
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για τον 
ορισµό της αγοράς χονδρικών υπηρεσιών 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, 
Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Μαρτίου, 2005 
Μαρούσι 

 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

 

 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
1 ΣΥΝΟΨΗ ..............................................................................................................3 

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..........................................................................................................5 

2.1 Στόχοι βάσει του νέου Κανονιστικού Πλαισίου  Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών................................................................................................................5 

2.2 Κανονιστικό Πλαίσιο .......................................................................................5 

2.3 ∆ιαδικασία  EETT ...........................................................................................6 

2.4 ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση .....................................................................................7 

2.5 ∆οµή του Κειµένου ∆ιαβούλευσης..................................................................7 

3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.....................................................................8 

3.1 Πλαίσιο Αναφοράς ...........................................................................................8 

3.2 Αντικείµενο Εξέτασης .....................................................................................9 

3.3 Η δοµή της αγοράς...........................................................................................9 

3.3.1 Χάλκινοι Βρόχοι ......................................................................................10 

3.3.2 Σταθερή Ασύρµατη Πρόσβαση (ΣΑΠ)....................................................11 

3.3.3 Συνδέσεις Οπτικών Ινών..........................................................................13 

3.3.4 Αδεσµοποίητοι τοπικοί βρόχοι ................................................................13 

3.4 Καθορισµός της Σχετικής Αγοράς Προϊόντων και της Σχετικής 

Γεωγραφικής Αγοράς ................................................................................................14 

3.4.1 Η Σχετική Αγορά Προϊόντων/ Υπηρεσιών ..............................................14 

3.4.1(A) Υποκατάσταση από πλευράς Ζήτησης ................................................15 

3.4.1(B) Υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς ............................................25 

3.4.1(Γ) Έµµεση πίεση κατά την διαµόρφωση τιµής χονδρικής η οποία 

επιβάλλεται από την ύπαρξη υποκαταστασιµότητας σε επίπεδο λιανικής..............26 

3.4.2 Η σχετική γεωγραφική αγορά...................................................................28 

3.4.3 Γενικά Συµπεράσµατα...............................................................................28 

4 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.....................................................................30 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΌΡΩΝ. ...............................................................31 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

 

 3

1 Σύνοψη 
Σύµφωνα µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών 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 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (“Οδηγία Πλαίσιο”). Σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο, η 
ΕΕΤΤ καλείται να ορίσει τις σχετικές αγορές στον τοµέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, το συντοµότερο δυνατό µετά την υιοθέτηση, ή την οιαδήποτε 
µετέπειτα αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Σύστασης για τις σχετικές 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών (η “Σύσταση”, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την 
ανωτέρω Σύσταση καθώς και τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Ανάλυση της Αγοράς και την Εκτίµηση Σηµαντικής Ισχύος (οι 
“Κατευθυντήριες Γραµµές”). 
Η παρούσα διαβούλευση σκοπεύει στην συλλογή παρατηρήσεων /απόψεων των 
ενδιαφερόµενων φορέων της αγοράς σχετικά µε τον ορισµό από την ΕΕΤΤ της 
αγοράς υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. 
Η ΕΕΤΤ προέβη σε εξέταση των συνθηκών που επικρατούν στην Ελληνική αγορά 
ευρυζωνικής πρόσβασης, εντοπίζοντας τις διάφορες τεχνολογίες που 
χρησιµοποιούνται επί του παρόντος ως µέσα για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης 
ήτοι, χάλκινοι τοπικοί βρόχοι (αναβαθµισµένοι µε τεχνολογία DSL), σταθερή 
ασύρµατη πρόσβαση και οπτικές ίνες. 
Αφετηρία της παρούσας ανάλυσης αποτελεί η εξέταση από την ΕΕΤΤ των 
χαρακτηριστικών των υπηρεσιών λιανικής µε βάση τις οποίες καθορίζεται η ζήτηση 
για την σχετική υπηρεσία χονδρικής. Στα πλαίσια αυτά, εξετάσθηκε κατά πόσο η 
ευρυζωνική πρόσβαση και η πρόσβαση στενής ζώνης (dial-up) ανήκουν στην ίδια 
σχετική αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών µε κριτήριο τη λειτουργικότητα, την τιµή, και 
την αντίληψη των καταναλωτών.  
Στην συνέχεια, η ΕΕΤΤ εξέτασε την υποκαταστασιµότητα από πλευράς  ζήτησης  των 
δύο υπηρεσιών χονδρικής που δύνανται επί του παρόντος να παρέχουν τα απαραίτητα 
«µέσα» για την παροχή λιανικών ευρυζωνικών υπηρεσιών, ήτοι την 
υποκαταστασιµότητα της υπηρεσίας  χονδρικής παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης 
µέσω του DSL δικτύου του ΟΤΕ (Bitstream) και της υπηρεσίας χονδρικής παροχής 
ευρυζωνικής πρόσβασης µέσω αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο.  
Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, η ΕΕΤΤ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι υπηρεσίες 
Bitstream και αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο δεν αποτελούν 
λειτουργικά υποκατάστατα, ενόψει του διαφορετικού βαθµού δυνατότητας τεχνικού 
ελέγχου (τον οποίο παρέχουν), τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν  για την 
παροχή καινοτόµων υπηρεσιών και της ικανότητας για προσδιορισµό κάλυψης και 
επέκτασης (Roll out) που παρέχει η κάθε µια από τις ως άνω υπηρεσίες.  
Το ανωτέρω συµπέρασµα επιβεβαιώνεται από την ανάλυση των τιµών των 
υπηρεσιών Bitstream και αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο.  
∆ιερευνώντας εάν υπάρχουν παράγοντες από πλευράς προσφοράς που επιβάλλουν 
ευρύτερο ορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντων, η ΕΕΤΤ κατέληξε στο συµπέρασµα 
ότι δεν υφίσταται υποκαταστασιµότητα από πλευράς προσφοράς. Ειδικότερα, σε 
περίπτωση αύξησης άνω της ανταγωνιστικής τιµής έως και 10% από έναν υποθετικό 
µονοπωλιακό προµηθευτή της υπηρεσίας χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, άλλες 
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επιχειρήσεις που λειτουργούν επί του παρόντος στην Ελλάδα έχουν περιορισµένη 
δυνατότητα να µεταβάλλουν την παραγωγή τους προκειµένου να δραστηριοποιηθούν 
στην αγορά για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα  και 
χωρίς να υποστούν σηµαντικά, µη-ανακτήσιµα κόστη (sunk costs).  
Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ συµπέρανε ότι η συµπεριφορά ενός υποθετικού µονοπωλιακού 
προµηθευτή υπηρεσιών Bitstream σε τρίτα µέρη, θα περιοριζόταν ανταγωνιστικά από 
έναν πάροχο λιανικών ευρυζωνικών υπηρεσιών µε καθετοποιηµένη δοµή διότι µια  
αύξηση της τιµής  της χονδρικής ευρυζωνικής υπηρεσίας θα αντικατοπτριζόταν σε 
αύξηση της τιµής της λιανικής ευρυζωνικής υπηρεσίας στην κατώτερου σταδίου 
αγορά υπηρεσιών.  
Η ΕΕΤΤ κατέληξε ότι η σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνει τόσο τις χονδρικές 
υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης όσο και τις εξ ιδίων µέσων παρεχόµενες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες.  
Τέλος, η ΕΕΤΤ συµπέρανε ότι η σχετική εθνική γεωγραφική αγορά για την χονδρική 
παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης είναι η Ελληνική Επικράτεια. 
 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

 

 5

2 Εισαγωγή 

2.1 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: 
 

1. την προώθηση του ανταγωνισµού  
2. τη συµβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και 
3. 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.  
 

2.2 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 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 

                                                 

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,1 τέθηκαν σε ισχύ στις 24 Απριλίου 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. 
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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 υπόψη στο µέγιστο δυνατό 
βαθµό τη Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές καθώς και τις Κατευθυντήριες Γραµµές 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.7 
 

2.3 ∆ιαδικασία  EETT  
 
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 διεξάγει τις αναλύσεις αγορών βάσει του Νόµου 2867/2000 ‘Οργάνωση και 
Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις’ (‘Ο Νόµος’). Ο Νόµος 
παρέχει στην ΕΕΤΤ ευρείες εξουσίες σχετικά µε τη συλλογή στοιχείων, τόσο για 
σκοπούς εκ των προτέρων (ex ante) τηλεπικοινωνιακής ρύθµισης όσο και για 
σκοπούς ex post εφαρµογής των κανόνων του ανταγωνισµού. Το Άρθρο 3(15) του 
Νόµου ορίζει ότι η ΕΕΤΤ θα πρέπει να τηρεί αρχείο που περιέχει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία που αποτυπώνουν την τρέχουσα εικόνα της Ελληνικής τηλεπικοινωνιακής 
αγοράς. Εν συνεχεία, παρέχει στην ΕΕΤΤ εξουσίες και αρµοδιότητες σχετικά µε τη 
συλλογή στοιχείων που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου 
703/1977, συµπεριλαµβανοµένης της εξουσίας ελέγχου λογαριασµών και άλλων 
εγγράφων τηλεπικοινωνιακών παρόχων καθώς και ελέγχου εγκαταστάσεων. Το 
Άρθρο 3(19) του Νόµου υποχρεώνει όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών και τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ κάθε 
πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη για την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
Το Άρθρο 3(14) του Νόµου παρέχει στην ΕΕΤΤ πλήρεις αρµοδιότητες για τον έλεγχο 
της συµπεριφοράς των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην Ελληνική αγορά, τόσο 

                                                 
4 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16(4). 

5 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16(3). 

6 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 15. 

7 Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάλυση της Αγοράς και την 
Εκτίµηση Σηµαντικής Ισχύος, ΕΕ 2002 C 165/3,   
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εφαρµόζοντας ειδική τηλεπικοινωνιακή νοµοθεσία όσο και νοµοθεσία του 
ανταγωνισµού. 
 

2.4 ∆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 υποβάλλονται µε παραποµπή στον αριθµό της σχετικής ερώτησης του 
παρόντος εγγράφου. Η εν λόγω δηµόσια διαβούλευση διαρκεί από τις 3/3/2005 έως 
τις 4/4/2005. Η ΕΕΤΤ δέχεται γραπτά παρατηρήσεις επί οποιουδήποτε από τα 
ζητήµατα που τίθενται στο έγγραφο αυτό κατά την περίοδο εκείνη.  
 
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. Τα µέρη που θα απαντήσουν 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. 
 

2.5  ∆οµή του Κειµένου ∆ιαβούλευσης 

 
Στην Ενότητα 3 του κειµένου διαβούλευσης παρουσιάζεται η ανάλυση βάσει της 
οποίας κατέληξε η ΕΕΤΤ στον προτεινόµενο ορισµό της αγοράς χονδρικών 
υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης. Η εν λόγω ενότητα περιλαµβάνει µια 
επισκόπηση της διαδικασίας ορισµού αγοράς, καθώς και εξέταση της 
υποκαταστασιµότητας από πλευράς ζήτησης και προσφοράς, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής. 
Η Ενότητα 4 περιέχει τις ερωτήσεις διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον 
ορισµό αγοράς που προτείνεται στην Ενότητα 3. 
Ευρετήριο των τεχνικών όρων που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο 
διαβούλευσης περιέχεται στο Παράρτηµα 1. 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

 

 8

3 Ορισµός Σχετικής Αγοράς  

3.1 Πλαίσιο Αναφοράς 
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.8 
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.9  
Ο ορισµός της σχετικής αγοράς προσδιορίζει τους περιορισµούς που υφίστανται οι 
πάροχοι κατά τον καθορισµό των τιµών τους λόγω  υποκατάστασης από πλευράς 
προσφοράς και  ζήτησης.. Για το σκοπό ορισµού της σχετικής αγοράς, η ΕΕΤΤ θα 
λάβει υπόψη µια σειρά µεθόδων κατά την αξιολόγηση της υποκατάστασης της 
ζήτησης και της προσφοράς, συµπεριλαµβανοµένου και του SSNIP τεστ, όπου αυτό 
είναι πρακτικά δυνατό.10 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 µην αποβεί κερδοφόρος.11. 
Η άσκηση ορισµού αγοράς εξετάζει την πιθανή ανταγωνιστική ανταπόκριση µιας 
οµάδας πελατών (όχι οριακών, δηλαδή όχι απαραιτήτως της πλειοψηφίας των 
πελατών).12 
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 

                                                 
8  Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 15. 

9 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. 
10 Βλέπε την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον Ορισµό Αγορών και τις Κατευθυντήριες Γραµµές.  
11 Βλέπε την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον Ορισµό Αγορών και τις Κατευθυντήριες Γραµµές  
12 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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διακριτές από γειτονικές περιοχές, όπου οι συνθήκες του ανταγωνισµού είναι 
ουσιαστικά διαφορετικές. 

