση λογιστικού ελέγχου  

                                                 
52 Βλέπε Παράρτηµα της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Σεπτεµβρίου 2006 για το λογιστικό διαχωρισµό και τα 

συστήµατα κοστολόγησης, OJ L 266/64 of 11.10.2005. 
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• Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και ρυθµιστικώς προβλεπόµενων 

λογιστικών αρχών και 

• ∆ήλωση συµµόρφωσης προς τους κανόνες του Ευρωπαϊκού και Εθνικού 

δικαίου53 

Ωστόσο η ΕΕΤΤ, πρωτού λάβει την απόφασή της για τον ακριβή βαθµό του κάθετου και 

οριζόντιου λογιστικού διαχωρισµού που προτίθεται να επιβάλει στον ΟΤΕ, προτείνει να 

διαβουλευθεί περαιτέρω τις µεθοδολογίες λογιστικού διαχωρισµού και τις µεθοδολογίες 

λογιστικού ελέγχου. Για το ενδιάµεσο διάστηµα και εωσότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 

διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ θα απαιτεί από τον ΟΤΕ τη συµµόρφωση µε τις προϋφιστάµενες 

υποχρεώσεις  λογιστικού διαχωρισµού, όπως αυτές είχαν ήδη επιβληθεί µε την ΑΠ ΕΕΤΤ 

211/3/2001 (ΦΕΚ Β/466/2001) και την ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004, σε συµµόρφωση µε την κείµενη 

εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 

6.8.4. Υποχρέωση ∆ιαφάνειας  

Πέραν του να λειτουργεί προκειµένου να κλείσει το κενό πληροφοριών µεταξύ ενός 

παρόχου µε ΣΙΑ και ενός ανταγωνιστή του, η υποχρέωση διαφάνειας στοχεύει επίσης στο να 

παρέχονται πληροφορίες οι οποίες δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την ενδυνάµωση και 

αποτελεσµατικότητα άλλων υποχρεώσεων που τυχόν έχουν επιβληθεί στον πάροχο µε ΣΙΑ. Η 

ΕΕΤΤ είναι της άποψης ότι πρέπει να επιβληθεί υποχρέωση διαφάνειας για όλες τις τρείς 

                                                 
53 Η Σύσταση της Επιτροπής, προβλέπει ότι η ετήσια δήλωση συµµόρφωσης πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

- τα συµπεράσµατα του ορκωτού ελεγκτή; 

-όλες τις ασυµφωνίες που διαπιστώθηκαν; 

- συστάσεις εκ µέρους του ορκωτού ελεγκτή (µε περιγραφή των αντίστοιχων συνεπειών); 

- πλήρης περιγραφή της µεθόδου επαλήθευσης που ακολουθήθηκε και 

- ορισµένα συγκεντρωτικά χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά δεδοµένα  (όπως για παράδειγµα προσαρµογές εκτίµησης 

τρέχοντος κόστους, βασικές παραδοχές των µεθόδων κατανοµής, επίπεδο κατανεµόµενου κόστους και βαθµός διακριτότητας 

του µοντέλου). 

Η δηµοσίευση της δήλωσης συµµόρφωσης και των αποτελεσµάτων του λογιστικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται σε µορφή 

ευκολα προσβάσιµη από τα ενδιαφερόµενα µέρη, εντύπως ή ηλεκτρονικά, ή να δηµοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του φορέα 

εκµετάλευσης ή τον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ. 
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σχετικές αγορές προϊόντων που ορίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης 

προκειµένου να ενδυναµωθεί η αποτελεσµατικότητα της υποχρέωσης µη διακριτικής 

µεταχείρισης, λογιστικού διαχωρισµού και του ελέγχου των τιµών χονδρικής..54  Η υποχρέωση 

της διαφάνειας εξασφαλίζει επίσης ότι οι πάροχοι/ανταγωνιστές έχουν τις πληροφορίες που 

χρειάζονται προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση. Η εν λόγω υποχρέωση αναµένεται να 

βοηθήσει την είσοδο των ανταγωνιστών παρόχων στην αγορά και ως εκ τούτου να προωθήσει 

τον ανταγωνισµό καθώς και να υποβοηθήσει τα καθήκοντα επίβλεψης της ΕΕΤΤ.55  

Στην πράξη, η υποχρέωση διαφάνειας συνήθως απαιτεί από έναν πάροχο µε ΣΙΑ να 

δηµοσιεύει Προσφορά Αναφοράς για τις υπηρεσίες δικτύου αναφορικά µε τις οποίες κατέχει 

ΣΙΑ και που επιθυµούν να αγοράσουν οι ανταγωνιστές του. Η προσφορά αναφοράς παραθέτει 

τους τεχνικούς και εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις.56 Πρέπει επίσης να είναι επαρκώς 

αναλυτική προκειµένου να εξυπηρετεί τις εύλογες ανάγκες των παρόχων/ανταγωνιστών.   

Όπως σηµειώθηκε στην ενότητα 6.4, ο OTE χαρακτηρίστηκε το 2002 ως έχων ΣΙΑ στην 

αγορά παροχής µισθωµένων γραµµών και του επεβλήθη η υποχρέωση να δηµοσιεύει Προσφορά 

Αναφοράς. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι εύλογο και αναλογικό να εξακολουθήσει να επιβάλλεται η 

υποχρέωση διαφάνειας υπό τη µορφή  υποχρεωτικής προσφοράς αναφοράς η οποία θα 

περιλαµβάνει επίσης την παροχή Τµηµατικών Κυκλωµάτων. Κάτι τέτοιο διασφαλίζει ότι οι 

εναλλακτικοί πάροχοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες   και ξεκάθαρες διαδικασίες, 

στις οποίες δεν θα εδύναντο άλλως να έχουν πρόσβαση. Αυτό διευκολύνει την είσοδό τους στην 

αγορά και ως εκ τούτου προωθεί τον ανταγωνισµό. Τα µέτρα διαφάνειας παρέχουν επίσης µια 

                                                 
54 Η διαφάνεια απαιτείται επίσης προκειµένου να διαπιστωθεί εάν χρειάζονται και ρυθµιστικές υποχρεώσεις στη λιανική ή για 

να επιβλέπει κανείς τις υποχρεώσεις που δύναται να υιοθετηθούν. 