3.2 Αντικείµενο Εξέτασης 
Η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τις Αγορές Προϊόντων και 
Υπηρεσιών, ορίζει την αγορά για την παροχή χονδρικών υπηρεσιών ευρυζωνικής 
πρόσβασης, η οποία περιλαµβάνει  την υπηρεσία 'Bitstream' η οποία επιτρέπει την 
αµφίδροµη µετάδοση ευρυζωνικών δεδοµένων, καθώς επίσης και κάθε άλλη 
υπηρεσία χονδρικής πρόσβασης µέσω άλλων υποδοµών,  εφόσον  αυτή παρέχει 
ευκολία αντίστοιχη µε την υπηρεσία πρόσβασης 'Bitstream'. 
Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση της Σύστασης για τις Σχετικές Αγορές, δεν 
υφίσταται υποκαταστασιµότητα µεταξύ της χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης και 
της αδεσµοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο (ακόµα και για την περίπτωση όπου 
οι ίδιες υπηρεσίες θα µπορούσαν να παρέχονται µέσω αδεσµοποίητης πρόσβασης στο 
τοπικό βρόχο) δεδοµένου ότι η χρήση υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης 
θα απαιτούσε «οι τεχνολογίες DSL και οι ισοδύναµες µε αυτές υπηρεσίες να είναι 
συµβατές σε κάθε επίπεδο του δικτύου». 
Περαιτέρω, η Αιτιολογική Έκθεση της Σύστασης για τις Σχετικές Αγορές θεωρεί ότι 
είναι απίθανο το ενδεχόµενο µια επιχείρηση η οποία χρησιµοποιεί υπηρεσίες 
χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης να µεταστραφεί  µε ευκολία στην χρήση 
αδεσµοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο για την παροχή ισοδύναµης υπηρεσίας 
(ή υπηρεσιών ) λιανικής. Για να συµβεί κάτι τέτοιο, η ως άνω επιχείρηση θα έπρεπε 
να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία δικτύου που απαιτούνται για την παροχή µιας τέτοιας 
ισοδύναµης υπηρεσίας µε ιδία µέσα. Κατ’ ουσίαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι 
υπάρχει εξαιρετικά περιορισµένη υποκαταστασιµότητα από πλευράς προσφοράς και 
ζήτησης µεταξύ υπηρεσιών που συνίστανται σε απλή µεταπώληση σε επίπεδο 
χονδρικής (από άκρο σε άκρο) πρόσβασης και υπηρεσιών  χονδρικής πρόσβασης.  

Τα ανωτέρω αποτελούν το σηµείο εκκίνησής της EETT για τον ορισµό της σχετικής 
αγοράς. 
 

3.3 Η δοµή της αγοράς  
Επί του παρόντος για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης, χρησιµοποιούνται στην 
Ελλάδα διάφοροι τύποι δικτύων (και τεχνολογιών). Η φύση και ο συνδυασµός των 
µέσων που χρησιµοποιούνται αντανακλά σε µεγάλο βαθµό τις υφιστάµενες ευκολίες 
και στοιχεία του δικτύου, τις  ευκολίες και στοιχεία του δικτύου για τα οποία 
επιβάλλεται κανονιστική υποχρέωση πρόσβασης, καθώς επίσης και το σχετικό 
κόστος  και τις τιµές παροχής πρόσβασης σε αυτά. Κατά την διάρκεια της παρούσας 
εξέτασης, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης 
υλοποιείται µε τα κάτωθι µέσα: 

• Χάλκινοι βρόχοι (συµπεριλαµβανοµένων αδεσµοποίητων τοπικών βρόχων 
('ULLs') 

• Συνδέσεις σταθερής ασύρµατης πρόσβασης (στις ζώνες των 2.4, 3.5 και 25 
GHz) και 

• Οπτικές ίνες. 
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3.3.1 Χάλκινοι Βρόχοι  
Το κύριο µέσο που χρησιµοποιείται για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στην 
Ελλάδα, είναι το χάλκινο δίκτυο πρόσβασης του ΟΤΕ. Το εν λόγω δίκτυο εφόσον 
αναβαθµισθεί µε τεχνολογία DSL, επιτρέπει την παροχή λιανικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης µέσω των χάλκινων βρόχων (τόσο για την  περίπτωση όπου ο σχετικός 
εξοπλισµός DSL ανήκει ή τον διαχειρίζεται ο πάροχος του δικτύου ή κάποιο τρίτο 
µέρος). Ο ΟΤΕ λειτουργεί το µοναδικό ολοκληρωµένο δίκτυο πρόσβασης χαλκού 
στην Ελλάδα µε  5,615 εκατοµµύρια συνδέσεις13.  Στο τέλος του 2004,  44.000 
περίπου συνδροµητές  του ΟΤΕ είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες ADSL του ΟΤΕ, είτε 
άµεσα ή έµµεσα (µέσω εναλλακτικών παρόχων/ παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου 
(OLOs/ISPs)). 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας πρόσβασης Bitstream του ΟΤΕ (δηλαδή 
της υπηρεσίας χονδρικής παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης µέσω του DSL δικτύου) 
περιγράφονται στο σχήµα 1, και  περιλαµβάνει  τα κάτωθι: 
 

• Σύνδεση υψηλής ταχύτητας στις εγκαταστάσεις των τελικών χρηστών, 
• Αµφίδροµη δυνατότητα µετάδοσης ευρυζωνικών δεδοµένων και 
• Μεταφορά δεδοµένων στο κυρίως δίκτυο (λχ., ATM), 

 
τα οποία επιτρέπουν στους νεοεισερχόµενους την παροχή σχετικών υπηρεσιών µε 
κάποιο βαθµό τεχνικής διαφοροποίησης ή/ και την χρήση στοιχείων του δικού τους 
δικτύου.  

 

ISP ‘s network
OTE's ATMOTE's ATM

BBRAS

IP handover to
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Σχήµα 1  

 
Ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία πρόσβασης Bitstream  τόσο στο λιανικό του άκρο (λχ. 
ΟΤΕnet)  όσο και σε άλλους παρόχους. Η υπηρεσία πρόσβασης Bitstream του ΟΤΕ 
βασίζεται ουσιαστικά στην υπηρεσία που περιγράφεται στα πλαίσια του ONP (Open 
Network Provision) καθεστώτος και συγκεκριµένα ταυτίζεται µε την προσφορά που 
χαρακτηρίζεται από το European Regulators Group (ERG) ως ‘Εναλλακτική 3’ 
καθόσον ο ΟΤΕ παρέχει τη πρόσβαση DSL και επιπλέον υπηρεσίες µεταφοράς 
δεδοµένων στο κυρίως δίκτυο (backhaul service) παρέχοντας διασύνδεση µε τους 
εναλλακτικούς παρόχους/ παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (OLOs/ISPs) στο 
BBRAS. Ο τύπος Bitstream που παρέχεται από τον ΟΤΕ στην Ελλάδα, επιτρέπει 
στους εναλλακτικούς παρόχους/ παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (OLOs/ISPs) να 

                                                 

13 Όπως στο τέλος του 2004. 
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κάνουν τις  ελάχιστες δυνατές τεχνικές διαφοροποιήσεις σε σύγκριση µε τους άλλους 
τύπους Bitstream πρόσβασης.14   
Ο ΟΤΕ προσφέρει χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση και υπηρεσίες αναµετάδοσης από 
τις εγκαταστάσεις των τελικών χρηστών έως τα BBRAS µέσω του DSL και του ATM 
δικτύου του (την επονοµαζόµενη υπηρεσία 'ARIS'). Επιπροσθέτως, προσφέρει ATM 
αναµετάδοση σύνδεσης (backhaul transmission) από τα  BBRAS στο σηµείο 
διασύνδεσης του δικτύου του εναλλακτικού παρόχου/ παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου 
(OLOs/ISPs) (την επονοµαζόµενη υπηρεσία 'OKSIA'). Οι εναλλακτικοί πάροχοι/ 
πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, πρέπει να πάρουν την υπηρεσία OKSIA προκειµένου 
να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης λιανικής (δηλ., ο OTE δεν δίνει  
υπηρεσίες ARIS στις περιπτώσεις όπου οι OLOs/ISPs επιθυµούν να παρέχουν δικές 
τους υπηρεσίες σύνδεσης αντίστοιχες µε την υπηρεσία OKSIA).   

Οι εναλλακτικοί πάροχοι/ πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου πρέπει να συνάψουν 
συµβάσεις ARIS για µεταφορά δεδοµένων σε κάθε ένα από τα ξεχωριστά BBRAS. 
Το ∆εκέµβριο του 2004 υπήρχαν δύο BBRAS σε λειτουργία σε δύο µεγάλες πόλεις 
της Ελλάδας. Συνεπώς, ένας εναλλακτικός πάροχος για να επιτύχει ευρυζωνική 
κάλυψη σε εθνικό επίπεδο χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες Bitstream του ΟΤΕ, πρέπει 
να συνάψει δύο συµβάσεις, µια για κάθε σηµείο πρόσβασης. Οι εναλλακτικοί 
πάροχοι/ πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (OLOs/ISPs) πρέπει είτε να αποκτήσουν την 
υπηρεσία ARIS και την υπηρεσία OKSIA, εάν παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης σε 
τελικούς χρήστες ή την υπηρεσία OKSIA, εάν οι τελικοί τους χρήστες παίρνουν 
υπηρεσίες πρόσβασης ARIS από τον OTE15.   

3.3.2 Σταθερή Ασύρµατη Πρόσβαση (ΣΑΠ) 
Τα δίκτυα  σταθερής ασύρµατης πρόσβασης (Fixed Wireless Access (FWA)) στην 
Ελλάδα λειτουργούν στις ζώνες των 3.5 και 25 GHz16.  Οι αδειοδοτηµένοι πάροχοι 
αναφέρονται κάτωθι:  

 
Ζώνη Αδειοδοτηµένος Πάροχος  

2x28 MHz ζώνη (3,410 MHz έως 3,438 MHz και 3,510 MHz 

έως 3,538 MHz) 

EUROPROM 

2x21 MHz ζώνη (3,476.5 MHz έως 3,497.5 MHz και 3,576.5 

MHz έως 3,597.5 MHz) 

Q-TELECOM 

2x14MHz ζώνη (3,441.5 MHz έως 3,455.5 MHz και 3,541.5 

έως 3,555.5 MHz) 

OTE 

2x112 MHz ζώνη (24,549 MHz έως 24,661 MHz και 25,557 EUROPROM 

                                                 

14 "Πρόσβαση Bitstream ", Κοινές Θέσεις του ERG  ERG(03) 33rev1, 2 Απριλίου, 2004. 

15 Οι τελικοί χρήστες συνάπτουν συµβάσεις λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης  (ARIS) είτε µε τον ΟΤΕ, ή µε τον 
εναλλακτικό τους πάροχο/ πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ( ISP/ OLO). Επιπροσθέτως, συνάπτουν ξεχωριστές 
συµβάσεις για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο  µε τον εναλλακτικό τους πάροχο/ πάροχο 
υπηρεσιών διαδικτύου. 