55 Η διαφάνεια επιτρέπει ώστε ο υπολογισµός του κόστους και των τιµών να γίνεται πιο ορατός, και επιτρέπει να βλέπει κανείς 

τις εσωτερικές µεταφορές τιµών. Μεγαλύτερη διαφάνεια θα επιτρέψει στην ΕΕΤΤ να παρατηρεί την συµµόρφωση µε την 

υποχρέωση µη διακρτικής µεταχείρισης αναφορικά µε τις µισθωµένες γραµµές. Θα επιτρέψει επίσης να αποφευχθούν 

προβληµατα ανταγωνισµού αναφορικά µε σταυροειδή επιδότηση, ορισµένες µορφές τιµολογιακής διάκρισης και συµπίεση 

περιθωρίου. 
56 Το Άρθρο  9 της Οδηγίας για την προσβαση προβλέπει ότι οι ρυθµιστικές αρχές δύνανται να απαιτούν από µια επιχείρηση µε 

ΣΙΑ να δηµοσιεύει προσφορά αναφοράς για υπηρεσίες, η οποία θα περιέχει όρους και προϋποθέσεις συµπεριλαµβανοµένων 

των τιµών. 
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µέθοδο για να διασφαλισθεί η συµµόρφωση µε την υποχρέωση µη-διακριτικής µεταχείρισης, 

καθότι οι πληροφορίες που απαιτούνται προκειµένου να εκτιµηθεί εάν υφίσταται τέτοια 

συµµόρφωση δεν θα ήταν άλλως διαθέσιµες. Συνεπώς, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι δια της ρυθµιστικής 

υποχρέωσης της διαφάνειας αντιµετωπίζεται ευθέως η φύση ορισµένων βασικών προβληµάτων 

που σχετίζονται µε τις εµπορικές πρακτικές του ΟΤΕ και είναι σύµφωνη µε το άρθρο 9(2) της 

Οδηγίας για την Πρόσβαση. Το Άρθρο 9 (2) της Οδηγίας για την Πρόσβαση προβλέπει ότι η 

ΕΕΤΤ δύναται να αιτείται από έναν πάροχο που έχει προσδιορισθεί ως πάροχος µε ΣΙΑ στην 

αγορά, να δηµοσιεύει Προσφορά Αναφοράς η οποία θα είναι επαρκώς αναλυτική, προκειµένου 

να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα εξαναγκάζονται να πληρώνουν για ευκολίες οι 

οποίες δεν είναι απαραίτητες για τις αιτούµενες υπηρεσίες. Η εν λόγω Προσφορά Αναφοράς θα 

πρέπει να συµπεριλαµβάνει µια περιγραφή των σχετικών προσφορών ανά στοιχείο σύµφωνα µε 

τις ανάγκες της αγοράς, και µια περιγραφή των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των τιµών. Το Παράρτηµα ΙΙ περιλαµβάνει την ελάχιστη δέσµη των 

στοιχείων που πρέπει να συµπεριληφθούν στην προσφορά αναφοράς για τις µισθωµένες 

γραµµές. 

∆εδοµένου ότι η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να επικαιροποιείται προκειµένου να 

αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της αγοράς, η ΕΕΤΤ προτείνει η Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ να 

αναθεωρείται είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της ΕΕΤΤ, ή κατόπιν θεµελιωµένου αιτήµατος είτε 

από την πλευρά του ΟΤΕ ή οποιουδήποτε άλλου αδειοδοτηµένου παρόχου. Ειδικότερα: 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την (πρώτη) αναθεωρηµένη Προσφορά 

Αναφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της Απόφασης της ΕΕΤΤ, εντός τριάντα (30) ηµερών από το 

χρονικό σηµείο που η ως άνω Απόφαση τίθεται σε εφαρµογή. Η ΕΕΤΤ µπορεί να επιβάλει 

αλλαγές στην προσφορά αναφοράς για την πρόσβαση σε µισθωµένες γραµµές και συναφείς 

ευκολίες στις περιπτώσεις εκείνες όπου κρίνει ότι δικαιολογούνται τέτοιες τροποποιήσεις.  

Για την περίπτωση όπου ο ΟΤΕ ζητήσει αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς, η 

ΕΕΤΤ λαµβάνοντας υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς έχουν υπάρξει, καθώς και 

την εµπειρία που απέκτησε αναφορικά µε την ερµηνεία της Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει 

εντός εύλογης περιόδου, εάν οι προτεινόµενες αλλαγές είναι κατάλληλες και αιτιολογηµένες. Η 

ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλαγές στην Προσφορά Αναφοράς για την πρόσβαση στις 
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µισθωµένες γραµµές και τα Τµηµατικά Κυκλώµατα και τις συναφείς ευκολίες όπου αυτές 

δικαιολογούνται.  

Για την περίπτωση όπου το αίτηµα για αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς 

υποβάλεται από κάποιον άλλο πάροχο (πέραν του ΟΤΕ), η ΕΕΤΤ λαµβάνοντας υπόψη τις όποιες 

σχετικές εξελίξεις της αγοράς έχουν τυχόν υπάρξει, καθώς την εµπειρία που απέκτησε 

αναφορικά µε την ερµηνεία της Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει εάν η Προσφορά Αναφοράς 

χρήζει αναθεώρησης. Εάν η απόφαση της ΕΕΤΤ είναι καταφατική, η ΕΕΤΤ θα προσκαλέσει τον 

ΟΤΕ να υποβάλει αναθεωρηµένη Προσφορά Αναφοράς, ορίζοντας προς τον σκοπό αυτό 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο ανάλογα µε τις τροποποιήσεις που απαιτούνται.  

Στις περιπτώσεις εκείνες που η ΕΕΤΤ κρίνει κατάλληλο, η ΕΕΤΤ δύναται να διεξάγει 

δηµόσια διαβούλευση παρέχοντας στα ενδιαφερόµενα µέρη την δυνατότητα να εκφράσουν τις 

απόψεις τους αναφορικά µε τις όποιες προτεινόµενες τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις της 

Προσφοράς Αναφοράς οι οποίες δύνανται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην σχετική αγορά, 

σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της Οδηγίας Πλαίσιο. 

Σε κάθε περίπτωση τα εµπλεκόµενα µέρη θα έχουν ένα εύλογο χρονικό διάστηµα 

προκειµένου να προβούν στις απαραίτητες τροποποιήσεις πρωτού εφαρµοσθεί η αναθεωρηµένη 

προσφορά αναφοράς. 

Το Άρθρο 9 της Οδηγίας για την Πρόσβαση, προβλέπει επίσης ότι η ΕΕΤΤ δύναται να 

ζητά από ένα πάροχο που έχει καθορισθεί µε ΣΙΑ στην αγορά, να προβαίνει σε δηµοσιοποίηση 

ορισµένων πληροφοριών, όπως λογιστικών πληροφοριών, τεχνικών πληροφοριών, 

χαρακτηριστικών δικτύου, όρων και προϋποθέσεων προσφοράς και χρήσης, και  τιµών. Το 

Άρθρο 9(3) της Οδηγίας για την Πρόσβαση, αναφέρει ότι η ΕΕΤΤ δύναται να ορίζει τις ακριβείς 

πληροφορίες που πρέπει να δηµοσιοποιούνται, το επίπεδο λεπτοµέρειας και τον τρόπο 

δηµοσιοποιήσής τους, και ότι η ΕΕΤΤ  δύναται να επιφυλλάσσεται του δικαιώµατός της να ζητά 

επιπλέον λεπτοµέρειες για τις περιπτώσεις εκείνες όπου περιστατικά στην αγορά υποδεικνύουν 

ότι η υπάρχουσα υποχρέωση (δηµοσιοποίησης)  δεν είναι επαρκής. Σε αυτά τα πλαίσια, η ΕΕΤΤ 

θεωρεί ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να παρέχει άµεσα στην ΕΕΤΤ κάθε 

πληροφορία, συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών πληροφοριών αναφορικά µε τις µισθωµένες 
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γραµµές, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος της, και σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα και το 

επίπεδο λεπτοµέρειας που αναφέρονται στο σχετικό αίτηµα της ΕΕΤΤ. 