16 Οι άδειες βγήκαν σε πλειστηριασµό το ∆εκέµβριο του 2000 και εκχωρήθηκαν τον Ιανουάριο του 2001. 
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Ζώνη Αδειοδοτηµένος Πάροχος  
MHz έως 25,669 MHz)  (µίσθωση στην TIM) 

2x112 MHz ζώνη (24,717 MHz έως 24,829 MHz και 25,725 

MHz έως 25,837 MHz) 

TELLAS 

2x56 MHz ζώνη (24,885 MHz έως 24,941 MHz και 25,893 

έως 25,949 MHz) 

MBA 

2x56 MHz ζώνη (24,969 MHz έως 25,025 MHz και 25,977 

έως 26,033 MHz) 

COSMOTE 

2x56 MHz ζώνη (25,053 MHz έως 25,109 MHz και 26,061 

έως 26,117 MHz) 

VODAFONE 

 
Οι άδειες σταθερής ασύρµατης πρόσβασης επιβάλλουν υποχρεώσεις ανάπτυξης/ 
δόµησης και υποχρεώσεις κάλυψης. Οι άδειες των 3.5 GHz απαιτούν από τον 
αδειοδοτηµένο πάροχο να εγκαθιστά, λειτουργεί, συντηρεί και χρησιµοποιεί τον 
εξοπλισµό που απαιτείται για να παρέχει ράδιοκάλυψη σε τουλάχιστον 20% του 
πληθυσµού της Ελλάδας εντός δύο ετών από την εκχώρηση της άδειας, και εφεξής 
µέχρι την λήξη, τροποποίηση ή ανάκληση αυτής. Ως εκ τούτου, οι αδειοδοτηµένοι 
στα 3.5 GHz πάροχοι είτε είναι επί της παρούσης πάροχοι υπηρεσιών ευρυζωνικής 
πρόσβασης ή θα αρχίσουν να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες µέσα στα  χρονικά πλαίσια 
της παρούσας εξέτασης.  
Οι άδειες των 25 GHz  απαιτούν από τον αδειοδοτηµένο πάροχο να εγκαθιστά, 
λειτουργεί, συντηρεί και χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό που απαιτείται για να παρέχει 
κάλυψη σε τουλάχιστον 20% του πληθυσµού της Ελλάδας εντός δύο ετών από την 
εκχώρηση της άδειας, και εφεξής µέχρι την λήξη, τροποποίηση ή ανάκληση αυτής.. 
Επιπροσθέτως, ο αδειοδοτηµένος πάροχος πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες σταθερής 
φωνητικής τηλεφωνίας και υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης.  
Ένας πάροχος που κατέχει άδειες ζώνης τόσο των 3.5 και των 25 GHz πρέπει να 
εγκαθιστά, λειτουργεί και χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό που απαιτείται για να παρέχει 
κάλυψη σε τουλάχιστον 20% του πληθυσµού της Ελλάδας εντός δύο ετών από την 
εκχώρηση της άδειας, και εφεξής µέχρι την λήξη, τροποποίηση ή ανάκληση αυτής.. 
Επιπροσθέτως, πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται και στις δύο άδειες, 
συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης.  
Ο επί του παρόντος αριθµός πελατών ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο που 
χρησιµοποιούν συνδέσεις σταθερής ασύρµατης πρόσβασης απεικονίζεται κάτωθι: 
 

Ηµεροµηνία  ΣΑΠ 

1/10/2004 596 

1/7/2004 532 

1/1/2004 367 
 
Η ζώνη των 2.4 GHz ορίζεται επί του παρόντος για  “hot spot” χρήση.  Τα 
ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να αποκτήσουν ειδική άδεια για να χρησιµοποιήσουν 
φάσµα µέσα στη εν λόγω ζώνη. Οι κάτωθι επιχειρήσεις κατέχουν επί του παρόντος  
“hot spot”  άδειες των 2.4 GHz :  
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• OTE, 
• COSMOTE, 
• OTEnet, 
• ∆ιεθνής Αερολιµένας, 
• Vodafone και 
• Forthnet. 

Ο επί του παρόντος “hot spot” ορισµός αποκλείει την χρήση της ζώνης των 2.4 GHz 
για σταθερή ασύρµατη πρόσβαση. Ωστόσο η ΕΕΤΤ διενήργησε  δηµόσια 
διαβούλευση για την παροχή υπηρεσιών σταθερής ασύρµατης πρόσβασης η οποία  
έλαβε χώρα µεταξύ της 5/8/04 – 30/9/04. Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων  έκλινε 
υπέρ της χρήσης της ζώνης των 2.4 GHz, ως µια εκ των εναλλακτικών λύσεων. Η 
ΕΕΤΤ εκτιµά επί της παρούσης τα αποτελέσµατα της ως άνω εθνικής διαβούλευσης. 
Σε αυτό το στάδιο εξέλιξης της αγοράς, η ΕΕΤΤ δεν πιστεύει ότι η σύνδεση σταθερής 
ασύρµατης πρόσβασης έχει επί του παρόντος σηµαντική επίπτωση στην λιανική 
ευρυζωνική αγορά. Επιπλέον, υπάρχουν περιορισµένες προσφορές χονδρικής 
σταθερής ασύρµατης πρόσβασης (εκτός από προσφορές σε άµεσα συνδεδεµένες 
εταιρίες). Ως εκ τούτου, οι συνδέσεις σταθερής ασύρµατης πρόσβασης δεν αποτελούν 
σε αυτό το στάδιο µέρος της σχετικής αγοράς. Το ζήτηµα του εάν υφίσταται κάποια 
έµµεση τιµολογιακή πίεση προερχόµενη από ανταγωνισµό σε επίπεδο λιανικής της 
πρόσβασης µέσω συνδέσεων σταθερής ασύρµατης πρόσβασης εξετάζεται κατωτέρω.  

3.3.3 Συνδέσεις Οπτικών Ινών 
Τα καλώδια οπτικών ινών µπορούν να υποστηρίξουν την παροχή ευρυζωνικής 
πρόσβασης. Ωστόσο, οι οπτικές ίνες  χρησιµοποιούνται κυρίως  για την υποδοµή 
πρόσβασης σε αστικά κέντρα  . Επιπλέον, χρησιµοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για 
χρήστες ‘υψηλών δυνατοτήτων’ (οι οποίοι για την πλειονότητα των περιπτώσεων 
είναι µη-οικιακοί χρήστες) και εγκαθίστανται ως µέρος ενός εταιρικού δικτύου.   Η 
ΕΕΤΤ συνεπώς θεωρεί ότι η επίδραση των οπτικών ινών επί της παρούσης και για 
την χρονική περίοδο της παρούσας εξέτασης είναι και θα παραµείνει πολύ µικρή. Η 
ΕΕΤΤ ωστόσο, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υποδοµής οπτικών 
ινών.  

3.3.4 Αδεσµοποίητοι τοπικοί βρόχοι 
Τέλος, η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι οι αδεσµοποίητοι τοπικοί βρόχοι δύνανται να 
υποστηρίξουν την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης. Ωστόσο επί του παρόντος 
(∆εκέµβριος 2004), υπάρχουν µόνο 1.787 πλήρως αδεσµοποίητοι τοπικοί βρόχοι και 
928 µεριζόµενες γραµµές πρόσβασης που χρησιµοποιούνται.17  Ως εκ τούτου, δεν 
διαφαίνεται ότι οι αδεσµοποίητοι τοπικοί βρόχοι χρησιµοποιούνται επί του παρόντος 
για την παροχή οτιδήποτε άλλου, πέραν από έναν ελάχιστο αριθµό συνδέσεων 
λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης.   
Στην παρούσα αναφορά, η ΕΕΤΤ προσπάθησε να σταθµίσει µια σειρά θεωρήσεων 
στα πλαίσια της εξέτασης της σχετικής αγοράς για υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης. Εξέτασε τα επενδυτικά κίνητρα όλων των παρόχων και τις ‘αγοραστικές’ 
επιλογές και συµπεριφορές στις οποίες δύνανται να προβούν οι νεοεισερχόµενοι. 

                                                 

17 Επιπλέον, υπάρχουν 249 αιτούµενες πλήρως αδεσµοποίητες γραµµές και 160 αιτούµενες γραµµές µεριζόµενης 
πρόσβασης. 
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Τέλος, η ΕΕΤΤ δίνει έµφαση στο ζήτηµα της ανάγκης διασφάλισης ότι οι πάροχοι θα 
δύνανται να αποκοµίσουν επαρκή οφέλη από τις επενδύσεις τους.  

3.4 Καθορισµός της Σχετικής Αγοράς Προϊόντων και της Σχετικής 
Γεωγραφικής Αγοράς 

3.4.1 Η Σχετική Αγορά Προϊόντων/ Υπηρεσιών  
Η ΕΕΤΤ εξέτασε τις αγορές χονδρικής που σχετίζονται µε την παροχή λιανικών 
ευρυζωνικών υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτά, εξέτασε τα  χαρακτηριστικά και τη 
λειτουργικότητα των διαθέσιµων υπηρεσιών χονδρικής,  προκειµένου να εξακριβώσει 
καταρχάς κατά πόσο οι διαφορές στα ως άνω χαρακτηριστικά υποδηλώνουν ότι οι 
υπηρεσίες αυτές διαφοροποιούνται ως προς την λειτουργία τους, καθώς και 
προκειµένου να εντοπίσει τις επιπλέον υπηρεσίες ή/ και εξοπλισµό που τυχόν 
απαιτείται ώστε οι ως άνω υπηρεσίες να είναι λειτουργικά εναλλάξιµες, και εξέτασε  
τους όποιους περιορισµούς  αποκλείουν την ύπαρξη λειτουργικής εναλλαξιµότητας.   
Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕΤΤ εξέτασε την υποκατάσταση από πλευράς ζήτησης τόσο σε 
επίπεδο λιανικής όσο και σε επίπεδο χονδρικής και την υποκατάσταση από πλευράς 
προσφοράς σε επίπεδο χονδρικής.  
Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται επί του παρόντος στην Ελλάδα, οι κάτωθι 
υπηρεσίες δύνανται να υποστηρίξουν την παροχή υπηρεσιών λιανικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης: 

• Υπηρεσίες πρόσβασης µέσω χάλκινων βρόχων (δηλ., τεχνολογίες xDSL) οι 
οποίες µετατρέπουν την ζεύξη χαλκού σε µια ψηφιακή γραµµή 
χρησιµοποιώντας και στα δύο άκρα των βρόχων διαποδιαµορφωτές 
(modems). Τα DSLAMs18, µεταξύ άλλων, διαχωρίζουν την κίνηση 
δεδοµένων (από την κίνηση φωνής) προκειµένου να την κατευθύνουν στα 
δίκτυα κορµού (τα δίκτυα ATM).  Η λειτουργικότητα των υπηρεσιών xDSL 
που διατίθενται επί του παρόντος στην Ελλάδα εξετάστηκε ανωτέρω. 

• Σταθερή ασύρµατη πρόσβαση, που χρησιµοποιεί γραµµή οπτικής 
αναµετάδοσης στη ζώνη των 3.5 και 25 GHz για να παρέχει υπηρεσίες 
λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης και 

• Καλώδια οπτικών ινών, που χρησιµοποιούνται κατ’εξοχήν από παρόχους για 
χρήστες που απαιτούν υψηλή δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων.  

Με βάση τις µορφές των υφιστάµενων υπηρεσιών χονδρικής στην Ελλάδα και της 
τεχνολογίας που χρησιµοποιείται, η ΕΕΤΤ κατά τον ορισµό της σχετικής αγοράς 
εξετάζει τα παρακάτω σηµεία, τα οποία παρουσιάζονται στο Σχήµα 2, κατωτέρω: 

• Τις κατώτερου σταδίου (downstream) υπηρεσίες λιανικής οι οποίες 
υποστηρίζονται (και πρέπει να υποστηρίζονται) από τις σχετικές υπηρεσίες 
χονδρικής; 

• Σε ποιο βαθµό διαφορές ως προς την λειτουργικότητα, την τιµή ή άλλα 
χαρακτηριστικά (συµπεριλαµβανοµένων αυτών που οφείλονται σε 
επιπρόσθετο εξοπλισµό) στο επίπεδο χονδρικής, υποδηλώνουν ότι οι 
υπηρεσίες αδεσµοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο (LLU) και οι 
υπηρεσίες Bitstream εµπίπτουν ή όχι στην ίδια σχετική αγορά  

                                                 

18 Digital Subscriber Line Access Multiplexers. 
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• Σε ποιο βαθµό διαφορές ως προς την λειτουργικότητα, την τιµή ή άλλα 
χαρακτηριστικά υποδηλώνουν ότι η πρόσβαση µέσω οπτικών ινών και µέσω 
σταθερής ασύρµατης πρόσβασης από τη µία πλευρά, και οι υπηρεσίες 
Bitstream από την άλλη, εµπίπτουν ή όχι στην ίδια σχετική αγορά  

• Υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς, και 
• Εάν κατά τον προσδιορισµό τιµών υφίσταται έµµεση πίεση από το επίπεδο 

λιανικής.  

 
 
 

Σχήµα 2  

3.4.1(A) Υποκατάσταση από πλευράς Ζήτησης 
Η υποκατάσταση από πλευράς ζήτησης εξετάζει σε ποιο βαθµό οι καταναλωτές είναι 
διατεθειµένοι να υποκαταστήσουν την υπό εξέταση υπηρεσία  µε µια άλλη υπηρεσία. 
Για την εκτίµηση της υποκαταστασιµότητας από πλευράς ζήτησης, η ΕΕΤΤ 
χρησιµοποίησε σχετικές πληροφορίες που είχε στην διάθεση της σχετικά µε 
διακυµάνσεις τιµών για πιθανές ανταγωνιστικές υπηρεσίες και σχετικές πληροφορίες 
ως προς τα τιµολόγια. Επιπλέον εξέτασε κατά πόσο, υπάρχει σηµαντικό κόστος 
µεταστροφής (switching cost), το οποίο περιορίζει τη δυνατότητα των πελατών να 
υποκαταστήσουν µια υπηρεσία µε µια άλλη συνεπεία µιας µικρής άλλα σηµαντικής 
µη παροδικής µεταβολής στην τιµή (SSNIP). 

Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση – Προτεινόµενη Αγορά

Συµπέρασµα ΑγοράΕρώτηση

Τι περιλαµβάνει η κατώτερου 
σταδίου λιανικής αγορά η οποία 
καθορίζει τη ζήτηση για τη 
σχετική χονδρική αγορά;

Ανήκουν οι υπηρεσίες ΣΑΠ  και 
πρόσβασης µέσω οπτικών ινών 
στην ίδια σχετική αγορά µε τις 
υπηρεσίες bitstream
πρόσβασης;

Ανήκουν η αδεσµοποίητη 
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο 
και η χονδρική υπηρεσία 
bitstream στην ίδια σχετική 
αγορά;

Όχι

Όχι

Στο επίπεδο λιανικής, οι 
υπηρεσίεςADSL και dial-up δεν 
ανήκουν στην ίδια σχετική 
αγορά. 

Στο επίπεδο χονδρικής, η 
πρόσβαση ΣΑΠ και η πρόσβαση 
µέσω οπτικών ινών δεν ανήκουν 
στην ίδια σχετική αγορά.

∆ιαφορές ως προς τη 
λειτουργικότητα και την 
τιµολόγηση µεταξύ πρόσβασης 
bitstream και αδεσµ. πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο εµποδίζουν 
την υπαγωγή τους στην ίδια 
αγορά.

Χονδρικές Υπηρεσίες
Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

Κατά πόσο η 
υποκαταστασιµότητα 
προσφοράς οδηγεί στον ορισµό 
µίας ευρύτερης σχετικής αγοράς;

Εάν κατά τον προσδιορισµό 
τιµών υφίσταται έµµεση πίεση 
από το επίπεδο λιανικής;

Όχι

Ναι

∆εν υπάρχει υποκατάσταση από 
πλευράς προσφοράς.

Το κόστος της Bitstream
πρόσβασης αποτελεί ένα 
σηµαντικό µέρος των λιανικών 
χρεώσεων.

Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση – Προτεινόµενη Αγορά

Συµπέρασµα ΑγοράΕρώτηση

Τι περιλαµβάνει η κατώτερου 
σταδίου λιανικής αγορά η οποία 
καθορίζει τη ζήτηση για τη 
σχετική χονδρική αγορά;

Ανήκουν οι υπηρεσίες ΣΑΠ  και 
πρόσβασης µέσω οπτικών ινών 
στην ίδια σχετική αγορά µε τις 
υπηρεσίες bitstream
πρόσβασης;

Ανήκουν η αδεσµοποίητη 
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο 
και η χονδρική υπηρεσία 
bitstream στην ίδια σχετική 
αγορά;

Όχι

Όχι

Στο επίπεδο λιανικής, οι 
υπηρεσίεςADSL και dial-up δεν 
ανήκουν στην ίδια σχετική 
αγορά. 

Στο επίπεδο χονδρικής, η 
πρόσβαση ΣΑΠ και η πρόσβαση 
µέσω οπτικών ινών δεν ανήκουν 
στην ίδια σχετική αγορά.

∆ιαφορές ως προς τη 
λειτουργικότητα και την 
τιµολόγηση µεταξύ πρόσβασης 
bitstream και αδεσµ. πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο εµποδίζουν 
την υπαγωγή τους στην ίδια 
αγορά.

Χονδρικές Υπηρεσίες
Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

Κατά πόσο η 
υποκαταστασιµότητα 
προσφοράς οδηγεί στον ορισµό 
µίας ευρύτερης σχετικής αγοράς;

Εάν κατά τον προσδιορισµό 
τιµών υφίσταται έµµεση πίεση 
από το επίπεδο λιανικής;

Όχι

Ναι

∆εν υπάρχει υποκατάσταση από 
πλευράς προσφοράς.

Το κόστος της Bitstream
πρόσβασης αποτελεί ένα 
σηµαντικό µέρος των λιανικών 
χρεώσεων.
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[I] Υπηρεσίες Λιανικής που καθορίζουν τη ζήτηση για τις σχετικές 
υπηρεσίες  χονδρικής 

Όπως αναφέρει η Επιτροπή στην Αιτιολογική της Έκθεση αναφορικά µε την Σύσταση 
(επιβεβαιώνοντας την θέση που διατύπωσε στην Access Notice), υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο τύποι σχετικών αγορών που πρέπει να εξεταστούν: αγορές λιανικής 
και αγορές χονδρικής. Η αφετηρία για την ανάλυση των σχετικών αγορών, είναι ο 
εντοπισµός και ο χαρακτηρισµός των αγορών λιανικής, δεδοµένου ότι η ζήτηση από 
πλευράς λιανικής και η δυναµική της αγοράς συνιστούν τους βασικούς 
κατευθυντήριους παράγοντες της προσφοράς και ζήτησης στο επίπεδο χονδρικής. 
Μετά την ολοκλήρωση της εκτίµησης από πλευράς λιανικής, εξετάζονται οι 
παράγοντες που διαµορφώνουν τη προσφορά και τη ζήτηση των υπηρεσιών 
χονδρικής οι οποίες δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την παροχή των 
συγκεκριµένων υπηρεσιών λιανικής.   
Η Αιτιολογική Έκθεση της Σύστασης διακρίνει µεταξύ υπηρεσιών πρόσβασης στενής 
ζώνης και υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, επί τη βάσει ενός αριθµού 
παραµέτρων διαφοροποίησης, συµπεριλαµβανοµένου του εύρους ζώνης, τεχνικών 
χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την βιωσιµότητα κάποιων εφαρµογών σε 
συνδέσεις στενής ζώνης, την διάκριση µεταξύ 'dial-up' και ΄µόνιµης σύνδεσης’ 
('always on') και διαφοροποιήσεων ως προς τις τιµές.  
Επί τη βάση των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ εξέτασε τις υπηρεσίες πρόσβασης λιανικής που 
διατίθενται επί του παρόντος στην Ελλάδα, προκειµένου να διαπιστώσει κατά πόσο η 
ανωτέρω διάκριση ανταποκρίνεται στις συνθήκες της Ελληνικής αγοράς.  

Λειτουργικά χαρακτηριστικά 
Τα στοιχεία που έχει στην διάθεση της η ΕΕΤΤ καθώς και σχετική Ευρωπαϊκή 
εµπειρία, υποδηλώνουν ότι υφίσταται µια ξεκάθαρη λειτουργική διαφοροποίηση 
µεταξύ υπηρεσιών πρόσβασης dial-up (οι οποίες προσφέρουν ταχύτητες µέχρι 128 
Κbps) και ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλότερων ταχυτήτων. Οι συνδέσεις 
υψηλότερης ταχύτητας θεωρούνται ότι διευκολύνουν τη ταχύτερη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο  τη ταχύτερη µεταφορά δεδοµένων και την πρόσβαση σε επιπρόσθετες 
εφαρµογές (λχ., τηλεσυνδιάσκεψη).  Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι 
ταχύτητες πρόσβασης των υπηρεσιών λιανικής dial-up και ADSL (µέσω της σχετικής 
προσφοράς του ΟΤΕ) που είναι επί του παρόντος διαθέσιµες στην Ελλάδα: 

 
Τεχνολογία Εύρος ζώνης Τύπος 
PSTN Up to 64 Kbps19 (συµµετρική) Dial-up 
ISDN BRA 64 Kbps or 128 Kbps20 

(συµµετρική) 
Dial-up 

ADSL 384/128 Kbps Μόνιµη 
Σύνδεση 

ADSL 512/128 Kbps Μόνιµη 
Σύνδεση 

ADSL 1024/256 Kbps Μόνιµη 
Σύνδεση 

                                                 

19 Ανάλογα µε την ποιότητα του µεταλλικού βρόχου 

20 Ανάλογα µε την χρήση ενός ή δύο καναλιών χρηστών  
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Κατά κύριο λόγο, οι υπηρεσίες λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης που παρέχονται σε 
σπίτια και µικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, είναι στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων Ασύµµετρο DSL (ADSL), παρέχοντας ταχύτητες ‘ρυθµού καθόδου 
(download)’ µεταξύ των 384 και 1.024 Kbps. Οι περισσότερες από τις αµφίδροµες 
ζώνες (two-way bandwidth) δροµολογούνται για κάτω κίνηση (µε πιο περιορισµένο 
ρυθµό ανόδου), και µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για τη µεταφορά δεδοµένων 
όσο και φωνής. 
Τέλος, η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι οι γραµµές πρόσβασης ADSL είναι ‘µόνιµα 
συνδεδεµένες’, καθότι επιτρέπουν στο συνδροµητή να διατηρεί µια µόνιµη σύνδεση 
στο δίκτυο, η οποία µε τη σειρά της διευκολύνει την παράδοση και πρόσβαση σε 
περιεχόµενο σε πραγµατικό χρόνο. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες dial-up είναι εκ της 
φύσεώς τους  υπηρεσίες κατά παραγγελία (on demand).  

Σύγκριση Τιµολογίων 
Η υφιστάµενη τιµολόγηση των υπηρεσιών πρόσβασης ADSL και dial-up οδηγεί σε 
περαιτέρω διαφοροποίηση των ως άνω υπηρεσιών. Ειδικότερα, υπάρχει ένα 
διαφορετικό µοντέλο χρέωσης για υπηρεσίες µόνιµης σύνδεσης ADSL (µέσω της 
σχετικής προσφοράς του ΟΤΕ), το οποίο αντικατοπτρίζει µια σταθερή (flat rate) 
χρέωση για το τµήµα της υπηρεσίας που αφορά την παρεχόµενη πρόσβαση.   

 
 Γραµµή Πρόσβασης (ARIS) – τιµές λιανικής (€) 
Εύρος ζώνης (Kbps) Τέλος Σύνδεσης Μηνιαίο τέλος 
384/128 34,99 19,9 
512/128 34,99 35,9 
1024/256 34,99 63,9 

 
Αντιθέτως, οι υπηρεσίες dial-up χρεώνονται ανά µονάδα (metered service). Επιπλέον, 
υπάρχουν διαφορετικές χρεώσεις για σύνδεση/ εφάπαξ, περιοδική πρόσβαση (πάγιο 
τέλος) και µε βάση τη χρήση της υπηρεσίας. Οι κάτωθι πίνακες απεικονίζουν τις 
τιµές τις οποίες χρεώνει ο ΟΤΕ για πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω dial-up (EΠAK): 

 Ώρες αιχµής (08:00-20:00) - €0,352/ώρα και 

 Ώρες µη-αιχµής (20:00-08:00) - €0,176/ώρα.21 
Αντίστοιχη διαφοροποίηση όσον αφορά τη τιµολόγηση στενής και ευρείας ζώνης 
παρατηρείται και για τις υπηρεσίες σταθερής ασύρµατης πρόσβασης. Στον πίνακα 
που ακολουθεί22 παρουσιάζονται ενδεικτικές τιµές για συνδέσεις σταθερής 
ασύρµατης πρόσβασης 7 km (όπως αυτές ισχύουν τον Ιανουάριο του 2005)23. 
 
                                                 

21  Η EETT επισηµαίνει ότι χωρίς συνδροµή σε έναν πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), οι πελάτες δεν 
δύνανται να επωφεληθούν από αυτές τις χρεώσεις αλλά πρέπει να συνδεθούν µέσω  dial-up  σύµφωνα µε το 
γενικά ισχύον καθεστώς τοπικής χρέωσης. 

22 Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τον µέσον όρο των υφιστάµενων χρεώσεων των τριών µεγαλύτερων παρόχων 
σταθερής ασύρµατης πρόσβασης. 