Πέραν της ως άνω υποχρέωσης, ο ΟΤΕ πρέπει να παρέχει στην ΕΕΤΤ µια αναλυτική 

αναφορά σχετικά µε όλους τους δείκτες αποδοτικότητας (performance indicators) σε τριµηνιαία 

βάση και ανά περίπτωση οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από την ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ θα έχει επίσης την 

άδεια πρόσβασης στο σύστηµα/λογισµικό/ βάση δεδοµένων που τηρούνται για την µέτρηση των 

δεικτών αποτελεσµατικότητας (KPI -Key Performance Indicators) και τα σχετικά στοιχεία, 

προκειµένου να µπορεί να εξάγει πληροφορίες µε δική της πρωτοβουλία. Επιπλέον, οι άλλοι 

πάροχοι θα πρέπει να µπορούν να έχουν πρόσβαση στους δείκτες αποτελεσµατικότητας/ 

δεδοµένα που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες τους και τις συναλλαγές τους µε τον ΟΤΕ. 

Τέλος, κατόπιν λήψης σχετικού αιτήµατος από την ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ θα πρέπει να έχει την 

υποχρέωση να δηµοσιεύει ορισµένους ή όλους τους δείκτες αποτελεσµατικότητας στον 

δικτυακό του τόπο µε κατάλληλη µορφή, διασφαλίζοντας την αρχή του επιχειρηµατικού 

απορρήτου καθώς και την εµπιστευτικότητα κρίσιµων εµπορικών πληροφοριών (λχ. Μέσες ή 

συνολικές εκτιµήσεις, ή αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τις εκτιµήσεις στις οποίες δεν 

προσδιορίζεται το όνοµα του παρόχου). Το ως άνω µέτρο θα επιτρέψει στην ΕΕΤΤ να παρατηρεί 

καλύτερα, καθώς και να προλαµβάνει την όποια τυχόν διακριτική µεταχείριση άλλου παρόχου 

Οι δείκτες αποτελεσµατικότητας δύνανται να περιλαµβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 

τα κάτωθι στοιχεία:   

• Το ποσοστό των παραγγελιών µισθωµένων γραµµών από τους εναλλακτικούς 

παρόχους που ικανοποιήθηκε κατά τον οριζόµενο χρόνο, ανά χωρητικότητα 

µισθωµένης γραµµής.. 

• Ο µέσος χρόνος παράδοσης χονδρικών µισθωµένων γραµµών  ανά χωρητικότητα 

(για ζευκτικά και τεµατικά τµήµατα)για το 95%  των περιπτώσεων   

• Ο µέσος χρόνος παράδοσης χονδρικών µισθωµένων γραµµών ανά χωρητικότητα 

(για ζευκτικά και τεµατικά τµήµατα) για το 100%  των περιπτώσεων   

• Ο µέσος χρόνος παράδοσης χονδρικών τµηµατικών κυκλωµάτων ανά 

χωρητικότητα για το 95%  των περιπτώσεων   
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• Ο µέσος χρόνος παράδοσης χονδρικών τµηµατικών κυκλωµάτων ανά 

χωρητικότητα για το 100%  των περιπτώσεων   

• Μεταξύ µιας λίστας αναφερόµενων και συµφωνηθέντων κατηγοριών, την 

κατηγοροποίηση των λόγων για τους οποίους σταµάτησε η διαδικασία παροχής 

µισθωµένων γραµµών ή τις παραγγελίες που δεν παρεδόθησαν τις προβλεπόµενες 

ηµεροµηνίες, ανά κατηγορία και ανά χωρητικότητα µισθωµένης γραµµής. 

• Την κατανοµή χρόνου ανά εκκρεµούσα παραγγελία, χωριστά για λιανικές και 

χονδρικές µισθωµένες γραµµές που παρέχονται σε παρόχους ανταγωνιστές. Οι 

τελευταίες πρέπει να αναλύονται ανά τον τύπο της σχετικής µισθωµένης 

γραµµής. 

• Αριθµός αναφερόµενων βλαβών (χωριστά για Τµηµατικά Κυκλώµατα και άλλες 

χονδρικές µισθωµένες γραµµές), ανά προτεραιότητα και ανά ζώνη.  

• Αριθµός βλαβών που αποκαταστάθηκαν εντός του προδιαγεγραµµένου στις 

συµφωνίες επιπέδου υπηρεσιών χρόνου. 

Οι µισθωµένες γραµµές που αναφέρονται ανωτέρω σχετίζονται µε τερµατικά, ζευκτικά 

τµήµατα και  Τµηµατικά  Κυκλώµατα. 

Πέραν της επιβολής των υποχρεώσεων  παροχής πρόσβασης και  µη διακριτικής 

µεταχείρισης, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι εύλογο και αναλογικό να επιβληθεί στον ΟΤΕ – στα 

πλαίσια της υποχρέωσης διαφάνειας - η υποχρέωση να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ όλες τις 

συµφωνίες παροχής µισθωµένων γραµµών χονδρικής (ζευκτικών, τερµατικών και τµηµατικών 

κυκλωµάτων) που υπογράφει µε  παρόχους επί τη βάσει της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς, 

καθώς και κάθε SLA (πέραν του βασικού) που παρέχεται στους εναλλακτικούς παρόχους από 

τον ΟΤΕ επί τη βάσει εµπορικής διαπραγµάτευσης 

Προτείνοντας τις ως άνω υποχρεώσεις,57 η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη της το Άρθρο 9 (3) της 

Οδηγίας για την Πρόσβαση, το οποίο αναφέρει ότι η ΕΕΤΤ δύναται να ορίζει τις ακριβείς 

                                                 
57 Αν και τα δύο ζητήµατα ασχολούνται µε διαφάνεια, η διαβούλευση που αφορά την ανάγκη για προσφορά αναφοράς η οποία 

περιλαµβάνει προϊόντα χονδρικών µισθωµένων γραµµών συζητήθηκε ανωτέρω, όπως και το ζήτηµα της διαβούλευσης που 
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πληροφορίες που πρέπει να δηµοσιοποιούνται, το επίπεδο λεπτοµέρειας και τον τρόπο 

δηµοσιοποίησης τους, και ότι η ΕΕΤΤ  δύναται να επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να ζητά 

επιπλέον λεπτοµέρειες για τις περιπτώσεις εκείνες όπου περιστατικά στην αγορά υποδεικνύουν 

ότι η υπάρχουσα υποχρέωση (δηµοσιοποίησης)  δεν είναι επαρκής. 