23 Οι ως άνω χρεώσεις περιλαµβάνουν το κόστος για τις κεραίες και τον λοιπό εξοπλισµό αναµετάδοσης που 
τυχόν απαιτείται για την παροχή σταθερής ασύρµατης πρόσβασης. Επιπλέον απαιτείται και η σχετική 
συνδροµή σε κάποιον ISP 
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 Ενεργοποίηση (δύο άκρα) (€) Μηνιαία χρέωση (€) 

64 kbps 600 122 

1024 kbps 943 399 

2048 kbps 943 630 

 
Ενόψει των ως άνω διαφορών ως προς τα τιµολόγια, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι σε 
περίπτωση αύξησης της τιµής έως και 10% από έναν υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο 
οι πελάτες δεν θα αντιδρούσαν   ΄µεταπηδώντας’  µεταξύ υπηρεσιών πρόσβασης 
στενής ζώνης και ευρείας ζώνης. 
Επιπλέον των ως άνω χρεώσεων, για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (είτε στενής ζώνης 
ή ευρείας ζώνης), απαιτείται η καταβολή συνδροµής σε ένα πάροχο  υπηρεσιών 
διαδικτύου. Ενδεικτικά, οι χρεώσεις συνδροµής δυο παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου 
για την παροχή υπηρεσίας internet µέσω ADSL πρόσβασης, έχουν ως εξής 
(Ιανουάριος 2005): 

 
Εύρος Ζώνης Otenet (Στο DSL Home) 

Μηνιαίο Τέλος (€) 
Forthnet 

Μηνιαίο Τέλος (€) 

384/128 30,25 24,90 

512/128 49,25 44,90 

1024/256 85,25 79,90 

Αντίστοιχα, ενδεικτικά παραδείγµατα υπηρεσιών Internet στενής ζώνης παρατίθενται 
κατωτέρω: 

 
FORTHNET PSTN 

Dynamic 
PSTN Static ISDN 64 

Dynamic 
ISDN 64 Static 

Τρείς µήνες (+ 1 
µήνας δωρεάν) 

€ 40,50 € 85,50 € 48,00 € 108,00 

Έξι µήνες (+ 2 
µήνες δωρεάν) 

€ 75,00 € 165,00 € 90,00 € 210,00 

∆ώδεκα µήνες (+ 
4 µήνες δωρεάν) 

€ 138,00 € 318,0 € 168,00 € 408,00 

Είκοσι τέσσερις 
µήνες (+ 8 µήνες 
δωρεάν) 

€ 228 -- 
€ 288,00 

-- 

 
OTEnet  PSTN Dynamic 56K

(Easy Gate Basic) 
PSTN Static 56K 

(Easy Gate Exclusive) 
ISDN 64K (Fast Gate 

Basic) 
Απεριόριστη χρήση 
(Μηνιαία Χρέωση) 

€ 13,20 € 21,80 €16,80 

Τρείς µήνες € 42 -- € 51,00 
΄Έξι µήνες € 78 € 124,80 € 94,80 
Οχτώ µήνες € 96 -- -- 
∆ώδεκα µήνες € 144 -- € 177,60 
Είκοσι τέσσερις 
µήνες 

€ 240 -- € 300 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα τέλη για την χρήση της υπηρεσίας Internet µεταξύ 
στενής και ευρείας ζώνης ακολουθούν την τιµολογιακή διαφοροποίηση που 
προκύπτει σε επίπεδο πρόσβασης. Ως εκ τούτου, δεν εξαλείφουν, τον επί τη βάσει της 
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πρόσβασης τιµολογιακό διαχωρισµό µεταξύ υπηρεσιών στενής και ευρείας ζώνης τον 
οποίο διαπίστωσε η ΕΕΤΤ ανωτέρω. 

Εξέλιξη  του αριθµού των συνδροµητών 

Με βάση τα στοιχεία που έχει στην διάθεση της η ΕΕΤΤ, φαίνεται ότι υπάρχει µια 
αυξανόµενη  ζήτηση υπηρεσιών ADSL σε επίπεδο λιανικής. Σηµειώνεται ότι η 
παροχή των υπηρεσιών ADSL (µέσω της προσφοράς του ΟΤΕ) ξεκίνησε στην αγορά 
τον Ιούνιο του 2003, και έως το ∆εκέµβριο του 2004, υπήρχαν 43.832 ενεργείς 
γραµµές.  Το γεγονός αυτό υποδεικνύει  µια σηµαντική αύξηση της διείσδυσης από 
τον Ιούνιο του 2004, όπου υπήρχαν  21.845 ενεργείς γραµµές, σε σχέση µε τον 
Απρίλιο του 2004 όπου υπήρχαν 14.377 ενεργείς γραµµές και τον Οκτώβριο του 
2003 όπου υπήρχαν 7.933. Επιπλέον, µε βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΤ όπως αυτά 
παρουσιάζονται στην 10η Έκθεση Πεπραγµένων της Ε.Ε. (10th Implementation 
Report) προκύπτει ότι κατά τον Ιούλιο του 200424, το  88% του συνολικού αριθµού 
των σταθερών γραµµών ευρείας ζώνης λιανικής ήταν γραµµές DSL.  
Ως τον Οκτώβριο του 2004, ο αριθµός των συνδέσεων σταθερής ασύρµατης 
πρόσβασης για υψηλή ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο αυξήθηκε κατά 65% και 
έφτασε τον αριθµό των 596 συνδέσεων. Ενόψει των υποχρεώσεων επέκτασης (roll 
out) των αδειοδοτηµένων παρόχων, η ΕΕΤΤ αναµένει ότι ο αριθµός των ως άνω 
συνδέσεων θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ωστόσο, δεν αναµένεται ότι θα υπάρχει ένας 
αξιοσηµείωτος αριθµός συνδέσεων σταθερής ασύρµατης πρόσβασης µέσα στα 
χρονικά πλαίσια της παρούσας εξέτασης. Κατά την ίδια περίοδο, ο αριθµός των 
συνδέσεων οπτικών ινών παρέµεινε περιορισµένος.  

 
Κόστος Μεταστροφής/ Εµπόδια Μεταστροφής  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι υφίσταται κόστος µεταστροφής το οποίο σχετίζεται µε τη 
µεταστροφή µεταξύ υπηρεσιών λιανικής µέσω dial-up και µέσω ADSL.  Όπως 
αναφέρθηκε ανωτέρω, η χρέωση σύνδεσης για µια νέα σύνδεση ADSL ανέρχεται σε 
€34,99 για όλους τους νέους συνδροµητές ADSL. Επιπλέον, ένα ενδεικτικό κόστος 
για το απαιτούµενο modem για µια ADSL σύνδεση ανέρχεται σε €49.25  Αυτό το 
κόστος που απαιτείται για την υλοποίηση της σύνδεσης της υπηρεσίας’ (δηλ. το 
κόστος το οποίο πρέπει να υποστούν οι µετακινούµενοι συνδροµητές για να έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω ADSL) θα πρέπει να αποσβεστεί σε µια κατάλληλη 
περίοδο (λχ., 12 µήνες). Κατ’αυτόν τον τρόπο, το κόστος µεταστροφής αυξάνει τις 
µηνιαίες ADSL χρεώσεις περίπου κατά 30, 20 και 10% (ανάλογα µε την υπηρεσία 
ADSL που έχει λάβει κάποιος). Ως εκ τούτου, το ανωτέρω κόστος εµφανίζεται να 
λειτουργεί ως ένα ήπιο κόστος µεταστροφής το οποίο αυξάνει περαιτέρω την 
τιµολογιακή διαφοροποίηση µεταξύ υπηρεσιών πρόσβασης dial-up και υπηρεσιών 
πρόσβασης ADSL.  

 
 
 

                                                 

24 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions – European Electronic Communications Regulation and 
Markets 2004 [SEC(2004)1535], σελίδα  76 του Παραρτήµατος. 

25 Αυτή η τιµή αντλείται από την λίστα τιµών του Ιανουαρίου 2005 του ΟΤΕ. 
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Συµπέρασµα 
Η ΕΕΤΤ συµπεραίνει ότι σε επίπεδο λιανικής, η ζήτηση για τις υπηρεσίες πρόσβασης 
ευρείας ζώνης ADSL, και dial-up είναι τέτοια ώστε οι υπηρεσίες να ανήκουν σε 
διαφορετικές σχετικές αγορές.  

[II] Υποκαταστασιµότητα ζήτησης των χονδρικών υπηρεσιών 
ευρυζωνικής πρόσβασης Bitstream και των χονδρικών υπηρεσιών 
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ( LLU)  

 
Ο τοµέας της Ελληνικής χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (Bitstream) 
χαρακτηρίζεται από µια σειρά υπηρεσιών, µέσω των οποίων υλοποιείται η παροχή 
λιανικών ευρυζωνικών υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες. Οι επιµέρους υπηρεσίες 
επιτρέπουν διαφορετικό επίπεδο τεχνικού ελέγχου, το οποίο σε ορισµένες 
περιπτώσεις, δύναται να επιτρέπει στους νεοεισερχόµενους να διαφοροποιούν τις 
υπηρεσίες λιανικής που παρέχουν στους τελικούς χρήστες, σε σχέση µε τις υπηρεσίες 
που παρέχονται από τον ΟΤΕ. Πολλοί από τους παρόχους οι οποίοι αποκτούν 
χονδρική πρόσβαση, δεν θα επέλεγαν ως λύση την αδεσµοποίητη πρόσβαση στο 
τοπικό βρόχο (πλήρως αδεσµοποίητη ή µεριζόµενη), αλλά θα εξέταζαν τις άλλες 
εναλλακτικές, που  εµφανίζονται επί του παρόντος όσον αφορά την  χονδρική 
ευρυζωνική πρόσβαση, εκτιµώντας τις τεχνικές και οικονοµικές συνέπειες της 
υιοθέτησης αυτών των εν λόγω υπηρεσιών.  
Στην παρούσα ανάλυση της  υποκαταστασιµότητας στο επίπεδο χονδρικής, η ΕΕΤΤ 
εξετάζει κατά πόσο αυτές οι υπηρεσίες ασκούν ανταγωνιστική πίεση η µία στην άλλη 
προκειµένου να αποφανθεί αν εµπίπτουν ή όχι στην ίδια σχετική αγορά. Ειδικότερα, 
εξετάζει σε ποιο βαθµό διαφορές ως προς την λειτουργικότητα, την τιµή ή άλλα 
χαρακτηριστικά (συµπεριλαµβανοµένων αυτών που οφείλονται σε επιπρόσθετο 
εξοπλισµό) στο επίπεδο χονδρικής, υποδηλώνουν ότι οι υπηρεσίες αδεσµοποίητης 
πρόσβασης στο τοπικό βρόχο (LLU) και οι υπηρεσίες Bitstream εµπίπτουν ή όχι στην 
ίδια σχετική αγορά. 

Λειτουργικότητα του Bitstream  

Ουσιαστικά, η πρόσβαση Bitstream είναι µια σύνδεση πρόσβασης υψηλής ταχύτητας 
που συνδέει  τις εγκαταστάσεις του πελάτη µε ένα υψηλότερο σηµείο στην ιεραρχία 
του δικτύου, στο οποίο βρίσκεται το σηµείο παρουσίας του εναλλακτικού παρόχου 
(OLOs).  Η υπηρεσία πρόσβασης Bitstream συνίσταται στην παροχή δυνατότητας 
αναµετάδοσης (δυνητικά ασύµµετρης) µεταξύ του τελικού χρήστη και του σηµείου 
διασύνδεσης του εναλλακτικού παρόχου (OLO).  Τα βασικά χαρακτηριστικά της 
πρόσβασης Bitstream είναι τα ακόλουθα: 

• Σύνδεση πρόσβασης υψηλής ταχύτητας στις εγκαταστάσεις του τελικού 
χρήστη µέσω µιας DSL ζεύξης; 

• Αµφίδροµη δυνατότητα αναµετάδοσης δεδοµένων του κυρίως δικτύου  από το 
DSLAM στα  BBRAS µέσω ενός ATM/ IP δίκτυο κορµού (το οποίο επιτρέπει 
στους εναλλακτικούς παρόχους την παροχή υπηρεσιών υψηλού εύρους ζώνης) 
και 

• Περαιτέρω µεταφορά δεδοµένων κυρίως δικτύου στο σηµείο διασύνδεσης του 
εναλλακτικού παρόχου/ παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ( OLO/ ISPs) µέσω 
ενός  δικτύου ATM/ IP. 

Τα εν λόγω χαρακτηριστικά απεικονίζονται στο σχήµα 3, κάτωθι: 
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Σχήµα 326 
Όπως περιγράφεται ανωτέρω, ο ΟΤΕ παρέχει στους εναλλακτικούς παρόχους 
σύνδεση πρόσβασης DSL µόνο εφόσον αυτοί αποκτήσουν σύνδεση ATM backhaul 
(από και πέραν των BBRAS). Αυτό αποτελεί ένα τρόπο υλοποίησης της 
‘εναλλακτικής 3’ υπηρεσίας που απεικονίζεται στο σχήµα 3, ανωτέρω.  
Επισηµαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι δυο τρόποι για την παροχή 
υπηρεσιών πρόσβασης Bitstream, οι οποίοι προσφέρουν στον πάροχο σηµαντικά 
µεγαλύτερο βαθµό τεχνικού ελέγχου καθώς και τη δυνατότητα να παρέχει καινοτόµες 
υπηρεσίες λιανικής.  
Η ‘εναλλακτική 1’ συνίσταται στην παροχή από τον κοινοποιηµένο φορέα 
εκµετάλλευσης µιας σύνδεσης DSL η οποία παραδίδεται στον εναλλακτικό πάροχο 
(OLO) σε τµήµα του δικτύου αµέσως µετά το DSLAM (λχ. πρόσβαση DSLAM). Ο 
εναλλακτικός πάροχος παρέχει τη µετάδοση δεδοµένων στο κυρίως δίκτυο (ATM ή 
IP) από το DSLAM. Αυτό επιτρέπει στον εναλλακτικό πάροχο (OLO) όχι µόνο να 
χρησιµοποιεί πλήρως τις ευκολίες τις οποίες ήδη ελέγχει, άλλα και να ελέγχει την 
ποιότητα της υπηρεσίας µετάδοσης δεδοµένων στο κυρίως δίκτυο. 
Σύµφωνα µε την ‘εναλλακτική 2’, ο κοινοποιηµένος φορέας εκµετάλλευσης, παρέχει 
τη σύνδεση πρόσβασης DSL µαζί µε µεταφορά δεδοµένων στο κυρίως δίκτυο 
(backhaul) (µέσω ATM/ IP) από το DSLAM στα BBRAS.  Ο εναλλακτικός πάροχος 
διαχειρίζεται τα BBRAS και δύναται να διαφοροποιήσει τις παραµέτρους των 
BBRAS προκειµένου να ικανοποιήσει τις δικές του ανάγκες όπως αυτές 
διαµορφώνονται από την υπηρεσία την οποία επιθυµεί να παρέχει. Η λύση αυτή 
επιτρέπει στον εναλλακτικό πάροχο (OLO) να προσφέρει προϊόντα λιανικής µε 
τεχνικά χαρακτηριστικά που επιθυµεί συµπεριλαµβανοµένων των παραµέτρων 
ποιότητας υπηρεσίας (όχι όµως επί τη βάσει τελικού χρήστη προς τελικό χρήστη). 