6.8.5. Υποχρέωση ελέγχου τιµών και κοστολόγησης  

Για τις περιπτώσεις όπου ένα προϊόν χονδρικής δεν δύναται να αναπαραχθεί κατά τον 

χρόνο εισόδου στην αγορά και συνεπώς η άρνηση παροχής του από τον πάροχο µε ΣΙΑ θα 

οδηγούσε σε περιορισµό του ανταγωνισµού, είναι απαραίτητο όπως η υποχρέωση πρόσβασης να 

συνοδεύεται και µε ρύθµιση τιµών προκειµένου να αποφευχθεί η υπερβολική τιµολόγηση του 

χονδρικού προϊόντος.   

Το Άρθρο 13(1) της Οδηγίας για την Πρόσβαση επιτρέπει στην ΕΕΤΤ να επιβάλει 

υποχρεώσεις αναφορικά µε την ανάκτηση κόστους και υποχρεώσεις ελέγχου τιµών για τις 

υπηρεσίες πρόσβασης, στις περιπτώσεις εκείνες όπου η έλλειψη αποτελεσµατικού 

ανταγωνισµού σηµαίνει ότι ο πάροχος µε ΣΙΑ δύναται να έχει υπερβολικές τιµές, ή να προβαίνει 

σε συµπίεση περιθωρίου εις βάρος του τελικού καταναλωτή. Οι σχετικές αγορές που 

εξετάζονται στα πλαίσια της παρούσας χαρακτηρίζονται από έλλειψη ανταγωνισµού.  

Ελλείψει αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην αγορά, ο ΟΤΕ έχει περιορισµένα κίνητρα 

να µειώσει το κόστος του και να λειτουργήσει κατά τρόπο αποτελεσµατικό, καθότι δύναται να 

µεταφέρει στους πελάτες του, στην αγορά χονδρικής, (οι οποίοι δεν έχουν άλλες εναλλακτικές) 

αναποτελεσµατικά κόστη µε τη µορφή υπερβολικών τιµών. Σε αυτά τα πλαίσια, η ΕΕΤΤ θεωρεί 

ότι είναι κατάλληλο να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση κοστοστρεφούς τιµολόγησης και η 

υποχρέωση ελέγχου τιµών για την αγορά χονδρικής. ∆εδοµένης της περιορισµένης ύπαρξης 

ανταγωνισµού, ο στόχος της τιµολογιακής ρύθµισης είναι να γίνει διαθέσιµη στους παρόχους-

ανταγωνιστές του ΟΤΕ η πρόσβαση στα χονδρικά τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών 

(τόσο σε αυτά της τάξης έως και 2Mbps, όσο και σε αυτά των άνω των 2Mbps), στα ζευκτικά 

                                                                                                                                                             
αφορά την ανάγκη για συµφωνίες επιπέδου υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΟΤΕ (στα πλαίσια της συζήτησης για την 

υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης.). 
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τµήµατα και στις συναφείς ευκολίες σε τιµές που θα ίσχυαν εάν η αγορά ήταν ανταγωνιστική, 

επιτρέποντας παράλληλα στον ΟΤΕ µια εύλογη απόδοση επί του απασχολούµενου κεφαλαίου 

του.  

Για την περίπτωση των ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών ωστόσο (όπως 

έδειξαν οι προηγούµενες ενότητες της παρούσας διαβούλευσης) όπου το εύρος ζώνης αυξάνεται, 

τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι τα ζητήµατα έλλειψης ανταγωνισµού µειώνονται (βλέπε ενότητα 

6). 

Επιπλέον η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η διαθεσιµότητα των PPCs θα βοηθήσει τους 

εναλλακτικούς παρόχους να αναπτύξουν τις υποδοµές τους και µεταγενέστερα τις επιχειρήσεις 

µισθωµένων γραµµών τους, ειδικά σε σχέση µε τα ζευκτικά τµήµατα. Με την πάροδο του 

χρόνου η ΕΕΤΤ αναµένει ότι σε µια ή περισσότερες αγορές δύναται να εξελιχθεί ο 

ανταγωνισµός συνεπεία των αυξηµένων επενδύσεων από εναλλακτικούς παρόχους στο δίκτυο 

κορµού τους. 

Επί του παρόντος ωστόσο, η τιµολόγηση και η χρήση των εν λόγω τµηµάτων 

µισθωµένων γραµµών δεν υποδεικνύει ότι υφίστανται ξεχωριστές σχετικές αγορές (λόγω 

ύπαρξης µη-υποκαταστασιµότητας) µεταξύ των χαµηλότερων και  υψηλότερων ζωνών για τα 

ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ο πλέον κατάλληλος τρόπος για να 

αντιµετωπίσει τις εξελισσόµενες ανταγωνιστικές συνθήκες είναι να επιβάλει διαφοροποιηµένα 

ρυθµιστικά µέτρα. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ένα πιο κατάλληλο µέσο για να αντιµετωπίσει τις 

διαφορές ‘υπο-αγορών’ όσον αφορά τις συνθήκες ανταγωνισµού, είναι να προβλέψει 

διαφοροποιηµένα µέτρα (αντί να προβαίνει σε υποθέσεις σχετικά µε το εύρος µελλοντικών 

αγορών). Στα πλαίσια αυτής της απόφασής της, η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη της το άρθρο 12(2)(a) της 

Οδηγίας για την πρόσβαση και την αρχή της αναλογικότητας που αναφέρεται στο Άρθρο 8 της 

Οδηγίας Πλαίσιο.58  

Η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να παρέχει κοστοστρεφείς τιµές 

για τα ακόλουθα προϊόντα 

                                                 

58 Βλέπε ενότητα  5.6 για αναλυτικότερη προσέγγιση.  
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i. τα χονδρικά τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών,  

ii. τα χονδρικά ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών, έως και 155Mbps 

iii. τα τµηµατικά κυκλώµατα   

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η µεθοδολογία υπολογισµού για τις ως άνω κοστοστρεφείς τιµές 

πρέπει να είναι  το ΜΜΕΚ/ΤΚ. Η µεθοδολογία ΜΜΕΚ/ΤΚ αποτελεί µια ευρέως 

χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία κοστολόγησης που υπολογίζει το αποτελεσµατικό κόστος που 

προκύπτει από την παροχή µιας καθορισµένης επιπλέον µονάδας παραγωγής, µακροπρόθεσµα, και 

επί τη βάσει της υπόθεσης ότι ορισµένη παραγωγή έχει ήδη πραγµατοποιηθεί. Ο παράγοντας 

‘µακροπρόθεσµα’ αναφέρεται στον χρονικό ορίζοντα στον οποίο όλα τα κόστη 

(συµπεριλαµβανοµένων του κόστους κεφαλαίου) είναι µεταβλητά. 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η εν λόγω µεθοδολογία πληρεί τους στόχους του Άρθρου 5 της 

Οδηγίας για την Πρόσβαση. Συνιστά µια υποχρέωση  αναλογική, κατάλληλη και αναγκαία για την 

επίτευξη των στόχων της ΕΕΤΤ δηλαδή για την προαγωγή της αποτελεσµατικότητας και του 

ανταγωνισµού και για την µεγιστοποίηση των οφελών του τελικού καταναλωτή. Επιπροσθέτως 

δεν επιβάλει κάποιο δυσανάλογο βάρος αν αναλογισθεί κανείς τους σκοπούς τους οποίους 

επιδιώκει. Οι προτεινόµενες από τον ΟΤΕ τιµές πρέπει να εγκρίνονται από την ΕΕΤΤ. 

Η µεθοδολογία ΜΜΕΚ/ΤΚ αφορά την χρήση είτε λογιστικών στοιχείων (σε ένα top-down 

µοντέλο) ή στοιχείων επί τη βάσει µιας προβολής στο µέλλον (σε ένα  bottom-up µοντέλο) 

προκειµένου να διαπιστωθούν τα µακροπρόθεσµα κόστη παραγωγής που χαρακτηρίζουν µια 

καθορισµένη επιπλέον µονάδα παραγωγής µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας. Η εν λόγω µέθοδος 

απαιτεί τη χρησιµοποίηση των τρεχουσών αποτιµήσεων για τα στοιχεία ενεργητικού του δικτύου  

και την αντίστοιχη προσαρµογή παραµέτρων. Συνήθως, το ‘καθαρό’ επαυξητικό κόστος 

επαυξάνεται κατά µια χρέωση που επιτρέπει την ανάκτηση του κοινού κόστους από όλες τις 

παραγόµενες υπηρεσίες, συχνά δια της χρησιµοποίησης µιας απλής και ενιαίας επαύξησης 

γνωστής ως ‘equi-proportional mark-up’ η οποία επαυξάνει τα κόστη όλων των υπηρεσιών κατά 

το ίδιο αναλογικό ποσό. 

Αντίθετα, τα πλήρως κατανεµηµένα κόστη (µοντέλα ΠΚΚ) βασίζονται σε µια 

εξαντλητική κατανοµή όλου του κόστους των εξεταζόµενων υπηρεσιών. Άµεσα κόστη 

κατανέµονται πρώτα σε κάθε υπηρεσία και τα έµµεσα κόστη κατανέµονται σύµφωνα µε έναν 
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προκαθορισµένο κανόνα. Τα µοντέλα ΠΚΚ δύνανται να βασίζονται είτε σε ιστορικούς 

λογαριασµούς ή σε τρέχοντες λογαριασµούς. 

Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ένα µοντέλο ΠΚΚ ενσωµατώνει λογιστική τρέχοντος 

κόστους δύναται να προσοµοιάζει σε µια µεθοδολογία ΜΜΕΚ η οποία περιλαµβάνει µια 

επαύξηση όπως αυτή που περιγράφηκε ανωτέρω. Η διαφορά µεταξύ των διαδικασιών είναι ότι 

τα µοντέλα ΜΜΕΚ απαιτούν εξέταση του εάν η υπό εξέταση υπηρεσία παράγεται 

αποτελεσµατικά, ενώ η προσέγγιση ΠΚΚ λαµβάνει υπόψη της τα πραγµατικά κόστη ως έχουν 

(αναπροσαρµοσµένα µε τη βάση τη λογιστική του τρέχοντος κόστους) και τα κατανέµει στις 

παραγόµενες υπηρεσίες. Καθότι οι ρυθµιζόµενες τιµές επιτρέπουν κανονικά την ανάκτηση µόνο 

του αποτελεσµατικού κόστους η προσέγγιση ΜΜΕΚ προτιµάται. Στις περιπτώσεις όµως εκείνες 

όπου δεν υπάρχουν µοντέλα ΜΜΕΚ, δύναται να διατηρηθεί η προσέγγιση ΠΚΚ η οποία είναι 

κατάλληλη για µια µικρή περίοδο και υπό τον όρο ότι η βασίζεται σε τρέχοντα κόστη των 

εισαγωγών κεφαλαίου και άρα λαµβάνει υπόψη τα κόστη κεφαλαίου µε µια µελλοντική 

προσέγγιση.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδοµένου ότι επί του παρόντος, οι τιµές 

µισθωµένων γραµµών του ΟΤΕ βασίζονται σε ένα µοντέλο ΠΚΚ/ΤΚ η ΕΕΤΤ προτείνει: 

i. να διατηρηθεί για µια µεταβατική περίοδο η υποχρέωση του ΟΤΕ να 

παρέχει τιµές για τις χονδρικές µισθωµένες γραµµές χρησιµοποιώντας το 

κόστος που προκύπτει από το µοντέλο ΠΚΚ/ΤΚ.  

ii. να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να µεταβεί σε ένα µοντέλο top-down 

ΜΜΕΚ/ΤΚ στο µέλλον.  

iii. να χρησιµοποιεί µοντέλο bottom-up (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως 

αποτελεσµατικότητα, ζητήµατα οικονοµιών κλίµακος που επιδρούν στα 

κόστη κλπ),59 προκειµένου να εξακριβώσει τα αποτελέσµατα του 

                                                 

59 Προκειµένου να υπολογισθεί το κόστος της αποτελεσµατικής παροχής 

υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιµοποιεί άλλες µεθοδολογίες από αυτές που 

χρησιµοποιούνται από τον ΟΤΕ. 
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ΠΚΚ/ΤΚ top-down  µοντέλου του ΟΤΕ και αργότερα του µοντέλου 

ΜΜΕΚ/ΤΚ top-down. Τα αποτελέσµατα του bottom up µοντέλου της 

ΕΕΤΤ θα διασταυρώνονται και µε αποτελέσµατα από βέλτιστες διεθνείς 

πρακτικές60 . Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ θα προβεί σε ανάλογη 

τροποποίηση των αποτελεσµάτων του µοντέλου top-down.   

Αναφορικά µε τις συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατάσταση, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η τιµή 

αυτών των ευκολιών πρέπει να βασίζεται σε κόστη που προκύπτουν από  bottom-up µοντέλα τα 

οποία θα παρέχονται από τον  OTE και θα ελέγχονται από την ΕΕΤΤ.  

Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία τιµολόγησης 

από τα µοντέλα top-down ή/και bottom up εντός της προβλεπόµενης χρονικής περιόδου( δηλ. έξι 

µήνες πριν από την εφαρµογή των τιµών), η ΕΕΤΤ θα δύναται να ανατρέχει αµέσως στο δικό της 

µοντέλο bottom-up (χρησιµοποιώντας τιµές για τις παραµέτρους του µοντέλου που βασίζονται σε 

στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς). 

Ένα σύστηµα κοστολόγησης είναι απαραίτητο για τις περιπτώσεις εκείνες όπου έχει 

επιβληθεί σε έναν πάροχο η υποχρέωση κοστοστρέφειας, η υποχρέωση ελέγχου τιµών, η 

απόδοση του κόστους ή/και έλεγχος τιµών λιανικής. Αναφορικά µε την παρούσα σχετική αγορά, 

η υποχρέωση κοστοστρέφειας του ΟΤΕ προτάθηκε από την ΕΕΤΤ  ως µια εύλογη ρυθµιστική 

υποχρέωση για όλες τις αγορές µισθωµένων γραµµών πέραν αυτών των ζευκτικών τµηµάτων 

άνω των 155 Mbps και ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωµένη να επιβάλει και µία περαιτέρω 

υποχρέωση όσον αφορά τα κοστολογικά συστήµατα βάσει των οποίων θα ρυθµίζεται ο ΟΤΕ.  