                                                 

26 "Bitstream Πρόσβαση", Κοινές Θέσεις του ERG, ERG(03) 33rev1, 2 Απριλίου 2004, στη σελίδα 4 
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Όπως υποδηλώνουν οι ανωτέρω εναλλακτικές, η πρόσβαση Bitstream συνίσταται στα 
εξής: τη σύνδεση DSL, τη µεταφορά δεδοµένων κυρίως δικτύου από το DSLAM στα  
BBRAS και τη µεταφορά δεδοµένων δικτύου από τα BBRAS.  Η παροχή 
διαφορετικών σηµείων πρόσβασης συνεπάγεται διαφορετικό βαθµό διαφοροποίησης 
του τελικού προϊόντος (πρωτίστως αναφορικά µε την πρόσθεση περαιτέρω αξίας 
στην υπηρεσία λιανικής).   

Λειτουργική εναλλαξιµότητα υπηρεσιών πρόσβασης Bitstream και αδεσµοποίητης 
πρόσβασης στο τοπικό βρόχο 

Οι υπηρεσίες πρόσβασης Bitstream και η αδεσµοποίητη πρόσβαση στο τοπικό βρόχο 
διαφοροποιούνται ως προς την λειτουργικότητα την οποία παρέχουν. Οι υπηρεσίες 
πρόσβασης Bitstream προσφέρουν µικρότερη δυνατότητα διαφοροποίησης του 
περιεχοµένου υπηρεσιών λιανικής από τις αντίστοιχες υπηρεσίες που προσφέρει ο 
OTE (ή περιορισµένη δυνατότητα παροχής καινοτόµων υπηρεσιών) , διότι ο OTE 
ελέγχει τόσο το εύρος ζώνης όσο και τη γεωγραφική κάλυψη. Για να έχουν τη 
δυνατότητα να πετύχουν τέτοια διαφοροποίηση, οι εναλλακτικοί πάροχοι πρέπει 
αφενός να έχουν πρόσβαση σε σηµείο από το οποίο δύναται να ελέγχουν 
συγκεκριµένα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, αφετέρου να µπορούν 
να χρησιµοποιούν τις δικές τους (ή άλλες) υποδοµές δικτύου, ώστε να είναι σε θέση 
να ελέγχουν πραγµατικά την υπηρεσία λιανικής την οποία παρέχουν (όσον αφορά την 
ποιότητα, την ταχύτητα των δεδοµένων και άλλα χαρακτηριστικά).27  Η πρόσβαση 
Bitstream ωστόσο, επιτρέπει στους εναλλακτικούς παρόχους να ελέγχουν 
τουλάχιστον την ποιότητα της υπηρεσίας µεταφοράς δεδοµένων στο δικό τους κυρίως 
δίκτυο.  
Η αδεσµοποίητη πρόσβαση στο τοπικό βρόχο παρέχει στους νεοεισερχόµενους τη 
δυνατότητα ελέγχου του τµήµατος του τοπικού βρόχου προς το τελικό χρήστη,  
προσφέροντας πλήρη διακριτική ευχέρεια σχετικά µε την επιλογή του εύρος ζώνης, 
τη λειτουργικότητα, τις τεχνικές παραµέτρους και την ποιότητα των προσφερόµενων 
υπηρεσιών λιανικής. Παράλληλα, εφόσον ο νεοεισερχόµενος πάροχος εγκαταστήσει 
το δικό του DSLAM (και σχετικό εξοπλισµό), παρέχοντας όλη την υποδοµή και 
υπηρεσία πέρα του DSLAM στην ιεραρχία του δικτύου,  αποκτά µεγαλύτερο έλεγχο 
όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών  λιανικής.  
Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι υφίστανται ξεκάθαρες λειτουργικές διαφορές 
µεταξύ των υπηρεσιών Bitstream αφενός, και των αδεσµοποίητων τοπικών βρόχων 
αφετέρου, οι οποίες αποκλείουν την ‘ένταξη’ τους σε µια ενιαία σχετική αγορά 
προϊόντων.  

Σύγκριση τιµολογίων των υπηρεσιών πρόσβασης Bitstream και της 
αδεσµοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο 

Οι χρεώσεις για υπηρεσίες πρόσβασης Bitstream και αδεσµοποίητης πρόσβασης στο  
τοπικό βρόχο, όπως αυτές ισχύουν τον Ιανουάριο του 2005, έχουν ως εξής: 

                                                 

27 Βλέπε, για παράδειγµα, Committee of Communications (CoCom) Working Document.  Bitstream access: 
current regulatory situation in Member States. 2003.  
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BITSTREAM  
Εύρος Ζώνης 

(Kbps) 
Τέλος 

Σύνδεσης (€) 
Τέλος Σύνδεσης 
ανά αστικό άκρο 

(€) 

Μηνιαίο 
Τέλος (€) 

384/128 34,99  16,92 
512/128 34,99  30,52 Γραµµή Πρόσβασης (ARIS) 

(€)  1024/256 34,99  54,32 
2Mbps 1.233 1.174 280 

34Mbps 1.233 5.284 1.800 Backhaul Service  
(OKSIA) (€) 155Mbps 1.233 5.284 5.000 

 
LLU Τέλος  

Σύνδεσης (€) 
Τέλος 

Αποσύνδεσης (€) 
Μηνιαίο 
Τέλος (€) 

Πλήρως αδεσµοποίητη  
πρόσβαση στο τοπικό βρόχο 
(Full LLU) (Ενεργός) 

55 51 8,1 

Μεριζόµενη πρόσβαση στο 
τοπικό  βρόχο 

65 60 4,05 

 
Η ΕΕΤΤ επισηµαίνει ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στα τιµολόγια των δύο 
υπηρεσιών καθότι  οι τιµές των υπηρεσιών Bitstream πρόσβασης  είναι κατά πολύ 
υψηλότερες από τις τιµές των υπηρεσιών  αδεσµοποίητης πρόσβασης στο τοπικό 
βρόχο. Το γεγονός αυτό αντανακλά ως επί το πλείστον τις λειτουργικές διαφορές 
µεταξύ των δύο υπηρεσιών (λχ., η τιµή της Bitstream πρόσβασης περιλαµβάνει το 
κόστος του ΟΤΕ που αφορά τα  DSLAMs και τις συνδέσεις αναµετάδοσης  ATM).   
Επιπλέον, η ΕΕΤΤ επισηµαίνει ότι στις ανωτέρω τιµές δεν περιλαµβάνεται το κόστος 
των πρόσθετων επενδύσεων που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών µέσω 
αδεσµοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο. Το εν λόγω κόστος περιλαµβάνει το 
κόστος σχεδιασµού, εξοπλισµού, εγκατάστασης και το κόστος επισφάλειας, καθώς 
και άλλο κόστος το οποίο δεν δύναται στην παρούσα φάση να ποσοτικοποιηθεί και  
το οποίο αντιστοιχεί στη συνεγκατάσταση, στις διαπραγµατεύσεις για την παροχή 
πρόσβασης και στη διάθεση χρόνου καθώς και στην απασχόληση ανθρώπινου 
δυναµικού.  
Όπως περιγράφτηκε ανωτέρω, οι υπηρεσίες διαφοροποιούνται ως προς τη 
λειτουργικότητα τους. Ειδικότερα, ενώ ένας πάροχος ο οποίος λαµβάνει υπηρεσίες 
πρόσβασης Bitstream πρέπει να προβεί σε κάποιες επενδύσεις προκειµένου να είναι 
σε θέση να παρέχει υπηρεσίες λιανικής, οι απαιτούµενες επενδύσεις είναι σηµαντικά 
µικρότερες από εκείνες που απαιτούνται για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών 
λιανικής µέσω αδεσµοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο. Ένας πάροχος ο οποίος 
αποκτά αδεσµοποίητη πρόσβαση στο τοπικό βρόχο, πρέπει να προβεί σε σηµαντικές 
επενδύσεις για εξοπλισµό κέντρων και πρέπει να διαχειρίζεται ενεργά τις 
προσφερόµενες υπηρεσίες (π.χ. της διαχείρισης σφαλµάτων). 
Με βάση τα στοιχεία που έχει στην διάθεση της η ΕΕΤΤ µε τα τιµολόγια και το 
κόστος, φαίνεται ότι είναι απίθανο ότι σε µια αύξηση τιµής της τάξης του 5 έως 10% 
της αδεσµοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο, οι εναλλακτικοί πάροχοι θα 
µεταστραφούν στη πρόσβαση Bitstream, ή αντιστρόφως. Το ανωτέρω συµπέρασµα 
τείνει να επιβεβαιώσει ότι οι υπηρεσίες πρόσβασης Bitstream και οι υπηρεσίες 
αδεσµοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο δεν εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά 
προϊόντων.  
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Εξέλιξη  του αριθµού των πελατών 

Έως το ∆εκέµβριο του 2004, ο OTE παρείχε σε εναλλακτικούς παρόχους τον 
ακόλουθο αριθµό αδεσµοποίητων τοπικών βρόχων και γραµµών πρόσβασης 
Bitstream28: 

 
 Ιούνιος 2004 ∆εκέµβριος 2004 
Υπηρεσία Αριθµός Γραµµών 
Πλήρως Αδεσµοποίητοι τοπικοί 
βρόχοι  

932 1.787 

Μεριζόµενοι αδεσµοποίητοι τοπικοί 
βρόχοι 

160 928 

Πρόσβαση Bitstream 29 2.056 5.902 
Γραµµές ADSL OTE (λιανικής) 19.789  37.930 

 
Τα ανωτέρω στοιχεία υποδηλώνουν ότι τόσο η παροχή αδεσµοποίητων τοπικών 
βρόχων, όσο και η παροχή χονδρικών υπηρεσιών πρόσβασης Bitstream σε 
εναλλακτικούς παρόχους βρίσκεται σε εµβρυακό στάδιο. Ωστόσο, ο συνολικός 
αριθµός των παρεχόµενων λιανικών γραµµών ADSL υποδηλώνει ότι οι εξ ιδίων 
µέσων παρεχόµενες υπηρεσίες του ΟΤΕ είναι πολύ πιο ώριµες.  

Συµπεράσµατα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης Bitstream 
(συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΟΤΕ σε 
συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις) ανήκουν σε χωριστή σχετική αγορά η οποία 
διακρίνεται από εκείνη της αδεσµοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο.  

[III] Υποκαταστασιµότητα µεταξύ χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης και 
σταθερής ασύρµατης πρόσβασης καθώς και πρόσβασης µέσω οπτικών 
ινών 

 
Λειτουργική υποκαταστασιµότητα 

Οι υπηρεσίες σταθερής ασύρµατης πρόσβασης και οι  υπηρεσίες πρόσβασης µέσω 
οπτικών ινών προσφέρουν στον πάροχο δυνατότητα ελέγχου όσον αφορά τη σύνδεση 
πρόσβασης που παρέχουν σε τελικούς χρήστες. Επίσης προσφέρουν τη δυνατότητα 
ελέγχου όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα των 
υπηρεσιών λιανικής που παρέχονται βάσει των εν λόγω συνδέσεων πρόσβασης. 
Αντίθετα, οι υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης Bitstream δεν παρέχουν 
τέτοια δυνατότητα ελέγχου. Αν και επιτρέπουν στον αγοραστή να παρέχει λιανικές 
υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης, δεν του δίνουν την δυνατότητα ελέγχου της 
σύνδεσης πρόσβασης. 

                                                 

28 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions – European Electronic Communications Regulation and 
Markets 2004 [SEC(2004)1535], σελίδες 71 και 72 του Παραρτήµατος. 