Η αναλυτική εφαρµογή της ως άνω υποχρέωσης εφαρµογής ενός µοντέλου top-down 

ΜΜΕΚ/ΤΚ θα συµπεριλαµβάνεται στη µελλοντική δηµόσια διαβούλευση για τις µεθοδολογίες 

κοστολόγησης και το λογιστικό διαχωρισµό, η οποία θα εξετάζει µεταξύ άλλων, ζητήµατα που 

αφορούν τη διατήρηση λογιστικών στοιχείων, συγκεκριµένες αναφορές που θα ζητούνται ανά 

περίπτωση, τον έλεγχο και την χρονική περιοδο στην οποία πρέπει να παρέχονται τα στοιχεία.  

                                                 

60 Οι τιµές παραγωγής δύνανται να συγκρίνονται µε αυτές ανταγωνιστικών 

αγορών (βλέπε Άρθρα 13(3) και 14) της Οδηγίας για την πρόσβαση). 
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Η ΕΕΤΤ προτίθεται να διαβουλευθεί περαιτέρω τις µεθοδολογίες κοστολόγησης και 

λογιστικού διαχωρισµού που θα υποστηρίζουν την κοστολόγηση των υπηρεσιών. Στο ενδιάµεσο 

διάστηµα, η ΕΕΤΤ προτείνει να διατηρηθεί το υπάρχον επίπεδο των υποχρεώσεων κοστολόγησης 

του ΟΤΕ εώς ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαβουλεύσεις. 

Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισµού και το κοστολογικό σύστηµα του παρόχου 

µε ΣΙΑ θα ελέγχονται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από 

την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο δηµοσιεύεται ∆ήλωση Συµµόρφωσης από την ΕΕΤΤ, µε την 

επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας περί εµπορικού απόρρητου.  

Κατά την µεταβατική περίοδο έως ότου η ΕΕΤΤ εγκρίνει το  top-down ΜΜΕΚ/ΤΚ 

µοντέλο, το υπάρχον µοντέλο ΠΚΚ/ΤΚ θα διατηρείται ως η βάση υπολογισµού κοστοστρεφών 

τιµών.  

Συνοπτικά, η θέση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την επιβολή ελέγχου τιµών για τις χονδρικές 

µισθωµένες γραµµές είναι η εξής: 

i. Ο OTE να παρέχει προϊόντα Τµηµατικών Κυκλωµάτων σε κοστοστρεφείς 

τιµές επί τη βάσει ΜΜΕΚ/ΤΚ. 

ii. Ο ΟΤΕ να παρέχει τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών σε 

κοστοστρεφείς τιµές επί τη βάσει ΜΜΕΚ/ΤΚ. 

iii. Ο ΟΤΕ να παρέχει ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών έως και 

155Μbps  σε κοστοστρεφείς τιµές επί τη βάσει ΜΜΕΚ/ΤΚ. 

iv. Για µια µικρή µεταβατική περίοδο ο ΟΤΕ να συνεχίσει να εφαρµόζει το 

µοντέλο ΠΚΚ/ΤΚ για τον υπολογισµό κοστοστρεφών τιµών, ενώ 

ταυτόχρονα να προετοιµάζεται άµεσα για την εφαρµογή ενός top-down 

ΜΜΕΚ/ΤΚ µοντέλου. 

v. Ο ΟΤΕ να παρέχει τις συναφείς ευκολίες, όπως συνεγκατάσταση, µε βάση 

τιµές που προκύπτουν από bottom-up µοντέλα 

vi. Τα αποτελέσµατα του ΠΚΚ/ΤΚ µοντέλου του ΟΤΕ που θα εξάγονται κατά 

τη µικρή µεταβατική περίοδο και αργότερα του top-down ΜΜΕΚ/ΤΚ 

µοντέλου του,  
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a. θα διασταυρώνονται µε συγκριτική αναφορά στα αποτελέσµατα 

του bottom-up µοντέλου που θα αναπτύξει η EETT, και  

b. θα αντικαθιστώνται από τα ως άνω bottom-up στοιχεία 

κοστολόγησης σε περίπτωση καθυστερήσεων στην παροχή ακριβών top-

down ΠΚΚ/ΤΚ ή ΜΜΕΚ/ΤΚ ή/και bottom-up στοιχείων από τον ΟΤΕ.  

 

Περίληψη Προτεινόµενων Ρυθµιστικών Υποχρεώσεων 

 

Προκειµένου να αντιµετωπίσει την έλλειψη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στις 

σχετικές αγορές µισθωµένων γραµµών, οι οποίες αποτελούν και το αντικείµενο της παρούσας 

διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθούν στον ΟΤΕ υποχρεώσεις οι κυριότερες εκ των 

οποίων παρουσιάζονται στο ακόλουθο πίνακα : 

 

Πίνακας ρυθµιστικών υποχρεώσεων61 

Αγορά προϊόντων  3 – Ζευκτικά 

τµήµατα 
Προτεινόµενη 

υποχρέωση 

Αγορά 

προϊόντων 1 – 

Τερµατικά 

τµήµατα εώς 

και 2Mbs 

Αγορά 

προϊόντων 2 – 

Τερµατικά 

τµήµατα άνω 

των 2 Mbs 

Ζευκτικά 

τµήµατα  ≤155 

Mbs 

Ζευκτικά 

τµήµατα >155 

Mbs 

Υποχρέωση 

πρόσβασης 
    

Μη-διακριτική 

µεταχείριση 
    

Λογιστικός     

                                                 
61 Τα προτεινόµενα ρυθµιστικά µέτρα θα εφαρµόζονται επίσης για τα Τµηµατικά 

Κυκλώµατα όλων των χωρητικοτήτων.  
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∆ιαχωρισµός 

∆ιαφάνεια     

Υποχρεώσεις 

ελέγχου τιµών 

και 

κοστολόγησης 

LRIC top-

down (για τη 

µεταβατική 

περίοδο FDC-

CCA) που θα 

εξακριβώνεται 

µε LRIC 

bottom-up 

µοντέλο της 

ΕΕΤΤ 

LRIC top-

down (για τη 

µεταβατική 

περίοδο FDC-

CCA) που θα 

εξακριβώνεται 

µε  LRIC 

bottom-up 

µοντέλο της 

ΕΕΤΤ 

LRIC top-

down (για τη 

µεταβατική 

περίοδο FDC-

CCA) που θα 

εξακριβώνεται 

µε LRIC 

bottom-up 

µοντέλο της 

ΕΕΤΤ 

 

 

Ειδικότερα οι κυριότερες υποχρεώσεις που προτείνεται να επιβληθούν στον ΟΤΕ είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Ειδικές υποχρεώσεις αναφορικά µε την πρόσβαση και χρήση ειδικών ευκολιών 

δικτύου ιδίως αναφορικά µε τα εξής: 

i. Να παρέχει χονδρικές µισθωµένες γραµµές (α) τερµατικών τµηµατικών, (β) 

ζευκτικών τµηµάτων και (γ) τµηµατικών κυκλωµάτων,  

ii. Να συνεχίσει τη παροχή χονδρικών µισθωµένων γραµµών από άκρο σε 

άκρο, µέχρι την υλοποίηση παροχής προϊόντων τερµατικών και ζευκτικών 

τµηµάτων, 

iii. Να παρέχει πρόσβαση σε συναφείς, ευκολίες συµπεριλαµβανοµένου της 

συνεγκατάστσης, προκειµένου να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική παροχή 

χονδρικών µισθωµένων γραµµών.  

iv. Να παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα και 

άλλες βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την 

διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή εικονικών υπηρεσιών δικτύου. 

v. Να συνάψει συµφωνίες Συµφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών.. 
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2. Υποχρεώσεις ∆ιαφάνειας η σηµαντικότερη εκ των οποίων είναι η  δηµοσίευση 

Προσφορά Αναφορά  

3. Υποχρέωση Μη-διακριτικής µεταχείρισης εις βάρος ανταγωνιστών, κατά την 

παροχή των υπηρεσιών του στο λιανικό του άκρο ή σε οποιαδήποτε από τις 

συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις.  

4. Υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισµού για τις δραστηριότητες του ΟΤΕ που 

σχετίζονται µε την παροχή χονδρικών µισθωµένων γραµµών.  

5. Μέτρα ελέγχου τιµών και κοστολόγησης σχεδιασµένα ώστε να διασφαλίζεται ότι 

οι χονδρικές τιµές του ΟΤΕ αντανακλούν τα κόστη του 
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7. EΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
Ερωτήσεις ∆ιαβούλευσης Σχετικά µε τον Ορισµό Αγοράς 

Ε1: Συµφωνείτε µε την άποψη ότι τα ζευκτικά και τα τερµατικά τµήµατα χονδρικής δεν 

είναι υποκατάστατα; 

Ε2: Συµφωνείτε ότι το κατάλληλο όριο ανάµεσα στα ζευκτικά και τα τερµατικά τµήµατα 

χονδρικής είναι ο πλησιέστερος κόµβος (στη σχετική ιεραρχίες του δικτύου πρόσβασης) στον 

τελικό χρήστη; 

Ε3: Συµφωνείτε ότι αποτελούν χωριστές σχετικές αγορές τα τερµατικά τµήµατα: (i) έως 

και 2Mbps, και (ii) άνω των 2Mbps;  

Ε4: Συµφωνείτε ότι υπάρχει µια ενιαία σχετική αγορά για τα ζευκτικά τµήµατα 

χονδρικής (µε οποιαδήποτε χωρητικότητα); 

Ε5: Συµφωνείτε ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για τα ζευκτικά και τα τερµατικά 

τµήµατα χονδρικής είναι εθνική; 

Ερωτήσεις ∆ιαβούλευσης Σχετικά µε την Ανάλυση Αγοράς 

Ε6: Συµφωνείτε µε τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ σχετικά µε την ανάλυση 

αγοράς για τη χονδρική παροχή τερµατικών και ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών; 

Υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά της αγοράς που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη; 

Ε7: Θεωρείτε ότι η προσδοκίες της ΕΕΤΤ σχετικά µε τη µελλοντική ανάπτυξη του 

ανταγωνισµού στην αγορά πρέπει να αναθεωρηθούν; 

Ε8: Υπάρχουν άλλα ζητήµατα που θα έπρεπε να λάβει υπόψη η ΕΕΤΤ στην ανάλυση 

αγοράς; 

Ερωτήσεις ∆ιαβούλευσης Σχετικά µε τις Κανονιστικές Υποχρεώσεις 

Ε9:  Συµφωνείτε µε την ανάλυση σχετικά µε τα προβλήµατα ανταγωνισµού; 

Υπάρχουν άλλα προβλήµατα ανταγωνισµού που θεωρείτε ότι θα έπρεπε να εξετάσει η ΕΕΤΤ; 

Ε10: Συµφωνείτε ότι η υποχρέωση παροχής πρόσβασης θα πρέπει να επιβληθεί στον 

ΟΤΕ για τα τερµατικά τµήµατα, τα ζευκτικά τµήµατα και τα Τµηµατικά Κυκλώµατα;  
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Ε 11: Θεωρείτε ότι η παρούσα διάρθρωση των προϊόντων χονδρικής µισθωµένων 

γραµµών που παρέχονται από τον ΟΤΕ εξυπηρετούν την επιχειρηµατική λειτουργία ενός 

παρόχου ο οποίος επιθυµεί να ανταγωνισθεί στον ΟΤΕ στις σχετικές αγορές;  

Ε 12: Υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις πρόσβασης σχετικά µε µισθωµένες γραµµές 

χονδρικής που θα πρέπει να συµπεριληφθούν στις κανονιστικές υποχρεώσεις σχετικά µε 

µισθωµένες γραµµές που θα επιβάλει η ΕΕΤΤ στον ΟΤΕ; Εάν ναι περιγράψτε αναλυτικά τις 

προτάσεις σας. 

Ε 13: Συµφωνείτε µε τις υποχρεώσεις αµεροληψίας που περιγράφονται από την ΕΕΤΤ; 

Ε 14: Συµφωνείτε ότι ο ΟΤΕ θα πρέπει να υποχρεωθεί να δηµοσιεύει δείκτες 

αποτελεσµατικότητας (KPIs) για τις µισθωµένες γραµµές; Υπάρχουν επιπλέον KPIs τα οποία 

θεωρείτε ότι πρέπει να δηµοσιεύει ο ΟΤΕ; Εάν ναι προτείνεται τα σχετικά KPIs.;  

Ε15:  Συµφωνείτε µε τη µεθοδολογία ελέγχου τιµών και κοστολόγησης που προτείνει η 

ΕΕΤΤ να εφαρµοστεί;  

E16: Συµφωνείτε µε το προτεινόµενο ελάχιστο περιεχόµενο της Προσφοράς Αναφοράς; 

Εάν όχι προτείνετε το ελάχιστο περιεχόµενο για τη Προσφορά Αναφοράς.  
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8. Παράρτηµα Ι – Γλωσσάριο Όρων 
 

Χωρητικότητα Το φυσικό χαρακτηριστικό ενός τηλεπικοινωνιακού 

συστήµατα που παρουσιάζει την ταχύτητα µε την οποία µπορούν 

να µεταφερθούν οι πληροφορίες. Σε αναλογικά συστήµατα 

µετράται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο (Hertz) και σε ψηφιακά 

συστήµατα σε bits ανά δευτερόλεπτο (Bit/s). 