29 Εξαιρουµένων υπηρεσιών bitstream που παρέχονται σε συνδεδεµένες µε τον OTE επιχειρήσεις. 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

 

 25

Σύγκριση Τιµολογίων 
Επί του παρόντος, οι υπηρεσίες σταθερής ασύρµατης πρόσβασης παρέχονται µόνο 
για ιδία χρήση (ή σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις). Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει τιµή 
πώλησης σε τρίτα µέρη. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ένας µικρός αριθµός υπηρεσιών 
πρόσβασης µέσω οπτικών ινών παρέχεται σε τρίτα µέρη σε τιµές που έχουν 
συµφωνηθεί µεταξύ τους (bespoke). Ωστόσο, ενόψει της περιορισµένης κάλυψης των 
δικτύων που χρησιµοποιούν τις ως άνω τεχνολογίες, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι δεν 
υπάρχουν στα πλαίσια των ως άνω υπηρεσιών οικονοµίες κλίµακας που θα επέτρεπαν 
να τιµολογηθούν ανταγωνιστικά, ήτοι σε επίπεδο που βρίσκεται εντός του 10% της 
ανταγωνιστικής τιµής των υπηρεσιών πρόσβασης Bitstream.  

 
Εξέλιξη  του αριθµού των πελατών χονδρικής 

Οι υπηρεσίες σταθερής ασύρµατης πρόσβασης, χρησιµοποιούνται επί του παρόντος 
αποκλειστικά για την εξ ιδίων µέσων παροχή λιανικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, δεν 
υπάρχουν συναλλαγές που να αντικατοπτρίζουν ζήτηση από τρίτα µέρη για χονδρική 
πρόσβαση µέσω συνδέσεων σταθερής ασύρµατης πρόσβασης. Περαιτέρω, δεν 
υπάρχει ενιαία κάλυψη µέσω σταθερής ασύρµατης πρόσβασης και συνδέσεων 
οπτικών ινών στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και η ΕΕΤΤ δεν αναµένει ότι, 
στα χρονικά πλαίσια της παρούσας εξέτασης, η κάλυψη θα επεκταθεί σε τέτοιο 
επίπεδο ώστε να παρέχει αντίστοιχη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών µε αυτήν που 
παρέχεται στην περίπτωση Bitstream πρόσβασης. Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι δεν 
θα υπάρχει σηµαντική αύξηση της ζήτησης τρίτων µερών για σταθερή ασύρµατη 
πρόσβαση και πρόσβαση µέσω οπτικών ινών όσο η κάλυψη παραµένει τµηµατική.   

 
Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι στην παρούσα κατάσταση οι υπηρεσίες σταθερής ασύρµατης 
πρόσβασης και πρόσβασης µέσω οπτικών ινών δεν ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά 
µε την υπηρεσία πρόσβασης Bitstream. 

 

3.4.1(B) Υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς 
Κατά τον έλεγχο υποκαταστασιµότητας από πλευράς προσφοράς εξετάζεται εάν 
κάποιοι προµηθευτές, πέραν των όσων ήδη προσφέρουν την υπηρεσία, θα µετέβαλαν 
µεσοπρόθεσµα την παραγωγή τους χωρίς σηµαντικό επιπρόσθετο κόστος 
προκειµένου να προσφέρουν τις εναλλακτικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση που το 
συνολικό κόστος της ‘µεταστροφής’ της παραγωγής είναι σχετικά αµελητέο, οι 
εναλλακτικές υπηρεσίες δύνανται να συµπεριληφθούν στη σχετική αγορά. 
Σηµειώνεται ότι το γεγονός ότι µια επιχείρηση ενδέχεται να διαθέτει τα αναγκαία 
µέσα προκειµένου να παρέχει µια συγκεκριµένη υπηρεσία είναι αδιάφορο, εάν 
απαιτείται σηµαντικό επιπρόσθετο κόστος για να εισέλθει στην αγορά παροχής της εν 
λόγω υπηρεσίας.  
Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι  υπάρχει περιορισµένο πεδίο για τους εναλλακτικούς παρόχους 
δικτύου που λειτουργούν επί του παρόντος στην Ελλάδα, να ‘µεταβάλουν’ την 
παραγωγή τους προκειµένου να παρέχουν χονδρικές υπηρεσίες ευρυζωνικής 
πρόσβασης Bitstream, συνεπεία µιας αύξησης της τιµής πρόσβασης από έναν 
υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο της τάξεως του 5 έως 10%. Οι πάροχοι των 
υφιστάµενων δικτύων που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν υπηρεσίες 
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πρόσβασης στενής ζώνης, πρέπει να προβούν σε σηµαντικές επενδύσεις ώστε να 
αναβαθµίσουν τα δίκτυά τους σε επίπεδο τέτοιο που θα εδύνατο να υποστηρίξει 
ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η ΕΕΤΤ εξάλλου, δεν γνωρίζει κάποιον πάροχο που 
προτίθεται να κάνει τέτοιου είδους επενδύσεις.  
Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι κανένα από τα υπάρχοντα δίκτυα δεν έχει επί του 
παρόντος πλήρη γεωγραφική κάλυψη προκειµένου να είναι σε θέση να εισέλθει στην 
αγορά και να ανταγωνιστεί τον ΟΤΕ, ή το οποίο να είναι ικανό να πετύχει επαρκείς 
οικονοµίες κλίµακας προκειµένου να υλοποιήσει τις επενδύσεις που απαιτούνται για 
την παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, έως 
τον Οκτώβριο του 2004, υπήρχαν µόνο 596 γραµµές σταθερής ασύρµατης πρόσβασης 
(αύξηση της τάξεως των 234 γραµµών µέσα σε 12 µήνες), και περιορισµένος αριθµός  
πρόσβασης µέσω οπτικών ινών. 
Επιπλέον, η ΕΕΤΤ επισηµαίνει και το υψηλό, µη ανακτήσιµο κόστος (sunk costs) το 
οποίο θα συνόδευε την εγκατάσταση ενός νέου ευρυζωνικού δικτύου (ακόµα και σε 
τµήµα της Ελληνικής επικράτειας). Το εν λόγω κόστος, αυξάνει κατά σηµαντικό 
βαθµό τους φραγµούς εισόδου για πιθανούς νεοεισερχόµενους παρόχους. Εν όψη των 
ανωτέρω, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι τυχόν ανταγωνιστική πίεση η οποία δύναται να επέλθει 
λόγω της πιθανότητας εισόδου στην αγορά (λχ. µέσω σταθερής ασύρµατης 
πρόσβασης, ή κατά άλλο τρόπο, οπτική ίνα ή γραµµές ρεύµατος) αντιµετωπίζεται 
καταλληλότερα στα πλαίσια της εξέτασης της ισχύος στην αγορά. Επιπλέον, το 
ζήτηµα του έµµεσου τιµολογιακού περιορισµού από πλευράς λιανικής που 
προέρχεται από συνδέσεις σταθερής ασύρµατης πρόσβασης, εξετάζεται κατωτέρω.  

 

Συµπέρασµα 
Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι δυνατότητες υποκατάστασης από πλευράς προσφοράς δεν 
οδηγούν σε διεύρυνση της σχετικής αγοράς προϊόντος πέρα από αυτή που προέκυψε 
κατά την εξέταση της υποκατάστασης της ζήτησης. Περαιτέρω, δεν θεωρεί ότι οι 
εναλλακτικοί πάροχοι είναι σε θέση να εισέλθουν γρήγορα στην αγορά, χωρίς να 
υποστούν σηµαντικά µη-ανακτήσιµα κόστη (sunk costs), ως αποτέλεσµα µιας 
αύξησης έως και 10% της τιµής πρόσβασης άνω του ανταγωνιστικού επιπέδου  

 

3.4.1(Γ) Έµµεση πίεση κατά την διαµόρφωση τιµής χονδρικής η 
οποία επιβάλλεται από την ύπαρξη υποκαταστασιµότητας σε επίπεδο 
λιανικής  

Η ΕΕΤΤ εξετάζει εάν η υπηρεσία Bitstream πρόσβασης που παρέχει ο ΟΤΕ σε µια 
συνδεδεµένη επιχείρηση (λχ. ΟΤΕnet ή στους δικούς του συνδροµητές λιανικής) 
ασκεί ανταγωνιστική πίεση στο προϊόν χονδρικής Bitstream το οποίο παρέχει σε 
τρίτα µέρη. Στα πλαίσια αυτά, η ανάλυση της ΕΕΤΤ γίνεται επί τη βάσει (της 
παραδοχής) ότι οι δύο υπηρεσίες παρέχονται από διαφορετικά µέρη (επιχειρήσεις), 
και ως εκ τούτου η ανάλυση εξετάζει εάν θα περιοριζόταν η δυνατότητα ενός 
παρόχου που προµηθεύει τρίτα µέρη να αυξήσει την τιµή του, εάν ο ένας πάροχος 
παρείχε υπό καθεστώς µονοπωλίου το προϊόν Bitstream πρόσβασης σε τρίτα µέρη και 
ο άλλος προµήθευε µια λειτουργικά όµοια υπηρεσία πρόσβασης σε µια κάθετα 
συνδεδεµένη επιχείρηση ή στο συνδεδεµένο λιανικό του άκρο. Η ανάλυση δύναται να 
απεικονιστεί ως εξής: 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

 

 27

 

 
Σχήµα 4 

 
Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχήµα, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ένας υποθετικός προµηθευτής 
υπηρεσιών Bitstream πρόσβασης σε τρίτα µέρη, ο οποίος λειτουργεί υπό καθεστώς 
µονοπωλίου, υφίσταται  ανταγωνιστική πίεση από έναν κάθετα συνδεδεµένο 
προµηθευτή λιανικών ευρυζωνικών υπηρεσιών (ή από τον προµηθευτή υπηρεσιών 
Bitstream σε µια κάθετα συνδεδεµένη επιχείρηση). Μια αύξηση της τιµής της 
χονδρικής ευρυζωνικής υπηρεσίας, θα οδηγούσε σε αύξηση της τιµής της λιανικής 
ευρυζωνικής υπηρεσίας που παρέχεται επί τη βάσει του ως άνω προϊόντος χονδρικής. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες Bitstream πρόσβασης δεδοµένου ότι οι 
χρεώσεις για το εν λόγω προϊόν Bitstream αποτελούν το σηµαντικότερο µέρος του 
κόστους παροχής λιανικών υπηρεσιών ADSL.  
Συνεπώς, είναι πιθανό ότι οι επιχειρήσεις που προµηθεύονται χονδρικές υπηρεσίες 
Bitstream προκειµένου να παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες λιανικής (πχ ADSL) , θα 
χάσουν πελάτες από έναν όµιλο επιχειρήσεων ο οποίος δύναται να λειτουργεί ως 
καθετοποιηµένος πάροχος ευρυζωνικών υπηρεσιών (πχ ADSL). Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, ο υποθετικός προµηθευτής χονδρικών υπηρεσιών Bitstream πρόσβασης 
που θα επιχειρούσε να µονοπωλήσει το ως άνω προϊόν, θα έχανε πωλήσεις από τον 
κάθετα συνδεδεµένο προµηθευτή ευρυζωνικών υπηρεσιών (δεδοµένου ότι θα 
χάνονταν η κατωτέρου σταδίου λιανικές πωλήσεις που παρέχονται από τη βάση του 
ως άνω προϊόντος χονδρικής).  
Η ΕΕΤΤ θεωρεί κατ’ουσία ότι η συµπεριφορά ενός υποθετικού προµηθευτή που 
επιχειρεί να µονοπωλήσει το προϊόν, υφίσταται ανταγωνιστική πίεση που προέρχεται 
από την υποκατάσταση ζήτησης σε επίπεδο λιανικής. Σε επίπεδο λιανικής, η 
υποκατάσταση της ζήτησης είναι πιθανόν να είναι ισχυρή υπό τις συγκεκριµένες 
συνθήκες. 

Χονδρική πρόσβαση bitstream

Υποθετικός Μονοπωλιακός 
προµηθευτής χονδρικής 
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Επί του παρόντος, ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες Bitstream σε τρίτα µέρη και 
χρησιµοποιεί ο ίδιος για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε επίπεδο λιανικής µια 
λειτουργικά ισοδύναµη υπηρεσία. Το ∆εκέµβριο του 2004, ο OTE προµήθευε 5.902 
γραµµές χονδρικής Bitstream πρόσβασης σε τρίτα µέρη και 37.930 λιανικές 
συνδέσεις ADSL πρόσβασης σε τελικούς χρήστες.  Τα ανωτέρω στοιχεία 
υποδεικνύουν µια σηµαντικότατη αύξηση από το Σεπτέµβριο του 2004, όπου ο OTE 
παρείχε 2.974 χονδρικές γραµµές Bitstream σε τρίτα µέρη και 25.680 λιανικές 
συνδέσεις  ADSL σε τελικούς χρήστες. 

 
Συµπέρασµα 

Η EETT θεωρεί ότι υπάρχει µια ενιαία σχετική αγορά προϊόντων στην Ελλάδα για 
χονδρικές ευρυζωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε τρίτα µέρη και σε κάθετα 
συνδεδεµένες θυγατρικές. 