Φραγµοί Εισόδου Ένα πρόσθετο κόστος που πρέπει να αναλάβουν οι 

νεοεισερχόµενοι, όχι όµως οι εταιρείες που βρίσκονται ήδη στην 

αγορά ή άλλοι παράγοντες που επιτρέπουν σε έναν 

κοινοποιηµένο φορέα να διατηρεί τις τιµές πάνω από το 

ανταγωνιστικό επίπεδο χωρίς να προκαλούν την είσοδο στην 

αγορά. 

Συνεγκατάσταση Η παροχή υποδοµής από τον πάροχο Α στον πάροχο Β 

(χώρος) που επιτρέπει στον πάροχο Β να εγκαταστήσει 

εξοπλισµό στο χώρο του παρόχου Α. 

Τρέχον Κόστος (ΤΚ ή 

CCA) 

Λογιστική µέθοδος, µε βάση την οποία τα περιουσιακά 

στοιχεία αποτιµώνται και αποσβένονται σύµφωνα µε το τρέχον 

κόστος αντικατάστασής τους, ενώ διατηρείται το λειτουργικό ή 

οικονοµικό κεφάλαιο της επιχείρησης. 

Ίνα Η πλαστική ή γυάλινη (silicon dioxide) ίνα, η οποία 

χρησιµοποιείται για τη µετάδοση πληροφοριών µε τη χρήση 

υπέρυθρων ή ορατού φωτός ως µέσου µεταφοράς (συνήθως 

laser).   

Πλήρως Κατανεµηµένο 

Κόστος  (ΠΚΚ ή FDC) 

Λογιστική προσέγγιση µε βάση την οποία όλα τα κόστη 

της εταιρείας κατανέµονται στα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες 

της. Εποµένως, το πλήρως κατανεµηµένο κόστος ενός προϊόντος 
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ή µιας υπηρεσίας µπορεί να περιλαµβάνει κάποια κοινά κόστη 

που δεν είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την υπηρεσία. 

Μακροπρόθεσµο 

Επαυξητικό Κόστος 

(LRIC) 

Το κόστος που προκύπτει από την παροχή µιας 

συγκεκριµένης επαύξησης του προϊόντος, δεδοµένου ότι τα 

κόστη µπορούν, εφόσον χρειαστεί, να µεταβληθούν και ότι ήδη 

παράγεται σε κάποιο βαθµό το προϊόν. 

Mbps Megabits ανά δευτερόλεπτο. Μέτρηση της ταχύτητας 

µετάδοσης των ψηφιακών πληροφοριών. 

SSNIP Μικρή αλλά ουσιώδης µη παροδική αύξηση τιµής (Small 

but Significant Non-transitory Increase in Price), που συνήθως 

θεωρείται ότι είναι από 5 έως 10 τοις εκατό, που αποτελεί µέρος 

του τεστ του υποθετικού µονοπωλίου, το οποίο χρησιµοποιείται 

για τον ορισµό της αγοράς. 

Υποκαταστασιµότητα Κατά πόσον η αύξηση στην τιµή ενός προϊόντος θα 

οδηγούσε τους καταναλωτές να µεταβούν σε άλλα 

ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες (υποκαταστασιµότητα από 

την πλευρά της ζήτησης) ή θα οδηγούσε τους παραγωγούς να 

µεταβούν άµεσα στην παροχή του εν λόγω αγαθού 

(υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της προσφοράς). 
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9. Παράρτηµα ΙΙ – Προσφορά Αναφοράς για Μισθωµένες Γραµµές Χονδρικής 

και Τµηµατικά Κυκλώµατα 
Τα ακόλουθα αποτελούν την ελάχιστη λίστα θεµάτων που θα πρέπει να περιλαµβάνει η 

Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για Μισθωµένες Γραµµές χονδρικής και Τµηµατικά 

Κυκλώµατα. 

A. Όροι παροχής πρόσβασης 

1. Στοιχεία δικτύου στα οποία προσφέρεται πρόσβαση, που καλύπτουν συγκεκριµένα τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

(α) Χονδρική πρόσβαση σε τερµατικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών 

(β) Χονδρική πρόσβαση σε ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών 

(γ) Χονδρική πρόσβαση σε Τµηµατικά Κυκλώµατα 

2. Τεχνικοί όροι που συνδέονται µε την πρόσβαση στα (α), (β) και (γ), 

συµπεριλαµβανοµένων των όρων παραµετροποίησης (τεχνικά ζητήµατα που 

προέχουν για τη διαθεσιµότητα µισθωµένων γραµµών σε συγκεκριµένα σηµεία). 

3. ∆ιαδικασίες παραγγελιών, µετάβασης µεταξύ υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών και 

επιδιόρθωσης βλαβών και περιορισµοί χρήσης. 

Β. Υπηρεσίες συνεγκατάστασης σχετικά µε την πρόσβαση στα (α) – (γ) 

1. Χαρακτηριστικά εξοπλισµού: περιορισµοί, εφόσον υπάρχουν, στον εξοπλισµό που 

µπορεί να συνεγκατασταθεί. 

2. Θέµατα ασφαλείας: µέτρα που λαµβάνονται από τον κοινοποιηµένο φορέα 

εκµετάλλευσης για την ασφάλεια των χώρων του. 

3. Προϋποθέσεις πρόσβασης για το προσωπικό ανταγωνιστικών φορέων εκµετάλλευσης. 

4. Προδιαγραφές ασφαλείας. 

5. Κανόνες για τη διάθεση χώρου στις περιπτώσεις όπου ο χώρος συνεγκατάστασης είναι 

περιορισµένος. 
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6. Προϋποθέσεις για την επιθεώρηση, από τους δικαιούχους, των χώρων στους οποίους 

διατίθεται φυσική συνεγκατάσταση ή των ∆ικτυακών Κέντρων όπου η συνεγκατάσταση 

δεν έχει γίνει δεκτή λόγω έλλειψης χωρητικότητας. 

Γ. Συστήµατα Πληροφοριών 

Προϋποθέσεις πρόσβασης στα συστήµατα λειτουργικής υποστήριξης, στα συστήµατα 

πληροφοριών ή στις βάσεις δεδοµένων του κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης για 

προπαραγγελία, παραγγελία, παροχή υπηρεσιών, συντήρηση και επισκευή και τιµολόγηση. 

∆. Όροι παροχής 

1. Προθεσµία ανταπόκρισης στις αιτήσεις παροχής υπηρεσιών και ευκολιών, 

συµφωνίες επιπέδου υπηρεσιών, επιδιόρθωση σφαλµάτων, διαδικασίες 

αποκατάστασης του κανονικού επιπέδου υπηρεσιών και παράµετροι ποιότητας 

υπηρεσιών. 

2. Τυποποιηµένοι όροι συµβάσεως, συµπεριλαµβανοµένης, ανάλογα µε την 

περίπτωση, αποζηµίωσης, σε περίπτωση µη τήρησης των προβλεπόµενων 

προθεσµιών. 

3. Τιµές ή τρόποι τιµολόγησης για κάθε προαναφερόµενο χαρακτηριστικό, 

λειτουργία και ευκολία. 

Ε. ∆οκιµές 

Περιγραφή διαδικασιών δοκιµών και χρονοδιαγράµµατα. 
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