3.4.2 Η σχετική γεωγραφική αγορά 
Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή εκείνη, όπου οι 
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παροχή και αγορά σχετικών 
προϊόντων ή υπηρεσιών αναφορικά µε τις οποίες οι συνθήκες ανταγωνισµού είναι 
επαρκώς οµοιογενείς µε γειτονικές περιοχές και η οποία δύναται να διακριθεί από 
γειτονικές περιοχές διότι στις εν λόγω περιοχές οι συνθήκες ανταγωνισµού διαφέρουν 
σηµαντικά. 

  
Επί αυτής της βάσης, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για την 
παροχή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης είναι εθνική και συνίσταται 
στην Ελληνική Επικράτεια. Η ως άνω θέση βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι ο ΟΤΕ 
παρέχει τις υπηρεσίες που συνιστούν τη σχετική αγορά σε εθνική βάση, σε τιµή που 
ορίζεται ενιαία σε εθνικό επίπεδο, και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Στην 
περίπτωση όπου άλλες υπηρεσίες παρέχονται ή πρόκειται να παρέχονται από άλλους 
παρόχους σε τµήµα της Ελληνικής Επικράτειας, οι ως άνω υπηρεσίες θα 
ανταγωνίζονται τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΟΤΕ σε εθνικό επίπεδο. 

 
 
Συµπέρασµα 

Η EETT θεωρεί ότι υπάρχει µια ξεχωριστή γεωγραφική αγορά στην Ελλάδα για 
υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης Bitstream. 

3.4.3 Γενικά Συµπεράσµατα 
Η εξέταση από την ΕΕΤΤ  των κατώτερου σταδίου υπηρεσιών λιανικής που 
καθορίζουν τη ζήτηση για τη χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση, την οδήγησε στο 
συµπέρασµα ότι οι βασιζόµενες στο  xDSL υπηρεσίες λιανικής, ανήκουν σε µια 
ξεχωριστή λιανική αγορά, η οποία δεν περιλαµβάνει και τις υπηρεσίες πρόσβασης 
µέσω dial-up στην Ελλάδα. 
Λαµβάνοντας υπόψη λειτουργικότητα, τιµολόγια, και λοιπά χαρακτηριστικά στο 
επίπεδο χονδρικής, η ΕΕΤΤ συµπέρανε ότι οι υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης Bitstream ανήκουν σε µια ξεχωριστή σχετική αγορά, η οποία δεν 
περιλαµβάνει υπηρεσίες αδεσµοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο ή υπηρεσίες 
πρόσβασης µέσω σταθερής ασύρµατης πρόσβασης ή µέσω οπτικών ινών. 
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Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι δυνατότητες υποκατάστασης από πλευράς 
προσφοράς δεν οδηγούν σε διεύρυνση της σχετικής αγοράς προϊόντος η οποία 
προέκυψε από την εξέταση της υποκατάστασης της ζήτησης.  
Από την εξέταση της ύπαρξης ανταγωνιστικής πίεσης που δηµιουργείται από την 
λιανική τιµή της υπηρεσίας ADSL στη διαµόρφωση της τιµής bitsream πρόσβασης 
που παρέχεται σε τρίτα µέρη και σε συνδεδεµένες (καθετοποιηµένες) επιχειρήσεις, 
προέκυψε η ύπαρξη έµµεσης πίεσης στη διαµόρφωση τιµής.  

Τέλος, η EETT συµπέρανε ότι υπάρχει µια ενιαία εθνική αγορά στην Ελλάδα για 
υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης.  
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4 Ερωτήσεις ∆ιαβούλευσης 
4.1 Συµφωνείτε ότι η σχετική αγορά των υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής 

πρόσβασης δεν συµπεριλαµβάνει την αδεσµοποίητη πρόσβαση στο τοπικό 
βρόχο (πλήρως και µεριζόµενη). Παρακαλούµε αιτιολογείστε την 
απάντησή σας. 

4.2 Συµφωνείτε ότι η σχετική αγορά των υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης δεν συµπεριλαµβάνει την πρόσβαση µέσω σταθερής 
ασύρµατης πρόσβασης και οπτικών ινών. Παρακαλούµε αιτιολογείστε την 
απάντησή σας. 

4.3 Συµφωνείτε ότι η σχετική αγορά των υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης περιλαµβάνει την εξ ιδίων µέσων παρεχόµενη πρόσβαση 
Bitstream.  Παρακαλούµε αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

4.4 Συµφωνείτε ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για υπηρεσίες χονδρικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης είναι η Ελληνική επικράτεια;  Παρακαλούµε 
αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

4.5 Συµφωνείτε µε τις ως άνω αρχικές εκτιµήσεις αναφορικά µε τον ορισµό 
αγοράς?  Παρακαλούµε αιτιολογείστε την απάντησή σας. 
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Παράρτηµα 1 – Γλωσσάριο Όρων30. 
 

• ATM Asynchronous Transfer Mode – ένα πρωτόκολλο 
επικοινωνίας το οποίο επιτρέπει την µετάδοση δεδοµένων 
σε υψηλή ταχύτητα. 
 

• Backhaul 
(ATM) 

Χονδρική υπηρεσία σύνδεσης η οποία παρέχει 
χωρητικότητα ανάµεσα στον δικτυακό εξοπλισµό ενός 
παρόχου σε τοπικό κέντρο και σε ανώτερα ιεραρχικά 
σηµεία του δικτύου. 
 

• BBRAS Broadband Remote Access Server - το BBRAS είναι ένα 
σηµείο συγκέντρωσης της κίνησης των συνδροµητών.  
 

• Bitstream Οι υπηρεσίες πρόσβασης υψηλής ταχύτητας Bitstream 
(παροχή υπηρεσιών DSL από τον κυρίαρχο πάροχο) 
συνίστανται στην εγκατάσταση µιας σύνδεσης πρόσβασης 
υψηλής ταχύτητας στις εγκαταστάσεις του πελάτη (π.χ., 
εγκαθιστώντας εξοπλισµό ADSL και προγραµµατίζοντας 
το δίκτυο τοπικής πρόσβασης) το οποίο διατίθεται σε 
τρίτους παρόχους υπηρεσιών, προκειµένου να τους 
επιτρέψει να παρέχουν λιανικές υπηρεσίες υψηλών 
ταχυτήτων στους πελάτες. Ο πάροχος Bitstream δύναται 
επίσης να παρέχει υπηρεσίες µετάδοσης για µεταφορά σε 
«υψηλότερο» επίπεδο στην ιεραρχία του δικτύου, όπου οι 
πάροχοι υπηρεσιών µπορεί να διαθέτουν ήδη κάποιο 
σηµείο παρουσίας (π.χ., σε επίπεδο κόµβου transit), επίσης 
γνωστές ως υπηρεσίες µετάδοσης 'backhaul'.  
 

• Συνεγκατάσταση Η παροχή από έναν πάροχο Α σε έναν πάροχο Β 
πρόσβασης σε υλική υποδοµή (ιδίως φυσικό χώρο και 
φυσικές εγκαταστάσεις) η οποία επιτρέπει στον πάροχο B 
να εγκαταστήσει εξοπλισµό στις εγκαταστάσεις του 
παρόχου A.  
 

• Τοπικός βρόχος Τοπικός βρόχος σηµαίνει το φυσικό συνεστραµένο ζεύγος 
µεταλλικής ζεύξης που συνδέει το σηµείο τερµατισµού του 
δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή µε το βασικό 
πλαίσιο διανοµής (main distribution frame) ή αντίστοιχη 
ευκολία στο σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. 
 

• CPE  Εξοπλισµός Εγκαταστάσεων Πελάτη (Customer Premises 
Equipment) σηµαίνει τον τερµατικό εξοπλισµό, όπως 

                                                 

30 Οι παρακάτω επεξηγήσεις αποδίδουν το περιεχόµενο λέξεων ή φράσεων που χρησιµοποιούνται από την ΕΕΤΤ 
στο κείµενο της παρούσας διαβούλευσης, παρέχονται αποκλειστικά για λόγους καλύτερης κατανόησης του 
εν λόγω κειµένου και δεν συνιστούν νοµικούς ορισµούς των σχετικών λέξεων ή φράσεων 
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τερµατικά, τηλέφωνα,  modems κ.α,  το οποία  
εγκαθίστανται στις εγκαταστάσεις του πελάτη. 
 

• DSL Η τεχνολογία DSL (Digital Subscriber Line) επιτρέπει τη 
χρήση χάλκινου καλωδίου για µεταφορά δεδοµένων µε 
υψηλή ταχύτητα. 
 

• DSLAM Ο Πολυπλέκτης/ Αποπολυπλέκτης των DSL 
συνδροµητικών γραµµών. 
 

• ECN Συστήµατα µετάδοσης και, σε ορισµένες περιπτώσεις, 
εξοπλισµός δροµολόγησης και µεταγωγής (switching or 
routing equipment) και άλλοι πόροι που επιτρέπουν τη 
µετάδοση σηµάτων µέσω καλωδίων, µέσω ραδιοεκποµπής, 
µέσω οπτικών ή άλλων ηλετροµαγνητικών µέσων, 
συµπεριλαµβανοµένων των δορυφορικών δικτύων, 
σταθερών δικτύων (µετάδοσης και µεταγωγής, 
συµπεριλαµβανοµένου του διαδικτύου) και κινητών 
επίγειων δικτύων, συστηµάτων ηλεκτρικών καλωδίων, στο 
βαθµό που χρησιµοποιούνται για το σκοπό µετάδοσης 
σηµάτων, δικτύων που χρησιµοποιούνται για 
ραδιοτηλεοπτική µετάδοση, και δικτύων καλωδιακής 
τηλεόρασης, ανεξαρτήτως του είδους πληροφοριών που 
µεταδίδονται.  
 

• Οπτική 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). 
 

• Σταθερή 
Ασύρµατη 
Πρόσβαση 

Η χρήση ασύρµατης τεχνολογίας για την παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τελικούς 
χρήστες. 
 

• Πλήρως 
αδεσµοποίητη 
πρόσβαση στον 
τοπικό βρόχο 

 

Η παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή σε 
υποβρόχους του κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης 
που παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του συνόλου του 
φάσµατος συχνότητας του συνεστραµµένου µεταλλικού 
ζεύγους. 
 

• Hot spot ∆ηµόσιος χώρος στον οποίο παρέχεται ασύρµατη κάλυψη 
στο διαδίκτυο 
 

• IP Το Internet Protocol είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας  για 
την µετάδοση δεδοµένων στο διαδίκτυο.  
 

• Αδεσµοποίηση 
του τοπικού 
βρόχου 

Η διαδικασία µε την οποία οι τοπικοί βρόχοι 
αποσυνδέονται φυσικά από το δίκτυό τους και συνδέονται 
στο δίκτυο ενός ανταγωνιστή παρόχου. Αυτό επιτρέπει σε 
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 παρόχους εκτός του κυρίαρχου παρόχου να χρησιµοποιούν 
τον τοπικό βρόχο για την παροχή υπηρεσιών απευθείας 
στους πελάτες.  
 

• MDF Ο κύριος κατανεµητής (Main Distribution Frame) είναι η 
συσκευή στο κτίριο του τοπικού κέντρου, όπου 
τερµατίζουν τα χάλκινα καλώδια και καθίσταται εφικτή η 
σταυροειδής σύνδεση σε άλλες συσκευές µε εύκαµπτους 
αναµεταδότες (flexible jumpers). 
 

• NTU Network Terminating Unit (Μονάδα Τερµατισµού του 
∆ικτύου) είναι µια συσκευή που συνδέεται µε ένα 
τηλέφωνο, υπολογιστή ή άλλη συσκευή η οποία λαµβάνει 
εισερχόµενα σήµατα µέσω της τηλεφωνικής γραµµής και 
τα µετατρέπει σε σήµατα συµβατά µε την υπηρεσία ISDN 
(Integrated Services Digital Network) σε ένα σπίτι ή µια 
επιχείρηση.  
 

• ODF Οπτικός Κατανεµητής (Optical Distribution Frame) – Το 
σηµείο στο οποίο πραγµατοποιούνται οι συνδέσεις οπτικών 
ινών µεταξύ της εξόδου µιας συσκευής και της εισόδου 
µιας άλλης. 
 

• Μεριζόµενη 
πρόσβαση στον 
αδεσµοποίητο 
τοπικό βρόχο  

 
 

Η παροχή σε ένα δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο 
ή υποβρόχο του κοινοποιηµένου παρόχου, η οποία 
επιτρέπει τη χρήση της ζώνης του φάσµατος συχνοτήτων 
του συνεστραµένου µεταλλικού ζεύγους που δεν 
χρησιµοποιείται για φωνή. Ο τοπικός βρόχος εξακολουθεί 
να χρησιµοποιείται από τον κοινοποιηµένο πάροχο για την 
παροχή τηλεφωνικής υπηρεσίας στο κοινό. 
 

 
 


